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Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp, hỗ trợ
Bình Định trong công tác đối ngoại u 2

Đến năm 2025, xây dựng 40 - 45 mô hình tổ chức
kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao u 2

Lan tỏa niềm tự hào

V

hàng iệt

Trong tháng 9, các siêu thị, trung tâm thương mại tại TP Quy Nhơn đồng loạt triển khai chương trình giảm giá hàng Việt Nam nhằm kích cầu.
- Trong ảnh: Chương trình giảm giá hàng Việt của siêu thị GO! thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. 								

Tây Sơn nỗ lực trở thành huyện
nông thôn mới vào năm 2023
Với mục tiêu tất cả các địa phương
trong huyện về đích nông thôn
mới trong năm 2023, thời gian qua
huyện Tây Sơn nỗ lực phấn đấu
hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí
nông thôn mới. u 5

u3

Ảnh: HẢI YẾN
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Bình Định

Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp, hỗ trợ
Bình Định trong công tác đối ngoại

Đến năm 2025, xây dựng
40 - 45 mô hình tổ chức kinh tế
tập thể ứng dụng công nghệ cao

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc (bên phải) tại buổi làm việc với UBND tỉnh ngày 12.9.

(BĐ) - Tại kỳ họp thứ 7
(kỳ họp chuyên đề) vừa qua,
HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm
kỳ 2021 - 2026 đã thông qua
Nghị quyết về việc phê duyệt
Chương trình hỗ trợ phát triển
kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác
xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Bình
Định giai đoạn 2021 - 2025.
Nghị quyết đề ra mục tiêu
cụ thể đến năm 2025 toàn tỉnh
thành lập mới 100 tổ chức
KTTT (bao gồm liên hiệp HTX,
HTX, tổ hợp tác), trong đó có ít
nhất 50% tổ chức KTTT (HTX)
thành lập mới trong lĩnh vực
nông nghiệp, thu hút khoảng
2.000 thành viên tham gia vào
các tổ chức KTTT.
100% số HTX, liên hiệp
HTX tổ chức, hoạt động theo
quy định của Luật HTX. Phấn

(BĐ) - Ngày 12.9, tại TP Quy
Nhơn, UBND tỉnh tổ chức tiếp
và làm việc với Đoàn công tác
của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Hà Kim Ngọc. Tham dự buổi
làm việc có đồng chí Nguyễn
Tuấn Thanh - Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh;
cùng lãnh đạo các sở, ban,
ngành liên quan.
Đoàn công tác đã nghe báo
cáo về công tác đối ngoại của
tỉnh Bình Định trong 8 tháng
đầu năm 2022, với nhiều kết
quả đạt được trên các lĩnh vực:
Ký kết và thực hiện các thỏa
thuận quốc tế do địa phương
ký kết; ngoại giao kinh tế; vận
động và quản lý viện trợ phi
chính phủ nước ngoài; văn hóa
đối ngoại; thông tin đối ngoại;
phối hợp quản lý tàu cá ngư dân
vi phạm biển nước ngoài; công
tác lãnh sự và bảo hộ công dân;
công tác đối với người Việt Nam
ở nước ngoài. Đồng thời, tỉnh
Bình Định đề ra một số nhiệm
vụ, hoạt động đối ngoại trọng
tâm, các giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả công tác đối ngoại
địa phương trong thời gian đến.
UBND tỉnh đề nghị Bộ
Ngoại giao tiếp tục quan tâm hỗ
trợ tỉnh một số nội dung: Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền,
giới thiệu tiềm năng, thế
mạnh, hình ảnh địa phương,
con người Bình Định cũng như

các dự án, chính sách thu hút
đầu tư của tỉnh đến các đối tác
quốc tế. Giúp tỉnh tổ chức một
số hội nghị kêu gọi, thu hút đầu
tư trực tiếp ở nước ngoài và hội
nghị ở trong nước dành cho
các nhà đầu tư nước ngoài. Tổ
chức định kỳ hội nghị gặp gỡ
các trưởng đoàn, cơ quan đại
diện Việt Nam ở nước ngoài
và nước ngoài tại Việt Nam với
lãnh đạo tỉnh Bình Định để tăng
cường trao đổi, nắm bắt thông
tin, phục vụ thu hút đầu tư, thu
hút các nguồn vốn hỗ trợ phục
vụ phát triển KT-XH tỉnh.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo
của Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại
vụ Bình Định đang phối hợp
với các cơ quan chức năng của
TP Incheon (Hàn Quốc) thực
hiện các nội dung có liên quan
đến công tác ký kết hợp tác, kết
nghĩa giữa tỉnh Bình Định và TP
Incheon; để công tác này sớm
hoàn thành, tỉnh Bình Định đề
nghị Bộ Ngoại giao quan tâm,
có ý kiến tác động các cơ quan
chức năng Hàn Quốc chỉ đạo
ủng hộ... UBND tỉnh cũng đề
nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo các
đơn vị trực thuộc kịp thời cung
cấp thông tin liên quan đối với
các tàu cá vi phạm vùng biển
nước ngoài cho các địa phương
để có cơ sở lập hồ sơ đề xuất
xử lý theo quy định; đồng thời,
tiếp tục tăng cường công tác
bảo hộ công dân, nhất là đối

Ảnh: H.T

với các ngư dân bị nước ngoài
bắt giữ, xử lý...
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cảm
ơn Bộ Ngoại giao đã ủng hộ, hỗ
trợ tỉnh thời gian qua; chia sẻ
thêm một số thông tin về định
hướng mở rộng quan hệ hợp
tác, nâng cao hiệu quả công
tác đối ngoại thời gian tới. Đề
nghị Bộ Ngoại giao quan tâm
phối hợp, hỗ trợ xây dựng hồ
sơ khoa học “Võ cổ truyền Bình
Định” trình UNESCO xem xét
vinh danh là di sản văn hóa
phi vật thể đại diện của nhân
loại... Ngoài ra, Bình Định
mong muốn được Bộ Ngoại
giao đóng góp thêm ý kiến, hỗ
trợ tỉnh đẩy mạnh phát triển
khoa học công nghệ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Hà Kim Ngọc đánh giá cao
những nỗ lực của tỉnh Bình
Định trong công tác đối ngoại
thời gian qua, ghi nhận những
kiến nghị của tỉnh để chỉ đạo
các đơn vị trực thuộc Bộ có sự
phối hợp, hỗ trợ cụ thể thời gian
tới. Bên cạnh đó, Thứ trưởng
Hà Kim Ngọc cũng phân tích,
trao đổi, góp ý thêm một số
vấn đề trên các lĩnh vực ngoại
giao kinh tế, ngoại giao văn hóa,
ngoại giao nhân dân... của tỉnh,
để Bình Định tiếp tục phát huy
các tiềm năng, thế mạnh về phát
triển KT-XH, văn hóa. HOÀI THU

Hỗ trợ hơn 38 tỷ đồng cho ngư dân TX Hoài Nhơn
(BĐ) - Thông tin từ UBND TX Hoài Nhơn,
thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ
xăng dầu cho tàu cá khai thác hải sản trên
các vùng biển xa, đến ngày 9.9.2022, có 1.092
lượt ngư dân trên địa bàn thị xã được hỗ trợ
nhiên liệu và hỗ trợ máy HF tầm xa trị giá hơn
38 tỷ đồng.
Trong bối cảnh giá xăng dầu có thời điểm
tăng cao, việc hỗ trợ chi phí nhiên liệu, trang
thiết bị máy móc kịp thời giúp ngư dân có điều
kiện vươn khơi bám biển khai thác thủy sản,
nâng cao thu nhập, góp phần bảo vệ chủ quyền
biển đảo.
Sản lượng khai thác hải sản 9 tháng năm
2022 của TX Hoài Nhơn ước đạt 35.342 tấn,
bằng 97,2% kế hoạch năm, tăng 15,7% so với

Tàu cá của ngư dân TX Hoài Nhơn.

Ảnh: TIẾN SỸ

cùng kỳ, trong đó cá ngừ đại dương khai thác
được 7.326 tấn, tăng 4.450 tấn so với cùng kỳ
năm trước.			
TIẾN SỸ

đấu ít nhất 60% tổng số HTX
hoạt động từ loại khá trở lên
và 40% cán bộ quản lý HTX tốt
nghiệp đại học, cao đẳng trở
lên trong tất cả các ngành, lĩnh
vực. Xây dựng 40 - 45 mô hình
tổ chức KTTT ứng dụng công
nghệ cao, có sản phẩm gắn với
chuỗi giá trị, phát triển bền
vững. Phấn đấu ít nhất 50%
tổng số HTX thực hiện tiêu
thụ, liên kết với DN tiêu thụ
sản phẩm.
Tổng nhu cầu kinh phí thực
hiện Chương trình hỗ trợ phát
triển KTTT, HTX trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là
hơn 35,4 tỷ đồng; trong đó
ngân sách Trung ương 17,86 tỷ
đồng, ngân sách tỉnh hơn 11,55
tỷ đồng, vốn đối ứng của HTX
gần 6 tỷ đồng.
N. QUÍ

Hội thảo về bảo vệ môi trường,
hệ sinh thái tự nhiên ở Việt Nam

Quang cảnh hội thảo.				
(BĐ) - Trong 2 ngày 12 - 13.9,
tại Trung tâm Quốc tế Khoa học
và Giáo dục liên ngành (ICISE,
TP Quy Nhơn), Hội Gặp gỡ
Việt Nam phối hợp với ICISE,
Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức
Hội thảo Ô nhiễm môi trường
và ảnh hưởng đến hệ sinh thái,
sức khỏe con người: Thách
thức và giải pháp/hành động
cần thiết.
Hội thảo thu hút hơn 25 nhà
khoa học và quản lý ở các trường
đại học và viện nghiên cứu ở
Việt Nam, cùng 10 nhà khoa
học quốc tế tham dự. Trong
thời gian diễn ra hội thảo, các
nhà khoa học Việt Nam trình
bày và phản ánh tình trạng môi
trường ở Việt Nam thông qua
các báo cáo xoay quanh những
vấn đề như: Chất ô nhiễm vi
mô ở Việt Nam - tổng quan
về sự hiện diện và khả năng
gây nhiễm đến con người; dư
lượng thuốc trừ sâu trong sản
phẩm nông nghiệp; việc sử
dụng thuốc trừ sâu trong nông
nghiệp ở vùng Đồng bằng sông
Mê Kông - tình trạng ô nhiễm
và ảnh hưởng đến cá; tích tụ vi
nhựa trong cá biển và khả năng
gây nhiễm đến con người…
Các nhà khoa học thế giới sẽ
chia sẻ những kinh nghiệm của
họ về vấn đề ứng phó ô nhiễm
môi trường, đánh giá tác động
của ô nhiễm môi trường đến hệ
sinh thái và sức khỏe con người

