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Đoàn kết, năng động, sáng tạo
vì sự phát triển bền vững  

Chuyển đổi số là bước đi tất yếu trong 
thời đại công nghiệp lần thứ 4 hiện 
nay. Đây là cơ sở, nền tảng để xây dựng 
chính quyền số, phát triển kinh tế số và 
xây dựng xã hội số trong môi trường số 
an toàn, văn minh… u 6

PHIÊN CHỢ “ĐƯA HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN”:

Kích cầu tiêu dùng 
hàng Việt 

l

u 7

Tháng Nhân đạo sau 5 năm triển khai trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong các tầng lớp nhân dân.
- Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (phải) dự phiên Chợ Nhân đạo trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng Nhân đạo lần thứ 5.                Ảnh: N.T

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CTĐ TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị trong chuyển đổi số

l
XUNG QUANH SỰ VIỆC TẠI FARMSTAY NẪU ECOVALLEY:

HTX chưa đăng ký kinh doanh 
dịch vụ ăn uống . . . . . . . . . . . . . . .u4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u5

l Nâng cao năng lực cho 
hòa giải viên cơ sở . . . . . . . . . . .u8

LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG NHÂN ĐẠO NĂM 2022:

Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa 
hành động nhân ái  u2 u2

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc dâng hoa, 
dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 11.5, tại TP 
Quy Nhơn, Hội CTĐ tỉnh 
tổ chức Lễ phát động Tháng 
Nhân đạo năm 2022 với chủ 
đề Gắn kết cộng đồng - Lan 
tỏa hành động nhân ái và 
phiên Chợ Nhân đạo 0 đồng. 
Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn; 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang.

Tháng Nhân đạo năm 2022 
bắt đầu từ ngày 1 - 31.5, trong 
đó hai tuần cao điểm từ ngày 
8.5 (Ngày CTĐ và Trăng lưỡi 
liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19.5 
(Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh). Trọng tâm của Tháng 
Nhân đạo năm 2022 là hai 
chương trình “An toàn cho 
ngư dân nghèo, khó khăn” 
và “Dinh dưỡng cho trẻ em 
nghèo, khuyết tật”. 

Đây là lần thứ 5 Hội CTĐ 
tỉnh tổ chức Tháng Nhân đạo 
với mục đích thông qua các 
hoạt động nhằm tăng cường 
trách nhiệm của các cấp ủy 
đảng, chính quyền, các lực 
lượng xã hội trong công tác 
nhân đạo và hoạt động CTĐ; 
nâng cao nhận thức, thúc đẩy 
hành xử nhân ái trong các tầng 
lớp nhân dân.

Các hoạt động của Tháng 
Nhân đạo được tổ chức rộng 
khắp để tăng hiệu ứng, lan tỏa 
tới các tầng lớp nhân dân. Một 
số mục tiêu đề ra trong Tháng 
Nhân đạo năm 2022 là: Phấn 
đấu trợ giúp bằng nhiều hình 
thức, ít nhất cho 10.000 lượt 
ngư dân, trẻ em, người dân có 
hoàn cảnh khó khăn… trong 
toàn tỉnh; có ít nhất 300 địa chỉ 
nhân đạo được giới thiệu và 

cập nhật kết quả lên hệ thống 
iNhandao quốc gia; trong đó, 
mỗi xã, phường, thị trấn giới 
thiệu và cập nhật ít nhất 2 địa 
chỉ mới. Mỗi huyện, thị, thành 
hội thực hiện ít nhất 1 công 
trình, phần việc nhân đạo trị 
giá tối thiểu 40 triệu đồng, vận 
động xây dựng quỹ hội đạt tối 
thiểu 50 triệu đồng…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang nhấn mạnh, chủ đề của 
Tháng Nhân đạo năm nay 
mang thông điệp rất ý nghĩa: 
Mọi người hãy gắn kết với 
nhau bằng những việc làm 
tử tế dù nhỏ bé; mỗi hành 
động nhân ái nhỏ sẽ lan tỏa, 
tác động mạnh mẽ, nhân lên 
nhiều hành động đẹp, góp 
phần xây dựng một cộng đồng 
đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải  Giang yêu cầu 
chính quyền các địa phương 
và những cơ quan liên quan 
quan tâm, tạo điều kiện để 
các hoạt động của Tháng 
Nhân đạo diễn ra thuận lợi 
trên địa bàn; từ đó, phát hiện, 
ghi nhận, vinh danh và khen 
thưởng xứng đáng những tấm 
gương tình nguyện, các hoạt 
động nhân đạo ý nghĩa.

Sau buổi lễ, Hội CTĐ tỉnh 
khai mạc phiên Chợ Nhân 
đạo 0 đồng. Phiên chợ có 
14 gian hàng của các đơn vị 
trực thuộc Hội CTĐ tỉnh với 
hơn 30 mặt hàng dành tặng 
cho 150 ngư dân nghèo, bệnh 
nhân nặng, người khuyết tật 
nặng,  người cao tuổi neo 
đơn bệnh tật, người có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn của 
TP Quy Nhơn.            NGỌC TÚ

LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG NHÂN ĐẠO NĂM 2022:

Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa 
hành động nhân ái 

(BĐ) - Ngày 11.5, Hội LHPN 
tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến 
tham gia đóng góp dự thảo 
Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình (sửa đổi) nhằm tham vấn 
ý kiến của các chuyên gia, tổ 
chức, cá nhân có liên quan góp 
ý vào dự thảo Luật.

Theo đó, dự thảo Luật 
gồm 6 chương, 62 điều, tăng 
16 điều so với luật ban hành 
năm 2007; trong đó, sửa đổi, 
bổ sung 35 điều, quy định mới 
27 điều.

Các đại biểu tham dự Hội 

nghị đã đóng góp nhiều ý kiến 
đề nghị sửa đổi, bổ sung một 
số vấn đề, như: Lồng ghép giới 
trong dự thảo Luật; gắn với 
tiêu chí đánh giá gia đình văn 
hóa; quy định trách nhiệm của 
các tổ chức chính trị - xã hội, 
của Hội LHPN trong phòng, 
chống bạo lực gia đình... nhằm 
đảm bảo phù hợp với thực tiễn 
đời sống xã hội, góp phần tăng 
cường các biện pháp bảo vệ 
phụ nữ và trẻ em.

Phó Chủ tịch Hội LHPN 
tỉnh Đặng Thị Hồng Hạnh 

cho biết, với vai trò là tổ chức 
đại diện, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp cho hội viên, 
phụ nữ, thời gian qua, Hội 
LHPN tỉnh đã luôn chủ động 
phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan triển khai các 
chương trình, kế hoạch nhằm 
hạn chế tình trạng bạo lực gia 
đình; tham gia giải quyết, lên 
tiếng trong nhiều vụ việc bạo 
hành, xâm hại phụ nữ, trẻ em; 
tham gia phản biện các quy 
định pháp luật, trong đó có dự 
thảo Luật.              DƯƠNG LINH

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày 11.5, Ban Thường 
vụ Thị ủy An Nhơn tổ chức 
hội nghị triển khai, quán triệt 
chuyên đề Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh - năm 2022 
về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên gương mẫu, có đạo 
đức cách mạng trong sáng, 
đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ” và Quy định số 41 
ngày 3.11.2021 của Bộ Chính trị 

về “miễn nhiệm, từ chức đối với 
cán bộ”. Hội nghị được tổ chức 
theo hình thức trực tuyến đến 
16 điểm cầu của 15 xã, phường 
và CA thị xã với hơn 1.300 đảng 
viên tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu 
được nghe những nội dung cơ 
bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn 
của tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên nói 

chung và đội ngũ cán bộ, đảng 
viên tỉnh Bình Định có phẩm 
chất đạo đức cách mạng, đủ 
năng lực, tiên phong, gương 
mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, Ban 
Thường vụ Thị ủy An Nhơn 
triển khai Quy định số 41 ngày 
3.11.2021 của Bộ Chính trị về 
“Miễn nhiệm, từ chức đối với 
cán bộ”.                THANH MINH

Thị ủy An Nhơn quán triệt chuyên đề Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh năm 2022

(BĐ) - Ngày 11.5, Chủ tịch 
UBND tỉnh có Công văn số 
2497/UBND-KSTT chỉ đạo về 
kết quả chỉ số PAPI năm 2021.

Theo đó, trên cơ sở nghiên 
cứu nội dung báo cáo Chỉ 
số PAPI năm 2021, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao Sở Nội vụ 
chủ trì, phối hợp với Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan tổ 
chức khảo sát phúc tra, phân 
tích, đánh giá việc thực hiện 
các nội dung, tiêu chí của chỉ 
số PAPI trong năm 2021 gắn 
với đánh giá việc lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành của người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị, 
địa phương liên quan đến công 
tác tổ chức triển khai thực hiện 
“Kế hoạch của UBND tỉnh về 
cải thiện và nâng cao Chỉ số 
PAPI của tỉnh” và các văn bản 
chỉ đạo của Chủ tịch UBND 
tỉnh về Chỉ số PAPI. 

Từ đó, tổng hợp, báo cáo và 

tham mưu, đề xuất cụ thể các 
giải pháp cải thiện thực chất kết 
quả chỉ số PAPI trong thời gian 
tới nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu 
cầu theo Chương trình hành 
động số 09 của Tỉnh ủy về cải 
cách hành chính, trọng tâm là 
cải cách thủ tục hành chính giai 
đoạn 2020 - 2025. 

Theo kết quả Chỉ số Hiệu 
quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh ở Việt Nam (Chỉ 
số PAPI) năm 2021 được công 
bố ngày 10.5, tỉnh Bình Định 
đạt 41,944 điểm, xếp vị trí thứ 
37, thuộc nhóm “Trung bình 
thấp”; giảm 15 bậc so với năm 
2020. Trong đó, 5/8 chỉ số nội 
dung giảm điểm so với năm 
2020, bao gồm: “Tham gia của 
người dân ở cơ sở”, “Công khai 
minh bạch”, “Trách nhiệm giải 
trình với người dân”, “Kiểm 
soát tham nhũng trong khu vực 
công” và “Thủ tục hành chính”.

M.LÂM

Đề xuất giải pháp cải thiện 
thực chất chỉ số PAPI trong 
thời gian tới 

Trong khuôn khổ chuyến 
công tác tiếp xúc cử tri trước 
kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 
XV tại Bình Định, chiều 11.5, 
đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính, ĐBQH 
đơn vị tỉnh Bình Định đã 
đến dâng hoa, dâng hương 
tại Bảo tàng Quang Trung, 
huyện Tây Sơn.

Cùng dâng hoa,  dâng 
hương có các đồng chí: Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn 

Phi Long - Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh và lãnh đạo huyện 
Tây Sơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Hồ Đức Phớc và các đại biểu 
thực hiện nghi lễ dâng hoa tại 
Tượng đài Hoàng đế Quang 
Trung và dâng hương tại Đền 
thờ Tây Sơn Tam kiệt để tỏ 
lòng thành kính và tôn vinh 

công lao to lớn của vị anh 
hùng dân tộc Quang Trung - 
Nguyễn Huệ, các văn thần, võ 
tướng triều đại Tây Sơn trong 
sự nghiệp đấu tranh dựng 
nước và giữ nước của dân tộc. 

Các đại biểu cũng tham 
quan Nhà trưng bày Bảo 
tàng Quang Trung; xem phim 
công nghệ 3D hiện đại trình 
chiếu phim về chiến thắng 
Ngọc Hồi - Đống Đa, chiến 
thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, 
các di tích, danh thắng của  
Bình Định.               

 VĂN PHONG

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc dâng hoa,
dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung.                  Ảnh: VĂN PHONG
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 10.5, Phó Thủ 
tướng Thường trực Chính 
phủ Phạm Bình Minh đã ký 
Quyết định số 568/QĐ-TTg 
công nhận huyện Phù Cát 
đạt chuẩn nông thôn mới  
năm 2020. 

Năm 2011, huyện Phù Cát 
triển khai thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới tại 16 xã 

với xuất phát điểm thấp. Trong 
đó, có 4 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí,  
9 xã đạt 6 - 7 tiêu chí và 3 xã 
đạt 5 tiêu chí; bình quân toàn 
huyện đạt 6,7 tiêu chí/xã. Đến 
năm 2021, 16/16 xã của Phù 
Cát hoàn thành 19/19 tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới; toàn 
huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí 
theo bộ tiêu chí nông thôn mới 
cấp huyện. Thu nhập bình 

quân đầu người toàn huyện 
đạt 50,7 triệu đồng/người/
năm, cao gấp 2,6 lần so với 
năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo của 
huyện giảm từ 12,8% (năm 
2011) còn 2,8% (năm 2021). 
Hệ thống cơ sở vật chất, hạ 
tầng hoàn thiện, đời sống của 
người dân ngày càng được  
nâng cao.                     

THU DỊU

Công nhận huyện Phù Cát đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2020

(BĐ) - Tiếp tục chương trình 
tiếp xúc cử tri trước kỳ họp  
thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 
11.5, các ĐBQH đơn vị tỉnh Bình 
Định đã tiếp xúc cử tri tại Hoài 
Nhơn, An Nhơn và Hoài Ân. 
l Phó Trưởng đoàn ĐBQH 

tỉnh Lý Tiết Hạnh đã tiếp xúc 
cử tri phường Tam Quan Nam 
và phường Hoài Xuân (TX 
Hoài Nhơn).

