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BÌNH ĐỊNH - NAM LÀO: 
Nghĩa tình sắt son, hợp tác bền vững

QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 
BỔ NHIỆM CÁN BỘ GIỮ CHỨC VỤ CAO HƠN

TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN
GIAO THÔNG DỊP LỄ 2.9:

Ổn định và trật tự
Ngăn chặn vi phạm 
IUU, bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản

l

l

l

Hơn 332 nghìn học sinh Bình Định 
bước vào năm học mới

Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn 
(TP Quy Nhơn) đón học sinh lớp 1 tại lễ khai giảng 
ngày 5.9. Ảnh do nhà trường cung cấp

u2

Thêm sức sống cho 
bài chòi dân gian

Nhiều năm qua, tỉnh Bình Định đặc biệt quan tâm đến 
sự nghiệp “trồng người” giúp các tỉnh Nam Lào, hỗ trợ 
bạn bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng. Trong đó, 
trọng tâm là cấp học bổng cho sinh viên 4 tỉnh Nam Lào 
sang học tiếng Việt và các bậc cao đẳng, đại học, sau đại 
học tại các trường ở TP Quy Nhơn. u4

Kỳ 2: Hết mình vì sự nghiệp  “trồng người”
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Bình Định

Hơn 332 nghìn học sinh Bình Định
bước  vào năm học mới

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ hai từ trái sang) trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho  
Trường THPT chuyên Chu Văn An.                                                                                                                                                         Ảnh: MAI HOÀNG

(BĐ) - Sáng 5.9, trong không 
khí vui tươi, phấn khởi của Ngày 
hội toàn dân đưa trẻ đến trường, 
cùng với cả nước, hơn 332 nghìn 
học sinh (HS) ở 4 cấp học của tỉnh 
hân hoan khai giảng năm học 
mới 2022 - 2023.

Sau năm học bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19, lễ khai giảng 
phải tổ chức trực tiếp kết hợp 
trực tuyến, qua truyền hình, 
năm nay, các trường học đồng 
loạt khai giảng trực tiếp vào  
7 giờ sáng 5.9. Lễ khai giảng ngắn 
gọn, tạo không khí vui vẻ, phấn 
khởi cho HS bước vào năm học 
mới. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
đã đến dự lễ và đánh trống khai 
giảng năm học mới, động viên 
thầy cô giáo và các em HS trong 
toàn tỉnh.

 Hòa trong không khí hân 
hoan, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An (TX Hoài Nhơn) tổ chức 
Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 
và công bố quyết định công nhận 
trường đạt chuẩn quốc gia mức 
độ 1. Dự lễ và chung vui với thầy 
trò nhà trường có các đồng chí: 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Giờ - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên 
quan và TX Hoài Nhơn…

Trường THPT chuyên Chu 
Văn An đang từng bước phát 
triển về mọi mặt, khẳng định 
vị thế trong sự nghiệp “trồng 
người” và trở thành địa chỉ giáo 
dục có uy tín của tỉnh. Đáng chú 
ý, năm học 2021 - 2022 trường 
có 2 HS đạt thủ khoa của tỉnh 
khối B và khối D1, nằm trong tốp 
100 HS có điểm cao của cả nước. 
Đến nay, trường có 6 HS nhận 
học bổng toàn phần đi du học 
tại Nga, Pháp; có 4 HS nhận học 
bổng toàn phần theo học tại ĐH 
VinUni và ĐH Fulbright.

Về chất lượng giáo dục mũi 
nhọn, đến nay có 33 HS giỏi cấp 
quốc gia; 579 HS giỏi cấp tỉnh; 
đạt 103 huy chương cuộc thi 
Olympic 30.4 toàn miền Nam; 
11 huy chương cuộc thi Olympic 
Toán HS chuyên; 16 giải trong 
cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp 
tỉnh; 1 giải trong cuộc thi nghiên 
cứu KHKT quốc gia; 10 giải cuộc 
thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 
đồng cấp tỉnh.

Hiện trường có 701 HS, bố 
trí 24 lớp, trong đó có 21 lớp 
chuyên và 3 lớp không chuyên. 
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 
viên, nhân viên nhà trường có 
48 người; 100% cán bộ, giáo 
viên, nhân viên đạt chuẩn và 
52,5% trên chuẩn, có 1 nhà giáo 
ưu tú và 25 giáo viên dạy giỏi  
cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ 
Quốc Dũng đã trao Bằng công 
nhận trường đạt chuẩn quốc 
gia mức độ 1 cho Trường THPT 
chuyên Chu Văn An; Giám đốc 
Sở GD&ĐT Đào Đức Tuấn trao 
chứng nhận trường đạt kiểm 

Phó Bí thư 
Thường trực 
Tỉnh ủy Lê 
Kim Toàn 
(thứ tư từ 
phải sang) 
trao học 
bổng cho học 
sinh vượt 
khó học giỏi 
Trường THPT 
chuyên Lê 
Quý Đôn. 
Ảnh: 
HOÀNG QUÂN

định chất lượng giáo dục cấp 
độ 2 cho nhà trường.

Dịp này, nhiều suất học 
bổng đã được trao đến HS  
của trường.

 Đồng chí Lê Kim Toàn - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, dự lễ 
khai giảng năm học 2022 - 2023 
tại Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn (TP Quy Nhơn).

Năm học 2022 - 2023, toàn 
trường có hơn 900 HS, trong đó 
có 331 HS trúng tuyển kỳ thi vào 
lớp 10. Trên tinh thần đổi mới, 
hướng tới mục tiêu phát triển 
toàn diện về phẩm chất, năng 
lực cho HS, trong năm học này 
Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn sẽ tăng cường công tác giáo 
dục toàn diện, chú trọng giáo dục 
đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng 
thực hành, ý thức trách nhiệm xã 
hội; tổ chức tốt các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, TDTT… 

Năm học 2021 - 2022 vừa qua, 
Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn có 898 HS; kết thúc năm học 
có 855 HS giỏi (95,21%). Ở kỳ thi 
học sinh giỏi cấp quốc gia, HS 
của trường đạt 21 giải; có 4 dự 
án dự thi KHKT cấp tỉnh và đều 
đạt giải; 1 dự án dự thi KHKT cấp 
quốc gia và đạt giải triển vọng; 
đạt 25 giải cuộc thi Olympic Tin 
học miền Trung - Tây Nguyên 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh trống khai 
giảng năm học mới tại Trường Quốc học Quy Nhơn .                                        Ảnh: T. KHUY

lần thứ 3...
Nhân lễ khai giảng năm học 

mới, nhà trường trao 28 suất học 
bổng trị giá 38 triệu đồng cho các 
HS vượt khó học giỏi; các phần 
thưởng dành cho HS đạt thành 
tích tại các kỳ thi trong năm học 
2021 - 2022.

 Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
đến dự lễ khai giảng và chia vui 
với thầy cô giáo, học sinh Trường 
Quốc học Quy Nhơn. 

Năm học 2022 - 2023, Trường 
Quốc học Quy Nhơn có 1.547 HS 
và 64 giáo viên. Trong năm học 
này - năm đầu tiên triển khai 
Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 đối với lớp 10, Trường Quốc 
học Quy Nhơn có 524 HS lớp 10 
chia thành 12 lớp với các nhóm 
môn tự chọn và chuyên đề học 
tập khác nhau. 

Để đảm bảo thực hiện và 
hoàn thành chương trình năm 
học mới, Trường Quốc học Quy 
Nhơn tiếp tục triển khai các hoạt 
động: Tăng cường đổi mới đồng 
bộ, thực hiện có hiệu quả các 
hình thức tổ chức và phương 
pháp dạy học, kiểm tra đánh giá 
HS; đảm bảo an toàn trường học; 
tăng cường các hoạt động giáo 
dục gắn với yêu cầu nâng cao 
chất lượng giáo dục tư tưởng, 
đạo đức, lối sống cho HS...

Dịp này, Hội cựu học sinh 

Trường Quốc học Quy Nhơn, 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam - chi nhánh Bình 
Định (BIDV Bình Định), Trường 
Quốc học Quy Nhơn đã tặng học 
bổng cho các HS đạt thành tích 
tốt, HS có hoàn cảnh khó khăn 
của nhà trường.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang dự lễ khai giảng 
tại Trường THPT Số 2 Tuy Phước 
(huyện Tuy Phước).

Năm học 2022 - 2023, Trường 
THPT Số 2 Tuy Phước có 1.102 
HS. Nhà trường thực hiện 
phương châm “Đoàn kết, sáng 
tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi 
mới, củng cố, nâng cao chất lượng 
giáo dục và đào tạo”, phương 
hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 
năm học mới của Sở GD&ĐT. 
Trong đó, bảo đảm tổ chức dạy 
và học an toàn, chất lượng; củng 
cố và nâng cao chất lượng giáo 
dục. Triển khai linh hoạt, sáng 
tạo và hiệu quả các cuộc vận 
động, phong trào thi đua “Xây 
dựng trường học thân thiện, HS 
tích cực”, thực hiện cuộc vận 
động “Mỗi thầy cô giáo là một 
tấm gương đạo đức, tự học và  
sáng tạo”...

Nhân dịp khai giảng năm 
học mới, Ngân hàng NN&PTNT 
Việt Nam - Chi nhánh huyện Tuy 
Phước tặng 20 xe đạp (tổng trị giá 
40 triệu đồng); Bảo hiểm PJICO 
Bình Định tặng 10 suất học bổng 
(500 nghìn đồng/suất) cho HS có 
hoàn cảnh khó khăn, vượt khó 
học tốt tại Trường THPT số 2 Tuy 
Phước.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng dự lễ 
khai giảng tại Trường THPT số 
1 An Nhơn, TX An Nhơn.

Năm học 2022 - 2023, Trường 
THPT số 1 An Nhơn chào đón 366 
HS lớp 10 tựu trường, nâng tổng 
số HS toàn trường lên 1.130 em. 
Năm học mới này, toàn trường 
tập trung thực hiện chủ đề: 
Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, 
đổi mới sáng tạo, củng cố nâng 
cao chất lượng các hoạt động 
GD&ĐT. Nhà trường phân công 
giáo viên giảng dạy đảm bảo 
Chương trình giáo dục phổ thông 
năm 2018 với lớp 10 và Chương 
trình giáo dục phổ thông năm 
2006 đối với lớp 11 và lớp 12. Bên 
cạnh đó, tăng cường giáo dục lý 
tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống và khơi dậy khát vọng cống 
hiến cho thanh thiếu niên, HS…
Dịp này, Sở GD&ĐT trao tặng 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 
cơ sở cho 4 thầy, cô giáo Trường 
THPT số 1 An Nhơn; UBND TX 
An Nhơn tặng 10 suất quà cho các 
em HS vượt khó học giỏi; Trường 
THPT số 1 An Nhơn cùng Hội 
phụ huynh HS và DN, cựu HS của 
trường tặng thưởng cho các em 
HS giỏi cấp tỉnh, các em HS nghèo  
vượt khó...            MAI HOÀNG - 

HOÀNG QUÂN - THẢO KHUY - 
TRỌNG LỢI - TIẾN SỸ
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TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG DỊP LỄ 2.9:

Ổn định và trật tự
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn tỉnh trong dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay cơ bản được đảm bảo. Có được kết 
quả này là nhờ lực lượng CA toàn tỉnh đã triển khai kế hoạch cụ thể, kịp thời nhằm 
đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm.

Nhờ t r iển  khai  nhiều 
phương án, công tác nghiệp 
vụ, các hành vi vi phạm pháp 
luật trong dịp nghỉ Lễ 2.9 đã 
bị CA các đơn vị, địa phương 
kịp thời phát hiện, xử lý. 

Đơn cử, qua công tác nắm 
tình hình, lực lượng CA biết 
được trong khoảng thời gian 
từ đêm 1.9 đến rạng sáng 
2.9, tại đường vào khu du 
lịch nghỉ dưỡng FLC Nhơn 
Lý và các tuyến đường liên 
thôn thuộc xã Nhơn Lý (TP 
Quy Nhơn) sẽ có các đối 
tượng trong và ngoài tỉnh tụ 
tập chạy xe tốc độ cao. Do đó, 
các lực lượng CA gồm CSGT, 
Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 
hình sự (CA tỉnh); Đội CSGT - 
Trật tự (CA TP Quy Nhơn) và 
một số đội nghiệp vụ khác đã 
bố trí lực lượng mật phục.

Đến 1 giờ 45 phút ngày 
2.9, lực lượng CA đã kịp thời 
ngăn chặn và bắt giữ 35 đối 

Phương tiện của các đối tượng tụ tập chạy xe tốc độ cao tại QL 19B (Khu kinh tế 
Nhơn Hội, TP Quy Nhơn) bị lực lượng CA bắt giữ vào vào đêm 1.9, rạng sáng 2.9.                                                                                                                                       
                                                                                                                                 Ảnh: CA TP Quy Nhơn 

Tiếp tục giữ vững, ổn định an ninh, trật tự
Dù đánh giá sơ bộ cho thấy tình hình ATGT, 

ANTT dịp nghỉ lễ vừa qua trên địa bàn tỉnh khá 
tích cực, song đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó 
Giám đốc CA tỉnh, cho biết, lãnh đạo CA tỉnh 
vẫn chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương tiếp tục 
phát huy vai trò người đứng đầu; chủ động tham 
mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển 
khai các biện pháp đảm bảo ANTT tại địa bàn 
theo tình hình thực tế. 

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát, bám sát, quản lý chặt đối tượng 
hình sự, kết hợp với cảm hóa, giáo dục, gọi 
hỏi, răn đe; tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các 
nhóm thanh thiếu niên tụ tập chơi khuya, có 
biểu hiện trộm cắp, đánh nhau, cướp giật tài 
sản hoặc tụ tập chạy xe tốc độ cao, nẹt pô; 
tăng cường nắm tình hình, quản lý đối tượng 
ma túy. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân 
luôn đề cao cảnh giác, nâng cao tinh thần 
đấu tranh, tố giác tội phạm.

tượng cùng 42 mô tô, 1 ô tô 
đang tụ tập chạy xe tốc độ 
cao tại ngã tư Nhơn Lý (đoạn 
thuộc km 10 QL 19B, Khu kinh 
tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn). 
Qua kiểm tra, phát hiện có 2 
đối tượng dương tính với ma 
túy, 3 lái xe vi phạm nồng độ 
cồn, trên ô tô có chở theo 2 xe 
mô tô độ chế dùng để đua, 1 
cây đao, 5 can xăng. 

