
u 6

ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG

THỨ NĂM

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH baobinhdinh.vn

SỐ 8353

8.9.2022
(13.8 Nhâm Dần)

0966.490.490  

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

u2

KỲ HỌP THỨ 7 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026:

Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, 
cấp thiết về kinh tế - xã hội
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. . . .u7Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện 
hỗ trợ doanh nghiệp
Mấy năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông 
tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số 
được Sở Công Thương triển khai thực hiện có hiệu 
quả, góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ DN, đặc biệt 
là trong việc tiếp cận sàn giao dịch điện tử, thúc đẩy 
tăng trưởng thương mại...

Sống mãi với thời gian

Cảnh giác với tội phạm 
lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Hỗ trợ doanh nghiệp  
khởi nghiệp, doanh nghiệp
đổi mới sáng tạo . . . . . . . . . . . . .u5
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Bình Định

NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG TỈNH: 

Tự hào chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (đứng giữa) và Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang (ngoài cùng bên phải) trao quà tặng của Tỉnh ủy,  HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam cho hai đoàn nghệ thuật của Nhà hát.  Ảnh: NGỌC NHUẬN

 (BĐ) - Nhân kỷ niệm Ngày 
Sân khấu Việt Nam (12.8 âm 
lịch), ngày 7.9, tại Nhà hát 
Nghệ thuật truyền thống tỉnh, 
Sở VH&TT tổ chức Lễ kỷ niệm 
70 năm thành lập Đoàn tuồng 
Liên khu 5 - nay là Ðoàn tuồng 
Ðào Tấn (1952- 2022) và 60 năm 
thành lập Ðoàn văn công giải 
phóng - nay là Ðoàn ca kịch bài 
chòi Bình Ðịnh (1962 - 2022)- 
tiền thân của Nhà hát Nghệ 
thuật truyền thống tỉnh.

Dự lễ có các đồng chí: Lê 
Kim Toàn - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh; Lâm Hải Giang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các 
đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; 
đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành của tỉnh; cùng các thế hệ 
nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, 
nhân viên của Nhà hát Nghệ 
thuật truyền thống tỉnh. 

Năm 1952, Thường vụ Khu 
ủy khu 5 quyết định thành lập 
Đoàn tuồng Liên khu 5. Đến 
năm 1962, Tỉnh ủy Bình Định 
quyết định thành lập Đoàn 

văn công giải phóng, thực 
hiện nhiệm vụ biểu diễn, động 
viên tinh thần quân dân ta 
trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ  
xâm lược.

Ra đời trong hai  cuộc 
kháng chiến chống giặc ngoại 
xâm ác liệt, nhiều thế hệ nghệ 

sĩ - chiến sĩ Đoàn tuồng Liên 
khu 5 và Đoàn văn công giải 
phóng Bình Định đã không 
quản khó khăn, gian khổ, dưới 
mưa bom, bão đạn sẵn sàng hy 
sinh để mang lời ca, tiếng đàn 
động viên, cổ vũ tinh thần cho 
quân dân ta, góp phần cùng 
với cả nước làm nên thắng lợi 

lịch sử giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất 
nước vào ngày 30.4.1975.

Trong thời kỳ đổi mới, Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống 
tỉnh nỗ lực bảo tồn, giữ gìn 
và phát huy giá trị nghệ thuật 
tuồng, bài chòi. Song song với 
việc biểu diễn phục vụ nhân 
dân, Nhà hát còn khai thác, 
dàn dựng, phục hồi nhiều vở 
diễn có chất lượng nghệ thuật 
và đạt thành tích cao trong 
các cuộc thi sân khấu chuyên 
nghiệp toàn quốc, góp phần 
quảng bá nghệ thuật truyền 
thống đến với du khách trong 
và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang chúc mừng, biểu dương 
những nỗ lực, tâm huyết và 
thành tựu mà Nhà hát Nghệ 
thuật truyền thống tỉnh đã đạt 
được; đồng thời đề nghị Nhà 
hát tiếp tục kế thừa và phát 
huy tốt truyền thống vẻ vang 
sau hơn nửa thế kỷ xây dựng 
và phát triển.

KỲ HỌP THỨ 7 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026:

Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, 
cấp thiết về kinh tế - xã hội

(BĐ) - Ngày 7.9, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh (TP Quy 
Nhơn),  HĐND tỉnh khóa 
XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã 
tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp 
chuyên đề) để xem xét, quyết 
định một số nội dung có tính 
cấp thiết, quan trọng nhằm 
thực hiện tốt nhiệm vụ phát 
triển KT-XH năm 2022 và 
những năm tiếp theo. Tham 
dự kỳ họp có 55/57 đại biểu 
HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Hồ Quốc 
Dũng - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Đoàn Văn Phi - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân- 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh, chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã 
tập trung thảo luận, xem xét 
thông qua 25 nghị quyết trên 
các lĩnh vực với sự nhất trí 
cao của 100% đại biểu tham 
dự kỳ họp. 

Trong đó, đáng chú ý là 
Nghị quyết Điều chỉnh, bổ 
sung kế hoạch đầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách Nhà 
nước giai đoạn 2021 - 2025 
và kế hoạch năm 2022; Nghị 
quyết phê duyệt chủ trương 
đầu tư và điều chỉnh, bổ 
sung chủ trương đầu tư 12 
dự án đầu tư công trên các 
lĩnh vực; Nghị quyết về cơ 
chế huy động nguồn lực và 
lồng ghép các nguồn vốn thực 
hiện 3 chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới, giảm nghèo bền 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang yêu cầu Sở 
VH&TT chủ động rà soát, 
tham mưu UBND tỉnh ban 
hành các cơ chế, chính sách 
đặc thù đối với văn học, nghệ 
thuật và văn nghệ sĩ phù hợp 
với sự phát triển KT-XH của 
tỉnh. Tiếp tục dành sự quan 
tâm đặc biệt đến đội ngũ nghệ 
sĩ trong thực hành và truyền 
dạy loại hình nghệ thuật 
truyền thống; khuyến khích, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho hoạt động của Nhà hát 
Nghệ thuật truyền thống tỉnh 
trong thời gian tới…

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh tặng 100 triệu đồng 
cho Đoàn tuồng Đào Tấn và 
100 triệu đồng cho Đoàn ca 
kịch bài chòi Bình Định, nhằm 
động viên, khích lệ tinh thần 
tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc 
công, nhân viên của hai đoàn 
vững bước trên con đường 
nghệ thuật.  

NGỌC NHUẬN

vững, phát triển KT-XH vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021 - 
2025; Nghị quyết về Chương 
trình hỗ trợ phát triển kinh tế 
tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 
2025; Nghị quyết về Đề án đảm 
bảo cơ sở vật chất cho các cơ 
sở giáo dục mầm non và giáo 
dục phổ thông giai đoạn 2022- 
2025; Nghị quyết về Đề án 
nâng cao năng lực hoạt động 
hệ thống y tế cơ sở của tỉnh 
giai đoạn 2022 - 2025; Nghị 
quyết về điều chỉnh chỉ tiêu 
thực hiện bao phủ BHYT năm 
2022 và đến năm 2025 (theo 
Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ) ;  Nghị  quyết 
về chính sách hỗ trợ đối với 
cán bộ, công chức, viên chức 
được luân chuyển, điều động 
trên địa bàn tỉnh và các nghị 
quyết khác.

Với tinh thần làm việc 
nghiêm túc, khẩn trương và 
trách nhiệm, sự chuẩn bị chu 
đáo của các cơ quan liên quan, 
qua 1 ngày làm việc, kỳ họp 
thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIII đã 
hoàn thành toàn bộ nội dung, 
chương trình đề ra và thành 
công tốt đẹp. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, 
thay mặt Thường trực HĐND 
tỉnh, đồng chí Hồ Quốc Dũng- 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh, đánh giá cao sự 
tham gia tích cực, trí tuệ, tâm 
huyết của các đại biểu HĐND 
tỉnh; sự chuẩn bị công phu, 
nghiêm túc, tinh thần làm 
việc tận tụy, trách nhiệm của 
UBND tỉnh và các cơ quan 
hữu quan trong suốt quá trình 
chuẩn bị và tiến hành kỳ họp.

Chủ t ị ch  HĐND t ỉnh 
Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: 

“Những nghị quyết được 
thông qua tại kỳ họp này có ý 
nghĩa quan trọng để các cấp, 
các ngành làm căn cứ pháp 
lý triển khai thực hiện nhiệm 
vụ phát triển KT-XH, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh của 
tỉnh năm 2022 và những năm  
tiếp theo”. 

Để các nghị quyết sớm 
đi vào cuộc sống, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng 
yêu cầu: Ngay sau khi kết thúc 
kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các 
cấp, các ngành xây dựng kế 
hoạch tổ chức thực hiện các 
nghị quyết với các giải pháp 
đồng bộ, quyết liệt; đồng thời, 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ trọng tâm: 
Tập trung chỉ đạo quyết liệt 
việc thực hiện các nhiệm vụ 
còn lại về phát triển KT-XH, 
quốc phòng, an ninh trong 

những tháng cuối năm, phấn 
đấu hoàn thành đạt kết quả 
cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Tiếp tục bám sát chỉ đạo của 
Trung ương, của Tỉnh ủy và 
tình hình thực tế ở địa phương, 
triển khai thực hiện linh hoạt, 
đồng bộ, hiệu quả các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, đẩy nhanh tiến độ 
tiêm phòng vắc xin cho từng 
nhóm đối tượng đảm bảo an 
toàn, hiệu quả.

Chủ t ị ch  HĐND t ỉnh 
Hồ Quốc Dũng cũng yêu 
cầu UBND tỉnh chỉ đạo các 
ngành có liên quan căn cứ 
vào Chương trình hoạt động 
toàn khóa của HĐND tỉnh, tập 
trung chuẩn bị có chất lượng 
các nội dung trình kỳ họp 
thường lệ cuối năm 2022 của 
HĐND tỉnh.      NGUYỄN HÂN

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát 
biểu bế mạc kỳ họp.                    Ảnh: H.PĐại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.                       Ảnh: HỒNG PHÚC
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Bình Định

Trao nhà đại đoàn kết, nhà tình thương tại huyện Tây Sơn
Ngày 7.9, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam huyện Tây Sơn tổ chức lễ 
bàn giao, đưa vào sử dụng nhà 
ở đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn 
Thị Chút (ở xóm 10, thôn An 
Chánh, xã Tây Bình) thuộc diện 
hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Ngôi nhà được xây dựng trên 
nền diện tích 45 m2, tổng kinh 

phí 120 triệu đồng; trong đó ông 
Trần Văn Bình - Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP 
Thủ Đức và luật sư Võ Đông 
Châu (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí 
Minh) hỗ trợ 60 triệu đồng thông 
qua  Quỹ Vì người nghèo huyện 
Tây Sơn.

Cùng ngày, Hội LHPN 

huyện Tây Sơn phối hợp với 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
tổ chức lễ bàn giao nhà tình 
thương cho chị Đinh Thị Lái (hội 
viên phụ nữ làng Kon Mon, xã 
Vĩnh An). Ngôi nhà được xây 
dựng với diện tích 40 m2, kinh 
phí trên 40 triệu đồng; trong đó 
Hội LHPN huyện Tây Sơn hỗ 

trợ 20 triệu đồng từ Quỹ Mái 
ấm tình thương, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện hỗ trợ 20 triệu 
đồng từ Quỹ Vì người nghèo 
của huyện. Chị Lái là phụ nữ 
đơn thân có 2 con nhỏ, thuộc hộ 
nghèo của xã, sức khỏe yếu và 
có nhà ở xuống cấp, dột nát. 

VĂN PHONG - ĐINH NGỌC

 Chiều 7.9, tại Trung 
tâm VH-TT phường Lý 
Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Cảng Quy Nhơn phối hợp 
với UBND phường Lý Thường 
Kiệt tổ chức tuyên truyền 
Luật Biên phòng Việt Nam, 
ký kết tham gia thực hiện Chỉ 
thị 01 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tổ chức phong 
trào toàn dân tham gia bảo 
vệ chủ quyền lãnh thổ, an 
ninh biên giới quốc gia cho 
các hội viên thuộc các hội, 
đoàn thể của phường. Dịp 
này, Hội LHPN phường Lý 
Thường Kiệt và Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Cảng Quy 
Nhơn ra mắt CLB Phụ nữ với 
chiến sĩ biên phòng. 

CÔNG CƯỜNG
 Hơn 90 người điều 

khiển phương tiện và nhân 
viên phục vụ trên phương 
tiện vận tải khách du lịch 
(đường bộ và đường thủy nội 
địa) tham gia lớp tập huấn 
nghiệp vụ du lịch, do Sở Du 
lịch tổ chức từ ngày 7 - 9.9. Tại 
lớp tập huấn, học viên được 
truyền đạt các nội dung: Tổng 
quan về du lịch Việt Nam và 
Bình Định; kiến thức lễ tân 
và văn hóa giao tiếp, ứng xử; 
tâm lý và phong tục, tập quán 
của khách du lịch; kiến thức 
tiếng Anh. LÊ NA
 Hội LHPN huyện Tây 

Sơn phối hợp với Hội LHPN 
xã Vĩnh An ra mắt mô hình 
Dệt thổ cẩm tại làng Kon 
Giọt 1, sáng 7.9. Mô hình 
được thành lập ban đầu với 
sự tham gia của 10 phụ nữ 
Bana cùng tổ hợp tác dệt 
thổ cẩm làng Kon Giọt 1. Tại 
lễ ra mắt, đã thông qua quy 
chế hoạt động mô hình và 
bầu chủ nhiệm mô hình. Dịp 
này, một số tổ chức, cá nhân 
đã hỗ trợ mô hình trên 30 
triệu đồng để mua nguyên 
vật liệu, khung dệt, len sợi… 

ĐINH NGỌC
 Sáng 7.9, nhóm Thiện 

Tâm Tùy Duyên Bình Định 
và nhà hảo tâm phối hợp với 
Hội Người mù tỉnh trao 80 
suất quà Trung thu cho trẻ 
em mù và người già mù có 
hoàn cảnh khó khăn trong 
tỉnh với tổng trị giá 28 triệu 
đồng. Mỗi suất quà có giá 
trị từ 300 - 400 nghìn đồng, 
gồm bánh Trung thu, gạo, mì 
tôm, tiền mặt và nhiều loại 
nhu yếu phẩm. NGỌC TÚ
 Tối 6.9, BĐBP tỉnh 

phối hợp với Công ty TNHH 
Lâm nghiệp Quy Nhơn 
tổ chức chương trình Vui 
hội trăng rằm cùng các em 
thiếu nhi làng K8, xã Vĩnh 
Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Tại 
chương trình, tuổi trẻ hai 
đơn vị tặng163 suất quà và 
tổ chức các hoạt động vui 
tết Trung thu cho các cháu 
thiếu niên, nhi đồng tại làng 
K8 (với tổng kinh phí gần 20 
triệu đồng). Dịp này, BĐBP 
tỉnh cũng quyên góp ủng hộ 
bà con địa phương nhiều bộ 
quần áo cũ, giày dép, sách 
vở, đồ dùng thiết yếu. 