Ảnh: A.N

và khuyến cáo để bảo đảm phát
triển bền vững thông qua nhiều
báo cáo khoa học, gồm: Nghiên
cứu môi trường cần thiết và cấp
bách về các chất ô nhiễm mới
phát sinh và đặc biệt quan tâm;
nhân tố ảnh hưởng đến sự bùng
phát tảo độc và mô hình chẩn
đoán sự bùng phát tảo độc;
hóa chất gây rối loạn nội tiết
trong môi trường - dấu hiệu
ảnh hưởng và khuynh hướng
làm giảm thiểu ảnh hưởng; mô
hình quản lý chất lượng nước,
trầm tích ở Úc và New Zealand
có thể áp dụng ở Việt Nam…
Phát biểu tại lễ khai mạc,
GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch
Hội Gặp gỡ Việt Nam, nói: Việt
Nam là nước chịu ảnh hưởng
nặng nề của biến đổi khí hậu,
nhất là đối với vùng duyên hải.
Nạn xâm nhập mặn và hạn hán
đã ảnh hưởng lớn đến canh tác
nông nghiệp và thủy sản, nhất
là ở vùng Đồng bằng sông Mê
Kông. Hội thảo lần này là dịp
để các nhà khoa học và quản
lý môi trường thảo luận về các
vấn đề môi trường đang xảy ra
trong thời kỳ phát triển kinh
tế nhanh chóng của Việt Nam.
Qua đó, đưa ra những kiến
nghị để giảm thiểu ảnh hưởng
của ô nhiễm môi trường và suy
thoái hệ sinh thái trong khi vẫn
bảo đảm phát triển bền vững
cho Việt Nam.
AN NHIÊN

Bình Định
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Lan tỏa niềm tự hào hàng Việt
Theo Ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Bình Định, từ đầu năm 2022 đến
nay, công tác triển khai thực hiện cuộc vận động đã được các cấp, ngành trong tỉnh chú trọng, với nhiều nội dung, hình
thức phong phú, đạt hiệu quả tích cực.
Kích cầu

Toàn tỉnh có 180 chợ, phân
bổ khắp địa bàn các huyện, thị
xã, thành phố; cùng với đó là
8 siêu thị, 4 trung tâm thương
mại, 9 điểm bán hàng Việt;
hàng trăm cửa hàng tiện ích và
nhiều điểm kinh doanh phân
phối sản phẩm khác; tất cả đều
nhiệt tình hưởng ứng chương
trình đưa hàng Việt phục vụ
người dân, kể cả ở vùng sâu,
vùng xa.
Với vai trò nòng cốt của
cuộc vận động, Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh và các tổ chức
chính trị - xã hội tỉnh đã phối
hợp với Sở Công Thương phổ
biến, hướng dẫn các tổ chức
cấp tỉnh, các huyện, thị xã,
thành phố tổ chức nhiều hoạt
động tuyên truyền sâu rộng
trong cán bộ, công chức và
nhân dân.
Chia sẻ về triển khai thực
hiện Cuộc vận động, ông Ngô
Văn Tổng, Giám đốc Sở Công
Thương, cho biết: Từ đầu năm
đến nay, ngành Công Thương
tỉnh đã triển khai hàng loạt
chương trình hỗ trợ DN sản
xuất, kinh doanh, kích cầu nội
địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng, tham gia bảo đảm tăng
trưởng kinh tế, kiềm chế lạm
phát. Các hội chợ, phiên chợ
hàng Việt được đông đảo người
dân tham quan, mua sắm, góp
phần đẩy mạnh thương mại,
bình ổn thị trường, đưa hàng
Việt chất lượng cao đến gần
hơn với người tiêu dùng.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa
tháng 8.2022 đạt trên 6.596 tỷ
đồng, tăng 15,6% so với cùng
kỳ năm ngoái.
Tại các địa phương như TX
Hoài Nhơn, TX An Nhơn, TP
Quy Nhơn, các siêu thị, trung

Phiên chợ Hàng Việt về miền núi tổ chức tại huyện An Lão vào tháng 6.2022 thu hút đông đảo người dân tham
quan, mua sắm. 									
Ảnh: HẢI YẾN
tâm thương mại tổ chức nhiều
chương trình khuyến mãi kích
cầu người tiêu dùng sử dụng
hàng Việt. Đặc biệt, siêu thị
Co.opmart Quy Nhơn và An
Nhơn áp dụng chương trình
Tự hào hàng Việt, giảm giá
từ 20 - 80% các mặt hàng do
DN trong nước sản xuất. Siêu
thị Go! áp dụng các chương
trình: Giảm sâu, giảm nhiều;
rút thăm trúng thưởng; đi chợ
sớm. Siêu thị Winmart áp dụng
khuyến mãi mỗi tuần, giảm
giá cho từng nhóm sản phẩm:
Thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ
uống…

Nâng cao chất lượng
sản phẩm

Đặc biệt so với mọi năm, sản
phẩm xuất xứ Bình Định đồng
loạt nâng cao chất lượng, thay

đổi mẫu mã đẹp, hiện đại hơn
nhưng giữ nguyên giá bán đã
chinh phục được khách hàng,
điển hình là các sản phẩm:
Nước mắm Thái An, nụ hoa
hòe DULAH, dầu phộng Công
Chính; sản phẩm bún, phở khô
của các cơ sở KICAFOODS,
Thảo Nguyên, cô Phương…
Đặc biệt, sản phẩm bánh tráng
Sachi Nguyễn và bún phở khô
Phương Anh liên tục nhận
được nhiều đơn hàng gia công
xuất khẩu sang các nước Mỹ,
Nhật, Singapore…
Bà Trương Thị Xuân Hòa,
CEO Công ty TNHH Thực
phẩm Trương Gia, cho biết:
Công ty chuẩn bị ra mắt bộ
sưu tập rượu Xuân Hạ Thu
Đông với hương vị: Gừng ré
Đắk Lắk, cúc chi Hòa Bình,
sen trắng Huế, bạc hà Bình

Thuận, sâm đại hành An
Giang và cà phê Đà Lạt. Rượu
từ các loại nông sản kể trên
được sản xuất theo công nghệ
truyền thống: Lên men, ủ và
chưng cất. Các sản phẩm mới
này được bán rộng khắp các
đại lý trong cả nước và sàn
thương mại điện tử.
Điểm đáng mừng là tại các
huyện miền núi Vĩnh Thạnh,
An Lão, Vân Canh, công tác
tuyên truyền, thúc đẩy người
tiêu dùng sử dụng hàng Việt
đạt kết quả rất tích cực. Ông
Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch
UBND huyện An Lão, cho
biết: Để hàng Việt ngày càng
lan tỏa sâu rộng trong tiêu
dùng của người dân trên địa
bàn, chúng tôi cho tổ chức
nhiều buổi tọa đàm, hội thảo,
hội nghị, tập huấn... Cùng với

đó huyện còn cho đẩy mạnh
tuyên truyền bằng nhiều hình
thức như: Qua hệ thống đài
truyền thanh thôn, xã về nội
dung cuộc vận động; tổ chức
tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng
vận động, tuyên truyền tới
thành viên ban chỉ đạo các
thị trấn, xã và hỗ trợ vốn để
các DN, cơ sở đưa hàng Việt
về miền núi vào các dịp lễ,
Tết; lắp đặt nhiều bảng thông
tin, áp phích truyền thông về
hàng Việt để bà con hiểu rõ
ràng hơn.
Nhiều cơ sở, DN ở huyện
An Lão cũng nâng cao chất
lượng sản phẩm, tìm thêm
khách hàng mới, mở rộng thị
trường tiêu thụ. Đến nay, 12
sản phẩm của huyện đã được
đưa lên sàn thương mại điện
tử, đó là: Cam xoàn, cam sành
An Lão (thôn 1, xã An Toàn);
bưởi da xanh An Lão (thôn
Vạn Khánh, xã An Hòa); 5 sản
phẩm của HTX Nông dược
và Dịch vụ tổng hợp An Toàn
(thôn 1, xã An Toàn), gồm:
Dứa An Toàn, trà thảo mộc
chè dây Dạ Cẩm, trà thảo mộc
tiểu đường Lục Vị, cao thảo
mộc Thắng Xịn, cao thảo mộc
Kiện Vị; thịt bò An Lão, thịt
heo đen An Lão (của DNTN
Vi Viên, thôn 2, thị trấn An
Lão); đồ gỗ mỹ nghệ Minh
Thọ (cơ sở Lê Minh Thọ, thôn
Hưng Nhượng, xã An Hòa);
sản phẩm đan lát của người
Bana (thôn 2, xã An Nghĩa);
sản phẩm đan lát của người
Hre (thôn 5, xã An Vinh).
Có thể thấy, việc triển
khai thực hiện cuộc vận động
đã góp phần thay đổi đáng
kể nhận thức, thói quen lựa
chọn hàng hóa tiêu dùng của
người dân; mặt khác, chất
lượng hàng Việt dần được
nâng lên, đáp ứng được nhu
cầu và thị hiếu chung của
người tiêu dùng, giá cả phù
hợp với thu nhập của đại bộ
phận người dân... HẢI YẾN

Nhiều kiến thức tại lớp tập huấn
về sàng lọc trước sinh, sơ sinh

Đương kim vô địch Tây Sơn nằm ở bảng “tử thần”

(BĐ) - Ngày 12 và 13.9, tại
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, Sở Y
tế tổ chức lớp tập huấn về kiến
thức, kỹ năng truyền thông, tư
vấn về sàng lọc trước sinh, sơ
sinh. Tham dự tập huấn có 35
bác sĩ khoa sản, nữ hộ sinh, cán
bộ phòng dân số của BVĐK
tỉnh, BVĐK khu vực Bồng Sơn
và 11 TTYT ở 11 địa phương
trong tỉnh.
Tại buổi tập huấn, giảng
viên của Trung tâm Sàng lọcChẩn đoán trước sinh và sơ
sinh (Trường ĐH Y Dược Huế)
đã giới thiệu về đặc điểm và
các xét nghiệm để nhận biết
một số bệnh di truyền như:
Hội chứng Down, hội chứng
Edward, hội chứng Patau,
bệnh máu tan huyết, bệnh
alpha thalassemia, bệnh tăng

Các trận bán kết Cúp Quốc gia năm 2022
diễn ra vào ngày 23.11

sản tuyến thượng thận bẩm
sinh, bệnh thiếu men G6PD,
thiểu năng giáp bẩm sinh.
Bên cạnh đó, các học viên
còn được giới thiệu một số
kiến thức cơ bản về sàng lọc
trước sinh, sàng lọc sơ sinh;
quy trình thực hiện sàng lọc
trước sinh, sơ sinh; sự khác
nhau giữa xét nghiệm sàng
lọc và xét nghiệm chẩn đoán;
công thức tính nguy cơ mắc
bệnh bẩm sinh; hướng dẫn
sàng lọc sơ sinh các dị tật tim
bẩm sinh bằng máy đo độ bão
hòa oxygen; hướng dẫn sàng
lọc khiếm thính ở trẻ sơ sinh...
Lớp tập huấn nhằm đào tạo
đội ngũ cán bộ đầu mối báo
cáo viên tuyến tỉnh, huyện
đáp ứng các yêu cầu theo tình
hình mới.
THẢO YÊN

GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM ĐẠI HỘI TDTT TOÀN TỈNH NĂM 2022:

(BĐ) - Chiều và tối 12.9, tại
Nhà thi đấu Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu thể thao tỉnh
đã diễn ra các trận đấu vòng
bảng Giải bóng chuyền nam
Đại hội TDTT toàn tỉnh năm
2022. 10 đội bóng tham dự giải
được chia thành 2 bảng, trong
đó, bảng A được đánh giá là