Hay trước đó, khoảng 6 
giờ ngày 31.8, chỉ sau nửa 
ngày kể từ khi tiếp nhận vụ 
việc mất tài sản của bà V.T.T. 
(tỉnh Bắc Giang, đang du lịch 
tại TP Quy Nhơn), CA phường 
Hải Cảng (TP Quy Nhơn) 
đã nhanh chóng bắt gọn kẻ 
trộm. “Sau khi báo cáo vụ 
việc, tôi cũng tính phải hủy 
chuyến bay về vì giấy tờ tùy 
thân đã bị kẻ gian lấy mất. 
Thế nhưng, thật may mắn khi 
nhận tin báo của các đồng chí 
công an rằng đã bắt được kẻ 

(BĐ) - Nằm trong chuỗi các 
sự kiện thuộc chương trình Gặp 
gỡ Việt Nam lần thứ 18 - năm 
2022, Trường học quốc tế Vật lý y 
khoa năm 2022 đã khai mạc vào 
sáng 5.9, tại Trung tâm Quốc tế 
Khoa học và Giáo dục liên ngành 
(ICISE, TP Quy Nhơn). Sự kiện 
diễn ra từ ngày 4 - 9.9, do Hội 
Gặp gỡ Việt Nam, ICISE và Viện 
Năng lượng nguyên tử Việt Nam 
phối hợp tổ chức, thu hút 40 nhà 
khoa học, giáo sư, nghiên cứu 
sinh, sinh viên tại các trường đại 
học, viện nghiên cứu về lĩnh vực 
Vật lý y khoa ở Việt Nam và trên 
thế giới tham gia.

Trong thời gian tham dự 
Trường học Vật lý y khoa, học 
viên được trang bị các kiến thức 
cơ sở về Toán và khoa học vững 
chắc để thích ứng tốt với những 
công việc về công nghệ - kỹ thuật, 
chú trọng khả năng áp dụng kiến 
thức cơ sở và cốt lõi của ngành 
Vật lý y khoa, như: Cơ sở vật lý 

y học bức xạ, sinh học bức xạ, 
ghi đo bức xạ, liều lượng học, 
an toàn bức xạ, chẩn đoán hình 
ảnh, xạ trị, y học hạt nhân…; sử 
dụng các công cụ hiện đại để thu 
thập, phân tích dữ liệu, tham gia 
thiết kế và đánh giá các giải pháp 
kỹ thuật, vận hành các hệ thiết 
bị ứng dụng kỹ thuật và công  
nghệ cao.

Trường học dành cho sinh 
viên năm thứ 4 và học viên cao 
học quan tâm đến ứng dụng của 
Vật lý y khoa và các kỹ sư trẻ làm 
việc trong lĩnh vực Vật lý y khoa 
với mục tiêu trang bị các kiến 
thức cơ bản và nâng cao nhằm 
hỗ trợ các sinh viên muốn theo 
đuổi nghề nghiệp liên quan đến 
Vật lý y khoa trong tương lai. 
Bên cạnh đó, Trường học cũng 
hướng tới củng cố kiến thức lý 
thuyết và thực hành phục vụ cho 
hoạt động nghề nghiệp của các 
kỹ sư Vật lý trẻ ở các bệnh viện.

AN NHIÊN

Khai mạc Trường học quốc tế  
Vật lý y khoa năm 2022

Ngày 5.9, nhân lễ khai giảng 
năm học 2022 - 2023, nhiều tổ 
chức, cá nhân đã trao quà, học 
bổng nhằm động viên các em 
học sinh (HS) có hoàn cảnh  
khó khăn.
 Tại Trường THPT số 1 Phù 

Mỹ (huyện Phù Mỹ), các tổ chức, 
cá nhân và các nhà hảo tâm đã 
tặng 6 suất quà (1 triệu đồng/
suất) cho HS thủ khoa tốt nghiệp 
và thủ khoa các khối trong kỳ 
thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 
tặng 3 suất học bổng khuyến học 
khuyến tài (500 nghìn đồng/suất) 
cho HS thuộc diện hộ nghèo, cận 
nghèo; tặng 23 suất quà (2 triệu 
đồng/suất), 2 chiếc xe đạp và gần 
400 quyển vở cho HS có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 10 
suất học bổng (1 triệu đồng/suất) 
cho các em HS vượt khó học giỏi.
 CLB xe đạp BORA thị trấn 

Bình Dương (huyện Phù Mỹ) 
trao tặng 10 xe đạp, mỗi chiếc 
trị giá 1,5 triệu đồng cho các em 
HS Trường Tiểu học xã Mỹ Đức 
(huyện phù Mỹ). Kinh phí tặng 
xe đạp do thành viên CLB đóng 
góp và các nhà hảo tâm hỗ trợ. 
Đoàn Thanh niên xã Mỹ Châu 
phối hợp với Hội khuyến học xã 
trao tặng 15 chiếc xe đạp cho các 
em HS có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn xã.
  Tại Trường THCS Hoài 

Xuân, Quỹ Tín dụng nhân dân 
Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) 
phối hợp với Ban giám hiệu 
nhà trường và chính quyền địa 
phương tặng 12 chiếc xe đạp 
(1,7 triệu đồng/chiếc) cho 6 HS 
tiểu học và 6 HS THCS thuộc 
diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trên địa bàn 
phường, với tổng trị giá trên 20 
triệu đồng.
 Hội CTĐ xã Hoài Hải (TX 

Hoài Nhơn) trao 20 thẻ BHYT trị 
giá 12 triệu đồng cho HS có hoàn 
cảnh khó khăn của Trường Tiểu 
học Hoài Hải và Trường THCS 
Hoài Hải. 

  Đại diện Chi hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo Hoài An 
(huyện Hoài Ân) trao 50 suất 
quà trị giá hơn 10 triệu đồng 
tiếp sức HS khó khăn xã Ân 
Mỹ. Hội LHPN huyện Hoài Ân 
trao 30 xấp vải may áo dài cho 
HS 2 trường THPT Trần Quang 
Diệu, THPT Võ Giữ và 50 suất 
quà tiếp sức HS nghèo vượt khó 
trong huyện với tổng giá trị 5 
triệu đồng.
  Hội CTĐ TP Quy Nhơn 

trao 10 suất học bổng tiếp sức 
đến trường cho các em có 
hoàn cảnh khó khăn ở Trường 
Tiểu học Quang Trung (TP 
Quy Nhơn); mỗi suất gồm 
500 nghìn đồng tiền mặt và 1  
ram vở.
 Hội CTĐ huyện Tây Sơn 

tặng 330 suất quà (mỗi suất 300 
nghìn đồng) cho HS tiểu học và 
THCS có hoàn cảnh khó khăn 
của các xã: Tây Thuận, Bình 
Thành, Bình Hòa, Tây Bình, Tây 
Vinh, Tây An. Tiền quà do Hội 
vận động nhà hảo tâm ở Tây Sơn 
và Quy Nhơn tài trợ.
 Trường THPT Lý Tự Trọng 

(TX Hoài Nhơn) tổ chức trao 
thưởng và tặng học bổng trị giá 
hơn 100 triệu đồng cho HS có 
hoàn cảnh khó khăn và những 
em đạt thành tích xuất sắc trong 
các cuộc thi vừa qua. Theo đó, 
Ban giám hiệu nhà trường trao 
33 suất học bổng tiếp sức đến 
trường cho HS có hoàn cảnh 
khó khăn (500 nghìn đồng/suất), 
khen thưởng 3 HS đạt điểm môn 
thi và tổng điểm vào trường cao 
nhất tại kỳ tuyển sinh vào lớp 
10 (1 triệu đồng/HS), thưởng 5 
triệu đồng cho HS đạt điểm 10 
trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022, hỗ trợ nửa năm học 
phí đại học cho 1 HS nghèo đạt 
điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm 2022.  

VĂN TỐ -  
DIỆP BẢO SƯƠNG - 

NGỌC NGA

Trao học bổng, tặng quà tiếp sức 
học sinh khó khăn đến trường 

trộm; toàn bộ tài sản, giấy tờ 
tùy thân của tôi đã được thu 
hồi”, bà T. chia sẻ khi nhận 
lại tài sản.

Theo thống kê của CA 
tỉnh, trong dịp nghỉ lễ Quốc 
khánh 2.9 năm nay (từ ngày 
1 - 4.9), hoạt động của các loại 
tội phạm cơ bản được kiểm 
soát, kiềm chế tối đa; tại các 
địa phương không xảy ra các 
vụ việc phức tạp về trật tự xã 
hội. Trên các tuyến đường, 
nhất là các khu du lịch, không 
xảy ra tình trạng ùn tắc giao 
thông cục bộ. Toàn tỉnh xảy 
ra 1 vụ cướp giật tài sản/2 
đối tượng; 2 vụ trộm cắp tài 
sản/4 đối tượng và xảy ra 1 vụ 
TNGT làm 2 người chết. 

Tuy vậy, ý thức tuân thủ 
pháp luật, nhất là khi tham 
gia giao thông của một bộ 
phận người dân vẫn còn kém. 
Tình trạng sử dụng rượu, bia 
rồi điều khiển phương tiện 
giao thông, chạy quá tốc độ 
quy định và không đội mũ 
bảo hiểm vẫn còn diễn ra ở 
nhiều nơi.

Đơn cử, đêm 3.9, chỉ trong 
vòng 1 giờ tuần lưu tại một số 
tuyến đường chính trong nội 
thành Quy Nhơn, Đội CSGT - 
Trật tự (CA TP Quy Nhơn) 
đã phát hiện, xử lý hơn chục 
trường hợp vi phạm các lỗi 
vượt đèn đỏ, không đội mũ 
bảo hiểm; nồng độ cồn vượt 
quá mức cho phép; trong đó, 
đối tượng vi phạm phần lớn 
là thanh thiếu niên. 

Trung tá Ngô Hoài Bảo, 
Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự 
(CA TP Quy Nhơn), cho biết: 
“Xác định lượng phương tiện 
tập trung nhiều tại TP Quy 
Nhơn nên tại những tuyến 
đường cửa ngõ ra vào thành 
phố, các tuyến nối những 
điểm vui chơi, giải trí, chúng 
tôi bố trí lực lượng vừa công 
khai vừa hóa trang mật phục 
để kịp thời điều tiết giao 
thông và xử lý các hành vi vi 
phạm. Trong 4 ngày nghỉ lễ, 
Đội đã xử lý gần 200 trường 
hợp vi phạm về giao thông, 
tạm giữ 66 phương tiện”.        

 KIỀU ANH
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Bình Định

BÌNH ĐỊNH - NAM LÀO: 
Nghĩa tình sắt son, hợp tác bền vững 

Nhiều năm qua, tỉnh Bình 
Định đặc biệt quan tâm đến 
sự nghiệp “trồng người” giúp 
các tỉnh Nam Lào, hỗ trợ bạn 
bổ sung nguồn nhân lực có 
chất lượng. Trong đó, trọng 
tâm là cấp học bổng cho sinh 
viên 4 tỉnh Nam Lào sang 
học tiếng Việt và các bậc cao 
đẳng, đại học, sau đại học tại 
các trường ở TP Quy Nhơn. 

Kỳ 2: Hết mình vì sự nghiệp “trồng người” 

Mối quan tâm hàng đầu 
Những năm gần đây, đào 

tạo lưu học sinh (LHS) Lào là 
lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu 
trong chương trình hợp tác giữa 
Bình Định với các tỉnh Nam 
Lào. Thực hiện biên bản ghi 
nhớ đã ký kết, trong giai đoạn 
2016 - 2020, hằng năm tỉnh Bình 
Định cấp 20 suất học bổng toàn 
phần cho LHS 4 tỉnh Nam Lào (5 
suất/tỉnh); trong đó hỗ trợ cho 
Attapeu, Sekong và Champasak 
mỗi tỉnh 5 suất học bổng học đại 
học; riêng tỉnh Salavan hỗ trợ 3 
suất học đại học và 2 suất học 
thạc sĩ. Mỗi năm tỉnh Bình Định 
còn cấp 20 suất học bổng cho 4 
tỉnh Nam Lào (5 suất/tỉnh) học 
liên thông từ trung cấp nghề lên 
cao đẳng nghề tại Trường CĐ 
Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. 
Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm, hỗ 
trợ việc tập huấn cho giáo viên 
các trường cao đẳng nghề của 
4 tỉnh Nam Lào. 

Tính đến nay, đã có hơn 
1.200 LHS Lào được đào tạo và 
cấp bằng tại các trường đại học, 
cao đẳng ở Quy Nhơn. Theo ông 
Đặng Văn Phụng, Hiệu trưởng 
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
Quy Nhơn, thực hiện biên bản 
ghi nhớ với 4 trường nghề của 
các tỉnh Nam Lào, từ năm 2014 
đến nay, nhà trường đào tạo 
được 190 LHS Lào học liên 
thông từ trung cấp lên cao đẳng 
nghề, kinh phí đào tạo do tỉnh 
và nhà trường tài trợ. 

LHS Lào được tạo thuận lợi 
về điều kiện học tập, ăn ở, đồng 
thời được quan tâm, chăm lo 
đời sống tinh thần. Hằng năm, 
vào các dịp lễ hội của nước Lào 
như Quốc khánh, Tết Cổ truyền 
Bunpimay…, với sự hỗ trợ của 
UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Hội 
Hữu nghị Việt - Lào tỉnh, các 
cơ quan, ban ngành của tỉnh, 
đặc biệt là sự tạo điều kiện của 
Ban giám hiệu Trường ĐH Quy 
Nhơn, các em đã có những buổi 
lễ đầy ý nghĩa, ấm áp và vui tươi. 

Theo Sở Ngoại vụ, sau khi 
tốt nghiệp về nước, đa số LHS 
Lào đều có việc làm ổn định, 
nhiều người làm việc trong các 
cơ quan hành chính, có những 
đóng góp tích cực vào sự nghiệp 

Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn Đặng Văn Phụng trao chứng nhận cho sinh viên Lào tốt nghiệp cao đẳng 
liên thông khóa 14 và trung cấp khóa 13 tại buổi lễ tốt nghiệp đầu năm 2022.                                                                                 Ảnh: D.LINH 

Sinh viên Lào ở Trường ĐH Quy Nhơn đi thực tế tại làng nón ngựa Phú Gia (xã Cát 
Tường, huyện Phù Cát) cuối tháng 8.2022.                                       Ảnh: Trường ĐH Quy Nhơn

xây dựng, bảo vệ và phát triển 
đất nước Lào. Thời gian tới, tỉnh 
Bình Định sẽ tiếp tục xem xét 
tăng số lượng LHS Lào được 
cấp học bổng và nâng cao chất 
lượng đào tạo. 

