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THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW 
NGÀY 3.11.2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ:

Các cấp ngành, 
địa phương 
phải xác định rõ 
mục  tiêu, giải pháp
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN

. . . . . .u8

Nhờ sự đồng thuận cao trong nhân dân đã tháo gỡ 
“nút thắt” về GPMB, góp phần giúp dự án Khu CNĐTDV 

Becamex VSIP Bình Ðịnh triển khai đúng tiến độ. Ảnh: H.P

Công tác dân vận đã tạo đồng thuận cao trong nhân dân, tháo gỡ “nút thắt”trong giải phóng 
mặt bằng, góp phần giúp dự án Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Ðịnh 

tại huyện Vân Canh triển khai đúng tiến độ.
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GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH:

  Vận động hiệu quả, 
tạo đồng thuận cao

Triển khai sâu rộng Cuộc thi 
chính luận về bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025:

Lấy sự thụ hưởng của 
người dân làm thước đo

Khắc phục tình trạng 
sinh con không có 
cán bộ y tế đỡ đẻ

Xử phạt nghiêm minh 
tàu cá vi phạm vùng 
biển nước ngoài
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BỆNH VIỆN ĐƯỢC GỠ ĐIỂM NGHẼN MUA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CAO CẤP
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Bình Định

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban 
hành quyết định phê duyệt kế 
hoạch đấu giá quyền sử dụng 
đất để tạo nguồn thu ngân sách 
tỉnh từ tiền sử dụng đất năm 
2023 đối với các quỹ đất do tỉnh 
quản lý. 

Theo đó, Trung tâm phát 
triển quỹ đất tỉnh được giao 
nhiệm vụ đấu giá 691 lô, thửa 
đất, tổng diện tích 22,59 ha; dự 
kiến thực hiện 172 lô, thửa đất 
với diện tích 15,74 ha, tổng giá 
trị khoảng 800 tỷ đồng. 

Ban Giải phóng mặt bằng 
tỉnh đấu giá 1.079 lô, thửa đất 

với tổng diện tích là 19,12 ha; 
dự kiến thực hiện 285 lô, thửa 
đất với diện tích 4,93 ha, tổng 
giá trị khoảng 450 tỷ đồng. 

Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh đấu giá 899 lô đất, diện 
tích 14,63 ha; dự kiến thực hiện  
217 lô, thửa đất với diện tích 
3,72 ha, tổng giá trị khoảng 
593,954 tỷ đồng. 

Sau khi kế hoạch đấu giá 
quyền sử dụng đất được 
UBND tỉnh phê duyệt, các 
đơn vị khẩn trương rà soát 
xây dựng phương án và quyết 
định đấu giá, xác định giá 

khởi điểm trình UBND tỉnh 
phê duyệt để tổ chức đấu giá 
quyền sử dụng đất theo quy 
định, thời gian thực hiện đấu 
giá trong năm 2023. Cùng với 
đó, tập trung đẩy nhanh công 
tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật quỹ đất năm 2022 còn lại 
và các quỹ đất năm 2023 để kịp 
thời thực hiện các thủ tục có 
liên quan trình UBND tỉnh phê 
duyệt làm căn cứ tổ chức thực 
hiện đấu giá quyền sử dụng 
đất năm 2023…

TIẾN SỸ

(BĐ) - Sáng 5.3, các tổ chức 
Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh 
đã phát động chương trình 
Những bước chân vì cộng 
đồng - chặng 9.

Chương trình Những bước 
chân vì cộng đồng là chương 
trình đi bộ, chạy bộ do Hội 
LHTN Việt Nam phát động 
và Sacombank là đơn vị đồng 
hành. Thông qua cài đặt ứng 
dụng STRAVA trên điện thoại, 
cứ mỗi 1 km đi bộ, chạy bộ của 
VĐV, Ngân hàng Sacombank sẽ 
đóng góp 1.000 đồng gây quỹ 
xây dựng nhà văn hóa cộng 
đồng cho đồng bào dân tộc La 
Hủ tại tỉnh Lai Châu.

Theo Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn 
Thành Trung, chương trình là 
hoạt động ý nghĩa, thiết thực, 
tạo điều kiện để đoàn viên, 
hội viên, thanh niên chung tay 
chăm lo đời sống, tinh thần cho 
người dân vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. Đây cũng là dịp 
tuyên truyền trong đoàn viên, 
hội viên, thanh niên về ý thức 
rèn luyện sức khỏe, tinh thần 
tự giác tập luyện TDTT.

Ngay sau lễ phát động, gần 
600 đoàn viên, hội viên, thanh 
niên, học sinh của các cơ sở 
Đoàn trong tỉnh đã tham gia 
đi bộ hưởng ứng với quãng 
đường 2 km. Dự kiến, chặng 9 
sẽ diễn ra từ ngày 3 - 26.3.2023.

DUY ĐĂNG

Đấu giá 2.669 lô đất để tạo nguồn thu ngân sách Gần 600 thanh niên tham gia 
chạy vì cộng đồng

Các ĐVTN, học sinh TP Quy Nhơn hưởng ứng chương trình Những bước chân vì  
cộng đồng.                                                                                                                     Ảnh: Tỉnh đoàn

 (BĐ) - Thực hiện chỉ đạo 
của UBND tỉnh, năm 2023, 
Sở NN&PTNT phối hợp với 
các địa phương xây dựng 
kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng trên đất trồng lúa 
sang cây trồng khác, trồng 
lúa kết hợp với nuôi trồng 
thủy sản, nhằm tăng giá trị 
kinh tế trên cùng một đơn vị  
sản xuất. 

Theo đó, toàn tỉnh thực 
hiện chuyển đổi cây trồng trên 
đất lúa với diện tích 1.811 ha, 
trong đó chuyển sang trồng 
cây hằng năm là 1.735 ha; còn 
lại là diện tích trồng cây lâu 
năm, trồng lúa kết hợp nuôi 
trồng thủy sản; tập trung 
nhiều nhất ở các địa phương 
Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát 
và Tây Sơn.

Theo tính toán của ngành 
nông nghiệp, việc thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
trên đất lúa sang các cây trồng 
khác tăng thu nhập cho nông 
dân từ 4 - 23 triệu đồng/ha. 
Các mô hình chuyển đổi được 
hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
theo quy định của UBND tỉnh.

THU DỊU

Chuyển đổi hơn 1.800 ha đất lúa sang cây trồng khác

SỰ KIỆN TUẦN NÀY
l Ngày 6.3: Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện Phù Cát 

về triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 trên địa  
bàn huyện.
l Ngày 7.3: Hội nghị Tỉnh ủy (bất thường). Lãnh đạo tỉnh 

thăm, chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân Ngày Quốc tế Phụ  
nữ 8.3.
l Ngày 8.3: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh.
l Ngày 9.3: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ 

Huyện ủy An Lão về tình hình KT-XH năm 2022 và 2 tháng đầu 
năm 2023. Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn Giám sát của 
Đoàn ĐBQH tỉnh về chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp 
luật về phát triển năng lượng, giai đoạn 2016 - 2021. UBND tỉnh 
làm việc với Công ty CP Nam Hải.
l Ngày 10.3: UBND tỉnh họp tình hình KT-XH tháng 2 và 

triển khai nhiệm vụ tháng 3.2023.

(BĐ) - Thông tin từ Cục 
Thống kê tỉnh cho hay, trong 
bối cảnh thị trường tiêu thụ sản 
phẩm bị thu hẹp, hoạt động sản 
xuất kinh doanh gặp khó khăn, 
nhiều DN đã phải cơ cấu lại kế 
hoạch kinh doanh, đồng thời 
giảm giờ làm hoặc cắt giảm 

bớt lao động nhằm giảm bớt 
chi phí đầu vào, dẫn đến chỉ số 
sử dụng lao động trong tháng 
2.2023 giảm 9,1% so với cùng 
kỳ năm trước.

Trong đó, chỉ số sử dụng lao 
động ở lĩnh vực sản xuất các 
sản phẩm từ cao su và plastic 

giảm mạnh nhất với 55,4%; sản 
xuất kim loại giảm 32,1%; sản 
xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 
28,4%… Theo loại hình DN thì 
chỉ số sử dụng lao động khối 
DN ngoài Nhà nước giảm 
11,7%; khối DN Nhà nước  
giảm 0,3%.                     MINH HẢI

Chỉ số sử dụng lao động tại các doanh nghiệp  
giảm mạnh

(BĐ) - Ông Huỳnh Ngọc 
Diệp, Chi cục trưởng Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y (Sở 
NN&PTNT), cho biết, thực hiện 
Chính sách khuyến khích đầu 
tư, phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2022 - 2026, Sở NN&PTNT  
giao Chi cục phối hợp với các 
địa phương lựa chọn các mô 

hình đủ điều kiện để xây dựng 
dự án phát triển chăn nuôi heo 
áp dụng công nghệ cao. 

Theo đó, để được hỗ trợ 
theo chính sách này, các chủ 
trang trại phải có dự án phát 
triển chăn nuôi heo ứng dụng 
công nghệ cao đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng 
các quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường; trang trại 
có quy mô vừa và lớn. Trên cơ 
sở đó, ngành chức năng hỗ trợ 
150 triệu đồng/1 dự án cho việc 
đầu tư hệ thống thiết bị trong 
chăn nuôi (máy làm mát, kiểm 
soát nhiệt, máy phối trộn thức 
ăn); hỗ trợ 40 triệu đồng/1dự 
án xây dựng chứng nhận tiêu 
chuẩn VietGAHP.    QUANG BẢO

Xây dựng mô hình nuôi heo ứng dụng công nghệ cao

Theo điều tra, tổng hợp của 
UBND huyện An Lão, đến cuối 
năm 2022, 100% hộ gia đình 
trên địa bàn huyện sử dụng 
nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ 
lệ hộ gia đình sử dụng nước 
sạch đáp ứng quy chuẩn Việt 
Nam là 56,7%. Đây là cơ sở để 
huyện theo dõi, đánh giá nước 
sạch nông thôn nhằm xây dựng 
các mục tiêu nhiệm vụ, định 
hướng phát triển KT-XH, duy 
trì tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ 
sinh, nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng 
nước sạch. Hoàn thiện nguồn 

cơ sở dữ liệu về cấp nước nông 
thôn từ cấp thôn đến cấp huyện. 
Ngoài ra, đây còn là cơ sở để 
các địa phương xác định tiêu 
chí 17.1 trong xây dựng nông 
thôn mới và tiêu chí 18.1 trong 
xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, đặc biệt là các địa bàn chưa 
đạt chỉ tiêu về nước sạch, góp 
phần nâng cao năng lực quản lý 
cho cán bộ chuyên môn các cấp; 
nâng cao nhận thức cộng đồng 
về sử dụng nước sạch và bảo 
vệ môi trường sống trong khu  
dân cư.            HOÀNG NAM QUỐC

An Lão: 100% hộ gia đình sử dụng 
nước sinh hoạt hợp vệ sinh

(BĐ) - Sáng 5.3, Ban Thường 
vụ Huyện đoàn Vân Canh 
tổ chức lễ phát động ra quân 
Tháng Thanh niên năm 2023.

Trong khuôn khổ chương 
trình, Huyện đoàn Vân Canh 
ra quân thực hiện một số công 
trình, phần việc thanh niên: 
Tặng sân chơi từ rác thải tái chế 
cho thiếu nhi Trường Tiểu học 
thị trấn Vân Canh; hưởng ứng 
chặng 9 chương trình Những 
bước chân vì cộng đồng; phối 
hợp xây dựng công trình Bê 
tông - chung tay xây dựng nông 
thôn mới dài 644 m; hỗ trợ thanh 
niên lập nghiệp, khởi nghiệp 
1.000 cây giống…
l Trước đó, ngày 4.3, Đoàn 

cơ sở Lữ đoàn Pháo binh 572 
phối hợp với Đoàn Thanh niên 
thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ) 

Huyện đoàn Vân Canh tổ chức ra quân  
Tháng Thanh niên năm 2023

thực hiện chương trình Ngày thứ 
Bảy tình nguyện có 120 cán bộ, 
ĐVTN tham gia.

Tại chương trình, ĐVTN các 
đơn vị đã tiến hành phát quang 
cây, cỏ dại, dọn vệ sinh 5 km 
các tuyến đường thôn xóm; nạo 

vét khơi thông dòng chảy hơn  
1 km kênh mương nội đồng 
thuộc khu phố Phú Thiện để 
phục vụ nước tưới cho các cánh 
đồng ở thị trấn Phù Mỹ, tạo 
cảnh quan môi trường sạch đẹp.

       CHƯƠNG HIẾU - VĂN TỐ

Huyện đoàn Vân Canh trao bảng tượng trưng công trình thanh niên và cây 
giống cho các đơn vị.                                                                          Ảnh: Huyện đoàn Vân Canh
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Bình Định

TIN VẮN

Triển khai sâu rộng Cuộc thi chính luận 
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa chính thức ban hành Kế hoạch triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Mục đích quan trọng là triển khai sâu rộng, có hiệu 
quả Cuộc thi trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện đạt mục đích, yêu cầu do Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương đề ra.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu 
cầu vận động đông đảo cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, đoàn viên, hội viên và 
nhân dân trong tỉnh hưởng 
ứng tham gia Cuộc thi. Qua 
đó, đánh giá, lựa chọn những 
tác phẩm có chất lượng gửi dự 
thi ở Trung ương.

Để đạt được yêu cầu này, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ 
đạo, định hướng các cơ quan 
liên quan tổ chức thông tin, 
tuyên truyền rộng rãi về Cuộc 
thi thông qua các hoạt động, 
sinh hoạt của Mặt trận, đoàn 
thể, cơ quan, đơn vị; tuyên 
truyền trên phương tiện thông 
tin đại chúng, cổng/trang thông 
tin điện tử, mạng xã hội… Công 
bố, đăng tải các tác phẩm đăng 
ký dự thi trên báo chí, mạng 
xã hội (sau khi đã gửi dự thi ở 
Trung ương).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ 
thành lập Hội đồng sơ khảo cấp 
tỉnh và Tổ Thư ký để tổ chức 
đánh giá, lựa chọn khoảng 30 
tác phẩm có chất lượng gửi dự 
thi ở Trung ương; tham mưu 
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiến hành 
tổng kết, đánh giá quá trình 
triển khai Cuộc thi trên địa bàn 
tỉnh; hỗ trợ các tác giả/nhóm 
tác giả và khen thưởng các tập 
thể có thành tích xuất sắc trong 
tổ chức triển khai hưởng ứng 
Cuộc thi.