(BĐ) - Ban tổ chức Cúp Quốc
gia năm 2022 thông báo về việc
tổ chức các trận bán kết của giải.
Theo đó, cả 2 trận bán kết
đều diễn ra ngày 23.11, trong
đó CLB Topenland Bình Định
tiếp CLB Đông Á Thanh Hóa
trên SVĐ Quy Nhơn; CLB
Hoàng Anh Gia Lai gặp CLB

bảng “tử thần”, khi có sự góp
mặt của đương kim vô địch Tây
Sơn cùng nhiều đội bóng mạnh,
có khả năng tranh chấp ngôi
vô địch gồm: Quy Nhơn, Hoài
Nhơn, An Nhơn, Phù Mỹ; bảng
B gồm các đội: CA tỉnh, Tuy
Phước, Phù Cát, Vĩnh Thạnh,
Vân Canh. Ở vòng bảng, các đội

Hà Nội trên sân Pleiku.
Để góp mặt ở bán kết, đội
bóng đất Võ đã vượt qua CLB
Viettel bằng những loạt sút luân
lưu (hai hiệp chính hòa không
bàn thắng). Trong khi đó, CLB
Đông Á Thanh Hóa giành chiến
thắng 3 - 1 trước đội hạng nhất
Bà Rịa - Vũng Tàu.

thi đấu theo thể thức vòng tròn
một lượt, tính điểm, chọn 2 đội
đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.
Đây là môn thi đấu thứ 10
trong chương trình Đại hội
TDTT toàn tỉnh năm 2022.
Dự kiến giải bế mạc ngày
16.9.
HOÀNG QUÂN

Như vậy, các trận bán kết
Cúp Quốc gia năm 2022 diễn
ra ngay sau khi V-League 2022
kết thúc được 4 ngày. Ở lượt
trận cuối V-League 2022, CLB
Topenland Bình Định tiếp CLB
TP Hồ Chí Minh trên SVĐ Quy
Nhơn ngày 19.11.
ĐỨC MẠNH

4

TÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

THỨ BA, 12.9.2022

bandocbaobd@gmail.com

Sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm
tại bến cá cầu Mới Thiện Chánh

Theo phản ánh của người dân phường
Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn), rác thải
trôi nổi trên mặt sông tại khu vực bến cá
cầu Mới Thiện Chánh dày đặc. Mặt khác,
việc thu gom rác thải sinh hoạt ở khu vực
này chưa đảm bảo, còn để rơi vãi, gây ô
nhiễm môi trường trong khu dân cư.
Ông Nguyễn Văn Dần, một người dân
ở đây, cho biết: Hiện nay, tàu thuyền ra
khơi đánh bắt hải sản ở địa phương hầu
hết không có đồ dùng chứa rác thải, nên
tất cả rác thải sinh hoạt của thuyền viên
đều vứt xuống biển. Khi về đến cảng
cá, bốc dỡ hải sản xong, họ phải vệ sinh
tàu thuyền, bao nhiêu rác thải từ túi ny
lông, lon bia, bao bì các loại… đều vứt
xuống nước.
Đặc biệt, đối với loại tàu cá công suất
lớn, lượng rác thải càng nhiều, khi tàu
vừa cập bờ để bán cá, họ vô tư đổ rác
ngay tại cảng cá. “Cứ như thế, từ ít góp
thành nhiều, từ ngày này qua ngày khác,
rác tích tụ lại trôi dạt khắp nơi, vây quanh
cảng cá”, ông Dần nói.
Ông Dương Văn Tùng, Phó Giám đốc
Ban Quản lý cảng cá và dịch vụ đô thị TX
Hoài Nhơn, cho hay: Tình trạng rác bủa
vây khu vực bến cá và các cơ sở đóng tàu
tại khu phố Thiện Chánh mà người dân
phản ánh là đúng. Nguyên nhân chính
là ngư dân thiếu ý thức, vô trách nhiệm,
vứt bừa bãi các loại rác thải xuống sông,
biển. Nhất là mỗi chuyến đi đánh bắt về,
hàng trăm tàu thuyền sau khi bốc dỡ hải
sản, vệ sinh tàu thuyền xong thì bao nhiêu

Rác thải tràn lan, gây mất vệ sinh và mỹ quan khu vực bến cá cầu Mới Thiện Chánh.
rác thải ở trên tàu đều vứt bỏ ngay xuống
cảng. Mặt khác, một số hộ dân ở sát bờ
sông lén vứt rác xuống sông, nhưng địa
phương không tổ chức vớt rác, khiến môi
trường nơi đây bị ô nhiễm.
Về vấn đề này, ông Phạm Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
Tam Quan Bắc, thông tin: Bến cá cầu Mới
Thiện Chánh được tiểu thương tập trung
mua bán hải sản như chợ đầu mối dạng
tự phát, hoạt động từ 4 - 6 giờ hằng ngày.
Do số lượng tiểu thương vào đây mua
bán khá đông, bến cá này hiện nay đã
quá tải, nên xảy ra tình trạng ô nhiễm.

Ảnh: V.L

Để giải quyết tình trạng trên, thị xã đã
đầu tư xây dựng bến cá khu E và khu D.
Hy vọng trong thời gian tới, tình trạng ô
nhiễm môi trường tại bến cá cầu Mới sẽ
được khắc phục.
“Để xử lý tình trạng rác thải trôi nổi
và ô nhiễm môi trường tại khu vực bến
cá cầu Mới Thiện Chánh, tới đây UBND
thị xã sẽ tổ chức họp các đơn vị liên quan,
phân công trách nhiệm cụ thể trong việc
xử lý thu gom rác dưới mặt nước, tránh
tình trạng “chỉ qua đổ lại””, ông Nguyễn
Chí Công, Phó Chủ tịch UBND TX Hoài
Nhơn, thông tin.
VĂN LƯU

BẠN CẦN BIẾT

Phân bổ hơn 1.290 tấn gạo hỗ trợ người dân
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định
2390/QĐ-UBND về phân bổ 1.290,675
tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho
các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ
cho người dân có nguy cơ thiếu đói trong
thời gian giáp hạt năm 2022.
Theo Quyết định, đối tượng hỗ trợ là
người dân trên địa bàn tỉnh có nguy cơ
bị thiếu đói trong thời gian giáp hạt năm
2022, trong đó ưu tiên người thuộc hộ
nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ

gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mức
hỗ trợ 15 kg/ người/ tháng.
Phân bổ cụ thể: TP Quy Nhơn 14,295
tấn; huyện Tuy Phước 101,28 tấn; TX
An Nhơn 188,445 tấn; huyện Phù Cát
185,145 tấn; huyện Phù Mỹ 155,775
tấn; TX Hoài Nhơn 106,92 tấn; huyện
Hoài Ân 113,52 tấn; huyện Tây Sơn
230,895 tấn; huyện Vân Canh 163,125
tấn; huyện Vĩnh Thạnh 12 tấn; huyện
An Lão 19,275 tấn.

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ
trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Dự
trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình và các
cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận và
kịp thời phân bổ số gạo nêu trên đến các
huyện, thị xã, thành phố.
UBND các huyện, thị xã, thành phố
tổ chức tiếp nhận và kịp thời chuyển gạo
hỗ trợ đến nhân dân đảm bảo đúng số
lượng, đối tượng theo quy định.
B.B.Đ

TAI NGHE, MẮT THẤY

l Đường Tháp Đôi xuống cấp
Hiện nay, một đoạn đường Tháp Đôi
dài chừng 20 m (từ số nhà 64 - 72 Tháp Đôi,
thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) bị
hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường xuất
hiện nhiều hầm, hố to và sâu, thường
xuyên đọng nước khi trời mưa. Tình trạng
này vừa gây khó khăn, nguy hiểm cho
người đi đường, vừa khiến môi trường
nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Ngoài đoạn hư hỏng nặng này, toàn

tuyến đường Tháp Đôi (từ ngã ba Trần Hưng
Đạo - Tháp Đôi đến cầu chữ Y) còn nhiều
điểm xuống cấp, hư hỏng khác. Mặt đường
lởm chởm “ổ gà”, “ổ voi”; trong khi đó đường
nhỏ, phương tiện tham gia giao thông đông
nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT.
Đề nghị cơ quan, đơn vị chức năng
liên quan sớm khắc phục, sửa chữa các
điểm hư hỏng trên đường Tháp Đôi để
đảm bảo ATGT.		
C.LUẬN

Đường Tháp Đôi hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: C.L

l Lại phơi lúa trên đường, mất ATGT
Hiện nay, các địa phương trong tỉnh
đang thu hoạch rộ lúa Hè Thu. Để có nơi
phơi lúa, nhiều người chiếm hẳn mặt
đường từ quốc lộ đến tỉnh lộ, đường
huyện, đường giao thông thôn xóm, gây
mất ATGT. Đáng nói, người phơi lúa còn

Chiếm tỉnh lộ phơi lúa còn tạo vật cản trên đường
(Ảnh chụp ngày 30.8 tại km 12, tỉnh lộ 639 đoạn qua
thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát). Ảnh: M.L

tạo vật cản trên đường gây nguy cơ TNGT
cao; không ít trường hợp TNGT xảy ra do
xe đi trên lúa trượt té ngã, hoặc cán phải
vật cản và tránh lúa trên đường.
Điển hình như các đoạn: QL 19B qua
thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát); tỉnh lộ
631 qua 2 xã Nhơn Hạnh (TX An Nhơn)
và Phước Thắng (huyện Tuy Phước); tỉnh
lộ 639 qua thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh
(huyện Phù Cát).		
MINH LÊ

Bình Định

TIN VẮN
 Dự án hệ thống điện năng lượng
mặt trời công nghệ màng mỏng First
Solar S6 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học
và Giáo dục liên ngành (ICISE, TP Quy
Nhơn), đã khánh thành chiều 12.9. Dự án
có công suất 100 kWp, do Công ty TNHH
Sản xuất First Solar Việt Nam tài trợ,
được lắp đặt trên diện tích 600 m2 tại
ICISE (250 tấm pin), cung cấp nguồn
năng lượng để vận hành ICISE.
TRỌNG LỢI
 Ngày 12.9, tại Trường Tiểu học
số 2 Phước Thắng (huyện Tuy Phước),
đại diện Ngân hàng Bản Việt chi nhánh
Bình Định, Công ty TNHH TM Hồng Phước
(Head Honda Hồng Phước) và chi đoàn
Thanh niên Đài PTTH tỉnh tổ chức Ngày
hội “Theo em vui đến trường”.