THANH BÌNH

TIN VẮNKỷ niệm 190 năm 
danh xưng huyện Phù Cát

(BĐ) - Tối 7.9, Huyện ủy, 
HĐND , UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Phù Cát trang 
trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 
năm danh xưng huyện Phù 
Cát (1832 - 2022). Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc gửi 
lẵng hoa chúc mừng huyện 
Phù Cát.  

Tham dự lễ có các đồng 
chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê 
Kim Toàn - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tuấn 
Thanh, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh; các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh, 
Thường trực HĐND tỉnh, lãnh 
đạo UBND tỉnh… cùng lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, hội, 
đoàn thể tỉnh… 

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện 
ủy Phù Cát Đỗ Văn Ngộ đọc 
diễn văn ôn lại lịch sử huyện 
Phù Cát. Năm 1832, dưới triều 
vua Minh Mạng, huyện Phù Ly 
được chia thành huyện Phù Mỹ 
và huyện Phù Cát, đánh dấu 
bước ngoặt lớn trong lịch sử xây 
dựng và phát triển của huyện 
Phù Cát. Đây là vùng đất có bề 
dày truyền thống văn hóa - lịch 
sử; nổi tiếng là đất học; luôn 
nêu cao tinh thần yêu nước cách 
mạng trong các cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc. Phù Cát 
cũng là nơi đã sản sinh nhiều 
danh tướng, anh hùng dân tộc, 
chiến sĩ yêu nước, những nhà 
tri thức làm rạng danh cho quê 
hương, đất nước…

Từ một huyện thuần nông, 
điểm xuất phát thấp, đến nay 
Phù Cát đã xây dựng được nền 
tảng KT-XH ngày càng vững 
chắc trên các mặt. Diện mạo 
đô thị, nông thôn ngày càng 
văn minh, hiện đại. Phù Cát 

được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2020. 
“Những thành tựu đạt được 
là hết sức quan trọng, tạo tiền 
đề vững chắc, là động lực to 
lớn để Phù Cát cùng với các 
địa phương trong tỉnh viết tiếp 
những trang sử hào hùng, tạo 
nên những thành tích của danh 
xưng Phù Cát trong giai đoạn 
mới…”, Bí thư Huyện ủy Phù 
Cát Đỗ Văn Ngộ nhấn mạnh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nồng 
nhiệt chúc mừng danh xưng 
“Phù Cát” tròn 190 năm; biểu 
dương và đánh giá cao những 
thành tựu mà Đảng bộ, chính 
quyền, dân và quân huyện 
Phù Cát đã đạt được trong 
suốt thời gian qua. Đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng 
bộ, chính quyền huyện cần tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai có hiệu quả Nghị quyết 
và các chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XX, Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XXII, tích cực 
phát huy nội lực, tranh thủ tối 
đa các nguồn ngoại lực; khai 
thác có hiệu quả tiềm năng, 
thế mạnh; đẩy mạnh thu hút 
đầu tư, tăng cường liên kết, 
hợp tác; gắn phát triển kinh 
tế với giải quyết tốt các vấn đề 
xã hội; nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân; 
phát triển KT-XH gắn với đảm 
bảo quốc phòng, an ninh, giữ 
vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội và bảo vệ   
môi trường… 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, 
chính quyền, dân và quân 
huyện Phù Cát với tư duy 
mới, tầm nhìn mới, quyết tâm 
mới sẽ tiếp tục nêu cao tinh 
thần đoàn kết, chủ động, sáng 
tạo, vượt qua khó khăn thách 
thức, xây dựng Phù Cát ngày 
càng phát triển nhanh, bền 
vững, trở thành địa phương 

phát triển trong nhóm dẫn 
đầu của tỉnh, góp phần quan 
trọng vào sự phát triển chung 
của tỉnh.

Sau phần lễ là phần hội, 
đông đảo đại biểu và người 
dân cùng thưởng thức chương 
trình nghệ thuật đặc sắc với chủ 
đề “Phù Cát - Tự hào 190 năm 
hình thành và phát triển”, được 
UBND huyện Phù Cát phối hợp 
Sở VH&TT thực hiện, gồm có 3 
phần: Phù Cát - đất và người, 
Núi Bà - bản hùng ca bất tử, 
Quê hương ngày mới. Chương 
trình nghệ thuật giàu bản sắc 
văn hóa truyền thống, tái hiện 
lịch sử hào hùng, đồng thời tạo 
không khí vui tươi, phấn khởi 
hướng đến những bước phát 
triển mạnh mẽ hơn nữa của 
quê hương Phù Cát. Kết thúc 
chương trình, màn bắn pháo 
hoa tầm thấp tạo thêm sự hào 
hứng, ấn tượng đẹp đối với đại 
biểu và đông đảo người dân 
tham dự buổi lễ.

HOÀI THU

Bình Định giành 1 HCB, 2 HCĐ nội dung cờ nhanh
(BĐ) - Ngày 7.9, các VĐV 

tham gia Giải vô địch cờ tướng 
đồng đội toàn quốc năm 2022 
đã thi đấu xong nội dung cờ 
nhanh. Kết quả, đội tuyển cờ 
tướng Bình Định giành được 1 
HCB nội dung đồng đội nữ (Hồ 
Thị Thanh Hồng - Trần Thị Bích 
Hằng - Vương Tiểu Nhi), 1 HCĐ 
đôi nam nữ (Bùi Thanh Tùng - 
Trần Thị Như Ý), 1 HCĐ cá nhân 

nữ (Hồ Thị Thanh Hồng). HCV 
nội dung đồng đội nữ thuộc về 
đội tuyển cờ tướng TP Hồ Chí 
Minh (Hoàng Thị Hải Bình - Lại 
Quỳnh Tiên - Nguyễn Hoàng 
Yến); đội tuyển Bình Phước 
(Nguyễn Thành Bảo - Hà Văn 
Tiến - Đặng Hữu Trang) giành 
HCV nội dung đồng đội nam. 
Ngày 8.9, các kỳ thủ bước vào 
thi đấu nội dung cờ chớp.

Giải vô địch cờ tướng đồng 
đội toàn quốc năm 2022 - tranh 
cúp Sancoba khởi tranh từ sáng 
6.9 tại TP Quy Nhơn. Tham gia 
giải lần này có gần 180 kỳ thủ 
đến từ 16 tỉnh, thành, ngành, 
CLB trong cả nước. Các kỳ 
thủ tranh tài ở 4 nội dung: 
Cờ nhanh, cờ chớp, cờ truyền 
thống, cờ tiêu chuẩn. Đội tuyển 
cờ tướng Bình Định có 20 VĐV 

tham gia, ngoài ra, CLB Diệp 
Sương (huyện Phù Cát) cũng 
góp mặt với 8 VĐV. 

Giải vô địch cờ tướng đồng 
đội toàn quốc năm 2022 - tranh 
cúp Sancoba do Tổng cục TDTT, 
Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam 
phối hợp với Sở VH&TT Bình 
Định tổ chức. Dự kiến giải bế 
mạc ngày 15.9.

ĐỨC MẠNH

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2022:

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Phù Cát - Tự hào 190 năm hình thành và phát triển”.      Ảnh: VĂN LƯU
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Bình Định

Hồ chứa nước Cẩn Hậu được đưa 
vào sử dụng từ năm 2011, có dung tích 
3,69 triệu m3 nước, tưới cho hơn 508 ha 
đất sản xuất nông nghiệp ở hai xã Hoài 
Sơn và Hoài Châu Bắc. Kênh tưới hồ Cẩn 
Hậu có 2 tuyến kênh chính: Chính Bắc 
và Chính Nam. Hiện nay, nhiều đoạn 
kênh thuộc 2 tuyến kênh chính này hoạt 
động kém hiệu quả hoặc bị bỏ hoang, 
gây khó khăn cho việc sản xuất nông 
nghiệp vùng hưởng lợi.

Trong đó, phục vụ tưới cho xã Hoài 
Châu Bắc có kênh N4 và N15, diện tích 
tưới theo thiết kế 18 ha, thực tế chỉ tưới 
được 9,2 ha; phục vụ tưới cho xã Hoài 
Sơn có các kênh N1, N2, N3, N7, diện 
tích tưới theo thiết kế 220 ha, thực tế 
tưới được 149,8 ha. 

Chủ tịch UBND xã Hoài Sơn Nguyễn 
Đình Bản cho biết: “Trên địa bàn xã 
hiện có kênh N1 dài khoảng 300 m bị 
bỏ hoang nhiều năm nay. Do vậy, 4 ha 
đất sản xuất nông nghiệp thường xuyên 
rơi vào cảnh không có nước tưới”.

Ghi nhận tại xã Hoài Sơn và Hoài 
Châu Bắc, hiện trạng các kênh có nhiều 
điểm bất cập: Chỗ thì cao, nơi thì quá 
thấp hoặc bị bùn đất bồi lấp, cỏ dại mọc 
um tùm, nước tải trong kênh nhiều đoạn 
gây ngập tràn. Điển hình là các kênh N1, 
N3, N7, N9, B2, B3, B5 và B7. 

Nhìn kênh N1 ở Rộc Nếp (thôn Cẩn 
Hậu, xã Hoài Sơn) bị bỏ hoang, ông 
N.V.L (ở xóm 1, thôn Cẩn Hậu) cám 
cảnh: “Kênh được xây dựng bằng bê 
tông kiên cố vậy nhưng không dẫn được 
nước đến ruộng, thật lãng phí”.

Về nguyên nhân, theo Phó Chủ tịch 
UBND TX Hoài Nhơn Nguyễn Chí Công, 
từ khi xây dựng đến nay, việc phục vụ 
tưới của một số kênh không đảm bảo 
do mặt cắt ngang kênh hẹp (như kênh 
N1 rộng chỉ 25 cm - NV), thường bị bồi 
lắng, khó nạo vét lòng kênh hoặc kênh 
đắp có hiện tượng lún; nhiều đoạn nước 
tràn bờ kênh, dẫn đến khả năng tải nước 

Nhiều bất cập 
ở kênh tưới hồ Cẩn Hậu

Nhiều đoạn kênh thuộc kênh tưới hồ Cẩn Hậu (nằm ở xã Hoài Sơn và xã Hoài Châu Bắc, TX Hoài Nhơn) 
không phát huy hiệu quả, thậm chí có đoạn bị bỏ hoang gây lãng phí. Chính quyền địa phương và người 
dân vùng hưởng lợi mong muốn các ngành chức năng sớm khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi để sản 
xuất nông nghiệp. 

Kênh N1 dài khoảng 300 m bị bỏ hoang nhiều năm nay.                                                                                         Ảnh: H.P

của kênh không đáp ứng. Thậm chí, có 
kênh còn bỏ không, không phục vụ tưới. 

Năm 2020, Công ty TNHH Khai thác 
công trình thủy lợi Bình Định đã sửa 
chữa, nâng cấp các kênh N2, N3, N4, 
N7 và N15 để đáp ứng nhu cầu dùng 
nước theo diện tích thực tế. Tuy nhiên, 
đến nay, vẫn chưa giải quyết được hoàn 
toàn nguồn nước phục vụ tưới. 

Được biết, năm 2021, Sở NN&PTNT 
đã phối hợp với UBND TX Hoài Nhơn 
và Công ty TNHH Khai thác công trình 
thủy lợi Bình Định kiểm tra hiện trạng 
để đánh giá toàn diện kênh tưới hồ 
Cẩn Hậu. Theo Công ty TNHH Khai 
thác công trình thủy lợi Bình Định, giữa 
tháng 7 vừa qua, Công ty đã có tờ trình 
đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa 
kênh tưới hồ Cẩn Hậu. Trong đó, Công 

ty kiến nghị Sở NN&PTNT quan tâm 
triển khai nạo vét lòng hồ Cẩn Hậu, 
bởi qua thời gian sử dụng, lòng hồ đã 
bị bồi lấp nghiêm trọng, không còn trữ 
đủ dung tích nước theo thiết kế. Đồng 
thời, sớm cho chủ trương sửa chữa, 
khắc phục các kênh N1, N3, N7, N9, 
B2, B3, B5 và B7 với tổng kinh phí hơn 
9,06 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Đắc 
Chương cho biết: Sở đã nhận được tờ 
trình của Công ty TNHH Khai thác công 
trình thủy lợi Bình Định; chỉ đạo Công 
ty đánh giá lại toàn bộ hiện trạng kênh 
tưới hồ Cẩn Hậu, cụ thể hơn những nội 
dung cần sửa chữa, khắc phục để có cơ 
sở báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương 
giải quyết trong thời gian tới.

HỒNG PHÚC

Nhiều người ngang nhiên đổ nước bẩn ra 
đường (ảnh chụp trên tỉnh lộ 635, đoạn qua xã 
Cát Tường, huyện Phù Cát).                       Ảnh: M.N

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Hằng ngày, chúng ta thường bắt gặp 
hành vi đổ nước bẩn ra đường, nhất là 
tại các đoạn đường có hàng quán ăn 
uống. Hình ảnh không đẹp này xuất 
hiện ở khắp nơi, từ nông thôn đến 
thành thị. 

Việc đổ nước bẩn ra đường không 
những gây ảnh hưởng môi trường, làm 
mất mỹ quan, mà còn khiến người lái xe 
trên đường gặp nguy hiểm. Bởi không 
ít trường hợp, người làm tại các hàng 
quán ăn uống bưng thau hoặc xô nước 
bẩn hắt thẳng ra đường mà không hề 
quan sát; nếu chẳng may người đi xe 
máy, xe đạp vừa tới thì không tránh 
kịp, rất dễ ngã ra đường. 

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường; có hiệu 
lực thi hành từ ngày 25.8.2022. Theo 
đó, phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối 

Báo Bình Định số ra ngày 15.8 có bài 
“Một giám đốc bị tố chiếm đoạt tiền lương 
của người lao động”, phản ánh việc ông 
Trần Công Bình (ở TP Quy Nhơn) và  
7 người khác có giao kết hợp đồng lao 
động với Chi nhánh Công ty TNHH Dịch 
vụ bảo vệ Ðức Tâm (gọi tắt là CN Đức 
Tâm, địa chỉ ở 48/1 Nguyễn Xuân Nhĩ, 
phường Quang Trung, TP Quy Nhơn; do 
ông Lê Hoài Vũ làm Giám đốc). 

