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Tập trung thanh tra đối với ngành, lĩnh vực 
nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Ngăn chặn 
nạn hàng giả, 
hàng cấm 
trong dịp Tết

Thuê dịch vụ  
dọn nhà đón Tết

Ông Phạm Văn Tạo bên một gốc đào  
hoa nở sớm để giới thiệu cho khách đến 
tìm hiểu mua bích đào. Ảnh: M.MIÊN

Tây Sơn
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Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định thảo luận 
về quy hoạch tổng thể quốc gia

Ấm lòng chương trình 
“Xuân ấm áp”u4

rộn sắc đào, 
cúc, mai

Thượng tướng  
Phạm Hoài Nam 
thăm, chúc Tết tại 
Bình Định u2

Thời gian qua, các tổ chức Đoàn, Hội trong tỉnh 
đã thực hiện hiệu quả chủ trương “1+1” (mỗi 
đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên 
tham gia Đoàn, Hội) do Trung ương Đoàn đề ra. 
Từ đó, đưa thêm nhiều thanh niên vào tổ chức, 
góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp 
thanh niên tại địa bàn khu dân cư.
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MỞ RỘNG TẬP HỢP THANH NIÊN:

Hiệu quả từ  
chủ trương “1+1”

Dịch vụ dọn nhà, văn phòng làm việc đón Tết của 
người dân, cơ quan bắt đầu từ những ngày này trở 
nên sôi động. Song, nhận định dịch vụ mùa cao 
điểm Tết năm nay giảm hơn so với các năm.
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Bình Định

Tập trung thanh tra đối với ngành, lĩnh vực nhạy cảm, 
dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Ngày 6.1, Đoàn công tác của 
Bộ Quốc phòng do Thượng tướng 
Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng làm trưởng đoàn đã đến 
thăm, chúc Tết tại Bộ CHQS tỉnh 
Bình Định, Trạm Radar 3512 
thuộc vùng 3 Hải Quân.

Sau khi nghe lãnh đạo các 
đơn vị báo cáo những kết quả 
nổi bật trong thực hiện nhiệm 
vụ năm 2022, phương án trực 
sẵn sàng chiến đấu và tổ chức 
đón tết Nguyên đán Quý Mão 
2023, thay mặt Quân ủy Trung 
ương, Bộ Quốc Phòng, Thượng 

tướng Phạm Hoài Nam ghi nhận 
những kết quả đạt được của các 
đơn vị năm 2022. Các đơn vị đã 
quán triệt nghiêm túc, tổ chức 
thực hiện và hoàn thành toàn 
diện nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng, nhất là trong xây dựng 
khu vực phòng thủ, diễn tập, 
tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ; nắm chắc tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
chủ động tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền địa phương và phối 
hợp chặt chẽ với các lực lượng 
có liên quan, xử lý hiệu quả, kịp 
thời các tình huống; thực hiện tốt 

nhiệm vụ quan sát, quản lý vùng 
biển miền Trung của Tổ quốc; 
làm tốt công tác dân vận, cứu hộ, 
cứu nạn, hỗ trợ bà con nhân dân 
phòng chống thiên tai, bão lũ. 

Thượng tướng Phạm Hoài 
Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục 
tăng cường công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh 
chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu 
cho bộ đội; duy trì nghiêm chế độ 
trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động 
nắm chắc tình hình, tổ chức đón 
Tết đảm bảo đầy đủ, an toàn, tiết 
kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. 

ANH TUẤN

Thượng tướng Phạm Hoài Nam thăm, 
chúc Tết tại Bình Định

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 3 từ trái sang) thăm, chúc Tết 
tại Bộ CHQS tỉnh Bình Định.                       Ảnh: ANH TUẤN

(BĐ) - Ngày 6.1, tại Hà Nội, 
Thanh tra Chính phủ tổ chức 
hội nghị trực tuyến triển khai 
nhiệm vụ năm 2023 của ngành 
Thanh tra. Chủ trì hội nghị có 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Minh Khái. Tham dự hội nghị 
tại điểm cầu Bình Định có Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
cùng ngành Thanh tra và các cơ 
quan liên quan.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 
trong năm 2022, toàn ngành đã 
triển khai 8.514 cuộc thanh tra 
hành chính và 222.629 cuộc thanh 
tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua 
thanh tra chấn chỉnh quản lý, 
hoàn thiện cơ chế, chính sách 
pháp luật trên nhiều lĩnh vực; 

phát hiện vi phạm về kinh tế 
85.998 tỷ đồng, 8.777 ha đất; trong 
đó kiến nghị thu hồi 26.654 tỷ 
đồng và 574 ha đất; xuất toán, 
loại khỏi giá trị quyết toán do 
chưa thực hiện đúng quy định 
và đề nghị cấp có thẩm quyền 
xem xét xử lý 59.344 tỷ đồng, 
8.203 ha đất; kiến nghị xem xét, 
xử lý hành chính 3.530 tập thể và 
8.619 cá nhân; chuyển cơ quan 
điều tra xem xét, xử lý 451 vụ, 
295 đối tượng.

Tại Bình Định, năm qua đã 
thực hiện 95 cuộc thanh tra hành 
chính và 2.877 cuộc thanh tra 
chuyên ngành trên các lĩnh vực. 
Qua đó, phát hiện sai phạm về 
kinh tế phải xử lý 18,6 tỷ đồng 

và 156 ha đất các loại. Kiến nghị 
xử lý các hình thức khác 6,2 tỷ 
đồng và 6 ha đất. Kiến nghị kiểm 
điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm 
đối với 39 tập thể và 44 cá nhân, 
chuyển cơ quan CSĐT 2 vụ có 
dấu hiệu phạm tội.

Tại hội nghị, các đơn vị, địa 
phương trong đó có Bình Định đã 
chia sẻ một số kinh nghiệm cũng 
như đề xuất, kiến nghị nhằm tháo 
gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả 
thực hiện nhiệm vụ trong thời 
gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Minh Khái ghi nhận, biểu dương 
kết quả của toàn ngành đạt được. 
Đồng thời nhấn mạnh, năm 2023, 

Chính phủ quyết tâm thực hiện 
hiệu quả phương châm “Đoàn 
kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh 
hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp 
thời, hiệu quả”.  Phó Thủ tướng 
Chính phủ đề nghị toàn ngành 
Thanh tra và các bộ, ngành, địa 
phương tập trung triển khai kịp 
thời, có hiệu quả Luật Thanh tra 
(sửa đổi năm 2022); khẩn trương 
trình Chính phủ ban hành các 
nghị định, quy định hướng dẫn 
chi tiết Luật Thanh tra trong 
tháng 5.2023. Triển khai kế hoạch 
thanh tra năm 2023 theo hướng 
trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, 
trong đó tập trung thanh tra đối 
với ngành, lĩnh vực nhạy cảm, 
dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, 

có nhiều đơn thư khiếu nại, tố 
cáo. Tiếp tục thực hiện đồng bộ 
các chủ trương, chính sách, pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng 
theo quy định của Luật Phòng, 
chống tham nhũng năm 2018 và 
các Kết luận chỉ đạo của Bộ Chính 
trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực, các nghị quyết chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ có liên quan. Tiếp tục củng 
cố, xây dựng lực lượng cán bộ 
thanh tra chuyên nghiệp, trách 
nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có 
bản lĩnh, đi đầu trong công tác 
phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực, lãng phí.                   

K.ANH

(BĐ) - Sáng 6.1, Sở Xây dựng 
tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2023. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng dự 
hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng nhấn mạnh ngành 
Xây dựng cần đoàn kết, thống 
nhất đổi mới phong cách làm việc 
theo phương châm “làm gương, 
kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”; 
tập trung triển khai thực hiện 
nhiệm vụ, bám sát nội dung Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XX và quyết định của UBND 
tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch cho 
ngành, khẩn trương triển khai 
xây dựng kế hoạch, chương trình 
hành động cụ thể để triển khai 
thực hiện. Phải thật sự tâm huyết, 
chủ động, sáng tạo, đổi mới tư 
duy, nhận thức, thay đổi căn bản 
trong cách nghĩ, cách làm theo 
hướng tích cực, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất, hỗ trợ cho người 
dân và DN ổn định, phát triển 
sản xuất. Tạo bước đột phá mới 
trong công tác quản lý, xây dựng 
diện mạo mới cho tất cả đô thị, 
khu dân cư…

Quán triệt quan điểm “quy 
hoạch phải đi trước, phương án 
quy hoạch phải có tầm nhìn dài 
hạn với tư duy mới, sáng tạo” để 
định hướng quy hoạch, phát triển 
đô thị.  “Đặc biệt nghiên cứu, đề 
xuất giải pháp cụ thể xây dựng 
TP Quy Nhơn nói riêng và tỉnh 
Bình Định nói chung là trung tâm 
văn hóa phía Nam của vùng Bắc 
Trung bộ và duyên hải Trung bộ 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 theo Nghị quyết số 
26-NQ/TW của Bộ Chính trị”, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Một trong những vấn đề được 

Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công 
Hoàng quan tâm là quản lý thoát 
nước đô thị phải có tư duy, tầm 
nhìn dài hạn, gắn với các yếu tố đô 
thị hóa, biến đổi khí hậu. Phương 
án thoát nước cho đô thị phải được 
nghiên cứu, xác định từ bước quy 
hoạch; ưu tiên bố trí quỹ đất để 
quy hoạch công viên, cây xanh, 
hồ chứa nước, hồ điều hòa, hạn 
chế “cống hóa” sông, suối, kênh, 
mương trong đô thị. Nghiên cứu, 
đề xuất ý tưởng quy hoạch và phát 
triển không gian ngầm đô thị.

Chú trọng công tác quản lý 
nhà ở và thị trường bất động sản 

ổn định, lành mạnh. Quan tâm 
phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho 
công nhân. Khẩn trương kiểm tra, 
rà soát, xử lý đối với chung cư, 
nhà ở cũ do nhà nước quản lý, 
đặc biệt nhà ở, công trình không 
đảm bảo an toàn sử dụng.

“Bên cạnh đó, siết chặt công 
tác quản lý trật tự xây dựng, thanh 
tra, kiểm tra; xử lý kiên quyết, dứt 
điểm vi phạm trên lĩnh vực xây 
dựng và trật tự xây dựng, “không 
có vùng cấm”, không được bao 
che, dung túng”, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng chỉ đạo.                THU HIỀN

(BĐ) - Chiều 6.1, Sở NN&PTNT 
tổ chức hội nghị tổng kết công tác 
năm 2022 và triển khai kế hoạch, 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
dự hội nghị. 

Năm 2022, dù chịu nhiều ảnh 
hưởng tiêu cực từ dịch bệnh 
Covid-19, thiên tai, dịch bệnh, 
ngành nông nghiệp đã nỗ lực 
hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, 
kế hoạch đề ra. 

Năm 2023, ngành nông nghiệp 
đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản 
phẩm địa phương (GRDP) nông, 
lâm nghiệp và thủy sản đạt 3 - 
3,2%. Trên lĩnh vực trồng trọt duy 
trì diện tích sản xuất, tổng sản 
lượng lương thực cây có hạt đạt 
685.160 tấn; lĩnh vực chăn nuôi 
duy trì tổng đàn vật nuôi chủ lực: 
Bò 309 nghìn con, heo 721 nghìn 
con, gia cầm 10 triệu con; lĩnh vực 
thủy sản cơ cấu lại đội tàu khai 
thác xa bờ với sản lượng khai thác 
khoảng 275 nghìn tấn, sản lượng 
nuôi trồng là 15.000 tấn; duy trì 
diện tích rừng tự nhiên và tập 
trung trồng mới rừng 8.780 ha, 
tỷ lệ che phủ đạt 57,3%… 

Phát biểu chỉ đạo tại hội 
nghị, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
ghi nhận và đánh giá cao những 
kết quả mà ngành nông nghiệp 
đã đạt được trong năm 2022 và 

chỉ ra một số tồn tại như: Tình 
trạng vi phạm khai thác IUU chưa 
chấm dứt; thực hiện chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng còn chậm; ứng 
dụng tiến bộ KHKT, công nghệ 
vào sản xuất nông nghiệp chưa 
sâu, rộng.

“Năm 2023 dự báo tình hình 
tiếp tục khó khăn, hoạt động sản 
xuất công nghiệp - xuất khẩu tiếp 
tục đối mặt với thách thức, do vậy 
nông nghiệp vẫn nắm giữ vai trò 
then chốt, là bệ đỡ của nền kinh 
tế địa phương. Để hoàn thành kế 
hoạch, mục tiêu của năm 2023, 
toàn ngành phải quyết tâm cao, 
xây dựng kế hoạch cụ thể, giải 
pháp đã có, quan trọng là việc 
tổ chức thực thi hiệu quả các giải 
pháp để hoàn thành mục tiêu. Sở 
NN&PTNT xây dựng kế hoạch 
chi tiết, khả thi giao đầu việc rõ 
ràng tới từng đơn vị trực thuộc; 
phối hợp với các địa phương 
trong tổ chức thực hiện; xây dựng 
quy chế phối hợp với các sở, ngành 
liên quan trong tổ chức xây dựng 
phương án tiêu thụ nông sản. Với 
các địa phương, phải làm tốt trách 
nhiệm quản lý nhà nước, phải chủ 
động đẩy mạnh xúc tiến thương 
mại, kết nối mở rộng thị trường 
tiêu thụ nông sản, để người dân 
an tâm sản xuất…”, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 
Tuấn Thanh nhấn mạnh.

THU DỊU

Chủ động kết nối mở rộng 
thị trường tiêu thụ nông sản

Phải thật sự tâm huyết, đổi mới tư duy trong quản lý xây dựng, 
tạo diện mạo mới cho đô thị
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Bình Định

(BĐ) - Tiếp tục chương trình 
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc 
hội khóa XV, sáng 6.1, các ĐBQH 
đơn vị tỉnh Bình Định đã thảo luận 
tại tổ về Quy hoạch tổng thể quốc 
gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050; đánh giá việc thực 
hiện quy định tại Nghị quyết số 
30/2021/QH15 ngày 28.7.2021 Kỳ 
họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 
về các chính sách phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19; đề xuất nội 
dung đưa vào Nghị quyết của 
Quốc hội về việc chuyển tiếp thực 
hiện một số chính sách theo quy 
định tại Nghị quyết số 30/2021/
QH15 và cho phép tiếp tục sử 
dụng giấy đăng ký lưu hành 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết 
thời hạn hiệu lực từ ngày 1.1.2023 
mà chưa kịp gia hạn theo quy 
định của Luật Dược.