Cử tri phường Tam Quan 
Nam và Hoài Xuân kiến nghị 
đến ĐBQH nhiều vấn đề liên 
quan đến lĩnh vực đất đai như 
quy định về tách thửa, chuyển 
mục đích sử dụng đất trong 
Luật Đất đai năm 2013 còn 
nhiều bất cập, gây khó khăn 
cho chính quyền địa phương và 
người dân trong thực hiện; một 
số chế độ, chính sách liên quan 
đến người có công, người tham 
gia kháng chiến, cựu thanh niên 
xung phong, gia đình thương 
binh, liệt sĩ chưa bám sát thực 
tế, ảnh hưởng không nhỏ đến 
quyền lợi hợp pháp của các đối 
tượng này. Cần quan tâm đầu 

tư, mua sắm trang thiết bị y tế 
hiện đại; đào tạo, bố trí đội ngũ 
y, bác sĩ có trình độ, chuyên môn 
cao để đáp ứng tốt hơn nữa việc 
khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH 
tỉnh Lý Tiết Hạnh tiếp thu, 
ghi nhận và trực tiếp giải trình 
nhiều ý kiến, kiến nghị cử tri 
gửi đến ĐBQH. Trong đó, tập 
trung vào các vấn đề liên quan 
đến chính sách, pháp luật về 
đất đai; thực hiện chế độ đối 
với người có công, cán bộ 
không chuyên trách cấp xã, các 
hội đặc thù…
l ĐBQH  Đồng Ngọc Ba - 

Ủy viên Thường trực Ủy ban 
Pháp luật của Quốc hội - đã tiếp 
xúc cử tri phường Nhơn Hòa 
(TX An Nhơn) và xã Ân Tường 
Tây (huyện Hoài Ân).

Cử tri phường Nhơn Hòa 
đã đề nghị nhà nước có biện 
pháp đẩy mạnh tín dụng hợp 
pháp, hạn chế và xử lý triệt để 
tín dụng đen, đầu cơ đẩy giá đất 
lên cao; xem xét quỹ đất cũng 
như cơ chế hỗ trợ đất ưu đãi cho 

người nghèo, người có công và 
có chính sách hỗ trợ nông dân 
sản xuất trong thời điểm xăng 
dầu, vật tư nông nghiệp liên tục 
tăng giá. Cử tri phường cũng đề 
nghị cấp ủy, chính quyền các 
cấp tiếp tục tăng cường phòng, 
chống tham nhũng; đảm bảo lợi 
ích hài hòa giữa nhân dân, nhà 
nước và DN khi thực hiện công 
tác đền bù đất đai phục vụ cho 
việc triển khai các dự án. 

Cử tri xã Ân Tường Tây kiến 
nghị có cơ chế nâng giá đền bù 
đất nông nghiệp khi thu hồi 
đất của nhân dân; hỗ trợ địa 
phương xây dựng cơ sở hạ 
tầng, nhất là các thiết chế văn 
hóa, TDTT. Cử tri cũng bày 
tỏ lo lắng khi giá điện, xăng 
dầu, vật tư nông nghiệp liên 
tục tăng cao; tình trạng nhiều 
sinh viên ra trường chưa tìm 
được việc làm... 

ĐBQH Đồng Ngọc Ba đánh 
giá các ý kiến, kiến nghị rất xác 
đáng và giải thích, làm rõ một 
số vấn đề cử tri quan tâm. 

VĂN LỰC - HỒNG PHÚC

ĐBQH tiếp xúc cử tri tại Hoài Nhơn, 
An Nhơn và Hoài Ân

(BĐ) - Chiều 11.5, Ban Từ 
thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ 
chức tặng 200 suất quà cho 
người khuyết tật, nạn nhân 
da cam, người có hoàn cảnh 
khó khăn tại TP Quy Nhơn 
nhân Đại lễ Phật đản năm 
2022 (Phật lịch 2566). Mỗi 
suất quà gồm 10 kg gạo và  
200 nghìn đồng.
l Sáng 11.5, Đoàn từ thiện 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
huyện Tuy Phước tổ chức gặp 
mặt, động viên và tặng 100 suất 
quà (mỗi suất gồm 5 kg gạo và 
200 nghìn đồng) cho người 
khuyết tật, bệnh nhân nghèo và 
người già neo đơn. Số quà trên 

Tặng 300 suất quà cho người
khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn

(BĐ) - Sáng 11.5, nhân Đại 
lễ Phật đản 2022 (Phật lịch 
2566), bà Nguyễn Thị Phong 
Vũ - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến 
thăm và chúc mừng Ban trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tỉnh, các chức sắc Phật giáo 
tiêu biểu trong tỉnh.    

Đoàn đã thăm Ban trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tỉnh và Hòa thượng Thích 
Nguyên Phước - Ủy viên 
Thường trực Hội đồng Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Trưởng ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh, Viện 
chủ Tổ đình Long Khánh (TP 
Quy Nhơn); Hòa thượng Thích 
Viên Đạt - Chứng minh Ban Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tỉnh, Trụ trì chùa Giác Nguyên 
(xã Nhơn Tân, TX An Nhơn); 
Hòa thượng Thích Nguyên 
Chơn - Chứng minh Ban Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tỉnh, Trụ trì chùa Liên 
Hoa (phường Bùi Thị Xuân, 
TP Quy Nhơn). 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị 
Phong Vũ đã chia sẻ với Ban 
trị sự, các vị chức sắc Phật giáo 
về một số kết quả trong phát 
triển KT-XH, thành quả phòng, 
chống dịch Covid-19 của tỉnh. 
Những kết quả tích cực, ấn 

tượng về KT-XH trong bối cảnh 
chịu ảnh hưởng nặng nề của đại 
dịch thời gian qua có sự chung 
sức, đồng lòng của cộng đồng 
Phật giáo. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong 
Vũ gửi lời chúc an vui tới các 
vị chức sắc, chức việc, tăng ni 
và toàn thể phật tử trong tỉnh; 
chúc Đại hội đại biểu Phật giáo 
tỉnh sắp tới sẽ thành công tốt 
đẹp. Bà cũng kỳ vọng cộng 
đồng Phật giáo trong tỉnh sẽ 
phát huy truyền thống tốt đẹp 
của Phật giáo Việt Nam, hưởng 
ứng và tham gia tích cực phong 
trào thi đua yêu nước, các cuộc 
vận động do Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh phát động, đóng góp 
cho công tác an sinh xã hội của 
tỉnh, xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc…

Thay mặt Hội đồng Trị 
sự, tăng ni, phật tử tỉnh, Hòa 
thượng Thích Nguyên Phước, 
Trưởng Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh bày tỏ 
niềm vinh dự khi tiếp tục nhận 
được sự quan tâm, ủng hộ của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 
Hòa thượng khẳng định: Phật 
giáo là thành viên của Mặt trận 
và sẽ luôn đồng hành, hưởng 
ứng các hoạt động, phong trào, 
cuộc vận động do Mặt trận phát 
động, nỗ lực đóng góp vào sự 
phát triển chung của tỉnh nhà. 

NGUYỄN MUỘI

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ
Phật đản 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ chúc mừng Ban trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Hòa thượng Thích Nguyên Phước nhân Đại 
lễ Phật đản.                                                                                                                                  Ảnh: N.M

(BĐ) - Chiều 11.5, Hiệp hội 
Du lịch Bình Định tổ chức Đại 
hội Hiệp hội Du lịch Bình Định 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 
2026. Tham dự Đại hội có Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang; đại diện lãnh đạo Hiệp 
hội Du lịch Việt Nam. 

Toàn tỉnh hiện có 384 cơ 
sở lưu trú/11.623 phòng;  
35 DN lữ hành, trong có 10 DN 
lữ hành quốc tế và 25 DN lữ 
hành địa phương. Lực lượng 
lao động trong ngành hiện nay 
là 9.500 lao động. Kết quả này 
có sự đóng góp tích cực của 
Hiệp hội Du lịch Bình Định. 

Trong nhiệm kỳ 2017 - 
2021, hoạt động du lịch cả 
nước nói chung và Bình Định 
nói riêng bên cạnh thuận lợi 
cũng gặp nhiều khó khăn và 
thách thức, đặc biệt là dịch 
Covid-19 gây thiệt hại lớn cho 
du lịch. Cùng với toàn ngành, 
Hiệp hội Du lịch Bình Định 
nói chung, các DN kinh doanh 
dịch vụ du lịch trên địa bàn 
tỉnh nói riêng đã kịp thời đề 
ra những giải pháp ứng phó, 
tăng cường thu hút du khách, 
tạo thêm nhiều sản phẩm 

Phát huy vai trò của Hiệp hội trong phát triển 
du lịch Bình Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp 
hội Du lịch tỉnh Bình Định khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2026.              Ảnh: NGUYỄN THU

mới, nâng cao chất lượng 
dịch vụ… góp phần tạo mức 
tăng trưởng khá trong phát 
triển du lịch của tỉnh, đóng 
góp quan trọng cho sự  phát 
triển KT-XH địa phương. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang ghi nhận và đánh giá 
cao những thành tích mà Hiệp 
hội Du lịch Bình Định đã đạt 
được trong nhiệm kỳ qua và 
đặc biệt ghi nhận sự tích cực, 
chủ động của Hiệp hội trong 
đề ra phương hướng chung 
cho nhiệm kỳ đến. Thời gian 
tới, Hiệp hội cùng với Sở Du 

lịch, DN du lịch xây dựng 
nhiều chương trình kích cầu 
nội địa, tạo ra sản phẩm phù 
hợp, thích ứng trong bối cảnh 
dịch Covid-19, để du lịch Bình 
Định không lỡ nhịp phục hồi 
và phát triển, hướng tới mục 
tiêu xây dựng Bình Định trở 
thành điểm đến: An toàn -  
Thân thiện - Hấp dẫn. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp 
hành Hiệp hội gồm 16 thành 
viên, ông Nguyễn Hoàng Vũ 
tiếp tục tái cử chức Chủ tịch 
Hiệp hội Du lịch Bình Định 
khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

NGUYỄN THU

do các nhà hảo tâm trong và 
ngoài huyện quyên góp hỗ trợ. 

AN PHƯƠNG - XUÂN VINH

Tặng quà cho người khuyết tật, nạn 
nhân da cam, người có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn TP Quy Nhơn. Ảnh: A.P
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THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC

Ngày 10.5, UBND huyện An Lão 
có báo cáo nội dung kiểm tra thông 
tin báo chí phản ánh tại Farmstay Nẫu 
Ecovalley, thôn 1, xã An Toàn, An Lão. 
Theo đó, dịch vụ Famstay Nẫu Ecovalley 
là của HTX Nông dược và Dịch vụ tổng 
hợp An Toàn (sau đây gọi tắt là HTX). 

Qua kiểm tra, hóa đơn dịch vụ ăn 
uống theo báo chí phản ánh là của HTX 
phục vụ đoàn khách Quy Nhơn ngày 
2.5.2022 gồm 17 người. Về giá cả phục 
vụ, HTX đã có menu báo giá trước cho 
đoàn khách, tuy nhiên giá một số thức 
uống chưa ghi rõ ràng (như giá thức 
uống khác từ 25.000 - 50.000 đồng, giá 
cà phê từ 40.000 - 50.000 đồng…). Ngoài 
ra, do yêu cầu của đoàn khách nên có 
một số mặt hàng thức ăn phát sinh ngoài 
menu báo giá. 

HTX đăng ký nhiều ngành nghề 
kinh doanh, trong đó có một số ngành 
nghề đã hoạt động kinh doanh. Về kinh 
doanh trồng rau, đậu, cây dược liệu… 
trồng đúng vùng quy định. Tuy nhiên, 
chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh 
dịch vụ ăn uống; có niêm yết giá nhưng 
chưa đầy đủ các mặt hàng.

Theo đánh giá của UBND huyện An 
Lão, HTX mới thành lập, do nhóm thanh 
niên trẻ tuổi có ý tưởng kinh doanh, 
nhiều tâm huyết với định hướng ban 
đầu chủ yếu về trồng dược liệu chế biến 
thành những mặt hàng nông dược có giá 
trị, kết hợp mô hình du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng. Bước đầu mới hình thành 
ý tưởng khởi nghiệp và mong muốn giới 
thiệu, quảng bá vẻ đẹp của vùng đất An 
Toàn đến với du khách. 

Đây là mô hình kinh doanh có ý 
tưởng tốt, có tiềm năng phát triển tại 
địa phương. HTX còn hỗ trợ, hướng 
dẫn người dân chuyển đổi canh tác từ 
trồng các nông sản có giá trị thấp sang 
trồng dược liệu và cây ăn trái có giá trị 
cao, góp phần giải quyết việc làm, tăng 

Gửi đơn tới Báo Bình Định, ông 
Huỳnh Sơn, ở xóm Thọ Quý (thôn Thọ 
Lộc 2, xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn), trình 
bày: Gia đình ông có khoảnh đất trồng 
keo tại khu vực Gò Cây Sơn, thuộc thửa 
đất số 91 (TĐ 91); diện tích hơn 7.600 m2. 
Thửa đất có nguồn gốc do HTX Nông 
nghiệp 2 Nhơn Thọ (xã Nhơn Thọ) giao 
cho gia đình ông canh tác, sử dụng ổn 
định từ năm 1982. 

Năm 2020, UBND TX An Nhơn ban 
hành quyết định thu hồi TĐ 91 để xây 
dựng công trình “Khu sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến 
trồng cây ăn quả và các cây dược liệu”. 
Thời điểm này, ông Tạ Xuân Ba (ở thôn 
Thọ Lộc 2, đã chết vào tháng 7.2021) 
đứng ra kê khai để nhận tiền bồi thường 
giải phóng mặt bằng (GPMB). Sau đó, 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 
phát triển quỹ đất (DAĐTXD&PTQĐ) 
TX An Nhơn xác lập hồ sơ, tính toán 
giá trị bồi thường về đất với số tiền hơn  
197 triệu đồng cho ông Ba.

Ông Sơn đã khởi kiện vụ việc ra tòa 
án. Tại bản án số 60/2022/DS-ST ngày 
25.3.2022 về việc “tranh chấp quyền sở 
hữu tài sản”, TAND TX An Nhơn nêu 
rõ: Theo quy định tại khoản 4, Điều 21 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Hội đồng 

Tăng cường phòng, 
chống đuối nước  
ở trẻ em 

(BĐ) - Ngày 10.5, Chủ tịch UBND 
tỉnh có Công điện số 03/CĐ-UBND về 
tăng cường công tác phòng, chống đuối 
nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 
các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục 
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg 
ngày 26.5.2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường các giải pháp bảo 
đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ 
trẻ em; Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 
19.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt Chương trình phòng, chống 
tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 
- 2030 và Quyết định số 3868/QĐ-UBND 
ngày 20.9.2021 của UBND tỉnh về việc 
ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 
trình phòng, chống tai nạn thương tích 
trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 
2030; đặc biệt chú trọng công tác phòng, 
chống đuối nước cho trẻ em; các chỉ đạo 
của Ủy ban Quốc gia về trẻ em và của 
UBND tỉnh về công tác trẻ em trong thời 
gian qua.