Những người lao động này thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ tại Dự án điện gió Nhơn 
Hội 1 và 2 (Khu kinh tế Nhơn Hội). Quá 
trình làm việc, người lao động thực hiện 
đúng theo hợp đồng đã giao kết; nhưng 
đến giữa tháng 8.2022, CN Đức Tâm 
không thanh toán 3 tháng tiền lương 
(tháng 12.2021 và tháng 1, 2.2022), với 
tổng số tiền hơn 137 triệu đồng.

Sau khi báo phát hành, ông Đoàn 
Minh Bảo (ở xã Phước Hòa, huyện Tuy 
Phước) và 9 người lao động khác gửi 
đơn tố cáo việc ông Lê Hoài Vũ có hành 
vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền lương của 
người lao động. Cụ thể, ông Bảo và  
9 người khác cũng ký hợp đồng lao động 
với CN Đức Tâm, làm nhiệm vụ bảo vệ 
tại Khu định cư sinh thái Nhơn Hội (Khu 
kinh tế Nhơn Hội). Đến nay, CN Đức Tâm 
chưa thanh toán 6 tháng tiền lương (từ 
ngày 1.10.2021 đến ngày 19.3.2022) cho 
ông Bảo và 9 người khác; tổng số tiền 
hơn 262 triệu đồng.

Liên quan việc này, ông Cao Đình 
Tấn, Giám đốc Tổng Công ty TNHH Dịch 
vụ bảo vệ Đức Tâm (địa chỉ tại quận Bình 
Thạnh, TP Hồ Chí Minh) xác nhận với 
Báo Bình Định: CN Đức Tâm do ông Vũ 
làm Giám đốc, gần đây xảy ra nhiều vấn 
đề không hay liên quan đến tiền lương 
của người lao động. Ông Tấn cũng cho 
biết sẽ làm việc với Phòng Cảnh sát Quản 
lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh 
Bình Định) để giải quyết dứt điểm các 
vấn đề liên quan tới CN Đức Tâm tại TP 
Quy Nhơn và cá nhân ông Vũ.

Mong rằng, Tổng Công ty TNHH 
Dịch vụ bảo vệ Đức Tâm và các ngành 
chức năng liên quan sớm xử lý dứt điểm 
vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 
người lao động.                    CÔNG LUẬN

VỤ “MỘT GIÁM ĐỐC BỊ TỐ CHIẾM ĐOẠT 
TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG”:

Thêm nhiều người 
lao động có đơn tố cáo

Ý KIẾN

Cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan

PHẢN HỒI

Đã khắc phục hố sâu 
gây mất ATGT trên QL 19

Ảnh: L.T

với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên 
vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống 
thoát nước thải đô thị; đổ nước thải 
không đúng quy định trên vỉa hè, lòng 
đường phố…

Như vậy, chế tài xử lý hành vi đổ 
nước thải ra vỉa hè, lòng đường đã có, 
nhưng hiệu quả thực thi tới đâu thì cần 
thời gian kiểm chứng. Mặt khác, các lực 
lượng thực thi công vụ cũng không thể 
túc trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, 
xử lý các hành vi vi phạm. 

Do đó, việc mỗi người dân tự nâng 
cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh 
quan đô thị là rất quan trọng. Cần xem 
việc giữ gìn vệ sinh chung trên đường 
đi, ngõ hẻm như hành động quét dọn 
nhà cửa của mỗi người hằng ngày. 
Để có được điều này, ý thức tự giác 
của mỗi người là trên hết; rồi mới tới 
việc chính quyền địa phương, các hội, 
đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận 
động. Còn chế tài xử phạt chỉ là bước 
cuối cùng đối với những trường hợp 
vi phạm, cố tình hủy hoại môi trường 
sống của chính mình.      

MINH NHÂN

Báo Bình Định số ra ngày 22.8 có đăng 
tin “Hố sâu gây mất ATGT”, phản ánh: Trên  
QL 19, đoạn giao giữa đường Võ Nguyên Giáp 
và đường Trường Thi (thuộc phường Nhơn 
Hòa, TX An Nhơn) xuất hiện một hố nước sâu 
bên đường gây nguy hiểm cho các phương 
tiện tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.

Sau khi báo đăng, đơn vị quản lý QL 19 
đã kiểm tra và san lấp hố, thảm nhựa lại mặt 
đường, bảo đảm ATGT (ảnh chụp ngày 4.9).                  

LÊ THỤC
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Bình Định

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, 
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong quá trình khởi nghiệp, các DN đổi mới sáng tạo, DN khởi 
nghiệp phát triển ở Bình Định gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc 
vay vốn và kêu gọi vốn đầu tư. Từ thực tế đó, Sở KH&ĐT cùng một số 
đơn vị khác đã triển khai nhiều giải pháp giúp DN tháo gỡ khó khăn, 
thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Từng gặp nhiều khó khăn, 
trở ngại trong quá trình tìm 
kiếm vốn khởi nghiệp sản xuất 
nấm ăn, nấm dược liệu, anh 
Trần Quang Tiến, Giám đốc 
HTXNN Agribio, ở xã Mỹ Đức, 
huyện Phù Mỹ, chia sẻ: Dù ý 
tưởng khởi nghiệp sản xuất nấm 
ăn, nấm dược liệu của tôi đạt 
được nhiều giải thưởng cao ở 
cấp trường và cấp bộ từ khi còn 
là sinh viên, nhưng khi bước 
vào thực tế khởi nghiệp tôi mới 
thấy gian nan, đặc biệt là việc 
tìm kiếm vốn đầu tư. Không 
vay được vốn từ các ngân hàng 
thương mại, tôi phải chạy vạy 
khắp nơi, số tiền huy động được 
không nhiều, nên chỉ đầu tư 
theo kiểu nhỏ giọt. Phải đến 
khi may mắn được ngân hàng 
CSXH cho vay với lãi suất ưu 
đãi, tôi mới có đủ điều kiện 
mở rộng quy mô đầu tư sản  
xuất nấm. 

Theo ông Lê Phương - Phó 
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ 
tỉnh, Chủ nhiệm CLB Đầu tư 
và khởi nghiệp Bình Định, hiện 
nhiều tỉnh, thành trong nước 
đã hình thành hệ sinh thái 
khởi nghiệp với sự tham gia 
của các sở, ngành; quỹ đầu tư 
mạo hiểm; nhà đầu tư “thiên 
thần”, nhà đầu tư “cá mập”. 
Nhiều DN đổi mới sáng tạo, DN 
khởi nghiệp đã được tiếp cận, 
thậm chí được “đỡ đầu” về kỹ 
năng quản trị DN, phát triển 
mô hình, ý tưởng kinh doanh. 

Anh Trần Quang Tiến, Giám đốc HTX nông nghiệp Agribio khởi nghiệp 
từ nghề sản xuất nấm.                                                                          Ảnh: TIẾN SỸ

DN có nhiều cơ hội tiếp cận, 
kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư 
để phát triển phát triển sản xuất 
kinh doanh (SXKD). Ở tỉnh ta, 
do chưa hình thành hệ sinh thái 
khởi nghiệp, nên quá trình khởi 
nghiệp của các DN đổi mới sáng 
tạo, DN khởi nghiệp khá gian 
truân. Chính vì thế, có nhiều 
thành viên trong CLB đã vào 
TP Hồ Chí Minh hoặc đến các 
tỉnh, thành khác để tham gia hệ 
sinh thái khởi nghiệp và không 
ít DN đã gọi vốn thành công. 

Xuất phát từ thực tế đó, 
cuối tháng 8.2022, Sở KH&ĐT 
và Tỉnh đoàn đã phối hợp với 
Trung tâm đổi mới sáng tạo 
quốc gia thuộc Bộ KH&ĐT 
(NIC) tổ chức Hội thảo kết nối 
các quỹ đầu tư với DN Bình 

Định. Tại Hội thảo, đại diện một 
số quỹ đầu tư mạo hiểm đã chia 
sẻ kinh nghiệm gọi vốn thành 
công cho các DN đổi mới sáng 
tạo, DN khởi nghiệp và “khẩu 
vị” của quỹ đầu tư, thu hút sự 
quan tâm của cộng đồng DN 
trong tỉnh. 

Ông Trần Mạnh Trúc, Giám 
đốc đầu tư Quỹ đầu tư mạo 
hiểm Do Ventures, cho hay: 
Chúng tôi sẵn sàng hợp tác 
đầu tư với các DN đổi mới sáng 
tạo, DN khởi nghiệp tại Bình 
Định. Tuy nhiên, để gọi vốn 
thành công, DN cần chuẩn bị 
kỹ lưỡng hành trình gọi vốn, 
bao gồm: Xác định giá trị công 
ty và ước tính số tiền cần gọi; 
lên danh sách các nhà đầu tư 
tiềm năng và kế hoạch tiếp cận; 

chuẩn bị tài liệu thuyết trình; 
tiếp cận và gặp gỡ các nhà đầu 
tư tiềm năng; đàm phán, thẩm 
định; giải ngân và báo cáo sau 
đầu tư... Việc xác định và chuẩn 
bị kỹ các thành tố trong hành 
trình gọi vốn là những điều 
kiện quan trọng để nhà đầu tư 
thể bắt tay hợp tác với DN. 

Từ kinh nghiệm thực tế, bà 
Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch 
HĐQT nền tảng kết nối đổi 
mới sáng tạo BambuUP, chia 
sẻ: Hiện các lĩnh vực: Thanh 
toán, bán lẻ, tài chính, tự động 
hóa kinh doanh, du lịch và 
khách sạn... đang thu hút vốn 
từ các quỹ đầu tư. Các nhà đầu 
tư cũng đang rất cởi mở đón 
nhận giải pháp, ý tưởng mới 
của DN đổi mới sáng tạo, DN 
khởi nghiệp. Đây là cơ hội tốt 
cho DN phát triển và thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo tại Bình Định. 
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các 

thông tin có giá trị và thiết lập 
các kết nối có ý nghĩa giữa cộng 
đồng DN tại Bình Định với nhà 
đầu tư...

Ông Tô Trung Hiếu, Phó 
Giám đốc Sở KH&ĐT, cho 
biết: Sở KH&ĐT sẽ đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính và 
tạo môi trường kinh doanh lành 
mạnh. Sở KH&ĐT tiếp tục cụ 
thể hóa các chính sách hỗ trợ 
DN, góp phần thúc đẩy DN 
đầu tư phát triển SXKD. Sở 
KH&ĐT cùng với Tỉnh đoàn 
và NIC cũng đã ký kết hợp tác 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo tỉnh 
Bình Định. Trước mắt, chúng 
tôi sẽ xây dựng và hỗ trợ hệ 
sinh thái đổi mới sáng tạo; tổ 
chức các hoạt động ươm tạo 
DN khởi nghiệp và DN đổi mới 
sáng tạo; kết nối DN với các quỹ 
đầu tư mạo hiểm trong và ngoài 
nước để cùng hợp tác đầu tư  
phát triển.            PHẠM TIẾN SỸ

Triển khai thi công từ tháng 
4.2022, công trình đê sông TX6 
Lộc Thượng, xã Phước Sơn, 
huyện Tuy Phước hiện đạt hơn 
87% giá trị xây lắp và hoàn 
thành xong phần lát đá mái đê 
phía sông với tổng chiều dài 
tuyến đê 785 m. Mái đê phía 
đồng đang đổ bê tông, còn 1 
đoạn dài gần 100 m, và đổ bê 
tông mặt đê rộng 3 m… Công 
trình phấn đấu hoàn thành vào 
cuối tháng 9.2022, bảo đảm 
vượt lũ.

Công trình đê sông TX6 Lộc 
Thượng được đầu tư hơn 4,8 
tỷ đồng từ ngân sách huyện và 
xã Phước Sơn. Công trình hoàn 
thành sẽ bảo vệ chống sa bồi 
thủy phá trên 100 ha đất sản 
xuất và bảo vệ hạ tầng khu dân 
cư của địa phương. 

                           XUÂN THỨC

Đẩy nhanh  
tiến độ thi công 
đê sông TX6  
Lộc Thượng

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày 
qua, nông dân huyện Phù Mỹ tập trung 
xuống giống kiệu vụ tết năm 2023. Hiện 
nay, giá kiệu giống tăng rất cao nhưng theo 
thống kê, diện tích kiệu tết 2023 không giảm 
mà tăng nhiều so với năm ngoái.

Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch 
UBND xã Mỹ Tài - một trong những vùng 
kiệu trọng điểm của Phù Mỹ, cho biết: Năm 
nay toàn xã trồng hơn 100 ha kiệu tết, tăng 
rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, tập 
trung nhiều tại các thôn Mỹ Hội 1, Mỹ  
Hội 2, Mỹ Hội 3 và Vạn Ninh 1. Do bà con 
vào đợt xuống giống tương đối sớm nên 
đến giờ cơ bản đã xong việc, còn lại một 
số diện tích không thuận lợi, bà con đang 
khẩn trương xuống giống dứt điểm.

So với năm ngoái, có thể nói giá kiệu giống 
năm nay lập đỉnh. Ở đầu đợt, giá kiệu giống đã 
cao gần gấp đôi mọi năm, ở mức 40.000 - 42.000 
đồng/kg. Nhưng từ giữa đợt xuống giống giá 
vọt lên mức 90.000 - 100 nghìn đồng/kg, thậm 
chí có thời điểm lên tới 120 nghìn đồng/kg. 

Bà Lê Thị Thanh Thảo, ở thôn Mỹ  
Hội 1, xã Mỹ Tài, cho biết: Tôi trồng kiệu mấy 
chục năm, chưa thấy năm nào giá kiệu giống 
lại cao như năm nay. Những năm mất mùa, 
không có kiệu giống cũng chỉ đến tầm 50.000 

Phù Mỹ vào mùa xuống giống kiệu

Nông dân xã Mỹ Quang xuống giống vụ kiệu Tết 2023.
Ảnh: THANH TRỌN

đồng/kg, quá lắm cũng chỉ 60.000 đồng/kg. 
Nhưng năm nay thì tăng cao kỷ lục, có lẽ do 
năm trước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
nên bà con nông dân bỏ trống nhiều diện 
tích, do đó sang năm nay thiếu nhiều kiệu 
giống để sản xuất nên giá lên cao.

Tại xã Mỹ Quang, nông dân các thôn 
Tân An, Trung Thành 1, Trung Thành 2, 
Trung Thành 3, Bình Trị, Tường An đang 
khẩn trương xuống giống ở các chân đất 
muộn. Ông Lê Quang Hưng, ở thôn Trung 
Thành 3, cho biết: Năm nay giá kiệu giống 
tăng cao, giá phân bón cũng chưa hạ nhiệt, 
nên chi phí đầu vào một sào kiệu đội lên 
khá nhiều, gần 7 triệu đồng!