Đối với Quy hoạch tổng thể 
quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050, ĐBQH Hồ 
Đức Phớc cho rằng phải đưa 
ra được những nội dung có thể 
tạo ra các đột phá trong tương 
lai, làm nền tảng cho quá trình 
phát triển bền vững của quốc 
gia. Theo đó, cần tập trung vào 
3 vấn đề. 

Thứ nhất, trước tình trạng biến 
đổi khí hậu, nước biển dâng cao 
dẫn đến nguy cơ xâm nhập mặn 
tại đồng bằng sông Cửu Long, hạn 
hán ở khu vực sông Mê Kông…  
cần tính đến các giải pháp nhằm 
ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp 
nhất tác động của biến đổi khí 
hậu, quy hoạch về xây dựng hạ 
tầng để có thể tập trung nguồn lực 
thực hiện trong tương lai. 

Thứ hai, cần phải phát hiện 

những vùng kinh tế tiềm năng, 
kịp thời đầu tư nguồn lực để tạo 
sự phát triển đột phá trong tương 
lai. Tây Nguyên là một vùng rộng 
lớn, có nguồn lực lớn, có tiềm năng 
phát triển công nghiệp rất tốt. Để 
góp phần tạo sự đột phá và phát 
triển vùng Tây Nguyên, việc đầu 
tư đường cao tốc từ Tây Nguyên 
xuống Bình Định, kết nối với cảng 
biển là rất cần thiết.

Thứ ba, phải tạo khung vững 
chắc cho cơ sở hạ tầng của toàn 
bộ đất nước. Cần xác định cụ thể 
sẽ đầu tư bao nhiêu sân bay trọng 
điểm, cảng trọng điểm, hệ thống 
đường cao tốc, kết nối đường sắt 
và đường bộ…; từ đó dự tính được 
nguồn lực cho quy hoạch tổng 
thể này. 

Cùng tham gia thảo luận nội 
dung này, ĐBQH Lý Tiết Hạnh 
cho rằng quy hoạch tổng thể quốc 
gia cần cân nhắc, xem xét kỹ đặc 
điểm, tiềm năng, thế mạnh của 
từng địa phương, vùng kinh tế 
để có định hướng phát triển phù 
hợp, có tính kết nối, liên kết vùng. 
Đại biểu Hạnh kiến nghị đưa Bình 
Định vào vùng động lực miền 
Trung. Đối với một số lĩnh vực 
như môi trường, công nghiệp 
nặng, năng lượng tái tạo… cần 
có định hướng sớm để thuận lợi 
cho các địa phương thực hiện.

Về Nghị quyết số 30/2021/
QH15, đại biểu Hạnh kiến nghị 
cần hoàn thiện các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan để có 
cơ sở pháp lý triển khai thực hiện 
thống nhất trong những trường 
hợp khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh 
như vừa qua. Tiếp tục đầu tư nâng 
cấp hệ thống y tế các cấp, nhất 

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định thảo luận 
về quy hoạch tổng thể quốc gia

(BĐ) - Đây là yêu cầu của 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn tại Hội nghị tổng kết công 
tác năm 2022, triển khai nhiệm 
vụ năm 2023 của Sở KH&ĐT 
diễn ra chiều 6.1.

Theo Sở KH&ĐT, năm 2022 
đơn vị đã thực hiện tốt công 
tác tham mưu cho UBND tỉnh 
xây dựng, thực hiện kế hoạch 
phát triển KT-XH và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2022. 
Sở cũng tham mưu UBND tỉnh 
ban hành các quyết định điều 
chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 
công trung hạn vốn ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 
và năm 2022; đồng thời tích cực 
đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư 
đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế 
hoạch đầu tư công năm 2022. 
Ước đến ngày 31.1.2023, giá trị 
giải ngân vốn đầu tư công do 
tỉnh quản lý là 8.505 tỷ đồng, 
đạt 90,97% kế hoạch năm (thuộc 
nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ 
và giá trị). 

Cùng với việc cấp giấy 
chứng nhận đăng ký DN cho 
1.232 DN thành lập mới, Sở đã 
tích cực tham mưu cho UBND 
tỉnh đa dạng phương thức xúc 
tiến thu hút đầu tư tại các thị 
trường có nền kinh tế phát triển. 
Năm 2022, toàn tỉnh đã thu hút 
79 dự án trong nước, 1 dự án có 
vốn đầu tư nước ngoài với tổng 
vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng; 
có 17 dự án tăng vốn đầu tư 
thêm hơn 19.4750 tỷ đồng, đạt 
135% so với kế hoạch. 

Năm 2023, Sở KH&ĐT xác 
định 16 nhiệm vụ trọng tâm, góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết của Chính phủ, Nghị 
quyết của Tỉnh ủy và HĐND 
tỉnh về kế hoạch phát triển 
KT-XH, dự toán ngân sách 
năm 2023. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn đã ghi nhận, đánh giá cao 
sự nỗ lực, những đóng góp quan 
trọng của Sở KH&ĐT đối với sự 
phát triển KT-XH của tỉnh. 

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng 
chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở 
KH&ĐT phải tiên phong trong 
việc đổi mới, cải tiến phương 

pháp làm việc và tổ chức triển 
khai nhiệm vụ, tạo môi trường, 
điều kiện thuận lợi thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu phát 
triển KT-XH. Trước nhất, Sở 
KH&ĐT cần phối hợp chặt chẽ 
với sở, ban, ngành, các chủ đầu 
tư trong công tác giải ngân vốn 
đầu tư công. Bên cạnh đó, chủ 
trì, phối hợp với Sở TN&MT, 
Sở Xây dựng và các cơ quan 
liên quan tiến hành rà soát, 
tổng hợp các dự án sử dụng 
vốn ngoài ngân sách đang triển 
khai và chưa hoàn thành đưa 
vào sử dụng và danh mục các 
dự án có sử dụng đất chuẩn bị 
đấu thầu, đấu giá…, tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ 
đạo. Cùng với đó là phối hợp, rà 
soát, nghiên cứu sửa đổi cơ chế 
một cửa trong cấp phép đầu tư; 
tăng cường công tác quản lý các 
vấn đề kinh tế tập thể, kinh tế 
HTX, kinh tế tư nhân, cơ cấu lại 
ngành nghề, lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn cũng yêu cầu đổi mới 
công tác đăng ký DN, giúp DN 
phát huy lợi thế cạnh tranh, hạn 
chế tình trạng DN không đảm 
bảo tiềm lực tài chính; xây dựng 
kế hoạch quản lý, triển khai việc 
cấp phép đầu tư trên địa bàn 
tỉnh. Sở KH&ĐT cần thường 
xuyên nắm bắt tình hình sản 
xuất kinh doanh của DN, để hỗ 
trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho 
DN mở rộng quy mô; đồng thời 
xây dựng kịch bản, kế hoạch 
nhiệm vụ thu hút trên các lĩnh 
vực kinh tế chủ yếu cho 3 năm 
2023 - 2025. Cùng với đó là chủ 
động đa dạng hóa hình thức xúc 
tiến đầu tư, thu hút thêm nhiều 
nhà đầu tư, DN mới đến tỉnh để 
đầu tư phát triển. Sở KH&ĐT 
chủ động phối hợp với Sở TT&TT 
thực hiện công tác chuyển đổi số 
tại đơn vị; xây dựng các nền tảng 
công nghệ thông tin phục vụ công 
tác chỉ đạo, điều hành và thực 
hiện các mảng nhiệm vụ công việc 
chủ yếu; xây dựng nền tảng cơ sở 
dữ liệu để quản lý DN trên địa 
bàn tỉnh theo hướng tích hợp, 
dùng chung cho tất cả DN trong 
cùng lĩnh vực.                

TIẾN SỸ

(BĐ) - Chiều 6.1, tại TP Quy 
Nhơn, Sở KH&CN tổ chức Hội 
nghị tổng kết công tác năm 2022 
và triển khai nhiệm vụ năm 
2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang dự và chỉ đạo 
hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 
trong năm 2022, toàn ngành đã 
triển khai đồng bộ các lĩnh vực 
nghiên cứu KH&CN; phát triển 
ngành công nghiệp công nghệ 
thông tin, khu đô thị khoa học 
Quy Hòa và trung tâm trí tuệ 
nhân tạo - đô thị phụ trợ; ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ 
cao, công nghệ ưu tiên của tỉnh. 
Đồng thời, tiếp tục đổi mới cơ 
chế về tổ chức, quản lý hoạt 
động, đầu tư tiềm lực KH&CN; 

đẩy mạnh hợp tác trong nước và 
quốc tế về KH&CN. Bên cạnh 
đó, công tác thanh tra, kiểm tra 
KH&CN cũng được thực hiện 
chặt chẽ, với 8 cuộc thanh tra 
chuyên ngành, phát hiện 18 cơ 
sở vi phạm hành chính về đo 
lường, nhãn hàng hóa…, xử phạt 
hành chính hơn 109 triệu đồng. 

Năm 2023, ngành KH&CN 
tiếp tục triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ trọng tâm theo 
chương trình công tác của 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
và Bộ KH&CN; trong đó tập 
trung triển khai các nhiệm 
vụ của kế hoạch thực hiện 
chương trình hành động và 
phát triển KH&CN tỉnh giai 
đoạn 2020 - 2025. 

Phát  b iểu chỉ  đạo hội 
nghị, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận 
và biểu dương những kết 
quả ngành KH&CN đạt được 
trong năm 2022. 

Để thực hiện tốt các mục 
tiêu về phát triển KH&CN của 
tỉnh trong năm 2023, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
nhấn mạnh cần tiếp tục quán 
triệt, nâng cao nhận thức của 
cấp ủy, chính quyền về vai trò 
của KH&CN; xác định phát 
triển KH&CN là một nhiệm vụ 
trọng tâm của các cấp ủy đảng, 
chính quyền. Sở KH&CN chủ 
trì, phối hợp các tổ chức khoa 
học, các cơ quan, đơn vị có liên 
quan tăng cường hỗ trợ các địa 

phương áp dụng chuyển giao 
kỹ thuật trong sản xuất nông 
nghiệp, nhất là các loại giống, 
kỹ thuật canh tác mới, quy trình 
chế biến, bảo quản sản phẩm... 
nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm; hỗ trợ 
xây dựng quy trình truy xuất 
nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu 
sản phẩm; xây dựng thương 
hiệu sản phẩm OCOP, lựa 
chọn một số sản phẩm OCOP 
của tỉnh đến các thị trường thế 
giới, giúp minh bạch thông tin 
sản phẩm và tạo sự tin tưởng 
cho người tiêu dùng, đáp ứng 
những yêu cầu nhập khẩu của 
các nước. Chú trọng thu hút, kêu 
gọi các DN KH&CN lớn đầu tư 
vào tỉnh. Triển khai xây dựng 

nhiệm vụ hỗ trợ phát triển DN 
KH&CN và đổi mới công nghệ. 
Đẩy mạnh thực hiện chương 
trình hỗ trợ thương mại hóa, 
đưa nhanh các kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ đã được nghiệm thu, đánh 
giá và có ý nghĩa với tỉnh vào 
thực tế cuộc sống, phát triển thị 
trường KH&CN…
l Chiều cùng ngày, UBND 

tỉnh công bố quyết định điều 
động, bổ nhiệm đồng chí Trương 
Quang Phong, Phó Viện trưởng 
Viện nghiên cứu phát triển 
KT-XH tỉnh đến nhận công tác 
tại Sở KH&CN và bổ nhiệm giữ 
chức Phó Giám đốc Sở KH&CN 
(thời hạn bổ nhiệm 5 năm).

TRỌNG LỢI

Sở KH&ĐT phải tiên phong 
đổi mới, cải tiến 
phương pháp làm việc là ở cơ sở gắn với công tác đảm 

bảo về chế độ, chính sách, công 
tác đào tạo, tuyển dụng, đảm bảo 
số lượng, chất lượng nhân lực 
ngành y tế; quan tâm công tác y 
tế dự phòng; xây dựng hành lang 
pháp lý đối với việc huy động các 
lực lượng tham gia vào công tác 
phòng, chống dịch… 

Về tầm nhìn nông thôn đến 
năm 2050, ĐBQH Nguyễn Văn 
Cảnh đề nghị cần quy định, phân 
tích rõ hơn. Đối với việc nâng cao 
chất lượng sản phẩm trên các lĩnh 
vực, cần có quy định, cơ chế mở 
rộng hệ thống kiểm định quốc 
gia, khuyến khích tư nhân hóa 
và quốc tế hóa những trung tâm 
kiểm nghiệm, kiểm định sản phẩm 
trước khi đưa ra thị trường. Đại 
biểu cũng kiến nghị quan tâm phát 
triển các cơ sở giáo dục khuyết tật, 
đặc biệt là khuyết tật tâm thần; 
tham gia thảo luận về các vấn đề 
phát triển văn hóa đọc, xây dựng 
nền công nghiệp văn hóa…

Chiều cùng ngày, ĐBQH 
Nguyễn Lân Hiếu đã tham gia 
thảo luận ở hội trường về dự 
án Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
(sửa đổi). 

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu tập 
trung bàn về 2 vấn đề: Giá thu viện 
phí và bệnh viện tự chủ. 

Về giá thu viện phí, cần phải 
phân loại: Giá thu viện phí được 
BHYT chi trả; giá khám chữa bệnh 
theo yêu cầu. Giá thu viện phí 
được BHYT chi trả cần có lộ trình 
để tính đúng, tính đủ và tiến tới 
xóa bỏ khái niệm đồng chi trả. 
Luật cần xây dựng các nguyên 
tắc chung để các cơ quan chức 
năng sẽ hướng dẫn theo lộ trình. 
Về giá khám chữa bệnh theo yêu 
cầu, không thể quy định giá trần 
mà cần tuân theo quy luật của 
thị trường. 

Đối với bệnh viện công tự chủ, 
Luật cần giúp cho bệnh viện tự 
chủ có thể hoạt động tương tự 
như một công ty nhưng có thêm 
nhiệm vụ chính trị là chăm sóc 
sức khỏe cho người dân trong các 
tình huống cấp cứu. Các chuyên 
ngành khó có khả năng tự chủ, các 
bệnh viện vùng sâu, vùng xa cũng 
cần có nguồn ngân sách để phát 
triển nhưng tốt nhất là cấp ngân 
sách theo hình thức đặt hàng…                    

NGUYỄN MUỘI 

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu tham gia thảo luận tại hội trường.   Ảnh: Quochoi.vn

Chú trọng thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp KH&CN lớn đầu tư vào tỉnh
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Bình Định

TIN VẮN

Từ giữa tháng 12.2022, CA tỉnh 
triển khai chương trình “Xuân ấm áp”  
năm 2023. Năm nay, bên cạnh việc thăm, 
tặng quà bà con miền núi, người dân có 
hoàn cảnh khó khăn, CA các đơn vị, địa 
phương còn tăng cường tuyên truyền 
pháp luật. Ngay sau khi triển khai, hầu 
hết CA các đơn vị, địa phương đã có kế 
hoạch tổ chức, vận động cán bộ, chiến sĩ 
đóng góp, kêu gọi các nhà hảo tâm cùng 
chung tay chăm lo cho bà con.