Sở LĐ-TB&XH tăng cường thanh tra, 
kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, 
chống đuối nước trẻ em tại các địa 
phương, nhất là các địa phương thường 
xuyên xảy ra đuối nước trẻ em. Thường 
xuyên rà soát, đề xuất kịp thời với Trưởng 
Ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em và 
UBND tỉnh các biện pháp hiệu quả trong 
công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố chủ động triển khai hiệu quả 
công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ 
em. Cụ thể, chỉ đạo, tổ chức, phối hợp 
giữa các ban, ngành, các tổ chức, đặc 
biệt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các 
tổ chức, các thành viên Ban Bảo vệ trẻ 
em cấp xã, cá nhân tình nguyện tham 
gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời 
gian không đến trường, đặc biệt là dịp 
nghỉ hè, trong thời gian bão, lũ, thiên tai 
để bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là  
đuối nước…                                               M.LÂM

XUNG QUANH SỰ VIỆC TẠI FARMSTAY NẪU ECOVALLEY:

HTX chưa đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống

thu nhập cho đồng bào Bana của xã An 
Toàn. Tuy nhiên, do còn trẻ, chưa có 
nhiều kinh nghiệm, chưa nghiên cứu 
đầy đủ các quy định của pháp luật nên 
một số thủ tục kinh doanh còn thiếu và 
hoạt động mang tính tự phát, còn nhiều 
thiếu sót. 

Để phát triển du lịch theo đúng định 
hướng của huyện và đảm bảo các quy 
định pháp luật, qua đó góp phần làm 
cho An Lão trở thành điểm đến hấp dẫn, 
an toàn đối với du khách trong thời gian 
đến, UBND huyện An Lão đã yêu cầu 
HTX dừng hoạt động kinh doanh chưa 
đủ điều kiện; dừng hoạt động kinh 
doanh đối với ngành nghề chưa đăng 
ký (kinh doanh dịch vụ ăn uống) và cam 
kết chỉ hoạt động trở lại khi đã thực hiện 
đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo 
quy định. 

Đối với những sai phạm của HTX, các 
ngành chức năng của huyện đang củng 
cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

HTX được cấp giấy chứng nhận đăng 
ký lần đầu vào ngày 19.7.2021 và cấp 

thay đổi lần 2 vào ngày 16.12.2021, do 
ông Thái Minh Tiến (SN 1995, thường 
trú tại tỉnh Đồng Nai) đăng ký với các 
ngành nghề kinh doanh: Trồng rau, đậu, 
chè, gia vị, cây dược liệu, cây hương 
liệu lâu năm; hoạt động chế biến và bảo 
quản rau quả; xay xát và sản xuất bột 
thô, thực phẩm khác; sản xuất thuốc, 
hóa dược và dược liệu; sản xuất chè, trà 
từ chè, trà thảo mộc, cao thảo mộc, đinh 
lăng, linh chi; dịch vụ lưu trú ngắn ngày, 
cơ sở lưu trú khác; đại lý du lịch, điều 
hành tour du lịch.

Trong đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5, một 
đoàn khách 17 người từ TP Quy Nhơn 
đến tham quan, lưu trú và sử dụng dịch 
vụ ăn uống tại Farmstay Nẫu Ecovalley. 
Sau đó, một người trong đoàn đã đăng 
trên mạng xã hội phản ánh cơ sở này 
tính tiền với giá cao. Lãnh đạo UBND 
tỉnh Bình Định đã yêu cầu huyện An 
Lão phối hợp với các đơn vị liên quan 
khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung 
thông tin về giá thu dịch vụ ăn uống tại 
Farmstay Nẫu Ecovalley.            H.NHÂN

Một góc Farmstay Nẫu Ecovalley ở thôn 1, xã An Toàn.                                                                                      Ảnh: M.THƯ  

XÃ NHƠN THỌ (TX AN NHƠN):

Sử dụng đất nhưng không được nhận tiền bồi thường

Gia đình ông Sơn canh tác, trồng cây trên TĐ 91 liên tục từ năm 1982 
đến tháng 8.2020.                                                                                         Ảnh: VĂN LỰC  

xét xử xác định ông Sơn sử dụng đất 
vào mục đích trồng cây lâu năm từ năm 
1982. Ông Sơn là cá nhân trực tiếp sản 
xuất nông nghiệp trước ngày 1.7.2004, 
nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Hội đồng xét xử xác 
định ông Sơn được bồi thường đối với 
diện tích đất thực tế sử dụng với số tiền 
hơn 197 triệu đồng.

Thế nhưng, con của ông Ba là ông 
Tạ Văn Thừa tiếp tục kháng cáo, cho 
rằng số tiền bồi thường về đất thuộc gia 
đình ông. Theo trình bày của ông Thừa 
với cơ quan chức năng, TĐ 91 có nguồn 
gốc của gia đình ông từ trước năm 

1975. Năm 1984, cha 
ông Thừa và ông Sơn 
có thỏa thuận miệng 
việc canh tác trên thửa 
đất này. Theo đó, ông 
Sơn thay cha ông Thừa 
trồng hoa màu trên đất; 
hoa lợi chia cho người 
có đất 40%, người 
canh tác 60%. Sau này, 
cha ông Thừa có đòi 
lại đất (thông qua lời 
nói) nhưng ông Sơn  
không trả.

Trong khi đó, theo 
xác nhận của UBND xã Nhơn Thọ, 
từ năm 1982 đến tháng 8.2020 (khi 
có quyết định thu hồi đất của UBND  
TX An Nhơn), ông Sơn sử dụng liên tục 
vào mục đích trồng cây lâu năm đối với 
TĐ 91. Ông Lê Văn Biên, nguyên Chủ 
nhiệm HTX Nông nghiệp 2 Nhơn Thọ 
cũng xác nhận tương tự.

Ông Trương Đình Thạnh, Chủ tịch 
UBND xã Nhơn Thọ, cho biết: Thời điểm 
ngành chức năng kiểm kê, đo đạc để xác 
định giá trị bồi thường khi thu hồi đất 
thì vật kiến trúc và tài sản trên đất (cây 
keo) được xác định của ông Sơn. Nhưng 
không hiểu sao biên bản kiểm kê do ông 

Ba ký tên.
“Giữa 2 bên có thỏa thuận gì hay 

không chúng tôi không rõ. Địa phương 
và ngành chức năng chỉ dựa vào chữ 
ký trong biên bản kiểm kê để xem xét, 
tính toán chi trả tiền bồi thường GPMB 
về đất”, ông Thạnh cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám 
đốc Ban Quản lý DAĐTXD&PTQĐ TX 
An Nhơn cũng cho rằng, Ban căn cứ 
vào biên bản kiểm kê và xác nhận của 
chính quyền địa phương để bồi thường 
GPMB. Vụ việc đang được tòa án thụ lý 
giải quyết, khi nào quyết định của tòa 
có hiệu lực thì Ban sẽ thực hiện chi trả 
tiền bồi thường GPMB theo đúng quy 
định pháp luật.

Có thể thấy, sự thiếu chặt chẽ trong 
việc xác định chủ thể sử dụng đất đã 
dẫn đến hậu quả pháp lý của vụ việc. 
Giờ đây, các bên liên quan phải “đáo 
tụng đình” để được bảo vệ quyền lợi 
chính đáng, hợp pháp; còn công tác 
GPMB gần 2 năm chưa thực hiện dứt 
điểm do vướng khiếu nại, dẫn đến công 
trình chậm triển khai.               VĂN LỰC
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PHIÊN CHỢ “ĐƯA HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN”:

Kích cầu tiêu dùng hàng Việt 
Sôi động trở lại 

Do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, gần 1 năm, cơ sở 
bún phở khô Cô Phương, ở thị 
trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, 
không tham gia các đợt xúc tiến 
thương mại trong và ngoài tỉnh. 
Khi nhận thông báo khởi động 
lại các phiên chợ hàng Việt của 
Trung tâm Khuyến công và xúc 
tiến thương mại (Trung tâm KC - 
XTTM, Sở Công Thương), và 
phiên chợ diễn ra tại phường 
Tam Quan, TX Hoài Nhơn 
(từ ngày 7 - 16.5), bà Hà Thị 
Hương, chủ cơ sở bún phở 
khô Cô Phương liền đăng ký 
tham gia. Bà Hương cho biết: 
“Trước đây, tôi tham gia tất cả 
các phiên chợ mà Trung tâm 
thông tin. Khi tham gia, chúng 
tôi được hỗ trợ chi phí thuê mặt 
bằng. Đặc biệt, với các phiên 
trong tỉnh, chúng tôi có sẵn xe 
tải nên việc vận chuyển hàng 
hóa rất thuận lợi. Cơ sở chỉ lo 
quảng bá sản phẩm, tiếp xúc 
người dùng thật tốt”.

Tại các phiên chợ hàng Việt 
về nông thôn, Trung tâm KC 
- XTTM ưu tiên mời gọi các 
sản phẩm hợp chuẩn OCOP 
Bình Định, tích cực hỗ trợ việc 
quảng bá. Bà Nguyễn Thị Ánh, 
65 tuổi, ở khu phố 8, phường 
Tam Quan, TX Hoài Nhơn, cho 
biết: “Các phiên chợ hàng Việt 
đều được tổ chức rất bài bản. 
Lần này, sau một thời gian dài 
vắng bóng do dịch bệnh, chắc 
còn lớn và hấp dẫn hơn. Tại 
phiên chợ có đủ các loại hàng 
tiêu dùng, dệt may, văn phòng 
phẩm… Hàng hóa đa dạng, giá 
cả phải chăng,  như: quần, áo 
thời trang từ 50.000 - 250 nghìn 
đồng; đồ gia dụng, đồ dùng 
học sinh đồng giá 5.000 đồng, 
20.000 đồng, 50.000 đồng, giày 

  Sau thời gian dài tạm ngừng do dịch bệnh, các phiên chợ hàng Việt về nông thôn hoạt động trở lại. Người dân 
ở nông thôn có cơ hội tiếp cận trực tiếp với thương hiệu, DN Việt; tin cậy và củng cố thói quen tiêu dùng hàng Việt.

Người dân tham quan, mua sắm tại phiên chợ Đưa hàng Việt về nông thôn tại TX Hoài Nhơn.                                  Ảnh: HẢI YẾN

dép 35.000 đồng/đôi…”.
Không chỉ kích thích tiêu 

dùng, phiên chợ “Đưa hàng 
Việt về nông thôn” còn là cầu 
nối, tạo điều kiện cho các cơ sở, 
DN sản xuất - kinh doanh trong 
và ngoài tỉnh có cơ hội khảo sát 
nhu cầu tiêu dùng của người 
dân, tìm kiếm thị trường, thành 
lập chi nhánh, mở rộng mạng 
lưới tiêu thụ sản phẩm và hợp 
tác sản xuất - kinh doanh.

Ông Nguyễn Ngọc Hiên, 
Phó Giám đốc công ty TNHH 
cà phê An Phú Quý, TX Hoài 
Nhơn, cho biết: “Hiện nay, mỗi 
ngày, công ty bán được 1 triệu 
đồng tiền cà phê Gu’s tại phiên 
chợ. 7 khách hàng sỉ dùng thử, 
mua sỉ 5 kg để bán tại các quán 
cà phê và đăng ký mở quầy cà 
phê nhượng quyền Takeaway 
(mang đi). Đây là tín hiệu vui 
mừng cho công ty khi sản phẩm 
cà phê nguyên chất được nhiều 
khách hàng tin dùng”. 

Ưu tiên chọn hàng Việt
Trò chuyện với tôi, bà Lê 

Thị Mỹ Hòa, 43 tuổi, ở khu 
phố Công Thạnh, phường 
Tam Quan Bắc,  TX Hoài 
Nhơn, nhận xét: “Thị trường 
hàng hóa thật giả lẫn lộn, khó 
phân biệt. Mỗi khi có phiên 
chợ Việt tổ chức ở thị xã, tôi 
đều đến tham quan, mua sắm. 

Hàng hóa ở đây có nguồn gốc 
rõ ràng, giá cả cũng vừa túi 
tiền. Nhưng quan trọng hơn, 
từ những phiên chợ như thế 
này, tôi ghi nhớ được nhiều 
sản phẩm chất lượng tốt do 
các cơ sở trong tỉnh sản xuất, 
các nhãn hiệu hàng Việt Nam 
chất lượng cao, giá hợp lý!”. 

Từ góc nhìn của bà Hoa có 

thể thấy rằng, những nỗ lực kích 
cầu tiêu thụ hàng Việt thông 
qua các phiên chợ “Đưa hàng 
Việt về nông thôn”do Sở Công 
thương phối hợp với Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND 
các huyện, thị xã trong tỉnh tổ 
chức mấy năm qua đã có kết 
quả tích cực. Bởi lẽ sau gần 2 
năm gián đoạn, ngay khi trở lại 
Phiên chợ vẫn thu hút được sự 
quan tâm của người tiêu dùng. 

Bà Trần Ánh Tuyết, Phó 
Giám đốc Sở Công Thương cho 
biết: “Sau phiên chợ tại phường 
Tam Quan, TX Hoài Nhơn, Sở 
Công Thương sẽ mở tiếp phiên 
chợ tại huyện Hoài Ân từ ngày 
20 - 26.5; huyện Vĩnh Thạnh từ 
29.5 - 5.6; huyện An Lão ngày  
16 - 22.6. Mỗi năm phiên chợ 
hàng Việt lại được luân phiên 
tổ chức tại các địa phương 
trong tỉnh. Tại các phiên chợ, 
sản phẩm Bình Định được hỗ 
trợ miễn phí 100% tiền thuê 2 
gian hàng tiêu chuẩn 3 m x 3 
m. Đây cũng là dịp để tuyên 
truyền các tầng lớp nhân dân 
về thói quen tin dùng hàng Việt 
Nam chất lượng cao, xây dựng 
mô hình Tự hào hàng Việt”.