Ông Trần Đình Văn, Chủ tịch Hội Nông 
dân xã Mỹ Quang, cho biết, năm nay xã Mỹ 
Quang xuống giống gần 100 ha kiệu tết. 
Dù mọi thứ từ giống, phân bón đến chi phí 
làm đất, thuê nhân công đều tăng nhưng bà 
con ai cũng hy vọng sau khi dịch Covid-19 
được kiểm soát tốt, tết Quý Mão tới người 
dân sẽ ăn tết “to”, khi đó hy vọng kiệu sẽ 
được giá bù lại.

Đặc biệt, thực hiện Đề án 939 Hỗ trợ phụ 
nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025, Hội 
LHPN xã Mỹ Quang phát động phong trào 
Tiếp sức mùa kiệu vụ Đông Xuân 2022 - 
2023. Theo đó, trong tháng 8 vừa qua, hội 
viên phụ nữ trong Tổ hợp tác phát triển 
kinh tế thôn Tân An đã cùng nhau đổi công 
xuống giống kiệu, nhờ đó giảm được một 
phần chi phí đầu tư cho vụ kiệu tết.

Theo ông Trần Minh Tuấn, Trưởng Phòng 
NN&PTNT huyện Phù Mỹ, năm ngoái do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 nên cả huyện Phù 
Mỹ chỉ trồng 510 ha, giảm hơn 330 ha so với 
mọi năm. Năm nay, dịch bệnh đã được kiểm 
soát tốt, dù giá kiệu giống tăng cao, nhưng 
bà con vẫn hy vọng đến kỳ thu hoạch kiệu sẽ 
được giá. Ước tính diện tích kiệu tết sẽ bằng 
với mọi năm hoặc có thể nhiều hơn một chút.

THANH TRỌN

Ông Lê Phương - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Chủ nhiệm CLB Đầu tư và khởi nghiệp 
Bình Định, chia sẻ những khó khăn của các DN khởi nghiệp tại Bình Định.                 Ảnh: TIẾN SỸ
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CHUYỂN ĐỔI SỐ

l Hiện trạng, nền tảng để Sở 
Công Thương đẩy mạnh hoạt động 
chuyển đổi số là gì, thưa ông? 

- Hiện nay, nền tảng để thực 
hiện công tác chuyển đổi số 
(CĐS) mà chúng tôi dựa vào 
là: Đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức của Sở đã nhận thức 
tích cực về CĐS; hạ tầng công 
nghệ thông tin từng bước được 
đầu tư, nâng cấp; hệ thống văn 
phòng điện tử để tiếp nhận, xử 
lý văn bản, dự thảo, phê duyệt, 
ký số, ban hành văn bản điện 
tử và gửi liên thông đến các 
cơ quan, đơn vị đã vận hành 
ổn định… 

Bên cạnh đó, trong xu thế 
phát triển chung của thương 
mại điện tử, Sở đã tham mưu 
UBND tỉnh tiếp tục triển khai 
các giải pháp, hoạt động hỗ trợ 
phát triển lĩnh vực thương mại 
điện tử, góp phần nâng cao hiệu 
quả trong hoạt động quản lý, 
điều hành của các cơ quan Nhà 
nước, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của các DN và năng lực 
cạnh tranh của tỉnh, thúc đẩy 
quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, phù hợp với tiến trình 
hội nhập kinh tế quốc tế.

l Sở Công Thương đã làm gì 
để hỗ trợ DN tiếp cận với nền 
kinh tế số? 

- Để hỗ trợ DN tiếp cận với 

Đẩy mạnh chuyển đổi số, 
tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp

Mấy năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi 
số được Sở Công Thương triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ DN, đặc 
biệt là trong việc tiếp cận sàn giao dịch điện tử, thúc đẩy tăng trưởng thương mại. Phóng viên Báo Bình 
Định phỏng vấn ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công Thương xung quanh vấn đề này.

nền kinh tế số, Sở đã chủ trì 
phối hợp với Hiệp hội Thương 
mại điện tử Việt Nam, Công ty 
CP Công nghệ Haravan (TP Hồ 
Chí Minh) và Công ty TNHH 
Giải pháp phát triển DN IViet 
(Hà Nội) tổ chức nhiều hội nghị 
tập huấn, phổ biến kiến thức về 
thương mại điện tử cho cán bộ 
quản lý Nhà nước và DN về xu 
hướng, cơ hội kinh doanh trên 
nền tảng thương mại điện tử, 
cách thức tiếp cận và xây dựng 
chiến lược tiếp thị trực tuyến 
cho DN vừa và nhỏ. 

Đồng thời, xây dựng, vận 
hành kênh bán hàng chuyên 
nghiệp với website, mạng xã 
hội… Đơn cử, trong năm 2022, 
Sở đã hỗ trợ 10 DN, cơ sở sản 
xuất, HTX trên địa bàn tỉnh xây 
dựng website thương mại điện 

tử; hỗ trợ 10 DN áp dụng các 
giải pháp công nghệ số (công 
nghệ mã vạch, mã QR, chip 
NFC, công nghệ blockchain...) 
để truy xuất nguồn gốc xuất 
xứ của sản phẩm. Sở tiếp tục 
duy trì và nâng cấp website 
thương mại điện tử kết nối 
giao thương giữa Bình Định 
và các tỉnh phía Nam nước Lào 
(VietLao.vn) nhằm hỗ trợ DN 
xúc tiến thương mại, quảng bá 
sản phẩm và thương hiệu...

l Thưa ông, từ nay đến năm 
2030, Sở Công Thương có định 
hướng gì để phát triển chuyển 
đổi số? 

- Thực hiện kế hoạch số 
59/KH-UBND ngày 25.4.2022 
của UBND tỉnh về triển khai 
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

20.9.2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy (khóa XX) về CĐS tỉnh 
Bình Định đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030, Sở Công 
Thương đã ban hành và triển 
khai thực hiện kế hoạch CĐS 
năm 2022. Trong đó, tập trung 
đổi mới tư duy, nhận thức về 
CĐS, phát triển hạ tầng số, 
nguồn nhân lực, chính quyền 
số, kinh tế số. Phấn đấu đến 
năm 2030, thực hiện CĐS đồng 
bộ, toàn diện trên lĩnh vực công 
nghiệp và thương mại, góp 
phần nâng thứ hạng của tỉnh 
Bình Định trong xếp hạng đánh 
giá CĐS quốc gia hằng năm. 

Cụ thể là phấn đấu đến năm 
2030, sẽ có 100% hồ sơ công 
việc của Sở được xử lý trên môi 
trường mạng (trừ hồ sơ công 
việc thuộc phạm vi bí mật nhà 

nước). Trên 70% hoạt động kiểm 
tra của Sở được thực hiện thông 
qua môi trường số và hệ thống 
thông tin của cơ quan quản 
lý. Phấn đấu tối thiểu 80% sản 
phẩm hàng hóa và dịch vụ được 
chứng nhận thương hiệu có mặt 
trên các sàn thương mại điện tử; 
tối thiểu 80% các DN nhỏ và vừa 
hoạt động trên lĩnh vực công 
thương thực hiện CĐS.

l Theo ông, DN cần phải 
chuẩn bị gì để tham gia CĐS 
và phát huy vào sản xuất, 
kinh doanh? 

- Theo tôi, DN cần tự đánh 
giá mức độ sẵn sàng CĐS thông 
qua xác định chính xác hiện 
trạng của DN. Đây là cơ sở để 
DN sẽ xây dựng chiến lược CĐS 
tích hợp để phát triển cơ cấu tổ 
chức, quy trình sản xuất, kinh 
doanh, hệ thống thông tin và cơ 
sở hạ tầng phù hợp. 

Trong bối cảnh CĐS đang 
diễn ra mạnh mẽ, DN cần nhanh 
chóng mở rộng hệ thống kênh 
phân phối, tiếp thị, bán hàng 
và nâng cao hiệu quả hoạt động 
chăm sóc khách hàng. Đồng 
thời, kiểm soát tốt chuỗi cung 
ứng - quản lý hàng tồn kho, dây 
chuyền sản xuất, quản lý mua 
hàng - để tăng cường lợi thế 
cạnh tranh, kiểm soát hiệu quả 
chi phí, đảm bảo hàng hóa đáp 
ứng được nhu cầu khách hàng 
và với chi phí thấp nhất. 

Trong vai trò là cơ quan quản 
lý nhà nước, chúng tôi sẽ tập trung 
tổ chức các chương trình xúc tiến 
thương mại điện tử, đặc biệt là 
những DN thương mại điện tử 
lớn để tạo sức lan tỏa trong cộng 
đồng DN. Tăng cường kết nối 
với các nhà cung cấp giải pháp, 
tư vấn tốt, chuyên nghiệp để 
hỗ trợ DN thực hiện CĐS.

l Xin cảm ơn ông!
TRỌNG LỢI (Thực hiện)

Ông NGÔ VĂN TỔNG

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư là đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao, hiện đại và tự động hóa vào chăn nuôi.
Ảnh: TRỌNG LỢI

Học sinh chế tạo máy bào lạt tre
Sau hơn 5 tháng nghiên cứu và sáng 

chế, Nguyễn Thanh Phương - Nguyễn 
Văn Tú, hai học sinh lớp 9A3, Trường 
THCS Cát Thắng (huyện Phù Cát) đã chế 
tạo thành công máy bào lạt phục vụ cho 
nghề trồng mai xuân. 

Về ý tưởng chế tạo chiếc máy, em 
Nguyễn Văn Tú thổ lộ: Cát Thắng không 
phải là xã có nhiều hộ trồng mai kiểng 
nhưng lại là địa phương cung cấp nhiều 
phụ liệu (tre, chông tre, lạt tre) phục vụ 
cho nghề trồng, chăm sóc cây mai kiểng 
ở An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát. Trong 
số này, lạt tre là loại phụ liệu được người 
trồng mai sử dụng nhiều nhất. Để có 
những cọng lạt tre mỏng, dẻo, người 
dân chẻ lạt thủ công bằng rựa hoặc dao. 
Nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, hạn 
chế những rủi ro cho người nông dân 
trong lúc chẻ lạt, chúng em nảy ý tưởng 
nghiên cứu, chế tạo máy bào lạt tre một 
cách nhanh chóng, tiện lợi này.

Sau khi nảy ra ý tưởng thú vị về chiếc 
máy bào lạt, Tú và Phương đã trao đổi 
với thầy giáo Tô Thanh Việt, dạy môn Vật 
lý ở Trường THCS Cát Thắng. Nhờ sự hỗ 
trợ, hướng dẫn của thầy về phương pháp 
triển khai, 5 tháng sau, chiếc máy bào lạt 
đã hoàn thành và chạy thử nghiệm nhiều 
lần. Hiện nay, hệ thống máy hoạt động 
ổn định. Trong 1 phút, máy cho ra 60 
sợi lạt thành phẩm. Máy tích hợp 4 chức 
năng: Cưa ống, chẻ ống, bóc ruột và bào 
lạt. Máy được làm chủ yếu từ những vật 
liệu tái chế để vừa tiết kiệm chi phí vừa 
thân thiện với môi trường, trong đó có 
mô tơ, hộp số xe máy, khung, đĩa, xích… 
Máy sử dụng điện 220V, không có khí 
thải, không tạo chất thải gây hại cho môi 
trường. Động cơ và các thiết bị truyền 
động được bao phủ che chắn, đảm bảo 
an toàn điện, an toàn vận hành.

Máy bào lạt được vận hành thực tế, 
bước đầu mang lại những hiệu ứng tích 

cực. Đây là giải pháp vừa được Ban tổ chức 
cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng 
lần thứ IX - năm 2022 trao giải khuyến khích. 
Đặc biệt, Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn đây 
là 1 trong 8 giải pháp tiêu biểu của tỉnh gửi 
hồ sơ dự thi Cuộc thi Sáng tạo dành cho 
Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần 
thứ XVIII - năm 2022, tại Hà Nội.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội KHKT Bình Định - Trưởng 
Ban tổ chức cuộc thi, cho biết giải pháp 
máy bào lạt phục vụ cho làng nghề mai 
vàng Bình Định tuy chỉ đạt giải khuyến 
khích cấp tỉnh, nhưng tính sáng tạo, khả 
năng ứng dụng, phục vụ trong đời sống, 
sản xuất là rất tốt.

Em Nguyễn Văn Tú cho biết thêm: 
“Nếu có thêm kinh phí hoặc được tài trợ 
thì chúng em sẽ tiếp tục cải tiến, nâng 
công suất hoạt động của máy. Đồng thời, 
có thể tiến tới sản xuất nhiều máy để 
cung ứng ra thị trường”.          AN NHIÊN

Máy bào lạt phục vụ cho làng nghề mai vàng 
Bình Định.                       Ảnh: TP
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Năm 2010, thiếu tá Trần Quốc Tuấn 
được điều động về làm Trợ lý Chính trị 
tại Ban CHQS huyện Tây Sơn khi mới 
32 tuổi. Với anh, tìm kiếm, quy tập hài 
cốt liệt sĩ (HCLS) không chỉ là trách 
nhiệm, mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng 
của những người lính đi sau đối với các 
anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho đất 
nước được độc lập, tự do.

Tuổi đời còn trẻ, anh không tránh 
khỏi những lo lắng với công việc nhiều 
khó khăn, vất vả và nguy hiểm này…. 
Anh Tuấn tâm sự, nhiệm vụ tìm kiếm, 
quy tập HCLS ngày càng khó khăn hơn 
trước, bởi thời gian lùi xa, hiện trường 
có nhiều thay đổi. Mặt khác, những 
người biết thông tin về các phần mộ 
phần nhiều đã qua đời, người còn sống 

1. Cận Ngày Quốc khánh của đất 
nước năm nay, cụ bà Nguyễn 
Thị Đấy (91 tuổi, người có công 

với cách mạng, ở thôn An Hội, xã Hoài 
Sơn, TX Hoài Nhơn) hết sức xúc động vì 
được nhận lại kỷ vật của mình trong thời 
gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước. Nghẹn ngào ôm kỷ vật trong tay, bao 
ký ức năm xưa lại ùa về trong tâm thức 
của người phụ nữ ở tuổi xưa nay hiếm.

Mân mê từng dòng chữ trên chiếc thẻ 
cử tri Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền 
Nam Việt Nam cấp năm 1965, cụ bà vẫn 
minh mẫn kể rành mạch về quá trình tham 
gia cách mạng. 

Năm 1954, sau khi chồng tập kết ra 
Bắc, bà ở nhà cũng tham gia cách mạng. 
Không trực tiếp ra chiến trường, bà nuôi 
cán bộ cách mạng nằm vùng. Ngày ngày, 
bà tìm cách tránh tai mắt của địch để vận 
chuyển lương thực, thực phẩm cho cán 
bộ hoạt động bí mật trên các dãy núi ở 
An Đỗ, An Hội. 