 
Ấm áp dưới 
 “mái nhà chung”

Giữ vai trò quan trọng hàng 
đầu trong công tác đào tạo LHS 
Lào của tỉnh là Trường ĐH 
Quy Nhơn, trong 20 năm qua 
đã đào tạo và cấp chứng chỉ 
tiếng Việt cho hơn 1.000 LHS 
Lào. Rất nhiều LHS Lào trong 
số đó tiếp tục theo học đại học 
các ngành như: Du lịch, quản trị 
kinh doanh, kế toán, tài chính 
ngân hàng, tin học, điện tử viễn 
thông, nông học, quản lý đất 
đai… Và, ngày càng có nhiều 
hơn LHS theo học trình độ thạc 
sĩ các chuyên ngành: Quản lý 
giáo dục, kế toán, ngôn ngữ 
Anh... Hiện có gần 100 LHS Lào 
đang theo học tại trường.

Theo PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ, 
Hiệu trưởng Trường ĐH Quy 
Nhơn, nhà trường đã và sẽ tổ 
chức thêm nhiều hội thảo quảng 
bá, chương trình hợp tác có sự 
tham gia của Bộ Giáo dục và 
Thể thao Lào, lãnh đạo các tỉnh 
Nam Lào để bàn giải pháp nâng 

”
Thật sự hạnh phúc và tự hào 

là sinh viên đang học tập tại tỉnh 
Bình Định, một mảnh đất tươi đẹp, 
giàu truyền thống văn hóa và bề dày 
lịch sử; chúng em luôn xem đây là 
ngôi nhà, là quê hương thứ hai của 
mình. Chúng em được tạo điều kiện 
tốt nhất trong học tập và rèn luyện; 
được tỉnh Bình Định quan tâm cấp 
học bổng, hỗ trợ tiền ăn ở; các cơ 
quan của tỉnh Bình Định và nhà trường cũng hết sức quan tâm 
chăm lo đời sống văn hóa tinh thần”.

Em SOUKPASONG KEDSOUVANNASAM, 
Trưởng Ban đại diện lưu học sinh Lào ở Trường ĐH Quy Nhơn 

cao hiệu quả hợp tác đào tạo 
và quản lý LHS Lào trong giai 
đoạn mới. Bên cạnh đó, thông 
qua các chuyến công tác của cán 
bộ, giảng viên tại 4 tỉnh Nam 
Lào, Trường ĐH Quy Nhơn tiếp 
tục phổ biến thông tin về cơ hội 
học tập; nắm bắt nhu cầu của 
người học, làm cơ sở điều chỉnh 
chương trình đào tạo phù hợp 
thực tế.

Nhà trường còn quan tâm 
tập trung các LHS Lào vào ở 
miễn phí trong một khu ký túc 
xá riêng biệt, với đầy đủ các 
thiết bị, đồ dùng cần thiết. Từ 

năm học 2021 - 2022, trường 
triển khai thêm các hoạt động 
mới: Nhận đỡ đầu 7 sinh viên 
Lào có hoàn cảnh khó khăn, hỗ 
trợ các em trong thời gian học 
tập và sinh hoạt tại trường; triển 
khai mô hình “Đôi bạn cùng 
tiến”, phân công 1 sinh viên 
Việt Nam giúp đỡ 1 sinh viên 
Lào trong học tập.

Cuối tháng 7.2022, Trường 
ĐH Quy Nhơn phối hợp với 
Tỉnh đoàn tổ chức chương trình 
Tình nguyện hè tại xã đảo Nhơn 
Châu (TP Quy Nhơn), với 20 
LHS Lào và 10 sinh viên Việt 
Nam tham gia. Đây là lần đầu 
tiên, các LHS Lào được trực tiếp 
tham gia thực hiện nhiều hoạt 
động ý nghĩa. Sinh viên Vinatda 
Phandanouvong chia sẻ: “Tôi 
mới sang Quy Nhơn năm đầu 
tiên, đang học chương trình 
tiếng Việt tại Trường ĐH Quy 
Nhơn. Nghe Đoàn trường thông 
báo về chuyến đi, tôi đăng ký 
ngay. Hoạt động tập thể này là 
dấu mốc đáng nhớ, tạo cơ hội 
cho tôi hòa nhập, thêm phấn 
khởi, cố gắng trong những năm 
tháng sắp tới dưới mái trường 
ĐH Quy Nhơn”.

Bí thư Đoàn trường ĐH Quy 

Nhơn Cao Kỳ Nam cho biết: 
“Để tạo môi trường sinh hoạt 
lành mạnh cho sinh viên Lào, 
Đoàn trường và Hội sinh viên 
trường luôn động viên các bạn 
tham gia vào phong trào chung, 
mạnh dạn phát triển thế mạnh 
của bản thân về văn nghệ, thể 
thao… Đây cũng là cơ hội để 
các bạn giao lưu học hỏi, tăng 
sự gắn kết giữa sinh viên hai 
nước Việt - Lào”.

Không chỉ “gieo mầm” 
tiếng Việt 

Tại Trường ĐH Quy Nhơn, 
các giảng viên đảm nhiệm giảng 
dạy tiếng Việt cho LHS Lào đều 
thuộc khoa Ngữ văn trước đây 
(nay là Tổ bộ môn Ngữ văn, khoa 
Khoa học xã hội và Nhân văn). 
Toàn bộ chương trình học của 
LHS Lào đều bằng tiếng Việt; 
ngay khi nhập học, Trường ĐH 
Quy Nhơn tiến hành rà soát trình 
độ của từng LHS để đưa ra biện 
pháp hỗ trợ, nâng cao kỹ năng 
tiếng Việt. Trường còn đưa vào 
chương trình đào tạo học phần 
trải nghiệm thực tế để giúp LHS 
có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về văn 
hóa, con người Bình Định - Việt 
Nam, đồng thời rèn luyện kỹ 
năng giao tiếp bằng tiếng Việt.

Những năm qua, các thế hệ 
LHS Lào được đến tham quan 
các làng nghề truyền thống, di 
tích lịch sử, thắng cảnh trên địa 
bàn tỉnh. Th.S Trần Xuân Toàn, 
giảng viên Tổ bộ môn Ngữ văn, 
vừa hướng dẫn đoàn LHS Lào 
tham quan nhiều nơi trong 
tỉnh vào cuối tháng 8.2022, 
chia sẻ: “Mỗi năm, chúng tôi 
đều cố gắng “làm mới” các trải 
nghiệm tại mỗi điểm đến cho 
LHS Lào. Qua đó, góp phần 
quan trọng giúp các em vận 
dụng lý thuyết tiếng Việt vào 
thực tế. Suốt chuyến đi, giảng 
viên như “hướng dẫn viên”, 
cung cấp thông tin cần thiết về 
địa điểm, khéo léo gợi chuyện 
để các em rèn luyện kỹ năng 
giao tiếp”.

Chính sự nhiệt tình, gần gũi 
ấy của giảng viên đã giúp LHS 
Lào từ rụt rè dần chuyển sang 
mạnh dạn hòa nhập, thích thú, 
say mê học tiếng Việt, khám phá 
văn hóa Việt. 

Say sưa xem lại những tấm 
hình chụp xuyên suốt chuyến 
đi thực tế cuối tháng 8 vừa 
qua, sinh viên Zaythoney 
Vanhchanthey chia sẻ: “Tôi 
thích nhất là Eo Gió, Nhơn Lý 
vì cảnh đẹp, biển xanh trong. 
Nhất định, tôi sẽ chia sẻ nhiều 
về Quy Nhơn - Bình Định với 
bạn bè, người thân ở Lào để 
rủ mọi người cùng đến khám 
phá…”.                      HOÀI THU - 

   HỒNG PHÚC - DƯƠNG LINH

Kỳ cuối: Kỷ niệm mãi xanh
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Ngăn chặn vi phạm IUU, bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản

Thực thi Luật Thủy sản 2017 và các vấn đề liên quan tới ngăn chặn vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không 
khai báo và không theo quy định (IUU), ngành nông nghiệp tỉnh liên tục đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động khai 
thác của các tàu cá nhỏ; tuyên truyền, hỗ trợ các chủ tàu thực hiện đúng quy định và góp phần bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản.

Tài cá nhỏ dưới 15 m của ngư dân Bình Định ở vùng biển Quy Nhơn.             Ảnh: NGỌC NHUẬN

Rà soát, cấp phép theo 
đúng quy định

Theo thống kê của Chi cục 
Thủy sản (Sở NN&PTNT), toàn 
tỉnh có hơn 1.200  tàu cá nhỏ từ 
6 m đến dưới 15 m, hoạt động 
vùng ven bờ và vùng lộng. Thực 
hiện theo chỉ đạo của ngành 
nông nghiệp, trong năm 2022, 
Chi cục Thủy sản xây dựng 
kế hoạch phối hợp với các địa 
phương ven biển rà soát, hướng 
dẫn cấp giấy phép khai thác 
thủy sản. Qua rà soát, ngành 
chức năng đã làm việc với 453 
chủ tàu, qua đó đã cấp giấy phép 
khai thác thủy sản cho 283 chủ 
tàu. Đồng thời từ đợt rà soát này, 
Chi cục thống kê được 170 tàu 
cá không còn hoạt động ở Bình 
Định, thực hiện xóa tên nhóm 
tàu này trong sổ đăng ký tàu cá 
quốc gia và đưa ra khỏi hệ thống 
cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia 
(Vnfishbase). Dự kiến từ ngày 
30.9 - 30.10.2022, Chi cục Thủy 
sản sẽ triển khai đợt rà soát thứ 
hai đối với 963 chủ tàu cá để tiếp 
tục hướng dẫn các thủ tục liên 
quan.

Qua đợt rà soát đầu tiên, tại 
Phù Cát có 11 tàu cá nhỏ được 
cấp giấy phép khai thác đúng 
quy định. Theo ông Nguyễn Văn 
Lê, Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Phù Cát, việc quản lý các 
tàu cá nhỏ là một trong những 
yếu tố quan trọng trong hình 
thành cơ sở dữ liệu quản lý 
tàu cá theo quy mô tàu, theo 
hạn ngạch, tiến tới ngăn chặn 
và xóa hẳn tình trạng vi phạm 

IUU. Huyện Phù Cát đã nắm 
bắt đầy đủ thông tin liên quan 
đến hoạt động của các tàu, từ đó 
tham mưu cho chính quyền các 
cấp của huyện trong công tác 
chỉ đạo, định hướng và tạo điều 
kiện để ngư dân hành nghề có 
trách nhiệm.

Tương tự, tại huyện Tuy 
Phước qua đợt rà soát đầu tiên, 
Chi cục Thủy sản và ngành chức 
năng huyện hướng dẫn, cấp giấy 
phép khai thác cho 76 tàu cá 
nhỏ. Theo ông Phạm Quang Ân, 
Phó trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Tuy Phước, công tác quản 
lý tàu cá nhỏ về lâu dài đảm bảo 
cho hoạt động khai thác thủy 

sản ven bờ hiệu quả hơn; việc 
rà soát để nắm bắt và có hướng 
hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề 
phù hợp. Chỉ khi nào sinh kế 
của ngư dân được đảm bảo thì 
tình trạng khai thác thủy sản 
tận diệt ở vùng đầm Thị Nại và 
vùng biển ven bờ mới chấm dứt 
triệt để.

Đưa công tác quản lý 
tàu cá nhỏ vào nền nếp

Ông Nguyễn Công Bình, Phó 
Chi cục trưởng phụ trách Chi 
cục Thủy sản Bình Định, cho 
hay, việc rà soát, thống kê và 
thực hiện cấp giấy phép cho tàu 
cá nhỏ theo phân cấp quản lý 

nhằm đưa hoạt động khai thác 
thủy sản vào nền nếp, khai thác 
đúng vùng, phù hợp với điều 
kiện và đặc thù trong công tác 
quản lý, khôi phục nguồn lợi 
thủy sản. Tại Bình Định, ngay 
khi thực thi Luật Thủy sản 2017 
và các vấn đề liên quan đến ngăn 
chặn vi phạm IUU, công tác cấp 
giấy phép khai thác thủy sản cho 
nhóm tàu cá nhỏ ở địa phương 
được đẩy mạnh. Đến nay, Chi 
cục thành lập các đội công tác 
đi xuống từng địa phương, phối 
hợp với chính quyền cơ sở để 
tuyên truyền và hỗ trợ ngư dân 
thực hiện việc cấp giấy phép 
khai thác thủy sản; thực hiện 

khai thác đúng tuyến, đúng 
vùng biển theo quy định.  

Việc triển khai công tác rà 
soát, hướng dẫn cấp giấy phép 
khai thác cho tàu cá nhỏ nhằm 
đảm bảo thực thi Luật Thủy sản 
2017 hiệu quả và ngăn chặn được 
vi phạm IUU; đồng thời giúp cơ 
quan chức năng thống kê đầy đủ 
danh sách tàu cá, ngành nghề 
hoạt động nhằm có cơ sở xây 
dựng kế hoạch chuyển đổi nghề 
phù hợp, hướng tới phát triển 
ngành thủy sản bền vững, có 
trách nhiệm. Theo đánh giá sơ 
bộ, bước đầu công tác rà soát, 
hướng dẫn và thực hiện thủ tục 
cấp giấy phép khai thác thủy sản 
cho nhóm tàu cá nhỏ tại Bình 
Định đạt kết quả tích cực. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả 
công tác quản lý tàu cá nhỏ, Chi 
cục Thủy sản tiến hành song 
song kế hoạch rà soát đợt 2, 
đồng thời tăng cường công tác 
tuần tra, kiểm soát xử lý các tàu 
cá không thực hiện đúng quy 
định về đăng ký, đăng kiểm và 
cấp giấy phép khai thác thủy 
sản. Đặc biệt chú trọng các tàu 
cá hoạt động và về neo đậu ở 
các bãi ngang, trong đầm, luồng 
lạch, nơi có ít sự kiểm tra, kiểm 
soát của các lực lượng chức 
năng. “Để đưa công tác quản lý 
tàu cá nhỏ đi vào nền nếp, Chi 
cục kiến nghị UBND các huyện, 
thị xã, thành phố ven biển tăng 
cường chỉ đạo UBND các xã, 
phường ven biển phối hợp với 
Chi cục tiến hành rà soát, hướng 
dẫn chủ tàu thực hiện thủ tục 
cấp giấy phép khai thác thủy 
sản theo quy định và coi đây là 
nhiệm vụ hàng đầu trong việc 
thực hiện các giải pháp cấp bách 
chống khai thác IUU”, ông Bình 
cho hay.                            THU DỊU

Có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
Trong 8 tháng đầu năm 2022, có 

30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu 
trên 1 tỷ USD, chiếm 91,8% tổng kim 
ngạch xuất khẩu, trong đó, có 6 mặt 
hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 
63,4%. Đáng chú ý, nhóm hàng công 
nghiệp chế biến chiếm 89% trong cơ 
cấu các nhóm hàng xuất khẩu; nhóm 
hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,6%; 
nhóm hàng thủy sản chiếm 3%. 