Trong bối cảnh hàng hóa 
Việt Nam đang phải cạnh 
tranh gay gắt với hàng ngoại 
nhập thì những phiên chợ 
“Đưa hàng Việt về nông thôn” 
có ý nghĩa rất quan trọng trong 
phát triển thị trường, xây dựng 
văn hóa tiêu dùng hàng Việt. 
Song, để tăng hiệu quả hơn 
nữa chương trình này, cùng 
với những giải pháp thiết thực 
của ngành chức năng thì mỗi 
cơ sở sản xuất, DN tham gia 
phiên chợ cần đầu tư để nâng 
cao chất lượng, đa dạng sản 
phẩm, tích cực nghiên cứu thị 
trường nhằm đảm bảo cung 
ứng các mặt hàng phù hợp tại 
mỗi nơi tham gia.                       

                                  HẢI YẾN

Người dân mua cà phê Gu’s dùng thử tại phiên chợ.                                    Ảnh: HẢI YẾN

(BĐ) - Sáng 11.5, Cục thuế 
tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến 
khai trương cổng giao tiếp điện 
tử với người nộp thuế (NNT).

Cổng giao tiếp điện tử với 
NNT Cục Thuế Bình Định đăng 
ký tên miền: www.biditax.vn 
có 4 chuyên mục chính. Trong 
đó, chuyên mục hỏi - đáp chính 
sách thuế, hỗ trợ NNT trực tiếp 
và liên tục 24/7 kể cả hình thức 
chat qua Zalo, Facebook thông 
qua điện thoại di động. Chuyên 
mục công khai đăng tải các 
thông tin liên quan đến hộ kinh 
doanh, DN; mức thuế, tỷ suất lợi 
nhuận/doanh thu bình quân của 
từng ngành nghề, lĩnh vực cụ 
thể; bảng giá bất động sản tham 
chiếu; DN dây dưa nợ thuế; DN 
có sai phạm trong chấp hành 
pháp luật thuế… Chuyên mục 

Cục thuế tỉnh khai trương  
cổng giao tiếp điện tử  
với người nộp thuế

chính sách liên tục cập nhật, 
thông tin kịp thời các chính sách 
mới trên lĩnh vực thuế. Chuyên 
mục tôn vinh DN đăng tải các 
thông tin về NNT chấp hành 
tốt pháp luật thuế và nghĩa vụ 
thuế, được các cấp quyết  định 
khen thưởng hằng năm và  
đột xuất.                           TIẾN SỸ

Cổng giao tiếp điện tử với NNT của Cục 
Thuế Bình Định.                       Ảnh: TIẾN SỸ

(BĐ) - Ngày 11.5, ông 
Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở 
NN&PTNT cho biết, Lễ hội cá 
ngừ đại dương Bình Định sẽ 
được UBND tỉnh phối hợp với 
Bộ NN&PTNT tổ chức từ ngày 
28 - 31.7.2022 tại khu vực Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành, TP 
Quy Nhơn. 

Lễ hội nhằm quảng bá thế 
mạnh trong hoạt động khai thác 
cá ngừ đại dương, nhãn hiệu 
“Cá ngừ đại dương Bình Định”, 
từng bước nâng cao vị thế của 
ngành khai thác cá ngừ nói riêng 
và thủy sản nói chung của tỉnh 
Bình Định trên thị trường thế 
giới. Qua đó, nâng cao nhận 
thức và hành động của ngư 
dân về việc khai thác hải sản xa 
bờ tuân thủ quy định của Luật 
Thủy sản 2017 và các giải pháp 
chống khai thác IUU, khắc phục 
thẻ vàng của EC.  

Lễ hội cá ngừ đại dương Bình Định diễn ra  
từ ngày 28 - 31.7

Lễ hội còn nhằm mục đích 
thu hút khách du lịch đến với 
Quy Nhơn - Bình Định thông 

qua các chương trình triển lãm, 
giới thiệu sản phẩm, liên hoan 
ẩm thực…                   QUANG BẢO

Bình Định tổ chức lễ hội cá ngừ đại dương nhằm quảng bá sản phẩm, khẳng 
định và phát triển nhãn hiệu “Cá ngừ đại dương Bình Định”.                 Ảnh: THU DỊU
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Bình Định

Phát huy vai trò người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số là bước đi tất yếu trong thời đại công nghiệp lần thứ 4 hiện nay. Đây là cơ sở, nền 
tảng để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội số trong môi trường 
số an toàn, văn minh… Để hiểu thêm vấn đề này, phóng viên Báo Bình Định có cuộc trao đổi 
với Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Minh Thảo.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh cung cấp dịch vụ giám sát thông tin, với mục đích truy xuất và phân tích thông tin 
trên các báo điện tử, mạng xã hội có liên quan đến tỉnh Bình Định.                              Ảnh: M.M

Ông Thảo cho biết: Để 
thích ứng với tình hình mới, 
Bộ Chính trị đã ban hành nghị 
quyết; Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành các 
chương trình hành động, chỉ 
thị, quyết định nhằm thúc 
đẩy phát triển công nghệ số 
và chuyển đổi số (CĐS) quốc 
gia. Tại Bình Định, UBND tỉnh 
đã ban hành kế hoạch triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 
05-NQ/TU ngày 20.9.2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 
XX) về CĐS đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030. 

l  Mục tiêu cụ thể của kế 
hoạch, nhất là giai đoạn từ nay 
đến 2025 là gì, thưa ông?

- Kế hoạch tập trung phát 
triển và hoàn thiện nền tảng 
CĐS của tỉnh trên cả 3 trụ cột: 
Chính quyền số, kinh tế số và 
xã hội số. Cụ thể, ở lĩnh vực 
chính quyền số, tỉnh sẽ tập 
trung nâng cao hiệu lực hoạt 
động, phấn đấu đạt 100% dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4, 
90% hồ sơ công việc tại cấp 
tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại 
cấp huyện và 60% hồ sơ công 
việc tại cấp xã được xử lý trên 
môi trường mạng… Với phát 
triển kinh tế số, phấn đấu 
kinh tế số chiếm 10% GRDP, 

tối thiểu 50% sản phẩm hàng 
hóa và dịch vụ được chứng 
nhận thương hiệu có mặt trên 
các sàn thương mại điện tử, 
hình thành 100 DN công nghệ 
số, DN khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo, khu công viên phần 
mềm Quang Trung - Bình Định, 
thu hút khoảng 2.000 chuyên 
gia, lao động làm việc tại công 
viên phần mềm Quang Trung - 
Bình Định và Trung tâm trí tuệ 
nhân tạo - Đô thị phụ trợ Long 
Vân... Còn ở phát triển xã hội 
số, tỉnh phấn đấu hạ tầng mạng 
băng rộng cáp quang phủ trên 
80% hộ, 100% xã, phổ cập dịch 
vụ mạng di động 4G và điện 
thoại thông minh, từng bước 
phát triển mạng 5G, tỷ lệ dân 

số có tài khoản thanh toán điện 
tử trên 50%...

l Chắc hẳn, những chỉ tiêu đề 
ra trong kế hoạch triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 05 đã được 
nghiên cứu rất kỹ để thúc đẩy 
CĐS nhanh trên các lĩnh vực?

- Nhiều năm qua, hạ tầng 
viễn thông, mạng lưới viễn 
thông trên địa bàn tỉnh đã được 
đầu tư, phát triển và mở rộng 
phạm vi phục vụ; từng bước 
đáp ứng nhu cầu trao đổi thông 
tin và giao lưu văn hóa của 
nhân dân ở nhiều vùng (nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa); đảm 
bảo hệ thống thông tin liên lạc 
phục vụ chỉ đạo, điều hành, 
công tác phòng, chống thiên 

tai, dịch bệnh được thông suốt, 
kịp thời, góp phần quan trọng 
trong phát triển KT - XH, đảm 
bảo quốc phòng - an ninh...  
Trên địa bàn tỉnh có 4 DN hoạt 
động trong lĩnh vực thông tin di 
động, gồm Viettel, Vinaphone, 
Vietnamobile, Mobifone, với 
1.723 trạm thu phát sóng; tỷ lệ 
phủ sóng thông tin di động 3G, 
4G đã đạt 100% tại trung tâm 
các xã, thị trấn. Hạ tầng mạng 
băng rộng cáp quang phủ trên 
55% số gia đình và hơn 99% số 
xã, thị trấn. Tổng số thuê bao 
điện thoại cố định trong toàn 
tỉnh ước tính hơn 25.378 số. Phổ 
cập dịch vụ mạng di động 4G và 
điện thoại di động thông minh 
trên 1,115 triệu thuê bao. Chưa 

(BĐ) - Trong 2 ngày (10 và 11.5), 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (Sở KH&CN) tổ chức khóa 
tập huấn Thư ký Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND 
cấp xã, có gần 70 học viên là cán bộ, 
công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh 
tham gia (ảnh). 

Tại khóa học, các học viên được 
phổ biến, truyền đạt các nội dung về 

kể, số DN công nghệ thông tin 
trên địa bàn tỉnh phát triển qua 
từng năm (cuối 2021, toàn tỉnh 
có 96 đơn vị, trong đó có 12 DN 
sản xuất sản phẩm phần mềm). 

Đội ngũ cán bộ chuyên 
trách công nghệ thông tin trong 
các cơ quan nhà nước cơ bản 
được kiện toàn. Hiện, 100% các 
sở, ngành và UBND cấp huyện 
đều có cán bộ quản trị mạng; 
4 trường đại học, cao đẳng có 
đào tạo chuyên ngành công 
nghệ thông tin, mỗi năm đào 
tạo 800 sinh viên trình độ đại 
học, cao đẳng… Đó là những 
“nền tảng” căn cơ để tỉnh ta đẩy 
mạnh CĐS trong toàn tỉnh.

l Theo ông, tổ chức, cá nhân 
nào là yếu tố quan trọng nhất, quyết 
định sự thành công trong CĐS? 

- Để thực hiện 3 trụ cột về 
CĐS theo Nghị quyết của Tỉnh 
ủy, tương ứng với 3 đối tượng 
phải thực hiện CĐS là chính 
quyền, DN và người dân. Như 
vậy là toàn xã hội phải thực 
hiện CĐS, nhưng trong đó, 
chính quyền mà cụ thể là các 
cơ quan nhà nước và đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức 
đóng vai trò định hướng, dẫn 
dắt. DN phải phát huy tối đa 
tính đổi mới, sáng tạo trong sản 
xuất, kinh doanh dựa trên các 
nền tảng ứng dụng dữ liệu số. 
Người dân phải tích cực tham 
gia, sử dụng các nền tảng số để 
nâng cao năng suất lao động, 
nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần, đồng thời là lực 
lượng trực tiếp tương tác, phản 
ánh, giúp chính quyền cải thiện, 
nâng cao chất lượng phục vụ, 
giúp DN nâng cao chất lượng, 
thương hiệu sản phẩm trên môi 
trường số.

 
l Xin cảm ơn ông!

TRỌNG LỢI (Thực hiện)

Ông Nguyễn Minh Thảo. Ảnh: A.N

(BĐ) - Tối 11.5, tại TP Hà Nội, Quỹ hỗ 
trợ sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) 
thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt 
Nam, Bộ KH&CN, Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, Tổng LĐLĐ Việt 
Nam phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao 
giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021). Trong 
số 542 giải pháp được chọn tham gia 
hội thi toàn quốc, Ban tổ chức đã quyết 
định trao giải thưởng cho 84 giải pháp, 
gồm: 5 giải nhất, 11 giải nhì, 23 giải ba, 
45 giải khuyến khích. 

Trong số 84 giải pháp đoạt giải, 
tỉnh Bình Định đoạt 1 giải nhì và 2 giải 
khuyến khích. Cụ thể, giải nhì thuộc về 
giải pháp: “Hệ thống bản đồ jMap” của 
thạc sĩ Đặng Minh Tấn (Chi cục Quản 
lý đất đai thuộc Sở TN&MT) - lĩnh vực 
công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 
2 giải khuyến khích thuộc về giải pháp 
“Nghiên cứu quy trình sản xuất viên 

nang mềm dầu gan cá mập Bilishark 
hỗ trợ giảm cholesterol, giảm nguy cơ 
bị bệnh tim mạch, tốt cho não bộ, cải 
thiện thị lực” của nhóm tác giả dược sĩ 
CK1 Lưu Trọng Tín, thạc sĩ Trần Ngọc 
Châu, dược sĩ CK1 Lâm Văn Đạt, cử 
nhân Hà Ngọc Bích, dược sĩ trung học 
Hồ Văn Trầm (Công ty CP Dược - Trang 
thiết bị Y tế Bình Định) - lĩnh vực y, dược 
và “Nghiên cứu, chế tạo mực dẫn điện 
ứng dụng trong thiết kế mạch điện tử” 
của TS Đỗ Phương Anh (Trường THPT 
Trần Cao Vân) và cử nhân Nguyễn Thị 
Ánh Tuyết (Trường Phổ thông dân tộc 
nội trú THPT Bình Định) - lĩnh vực vật 
liệu, hóa chất, năng lượng.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bình 
Định được Ban tổ chức hội thi trao bằng 
khen về thành tích xuất sắc trong công 
tác tuyên truyền, phổ biến hội thi.

TRỌNG LỢI

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16 (2020 - 2021):

Bình Định đoạt 1 giải nhì 
và 2 giải khuyến khích

Tập huấn thư ký ISO 9001:2015 
đối với UBND cấp xã

vai trò, nhiệm vụ của thư ký 
ISO 9001:2015 trong cơ quan 
hành chính nhà nước; kiến 
thức cơ bản về ISO 9001:2015; 
được giới thiệu một số kỹ 
năng, công cụ cơ bản phục 
vụ theo dõi, kiểm soát vận 
hành và cải tiến hệ thống 
quản lý chất lượng theo ISO 
9001:2015… Học viên được 
cấp giấy chứng nhận đã hoàn 
thành khóa tập huấn.