“Nơi cán bộ ở cách nhà hơn 2 km. Địch 
luôn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của 
gia đình nên tôi thường chọn buổi tối để 
đi tiếp tế; đi một cách lặng lẽ, không đèn 
không đuốc. Địch phát hiện cũng chết, đi 
đường núi không cẩn thận rơi xuống vực 

Với mong muốn đem lại niềm vui, 
lan tỏa tình yêu thương đến những 
hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, 
các cá nhân, tổ chức đã triển khai 
nhiều hoạt động ý nghĩa. Điều này 
càng trở nên đáng quý hơn khi Trung 
thu - Tết đoàn viên ngày càng cận kề.

Ông Ngụy Đình Cường, Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 
Cường Gia Hiếu (TP Hồ Chí Minh), 
cho biết: “Là một người con Phước 
Hòa, Tuy Phước xa quê hương vào TP 
Hồ Chí Minh lập nghiệp đã lâu, nay 
tôi mới có dịp về thăm nên muốn trao 
chút tấm lòng của mình đến các hoàn 
cảnh khó khăn”.

Vì lẽ đó, cuối tháng 8 vừa qua, 
đoàn thiện nguyện của  Công ty 
TNHH Xây dựng Cường Gia Hiếu 
đã về Phước Hòa trao 400 suất quà 
với tổng trị giá 105 triệu đồng; trong 
đó, 250 suất cho người già neo đơn 
(300 nghìn  đồng/suất ) ,  150  suất 
cho trẻ em nghèo hiếu học, vượt khó 
(200 nghìn đồng/suất).

thì già yếu, trí nhớ không tốt. Điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt, rừng núi hiểm trở 
ảnh hưởng rất lớn đến công tác tìm kiếm. 

Anh nhớ rất rõ, có những ngày đào bới 
hàng trăm khối đất đá; những đợt đi bộ 
hàng chục ngày đường dưới cái nắng như 
thiêu như đốt; hay phải thường xuyên ăn 
ngủ giữa rừng. Có những chuyến đi dài 
ngày, lương thực thiếu hụt, anh em phải 
nấu cháo, ăn rau rừng qua ngày. Có cả 
những đồng đội, thân nhân liệt sĩ cùng 
đi, khi về đã kiệt sức và qua đời.

“Những khó khăn, vất vả khi đi tìm 
HCLS không kể hết. Tuy nhiên, khi tìm 
thấy HCLS là mọi mệt mỏi, nhọc nhằn 
đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui, niềm 
xúc động”, anh Tuấn chia sẻ.

Trung tá Phan Ngọc Sơn, Chính trị viên 
phó Ban CHQS huyện Tây Sơn, cho biết: 
“Thiếu tá Tuấn không bao giờ từ chối hay 
thoái thác nhiệm vụ; luôn xung phong đi 

cũng chết nhưng tôi mặc kệ, một lòng đi 
theo cách mạng”, bà Đấy kể.

Biết bà Đấy nuôi cách mạng nhưng 
không có chứng cứ, chưa kể bà có chồng 
đi tập kết, nên địch vô cùng thù ghét gia 
đình và thường đến nhà kiếm cớ bắt bớ. 
Thậm chí, chúng còn bắt bà đi tù và dùng 
nhiều hình thức tra khảo tàn độc, nhưng 
bà Đấy luôn kiên cường, không hé răng 
nửa lời. 

Trong đó, có đợt bà bị địch bắt đi tù 
lâu nhất là 8 tháng mới được thả. Nhắc 
lại quãng thời gian này, con gái duy nhất 
của cụ Đấy là bà Nguyễn Thị Số bật khóc 
nói: “Ba đi tập kết ra Bắc khi tôi chưa tròn 
một tuổi. Mẹ ở nhà làm cách mạng thường 
xuyên bị địch bắt đi tra khảo. 12 tuổi, tôi 
phải lên núi chặt mía rồi gánh hơn 10 cây 
số ra chợ ở xã Hoài Châu bán lấy tiền để 
mua cá khô lên thăm mẹ. Thương mẹ lắm! 
Nếu chiếc thẻ cử tri này khi ấy mà bị địch 
phát hiện, chắc chúng sẽ không tha, hai 
mẹ con không còn sống tới giờ”.

2. Mỗi kỷ vật gắn với một câu 
chuyện xúc động, có lẽ không 
bao giờ phai mờ trong tâm 

khảm của mỗi người lính cũng như thân 
nhân, gia đình họ. 

Giọt nước mắt lăn trên khóe mắt ông 
Trần Văn Kẽm (77 tuổi, ở phường Lý 
Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) khi những 
ký ức về người mẹ - bà Ngô Thị Đường, ùa 
về qua kỷ vật là phiếu xác nhận nhận tiền 
ủng hộ cách mạng từ Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng Miền Nam Khu 5 năm 1965, vừa 
được Bộ CHQS tỉnh trao lại cho gia đình. 

“Thấy kỷ vật này, tôi như được gặp lại 

mẹ của mình. Tuy trong phiếu xác nhận 
ghi tên người ủng hộ là bố tôi (ông Trần 
Mua), nhưng người ủng hộ khi đó là mẹ. 
Bởi vì bố tôi khi đó đã đi tập kết ra Bắc, 
chỉ có mẹ ở nhà. Ghi vậy để qua mặt kẻ 
thù. Bởi nếu địch biết, chúng sẽ không 
tha”, ông Kẽm nói.

Ông Kẽm cũng kể lại rằng, năm 1962, 
ba anh em của ông đều thoát ly tham gia 
cách mạng. Mẹ ở nhà một mình tại thôn 
Xuân Phong, xã An Hòa, huyện Hoài Ân 
(nay là huyện An Lão). Tuy ở một mình, 
nhưng bà vẫn tích cực lao động, sản xuất 
để đóng góp cho cách mạng. Sau đó, hai 
người anh của ông Kẽm đều hy sinh trên 
chiến trường. Ngày 26.12.2014, Chủ tịch 
nước đã có quyết định truy tặng danh hiệu 
Mẹ Việt Nam anh hùng cho bà Đường.

Những kỷ vật vô giá được tìm thấy 
và trở về với chủ nhân, vẫn tiếp tục lấp 
lánh, là minh chứng thuyết phục cho tinh 
thần yêu nước thương nòi. Ông Kẽm tâm 
tư: “Nhận lại được kỷ vật của mẹ, tôi vừa 
mừng, vừa tủi. Mừng vì gặp kỷ vật, nhưng 
tủi là phải chi mẹ còn sống để cùng chia sẻ 
niềm vui này. Tôi sẽ bảo quản kỷ vật thật 
kỹ để dạy dỗ con cháu về truyền thống 
yêu nước của dân tộc và gia đình”.

* * *
Sự đầy đủ, no ấm và hạnh phúc của 

cuộc sống hôm nay được đánh đổi từ 
những khốc liệt, gian lao, là thanh xuân 
của lớp lớp cha anh đã chiến đấu và ngã 
xuống. Mỗi kỷ vật kể một câu chuyện về 
quá khứ hào hùng, đồng thời cũng là chiếc 
cầu nối, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và 
mai sau phải biết ơn, phải sống sao cho 
xứng đáng.                             XUÂN NHÂM

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những 
kỷ vật thiêng liêng mang đậm dấu 
ấn lịch sử vẫn nhắc nhớ mỗi chúng ta 
về tinh thần chiến đấu ngoan cường, 
bất khuất và sự hy sinh anh dũng của 
các thế hệ đi trước.

Kỷ vật là phiếu xác nhận nhận tiền ủng hộ cách 
mạng từ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam 
Khu 5 năm 1965 vừa được Bộ CHQS tỉnh trao lại cho 
gia đình ông Trần Văn Kẽm.      Ảnh: X.N

Cụ bà Nguyễn Thị Đấy mân mê kỷ vật 
là thẻ cử tri năm bà 34 tuổi. Ảnh: X.N

Sống mãi với thời gian

Thiêng liêng hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
vào những nơi khó khăn nhất, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy, chỉ 
huy đơn vị giao phó…”.

Hơn 12 năm tham gia thực hiện 
nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, anh Tuấn 
đã tham gia trực tiếp cùng các lực lượng 
tại chỗ quy tập được 118 HCLS, tham 
mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cất bốc 
32 HCLS; tiếp đón chu đáo hàng trăm 
lượt thân nhân liệt sĩ thăm, tìm kiếm mộ 
liệt sĩ, trả lời nhanh chóng, kịp thời thư, 
thắc mắc của các gia đình có thân nhân 
hy sinh trên địa bàn huyện. 

Với những thành tích đó, thiếu tá 
Trần Quốc Tuấn vừa được Thủ tướng 
Chính phủ tặng bằng khen trong thực 
hiện Đề án tìm kiếm, quy tập HCLS giai 
đoạn 2013 - 2022.                ĐINH NGỌC

Thiếu tá Trần Quốc Tuấn thăm mộ của liệt sĩ vừa 
được quy tập, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị 
trấn Phú Phong.                       Ảnh: Đ.N

Trao yêu thương, 
gửi nụ cười

Rụt rè dắt tay con nhỏ 4 tuổi đến 
nhận quà, chị Nguyễn Thị Cúc (SN 
1971, ở thôn Hữu Thành, xã Phước 
Hòa) kể, là mẹ đơn thân, chị luôn dắt 
con theo bên mình bởi chẳng nhờ cậy 
được ai trông giúp. Sức khỏe yếu khiến 
chị không thể lao động nặng nhọc, chỉ 
sống dựa vào việc nhặt phế liệu và tình 
thương của làng xóm.

“Ngoài phần quà như mọi người, 
mẹ con tôi còn được đoàn tặng thêm 
nhu yếu phẩm và bánh kẹo. Con mừng 
lắm, vì không phải lúc nào cũng có 
bánh ngon, kẹo ngọt để ăn, để vui như 
ngày hôm nay”, chị tâm sự.

DƯƠNG LINH

 

Ông Ngụy Đình Cường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
Xây dựng Cường Gia Hiếu tặng quà cho người dân có 
hoàn cảnh khó khăn ở xã Phước Hòa.              Ảnh: D.L
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Bình Định

24 năm tù giam là tổng mức 
án do Hội đồng xét xử TAND 
tỉnh tuyên phạt bị cáo Trần Quân 
(SN 1987, ở TP Quy Nhơn) cùng 
đồng bọn phạm tội “lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản” và “lạm 
dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 
sản” tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 
vào ngày 31.8 vừa qua. Đáng nói, 
thủ đoạn phạm tội của nhóm 
Quân hết sức tinh vi, bài bản.

Cụ thể, Quân liên hệ với 
anh Đ.H.B. (ở TP Hồ Chí Minh) 
hỏi vay tiền trong ngày để giải 
ngân; đôi bên thống nhất thực 
hiện việc giao nhận tiền qua tài 
khoản và chuyển trả ngay sau 
đó với lãi suất 0,2%, phía người 
vay phải chịu chi phí đi lại. 
Đến hẹn, hai bên gặp nhau tại 
ngân hàng A. (TP Quy Nhơn) 
để làm thủ tục chuyển tiền vào 
tài khoản của Công ty TNHH 
SXTM&DV Tân Vinh Việt do 
Quân làm giám đốc, với số tiền 
3,074 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, sau khi nhận 
được tiền, Quân đánh lạc 
hướng, vờ nghe điện thoại và 
bỏ chạy ra khỏi ngân hàng, lên 
mô tô do Phạm Thanh Hiếu 
(SN 1989, ở TX An Nhơn) điều 
khiển đợi sẵn để tẩu thoát. Sau 
đó, Quân cùng đồng bọn chia 
nhau số tiền chiếm đoạt, dùng 
để trả nợ, ăn chơi tiêu xài.

Tại tòa, Quân thừa nhận để 
thực hiện trót lọt việc này, bị 
cáo đã bàn bạc cùng Nguyễn 

TP QUY NHƠN:

Tổ chức phiên tòa 
rút kinh nghiệm 
vụ án tranh chấp 
hợp đồng bảo hiểm

(BĐ) -  TAND và Viện 
KSND TP Quy Nhơn vừa phối 
hợp tổ chức phiên tòa xét xử 
rút kinh nghiệm đối với vụ 
án kinh doanh thương mại về 
việc tranh chấp hợp đồng bảo 
hiểm giữa nguyên đơn là Công 
ty TNHH Vận tải K.N., bị đơn 
là Tổng Công ty CP bảo hiểm 
B.M.; người có quyền lợi nghĩa 
vụ liên quan gồm ông Huỳnh 
Văn Tư, bà Lê Thị Tuyết Lan 
và ông Phạm Công Lễ. 

Đây là vụ án kinh doanh 
thương mại về bồi thường 
chi phí sửa chữa theo hợp 
đồng bảo hiểm đã ký kết 
giữa hai bên. 

Tại phiên tòa, kiểm sát 
viên tham gia xét xử đã kiểm 
sát chặt chẽ việc tuân theo 
pháp luật tố tụng dân sự của 
hội đồng xét xử, thư ký tòa 
án, những người tham gia tố 
tụng. Đồng thời, tập trung 
lắng nghe, ghi chép đầy đủ 
những tình tiết, nội dung vụ 
án, tham gia hỏi đương sự 
ngắn gọn rõ ràng, dễ hiểu, 
đúng trọng tâm để làm rõ vụ 
án. Kiểm sát viên phát biểu 
quan điểm giải quyết vụ án 
và được hội đồng xét xử  
chấp nhận.

Kết thúc phiên tòa, lãnh 
đạo các đơn vị tổ chức họp rút 
kinh nghiệm, tập trung vào 
các nội dung như: Công tác 
chuẩn bị tham gia phiên tòa; 
tác phong, bản lĩnh nghiệp vụ 
của kiểm sát viên; đánh giá ưu 
điểm, khuyết điểm của kiểm 
sát viên tham gia phiên tòa và 
hội đồng xét xử.

N.LINH

Cảnh giác với tội phạm lừa đảo, 
chiếm đoạt tài sản

Các phiên tòa xét xử tội lừa đảo, lạm dụng 
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gần đây 
cho thấy, phương thức, thủ đoạn không 
mới, nhưng đa dạng và tinh vi hơn, khiến 
nhiều người sập bẫy và mất tài sản. 

Thanh Sơn (SN 1990, ở TP Quy 
Nhơn) và Hiếu chi tiết nhiệm 
vụ của từng người. Theo đó, 
Hiếu có nhiệm vụ đứng đợi bên 
ngoài ngân hàng để khi Quân 
ra thì cùng nhau tẩu thoát; khi 
tiền vào tài khoản của Quân, 
Sơn dùng điện thoại và tài 
khoản của Quân chuyển tiền 
qua tài khoản do Sơn đứng tên. 

“Cũng vì làm ăn thua lỗ, áp 
lực phải trả nợ cho nhiều người 
nên bị cáo nghĩ tới việc chiếm 
đoạt tài sản của người khác”, 
Trần Quân thừa nhận. 