Theo Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban 
Chỉ đạo 35 tỉnh Huỳnh Thanh 
Xuân, Cuộc thi chính luận về 

Yêu cầu đặt ra trong quá trình hưởng ứng Cuộc thi là huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh, nhất là lực lượng ĐVTN, HSSV.
- Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt của CLB Lý luận trẻ tỉnh Bình Định.                                                                                           Ảnh: Tỉnh đoàn

bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng lần thứ 3 có ý nghĩa hết 
sức quan trọng, góp phần nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của 
cấp ủy, tổ chức đảng, của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân 
đối với nhiệm vụ bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch. Do đó, các cơ 
quan báo chí, cơ quan thông tin 
tuyên truyền cần tập trung đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền về 
Cuộc thi. 

Ông Huỳnh Thanh Xuân 
nhấn mạnh: Thường trực các 
huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 
chỉ đạo ban chỉ đạo 35 của cấp 
mình và các cơ quan, đơn vị 

Về tổ chức thu nhận các tác phẩm dự thi trên địa bàn tỉnh, 
Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh; Tỉnh đoàn; Báo Bình Định; Đài PT-TH 
tỉnh; Hội VHNT Bình Định; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh tổ chức thu nhận, tổng hợp các tác phẩm tham gia dự thi 
của địa phương, đơn vị mình; gửi danh sách và tác phẩm dự thi 
(bản in và file mềm) về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (địa chỉ: Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Bình Định - số 2A, Trần Phú, TP Quy Nhơn; email: 
thichinhluanlan3bd@gmail.com) chậm nhất là ngày 30.6.2023. 

Sau thời gian này, các tác phẩm dự thi có thể gửi trực tiếp cho 
Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương theo quy định (hết ngày 31.7.2023).

trực thuộc phát động, triển khai 
tại địa phương, đơn vị bảo đảm 
sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả. 
Trong đó, Tỉnh đoàn và Ban 
Chỉ đạo 35 Trường ĐH Quy 

Nhơn cần tập trung động viên, 
khuyến khích, tạo điều kiện để 
đoàn viên, HSSV tích cực tham 
gia dự thi. 

Trong 2 lần tổ chức đầu tiên, 

tỉnh Bình Định có số lượng tác 
phẩm dự thi quá ít so với các 
địa phương trong cả nước. Vì 
vậy, ở lần tổ chức thứ 3, Thường 
trực Tỉnh ủy yêu cầu phải quán 
triệt và phân bổ chỉ tiêu phấn 
đấu số lượng tác phẩm dự thi 
cho các địa phương, đơn vị.

Theo đó, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy đã giao chỉ tiêu phấn 
đấu cụ thể cho 23 đơn vị. Trong 
đó, các đơn vị được giao chỉ tiêu 
số tác phẩm dự thi cao là: Ban 
Chỉ đạo 35 Đảng ủy Trường 
ĐH Quy Nhơn (tối thiểu 35 tác 
phẩm); Tỉnh đoàn, Ban Chỉ đạo 
35 Đảng ủy Khối các cơ quan 
tỉnh (30 tác phẩm/đơn vị); Báo 
Bình Định, Trường Chính trị 
tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy 
Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 
Đảng ủy CA tỉnh (25 tác phẩm/
đơn vị)…

Là đơn vị được giao chỉ tiêu 
cao nhất, Ban Chỉ đạo 35 Đảng 
ủy Trường ĐH Quy Nhơn rất 
quan tâm việc triển khai hưởng 
ứng Cuộc thi. PGS.TS Đỗ Ngọc 
Mỹ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 
35 Đảng ủy Trường ĐH Quy 
Nhơn, cho hay: “Việc triển khai 
hưởng ứng Cuộc thi sẽ mang 
tính trọng tâm, trọng điểm, 
tập trung vào các giảng viên 
chuyên ngành và các sinh viên 
thật sự xuất sắc, có nền tảng 
kiến thức và sự am hiểu sâu sắc 
về các nội dung của Cuộc thi. 
Hưởng ứng Cuộc thi không chỉ 
lan tỏa từng nội dung, lĩnh vực 
cụ thể, mà còn góp phần nâng 
cao nhận thức về bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng trong 
thế hệ trẻ”.

MAI LÂM

l Theo ông Nguyễn Hoài 
Lam, Phó Chi cục trưởng Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật (Sở NN&PTNT), năm 2023 
Chi cục triển khai cấp mã số vùng 
trồng cho sản phẩm tiêu thụ 
trong nước với hình thức cấp  
trực tuyến và đã cấp mã số cho  
55,5 ha diện tích sản xuất rau, cây 
ăn quả hợp chuẩn VietGAP trên 
địa bàn tỉnh. THU DỊU
l UBND xã Hoài Mỹ phối 

hợp với Hạt kiểm lâm TX Hoài 
Nhơn, Ban Quản lý rừng phòng 
hộ thị xã và Xã đoàn tổ chức lễ 
phát động phong trào trồng cây 
xanh, tuyên truyền PCCC rừng và 
ra quân Tháng thanh niên năm 
2023, sáng 5.3. Tại lễ phát động,  
Ban tổ chức đã kêu gọi các tổ 
chức, cá nhân ủng hộ 550 cây sao 
và cây lim để trồng ở các tuyến 
đường, khu văn hóa, thể thao 
thôn, trường học. ÁNH NGUYỆT
l Hội LHPN thị trấn Phú 

Phong (huyện Tây Sơn) vừa tổ 
chức hội thi phụ nữ với phong 
trào chống rác thải nhựa. Gần 100 
phụ nữ từ 10 khối phố đã trải qua 

2 phần thi: Trả lời kiến thức liên 
quan về môi trường, biến đổi khí 
hậu và trình diễn sản phẩm thời 
trang từ các vật liệu tái chế. Kết 
quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất 
cho đội khối 1A, giải nhì thuộc 
về khối 3 và giải ba thuộc về khối 
Thuận Nghĩa. ĐINH NGỌC
l Chiều 4.3, tại sân bóng 

đá Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn, Thành đoàn Quy Nhơn tổ 
chức giải bóng đá mini học sinh 
THPT TP Quy Nhơn lần thứ 7, 
năm 2023. Giải bóng đá mini có 
9 trường THPT, Trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp và giáo dục 
thường xuyên thành phố và đội 
khách mời đến từ Trung tâm giáo 
dục thường xuyên tỉnh Bình Định 
tham gia. Giải sẽ bế mạc vào ngày 
10.3.2023. ĐẶNG VIỆT
l Chiều 4.3, Hội CTĐ tỉnh 

phối hợp với Hội CTĐ huyện Phù 
Cát tổ chức trao tặng 19 xe lăn 
cho người khuyết tật trên địa bàn 
huyện Phù Cát. Mỗi chiếc xe lăn 
trị giá hơn 1,5 triệu đồng, do tổ 
chức Trả lại tuổi thơ tài trợ. 

                                     P.PHƯƠNG

Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 
5.3, trong lúc làm nhiệm vụ 
tại Km 1216 + 500 trên QL 1, 
đoạn qua địa bàn thôn Trung 
Thành, xã Phước Lộc (huyện 
Tuy Phước), tổ công tác thuộc 
Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng 
CSGT, CA tỉnh) phát hiện xe 
đầu kéo mang biển số 29LD-
314.12 kéo theo rơ móoc 29R-
048.97 vận chuyển hàng siêu 
trường, siêu trọng, do tài xế 
Phạm Tuấn Linh (31 tuổi, ở 
tỉnh Hòa Bình) điều khiển lưu 
thông theo hướng Nam - Bắc. 
CSGT đã ra tín hiệu dừng và 
yêu cầu tài xế đưa phương tiện 
vào Trạm CSGT để kiểm tra tải 
trọng, kích thước hàng hóa. Lúc 
đầu, tài xế không chấp hành, 
tuy nhiên sau một thời gian 
vận động và thuyết phục, tài 
xế Linh đã đồng ý thực hiện 
các quy trình kiểm tra của tổ 
công tác.

Qua kiểm tra, xe chở hàng 

Chở hàng vượt quá kích thước, tài xế và chủ xe  
bị phạt 47 triệu đồng

siêu trường, siêu trọng có giấy 
phép lưu hành còn giá trị sử dụng 
nhưng kích thước bao ngoài thực 
tế của xe vượt quá quy định trong 
giấy phép lưu hành (lớn hơn 
chiều dài sau khi đã xếp hàng 
lên xe 27 m/ 24,5 m)..

Theo một lãnh đạo Trạm 
CSGT Tuy Phước, với hành vi 

vi phạm trên, ngoài việc phải 
khôi phục tình trạng xe theo 
giấy phép lưu hành, tài xế 
Linh sẽ bị xử phạt hành chính 
số tiền 9 triệu đồng, tước GPLX 
2 tháng; riêng chủ sở hữu chiếc 
xe này sẽ bị phạt 38 triệu đồng 
và tước quyền sử dụng phù 
hiệu 2 tháng.            XUÂN VINH

Xe đầu kéo chở hàng siêu trường siêu trọng thực hiện cân tải trọng.   Ảnh: XUÂN VINH
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, 10 
tàu cá bị nước ngoài bắt giữ trong năm 
2022 đến nay chưa được ban hành quyết 
định xử phạt. Còn theo thống kê của 
Phòng NN&PTNT huyện Phù Cát, trong 
5 năm qua, có đến 50 tàu cá của ngư dân 
ở 4 xã trên địa bàn huyện vi phạm vùng 
biển nước ngoài và bị nước ngoài bắt 
giữ; trong đó, UBND tỉnh mới có quyết 
định xử phạt 20 tàu (nhiều tàu bị xử phạt 
đến 900 triệu đồng), BĐBP tỉnh có quyết 
định xử phạt 3 tàu.

Đáng nói, hầu hết quyết định xử phạt 
đến nay “vẫn còn trên giấy”. Theo ông 
Lương Văn Khoa, Phó trưởng Phòng 
NN&PTNT huyện Phù Cát, dù đã nhắc 
nhở nhưng hầu hết các chủ tàu cá này 
đều “chây ỳ” chưa nộp phạt. Các đơn vị, 
địa phương liên quan cũng đã lập biên 
bản xác minh tài sản của một số chủ tàu 
cá vi phạm. Nhiều trường hợp vi phạm, 
bị nước ngoài phá hủy tàu cá, phạt tù 
ngư dân Việt Nam; sau khi họ được về 
nước thì cuộc sống khó khăn, không có 
tiền nộp phạt.

Về vấn đề trên, ông Phạm Dân - Phó 
Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Ban 
Chỉ đạo IUU tỉnh, cho rằng những năm 
qua tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp 
phòng, chống IUU, trong đó tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động, nên 
hầu như ngư dân đã biết xâm phạm 
chủ quyền quốc gia của nước khác là 
sai phạm. Đáng nói, nhiều trường hợp 
biết mà vẫn coi thường pháp luật, cố 
tình làm sai... nên cần phải xử phạt  
nghiêm minh. 

Theo ông Dân, khi bắt giữ tàu cá của 
ngư dân Việt Nam xâm phạm, Malaysia 
tiêu hủy tàu, phạt tù rất nghiêm khắc. 
Trong khi đó, Việt Nam chỉ xử phạt vi 
phạm hành chính; tỉnh Bình Định đã có 
nhiều quyết định xử phạt nhưng chưa 
thực thi. Do đó, cần xem xét nghiêm túc 
hơn nữa. Ông Dân cũng lưu ý, việc chậm 
trễ dẫn đến có khả năng một số quyết 
định xử phạt đã hết thời hiệu thi hành.  

Theo Luật số 67/2020/QH14 ngày 

Xử phạt nghiêm minh tàu cá 
vi phạm vùng biển nước ngoài

Xử phạt vi phạm hành chính tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài là một trong những giải pháp quan 
trọng để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tuy nhiên, 
việc thực thi quyết định xử phạt trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ tồn tại, hạn chế. 

Ngày 21.2, UBND thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát) tổ chức kiểm điểm trước dân 4 chủ phương tiện tàu cá 
đã vi phạm vùng biển nước ngoài vào năm 2021, bị bắt giữ, xử lý và vừa trở về địa phương. 
- Trong ảnh: 2 chủ tàu cá vi phạm (thứ 2 và thứ 3 từ trái qua) tại buổi kiểm điểm.                            Ảnh: TRƯỜNG GIANG

13.11.2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xử lý vi phạm hành chính (có 
hiệu lực từ ngày 1.1.2022), thời hiệu thi 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính là 1 năm, kể từ ngày ra quyết định.

Thời gian tới, việc thực thi các quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính tàu cá 
vi phạm vùng biển nước ngoài cần được 
rà soát, thực hiện quyết liệt, chủ động 
hơn. Cần sớm xác minh tài sản của chủ 
tàu cá vi phạm - một trong những cơ sở 
cần thiết trước khi thực hiện cưỡng chế 
thi hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với cá nhân bị xử phạt 
không tự nguyện chấp hành quyết định 
xử phạt. Đối với những trường hợp 
“không có gì để cưỡng chế”, nếu bỏ qua 
sẽ tạo tiền lệ xấu; vì vậy cần xem xét, 
mạnh dạn đề xuất hình thức xử lý căn 
cứ theo các quy định khác của pháp luật. 

Được biết, chống IUU là 1 trong 4 
khuyến nghị quan trọng của Ủy ban 
châu Âu (EC) đối với Việt Nam. EC 
đã khẳng định dù chỉ còn 1 tàu cá Việt 
Nam vi phạm vùng biển nước ngoài thì 

sẽ không gỡ “Thẻ vàng”, nếu vẫn còn 
nhiều tàu cá vi phạm thì sẽ có nguy cơ 
đưa ra “Thẻ đỏ” - cấm hoàn toàn việc 
xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào EU 
(Liên minh châu Âu). 

Nếu điều trên xảy ra sẽ gây tác động 
tiêu cực rất lớn đến phát triển nghề cá nói 
riêng và phát triển KT-XH đất nước nói 
chung, bởi EU là 1 trong 5 thị trường xuất 
khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam 
(trong năm 2022, xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam qua EU đạt hơn 1,3 tỷ USD). 