Đặc biệt kim ngạch xuất khẩu nhóm 
nông, lâm, thuỷ sản đạt 20,66 tỷ USD, 
tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, 
chiếm 8,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, 
trở thành điểm sáng trong xuất khẩu 
chung của cả nước. Trong đó, xuất 
khẩu thủy sản ghi nhận mức tăng 
trưởng ấn tượng, ước tính đạt 7,5 tỷ 
USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 
trước do các thị trường xuất khẩu hiện 
đều có nhu cầu cao đối với thủy sản 
Việt Nam.

Xuất khẩu cà phê đạt 2,8 tỷ USD, 
tăng 39,6% về trị giá xuất khẩu và tăng 
14,7% về lượng so với cùng kỳ năm 
trước; xuất khẩu gạo tăng tới 19% về 
lượng và tăng 8,5% về trị giá so với 
cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng 

công nghiệp chế biến trong 8 tháng 
tiếp tục đóng góp quan trọng vào 
tốc độ tăng trưởng chung của hoạt 
động xuất khẩu với kim ngạch ước 
đạt 215,39 tỷ USD, tăng 17,2% so 
với cùng kỳ năm trước và chiếm 
85,88% trong tổng kim ngạch xuất  
khẩu chung.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng 
nhiên liệu khoáng sản tiếp tục đà tăng 
cao nhất trong các nhóm hàng, tăng 
55% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường xuất khẩu 8 tháng 
đầu năm 2022, Hoa Kỳ tiếp tục là thị 
trường xuất khẩu lớn nhất trong tăng 
trưởng xuất khẩu của Việt Nam với 
kim ngạch ước đạt 77,7 tỷ USD, tăng 
25,6% so với cùng kỳ năm trước và 
chiếm 31% tổng kim ngạch xuất khẩu 
cả nước. Tiếp đến là thị trường Trung 
Quốc với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 
34,3 tỷ USD nhưng do ảnh hưởng từ 
chính sách Zero Covid-19 của Trung 
Quốc nên xuất khẩu sang thị trường 
này trong 8 tháng chỉ tăng 2,9% so với 
cùng kỳ năm trước; ngược lại nhập 
siêu từ Trung Quốc đạt 47,8 tỷ USD, 
tăng tới 21,9%...                               

(Theo VOV)

Cơ sở sản xuất chậu kiểng tạo việc làm 
ổn định cho nhiều lao động

Cơ sở sản xuất chậu kiểng của anh 
Nguyễn Văn Tiến ở khu phố Hòa An, 
phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn 
thường xuyên có gần chục công nhân 
làm việc luôn tay; người trộn hồ, người 
đúc chậu (ảnh), người bốc xếp đưa chậu 
đi phơi.

Chị Trình Thị Ngọc Lệ, 43 tuổi, vừa 
xoay bàn xoay tạo dáng chậu xi măng 
vừa trò chuyện: Tôi làm tại đây đã 5 
năm, công đoạn làm chậu tương đối dễ 
học, dễ làm. Người mới vào học nghề 
sẽ làm phụ hồ, thu nhập một ngày cũng 
được 230 nghìn đồng, nếu đúc chậu 
thì tiền công sẽ tùy vào số lượng sản 
phẩm làm được trong ngày, ít nhất cũng 
được khoảng 350 nghìn đồng. Việc làm 
ở đây ổn định, gần như có việc liên tục 
quanh năm nên tôi đã xin cho em trai 
đến làm chung.

Cơ sở đúc chậu của anh Nguyễn Văn 
Tiến hình thành cách đây 5 năm. Ban 
đầu, cơ sở có quy mô nhỏ, làm các mẫu 
chậu theo yêu cầu của người trồng hoa 
địa phương và lân cận. Nhờ đáp ứng 
tốt các yêu cầu của khách hàng, anh 

Tiến nhận được ngày càng nhiều đơn 
hàng và cơ sở của anh mở rộng dần. 
Anh Tiến cho biết: Hiện nay, cơ sở của 
tôi có 9 người làm thường xuyên, sản 
xuất các loại chậu quay, chậu đúc nhiều 
kích cỡ; chủ yếu phục vụ cho làng nghề 
trồng mai, cúc, cây cảnh các loại. Chất 
lượng sản phẩm của cơ sở ổn định nên 
được khách hàng tín nhiệm, mấy năm 
gần đây tôi đã có thêm khách hàng từ 
các tỉnh như Gia Lai, Phú Yên. Nhu cầu 
của thị trường ngày càng cao, nên sắp 
tới tôi sẽ xin thuê đất từ chính quyền 
địa phương để ổn định sản xuất lâu 
dài, không phải đi mượn đất của người 
khác như hiện nay.        NGÔ HỒNG SƠN
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SÁCH MỚI

Phát biểu khai mạc tại buổi Tọa đàm 
“Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật 
bài chòi dân gian” do UBND tỉnh tổ chức 
mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang, khẳng định: “Bình Định rất 
quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản 
bài chòi. Ở Bình Định, bên cạnh Đoàn Ca 
kịch bài chòi thuộc Nhà hát Nghệ thuật 
truyền thống tỉnh, còn có nhiều nhóm, 
CLB bài chòi dân gian thành lập hoạt 
động tại các địa phương, đáp ứng nhu 
cầu thưởng thức nghệ thuật của công 
chúng, góp phần phục vụ du lịch, giúp 
đông đảo du khách trong và ngoài nước 
biết đến loại hình nghệ thuật này”.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 35 
nhóm, CLB bài chòi với hơn 200 nghệ 
nhân tham gia; duy trì hoạt động 28 hội 
đánh bài chòi dân gian. Trong số này, có 
90 nghệ nhân thực hành hô hát bài chòi, 
50 nghệ nhân vừa thực hành, vừa truyền 
dạy bài chòi dân gian. 

Điều đáng mừng là nghệ thuật bài 

(BĐ) - Ông Lâm Trường Định, cháu 
nội thi sĩ Yến Lan cho biết, nhân kỷ 
niệm 24 năm ngày mất thi sĩ Yến Lan 
(15.8.1998 - 15.8.2022 âm lịch), ngày 
10.9, gia đình tổ chức lễ kỷ niệm ngày 
mất của ông và giới thiệu đến quan 
khách Nhà Lưu niệm thi sĩ Yến Lan, 
tọa lạc tại khu phố Hòa Cư, phường 
Nhơn Hưng (TX An Nhơn).

Theo ông Định, do gian phòng thờ 
thi sĩ Yến Lan tại nhà riêng ở phường 
Bình Định (TX An Nhơn) nhỏ hẹp, nên 
việc trưng bày hiện vật, cũng như đón 
tiếp nhiều khách trong dịp kỷ niệm 
ngày mất của thi sĩ bị hạn chế. Năm 
2020, gia đình thi sĩ đã đầu tư xây dựng 
nhà lưu niệm mới ở phường Nhơn Hòa. 
Khuôn viên nhà lưu niệm có diện tích 
500 m2; trong đó nhà lưu niệm có diện 
tích 200 m2, là nơi thờ cúng, trưng bày 
những tác phẩm, hiện vật, hình ảnh liên 
quan đến thi sĩ Yến Lan. 

5 năm qua, từ khi nghệ thuật bài 
chòi Trung bộ được UNESCO ghi danh 
di sản văn hóa phi vật thể đại diện 
của nhân loại, tỉnh Bình Định đã nỗ 
lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản, 
thêm sức sống cho loại hình nghệ 
thuật này. 

chòi dân gian ở Bình Định đã lan tỏa 
rộng khắp, được đông đảo công chúng 
mộ điệu. Tại nhiều địa phương, như: 
Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn, Hoài 
Nhơn… có nhiều hiệu trẻ kế thừa, thực 
hành di sản bài chòi. Nhận định về điều 
này, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian 
Nguyễn An Pha, nguyên Chủ tịch Hội 
VHNT tỉnh, chia sẻ: “Nghệ thuật bài chòi 
dân gian ở Bình Định được bảo tồn, phát 
triển nhưng vẫn giữ được hồn cốt của các 
làn điệu bài chòi cổ - đây là vốn quý của 
loại hình nghệ thuật này mà chúng ta cần 
phải sưu tầm, giữ gìn, lưu truyền nó”.

Nghệ thuật bài chòi dân gian từng 
bước khôi phục, đã khẳng định được chỗ 
đứng trong cộng đồng, trở thành món 
ăn tinh thần trong đời sống của người 
dân Bình Định. Nghệ nhân Nguyễn Duy 
Cảnh, Chủ nhiệm CLB Bài chòi huyện 
Vĩnh Thạnh, tâm tình: “Để nghệ thuật 
bài chòi dân gian sống được ở một huyện 
miền núi như Vĩnh Thạnh thì ngoài sự 
nỗ lực của đội ngũ nghệ nhân thực hành, 
truyền dạy, không thể không kể đến sự 
quan tâm của chính quyền, cơ quan quản 
lý văn hóa ở địa phương. Chúng tôi cũng 
rất mong Nhà nước sẽ có những cơ chế, 
chính sách hỗ trợ các nghệ nhân trong 
sưu tầm, thực hành, truyền dạy để bảo 
tồn, quảng bá giá trị di sản bài chòi tốt 
hơn nữa”.

Theo PGS.TS Lê Văn Toàn, Ủy viên 
Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nghệ 

thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam trong 
suốt lịch sử hình thành và phát triển đến 
nay có diện mạo đa dạng, mang sức sống 
đặc biệt, nên việc bảo tồn, phát huy tốt 
giá trị bài chòi trong cuộc sống đương 
đại cũng là mục tiêu hành động quốc gia 
dành cho di sản này. 

Chia sẻ với ý kiến của PGS.TS Lê Văn 
Toàn, ông Nguyễn Văn Dự, giảng viên 
Trường ĐH Văn Hóa TP Hồ Chí Minh, 
lưu ý: “Nghệ thuật bài chòi dân gian 
Trung bộ chia ra hai dạng thức văn hóa 
thông qua quá trình phân rẽ văn hóa: Trò 
chơi bài chòi dân gian có diễn xướng và 
loại hình nghệ thuật sân khấu truyền 
thống. Do đó, chúng ta cần nhận diện 
và hiểu rõ các giá trị văn hóa của di sản 
bài chòi để hoạch định phương cách bảo 
tồn, phát huy hiệu quả”.

“UNESCO đã khuyến nghị, động viên 
tích cực tới hoạt động bảo tồn di sản văn 
hóa phi vật thể ở cấp độ quốc gia với 
sự tham gia của các cộng đồng dân cư 
ở địa phương. Do vậy, tỉnh Bình Định, 
cũng như các tỉnh, thành miền Trung 
có chung di sản bài chòi cần hỗ trợ, kết 
nối cộng đồng trong bảo vệ, phát huy và 
khẳng định vai trò, vị trí quan trọng, tạo 
sức sống bền vững của di sản bài chòi 
trong đời sống xã hội”, TS Nguyễn Thị 
Thu Trang, Trưởng Phòng Quản lý di sản 
văn hóa phi vật thể - Cục Di sản văn hóa 
(Bộ VH-TT&DL), bày tỏ.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Liên hoan CLB Nghệ thuật bài chòi dân gian Bình Định mở rộng năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức vừa qua đã góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc của 
di sản bài chòi.                      Ảnh: NGỌC NHUẬN

Thêm sức sống Kỷ niệm 24 năm 
ngày mất thi sĩ 
Yến Lan

Nhà trưng bày mới xây dựng là nơi thờ cúng, trưng 
bày những tác phẩm, hiện vật, hình ảnh liên quan 
đến thi sĩ Yến Lan.                  Ảnh: LÂM TRƯỜNG ĐỊNH

Nhà thơ Yến Lan tên thật là Lâm 
Thanh Lang, sinh ngày 2.3.1916, tại TX 
An Nhơn. Ông sáng tác thơ từ sớm và 
cùng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, 
Quách Tấn hợp thành nhóm Bàn thành 
tứ hữu. Sau năm 1954, ông tập kết ra 
Bắc, trở thành hội viên Hội Nhà văn 
Việt Nam; từ năm 1957, ông làm việc 
tại NXB Văn học và tham gia phong 
trào Nhân văn - Giai phẩm. Sau năm 
1975, ông trở về công tác tại Hội Văn 
nghệ Bình Định và mất ngày 5.10.1998 
(15.8 năm Mậu Dần). Ông được truy 
tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học 
nghệ thuật năm 2007.          ĐOAN NGỌC

Sự đô như hý (NXB Hội Nhà văn) là tên 
tập truyện ngắn vừa ấn hành trong tháng 
8.2022 của nhà văn Lê Hoài Lương. 13 truyện 
ngắn trong tập sách, mỗi truyện là một dư 
vị riêng, độc đáo, để lại nhiều ngẫm ngợi 
cho người đọc. 

Lê Hoài Lương đưa người đọc qua những 
cung bậc xúc cảm khi đối thoại cùng con 
chữ của anh. Có lúc, bạn đọc thấy xót đắng, 
đồng cảm cho người phụ nữ  trong những 
tan vỡ trong tình yêu, luẩn quẩn trong cái 
vòng kim cô của nỗi cô đơn (truyện Đàn 
ông đã chết). Hay một giọng văn giễu nhại, 
khiến người đọc cười ra nước mắt trong 
truyện Nghề buôn, bóc trần những son phấn 
lừa mị, những nhiễu nhương trò đời đang 
len lỏi vào đến tận chốn tu hành thanh 
tịnh. Hoặc, là nỗi trầm tư, đắn đót trước 
những “nhân danh” sa đà vào hình thức 
mà rỗng rếch cái chân thành trong ứng 
xử với văn hóa, với danh nhân như trong 

Những miền sâu thẳm...
truyện Sự đô như hý. Và, nhiều 
những truyện khác như Người 
bọ chét, Sách cháy, Mắc kẹt, Đêm 
hoang tưởng…, mỗi truyện đều 
thể hiện độ sâu chiêm nghiệm, 
khả năng bóc tách, lật xới vấn đề 
sắc sảo của một cây bút truyện 
ngắn giàu nội lực.