Trong khi đó, đối tượng 
Đặng Ngọc Quân (SN 1986, 
ở huyện An Lão) thực hiện 
hành vi lừa đảo, lạm dụng tín 
nhiệm chiếm đoạt tài sản của 
người khác bằng việc đi thuê 
ô tô rồi cầm cố. Không những 
thế, Đặng Ngọc Quân còn thuê 
người làm giả giấy chứng nhận 
đăng ký ô tô mang tên mình để 
cầm cố được nhiều tiền. 

Theo các cơ quan tiến hành 
tố tụng, điểm chung của loại 
tội phạm này là lợi dụng lòng 

tin của người khác để chiếm 
đoạt tài sản. Ông Đỗ Văn Quý, 
Trưởng Phòng Thực hành quyền 
công tố, kiểm sát điều tra, kiểm 
sát xét xử sơ thẩm án hình sự về 
trật tự xã hội (Viện KSND tỉnh), 
cho biết: “Tội phạm này đang 
có dấu hiệu gia tăng, gây ra hệ 
lụy khá nặng nề, bởi giá trị thiệt 
hại lớn với nhiều bị hại. Hành vi 
phổ biến của loại tội phạm này 
là đánh trúng vào tâm lý hám 
lợi, tin tưởng của nhiều người 
từ việc trả lãi suất cao, thông 
qua hợp đồng kinh doanh hoặc 
dựa trên mối quan hệ quen biết 
để chiếm đoạt tài sản”.

Theo thống kê của Viện 
KSND tỉnh, từ đầu năm 2022 
đến nay, tội phạm liên quan 
đến kinh tế, sở hữu diễn biến 
phức tạp. Cụ thể, các cơ quan 
tiến hành tố tụng đã truy tố  
26 vụ/33 bị can phạm tội lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản (tăng  
7 vụ so với cùng kỳ năm trước); 
8 vụ/9 bị can phạm tội lạm dụng 
tín nhiệm chiếm đoạt tài (tăng 
2 vụ); 9 vụ/25 bị can phạm tội 

làm giả con dấu, tài liệu của cơ 
quan, tổ chức (tăng 7 vụ). Hành 
vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
diễn ra dưới nhiều hình thức 
như mua bán, cầm cố, thế chấp, 
vay mượn..., trong đó nạn nhân 
thường có quan hệ bạn bè, đối 
tác làm ăn với người phạm tội. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn 
đến các vụ việc là do một số 
người luôn đặt lợi ích kinh 
tế lên hàng đầu, bất chấp thủ 
đoạn, kể cả phạm pháp để thực 
hiện hành vi chiếm đoạt tài sản 
người khác. Bên cạnh đó, nhiều 
bị hại cả tin, hám lợi, dễ sập bẫy. 

Theo Chánh án TAND tỉnh 
Lê Văn Thường, ngành sẽ tiếp 
tục tăng cường công tác phối hợp 
với các cơ quan tiến hành tố tụng 
cùng cấp để kịp thời đưa ra xét 
xử các vụ án về kinh tế, sở hữu, 
trong đó có án lừa đảo, lạm dụng 
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 
tuyên phạt các mức án nghiêm 
minh, đúng người, đúng tội để 
góp phần răn đe, ngăn ngừa các 
hành vi vi phạm của nhóm tội 
phạm này.                       KIỀU ANH

Bị cáo Trần 
Quân cùng 
đồng bọn thừa 
nhận toàn bộ 
hành vi phạm 
tội trước hội 
đồng xét xử. 
Ảnh: K.A

Ngày 6.9, tại xã Bình Nghi, 
TAND huyện Tây Sơn đưa ra xét 
xử lưu động vụ án trốn tránh 
nghĩa vụ quân sự (NVQS) đối 
với bị cáo Nguyễn Ngọc Tiến 
(SN 2000, ở thôn Thuận Hòa, xã 
Bình Tân, huyện Tây Sơn). Phiên 
tòa được truyền thanh trực tiếp 
trên sóng Đài truyền thanh của 
huyện và đài truyền thanh 15 xã, 
thị trấn trong huyện.

Theo cáo trạng, năm 2021, 
Tiến trúng tuyển NVQS, đã 
nhận lệnh nhập ngũ của Ban 
CHQS huyện Tây Sơn nhưng 

không chấp hành lệnh gọi nhập 
ngũ; bị xử phạt vi phạm hành 
chính 2 triệu đồng.

Năm 2022, Tiến tiếp tục 
trúng tuyển NVQS, nhưng đến 
ngày 16.2 (ngày nhập ngũ), Tiến 
trốn tránh, không chấp hành 
lệnh gọi nhập ngũ. Tiến bỏ trốn 
khỏi địa phương, dù đã được 
gia đình và chính quyền địa 
phương vận động, thuyết phục.

Tại phiên tòa, mẹ của Tiến 
cho biết gia đình cảm thấy có lỗi, 
có trách nhiệm trong việc giáo 
dục con cái. Bị cáo Tiến thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 
thừa nhận hành vi phạm tội. 

Căn cứ nhân thân và các tình 
tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử 
tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tiến 
9 tháng tù giam. 

Vụ án được đưa ra xét xử 
lưu động, truyền thanh trực 
tiếp nhằm tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật và răn đe các 
đối tượng khác đang có ý định 
trốn tránh NVQS, coi thường 
pháp luật.                           

VĂN PHONG

Trốn tránh nghĩa vụ quân sự, bị phạt 9 tháng tù 

(BĐ) - Theo Phòng CSGT 
(CA tỉnh), sau hơn 2 tháng 
thực hiện cao điểm xử lý vi 
phạm trật tự ATGT, lực lượng 
CSGT toàn tỉnh đã lập biên 
bản, ra quyết định xử phạt 
522 trường hợp ô tô quá tải, 
quá khổ, cơi nới thành thùng; 
trong đó tước gần 400 GPLX, 
kiểm định, phù hiệu phương 

tiện; phạt tiền hơn 4 tỷ đồng. 
Trong đợt cao điểm này, 

lực lượng CSGT tập trung 
tuần tra, kiểm soát công khai 
trên các tuyến quốc lộ, tỉnh 
lộ; các tuyến đường thường 
xuyên có xe chở hàng quá 
tải, rơi vãi và cơi nới thành 
thùng hoạt động; các tuyến 
vận tải  hàng hóa từ cảng 

biển, cảng thủy nội địa, nhà 
ga.. .  và khu vực khai thác 
khoáng sản, mỏ đá, mỏ cát. 
Song song với đó, lực lượng 
đã và đang sử dụng triệt để 
các phương tiện nghiệp vụ 
để lưu động mật phục, ghi 
hình, kiên quyết xử lý các  
vi phạm này.  

Q.THÀNH

Xử lý hơn 500 trường hợp xe quá khổ 
và cơi nới thành thùng

Khởi tố chủ khách sạn và lễ tân 
chứa chấp sử dụng ma túy

Ngày 7.9, Cơ quan CSĐT 
(CA TP Quy Nhơn) ra quyết 
định khởi tố vụ án “chứa chấp 
việc sử dụng trái phép chất  
ma túy” và “tổ chức sử dụng 
trái phép chất ma túy” xảy ra 
ngày 30.8 tại quán karaoke Công 
Bằng (đường Âu Cơ, phường 
Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn). 

Liên quan đến vụ án này, cơ 
quan CA khởi tố 4 đối tượng 
gồm: Phan Văn Bàng (chủ 
quán, SN 1988, ở phường Bùi 
Thị Xuân, TP Quy Nhơn) và 
Nguyễn Bảo Toàn (nhân viên lễ 
tân, SN 1994, ở xã Xuân Thọ 2, 
TX Sông Cầu, Phú Yên) về tội 
“chứa chấp việc sử dụng trái 
phép chất ma túy”; Lê Thanh 
Sơn (SN 1992, ở xã Đa Lộc, 
huyện Đồng Xuân, Phú Yên) 
và Võ Nam Định (SN 2003, ở 
phường Trần Quang Diệu, TP 
Quy Nhơn) về tội “tổ chức sử 
dụng trái phép chất ma túy”.

Lúc 23 giờ ngày 30.8, CA TP 
Quy Nhơn phối hợp với Phòng 
CSĐT tội phạm về ma túy  

(CA tỉnh) kiểm tra hành chính 
quán karaoke Công Bằng do 
Phan Văn Bàng làm chủ, phát 
hiện tại phòng số 6 có 5 người 
(4 nam, 1 nữ, hầu hết ở Phú Yên) 
có sử dụng ma túy. Lê Thanh 
Sơn khai nhận số ma túy và 
thuốc lắc do Sơn mua về để rủ 
nhóm cùng sử dụng. 

Tiếp tục kiểm tra phòng 
số 7, CA phát hiện có 7 người  
(4 nam, 3 nữ, chủ yếu ở TP 
Quy Nhơn) đang sử dụng trái 
phép chất ma túy. Võ Nam Định 
khai nhận chiều cùng ngày đã 
rủ các đối tượng trên đến quán 
karaoke Công Bằng để sử dụng 
ma túy và thuốc lắc do Định 
mua về.                            T.LONG

Các đối tượng trong vụ án.           Ảnh: T.L
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Bình Định

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết lời tựa 
cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm UNESCO 
(Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
hóa Liên Hiệp Quốc) vinh danh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao đã 
cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
Sự thật tái bản cuốn sách song ngữ Anh - 
Việt “Tình cảm của nhân dân thế giới 
với Chủ tịch Hồ Chí Minh” (The world 
people’s affection for President Ho  
Chi Minh).

Cuốn sách được Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng viết lời tựa, khẳng định đây 
là một việc làm có ý nghĩa nhằm tưởng 
nhớ và tôn vinh những cống hiến vĩ đại 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân 
tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ.

Tác phẩm tập hợp một khối tư liệu 
hình ảnh phong phú, khắc họa sinh 
động, sâu sắc chân dung người Anh 
hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, Nhà 
văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh; toát 
lên tình cảm thắm thiết, niềm tin yêu, 
kính trọng và sự tôn vinh của Đảng 
ta, dân tộc ta và bạn bè quốc tế đối 
với Người.

“Rất hiếm người trở thành một 
huyền thoại ngay từ lúc còn sống như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, và khi Bác Hồ đã 
ra đi, tên tuổi và sự nghiệp của Người 
trường tồn với non sông đất nước, sống 
mãi trong lòng dân tộc Việt Nam và 
trong trái tim nhân loại. Người để lại 
một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, 
mãi mãi nguyên vẹn những giá trị to lớn 

mang tính thời đại, một tấm gương đạo 
đức, phong cách, lối sống sáng ngời”, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết.

Trong lời giới thiệu, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh 
những di sản của Người “được chia sẻ, 
lan tỏa rộng rãi, đã góp phần tăng cường 
sự kết nối, hiểu biết, đoàn kết, hợp tác 
hữu nghị giữa Việt Nam với các nước 
trên thế giới hiện nay”.

Song song với xuất bản sách truyền 
thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
Sự thật còn xuất bản bản điện tử cuốn 
sách. Bên cạnh đó, cùng với bản song 

ngữ Việt - Anh, Bộ Ngoại giao và Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ 
tiếp tục xuất bản nhiều phiên bản tiếng 
nước ngoài để giới thiệu cuộc đời và 
sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh với 
thế giới.

Tại lễ kỷ niệm 35 năm UNESCO 
thông qua Nghị quyết tôn vinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội chiều 6.9, 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
Phạm Bình Minh đã trân trọng trao tặng 
cuốn sách đầy ý nghĩa này cho Tổng 
Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay.

(Theo NLĐ)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trân trọng trao tặng cuốn sách “Tình cảm của nhân 
dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay.

Ngày 7.9 tại Hà Nội, Ban tổ chức 
chương trình “Vinh quang Việt Nam 
2022” tổ chức Họp báo giới thiệu về 
chương trình với chủ đề “Bản lĩnh  
Việt Nam”.

7 tập thể, 6 cá nhân được vinh danh 
năm nay thể hiện được khát vọng vươn 
lên, vượt qua khó khăn, dũng cảm hy 
sinh vì cuộc sống bình yên của nhân 
dân. Nhiều cá nhân, đơn vị trở thành 
nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích 
cực trong xã hội với một khát vọng vươn 
lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc 
hơn, khẳng định bản lĩnh Việt Nam là 
tinh thần chủ đạo của Chương trình 
Vinh quang Việt Nam 2022 - Bản lĩnh 
Việt Nam.

Chương trình được tổ chức vào  
8 giờ 30 phút ngày 10.9 tại Cung Văn 
hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, truyền 
hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền 
hình Việt Nam.

“Vinh quang Việt Nam” là sự kiện 
văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh 
thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các anh 
hùng; gương điển hình tiên tiến, DN, 
doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất 
sắc trong phong trào thi đua yêu nước, 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.

Tính đến năm 2022 là lần thứ 17 
chương trình được tổ chức. 258 tập 
thể, cá nhân được vinh danh qua 17 kỳ 
“Vinh quang Việt Nam”.

                                    (Theo Lao Động)

“Vinh quang Việt Nam 
2022” tôn vinh 13 tập 
thể, cá nhân tiêu biểu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính vừa ký Công điện số 792/CĐ-
TTg ngày 7.9.2022 gửi Bộ trưởng Bộ 
CA, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương về vụ cháy tại 
số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, 
TP Thuận An, tỉnh Bình Dương gây hậu 
quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều 
người chết.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới 
thân nhân, gia đình người bị nạn; đồng 
thời chỉ đạo:

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ 
chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật 
chất, tinh thần gia đình người bị nạn; 
phối hợp chặt chẽ với Bộ CA chỉ đạo các 
lực lượng chức năng tập trung khắc phục 
hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên 

nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của 
các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý 
nghiêm vi phạm (nếu có).

Bộ CA, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương tiếp tục triển 
khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
về công tác PCCC tại các văn bản: Nghị 
quyết số 102/NQ-CP ngày 9.8.2022 của 
Chính phủ, Công điện số 683/CĐ-TTg 
ngày 1.8.2022 của Thủ tướng Chính 
phủ, Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 
21.4.2022 của Văn phòng Chính phủ...

Bộ CA chủ trì, phối hợp UBND các 
địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà 
soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy 
cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát 
hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, 

kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt 
động đối với cơ sở không bảo đảm an 
toàn PCCC theo quy định, không để xảy 
ra các vụ việc tương tự.
 Nhận được thông tin về hậu quả vụ 

cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke 
tại tỉnh Bình Dương làm nhiều người 
chết, chiều 7.9, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc 
tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ 
chỉ đạo Bộ CA, các bộ, ngành liên quan 
và UBND tỉnh Bình Dương thăm hỏi, 
động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia 
đình người bị nạn; khắc phục hậu quả 
vụ cháy.