Như vậy, sau khi thực hiện nhiều 
giải pháp tuyên truyền, ngăn chặn, nếu 
tàu cá của ngư dân vẫn cố tình vi phạm 
vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản 
trái phép, liệu có phải là tội phá hoại 
chính sách KT-XH? Bởi, đây là hành vi 
làm cho các chính sách KT-XH của Nhà 
nước bị cản trở hoặc không thực hiện 
được. Nếu bị khép vào tội này, người 
phạm tội sẽ bị phạt tù tùy theo mức độ 
vi phạm theo quy định của Bộ luật Hình 
sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

HOÀI THU

Một vụ trộm cắp ở công trình đang 
xây dựng gây thiệt hại lớn về tài sản vừa 
xảy ra ở TX An Nhơn. Ngày 13.2, tại khu 
tái định cư ở khu vực Đông Bàn Thành 
(phường Đập Đá), kẻ gian đã cắt mất  
172 m dây cáp đồng và một số thiết bị 
điện khác, ước tính tổng giá trị tài sản bị 
thiệt hại khoảng 240 triệu đồng. 

Hay ngày 15.2, CA huyện Tuy Phước 
nhận tin báo mất trộm tài sản từ Công 
ty TNHH Hùng Phát chuyên xây lắp 
hạng mục điện sinh hoạt và chiếu sáng. 
Công ty này đang thi công công trình 
xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xã 
Phước Thuận. Nhân viên công ty phát 
hiện kẻ gian đã cạy tủ điện 0,4 V và 
hố kỹ thuật đang thi công tại xã Phước 
Thuận để cắt đường dây cáp ngầm hạ 
thế dài 810 m trị giá hơn 930 triệu đồng. 

Theo thượng tá Đặng Văn Long, Phó 
trưởng CA TX An Nhơn, hầu hết các 
vụ trộm vật tư, thiết bị điện ở các công 
trình xảy ra trong đêm. Đối tượng trộm 
am hiểu về điện, chuyên nghiệp, trang 
bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện gây 
án, thực hiện các hành vi như: Phá ổ 
khóa, cắt cầu dao, cắt dây cáp ngầm tại 
chân trụ điện. Tài sản bị mất chủ yếu 
là aptomat 3 pha, thanh cái bằng đồng, 
đầu cốt đồng trong tủ điện dọc theo các 
tuyến đường và dây cáp đồng dưới chân 
các tủ điện.

Không chỉ ở các công trình, các đối 
tượng còn đột nhập nhà dân đang xây 
dựng để trộm cắp. Khi thi công nhà ở, 
gia đình chị T.T.V. (ở phường Hoài Đức, 
TX Hoài Nhơn) dựng tạm một lán trại để 
tập kết vật liệu, máy móc thi công; trông 

giữ mỗi đêm. Tuy nhiên, cuối tháng 2 
vừa qua, lợi dụng người trông nhà ngủ 
quên, trộm đã đột nhập lấy tài sản trị 
giá 10 triệu đồng. 

“Cách đó ít hôm, một nhà hàng xóm 
đang thi công cũng bị trộm cắt khóa, 
lấy hàng trăm ký thép và xi măng”, chị 
V. nói.

Thượng tá Đặng Văn Long khuyến 
cáo: “Lợi dụng sự bề bộn của các công 
trình, nhà ở, sự sơ hở của chủ nhà, chủ 
thầu, “đạo chích” tăng cường hoạt động. 
Vì vậy, các chủ nhà, chủ thầu cần nâng 
cao cảnh giác để chủ động phòng ngừa; 
phải cắt cử người trông nom, bảo vệ tài 
sản của chính mình, đề phòng những vụ 
trộm gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng tiến 
độ thi công công trình”.

T.LONG

Cảnh giác trộm cắp ở các công trình xây dựng

Ý KIẾN

Thời gian qua, tình trạng buôn bán 
lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn 
ra thường xuyên ở TP Quy Nhơn. Đáng 
chú ý, bên cạnh cách bán hàng “truyền 
thống” là bày trên mặt đất, gần đây xuất 
hiện ngày càng nhiều các xe hàng rong 
lấn, chiếm không gian ở các hẻm nhỏ, 
đường hẹp, đông người qua lại. 

Chẳng hạn, đầu hẻm 02 An Dương 
Vương (bên cạnh Trường ĐH Quy 
Nhơn, thường gọi là hẻm Vy Vy) trở 
thành nơi “tập kết” của nhiều xe đẩy, 
bán đủ thứ thức ăn vặt. Lúc chiều tối, 
con hẻm chật chội với 4 - 5 xe hàng, 
cùng lượng sinh viên và người dân qua 
lại rất đông đúc, dẫn đến tình trạng ùn 
tắc, gây mất ATGT. 

Xe hàng rong  
lấn chiếm hẻm nhỏ, 
đường hẹp

“Rất nhiều lần tôi chạy xe qua đây, 
gặp các xe bán hàng lấn chiếm ở đầu 
con hẻm, hạn chế tầm nhìn, dễ gây tai 
nạn”, anh Đ.H.N, một người dân sống 
gần khu vực này, chia sẻ. 

Cách đó không xa, các xe hàng rong 
cũng “chễm chệ” chiếm không gian 
đầu đường Trần Văn Ơn. Lượng người 
qua lại con đường này cũng rất đông, 
nhất là các ngày cuối tuần đông xe cộ, 
khách du lịch. Khi có xe du lịch chạy 
từ đường Trần Văn Ơn ra đường An 
Dương Vương, ô tô đi chiều ngược lại 
bị khuất tầm nhìn bởi các xe hàng rong, 
rất dễ xảy ra va chạm.

Trước thực trạng trên, rất mong các 
cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, 
xử lý triệt để các trường hợp vi phạm 
để đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị.  Đ.L

Nhiều xe hàng rong chiếm không gian đầu hẻm 
Vy Vy.                                                                                Ảnh: Đ.L

(BĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban 
hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực ATGT đối với ông 
N.H.L. (SN 1977, thường trú phường 
Quang Trung, TP Quy Nhơn) và ông 
N.T.T. (SN 1976, thường trú tại phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn). Bên cạnh hình 
thức xử phạt chính là phạt tiền 35 triệu 
đồng/trường hợp, còn có hình thức xử 
phạt bổ sung là tước GPLX trong thời 
hạn 23 tháng. 

Trước đó, ông N.H.L. và ông N.T.T. 
đều bị CA TP Quy Nhơn lập biên bản 
vi phạm hành chính vào ngày 18.2. Lúc 
này, hai ông điều khiển ô tô trong hơi 
thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l 
khí thở (ông L. là 0,701 mg/l, ông T. là 
0,451 mg/l).                                  H.NHÂN

Vi phạm quy định về 
nồng độ cồn, tài xế ô tô 
bị phạt 35 triệu đồng
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Bình Định

“

Trung tâm Khuyến nông 
Bình Định vừa tổ chức tập huấn 
kỹ thuật nuôi ghép tổng hợp 
tôm, cua, cá trong ao sinh 
thái cây ngập mặn nước lợ 
cho hơn 40 hộ nuôi trồng thủy 
sản ven đầm Thị Nại tại 2 xã 
Phước Thuận và Phước Hòa 
(huyện Tuy Phước).

Tham gia các lớp tập huấn, 
học viên được hướng dẫn kỹ 
thuật cải tạo ao nuôi, xử lý 
nước trước khi thả giống; 
cách lựa chọn con giống đúng 
cách và tiêu chuẩn; kỹ thuật 
cho ăn, chăm sóc và quản lý 
ao nuôi; phòng và trị một số 
bệnh thường gặp trên tôm, 
cua, cá; kỹ thuật thay nước 
giúp cho cây ngập mặn phát 
triển phát huy chức năng lọc 
nước,… nhằm giúp người 
nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao 
nhất khi nuôi ghép nhiều đối 
tượng trong cùng một ao nuôi.

THÀNH NGUYÊN

Năm 2022, tỉnh Bình Định có 
11 xã đăng ký xây dựng nông 
thôn mới nâng cao (NTMNC) 
gồm: Phước Quang, Phước 
Nghĩa, Phước  Sơn (huyện Tuy 
Phước); Nhơn An, Nhơn Phúc 
(TX An Nhơn); Mỹ Quang, 
Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ); Ân 
Tường Tây (huyện Hoài Ân); 
Bình Tường (huyện Tây Sơn); 
Cát Hanh (huyện Phù Cát); 
Nhơn Hải (TP Quy Nhơn).

Đoàn công tác của tỉnh đã 
đi kiểm tra thực tế, thẩm định 
kết quả xây dựng NTMNC ở 
các địa phương. Kết quả kiểm 
tra thực tế một số địa phương, 
19 tiêu chí xây dựng NTMNC 
đều được các địa phương triển 
khai thực hiện. Song, giữa kết 
quả báo cáo với thực tế thẩm 
định có độ vênh nhất định, tại 
nhiều tiêu chí kết quả thực hiện 
chưa đảm bảo, thiếu bền vững. 
Chẳng hạn, với tiêu chí số 12 - 
Lao động gồm 3 chỉ tiêu: Tỷ lệ 
lao động qua đào tạo; tỷ lệ lao 
động qua đào tạo có bằng cấp, 
chứng chỉ; tỷ lệ lao động làm 
việc trong các ngành kinh tế 
chủ lực trên địa bàn - hầu hết 
các địa phương khi xây dựng 
hồ sơ thuyết minh cho tiêu chí 
này còn mơ hồ, chung chung. 

Theo đại diện của Sở 
LĐ-TB&XH, giữa hồ sơ do 
địa phương cung cấp với kết 
quả kiểm tra thực tế có nhiều 
trường hợp lệch pha trong số 
liệu báo cáo. Việc xây dựng kế 
hoạch và thuyết minh bằng các 

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng 
y tế tuyến cơ sở, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc 
sức khỏe ban đầu cho nhân dân, huyện Phù 
Mỹ luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
y tế, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, từng bước 
chuẩn hóa mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao 
chất lượng khám, chữa bệnh và các chương 
trình mục tiêu quốc gia về y tế trên địa bàn.

Hiện nay, mạng lưới y tế cơ sở huyện 
Phù Mỹ gồm có: TTYT huyện và 19 trạm y 
tế các xã, thị trấn làm nhiệm vụ chăm sóc sức 
khỏe ban đầu, các chương trình mục tiêu về 
y tế. Trong đó, có 8/19 trạm y tế xã, thị trấn 
được đầu tư xây dựng mới; 100% các trạm 
đạt chuẩn quốc gia, có bác sĩ và 100% thôn, 
xóm có nhân viên y tế thôn và cộng tác viên 
dân số hoạt động. 

Xã Mỹ Tài có nhiều thôn nằm cách xa 
trung tâm huyện Phù Mỹ, hệ thống giao 
thông đi lại còn nhiều khó khăn,do đó, Trạm 
Y tế xã chính là cơ sở gần nhất để người dân 
đến thăm, khám bệnh khi cần thiết. Ông Trần 
Thanh Bình, người dân thôn Vĩnh Phú 7, xã 
Mỹ Tài, nhận xét: So với trước đây, hiện nay 
cơ sở vật chất của Trạm Y tế xã được xây 
dựng mới khang trang, hiện đại hơn. Đội 
ngũ y, bác sĩ rất nhiệt tình, tận tâm. Người 
dân chúng tôi đến đây khám bệnh cảm thấy 
an tâm và tin tưởng. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động 
y tế tuyến cơ sở thời gian đến, năm 2023, 

số liệu không khó, song việc 
người dân được đào tạo nghề 
bài bản, hợp chuẩn không chỉ 
giúp họ tìm được công việc 
phù hợp hơn, tốt hơn mà còn 
cho thấy sự quan tâm thật sự 
của chính quyền địa phương 
với công tác đào tạo nghề ở địa 
phương. Có đủ lao động lành 
nghề sẽ mở hướng thúc đẩy 
phát triển kinh tế, đồng thời 
là một điều kiện để thu hút 
DN về đầu tư hoặc tìm nhân 
công, tạo thu nhập cho người 
dân. Song điều đáng tiếc là 
các địa phương chưa đánh 
giá chính xác vấn đề này, dẫn 
đến việc hầu hết đều chưa 

thực hiện tốt tiêu chí số 12. 
Tương tự, hầu hết các 

địa phương đang xây dựng 
NTMNC đều đang “nợ” tiêu 
chí số 17 - Môi trường và tiêu 
chí số 18 - Chất lượng môi 
trường sống. Theo đại diện 
Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở 
TN&MT), đơn vị hướng dẫn, 
tập huấn rất kỹ về các chỉ tiêu 
trong bộ tiêu chí mới này, xây 
dựng một số mô hình điểm để 
lan tỏa, nhưng kết quả vẫn còn 
khiêm tốn. 

Qua kiểm tra thực tế để 
đánh giá và công nhận các địa 
phương hoàn thành xây dựng 
NTMNC, Phó Giám đốc Sở 

NN&PTNT Hồ Đắc Chương - 
Chánh Văn phòng Điều phối 
xây dựng nông thôn mới tỉnh 
cho hay: Do có nhiều vấn đề 
phát sinh, đặc biệt là độ vênh 
giữa thực tế và báo cáo của 
địa phương nên chúng tôi yêu 
cầu các thành viên góp ý, nhận 
xét, đánh giá thật chi tiết, sòng 
phẳng những mặt được và 
chưa được để các địa phương 
lắng nghe, từ đó hoàn thiện 
tốt hơn. Chúng tôi hiểu tất cả 
địa phương đăng ký xây dựng 
NTMNC đều nỗ lực, cố gắng để 
đạt mục tiêu đề ra. Dù vậy, mục 
đích khi phấn đấu là đem lại lợi 
ích bền vững thật sự cho người 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025:

Lấy sự thụ hưởng của người dân làm thước đo
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh (Sở NN&PTNT) đang yêu cầu nhiều địa phương hoàn thiện hồ 

sơ để thẩm định kết quả, thực hiện đánh giá và công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Theo đó, 
việc công nhận này nhằm mục tiêu tiếp tục cải thiện, nâng cao và giữ vững các tiêu chí, lấy thực chất và sự thụ hưởng 
của người dân làm thước đo.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại chợ Nhơn Hải, TP Quy Nhơn.                        Ảnh: THU DỊU

dân; phải chỉ ra người dân được 
hưởng những gì qua việc xây 
dựng thành công xã NTMNC. 
Do đó, khi một địa phương 
được công nhận xã NTMNC, 
thì hiển nhiên người dân ở đó 
phải hài lòng - đó mới là thước 
đo thành công của Chương 
trình mục tiêu quốc gia này. 
Hiện, Văn phòng Điều phối xây 
dựng nông thôn mới tỉnh đang 
tập hợp đầy đủ các ý kiến góp 
ý, đánh giá từ các thành viên 
trong Đoàn, xây dựng báo cáo 
hoàn thiện để trình Ban chỉ đạo 
của tỉnh xem xét.         

