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Cùng nhau

Trong tương lai gần, Bình Định hứa hẹn sẽ là 
điển hình về phục hồi chức năng. Ảnh: T. KHUY

 u7

Nhờ Đảng ủy Công ty chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, bám 
sát thực tiễn, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện trong 
doanh nghiệp, nhiều năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Định 
luôn được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu 
biểu trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. 

ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH:

Khẳng định vai trò 
hạt nhân lãnh đạo

u2

tiến về phía trước
u3

l

l

Xây dựng sản phẩm du lịch trên 
đầm Thị Nại, thúc đẩy du lịch  
Bình Định phát triển

Phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ Bình Định 
trong chuyển đổi số

Tây Sơn, An Nhơn: Tập trung chăm sóc cây trồng  
vụ Đông Xuân

l

l Không chủ quan với dịch bệnh truyền nhiễm

Bảo tồn bãi đẻ rùa biển tại Nhơn Hải: Nên sớm  
quy hoạch, tổ chức bảo tồn
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 26.2, đoàn công 
tác của tỉnh do đồng chí Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh, dẫn đầu, 
đi khảo sát một số điểm du lịch 
trên địa bàn huyện Tuy Phước. 
Cùng đi có Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn; TS Trần 
Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn 
chính sách tài chính - tiền tệ 
quốc gia; ông Nguyễn Quốc 
Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Tập đoàn Vietravel.

Đoàn dành phần lớn thời 
gian khảo sát một phần khu vực 
đầm Thị Nại, khu sinh thái Cồn 
Chim (thuộc thôn Vinh Quang 2, 
xã Phước Sơn, Tuy Phước). Đây 
là nơi còn giữ được cảnh quan tự 
nhiên độc đáo, tiềm năng để các 
nhà đầu tư tính toán xây dựng 
sản phẩm du lịch, đưa du khách 
đến trải nghiệm.

Đánh giá cao giá trị của đầm 
Thị Nại, Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Tập đoàn Vietravel Nguyễn 
Quốc Kỳ chia sẻ: “Lâu nay, khi 

đưa khách về Bình Định, các 
công ty lữ hành thường chỉ đưa 
khách về Quy Nhơn, du lịch lịch 
sử ở Tây Sơn hoặc các điểm du 
lịch biển. Tôi cho rằng du lịch 
có tính chất sinh thái, trở về với 
thiên nhiên tại đầm Thị Nại rất 
tiềm năng và hoàn toàn có thể 
triển khai sớm ngay trong mùa 
hè này. Cảnh quan tại đây tạo 
cảm giác như chúng ta đang ở 
đồng bằng Nam bộ, với những 
rừng đước ngập mặn, hệ sinh 
thái tự nhiên còn nguyên vẹn 
và thân thiện. Trong nhịp sống 
hiện đại ngày nay, đây là vùng 
phù hợp để phát triển du lịch 
chữa lành, du lịch chậm, du lịch 
tái tạo năng lượng. Chúng tôi sẽ 
tính toán để thiết lập các tour 
tuyến tại Bình Định, làm sao để 
cân bằng hơn giữa du lịch lịch 
sử, du lịch tâm linh, du lịch biển 
và du lịch sinh thái. Tôi cho rằng 
đầm Thị Nại là tài nguyên, báu 
vật của du lịch Bình Định, nếu 
khai thác tốt, đây sẽ là động lực 
để phát triển du lịch Bình Định 

trong tương lai”.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 

cho biết: “Tỉnh đang tiến hành 
quy hoạch vùng Tuy Phước, mà 
đầm Thị Nại đóng vai trò rất 
quan trọng, trong đó có khu bảo 
tồn thiên nhiên Cồn Chim rất 
quý. Tỉnh đã mời các chuyên gia 
cho ý kiến nhằm tạo quy hoạch 
tổng thể hiện đại, trong thời gian 
đến sẽ xây dựng sản phẩm du 
lịch trên đầm Thị Nại. Qua đợt 
khảo sát này, tỉnh sẽ chỉ đạo các 
ngành chức năng thực hiện việc 
khơi thông luồng tuyến ra vào 
kết nối giữa Quy Nhơn với 
đầm Thị Nại; quy hoạch một 
số điểm du lịch quanh đầm để 
phát triển du lịch đêm, du lịch 
sinh thái, tạo ra các sản phẩm 
mới để phát triển du lịch tỉnh 
Bình Định trong thời gian đến”.

Sáng cùng ngày, đoàn cũng 
khảo sát di tích tháp Bánh Ít và 
Tiểu chủng viện Làng Sông - 
những điểm đến độc đáo tại xã 
Phước Hiệp và Phước Thuận, 
huyện Tuy Phước.               LÊ NA

Xây dựng sản phẩm du lịch trên đầm Thị Nại, 
thúc đẩy du lịch Bình Định phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (phía trước, bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (phía trước, bìa phải) cùng các 
thành viên trong đoàn khảo sát khu vực đầm Thị Nại.                                                 Ảnh: LÊ NA

(BĐ) - Chào mừng Tháng 
Thanh niên và kỷ niệm 92 năm 
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023), 
sáng 26.2, tại Trường THPT 
Nguyễn Diêu (huyện Tuy Phước), 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ 
chức ra quân Tháng Thanh niên 
năm 2023, với chủ đề “Tuổi trẻ 
Bình Định tiên phong chuyển 
đổi số”. 

Tại chương trình, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn trao tặng 20 suất 
quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn; trao tặng mô hình Chợ 
dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa 
và 2 bộ loa cầm tay phục vụ công 
tác tuyên truyền cho đội thanh 
niên tình nguyện bảo vệ môi 
trường xã Phước Sơn; trao tặng 
5 bộ sim data không giới hạn cho 
Tổ công nghệ số của xã; tặng công 
trình Sân chơi thiếu nhi từ rác thải 
nhựa tái chế cho lớp mẫu giáo 
thôn Mỹ Trung (Trường Mẫu 
giáo Phước Sơn).

Sau lễ ra quân, các đại biểu và 
ĐVTN huyện Tuy Phước tổ chức 
trồng cây xanh tại một số trục 
đường, trường học; tặng 50 giỏ 
nhựa đi chợ cho người dân; tặng 
bì ny lông tự phân hủy cho các 
tiểu thương tại chợ mới Phước 

Sơn; ra quân đội thanh niên tình 
nguyện hỗ trợ chuyển đổi số…
l Sáng cùng ngày, tại phường 

Đống Đa (TP Quy Nhơn), Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 
lễ ra quân phát động công trình 
thanh niên Tuổi trẻ Bình Định 
tiên phong chuyển đổi số, ra mắt 
mô hình “Đội thanh niên tình 
nguyện thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến” cấp tỉnh và mô hình 
“Tổ công nghệ số thanh niên”.

Sau lễ ra quân, các đội hình 
thanh niên tình nguyện tổ chức 
hướng dẫn tạo tài khoản dịch 
vụ công trực tuyến, đăng ký tài 
khoản định danh điện tử cho 
các hộ gia đình, kinh doanh, 
buôn bán trên địa bàn phường 
Đống Đa.
l Cũng trong sáng 26.2, Ban 

Thường vụ Thị đoàn Hoài Nhơn, 
Huyện đoàn Tây Sơn, Phù Cát, 
Vân Canh tổ chức hoạt động 
hưởng ứng ra quân đồng loạt 
toàn tỉnh triển khai các hoạt động 
chuyển đổi số năm 2023. Sau lễ ra 
quân, các tổ công nghệ số thanh 
niên đã tổ chức hướng dẫn, tạo 
tài khoản dịch vụ công trực 
tuyến, phát tờ rơi tuyên truyền 
đến các hộ gia đình, người dân tại 
các địa phương.   CHƯƠNG HIẾU

Phát huy vai trò tiên phong 
của tuổi trẻ Bình Định 
trong chuyển đổi số

Sáng 26.2, tại Khu di tích Gò 
Dài, xã Tây Vinh, huyện Tây 
Sơn tổ chức Lễ dâng hoa, dâng 
hương tưởng niệm các nạn nhân 
của vụ thảm sát Bình An cách 
đây 57 năm (26.2.1966 - 26.2.2023). 
Dự lễ có lãnh đạo Sở VH&TT, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
đại biểu các sở, ban, ngành của 
tỉnh; lãnh đạo huyện Tây Sơn, 
TX An Nhơn, các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện Tây Sơn; 
đoàn đại biểu Tổ chức đồng 
hành cùng người nhập cư Hàn 
Quốc; cùng đông đảo người 
dân địa phương. 

Cách đây 57 năm, trong 
vòng hơn 1 tháng (từ ngày 23.1- 
26.2.1966) tại xã Bình An (nay là 
3 xã Tây Vinh, Tây Bình, Tây An, 
huyện Tây Sơn), dưới sự chỉ huy 
của đế quốc Mỹ, lính đánh thuê 
Nam Triều Tiên tổ chức nhiều 
đợt càn quét đốt sạch nhà cửa, 
lúa gạo, trâu bò, sát hại 1.004 

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 
57 năm vụ thảm sát Bình An

đồng bào ta, hầu hết là phụ nữ, 
trẻ em, người già. 

Sau lễ tưởng niệm, các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh, huyện, thị xã, 
đại biểu và nhân dân địa phương 
đã thành kính dâng hoa, dâng 
hương tưởng nhớ các nạn nhân 

trong vụ thảm sát. Trước đó, 
ngày 25.2, huyện Tây Sơn đã 
tổ chức lễ giỗ theo nghi thức cổ 
truyền những đồng bào xấu số 
bị lính Nam Triều Tiên sát hại 
57 năm trước.         

 ĐINH NGỌC

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày 
truyền thống Bộ đội Biên phòng 
(3.3.1959 - 3.3.2023) và 34 năm 
Ngày Biên phòng toàn dân 
(3.3.1989 - 3.3.2023), sáng 26.2, 
tại Đồn Biên phòng Tam Quan 
Nam (TX Hoài Nhơn), Ban Liên 
lạc truyền thống BĐBP tỉnh tổ 
chức gặp mặt, ôn lại truyền 
thống lực lượng BĐBP.

Tại buổi gặp mặt, các cán 
bộ, cựu quân nhân cùng nhau 
ôn lại 34 năm Ngày Biên phòng 
toàn dân và 64 năm Ngày truyền 
thống BĐBP. Sau khi rời quân 
ngũ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ 
BĐBP tỉnh đã hăng hái tham gia 

hoạt động xã hội ở địa phương 
cũng như tích cực phát triển 
kinh tế, làm giàu cho gia đình, 
xã hội.

Khi mới thành lập, Ban Liên 
lạc truyền thống BĐBP tỉnh chỉ 
có 60 hội viên, đến nay đã phát 
triển gần 170 hội viên. Phát huy 
truyền thống BĐBP nói chung 
và niềm tự hào của BĐBP tỉnh 
Bình Định nói riêng, các hội 
viên đoàn kết, tích cực tham 
gia phong trào tại địa phương, 
tuyên truyền, vận động nhân 
dân chấp hành tốt chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp 
luật Nhà nước.   CÔNG CƯỜNG

(BĐ) - Sản phẩm bánh “Đất 
võ 10 ngày” của nhóm sinh 
viên Khoa Khoa học tự nhiên 
đạt giải nhất chung kết cuộc 
thi Sinh viên Trường ĐH Quy 
Nhơn (QNU) với ý tưởng khởi 
nghiệp năm học 2022 - 2023, 
diễn ra tối 25.2. Từ 36 ý tưởng 
dự thi ở nhiều lĩnh vực khác 
nhau, trải qua 3 vòng thi (sơ 
tuyển, bán kết, đào tạo), 10 ý 
tưởng xuất sắc được chọn vào 
vòng chung kết.

Giải nhì thuộc về dự án 
“Trung tâm giáo dục kỹ năng” 
của nhóm sinh viên đến từ 
Khoa Khoa học xã hội và nhân 
văn. Đồng giải ba là 2 dự án 
“SCS-Smart Checking System” 
(nhóm sinh viên Khoa Công 

nghệ thông tin) và “Trạm hàn 
khò linh kiện điện tử 2 trong 1” 
(sinh viên khoa Sư phạm).

Cuộc thi Sinh viên QNU 
với ý tưởng khởi nghiệp năm 
học 2022 - 2023 nhằm thúc 
đẩy tinh thần khởi nghiệp và 
trang bị các kiến thức, kỹ năng 
về khởi nghiệp; tìm kiếm, tôn 
vinh những ý tưởng sáng tạo 
khởi nghiệp trong sinh viên. 
Đồng thời, tạo môi trường trải 
nghiệm và cơ chế hoạt động 
khởi nghiệp, tạo chuyển biến 
mang tính đột phá về đổi mới 
sáng tạo và khởi nghiệp; thu hút 
sự quan tâm của xã hội, kết nối 
các DN đối với các ý tưởng sáng 
tạo khởi nghiệp của sinh viên. 

TRỌNG LỢI

Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm vụ thảm sát Bình An. 
Ảnh: ĐINH NGỌC

Gặp mặt Ban liên lạc 
truyền thống BĐBP tỉnh

CHUNG KẾT CUỘC THI SINH VIÊN QNU VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP: 

Ý tưởng sản phẩm bánh 
“Đất võ 10 ngày” đạt giải nhất
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Bình Định

TIN VẮN.. SỰ KIỆN TUẦN NÀY

l Nhân kỷ niệm Ngày Thầy 
thuốc Việt Nam, Bộ Y tế lấy chủ 
đề “Ngành Y tế Việt Nam vượt 
khó sau đại dịch Covid-19”, theo 
ông, ngành Y tế Bình Định đã vượt 
khó và sẽ phục hồi như thế nào?

- Tôi nghĩ chủ đề này rất phù 
hợp vì ai cũng thấy 3 năm qua, 
ngành y tế rất vất vả. Dù trong 
năm 2022 chúng ta vẫn giải quyết 
rất nhiều vấn đề liên quan đến 
dịch Covid-19 nhưng giai đoạn 
cuối năm 2022 chỉ là bước đệm 
quan trọng cho câu chuyện của 
năm 2023 và kế tiếp.