Giữa tháng 12.2022, bà con đồng 
bào dân tộc thiểu số tại xã miền núi 
Bok Tới (huyện Hoài Ân) vui mừng đón 
Tết sớm cùng ĐVTN CA tỉnh và các tổ 
chức từ thiện đến làng tổ chức chương 
trình “Xuân yêu thương, xuân ấm áp”. 
Đoàn đã tổ chức gian hàng 0 đồng với 
nhiều nhu yếu phẩm cần thiết để bà con 
mua sắm. Đồng thời, tổ chức đón Tết 
cùng bà con, tặng 250 suất quà, tổng trị 
giá các phần quà gần 100 triệu đồng.  

Không khí vui tươi, ấm áp góp phần 
thắt chặt thêm mối quan hệ gần gũi, gắn 
kết giữa lực lượng CA với đồng bào 
miền núi. Ông Đinh Văn Lợi (ở làng 6, 
xã Bok Tới, huyện Hoài Ân), cho biết: 
“Năm nào, dân làng ở đây cũng được 
lực lượng CA tặng quà, chia sẻ khó 
khăn, giúp người dân chúng tôi đón 
Tết vui hơn”.

Trong thời tiết khá lạnh, tại làng K2 
(xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh) sáng 
ngày 4.1, Phòng An ninh kinh tế (CA 
tỉnh) cùng một số đơn vị khác tổ chức 
chương trình “Xuân ám áp”, tặng 450 
phần quà, 100 áo ấm, 1 trống phục vụ 
các hoạt động văn hóa của nhân dân; 
tổng kinh phí 70 triệu đồng. Ngoài ra, 
nhận đỡ đầu em Đinh Minh Cường  

Ấm lòng chương trình 
“Xuân ấm áp”

(SN 2007, học sinh lớp 10A2, Trường 
THPT Dân tộc nội trú huyện Vĩnh 
Thạnh) có hoàn cảnh khó khăn, vượt 
khó học giỏi. Nhân dịp này, Đoàn còn 
thăm và tặng quà tết động viên tập thể 
cán bộ, chiến sĩ CA xã Vĩnh Sơn. 

Tại các nơi đến thăm, tổ chức đón Tết, 
lực lượng CA lồng ghép tuyên truyền 
kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức 
và ý thức cảnh giác cho người dân trước 
các phương thức, thủ đoạn hoạt động 
của các loại tội phạm, nhất là tội phạm 
hoạt động trong dịp Tết, giúp bà con 
cảnh giác, đón Tết an toàn. Ngoài ra, 
năm nay, hầu hết các đơn vị tăng cường 
tuyên truyền giúp người dân hiểu, nhận 
thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc 
sử dụng tài khoản định danh điện tử, 

ứng dụng VNeID, thực hiện thủ tục hành 
chính qua dịch vụ công trực tuyến, sử 
dụng thẻ căn cước công dân, thiết bị đọc 
QRcode, chip trên thẻ căn cước công dân 
thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, 
giao dịch dân sự.

Theo đại tá Đặng Hồng Thọ, Phó 
Giám đốc CA tỉnh, từ tháng 12.2022 đến 
nay, CA các đơn vị, địa phương đã tặng 
hơn 5.000 phần quà cho đồng bào miền 
núi, người dân có hoàn cảnh khó khăn. 
Chương trình “Xuân ấm áp” sẽ tiếp tục 
được tổ chức đến ngày 28 tháng Chạp. 
CA các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh công tác vận động chăm lo, 
hỗ trợ thiết thực để bà con có một cái Tết 
ấm áp, ý nghĩa.                             T.LONG

Phòng An ninh kinh tế tặng quà cho bà con làng K2, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.                              Ảnh: T.L

Khai mạc hội nghị 
quốc tế Vật lý thiên 
văn hạt và Vũ trụ học

(BĐ) - Sáng 6.1, hội nghị quốc tế lý 
thuyết gặp thí nghiệm “Vật lý thiên văn 
hạt và Vũ trụ học” năm 2023 đã khai 
mạc tại Trung tâm quốc tế Khoa học 
và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường 
Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).

Hội nghị do Hội Gặp gỡ Việt Nam 
phối hợp UBND tỉnh tổ chức; thu hút 
nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong 
nước và quốc tế, cùng nghiên cứu sinh, 
sinh viên có đam mê, hứng thú trong lĩnh 
vực này tham dự. Đặc biệt, các vị khách 
quốc tế (chuyên gia, nhà khoa học) đến 
từ các nước, như: Mỹ, Úc, Pháp, Thụy Sĩ, 
Ý… cũng là đoàn khách quốc tế đầu tiên 
đến Bình Định trong năm 2023.

Trong những ngày diễn ra hội nghị 
(6 - 10.1), các diễn giả, nhà khoa học 
quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực Vật 
lý thiên văn hạt và Vũ trụ học lần lượt 
trình bày các kết quả nghiên cứu mới 
nhất với 8 chủ đề chính, như: Vật chất 
tối (WIMP và các giải pháp thay thế; tìm 
kiếm trực tiếp và gián tiếp); sóng hấp 
dẫn; tia gamma, tia vũ trụ; neutrino; 
thiên văn học miền thời gian và thiên 
văn học đa sứ giả…

Hội nghị tạo môi trường thảo luận 
chủ động, tích cực cho việc trao đổi và 
hợp tác giữa các nhà nghiên cứu khác 
nhau và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực 
Vật lý thiên văn hạt và Vũ trụ học.

AN NHIÊN

(BĐ) - Ngày 6.1, các cơ quan, đơn vị 
đi thăm, tặng quà tết cho đoàn viên, 
người lao động, hộ dân, bệnh nhân gặp 
khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 LĐLĐ tỉnh đã tổ chức chương 

trình “Tết sum vầy - xuân gắn kết” 
tại Công ty TNHH Delta Galil Việt 
Nam và Công ty CP may Phù Cát 
(Cụm công nghiệp Cát Trinh, huyện 
Phù Cát) và trao tặng 40 phần quà 
cho các đoàn viên, người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn đang làm việc 
tại 2 công ty, mỗi phần quà trị giá  
700 nghìn đồng.
  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TX Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ tổ chức 
chương trình Tết nghĩa tình - Xuân Quý 
Mão 2023, tặng quà tết cho các hộ dân có 
hoàn cảnh khó khăn tại TX Hoài Nhơn 
(200 suất) và huyện Phù Mỹ (200 suất), 
mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.
  Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 

tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - 
C hi nhánh Bình Định đến thăm hỏi, 
tặng 100 suất quà tết trị giá 50 triệu 
đồng cho bệnh nhân đang điều trị 
tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục 
hồi chức năng Quy Nhơn. Hội phối 
hợp với Chương trình Sát cánh gia 
đình Việt (Đài tiếng nói Nhân dân TP 
Hồ Chí Minh) về xã An Vinh (huyện 
An Lão) tặng 280 suất quà tết trị giá  
252 triệu đồng cho người dân khó 

 Trường ĐH Quy Nhơn đăng cai tổ 
chức Hội thảo quốc tế lần thứ 4 năm 2022 về 
năng lượng, cơ sở hạ tầng và môi trường 
(EIER 2023) với chủ đề “Phát triển so với 
bảo tồn: Tính bền vững và di sản”, ngày 6.1. 
Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa 
học từ các trường đại học trong nước và 
quốc tế, như: Mỹ, Anh, Na Uy, Cộng hòa 
Séc, Malaysia… TRỌNG LỢI
 Sáng 6.1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, 
các cấp Hội Luật gia trong tỉnh phối hợp 
với chính quyền các địa phương và sở, 
ngành tham gia đóng góp ý kiến đối với 
nhiều dự thảo luật sửa đổi; trực tiếp tổ 
chức 248 đợt phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) cho gần 7.300 lượt cán bộ, hội 
viên và nhân dân; phối hợp với các cấp, các 
ngành liên quan tổ chức 608 đợt PBGDPL 
cho gần 68.250 lượt người; tư vấn pháp 
luật miễn phí và trợ giúp pháp lý cho hơn 
3.260 trường hợp… VĂN LỰC
 Sáng 6.1, Hội Khuyến học TP Quy 

Nhơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác 
năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 
2023. Năm 2022, các cấp hội khuyến học 
thành phố tích cực vận động, quyên góp 
xây dựng Quỹ khuyến học, tài trợ các công 
trình khuyến học, cấp học bổng, khen 
thưởng, hỗ trợ cho giáo viên, sinh viên 
và học sinh 55.939 suất học bổng, khen 
thưởng, với tổng trị giá hơn 5,6 tỷ đồng; vận 
động ủng hộ mua sắm trang thiết bị dạy 
và học, lắp đặt hệ thống nước uống, trồng 
cây xanh, tạo cảnh quan cho các trường 
học trị giá hơn 2,8 tỷ đồng… MAI HOÀNG
 CA huyện Phù Mỹ phối hợp với 

Ban Chỉ đạo 138 thị trấn Phù Mỹ tổ chức 
tuyên truyền pháp luật về ATGT, phòng 
chống ma túy, PCCC, quản lý sử dụng pháo 
và thông báo tình hình ANTT cho 500 học 
sinh Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, sáng 6.1. 
Dịp này, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế -  
ma túy, CA huyện Phù Mỹ tặng 4 suất quà 
tết (500 nghìn đồng/suất) cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn. VĂN TỐ

Tặng quà tết cho người lao động, hộ dân, bệnh nhân khó khăn

khăn của xã. Hội CTĐ phường Nhơn 
Bình (TP Quy Nhơn) đã tặng quà tết 
cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn phường. Mỗi suất quà 
gồm 200 nghìn đồng và nhiều loại đồ 
dùng học tập, với tổng trị giá tiền quà 
là 14 triệu đồng do Công ty TNHH 
Quảng cáo - Nội thất Nhà Việt tài trợ. 
Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ 
quyền trẻ em tỉnh phối hợp với nhóm 
Hoa Hướng Dương (TP Quy Nhơn) 
tặng 150 suất quà tết cho người khuyết 
tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
của huyện Phù Mỹ và TX Hoài Nhơn. 
Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.
  Hội CTĐ tỉnh phối hợp với  

Hội CTĐ huyện Tây 
Sơn và Quỹ T hiện 
tâm thuộc Tập đoàn 
Vingroup trao tặng 
250 suất quà tết 
cho hộ nghèo, hộ 
có hoàn cảnh khó 
khăn ở các xã: Tây 
An, Tây Vinh, Tây 
Bình và Bình Hòa, 
mỗi suất trị  giá  
600 nghìn đồng. 
Kinh phí do Quỹ 
T hiện tâm thuộc 
Tập đoàn Vingroup 
tài trợ, tạo điều kiện 
cho các hộ dân khó 
khăn đón tết Quý 
Mão đầm ấm hơn. 

Xã Tây Giang (huyện Tây Sơn) tổ chức 
tặng 211 suất quà cho các hộ nghèo, hộ 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, 
mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.
 Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội 

LHPN TP Quy Nhơn trao 50 suất quà 
(mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho 
phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn thành phố. Hội LHPN TP Quy Nhơn 
thăm, tặng 210 suất quà gồm các nhu 
yếu phẩm với tổng trị giá 21 triệu đồng 
cho các bệnh nhân của khoa Lão khoa 
Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương 
Quy Hòa.

T. GIANG - T.NGÂN - T.CHI - N.TÚ -
 T.TRỌNG - D.LINH

Tặng quà tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Phù Cát.     
                                                                                        Ảnh: TRƯỜNG GIANG
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Bình Định

(BĐ) - UBND tỉnh chỉ đạo 
Sở NN&PTNT phối hợp với Sở 
NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu và các sở, ngành liên quan 
xây dựng Quy chế phối hợp 
giữa hai tỉnh Bình Định và 
Bà Rịa - Vũng Tàu trong công 
tác quản lý tàu cá, chống khai 
thác hải sản bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo  
quy định. 

Dự kiến UBND tỉnh Bình 
Định và UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu thực hiện ký quy 
chế phối hợp trong ngày  
9 - 10.1.2023.

Việc ký kết quy chế giữa 
hai tỉnh nhằm phối hợp hiệu 
quả hơn trong công tác quản 
lý tàu cá và ngăn chặn, tiến 
tới chấm dứt tình trạng tàu cá 
vi phạm khai thác hải sản trái 
phép tại vùng biển nước ngoài, 
triển khai các giải pháp chống 
khai thác hải sản bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo 
quy định (IUU).

THU DỊU

Sẽ ký quy chế 
phối hợp quản lý 
tàu cá với tỉnh  
Bà Rịa - Vũng Tàu

 An Nhơn xuống giống 
gieo sạ hơn 6.600 ha lúa Đông 
Xuân. Phòng Kinh tế TX An 
Nhơn cho biết, đến ngày 6.1, 
nông dân 15 xã, phường đã 
xuống giống cơ bản xong hơn 
6.600 ha lúa Đông Xuân 2022-
2023 và chuyển sang trọng tâm 
tỉa dặm bón phân thúc lần 1 
cho diện tích gieo sạ trà đầu; 
đồng thời, xuống giống cây 
trồng cạn (bắp, mè, đậu nành, 
đậu phụng). Bên cạnh đó, nông 
dân tăng cường phòng trừ sâu 
bệnh, chuột, ốc bươu vàng hại 
lúa. XUÂN THỨC
 Đầu tư cho HTX sản xuất 

sản phẩm OCOP gắn với du 
lịch nông thôn. Hoạt động này 
được Sở NN&PTNT phối hợp 
với các đơn vị liên quan, địa 
phương thực hiện năm 2023. 
Cùng với đó, hỗ trợ các HTX 
đầu tư nâng cao chất lượng sản 
phẩm OCOP, xây dựng điểm 
trưng bày, cửa hàng giới thiệu 
sản phẩm; thí điểm một số mô 
hình gắn với du lịch trải nghiệm 
nông nghiệp. Hiện tỉnh có 222 
sản phẩm OCOP cấp tỉnh, xếp 
hạng 3 sao trở lên (khoảng 30% 
sản phẩm của HTX).  