Khóa tập huấn nhằm giúp cho cán 
bộ, công chức được giao làm nhiệm 
vụ thư ký ISO nắm bắt để tham gia 
thực hiện và tham mưu lãnh đạo 
trong điều hành hệ thống quản lý 
chất lượng của cơ quan hành chính 
nhà nước; duy trì và cải tiến hệ thống 
quản lý chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước.        AN NHIÊN
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Bình Định

l Trong những thành tích đã 
đạt được của nhiệm kỳ qua, đâu 
là nét mới, nổi bật, thưa ông?

- So với nhiệm kỳ trước, nét 
nổi bật là việc áp dụng công 
nghệ thông tin trong công tác 
nhân đạo, vận động nguồn 
lực được các cấp hội tích cực 
hưởng ứng, triển khai hiệu 
quả, đặc biệt là việc giới thiệu 
và cập nhật địa chỉ nhân đạo 
trên hệ thống iNHANDAO. 

Nét mới đáng chú ý là 
Tháng Nhân đạo với nhiều 
mô hình mới, trong đó có mô 
hình chợ Nhân đạo; qua đó 
khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ 
tinh thần tương thân tương 
ái. Qua 4 lần tổ chức trước 
(trong giai đoạn 2018 - 2021) 
đã vận động được trên 22,1 
tỷ đồng, trợ giúp trên 77.000 
lượt người nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn.

Khách quan nhìn nhận, 
nhiệm kỳ qua các cấp hội CTĐ 
có bước chuyển khá lớn, năng 
động, sáng tạo, đáp ứng đúng 

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CTĐ TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Đoàn kết, năng động, sáng tạo 
vì sự phát triển bền vững

Sáng 12.5, Hội CTĐ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, theo 
đánh giá của Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà Văn Cát, tổ chức hội CTĐ các cấp đã từng bước thể hiện rõ vai trò nòng cốt, 
cầu nối, điều phối và bổ trợ cho chính quyền các địa phương trong hoạt động từ thiện, nhân đạo.

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ 2016 - 2021:  

l  Tổng các nguồn lực hoạt động nhân đạo đạt gần  
446,5 tỷ đồng (tăng 1,78 lần so với nhiệm kỳ trước; tăng 1,48 
lần so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Trong đó, tổng giá trị công 
tác xã hội nhân đạo 341 tỷ đồng, đã trợ giúp cho 1.097.357 lượt 
người (gấp 2,38 tổng giá trị và gấp 2,4 lần số lượt người được 
trợ giúp so với nhiệm kỳ Đại hội VIII).
l Đã tiếp nhận 95.765 đơn vị máu (tăng 19.212 đơn vị máu 

so với nhiệm kỳ trước), cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp cứu 
và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Chủ tịch Hội CTĐ xã Hoài Phú (TX Hoài 
Nhơn) Trần Mịn luôn nỗ lực hết sức mình, 
trước khi quyết định việc gì cũng đem ra 
bàn bạc kỹ lưỡng, lấy ý kiến mọi người, lắng 
nghe phản hồi từ nhiều phía. “Phải xem xét, 
cân nhắc mọi lẽ để lần sau làm tốt hơn. Cái gì 
phù hợp thì quyết làm cho được, không phù 
hợp thì quyết bỏ cho được”, ông Mịn chia sẻ.

Hoài Phú từng là cái nôi cách mạng, xã 
rộng, đông dân, trong đó người dân có hoàn 
cảnh khó khăn còn nhiều. Bản thân ông Mịn 
từng là giao liên, rồi làm bí thư chi đoàn, chi 
hội trưởng nông dân, rồi phó trưởng thôn, 
trưởng thôn, từ năm 2011 đến nay là Chủ 
tịch Hội CTĐ xã. Ở ngoài đường nhiều hơn 
ở nhà, gần dân, bám dân nên trong xã ai gặp 
cảnh khó khăn, hầu như ông đều biết ngay. 
Cái ông quyết làm cho được là xây dựng 
nguồn quỹ hội các cấp dồi dào. Trăn trở, tìm 
kiếm nhiều giải pháp, cuối cùng việc này 
cũng cho ra những kết quả đáng phấn khởi. 

Hoài Phú có 13 chi hội CTĐ, gồm 9 chi 
hội thôn, 1 chi hội trường, 1 chi hội trạm y 
tế và 1 chi hội HTX nông nghiệp với 397 hội 

(BĐ) - Nhân dịp tổ chức Đại 
hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần 
thứ IX, Hội CTĐ tỉnh phát hành 
tập sách Truyền thống 40 năm 
xây dựng và phát triển Hội CTĐ 
tỉnh Bình Định (2007 - 2017). 

Tập sách có 300 trang, gồm 4 
chương, giới thiệu toàn bộ lịch sử 
hình thành và phát triển của hội 
CTĐ các cấp trong tỉnh gắn với 
từng giai đoạn lịch sử của tỉnh và 
đất nước cùng những đóng góp 
của công tác CTĐ vào sự nghiệp 
xây dựng, bảo vệ và phát triển 
tỉnh, đất nước, đặc biệt là công 
tác xóa đói giảm nghèo, an sinh 
xã hội. Tập sách còn nhằm giáo 
dục truyền thống nhân ái cho cán 
bộ, hội viên, tình nguyện viên, 
thanh thiếu niên CTĐ và người 
dân trong toàn tỉnh, nhất là thế 
hệ trẻ.                       KHÁNH HUÂN

Chủ tịch Hội CTĐ xã Hoài Phú “rất được lòng dân nghèo” Phát hành tập sách
về truyền thống 
CTĐ Bình Định

và đủ nhu cầu trợ giúp thực 
tế, tạo được sự tin tưởng của 
chính quyền địa phương và 
nhà hảo tâm, nhà tài trợ. 
Một minh chứng thấy rõ là 

kết quả vận động nguồn lực 
trong nhiệm kỳ qua tăng cao 
hơn so với trước đây, đạt 
bình quân 60 tỷ đồng mỗi 
năm (vượt trên 30% kế hoạch 
của nhiệm kỳ). 

Riêng với công tác nhân 
đạo, một số mô hình mới như 
mô hình tặng bộ áo phao đa 
năng cho ngư dân khó khăn 
hay mô hình dinh dưỡng cho 
trẻ em nghèo, khuyết tật mới 
đây, từ hiệu quả đạt được đã 
thuyết phục nhà tài trợ tiếp 
tục đồng hành và đang thu 
hút nhiều nhà hảo tâm khác 
chung tay. 
l  Dù vậy, nhiệm kỳ qua 

cũng để lại những trăn trở…

- Đúng vậy. Công tác cán bộ 
và cơ chế chính sách cho đội 
ngũ CTĐ đã tạo ra rất nhiều 
trăn trở, đặc biệt ở cấp cơ sở. 
Đội ngũ cán bộ CTĐ cơ sở (cấp 
xã, phường, thị trấn) sát dân, 
gần dân nhất, chuyên dẫn dắt 
phong trào giờ đa số chuyển 
sang chế độ kiêm nhiệm. Tôi 
cho rằng, muốn làm tốt việc 
gì thì trước hết con người ở cơ 
sở chịu trách nhiệm dẫn dắt, 
đưa các chủ trương, đường 
lối, phong trào đến dân rồi 
bám cơ sở, vận động nguồn 
lực phải tốt trước đã. Nếu 
không có cơ chế chính sách tốt 
hoặc cán bộ tốt thì khó thể nói 
đến “tính chuyên nghiệp” như 

mong muốn bấy lâu của Hội  
CTĐ tỉnh. 

Trên thực tế hoạt động 
nhiệm kỳ qua, trong tồn tại, 
hạn chế của các cấp hội luôn 
nhắc đến đội ngũ có trình độ, 
năng lực không đồng đều. Nơi 
nào có người làm tốt thì hoạt 
động, phong trào tốt nhờ công 
tác tham mưu, triển khai thực 
hiện hiệu quả, thuyết phục 
nhà tài trợ, tích cực, năng 
động, đa dạng cách vận động 
nguồn lực.  Còn không thì cho 
ra kết quả ngược lại.

l Vậy đâu là giải pháp cho 
nhiệm kỳ tới, thưa ông?

-  Phương hướng hoạt 
động nhiệm kỳ 2022 - 2027 
chú trọng việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ CTĐ theo hướng 
chuyên nghiệp; các cấp hội 
tích cực tìm kiếm giải pháp 
đổi mới phương thức, cách 
thức hoạt động. Hoạt động 
CTĐ cần được đa dạng, bám 
sát và đáp ứng nhu cầu thực 
tiễn nhiều hơn nữa. 

Nhiệm kỳ mới cần tập 
trung, phát triển và củng cố 
tổ chức hội ở địa bàn dân 
cư vùng sâu, vùng xa, trong 
trường học, cơ quan, đơn vị. 
Trước thực tế về nguồn lực 
cán bộ không thể thay đổi, 
cần dành sự quan tâm đúng 
mức những nhu cầu tinh 
thần, vật chất chính đáng cho 
cán bộ, hội viên, thanh thiếu 
niên, tình nguyện viên nhằm 
cỗ vũ, động viên họ, nâng cao 
niềm vinh dự, tự hào của họ 
khi tham gia công tác CTĐ. 

l Xin cảm ơn ông!
NGỌC TÚ (Thực hiện)

Thương từng hoàn cảnh trẻ em mồ côi, khó khăn, 
ông Mịn trực tiếp kêu gọi nhà hảo tâm và trao 
tặng hỗ trợ, tiếp sức các em.                             Ảnh: N.N

Chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật được Hội CTĐ tỉnh triển khai hiệu quả tại các xã vùng cao, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.                                                                                                                                                                                           Ảnh: N.T

viên. Hiện tại, 9 chi hội thôn có gần 150 triệu 
đồng tiền quỹ, còn Thường trực Hội CTĐ xã 
tồn quỹ 67,6 triệu đồng. Trong đó, 4 chi hội 
tồn quỹ từ 30 triệu đồng trở lên, đặc biệt Chi 
hội Cự Tài 1 tồn hơn 50 triệu đồng. Có quỹ, 
hoạt động trợ giúp đột xuất của Hoài Phú 

luôn bắt đầu từ cấp cơ sở thấp nhất, rất kịp 
thời, tạo hiệu quả ngay. 

Theo ông Võ Châu Phê, Chủ tịch UBND 
xã Hoài Phú, ông Mịn làm rất tốt mọi hoạt 
động CTĐ. Ông làm gì cũng bài bản, trình tự 
nên tạo ra sự xuyên suốt, thống nhất, đồng 
tâm đồng lòng. Ông Mịn biết cách thuyết 
phục, dung hòa, đặt sự công bằng trong 
mọi việc xét chọn đối tượng nên luôn có 
được sự đồng thuận của người dân, nhất là 
số người trong diện thụ hưởng quyền lợi. 

Còn theo ông Cao Hữu Bằng, Chủ tịch 
Hội CTĐ TX Hoài Nhơn, Hoài Phú là địa 
phương có truyền thống làm tốt công tác 
CTĐ hàng chục năm qua. Xã triển khai tốt 
về mọi mặt, từ tổ chức hội đến xây dựng quỹ 
hội và triển khai mọi hoạt động CTĐ theo 
chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, vai trò người 
đứng đầu là ông Mịn rất quan trọng, luôn nỗ 
lực tiếp nối và phát triển, giữ vững Hội CTĐ 
xã Hoài Phú là lá cờ đầu của CTĐ TX Hoài 
Nhơn. Bản thân ông Mịn từng được Trung 
ương Hội CTĐ Việt Nam tặng danh hiệu Cán 
bộ Hội CTĐ xuất sắc toàn quốc.    NGỌC NGA  
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Bình Định

Gần 10 năm nay, người dân 
thôn Trung Hội (xã Mỹ Trinh, 
huyện Phù Mỹ) quý mến ông 
Trần Văn Hùng (SN 1954) bởi 
mọi công việc lớn nhỏ ở thôn 
từ hòa giải mâu thuẫn, xích 
mích trong mỗi gia đình đến 
tranh chấp trong cộng đồng 
dân cư đều “qua tay” ông. 

Là thành viên tổ hòa giải 
thôn Trung Hội, ông luôn xuất 
hiện đầu tiên khi xóm, thôn có 
việc; nhất là các vụ việc tranh 
chấp, mâu thuẫn. Với uy tín và 
sự công tâm, ngay thẳng, ông 
Hùng chủ động gặp gỡ, trao 
đổi, phân tích có tình, có lý để 
các bên nhận ra cái đúng, cái 
sai của bản thân. Theo phương 
châm “mưa dầm thấm lâu”, 
hòa giải một lần chưa thành 
công, ông Hùng làm lần hai, 
lần ba và đến khi nào có kết 
quả mới thôi.

Còn ở thôn Thắng Công 
(xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn), 
ông Quách Thiện được người 
dân gọi thân mật là Thiện 
“hòa giải”. Hơn 30 năm qua, 
dù vướng bận với “cơm áo, 
gạo tiền” mỗi ngày, nhưng 
trong xóm, thôn có gia đình 
nào “cơm không lành, canh 
chẳng ngọt”, ông Thiện lại 
đến hỏi han, hòa giải, không 
để nảy sinh mâu thuẫn lớn. 
Kiến thức về hòa giải của ông 
Thiện hầu hết đúc kết từ kinh 
nghiệm thực tế; ngoài ra, ông 
còn chịu khó tìm hiểu, nghiên 
cứu các quy định pháp luật 
nên tỷ lệ thành công luôn từ 

Huyện Tây Sơn 
tổ chức xét xử 
“phiên tòa 
thân thiện”

Liên ngành Tòa án, Viện 
KSND và CA huyện Tây Sơn 
vừa phối hợp đưa ra xét xử kín 
vụ án hình sự về tội “Cưỡng 
dâm người từ đủ 13 đến dưới 
16 tuổi”, phiên tòa được tổ chức 
theo mô hình “phòng xử án 
thân thiện”. Đây cũng là vụ án 
được liên ngành tố tụng huyện 
xét chọn án rút kinh nghiệm 
để tăng cường phối hợp bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của 
người dưới 18 tuổi bị xâm hại 
tình dục.