THU DỊU

“

Chúng tôi rất cảm ơn 
các đánh giá, góp ý, nhận 
xét của Đoàn công tác, TP 
Quy Nhơn sẽ tích cực hỗ trợ, 
sát cánh cùng xã Nhơn Hải 
khẩn trương hoàn thiện, bổ 
sung các điểm chưa đảm bảo 
để sớm được công nhận đạt 
chuẩn NTMNC”.

Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn 
NGÔ HOÀNG NAM

Với sự góp ý chi tiết, 
khách quan từ các thành viên 
của Đoàn kiểm tra, huyện 
đã ghi nhận và cùng với 
chính quyền các cấp của xã 
Ân Tường Tây nỗ lực hoàn 
thiện các tiêu chí, đảm bảo 
cho việc được công nhận là 
xứng đáng, đem lại lợi ích 
thực sự cho người dân” . 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
huyện Hoài Ân NGUYỄN XUÂN PHONG

Phù Mỹ nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở

TTYT huyện cũng đã xây dựng các kế hoạch 
đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cụ thể sẽ xây 
dựng mới Khoa kiểm soát bệnh tật, xây dựng 
mới trạm y tế ở 2 xã Mỹ Thọ, Mỹ Trinh… 
Đồng thời, TTYT huyện đã lập danh sách 
cử 3 bác sĩ đi học nâng cao trình độ chuyên 
khoa I, cử điều dưỡng khoa Nhi đi học về 
hồi sức sơ sinh nhi và chăm sóc sản nhi và 
lập danh sách tập huấn, nâng cao trình độ 
cho đội ngũ cán bộ y tế cấp xã, thị trấn. Đáng 
chú ý, TTYT huyện đã và đang đẩy mạnh 
thực hiện chuyển đổi số để phục vụ tốt hơn 
công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
trên địa bàn huyện. 

Bác sĩ Dương Công Hoàng, Trưởng Trạm 
Y tế xã Mỹ Cát, cho biết: Trung bình mỗi 
ngày, chúng tôi thăm khám cho hơn 10 bệnh 

nhân. Cùng với công tác khám 
bệnh, cấp phát thuốc điều trị, 
chúng tôi còn lồng ghép tuyên 
truyền cho nhân dân trên địa 
bàn xã các biện pháp giữ vệ 
sinh môi trường, phòng chống 
dịch bệnh Covid-19, bệnh sốt 
xuất huyết và các loại bệnh 
truyền nhiễm gây dịch bệnh 
nguy hiểm khác. Vì vậy, việc 
cập nhật, nâng cao kỹ năng, kiến 
thức rất cần thiết.

Để nâng cao chất lượng hoạt 
động của y tế tuyến cơ sở, huyện 
Phù Mỹ thường xuyên quan tâm 

đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội 
ngũ cán bộ y tế cơ sở, sắp xếp để cán bộ y tế 
xã tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ, các lớp tập huấn 
đào tạo chuyên sâu về cấp cứu, điều trị và 
phòng, chống dịch bệnh. 

Bác sĩ CK II Nguyễn Thái Học, Giám đốc 
TTYT huyện Phù Mỹ, chia sẻ: Hằng tuần, 
TTYT huyện luân phiên điều động cán bộ 
tại các trạm đến các khoa, phòng của TTYT 
huyện để học tập, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ, nâng cao trình độ, kỹ năng. Hằng 
tháng, TTYT huyện tổ chức giao ban chuyên 
môn với trạm, đồng thời TTYT huyện tích 
cực hỗ trợ các trạm xây dựng, hoàn thiện các 
quy trình kỹ thuật chuyên khoa.

THANH CHI 

Bác sĩ Dương Công Hoàng, Trưởng Trạm Y tế xã Mỹ Cát khám bệnh cho 
bệnh nhân.                   Ảnh: T. CHI

Tập huấn 
kỹ thuật nuôi ghép 
tổng hợp tôm, 
cua, cá 
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Cùng với việc tích cực tham dự các 
lớp tập huấn chuyển giao KHKT sản 
xuất, mấy năm gần đây, nhiều nông dân 
ở huyện An Lão còn chủ động tìm tòi, học 
hỏi cách làm mới để nâng cao hiệu quả 
trồng trọt, chăn nuôi. 

Để sản xuất được 3 vụ/năm đạt hiệu quả 
kinh tế cao, trước khi đưa cây ớt vụ Đông ra 
trồng trên ruộng, ông Lê Anh Ngọc, nông 
dân xã An Hòa đã làm bầu ươm giống cho 
cây ớt trước khi trồng xen canh 2 vụ/năm. 
Cách làm này không những giúp cây ớt phát 
triển ổn định ngay cả trong điều kiện thời 
tiết mưa dài ngày, mà còn đảm bảo tuân thủ 
được khung lịch thời vụ, nâng cao năng suất, 
sản lượng cây ớt. “Tham khảo nhiều mô hình 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao tôi thấy rất hay nên để ý những chi tiết 
có thể học tập, ứng dụng; cùng với việc làm 
bầu ươm cho cây ớt giống, tôi thiết kế hệ 
thống phun sương nhằm đảm bảo tưới nước 
thật đều, nhất là trong mùa hạn. Có hệ thống 
này, mình không phải kéo ống nước đi khắp 
ruộng nữa, tiết kiệm được thời gian, công lao 
động. Hoặc như nhờ việc trải bạt nhựa sinh 
học trên luống, đã hạn chế được cỏ dại, tiết 
kiệm chi phí, công lao động diệt cỏ, phân 
thuốc, lại còn giữ được độ ẩm cho đất, tiết 
kiệm nước”, ông Ngọc chia sẻ.

Mùa sứa đầm 
Thị Nại đến muộn 

Thông thường từ cuối tháng Giêng 
âm lịch hằng năm, bà con ngư dân ở ven 
đầm Thị Nại đặc biệt là ở thôn Bình Thái, 
xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước lại tất 
bật  vớt, chế biến sứa. Tuy nhiên, năm 
nay đến giờ vẫn chưa thấy sứa xuất hiện. 
Một số ngư dân ở thôn Bình Thái chuyên 
khai thác sứa trên đầm Thị Nại, cho biết: 
Lượng sứa khai thác được mỗi ngày chủ 
yếu là sứa rạy (sứa con) và rất ít, chỉ đủ 
cho người thân, bạn bè dùng chứ không 
có bán cho thương lái.

Thôn Bình Thái có khoảng 150 người 
dân thường tham gia việc vớt sứa trên 
đầm. Những năm trước vào thời điểm 
này, người hành nghề có thể vớt từ 15 
đến 20 thùng sứa (loại 17 kg/thùng/ngày).

Ông Võ Văn Thà, một người cao niên 
ở thôn Bình Thái cho biết: Mọi năm tầm 
này sứa đã xuất hiện nhiều; tuy nhiên, 
năm nay chỉ có sứa biển chứ hầu như 
không có sứa đầm. Có thể mùa sứa 
năm nay đến muộn vào khoảng tháng 
3 hay tháng 4 âm lịch do nhuần 2 tháng 
2 âm lịch, cộng với thời tiết biến đổi bất 
thường, trời động liên tục không có nồm 
và ấm trời...                                 XUÂN VINH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 3.11.2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ:

Các cấp ngành, địa phương phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp

Đ ị n h 
hướng phát 
triển TP Quy 
N h ơ n  t r ở 
thành trung 
tâm văn hóa 
phía Nam của 
vùng sẽ  là 
động lực để TP 
Quy Nhơn mở 
ra những vận 
hội mới trong 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Để 
thực hiện có hiệu quả Chương trình, TP 
Quy Nhơn sẽ tranh thủ sự chỉ đạo, phối 
hợp, giúp đỡ của các bộ, ban ngành, đặc 
biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định, từ đó 
đề ra những giải pháp cụ thể, mục tiêu 
nhiệm vụ trước mắt và lâu dài phấn đấu 
đưa TP Quy Nhơn trở thành trung tâm 
văn hóa phía Nam của vùng và là một 
trong những trung tâm công nghiệp, 
dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn của cả nước 
với các khu kinh tế ven biển và hệ thống 
đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và 
khu vực. 

Đồng thời, thành phố tiếp tục 
triển khai thực hiện quy hoạch chung 
xây dựng TP Quy Nhơn và vùng phụ 
cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 
2050. Theo đó, thành phố và vùng 
phụ cận sẽ được phát triển theo mô 
hình đô thị đa trung tâm với 2 trung 
tâm chính là TP Quy Nhơn và Khu 
kinh tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn là 

Chính phủ đề xuất xây dựng cao tốc 
Quy Nhơn - Pleiku; tham mưu điều 
chỉnh quy hoạch, nâng cấp và mở rộng 
sân bay Phù Cát… góp phần hoàn chỉnh 
mạng lưới giao thông của tỉnh, tạo động 
lực phát triển kinh tế thông qua việc kết 
nối liên vùng giữa Bình Định và các tỉnh 
Tây Nguyên, khu vực duyên hải miền 
Trung, vươn xa hơn kết nối Biển Đông 
với các nước Lào, Campuchia, cũng như 
các nước trong khu vực Đông Nam Á.

CHỦ TỊCH UBND TX HOÀI NHƠN 
LÊ ĐĂNG TUẤN: 
Hoài Nhơn phát huy lợi thế kinh tế biển

TX Hoài 
Nhơn vốn là 
địa phương 
có thế mạnh 
về kinh tế 
biển. Để phát 
huy lợi thế 
này, thị xã 
khuyến khích 
ngư dân đầu 
tư cải hoán, 
nâng cấp tàu 
cá, ứng dụng KHKT trong khai thác thủy 
sản gắn với các giải pháp chống khai 
thác thủy sản bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định (khai thác 
IUU), phát huy và sử dụng hiệu quả 
Cảng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá 
Tam Quan… nhằm nâng cao giá trị lĩnh 
vực khai thác thủy sản. Trên lĩnh vực 
nuôi trồng thủy sản, Hoài Nhơn đầu tư 
nâng cấp cơ sở hạ tầng, ứng dụng công 
nghệ cao trong các mô hình nuôi thủy 
sản gắn với bảo vệ môi trường bền vững, 
quản lý chất lượng con giống thủy sản 
gắn với phòng, chống dịch bệnh thủy 
sản theo tiêu chuẩn VietGAP.

TX Hoài Nhơn mong muốn trong 
tương lai không xa, Cảng cá và khu dịch 
vụ hậu cần nghề cá Tam Quan sẽ được Bộ 
NN&PTNT đầu tư, nâng cấp thành cảng 
cá loại I gắn với khu neo đậu tàu cá cấp 
vùng để phát triển xứng tầm, phát huy tối 
đa lợi thế của địa phương.

NHÓM PV BÁO BÌNH ĐỊNH

môi trường biển, đảo và đảm bảo môi 
trường lành mạnh trong hoạt động 
du lịch. 

GIÁM ĐỐC SỞ GTVT 
TRẦN THANH DŨNG
Phát triển hạ tầng giao thông 
đồng bộ và hiện đại

Thời gian 
qua, tỉnh ta đã 
quan tâm đầu 
tư phát triển 
hạ tầng giao 
thông theo 
hướng đồng 
bộ và hiện đại; 
đặc biệt nhiều 
t u y ế n  g i a o 
t h ô n g  v e n 
biển đã tạo thuận lợi cho các địa phương 
ven biển mở rộng không gian, tạo quỹ 
đất để phát triển đô thị, các dịch vụ, 
kinh tế du lịch ven biển, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho người 
dân, góp phần đảm bảo phát triển KT-
XH, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng  
ven biển…

Đặc biệt, các tuyến đường ven biển 
và các tuyến giao thông kết nối TX Hoài 
Nhơn, huyện Phù Cát, huyện Phù Mỹ, 
TX An Nhơn tạo động lực phát triển 
KT-XH ở nhiều địa phương có các tuyến 
đường giao thông đi qua, cũng như góp 
phần phát triển KT-XH của tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư xây 
dựng hoàn chỉnh mạng lưới giao thông 
ven biển từ TP Quy Nhơn đi Tam Quan 
(TX Hoài Nhơn); phối hợp với Bộ GTVT 
thực hiện dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông qua địa bàn tỉnh; phối hợp 
với tỉnh Gia Lai, Kon Tum thực hiện 
các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng 

CHỦ TỊCH UBND TP QUY NHƠN 
NGÔ HOÀNG NAM: 
Xác định TP Quy Nhơn trở thành 
trung tâm văn hóa phía Nam của 
vùng là tự hào cũng là thách thức lớn

Để thực hiện thành công, hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 26 
của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên 
hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, các cấp ngành, địa phương có liên quan của Bình Định 
phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Báo Bình Định trích đăng ý kiến của một số 
lãnh đạo ngành, địa phương về định hướng trong thời gian tới.

trung tâm chính trị, hành chính, kinh 
tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của 
tỉnh Bình Định; Khu kinh tế Nhơn 
Hội là động lực phát triển cho TP 
Quy Nhơn, khu vực phụ cận và vùng 
Nam Trung Bộ). 