Tính đến 20 giờ tối 7.9, số nạn nhân 
thiệt mạng trong vụ cháy là 33 người.

(Theo VGP, TTXVN/Vietnam+)

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy  
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Dương
 Chủ tịch nước gửi lời chia buồn

Ngày 7.9, TAND tỉnh Kiên Giang 
xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 4 bị cáo 
8 năm tù về tội tổ chức cho người 
khác xuất cảnh trái phép. Trong đó, 
bị cáo Dương Văn Phước (SN 1971)  
3 năm tù; Huỳnh Văn Đương (SN 
1979) 3 năm tù (cùng với bản án trước 
đó, buộc Đương chấp hành án phạt 8 
năm tù); Đồng Thị Trăm (SN 1985, vợ 
Đương) 1 năm tù và Đồng Thị Chân 
(SN 1990) 1 năm tù.

Theo cáo trạng, các bị cáo nhận tiền 
công với mức giá 250 nghìn đồng/

người để đưa 4 người khác gồm Út, 
Huy, Hương và Tuấn sang biên giới 
Campuchia, riêng Huỳnh Văn Đương 
nhận nhiệm vụ đón người để đưa sang 
biên giới Campuchia với tiền công là 500 
nghìn đồng/người. 

Khi dẫn Út, Huy, Hương và Tuấn đi 
đến bờ kênh Vĩnh Tế để giao cho Đồng 
Thị Trăm sử dụng chiếc vỏ đưa 4 người 
này xuất cảnh trái phép qua đến địa 
phận xã Prey Tôn Lê, huyện Bon Tey 
Meas, tỉnh Kampốt (Campuchia) thì bị 
lực lượng Bảo vệ Biên giới đường bộ 

601 Công an tỉnh Kampốt phát hiện, 
bắt giữ.

Tính từ ngày 1.11.2021 đến ngày bị 
bắt (15.12.2021), Phước và Đương cùng 
với sự giúp sức của Trăm và Chân đã 5 
lần thực hiện hành vi phạm tội tổ chức 
cho 8 người xuất cảnh trái phép sang 
Campuchia để thu lợi bất chính. Cụ 
thể, Phước thu lợi được 1 triệu đồng, 
Đương thu lợi 500 nghìn đồng, Trăm 
thu lợi 1,5 triệu đồng, còn Chân không 
có nhận tiền.

(Theo VOV)

Đưa người vượt biên sang Campuchia :  
8 năm tù cho 4 bị cáo

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ 
chiều 6.9, Chánh Văn phòng, người 
phát ngôn Bộ CA Tô Ân Xô nhắc lại 
nội dung Bộ trưởng Bộ CA Tô Lâm trả 
lời chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội: “Bộ không 
có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu hàng 
loạt, chỉ thu hồi sổ hộ khẩu khi công 
dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư 
trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ 
hộ khẩu đã cấp”.

Theo ông Xô, Luật Cư trú năm 2020 
quy định, từ ngày 1.7.2021, cơ quan 
chức năng không cấp sổ hộ khẩu mới 
và không cấp lại sổ hộ khẩu. Khi công 
dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư 
trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng 
ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú đã cấp; thực hiện điều 
chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở 
dữ liệu về cư trú.

“Những sổ hộ khẩu đã được cấp vẫn 
được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, 
tài liệu xác nhận về nơi cư trú hết ngày 
31.12.2022”, người phát ngôn Bộ CA nói.                                      

                                            (Theo EVN)

Bộ Công an chấn chỉnh 
việc thu sổ hộ khẩu 
không đúng quy định

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát 
ngôn Bộ CA, trả lời tại họp báo Chính phủ, chiều 6.9. 
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Bình Định

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)

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

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

Tài sản đấu giá: Cho thuê diện tích bán hàng tại các ki ốt chợ Phú Đa, 
thôn Tân Dân, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định; cụ thể như sau: 

- Lô ki ốt: 5 lô (đính kèm bảng chi tiết và sơ đồ bố trí sắp xếp lô).
- Chu kỳ cho thuê: 10 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.  
Diện tích: 24 m2/lô; Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng/lô; Tiền đặt 

trước: 28.000.000 đồng/lô; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô; 
Bước giá: 10.080.000 đồng/lô.  

Người có tài sản đấu giá: UBND xã Nhơn An.
Địa chỉ: Thôn Tân Dương, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: 
- Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ 

ngày niêm yết đến 15 giờ 30 phút ngày 30.9.2022. 
- Tại Trụ sở UBND xã Nhơn An: Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 30.9.2022.
Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 28.9.2022 

đến 17 giờ ngày 30.9.2022, 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: Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 
3.10.2022 tại Trụ sở UBND xã Nhơn An. 

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô ki ốt.
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.
- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ 

của một lô ki ốt 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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

THỨ BA, NGÀY 13.9.2022: TP Quy Nhơn: 8h-10h: TBA Chợ Lớn Mới. 6h30-
12h: Đường Trung Tâm KCN Phú Tài từ Công ty Đức Minh đến Công ty O Lam. 
13h30-18h: TBA Vật Tư Nông Sản (Con Heo vàng). H. Tuy Phước: 14h30-17h30: 
TBA Gỗ Thành Phúc. 8h40-12h: TBA Lục Lễ - xã Phước Hiệp. 9h-12h: Các TBA 
Giang Bắc 2, UBND Phước Hiệp - xã Phước Hiệp. TX An Nhơn: 7h15-10h35: 
TBA Cây Bông 2 - xã Nhơn Khánh. 13h15-16h35: TBA Tân Kiều 2 - xã Nhơn 
Mỹ. H. Phù Mỹ: 7h30-9h55: TBA TĐC Mỹ Đức - xã Mỹ Đức. 13h45-16h: TBA 
Tân Phú - xã Mỹ Đức. TX Hoài Nhơn: 7h-9h30: TBA Nhà máy xử lý nước Bồng 
Sơn. 7h45-9h15: Khu phố Trung Lương - phường Bồng Sơn. 7h15-10h15: Khu 
phố 8 - phường Bồng Sơn. H. An Lão: 7h40-9h20: TBA An Hưng 1. H. Tây Sơn: 
7h-16h: TBA UBND xã Vĩnh Hiệp. 7h15-10h45: Lộ 1 TBA Bơm Đại Chí, Lộ 2 TBA 
Đại Chí - xã Tây An.

THỨ TƯ, NGÀY 14.9.2022: H. Tuy Phước: 7h15-8h45: Các TBA Phước 
 Thắng 2, An Lợi, An Lợi 2 - xã Phước Thắng. 7h15-11h30: TBA Lạc Điền 2 - xã 
Phước Thắng. TX An Nhơn: 5h30-7h05: Các TBA Dehue 1, 2; ANT 1, 2; Con Cò 
Bình Định 1, 2, 3, 4. 6h30-17h: KCN Nhơn Hòa. 16h10-17h45: Các TBA Dehue 
1, 2; ANT 1, 2; Con Cò Bình Định 1, 2, 3, 4. H. Phù Cát: 8h-13h30: TBA Tân  
Xuân 3. 8h-10h: TBA Rada 3512. 10h-11h45: TBA Thành Ly. 13h30-15h30: TBA 
Gia Vinh 2. H. Phù Mỹ: 8h-13h30: Các TBA An Trinh 2, Bình Long 2 -xã Mỹ Hiệp.  
TX Hoài Nhơn: 6h-9h30: Khu phố Lại Đức, Bình Chương Nam - phường Hoài 
Đức. H. Tây Sơn: 6h30-16h30: Các TBA Phú Hiệp, Tây Phú - xã Tây Phú. 6h30-
16h45: TBA Nguyễn Thiện Thuật 3 - thị trấn Phú Phong.

THỨ NĂM, NGÀY 15.9.2022: TP Quy Nhơn: 8h-9h30: TBA Lâm Mghiệp 
Trung ương 2 -phường Bùi Thị Xuân. 9h45-11h30: TBA Tân Tam Nguyên - 
phường Bùi Thị Xuân. TX An Nhơn: 5h30-11h10: TBA Háo Đức. 7h30-10h: 
Khu vực Thọ Tân - xã Nhơn Tân. TX Hoài Nhơn: 7h15-15h30: Thôn Gia An - xã 
Hoài Châu Bắc; TBA Gạch Block. H. Hoài Ân: 6h-15h: Thôn Bình Sơn, Nghĩa 
Điền - xã Ân Nghĩa. H. Tây Sơn: 7h-9h: TBA Bắc Thuận Hạnh - xã Bình Thuận. 
6h-7h30: Các TBA Cầu Nước Xanh, Lucky Star, Hai Mai, Đồng Tiến, Gò Đo 2, Cây 
Xoài 2, Gạch Trung Tín, Gạch Trung Tín 2, Minh Tâm, VLXD Tuấn Hùng, Long Vũ, 
Hiệp Hưng, Hai Cảnh, Hóc Bợm 1, Thành Đạt, Gạch Ngói An Phú, Hóc Bợm 2, 
Thành Đạt 2 - xã Bình Nghi. 6h-17h30: Các TBA Mỹ Cúc, Hùng Vương 2, Cơ khí 
Hùng Vương, Hoàng Mai, Bình Nghi 5, Chí Sáng 1 - xã Bình Nghi. 16h30-17h30: 
Các TBA Cầu Nước Xanh, Lucky Star, Hai Mai, Đồng Tiến, Gò Đo 2, Cây Xoài 2, 
Gạch Trung Tín, Gạch Trung Tín 2, Minh Tâm, VLXD Tuấn Hùng, Long Vũ, Hiệp 

Hưng, Hai Cảnh, Hóc Bợm 1, Thành Đạt, Gạch Ngói An Phú, Hóc Bợm 2, Thành  
Đạt 2 - xã Bình Nghi. 7h15-10h15: TBA Mỹ An - xã Tây An. 13h30-15h: Lộ 2 TBA 
Mỹ An 2 - xã Tây An.

THỨ SÁU, NGÀY 16.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h-15h30: Các TBA CA Nhơn 
Hội, Xử Lý Nước Thải, Hội Bình, Hội Tân 1, 2, 3 ,4, Hội Giáo 1, 2, Hội Thành 2, 3, CS 
Nam Nhơn Phước, Nam Nhơn Phước. TX An Nhơn: 6h30-16h: Các TBA Phan 
Minh Định, Nông Trại Xanh, Bò Sữa BĐ 1, 2, 3, ĐMT Skylar Bò Sữa 1, 2, 3. H. Tây 
Sơn: 7h15-11h30: Lộ 1 TBA Vân Tường, Lộ 2 TBA Vân Tường 2 - xã Bình Hòa. 
10h-11h30: Lộ 2 TBA Vân Tường - xã Bình Hòa. 13h30-17h: Lộ 1 TBA Trường  
Định - xã Bình Hòa. 

THỨ BẢY, NGÀY 17.9.2022: H. Tuy Phước: 5h-7h: Một phần thôn Ngọc 
Thạnh 2, CCN Phước An và khu vực thôn Bình An 1 - xã Phước Thành. 5h-15h30: 
Các TBA An Sơn, Kiểu Việt, Thuộc Da, Liên Hiệp Cao Su, Cao su Khánh Minh, 
Bảo Thắng, MT-2016-0059-15, Đức Trí, Bảo Thạch 2, Bảo Thạch 3, Nghĩa Phát 1, 
Nghĩa Phát 2, Công ty Long Việt, Sinh Học Phước An, Đá An Thịnh, Minh Hoàng, 
Minh Hoàng 2, Tây Đô thuộc khu vực thôn Ngọc Thạnh 2 - xã Phước An và thôn 
Bình An 1 - xã Phước Thành. TX Hoài Nhơn: 7h-14h: Khu Kinh tế mới - khu phố 
Thiết Đính Nam - phường Bồng Sơn. H. Vĩnh  Thạnh: 6h-11h30: Các TBA K4, 
K4-2, Vĩnh Sơn 2, Vĩnh Sơn 1, Hồ A, K2 - xã Vĩnh Sơn. 6h-17h30: Khu vực TBA 
K8-1, K8-2 - xã Vĩnh Sơn; Trà Xom 2 và Trà Xom 3 - xã Vĩnh Kim.

CHỦ NHẬT, NGÀY 18.9.2022: H. Tuy Phước: 7h-11h: Các TBA XN Than Quy 
Nhơn, Gạch Không Nung Tuy Phước, Công ty Đường Bộ 504-3, TBA Mỹ Quang, 
TBA Công ty TNHH Thịnh Phát, Công ty Đường bộ 504-1 - xã Phước Lộc. H. Phù 
Mỹ: 7h-13h30: Các TBA Phù Mỹ 2, Bưu Điện Phù Mỹ, TTYT huyện Phù Mỹ, Phù 
Mỹ 5, Vinatex, F572, Quang Trung 1, Võ Thị Sáu, Võ Thị Sáu 2 - thị trấn Phù Mỹ, 
TBA Trà Bình 2 - xã Mỹ Hiệp. H. Vĩnh  Thạnh: 6h30-17h: Các TBA K8-1, K8-2, Trà 
Xom 2, Trà Xom 3 - xã Vĩnh Kim.

THỨ HAI, NGÀY 19.9.2022: H. Phù Cát: 6h30-13h30: Khu An Hành Tây - 
thị trấn Ngô Mấy. H. Hoài Ân: 9h20-10h10: TBA Thanh Tú. 13h40-14h40: TBA 
Kim Sơn. 15h10-16h: TBA Đồng Nhà Mười. H. Vĩnh  Thạnh: 6h30-17h: Các TBA 
K8-2, Trà Xom 2, Trà Xom 3 - xã Vĩnh Kim.

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. 

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 37/2022 từ ngày 13.9.2022 đến ngày 19.9.2022
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 8.9.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa 
vừa và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật 
mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và giông. Gió 

Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có 

giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm 
nhìn xa từ 4 - 10 km. Gió Tây Nam cấp 4 - 5, có lúc cấp 6. Biển động nhẹ. 
Sóng cao 1,5 - 2,5 m.                            (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

THỂ LỆ
Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” 

trên trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 19.7.2022 của UBND tỉnh về tổ 

chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” trên trang 
fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 16.8.2022 của UBND tỉnh 
về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm 
đến lý tưởng” trên trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022 (viết tắt là: 
Ban Tổ chức Cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành thể lệ, cụ thể như sau:
I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, TÁC PHẨM DỰ THI, HÌNH THỨC 

THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Đối tượng dự thi
- Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Bình Định và 

các địa phương khác trong cả nước.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không thuộc 

đối tượng tham gia dự thi.
2. Quy định về tác phẩm dự thi, hình thức thi, thời gian tổ chức
2.1. Về tác phẩm dự thi
- Cá nhân tham gia dự thi gửi không quá 3 ảnh đối với một lần gửi ảnh 

dự thi (nhưng không gửi ảnh dự thi nhiều lần cho một địa điểm).
- Ảnh được chụp tại địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực, 

danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa tại Quy Nhơn hoặc các địa 
phương khác trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh phải kèm theo lời giới 
thiệu (không quá 90 từ) về sự thu hút, nổi bật, hấp dẫn của địa điểm.