Theo cáo trạng, Đ.V.N. là 
cha ruột của cháu Đ.T.M. Vào 
tháng 11.2020, N. đã có hành 
vi giao cấu với con gái khi M. 
chưa đủ 16 tuổi; dẫn đến M. có 
thai và sinh con.

Phòng xử án là phòng xét 
xử thân thiện; vị trí của những 
người tiến hành tố tụng, người 
tham gia tố tụng được bố trí 
trên cùng một mặt phẳng, gần 
nhau; thành viên Hội đồng xét 
xử mặc trang phục làm việc 
hành chính bình thường. Tiến 
hành tố tụng là những người 
có kinh nghiệm, hiểu biết về 
tâm sinh lý của người chưa 
thành niên. Vị trí ngồi của bị 
hại là người dưới 18 tuổi bố 
trí phù hợp, được ngồi cạnh 
người giám hộ… nhằm đảm 
bảo lợi ích tốt nhất cho người 
dưới 18 tuổi.

Trước phiên tòa, kiểm sát 
viên chuẩn bị kỹ dự thảo luận 
tội, dự thảo đề cương xét hỏi, 
đề cương tranh luận và dự 
lường những tình huống có thể 
phát sinh tại phiên tòa. Thông 
qua việc xét hỏi công khai tại 
phiên tòa, với những câu hỏi, 
lập luận chặt chẽ của kiểm sát 
viên, bị cáo đã khai báo thành 
khẩn, ăn năn hối cải về hành vi 
phạm tội của mình. 

Hội đồng xét xử tuyên 
phạt bị cáo N. 8 năm tù về tội 
“Cưỡng dâm người từ đủ 13 
đến dưới 16 tuổi” quy định tại 
khoản 2 Điều 144 Bộ luật Hình sự.

VĂN PHONG

 (BĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký 
ban hành Văn bản số 2224/UBND-NC chỉ 
đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành 
thuộc tỉnh và chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố triển khai 
thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các 
cuộc thanh tra KT-XH và việc thực 
hiện các kết luận, kiến nghị, quyết 
định xử lý về thanh tra và kiến nghị 
của Kiểm toán nhà nước.

Cụ thể, cần tăng cường quản lý 
nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài 
nguyên, khoáng sản, tài chính - ngân 
sách, đầu tư, xây dựng cơ bản; chỉ đạo 
tập trung thanh tra, chấn chỉnh công 
tác quản lý, xử lý kịp thời, nghiêm 
minh các sai phạm đối với những lĩnh 
vực, địa bàn, cơ quan, đơn vị dễ phát 
sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm kiện 
toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu 
quả hoạt động của cơ quan Thanh tra 
cùng cấp, nhất là hoạt động thanh 
tra KT-XH; chỉ đạo thực hiện thường 
xuyên, kiên quyết, dứt điểm các kết 
luận, kiến nghị, quyết định xử lý về 
thanh tra do thủ trưởng cơ quan quản lý 
nhà nước và thủ trưởng cơ quan Thanh 
tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, 
thành phố ban hành theo thẩm quyền. 

Trước mắt, chỉ đạo rà soát, đôn đốc, 
kiểm tra, tổ chức thực hiện dứt điểm 
các kết luận, kiến nghị, quyết định 
xử lý về thanh tra đã ban hành từ 
năm 2021 trở về trước, báo cáo kết 
quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua 
Thanh tra tỉnh) trước ngày 31.5.2022 
để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy.                                H.NHÂN

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có báo cáo 
kết quả thực hiện việc kiểm soát tài 
sản, thu nhập (TSTN) đối với người có 
chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của UBND tỉnh trong năm 2021.

Kết quả thực hiện, đến nay, đã có 
17/17 cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt 
trận, các hội, đoàn thể tỉnh, Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 11/11 
huyện, thị xã, thành phố; 21/21 sở, 
ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 10/10 
đơn vị sự nghiệp công lập, 5/5 DN 
nhà nước và 3/3 công ty cổ phần có 
vốn của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý 
tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả 
thực hiện việc kê khai TSTN hằng 
năm và kê khai bổ sung 2021 đối với 
3.979 người có chức vụ, quyền hạn 

tại 606 cơ quan, tổ chức, đơn vị theo 
quy định. Trong đó, có 3.907 người 
thực hiện nghĩa vụ kê khai hằng năm 
và 72 người kê khai bổ sung. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, 
tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc 
kê khai, công khai bản TSTN năm 
2021 đối với người có chức vụ, quyền 
hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị bảo đảm đúng đối tượng, thời 
gian, trình tự thủ tục theo quy định 
của Luật Phòng, chống tham nhũng 
năm 2018 và Nghị định số 130/2020/
NĐ-CP ngày 30.10.2020 của Chính 
phủ về kiểm soát TSTN của người có 
chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 
tổ chức, đơn vị.

M.LÂM

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả 
các cuộc thanh tra KT-XH

KÊ KHAI, CÔNG KHAI BẢN TÀI SẢN, THU NHẬP:

Đảm bảo đúng đối tượng, thời gian, 
trình tự thủ tục 

Nâng cao năng lực 
cho hòa giải viên cơ sở

Hòa giải viên cơ sở giữ vai 
trò quan trọng trong hòa 
giải các vụ việc mâu thuẫn, 
tranh chấp ngay từ đầu; giúp 
các bên đương sự nắm được 
cái lý, cái tình để có “tiếng 
nói chung” và đi đến đồng 
thuận, hóa giải mâu thuẫn. 

90% trở lên. 
Theo ông Nguyễn Ngọc 

Hiền, Phó trưởng Phòng Phổ 
biến, giáo dục pháp luật - Theo 
dõi thi hành pháp luật (Sở Tư 
pháp), hòa giải ở cơ sở là việc 
hòa giải viên (HGV) hướng 
dẫn, giúp đỡ các bên đạt được 
thỏa thuận, tự nguyện giải 
quyết các mâu thuẫn, tranh 
chấp. Khi hòa giải, ngoài yếu 
tố “cái tình”, các HGV còn 
vận dụng những quy định 
pháp luật để giải thích, giúp 
các bên hiểu được quyền và 
nghĩa vụ của mình. Qua đó, 
các quy định pháp luật đến 
với người dân trực tiếp, có sức 
thẩm thấu và lan tỏa sâu rộng.

Do vậy, việc nâng cao kiến 
thức pháp luật, nghiệp vụ và 
kỹ năng hòa giải cho đội ngũ 
HGV cơ sở là rất cần thiết. 
Thực hiện Đề án “Nâng cao 
năng lực đội ngũ HGV ở cơ 
sở giai đoạn 2019 - 2022” trên 
địa bàn tỉnh, thời gian qua, 
Sở Tư pháp tổ chức nhiều lớp 
tập huấn kiến thức pháp luật 
và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. 

Các lớp tập huấn tập trung 

Một tiểu phẩm do các HGV ở huyện Vĩnh Thạnh dàn dựng, biểu diễn tại hội thi HGV giỏi do UBND tỉnh tổ chức.                Ảnh: V.L

Theo thống kê của Sở Tư pháp, toàn tỉnh có 1.124 tổ hòa 
giải với gần 8.500 HGV ở cơ sở. Năm 2021, các tổ hòa giải tiếp 
nhận 1.459 vụ việc; hòa giải thành 1.134 vụ, đạt tỷ lệ 78%. 
Công tác hòa giải ở cơ sở góp phần hạn chế đơn thư khiếu 
nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài; tăng cường sự đoàn kết trong 
cộng đồng dân cư, đảm bảo ANTT ở địa phương.

vào chuyên đề pháp luật về 
hòa giải ở cơ sở và pháp luật 
về thừa kế. Đội ngũ HGV được 
tiếp cận một số nội dung cơ 
bản trong công tác hòa giải ở 
cơ sở, như: Nắm rõ nội dung, 
nguyên nhân phát sinh tranh 
chấp và yêu cầu cụ thể của các 
bên. Gặp gỡ từng bên tranh 
chấp để hòa giải, kết hợp với 
việc giải thích pháp luật, giúp 
họ nhận thức được các quyền 
và nghĩa vụ của bản thân.

Bên cạnh đó, các HGV còn 
tham gia phân tích, xử lý 
những tình huống pháp luật 
do báo cáo viên đưa ra tại 
lớp tập huấn; trao đổi các vấn 
đề liên quan đến kỹ năng, 
nghiệp vụ trong hoạt động 
hòa giải ở cơ sở thông qua 
những tiểu phẩm do HGV 

dàn dựng, biểu diễn. 
Theo ông Trần Văn Hùng, 

trên thực tế, không ít vụ việc 
mâu thuẫn, xích mích phức 
tạp xảy ra ở xóm, thôn; gây 
nhiều khó khăn, lúng túng cho 
HGV trong quá trình hòa giải. 
Việc tổ chức tập huấn kiến 
thức pháp luật và nghiệp vụ 
hòa giải ở cơ sở đáp ứng được 
nhu cầu cơ bản của HGV.

Còn ông Quách Thiện cho 
rằng: Muốn hòa giải thành 
công, bản thân HGV phải 
trung trực, có tâm và nắm 
vững kiến thức pháp luật. 
Khi nói đúng pháp luật và hợp 
tình thì các bên mâu thuẫn sẽ 
tôn trọng, lắng nghe; từ đó 
chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện 
nhỏ thành không có gì. 

VĂN LỰC
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TIN VẮN

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 12.5.2022
I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây 

thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, 
chiều tối và đêm có mưa rào và giông 
vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C; nhiệt 
độ thấp nhất từ 24 - 260C.   

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay 
đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió 
Đông Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C; nhiệt 
độ thấp nhất từ 25 - 270C.  

III- Thời tiết vùng biển Bình Định:
Mây thay đổi, có mưa rào và giông 

vài nơi; tầm nhìn xa trên 10 km. Gió 
Đông Nam cấp 4 - 5.

                   (Nguồn: TTKTTV Bình Định)   
 

Ngày 11.5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm 
tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 
2025 tổ chức Kỳ họp thứ 8 để xem xét, 
đề nghị thi hành kỷ luật đối với các cá 
nhân vi phạm kỷ luật.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân 
ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy 
Trung ương, chủ trì phiên họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân 
ủy Trung ương đã nghe báo cáo kết 
quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ 
luật của Thường trực Ủy ban Kiểm 
tra Quân ủy Trung ương đối với 8 
cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP các 
tỉnh: Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu và  
Kiên Giang.

Các quân nhân này đã vi phạm 
nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế 
làm việc, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt 
Đảng và những điều đảng viên không 
được làm; thiếu trách nhiệm, buông 
lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, 
giám sát, để một số cán bộ, đảng viên, 
trong đó có cả những lãnh đạo chủ chốt 
vi phạm các quy định của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, quy định của Quân 
ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong 
đấu tranh phòng, chống buôn lậu; 
phòng, chống tham nhũng và các quy 
định trong xử lý vi phạm hành chính; 
vi phạm công tác quản lý tài chính, tài 
sản, thanh quyết toán xăng dầu..., tạo 

Kỳ họp thứ 8 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy 
Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 11 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 
11.5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ bày tỏ rất băn khoăn, lo lắng về 
tiến độ giải ngân rất chậm của chương 
trình phục hồi, phát triển kinh tế với 
gói 347 nghìn tỷ đồng đã được Quốc 
hội thông qua. 

Gói 347 nghìn tỷ đồng của chương 
trình phục hồi, phát triển kinh tế chỉ 
giải ngân trong thời gian 2 năm 2022 - 
2023, nhưng đến nay đã nửa năm 2022 
mà việc triển khai gói này vẫn rất chậm. 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề 
nghị Chính phủ giải trình kỹ trước Quốc 
hội việc chậm điều hòa vốn này, đồng 
thời nhấn mạnh: “Nếu hết năm 2023 
không giải ngân được thì sẽ trình Quốc 
hội dừng lại vì nếu cứ chuyển nguồn 
thì không đúng là gói kích thích kinh  
tế nữa”.                              (Theo tuoitre.vn)

“Giải ngân gói  
hỗ trợ phục hồi 
kinh tế 347 nghìn  
tỷ đồng rất chậm”

Sáng 11.5, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí 
Minh phối hợp tổ chức triển lãm tác 
phẩm mỹ thuật năm 2022 với chủ đề 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân 
kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người 
(19.5.1890 - 19.5.2022).

Triển lãm trưng bày 29 tác phẩm, 
trong đó có 15 tác phẩm đã được giải 
thưởng từ năm 2011 đến năm 2020 về 
chủ đề “Học tập và làm theo Bác”, ngoài 
ra, còn trưng bày 14 tác phẩm giới thiệu 
dự giải đợt 1 sắp tới về chủ đề này.

Các tác phẩm mỹ thuật gồm nhiều 
thể loại như: Điêu khắc, hội họa, đồ họa, 

Triển lãm mỹ thuật chủ đề Học tập và làm theo  
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quang cảnh Kỳ họp.

dư luận xấu trong lực lượng BĐBP và 
nhân dân.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra 
Quân ủy Trung ương đã xem xét, đề 
nghị thi hành kỷ luật đối với 6 quân 
nhân vi phạm pháp luật Nhà nước 
và một quân nhân vi phạm kỷ luật  
Quân đội.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng 
Lương Cường đánh giá cao trách nhiệm 
của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân 
ủy Trung ương và các tổ chức đảng liên 
quan đã quán triệt, thực hiện nghiêm 
Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 
đối với Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP 
các tỉnh Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Kiên Giang và kết luận của Thường vụ 
Quân ủy Trung ương về thực hiện quy 
trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, 
xử lý kỷ luật đối với các cá nhân vi 
phạm, bảo đảm đúng người, đúng vi 
phạm, không có vùng cấm.

Quá trình xem xét kỷ luật luôn chấp 
hành nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy 
định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ 
luật quân đội.