Phải nói sự phục hồi của ngành 
y tế khá là nhanh, kể cả công tác 
khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, 
chăm sóc sức khỏe người dân tại 
cộng đồng, phòng chống dịch 
bệnh đạt kết quả tốt, đặc biệt là 
bệnh sốt xuất huyết. Năm 2022, 
ngay sau khi dịch Covid-19 được 
khống chế thì sốt xuất huyết lập 
tức bùng lên nhưng cũng bị khống 
chế, không tạo ra ổ dịch lớn, không 
có tử vong do sốt xuất huyết. Cùng 
với đó, về công tác khám chữa 
bệnh, gần như tất cả cơ sở y tế 
đều phục hồi. 

l  Còn khó khăn thì sao, 
thưa ông?

- Khép lại năm 2022, ngoài 
thành công như thế thì cũng có 
những điều khó khăn, khó khăn 
lớn nhất là tình hình tài chính. 

KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27.2.1955 - 27.2. 2023):

Cùng nhau tiến về phía trước
Đoàn kết, chịu khó, trí tuệ, sáng tạo là những gì ngành y tế Bình Định đã thể hiện rất tốt, đặc biệt trong 

thời gian cùng với cả nước khống chế đại dịch Covid-19. Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 
(27.2.1955 - 27.2.2023), Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng chia sẻ về quá trình phục hồi và quyết tâm phát 
triển của ngành y tế trong thời gian tới.

Sau gần 3 năm, các đơn vị y tế 
gần như kiệt quệ, tất cả nguồn 
thu đều sụt giảm, phải dùng các 
nguồn dự trữ để chi trả lương. 
Tuy nhiên, chúng tôi rất may mắn 
khi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
quan tâm nên không thiếu lương, 
phụ cấp chống dịch trả cho anh 
em đầy đủ. Nói chung dù khó 
khăn nhưng ngành y tế của tỉnh 
ta khá ổn định, không gây chán 
nản, bức xúc cho anh em về vấn 
đề tài chính. 

Chuyện y bác sĩ bỏ việc cũng 
là vấn đề được nhiều người rất 
quan tâm, năm 2022 có tăng hơn 
so với năm 2021 nhưng thật sự 
không nhiều, không tạo ra xáo 
trộn trong bộ máy của các đơn vị. 
Đó cũng là điều rất phấn khởi bởi 
vì nó chỉ xảy ra cục bộ tại một số 
đơn vị và cũng được giải quyết 
kịp thời, không tạo ra hiệu ứng 
tiêu cực. Thật sự so với nhiều 
tỉnh thành khác thì tình hình ở 
tỉnh Bình Định tốt hơn nhiều lắm!

l Thưa ông, năm nay ngành 
y tế được đầu tư khá lớn…

- Sang năm 2023, điểm nhấn 
của ngành y tế là triển khai đề 
án y tế cơ sở. Tỉnh bố trí 50 tỷ 
đồng cho ngành y tế xây dựng 
cơ sở y tế tuyến huyện và trạm 
y tế xã. Cùng với đó là Chương 
trình phục hồi phát triển KT-XH 
với vốn rất lớn của Trung ương 

là 166 tỷ và còn của tỉnh nữa. 
Hiện chúng tôi đang thực hiện 
các phần việc cần thiết để triển 
khai thi công các công trình. Một 
số công trình trọng điểm ở các 
bệnh viện như BVĐK khu vực 
Bồng Sơn, BVĐK tỉnh vẫn đang 
tiếp tục. Việc đầu tư trang thiết 
bị y tế năm nay cũng đạt con số 
kỷ lục. Ví dụ BVĐK tỉnh được 
cấp 44 tỷ đồng để mua trang thiết 
bị, chưa kể hơn 100 tỷ đồng mua 
hệ thống xạ trị và máy CT. Qua 
đó, đáp ứng khoảng 2/3 số danh 
mục trang thiết bị của BVĐK tỉnh 
yêu cầu. Như vậy, sự quan tâm 
và đầu tư của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, xem y tế là ngành cần ưu 
tiên  tạo nên khí thế mới cho anh 
em trong ngành. 

Sự quan tâm thứ hai là Chính 
phủ mới ban hành Nghị định 05, 
áp dụng việc tăng phụ cấp cho 
tất cả cán bộ chuyên môn y tế 
ở tuyến cơ sở (tuyến huyện và 
tuyến xã) và cán bộ chuyên môn 
trực tiếp về y tế dự phòng (tuyến 
tỉnh) được hưởng 100% phụ cấp. 
Phụ cấp được tính trong 2 năm 
là năm 2022 và 2023. Đó cũng là 
tin vui đầu năm cho anh em sau 
những ngày khó khăn.

l Thưa ông, vượt qua đại dịch 
với ít tổn thất, phục hồi nhanh 
là nỗ lực không hề nhỏ, vậy năm 
2023, ngành y tế tỉnh sẽ có những 

mục tiêu trọng tâm nào để nâng 
cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 
nhân dân?

- Về phía ngành y tế, ai cũng 
xác định thôi, khó khăn cũng dần 
qua, bây giờ nỗ lực làm việc để 
phục vụ nhu cầu của người bệnh 
và cứu lấy chính mình, đơn vị 
mình. Bởi vì trong lĩnh vực khám 
chữa bệnh, trong đại dịch, người 
dân hạn chế đi khám, hoặc trì 
hoãn, dẫn đến nhiều bệnh lý mãn 
tính mà họ không điều trị bài 
bản. Đây cũng là dịp người dân 
quay trở lại khám chữa bệnh. 
Các đơn vị cũng rà soát lại các 
chuyên khoa về công tác khám 
chữa bệnh cũng như sự hài lòng 
của bệnh nhân để thu hút người 
bệnh. Trong bối cảnh các quy định 
về tự chủ tài chính, điều này rất 
quan trọng, nếu làm không tốt 
thì nguồn thu thấp, cuộc sống 
anh em bị ảnh hưởng.

Cùng với đó là công tác mua 
sắm trang thiết bị y tế. Hy vọng 
trong tháng 6 này hoàn thành công 
tác đấu thầu. Các hoạt động về 
chuyển đổi số ở các cơ sở khám 
chữa bệnh cũng phát huy để 
tiến đến bệnh án điện tử. Vừa 
rồi đã triển khai thành công một 
bước nữa trong số hóa là chữ ký 
điện tử.

Về phía Sở Y tế cũng phát 
động phong trào thi đua trong 
toàn ngành để cùng nhau tiến về 

phía trước. Chúng tôi cũng chỉ 
đạo rất quyết liệt trong tất cả kế 
hoạch, theo dõi các hoạt động, 
sản phẩm đầu ra, tiến độ. Tất cả 
đều rất chặt chẽ tạo ra cú hích 
mới, cú hích rất lớn trong công 
tác chỉ đạo điều hành giữa Sở Y 
tế với các đơn vị.

Năm nay, chúng tôi cũng tập 
trung cao cho công tác đào tạo. 
Riêng trạm y tế xã sẽ đào tạo 
cho tất cả viên chức của trạm, kể 
cả y sĩ, bác sĩ, nữ hộ sinh, điều 
dưỡng, y học cổ truyền.

Về hợp tác quốc tế, nếu duy 
trì sự phát triển như hiện nay, 
vài năm nữa Bình Định sẽ là điển 
hình về phục hồi chức năng. Đồng 
thời dự án “Phát hiện sớm bệnh 
võng mạc đái tháo đường tại cộng 
đồng tỉnh Bình Định” cũng hoạt 
động tốt rất. 

l Với vai trò là tư lệnh ngành, 
ông có điều gì nhắn nhủ với đội 
ngũ nhân viên y tế?

- Đối với anh em ngành y tế, 
tôi mong muốn chúng ta tiếp tục 
phát huy được các yếu tố như: 
Đoàn kết, đồng lòng, chịu khó, 
chịu khổ, trách nhiệm với người 
dân để nâng cao chất lượng công 
tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
Trong cả một đời người, nếu làm 
trong ngành y tế và đã bước qua 
đại dịch một lần thì phải nói là 
quá vinh quang, quá tự hào, bởi 
vì mình đã vượt qua điều đó rồi 
thì không có gì làm cho mình chùn 
bước nữa. Chúng ta đã bước qua 
rồi thì bài học để lại là sự đoàn kết, 
đồng lòng, vượt khó, vượt khổ, 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y 
tế, chưa kể là trí tuệ, tài năng, sáng 
tạo, khó khăn nào cũng vượt qua. 

l Xin cảm ơn ông!
THẢO KHUY (Thực hiện)

Giám đốc Sở  Y tế LÊ QUANG HÙNG. 
Ảnh: T. KHUY

Cán bộ ngành y tế được tỉnh biểu dương vì làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.                                                                  Ảnh: T. KHUY

l Ngày 27.2: Lãnh đạo tỉnh đi thăm các cơ 
sở y tế và cá nhân nhân kỷ niệm 68 năm Ngày 
Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2023). Hội 
thảo trực tuyến toàn quốc chủ đề “80 năm Đề 
cương về văn hóa Việt Nam (1943 -2023) - Khởi 
nguồn và động lực phát triển”. Hội nghị tập huấn 
nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm 
tra về tài nguyên và môi trường năm 2023, do 
Bộ TN&MT tổ chức tại TP Quy Nhơn.
l Ngày 28.2: Hội nghị tổng kết công tác 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 
dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác 
năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Hội nghị 

triển khai công tác Hội Khuyến học năm 2023 
và Lễ ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh 
hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 
hội học tập trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 
2023 - 2027”. Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra hiện 
trường dự án tuyến đường từ trung tâm TX An 
Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.
l Ngày 1.3: Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện 

Phù Mỹ về triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH 
năm 2023 trên địa bàn huyện. Hội nghị tập huấn 
công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.
l Ngày 2.3:  Hội nghị tổng kết công tác cải 

cách hành chính năm 2022.
l Ngày 3.3: Hội nghị Tỉnh ủy (họp bất thường).

l UBND tỉnh đã đồng ý 
chủ trương cho Sở Xây dựng 
thuê tư vấn thực hiện khảo sát, 
thu thập thông tin, tham khảo 
khung đơn giá nhân công xây 
dựng do Bộ Xây dựng công 
bố để xác định đơn giá nhân 
công xây dựng của tỉnh năm 
2023. Trong tháng 3.2023, Sở 
Xây dựng chủ trì, phối hợp với 
các sở, ban, ngành có liên quan 
kiểm tra, rà soát, thống nhất 
đơn giá; báo cáo, đề xuất UBND 
tỉnh. HOÀNG ANH
l Chủ tịch UBND huyện 

Tuy Phước vừa ký ban hành 
quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với ông Đoàn 
Văn Giới (SN 1991, ở thôn Vinh 
Quang 2, xã Phước Sơn), với số 
tiền 5 triệu đồng vì hành vi sử 
dụng pháo trái phép. Trước đó, 
trong dịp tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023, cơ quan chức năng 
đã phát hiện ông Giới tổ chức 
đốt pháo trái phép, gây ảnh 
hưởng đến ANTT, an toàn xã 
hội tại địa phương nên đã lập 
biên bản xử phạt vi phạm hành 
chính. N. QUÝ
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NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Trước đây, anh Nguyễn 
Ngọc Thành (41 tuổi, ở xã 
Tây Bình, huyện Tây Sơn) có 
một gia đình rất ấm êm, hạnh 
phúc. Nhưng rồi, năm 2003, 
vợ anh không may bị bệnh 
ung thư và đã ra đi mãi mãi, 
bỏ lại đứa con thơ dại và cha 
mẹ già yếu. Sau khi vợ mất, 
anh Thành không ngại khó 
khăn, vất vả, cố gắng hơn với 
nghề thợ sắt để lo cho con ăn 
học và nuôi cha mẹ già. 

Nhưng thật không may, 
năm 2005, trong quá trình 
hành nghề, do bất cẩn nên 
xảy ra tai nạn lao động, anh 
Thành bị điện giật té ngã từ 
trên cao xuống đất, kể từ đó 
đến nay anh Thành lâm vào 
tình trạng sống thực vật. 
Hằng ngày, anh Thành được 
cha mẹ ruột đã gần 80 tuổi 
chăm sóc, bơm cháo, sữa 
từng bữa để duy trì sự sống, 
trong khi kinh tế gia đình 
hết sức khó khăn, không có 
người lao động để cho nguồn 
thu nhập.

Gia đình anh Thành rất 
mong nhận được sự quan 
tâm, sẻ chia, giúp đỡ của các 
nhà hảo tâm để có điều kiện 
chữa bệnh, duy trì sự sống.

Mọi sự giúp đỡ gia đình 
anh Thành xin gửi về Tòa 
soạn Báo Bình Định, 84 Phạm 
Hùng, TP Quy Nhơn, t ỉnh 
Bình Định;  tà i  khoản Báo 
Bình Định: 4300201006894 
(Ngân hàng NN&PTNT Việt 
Nam - Chi nhánh Bình Định), 
58010000052522 (Ngân hàng 
BIDV - Chi nhánh Bình Định). 
Vui lòng ghi tên người gửi và 
người được giúp đỡ.

VĂN PHONG

Từ một sự việc gây tranh cãi
Cách đây khoảng chục 

ngày, một quán ăn nổi tiếng, 
sử dụng nhiều lao động ở TP 
Quy Nhơn bị “tố” trên mạng xã 
hội, bởi một lao động thử việc 
vài ngày ở quán đã nghỉ không 
báo trước, được trả lương ít 
hơn số ngày làm việc thực tế. 
Cùng với đó, theo nội quy của 
quán, nhiều vi phạm của nhân 
viên gắn với việc xử phạt bằng 
tiền theo nhiều mức, hoặc trừ 
lương, không tính lương ngày 
làm. Đáng nói, nhiều nhân viên 
khi bị phạt mới biết có các quy 
định này.