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH 
TRẦN VĂN THANH: 
Bình Định có nhiều lợi thế tự nhiên để 
phát triển các sản phẩm du lịch biển

Bình Định là tỉnh có nhiều lợi thế về 
mặt tự nhiên để phát triển các sản phẩm 
du lịch biển, thời gian tới, Sở Du lịch tiếp 
tục tham mưu thực hiện các nhiệm vụ 
nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu 
Nghị quyết số 26 của Chính phú đề ra 
như sau:

Chúng tôi 
sẽ tiếp tục khai 
thác tốt các kế 
hoạch, đề án 
liên quan đến 
biển đã được 
UBND t ỉnh 
phê  duyệt . 
T ậ p  t r u n g 
phát triển đa 
dạng các sản 
phẩm du lịch, 
trong đó tiếp tục lấy du lịch biển, đảo 
làm mũi nhọn.Tăng cường xúc tiến 
quảng bá và xây dựng thương hiệu du 
lịch biển. Trong đó, đẩy mạnh xúc tiến, 
quảng bá du lịch theo hướng chuyên 
nghiệp, nhằm vào thị trường mục tiêu, 
lấy sản phẩm du lịch và thương hiệu 
du lịch biển là trọng tâm; quảng bá 
du lịch gắn với quảng bá hình ảnh 
địa phương. Tích cực phối hợp với 
các DN, các ngành, các cấp trong việc 
tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ 

Nông dân An Lão tích cực tiếp cận kỹ thuật sản xuất mới

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp 
huyện An Lão, năm 2022, tổng sản lượng 
lương thực của huyện đạt gần 13.400 tấn, 
đạt 95,4% kế hoạch năm; tổng đàn gia 
súc, gia cầm duy trì phát triển ổn định 
với gần 165 nghìn con. Để đạt được kết 
quả này, thời gian qua, các xã, thị trấn đã 
nỗ lực khắc phục khó khăn, tuyên truyền, 
vận động nông dân tập trung thi đua lao 
động sản xuất, phát triển kinh tế gắn với 
thế mạnh của địa phương. Đồng thời, 
triển khai thực hiện mô hình trồng thử 
nghiệm các cây, con mới theo hướng sản 

xuất nông nghiệp sạch, nông 
nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất 
với tiêu thụ sản phẩm. Qua 
đó, đã xuất hiện một số mô 
hình sản xuất nông nghiệp 
mang lại hiệu quả kinh tế 
như: Mô hình chăn nuôi dê 
nhốt chuồng của gia đình 
anh Đinh Văn Phưa ở xã An 
Quang, mô hình nuôi heo đen 
của ông Đinh Văn Rơm ở thị 
trấn An Lão; mô hình trồng 
rau an toàn của hộ ông Hồ 
Châu ở xã An Tân… 

Đến nay, mặc dù An Lão 
chưa có nhiều mô hình sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng KHKT, công 
nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế tốt 
như nhiều địa phương khác, nhưng với 
sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính 
quyền huyện, nông dân An Lão đã thay 
đổi nhận thức, tích cực tiếp cận, làm quen 
với cách thức sản xuất tiên tiến. Đây là 
tiền đề quan trọng để huyện triển khai 
một số chương trình phát triển KT-XH, 
đặc biệt là ở mảng canh tác an toàn, sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, thân thiện với môi trường, hiệu quả 
bền vững.                                DIỆP THỊ DIỆU

Ông Lê Anh Ngọc ở xã An Hòa chủ động làm bầu ươm giống cây ớt và 
phủ màng nhựa sinh học chống cỏ, giữ ẩm cho cây trồng.     Ảnh: D.T.D
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Bình Định

Luôn gần dân, thấu hiểu tâm 
tư nguyện vọng của nhân dân, 
giải quyết công việc hài hòa, 
hợp lý, thấu tình đạt lý là tinh 
thần xuyên suốt được cấp ủy 
Đảng, chính quyền huyện Vân 
Canh chú trọng trong quá trình 
thực hiện dân vận để triển khai 
giải phóng mặt bằng (GPMB) 
dự án Khu Công nghiệp, đô thị 
và dịch vụ (CNĐTDV) Becamex 
VSIP Bình Ðịnh.

Theo ông Lương Đình 
Tiên - Phó Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch UBND huyện Vân 
Canh, khi triển khai thực hiện 
dự án, thông tin được đưa tới 
người dân kịp thời, minh bạch 
(nhất là thông tin liên quan đến 
chế độ, chính sách bồi thường 
GPMB, tái định cư) sẽ tạo được 
sự đồng thuận cao từ nhân dân. 
Vì vậy, huyện đã chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị, địa phương tuyên 
truyền nghiêm túc, phù hợp với 
điều kiện, hoàn cảnh thực tế. 
Công tác dân vận hướng đến 
từng hộ dân với cách làm kiên 
trì, đúng quy định pháp luật.

Dự án nằm trên địa bàn xã 
Canh Vinh, công tác dân vận 
được các cấp ủy Đảng, chính 
quyền xã xác định là nhiệm vụ 
thường xuyên, liên tục, đi trước 
một bước, giúp người dân hiểu 

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH:

Vận động hiệu quả, tạo đồng thuận cao
Công tác dân vận đã tạo 
đồng thuận cao trong nhân 
dân, tháo gỡ “nút thắt” trong 
giải phóng mặt bằng, góp 
phần giúp dự án Khu Công 
nghiệp, đô thị và dịch vụ 
Becamex VSIP Bình Ðịnh tại 
huyện Vân Canh triển khai 
đúng tiến độ.

Thành viên Tổ tuyên truyền, vận động của xã Canh Vinh (trái) tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công 
tác GPMB phục vụ dự án.                                                                                                                                                                                                Ảnh: H.P

Vận động có trọng tâm, trọng điểm 
từng trường hợp cụ thể 

Để hoàn thành mục tiêu giao mặt bằng cho dự án Khu CNĐTDV 
Becamex VSIP Bình Định trước ngày 31.6 theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Lương Đình Tiên cho biết: 
“Chúng tôi xác định dân vận là giải pháp “mềm” đi trước, sau đó 
mới sử dụng đến các biện pháp mạnh; tạo sự đồng thuận, ủng 
hộ của nhân dân, hạn chế phát sinh các điểm nóng. Trong đó, sẽ 
tập trung vận động có trọng tâm, trọng điểm từng trường hợp 
cụ thể, nhằm giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để 
hoàn thành đúng tiến độ công tác GPMB của dự án”.

rõ và đồng thuận cao. Ông 
Trần Văn Bài, Chủ tịch UBND 
xã Canh Vinh cho biết: Địa 
phương tập trung tuyên truyền 
về vai trò, ý nghĩa của dự án đối 
với sự phát triển KT-XH của địa 
phương; hướng dẫn, giải thích 
các chế độ, chính sách liên quan 
đến bồi thường, GPMB. Đồng 
thời, vận động các gia đình 
đồng thuận ủng hộ dự án, nhận 
tiền, bàn giao mặt bằng, tránh 
việc phải áp dụng biện pháp 
cưỡng chế thu hồi đất. 

Nhà có hơn 3 ha đất sản 
xuất nông và lâm nghiệp, khi 
Nhà nước triển khai thu hồi 
đất để triển khai dự án, ông 
Lê Văn Hùng (70 tuổi, ở thôn 
Hiệp Vinh 1) vui vẻ thực hiện. 
Ông Hùng phấn khởi nói: “Các 

chính sách bồi thường, hỗ trợ 
của tỉnh rất thỏa đáng. Giờ 
tuổi ngày càng lớn, đất nhiều 
tôi làm cũng không kham nổi. 
Tiền đền bù từ việc nhà nước 

thu hồi hơn 2 ha đất sản xuất, 
tôi dùng để đóng tiền mua lại 
các lô đất tái định cư. Đó cũng 
là tài sản để dưỡng già và cho 
con cháu”. 

Tương tự, ông Huỳnh Đến 
(68 tuổi, ở thôn Hiệp Vinh 2) 
cũng nhanh chóng chấp thuận 
việc thu hồi 2,5 ha đất sản xuất 
nông và lâm nghiệp. “Với diện 
tích đất bị thu hồi, bình quân 
hằng năm tôi có thể làm ra từ 80 - 
100 triệu đồng. Nhưng qua nắm 
bắt thông tin từ sự tuyên truyền, 
vận động của địa phương, thu 
hồi đất để triển khai dự án là 
việc tốt, sẽ là cú hích lớn để phát 
triển KT-XH của cả tỉnh. Việc có 
lợi cho quê hương, mình cũng 
không bị thiệt thòi nữa, mắc gì 
không ủng hộ”, ông Đến bày tỏ.

Theo UBND huyện Vân 
Canh, sau 3 năm triển khai, 
đến nay đã hoàn thành GPMB 
1.307 ha/1.425 ha của dự án, 
tổng số tiền đã bồi thường là 
398 tỷ đồng. Có thể khẳng định, 
đẩy mạnh công tác dân vận với 
sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị; nghiêm túc thực 
hiện công khai, minh bạch các 
chính sách; lắng nghe và nhanh 
chóng giải quyết những kiến 
nghị của người dân là những 
kinh nghiệm không mới, nhưng 
được huyện Vân Canh cùng các 
cơ quan, đơn vị liên quan áp 
dụng đúng thời điểm, đúng đối 
tượng trong công tác GPMB.

Bên cạnh đó, quá trình triển 
khai GPMB cũng nhận được 
nhiều sự quan tâm của tỉnh với 
việc vận dụng các chế độ, chính 
sách nhằm đảm bảo lợi ích thỏa 
đáng cho người dân. Đặc biệt, 
chủ đầu tư đồng hành cùng địa 
phương và người dân bằng việc 
áp dụng chính sách bồi thường, 
hỗ trợ GPMB. Cụ thể, khi thu 
hồi của người dân 1 ha đất 
sẽ đền bù lại 3 lô đất (150 m2/
lô), người dân chỉ phải đóng  
150 triệu đồng/lô tiền xây dựng 
cơ sở hạ tầng.              HỒNG PHÚC

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 424/QĐ-UBND 
quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc 
Sở KH&ĐT.

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến 
đầu tư tỉnh Bình Định là đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 
KH&ĐT, có tư cách pháp nhân, 
con dấu và tài khoản riêng, chịu sự 
chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn 

diện của Giám đốc Sở KH&ĐT.
Trung tâm có chức năng phục 

vụ quản lý nhà nước của Sở KH&ĐT 
về các hoạt động trong lĩnh vực xúc 
tiến đầu tư; tư vấn, cung ứng các 
dịch vụ công liên quan đến đầu tư 
và các hoạt động dịch vụ khác theo 
quy định pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo 
Trung tâm gồm Giám đốc và 
không quá 2 Phó Giám đốc. Bộ 
phận chuyên môn thuộc Trung 

tâm gồm bộ phận Hành chính và 
Nghiệp vụ.

Số lượng người làm việc 
của Trung tâm nằm trong tổng 
số lượng người làm việc của Sở 
KH&ĐT được cấp có thẩm quyền 
phân bổ hằng năm; được xác định 
trên cơ sở vị trí việc làm, khối 
lượng công việc của từng vị trí 
việc làm, định mức kinh tế - kỹ 
thuật theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao.                            M.LÂM

Ủy ban Kiểm tra Huyện 
ủy Tây Sơn đã tổ chức hội 
nghị bốc thăm ngẫu nhiên 
chọn cán bộ, đảng viên để 
xác minh tài sản, thu nhập.

Kết quả bốc thăm ngẫu 
nhiên có 12 đồng chí thuộc 
diện kê khai tài  sản,  thu 
nhập được  chọn để  xác 
minh.  Theo Kế hoạch số  
1 3 - K H / U B K T H U  n g à y 
10.2.2023 của Ủy ban Kiểm 
tra Huyện ủy về xác minh 
tài sản, thu nhập năm 2023, 
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 
sẽ ban hành quyết định xác 
minh, thành lập Tổ xác minh 
và thực hiện hoàn thành 
trước ngày 10.5.

Việc xác minh tài sản, thu 
nhập bảo đảm theo quy định 
của Luật Phòng, chống tham 
nhũng năm 2018; Nghị định 

số  130/2020/NĐ-CP ngày 
30.10.2020 của Chính phủ 
về kiểm soát  tài  sản,  thu 
nhập của người có chức vụ, 
quyền hạn trong cơ quan, 
tổ chức, đơn vị; Quyết định 
số 56-QĐ/TW ngày 8.2.2022 
của Bộ Chính trị về việc ban 
hành Quy chế phối hợp giữa 
các cơ quan kiểm soát tài 
sản, thu nhập; Hướng dẫn 
số  03-HD/UBKTTW ngày 
3.11.2022 của Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương và các văn 
bản hướng dẫn của Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy về việc 
kiểm soát tài sản, thu nhập, 
nhằm ngăn ngừa, phát hiện, 
xử lý hành vi tham nhũng 
(nếu có) đối với các đồng 
chí được xác minh tài sản, 
thu nhập.

ĐINH NGỌC

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành quyết định phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết 7 thủ tục 
hành chính (TTHC) liên thông 
trong lĩnh vực Điện ảnh, Thi đua 
khen thưởng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở VH&TT. 

Cụ thể, trên lĩnh vực Điện 
ảnh có thủ tục cấp giấy phép 
phân loại phim (thẩm quyền 
của UBND cấp tỉnh). Lĩnh vực 

Thi đua, khen thưởng có các thủ 
tục: Xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ 
nhân dân; Xét tặng danh hiệu 
Nghệ sĩ ưu tú; Xét tặng danh 
hiệu Nghệ nhân nhân dân 
trong lĩnh vực di sản văn hóa 
phi vật thể; Xét tặng danh hiệu 
Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh 
vực di sản văn hóa phi vật thể; 
Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí 
Minh về văn học, nghệ thuật; 

Xét tặng Giải thưởng Nhà nước 
về văn học, nghệ thuật.

UBND tỉnh giao Văn phòng 
UBND tỉnh chủ trì, phối hợp 
với Sở VH&TT và các cơ quan 
liên quan căn cứ quyết định 
này thiết lập quy trình điện tử 
giải quyết TTHC trên Hệ thống 
phần mềm một cửa điện tử của 
tỉnh theo quy định.