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

Triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm thư pháp 
mang nội dung Học tập và làm theo Bác.

thư pháp… với đa dạng chất liệu từ sơn 
dầu, sơn mài, lụa, màu nước đến ghép 

đá, khắc gỗ…
Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy  

TP HCM, việc quảng bá tác phẩm qua 
hình thức triển lãm là phương cách giáo 
dục mang nhiều ý nghĩa, góp phần trong 
việc xây dựng không gian văn hóa Hồ 
Chí Minh tại Thành phố, tạo sự lan tỏa 
của nội dung chủ đề đến với đông đảo 
tầng lớp công chúng yêu thích nghệ 
thuật, để nhân dân, nhất là thế hệ trẻ có 
điều kiện thưởng lãm, cảm nhận được 
giá trị, vẻ đẹp của các tác phẩm mỹ thuật 
mang chủ đề về Bác Hồ.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 19.5.
(Theo nhandan.vn)

Liên quan đến các trận động đất liên 
tiếp xảy ra trong thời gian qua ở huyện 
Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Viện Vật lý 
địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam) đã thực hiện khảo sát 
thực địa và ngày 11.5 có báo cáo bước đầu. 

Theo kết quả kiểm tra, khảo sát, 
đánh giá ảnh hưởng của động đất, cho 
đến thời điểm hiện tại, Viện Vật lý địa 
cầu kết luận các trận động đất xảy ra 
từ tháng 3.2021 đến 4.2022 có độ lớn  
M = 1,6 - 4,5 tại khu vực huyện Kon 
Plông, Kon Tum và lân cận gây chấn 
động lớn nhất là cấp V theo thang  
MSK-64. Với cường độ chấn động như 
vậy là chưa đến mức độ nghiêm trọng.

Nhận định bước đầu của Viện Vật lý 
địa cầu, động đất khu vực huyện Kon 

Plông, Kon Tum là động đất kích thích 
gây ra do hồ chứa. Tuy nhiên, để khẳng 
định nguyên nhân phát sinh động đất 
và có cơ sở để dự báo xu thế hoạt động 
động đất và cường độ của động đất 
trong tương lai nhằm đánh giá khả năng 
gây thiệt hại cho các công trình dân sinh 
và thủy điện, cần có những khảo sát, 
quan trắc và nghiên cứu chi tiết về địa 
chất kiến tạo và chế độ địa chấn trong 
khu vực tỉnh Kon Tum và lân cận.

Viện Vật lý địa cầu kiến nghị: Làm 
việc với các bên liên quan để thiết lập 
nhanh mạng trạm quan sát động đất địa 
phương (dự kiến gồm 8 trạm, trong đó 
có 3 trạm đã triển khai từ tháng 5.2021) 
tại khu vực huyện Kon Plông và lân cận, 
phục vụ công tác báo tin động đất kịp 

Viện Vật lý địa cầu công bố nguyên nhân gây động đất  
liên tiếp ở Kon Tum

thời; thực hiện ngay nhiệm vụ tuyên 
truyền và hướng dẫn các kỹ năng ứng 
phó khi động đất xảy ra cho nhà quản lý 
và người dân tại khu vực tỉnh Kon Tum 
và lân cận.                     (Theo nld.com.vn)

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt trận 
động đất đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh  
Kon Tum.

  New Zealand hỗ trợ Việt Nam 
vật tư y tế, vắc xin cho trẻ em. Ngày 
11.5 tại Hà Nội, bà Tredene Dobson - 
đại sứ đặc mệnh toàn quyền New 
Zealand tại Việt Nam và đại diện các tổ 
chức UNICEF, CARE, Oxfam tại Việt Nam 
công bố gói hỗ trợ trị giá 2 triệu đôla 
New Zealand (khoảng 29 tỷ đồng) để 
Việt Nam phục hồi sau đại dịch. 

                                    (Theo tuoitre.vn)
  Bộ Y tế ngày 10.5 yêu cầu nhà 

thuốc hoặc cơ sở kinh doanh nước sát 
khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay không 
bán sản phẩm chứa methanol. Động 
thái này xuất phát từ thực tế nhiều cơ 
sở bày bán các sản phẩm chứa hóa 
chất methanol gây nhầm lẫn với cồn 
sát trùng hoặc hướng dẫn sử dụng 
như sản phẩm sát khuẩn. Điều này gây 
nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tính 
mạng của người tiêu dùng.

(Theo VnExpress.net)
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Tài sản thi hành án: 01 máy in 02 màu; 08 máy cán lằn, phóng giao;  
01 lò hơi; 01 máy đóng kẽm; 01 máy chập thùng; 01 máy cột dây CY-100;  
01 xe nâng kẹp; 01 máy dán thùng và bàn ra giấy tự động; 01 máy cắt đĩa; 
01 máy cán lằn khổ 3m20; 02 máy cán lằn; 02 máy đóng đinh; 01 máy bế + 
lô sóng 270 + lô đáy 320; 01 máy xẻ rãnh tự động làm bao bì carton; 01 dàn 
máy xeo giấy; 01 máy nghiền bột giấy; 01 máy cán màng. 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty TNHH Hiệp Phát; 
địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn,  
tỉnh Bình Định.  

Giá khởi điểm của tài sản: 1.547.703.716 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 300.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

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

tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 27.5.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản 
tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 27.5.2022, tài khoản tại các ngân 
hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và 
công bố giá: Bắt đầu lúc 15 giờ ngày 30.5.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.  

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

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

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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN
Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 20/2022 

từ ngày 17.5.2022 đến ngày 23.5.2022
THỨ BA, NGÀY 17.5.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-9h45: TBA Hội Giáo 2. 9h45-

11h45: TBA Hội Tân 4. 6h45-17h15: TBA Hùng Vương. 7h30-11h30: TBA Thanh Hòa - 
KCN Long Mỹ. TX An Nhơn: 8h-9h15: TBA Thu Trưng 2. 8h20-8h45: TBA Nhơn Thọ 1. 
7h45-9h15: Các TBA XN May An Nhơn, TBA Minh Khai 1, Minh Khai 2, Trường THKTKT 
Bình Định. H. Phù Cát: 7h20-11h40: Thôn Hội Lộc - xã Cát Hưng. 7h70-14h10: Thôn 
Phong An - xã Cát Trinh. 7h-11h20: Thôn Trung Chánh - xã Cát Minh. 13h20-17h10: 
Thôn Trung Chánh - xã Cát Minh. H. Phù Mỹ: 6h30-16h30: Các TBA Trung Hội, Lạc 
Sơn, Lạc Sơn 2, Hóc Lách, Trương Quang Thành - xã Mỹ Trinh. 7h-11h30: TBA Xuân 
Thạnh 4 - xã Mỹ An. 8h30-10h30: TBA TĐC Mỹ An 2 - xã Mỹ An. TX Hoài Nhơn: 7h15-
9h45: Thôn Mỹ Thọ - xã Hoài Mỹ. H. Tây Sơn: 7h-8h30: Khu vực Bờ Đổ, Bờ Đổ 2, Trung 
Hòa Đông và TBA Bình Tường - xã Bình Tường; TBA Hòa Lạc, Hòa Lạc 2,  Hòa Lạc 3, 
Bơm Đồng Lẫm, Nhà Máy nước Phú Phong và Quang Trung 3 - thị trấn Phú Phong.  

THỨ TƯ, NGÀY 18.5.2022: TP Quy Nhơn: 6h45-17h15: TBA Gỗ 2/9. 6h45-
16h30: Khu dân cư khối Ngọc Châu - phường Trần Quang Diệu. H. Tuy Phước: 
7h45-9h30: TBA Nho Lâm 2 - xã Phước Hưng; TBA Lộc Ngãi - xã Phước Quang. 
9h30-11h15: TBA Háo Lễ 2 - xã Phước Hưng; TBA Định Thiện Đông - xã Phước 
Quang. TX An Nhơn: 7h-10h45: Khu vực Cẩm Tiên - phường Đập Đá, Ngãi Chánh - 
xã Nhơn Hậu. H. Phù Cát: 7h50-14h10: Thôn Phong An - xã Cát Trinh. 7h-15h30: 
Thôn Trung Chánh - xã Cát Minh. TX Hoài Nhơn: 7h-14h30: Khu phố Đệ Đức 3, khu 
phố An Dưỡng 1, 2 3 - phường Hoài Tân; KH Nguyễn Văn Bình; KH Quân Binh 13.

THỨ NĂM, NGÀY 19.5.2022: TP Quy Nhơn: 4h30-6h30: Các TBA chung cư 
Hoàng Văn Thụ 1, 2, Tân Trường An, KDC Hoàng Văn Thụ, KĐT An Phước, CS3 QL 1D, 
Thành Đạt, Tây Sơn 1, 2, Metro 1, 2, Quang Trung 1, Garage Quyền, ĐL Thực Phẩm, 
Nguyễn Trường Tộ, CS5, KDC Tây Sơn 1, 2. 5h-7h: Các TBA LD Sữa, Kho sữa BĐ, Vũ Huy 
Tấn, Phố Núi, Lê Văn Chân, Nguyễn Thái Học 4, Hoàng Văn Thụ, Nhà máy nước, Lý Thái 
Tổ, BV Chỉnh hình, phục hồi chức năng, Nhà hát VH-NT, LĐ địa chất 5, Đoàn Tuồng. 
5h-14h: Các TBA CS6, Ô tô Dũng Tiến, BQL Dự án thủy điện 7, Bưu điện Quang Trung, 
Bến xe Cổ phần, KĐT An Phú, Ô tô Trường Hải, TT Thương mại Big C T1, T2. 12h30-
14h: Các TBA chung cư Hoàng Văn Thụ 1, 2, Tân Trường An, KDC Hoàng Văn Thụ, KĐT 
An Phước, CS3 QL 1D, Thành Đạt, Tây Sơn 1, 2, Metro 1, 2, Quang Trung 1, Garage 
Quyền, ĐL Thực Phẩm, Nguyễn Trường Tộ, CS5, KDC Tây Sơn 1, 2. 12h30-14h: Các TBA 
LD Sữa, Kho sữa BĐ, Vũ Huy Tấn, Phố Núi, Lê Văn Chân, Nguyễn Thái Học 4, Hoàng Văn 
Thụ, Nhà máy nước, Lý Thái Tổ, BV Chỉnh hình, Phục hồi chức năng, Nhà hát VH-NT, 
LĐ địa chất 5, Đòan Tuồng. 7h15-11h45: TBA Chợ Dinh. 13h15-17h15: TBA Hùng 
Vương 2. TX An Nhơn: 7h-11h15: TBA Thọ Tân Bắc 1. 10h-11h15: Khu vực Thọ Tân 
Nam - xã Nhơn Tân. H. Phù Mỹ: 6h30-15h: Các TBA Cầu Đu, Cầu Đu 2, Tân Thành, Tân 
Phụng, Tân Phụng 2, Tân Phụng 3, TĐC Tân Phụng, Cảng Cá Tân Phụng - xã Mỹ Thọ.

THỨ SÁU, NGÀY 20.5.2022: TP Quy Nhơn: 6h30-16h: TBA Phước Thắng và 
TBA  ĐMT Gia Thịnh - phường Trần Quang Diệu. H. Tây Sơn: 7h15-9h15: TBA Phú 
An 2 - xã Tây Xuân.

THỨ BẢY, NGÀY 21.5.2022: H. Phù Mỹ: 7h-16h30: TBA Vạn An - xã Mỹ 
Châu. TX Hoài Nhơn: 7h-14h30: Thôn Kim Giao Thiện, Diêu Quang - xã Hoài Hải.  
H. An Lão: 8h-10h30: Khu vực xã Ân Mỹ, Ân Hảo Đông; Thôn Tà Cong - xã An Hòa.

CHỦ NHẬT, NGÀY 22.5.2022: TX An Nhơn: 7h20-8h40: TBA Xưởng bảo 
dưỡng. 9h20-10h40: TBA E Bộ và Phi Đội. 13h50-15h10: TBA Hậu Cần. 15h20-
16h40: TBA Cư Xá. H. Phù Cát: 6h50-17h10: TT Ngô Mây. TX Hoài Nhơn: 7h-7h30: 
Công ty Nguyệt Anh, Phú Hưng, Tiểu thủ công nghiệp Bồng Sơn. 7h30-15h30: 
Khu phố Thiết Đính Bắc, khu TĐC Bàu Rong, CA TX Hoài Nhơn - phường Bồng Sơn. 
15h-15h30: Công ty Nguyệt Anh, Phú Hưng, Tiểu thủ công nghiệp Bồng Sơn.  
H. Hoài Ân: 7h-11h45: Các TBA Du Tự, Du Tự 2, TTYT. 13h-17h50: Các TBA Lộc 
Giang, Thạch Long 1, Thạch Long 2, Cây Trồng, Trần Thị Tuyết, Trại chăn nuôi heo 
Hảo Đảo - xã Ân Tường Đông. H. Tây Sơn: 6h30-17h30: Các TBA Duy Tùng, Giang 
Đạt Thành, Nhật Khánh 2, Thành Ngân 1, Thành Ngân 2, Huy Hoàng Thiện, Sông 
Kôn Granite, Tiên Thuận 3, T1.10, TD3.1 - xã Tây Thuận.

THỨ HAI, NGÀY 23.5.2022: H. Tây Sơn: 6h30-16h30: Các TBA T1, T2, T3 - xã 
Tây An.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện 
trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối với 
các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện lực Bình 
Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. Trung tâm CSKH:  19001909. 

 

UBND phường Lý Thường Kiệt sẽ tiến hành tổ chức đấu 
thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Sân Bay vào ngày 
26.05.2022. 