Sự việc nhanh chóng được 
nhiều người chia sẻ trên mạng 
xã hội, thu hút hàng nghìn 
lượt tương tác, bình luận. 
Trong đó, đa số ý kiến phản 
đối gay gắt, cho rằng nội quy 
của quán quá khắt khe, không 
đúng quy định… 

Sự việc đã được dàn xếp ổn 
thỏa giữa quán và người lao 
động (NLĐ), nhưng vẫn để 
lại nhiều điều đáng lưu tâm. 
Một số chủ, quản lý nhà hàng, 
quán ăn uống ở TP Quy Nhơn 
cho rằng sự việc xảy ra ở quán 
ăn trên có nguyên nhân sâu xa 
không hiếm gặp: Nhiều NLĐ 
còn vô kỷ luật, thiếu trách 
nhiệm, “thích là nghỉ” không 
báo trước, báo cận kề thời điểm 
quán đang rất cần người làm, 
hoặc lơ là, phục vụ kém khiến 
quán cũng khốn đốn. 

“Ai từng kinh doanh dịch 
vụ ăn uống thì mới hiểu được 
tình trạng nhân viên bây giờ 
“ưng làm, ưng nghỉ”, không 
quan tâm ảnh hưởng thế nào 

Gửi đơn đến Báo Bình Định, bà 
Nguyễn Thị Thu Nguyệt (ở số nhà 19 
đường La Văn Tiến, phường Ghềnh 
Ráng, TP Quy Nhơn), trình bày: Tại Bản 
án số 16/2022/HC-ST ngày 27.4.2022 (Bản 
án 16), TAND tỉnh đã tuyên hủy Quyết 
định số 113/QĐ-UBND ngày 7.8.2019 
của Chủ tịch UBND phường Ghềnh 
Ráng và Quyết định số 675/QĐ-UBND 
ngày 14.2.2020 của Chủ tịch UBND TP 
Quy Nhơn. 2 quyết định này liên quan 
đến việc giải quyết của UBND phường 
Ghềnh Ráng và UBND TP Quy Nhơn 
đối với khiếu nại của bà Nguyệt khi cấp 
thẩm quyền thu hồi đất của bà để thực 
hiện dự án Trường Mầm non Bông Hồng 
(thuộc khu phố 3, phường Ghềnh Ráng). 

Đến ngày 30.9.2022, TAND cấp cao 
tại Đà Nẵng tiếp tục mở phiên tòa xét 
xử phúc thẩm đối với Bản án 16 do Viện 
KSND cấp cao tại Đà Nẵng có quyết định 
kháng nghị phúc thẩm. Tại phiên tòa, đại 
diện Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng 
rút toàn bộ quyết định kháng nghị phúc 
thẩm. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định 

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC

Xây dựng công trình trên đất đang khiếu nại

đình chỉ xét xử phúc thẩm; Bản án 16 
được công nhận, có hiệu lực pháp luật 
kể từ ngày 30.9.2022.

Sau khi bản án, quyết định của tòa 
án cấp sơ thẩm và phúc thẩm có hiệu lực 
pháp luật, bà Nguyệt tiếp tục gửi đơn tới 
các cấp thẩm quyền khiếu nại việc bà bị 
thu hồi hơn 259 m2 đất tại thửa đất số 07, 
tờ bản đồ số 25 (thuộc khu phố 3, phường 
Ghềnh Ráng) để thực hiện dự án Trường 
Mầm non Bông Hồng nhưng chưa được 
bồi thường đúng quy định pháp luật. 

Đến nay, khiếu nại của bà Nguyệt 
chưa được cấp thẩm quyền liên quan 
giải quyết dứt điểm nhưng chủ đầu tư 
dự án Trường Mầm non Bông Hồng vẫn 
đưa phương tiện tới thi công, xây dựng 
tại thửa đất số 07.

Theo bà Nguyệt, tòa án đã hủy 
2 quyết định giải quyết trước kia của 
UBND phường Ghềnh Ráng và UBND 
TP Quy Nhơn; đồng nghĩa việc khiếu 
nại của bà liên quan đến thu hồi đất thực 
hiện dự án Trường Mầm non Bông Hồng 
chưa được giải quyết theo đúng quy định 
pháp luật. 

“Tôi đề nghị các cấp thẩm quyền 
sớm giải quyết dứt điểm vụ việc. Ngoài 

ra, yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công; 
không làm thay đổi hiện trạng thửa đất 
khi chưa có quyết định giải quyết có hiệu 
lực pháp luật”, bà Nguyệt ý kiến.

Ông Nguyễn Lê Minh, Phó Chánh 
Thanh tra TP Quy Nhơn, cho biết: Thanh 
tra thành phố đã tiếp nhận đơn khiếu 
nại và mời bà Nguyệt làm việc. Đến nay, 
Thanh tra thành phố cũng đã có văn bản 
gửi UBND TP Quy Nhơn để báo cáo vụ 
việc. Tới đây, UBND TP Quy Nhơn bố 
trí làm việc, đối thoại với bà Nguyệt theo 
đúng quy định pháp luật để có cơ sở đưa 
ra quyết định giải quyết khiếu nại.

“UBND TP Quy Nhơn chưa tổ chức 
đối thoại với bà Nguyệt là do đơn khiếu 
nại của bà gửi vào thời điểm cận Tết 
Nguyên đán năm 2023; việc kiểm tra, 
xác minh bị gián đoạn trong thời gian 
nghỉ Tết theo quy định”, ông Minh cho 
biết thêm.                C.LUẬN

Khiếu nại của bà Nguyệt liên quan đến thu hồi 
đất chưa được giải quyết dứt điểm, nhưng chủ 
đầu tư dự án Trường Mầm non Bông Hồng vẫn 
đưa phương tiện cơ giới tới thi công.        Ảnh: C.L

QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN UỐNG:

Cần hài hòa, đúng quy định
Một gia đình 
đặc biệt 
khó khăn 
cần giúp đỡCùng với nhu cầu phát triển của đời sống, nhà hàng, quán ăn uống trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều, góp phần 

giải quyết việc làm cho một bộ phận người lao động. Tuy nhiên, nếu quan hệ lao động không được thực hiện tốt 
sẽ phát sinh những mâu thuẫn, tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động.   

đến quán. Quán ăn vừa rồi bị 
đưa lên trên mạng xã hội có lẽ 
đã nhiều lần bị ảnh hưởng từ 
nhân viên như vậy, nên mới có 
nội quy toàn phạt, nhưng phạt 
như vậy là làm quá…”, anh Anh 
Tuấn, chủ một quán cà phê ở 
TP Quy Nhơn, nhìn nhận. 

Anh Lê Hoài Vũ (người điều 
hành phát triển hệ thống nhà 
hàng Nem Chợ Huyện Ôlala 
ở huyện Tuy Phước, TP Quy 
Nhơn, TP Hồ Chí Minh) cũng 
cho rằng, phạt tiền nhân viên 
là chuyện “cực chẳng đã”, nếu 
tập trung quá vào phạt sẽ phản 
tác dụng. Anh Vũ chia sẻ kinh 
nghiệm, để giữ chân lao động 
làm việc lâu dài, người sử dụng 
lao động trước hết phải biết 

Định (LĐLĐ tỉnh), nội quy của 
nhà hàng, quán ăn uống phải 
tuân theo Bộ luật Lao động năm 
2019 (sau đây gọi tắt là BLLĐ) 
có hiệu lực thi hành từ ngày 
1.1.2021. 

Chẳng hạn, Điều 127 của 
BLLĐ quy định các hành vi 
bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ 
luật lao động, trong đó nêu 
rõ không được phạt tiền, cắt 
lương thay việc xử lý kỷ luật 
lao động. Theo Điều 102 BLLĐ, 
người sử dụng lao động chỉ 
được khấu trừ tiền lương của 
NLĐ để bồi thường thiệt hại 
do làm hư hỏng dụng cụ, 
thiết bị, tài sản của người sử 
dụng lao động theo quy định 
tại Điều 129.

Cũng cần lưu ý, theo Điều 
14 của BLLĐ, hai bên có thể 
giao kết hợp đồng lao động 
bằng lời nói chỉ đối với hợp 
đồng có thời hạn dưới 1 tháng 
(trừ các trường hợp khác được 
quy định cụ thể). Theo Điều 
35, NLĐ có quyền đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động, 
nhưng phải báo trước ít hay 
nhiều ngày tùy theo thời hạn 
hợp đồng lao động giao kết 
bằng văn bản; đồng thời NLĐ 
cũng có quyền đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động 
không cần báo trước trong 
những trường hợp quy định 
cụ thể. 

Như vậy, nếu không ký hợp 
đồng lao động có thời hạn từ 
1 tháng trở lên bằng văn bản, 
người sử dụng lao động yêu 
cầu NLĐ phải báo trước khi 
nghỉ việc hẳn là không đúng 
quy định.                   HOÀI THU 

Nhân viên phục vụ tại nhà hàng Nem 
Chợ Huyện Ôlala chi nhánh Quy Nhơn. 

Ảnh: H.T 

chia sẻ, ứng xử nhân văn, đảm 
bảo tiền lương và có các chế độ 
hỗ trợ, khuyến khích, hài hòa 
lợi ích giữa hai bên. Cùng với 
đó là thỏa thuận và mô tả công 
việc cụ thể, hướng dẫn thêm 
để nhân viên học hỏi, có ý thức 
phục vụ tốt hơn. 

Cần đúng quy định
Theo bà Nguyễn Hải Triều, 

tư vấn viên của Trung tâm Tư 
vấn pháp luật công đoàn Bình 

NLĐ, người sử dụng lao 
động cần tư vấn những vấn 
đề liên quan có thể liên hệ 
Trung tâm Tư vấn pháp luật 
công đoàn Bình Định (686 Trần 
Hưng Đạo, TP Quy Nhơn; email: 
tvplcdbinhdinh@gmail.com; 
điện thoại 0256 3793968). Tùy 
trường hợp cụ thể, Trung tâm 
sẽ trao đổi, hướng dẫn thực 
hiện theo đúng quy định của 
pháp luật.
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Bình Định

Sau những bãi đẻ của rùa 
biển ở Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng 
Tàu thì phải kể đến Nhơn Hải. 
Đó là lý do vì sao cần đặt ra vấn 
đề bảo vệ và bảo tồn bãi đẻ rùa 
biển này. 

Đất lành Nhơn Hải
Theo tài liệu của Chi cục 

Thủy sản (Sở NN&PTNT), hoạt 
động bảo tồn rùa biển bắt đầu 
triển khai ở tỉnh Bình Định vào 
tháng 8.2007 với sự tư vấn của 
bà Gail Berbie, tình nguyện 
viên thuộc tổ chức VSA (New 
Sealand). Sau nhiều đợt khảo 
sát, các nhà khoa học phát hiện 
được một bãi đẻ của rùa biển 
tại Hòn Khô lớn, xã Nhơn Hải. 
Đến năm 2010, Chi cục phối 
hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên 
nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức 
khảo sát tại 4 huyện ven biển, 
kết quả khẳng định cả tỉnh 
Bình Định chỉ còn 2 bãi đẻ của 
rùa biển đều thuộc xã Nhơn 
Hải, gồm bãi ở Hòn Khô  (3 
- 5 ổ trứng/năm) và bãi ở Hải 
Giang (5 - 8 ổ/năm). 

Hòn Khô và Hải Giang là 
những bãi cát vắng, xa khu 
dân cư và khu dân cư cũng ít 
người, thuận tiện cho rùa lên 
đẻ trứng. Rùa biển thường lên 
đẻ tại khu vực này là giống rùa 
xanh (dân địa phương quen 
gọi là vích, đú). Để bảo tồn 
rùa biển, Chi cục phối hợp với 
IUCN triển khai nhiều động 
thái bảo vệ, giữ gìn bãi đẻ rùa 
biển; hoạt động này dựa vào 
cộng đồng, tổ tình nguyện viên 
bảo vệ bãi đẻ rùa biển. Cùng 
với đó, Chi cục cũng triển khai 
nhiều hoạt động tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của cộng 
đồng. 

Nhiều người dân ở xã Nhơn 
Hải cho biết, trước đây nhiều 
người hay đào ổ trứng rùa đem 
về ăn hoặc bán, nhưng từ năm 
2008 sau khi được nâng cao 
nhận thức, không còn ai làm 
thế nữa, thậm chí người dân 
cũng bỏ thói quen khai thác và 
ăn thịt rùa biển; tổ chức cộng 
đồng tại xã Nhơn Hải còn bảo 
vệ rùa biển, san hô và các ổ 

BẢO TỒN BÃI ĐẺ RÙA BIỂN TẠI NHƠN HẢI:

Nên sớm quy hoạch, tổ chức bảo tồn
Bình Định có bờ biển dài khoảng 134 km, hầu hết vùng biển của các địa phương từng xuất hiện nhiều rùa biển, 

nhưng giờ đã ít hơn rất nhiều. Trước đây tại các xã đảo, bán đảo thuộc TP Quy Nhơn như Nhơn Hải, Nhơn Lý và Nhơn 
Châu tồn tại nhiều bãi cát để rùa lên đẻ trứng, tuy nhiên đến nay chỉ còn duy nhất tại xã bán đảo Nhơn Hải. 

Rùa cái trưởng thành sau 
hơn 35 - 50 năm, bơi hơn 600 
dặm về bãi biển nơi chúng 
được sinh ra để làm tổ khoảng 
3 năm 1 lần. Rùa biển lên bãi 
đẻ về đêm bởi chúng rất nhạy 
cảm với ánh sáng và tiếng ồn. 
Chúng đào nhiều ổ nhưng chỉ 
đẻ trong một ổ, các ổ còn lại 
để ngụy trang.

Nước ta hiện còn 5 loài rùa 
biển được đưa vào trong Sách 
đỏ, gồm: Rùa da, rùa xanh, đồi 
mồi, quản đồng và đồi mồi dứa. 
Theo IUCN, một trong những 
lý do dẫn đến tình trạng rùa 
biển giảm là do khai thác quá 
mức các bãi đẻ rùa, nhận thức 
của cộng đồng còn kém dẫn 
đến tình trạng đánh bắt, buôn 
bán bất hợp pháp rùa biển và 
các sản phẩm làm từ rùa. Ngoài 
ra, hiện tượng mất sinh cảnh, 
nguồn thức ăn và sự suy giảm 
chất lượng môi trường cũng là 
nguyên nhân đe dọa trực tiếp 
các loài rùa biển.