H.NHÂN

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 7 TTHC 
thuộc chức năng quản lý của Sở VH&TT

TÂY SƠN:

Bốc thăm ngẫu nhiên chọn 
cán bộ, đảng viên để xác minh 
tài sản, thu nhập
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SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Chị Đinh Thị Ngọc, làng Hà Văn 
Trên, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, 
sinh bé thứ 2 tại TTYT huyện Vân Canh, 
chia sẻ: Được cán bộ y tế hướng dẫn 
canh được ngày sinh nên tôi chủ động 
đến bệnh viện trước. Giờ mẹ tròn con 
vuông tôi rất vui. Nhân viên y tế cũng 
hướng dẫn tôi cho trẻ bú mẹ tự nhiên 
để tốt cho bé.

GÓC DINH DƯỠNG

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh, tỷ lệ đẻ tại nhà ở một số 
huyện miền núi, trung du không có cán 
bộ y tế đỡ vẫn còn cao. Ông Nguyễn 
Thanh Truyền, Phó Giám đốc phụ trách 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
khuyến cáo: Đẻ tại nhà có rất nhiều nguy 
hiểm, tai biến sản khoa như băng huyết, 
tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. Do vậy, 
các địa phương nên tập trung hạn chế 
tình trạng này.

Tình trạng đẻ không có 
cán bộ y tế vẫn còn

Nói về lý do vẫn còn tình trạng đẻ tại 
nhà, ông Hứa Tự Thảo, Giám đốc TTYT 
huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Hiện nay, 
việc có một số ca đẻ tại nhà không có cán 
bộ y tế đỡ chủ yếu rơi vào xã Vĩnh Sơn, vì 
họ ở trong nhà rẫy xa khu dân cư nên về 
địa phương không kịp. Người dân ở đây 
cũng bị động trong việc sinh đẻ, không 
tính toán ngày giờ trước, đó là điều hạn 
chế hiện nay. Trước tình hình đó, TTYT  
đã chuyển 1 máy siêu âm lên để hỗ trợ, 
tiên lượng thời gian đẻ, nhưng thực hiện 
1 thời gian không có hiệu quả nên buộc 
phải đem về. 

Tương tự, bác sĩ Nguyễn Thị Kiều 
Vân, Trưởng Khoa Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, TTYT huyện Vân Canh, chia sẻ: 
Dù vẫn còn nhưng tình trạng đẻ không 
có cán bộ y tế đỡ đã giảm nhiều. Năm 
2021, tổng số ca đẻ tại nhà là 24 ca, trong 
đó có 21 ca không có nhân viên y tế đỡ. 
Năm 2022 còn 9 ca, trong đó 7 ca không 
có nhân viên y tế đỡ. Tình trạng này chủ 
yếu ở 2 xã Canh Hiệp, Canh Liên. Cùng 
với việc không tính được thời gian sinh, 
đời sống quá khó khăn khiến người dân 
phải đi làm nương rẫy, đến khi sinh thì 
không về kịp và vì thiếu chất dinh dưỡng 
nên thai nhỏ, họ đẻ cũng rất nhanh. 

Tương tự, tại huyện An Lão, mạng 
lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản của TTYT 
huyện gồm có Khoa Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, các chuyên trách chăm sóc sức 
khỏe sinh sản tại các trạm y tế xã, thị trấn, 
các y tế thôn, cô đỡ thôn. Tuy nhiên, vì 
nhiều lý do tương tự như các huyện Vĩnh 
Thạnh, Vân Canh mà An Lão vẫn còn tình 
trạng sản phụ sinh tại nhà.

Khắc phục tình trạng sinh con
không có cán bộ y tế đỡ đẻ
Tại các huyện miền núi, địa bàn rộng, chia cách, khó đi cũng là nguyên nhân khiến công tác chăm sóc sức 

khỏe sinh sản thêm phần khó khăn. Dù vậy, các địa phương vẫn nỗ lực để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, 
hạn chế sản phụ sinh con không có cán bộ y tế đỡ đẻ.

Nỗ lực khắc phục
Nếu như Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản của TTYT huyện Vân Canh và 
TTYT huyện An Lão chưa triển khai thực 
hiện chăm sóc sản khoa toàn diện (chưa 
thực hiện mổ đẻ và truyền máu) do thiếu 
bác sĩ chuyên khoa sản và bác sĩ gây mê 
hồi sức, thì TTYT huyện Vĩnh Thạnh đã 
làm được điều này từ lâu. 

Ông Hứa Tự Thảo cho biết thêm: 
Theo đề án 1816, hằng năm, TTYT Vĩnh 
Thạnh cử bác sĩ xuống để tỉnh đào tạo; 
ngược lại, BVĐK tỉnh cũng tăng cường 
bác sĩ về Vĩnh Thạnh để chuyển giao, hỗ 
trợ kỹ thuật. Với cách thức như vậy, tay 
nghề của anh em liên tục nâng cao và có 
lớp đào tạo nào chuyên khoa ngoại sản 
thì Trung tâm đều cử cán bộ đi học. Nói 
chung đến giờ này, mặc dù ở miền núi 
nhưng trình độ chuyên môn của anh em ở 
tuyến huyện được cập nhật thường xuyên 
so với các bệnh viện bạn, kể cả BVĐK tỉnh 
chứ không riêng tuyến huyện. Hiện nay, 
về lĩnh vực phẫu thuật cấp cứu ngoại sản, 
Vĩnh Thạnh đã làm được tất cả thủ thuật 
và phẫu thuật vượt tuyến của bệnh viện 
hạng 1, hạng 2. Cùng với đó là các dịch 
vụ xét nghiệm kèm theo. Ở đây cũng có 
máy móc trang thiết bị khá đầy đủ và cập 
nhật kiến thức chuyên môn thường xuyên 
nên đảm bảo từng kíp mổ. Riêng vấn đề 
trình độ chuyên môn, thiết bị y tế kèm với 
kỹ năng được cập nhật thường xuyên cho 

Rối loạn mỡ máu hay còn gọi là 
rối loạn chuyển hóa lipid máu, là tình 
trạng khối lượng mỡ trong máu tăng 
cao ảnh hưởng đến sự lưu thông của 
các dòng máu trong thành mạch và 
dẫn đến tình trạng xơ vữa. Khi mảng 
xơ vữa dày quá, lòng mạch sẽ bị thu 
hẹp khiến lưu lượng máu giảm xuống, 
thậm chí máu sẽ không lưu thông 
được. Rối loạn mỡ máu là một trong 
những nguyên nhân chính gây ra bệnh 
mạch vành và đột quỵ.

Cholesterol tăng cao là yếu tố chính 
gây ra khiến rối loạn mỡ máu. Việc xây 
dựng một chế độ ăn uống hợp lý và 
khoa học đóng vai trò rất quan trọng 
trong việc ổn định lượng cholesterol, 
tăng cường chất béo tốt cho cơ thể. Khi 

Rối loạn mỡ máu với nguy cơ bệnh mạch vành, đột quỵ  
bạn bị cholesterol cao, chế độ ăn kiêng 
được khuyến nghị cho bạn sẽ bao gồm 
các loại thực phẩm giúp tăng cholesterol 
HDL (tốt) và giảm cholesterol LDL (xấu). 
Nên tập trung vào các loại thực phẩm 
giàu chất xơ hòa tan, phytosterol (còn 
được gọi là sterol thực vật được tìm 
thấy trong màng tế bào của nhiều loại 
thực vật, có thể làm giảm đáng kể lượng 
cholesterol LDL và giảm nguy cơ mắc 
bệnh tim) và protein. Hạn chế tất cả các 
loại chất béo.

Một số loại thực phẩm bạn nên ăn 
thường xuyên: Rau bina, ớt, rau diếp, cải 
xoăn, cà rốt, củ cải, dưa leo, rau cần tây; 
cam, quýt, bưởi, táo, lê, nho, mận, quả 
bơ. Ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, lúa 
mạch, mè, gạo lứt, đậu lăng, cháo bột yến 

mạch... Đậu hũ, lòng trắng trứng. Thịt gà 
(bỏ da). Cá chim, cá rô phi, cá ngừ. 

Các loại thực phẩm cần hạn chế ăn: 
Thịt bò (đặc biệt phần gân, gàu chứa 
nhiều mỡ), thịt heo, các loại nội tạng 
động vật - đặc biệt là gan, lạp xưởng, 
xúc xích; thịt heo muối xông khói, thịt 
ngỗng; cá đóng hộp ngâm dầu, động 
vật có vỏ, tôm; lòng đỏ trứng; sữa, phô 
mai, sữa chua nguyên kem; bánh rán, 
bánh ngọt, bánh quy, bánh kem; các 
loại đồ ăn nhanh đóng gói; kem, bánh 
pudding; nước sốt kem; nước trái cây 
có đường, nước ngọt có ga; đồ chiên / 
đồ ăn nhanh; dầu dừa, dầu hạt cọ; bắp 
rang bơ, khoai tây chiên; rượu bia (đồ 
uống hỗn hợp, cocktail)

(Theo SK&ĐS)

Nhân viên y tế hướng dẫn 
cho trẻ bú mẹ. Ảnh: T. KHUY

nên hoạt động ngoại sản của TTYT duy 
trì ổn định. 

Đối với việc khắc phục việc sinh đẻ tại 
nhà, ông Hứa Tự Thảo chia sẻ: Tại Vĩnh 
Sơn cũng có một số cô đỡ thôn nên chúng 
tôi tiếp tục phát huy vai trò của các cô đỡ 
tại địa phương. Trên Vĩnh Sơn, Trung tâm 
cũng có triển khai một phòng sinh, giống 
như 1 phòng khám khu vực để đỡ đẻ tại 
chỗ. Nhưng những trường hợp đẻ không 
có cán bộ y tế đỡ rơi vào trường hợp đẻ 
quá nhanh, tới trạm không kịp. 

Tại Vân Canh, bác sĩ Nguyễn Thị Kiều 
Vân cho hay: Một số làng xa có cô đỡ thôn 
nhưng cũng có nơi chưa có. Cho nên, thời 
gian tới, chúng tôi tiếp tục đào tạo thêm cô 
đỡ thôn. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục 
tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức 
người dân. Đồng thời, trong quá trình thai 
kỳ, nếu có thai phụ đến khám thai chúng 
tôi cũng tranh thủ dặn dò, nhắc nhở.

THẢO KHUY

Một số loại thực phẩm bạn nên ăn thường xuyên 
để giảm rối loạn mỡ máu.

Viêm xoang dị ứng do thời tiết 
là dạng bệnh có xu hướng chuyển 
biến nặng vào thời điểm giao 
mùa, đặc biệt là từ hạ sang đông 
hoặc xuân sang hạ. Bác sĩ Nguyễn 
Thành Long, Trưởng khoa Tai Mũi 
Họng (BVĐK tỉnh) cho biết: “Bệnh 
thường có các triệu chứng như 
ngạt mũi, ngứa mũi, hắt xì hơi 
liên tục. Sổ mũi, chảy nước mũi, 
người bệnh sẽ thấy có dịch trong 
suốt chảy ra từ mũi. Càng về sau 
thì dịch nhầy sẽ càng trở nên đặc 
đồng thời chuyển sang màu đục 
có mùi hôi khó chịu. Mệt mỏi toàn 
thân. Bên cạnh những triệu chứng 
đã được liệt kê ở trên, người bệnh 
còn cảm thấy cơ thể thường xuyên 
mệt, ngủ không ngon…”.

Để phòng ngừa mắc và tái phát 
viêm xoang, cần luôn giữ ấm cho 
cơ thể khi thời tiết trở lạnh, đặc 
biệt là giữ ấm ở vùng cổ, ngực 
và mũi. Sử dụng khẩu trang hoạt 
tính khi đi ra ngoài đường, bên 
cạnh việc giữ ấm còn có tác dụng 
ngăn chặn sự xâm nhập của bụi 
bẩn, vi khuẩn. Không tắm nước 
lạnh hoặc tắm trong buồng thông 
gió. Giữ cho môi trường sống 
xung quanh sạch sẽ để hạn chế 
các tác nhân gây bệnh như khói 
bụi và vi khuẩn. 

Xây dựng chế độ ăn uống phù 
hợp, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, 
từ bỏ việc hút thuốc lá, tránh 
xa môi trường có khói thuốc lá. 
Nên sử dụng gừng chữa viêm 
xoang dị ứng, trong gừng có hàm 
lượng chất kháng sinh tự nhiên 
histamine, giúp kháng viêm, 
chống khuẩn từ đó làm giảm tình 
trạng nghẹt mũi, chảy nước mũi. 

Nên xông hơi để làm giảm 
các triệu chứng khó chịu, chỉ cần 
dùng bát nước đun sôi, thêm vào 
đó 1 - 2 giọt tinh dầu chanh, bạc 
hà,… rồi cúi mặt, chùm khăn kín 
xông hơi khoảng 15 - 20 phút. 
Hơi nước sẽ tác động trực tiếp 
vào các khoang mũi, giúp làm 
loãng dịch nhầy, loại bỏ vi khuẩn 
và bụi bẩn từ đó giúp xoang mũi 
thông thoáng hơn, giảm tình trạng 
nghẹt mũi.                  THU PHƯƠNG

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Cách khắc phục 
bệnh viêm xoang 

dị ứng
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Bình Định

TIN VẮN

Nhân viên y tế làm công tác cấp phát thuốc cho bệnh nhân.                                                                   Ảnh: Vietnam+

Ngày 4.3, Chính phủ ban hành Nghị 
quyết 30/2023 về tiếp tục thực hiện các 
giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị 
y tế, có hiệu lực thi hành ngay.

Trong năm 2023, Chính phủ cho phép 
các bệnh viện được thí điểm xây dựng 
giá gói thầu mua trang thiết bị. Nếu 
cùng chủng loại trang thiết bị nhưng có 
nhiều hãng sản xuất thì bệnh viện giao 
Hội đồng khoa học xây dựng tính năng, 
cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên 
môn và lấy báo giá theo quy định.

Một trong những căn cứ để xác định 
giá gói thầu là giá thị trường được tham 
khảo từ báo giá của các nhà cung cấp. 

Chính phủ cũng cho phép bệnh viện 
được lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân 
phối với trường hợp chỉ có một nhà 
(máy độc quyền) hoặc để đảm bảo tính 
tương thích về công nghệ, bản quyền 
mà không thể mua được từ đơn vị khác. 
Giá gói thầu được xác định dựa trên tính 
năng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng, khả 
năng tài chính của chủ đầu tư.