                              QUANG BẢO
 Tây Sơn cấp 1,5 tỷ đồng 

vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. 
UBND huyện Tây Sơn đồng ý 
cấp bổ sung 200 triệu đồng 
từ ngân sách cho Quỹ hỗ trợ 
nông dân huyện, bắt đầu triển 
khai từ tháng 1.2023. Đến nay, 
nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông 
dân huyện Tây Sơn đã tăng hơn 
2,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách 
huyện cấp 1,5 tỷ đồng. Ban 
điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân 
huyện kịp thời giải ngân để hỗ 
trợ cho nhóm, hộ hội viên khó 
khăn đầu tư phát triển kinh tế. 

                  ĐÀO MINH TRUNG

Tây Sơn  
rộn sắc đào, cúc, mai

Những ngày này, người dân 
các làng hoa trên địa bàn 
huyện Tây Sơn tất bật chăm 
sóc kịp đưa hoa ra thị trường 
phục vụ dịp tết Nguyên đán 
2023. 

Từ thị trấn Phú Phong, xuôi 
theo các xã cánh Bắc của sông 
Côn, là sự nhộn nhịp, đa sắc 
màu của những làng hoa cúc, 
mai và đào. 

Chúng tôi đến với làng hoa 
cúc ở xã Bình Thành vào cao 
điểm tỉa lá, lặt nụ phụ. Bình 
Thành có khoảng 30 hộ dân 
chuyên trồng hoa cúc với số 
lượng hiện có hơn 25.000 chậu 
lớn nhỏ các loại, tăng hơn 8.000 
chậu so với năm trước. Vừa cắt 
tỉa những cành hoa cúc, ông 
Nguyễn Nhơn (ở thôn Kiên 
Long, xã Bình Thành) chia sẻ: 
Với kỹ thuật vốn có của nhiều 
năm trồng cúc thì việc cho 
cây hoa trổ vào dịp Tết cũng 
không khó. Nhưng năm nay 
thời tiết bất thường nên một 
phần vườn cúc nhà tôi bị hư 
bộ lá. Còn hơn chục ngày nữa 
là Tết, gia đình tôi phải chăm 
sóc thật kỹ từ khâu tưới nước, 
bón phân thuốc cho đến theo 
dõi các loại bệnh để cho cúc ra 
hoa đẹp nhất. 

Rời làng cúc Bình Thành, 
xuôi theo QL 19B là đến vùng 
gò đồi của làng mai thôn Vân 
Tường, xã Bình Hòa. Nơi đây 
có gần 100 hộ trồng mai với 
khoảng 70.000 chậu các loại; 
trong đó, chừng 40 hộ chuyên 
trồng mai kinh doanh với diện 
tích lớn. Vườn mai nào cũng 
nhộn nhịp người chăm sóc, 
không chỉ bởi thời gian gấp 
rút hoàn thiện những chậu mai 
cảnh cung cấp ra thị trường, 
mà còn là thời điểm tốt nhất để 
người trồng tiếp tục chăm sóc 
những gốc mai mới gối vụ cho 
mùa mai năm sau. Theo những 
người trồng mai nơi đây, năm 
nay, đầu mùa đông nắng ấm 
nhiều hơn, cây mai phát triển 

thuận, nhiều mai vàng nở sớm. 
Ông Cao Sơn Quân (thôn 

Vân Tường) có khoảng 1.000 
gốc mai lớn nhỏ các loại, cho 
hay: Để trồng cây mai bán được 
ra thị trường phải mất từ 5 năm 
trở lên, bắt đầu từ ươm cây đến 
khi tạo dáng, cắt tỉa, uốn gốc, 
chăm sóc quanh năm... công 
đoạn nào cũng đều quan trọng 
nhưng để canh hoa ra đúng dịp 
tết thì không đơn giản. Năm 
nay, mai nở sớm nên các hộ 
trồng mai phải canh lặt lá hơi 
muộn so với mọi năm… Việc 
mai nở sớm không ảnh hưởng 
lớn đến những vườn trồng mai 
số lượng lớn như vườn chúng 
tôi, bởi không kịp bán năm nay 
thì coi như “của để dành”, mai 

TP Quy Nhơn đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản phẩm 112%
Báo cáo tại Hội nghị triển 

khai Nghị quyết của Chính phủ, 
Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
phát triển KT-XH và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2023, 
do UBND tỉnh tổ chức chiều 
4.1, ông Ngô Hoàng Nam - Chủ 
tịch UBND TP Quy Nhơn, cho 
hay trên cơ sở các chỉ tiêu của 
UBND tỉnh, Thành ủy, HĐND 
thành phố đề ra, UBND thành 
phố đặt 18 chỉ tiêu chủ yếu 
để phấn đấu thực hiện trong  
năm 2023.

Trong đó, phấn đấu tổng 
giá trị sản phẩm đạt gần 62.000 
tỷ đồng (kế hoạch giao hơn 
60.000 tỷ đồng); tốc độ tăng 

giá trị sản phẩm phấn đấu thực 
hiện 112% (kế hoạch giao hơn 
108%); kim ngạch xuất khẩu 
1.050 triệu USD (kế hoạch 
giao 1.030 triệu USD); tổng 
thu ngân sách trên địa bàn đạt 
hơn 3.220 tỷ đồng…

Trên cơ sở đó, thành phố 
xây dựng các nhóm nhiệm 
vụ, giải pháp phát triển  
KT-XH năm 2023. Đáng chú ý, 
tập trung khuyến khích và tạo 
điều kiện cho các thành phần 
kinh tế đầu tư phát triển kinh 
doanh thương mại, xuất khẩu, 
dịch vụ, du lịch trên địa bàn. 

Tập trung phát triển lĩnh 
vực công nghiệp, xúc tiến, 

thu hút đầu tư các DN mới, 
nhất là các DN có tiềm năng 
về vốn, công nghệ cao, thân 
thiện môi trường và tạo 
điều kiện cho các DN đã đi 
vào hoạt động mở rộng sản 
xuất kinh doanh; ưu tiên thu 
hút đầu tư vào Khu kinh tế 
Nhơn Hội, các khu, cụm công 
nghiệp của thành phố. Tập 
trung phát triển nhóm ngành 
công nghiệp chế biến chế tạo, 
đặt biệt các ngành chế biến 
thực phẩm, thủy sản; sản xuất 
đồ uống; dệt; sản xuất trang 
phục; chế biến gỗ; sản xuất 
thuốc, hóa dược và dược liệu; 
sản xuất điện năng lượng mặt 

trời, năng lượng gió. 
Thành phố sẽ tổ chức hội 

nghị đối thoại với các DN đang 
hoạt động trên địa bàn để nắm 
bắt tình hình, hỗ trợ, tháo gỡ 
khó khăn, khuyến khích các DN 
đẩy mạnh sản xuất, tìm kiếm 
thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Một lĩnh vực trọng điểm 
cũng được TP Quy Nhơn ưu 
tiên là xây dựng các giải pháp 
phát triển du lịch. Hiện thành 
phố đã ban hành kế hoạch phát 
triển du lịch năm 2023, theo đó 
ước đón khoảng 4,5 triệu lượt 
khách (chiếm 90% kế hoạch  
của tỉnh). 

HOÀNG ANH

Ông Cao Sơn Quân chăm sóc những khâu cuối cùng để đưa mai ra thị trường.
 Ảnh: M.MIÊN

càng lâu năm càng được giá. 
Tại huyện Tây Sơn, việc 

phát triển đa dạng các mô hình 
trồng hoa đã tạo nét đẹp cho 
địa phương mỗi khi Tết đến 
xuân về, đồng thời tạo công ăn 
việc làm, nguồn thu nhập đáng 
kể cho nhiều hộ dân. Trong đó, 
có loại hoa đào đặc trưng của 
xứ lạnh đã được trồng thành 
công ở vùng đất trung du Tây 
Vinh. Dù thời tiết bất thường 
như hiện nay cũng không làm 
khó được những tay nghề chăm 
đào có thâm niên trên 30 năm 
như ông Phạm Văn Tạo (ở thôn 
Bỉnh Đức), bởi 400 gốc đào 
trong vườn nhà ông đều chi 
chít những nụ nhỏ xinh... Đang 
tất bật chăm sóc những cây hoa 

đào, ông Tạo vui vẻ nói: Năm 
nay, vườn tăng số lượng đào 
trồng chậu cũng như đào lấy 
cành. Thời tiết bất thường hơn 
mọi năm, trong khi số lượng 
cây nhiều nên tôi chú trọng đầu 
tư, áp dụng kỹ thuật, trồng và 
chăm bón chặt hơn. Đến giờ cây 
hoa đào phát triển tốt, dự kiến 
hoa đúng độ. 

Là người đầu tiên vun gốc 
cho cây bích đào đất Bắc bén 
rễ trên đất Tây Sơn, ông Tạo 
đã chia sẻ kinh nghiệm, cây 
giống, cách trồng cho nhiều 
hộ dân trong thôn. Đến nay, 
có trên 10 hộ dân ở thôn Bỉnh 
Đức chuyên trồng hoa đào, với 
khoảng 1.000 gốc.  

Ông Trương Văn Bàng, Chủ 
tịch UBND xã Tây Vinh, cho 
biết: Cây hoa đào mang lại thu 
nhập khá ổn định cho người 
dân nơi đây. Thời gian tới, địa 
phương sẽ giao cho HTXNN 
dịch vụ Tây Vinh thành lập tổ 
hợp tác trồng đào, đăng ký sản 
phẩm OCOP. Đồng thời, chúng 
tôi cũng đã tính toán quy hoạch 
đất dự phòng khoảng 1 ha ở 
hai vùng Đông Nam và Tây 
Bắc xóm 12 (thôn Bỉnh Đức) tạo 
điều kiện cho các hộ dân có nhu 
cầu đăng ký mở rộng diện tích 
trồng đào.                  MỘC MIÊN 

Các hộ trồng hoa cúc theo dõi, chăm sóc cho số hoa đã được khách mua sỉ tại vườn.                                                       Ảnh: M.MIÊN
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(BĐ) -Thông tin từ Sở Xây 
dựng, trong năm 2022 các lực 
lượng quản lý trật tự xây dựng 
các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ 
chức kiểm tra 4.381 trường hợp, 
phát hiện 630 vụ vi phạm (trong 
đó có 109 trường hợp vi phạm 
xây dựng không phép, sai phép; 
521 vi phạm khác); đã ban hành 
226 quyết định xử phạt. 

Riêng Sở Xây dựng tổ chức 
kiểm tra 254 công trình; phát 
hiện 32 trường hợp vi phạm, 
gồm: 11 trường hợp không có 
giấy phép xây dựng; 7 trường 
hợp sai nội dung giấy phép xây 
dựng; 14 trường hợp có các vi 
phạm khác.Trên cơ sở đó, cơ 
quan này đã ra quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính 15 
trường hợp với số tiền hơn 1 tỷ 
đồng; đồng thời, chuyển cho 
địa phương xử phạt 1 trường 
hợp với số tiền 130 triệu đồng. 
Các trường hợp còn lại, Sở Xây 
dựng giao địa phương theo dõi 
việc khắc phục (dừng thi công 
chờ bổ sung hồ sơ pháp lý hoặc 
tháo dỡ).                HOÀNG ANH

Xử phạt 32 
trường hợp  
vi phạm xây dựng

Đầu tư phát triển cây xanh đô thị
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng 

xây dựng Đề án đầu tư, phát triển 
cây xanh sử dụng công cộng đô 
thị trên địa bàn tỉnh đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030; 
trình tỉnh xem xét, quyết định, 
hoàn thành trong quý I/2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng lưu ý, 
lộ trình, kế hoạch đầu tư, phát 
triển cây xanh sử dụng công 
cộng đô thị phải có tầm nhìn, 
tư duy đổi mới, thật sự có chất 
lượng, hiệu quả, có tính khả thi; 
mang bản sắc, đặc trưng riêng 
của từng đô thị, gắn mục tiêu 
tỉnh Bình Định, TP Quy Nhơn 
trở thành trung tâm văn hóa phía 
Nam của vùng Bắc Trung bộ và 
Duyên hải Trung bộ theo Nghị 
quyết số 26, ngày 3.11.2022 của 
Bộ Chính trị.

Đồng thời, rà soát, bổ sung 
cho tất cả đô thị trên địa bàn tỉnh, 
bao gồm các đô thị hiện hữu, đã 
được công nhận và các đô thị dự 
kiến hình thành đến năm 2025, 
định hướng 2030. Phải rà soát 
hiện trạng, đánh giá tổng quan, 
đầy đủ, cụ thể thực trạng về quy 
mô, diện tích, chất lượng của hệ 
thống cây xanh, công viên, vườn 

Cây xanh đô thị Quy Nhơn.                                                                                                               Ảnh: M.H

hoa tại các đô thị; đầu tư, vận 
hành, duy tu, bảo dưỡng; bàn 
giao, tiếp nhận hệ thống cây 
xanh sử dụng công cộng từ chủ 
đầu tư các dự án khu đô thị; mô 
hình quản lý hệ thống cây xanh 
của các địa phương. 

Chỉ tiêu về diện tích cây xanh 
đô thị bình quân người dân phải 
lồng ghép chỉ tiêu quy định tại 
Nghị quyết số 06 của Bộ Chính 
trị, Nghị quyết số 148 của Chính 
phủ, phải có định hướng phát 
triển lâu dài, thật sự chất lượng, 
hiệu quả; có kế hoạch xây dựng, 
hình thành các công viên, vườn 

hoa, cây xanh quy mô lớn, đẹp, 
mang tính thẩm mỹ cao, đặc 
trưng riêng, hình thành điểm 
nhấn cho đô thị.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng 
Võ Hữu Thiện cho biết, hiện tỉnh 
có 20 đô thị gồm 1 đô thị loại I 
(TP Quy Nhơn), 1 đô thị loại III 
(TX An Nhơn), 2 đô thị loại IV 
(TX Hoài Nhơn và thị trấn Phú 
Phong - huyện Tây Sơn) và 16 
đô thị loại V. 

Tổng diện tích đất cây xanh 
sử dụng công cộng khu vực nội 
thành, nội thị tại các đô thị hơn 3 
triệu m2. Trong đó, diện tích cây 

xanh trong công viên, vườn hoa, 
cây xanh và thảm cỏ tại quảng 
trường và các khu vực công cộng 
trong đô thị hơn 2 triệu m2. Diện 
tích cây xanh đường phố (cây 
bóng mát, cây trang trí, dây leo, 
cây mọc tự nhiên, thảm cỏ trồng 
trên hè phố, dải phân cách, đảo 
giao thông) hơn 982 nghìn m2.