Xã bán đảo Nhơn Hải nhìn từ trên cao. 
Bãi biển mũi Cồn (nhô ra) và bãi Hòn 
Khô là nơi có rùa đẻ trứng.     Ảnh: TCCĐ

Bãi biển Hải Giang, thập kỷ trước là bãi đẻ của rùa biển. 
- Trong ảnh: Tổ tình nguyện viên rùa biển và cán bộ Chi cục Thủy sản thả rùa 
con về biển năm 2013.                                                                                               Ảnh: CCTS

trứng rùa. Chuyển biến này ở 
Nhơn Hải được IUCN đánh giá 
rất cao và nhấn mạnh đến vai 
trò, tác dụng của việc giữ gìn, 
bảo tồn bãi đẻ của rùa biển.

Cần bảo tồn các bãi đẻ  
tự nhiên của rùa biển

Một thách thức lớn đối với 
công tác bảo tồn bãi đẻ của rùa 
biển tại xã Nhơn Hải là các dự 
án phát triển kinh tế đang tạo 
ra nguy cơ làm biến mất các 
bãi đẻ này. Đây là điều thật sự 
đáng tiếc bởi lẽ trong khi nhận 
thức về bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản, đặc biệt là bảo tồn rùa 
biển của cộng đồng ngư dân 
ven biển tỉnh Bình Định, đặc 
biệt là người dân xã Nhơn Hải 
ngày càng cao thì số lượng rùa 
lên bãi đẻ trứng lại càng giảm. 

Năm 2016, có 2 cá thể rùa 
bị chết có kích thước tương 
ứng với những cá thể rùa đã 
từng sinh sản ở Nhơn Hải 
và hiện tượng bất thường 
là 1 rùa mẹ bò lên khu dân 
cư Nhơn Hải để tìm chỗ đẻ. 
Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, 
thành viên tổ chức cộng đồng 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã 
Nhơn Hải kể lại, khoảng cuối 
tháng 10.2016, tại khu vực 
bãi biển Mũi Cồn, ở thôn Hải 
Đông xuất hiện một con rùa 
biển lớn bò lên bãi cát cách kè 
chắn sóng 50 m để đẻ trứng. 
Do sóng lớn nên rùa mẹ di 
chuyển một đoạn đường khá 
dài, gần 200 m để lựa chỗ đẻ 
trứng. Do có quá nhiều người 
đến xem rùa đẻ nên con rùa 
không đẻ trứng nữa. Đến  
23 giờ cùng ngày, con rùa này 
đã di chuyển ra biển trở lại.

Năm 2021, quy định không 
được tụ tập đông người tại các 
khu vực công cộng đặc biệt là 
các bãi biển để phòng chống 

dịch Covid-19 vô tình trở thành 
điều kiện thuận lợi để rùa biển 
quay lại Nhơn Hải đẻ trứng. 
Nhiều vùng biển trở nên tĩnh 
lặng, nhờ đó có tới 5 lượt rùa 
biển lên bãi biển trước thôn 
Hải Đông đẻ 476 quả trứng; 
toàn bộ số trứng này được Tổ 
chức cộng đồng bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản xã Nhơn Hải bảo 
vệ và đưa đến nơi an toàn. Kết 
quả có 3 ổ trứng rùa đã nở (2 ổ 
bị hư hỏng do ngập bởi triều 
cường), trong đó ổ trứng đầu 
tiên đã nở được 53 con, tỷ lệ 
nở đạt 54%, 2 ổ sau rùa tự nở 
và bò xuống biển đi trong đêm 
nên không xác định được số 
lượng. Tuy nhiên, điều đáng 

buồn là năm 2022 rùa tiếp tục 
bò lên bãi biển gần khu dân cư 
để tìm chỗ đẻ nhưng chúng đã 
không đẻ mà quay về biển. Nói 
một cách khác, rùa biển đang 
mất dần chỗ đẻ.

Sự phát triển các khu dân 
cư và các cơ sở kinh doanh du 
lịch tại Nhơn Hải quá nhanh, 
lại không tính đến hạng mục 
bảo vệ, bảo tồn khiến nơi đây 
đối diện với nguy cơ bị mất hết 
các bãi đẻ của rùa biển. Nhơn 
Hải liên tục xuất hiện trên 
nhiều diễn đàn khác nhau nhờ 
bảo vệ rạn san hô thành công, 
có nhiều bãi đẻ cho rùa là dấu 
hiệu rất tốt của môi trường, 
được nhiều tổ chức trong và 
ngoài nước, đặc biệt là IUCN 
đánh giá rất cao. Nếu tổ chức 
bảo vệ, bảo tồn tốt thì khu vực 
này sẽ vẫn phát triển một dạng 
du lịch khác, thậm chí còn bền 
vững hơn - du lịch xanh. Vì 
vậy hãy quan tâm quy hoạch 
và bảo tồn bãi đẻ của rùa biển 
trước khi quá muộn.                    

                                ÁI TRINH

Thầy giáo tiếng Anh của làng
Tốt nghiệp khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường 

ĐH Kinh tế Huế, nhưng do hoàn cảnh gia đình, anh 
Đinh Ri (SN 1993, người Bana) ở làng Kon Giọt 2, xã 
Vĩnh An, huyện Tây Sơn trở về quê nhà làm ruộng, 
rẫy và say mê dạy tiếng Anh. Việc trở thành người 
Bana đầu tiên ở Vĩnh An dạy tiếng Anh, lại dạy với 
niềm say mê đặc biệt khiến anh Đinh Ri trở thành 
người nổi tiếng không chỉ trong làng Kon Giọt 2 mà 
còn là của cả xã Vĩnh An.

Nghe tôi hỏi chuyện, anh Đinh Ri thật thà thổ lộ: 
Tôi dạy cả 2 cách, trực tiếp và trực tuyến, tùy theo 
nhu cầu của người học. Học phí nhìn chung khoảng 
30.000 đồng/giờ. Ai có tiền thì chuyển khoản, ai chưa 
có thì từ từ trả cho tôi cũng được. Để truyền đạt kiến 
thức, tôi cung cấp sách vở (bản photo) và một số tài 
liệu học tập liên quan cho họ. Riêng người học trực 

tuyến phải có máy tính hoặc smartphone đã cài đặt 
phần mềm Zoom. Từ đầu năm 2022 đến nay, anh Ri 
đã có 10 học viên, trong đó đa phần là đồng bào Bana, 
nhưng cũng có người Kinh, có cả người ở ngoài xã. 
“Qua thăm hỏi, kiểm tra, tôi rất vui vì ngoài việc biết 
viết, nghe, đọc tương đối khá, một số học viên của tôi 
đã có dịp giao tiếp tiếng Anh trong môi trường mà 
họ đang làm việc. Điều này đã tiếp thêm động lực để 
tôi tiếp tục công việc này, dù rất bận với việc ruộng, 
vườn”, anh Đinh Ri chia sẻ. 

Anh Đinh Ri đã có chứng chỉ B tiếng Anh, chứng 
chỉ nghiệp vụ sư phạm. Trước đây, khi còn làm việc 
ở TP Hồ Chí Minh, anh là thành viên tích cực của 
nhóm IZI English Community, một nhóm dạy - học 
tiếng Anh miễn phí.

ĐÀO MINH TRUNG Anh Đinh Ri trong một tiết dạy tiếng Anh trực tuyến.    Ảnh: Đ.M.T
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Hội Làng nghề nón lá Thuận Hạnh 
(xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn) vừa 
tổ chức Đại hội Hội Làng nghề truyền 
thống nón lá Thuận Hạnh lần thứ III, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội Làng nghề nón lá Thuận Hạnh 
có 350 hội viên, ra đời nhằm hợp tác, 
liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát 
triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính 
đáng của hội viên. Công việc làm nón là 
hoạt động sản xuất tranh thủ thời gian 
nông nhàn, tăng thêm thu nhập cho 
hộ gia đình. 

Những năm qua, đặc biệt từ năm 
2021 khi được UBND tỉnh công nhận 
là làng nghề truyền thống, làng nghề 
được các cấp quan tâm đầu tư hơn 

1,8 tỷ đồng để xây dựng nhà truyền 
thống làng nghề, người làng nghề được 
hỗ trợ tham gia nhiều hội chợ, triển 
lãm, hội chợ xúc tiến thương mại. Nhờ 
đó, nhãn hiệu nón lá Thuận Hạnh được 
nhiều người biết đến. Ngoài nón lá 
trắng, gần đây người dân làng nghề còn 
làm được nón Bắc (kiểu dáng gần giống 
mũ cối), nón bài thơ, nón Quang Trung… 
Nón lá Thuận Hạnh cũng đã được UBND 
tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. 

Tới đây, Hội sẽ xúc tiến đăng ký 
thương hiệu, cải tiến mẫu mã sản phẩm, 
liên kết với các điểm tham quan, du lịch 
trong huyện để quảng bá và tiêu thụ 
sản phẩm, giữ gìn nghề truyền thống, 
nâng cao thu nhập cho hội viên. 

ĐINH NGỌC

Tây Sơn: Nắm chắc 
diễn biến thời tiết 
bất thường để ứng phó

Vụ Đông Xuân năm nay, 
toàn huyện Tây Sơn gieo sạ 
hơn 5.238 ha lúa, trên 3.322 ha 
cây trồng cạn các loại. Hiện 
tại, cây lúa đã được hơn một 
tháng, phần lớn diện tích 
phát triển khá tốt, chỉ một 
số ít xuất hiện sâu cuốn lá, 
chuột cắn phá gây hại cục bộ.

Ông Nguyễn Hữu Phước, 
Giám đốc HTXNN xã Tây 
Bình, cho biết: Vụ Đông Xuân 
năm nay, toàn HTX đưa vào 
sản xuất hơn 267 ha lúa, hiện 
nay cây lúa đang trong giai 
đoạn đẻ nhánh, làm đòng, 
sinh trưởng, phát triển khá 
tốt. Tuy nhiên, qua theo dõi, 
rải rác xuất hiện sâu cuốn lá 
và nạn chuột cắn phá. HTX 
tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động, hướng 
dẫn nông dân nhận biết 
sớm từng đối  tượng sâu 
bệnh và biện pháp phòng 
trừ, chủ động nguồn thuốc 
bảo vệ thực vật phòng khi 
có dịch xảy ra,  tránh tình 
trạng chủ quan, để sâu bệnh 
lây lan trên diện rộng, gây 
ảnh hưởng đến chất lượng 
và năng suất.

Đối với cây đậu phụng, 
trong vụ này toàn huyện gieo 
trồng 1.699 ha, địa phương 

(BĐ) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ 
NN&PTNT về việc tăng cường kiểm 
tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử 
dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết 
mổ gia súc, gia cầm, Sở NN&PTNT 
đã có văn bản đề nghị các địa phương 
trong tỉnh chủ động phối hợp trong 
việc giám sát, ngăn ngừa và xử lý các 
trường hợp vi phạm.

Theo đó, Sở NN&PTNT đề nghị 
các địa phương quan tâm triển khai 
đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm tra, 
giám sát và xử lý các trường hợp kinh 
doanh, mua bán, vận chuyển chất 
cấm; sử dụng chất cấm tại các cơ sở 
nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi và cơ sở 
giết mổ gia súc. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, thông tin kịp thời cho 

người dân biết về tình hình và danh 
tính các cơ sở vi phạm trên địa bàn; 
phổ biến kiến thức, hướng dẫn người 
tiêu dùng sử dụng thịt đã qua kiểm 
soát của cơ quan thú y; tổ chức thanh 
tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát định 
kỳ, ngẫu nhiên các cơ sở nhằm ngăn 
ngừa, đồng thời phát hiện sớm các vi 
phạm và xử lý nghiêm.

Riêng với Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y, cử cán bộ đứng chân địa bàn 
phối hợp với các địa phương trong 
công tác quản lý, giám sát việc sử dụng 
chất cấm trong chăn nuôi; tổ chức lấy 
mẫu giám sát chủ động tại các cơ sở 
chăn nuôi, cơ sở giết mổ và các khu chợ 
để theo dõi nắm bắt tình hình. 

THU DỊU

Tăng cường giám sát, xử lý các trường hợp 
sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Nhãn hiệu nón lá Thuận Hạnh 
được nhiều người biết đến

có diện tích trồng nhiều nhất 
là xã Bình Thuận với gần 800 ha. 
Ông Nguyễn Tiến Dũng, 
Phó Chủ tịch UBND xã Bình 
Thuận, cho hay: Cây đậu 
phụng trà đầu xuống giống 
trồng hơn một tháng nay, 
đang ra hoa, sinh trưởng và 
phát triển tốt… Tuy nhiên, 
rải rác có hiện tượng cây chết 
héo do nấm và các nguyên 
nhân khác. Các loại rau màu, 
cây trồng cạn còn lại cũng 
đang sinh trưởng và phát 
triển tốt, bà con đang chăm 
sóc, theo dõi tình hình sâu 
bệnh gây hại.

Đi kiểm tra thực tế tình 
hình sản xuất nông nghiệp 
tại nhiều cánh đồng trong 
huyện ,  Chủ t ị ch  UBND 
huyện Tây Sơn Phan Chí 
Hùng đánh giá cao sự nỗ lực 
của các địa phương và người 
dân trong việc tập trung sản 
xuất nông nghiệp, đồng thời 
lưu ý trước diễn biến thời 
tiết bất thường, yêu cầu các 
ngành, địa phương, các HTX 

chăm sóc lúa, chủ động phòng 
trừ dịch bệnh gây hại để đảm 
bảo năng suất, phấn đấu đạt 
năng suất 71 tạ/ha.

Nhiều tuần qua, cán bộ kỹ 
thuật của Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp (DVNN) thị xã 
phối hợp với ban nông nghiệp 
các xã, phường thường xuyên 
kiểm tra đồng ruộng. Nhờ đó 
đã kịp thời phát hiện các đối 
tượng sâu bệnh hại lúa và 
hướng dẫn nông dân biện pháp 
phòng trừ hữu hiệu. Qua kiểm 
tra thực tế, ở một số địa phương 
đã ghi nhận xuất hiện bệnh đạo 
ôn, bạc lá ở mức thấp, trong 
tầm kiểm soát. Tuy nhiên, do 
thời tiết có nhiều biến động bất 
thường, tạo môi trường thuận 
lợi cho nhiều loại nấm, bệnh 
phát sinh gây hại.