Tặng mũ bảo hiểm cho các em.
Tại ngày hội, Ban tổ chức trao tặng
310 mũ bảo hiểm và tổ chức tuyên truyền
Luật Giao thông đường bộ cho các em
học sinh của trường, tặng 5 suất quà
(mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho
các em học sinh nghèo và có hoàn cảnh
khó khăn ở trường. XUÂN VINH
 Phiên chợ 0 đồng tại xã Nhơn
Châu (TP Quy Nhơn) đã diễn ra sáng
12.9, do Hội CTĐ TP Quy Nhơn phối hợp
với CLB tình nguyện viên CTĐ Bạch Mai
Trang (TX Hoài Nhơn) và Tịnh xá Ngọc
Sơn (TP Quy Nhơn) tổ chức. Phiên chợ có
số lượng hàng hóa trị giá 25 triệu đồng,
dành hỗ trợ 50 hộ dân có hoàn cảnh khó
khăn của xã đảo. Theo đó, mỗi hộ nhận 10
kg gạo, 1 thùng mì tôm cùng nhiều loại nhu
yếu phẩm. Riêng 7 hộ dân có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn còn nhận thêm mỗi hộ
1 phần hỗ trợ là 300 nghìn đồng. NGỌC TÚ
 CLB xe đạp BORA thị trấn Bình
Dương (huyện Phù Mỹ) sáng 12.9 đã tổ
chức trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học
sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích tốt
trong học tập của Trường Tiểu học Mỹ
Lợi. Tổng kinh phí tặng xe đạp 15 triệu
đồng, do các thành viên CLB đóng góp
và một số nhà hảo tâm hỗ trợ. VĂN TỐ
 Đội bóng Công đoàn xã Nhơn Tân
giành giải nhất Giải bóng đá nam công
nhân, viên chức, lao động TX An Nhơn
năm 2022, bế mạc chiều 11.9. Giải nhì
thuộc về đội bóng Công đoàn phường
Nhơn Thành; đội bóng liên quân Công
đoàn Khối Chính quyền thị xã và đội
bóng Công đoàn xã Nhơn Lộc đồng
hạng ba. Giải thu hút 20 đội bóng đến từ
các công đoàn cơ sở xã, phường và các
cơ quan, hội, đoàn thể trực thuộc LĐLĐ
thị xã. LÊ NGÂN
 30 phụ nữ là chủ DN, chủ cơ sở
kinh doanh, thành viên ban quản lý
HTX, tổ hợp tác và phụ nữ có nhu cầu
khởi nghiệp, kinh doanh đã được tập
huấn nâng cao năng lực khởi sự kinh
doanh và khởi nghiệp, do Hội LHPN TX
Hoài Nhơn tổ chức ngày 12.9. Tại lớp tập
huấn, các hội viên, phụ nữ được thông
tin các nội dung: Nghị quyết Trung
ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát
triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập
thể, khu vực kinh tế tập thể; Luật HTX
năm 2012, quy trình thành lập HTX;
hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đăng ký sản
phẩm OCOP. ÁNH NGUYỆT



ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0966.490.490

Bình Định

THỨ BA, 13.9.2022

5

KINH TẾ
ktvhxhbbd@gmail.com

Tây Sơn nỗ lực trở thành
huyện nông thôn mới vào năm 2023
Với mục tiêu tất cả các địa
phương trong huyện về đích
nông thôn mới trong năm
2023, thời gian qua huyện
Tây Sơn nỗ lực phấn đấu
hoàn thiện và nâng cao các
tiêu chí nông thôn mới.
Theo đó, từ tháng 8.2022,
Tây Sơn tổ chức thực hiện rà
soát, đánh giá các tiêu chí theo
Bộ tiêu chí quốc gia về nông
thôn mới (NTM), NTM nâng
cao giai đoạn 2021 - 2025. Qua
rà soát, đánh giá 13/13 xã, hiện
mới chỉ có xã Tây Thuận đạt
19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu
của Bộ tiêu chí quốc gia về xã
NTM giai đoạn 2021 - 2025,
Bình Tường đạt 18/19 tiêu chí,
56/57 chỉ tiêu; thấp nhất là xã
Vĩnh An đạt 9/19 tiêu chí, với
35/57 chỉ tiêu; toàn huyện chưa
có xã nào đạt đủ các tiêu chí
NTM nâng cao. Theo các tiêu
chí huyện NTM, đến nay Tây
Sơn mới chỉ đạt 4/9 tiêu chí với
17/36 chỉ tiêu.
Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng NTM giai
đoạn 2021 - 2025 đã nâng cao
về mặt chất lượng, hướng tới
việc đưa nông thôn thành nơi
đáng sống, hội tụ nhiều yếu tố
để thúc đẩy phát triển KT-XH.
Các tiêu chí NTM không chỉ là
phần cứng của những con số
mà phải có giá trị thật, tạo thay

Huyện Tây Sơn đầu tư phát triển du lịch nông thôn cho làng rau Thuận Nghĩa (Phú Phong) trong giai đoạn 2021 - 2025 gắn với
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Ảnh: THU DỊU
đổi cho vùng nông thôn, đời
sống người dân phải được cải
thiện về mọi mặt. Trên cơ sở
đó, chính quyền các cấp huyện
Tây Sơn đã xây dựng kế hoạch
rà soát toàn diện các tiêu chí,
chỉ tiêu NTM theo bộ tiêu chí
mới, nhằm xây dựng kế hoạch
cụ thể, phù hợp với từng địa
phương để triển khai toàn diện
Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng NTM trong giai
đoạn mới.

Theo đó, trong tháng 9 này,
Ban chỉ đạo xây dựng NTM
huyện Tây Sơn sẽ ban hành
kế hoạch của huyện nhằm xác
định lộ trình phù hợp, huy
động và phân bổ nguồn lực
đầu tư cho chương trình xây
dựng NTM trên địa bàn huyện
để triển khai hiệu quả. Trước
mắt, Tây Sơn xác định phân
bổ nguồn lực tập trung hoàn
thành các tiêu chí NTM nâng
cao đối với xã Bình Tường và

tiêu chí NTM đối với xã Vĩnh
An nhằm đảm bảo kế hoạch
năm 2022.
Theo ông Đinh Hoang Bình,
Chủ tịch UBND xã Vĩnh An, xã
mới đạt 9/19 tiêu chí NTM theo
bộ tiêu chí mới. Khó khăn với
Vĩnh An hiện nay là tiêu chí về
sản xuất, do đặc thù vùng núi
quỹ đất ít nên khó phát triển
các mô hình sản xuất. Được sự
quan tâm của các ngành, các
cấp, trong năm 2022 Vĩnh An

triển khai thí điểm một số mô
hình sản xuất cây trồng cạn như
mè, đậu; trồng cỏ kết hợp chăn
nuôi bò. “Đặc biệt, chúng tôi
đang rà soát, bước đầu lựa chọn
các hộ dân đủ điều kiện tham
gia vào mô hình phát triển rừng
gỗ lớn, nâng cao thu nhập, cải
thiện đời sống, đáp ứng các
tiêu chí NTM. Chính quyền
và người dân Vĩnh An nỗ lực
để đạt kế hoạch về đích NTM
trong năm nay”, ông Đinh
Hoang Bình bày tỏ.
Ông Lê Hà An, Trưởng
Phòng NN&PTNT huyện Tây
Sơn, cho biết: “Toàn huyện đặt
mục tiêu phấn đấu hoàn thành
tiêu chí NTM cấp huyện vào
cuối năm 2023. Để hoàn thành
mục tiêu này, huyện tập trung
hoàn thành tiêu chí NTM cho
xã Vĩnh An, rà soát và tiếp
tục hỗ trợ các xã đạt chuẩn
nâng cao tiêu chí tiến tới xây
dựng xã NTM nâng cao. Cùng
với đó, Tây Sơn đăng ký triển
khai thực hiện Chương trình
phát triển du lịch nông thôn
giai đoạn 2021 - 2025, trong
đó làng rau Thuận Nghĩa
(Phú Phong) trở thành điểm
du lịch cộng đồng kích hoạt
du lịch nông thôn, phát triển
sản phẩm OCOP và nhân rộng
các mô hình sản xuất để thúc
đẩy phát triển kinh tế, tăng
thu nhập, cải thiện đời sống
và đảm bảo tiêu chí NTM về
cả chất và lượng”.
THU DỊU

Biến phế phẩm, phụ phẩm
Các cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp
nông nghiệp thành phân hữu cơ hoạt động đúng quy định
(BĐ) - Đó là mô hình xử
lý phế phẩm, phụ phẩm nông
nghiệp thành phân hữu cơ
phục vụ sản xuất rau an toàn
VietGAP do Dự án Rau an toàn
Bình Định hỗ trợ kinh phí;
Trung tâm Khuyến nông triển
khai và chuyển giao kỹ thuật
cho nông dân các nhóm cùng
sở thích sản xuất rau an toàn
hợp chuẩn VietGAP.
Theo đó, trong năm 2022,
từ nguồn vốn của Dự án Rau
an toàn Bình Định, Trung
tâm Khuyến nông thực hiện
3 mô hình xử lý phế phẩm,
phụ phẩm nông nghiệp thành
phân hữu cơ phục vụ sản xuất
rau tại huyện Tây Sơn, gồm xã
Bình Tường, HTXNN Thuận
Nghĩa (Phú Phong) và nhóm
cùng cùng sở thích khu vực
Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
(TX An Nhơn). Mỗi mô hình
được hỗ trợ 100% chi phí mua
vật liệu, chế phẩm vi sinh,
chuyển giao kỹ thuật ủ. Sau
thời gian từ 30 - 35 ngày ủ, chế
phẩm sẽ thúc đẩy quá trình
phân hủy các phế phẩm, phụ
phẩm thành phân bón hữu cơ
nhanh hơn.

(BĐ) - Theo thông tin từ
Sở NN&PTNT, từ ngày 2 10. 8.2022, Đoàn thanh, kiểm
tra của Sở đã tiến hành kiểm
tra, xác minh 21 cơ sở đăng
ký hoạt động sản xuất, kinh
doanh giống cây trồng lâm
nghiệp ở 5 huyện, thị xã gồm:
Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát,
Tuy Phước và Vân Canh. Đoàn
kiểm tra điều kiện sản xuất,
kinh doanh của cơ sở, kiểm tra
hồ sơ, giấy tờ liên quan đến
nguồn gốc, chất lượng giống
và sổ sách ghi chép quá trình
sản xuất kinh doanh, việc ghi

Nông dân ở Thuận Nghĩa (Phú Phong,
Tây Sơn) thu gom phụ phẩm từ rau để
ủ phân hữu cơ.
Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Việc hỗ trợ nông dân tạo
nguồn phân bón hữu cơ như
trên giúp giảm xả thải ra môi
trường, giảm ô nhiễm, tăng
cường lượng phân bón hữu
cơ, vừa an toàn vừa tăng
độ phì nhiêu cho đất, hạn
chế sử dụng phân hóa học,
giúp nâng cao chất lượng
sản phẩm.
NGUYỄN THU

nhãn hàng hóa.
Kết quả kiểm tra cho thấy
trong 21 cơ sở kể trên có 14
cơ sở đang hoạt động, 5 cơ sở
tạm ngừng kinh doanh, 2 cơ
sở đã giải thể. Các cơ sở đang
hoạt động đều chấp hành
đúng quy định của pháp luật
về hoạt động sản xuất, kinh
doanh giống cây lâm nghiệp;
có nhân viên kỹ thuật chuyên
ngành về lâm sinh, trồng trọt
theo quy định. Hầu hết các
cơ sở đều có nguồn giống từ
vườn cây đầu dòng đảm bảo
nguồn gốc và chất lượng,

được cơ quan có thẩm quyền
công nhận nguồn giống và
còn trong thời gian được
công nhận.
Toàn tỉnh hiện có 169
tổ chức và cá nhân đủ điều
kiện hoạt động sản xuất kinh
doanh giống cây trồng lâm
nghiệp, tập trung chủ yếu ở
5 địa phương nói trên; trong
đó có 3 DN nhà nước, 28 DN
tư nhân, 5 đơn vị sự nghiệp
(các ban quản lý rừng phòng
hộ) và 132 hộ sản xuất, kinh
doanh cá thể.
QUANG BẢO

Chuyển giao kỹ thuật làm vườn cho hội viên
Hội Làm vườn
Hội Làm vườn tỉnh vừa
phối hợp với Hội Làm vườn
các huyện Tây Sơn, Hoài Ân,
Phù Mỹ, An Lão và TX Hoài
Nhơn tổ chức 6 lớp tập huấn
phổ biến kiến thức, chuyển
giao kỹ thuật trồng cây ăn
trái đạt hiệu quả kinh tế cao.