Giá khởi điểm đấu thầu: 3.740.000.000 đồng/5 năm
Các tổ chức, các nhân có nhu cầu vui lòng liên hệ UBND 

phường Lý Thường Kiệt để mua hồ sơ mời thầu với mức giá 
không hoàn lại: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

Thời gian bán và nộp hồ sơ mời thầu: Kể từ ngày 10.05.2022 
đến trước 16 giờ ngày 25.05.2022 (trong giờ hành chính)

Mọi chi tiết liên hệ: UBND phường Lý Thường Kiệt
Điện thoại: 0399077477
Địa chỉ: 88 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

1. Bảo tàng tỉnh Bình Định, mời các nhà cung ứng có đủ 
tư cách pháp nhân, hồ sơ pháp lý, uy tín, đủ năng lực gửi 
bảng chào giá đối với gói thầu: Mua sắm hàng hóa 01 xe 
bán tải  hiệu Ford Ranger LX 4x4 2021, số sàn, loại 02 cầu.

2. Thời gian gửi bản báo giá chậm nhất đến ngày 
30.5.2022

3. Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Hành chính - số 26 Nguyễn Huệ, 
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0393 571739 (Vân)

Kính mời các nhà cung cấp xe gửi bảng chào giá sớm 
nhất có thể để đơn vị thực hiện các bước tiếp theo.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
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Bình Định

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO 
1. Quyền sử dụng đất ở các lô đất còn lại gồm: 01 lô khu dân cư tổ 5, 

KV Kim Châu, phường Bình Định; 12 lô khu dân cư phía Đông đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Bình Định; 07 lô khu A5 khu dân cư hai bên đường từ cầu 
Trường Thi đi QL 19 thuộc khu vực An Lộc, phường Nhơn Hòa; 02 lô điểm dân 
cư xen kẹt khu vực Đông Phương Danh, phường Đập Đá, TX An Nhơn, tỉnh 
Bình Định theo Thông báo đấu giá tài sản số 485/TBĐGTS-ĐD ngày 21.12.2021.  

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX An Nhơn. 
Địa chỉ: Số 75 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 

gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương 
thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

4. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày Chủ nhật hằng tuần, cụ 
thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục đến 16 giờ ngày thứ Năm hằng tuần tại Trụ sở khu vực Minh Khai, đường 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, TX An Nhơn (gần Công viên nước 
An Nhơn); 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày thứ Năm hằng tuần; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 07 

giờ ngày Chủ nhật hằng tuần tại Trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bình Định, TX An Nhơn (gần Công viên nước An Nhơn).

5. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

6. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc 
đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được 

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất đấu 

giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 
 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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

1. Quyền sử dụng đất ở các lô đất còn lại gồm: Lô số 224, lô số 253 
thuộc khu đất OLK-03 tại khu đô thị mới phía Nam QL 19, thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định theo Thông báo đấu giá tài sản số 
354/TBĐGTS-ĐD ngày 16.10.2021.  

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện  

Tây Sơn.
Địa chỉ: Số 185 đường Đống Đa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định.   
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, bán 
riêng từng lô đất.

4. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Sáu hằng tuần, 
cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
Liên tục đến 16 giờ ngày thứ Ba hằng tuần tại Hội trường Trung tâm 
chính trị huyện Tây Sơn; 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước:  Đến trước 16 giờ ngày thứ Ba hằng tuần; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 

07 giờ 30 phút ngày thứ Sáu hằng tuần tại Hội trường Trung tâm chính 
trị huyện Tây Sơn.

5. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng 
của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

6. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức 
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được 

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 

đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 
 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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO

1. Quyền sử dụng đất ở các lô đất còn lại gồm: Từ lô số 546 đến lô 
số 555 khu OSH, lô số 222 khu OLK-02 tại khu đô thị mới phía Nam QL19, 
thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định theo Thông báo đấu 
giá tài sản số 59/TBĐGTS-ĐD ngày 19.02.2022.  

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn.
Địa chỉ: Số 185 đường Đống Đa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định.   
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, bán 
riêng từng lô đất.

 4. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Sáu hằng tuần, 
cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
Liên tục đến 16 giờ ngày thứ Ba hằng tuần tại Hội trường Trung tâm 
chính trị huyện Tây Sơn; 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày thứ Ba 
hằng tuần; 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
07 giờ 30 phút ngày thứ Sáu hằng tuần tại Hội trường Trung tâm chính 
trị huyện Tây Sơn.

5. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng 
của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

6. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức 
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được 

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 

đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 
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đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, TX An Nhơn (gần Công 
viên nước An Nhơn); 

-  Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày thứ Năm hằng tuần; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 07 

giờ ngày Chủ nhật hằng tuần tại Trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bình Định, TX An Nhơn (gần Công viên nước An Nhơn).

5. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

6. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức 
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được 

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 

đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 
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TIN VẮN

Ngày 10.5, Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) cho biết đã xác định 348 trường 
hợp có thể mắc viêm gan không rõ 
nguồn gốc trên toàn cầu, trong bối cảnh 
các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu vai trò 
tiềm ẩn của vi rút adeno và Covid-19.

“Trong tuần qua, đã có một số tiến 
triển quan trọng với các cuộc điều tra 
sâu hơn và có một số sàng lọc về các giả 
thuyết (về nguyên nhân bệnh)” - chuyên 
gia Philippa Easterbrook đến từ chương 
trình viêm gan toàn cầu của WHO nói 
trước báo giới.

WHO cho biết vào lúc này, các giả 
thuyết hàng đầu về nguyên nhân của 
bệnh viêm gan bí ẩn này nghiêng về 
phía vi rút adeno. 

“Hiện tại, các giả thuyết hàng đầu 
vẫn là những giả thuyết liên quan đến  
vi rút adeno. Ngoài ra, vẫn còn sự cân 
nhắc quan trọng về vai trò của Covid-19 
như một bệnh đồng nhiễm hoặc một 
bệnh đã mắc trong quá khứ” - bà 
Easterbrook nói.

Đến nay đã có 20 quốc gia ghi nhận 
các trường hợp viêm gan bí ẩn ở trẻ 
em. Ngoài ra, có thêm 70 trường hợp 
ghi nhận tại 13 quốc gia khác đang chờ 
phân loại trong bối cảnh đợi hoàn tất các  
xét nghiệm.                                   (Theo LĐO)

WHO tìm hiểu 
mối liên hệ giữa 
Covid-19 và viêm 
gan bí ẩn ở trẻ em

Bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ xuất hiện ở nhiều nước. 
                                                                                              Ảnh: FT

 Ngày 11.5, Chánh Văn phòng Nội 
các Nhật Bản Hirokazu Matsuno khẳng 
định việc đeo khẩu trang khi ở ngoài trời 
là không cần thiết, miễn là đảm bảo giãn 
cách xã hội.
 Ngày 11.5, Australia thông báo ghi 

nhận 57.000 ca mắc mới Covid-19 trong 24 
giờ, số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể 
từ đầu tháng 4.
 Ngày 10.5, cảnh sát Ecuador thông 

báo đã bắt giữ lại 200 tù nhân vượt ngục 
trong vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù CRS 
Bellavista ở TP Santo Domingo trước đó 1 
ngày. Lực lượng chức năng đang truy bắt 
20 tù nhân còn lại đang lẩn trốn.
 Gần 150 người đã thiệt mạng ở thủ 

đô Port-au-Prince của Haiti kể từ khi xảy ra 
các vụ đụng độ đẫm máu giữa hai băng 
nhóm tội phạm ở nước này vào cuối tháng 
trước.
 14 dân thường, bao gồm cả trẻ em, 

đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của các 
phần tử vũ trang vào trại di dân ở tỉnh Ituri, 
miền Đông CHDC Congo, xảy ra ngày 9.5.
 Ngày 10.5, cảnh sát Bolivia cho 

biết đã bắt giữ 4 sinh viên bị nghi liên 
quan đến vụ giẫm đạp xảy ra trước đó một 
ngày khiến 4 người thiệt mạng và 85 người 
khác bị thương tại Trường ĐH Tomas Frias 
ở vùng Potosi, Đông Nam nước này.

                                                    (Theo TTXVN)

Ngày 11.5, cựu Thượng nghị sĩ 
Ferdinand Marcos Jr tuyên bố đã chiến 
thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại 
Philippines, đồng thời cam kết sẽ là một 
nhà lãnh đạo “vì toàn thể người dân 
Philippines”.

Trong một thông cáo, người phát 
ngôn của ông Marcos, Vic Rodriguez 
nhấn mạnh, đối với thế giới, ông Marcos 
nói: “Đánh giá tôi không phải từ nguồn 
gốc của tôi mà từ hành động của tôi”.

Theo kết quả kiểm sơ bộ gần như tất 
cả các phiếu, ông Marcos Jr đã giành 

hơn 56% phiếu ủng hộ, nhiều hơn gấp 
đôi số phiếu của đối thủ đứng sau liền 
kề là ứng cử viên tự do Leni Robredo.

Nếu được Ủy ban Bầu cử Philippines 
xác nhận, ông Marcos sẽ đắc cử trở 
thành tân Tổng thống quốc gia Đông 
Nam Á này. Chiến thắng này sẽ đánh 
dấu sự trở lại Dinh Tổng thống của gia 
đình Marcos sau nhiều thập kỷ.

Ông Ferdinand Marcos Jr, 64 tuổi, là 
con trai của cố Tổng thống Ferdinand 
Marcos.

(Theo TTXVN)

Ông Ferdinand Marcos Jr tuyên bố đắc cử ghế Tổng thống Philippines

Ứng cử viên Ferdinand Marcos Jr phát biểu trong 
cuộc vận động tranh cử ở Laoag, Philippines, ngày 
25.3.2022.                                                    Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm 
soát gần như toàn bộ khu vực Donbass ở 
miền Đông Ukraine, giúp Điện Kremlin 
có đòn bẩy lớn trong bất cứ cuộc đàm 
phán nào với Ukraine.

Theo New York Times, chiến dịch 
quân sự kéo dài gần 3 tháng của Nga đã 
vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của 
các lực lượng Ukraine, nhưng điều đó 
không phủ nhận được thực tế là Nga đã 
giành quyền kiểm soát nhiều khu vực 
trên thực địa.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10.5 cho 

biết, các lực lượng của nước này ở 
miền Đông Ukraine đã tiến đến biên 
giới giữa Donetsk và Luhansk - hai 
khu vực nói tiếng Nga và là nơi phe ly 
khai do Moskva hậu thuẫn giao tranh 
với quân đội Ukraine suốt 8 năm qua. 
Tuyên bố của Bộ này củng cố triển vọng 
của Moskva cho rằng, họ có thể sớm 
giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu 
vực Donbass. Trước khi Nga tấn công 
Ukraine, phe ly khai đã nắm quyền kiểm 
soát 1/3 khu vực này.

(Theo VOV.VN)

Nga kiểm soát nhiều khu vực miền Đông, Ukraine kháng cự quyết liệt

Một tòa nhà đổ nát tại Odesa sau một cuộc giao 
tranh.                                                                               Ảnh: AP

Ngày 10.5, ông Zaw Min Tun, người 
phát ngôn Hội đồng Điều hành nhà nước 
(SAC) của Myanmar cho biết 10 nhóm 
vũ trang sắc tộc tại nước này đã nhận lời 
tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do 
người đứng đầu SAC, Thống tướng Min 
Aung Hlaing, khởi xướng tháng trước.

Theo ông Zaw Min Tun, trong số 
10 nhóm trên có 7 nhóm đã tham gia 
ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc 
(NCA) và 3 nhóm chưa ký thỏa thuận 
này. NCA được Chính phủ Myanmar 

khởi xướng từ tháng 10.2015. Cho đến 
nay đã có 10 nhóm vũ trang sắc tộc ký 
thỏa thuận này.

Ông Zaw Min Tun nêu rõ SAC dự 
định tiến hành các cuộc đàm phán hòa 
bình sớm nhất có thể, thời gian tiến hành 
đàm phán ưu tiên thuận tiện cho các 
nhóm vũ trang sắc tộc. Người phát ngôn 
này cho biết thêm SAC đã xác định năm 
2022 là năm hòa bình và là thời điểm 
thích hợp để tổ chức đàm phán hòa bình.

(Theo Vietnam+)

Myanmar: 10 nhóm vũ trang sắc tộc đồng ý tham gia đàm phán hòa bình

Binh sĩ Myanmar gác tại Maungdaw, bang 
Rakhine.                                           Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lúc 1 giờ 45 phút sáng 11.5 giờ địa 
phương (12 giờ 45 phút giờ Việt Nam), 
chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh 
Chính và đoàn đại biểu cấp cao đáp 
xuống sân bay quân sự Andrews, thủ đô 
Washington D.C (Mỹ), bắt đầu chuyến 
thăm, làm việc tại Mỹ.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và 
đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân 
bay Andrews có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam 
Marc Knapper, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ 
Nguyễn Quốc Dũng cùng một số cán bộ 
và nhân viên sứ quán. 

Theo lịch trình dự kiến, trong ngày 
làm việc 11.5 giờ địa phương, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính sẽ tiếp một số quan 
chức chính quyền Tổng thống Joe Biden 
và các nghị sĩ Mỹ.

Theo đó, Thủ tướng dự kiến tiếp Bộ 
trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Wilsack, 
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina 
Raimondo, Bộ trưởng Tài chính Janet 
Yellen, gặp gỡ thượng nghị sĩ Patrick 
Leahy và một số nghị sĩ Mỹ khác. 

Chiều cùng ngày tại Washington 
D.C, Thủ tướng có bài phát biểu chính 
sách tại Viện Nghiên cứu chiến lược 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Washington,
    bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Mỹ

quốc tế Mỹ (CSIS). Sau đó Thủ tướng 
sẽ tiếp lãnh đạo Ngân hàng Thế giới 
và các tập đoàn Mỹ gồm ASIA Group, 
Blackstone, GenX, và AES... 

Trong khuôn khổ chuyến thăm từ 
ngày 11 - 17.5, Thủ tướng Phạm Minh 

Chính cùng lãnh đạo các quốc gia ASEAN 
sẽ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ 
niệm 45 năm quan hệ Mỹ - ASEAN diễn 
ra tại Washington D.C trong 2 ngày 12 và 
13.5. Sau đó Thủ tướng sẽ thăm, làm việc 
tại Mỹ và LHQ.                          (Theo TTO)

Kiều bào và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính 
đến thăm, làm việc tại Mỹ.                                                                                                                              Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