Bà Ngô Thị Tuyết Mai, cán 
bộ kỹ thuật Trung tâm DVNN 
TX An Nhơn, cho biết: Vụ Đông 
Xuân là vụ sản xuất chính, để 
giúp nông dân chăm sóc lúa 
được tốt hơn, thị xã đã thành 
lập tổ công tác tiến hành thăm, 
kiểm tra tình hình thực tế đồng 
ruộng, thường xuyên nắm chắc 
diễn biến phát triển của cây lúa, 
cũng như dự báo tình hình sâu 
bệnh hại nhằm giúp bà con 
nông dân phòng ngừa, khắc 
phục chính xác, kịp thời. 

Thường xuyên ra thăm 
đồng, giữ mực nước trong 
ruộng và thường xuyên kiểm 
tra tình hình sâu bệnh hại 
trên cây lúa để có biện pháp 
phòng trừ kịp thời, ông Triệu 
Khắc Phong, nông dân ở thôn 
Trường Cửu, xã Nhơn Lộc, cho 
biết thêm: Vụ Đông Xuân năm 
nay, gia đình tôi sản xuất 5 sào 
lúa. Khác với mọi năm, năm 
nay cán bộ kỹ thuật của Trung 
tâm DVNN thị xã thường xuyên 
về hướng dẫn, hỗ trợ nên gia 
đình tôi rất yên tâm. Thực tế 
cho thấy cách làm này đạt hiệu 
quả cao vì lúa phát triển tốt hơn 
mọi năm, trong khi thời tiết lại 
bất thường hơn.

VĂN PHONG - LÊ NGÂN 

Tây Sơn, An Nhơn: Tập trung chăm sóc 
cây trồng vụ Đông Xuân

và người dân tập trung theo 
dõi quá trình sinh trưởng và 
phát triển của các loại cây 
trồng; thường xuyên thăm 
đồng nhằm kịp thời phát 
hiện các loại sâu bệnh, nạn 
ốc bươu vàng và chuột phá 
hoại lúa, tránh lây lan trên 
diện rộng. 

Nhờ thời tiết tương đối 
thuận lợi nên từ đầu vụ 
đến nay, diện tích lúa và 
cây trồng cạn trên địa bàn 
huyện Tây Sơn, TX An Nhơn 
phát triển khá tốt. Hiện, 
người dân ở hai địa phương 
này đang tích cực chăm sóc, 
phòng trừ dịch bệnh, sâu 
hại, bảo đảm sản xuất vụ 
Đông Xuân thắng lợi.

Lãnh đạo huyện Tây Sơn kiểm tra lúa tại cánh đồng xã Tây An.                    Ảnh: VĂN PHONG

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm DVNN TX An Nhơn hướng dẫn bà con nông dân cách nhận 
biết và biện pháp phòng trừ một số loại dịch bệnh gây hại trên lúa Đông Xuân. 

Ảnh: LÊ NGÂN

An Nhơn: Thường xuyên 
thăm đồng, hỗ trợ kịp thời

Vụ Đông Xuân năm nay, 
TX An Nhơn gieo sạ hơn 6.000 ha 
lúa, hiện lúa đang vào giai 
đoạn cuối đẻ nhánh, đòng trổ, 
chắc xanh. Các ngành chức 
năng và bà con nông dân trên 
địa bàn thị xã đang tập trung 
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Bình Định

Đảng bộ Công ty Điện lực 
Bình Định hiện có 240 đảng 
viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ 
trực thuộc. Phát huy vai trò 
hạt nhân lãnh đạo, Đảng ủy 
Công ty tích cực chăm lo công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
định hướng suy nghĩ và hành 
động đúng đắn cho toàn thể 
đảng viên và cán bộ, công nhân 
viên, người lao động. 

Theo Bí thư Đảng ủy, Phó 
Giám đốc Công ty Điện lực 
Bình Định Nguyễn Thế Bình, 
Đảng ủy Công ty luôn chú 
trọng công tác xây dựng Đảng 
thật sự trong sạch, vững mạnh. 
Việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh luôn được Đảng 
bộ coi trọng; xây dựng, nhân 
rộng các mô hình, điển hình 
tập thể, cá nhân cụ thể, thiết 
thực để tạo sự lan tỏa trong 
toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công 
ty chú trọng thực hiện tốt quy 
chế làm việc; nội bộ lãnh đạo 
luôn đoàn kết, thống nhất, 
đồng lòng cống hiến công 
sức, trí tuệ để thúc đẩy sự phát 
triển của đơn vị. 

Ban Thường vụ và Ban 
Chấp hành Đảng bộ Công ty 
thường xuyên quan tâm, chú 
trọng nâng cao chất lượng 
công tác sinh hoạt đảng, công 
tác kiểm tra, giám sát, công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực. Quan tâm công tác 
tạo nguồn, phát triển đảng viên 
mới. Trong năm 2022, Đảng bộ 
Công ty đã phát triển 18 đảng 
viên mới, tăng 6 đảng viên so 
với kế hoạch đề ra. 

Ngoài ra, công tác lãnh đạo 
đoàn thể luôn được Đảng ủy 

Tại Hội nghị tổng kết công 
tác cải cách hành chính (CCHC) 
năm 2022, triển khai nhiệm vụ 
năm 2023 vừa diễn ra, UBND 
huyện Tuy Phước đánh giá, các 
nhiệm vụ trọng tâm công tác 
CCHC năm 2022 đã được các cơ 
quan, đơn vị, địa phương trên 
địa bàn huyện quan tâm triển 
khai thực hiện. Công tác kiểm 
tra, rà soát văn bản quy phạm 
pháp luật được UBND huyện 
thực hiện kịp thời, hiệu quả. 
Việc đẩy mạnh triển khai dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 
4 được chú trọng… 

Tuy nhiên, công tác CCHC 
của huyện vẫn còn một số tồn 
tại, hạn chế như: Việc giải 
quyết hồ sơ cho người dân vẫn 
còn trễ hạn, quá hạn; một số 
đơn vị, địa phương chưa quan 
tâm đúng mức và thường 
xuyên đến công tác chỉ đạo, 
điều hành, triển khai thực 
hiện công tác CCHC. Công tác 
tuyên truyền về CCHC chưa 
được thường xuyên, liên tục; 
tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 
chức lập hồ sơ công việc trên 
phần mềm Văn phòng điện tử 
(Idesk) đạt thấp... 

Yêu cầu đặt ra trong năm 
2023 là các cơ quan, đơn vị, 
địa phương cần nỗ lực hơn 
nữa trong công tác CCHC, 
phải xem đây là nhiệm vụ 
trọng tâm của cả hệ thống 
chính trị; phấn đấu nâng hạng 
CCHC. Tăng cường vai trò, 
trách nhiệm của người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị trong 
thực hiện CCHC. Chú trọng 
cập nhật, ban hành các văn 
bản liên quan đến việc giải 
quyết hồ sơ, thủ tục hành chính 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối 
đa cho DN và người dân. Đẩy 
mạnh việc khảo sát mức độ hài 
lòng của người dân, xem sự hài 
lòng của người dân là thước đo 
trong thực hiện CCHC; siết chặt 
kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
nâng cao đạo đức công vụ, văn 
hóa công sở...   

THÙY DUYÊN

Đảng bộ huyện Phù Cát 
hiện có 53 tổ chức cơ sở đảng 
trực thuộc, gồm 21 đảng bộ 
cơ sở và 32 chi bộ cơ sở với 
6.270 đảng viên. Trong năm 
2022, Đảng bộ huyện đã kết 
nạp được 214 đảng viên mới, 
tăng 12 đảng viên so với năm 
2021; đạt 3,41% so với tổng số 
đảng viên. Chất lượng đảng 
viên mới kết nạp ngày càng 
nâng cao về tỷ lệ nữ, trẻ và 
trình độ chuyên môn.

Tuy nhiên, công tác phát 
triển đảng viên vẫn còn một 
số khó khăn, hạn chế. Số 
lượng đảng viên mới kết nạp 
chưa đạt so với chỉ tiêu; một 

số đảng bộ kết nạp đảng viên 
mới đạt tỷ lệ thấp. Một số 
đảng viên mới kết nạp do đi 
làm ăn xa bỏ sinh hoạt hoặc 
không làm thủ tục chuyển 
đảng dẫn đến bị xóa tên trong 
danh sách đảng viên… 

Nhằm thực hiện có hiệu quả 
công tác phát triển đảng viên 
trong thời gian tới, Huyện ủy 
Phù Cát chỉ đạo các chi, đảng 
bộ và các tổ chức chính trị - xã 
hội triển khai thực hiện đồng 
bộ nhiều giải pháp trong năm 
2023. Trọng tâm là nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm 
của các cấp ủy, cán bộ, đảng 
viên về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của phát triển đảng viên 
trong công tác xây dựng đảng. 
Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng 
nâng cao nhận thức chính trị 
cho quần chúng ưu tú để tạo 
nguồn giới thiệu đảng xem 
xét, kết nạp. Chú trọng phát 
triển đảng viên trong lực 
lượng dân quân tự vệ, quân 
nhân dự bị, dân quân biển, 
công nhân lao động, chủ DN 
tư nhân… nhằm nâng cao số 
lượng, chất lượng đội ngũ 
đảng viên. 

Năm 2023, phấn đấu kết 
nạp đảng viên mới đạt trên 4% 
so với tổng số đảng viên của 
toàn Đảng bộ. TRƯỜNG GIANG

Công ty quan tâm, tạo điều 
kiện cho các tổ chức Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên phát huy tốt 
chức năng, nhiệm vụ, tập hợp 
và xây dựng đội ngũ đoàn viên 
tích cực tham gia phong trào thi 
đua hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ sản xuất, kinh doanh; thực 
hiện tốt các phong trào, chương 
trình do các đoàn thể Công ty 
phát động như: Bảo đảm tuyệt 
đối an toàn lao động, Giờ trái 
đất, Thắp sáng đường quê, Tiết 
kiệm điện…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
chặt chẽ, toàn diện, sâu sát 
của Đảng ủy Công ty, trong 
năm 2022, các chỉ tiêu sản 
xuất, kinh doanh của Công 
ty Điện lực Bình Định đều 
đạt và vượt kế hoạch đề ra. 
Sản lượng điện thương phẩm 
đạt 2,41 tỷ kWh, tăng 2,44% 
so với năm 2021; doanh thu 
đạt hơn 4.610 tỷ đồng, tăng 
4,52%; tỷ lệ tổn thất điện năng 

ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH:

Khẳng định 
vai trò hạt nhân lãnh đạo

Nhờ Đảng ủy Công ty chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát thực tiễn, khẳng định vai trò hạt nhân 
lãnh đạo toàn diện trong doanh nghiệp, nhiều năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Định luôn được công nhận 
là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. 

Đảng ủy Khối DN tỉnh trao chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ 
sở thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Định.                                                            Ảnh: THÀNH CHÍNH

còn 3,8%, giảm 0,79% so năm 
2021, giảm 1% so với kế hoạch 
giao. Công ty hoàn thành tốt 
công tác chuyển đổi số nhằm 
tăng năng lực điều hành hệ 
thống điện, tăng năng suất lao 
động, đảm bảo hệ thống lưới 
điện được vận hành an toàn.

Năm 2023, Đảng bộ Công ty 
Điện lực Bình Định tiếp tục tập 
trung lãnh đạo thực hiện hoàn 
thành toàn diện các nhiệm vụ 
chính trị, kế hoạch các chỉ tiêu 
về sản xuất, kinh doanh, đảm 
bảo cung cấp điện cho phát 

triển KT-XH và sinh hoạt của 
nhân dân.

“Đảng ủy Công ty tiếp tục 
phát huy vai trò lãnh đạo, phát 
động các phong trào thi đua 
đến toàn thể cán bộ, đảng viên, 
người lao động, phấn đấu đạt 
vị trí tốp đầu trong phong trào 
thi đua hoàn thành toàn diện 
nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 
năm 2023; Đảng bộ Công ty 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ”, Bí thư Đảng ủy 
Nguyễn Thế Bình cho biết. 

NGUYỄN HÂN

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, năm 2022, Đảng bộ 
Công ty Điện lực Bình Định được Đảng ủy Khối DN tỉnh tặng 
giấy khen là 1 trong 18 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Tập thể cán bộ, công nhân 
viên Công ty được Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tặng 
cờ thi đua xuất sắc; đơn vị được Tổng Công ty Điện lực miền 
Trung trao giải nhất trong phong trào thi đua của khối (gồm 
13 công ty điện lực trong khu vực).  

Đảng bộ huyện Phù Cát: 
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 
trong phát triển đảng viên

Tuy Phước: Cải cách 
hành chính là nhiệm 
vụ trọng tâm của cả 
hệ thống chính trị

(BĐ) - Từ ngày 20.2 - 24.2, Tổ 
Công tác thực hiện Đề án Phát 
triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 
định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số huyện 
Hoài Ân (gọi tắt là Đề án 06 
huyện) tiến hành kiểm tra, khảo 
sát việc sử dụng các phương thức 
khai thác, sử dụng thông tin về 
cư trú phục vụ giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC), dịch vụ công 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả UBND huyện Hoài Ân và 
UBND các xã: Ân Tín, Ân Tường 
Đông, Ân Tường Tây, Ân Hảo 
Đông và thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Kết quả kiểm tra ghi nhận các 
đơn vị đã thực hiện nghiêm Nghị 

định số 104/2022/NĐ-CP của 
Chính phủ khi thực hiện TTHC, 
cung cấp dịch vụ công không yêu 
cầu công dân xuất trình sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú giấy trong quá 
trình giải quyết TTHC. Thay vào 
đó, sử dụng các phương thức 
chủ yếu như: Tra cứu thông tin 
trên hệ thống được kết nối với 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
qua ứng dụng VNeID, sử dụng 
thẻ CCCD…

Qua kiểm tra, Tổ Công tác đã 
yêu cầu, nhắc nhở các đơn vị, bộ 
phận khắc phục những tồn tại, 
vướng mắc nảy sinh, tạo thuận 
lợi cho công dân khi cần giải 
quyết các TTHC.         G. NGUYỄN

Hoài Ân: Thực hiện tốt quy định 
về bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy 
khi giải quyết thủ tục hành chính
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Có cần thiết loại bỏ 
các món ăn từ gia 
cầm để phòng bệnh 
cúm A (H5N1)?