Một trong những truyện 
tạo nhiều ấn tượng với tôi nhất 
trong tập truyện này là Nghề vớt 
xác. Đây là một trong hai truyện 
ngắn trong chùm truyện của nhà 
văn Lê Hoài Lương từng đạt giải 
nhì trong cuộc thi Truyện ngắn 2018 - 2020 của 
Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm (Hội Nhà văn Việt 
Nam). Truyện xoay quanh đôi vợ chồng nghèo 
mưu sinh bằng nghề vớt xác. Cô vợ - nhân vật 
“Thị” không cha, ở với chú họ lúc tuổi lên 10. 
Lớn lên, Thị bị chính chú họ lạm dụng tình 
dục. Thị vừa áy náy vừa cảm thấy thỏa mãn 

với những ham muốn xác thịt 
ấy… Anh chồng - nhân vật Gã 
làm nghề vớt xác từ lúc mười ba, 
mười bốn tuổi. Gã thính nhạy 
nghe được mùi người ở lằn ranh 
sống chết. Điều đó giúp Gã dễ 
dàng tìm thấy những xác chết 
trôi và không ít lần cứu người 
khỏi những lần nhảy sông tự 
tử. Cũng nhờ khả năng ấy mà 
Gã cứu được Thị, rồi gá nghĩa 
nên duyên chồng vợ.

Truyện bất ngờ ở chỗ, khi 
Gã bước ra cộng đồng, tham dự vào lễ khởi 
công xây khu phố mới, hứa hẹn sẽ mang ánh 
sáng văn minh đô thị thay thế cái vùng đất 
nghèo nàn, rách rưới mà Gã đã gắn bó suốt 
bao năm, Gã gặp những tầng lớp thượng lưu, 
những quan quyền chức trọng, cái mùi xác 
chết xú uế lại nhan nhản toát ra... Trong tâm 
tưởng Gã, họ là những cái xác sống, đang bục 

ra, phần hồn rã rữa đã nhuốm đầy những 
tính toán, vụ lợi. Những cái “xác sống” ấy 
khiến Gã bất ngờ. Cái bất ngờ của hắn như 
vỡ ra về một thế giới mang danh văn minh, 
khiến hắn hoang mang. Tầng lớp giàu sang, 
quan quyền ngoài cái vỏ bọc bên ngoài hào 
nhoáng là những mục ruỗng trong tâm hồn. 
Những kẻ ấy, đầy rẫy. Điều đó như một báo 
hiệu, khi ta liên tưởng từ tác phẩm ra ngoài 
đời thực…

Cách dẫn truyện khéo léo, biến ảo linh 
hoạt, cài cắm những chi tiết để từ đó khai 
phóng, tạo những kết nối liên tưởng đã tạo 
nét thú vị của không chỉ Nghề vớt xác mà 
cả nhiều truyện ngắn khác. Từ chất liệu đời 
sống, khả năng ngôn từ và cái quyết liệt 
muốn rọi thấu hoặc đi đến rốt ráo vấn đề 
qua lăng kính của một nhà văn, đã giúp 
cho truyện ngắn của Lê Hoài Lương tạo sự 
cuốn hút, khiến người đọc suy tư ngay khi 
đã rời khỏi trang sách của anh… VÂN PHI

cho bài chòi dân gian
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Thời gian qua, tại Cảng cá Tam Quan 
(phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn) 
xảy ra nhiều vụ cháy tàu cá gây thiệt hại 
nặng nề, ảnh hưởng lớn đến hoạt động 
đánh bắt thủy sản và đời sống, kinh tế 
của ngư dân.

Từ những lần trực tiếp chứng kiến, 
tham gia chữa cháy tàu cá, đại úy Lê 
Ngọc Văn (Đồn Biên phòng Tam Quan 
Nam) nảy ra ý tưởng làm máy bơm nước 
chữa cháy cơ động nhằm kịp thời ứng 
phó sự cố.

Nghĩ là làm, đại úy Văn nghiên cứu, 
tìm tòi, vận dụng kinh nghiệm của bản 
thân và đề xuất Ban Chỉ huy Đồn Biên 
phòng Tam Quan Nam xin kinh phí hỗ trợ 
tìm mua một máy bơm nước có hệ thống 
hút chân không cũ. Sau đó, anh đem về độ 
chế thêm hệ thống ống hút nước và phần 
kết nối. Đến phần quan trọng nhất là phần 
ống và lăng chữa cháy, đại úy Văn đã nhờ 
lực lượng PCCC chuyên nghiệp hỗ trợ để 
hoàn thiện ý tưởng.

Sau gần hai tháng thi công, chiếc máy 
hoàn thiện và đưa vào sử dụng đạt hiệu 
quả rất rốt. Máy gồm có các bộ phận 
chính: Máy nổ chạy bằng xăng, hệ thống 
bơm và hút chân không, hệ thống hút 

Rèn cán giỏi để 
luyện binh tốt

Nói về công tác huấn luyện 
tại đơn vị, đại tá Lê Đình Việt - 
Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu 
trưởng Sư đoàn 31, luôn nhấn 
mạnh vai trò của người cán bộ. 
Bởi cán bộ có ảnh hưởng rất 
lớn đến chất lượng huấn luyện, 
muốn nâng cao chất lượng huấn 
luyện thì trước hết phải nâng 
tầm đội ngũ cán bộ. 

Với phương châm “rèn cán 
giỏi để luyện binh tốt”, Sư đoàn 
31 luôn chú trọng làm tốt khâu 
tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực cán bộ, nhất là cán 
bộ phân đội. Đồng thời, thực 
hiện hiệu quả quan điểm cấp 
trên tăng cường bồi dưỡng cho 
cấp dưới; cơ quan hướng dẫn, 
bồi dưỡng cho đơn vị; người 
đi trước bồi dưỡng, kèm cặp, 
truyền thụ kinh nghiệm cho 
người đi sau. Bên cạnh đó, 
việc tổ chức hội thi, hội thao 
trong đơn vị cũng được duy trì 

Phù Mỹ diễn tập 
chỉ huy - tham mưu 
1 cấp trên bản đồ và 
ngoài thực địa

Ban CHQS huyện Phù Mỹ vừa tổ 
chức diễn tập chỉ huy - tham mưu 
1 bên, 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực 
địa năm 2022. 

Nhờ sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ 
CHQS tỉnh và làm tốt công tác chuẩn 
bị, các thành phần tham gia diễn tập 
của Ban CHQS huyện Phù Mỹ trên từng 
cương vị đã đảm nhiệm tốt vai diễn, 
nắm được trình tự, các bước tiến hành, 
điều hành các cuộc họp, thông qua các 
kế hoạch, các vấn đề huấn luyện, thể 
hiện rõ vai trò của người chỉ huy; tiến 
hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến 
đấu sát với thực tiễn của địa phương; 
khung tập thực hiện đúng, đủ các nội 
dung theo kế hoạch đề ra.

Thông qua diễn tập nhằm bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực cho chỉ huy 
và cơ quan trong thực hành chuyển 
trạng thái sẵn sàng chiến đấu, củng cố 
nâng cao trình độ, năng lực toàn diện 
về công tác chỉ huy, tham mưu tác chiến 
và các mặt công tác, bảo đảm khác.

THÀNH PHÚC

Sáng kiến máy bơm nước chữa cháy cơ động 
của chiến sĩ biên phòng

nước vào, hệ thống dây dẫn nước và đầu 
lăng phun nước chữa cháy (có thể phun 
xa khoảng 20 - 25 m). 

Đại úy Văn cho biết: “Chiếc máy này 
có trọng lượng nhẹ, tháo lắp đơn giản, 
được đặt trên ca nô nên rất cơ động trong 
quá trình vận chuyển. Do đó, khi tình 
huống cháy xảy ra dễ dàng tiếp cận để 
khắc phục sự cố, giảm tác hại của đám 
cháy, hạn chế ngọn lửa lây lan trước 

khi lực lượng PCCC 
chuyên nghiệp đến”.

Từ năm 2019 đến 
nay, đại úy Văn đã 
dùng máy bơm này 
trực tiếp tham gia chữa 
cháy kịp thời 4 vụ cháy 
tàu cá. Trong đó, gần 
đây nhất là trường hợp 
tàu cá BĐ-97450 TS, do 
bà Trương Thị Loan (ở 
phường Tam Quan Bắc, 
TX Hoài Nhơn) bị cháy 
tại khu neo đậu Cảng 
cá Tam Quan đêm 10.4.

Trung tá Huỳnh 
Công Hợi, Chính trị 
viên đồn Biên phòng 

Tam Quan Nam, cho biết: Sáng kiến của 
đại úy Văn rất thiết thực và ý nghĩa, góp 
phần giảm thiệt hại cho ngư dân khi có 
sự cố cháy xảy ra, được đơn vị, chính 
quyền địa phương cũng như ngư dân 
đồng tình, ủng hộ. Trong thời gian đến, 
đơn vị sẽ tạo điều kiện để đại úy Văn tiếp 
tục nghiên cứu, cải tiến máy để có công 
suất cao hơn, phục vụ hiệu quả hơn.

THANH BÌNH

Đại úy Lê Ngọc Văn (trái) hướng dẫn đồng đội sử dụng máy bơm nước chữa 
cháy cơ động.        Ảnh: T.B

Thi đua huấn luyện giỏi 
ở Sư đoàn 31
Ðến thăm Sư đoàn 31 (còn 
gọi là Ðoàn Lam Hồng, đóng 
quân ở xã Phước Thành, 
huyện Tuy Phước), chúng 
tôi ghi nhận không khí thi 
đua sôi nổi trong toàn đơn 
vị. Cán bộ, chiến sĩ từ cấp sư 
đoàn đến tiểu đội hăng say, 
ra sức huấn luyện giỏi, rèn 
luyện nghiêm, học tập tốt, 
xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện.

nghiêm túc, tạo không khí thi 
đua sôi nổi, thực chất.

Mới đây, Sư đoàn đã tổ chức 
thành công Hội thi phương 
pháp huấn luyện giỏi đối với 
cán bộ đại đội trưởng năm 
2022. Nội dung thi tập trung 
vào các phương pháp nâng cao 
chất lượng huấn luyện bộ đội 
đã giúp cho 65 đại đội trưởng 
trong toàn Sư đoàn thể hiện 
trình độ, kiến thức, năng lực 
cũng như học hỏi nhiều kinh 
nghiệm hữu ích. 

Đại úy Nguyễn Như Ý, Đại 
đội trưởng đại đội 7, Tiểu đoàn 8 
(Trung đoàn 977) chia sẻ: “Nội 
dung của hội thi rất đa dạng, 
đòi hỏi mỗi cán bộ phải nắm 
chắc các kiến thức về kỹ năng 
chuyên môn và cả thể lực. Đây 
là cơ hội để chúng tôi được bổ 
sung, hoàn thiện các kiến thức, 
kỹ năng, góp phần nâng cao 
trình độ, năng lực, đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ trên cương vị, 
chức trách được giao”.

“Cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc, công việc thành công 
hay thất bại đều do cán bộ tốt 

hay kém”, thấm nhuần lời dạy 
đó của Bác, đại tá Lê Đình Việt 
cho biết Sư đoàn đặc biệt chú 
trọng công tác rèn luyện cán 
bộ toàn diện cả về phẩm chất 
lẫn năng lực, nhất là đội ngũ sĩ 
quan trẻ. Kết quả kiểm tra hằng 
năm, 100% cán bộ đều đáp ứng 
yêu cầu, đảm bảo phục vụ tốt 
cho nhiệm vụ huấn luyện.

Thi đua huấn luyện giỏi
Với nhiệm vụ chính là xây 

dựng nguồn, quản lý, huấn 
luyện lực lượng dự bị động viên 
(DBĐV), phương tiện kỹ thuật 
và huấn luyện chiến sĩ mới, 
những năm qua, Sư đoàn 31 luôn 
quán triệt, chấp hành, triển 
khai thực hiện nghiêm túc, có 
hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kế 
hoạch, hướng dẫn của cấp trên 
về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn 
sàng chiến đấu.

Hằng năm, Sư đoàn tiếp 
nhận và huấn luyện hàng trăm 
chiến sĩ mới từ các địa phương 
trong và ngoài tỉnh. Công tác 
huấn luyện chiến sĩ mới ở 
đơn vị được tổ chức chặt chẽ, 

lấy thực hành làm chính; kết 
hợp huấn luyện với giáo dục 
truyền thống, kỷ luật quân đội, 
rèn luyện thể lực và nếp sống 
chính quy. 

Đại tá Nguyễn Khang Yên, 
Sư đoàn trưởng Sư đoàn 31, 
cho biết: Nhiệm vụ huấn luyện 
chiến sĩ mới được đơn vị xác 
định phải thực hiện nền nếp, 
chính quy ngay từ giờ đầu, 
tuần đầu, bảo đảm đúng nội 
dung, thời gian quy định. 
Trong huấn luyện, đơn vị luôn 
bám sát phương châm “cơ bản, 
thiết thực, vững chắc”, huấn 
luyện từ thấp đến cao, từ đơn 
giản đến phức tạp. Nhờ đó, kết 
quả kiểm tra chiến sĩ mới hằng 
năm đều đạt 100% khá, giỏi.

Đối với nhiệm vụ xây dựng, 
quản lý, huấn luyện DBĐV, 
Sư đoàn phối hợp cùng với 
Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt 
công tác nắm, quản lý, sắp xếp 
nguồn, xây dựng các đơn vị 
DBĐV biên chế gọn theo địa 
bàn, tiện cho việc theo dõi, 
quản lý. Bên cạnh đó, chủ 
trương huấn luyện thực chất, 

chuyên sâu được đơn vị vận 
dụng sáng tạo, triệt để, sát với 
đặc thù nhiệm vụ. Lực lượng 
DBĐV luôn được huấn luyện 
đúng, đủ nội dung, thời gian 
và kết quả kiểm tra 100% các 
khoa mục đều đạt yêu cầu trở 
lên, trong đó có 80% khá, giỏi.

Đại tá Trịnh Bá Năm, Chính 
ủy Sư đoàn 31, cho biết thêm: 
Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 
còn chủ động thực hiện có hiệu 
quả công tác dân vận, nhất là 
tham gia giúp đỡ nhân dân 
khắc phục hậu quả thiên tai, 
thực hiện công tác chính sách- 
xã hội...