Đáng chú ý, trong tỷ lệ đất 
cây xanh sử dụng công cộng khu 
vực nội thành, nội thị bình quân 
đầu người của các đô thị hiện 
khoảng 4,9 m2/người, có đến 8 
đô thị có tỷ lệ đất cây xanh công 
cộng khu vực nội thành, nội thị 
dưới 3 m2/người chưa đảm bảo tỷ 
lệ tối thiểu cần đạt được theo tiêu 
chuẩn: TX Hoài Nhơn; thị trấn 
Phù Mỹ và thị trấn Bình Dương, 
huyện Phù Mỹ; thị trấn Cát Tiến, 
huyện Phù Cát; thị trấn Diêu Trì 
và thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy 
Phước; thị trấn An Lão, huyện An 
Lão; thị trấn Vân Canh, huyện 
Vân Canh. Đặc biệt, một số đô thị 
có tỷ lệ rất thấp như thị trấn Bình 
Dương (0,74 m2/người); thị trấn 
Diêu Trì (1,03 m2/người) và thị 
trấn Tuy Phước (1 m2/người); thị 
trấn Vân Canh (1,16 m2/người).

MAI HOÀNG

Thuê dịch vụ dọn nhà đón Tết
Dịch vụ dọn nhà, văn phòng làm việc đón Tết 
của người dân, cơ quan bắt đầu từ những 
ngày này trở nên sôi động. Song, nhận định 
dịch vụ mùa cao điểm Tết năm nay giảm hơn 
so với các năm.

Không tính các nhóm làm 
dịch vụ đơn lẻ, hiện trên thị 
trường Bình Định có hơn 10 
đơn vị cung ứng dịch vụ chuyên 
nghiệp đang hoạt động, tập 
trung chủ yếu ở TP Quy Nhơn.

Đa năng và  
chuyên nghiệp hơn

Theo nhiều cơ sở kinh doanh 
dịch vụ dọn nhà, để công việc 
nhanh gọn, trôi chảy và công 
trình được sạch đẹp hơn, các 
đơn vị mua trang thiết bị khá 
đầy đủ và hiện đại. Đa số công 
đoạn liên quan đến làm sạch 
sàn, giặt thảm, rèm, ghế nệm, 
lau kính, đồ nội thất... đều được 
làm bằng máy. 

Nhờ các thiết bị hút nước và 
làm khô nhanh, khi hoàn thành 
và giao cho gia chủ, thảm, 
rèm... đã khô đến 90%, mọi thứ 
được lắp ghép, sắp đặt đúng 
vị trí. Chủ nhà không còn phải 
lo ngại sẽ phơi cả ngày mới 
khô đồ đạc. Để công việc được 
chuyên nghiệp và nhanh gọn, 
nhân công được chia theo từng 
nhóm (mỗi nhóm 3 - 4 người) 
chuyên trách từng mảng. 

Hiện nhiều công ty dịch vụ 
còn có chương trình hỗ trợ miễn 
phí và đưa ra chế độ bảo hành 
cho dịch vụ dọn nhà. Thông 
thường chương trình thường 
là gói đi kèm về bảo dưỡng đồ 
nội thất; mức bảo hành dịch vụ 
từ 3 - 5 ngày…

Thời gian sôi động nhất của 
dịch vụ này từ 15 tháng Chạp 

Nhân viên Công ty 
TNHH TM & DV  
Sạch 24h dọn nhà 
cho khách đón Tết. 
Ảnh: KIM QUY

trở đi cho đến Tết; cao điểm 
là từ 25 tháng Chạp. Nhiều cơ 
sở cho biết, trước đây, người 
dân, cơ quan, DN có tâm lý 
chờ đến cận Tết mới làm để có 
“nhà mới”, nhưng giờ đã có xu 
hướng thay đổi sớm hơn.  

Theo ông Trần Hùng, Giám 
đốc Công ty TNHH TM & DV 
Sạch 24h (phường Nguyễn Văn 
Cừ, TP Quy Nhơn), dịch vụ dọn 
nhà theo mùa, Tết là mùa cao 
điểm. Tuy nhiên, Tết năm nay 
nhu cầu sử dụng dịch vụ này 
của người dân, cơ quan, DN ít 
hơn từ 10% - 20% so với mọi 
năm, do kinh tế khó khăn nên 
thắt chặt chi tiêu hơn. Không 
có nhiều khách mới, tuy nhiên 
công ty vẫn giữ được rất nhiều 
khách cũ sử dụng dịch vụ. Do 
đó, tuy có trầm hơn mọi năm, 
song đến giờ lịch dọn nhà 

khách hàng đặt đã gần kín. 
Dịch vụ dọn nhà đón Tết 

cũng từng đó công việc, cũng 
là lau dọn cửa kính; lau dọn 
đồ trang trí decor nhà cửa; trần 
nhà; quét dọn… nhưng năm 
nay công ty có chương trình 
bảo dưỡng với số tiền lên đến 
800 nghìn đồng/gói trong phục 
hồi, bảo dưỡng, tăng độ bền, 
tăng tính thẩm mỹ cho đồ nội 
thất; thực hiện chương trình 
bảo hành dịch vụ từ 3 - 5 ngày. 

“Dịch vụ dọn nhà giờ cũng 
đa năng và chuyên nghiệp hơn, 
với rất nhiều yếu tố kỹ thuật. 
Công trình xây dựng, hay nhà 
ở dân dụng và đồ trang trí nội 
thất decor cũng theo “trend” 
liên tục nên buộc dung dịch sử 
dụng cho vệ sinh làm sạch sản 
phẩm cũng phải liên tục cập 
nhật, thay đổi theo chất liệu 

làm nhà, hay đồ trang trí. Đội 
ngũ nhân viên phải đào tạo kỹ 
thuật liên tục. Hiện, ngoài các 
vật tư (máy móc, thiết bị, dung 
dịch) trong nước, chúng tôi còn 
sử dụng đến cả những vật tư 
(dung dịch bảo dưỡng) nhập từ 
Mỹ, Malaysia, Thái Lan”, ông 
Trần Hùng cho hay.

Lựa chọn đơn vị uy tín, 
và đừng để đến cận Tết

Đó là lời khuyên của các cơ 
sở cung ứng dịch vụ này. Điều 
này để tránh càng cận Tết giá 
dịch vụ cũng cao hơn do nhân 
công khan hiếm, chi phí thuê 
cao, giá vật tư cũng tăng (máy 
móc, phương tiện, các loại dung 
dịch sử dụng cho dịch vụ).

Nếu có nhu cầu dọn dẹp 
nhà cửa, khách có thể lựa 
chọn các gói dọn nhà cơ bản 

hay từng dịch vụ riêng lẻ như 
dọn nhà theo giờ, sơn tường, 
giặt rèm thảm, vệ sinh sofa, tân 
trang nội thất, tân trang ngoại 
thất… Mức giá dịch vụ được 
tính dao động tùy theo khối 
lượng công việc và thời gian 
đặt dịch vụ.

Cơ sở Dịch vụ vệ sinh 
nhà sạch Quy Nhơn (phường 
Quang Trung, TP Quy Nhơn) 
đưa ra mức giá dọn nhà ở 
tính theo m2 từ 12.000 - 15.000  
đồng/m2 , tùy theo khối lượng 
công việc. Còn về ghế đơn 
hoặc sofa thì đơn vị tính theo 
bộ từ 350 nghìn đến 450 nghìn  
đồng/bộ, phụ thuộc vào 
chất liệu vải hoặc chiều dài  
của ghế…

Ông Trần Long Vũ, chủ cơ 
sở Dịch vụ vệ sinh nhà sạch 
Quy Nhơn cho biết, hai năm trở 
lại đây, mức cạnh tranh trong 
ngành nghề này tại Quy Nhơn - 
Bình Định cao hơn vì nhiều đơn 
vị xuất hiện, cũng như nhiều 
dịch vụ tự phát, đơn lẻ. So về 
giá cả thì đơn vị luôn đưa ra mức 
giá tốt nhất cho khách hàng của 
mình; áp dụng thêm chương 
trình tri ân cho khách hàng cũ 
và giảm giá cho khách hàng mới. 

Hiện, các mẩu rao vặt trên 
đường và trên mạng chào mời 
dịch vụ này khá nhiều với giá 
rẻ hơn dịch vụ được cung cấp 
từ các công ty có thương hiệu, 
nhưng theo ông Trần Hùng khi 
chọn dịch vụ từ công ty chuyên 
nghiệp, khách hàng có thể yên 
tâm hơn vì nhân viên được đào 
tạo bài bản, có kiểm soát chất 
lượng và chăm sóc khách hàng 
sát sao, tránh để xảy ra các rủi 
ro trong quá trình làm việc, 
không hoàn thiện công việc 
theo thời gian thỏa thuận.

MAI HOÀNG
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(BĐ) - Sáng 6.1, Thị đoàn 
An Nhơn phối hợp với Thành 
đoàn Quy Nhơn, Đoàn trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn, Công ty CP Chăn nuôi 
CP Việt Nam tổ chức chương 
trình Mừng Đảng, mừng Xuân 
tại xã Nhơn Thọ.

Tại chương trình, Ban tổ 
chức đã tặng 55 suất quà (mỗi 
suất trị giá 400 nghìn đồng; gồm 
tiền mặt, bánh kẹo, nhu yếu 
phẩm), 60 bánh chưng, bánh 
tét cho các gia đình, học sinh 

(BĐ) - Tối 5.1, Ban CHQS TP 
Quy Nhơn phối hợp với Thành 
đoàn tổ chức phiên tòa giả định 
về “Trốn tránh nghĩa vụ quân 
sự (NVQS)”. Tham dự phiên 
tòa có lãnh đạo các cơ quan, 
ban, ngành và gần 100 ĐVTN 
tại phường Bùi Thị Xuân.

Theo cáo trạng giả định, 
bị can Nguyễn Tiến Ngọc  
(SN 2000) là thanh niên đến 
tuổi thi hành NVQS; tuy nhiên 
Ngọc liên tục có các hành vi 
trốn tránh. Ngày 15.2.2021, bị 
cáo Ngọc phải có mặt tại UBND 

phường Bùi Thị Xuân lên đường 
nhập ngũ, nhưng không chấp 
hành và bỏ đi TP Hồ Chí Minh 
làm việc. Đến ngày 16.3.2021, 
UBND phường đã ra quyết định 
xử phạt hành chính bị cáo với số 
tiền 2 triệu đồng. 

Ngày 16.2.2022, Ban CHQS 
giao lệnh gọi công dân nhập 
ngũ (lần 2) cho Nguyễn Tiến 
Ngọc, nhưng bị cáo không trở 
về chấp hành lệnh, với lý do sợ 
khổ, đi nghĩa vụ không có tự 
do, không được hút cỏ Mỹ và bị 
mất công việc. Qua các bước tố 

tụng, bị cáo Ngọc bị Hội đồng 
xét xử tuyên phạt 18 tháng tù 
về tội “Trốn tránh NVQS” theo 
quy định tại khoản 1, Điều 332 
Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa giả định có tác 
dụng răn đe, phòng ngừa các 
hành vi trốn tránh thực hiện 
NVQS; tăng cường công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật cho cán 
bộ, ĐVTN, góp phần nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm 
của tuổi trẻ trong việc tham gia 
NVQS, bảo vệ Tổ quốc.

DUY ĐĂNG

(BĐ) - Huyện đoàn Tuy 
Phước vừa tổ chức lễ bàn giao 
nhà Khăn quàng đỏ cho em 
Lê Bùi Bích Trâm và Lê Quốc 
Trung (ở khu phố Diêu Trì, thị 
trấn Diêu Trì).

Được biết, hai em Lê Bùi 
Bích Trâm (lớp 7, Trường THCS 
Trần Bá) và Lê Quốc Trung  

(lớp 5, Trường Tiểu học số 2 
thị trấn Diêu Trì) là học sinh 
chăm ngoan, học giỏi và có 
thành tích tốt trong học tập, 
rèn luyện. Hai em có hoàn 
cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ 
không có công việc ổn định, 
hiện phải sinh sống trong 
căn nhà đã xuống cấp nhưng 

không có điều kiện sửa chữa.
Ngôi nhà được xây dựng với 

diện tích hơn 40 m2, kinh phí xây 
dựng 50 triệu đồng do Huyện 
đoàn Tuy Phước hỗ trợ; người 
dân và ĐVTN tại địa phương trợ 
giúp ngày công trong quá trình 
xây dựng ngôi nhà.

D. ĐĂNG

Phiên tòa giả định về “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”

Bàn giao nhà Khăn quàng đỏ tại huyện Tuy Phước

Chương trình Mừng Đảng, 
mừng Xuân tại TX An Nhơn

có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em 
mồ côi trên địa bàn các xã Nhơn 
Thọ, Nhơn Tân, Nhơn Lộc.

Đồng thời, tổ chức tư vấn 
sức khỏe, phát thuốc miễn phí 
cho 100 người dân; cắt tóc miễn 
phí; triển khai gian hàng 0 đồng 
và tặng đồ dùng học tập, đồ 
chơi cho học sinh…

Dịp này, các đơn vị đã tổ chức 
hành trình về nguồn và dâng hoa, 
dâng hương tại di tích lịch sử khu 
căn cứ cách mạng An Trường (xã 
Nhơn Tân).                 TRIỀU CHÂU

Các đơn vị trao quà cho người dân xã Nhơn Thọ.                             Ảnh: Thị đoàn An Nhơn

Hiệu quả bước đầu
Anh Võ Văn Thái (SN 1996, 

ở thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh 
Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) trước 
đây là một thanh niên chậm 
tiến, thường uống rượu, gây gổ 
đánh nhau, làm mất ANTT; còn 
là đối tượng nằm trong diện 
theo dõi thường xuyên của địa 
phương. Đầu năm 2020, qua 
lời giới thiệu của bạn là đoàn 
viên Chi đoàn thôn Vĩnh Phúc, 
anh Thái đã bỏ qua mặc cảm, tự 
ti, tích cực tham gia các phong 
trào xung kích tình nguyện tại 
địa phương. Nhờ vậy, anh Thái 
bỏ rượu chè, từng bước thay 
đổi tâm tính. 

Anh Thái cho hay, mới đầu 
tham gia vào các hoạt động, 
anh còn rụt rè; nhưng được sự 
động viên của các đoàn viên 
khác, anh đã hăng hái tham gia 
nhiều hoạt động văn hóa văn 
nghệ, TDTT, giáo dục kỹ năng 
sống, giúp đỡ thanh niên hoàn 
lương, chậm tiến khác… “Tôi 
cảm thấy các hoạt động của 
Đoàn rất bổ ích, thiết thực. Tôi 
đã giới thiệu nhiều bạn khác 
cùng tham gia sinh hoạt, được 
kết nạp vào Đoàn”, anh Thái 
chia sẻ.