Tại các lớp tập huấn, học viên
được cập nhật kiến thức phát
triển kinh tế VAC, trang trại,
gia trại, gắn với xây dựng nông
thôn mới, với mục tiêu xây
dựng vườn mẫu và phát triển
VAC theo hướng nông nghiệp
hữu cơ.

Cùng với công tác chuyển
giao KHKT, Hội Làm vườn tỉnh
còn tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ
xây dựng các mô hình kinh tế
vườn, gia trại, trang trại giúp
hội viên phát triển các mô hình
kinh tế bền vững, hiệu quả.
ĐÀO MINH TRUNG
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NGHỆ THUẬT LÂN, SƯ, RỒNG Ở BÌNH ĐỊNH:

Tìm hướng phát triển bền vững
Liên hoan lân, sư, rồng Đất Võ Quy Nhơn - Bình Định lần thứ I - năm 2022 đã khép lại thành công cả về chuyên
môn, công tác tổ chức. Tuy nhiên, để liên hoan trở thành hoạt động thường niên, thì phong trào nghệ thuật lân, sư,
rồng trong tỉnh cần có hướng đi, phát triển phù hợp.

Đến nay, phong trào múa
lân, sư, rồng của Bình Định
phát triển chủ yếu theo kiểu tự
phát. Chưa có thống kê chính
xác toàn tỉnh có bao nhiêu đoàn
lân, sư, rồng nhưng xét về bề
nổi hoạt động có thể thấy TP
Quy Nhơn là địa phương có số
lượng CLB lân, sư, rồng nhiều
hơn cả, tiêu biểu như: Thiên
Vương, Kỳ Hoàn, Minh Phước,
Minh Tịnh, Phước Hậu…
Kỳ Hoàn là một trong vài
đoàn lân, sư, rồng có thâm
niên và hoạt động mạnh trong
tỉnh. Anh Trần Đoàn Vinh, Chủ
nhiệm đoàn nghệ thuật lân,
sư, rồng Kỳ Hoàn, cho biết:
Chúng tôi hoạt động đã được
23 năm. Để duy trì chất lượng
biểu diễn dịch vụ, giao lưu, thi
đấu, đoàn cố gắng giữ ổn định
số lượng 30 thành viên nòng
cốt, thường xuyên tập luyện;
đồng thời đầu tư sắm, nâng
cấp đạo cụ, âm thanh… Phong
trào lân, sư, rồng ở tỉnh ta tuy
có bước chuyển mình, nhưng
chưa thật bền vững.
Ở Bình Định hiện chỉ có
Tổng Hội lân, sư, rồng Quy
Nhơn - thành viên gồm 3 đoàn
lân, sư, rồng: Kỳ Hoàn, Thiên
Vương, Minh Phước - thuộc
Thành đoàn Quy Nhơn. Các
đội, CLB lân, sư, rồng còn lại
có quy mô nhỏ thường hoạt
động theo kiểu tự phát, khá
nhiều đội chỉ thiên về múa
lân kiếm tiền, chưa quan tâm
đến việc rèn luyện kỹ thuật
biểu diễn, nhằm góp phần xây
dựng, phát triển bộ môn nghệ
thuật này.
Múa lân, sư, rồng là loại
hình nghệ thuật dân gian
được nhiều người ưa thích.
Theo quan niệm của dân gian,
hình ảnh của lân, sư, rồng
tượng trưng cho may mắn,
hạnh phúc, thịnh vượng và
mang đến nhiều điềm lành.
Vài năm qua, phong trào lân,
sư, rồng ở Quy Nhơn phát
triển khá mạnh.

Liên hoan lân, sư, rồng Đất Võ Quy Nhơn - Bình Định lần thứ I - năm 2022 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.
Ảnh: TRỌNG LỢI
Với mong muốn tạo ra
không khí sôi động, vui tươi
cho người xem, góp phần
quảng bá hình ảnh du lịch Quy
Nhơn - Bình Định và danh hiệu
Quy Nhơn - Thành phố Du lịch
sạch ASEAN giai đoạn 2020 2022, đáp ứng nhu cầu hưởng
thụ văn hóa, thể thao của nhân
dân, lãnh đạo thành phố quyết
định tổ chức liên hoan lân, sư,
rồng Đất Võ Quy Nhơn - Bình
Định lần thứ I - năm 2022.
Ông Dương Hiệp Hòa,
Phó Chủ tịch UBND TP Quy
Nhơn, nhìn nhận: Liên hoan
để lại nhiều ấn tượng đẹp
trong lòng du khách, thu hút
rất đông người đến xem. Sau
kỳ liên hoan này, thành phố sẽ
duy trì kế hoạch tổ chức vào
đầu tháng 8 hằng năm, theo
quy mô toàn quốc, giúp các đội
lân trên địa bàn thành phố nói
riêng và ở Bình Định nói chung
có thêm được cơ hội cọ xát, học

hỏi nâng cao trình độ, thúc đẩy
phong trào lân, sư, rồng phát
triển, tạo cú huých để nghệ
thuật lân, sư, rồng phát triển
thành sản phẩm du lịch đặc
trưng. Thậm chí, khi đủ uy tín,
giải sẽ mời các đội nước ngoài
tham dự.
Để phong trào lân, sư, rồng
tỉnh Bình Định có bước phát
triển bền vững, nhà nghiên cứu
văn hóa dân gian Nguyễn An
Pha cho rằng: Cần có những
CLB lân, sư, rồng trực thuộc
các trung tâm VH-TT&TT các
huyện, thị xã, thành phố, hoạt
động theo điều lệ được UBND
các huyện, thị xã, thành phố
phê duyệt. Bên cạnh đó, cần có
thêm những liên hoan, giải đấu
được tổ chức theo hình thức
huy động xã hội hóa như TP
Quy Nhơn vừa thực hiện, thu
hút được nhiều đội lân mạnh
ở trong và ngoài tỉnh tham gia.
Với những đội lân, sư, rồng

mới thành lập thì vận động họ
tham gia vào CLB để sinh hoạt,
nâng cao trình độ…
Cùng quan điểm, anh
Nguyễn Tuấn - Phó Chủ nhiệm
Tổng Hội lân, sư, rồng Quy
Nhơn, nêu ý kiến: Ngành Văn
hóa cần có định hướng lâu
dài để phát triển bộ môn này
cả về phong trào bề rộng và
từng bước nâng cao về chất
lượng để trở thành môn thể
thao quần chúng có tầm vóc
của tỉnh. Trong tương lai gần,
việc thành lập Liên đoàn lân,
sư, rồng tỉnh Bình Định cũng
cần tính đến. Bên cạnh đó, tinh
thần đoàn kết, học hỏi những
tinh hoa nghệ thuật trong biểu
diễn giữa các đoàn lân, sư, rồng
trong tỉnh cũng cần được chú
trọng nhằm thúc đẩy phong trào
múa lân, sư, rồng phát triển bền
vững, tạo ra sản phẩm giàu bản
sắc để phục vụ phát triển văn
hóa, du lịch.
TRỌNG LỢI

Bình Định

LỄ HÚY KỴ ANH HÙNG
DÂN TỘC TRẦN HƯNG ĐẠO:

Sẽ tổ chức
hoành tráng
hơn mọi năm

(BĐ) - Ông Lê Hồng Sơn,
Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT TP Quy Nhơn, kiêm
Trưởng Ban quản lý Đền thờ
Anh hùng dân tộc Trần Hưng
Đạo, cho biết, theo kế hoạch
của UBND TP Quy Nhơn,
năm nay Lễ tưởng niệm 722
năm (1300 - 2022) Ngày húy
kỵ Anh hùng dân tộc Trần
Hưng Đạo (20.8 âm lịch)
sẽ tổ chức bài bản, hoành
tráng hơn so với mọi năm,
trong đó phần lễ rước cung
nghinh giác linh Hưng Đạo
Đại Vương nhập điện sẽ diễn
ra vào sáng 14.9.
Năm nay, lễ húy kỵ được
UBND TP Quy Nhơn tổ chức
trang trọng từ ngày 13 - 15.9
(tức ngày 18 - 20.8 âm lịch)
với đầy đủ các nghi lễ (dâng
hương, dâng hoa, lễ thiết án,
yết cáo, thượng kỳ, cùng các
nghi thức tế thánh, lễ giỗ,
lễ tri ân anh hùng liệt sĩ…)
cùng diễn ra tại Tượng đài
Đức thánh Trần Hưng Đạo
(phường Hải Cảng) và Đền
thờ Anh hùng dân tộc Trần
Hưng Đạo (phường Thị Nại).
“Riêng phần nghi thức lễ
rước cung nghinh giác linh
Hưng Đạo Đại Vương nhập
điện sẽ tổ chức rước bằng
kiệu, lọng, cờ hoa rực rỡ,
hoành tráng hơn mọi năm, để
rước linh của Ngài từ Tượng
đài về Đền thờ bằng thuyền
đi trên biển đến bến tàu quân
đội của Hải đoàn 48, sau đó
sẽ di chuyển bằng xe về Đền
thờ”, ông Sơn chia sẻ.
Theo UBND TP Quy
Nhơn, việc tổ chức lễ húy kỵ
vừa để tưởng nhớ công đức
của Hưng Đạo Đại Vương;
đồng thời giáo dục truyền
thống yêu nước cho nhân
dân, hướng đến phát huy
hơn lễ hội này để vừa bảo
tồn bản sắc văn hóa dân tộc,
vừa gắn với phát triển du
lịch văn hóa, lịch sử trên địa
bàn thành phố.
NGỌC NHUẬN

NHẠC HAY

Khi em yêu Bình Định…
Xôn xao em về là ca khúc của nhạc sĩ,
nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa vừa đạt
giải khuyến khích cuộc thi Sáng tác ca
khúc về Bình Định (đợt 2). Cuộc thi kết
thúc và tổ chức trao giải vào cuối tháng
8.2022 vừa qua.
Ở bản phối gửi dự thi, sự kết hợp hài
hòa giữa hai giọng ca trữ tình Nguyên
Trường và Thúy Hằng đã tôn lên tinh
thần bài hát. Ca khúc đưa người nghe
vào cuộc chuyện trò dung dị, thủ thỉ
những tâm tình. “Em muốn về coi con
gái bỏ roi đi quyền. Và muốn về nghe sóng
vỗ lên trăng ghềnh đá. Về nhé! Nghe núi
sông, kể chuyện bao đời xứ Nẫu quê anh.
Mưa nắng gian lao nên hình giọng nói.