“Đó là những việc làm thiết 
thực, hiệu quả, thắt chặt mối 
quan hệ đoàn kết keo sơn giữa 
cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn với 
nhân dân, xây dựng cơ sở chính 
trị địa phương vững mạnh, qua 
đó, góp phần tô thắm thêm 
hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong 
thời kỳ mới, tiếp tục xây dựng 
đơn vị vững mạnh toàn diện”, 
đại tá Năm bày tỏ.

HỒNG PHÚC - QUANG DẦN

Công tác huấn luyện ở Sư đoàn 31 
luôn bám sát phương châm “cơ bản, 

thiết thực, vững chắc”. Ảnh: H.P
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Bình Định

Chủ động phòng chống cháy, 
nổ tại các chợ dân sinh

Chợ là nơi tập trung nhiều 
hàng hóa, nguy cơ xảy ra 
cháy, nổ luôn ở mức độ cao. 
Việc thường xuyên kiểm tra, 
rà soát, chủ động các phương 
án phòng cháy chữa cháy, 
cứu nạn cứu hộ ở các khu chợ 
được cơ quan chức năng hết 
sức quan tâm.

Tập huấn PCCC cho các hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn TP Quy Nhơn.         Ảnh: N.H 

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
cháy nổ

Trên địa bàn toàn tỉnh có 
180 chợ dân sinh. Đây là một 
trong những loại hình cơ sở 
được xếp loại đặc biệt nguy 
hiểm về cháy, nổ. Thực tế 
trong những năm gần đây, 
trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 
nhiều vụ cháy lớn tại các chợ, 
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm 
trọng về tài sản, ảnh hưởng 
đến ANTT, an toàn xã hội. 
Điển hình, một số vụ cháy 
lớn tại chợ Mộc Bài (huyện 
Hoài Ân); chợ Cây Xăng, chợ 
Nhơn Lý (TP Quy Nhơn); chợ 
Phú An (huyện Tây Sơn)… gây 
thiệt hại hàng chục tỷ đồng. 

Các vụ cháy tại chợ đa 
phần xảy ra vào ban đêm và 
ngoài giờ hoạt động của chợ. 
Nguyên nhân chủ yếu là do 
việc sử dụng thiết bị điện 
không đảm bảo an toàn dẫn 
đến chập dây dẫn điện; do 
tiểu thương đốt vàng mã, đốt 
hương thờ cúng trong chợ 
thiếu an toàn dẫn đến cháy 
lan. 

Ngoài sự thiếu ý thức, 
kiến thức PCCC của các hộ 
kinh doanh buôn bán trong 
chợ, đáng nói là nhiều cơ 
quan chủ quản, ban quản lý 
chợ chưa nhận thức đầy đủ 
trách nhiệm đối với công tác 
PCCC, thiếu quan tâm hoặc 
coi nhẹ công tác PCCC. Thậm 
chí, cố tình vi phạm quy định 
PCCC, hoặc có thái độ phó 

mặc cho lực lượng cảnh sát 
PCCC&CNCH.

Khó khăn lớn nhất hiện nay 
trong công tác PCCC&CNCH 
tại các chợ dân sinh là các lô, 
quầy được bố trí hàng hóa dày 
đặc, các lối đi nhỏ, hẹp. Cơ sở 
vật chất tại nhiều chợ xuống 
cấp, không đáp ứng được các 
tiêu chuẩn về PCCC&CNCH. 
Do vậy, khi xảy ra các sự cố 
cháy, nổ, việc chữa cháy gặp 
nhiều khó khăn. 

Cần quan tâm kiểm tra, 
chấn chỉnh

Ông Nguyễn Đình Thùy, 
Trưởng Ban quản lý chợ Khu 2 
(phường Trần Phú, TP Quy 
Nhơn), cho hay: Chợ có hơn 
80 hộ đăng ký kinh doanh 
với đa dạng, phong phú các 
mặt hàng. Để chủ động các 
phương án PCCC&CNCH 
theo phương châm “4 tại chỗ”, 
Ban quản lý chợ đã thành lập 
tổ PCCC có 4 người và trang 
bị đầy đủ các phương tiện cần 
thiết như bình chữa cháy, bình 
khí và các dụng cụ cầm tay 
như búa, xà beng, kìm cộng 

lực... Lực lượng chữa cháy 
thường xuyên được cơ quan 
chức năng huấn luyện, đào 
tạo các nghiệp vụ chữa cháy 
cơ bản, sẵn sàng ứng phó khi 
có tình huống cháy, nổ xảy ra. 
Nhờ vậy, nhiều năm qua công 
tác PCCC tại chợ luôn mang 
lại hiệu quả cao. 

Còn tại chợ Khu 6 (phường 
Ngô Mây, TP Quy Nhơn), để 
đảm bảo công tác PCCC an 
toàn, UBND TP Quy Nhơn 
đã đầu tư nâng cấp hệ thống 
PCCC với 2 máy bơm nước 
công suất lớn và thường 
xuyên tổ chức huấn luyện 
nghiệp vụ chữa cháy cho tổ 
PCCC của chợ. Ông Trương 
Quốc Bảo, Phó Ban quản lý 
chợ Khu 6, cho hay: “Chợ 
hiện có trên 380 hộ đăng ký 
kinh doanh, buôn bán. Với 
nhiều mặt hàng bày bán tại 
chợ dễ xảy ra cháy, nổ, Ban 
quản lý chợ đã thường xuyên 
kiểm tra, tuyên truyền, nhắc 
nhở bà con tiểu thương cẩn 
trọng trong việc sử dụng 
điện, sắp xếp hàng hóa ngăn 
nắp, thường xuyên kiểm tra 

hệ thống dây dẫn điện để đề 
phòng sự cố chập điện”.

Đại tá Nguyễn Văn Long, 
Trưởng Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH (CA tỉnh) cho 
biết: Công tác PCCC tại các 
chợ dân sinh luôn được đơn 
vị đặc biệt quan tâm. Để đảm 
bảo công tác PCCC&CNCH 
tại các chợ, đơn vị tiếp tục 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật, kiến thức PCCC cho các 
hộ kinh doanh. Cùng với đó, 
tổ chức thực hiện nghiêm các 
quy định về an toàn PCCC. 
Chú trọng việc quản lý chặt 
chẽ các loại hàng hóa dễ xảy 
ra cháy, nổ; kiểm soát tốt các 
dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, 
các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, 
sinh nhiệt. Kiểm tra, nhắc 
nhở tiểu thương bố trí, sắp 
xếp hàng hóa trong quầy, sạp, 
ki ốt đúng phạm vi đã được 
quy định; không để hàng hóa 
tràn lan, lấn chiếm lối đi; đảm 
bảo khoảng cách an toàn về 
PCCC và điều kiện thoát nạn 
trong trường hợp xảy ra sự cố  
cháy, nổ.

N. HÂN

Tăng cường xử lý 
vi phạm ATGT tại 
các điểm đen 

(BĐ) - Liên quan đến việc khắc 
phục các điểm đen về giao thông 
trên địa bàn TP Quy Nhơn, TX 
An Nhơn, Hoài Nhơn, huyện Tuy 
Phước và Phù Cát, UBND tỉnh đã 
có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa 
phương có liên quan chỉ đạo lực 
lượng chức năng tăng cường công 
tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các 
hành vi vi phạm ATGT để hạn chế 
TNGT tại các vị trí điểm đen.

Đồng thời, giao Ban ATGT tỉnh, 
UBND TP Quy Nhơn, TX Hoài Nhơn, 
An Nhơn, huyện Phù Cát, Tuy 
Phước phối hợp với Sở Tài chính 
rà soát, cân đối nguồn kinh phí để 
triển khai thực hiện khắc phục các 
vị trí điểm đen trong năm 2023 
(theo thứ tự ưu tiên các điểm đen 
phức tạp cần xử lý trước); báo cáo, 
đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết 
định cụ thể.                         H.NHÂN

Người dân tham 
gia bắt trộm

Ngày 5.9, CA phường Đống 
Đa (TP Quy Nhơn) cho biết đã bàn 
giao 3 đối tượng có hành vi trộm 
cắp tài sản và tang vật cho CA TP 
Quy Nhơn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 
3.9, anh Huỳnh Thanh T. (SN 1984, 
ở đường 1.5, phường Đống Đa) 
phát hiện đối tượng khả nghi 
đang đứng ở gần nhà mình nên 
lại gần. Thấy có người đến, đối 
tượng xin tiền đổ xăng. Ngoài đối 
tượng xin tiền, còn 2 đối tượng 
khác đứng cách đó 20 m cùng 2 
chiếc xe máy. Anh T. tìm cách giữ 
chân đối tượng, gọi thêm con trai 
mình ra hỗ trợ và bí mật báo CA 
phường. Nhờ sự hỗ trợ của anh T., 
CA phường Đống Đa đã đưa 3 đối 
tượng về trụ sở CA phường cùng 
2 xe máy nghi trộm cắp.

Tại CA phường, các đối tượng 
khai nhận là Lê Nhất Long (SN 
2007), Trần Anh Vũ (SN 2007) và 
Nguyễn Hoàng Tin (SN 2006, cùng 
ở xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn). Hai 
chiếc xe máy các đối tượng đang 
sử dụng là do trộm vào sáng 2.9 
tại xã Nhơn Hải. Ngoài ra, các đối 
tượng khai nhận, trong ngày 2.9 
còn trộm một xe máy khác tại xã 
Nhơn Hải.                           N.GIANG

Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ
Ngày 5.9, Cơ quan An ninh điều tra 

(CA tỉnh) cho biết đã khởi tố, bắt giam 
Trần Đình Thành (SN 1997, ở huyện 
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) về 
tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, 
tổ chức”.

Sau thời gian mở rộng điều tra vụ 
“lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả 
con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” 
do Trần Thị Kim Hoa (SN 1975, ở xã Mỹ 
Thành, huyện Phù Mỹ) cầm đầu, Cơ 
quan An ninh điều tra đã thu thập đầy đủ 
chứng cứ, tiếp tục bắt Trần Đình Thành 
liên quan đến đường dây phạm tội này.

Từ lời khai các đối tượng trong 
nhóm lừa đảo của Trần Thị Kim Hoa, 
Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện 
tài khoản facebook cá nhân tên “Chiều 
tím” thường xuyên đăng tải trên mạng 
xã hội thông tin về việc nhận làm giấy 

Đối tượng Trần Đình Thành và tang vật.                                                       Ảnh: T.L

tờ giả. Người có nhu cầu liên hệ với chủ 
tài khoản nêu trên để làm các loại giấy 
tờ sẽ nhận thông tin và thỏa thuận giá 
cả. Sau đó, đối tượng yêu cầu phải đặt 
cọc một khoản tiền và hẹn ngày cung cấp 
sổ. Đến thời điểm hẹn, đối tượng giao sổ 
qua đường bưu điện và yêu cầu trả nốt 
số tiền còn lại như thỏa thuận trước đó. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ 

quan An ninh điều tra 
xác định chủ tài khoản 
nêu trên là Trần Đình 
Thành (đang sống tại 
thị trấn Lộc Thắng, 
huyện Bảo Lâm, tỉnh 
Lâm Đồng). Tại thời 
điểm bắt đối tượng, 
cơ quan CA thu giữ 
tại nơi ở của Thành 
hơn 1.300 tài liệu giả 

các loại, gồm giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, GPLX, CCCD, tem chống giả, 
các văn bằng, chứng chỉ. Tổ công tác thu 
giữ rất nhiều công cụ, máy móc để in ấn 
các loại giấy tờ giả như máy in, máy ép 
plastic, con dấu, máy in nổi…

Theo trung tá Hà Thanh Hùng, Phó 
trưởng Phòng An ninh điều tra (CA 
tỉnh), đối tượng làm giả giấy tờ chuyên 

nghiệp với quy mô lớn, các loại giấy tờ 
giả nhìn bằng mắt thường khó nhận biết. 
Đối tượng trang bị phương tiện, máy 
móc hiện đại, có thể làm giả bất cứ loại 
giấy tờ nào. 

Tại cơ quan CA, Trần Đình Thành 
khai nhận: Từ năm 2019 cho đến ngày 
bị bắt, đối tượng này đã làm nhiều loại 
giấy tờ khi có yêu cầu trên phạm vi toàn 
quốc. Trong đó, từ năm 2020, Thành 
nhận làm giả cho Lê Thị Kim Nhung 
(SN 1984) 16 sổ đỏ và Đặng Ngọc Trường 
(SN 1982, cùng ở xã Mỹ Quang, huyện 
Phù Mỹ) 2 sổ đỏ, với số tiền 7 triệu đồng/
sổ. Nhung và Trường là vợ chồng cũng 
là đồng phạm trong đường dây lừa đảo 
của Trần Thị Kim Hoa.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra tiếp 
tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng 
theo pháp luật.                                     T.LONG
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Bình Định

Sáng 5.9, khoảng 23 triệu 
học sinh trên toàn quốc dự lễ 
khai giảng năm học 2022 - 2023 
trực tiếp. Sau hai năm phải tổ 
chức trực tuyến do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19, lễ khai giảng 
năm nay đã diễn ra trong sự 
háo hức, mong chờ, xúc động 
của thầy cô, học sinh và phụ 
huynh cả nước.

Trong niềm vui chung đó 
và với ý nghĩa đặc biệt như 
vậy, lễ khai giảng năm nay đã 
được các nhà trường chuẩn bị 
kỹ lưỡng, vừa đảm bảo yếu tố 
ngắn gọn, trang trọng vừa đảm 
bảo an toàn phòng chống dịch 
cho học sinh.

Phát biểu tại Lễ khai giảng 
năm học mới của Trường THPT 
chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH 
Quốc gia Hà Nội), thay mặt 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc chúc các thầy cô giáo và 
học sinh cả nước một năm học 
mới với khí thế mới, đạt nhiều 
thành tích trong dạy và học. Để 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
năm học 2022 - 2023, Chủ tịch 
nước đề nghị toàn ngành Giáo 
dục nước nhà đẩy mạnh hơn 
nữa việc thực hiện chủ trương 
đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT 
theo tinh thần Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng. Tiếp tục 
đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội 
dung, chương trình, phương 
thức, phương pháp GD&ĐT theo 
hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, 
hướng vào phát triển con người 
toàn diện cả năng lực và phẩm 
chất, tạo ra nguồn nhân lực chất 

23 triệu học sinh dự lễ khai giảng 
năm học mới

Thường trực Ban Bí thư Võ 
Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ 
Chính trị ký Quyết định số 80 
quy định về phân cấp quản 
lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu 
cán bộ ứng cử.