Bí thư Xã đoàn Vĩnh Hiệp 
Nguyễn Quốc Kỳ cho biết, thực 
hiện chủ trương “1+1”, trong 
giai đoạn 2018 - 2022, các chi 
đoàn thôn đã giới thiệu, kết nạp 
mới 16 đoàn viên; trong số này 
có 3 đoàn viên ưu tú được kết 
nạp Đảng. Không dừng lại như 
cách hiểu “mỗi đoàn viên vận 
động, tập hợp ít nhất một thanh 
niên vào tổ chức”, Ban Chấp 

MỞ RỘNG TẬP HỢP THANH NIÊN: 

Hiệu quả từ chủ trương “1+1”
Thời gian qua, các tổ chức Đoàn, Hội trong tỉnh đã thực hiện 
hiệu quả chủ trương “1+1” (mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một 
thanh niên tham gia Đoàn, Hội) do Trung ương Đoàn đề ra. Từ đó, 
đưa thêm nhiều thanh niên vào tổ chức, góp phần mở rộng mặt 
trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa bàn khu dân cư.

Đoàn 
viên Võ 
Văn Thái 
tặng quà 
cho hộ 
gia đình 
có hoàn 
cảnh khó 
khăn.                                                                                                     
Ảnh: C.H

ĐVTN huyện Vĩnh Thạnh trồng cây xanh tại khu dân cư.                                                                                                 Ảnh: Huyện đoàn Vĩnh Thạnh

hành Xã đoàn còn mở rộng ra 
thành mỗi cán bộ ĐVTN gắn với 
một việc làm tốt, như: G iúp đỡ 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 
kèm cặp thanh niên chậm tiến, 
mỗi tuần tuyên truyền trên mạng 
xã hội một câu chuyện tốt…

Anh Lương Thành Chương, 
Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh 
cho biết, giai đoạn 2018 - 2022, 
các tổ chức Đoàn trong huyện 
đã phát triển được gần 110 đoàn 
viên mới. Để thực hiện hiệu quả 
chủ trương “1+1”, các cấp bộ 
Đoàn tổ chức nhiều phong trào 
phù hợp với nhu cầu, sở thích 
của ĐVTN. Ngoài ra, đoàn viên 
ở địa phương còn hỗ trợ phát 
triển kinh tế, dạy nghề, dạy chữ 
cho thanh niên chưa tham gia 
sinh hoạt Đoàn, Hội.

Tiếp tục phát huy, đổi mới
Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn 

Phạm Hồng Hiệp, để cụ thể hóa 
chủ trương “1+1”, với yêu cầu 
phải hiệu quả, thực tiễn, tránh 
hình thức, Ban Thường vụ Tỉnh 
Đoàn đã xây dựng kế hoạch và 
phân công nhiệm vụ cho từng 
cấp cơ sở Đoàn. Ngoài đổi mới 
các nội dung sinh hoạt, kết nối, 
tập hợp thanh niên theo hướng 
truyền thống, các cơ sở Đoàn 
thường xuyên tổ chức đánh giá, 
rút kinh nghiệm và kịp thời khắc 
phục các hạn chế, khó khăn; từng 
bước nâng cao tính tiên phong 
gương mẫu của đoàn viên trong 
việc thực hiện chủ trương. Đồng 
thời, đổi mới hình thức, nội dung 
hoạt động, sinh hoạt Đoàn theo 
hướng đa dạng, phù hợp với thị 
hiếu của thanh niên.

Kết quả, trong giai đoạn 
2018 - 2022, toàn tỉnh kết nạp 
77.792 đoàn viên mới, trong đó 
có 6.369 đoàn viên ưu tú được 
kết nạp vào Đảng. Ngoài ra, 
chủ trương “1+1” còn tạo động 
lực để các cơ sở Đoàn sáng tạo 
thêm nhiều cách làm mới, góp 
phần rèn luyện, giáo dục, nâng 
cao chất lượng đoàn viên tại 
địa bàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, 
việc triển khai chủ trương tại 
một số cơ sở Đoàn cũng gặp 
không ít khó khăn, trở ngại. 
Một số cán bộ Đoàn, đoàn viên 
vẫn còn thụ động, thiếu sáng 
tạo trong việc theo dõi, tuyên 
truyền, vận động thanh niên 
tham gia tổ chức Đoàn, Hội. 
Một bộ phận thanh niên còn 
thờ ơ với tổ chức, có tư tưởng, 
lối sống thiếu lành mạnh. Số 
thanh niên không có việc làm 
ổn định tại các địa phương phải 
đi làm ăn xa nhiều, ảnh hưởng 
lớn đến công tác đoàn kết, tập 

hợp ĐVTN…
Anh Hiệp cho biết, để số 

lượng thanh niên tham gia vào 
tổ chức Đoàn, Hội ngày càng 
nhiều hơn, thời gian tới, các 
Đoàn, Chi đoàn cơ sở trong tỉnh 
cần phát huy tinh thần xung kích 
trong thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của địa phương; tập trung 
triển khai tốt các phong trào 
trong từng nhóm đối tượng, duy 
trì các phong trào đặc thù. Các cơ 
sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên 

đăng ký việc giúp đỡ, hướng dẫn 
thanh niên vào Đoàn thông qua 
phiếu đăng ký rèn luyện đoàn 
viên hằng năm. Đa dạng hóa loại 
hình, phương thức tập hợp thanh 
niên theo sở thích, chuyên môn, 
nghề nghiệp. Hướng dẫn thành 
lập các CLB, đội, nhóm phù hợp 
với các thành phần thanh niên ở 
một số ngành, nghề thu hút sự 
quan tâm của thanh niên, như 
văn nghệ sĩ, VĐV, hướng dẫn 
viên du lịch trẻ…   CHƯƠNG HIẾU
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Ngăn chặn nạn hàng giả, 
hàng cấm trong dịp Tết

Có sân bay, cảng biển và nhiều tuyến quốc lộ, tiếp giáp các tỉnh Tây Nguyên, một số tỉnh Nam Trung bộ… là 
lợi thế để Bình Định phát triển kinh tế, song cũng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các hoạt động buôn lậu, gian lận 
thương mại, hàng giả, hàng cấm. CA toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp để kịp thời phát hiện, xử lý 
vi phạm trong lĩnh vực này, nhất là trong dịp tết Nguyên đán.  

Hiện trường vụ 
cất giấu thuốc 
lá không hóa 
đơn, chứng 
từ, tem nhãn 
tại nhà bà Văn 
Thị Hà Tiên 
(ở huyện Tuy 
Phước).
Ảnh: CA huyện 
Tuy Phước

Theo lực lượng CA, thủ 
đoạn của các đối tượng gian 
lận thương mại, buôn lậu và 
hàng cấm ngày càng tinh vi. 
Không chỉ ngụy trang hàng 
thông qua các loại thùng, hộp 
với các nhãn hiệu khác nhau, 
các đối tượng còn xé lẻ vận 
chuyển hàng bằng xe máy, ô 
tô nhỏ để tránh sự chú ý của 
lực lượng chức năng. 

Đơn cử, lúc 12 giờ ngày 
2.1, CA huyện Tuy Phước 
thu giữ 1.091 cây thuốc lá 
lậu với nhiều nhãn hiệu khác 
nhau tại nhà bà Văn Thị Hà 
Tiên (SN 1974, ở thị trấn 
Diêu Trì, huyện Tuy Phước). 
Để phát hiện vụ việc này, lực 
lượng CA phải dùng nhiều 
biện pháp nghiệp vụ; bởi đối 
tượng cất giấu hàng trong các 
thùng carton có nhãn hiệu là 
mì tôm, sữa, thực phẩm bánh 
kẹo; đựng trong các bì ny lông 
đen rồi chia lẻ ra nhiều nơi để 
cất hàng; chỉ vận chuyển hàng 
bằng xe máy. 

Hay trước đó, thông qua 
công tác nghiệp vụ, Phòng 
Cảnh sát kinh tế (CA tỉnh) 
phối hợp cùng CA TP Quy 
Nhơn tiến hành kiểm tra, 
phát hiện tại một ngôi nhà 
thuộc phường Nguyễn Văn 
Cừ (TP Quy Nhơn),  ông 
Trần Nhật Duật (SN 1958, 
ở TP Quy Nhơn) cất giấu 
1.820 bao thuốc lá các loại 
không có hóa đơn, chứng từ 
chứng minh nguồn gốc lô 

hàng. Đáng nói, trong quá 
trình làm việc với cơ quan 
CA, ông Duật còn lấy dao 
cất giấu trong người tự gây 
thương tích vào vùng bụng 
của mình, làm ảnh hưởng 
đến quá trình làm việc. 

Còn đối tượng Nguyễn 
Đình Phúc (SN 1999,  ở 
phường Đập Đá,  TX An 
Nhơn) tàng trữ, vận chuyển 
hàng cấm (pháo hoa nổ) vừa 
bị Phòng Cảnh sát hình sự 
(CA tỉnh) phối hợp CA TX 
An Nhơn bắt giữ Phúc thông 
qua mạng xã hội Facebook để 
mua, giao hàng. Cốp xe máy 

là nơi được Phúc trưng dụng 
để bỏ pháo hoa nổ đi giao cho 
khách. 

Trung tá Nguyễn Văn Đây, 
Trưởng CA huyện Tuy Phước, 
cho biết: “Trước sự tinh vi của 
tội phạm buôn lậu, hàng cấm, 
gian lận thương mại, gian lận 
thuế…, CA huyện đã phân 
công các đội nghiệp vụ cùng 
với CA địa bàn chủ động bám 
cơ sở, rà soát kỹ các đối tượng 
nguy cơ để có phương án triệt 
xóa, xử lý ngay khi phát hiện 
dấu hiệu vi phạm. Trên thực 
tế, việc bám sát và truy bắt 
các đối tượng này cũng mất 

Xử phạt hơn 5,3 tỷ đồng các cá nhân, 
tổ chức vi phạm về PCCC

(BĐ) - Theo Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH (CA tỉnh), kết 
thúc đợt tổng rà soát, kiểm tra 
an toàn về PCCC&CNCH trên 
địa bàn tỉnh, CA toàn tỉnh đã 
phát hiện 224 DN có tồn tại, 
thiếu sót về PCCC; xử phạt vi 
phạm hành chính đối với 249 
hành vi vi phạm với tổng số tiền 
phạt hơn 5,3 tỷ đồng. Bên cạnh 
đó, CA các đơn vị, địa phương 
còn tiến hành tạm đình chỉ hoạt 

động một phần, toàn bộ cơ sở 
đối với 23 cơ sở; đình chỉ hoạt 
động 8 cơ sở và thu hồi giấy 
chứng nhận đủ điều kiện ANTT 
đối với 13 trường hợp.

Theo đánh giá của Phòng 
Cảnh sát PCCC&CNCH, các 
cá nhân, tổ chức đã có sự quan 
tâm, đầu tư cho công tác PCCC, 
tổ chức thực hiện khá đầy đủ 
quy định của pháp luật về 
PCCC. Tuy nhiên, tại thời điểm 

kiểm tra, vẫn còn một số cơ sở 
chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện 
về an toàn PCCC. Các lỗi chủ 
yếu như thiếu hồ sơ theo dõi 
quản lý về PCCC&CNCH; chưa 
trang bị, hoặc trang bị thiếu hệ 
thống, thiết bị PCCC; chưa xây 
dựng phương án cứu nạn; thiết 
bị chữa cháy mini có trang bị 
nhưng chưa được kiểm tra, bảo 
dưỡng theo quy định...

Q.THÀNH

Nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp sắt công trình
CA huyện Tây Sơn cho 

biết đang điều tra, xử lý theo 
quy định pháp luật đối với 
đối tượng Trần Văn Bạc (SN 
1967, ở xã Tây Xuân, huyện 
Tây Sơn) về hành vi trộm cắp 
tài sản.

Trong hai ngày 28.12.2022 
và 1.1.2023, Bạc đột nhập vào 
Cụm công nghiệp cầu Nước 

Xanh (thuộc địa phận xã Bình 
Nghi, huyện Tây Sơn) để trộm 
sắt của đơn vị thi công công 
trình xây dựng đường tránh 
thị trấn Phú Phong. Làm việc 
với cơ quan CA, Bạc khai nhận 
lợi dụng sơ hở đêm khuya, 
công trình không có người 
trông coi tài sản, nên đã lén lút 
lấy gần 1,5 tấn sắt, dùng mô tô 

vận chuyển, cất giấu tại một 
bãi đất trống. Sau đó, chia nhỏ 
số sắt trên, đem đi tiêu thụ ở 
các tiệm thu mua phế liệu trên 
địa bàn thị trấn Phú Phong, 
thu về hơn 8 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT CA huyện 
Tây Sơn đang tiếp tục mở rộng 
điều tra vụ án.

NHẬT LINH - MỘC MIÊN

Xét xử trực tuyến vụ mua bán 
trái phép chất ma túy

TAND huyện Tây Sơn vừa 
phối hợp với CA huyện và 
Viện KSND huyện đưa ra xét 
xử trực tuyến vụ “mua bán 
trái phép chất ma túy” tại 
điểm cầu trung tâm TAND 
huyện và tại điểm cầu thành 
phần nhà tạm giữ CA huyện.

Cáo trạng nêu rõ, với mục 
đích thu lợi từ việc bán ma 
túy, ngày 24.6.2022, Lê Thị 
Mỹ Dung (SN 1971, ở thôn 
Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, 
huyện An Lão) đã mua 4 
triệu đồng ma túy, cất giấu 
tại phòng trọ ở thôn Ngọc 
Thạch 2 (xã Phước An, huyện 
Tuy Phước) để chia nhỏ bán 
lại cho người khác. Ngày 
25.6.2022, Dung bán ma túy 
cho Lê Hòa Hiệp (SN 1999, ở 
thôn 2, xã Bình Nghi) tại khu 
vực gần quán cà phê Bon Sai 
(thuộc xã Bình Nghi), thu lợi 
bất chính 500 nghìn đồng. 

Đến ngày 27.6.2022, Dung 
tiếp tục bán ma túy cho Lê 
Công Minh (SN 1985, ở thôn 
Thượng Giang 1,  xã Tây 
Giang); trên đường đi đến địa 
điểm giao ma túy cho Minh 
thì bị phát hiện, bắt giữ. Tổng 
khối lượng ma túy Dung 
cất giấu trái phép để bán là 
5,0882 g Methamphetamine.