Trước những thông 
tin lo ngại về dịch cúm A 
(H5N1), nhiều người lập 
tức dừng ăn trứng và thịt gia 
cầm, điều này có cần thiết 
không và đã đủ để phòng 
ngừa cúm gia cầm lây sang 
người chưa? 

Theo Cục Y tế Dự phòng, 
Bộ Y tế, bệnh cúm A (H5N1) 
trên gia cầm là bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm do vi rút 
cúm A (H5N1) gây ra và có 
thể lây sang người. Bệnh lây 
qua đường hô hấp, qua tiếp 
xúc với vật dụng bị nhiễm 
mầm bệnh, tiếp xúc và sử 
dụng gia cầm ốm, chết 
do nhiễm cúm A (H5N1), 
ăn thịt gia cầm, sản phẩm 
gia cầm chưa nấu chín kỹ. 
Bệnh có biểu hiện: Sốt, ho, 
mệt mỏi, đau người, đau cơ, 
đau họng. Bệnh diễn biến 
nhanh và có thể dẫn đến 
tử vong, hiện nay chưa có 
thuốc điều trị đặc hiệu và 
chưa có vắc xin phòng bệnh 
cho người.

Lo lắng trước những 
nguy cơ dịch cúm gia cầm 
khiến nhiều người sợ hãi 
không ăn bất cứ món gì 
liên quan đến gia cầm. Tuy 
nhiên mọi người không nên 
cảnh giác quá đáng bởi khi 
được xử lý đúng cách và nấu 
chín kỹ, ăn thịt gia cầm và 
trứng vẫn đảm bảo an toàn; 
chỉ không nên ăn thịt, trứng 
gia cầm bị bệnh. Do đó, loại 
bỏ món ăn từ trứng và gia 
cầm khỏe mạnh được nấu 
chín là việc làm không cần 
thiết mà quan trọng hơn 
cả là cách phòng bệnh. Để 
phòng bệnh, mọi người 
cũng nên tránh tiếp xúc 
trực tiếp và gần gũi với các 
loài chim, gia cầm và động 
vật hoang dã bị bệnh hoặc  
đã chết.            (Theo SK&ĐS)

Vẫn còn nhiều yếu tố 
nguy cơ

Theo Kế hoạch,  dịch 
Covid-19 đã được kiểm soát 
tốt, tuy nhiên miễn dịch do 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 
sẽ giảm dần theo thời gian, 
cùng với sự biến đổi liên tục 
của các biến thể, dự báo dịch 
bệnh Covid-19 vẫn sẽ khó 
lường và tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ bùng phát trở lại. Cùng với 
đó, sốt xuất huyết (SXH), tay 
chân miệng là bệnh dịch lưu 
hành trên địa bàn tỉnh, với sự 
tác động của biến đổi khí hậu, 
tính chu kỳ của dịch bệnh, ý 
thức phòng, chống dịch bệnh 
của cộng đồng còn hạn chế… 
là nguy cơ khiến dịch bệnh có 
thể bùng phát. 

Hiện bệnh sốt rét đã giảm 
mạnh và tỉnh ta đang hướng tới 
mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét 
vào năm 2024. Tuy nhiên, ngành 
y tế cũng khuyến cáo số ca mắc 
sốt rét ở các tỉnh lân cận vẫn còn 
cao; trình độ dân trí và điều kiện 
KT-XH thấp tại các vùng núi, 
các phong tục tập quán canh tác 
làm nương rẫy và ngủ qua đêm 
trên nương rẫy, trong rừng, dân 
di cư tự do vào vùng sốt rét… là 
những yếu tố nguy cơ làm gia 
tăng bệnh sốt rét trở lại.

Để đảm bảo công tác y tế 
dự phòng được triển khai tốt, 
thường xuyên, theo Giám đốc 
Sở Y tế Lê Quang Hùng, ngành 
y tế đã lên kế hoạch tổ chức 
các hoạt động y tế dự phòng và 
ban hành trong tháng 2.2023. 
Các hoạt động về dân số, y tế 
dự phòng, phòng chống dịch 
bệnh, an toàn thực phẩm, 
phòng chống HIV..., tất cả các 
địa phương cũng đều đồng loạt 
lập kế hoạch, triển khai ngay từ 
đầu năm.

Tập trung phòng, chống 
sốt xuất huyết

Vì trong chu kỳ dịch từ  
3 - 5 năm và thời tiết diễn biến 

Không chủ quan với dịch bệnh truyền nhiễm
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023. Theo đó, bên cạnh Covid-19, 

các bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng... là những loại dịch bệnh cần chú ý tập trung phòng, chống.

Mục tiêu chung của Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền 
nhiễm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định là giảm 5 - 10% tỷ 
lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình 
giai đoạn 5 năm liền kề (2018 - 2022). Kiểm soát và khống chế 
kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng, 
góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và 
phát triển KT-XH.

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn người dân xử lý các vật dụng có chứa nước để phòng sốt xuất huyết.
 Ảnh: NHẤT TÂM

bất thường nên số ca SXH tăng. 
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính 
đến ngày 22.2, toàn tỉnh ghi 
nhận 560 ca mắc SXH với 14 
ổ dịch. TX An Nhơn, TP Quy 
Nhơn, huyện Tây Sơn là những 
địa phương có nhiều bệnh  
nhân SXH. 

Năm 2023, tỉnh Bình Định 
đặt mục tiêu không để dịch 
bệnh SXH xảy ra trên diện rộng; 
giảm 8% tỷ lệ mắc SXH trung 
bình giai đoạn 5 năm liền kề 
(2018 - 2022), không để dịch lớn 
xảy ra; tỷ lệ ca lâm sàng được 
xét nghiệm định tuýp vi rút là 
3%; duy trì hoạt động điều tra 
côn trùng hằng tháng tại tối 
thiểu 5 điểm đại diện do tỉnh 
quản lý.

Với 85 ca mắc và 5 ổ dịch, TX 
An Nhơn đang là địa phương 
có nhiều ca mắc SXH nhất tỉnh. 
Bác sĩ Lê Thế Phương, Phó 
trưởng Khoa phụ trách Khoa 
Kiểm soát bệnh tật, TTYT TX An 
Nhơn, cho biết: TTYT đã triển 
khai nhiều biện pháp quyết liệt 

để phòng chống SXH, trong đó, 
có cử nhân viên xuống tận nơi 
để giám sát các ca bệnh SXH, 
ghi nhận, xác minh ổ dịch. Từ 
đó phối hợp với trạm y tế và 
UBND các xã, phường tổ chức 
diệt bọ gậy và phun hóa chất, 
đảm bảo 100% các ổ dịch đều 
được xử lý trong vòng 48 giờ. 

Bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng, 
Trưởng Khoa Nhi, BVĐK tỉnh, 
khuyến cáo: SXH diễn biến qua 
3 giai đoạn: Sốt (kéo dài 3 - 4 
ngày), nguy hiểm (cuối ngày 
thứ 3 - hết ngày thứ 6), phục 
hồi. Người lớn khi chăm sóc 
các bé bị mắc bệnh phải hết 

sức lưu ý chi tiết: Cuối ngày 
thứ 3 đến ngày thứ 4, thứ 5, 
thứ 6 là giai đoạn bệnh nhân 
thường hết sốt nhưng dễ xảy ra 
các biến chứng nguy hiểm. Vì 
thế không được chủ quan, phải 
theo dõi nếu thấy trẻ hết sốt 
nhưng vẫn lừ đừ, mệt, tiểu ít, 
tay chân lạnh, nguy cơ dẫn đến 
thoát huyết tương dẫn đến trụy 
mạch. Nếu bệnh nhân có tình 
trạng mỏi mệt, vàng da, chảy 
máu mũi, chảy máu chân răng, 
đi cầu phân đen, đó là biểu hiện 
của sốt huyết nặng, phải đi cấp 
cứu ngay.                            

                                ĐỖ THẢO

Khi những người có cơ địa dị ứng 
tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng từ môi 
trường bên ngoài (thời tiết nóng, lạnh, 
phấn hoa, nước mưa...) sẽ xảy ra một số 
biểu hiện của dị ứng phổ biến như sau:

Da nổi phát ban với các mẩn đỏ 
và ngứa râm ran: Những vùng da khi 
tiếp xúc với nhiệt độ nóng hoặc lạnh 
đột ngột, đặc biệt là các vùng da hở 
như cổ, mặt, bàn tay, chân… là nơi dễ 
bị nổi mẩn nhất. Lúc này người bệnh 
sẽ cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu và 
gãi theo phản xạ tự nhiên. Càng gãi 
các chấm đỏ càng lan rộng thành từng 
đám rồi nổi lên khắp trên da mà cơn 
ngứa không giảm. 

Da bị phồng rộp hay tấy đỏ: Biểu 
hiện sưng phù xuất hiện nhiều nhất ở 
môi gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng. 
Hiện tượng phồng da khiến người 
bệnh vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. 

Cách xử trí khi dị ứng thời tiết 

Viêm mũi dị ứng: Người bị dị ứng 
cảm thấy khô vùng mũi họng, ngứa ngáy 
vùng mũi, mắt khó chịu, hắt hơi, ngạt 
mũi, chảy nước mũi, mất ngủ, buồn ngủ 
ngày, mệt mỏi, kém tập trung... 

Nổi mề đay: Dị ứng thời tiết, mề đay 
có thể nổi khắp nơi, ban đầu rải rác sau 
đó lan ra toàn thân và ngứa rất khó chịu. 

Bệnh nhân càng gãi sẽ càng ngứa, cơn 
ngứa thường tăng lên vào những lúc 
biên độ nhiệt thay đổi mạnh.

Viêm kết mạc dị ứng thời tiết có 
một số triệu chứng dễ nhận biết như: 
Chảy nước mắt khó kiểm soát, ngứa 
mắt, sưng mí mắt, đỏ mắt. Mắt có cảm 
giác rát và nhạy cảm với ánh sáng.

Khò khè, ho hoặc khó thở là các 
triệu chứng thường tái diễn nhiều lần 
mỗi khi thay đổi thời tiết, cần đi khám 
sàng lọc phát hiện sớm hen phế quản để 
kiểm soát bệnh ổn định, tránh chuyển 
nặng gây đe dọa tính mạng, đặc biệt hay 
gặp ở trẻ hoặc những người được chẩn 
đoán hen phế quản trước đó nhưng 
chưa kiểm soát bệnh tốt.

Để phòng ngừa các trường hợp dị 
ứng kể trên, cách tốt nhất là hạn chế tiếp 
xúc với khói bụi, phấn hoa, tuyệt đối 
không hút thuốc lá. Hạn chế tiếp xúc 

với gió lạnh, giữ ấm cơ thể bằng cách 
dùng khăn quàng cổ, ngâm chân bằng 
nước ấm hằng ngày, tránh để mũi, mặt 
và chân tiếp xúc trực tiếp với gió liên 
tục. Nếu thường xuyên dùng khẩu trang 
và dùng mũ bảo hiểm có kính che phía 
trước, vừa cản gió lại có thể tránh được 
nguy cơ dị ứng từ bụi bẩn, phấn hoa…. 

Để tăng cường miễn dịch cho cơ 
thể, cần nạp đầy đủ và cân bằng dinh 
dưỡng, bổ sung các vitamin và khoáng 
chất từ rau quả (rau cải xanh, súp 
lơ, rau dền, rau ngót…). Bổ sung các  
vitamin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt 
là vitamin C. Uống đủ lượng nước cần 
thiết, từ 1,5 - 2 lít/người/ngày. Đi khám 
để được bác sĩ kê đơn thuốc đúng, tránh 
tự ý mua thuốc hoặc bất cứ loại kem bôi 
nào để sử dụng. 

MINH PHƯỢNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Ăn uống đủ dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C là 
một cách chống dị ứng thời tiết hữu hiệu.



TIN VẮN

9TRONG NƯỚCTHỨ HAI, 27.2.2023
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Hòa Bình khởi công 
dự án đường hơn 
4.000 tỷ đồng 

Đại tá Vũ Văn Tấn - Cục phó Cục 
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội (C06 - Bộ CA), vừa thay mặt Tổ đề án 
06 của Chính phủ (Đề án Phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 
thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 
gia giai đoạn 2022 - 2025, nhìn đến năm 
2030) ký văn bản gửi các bộ, ngành, địa 
phương đôn đốc thực hiện quy định liên 
quan bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Qua khảo sát thực tế cho thấy phần 
lớn các đơn vị có thẩm quyền, chức năng 
tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư nhưng không thực 
hiện. Các đơn vị vẫn yêu cầu công dân 
cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư 
trú (CT07) khi giao dịch. Việc này gây 
khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho công 
dân, bức xúc trong dư luận xã hội, vi 
phạm pháp luật...

Từ thực tế, Tổ công tác đề án 06/CP 
đề nghị tổ trưởng của các bộ, ngành, địa 
phương quan tâm chỉ đạo, quán triệt 
100% cán bộ tiếp dân buộc phải sử dụng 
các phương thức khai thác thông tin về 
cư trú của người dân theo quy định tại 
Nghị định 104.

Khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính, dịch vụ công, tuyệt 
đối không được sử dụng, yêu cầu người 
dân xuất trình giấy xác nhận thông tin 
về cư trú.

Đối với 4 địa phương chưa kết nối 

Tuyệt đối không yêu cầu người dân 
xuất trình giấy xác nhận cư trú

với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
gồm: Gia Lai, Phú Yên, Thanh Hóa, Bắc 
Kạn, được phép sử dụng giấy xác nhận 
thông tin cư trú trong trường hợp không 
thể khai thác thông tin cư trú của người 
dân bằng các phương thức đã quy định.