So với Quy định 105 của Bộ 
Chính trị ban hành năm 2017 về 
phân cấp quản lý cán bộ và bổ 
nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, 
Quy định 80 đã được bổ sung, 
cập nhật nhiều điểm chi tiết, rõ 
ràng hơn.

Trong đó quy định nêu rõ 
nguyên tắc bổ nhiệm, giới thiệu 
cán bộ ứng cử phải bảo đảm sự 
lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc 
tập trung dân chủ, khách quan, 
công khai, minh bạch, phát huy 
đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm 
của từng thành viên và người 
đứng đầu. Căn cứ tiêu chuẩn, 
điều kiện, phẩm chất, đạo đức, 
năng lực, sở trường và uy tín 
của cán bộ; đồng thời xuất phát 
từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, cơ 
quan, đơn vị.

Bên cạnh đó không bổ nhiệm, 
giới thiệu ứng cử, điều động, 

Giá xăng dầu có diễn biến 
trái chiều trong kỳ điều chỉnh 
ngày 5.9. Theo đó, giá xăng giảm 
còn giá dầu diesel tăng mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5 giảm 
370 đồng/lít, giá bán là 23.350 
đồng/lít.

Giá xăng RON95-III giảm 
430 đồng/lít, giá bán là 24.230 
đồng/lít.

Giá dầu diesel 0,05S tăng 
1.430 đồng/lít, giá bán là 25.180 
đồng/lít.

Như vậy, giá dầu diesel đã 
tăng mạnh, vượt giá xăng, đây là 
điều chưa từng có trên thị trường 

xăng dầu Việt Nam. Bởi lẽ từ 
trước đến nay, giá dầu diesel 
thường thấp hơn giá xăng.

Tại kỳ điều hành này, liên 
Bộ Công Thương - Tài chính 
tiếp tục trích lập vào Quỹ bình 
ổn giá với xăng E5 ở mức 451 
đồng/lít, xăng RON95 là 493 
đồng/lít, dầu madut 641 đồng/
kg; không trích lập Quỹ bình ổn 
giá với dầu diesel và dầu hỏa. 
Liên bộ cũng không chi Quỹ 
Bình ổn giá với xăng, còn chi 
quỹ với dầu diesel là 300 đồng/
lít, dầu hỏa là 100 đồng/lít.

(Theo Vietnamnet)

Ngày 5.9, Viện KSND Tối 
cao cho biết đã hoàn tất cáo 
trạng số 4227 truy tố 8 bị can 
về tội Vi phạm quy định về đấu 
thầu gây hậu quả nghiêm trọng 
trong vụ án gây thiệt hại cho 
Quỹ BHYT và người bệnh hơn 
14,2 tỷ đồng, xảy ra tại Bệnh 
viện Mắt TP HCM.

Các bị can là lãnh đạo, cán 
bộ Bệnh viện Mắt TP HCM 
bị truy tố về tội “Vi phạm quy 
định về đấu thầu gây hậu quả 
nghiêm trọng” gồm: Nguyễn 
Minh Khải (Giám đốc), Võ Thị 
Chinh Nga (Phó Giám đốc), 
Nguyễn Trí Dũng (Phó Giám 
đốc), Phí Duy Tiến (nguyên Phó 
Giám đốc), Nguyễn Quốc Toản 
(nguyên Trưởng Khoa Phẫu 
thuật gây mê hồi sức), Phan 
Thị Bích Hạnh (Trưởng Phòng 
Tài chính - Kế toán), Nguyễn 
Đỗ Nguyên (Trưởng Khoa Tổng 
hợp), Lương Ngọc Tuấn (Phó 
Trưởng Khoa Khám mắt).

Theo cáo trạng, năm 2018, 
bệnh viện tổ chức thực hiện gói 
thầu để mua sắm hơn 53.000 
thủy tinh thể nhân tạo. Để thực 
hiện gói thầu, bị can Khải ký 
quyết định phê duyệt dự toán 
gói thầu có tổng vốn đầu tư 184 
tỷ đồng, bằng nguồn vốn thu từ 
viện phí, Quỹ BHYT; phê duyệt 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo 
hình thức đấu giá rộng rãi trên 
toàn quốc.

Khi phê duyệt hồ sơ mời 
thầu, bị can Khải đã chỉ đạo 
bổ sung tiêu chí chấm kỹ thuật 
“ý kiến đánh giá của Hội đồng 
đánh giá hàng mẫu trên mẫu dự 
thầu” để loại bỏ nhà thầu theo 
ý muốn.

Thực hiện chỉ đạo của bị can 
Khải, các bị can còn lại đã can 
thiệp bất hợp pháp vào hoạt 
động đấu thầu, vi phạm hàng 
loạt các nguyên tắc về đấu thầu, 
gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng.

 (Theo Lao Động)

Quy định mới của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, 
điều kiện bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cao hơn

phong, thăng quân hàm đối với 
cán bộ, đảng viên đang bị xem 
xét, xử lý kỷ luật...

Quy định cũng nêu rõ 7 tiêu 
chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới 
thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao 
hơn gồm:

- Phải bảo đảm tiêu chuẩn 
chung và tiêu chuẩn cụ thể của 
chức danh bổ nhiệm, giới thiệu 
ứng cử theo quy định.

- Cán bộ được giới thiệu 
từ nguồn nhân sự tại chỗ phải 
được quy hoạch vào chức danh 
bổ nhiệm hoặc được quy hoạch 
chức danh tương đương trở lên.

Đối với nhân sự từ nguồn ở 
bên ngoài phải được quy hoạch 
chức danh tương đương trở lên. 
Trường hợp đặc biệt do cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Có thời gian giữ chức vụ 
đang đảm nhiệm hoặc chức vụ 
tương đương ít nhất là 2 năm. 
Trường hợp đặc biệt do cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với việc bổ nhiệm sĩ 
quan trong lực lượng vũ trang 
do Quân ủy Trung ương và Đảng 
ủy Công an trung ương quy định 

cụ thể cho phù hợp với yêu cầu 
thực tiễn.

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, 
bản kê khai tài sản, thu nhập 
đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan 
chức năng có thẩm quyền thẩm 
định, xác minh.

- Về độ tuổi, cán bộ các cơ 
quan trong hệ thống chính trị 
được đề nghị bổ nhiệm vào vị 
trí lãnh đạo, quản lý (cao hơn) 

lần đầu phải đủ tuổi để công tác 
trọn 1 nhiệm kỳ. Trường hợp đặc 
biệt do cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định.

- Có đủ sức khỏe để hoàn 
thành nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ bị kỷ luật không 
phân công, bổ nhiệm, giới thiệu 
ứng cử vào chức vụ cao hơn chức 
vụ khi bị kỷ luật trong khoảng 
thời gian như sau (tính từ ngày 

lượng cao, đáp ứng những yêu 
cầu mới của đất nước.

Dự lễ và đánh trống khai 
giảng năm học mới tại Trường 
Tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội) sáng 
5.9, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính yêu cầu đừng vì bệnh 
thành tích, áp đặt mà làm tổn 
thương con trẻ. “Chúng ta dạy 
các cháu hình thành nhân cách 
về tình yêu thương, trung thực, 
lòng nhân ái, sự nỗ lực, sống có 
lý tưởng, học cách vươn lên từ 
khó khăn, tự lực, tự cường… 
trên nguyên tắc tôn trọng sự 
khác biệt của mỗi cháu…”, Thủ 
tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng căn dặn các cháu 
nên chăm chỉ đọc sách, vì tâm 
hồn các cháu giống như mầm 
cây, ngày ngày ông bà, bố mẹ, 
thầy cô đang vun tưới để cây 

được phát triển. Muốn tâm hồn 
mình như cây xanh tốt, hàng 
ngày các cháu cần trang bị tri 
thức bằng việc đọc sách để hiểu 
sâu, biết rộng hơn về bầu trời 
tri thức. Bên cạnh đó, cần chăm 
chỉ học ngoại ngữ, tin học, luyện 
tập thể chất, nhất là các kỹ năng 
sống, kỹ năng sinh tồn như bơi 
lội, ứng phó động đất, cháy nổ, 
có ý thức tham gia giao thông…

Đối với thầy cô, Thủ tướng 
bày tỏ thấu hiểu nỗi vất vả để 
dạy dỗ, chăm sóc các cháu, 
nhưng các thầy cô giáo cần 
nỗ lực hơn nữa với phương 
châm “nhà trường là nền tảng, 
học sinh là trung tâm, thầy cô 
là động lực”, “mỗi ngày đến 
trường là một ngày vui”, để lại 
những dấu ấn yêu thương và 
tốt đẹp với các cháu.

(Theo Vietnamplus, Tiền Phong)

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). 
Ảnh: TTXVN

Giá xăng giảm, giá dầu tăng vọt

Truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt
TP HCM gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng

ký quyết định kỷ luật): 12 tháng 
đối với hình thức kỷ luật khiển 
trách; 30 tháng đối với hình thức 
kỷ luật cảnh cáo; 60 tháng đối 
với hình thức kỷ luật cách chức.

Về thời hạn bổ nhiệm, Quyết 
định 80 nêu rõ thời hạn giữ chức 
vụ là 5 năm (60 tháng) đối với 
các chức danh cán bộ lãnh đạo, 
quản lý ở cơ quan, đơn vị trong 
hệ thống chính trị và doanh 
nghiệp nhà nước.

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức 
vụ dưới 5 năm áp dụng đối với 
một số chức vụ đặc thù theo quy 
định riêng. Thời hạn giữ chức 
vụ bầu cử theo nhiệm kỳ của tổ 
chức đó.

Đối với quy trình bổ nhiệm và 
giới thiệu cán bộ ứng cử, quyết 
định cũng nêu rõ đối với nguồn 
nhân sự tại chỗ sẽ thực hiện quy 
trình nhân sự gồm 5 bước.

Đối với nhân sự điều động, 
bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử từ 
nguồn cán bộ ở nơi khác, tùy 
thuộc vào từng trường hợp sẽ 
tiến hành theo 3 bước hoặc theo 
các quy định cụ thể khác.

(Theo Tuổi Trẻ)
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Bình Định

THÔNG BÁO
GIẢI THỂ HTX SX&TM THỰC PHẨM BÁNH BÚN AN THÁI

Tên HTX           :  HTX SX &TM Thực phẩm Bánh Bún An Thái
Mã số thuế     :  4101586500
Địa chỉ              : Thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn, Bình Định.
GCN ĐK HTX : Số 350907000026; Ngày cấp 6.7.2020.
Nơi cấp            : Phòng Tài Chính - Kế Hoạch TX An Nhơn.
Thông báo về việc giải thể HTX SX & TM Thực phẩm Bánh Bún An 

Thái tự nguyện theo luật HTX năm 2012, thực hiện theo Nghị Quyết  
số: 01/NQ-HTX/2022, ngày 12.6.2022, Nghị quyết Đại hội đại biểu thành 
viên năm 2022, về việc thống nhất cho giải thể tự nguyện HTX SX & TM 
Thực phẩm Bánh Bún An Thái vì hoạt động không hiệu quả. 

Nay Hội đồng giải thể HTX chúng tôi thông báo cho các cá nhân, tổ 
chức,… có quan hệ tài chính với HTX được biết, HTX chúng tôi cam kết 
hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế.

Trân trọng!

CÔNG TY TNHH MTV HOÀI THU
CẦN TUYỂN

v Kế toán tổng hợp (Nam, nữ), số lượng: 3 người.
v Liên hệ nộp hồ sơ: 

Công ty TNHH MTV Hoài Thu
Địa chỉ: Lô B1, Cụm CN Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại:  0912 379 150 (A. Cang) - 0976 640 025 (C. Châu)

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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 80 m2; Thửa đất số: Lô 15M; 

Địa chỉ: Khu QHDC Bông Hồng (khu 30.430 m2), phường Ghềnh Ráng,  
TP Quy  Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở riêng lẻ (5 tầng); Diện tích xây dựng: 
80 m2; Diện tích sàn: 399,6 m2 (Tầng 1: 80 m2; Mê lỡ: 26 m2; Tầng 2: 73,4 m2;  
Tầng 3: 73,4 m2; Tầng 4: 73,4 m2; Tầng 5: 73,4 m2); Cấp (hạng): Cấp III (N1).  

Giá khởi điểm của tài sản: 6.451.443.052 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 1.200.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 30.000.000 đồng).

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

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

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 23.9.2022 tại Trụ sở Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 21.9.2022 đến 
17 giờ ngày 23.9.2022, 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 30 phút ngày 26.9.2022 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 hộ gia đình, 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

THÔNG BÁO TÌM BỊ HẠI VỤ ÁN
Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định đang điều tra vụ án hình sự: Võ Thị 

Minh Hiệp (Sinh năm: 1963; Thường trú tại: 298B Nguyễn Thái Học, phường Ngô 
Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào 
tháng 3.2022 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định theo Quyết định khởi tố vụ án hình 
sự số 58 ngày 20.7.2022 của Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định.

Kết quả điều tra xác định: Trong tháng 3.2022, Võ Thị Minh Hiệp đã đưa ra thông 
tin gian dối cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của nhiều người trên địa bàn 
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định rồi chiếm đoạt trả nợ dẫn đến không còn khả năng 
hoàn trả cho họ.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định 
thông báo: Ai là bị hại có liên quan đến việc bị Võ Thị Minh Hiệp vay, mượn tiền với 
lý do để đáo hạn ngân hàng hoặc vay để sử dụng vào việc khác nhưng đến hạn 
không trả nợ mà chưa có đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT (PC01) - CA 
tỉnh Bình Định để được giải quyết (theo địa chỉ: Số 41, đường Hai Bà Trưng, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 0694.349.334 hoặc Điều tra viên Nguyễn Đức Duy -  
SĐT: 0935.974.682). Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này mà bị hại không gửi 
đơn yêu cầu, thì mọi khiếu nại về sau Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định không chịu 
trách nhiệm giải quyết.

THÔNG BÁO 
MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Mời các Nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm và có nguyện vọng 
tham gia chào hành cạnh tranh gói thầu cung ứng bò cái giống lai 
sinh sản từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững năm 2022 có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua 
một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.500.000 đồng (Bằng 
chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng) tại Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn huyện Vân Canh.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ, ngày 12.9.2022  
đến trước 9 giờ, ngày 16.9.2022 (trong giờ làm việc hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 21.9.2022.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 13 giờ 30 phút,  

ngày 21.9. 2022 tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vân Canh.
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vân Canh kính mời đại diện 

các Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời 
gian và địa điểm tại:
 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VÂN CANH

Địa chỉ: Khu phố Thịnh Văn 2, TT Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định 
Điện thoại : 02563888 243; Fax: 02563888116

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 36/2022 từ ngày 9.9.2022 đến ngày 12.9.2022

THỨ SÁU, NGÀY 9.9.2022: H. Tuy Phước: 7h45-9h45: TBA Xay 
xát gạo Trương Thị Hương - xã Phước Hưng. 13h45-15h15: TBA 
Đá Thuận Đức 3 - xã Phước Lộc. 15h45-17h15: TBA Tuy Nen 1 - xã 
Phước Lộc. TX An Nhơn: 6h30-17h: Xã Nhơn An, xã Nhơn Phong. 