Hành vi của Lê Thị Mỹ 
Dung là nguy hiểm cho xã 
hội,  xâm phạm đến chính 
sách quản lý của Nhà nước 
về chất  ma túy,  gây ảnh 
hưởng đến trật tự, trị an xã 
hội tại địa phương nên phải 
xử lý nghiêm theo pháp luật 
hình sự để giáo dục, răn đe 
và phòng ngừa chung. Áp 
dụng khoản 2 ,  Điều 251 
Bộ luật Hình sự, Tòa tuyên 
phạt Lê Thị Mỹ Dung 7 năm  
tù giam.

VĂN PHONG

nhiều thời gian của lực lượng 
trinh sát vì chúng rất kín kẽ”. 

Theo trung tá Nguyễn 
Thanh Quang, Phó trưởng 
Phòng Cảnh sát kinh tế (CA 
tỉnh), lực lượng luôn phối 
hợp chặt chẽ với các đơn vị 
liên quan tiến hành kiểm tra 
đột xuất nhằm triệt phá các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh 
các mặt hàng không rõ xuất 
xứ, chất lượng kém; chủ động 
phương án đấu tranh phù hợp 
với từng hành vi vi phạm. 

“Chúng tôi thường xuyên 
kiểm tra các khu vực kho 
bãi, điểm tập kết hàng hóa, 

tuyến đường bộ, đường thủy 
tại địa bàn trọng điểm nhằm 
kịp thời phát hiện, xử lý ngay 
các vi phạm”, trung tá Quang  
nói thêm.

Trong đợt cao điểm đấu 
tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng 
giả trước, trong và sau tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023, 
dù mới qua hơn nửa chặng 
đường, nhưng lực lượng CA 
toàn tỉnh đã phát hiện 71 vụ 
vi phạm pháp luật về kinh tế: 
Gồm các vi phạm về hàng hóa 
không rõ nguồn gốc, vi phạm 
quy định về nhãn hàng hóa, 
buôn bán hàng cấm, vi phạm 
pháp luật về môi trường, an 
toàn thực phẩm... 

Qua đó,  CA toàn tỉnh 
đã thu giữ hàng nghìn bao 
thuốc lá ngoại nhập lậu, hàng 
chục ki-lô-gam pháo nổ và 
nhiều mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng không có hóa 
đơn, chứng từ chứng minh 
nguồn gốc xuất xứ; tiến hành 
xử phạt vi phạm hành chính 
hàng chục đối tượng. 

Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023 đang cận kề, dự báo tình 
trạng buôn bán, vận chuyển 
hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng 
giả, gian lận thương mại… diễn 
biến phức tạp hơn với nhiều 
thủ đoạn tinh vi, phương thức 
hoạt động luôn thay đổi. Do 
đó, bên cạnh sự nỗ lực, quyết 
tâm của lực lượng chức năng, 
mỗi tổ chức, cá nhân cần tiếp 
tục nâng cao vai trò, trách 
nhiệm trong việc đấu tranh 
phòng, chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả, 
góp phần đảm bảo ANTT trên 
địa bàn tỉnh.             KIỀU ANH
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Bình Định

Họp mặt truyền thống kỷ niệm 55 năm 
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự họp mặt 
truyền thống.                                               Ảnh: hanoimoi.com.vn

Ngày 6.1, Thành ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí 
Minh tổ chức Họp mặt truyền thống kỷ 
niệm 55 năm Cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968.

Dự buổi họp mặt có Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ 
Chí Minh Nguyễn Văn Nên; nguyên 
lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; các 
lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam 
Anh hùng…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên 
dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí 
thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn 
Văn Hiếu cho biết, thắng lợi của Cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 
Thân - 1968 có ý nghĩa chiến lược cả về 
chính trị, quân sự và ngoại giao.

Đó là thắng lợi của chiến tranh 
nhân dân Việt Nam trong thời đại 
mới; là thắng lợi của đường lối cách 
mạng đúng đắn của Đảng, ý chí và 
quyết tâm chống Mỹ, cứu nước, tinh 
thần một quốc gia thống nhất của 
nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân 
dân và LLVT Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia 
Định - TP Hồ Chí Minh. Những trận 
đánh lẫy lừng trong Mậu Thân và cả 
những hy sinh to lớn của đồng bào 
và cán bộ chiến sĩ ta đã tạo nên một 
tượng đài bất tử, một dáng đứng Việt 
Nam tạc vào thế kỷ.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
thành phố mãi mãi tri ân, mãi mãi biết 
ơn các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các 
cấp, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã tham 
gia Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Xuân Mậu Thân - 1968”, ông Nguyễn 
Văn Hiếu nói.

TP Hồ Chí Minh hôm nay là sự tiếp 

nối xứng đáng những gì mà thế hệ cha 
anh đã giành được, đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh 
luôn “vì cả nước, cùng cả nước”, tiếp 
tục chung sức, đồng lòng vượt qua 
những khó khăn, thử thách, để khi 
nói về TP Hồ Chí Minh là nói đến một 
đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về 
kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, 
khoa học - công nghệ, đầu mối giao 
lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, 
là động lực, có sức thu hút và sức lan 
tỏa lớn của Vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam có vị trí chính trị quan trọng 
của cả nước.

“Với ý nghĩa lịch sử quan trọng của 
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

Mậu Thân - 1968 và những thành quả 
to lớn trong thời gian qua, chúng ta 
nguyện tiếp tục ra sức bảo vệ thành 
quả cách mạng của cha anh, nỗ lực xây 
dựng, phát triển và giữ vững thành 
phố thân yêu của chúng ta là thành 
phố có chất lượng sống tốt, văn minh, 
hiện đại, nghĩa tình; thành phố nhiều 
lần anh hùng, thành phố duy nhất của 
cả nước được vinh dự mang tên Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng của 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu 
tượng của sự năng động, sáng tạo, đổi 
mới, được bạn bè quốc tế nể trọng”, 
Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh 
Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

(Theo nhandan.vn)

Bộ Công Thương 
chỉ đạo khẩn DN đảm bảo 
đủ nguồn xăng dầu

Bộ Công Thương vừa có công điện 
khẩn số 8544/CĐ-BCT về việc đảm bảo 
nguồn cung xăng dầu cho thị trường 
gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các 
DN, thương nhân đầu mối kinh doanh 
xăng dầu.

Thông tin từ Bộ Công Thương, Nhà 
máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (gọi tắt Nhà 
máy Nghi Sơn, thuộc Công ty TNHH lọc 
hóa dầu Nghi Sơn), một trong 2 nhà máy 
đang cung cấp 80% lượng xăng dầu cho 
thị trường cả nước, đang dừng tạm thời 
phân xưởng RFCC (phân xưởng cracking 
xúc tác tầng sôi, được ví như trái tim của 
nhà máy) để khắc phục sự cố kỹ thuật rò 
rỉ tại khớp nối. Sự cố này được cho là sẽ 
khiến sản lượng xăng dầu trong 10 ngày 
đầu tháng 1.2023 của Nghi Sơn có thể bị 
giảm khoảng 20 - 25% so với kế hoạch.

Tại công điện khẩn trên, Bộ Công 
Thương yêu cầu Công ty CP hóa dầu 
Bình Sơn (Nhà máy lọc dầu Dung Quất) 
và Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn 
(Nhà máy Nghi Sơn) tăng tối đa công suất 
xăng dầu, sử dụng nguồn hàng dự trữ 
hoặc nguồn hàng khác để thay thế, bù đắp 
sản lượng phân giao thiếu hụt xăng dầu 
cho khách hàng; chỉ đạo Công ty lọc hóa 
dầu Nghi Sơn khẩn trương khắc phục sự 
cố, ổn định hoạt động sản xuất để cung 
ứng xăng dầu cho khách hàng, thị trường.

Về phía các thương nhân đầu mối 
kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương 
đề nghị các DN này tìm kiếm nguồn cung 
xăng dầu, tăng cường nhập khẩu để bù 
đắp lượng xăng dầu thiếu hụt có thể từ 
sự cố nói trên. “Bảo đảm cung ứng đủ 
xăng dầu cho thị trường giai đoạn trước, 
trong và sau tết Nguyên đán 2023 và đến 
hết quý I/2023. Ngoài ra, thực hiện đúng 
tiến độ tổng nguồn xăng dầu đã được Bộ 
phân giao năm 2023”, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương nhấn mạnh. (Theo baotintuc.vn)

Phát hiện gần 100 kg ma túy được gửi từ Đức về Việt Nam
Ngày 6.1, Phòng CSĐT tội phạm 

về ma túy (PC04, CA TP Hà Nội) cho 
biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ 
quan chức năng đấu tranh, bóc gỡ 
đường dây mua bán, vận chuyển trái 
phép chất ma túy từ nước ngoài về 
Việt Nam tiêu thụ, đồng thời bắt giữ 
3 đối tượng.

Theo đó, qua công tác nắm bắt tình 

hình tại Cảng hàng không quốc tế Nội 
Bài, PC04 cùng Cục Hải quan Hà Nội 
đã tổ chức kiểm tra, phát hiện các kiện 
hàng nghi vấn chứa ma túy. Lực lượng 
chức năng tìm thấy 3 vận đơn, gồm 8 
kiện, thùng carton có trọng lượng tổng 
hơn 205 kg, được gửi từ Cộng hòa liên 
bang Đức. Trong các kiện, thùng này 
cất giấu 98 kg ma túy tổng hợp, gồm 

45 kg MDMA, 53 kg ketamine và 2.000 
gói “nước vui”.

CA TP Hà Nội, Cục Hải quan TP 
Hà Nội và CA TP HCM đã bắt giữ 3 
đối tượng liên quan đến vụ việc.

Hiện, CA TP Hà Nội đã bàn giao các 
đối tượng và vật chứng cho CA TP HCM 
tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 

(Theo SGGP)

Đà Nẵng đứng đầu cả nước về thực hiện bộ chỉ số 
bảo vệ môi trường năm 2021 

Bộ TN&MT vừa ban hành quyết định 
Phê duyệt và công bố kết quả thực hiện 
Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi 
trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương.

TP Đà Nẵng có tổng điểm Bộ chỉ số 
(PEPI) đứng đầu trong 63 tỉnh, thành cả 
nước về thực hiện bộ chỉ số bảo vệ môi 
trường năm 2021. Bộ chỉ số đánh giá kết 
quả bảo vệ môi trường (PEPI) đóng vai 
trò then chốt, tăng cường trách nhiệm 
quản lý nhà nước, khuyến khích nỗ lực 
của địa phương trong công tác bảo vệ 
môi trường.

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ 
TN&MT tiến hành xếp hạng theo Bộ 
chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi 
trường, đánh giá kết quả thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường và mức độ hài lòng của người 

Hàng không Việt 
khôi phục đường bay 
thường lệ đến Trung Quốc

Từ ngày 8.1, các hãng hàng không 
Việt Nam khai thác đường bay thường 
lệ đến Trung Quốc như trước đại dịch 
Covid-19, thay vì bay không thường lệ 
như hai năm nay.

Vietnam Airlines khôi phục toàn bộ 
đường bay giữa Hà Nội với Nam Kinh, 
Thượng Hải; giữa TP HCM tới các sân 
bay Thâm Quyến, Hàng Châu, Thượng 
Hải, Tứ Xuyên, Quảng Châu, tần suất 6 
chuyến bay mỗi tuần.

Từ tháng 3, hãng sẽ bắt đầu tăng tần 
suất đến các điểm Thượng Hải, Bắc Kinh, 
Quảng Châu.

Vietjet Air cũng khai thác các chặng 
TP HCM đi Thâm Quyến, Hàng Châu, 
Thượng Hải, Tứ Xuyên, Vũ Hán với 6 
chuyến mỗi tuần. Từ ngày 23.1, hãng khai 
thác thêm chặng từ Cam Ranh đến Thành 
Đô. Vào mua hè, Vietjet dự kiến khai thác 
85 đường bay, trong đó 60 đường bay đã 
có xác nhận ở các sân bay.

Hãng Pacific Airlines khai thác các 
đường bay Hà Nội đi Hàng Châu, Nam 
Ninh với 2 chuyến mỗi tuần. Hãng cũng 
có kế hoạch bay đến Quảng Châu và Phúc 
Châu từ mùa hè tới.

Bamboo Airways tiếp tục khai thác 
đường bay Hà Nội - Thiên Tân với một 
chuyến mỗi tuần. Dự kiến từ mùa hè 2023, 
hãng sẽ khai thác thêm 6 đường bay mới 
đến Trung Quốc.    (Theo VnExpress.net)

TP Đà Nẵng đứng đầu cả nước về thực hiện bộ 
chỉ số bảo vệ môi trường năm 2021.

dân về chất lượng môi trường sống 
của các tỉnh, thành phố trực thuộc  
Trung ương.

Đồng thời, đánh giá hiệu lực, hiệu 
quả của công tác quản lý nhà nước về 
bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, 
ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ 
lực của các cơ quan quản lý nhà nước 

và người dân trong công tác bảo vệ môi 
trường. Bộ chỉ số PEPI được cấu trúc 
thành hai nhóm: Đánh giá kết quả thực 
hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi 
trường và Đánh giá mức độ hài lòng của 
người dân về chất lượng môi trường 
sống. Có 27 chỉ số thành phần để đánh 
giá chỉ số PEPI.