Các cơ sở y tế được phép sử dụng 
trang thiết bị do cá nhân, tổ chức trong 
và ngoài nước tặng, tài trợ (gồm trang 
thiết bị liên doanh, liên kết đã hết thời 
hạn hợp đồng), nhưng chưa hoàn thành 
thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để 
khám, chữa bệnh. Các dịch vụ kỹ thuật 
thực hiện bằng trang thiết bị này được 
Quỹ BHYT thanh toán. Bệnh viện được 
dùng kinh phí của mình để bảo trì, bảo 
dưỡng, sửa chữa các loại máy này.

Theo quy định trước đây, bệnh viện 
phải tham khảo ba báo giá khi đấu thầu 
trang thiết bị y tế. Đây là một trong những 
điểm nghẽn khiến nhiều bệnh viện không 
mua, không sửa được máy móc hiện đại. 

Bệnh viện được gỡ điểm nghẽn 
mua trang thiết bị y tế cao cấp

Tháng 10.2022, thảo luận tại tổ ở Quốc hội, 
bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh 
viện Chợ Rẫy, trăn trở không biết mua 
sắm máy móc thế nào cho đúng khi máy 
cao cấp chỉ có một hãng độc quyền, không 
có giá khác nhau để tham khảo. Theo quy 
định mới, nút thắt “ba báo giá” đã được 
Chính phủ tháo gỡ.

Nghị quyết 30 cũng sửa quy định 
về thanh toán chi phí khám chữa bệnh 
BHYT. Theo đó, Chính phủ cho phép 
tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa 
bệnh BHYT với các dịch vụ kỹ thuật 
thực hiện bằng máy do nhà thầu cung 
cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất 
theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Y tế được giao xây dựng, ban hành 
hướng dẫn xây dựng giá gói thầu trang 
thiết bị y tế, hoàn thành trong quý II/2023. 

Bộ sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc đầu 
thầu tập trung quốc gia, địa phương đảm 
bảo phù hợp với năng lực từng cấp và 
khả năng cung ứng của DN, cung ứng 
đủ, kịp thời thuốc cho khám chữa bệnh, 
hoàn thành trong quý III/2023.

Để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, 
trang thiết bị, vật tư y tế, ba văn bản đang 
được gấp rút sửa đổi, gồm: Nghị định 
98/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị 
quyết 144 của Chính phủ về việc bảo đảm 
thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Thông 
tư 15 của Bộ Y tế quy định về việc đấu 
thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.

Trong 2 ngày 3 - 4.3, Chính phủ đã 
ban hành các văn bản mới sửa đổi Nghị 
định 98 và Nghị quyết 144. Một văn bản 
còn lại, Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ 
để sớm ban hành.                      (Theo VnE)

Chính phủ yêu cầu gấp rút hoàn thiện thủ tục các dự 
án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -  2025. 

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa có công điện về việc 
khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư 
các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
và Chương trình phục hồi và phát triển 
KT-XH.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ 
CA, Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành 
Quảng Ngãi, Điện Biên, Bình Phước, 
Ninh Thuận, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bình 
Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lào Cai, 
TP HCM, Bình Dương khẩn trương hoàn 
thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc 
Chương trình phục hồi và phát triển 
KT-XH đã được Thủ tướng thông báo 
danh mục và mức vốn.

Các Bộ Tư pháp, NN&PTNT, GTVT, 
KH&CN, Y tế, LĐ-TB&XH, TN&MT, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban quản 
lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các địa 
phương liên quan khẩn trương rà soát, 
hoàn thiện dự kiến phương án phân bổ, 
thủ tục đầu tư các dự án đối với số vốn 
còn lại chưa phân bổ, chưa giao chi tiết 
của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025, bảo đảm trọng tâm, 
trọng điểm, không dàn trải.

Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị, 
địa phương rà soát tiến độ thực hiện các 
dự án chuyển tiếp, các dự án sử dụng 
vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài đã có chủ trương 
đầu tư, đề xuất bổ sung kế hoạch đầu 
tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách 
T rung ương giai đoạn 2021 - 2025 nếu 
có nhu cầu. Trên cơ sở đó gửi dự kiến 
phương án phân bổ đến Bộ KH&ĐT, 
Bộ Tài chính trong ngày 6.3, không để 
chậm trễ hơn nữa.                      (Theo PLO)

Chính phủ yêu cầu 
gấp rút hoàn thiện 
thủ tục các dự án 
đầu tư công trung hạn

 Ngày 5.3, UBND huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ 
công bố và đón nhận Bằng xếp hạng 
Di tích quốc gia đặc biệt cụm đình 
Hương Canh gồm 3 đình: Hương 
Canh, Tiên Canh và Ngọc Canh. Đây 
là 3 ngôi đình cổ tiêu biểu của nghệ 
thuật kiến trúc đình làng Bắc Bộ được 
xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 17, 
đầu thế kỷ 18.

 Ngày 5.3, Cung Thiếu nhi Hà Nội 
(Thành đoàn Hà Nội) tổ chức chương 
trình giao lưu  “Dấu son ngời”, kỷ niệm  
77 năm Ngày ký Hiệp định sơ bộ Việt - 
Pháp (6.3.1946 - 6.3.2023).

 Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, 
8 giờ ngày 5.3, tàu du lịch cao cấp Silver 
Muse (quốc tịch Bahamas) đã đưa 333 du 
khách quốc tế đến từ các nước như Đức, 
Canada, Australia, Colombia, Thái Lan, 
China... cập cảng Nha Trang, để tham 
quan, trải nghiệm tại thành phố biển.

  (Theo Nhân Dân, TTXVN/Vietnam+)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, 
bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một 
số điều tại các Nghị định quy định về 
chào bán, giao dịch DN (TPDN) riêng 
lẻ tại thị trường trong nước và chào 
bán TPDN ra thị trường quốc tế (Nghị 
định 08).

Nghị định 08 đã sửa đổi, bổ sung 
nhiều điểm mới về trách nhiệm của DN 
phát hành trái phiếu. Cụ thể, Nghị định 
bổ sung quy định: Đối với trái phiếu 

chào bán tại thị trường trong nước, 
trường hợp DN phát hành không thể 
thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, 
lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo 
phương án phát hành đã công bố cho 
nhà đầu tư, DN có thể đàm phán với 
người sở hữu trái phiếu để thanh toán 
gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản 
khác theo các nguyên tắc tuân thủ quy 
định của pháp luật dân sự và pháp luật 
có liên quan.

Việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu 

đến hạn bằng tài sản khác phải được 
người sở hữu trái phiếu chấp thuận DN 
phát hành phải công bố thông tin bất 
thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm 
về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng 
để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo 
quy định của pháp luật.

Một điểm mới khác là Nghị định 08 
cho phép được kéo dài kỳ hạn trái phiếu 
tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại 
phương án phát hành trái phiếu đã công 
bố cho nhà đầu tư.                   (Theo NLĐ)

Chính thức cho phép DN thanh toán trái phiếu bằng tài sản khác

CA huyện An Phú, tỉnh An Giang 
đang phối hợp với Phòng CSĐT tội 
phạm về ma túy, CA tỉnh điều tra vụ 
vận chuyển trái phép khoảng 18,6 kg  
ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 3.3, 
CA huyện An Phú phát hiện một số đối 
tượng đi trên ô tô 67A-112.32 có nhiều 
biểu hiện nghi vấn nên đã báo cáo Ban 
Giám đốc CA tỉnh An Giang.

Xác định đây là vụ vận chuyển  
ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về 
Việt Nam, Ban Giám đốc CA tỉnh đã chỉ 
đạo các phòng nghiệp vụ và Đội CSGT, 
trật tự CA 11 huyện, thị xã, thành phố 
phối hợp với CA huyện An Phú điều tra, 
làm rõ và truy xét chiếc xe trên.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng làm 
nhiệm vụ phát hiện chiếc ô tô trên lưu 

Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy 
từ nước ngoài về Việt Nam

Tang vật mà CA thu giữ. 

thông trên QL 91 C, đoạn thuộc ấp An 
Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú.

Phát hiện CA, các đối tượng trên xe 
ném bỏ 2 túi xách bên trong có 17 gói màu 
vàng và màu xanh, rồi tiếp tục bỏ chạy.

Lực lượng CA đã thu giữ số hàng 
hóa, đồng thời truy xét đối tượng, 
phương tiện bỏ chạy.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực 
lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng 
đang đi bộ trên QL 91 C, hướng từ thị 
trấn Long Bình đến xã Khánh An có biểu 
hiện nghi vấn nên đã kiểm tra và mời 
các đối tượng về trụ sở CA xã Khánh 
An, huyện An Phú làm việc.

Ban đầu, hai đối tượng khai nhận là 
Đinh Thanh Trực (SN 1991, trú xã Hàm 
Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận) và Thiều Văn Lai (SN 1996, trú xã 
Sơ Pai, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai).

Trực khai nhận 2 túi xách chứa  
17 bọc ny lông mà nhóm của đối tượng 
ném xuống đường là ma túy, vận chuyển 
từ Campuchia về Việt Nam. Qua giám 
định sơ bộ, 17 gói màu vàng và màu xanh 
trên được xác định là ma túy, có tổng trọng 
lượng là 18,6 kg.   (Theo TTXVN/Vietnam+)
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Bình Định

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: 
Số 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: Số 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 Trụ sở Agribank 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

NGÀY VÀ ĐÊM 6.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

1. Số lượng: 1 người.
2. Yêu cầu:
- Trình độ: Đại học hoặc cao đẳng (Hệ chính quy).
- Chuyên ngành: Tự động hóa.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Trình độ B hoặc tương đương).
- Vi tính: Tin học văn phòng (Trình độ B hoặc tương đương).
- Giới tính: Nam;  Tuổi: ≤ 40. 
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành.
3. Địa điểm làm việc: TP Quy Nhơn.                                                                                                               
 Quyền lợi người lao động khi được tuyển:
- Công việc ổn định lâu dài và nhiều cơ hội phát triển.
- Lương và phụ cấp: Theo thỏa thuận.
- Hợp đồng lao động và các chế độ bảo hiểm: Theo quy định của nhà nước.
 Hồ sơ tuyển dụng:
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch (Có chứng thực của địa phương).
- Giấy khám sức khỏe theo quy định (Của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp).
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (Có chứng thực).
- Bản sao CMND/ CCCD (Có chứng thực).
- 3 ảnh 4 x 6.
 Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31.3.2023.
 Hồ sơ gửi về: 

PHÒNG TỔNG HỢP - CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN
Địa chỉ: KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3741098
* Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi ứng viên không trúng tuyển.                   

  
 

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

Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất số BK 258523, số vào sổ cấp GCN: CS02703 do Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Định cấp ngày 21.6.2017, cụ thể như sau: 

- Thửa đất địa chỉ: Số 47 đường Phan Huy Ích, phường Nhơn Bình, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định; Diện tích: 90 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử 
dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ (2 tầng); Diện tích xây dựng: 90 m2; Diện tích 
sàn: 178,2 m2; Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng; Cấp (Hạng): Cấp 3 (N2).   

Giá khởi điểm của tài sản: 3.150.900.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
315.090.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 
Chi nhánh Quy Nhơn.

Địa chỉ: Số 155-159-161 đường Lê Hồng Phong, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định.  

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ 
ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 23.3.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày 
làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, tài khoản tại các ngân hàng của Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 15 giờ ngày 
26.3.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.          

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói 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 
cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu 
giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế, thông báo đấu giá tài sản.   

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

  
 

CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

l Vị trí 1: Nhân viên Kế toán. 
- Số lượng: 3 người. 
- Điều kiện: Chuyên môn từ Trung cấp Tài chính kế toán hoặc Quản trị kinh 

doanh trở lên, có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm; Ưu tiên người ở địa bàn huyện 
Tuy Phước. 

- Mức lương: Thoả thuận.
l Vị trí 2: Nhân viên Kế hoạch, vật tư.
- Số lượng: 2 người. 
- Điều kiện: Chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh hoặc tương đương; 

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm .
- Mức lương: Thoả thuận.
l Vị trí 3: Nhân viên kỹ thuật.
- Số lượng: 2 người.
- Điều kiện: Chuyên môn Kỹ sư Điện hoặc Kỹ sư Xây dựng; Có kinh nghiệm 

tối thiểu 2 năm .
- Mức lương: Thoả thuận.
Địa chỉ liên hệ: CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

Số 02 Trần Phú, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3834128 - 0985178126

  
 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa và mưa 
rào nhẹ rải rác, ngày nắng yếu. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa 

rào nhẹ, ngày nắng yếu. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. 

Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5, có lúc cấp 6. Biển động 
nhẹ. Sóng cao 2 - 3 m.                             (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo tổ chức đấu giá quyền sử 
dụng đất ở, quỹ đất do UBND TP Quy Nhơn quản lý, cụ thể như sau:
 Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 25.3.2023:
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, 

ngày 22.3.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Đông trụ sở UBND P. Nhơn Phú

Lô 03 Đường Đ3, lộ giới 15m 97,50 17.000.000 1.657.500.000 50 300

Khu dân cư khu vực 8, P. Trần Quang Diệu 

Lô 32 Đường ĐS4, khu A7, LG 10m 91,80 12.000.000 1.101.600.000 30 200

Lô 33 Đường ĐS4, khu A7, LG 10m 87,67 12.000.000 1.052.040.000 30 200

Lô 34 Đường ĐS4, khu A7, LG 10m 83,50 12.000.000 1.002.000.000 30 200

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý

Lô 02 Đường D2, LG 16m, khu LK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

Lô 03 Đường D2, LG 16m, khu LK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

HTKT khu DC đường vào trạm y tế xã Phước Mỹ

Lô 02 Đường ĐS 15, LG 22m 112,50 8.000.000 900.000.000 30 150

Lô 03 Đường ĐS 15, LG 22m 112,50 8.000.000 900.000.000 30 150

Lô 04 Đường ĐS 15, LG 22m 112,50 8.000.000 900.000.000 30 150

Lô 05 Đường ĐS 15, LG 22m 112,50 8.000.000 900.000.000 30 150

 Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 1.4.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, 

ngày 29.3.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Đông trụ sở UBND P. Nhơn Phú

Lô 02 Đường Đ3, lộ giới 15m 97,50 17.000.000 1.657.500.000 50 300

Khu dân cư khu vực 8, P. Trần Quang Diệu 

Lô 29 Đường ĐS4, khu A7, LG 10m 104,30 12.000.000 1.251.600.000 30 200

Lô 30 Đường ĐS4, khu A7, LG 10m 100,10 12.000.000 1.201.200.000 30 200

Lô 31 Đường ĐS4, khu A7, LG 10m 95,60 12.000.000 1.147.200.000 30 200

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý

Lô 04 Đường D2, LG 16m, khu OLK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

Lô 05 Đường D2, LG 16m, khu OLK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

HTKT khu DC đường vào trạm y tế xã Phước Mỹ

Lô 06 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

Lô 07 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

Lô 08 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

Lô 09 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

 Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 8.4.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, 

ngày 5.4.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Đông trụ sở UBND P. Nhơn Phú

Lô 01
(lô góc)

Đường Đ1, lộ giới 20m và
Đường Đ3, lộ giới 15m 117,7 20.400.000 2.401.080.000 70 400

Khu dân cư khu vực 8, P. Trần Quang Diệu 

Lô 27 Đường ĐS4, khu A7, LG 10m 112,60 12.000.000 1.351.200.000 40 250

Lô 28 Đường ĐS4, khu A7, LG 10m 108,47 12.000.000 1.301.640.000 30 250

Lô 01 
(lô góc)

Đường ĐS 5, lộ giới 13m và 
Đường ĐS 6, lộ giới 12m 100,40 18.000.000 1.807.200.000 50 300

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý

Lô 06 Đường D2, LG 16m, khu OLK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

Lô 07 Đường D2, LG 16m, khu OLK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

HTKT khu DC đường vào trạm y tế xã Phước Mỹ

Lô 10 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

Lô 11 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

Lô 12 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

Lô 13 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 15.4.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, 

ngày 12.4.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư khu vực 8, P. Trần Quang Diệu 

Lô 25 Đường ĐS4, khu A7, LG 10m 121,00 12.000.000 1.452.000.000 40 250

Lô 26 Đường ĐS4, khu A7, LG 10m 116,80 12.000.000 1.401.600.000 40 250

Lô 18 
(lô góc)

Đường ĐS 6, lộ giới 12m và 
Đường ĐS 8, lộ giới 13m 100,40 18.000.000 1.807.200.000 50 300

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý

Lô 08 Đường D2, LG 16m, khu OLK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

Lô 09 Đường D2, LG 16m, khu OLK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

Lô 10 Đường D2, LG 16m, khu OLK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

HTKT khu DC đường vào trạm y tế xã Phước Mỹ

Lô 14 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

Lô 15 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

Lô 16 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

 Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 22.4.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, 

ngày 19.4.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới Diện 

tích (m2)
Đơn giá

(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư khu vực 8, P. Trần Quang Diệu 

Lô 24 Đường ĐS4, khu A7, LG 10m 125,10 12.000.000 1.501.200.000 40 300

Lô 19 
(lô góc)

Đường ĐS 7, lộ giới 13m và 
Đường ĐS 8, lộ giới 13m 102,20 18.000.000 1.839.600.000 50 300

Lô 36 
(lô góc)

Đường ĐS 5, lộ giới 13m và 
Đường ĐS 7, lộ giới 13m 102,20 18.000.000 1.839.600.000 50 300

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý

Lô 11 Đường D2, LG 16m, khu OLK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

Lô 12 Đường D2, LG 16m, khu OLK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

Lô 13 Đường D2, LG 16m, khu OLK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

Lô 14 Đường D2, LG 16m, khu OLK-03 125,00 20.000.000 2.500.000.000 80 400

HTKT khu DC đường vào trạm y tế xã Phước Mỹ

Lô 17 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

Lô 18 Đường ĐS 15, LG 22m 125,00 8.000.000 1.000.000.000 30 200

 Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì thời gian nộp hồ sơ kết 
thúc vào lúc 16 giờ thứ Tư và tổ chức đấu giá vào thứ Bảy các tuần tiếp theo.
 Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày thông báo đến ngày mở cuộc đấu giá.
 Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân 

đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm: 1 đơn đăng ký 
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; 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.
 Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định. 
 Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản 

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:
- Tài khoản số: 0051000086868 tại Ngân hàng VCB Bình Định.
- Tài khoản số: 1355 777 777 tại Ngân hàng VCB Quy Nhơn.
- Tài khoản số: 55810003956666 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.
Nội dung nộp tiền: (Họ tên người tham gia đấu giá)... nộp tiền đấu giá đất Quy Nhơn.
 Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Nộp chung với tiền đặt 

trước vào tài khoản Công ty tại các ngân hàng.
 Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.
 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.
 Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa 

chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 Người có tài sản đấu giá: UBND TP Quy Nhơn.

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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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

TIN VẮN

Ngày 5.3, Giám đốc Chương trình 
Phát triển LHQ (UNDP), ông Achim 
Steiner đã kêu gọi gia tăng các biện pháp 
khẩn cấp nhằm hỗ trợ 52 nước đang đối 
mặt khủng hoảng nợ, thậm chí đứng 
trước nguy cơ vỡ nợ, giảm bớt gánh 
nặng này.

Trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị lần 
thứ 5 của LHQ về các nước kém phát 
triển (LDC), diễn ra tại thủ đô Doha 
(Qatar) từ ngày 5 - 9.3, ông Steiner cho 
biết 25 trong số 52 nước gặp vấn đề về 
nợ đang phải chi khoảng 20% thu nhập 
công chỉ để chi trả cho các khoản nợ. 
Ông nhấn mạnh thực trạng nợ nần tại 
các nước đang phát triển này hiện ở 
mức rất nghiêm trọng, khi tất cả 52 nước 
“đang trong tình trạng nợ nần chồng 
chất, hoặc rất gần với nguy cơ vỡ nợ”. 

Ông Steiner nhấn mạnh rằng các 
nguồn tài chính mà 25 nước sử dụng 
để trả nợ này cũng “không bền vững”. 
Do đó, ông kêu gọi nỗ lực quốc tế nhằm 
tăng tính thanh khoản, cũng như các giải 
pháp tái cơ cấu và gia hạn nợ, tránh để 
các nước trên lâm vào cảnh vỡ nợ. 

Ngày 4.3, Tổng Thư ký LHQ Antonio 
Guterres cho biết nợ nước ngoài của các 
nước nghèo đã tăng rất mạnh trong 
thập kỷ qua, do ảnh hưởng của đại 

LHQ cảnh báo nhiều quốc gia 
đứng trước nguy cơ vỡ nợ

dịch Covid-19, giá lương thực và nhiên 
liệu tăng vọt, cũng như khủng hoảng 
tài chính. Một số nước đã rơi vào tình 
trạng vỡ nợ trong 2 năm qua, trong 
đó, một số nước châu Phi như Nigeria, 
Mali và Burkina Faso đã mất tới 20 năm 

Người dân nhận hàng cứu trợ của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tại tỉnh Hajjah, Yemen, ngày 
22.1.2023.                                                                                                                                                                            Ảnh: AFP/TTXVN

phát triển. Các nước này bị cuốn vào 
vòng xoáy của bạo lực chính trị gia 
tăng, thiếu các dịch vụ cơ bản, điều 
kiện an ninh, y tế và giáo dục không 
được đảm bảo.

(Theo TTXVN)

LHQ thông qua văn bản 
về thỏa thuận lịch sử 
bảo vệ đại dương

Sau nhiều năm đàm phán, ngày 4.3, 
các quốc gia thành viên LHQ cuối cùng 
đã đạt được đồng thuận về một hiệp ước 
đại dương mang tính lịch sử.

Đây là hiệp ước đầu tiên đưa ra 
những cam kết trong việc bảo vệ đại 
dương, một kho báu quan trọng bao 
phủ gần một nửa hành tinh của chúng 
ta, đảo ngược những tổn thất đa dạng 
sinh học biển cũng như đảm bảo phát 
triển bền vững.

Hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý 
nhằm bảo tồn và đảm bảo sử dụng bền 
vững đa dạng sinh học đại dương đã 
được thảo luận trong suốt 15 năm.

Hiệp ước mới này sẽ cho phép thành 
lập các khu bảo tồn trong các vùng biển 
quốc tế, nằm ngoài quyền tài phán của 
các quốc gia. Hiệp ước cũng buộc các 
quốc gia phải đánh giá tác động của các 
hoạt động được đề xuất trên đại dương 
đối với môi trường.              (Theo VTV.VN)

Bảo vệ đa dạng sinh học và tài nguyên của các 
đại dương.                                                                Ảnh: AFP

Số liệu trên được đưa ra trong báo 
cáo tài chính của Chính phủ Trung Quốc 
công bố tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 
nhất Đại hội Đại biểu nhân dân (Quốc 
hội) toàn quốc khóa XIV sáng 5.3 tại 
Bắc Kinh, Trung Quốc. Cụ thể, ngân 
sách quốc phòng của nước này trong 
năm 2023 là 1.553,7 tỷ nhân dân tệ (gần 
225 tỷ USD), tăng 7,2% so với cùng kỳ 
năm ngoái.

Đây là năm thứ ba liên tiếp chi tiêu 

quốc phòng của Trung Quốc tăng kể từ 
năm 2021, cũng là năm thứ 8 liên tiếp 
duy trì tăng trưởng ở mức một con số. 
Năm 2016, ngân sách quốc phòng của 
nước này lần đầu tiên tăng một con số 
sau 5 năm, ghi nhận ở mức 7,6%. Từ 
năm 2011 đến 2015, con số này lần lượt 
là 12,7%, 11,2%, 10,7%, 12,2% và 10,1%.

Theo Hãng tin AFP, đây là ngân sách 
quốc phòng quốc gia lớn thứ nhì thế 
giới, sau Mỹ.                         (Theo VOV.VN)

 Ngày 4.3, LHQ đã kêu gọi các 
nước đẩy nhanh việc tiếp nhận người tị 
nạn Syria từ các khu vực chịu ảnh hưởng 
thảm họa động đất ở nước này và Thổ 
Nhĩ Kỳ vừa qua.

 Ngày 4.3, Liên minh châu Âu (EU) 
tuyên bố đang thiết lập “một cầu hàng 
không nhân đạo” nhằm đưa hàng viện 
trợ tới TP Goma, miền Đông của Cộng 
hòa dân chủ Congo.

 Ngân hàng Thế giới công bố báo 
cáo về thiệt hại vật chất trực tiếp do động 
đất ở Syria ước tính khoảng 5,1 tỷ USD.

 Bộ Tài chính Mỹ ước tính nước 
này sẽ tiêu tốn khoảng 10 triệu USD 
trong năm 2023 để thực hiện một 
chương trình kiểm soát các rủi ro đầu 
tư nước ngoài liên quan đến những 
công nghệ có khả năng đe dọa an ninh 
quốc gia.

 Trang tin Defense Express của 
Ukraine dẫn một số nguồn thạo tin 
cho biết, Nga đã lần đầu tiên sử dụng 
bom dẫn đường UPAB-1500B, nặng 1,5 tấn 
trong cuộc xung đột tại Ukraine.

 Ít nhất 5 người thiệt mạng 
và 25 người bị thương trong vụ nổ tại 
một nhà máy oxy thuộc nhà máy thép 
Sheema của Bangladesh, trong ngày 4.3.

 Ngày 4.3, giới chức Mỹ cho 
biết một máy bay của công ty tư nhân 
Conexon, có trụ sở tại TP Kansas, bang 
Missouri, đã bị ảnh hưởng khi bay vào 
vùng nhiễu động nghiêm trọng trên bầu 
trời New England, Đông Bắc nước này, 
khiến 1 hành khách thiệt mạng.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 7,2% trong năm 2023

Quân đội Trung Quốc.                                      Ảnh: Reuters

Ngày 4.3, Bộ trưởng Bộ Năng lượng 
và Mỏ Algeria, ông Mohamed Arkab, 
đã thông báo nước này sẽ triển khai thử 
nghiệm hệ thống lưu trữ điện năng cho 
hai nhà máy điện năng lượng mặt trời mới 
có công suất lần lượt là 3 và 4 megawatt.

Các nhà máy này do Tập đoàn Điện 
lực và Khí đốt Algeria (Sonelgaz) đầu tư 
xây dựng và vận hành tại tỉnh Djanet, 
một tỉnh ở phía Đông Nam và nằm hoàn 
toàn trong sa mạc Sahara, có nhiệm vụ 

Algeria phát triển điện năng lượng mặt trời ở sa mạc
cung cấp năng lượng điện cho các khu 
vực lân cận. Bộ trưởng Arkab cho biết 
đây là lần đầu tiên Algeria tiến hành thử 
nghiệm  này trong lĩnh vực sản xuất và 
lưu trữ 100% năng lượng mặt trời. Ông 
đồng thời khẳng định rằng loại nhà máy 
điện này sẽ tiếp tục được xây dựng tại 
tất cả các khu vực sa mạc xa xôi ở phía 
Nam đất nước với mục đích giảm tiêu 
thụ khí đốt tự nhiên và dầu diesel trong 
sản xuất điện.                   (Theo Vietnam+) Nhà máy khí đốt Kechba, Algeria. Ảnh minh họa: Sputnik

“Chúng tôi đang xây dựng cơ chế để 
dùng tài sản Nga bị tịch thu sang phục 
vụ hoạt động tái thiết. Cơ chế đặc biệt 
về bồi thường chiến tranh đang được 
Ukraine cùng các nước đối tác xây dựng 
dựa trên thỏa thuận quốc tế”, Thủ tướng 

Ukraine dùng 460 triệu USD tịch thu của Nga để tái thiết đất nước
Ukraine Denys Shmyhal cho biết tại hội 
thảo ngày 5.3 ở Lviv.

Tổng giá trị tài sản mà các nước tịch 
thu từ ngân hàng Nga theo những biện 
pháp trừng phạt trong hơn một năm qua 
là khoảng hơn 460 triệu USD.

Thủ tướng Shmyhal nói cơ chế bồi 
thường chiến tranh sẽ được cụ thể hóa 
thành hiệp ước quốc tế. 

(Theo VnExpress.net)

Lực lượng cứu hộ tìm người sống sót dưới đống 
đổ nát của chung cư bị tập kích tên lửa ở Dnipro, 
Ukraine, ngày 15.1.                                          Ảnh: Reuters