THỨ BẢY, NGÀY 10.9.2022: H. Tuy Phước: 7h45-9h10: TBA 
Trung tâm Tín Hiệu. TX Hoài Nhơn: 9h-16h: Khu phố Giao An 1, 2, 
Giao Hội - phường Hoài Tân; Các KH Công ty Sinh Phát VN, Tới Thời 
Cao Nguyên, Bê tông Xi Măng DTCV, Thiên Phát và các TBA ĐMTMN 
tại CCN Hoài Tân. H. Hoài Ân: 8h-10h: Khu phố Gò Cau - thị trấn  
Tăng Bạch Hổ.

CHỦ NHẬT, NGÀY 11.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h-12h: Các TBA 
BVĐK tỉnh mở rộng 1, 2. H. Phù Mỹ: 7h30-14h: Các TBA TTCN Bình 
Dương 1, 2, 3, 4, Bảo Khánh Sola 1, 2, Quang Dũng, Tân Phú Sơn, 
Thiên Bắc, Nguyệt Quang, NM Nhựa, Thiện Hoàng, Thiện Hoàng 
2, Hoàng Hải, Tiến Khang. TX Hoài Nhơn: 7h15-11h45: Khu  
phố 3 - phường Bồng Sơn.

THỨ HAI, NGÀY 12.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h-10h15: TBA Tiến 
Thịnh. TX An Nhơn: 7h-17h: Khu vực Huỳnh Kim - phường Nhơn 
Hòa. H. Phù Cát: 7h-13h30: Các TBA Yến Tùng, Ban Mai, CS Chánh 
Oai. H. Hoài Ân: 7h30-10h30: Thôn Lộc Giang - xã Ân Tường Đông.

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. 
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Tài sản thi hành án: Trạm biến áp 320KVA và các phụ kiện đi kèm gồm:  
5 bộ xà đỡ sứ, 5 bộ xà hãm, 6 FCO sứ, 12 sứ treo PLYME, 1 xà đỡ sứ TBA, 19 
sứ đứng 24 KV, 1 đường dây điện dài 285 m loại dây nhôm AC50 và 9 trụ 
điện loại 10,5 m. Hiện trạng: Đã cũ, xuống cấp, không hoạt động được. Chi 
tiết theo biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản lập vào lúc 9 giờ 15 phút  
ngày 9.8.2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại núi Bãi Băng, xã Mỹ An, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 117.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 22.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; Bước 
giá 10.000.000 đồng).

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

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

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 23.9.2022 tại Trụ sở Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 21.9.2022 
đến 17 giờ ngày 23.9.2022, 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 
14 giờ ngày 26.9.2022 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, thông báo đấu giá tài sản.  

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

số: 207; Tờ bản đồ số: 20; Địa chỉ: Số 314/6 đường Nguyễn Thái Học, 
phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

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

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

Giá khởi điểm của tài sản: 5.630.289.554 đồng (Nộp khoản tiền 
đặt trước 1.100.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 
đồng; Bước giá 30.000.000 đồng).

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

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

giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 23.9.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 21.9.2022 
đến 17 giờ ngày 23.9.2022, 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 14 giờ 30 phút ngày 26.9.2022 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 hộ gia đình, 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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

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

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

Tài sản thi hành án: 
* Tàu cá số đăng ký PY-98389-TS; Công dụng: Khai thác thủy sản; 

Năm đóng: 2015; Nơi đóng: Bình Định; Mẫu thiết kế: Dân gian; Cơ quan 
thiết kế: Công ty TNHH Hữu Minh; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài (Lmax,m): 21,60; Chiều rộng (Bmax,m): 6,40.
- Chiều cao mạn (D,m): 2,70; Chiều chìm d,m: 1,85; Mạn khô f,m: 0,85.
- Vật liệu vỏ: Gỗ; Tổng dung tích, TĐK: 82,11.
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 12,00.
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy
Công suất
(sức ngựa)

Nơi chế tạo

1          S6A3-MPTK2 S6A3-37054 713
2015, Nhật 

Bản

* Ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, máy phát điện và phụ kiện 
phát điện.

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng cá Quy Nhơn, phường Hải Cảng, 
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy 
Nhơn được giao bảo quản). 

Giá khởi điểm của tài sản: 1.668.312.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 320.000.000 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 17 giờ ngày 23.9.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 21.9.2022 
đến 17 giờ ngày 23.9.2022, 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 30 phút ngày 26.9.2022 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, 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



n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3812559 n Quảng cáo: 0256. 3822279 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng
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Bình Định

Các tờ báo lớn của Lào số ra ngày 
5.9 như Pasaxon (Nhân Dân), PathetLao 
Daily (Đất nước Lào), Vientiane May 
(Vientiane Mới)... đều đăng trang trọng 
trên trang nhất hàng loạt tin, bài viết và 
ảnh liên quan tới kỷ niệm 60 ngày thiết 
lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 
Lào - Việt Nam (5.9.1962 - 5.9.2022).

Tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của 
Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng 
Lào, đã đăng trang trọng trên trang nhất 
bài xã luận mang tiêu đề “Chúc mừng 60 
năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 
Lào - Việt Nam”.

Xã luận nhấn mạnh năm nay có ý 
nghĩa quan trọng đối với quan hệ Lào - 
Việt Nam. Lào thiết lập quan hệ ngoại 
giao với hơn 140 nước trên thế giới, 
nhưng mối quan hệ Lào - Việt Nam là 
mối quan hệ đặc biệt, hiếm có.

Xã luận cho biết từ khi hai nước Lào - 
Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ 
ngoại giao vào ngày 5.9.1962 đến nay, 
quan hệ giữa hai nước đạt được nhiều 
thành tựu nổi bật, nhất là trong giai đoạn 
đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tờ Vientiane Mai cũng đăng trang 
trọng trên trang nhất bài viết mang 
tiêu đề “Nắm vững Tư tưởng Kaysone 
Phomvihane về mối quan hệ đặc biệt 

Báo chí Lào đưa tin đậm nét về mối  
 quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Lào - Việt Nam”.
Bài báo cho biết mối quan hệ hữu 

nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp 
tác toàn diện Lào - Việt Nam mà Chủ tịch 
Kaysone Phomvihane cùng với Chủ tịch 
Souphanouvong và các nhà cách mạng 
Lào đã dày công vun đắp, cùng nhau xây 
dựng sẽ được bảo vệ trở thành di sản vô 
giá cho các thế hệ sau, góp phần tích cực 

trong sự nghiệp bảo vệ hòa bình, ổn định, 
hợp tác khu vực và quốc tế...

Trong khi đó, tờ Pathet Lào, ấn phẩm 
của Thông tấn xã Lào (KPL), đã đăng tải 
bài viết mang tiêu đề “Đại sứ Việt Nam tại 
Lào trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí 
truyền thông nhân dịp kỷ niệm 60 năm 
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam - Lào”…      (Theo TTXVN/Vietnam+)

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Kaysone Phomvihane 
thể hiện mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.                                               Ảnh: TTXVN

Người phát ngôn Chính phủ Đức 
Steffen Hebestreit thông báo với các 
phóng viên rằng Thủ tướng nước này, 
ông Olaf Scholz, và Thủ tướng Ukraine, 
ông Denis Shmyhal, đã thảo luận về 
tình hình quân sự, nhân đạo và kinh tế 
ở Ukraine trong cuộc gặp kéo dài gần 
1 giờ ngày 4.9 tại Berlin.

Ông Steffen Hebestreit lưu ý Thủ 
tướng Đức bày tỏ sự tôn trọng đối với 
Ukraine, quốc gia Đông Âu thân phương 
Tây, và nhấn mạnh Berlin cam kết hỗ trợ 
Kiev không chỉ về quân sự, mà còn về 
chính trị, tài chính và viện trợ nhân đạo.

Đồng thời, theo lời Thủ tướng Đức, 
điều quan trọng là phải lập kế hoạch khôi 
phục Ukraine ngay bây giờ.

Ông Scholz cho hay Đức, với tư cách 
là Chủ tịch Nhóm các nền công nghiệp 
phát triển hàng đầu thế giới (G7), cùng 
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von 
der Leyen, dự định tổ chức hội nghị các 
chuyên gia tại Berlin vào ngày 25.10 tới 
để thảo luận về việc tái thiết Ukraine.

(Theo TTXVN)

Đức, Ukraine 
thảo luận về viện trợ
quân sự và tái thiết

Theo thông báo của CanSino đưa 
trên trang web của Sở Giao dịch Chứng 
khoán Thượng Hải ngày 4.9, vắc xin 
Covid-19 tái tổ hợp dạng hít qua đường 
miệng do công ty này phát triển đã 
được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc 
khuyến nghị và được Cục Quản lý 
Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc phê 
duyệt làm liều tăng cường để sử dụng 
trong trường hợp khẩn cấp sau khi tổ 
chức luận chứng.

Thông báo cũng cho biết, vắc xin 
này đã được Cục Quản lý Dược phẩm 
Quốc gia Trung Quốc phê duyệt thử 

Trung Quốc phê duyệt khẩn vắc xin Covid-19 
hít qua đường miệng

Cách sử dụng vắc xin dạng hít này được ví như uống 
một cốc coca, nhưng thay vì chất lỏng, người sử 
dụng sẽ hít khí vào.                                    Ảnh: CanSino

nghiệm lâm sàng vào tháng 3.2021 và 
chỉ định dùng để ngăn ngừa Covid-19.

Trong khi đó, theo một bài viết 
trên trang Zhitong Finance, vắc xin 
Covid-19 dạng hít do CanSino phát 
triển không chỉ có thể kích thích miễn 
dịch dịch thể và tế bào, mà còn có thể 
tạo ra miễn dịch niêm mạc, đạt hiệu quả 
bảo vệ toàn diện gấp ba lần và không 
cần tiêm bắp. Bài viết cũng mô tả loại 
vắc xin này có những ưu điểm về độ 
an toàn, hiệu quả, không gây đau đớn, 
tiện lợi và dễ tiếp cận.

(Theo VOV.VN)

Nạn nhân là Tsuyoshi Sakami, 37 
tuổi, xông vào đồn cảnh sát Isogo, TP 
Yokohama trong tình trạng bê bết máu 
vào lúc 4 giờ 30 phút sáng 5.9. Ngay sau 
đó, nghi phạm Le Thi Ngoc Hanh, 35 
tuổi, quốc tịch Việt Nam, cầm dao xông 

Ngày 5.9, các phương tiện truyền 
thông đưa tin đã xảy ra một vụ đánh 
bom liều chết đẫm máu gần Đại sứ quán 
Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Hãng tin Interfax dẫn nguồn quan 
chức Afghanistan cho biết khoảng 15 - 
20 người đã thiệt mạng, hoặc bị thương, 
trong vụ đánh bom liều chết gần Đại sứ 
quán Nga ở thủ đô Kabul của nước này.

Theo đài Sputnik, vụ đánh bom xảy ra 
gần các cổng ra vào của tòa đại sứ.

Theo hãng thông tấn RIA, 1 nhân viên 
ngoại giao Nga và 1 nhân viên an ninh 
của đại sứ quán đã thiệt mạng trong vụ 
đánh bom liều chết trên.

Ông Mawlawi Sabir, người đứng đầu 
lực lượng cảnh sát địa phương, cho biết 
lực lượng bảo vệ đại sứ quán thuộc chính 
quyền Taliban đã phát hiện và nổ súng 
khi kẻ tấn công tiến gần cổng cơ quan này . 

(Theo Vietnam+)

Đánh bom liều chết 
gần Đại sứ quán 
Nga ở Afghanistan 

 Ngày 4.9, khoảng 100 binh sĩ 
Đức đã tới Litva sau khi chính quyền 
Berlin cam kết tăng cường sự hiện diện 
tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước 
Bắc Đại Tây Dương (NATO).
 Trưa 5.9, một trận động đất mạnh 

6,8 độ Richter làm rung chuyển huyện Lô 
Định thuộc khu vực miền núi phía Tây 
tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và làm ít nhất 
21 người thiệt mạng, theo Đài truyền 
hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).
 Quân đội Iraq cho biết, đã có tổng 

cộng 5 tay súng thuộc tổ chức khủng bố 
“Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, trong 
đó có 2 thủ lĩnh địa phương, bị tiêu diệt 
trong một chiến dịch truy quét ngày 4.9 
tại miền Bắc nước này.
 Ít nhất 5 người đã thiệt mạng 

khi một đoàn tàu hỏa đâm vào xe tải 
đang băng qua đường ray tại miền Nam 
Hungary sáng 5.9. (Theo TTXVN)

Một phụ nữ Việt bị bắt vì nghi đâm chết 
người đàn ông Nhật

 Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz (phải), và Thủ tướng 
Ukraine, ông Denis Shmyhal.               Nguồn: dw.com

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Kabul, 
Afghanistan.                   Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

TIN VẮN

vào đồn để tìm cách đâm tiếp nạn nhân.
Cảnh sát trong đồn lập tức bắt Hanh 

ngay tại chỗ với cáo buộc cố ý giết người. 
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, 
nhưng không qua khỏi với vết đâm ở 
thân trên.

Sakimi sống trong một căn hộ trong 
tòa chung cư ở phố Kuki, quận Isogo, 
đối diện với đồn cảnh sát. Giới chức 
phát hiện vệt máu dọc con đường từ khu 
chung cư tới đồn.

Theo điều tra ban đầu, Sakami bị 
Hanh đâm trong căn hộ trước khi cố gắng 
chạy đến đồn. Nghi phạm Hanh, nhân 
viên công ty có địa chỉ tại Sapporo, miền 
Bắc Nhật, thừa nhận đã đâm nạn nhân. 
Cảnh sát Yokohama đang mở rộng điều 
tra nguyên nhân sự việc.

(Theo VnExpress.net)

Đồn cảnh sát Isogo, TP Yokohama, nơi diễn ra 
sự việc.                                 Ảnh chụp màn hình NHK