Kết quả xếp hạng kết quả thực hiện 
Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi 
trường năm 2021 của các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (PEPI 2021) 
của Bộ TN&MT, tổng điểm bộ chỉ số 
PEPI TP Đà Nẵng là 79.82 điểm, đứng 
đầu danh sách 63 tỉnh, thành phố cả 
nước. Tiếp sau đó là Bà Rịa - Vùng Tàu 
với 78.79 điểm, xếp thứ 3 là Trà Vinh 
với 77.52 điểm. Tổng điểm bộ chỉ số 
PEPI thấp nhất là tỉnh Đắk Nông với 
51.30 điểm.                         (Theo VOV.VN)
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TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là vật 
tư thu hồi do tháo dỡ từ các công trình do Sở Giao thông vận tải quản lý, 
cụ thể:

Tài sản 1: Giá trị vật tư thu hồi:  Khối lượng vật tư thu hồi: 24.854 kg, 
cụ thể:

+ Thép dầm chủ I 900 x 300: 21.810 kg.
+ Thép hình (thép hộp lan can, thép góc V.75 x 75): 2.204 kg.
+Thép ống: 840 kg.
- Đơn giá vật tư thu hồi: 9.500 đồng/kg.
Tài sản 2: Giá trị vật tư thu hồi: Khối lượng vật tư thu hồi: 11.489,043 kg, 

cụ thể:
+ Khối lượng thép lan can, tay vịn: 8.675,869 kg.
+ Khối lượng thép tăng cường bản mặt cầu (D6mm): 2.813,184 kg.
- Đơn giá vật tư thu hồi: 7.000 đồng/kg.
- Tổng giá khởi điểm của tài sản là 316.536.000 đồng (Ba trăm mười 

sáu triệu năm trăm ba mươi sáu ngàn đồng), cụ thể:
+ Tài sản 1: 236.113.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu triệu, một trăm 

mười ba ngàn đồng).
+ Tài sản 2: 80.423.000 đồng (Tám mươi triệu, bốn trăm hai mươi ba 

ngàn đồng).
- Bước giá: Tài sản 1: 60.000.000 đồng; Tài sản 2: 20.000.000 đồng.
- Người có tài sản đấu giá: Sở Giao thông vận tải Bình Định. Địa chỉ: 

Số 08 Lê Thánh Tôn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản hiện tập kết tại các công trình cầu 

Thiện Chánh, trên tuyến ĐT.639 tại phường Tam Quan Bắc - TX Hoài Nhơn 
và cầu Phụ Ngọc tại Km19+10, tuyến ĐT.636 TX An Nhơn.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và 
bỏ phiếu trả giá: Từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ, ngày 30.1.2023 tại 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 9 giờ, ngày 2.2.2023 tại Trung 
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật 
Đấu giá tài sản năm 2016.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Phương thức bán: Bán từng tài sản.
Điều kiện và cách thức đăng ký đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải có giấy phép kinh 
doanh ngành nghề phá (tháo) dỡ công trình xây dựng hoặc mua bán phế 
liệu, sắt thép; Nộp khoản tiền đặt trước tài sản 1 là 47.000.000 đồng, tài  
sản 2 là 16.000.000 đồng vào tài khoản của trung tâm trong 3 ngày làm 
việc trước ngày mở cuộc đấu giá và tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài 
sản 1: 200.000 đồng, tài sản 2: 150.000 đồng. 

Người tham gia đấu giá khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp 
hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản 
theo quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá phải đầy đủ các giấy tờ hợp lệ sau:  
1 đơn đăng ký đấu giá mẫu do trung tâm phát hành (bản chính); 1 giấy 
phép đăng ký kinh doanh kèm theo biên lai nộp thuế môn bài năm 2022 
(bản phô tô); 1 chứng từ nộp tiền đặt trước; 1 bản sao giấy CMND hoặc 
CCCD (bản phô tô); 1 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ; 1 phiếu trả giá vòng 
gián tiếp và 1 bì thư đựng phiếu trả giá. 

Mọi chi tiết liên hệ tại:
 TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3812837 - 3814641

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

Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió Đông 

Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4 - 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và rải 

rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 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)

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 7.1.2023

  
 

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.
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Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn; ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

Tài sản thi hành án: 
* Quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch tái định cư 9,26 ha, phường 

Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cụ thể như sau: 
- Thửa đất: Lô 9C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền 

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

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

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

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

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

* Tài sản gắn liền trên 4 thửa đất gồm: Nhà xưởng diện tích xây dựng 
525,6 m2 (chiều dài mặt tiền 29,2 m và chiều sâu 18 m); Kết cấu: Móng 

trụ BTCT xây đá chẻ, mái tole khung kèo thép tổ hợp hàn, tường xây 
gạch, trát vữa xi măng + sơn nước, sàn bê tông kẻ ron theo nhịp cột; 
Hệ thống cửa đi khung thép hộp phủ thép tấm, loại cửa ray chìm đẩy 
ngang; Bên trong nhà xưởng có 1 phòng làm việc (4,52 m x 5,7 m) và  
1 nhà vệ sinh (2,36 m x 3,95 m); Hệ thống điện nước lắp đặt hoàn chỉnh.  

Giá khởi điểm của tài sản: 3.608.127.260 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 700.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 50.000.000 đồng).

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

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 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 có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt 
đầu lúc 16 giờ ngày 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, 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.   

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

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

Tài sản thi hành án: Trạm biến áp 320 KVA và các phụ kiện đi kèm gồm: 
5 bộ xà đỡ sứ, 5 bộ xà hãm, 6 FCO sứ, 12 sứ treo PLYME, 1 xà đỡ sứ TBA,  
19 sứ đứng 24 KV, 1 đường dây điện dài 285 m loại dây nhôm AC 50 và 9 trụ 
điện loại 10,5 m. Hiện trạng: Đã cũ, xuống cấp, không hoạt động được. 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại núi Bãi Băng, xã Mỹ An, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 85.293.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
17.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 150.000 đồng; Bước giá 
10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ,  

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 16.1.2023 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 
15 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

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

Tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi gồm: 7.457 kg Dầm thép I cánh trên; 
7.457 kg Dầm thép I cánh dưới; 16.221 kg Dầm thép I bản sườn. 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại kho chứa vật liệu của Công 
ty TNHH Xây dựng Thành Hương, địa chỉ: Khu phố An Dưỡng 2, phường 
Hoài Tân, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.   

Giá khởi điểm của tài sản: 280.215.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
56.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; Bước giá 
30.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển 
quỹ đất TX Hoài Nhơn.

Địa chỉ: Số 06 đường 28/3, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá:
- Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 17 giờ ngày 16.1.2023. 
- Tại Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất  

TX Hoài Nhơn: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 16.1.2023.
Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày 

làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, tài khoản tại các ngân hàng của Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
8 giờ 30 phút ngày 19.1.2023 tại Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 
và Phát triển quỹ đất TX Hoài Nhơn.    

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

TIN VẮN

Trong tuyên bố ngày 5.1, Bộ trưởng 
Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia 
Airlangga Hartarto - đại diện nước Chủ 
tịch luân phiên ASEAN năm 2023 nhấn 
mạnh: “Indonesia sẽ tiếp tục khuyến 
khích ASEAN trở thành một khu vực 
ổn định và hòa bình để đóng vai trò mỏ 
neo ổn định kinh tế toàn cầu”.

Ông Airlangga cho biết nhiệm 
kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2023 của 
Indonesia sẽ mang chủ đề “Tầm quan 
trọng của ASEAN: Tâm điểm tăng 
trưởng”, trong đó vế thứ nhất bao gồm 
3 yếu tố chính là năng lực và hiệu quả, 
sự thống nhất và vai trò trung tâm.

Bộ trưởng Airlangga cho rằng “Tâm 
điểm tăng trưởng” gắn liền với vai trò 
của ASEAN là trung tâm tăng trưởng 
kinh tế khu vực và toàn cầu, gồm 4 
yếu tố thiết yếu là cấu trúc y tế, khả 
năng phục hồi năng lượng, khả năng 
phục hồi lương thực và sự ổn định 
tài chính.

Ông Airlangga cho biết thêm 
Indonesia sẽ thúc đẩy 3 vấn đề ưu 
tiên trong lĩnh vực kinh tế - bao gồm 
phục hồi và tái thiết, kinh tế kỹ thuật 
số, và phát triển bền vững - mà việc 
triển khai thực hiện được trình bày chi 
tiết trong 16 mục tiêu kinh tế ưu tiên 
(PED) trong năm 2023.

Indonesia khuyến khích ASEAN 
trở thành mỏ neo ổn định toàn cầu

Bộ trưởng Airlangga nêu rõ: “Nhiệm 
kỳ Chủ tịch ASEAN Indonesia sẽ nhấn 
mạnh việc xử lý các cuộc khủng hoảng 
đa chiều, như khủng hoảng lương thực, 
năng lượng và tài chính”.

Indonesia cũng sẽ nỗ lực nâng cao 

vị thế của ASEAN nhằm xây dựng một 
khu vực ổn định và hòa bình, tôn trọng 
luật pháp quốc tế, cũng như thúc đẩy 
hợp tác để thiết lập một khu vực mạnh 
mẽ, bao trùm và tăng trưởng kinh tế 
bền vững…                (Theo TTXVN)

Quang cảnh tòa nhà trụ sở Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia.         Ảnh: THX/TTXVN

Nga tuyên bố 
ngừng bắn Ukraine 
trong 36 tiếng

Ngày 5.1, Điện Kremlin cho biết Tổng 
thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố 
lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine nhân 
dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo.

Quân đội Nga sẽ ngừng bắn trong 
36 giờ kể từ 12 giờ trưa ngày 6.1. Như 
vậy lệnh ngừng bắn sẽ kết thúc vào cuối 
ngày 7.1.

Theo Hãng tin AFP, đây là lần đầu 
tiên Nga ngừng bắn hoàn toàn ở Ukraine 
kể từ khi phát động cuộc tấn công vào 
tháng 2 năm ngoái.

Điện Kremlin phát đi thông báo trên 
sau khi Đức Thượng phụ Kirill, Thượng 
phụ Matxcơva và toàn Nga, kêu gọi 
ngừng bắn để người theo Chính thống 
giáo có thể dự lễ nhà thờ.

“Xét đến lời kêu gọi của Đức Thượng 
phụ Kirill, tôi chỉ thị cho bộ trưởng 
Quốc phòng ngừng bắn ở Ukraine từ 
12 giờ trưa ngày 6.1 đến 24 giờ đêm 
7.1”, Hãng tin Reuters trích dẫn mệnh 
lệnh của ông Putin.         (Theo TTO)

Theo dự báo của Bộ GTVT Trung 
Quốc, lượng hành khách trong cuộc đại 
di chuyển mùa Xuân mang tên “Xuân 
vận” dịp tết Nguyên đán năm nay của 
nước này sẽ tăng gấp đôi so với năm 
ngoái, đạt gần 2,1 tỷ lượt người.

Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 
đang lan rộng, đây được mô tả là đợt 
Xuân vận khó khăn và thách thức nhất 
đối với Trung Quốc trong những năm 
gần đây.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 6.1, 
ông Từ Thành Quang, Thứ trưởng Bộ 
GTVT Trung Quốc, cho biết cùng với 
việc đẩy nhanh thực hiện các biện pháp 
hạ cấp quản lý Covid-19, lượng người 
di chuyển liên vùng và nhu cầu về quê 
ăn Tết, thăm thân và du lịch của người 
dân nước này tích tụ suốt 3 năm đại 
dịch, sẽ cùng lúc được giải phóng trong 

mùa Xuân vận năm nay, do vậy lưu 
lượng hành khách sẽ tăng mạnh.

Được biết, Xuân vận tết Nguyên 
đán 2023 ở Trung Quốc sẽ kéo dài 40 
ngày, bắt đầu từ ngày 7.1 và kết thúc 
vào ngày 15.2.              (Theo VOV.VN)

Ngày 5.1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã 
đưa ra  mức thưởng tr ị  giá  10 tr iệu 
USD cho  người  cung cấp  thông 
t in  g iúp bắt giữ một thủ lĩnh của 
các phần tử khủng bố Al-Shabaab 
tại Somalia.

Nhóm này đã tiến hành cuộc tấn 
công vào một căn cứ không quân ở 
Kenya trong năm 2020, khiến 3 quân 
nhân Mỹ thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ trao 
thưởng cho người cung cấp thông tin 
dẫn đến việc bắt giữ và kết án Maalim 
Ayman, thủ lĩnh của nhóm Jaysh 
Ayman thuộc Al-Shabaab.

Trong một tuyên bố, bộ trên khẳng 
định Ayman đã lên kế hoạch cho cuộc 
tấn công vào tháng 1.2020.

Từ năm 2008, Mỹ đã liệt Al-Shabaab 
tại Somalia vào danh sách khủng bố. 

Lực lượng này đã nhận là thủ phạm 
vụ tấn công tại sân bay Manda Bay 
trên bờ biển phía Bắc của Kenya.

(Theo Vietnam+)

Trung Quốc dự báo lượng hành khách 
“Xuân vận” 2023 tăng gấp đôi

Sân bay quốc tế Mỹ Lan, TP Hải Khẩu, tỉnh Hải 
Nam, miền Nam Trung Quốc ngày 9.12.2022. 

Ảnh: VCG.

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD 
để bắt giữ thủ lĩnh Al-Shabaab

Mỹ treo thưởng để bắt giữ thủ lĩnh nhóm Jaysh 
Ayman thuộc Al-Shabaab Maalim Ayman. 

Ảnh: Reuters

 Tổng thư ký NATO Jens 
Stoltenberg hôm 5.1 cho rằng, để đạt 
được hòa bình với Nga, Ukraine phải 
mạnh mẽ trên bàn đàm phán và điều 
này có thể thực hiện được với việc hỗ 
trợ thêm vũ khí cho Kiev.
 Mỹ đã cam kết 30 triệu USD 

nhằm giúp Moldova ứng phó với cuộc 
khủng hoảng năng lượng và những khó 
khăn kinh tế khác do tác động của cuộc 
chiến ở Ukraine gây ra.
 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 

Y tế Công cộng Thái Lan Anutin 
Charnvirakul hôm 5.1 cho biết, tất 
cả du khách khi nhập cảnh Thái Lan sẽ 
phải xuất trình chứng chỉ tiêm ít nhất 
2 mũi vắc xin ngừa Covid-19.
 Lực lượng Taliban cầm quyền tại 

Afghanistan ngày 5.1 thông báo vừa 
ký một thỏa thuận khai thác dầu mỏ tại 
lưu vực Amu Darya ở miền Bắc với Công 
ty Xăng dầu và Khí đốt Trung Á Tân 
Cương của Trung Quốc (CAPEIC).

(Theo VOV.VN, TTXVN)

Ấn Độ phát hiện 11 dòng phụ của biến thể Omicron
Ấn Độ đã phát hiện tổng cộng 11 

dòng phụ của biến thể Omicron ở du 
khách quốc tế, những người đã đến 
nước này từ ngày 24.12.2022 đến ngày 
3.1.2023. Đây là thông tin từ Bộ Y tế Ấn 
Độ vào ngày 5.1.

Theo nguồn tin trên, trong số 19.227 
hành khách thực hiện xét nghiệm 
Covid-19 trong giai đoạn này, có 124 
người phát hiện dương tính. Bộ Y tế 
Ấn Độ cho biết thêm, 11 biến thể phụ 
này là sự kết hợp của các biến thể mới 
và các biến thể hiện có hoặc trước đây. 

Các biến thể được phát hiện đều là các 
dòng phụ của biến thể Omicron, trong 
đó có BA.5.2 và BF.7 vốn đang lây lan 
tại Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Chính phủ Ấn Độ đã thắt chặt 
quy định nhập cảnh khi bắt buộc xét 
nghiệm đối với những người đến từ 
Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái 
Lan. Trước đó, Ấn Độ chỉ tiến hành xét 
nghiệm ngẫu nhiên đối với 2% số hành 
khách quốc tế đến nước này.

(Theo VTV.VN)

11 biến thể phụ của Omicron được phát hiện ở 
những du khách đến Ấn Độ trong thời gian từ 
ngày 24.12.2022 đến ngày 3.1.2023. Ảnh: Reuters