Khi lòng yêu rồi, yêu rất chân tình. Hôm
nao em về”.
Điểm hay ở bài hát, là khả năng làm
mềm giai điệu, đưa chất trữ tình vào nhạc
phẩm, ca từ thoát ra khỏi nét xơ cứng
thông thường, tránh khỏi sự sa đà kể lể
hay liệt kê mà một số bài hát khi viết về
quê hương, một vùng đất nào đó hay
gặp phải. Nhạc sĩ đã đưa ra một vài
hình ảnh như một chỉ dấu nhận diện
để người nghe nhận ra ấy là Bình Định:
“trăng ghềnh đá, chim yến, vài giọt
tháp Chàm, xứ Nẫu, bỏ roi đi quyền…”.
Dễ nghe thấy những câu ca như lời
thơ ngọt ngào, như “mưa nắng gian
lao nên hình giọng nói”, hoặc để biểu

đạt sự sinh sôi, nét thanh tân đầy sức
sống của một thành phố, vẻ đẹp của
con người, nhạc sĩ đã tinh tế đưa hình
ảnh so sánh vào ca từ: “Yêu phố và em
như đóa xuân thì…”.
Điểm sáng của ca khúc này là người
nghe tìm thấy câu chuyện trong ca
khúc. Cô gái đã chọn về với chàng trai
xứ Nẫu chân thành, đã phải lòng vùng
đất Bình Định, để phần điệp khúc thêm
da diết: “Em sẽ về làm con gái bỏ roi đi
quyền. Say đắm tình, ta thêu gấm thêu
hoa ngày tháng. Mình dệt nên tứ thơ, lưu
vào sóng biển xây đắp non cao. Hoa cúc
hoa mai tươi rạng ngày mới. Nắng thắm
hương say duyên em Bình Định. Quê anh.

Xôn xao em về”.
Như người đi xa muốn trở về; người
khách lạ xôn xao về vùng đất xinh đẹp;
như tự tình một người yêu quê hương
với lời mời mộc mạc ghé thăm. Hay
là ước hẹn của đôi lứa yêu nhau, yêu
đất yêu người mà về, mà ở lại... Bài hát
đang dệt nên một câu chuyện, khẽ
khàng rung động và cũng đắm say,
nồng nàn. Trong chừng mực nào đó,
tôi cho rằng Xôn xao em về đã góp thêm
một thêm một ca khúc hay, trữ tình và
lãng mạn về đất và người Bình Định.
Link bài hát: https://www.youtube.
com/watch?v=jtMed3ZBIqc
VÂN PHI

Bình Định
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CẢNH SÁT BIỂN ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯ DÂN:

Hỗ trợ trên bờ, đồng hành trên biển
Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền
pháp luật và công tác dân vận; giúp ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển, tích cực cùng lực lượng chức năng tham
gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dưới ánh mặt trời, cờ đỏ sao
vàng của Tổ quốc tung bay phấp
phới trên những con tàu đánh cá
đang neo đậu tại Cảng cá Quy
Nhơn. Vừa trở về sau chuyến biển
dài ngày, ngư dân Nguyễn Văn
Ngành (chủ tàu cá BĐ 91453 TS,
ở phường Hải Cảng, TP Quy
Nhơn) bắt tay vào kiểm tra tình
trạng tàu và ngư cụ để chuẩn
bị cho chuyến vươn khơi ở ngư
trường Hoàng Sa.
Tỉ mỉ chỉnh sửa lại cột treo
cờ, ông Ngành nói: “Lá cờ mới
toanh này tôi mới được lực
lượng Cảnh sát biển tặng. Tàu
mà không cờ như nhà không có
nóc, trông buồn buồn, ảm đạm
lắm. Nên mỗi lần ra khơi, tôi
đều kiểm tra lại cột cờ để đảm
bảo sự chắc chắn và chọn vị trí
cao nhất, trang trọng nhất để
treo. Bởi trên biển khơi, mỗi
lá cờ tựa như những cột mốc
khẳng định chủ quyền biển, đảo
của Tổ quốc Việt Nam mình”.
Hoạt động tặng cờ Tổ quốc
cho ngư dân là một trong
những nội dung của chương
trình “Cảnh sát biển đồng hành
với ngư dân” do Cảnh sát biển
Việt Nam triển khai từ tháng
3.2017. Theo thiếu tướng Bùi
Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát
biển, chương trình này gồm
nhiều nội dung với trọng tâm
là tổ chức tuyên truyền, phổ
biến chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, giáo dục pháp luật
cho nhân dân; tham gia xây
dựng địa bàn an toàn, hệ thống
chính trị vững mạnh; giúp nhân
dân phát triển KT-XH, vươn
khơi, bám biển, góp phần giữ

Lãnh đạo
Vùng
Cảnh sát
biển 2
tặng cờ
Tổ quốc
cho ngư
dân TP
Quy Nhơn.
Ảnh: H.P
vững an ninh, chủ quyền biển,
đảo của Tổ quốc...
“Qua hơn 5 năm thực hiện,
chương trình “Cảnh sát biển
đồng hành với ngư dân” đã đạt
được hiệu quả thiết thực, tạo
sự lan tỏa sâu rộng trong toàn
xã hội; được lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Quân ủy Trung
ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy,
chính quyền và nhân dân ghi
nhận, đánh giá cao. Năm 2018,
Chủ tịch nước đã biểu dương
chương trình này”, thiếu tướng
Bùi Quốc Oai cho biết.
Tại Bình Định, hoạt động
đồng hành cùng ngư dân được
lực lượng Cảnh sát biển tổ chức
đều đặn hằng năm cả trên biển
lẫn trên bờ. Mới đây nhất, vào
cuối tháng 8, lực lượng Cảnh sát

biển đã trao tặng 200 suất quà
(1 triệu/suất) cho các gia đình
chính sách, ngư dân có hoàn
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh;
phối hợp với các đơn vị đồng
hành trao tặng 15.000 lá cờ Tổ
quốc và 70 phần quà cho ngư
dân các địa phương ven biển của
tỉnh. “Những món quà tuy giá
trị vật chất không lớn nhưng là
tình cảm, trách nhiệm, sự quan
tâm của lực lượng Cảnh sát biển,
đồng hành cùng ngư dân yên
tâm vươn khơi, bám biển”, thiếu
tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh
Cảnh sát biển, chia sẻ.
Đặc biệt, lực lượng Cảnh
sát biển đã đẩy mạnh hoạt
động tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật nhằm góp
phần nâng cao nhận thức cho

ngư dân trong tỉnh tuân thủ
pháp luật khi khai thác thủy
sản trên biển. Đồng thời, tích
cực phối hợp với các lực lượng
chức năng để kiểm tra, giám
sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý
các trường hợp vi phạm IUU.
Ngư dân Nguyễn Văn Mạo
(chủ tàu BĐ 91038 TS, phường
Trần Phú, TP Quy Nhơn), bày
tỏ: “Qua các buổi gặp gỡ, tuyên
truyền từ lực lượng Cảnh sát
biển, tôi thêm hiểu và sẽ tự giác
thực hiện tốt các quy định của
pháp luật, nhất là quy định về
đánh bắt hải sản đúng luật và
có trách nhiệm”.
Có thể nói, mỗi ngư dân,
mỗi tàu, thuyền của ngư dân
được ví như những “cột mốc
sống”, là “cánh tay nối dài” khi

Nhơn Hòa chú trọng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân
Song song với phát triển kinh tế, cấp
ủy, chính quyền phường Nhơn Hòa (TX
An Nhơn) còn chú trọng công tác lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm
vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Hằng năm, Đảng ủy, UBND phường
xây dựng và ban hành nghị quyết, kế
hoạch về công tác quốc phòng, quân
sự địa phương; quán triệt, triển khai
nghiêm túc chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
gắn với tuyên truyền, giáo dục lòng yêu
nước, truyền thống vẻ vang của Đảng
và Quân đội.
Trong đó, Ban CHQS phường còn
tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền xây dựng lực lượng dân quân có
đủ các thành phần, binh chủng. Năm
2021, Ban CHQS phường đã lựa chọn,
phát triển 20 dân quân cơ động, 1 dân
quân thường trực cho thị xã củng cố
dân quân chiến đấu tại chỗ. Đến nay,
phường đã xây dựng được lực lượng
dân quân đạt 100% so với chỉ tiêu. Đặc
biệt, từ năm 2021 đến nay, lực lượng
dân quân trên địa bàn đã tham gia hiệu
quả vào công tác PCCC rừng, xung kích
phòng, chống và khắc phục hậu quả

nghĩa vụ quân sự cho
118 thanh niên, đạt tỷ
lệ 100%”.
Bà Đoàn Thị Đại
Độ (ở khu phố Hòa
Nghi), có con đang
thực hiện nghĩa vụ
quân sự, tâm sự:
“Đảng ủy, chính quyền
và Mặt trận, đoàn thể
phường Nhơn Hòa
thường xuyên đến
thăm hỏi và động viên
gia đình cũng như tới
nơi con trai tôi đang
Lực lượng dân quân phường Nhơn Hòa huấn luyện.
Ảnh: T.M đóng quân để động
viên, tặng quà. Gia
thiên tai, dịch bệnh.
đình chúng tôi rất xúc
Ông Phan Văn Chỉnh, Chỉ huy động và cảm ơn vì sự quan tâm đó”.
trưởng Ban CHQS phường Nhơn Hòa,
Bí thư Đảng ủy phường Nhơn Hòa
cho biết: “Ban CHQS phường đã tích cực Nguyễn Bốn cho biết: “Thời gian tới,
phối hợp với CA phường thường xuyên chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện
nắm tình hình, tuần tra, canh gác bảo tốt chủ trương, đường lối của cấp trên về
vệ các mục tiêu trọng điểm. Công tác nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Nhất là
huấn luyện cho dân quân cũng được chú tích cực, chủ động tham mưu xây dựng
trọng. Năm 2022, phường có 27 thanh nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc
niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh
chỉ tiêu cấp trên giao; tổ chức đăng ký nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ
thanh niên độ tuổi 17 tham gia thực hiện vững chắc”.
THANH MINH