- Ảnh dự thi là ảnh màu, được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động 
hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác; không chấp nhận ảnh cắt ghép (trừ 
ảnh ghép thuộc thể loại panorama); ảnh dự thi được gửi dưới dạng file 
ảnh số định dạng JPG/PNG với dung lượng tối thiểu 1MB/ảnh.

- Nội dung tác phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục; 
không vi phạm pháp luật Việt Nam.

- Không sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành mạnh, 
thiếu văn hóa trong tác phẩm dự thi.

- Các tác phẩm dự thi không đáp ứng được các quy định tại thể lệ 
được xem là không hợp lệ, bị loại khỏi Cuộc thi.

- Cá nhân có tác phẩm dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả, tác phẩm, 
sở hữu trí tuệ, các quyền, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

2.2. Hình thức thi, điểm của tác phẩm dự thi
- Cá nhân gửi tác phẩm dự thi và ghi rõ thông tin của người dự thi, 

gồm: Họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại/email về Ban Tổ chức Cuộc 
thi theo địa chỉ thư điện tử: cuocthianhbd@gmail.com (nội dung ghi rõ 
tham dự Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng”).

- Sau khi nhận tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra, rà soát nội dung, 
hình ảnh và đăng trên trang fanpage “Tin tức Bình Định” trên mạng xã 
hội Facebook tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tintuctinhbinhdinh. 
Lượt tương tác: Like (thích), share (chia sẻ) bắt đầu được tính từ khi tác 
phẩm được đăng lên.

- Sau khi tác phẩm dự thi được đăng, cá nhân tham gia dự thi, bấm 
like (thích) Trang Fanpage “Tin tức Bình Định” để theo dõi tác phẩm dự thi 

của mình và thực hiện like (thích), share (chia sẻ) tác phẩm dự thi ở chế 
độ công khai (public) trên trang cá nhân, trên nhóm (group) mạng xã hội 
Facebook.

- Ban Tổ chức sẽ theo dõi và tính điểm đối với lượt like (thích), share 
(chia sẻ) của tác phẩm đó, cụ thể: 1 lần like (thích) tương đương với  
1 điểm; 1 lần share (chia sẻ) tương đương với 5 điểm.

- Điểm của tác phẩm dự thi là tổng điểm từ đánh giá của Ban Giám 
khảo và điểm like, share.

2.3. Thời gian tổ chức
- Ban Tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành Thể lệ 

cho đến hết ngày 31.10.2022.
- Tổng kết, trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức trong năm 2022.
II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
- Ban Tổ chức được yêu cầu người tham gia dự thi cung cấp ảnh gốc 

khi cần và được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi đạt giải để phục vụ 
công tác truyền thông, quảng bá về Quy Nhơn, Bình Định mà không cần 
thông báo cho tác giả và không thêm bất kỳ một chi phí nào khác.

- Những lượt like (thích) và share (chia sẻ) sau ngày 31.10.2022 sẽ 
không được tính điểm.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc cung cấp sai thông tin 
của người đạt giải.

- Cá nhân đạt giải sẽ bị hủy bỏ giải thưởng nếu Ban Tổ chức không liên 
lạc được theo thông tin đã cung cấp trước ngày trao giải 5 ngày. Cá nhân 
đạt giải mang theo CMND (hoặc CCCD) khi đến nhận giải.

- Sau khi công bố kết quả, nếu có bằng chứng về sự gian lận, sao chép 
tác phẩm hoặc vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng 
và hủy bỏ kết quả đối với tác phẩm đó.

- Khiếu nại của người dự thi (nếu có): Gửi trực tiếp bằng văn bản đến 
Ban Tổ chức sau khi công bố giải 3 ngày. Ban Tổ chức xem xét giải quyết 
trong thời hạn 5 ngày. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối 
cùng, kết thúc khiếu nại.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Cuộc thi có các giải thưởng sau:
- 1 giải Nhất, trị giá                                      :    10.000.000 đồng.
- 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá                        :      7.000.000 đồng.
- 3 giải Ba, mỗi giải trị giá                          :      5.000.000 đồng.
- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá  :      2.000.000 đồng.
IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
- Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả trên Trang Fanpage “Tin tức 

Bình Định” và tổng kết, trao giải cuộc thi: Dự kiến trong năm 2022.
- Cá nhân có tác phẩm dự thi đạt giải được nhận hiện vật (tiền thưởng) 

và các hình thức khen thưởng khác (nếu có) theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá 

nhân phản ánh trực tiếp với Ban Tổ chức Cuộc thi qua:
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Số 38 Trường Chinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.6292.003; email: cuocthianhbd@gmail.com

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!

NHÀ - ĐẤT
n Cần bán nhà: 47/32 đường 1 tháng 5, TP Quy Nhơn. Diện tích:  

35 m2, diện tích sử dụng gần 90 m2, nhà 1 mê có 1 phòng làm việc, 
1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 2 WC, để lại nội 
thất, sổ đỏ chính chủ. Giá bán: 1 tỷ 900 triệu đồng. Liên hệ: 0961 947 453.



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

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

12 THẾ GIỚI THỨ NĂM, 8.9.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

7,5 triệu trẻ em trên thế giới 
mồ côi vì Covid-19

Phòng khám tiêm chủng Covid-19 cho trẻ em ở Montreal, Canada.                   Ảnh: REUTERS

Ngày 6.9, nghiên cứu nêu trên được 
công bố trên tạp chí y khoa JAMA 
Pediatrics và phân tích dữ liệu của 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tính đến 
tháng 5.2022.

Cụ thể, nhóm tác giả phát hiện 
khoảng 7,5 triệu trẻ em mất cha/mẹ 
(hoặc mất cả cha mẹ), trong khi 3 triệu 
trẻ em khác mất đi người chăm sóc 
chính vì đại dịch.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi các 
quan chức y tế có biện pháp giải 
quyết những tác động lâu dài mà 
Covid-19 gây ra cho trẻ em, bên cạnh 
công tác tiêm chủng và phòng ngừa 
dịch bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng 
ngừa dịch bệnh (CDC), trẻ em mồ côi 
hoặc mất người chăm sóc phải đối mặt 
với nguy cơ nghèo đói, bị lạm dụng, 
nhiều thách thức về sức khỏe tâm thần, 
cùng những trở ngại khác.

Châu Phi, Đông Nam Á, châu Á, 
Bắc Mỹ và Nam Mỹ là những khu vực 
có nhiều trẻ em mất đi người chăm sóc 
hơn phần còn lại của thế giới.

Nghiên cứu được công bố ngày 6.9 
không tính cụ thể con số của từng quốc 
gia trên thế giới, nhưng cho thấy trẻ em 

bị ảnh hưởng nhiều nhất là ở các nước 
Ấn Độ, Indonesia, Ai Cập, Nigeria và 
Pakistan.

Vào mùa thu năm 2021, một nghiên 
cứu của Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) 
ước tính ít nhất 140 nghìn trẻ em trên 

khắp quốc gia này đã mất người chăm 
sóc chính hoặc phụ do Covid-19.

Con số trên kể từ đó đã tăng lên 
thành ít nhất 209 nghìn trẻ em, theo 
thống kê từ ĐH Hoàng gia London.

(Theo TTO)

LHQ kêu gọi 
cộng đồng quốc tế 
quan tâm hơn đến 
biến đổi khí hậu

Một trận bão cát tại bang Sao Paulo, Brazil ngày 
26.9.2021.          Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York 
(Mỹ) trước khi lên đường thăm Pakistan, 
nơi đang hứng chịu những hậu quả thảm 
khốc của lũ lụt, Tổng Thư ký LHQ Antonio 
Guterres nhấn mạnh: “Mọi người quên 
rằng có một xung đột khác - nơi mà chúng 
ta đang hủy hoại tự nhiên, và biến đổi 
khí hậu đang dần hủy diệt hành tinh của 
chúng ta. Hôm nay là Pakistan và ngày 
mai có thể là bất cứ nơi nào khác trên 
Trái đất”.

Ông Guterres nhấn mạnh, đối phó với 
biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng của 
thời đại chúng ta và cách tiếp cận thông 
thường sẽ không thể đạt được hiệu quả. 
Ông cũng cho biết, trong chuyến thăm 
Pakistan sắp tới, ông sẽ kêu gọi sự ủng 
hộ lớn của cộng đồng quốc tế.

Tại họp báo thường kỳ, người phát 
ngôn của Tổng Thư ký Guterres, ông 
Stephane Dujarric cho biết LHQ và các 
đối tác đã hỗ trợ lương thực hoặc tiền 
mặt cho ít nhất 336 nghìn người bị ảnh 
hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Balochistan của 
Pakistan.                                (Theo TTXVN)

Tân Thủ tướng Anh Liz Truss công bố nội các mới

Bà Liz Truss tới dự cuộc họp của đảng Bảo thủ ở 
London, Anh, ngày 5.9.2022.              Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 6.9, tân Thủ tướng Anh 
Liz Truss đã công bố danh sách nội  
các mới.

Theo đó, bà Truss đã bổ nhiệm ông 
Kwasi Kwarteng làm Bộ trưởng Tài 
chính da màu đầu tiên của Anh. Trong 
khi đó, ông James Cleverly cũng trở 
thành Ngoại trưởng da màu đầu tiên 
của nước này.

Nữ Thủ tướng Anh cũng bổ nhiệm 
bà Therese Coffey làm Phó Thủ tướng 
kiêm Bộ trưởng Y tế, tái bổ nhiệm 
ông Ben Wallace làm Bộ trưởng Quốc 
phòng. Ngoài ra, bà Suella Braverman 

sẽ thay bà Priti Patel giữ chức Bộ 
trưởng Nội vụ, phụ trách các vấn đề 
về cảnh sát và nhập cư; ông Simon 
Clarke sẽ đảm nhận chức Bộ trưởng 
Nhà ở; ông Jacob Rees-Mogg giữ chức 
Bộ trưởng Kinh doanh, Năng lượng và 
Công nghiệp; ông Brandon Lewis giữ 
chức Bộ trưởng Tư pháp.

Trước đó cùng ngày, bà Liz Truss đã 
có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị 
Thủ tướng Anh tại số 10 phố Downing, 
sau khi chính thức được Nữ hoàng 
Anh Elizabeth bổ nhiệm tại lâu đài 
Balmoral.                     (Theo Vietnam+)

Nga yêu cầu IAEA làm rõ báo cáo về 
nhà máy hạt nhân Ukraine

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 8.3. 
Ảnh: RIA Novosti.

“Cần làm rõ thêm vì báo cáo có 
nhiều vấn đề. Tôi sẽ không liệt kê các 
vấn đề đó nhưng chúng tôi đã yêu cầu 
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng 
Nguyên tử Quốc tế (IAEA) làm rõ”, 
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 
7.9 cho hay.

IAEA hôm 6.9 công bố báo cáo về 
nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia 

ở miền Nam Ukraine, kêu gọi thiết lập 
ngay khu vực an ninh và an toàn hạt 
nhân quanh cơ sở này để ngăn chặn sự 
cố phóng xạ phát sinh do giao tranh. 
Theo IAEA, kể từ tháng 4, một số “sự 
kiện” xảy ra tại nhà máy Zaporizhzhia 
vi phạm nguyên tắc an toàn hạt nhân.

Báo cáo cho biết nhóm chuyên gia 
IAEA đã “chứng kiến các cuộc pháo 
kích ở khu vực lân cận nhà máy và 
phát hiện thiệt hại tại những địa điểm 
khác nhau, trong đó có vị trí gần các 
tòa nhà đặt lò phản ứng”.

Trong khi đó, phát biểu tại Hội 
đồng Bảo an ngày 6.9, Tổng Thư ký 
LHQ Antonio Guterres kêu gọi Nga 
và Ukraine cam kết không thực hiện 
các hành động quân sự xung quanh 
khu vực nhà máy điện hạt nhân 
Zaporizhzhia.

(Theo VnExpress.net)

Bác sĩ Campuchia 
giúp nạn nhân của 
nạn diệt chủng 
giành Giải “Nobel 
châu Á”

Ông Chhim Sotheara, 54 tuổi - một 
bác sĩ tâm lý người Campuchia - người đã 
nỗ lực vượt qua nỗi đau của bản thân và 
sau đó điều trị cho các nạn nhân của chế 
độ diệt chủng Pol Pot đã đạt giải thưởng 
Ramon Magsaysay năm 2022 - được coi 
là giải Nobel của châu Á.

Theo thông báo mới nhất của Quỹ Giải 
thưởng Ramon Magsaysay, giải thưởng 
năm nay sẽ được trao cho 4 cá nhân, trong 
đó có ông Chhim Sotheara - người đã nỗ 
lực vượt qua nỗi đau của bản thân và sau 
đó là giúp đỡ các nạn nhân của chế độ diệt 
chủng Pol Pot, với trọng tâm là công tác 
điều trị hội chứng rối loạn tâm lý.

Ông Chhim Sotheara cho biết, sau 
khi thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer 
Đỏ, rất nhiều người dân Campuchia bị 
di chứng tâm lý, thậm chí có nhiều người 
đã tự tìm đến cái chết. Chính điều này đã 
thôi thúc ông từ bỏ ước mơ của bản thân 
là kỹ sư hoặc kiến trúc sư để theo ngành 
y và gắn bó đến ngày nay.   (Theo VOV.VN)

TIN VẮN
 Ngày 7.9, Ngân hàng Quốc gia 

Campuchia (NBC) đã phát hành trái 
phiếu chính phủ trị giá 100 tỷ riels 
(khoảng 24,3 triệu USD), nhằm gây quỹ 
phát triển quốc gia. Đây là lần đầu tiên 
ngân hàng trung ương Campuchia phát 
hành trái phiếu chính phủ.

 Ngày 6.9, Cảnh sát Quốc gia 
Indonesia (Polri) đã làm lễ xuất quân 
cho 140 sĩ quan cảnh sát thuộc đội đặc 
nhiệm Garuda Bhayangkara tham gia 
lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ.

 Ngày 6.9, sân bay Aleppo của 
Syria đã bị không kích, làm hư hại 
đường băng và khiến sân bay này phải 
ngừng hoạt động.

 Cơ quan nhập cư Nhật Bản tước 
giấy phép trường dạy tiếng Nhật 
ngày 7.9, sau khi phát hiện một nhân 
viên tại đây sử dụng dây xích và ổ khóa 
quấn quanh thắt lưng một học viên Việt 
Nam vào tháng 10 năm ngoái.

(Theo TTXVN, TTO)