Tổ công tác cũng đề nghị tổ chức tuyên 
truyền đến toàn bộ người dân, dán tài liệu 
tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính để 

người dân biết việc không yêu cầu cung 
cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú. Bố 
trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt 
ứng dụng VNeID mức một để thực hiện 
tra cứu dịch vụ công.

Đồng thời thiết lập đường dây nóng 
của tổ trưởng Tổ công tác đề án 06 tại các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
để giải quyết khó khăn vướng mắc của 
người dân.                         (Theo Tuổi Trẻ)

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở TP Thủ Đức, TP HCM.

Sáng 26.2, tỉnh Hòa Bình khởi công 
dự án xây dựng công trình đường liên 
kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc 
Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). Trong 
chuyến công tác tại Hòa Bình, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính đã đến dự lễ. 

Tuyến đường dài khoảng 50 km, 
đoạn 1 dài khoảng hơn 31 km, kết nối từ 
thị trấn Bo (Kim Bôi) với đường cao tốc 
Hòa Lạc - Hòa Bình; đoạn 2 dài khoảng 
19 km, nối từ phường Kỳ Sơn (TP Hòa 
Bình) tới nút giao IC2 - quy hoạch cao 
tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện 
Biên (đoạn Hòa Bình - Mộc Châu).

Dự án do tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu 
tư, có tổng mức đầu tư 4.120 tỷ đồng, 
dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây 
là công trình trọng điểm của tỉnh Hòa 
Bình, có ý nghĩa rất quan trọng đối với 
sự phát triển KT-XH, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh của tỉnh Hoà Bình và 
các địa phương trong vùng, kết nối với 
thủ đô Hà Nội.                  (Theo Lao Động)

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức 
khởi công đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội 
và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương 
tăng cường kiểm soát đường mòn, lối mở 
ở biên giới, cảng biển, đường sông, ngăn 
cúm A/H5N1 xâm nhập.

Công điện khẩn được Bộ NN&PTNT 
gửi các tỉnh, thành ngày 26.2, sau khi 
Campuchia phát hiện ca tử vong do cúm 
gia cầm A/H5N1. Các trường hợp buôn 
bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản 
phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam 
được đề nghị xử lý nghiêm; những lô hàng 
vận chuyển bất hợp pháp phải tiêu hủy.

Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa 
phương chỉ đạo công an, bộ đội biên 
phòng lập chuyên án đấu tranh với các 
đối tượng vận chuyển, buôn bán gia 
cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua 
biên giới; lực lượng quản lý thị trường 
kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông.

Tình hình dịch bệnh phải được cập 
nhật qua Hệ thống thông tin dịch bệnh 
động vật trực tuyến (VAHIS); trường 
hợp không báo cáo, giấu dịch, làm lây 
lan dịch bệnh sẽ bị xử lý.         (Theo VnE)

Đề nghị kiểm soát đường mòn, lối mở ngăn cúm A/H5N1

Chợ gia cầm Hà Vỹ, chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc.

 Sau 4 tháng rà soát vị trí sân bay 
theo đề xuất của 10 địa phương, Bộ 
GTVT vừa báo cáo Chính phủ đánh giá 
tổng thể về điều kiện tự nhiên, vùng trời, 
phương thức bay tại mỗi vị trí. Trong 
đó, Bộ không đưa 2 sân bay do tỉnh Hà 
Giang và Tuyên Quang đề xuất vào quy 
hoạch do địa hình hiểm trở, phương 
thức bay không thuận lợi.

 Chiều 25.2, tại hội nghị lấy ý kiến 
về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi ở 26 
tỉnh, thành phía Bắc, Phó Thủ tướng Trần 
Hồng Hà cho biết các cơ quan sẽ thiết 
kế quy định theo hướng lập bản đồ giá 
đất toàn quốc nhằm khắc phục khó khăn 
trong định giá đất theo giá thị trường. 
Đây là cơ sở thực hiện các nghĩa vụ tài 
chính liên quan đất đai, đền bù, bồi 
thường, tái định cư.

 Sáng 26.2, lãnh đạo Sở Y 
tế Quảng Ngãi xác nhận đã nhận thông 
báo của Viện KSND tối cao về việc bắt 
giữ ông Phạm Ngọc Phượng, Giám 
đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi, để 
điều tra về hành vi nhận hối lộ.

 Bình Dương vừa được Tổ chức 
Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF) 
vinh danh là 1 trong 21 cộng đồng 
thông minh trên thế giới năm 2023. Đây 
là lần thứ 5 liên tiếp Bình Dương lọt vào 
top 21 và đã 2 lần nằm trong top 7 cộng 
đồng thông minh thế giới. 

 Ngày 26.2, ông Đỗ Viết Hạnh, 
quyền Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn, 
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho 
biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ 
tai nạn đuối nước thương tâm làm 4 
cháu nhỏ tử vong. Vụ đuối nước tiếp 
tục là hồi chuông cảnh báo về tai nạn, 
thương tích đối với trẻ em, nhất là ở khu 
vực nông thôn.

 (Theo VnE, Vietnamnet, SGGP, PLO)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký 
quyết định quy định thí điểm về trình 
tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô 
dưới 500 ha thuộc thẩm quyền của Thủ 
tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND 
tỉnh Khánh Hòa, trên cơ sở căn cứ Nghị 
quyết 55 của Quốc hội về thí điểm một 
số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định được áp dụng đối với cơ 
quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến việc chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, điều kiện chấp thuận 
chuyển mục đích sử dụng đất để thực 
hiện dự án đầu tư yêu cầu thuộc trường 
hợp quyết định quy định và phù hợp 
với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
được cấp có thẩm quyền quyết định, 
phê duyệt và các quy hoạch khác có liên 
quan theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, dự án phải đã được 
chấp thuận đầu tư theo quy định của 

pháp luật mà văn bản chấp thuận còn 
hiệu lực đến thời điểm đề xuất. Đối với 
dự án phải thu hồi đất theo quy định 
tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai thì 
phải được HĐND tỉnh thông qua. Đồng 
thời, dự án phải có phương án sử dụng 
tầng đất mặt theo quy của pháp luật về 
trồng trọt.

Quyết định này có hiệu lực cho đến 
khi Nghị quyết 55 của Quốc hội hết  
hiệu lực.

(Theo PLO)

Khánh Hòa được phép chuyển đổi dưới 500 ha đất trồng lúa

Ôtô mới có thể được miễn đăng kiểm lần đầu từ ngày 1.7
Ngày 26.2, ông Nguyễn Tô An, Phó 

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam 
cho biết, Cục Đăng kiểm đang hoàn 
thiện thủ tục để áp dụng quy định 
miễn đăng kiểm lần đầu cho xe mới từ  
ngày 1.7.

Theo phương án đề xuất, chủ xe 
không cần đưa phương tiện đến các 
trung tâm đăng kiểm để kiểm định lần 
đầu, chỉ cần mang giấy đăng ký xe đến 
nhận tem đăng kiểm và mua phí bảo trì 
đường bộ.

Xe mới được miễn đăng kiểm trong 

thời gian tương đương với chu kỳ kiểm 
định lần đầu. Ví dụ xe ôtô dưới 9 chỗ 
được miễn đăng kiểm lần đầu trong 
30 tháng, xe tải trong 24 tháng. Chủ xe 
được miễn phí dịch vụ kiểm định, chỉ 
bỏ chi phí 40.000 đồng lệ phí cấp giấy 
chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe 
cơ giới, xe máy chuyên dùng và 90.000 
đồng với xe ôtô dưới 10 chỗ ngồi.

Thời gian áp dụng miễn đăng kiểm 
cho xe lưu kho, lưu bãi trước khi đến 
tay người tiêu dùng trong 23 tháng kể 
từ ngày sản xuất. Sau thời gian này, xe 

phải đưa đi đăng kiểm như bình thường.
Cục Đăng kiểm sẽ xây dựng hệ thống 

phần mềm để người dân đăng ký đăng 
kiểm và thanh toán, trả các loại phí 
đường bộ trực tuyến, không cần đến 
các đơn vị kiểm định. Tem kiểm định 
cũng được dán trên phương tiện ngay 
từ khi xe xuất xưởng từ các nhà máy.

Theo Nghị định 139, các đơn vị đăng 
kiểm chịu trách nhiệm kiểm tra và dán 
tem kiểm định. Do đó, để đề xuất trên 
có thể áp dụng, Nghị định 139 cần được 
sửa đổi.                                  (Theo VnE)
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CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN - CHÁNH THẮNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Cần tuyển: 
- 1 chuyên viên marketing. 
- 10 nhân viên thị trường làm việc trong và ngoài tỉnh.
Yêu cầu : 
- Nam giới.
- Tuổi đời: Từ 22 tuổi trở lên.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp PTTH, Trung cấp, Cao đẳng,  

Đại học chuyên ngành Kinh tế (Riêng vị trí chuyên viên marketing yêu 
cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế).

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 28.2.2023.
Chi tiết xin liên hệ: 

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH - CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN
Địa chỉ: Lô CI-1 - KCN Long Mỹ - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
Điện thoại liên hệ: 0256 3820813 - 0935 012 171 (Ms Hằng)

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TX 

An Nhơn - Bình Định (gọi tắt là Agribank chi nhánh An Nhơn) thực hiện bán đấu 
giá tài sản bảo đảm của khách hàng là Công ty TNHH Đoàn Thị Kim như sau:

Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH AN NHƠN
1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
- Quyền sử dụng đất: 
+ Địa chỉ: KV Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
+ Diện tích đất: 1.126,1 m2, số thửa: 1515, tờ bản đồ số: 11.
+ Loại đất: Đất ở tại đô thị: 131 m2, đất trồng cây lâu năm: 995,1 m2 .
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: Đến tháng 8.2063.
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử 

dụng đất: 131 m2; Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: 995,1 m2.
- Tài sản gắn liền với đất:
+ Nhà ở riêng lẻ (2 tầng) cấp 3: Diện tích xây dựng: 78,6 m2, diện tích sàn: 164,1 m2.
+ Nhà ở riêng lẻ (1 tầng) cấp 4: Diện tích xây dựng: 50,2 m2, diện tích sàn: 50,2 m2.
* Thực trạng tài sản bảo đảm: Theo hiện trạng thực tế của tài sản tại thời 

điểm tổ chức đấu giá.
* Tình trạng pháp lý: Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 510725, số vào sổ GCN CS 
02883, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 21.8.2018.

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: Bằng số: 7.490.750.000 đồng. Bằng chữ: 
Bảy tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng.

3. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 
thông báo đến 16 giờ ngày 6.3.2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa 
chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian xem hồ sơ, tài liệu và thực trạng tài sản: Từ ngày thông báo 
đến trước khi mở cuộc đấu giá (9 giờ 30 phút, ngày 9.3.2023): Xem hồ sơ, tài 
liệu tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định; Xem tài sản tại thửa đất số 1515, tờ bản đồ số 11, khu 
vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 
9.3.2023, tại Tại trụ sở Agriank Chi nhánh An Nhơn, số 418 đường Trần Phú, 
phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

6. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ: Đơn vị tổ chức bán 
đấu giá: 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256. 3822216, 0256. 3812837
Agribank Chi nhánh An Nhơn

Địa chỉ: 418 Trần Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại: 0256.3835398, 0256.3735959   Số fax: 0256.3835955

UBND HUYỆN TÂY SƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Căn cứ Quyết định số 8561/QĐ-UBND ngày 16.12.2022 của UBND huyện; 

Quyết định số 8697/QĐ-UBND ngày 26.12.2022 của UBND huyện về việc 
ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 119 chỉ tiêu.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: 
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với từng vị trí việc làm.
- Đủ sức khỏe để thực hiện các công việc và nhiệm vụ sau khi trúng tuyển.
3. Phương thức và hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. Thực hiện theo 2 

vòng thi (thi trắc nghiệm và thi viết).
4. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 9.2.2023 đến ngày 21.3.2023 

(trừ thứ Bảy, Chủ nhật). Hồ sơ nộp theo hình thức trực tiếp hoặc gửi theo đường 
Bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu chính trên phong bì). 

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tây Sơn 
(địa chỉ: Số 59, đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 
tỉnh Bình Định).

Thông tin chi tiết theo dõi tại Cổng thông tin điện tử UBND huyện Tây 
Sơn; Phòng Nội vụ huyện; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; 
Đài Truyền thanh các xã, thị trấn và trụ sở làm việc của các đơn vị có nhu cầu 
tuyển dụng.

NGÀY VÀ ĐÊM 27.2.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, 
đêm có mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, ven biển có lúc cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, 

đêm có mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa 

rào và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc  
cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Sóng cao 3 - 5 m.

 (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

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

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Quyết 
định số 3556/QĐ-UBND ngày 31.10.2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định 
về việc ban hành Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 
đất tại cơ sở nhà, đất số 02A đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, 
TP Quy Nhơn; cụ thể như sau: 

- Vị trí: Khu đất số 02A đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Diện tích thửa đất: 59,0 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Hình thức: Nhà 
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử 
dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Diện tích sàn xây dựng: 214,1 m2; Hiện trạng: Nhà 3 tầng + tầng lửng, 
khung BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic, mái tole.

Theo Bản đồ hiện trạng khu đất số TLVP:2058-2022 do Văn phòng đăng ký 
đất đai tỉnh xác lập ngày 13.10.2022.   