Qua hơn 5 năm thực hiện
chương trình “Cảnh sát biển
đồng hành với ngư dân” trên
cả nước, Cảnh sát biển Việt
Nam đã tuyên truyền trực
tiếp cho 118 nghìn lượt ngư
dân; phát trên 280 nghìn tờ
rơi tuyên truyền, 23.850 cuốn
sách pháp luật; tặng 40.630 lá
cờ Tổ quốc, 763 túi thuốc cứu
thương, 4.400 áo phao, phao
tròn và tổ chức thực hiện công
tác an sinh xã hội với tổng trị
giá khoảng 45 tỷ đồng.
hoạt động trên biển. Việc thực
hiện hiệu quả công tác tuyên
truyền sẽ giúp lực lượng chức
năng, trong đó có Cảnh sát
biển, kịp thời phát hiện, xử lý
hiệu quả các vấn đề trên biển.
Đơn cử như cuối tháng 7 vừa
qua, tàu cá BĐ 96935 TS của
thuyền trưởng Lê Thanh Toàn
(ở phường Tam Quan, TX Hoài
Nhơn) sau khi cứu được 4 ngư
dân tàu cá BTh 97478 TS (Bình
Thuận) bị trôi dạt trên biển
nhiều ngày đã tích cực giữ liên
lạc và phối hợp cùng tàu Cảnh
sát biển 7011 đưa các ngư dân
bị nạn vào bờ an toàn.
Đồng chí Nguyễn Văn
Trượng, Phó Trưởng Ban Dân
vận Tỉnh ủy, đánh giá: “Ngoài
khơi, lực lượng Cảnh sát biển
luôn đồng hành với ngư dân.
Về bờ, họ cũng quan tâm hỗ
trợ, động viên, giúp đỡ những
hoàn cảnh khó khăn. Những
hoạt động ý nghĩa ấy là cơ
sở để xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân, góp phần bảo
vệ vững chắc chủ quyền, biển
đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
HỒNG PHÚC

Bộ CHQS tỉnh tổ chức
hội nghị học tập chính trị
Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức hội nghị
học tập chính trị năm 2022, với sự tham
gia của hơn 200 cán bộ sĩ quan, quân
nhân chuyên nghiệp khối Cơ quan 4
phòng, các đại đội trực thuộc; cán bộ
chủ trì của ban CHQS 11 huyện, thị xã,
thành phố, Trung đoàn Bộ binh 739; Tòa
án Quân sự khu vực 1 và điều tra hình
sự khu vực 2.
Tại hội nghị, các cán bộ sĩ quan, quân
nhân chuyên nghiệp đã được nghiên
cứu, học tập 8 chuyên đề: Nhận diện
âm mưu, thủ đoạn, hoạt động bất tuân
dân sự của các thế lực thù địch chống
phá Đảng, Nhà nước, quân đội ta trong
tình hình hiện nay và những vấn đề đặt
ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội
bộ; Quan hệ quân nhân với quân nhân
trong xây dựng môi trường văn hóa ở
đơn vị cơ sở trong LLVT Quân khu; Tăng
cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật, kỷ luật trong ĐVTN và
đảng viên trẻ ở đơn vị cơ sở trong LLVT
Quân khu; Một số loại tội phạm trong
lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn
thông và các biện pháp phòng ngừa,
ngăn chặn...
THÀNH PHÚC
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TX An Nhơn: Chuyển biến tích cực trong
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, từ ngày 20.6 đến nay, CA TX An Nhơn đã
huy động 100% quân số đồng loạt ra quân tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành Luật Giao
thông đường bộ; đồng thời siết chặt công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Nhờ vậy đã tạo chuyển biến tích
cực trong đảm bảo trật tự ATGT.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ
CA, CA tỉnh, CA TX An Nhơn
đã triển khai kế hoạch mở cao
điểm đồng loạt ra quân kiểm tra,
xử lý các hành vi vi phạm về trật
tự ATGT; huy động lực lượng,
phương tiện, thiết bị nghiệp vụ
nhằm chủ động phòng ngừa,
kịp thời phát hiện, ngăn chặn và
xử lý nghiêm vi phạm.
Thượng tá Lương Văn Toàn,
Phó Trưởng CA TX An Nhơn,
cho biết: Để đảm bảo trật tự
ATGT, điều quan trọng nhất là
phải nâng cao nhận thức, ý thức
chấp hành pháp luật của người
tham gia giao thông. CA thị xã
đã phối hợp với các ngành, các
hội, đoàn thể, chính quyền địa
phương tuyên truyền, giáo dục
pháp luật về ATGT trong cán
bộ, hội viên, đoàn viên và nhân
dân bằng nhiều hình thức phù
hợp, hiệu quả.
Cụ thể, từ ngày 20.6 đến
nay, lực lượng CSGT CA thị
xã đã tuyên truyền trực tiếp
cho hơn 6.000 lượt người dân
và thanh thiếu niên trên địa
bàn. Phối hợp với CA các xã,
phường dán 75 áp phích, khẩu
hiệu tuyên truyền “không được
lái xe sau khi uống rượu bia”
tại các nhà hàng, quán nhậu
để cảnh báo nguy cơ dẫn đến
TNGT. Tổ chức tuyên truyền,
viết cam kết đối với 15 DN, 28
cá nhân, 31 chủ bến, bãi, mỏ vật
liệu xây dựng về việc chấp hành
nghiêm việc bốc xếp, chở hàng
hóa đúng trọng tải thiết kế,
tuyệt đối không cơi nới thành,
thùng xe. Vận động các DN, cá
nhân có phương tiện vận tải vi
phạm kích thước thùng xe tự
giác tháo, cắt thùng xe, trả lại

Lực lượng CSGT
CA TX An Nhơn
kiểm tra phương
tiện vận tải hàng
hóa khi tham gia
giao thông.
Ảnh: CA TX An Nhơn
đúng với thiết kế ban đầu.
Ông Đinh Xuân Huy, Phó
Giám đốc Công ty TNHH Đinh
Phát - DN hoạt động trên lĩnh
vực xây dựng ở TX An Nhơn,
cho hay DN hiện có gần 100
ô tô tải, trọng tải 10 - 18 tấn,
chuyên chở vật liệu xây dựng
cung cấp cho các công trình
xây dựng trọng điểm của thị
xã và của tỉnh. Sau khi được lực
lượng CA tuyên truyền, Công
ty luôn tuân thủ, chấp hành
nghiêm các quy định về việc
không cơi nới thành thùng xe,
không chở hàng vượt quá tải
trọng cho phép. Ngay tại các
bến, bãi, mỏ vật liệu xây dựng,
Công ty đã cho đặt các trạm cân
để cân tải trọng xe, yêu cầu các
tài xế phải chấp hành nghiêm
quy định.
Theo thượng tá Lương Văn
Toàn, qua đợt cao điểm, lực

Dù tình hình trật tự ATGT trên địa bàn TX An Nhơn đã có
chuyển biến tích cực, nhưng theo nhận định của cơ quan chức
năng, vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến TNGT. Trong đó,
đáng quan ngại là tình trạng vi phạm nồng độ cồn và không đội
mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy trên địa bàn xảy ra còn khá
nhiều. Để sớm chấn chỉnh tình trạng này, trong thời gian đến, CA
TX An Nhơn tiếp tục thực hiện nghiêm việc tuần tra, kiểm soát,
xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự ATGT.
lượng CSGT đã phát hiện và
lập biên bản xử lý 978 trường
hợp vi phạm trật tự ATGT, xử
phạt vi phạm hành chính với
số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Các lỗi
vi phạm chủ yếu gồm: Không
đội mũ bảo hiểm khi lái xe
máy, không có giấy phép lái
xe, không có giấy chứng nhận

đăng ký xe, xe không có gương
chiếu hậu, để xe dưới lòng, lề
đường, vi phạm nồng độ cồn...
Trong 3 tháng trở lại đây,
trên địa bàn TX An Nhơn chỉ
xảy ra 2 vụ TNGT làm chết 2
người, bị thương 1 người, giảm
đáng kể so với cùng thời điểm
các năm trước.
N. HÂN

CHUYÊN MỤC ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA BAN ATGT TỈNH

Bình Định

Vì rượu
mất tình
hàng xóm
Ngày 12.9, sau khi có kết
quả giám định thương tật
của cơ quan chức năng, CA
huyện Tây Sơn đã khởi tố, bắt
giam Nguyễn Văn Luông (SN
1970, ở xã Bình Thành, huyện
Tây Sơn) về hành vi cố ý gây
thương tích.
Theo điều tra của CA huyện
Tây Sơn, chiều 2.6, Nguyễn Văn
Luông ở nhà uống rượu một
mình. Uống từ sáng đến tối,
khi đã say, Luông lớn tiếng la
chửi vợ. Lúc này, ông Nguyễn
Ngọc Lâm (SN 1978, ở nhà hàng
xóm) ra can ngăn. Luông tức
giận ra phía sau nhà lấy một
cái rìu đi sang nhà ông Lâm, bổ
liên tiếp nhiều nhát vào người
hàng xóm. Ông Lâm giơ tay lên
đỡ nên bị thương ở tay và vai,
đi loạng choạng vài bước thì
ngã bất tỉnh. Đối tượng chưa
dừng lại, tiếp tục bổ thêm vài
nhát nữa cho đến khi có người
can ngăn.
Theo kết quả giám định, ông
Lâm bị thương tật 11%.
T.LONG

Đối tượng
đánh bạc
đầu thú
Ngày 12.9, đối tượng
Nguyên Hợp (SN 1992, ở
phường Quang Trung, TP
Quy Nhơn) đã đến CA TP Quy
Nhơn đầu thú.
Trong tháng 7 vừa qua,
Nguyên Hợp cùng đồng bọn
tham gia đánh bạc hình thức
xì lát, bị CA TP Quy Nhơn phát
hiện, bắt giữ. Trong khi đồng
bọn bị bắt thì Hợp bỏ trốn, bị
truy nã. Được sự vận động của
các trinh sát CA TP Quy Nhơn
và gia đình, Nguyên Hợp ra
đầu thú.
N.GIANG

Giúp người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ hòa nhập cộng đồng
Theo số liệu thống kê của CA tỉnh,
cơ quan Thi hành án hình sự CA các địa
phương trên địa bàn đang quản lý 580
trường hợp phạt tù cho hưởng án treo
và 182 trường hợp thi hành án cải tạo
không giam giữ.
Thời gian qua, CA tỉnh đã chủ động
hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho cơ
quan Thi hành án hình sự CA cấp huyện
trong quản lý và thi hành án hình sự
ngoài xã hội. Đồng thời, phân công cán
bộ thường xuyên phối hợp với các cơ
quan, đơn vị để tiếp cận thông tin về
các đối tượng trong diện quản lý, phối
hợp với chính quyền cơ sở nắm bắt biến
động trong thời gian chấp hành án. CA
cấp xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham
mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện công
tác quản lý, lập hồ sơ, giám sát, giáo
dục và tạo điều kiện để đối tượng chấp
hành án tốt.
Thượng tá Võ Biên Cương, Trưởng
Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự
và Hỗ trợ tư pháp (CA tỉnh), cho biết:

dục pháp luật và quản
lý, theo dõi, giám sát,
giáo dục người chấp
hành án.
TX Hoài Nhơn là
một trong những địa
phương làm tốt công
tác này. CA các xã,
phường đã tham mưu,
phối hợp với UBND
cùng cấp phòng ngừa,
ngăn chặn các hành vi
vi
phạm pháp luật, giáo
CA phường Hoài Đức giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó
có đối tượng cải tạo không giam giữ.
Ảnh: Q.H dục người chấp hành
án hòa nhập cộng đồng.
Trong đó, điển hình là phường Hoài
Từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh cho thấy,
công tác phối hợp giữa cơ quan CA, Đức quản lý chặt chẽ đối tượng đang
Viện Kiểm sát, Tòa án trong thi hành chấp hành án treo, cải tạo không giam
án treo, án cải tạo không giam giữ được giữ trong cộng đồng, tỷ lệ tái phạm
quan tâm, thống nhất trong chuyển giao, thấp. Đầu năm 2021, ông Nguyễn Đức
tiếp nhận bản án. Đồng thời, đảm bảo T. (SN 1980, trú tại khu phố Lại Khánh)
điều kiện thuận lợi cho công tác lập, bị bắt về tội hủy hoại tài sản. Với hành
đăng ký hồ sơ; phối hợp với UBND cùng vi này, ông T. bị kết án 18 tháng cải tạo
cấp trong tuyên truyền, phổ biến giáo không giam giữ. Theo đánh giá, trong