Giá khởi điểm của tài sản: 10.241.273.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 1.742.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước 
giá 410.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính Bình Định.
Địa chỉ: Số 181 đường Lê Hồng Phong, 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 15.3.2023 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 17 giờ ngày 
15.3.2023, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
14 giờ 30 phút ngày 18.3.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián 
tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá 
là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước 
giao đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng tài 
sản đấu giá vào mục đích làm nhà ở phù hợp theo quy hoạch của cơ quan có 
thẩm quyền, 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



Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn - Điện thoại: (0256) 3521 281 - 2468 386

Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com/ - https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn
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Bình Định

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 
thông báo tuyển dụng cộng tác viên, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu: 
Tuyển dụng cộng tác viên: 5 người.
2. Mô tả công việc: Cộng tác viên phát triển khách hàng mở CIF mới 

đăng ký tối thiểu 4 sản phẩm bao gồm:
- Tài khoản thanh toán.
- Smartbanking có phát sinh giao dịch tài chính.
- Thẻ nội địa/ Thẻ phi vật lý.
- 1 sản phẩm bất kỳ trong giỏ gồm: Tài khoản chọn tên như ý, tài khoản 

như ý, smartkid, bảo hiểm an ninh mạng, bảo hiểm ung thư.
3. Tiêu chuẩn:
a. Yêu cầu chung:
- Đối tượng: Là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi đến 30 tuổi.
- Có sức khỏe để đảm nhiệm công tác; không có dị tật, không mắc các 

bệnh xã hội. Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự.
- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc 

khả năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, marketing.
b. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:
- Trình độ bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên.
4. Hình thức tuyển dụng: Qua 2 vòng thi:
- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ.
- Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp.
5. Hồ sơ ứng viên gồm:
- Đơn xin việc (viết tay).
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của BIDV (nhận tại nơi nộp hồ sơ).
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.
- Các văn bằng, chứng chỉ:
+ Bản sao các bằng cấp có liên quan; giấy khai sinh; CCCD;….
+ Giấy khám sức khoẻ.
+ 2 ảnh mới nhất cỡ 4 x 6.
6. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ:
- Thời gian: Từ ngày 21.2.2023 đến ngày 28.2.2023 (trong giờ hành chính).
- Cách thức: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành 

chính - Tầng 3, trụ sở số 72 Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn,  
tỉnh Bình Định, gặp đ/c Hồ Văn Thịnh - điện thoại: 0905107387.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 
xin trân trọng thông báo!

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN

1. Tài sản đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu 
giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 11 
đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, cụ thể như sau:
l Giới cận: Hướng Đông Bắc giáp đường Ngô Mây, hướng Tây Bắc giáp 

hẻm đường Ngô Mây, các hướng còn lại giáp nhà dân.
l Quyền sử dụng đất:
- Diện tích: 157,5 m2.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
l Tài sản gắn liền với đất: 
- Diện tích sàn xây dựng: 508,3 m2.
- Hiện trạng: Nhà 3 tầng, khung BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch 

ceramic, mái bê tông, tole.
l Đối với tài sản gắn liền với đất bán theo hiện trạng thực tế, không 

kiểm tra chi tiết và chất lượng công trình.
2. Giá khởi điểm: 28.501.710.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, năm 

trăm lẻ một triệu, bảy trăm mười nghìn đồng). Giá trên không bao gồm thuế VAT.
 Trong đó: - Giá trị đất: 25.987.500.000 đồng.
                   - Giá trị nhà:  2.514.210.000 đồng.
3. Bước giá: 1.141.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu đồng).
4. Tiền đặt trước: 4.846.000.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm bốn mươi sáu 

triệu đồng).
5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng (Nộp chung với tiền đặt 

trước vào tài khoản Công ty mở tại Ngân hàng).
Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá nộp đúng số tiền trên vào tài 

khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định, mở tại các ngân hàng sau:
- Tài khoản số: 0051000097979 tại Ngân hàng VCB Bình Định.
- Tài khoản số: 1355 777 777 tại Ngân hàng VCB Quy Nhơn.
- Tài khoản số: 55810000858888 tại Ngân hàng BIDV Quy Nhơn.
- Tài khoản số: 110609331111 tại Ngân hàng Vietinbank Bình Định.
- Tài khoản số: 114002776548 tại Ngân hàng Vietinbank Phú Tài.

Ví dụ: Nguyễn Văn A.... nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá cơ sở 
nhà, đất TP Quy Nhơn.

6. Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16 giờ trước ngày mở 
cuộc đấu giá.

7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ 
gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:

- 1 đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty phát hành). 
- 1 chứng từ nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá.
- 1 bản sao giấy CMND/CCCD hoặc giấy chứng nhận ĐKKD.
- 1 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1).
* Tất cả 4 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do 

Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký 
đấu giá.

8. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết 
thông báo đến 16 giờ 30 phút thứ Tư, ngày 15.3.2023 tại văn phòng Công 
ty Đấu giá Hợp danh Bình Định; Địa chỉ: Số 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. 

9. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
10. Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu 

giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
11. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ thứ Bảy, 

ngày 18.3.2023 tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, số 281 đường 
Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

12. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Chia thành 2 đợt.
- Đợt 1: Nộp 50% giá trị tài sản trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. 
- Đợt 2: Nộp 50% giá trị tài sản trúng đấu giá còn lại trong vòng 60 ngày 

tiếp theo kể từ ngày kết thúc nộp tiền đợt 1.
13. Người trúng đấu giá nộp lệ phí trước bạ nhà, đất theo quy định của 

Nhà nước; Nộp phí Công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự 
làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

14. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính Bình Định.

THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà đất 

số 11 đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn 
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm 
20 nền kinh tế phát triển và mới nổi 
hàng đầu (G20) tại TP Bengaluru của 
Ấn Độ hôm 25.2 khép lại hai ngày họp 
mà không đạt được tuyên bố chung. 
Thay vào đó, Ấn Độ công bố “tài liệu 
tổng kết kết quả của nước chủ tịch”, cho 
biết “hầu hết thành viên lên án mạnh 
mẽ cuộc chiến ở Ukraine, nhấn mạnh 
rằng nó đang gây ra đau khổ to lớn 
cho con người và làm trầm trọng thêm 
những bất ổn hiện có trong nền kinh tế  
toàn cầu”.

Tài liệu tổng kết cho biết có hai nội 
dung về chiến sự tại Ukraine “được 
chấp thuận bởi hầu hết các nước, trừ 
Nga và Trung Quốc”. Phần nội dung 
này “lên án ở mức cao nhất” những 
hoạt động của Nga tại Ukraine, yêu cầu 
Nga “rút quân lập tức và vô điều kiện”  
khỏi Ukraine.

“Có những quan điểm khác và đánh 
giá khác về tình hình và các lệnh trừng 
phạt”, tài liệu có đoạn, đề cập đến các 
biện pháp do Mỹ, châu Âu và các nước 

Ngày 25.2, Các Tiểu vương quốc 
Arab Thống nhất (UAE) tiếp tục thực 
hiện 3 chuyến bay chở hàng cứu trợ cho 
những người dân bị ảnh hưởng bởi trận 
động đất kinh hoàng tại Syria.

Hãng thông tấn Syria (SANA) cho 
biết một chiếc máy bay chở hơn 105 tấn 
hàng hóa gồm thực phẩm, trang thiết bị 
y tế, chăn màn và đồ dùng cho trẻ em đã 
đến sân bay Damascus ngày 25.2.

Trong khi đó, 2 chiếc máy bay khác 
chở hàng viện trợ cũng đã tới sân bay 
Lattakia, ở phía Tây Syria giáp biên giới 
với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiếc đầu tiên chở 8 xe cứu thương, 
trong khi chiếc thứ 2 mang theo 2 xe 
cứu thương và 10 tấn hàng viện trợ y tế.

Ngay sau khi xảy ra thảm họa động 
đất, UAE đã cam kết viện trợ 13,6 triệu 
USD cho Syria và sau đó thông báo viện 
trợ thêm 50 triệu USD cho quốc gia bị 
chiến tranh tàn phá này.    (Theo TTXVN)

G20 không ra được tuyên bố chung 
do bất đồng về Ukraine

khác đưa ra để trừng phạt Nga và cắt 
giảm doanh thu của nước này.

Đây là một kết quả không bất ngờ. 
Bởi kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra 
cách đây 1 năm, hầu hết các cuộc họp 
của G20, hồi năm ngoái đều không thể 

ra tuyên bố chung. Nga và Trung Quốc 
đã chỉ trích Mỹ và phương Tây tìm cách 
áp đặt lập trường đối với các nước khác 
và đang biến một diễn đàn kinh tế và 
tài chính thành một diễn đàn an ninh.

(Theo VnExpress.net)

Các Bộ trưởng Kinh tế G20 đã không thể ra tuyên bố chung tại Ấn Độ.                                                     Ảnh: Reuters

UAE gửi thêm hàng 
viện trợ cho các nạn 
nhân động đất ở Syria

Các nhân viên vận chuyển hàng cứu trợ của UAE cho các 
nạn nhân động đất ở Syria.           Nguồn: Egyptian Gazette

Một vị cố vấn của nước “Cộng 
hòa nhân dân Donetsk” tự xưng vừa 
thông báo vào tối 25.2 rằng các binh sĩ 
Ukraine đã cho nổ tung một con đập 
gần Bakhmut nhằm làm chậm đà tiến 
của quân Nga và buộc dân thường 
phải sơ tán khỏi thành phố này.

Cố vấn Igor Kimakovsky nói với 
Sputnik: “Con đập đã bị nổ. Nước 
xối xả đổ xuống từ đập và hướng 
tới Artemivsk (tên thời Liên Xô của 

Bakhmut). Họ có khả năng cố gắng 
chặn cuộc tiến công của chúng tôi. 
Có lẽ họ muốn cắt đứt các đơn vị tấn 
công của chúng tôi khỏi lực lượng 
phía sau nhằm làm chậm nguồn cung  
đạn dược”.

Ông này cũng gợi ý rằng động thái 
cho nổ nói trên có thể đồng nghĩa với 
việc người Ukraine chuẩn bị bỏ lại thành 
phố này cho lực lượng Nga.

(Theo VOV.VN)

Ukraine cho nổ đập gần Bakhmut để chặn cuộc tấn công của Nga

Lính Ukraine ở Bakhmut.                                     Ảnh: BBC

Cơ quan cảnh sát tỉnh Balochistan, 
khu vực Tây Nam Pakistan, xác nhận 
đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 
người khác bị thương trong một vụ 
đánh bom ở địa phương này hôm 26.2.

Theo thông báo của cảnh sát, vụ 
đánh bom xảy ra tại khu chợ đông đúc 
Rukni Bazaar ở huyện Barkhan thuộc 
tỉnh Balochistan.

Vật liệu nổ được đặt trong một chiếc 

môtô đã được kích hoạt thông qua thiết 
bị điều khiển từ xa.

Chợ Rukni Bazaar đang bị cảnh sát 
phong tỏa. Trong khi đó, các chuyên gia 
y tế lo ngại số người thiệt mạng có thể 
tăng lên do một số nạn nhân bị thương 
rất nặng.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng 
thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu 
kể trên.                            (Theo Vietnam+)

Đánh bom tại một khu chợ đông đúc ở Pakistan  
gây nhiều thương vong

Hiện trường một vụ đánh bom ở Pakistan.
 Ảnh: AFP/TTXVN

 Giám đốc khu vực Đông Phi của 
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), 
ông Michael Dunford ngày 25.2 cho biết 
hàng triệu người ở Đông Phi có nguy cơ 
rơi vào cảnh chết đói, giữa lúc khu vực này 
phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất 
được ghi nhận.
 Hơn 200 nghìn người Israel tối 25.2 

đã xuống đường tham gia biểu tình trên 
khắp cả nước nhằm phản đối kế hoạch cải 
cách tư pháp của Chính phủ trong tuần thứ 
8 liên tiếp.
 Cơ quan Biên phòng Ukraine hôm 

25.2 thông báo nước này sẽ mở rộng dải đất 
gài mìn dọc theo biên giới của Ukraine với 
Belarus và Nga lên thành 2 km về độ rộng.
 Cảnh sát bang Lagos, trung tâm 

kinh tế lớn của Nigeria, ngày 25.2 cho 
biết một số điểm bỏ phiếu ở bang này 
trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội 
Nigeria cùng ngày đã bị các tay súng  
tấn công.
 Với mong muốn kiềm chế nạn ẩu 

đả vô tổ chức trên đường phố, cảnh sát 
thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 26.2 tổ 
chức một cuộc thi đấu đấm bốc đường 
phố với sự tham gia của các võ sĩ nghiệp 
dư lẫn chuyên nghiệp.
 Ngày 25.2, truyền thông Mỹ đưa 

tin ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi một 
chiếc máy bay cứu thương của hãng  
hàng không Care Flight bị rơi ở bang 
Nevada (Mỹ).
 Ngày 25.2, khoảng 25 người bị 

thương sau khi một xe buýt lao ra khỏi 
đường và rơi xuống vực sâu ở khu vực 
Kandy, miền Trung Sri Lanka.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Tàu vũ trụ Nga đến ISS  “giải cứu” 3 phi hành gia
Sáng sớm 26.2, Cơ quan Vũ trụ Nga 

Roscosmos thông báo tàu vũ trụ Soyuz 
MS-23 của Nga đã đáp xuống Trạm vũ 
trụ quốc tế - ISS. Con tàu sẽ đưa 3 phi 
hành gia bị kẹt ở đây về Trái đất.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của 
Roscosmos cho biết tàu giải cứu 3 phi 
hành gia đã đến nơi an toàn. 

“Hôm 25.2, tàu Soyuz MS-23 không 
có người lái đã hạ cánh tự động xuống 
khoang đáp Poisk ở Trạm vũ trụ quốc 
tế (ISS)”, Roscosmos thông báo trên 
Telegram.

Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 được 

Tàu Soyuz MS-23 đã đến ISS “giải cứu” 3 phi  
hành gia.                                                                       Ảnh: NASA

phóng từ trung tâm vũ trụ Baikonour ở 
Kazakhstan ngày 24.2. Con tàu sẽ đưa 

3 nhà du hành vũ trụ - 2 người Nga 
(Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin) và 
1 người Mỹ (Francisco Rubio) - trở về 
Trái đất.

3 phi hành gia này dự kiến sẽ hoàn 
thành các công việc ở Trạm vũ trụ quốc 
tế vào tháng 3.2022.

Tuy nhiên, 2 tháng trước, tàu Soyuz 
MS-22, con tàu chở họ đến trạm vũ trụ, 
bị rò rỉ hệ thống làm mát. 

Sự việc trên khiến chuyến bay trở về 
bị trì hoãn. Giờ đây, theo kế hoạch mới, 
cả 3 sẽ về Trái đất vào tháng 9 năm nay. 

(Theo TTO)