suốt thời gian chấp hành án, ông T.
đều chấp hành tốt các quy định đối với
người đang thụ án.
Theo đại úy Lữ Đình Khoa, Phó
Trưởng CA phường Hoài Đức, ông T.
là 1 trong 9 trường hợp đang chấp hành
án treo, án cải tạo không giam giữ trên
địa bàn phường. Trong số này, có 8 đối
tượng chấp hành án treo và 1 đối tượng
chấp hành án cải tạo không giam giữ;
chủ yếu phạm các tội đánh bạc, vi phạm
các quy định về ATGT, hủy hoại tài sản.
Để quản lý và giáo dục tốt người
chấp hành án treo, cải tạo không giam
giữ trong cộng đồng, ngay khi tiếp nhận
hồ sơ từ CA huyện, CA phường Hoài
Đức và chính quyền họp bàn, thống nhất
bàn giao cho lực lượng CA để phân công
cán bộ theo dõi, giúp đỡ người lầm lỗi
hoàn lương. Hằng tháng, người chấp
hành án sẽ tự nhận xét, đánh giá về quá
trình giáo dục của bản thân. Nếu cải tạo
tốt, sẽ được đề xuất rút ngắn thời hạn
thử thách.
Q.HIỀN

Bình Định
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Nghệ An: Dâng hoa tưởng
niệm các anh hùng liệt sĩ
Xô viết Nghệ - Tĩnh

Lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tại Mộ các liệt sĩ
Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 12.9.1930 tại Thái Lão,
huyện Hưng Nguyên tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh.
Ngày 12.9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An,
Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức dâng hoa,
dâng hương tại Khu Di tích Xô viết
Nghệ Tĩnh (huyện Hưng Nguyên) và
Nhà tưởng niệm liệt sĩ Xô viết tại Bảo
tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (TP Vinh).
Những năm 1930 - 1931, hưởng ứng
chủ trương của Đảng, phong trào cách
mạng đã bùng nổ và nhanh chóng lan
rộng khắp cả nước. Nghệ An trở thành
trận địa chính trong cuộc diễn tập đầu
tiên của cách mạng nước ta dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tính từ đầu năm 1930 đến tháng 4.1930,
toàn tỉnh đã nổ ra 15 cuộc đấu tranh; tiếp
đó là cuộc biểu tình ngày 1.5.1930 ở Vinh Bến Thủy - được coi là sự kiện “đứng đầu
dậy trước” mở màn cho cao trào cách mạng
1930 - 1931 và cuộc biểu tình lịch sử ngày
1.9.1930 ở Thanh Chương - được coi là
mốc mở đầu đánh dấu sự ra đời của Xô
viết Nghệ - Tĩnh, đỉnh cao của cao trào
cách mạng 1930 - 1931 dưới sự lãnh đạo
của Đảng.
Cuộc biểu tình ngày 12.9.1930 tuy bị
đàn áp đẫm máu nhưng đã chứng minh
sức mạnh vùng lên to lớn của nhân dân
và đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca
bất diệt. Ngày 12.9 hằng năm được chọn
là Ngày kỷ niệm Xô viết Nghệ - Tĩnh.
Phong trào đấu tranh cách mạng trong
giai đoạn 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô
viết Nghệ Tĩnh đã trở thành mốc son chói
lọi, mở đầu cho lịch sử hào hùng, oanh liệt
của cách mạng Việt Nam. (Theo Lao Động)

Ra mắt Sách trắng
Thương mại điện tử
Việt Nam năm 2022
Để có góc nhìn toàn diện về tình hình
ứng dụng thương mại điện tử Việt Nam
dưới tác động của dịch Covid-19 trong
bức tranh chung thương mại điện tử toàn
cầu cùng với các quy định pháp luật mới
có hiệu lực, Cục Thương mại điện tử và
Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa ra mắt
ấn phẩm Sách trắng Thương mại điện tử
Việt Nam năm 2022.
Nội dung Sách trắng được xây dựng
từ kết quả điều tra gần 5.000 người tiêu
dùng và khoảng 10.000 DN, cùng với số
liệu tổng hợp từ một số tổ chức có uy
tín trên thế giới.
Nội dung Sách trắng Thương mại điện
tử Việt Nam năm 2022 bao gồm 5 chương:
Chương I cập nhật chính sách pháp luật
và tình hình quản lý thương mại điện tử
tại Việt Nam; Chương II nêu tổng quan
tình hình thương mại điện tử thế giới và
khu vực Đông Nam Á; Chương III thông
tin về người tiêu dùng tham gia thương
mại điện tử; Chương VI nêu tình hình ứng
dụng thương mại điện tử trong doanh
nghiệp; Chương V nêu tình hình hoạt
động của các website, ứng dụng thương
mại điện tử.
(Theo TTXVN)

Dự kiến tăng trưởng
GDP 2022 sẽ đạt hơn 7%
Chiều 12.9, Thủ tướng Phạm Minh
Chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
chủ trì hội nghị về giữ vững ổn định
kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc
đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối
lớn của nền kinh tế.
Theo báo cáo đề dẫn của Bộ KH&ĐT,
mục tiêu phấn đấu của chúng ta là tăng
trưởng kinh tế năm 2022 vượt 7,5%;
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm
soát lạm phát năm 2022 tăng dưới 4%,
bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh
tế, thúc đẩy tăng trưởng để phấn đấu
thực hiện mục tiêu tăng trưởng 5 năm
(6,5 - 7%/năm), không làm suy yếu các
động lực tăng trưởng, tìm kiếm các
động lực tăng trưởng mới như kinh tế
số, kinh tế xanh, chuyển đổi số…; phát
triển xuất nhập khẩu, hướng đến cán
cân thương mại hài hòa, bền vững. Giải
ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước
hằng năm đạt 95 - 100% kế hoạch Thủ
tướng Chính phủ giao, trong đó vốn
ngân sách địa phương đạt 100%; đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các dự án cơ
sở hạ tầng quan trọng quốc gia, trọng
điểm, cụ thể hóa đột phá chiến lược về
cơ sở hạ tầng.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng
Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối
cảnh khó khăn, chúng ta không bó tay,
không ngồi chờ, không khuất phục
trước khó khăn mà đi tìm sự ổn định
trong sự bất định; đi tìm sự chủ động
trong thế bị động; đi tìm ổn định và
nhất quán trong chuyển đổi và xáo trộn;
thiết lập công cụ quản lý rủi ro trong

Thủ
tướng
Phạm
Minh
Chính.
suy thoái và khủng hoảng là thuộc
tính không thể thiếu trong kinh tế thị
trường; thiết lập phòng tuyến hợp tác
và cạnh tranh kinh tế quốc tế trong hội
nhập. Việt Nam vẫn giữ vững ổn định
kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thị
trường vốn, thị trường tiền tệ cơ bản ổn
định, thúc đẩy tăng trưởng (trong quý
III, nếu không có thay đổi lớn thì dự
kiến tăng trưởng GDP sẽ đạt hơn 7%).
Các tổ chức quốc tế đánh giá tích
cực, tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tình
hình còn rất khó khăn, thách thức nhiều
hơn thời cơ và thuận lợi. Nền kinh tế
Việt Nam quy mô khiêm tốn, độ mở
lớn, sức chống chịu có hạn nên một tác

động nhỏ bên ngoài cũng có ảnh hưởng
tới trong nước. Giải ngân vốn đầu tư
công còn chậm. Một số giải pháp, chính
sách có độ trễ trong triển khai. Thị
trường trái phiếu, chứng khoán, bất
động sản tiềm ẩn rủi ro, vừa qua, đã tổ
chức nhiều hội nghị về các thị trường
này để điều tiết phù hợp và không siết
chặt một cách bất hợp lý.
Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh
hiện nay, việc điều hành vừa phải bám
sát thực tiễn, trên nền tảng các vấn đề
kỹ thuật mang tính kinh tế, vừa phải ổn
định chính trị - xã hội, với nghệ thuật
điều hành linh hoạt, phù hợp, hiệu quả.
(Theo SGGP)

Cuối năm nay, Việt Nam hoàn thành thêm 4 dự án cao tốc
Bộ GTVT vừa phát động chiến dịch
thi đua “120 ngày đêm thông xe kỹ thuật
4 dự án đường bộ cao tốc: Mai Sơn QL 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây”.
Đây được xem là một chiến dịch
lớn của ngành giao thông trong năm
2022 để kịp đưa các dự án này thông
xe kỹ thuật vào cuối năm nay. Các nhà
thầu, tư vấn giám sát, địa phương, chủ
đầu tư... phải làm thế nào để thực hiện
đúng cam kết, trong lúc khối lượng
công việc còn rất lớn mà thời gian đã
cận kề.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh
Huy thừa nhận do gặp một số khó khăn

Nhà thầu thi công cao tốc Mai Sơn - QL 45 thuộc
dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông với mục tiêu
hoàn thành cuối tháng 12.2022.
khách quan nên tiến độ của 4 dự án vẫn
đang chậm hơn so với kế hoạch đề ra.
Hiện nay khối lượng các hạng mục còn

lại cần phải hoàn thành khá lớn, thời
gian thi công còn lại không nhiều và
vẫn còn đang trong mùa mưa.
Tại buổi lễ phát động thi đua ngày
10.9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chia
sẻ với những khó khăn của các nhà
thầu. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng
chỉ ra nhiều tồn tại chủ quan của các
đơn vị. Nhằm cổ vũ, động viên, huy
động hơn nữa của các đơn vị tham
gia dự án để đảm bảo thông xe kỹ
thuật vào cuối năm, Bộ GTVT đã ban
hành kế hoạch thi đua 120 ngày đêm.
Và đại diện các nhà thầu, ban quản lý
dự án, đơn vị tư vấn giám sát... cùng
ký cam kết.
(Theo Tuổi Trẻ)

Giá xăng dầu giảm mạnh, về mức thấp nhất kể từ đầu năm

Giá xăng dầu giảm mạnh.
Giá xăng dầu ngày 12.9 giảm mạnh,
đưa giá xăng dầu về mức thấp, theo
điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính.
Theo đó, giá xăng giảm E5 giảm
1.120 đồng/lít, giá bán là 22.230 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 giảm 1.020 đồng/lít,
giá bán là 23.210 đồng/lít. Giá dầu diesel
giảm 1.000 đồng/lít, giá bán là 24.180
đồng/lít.
Như vậy, giá dầu diesel tiếp tục đắt
hơn giá xăng, điều chỉ xuất hiện trong
2 kỳ điều hành gần đây.
Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công
Thương - Tài chính thực hiện trích
lập Quỹ bình ổn giá với xăng E5 là
451 đồng/lít; xăng RON95 là 450 đồng/
lít, dầu diesel là 90 đồng/lít, dầu hỏa là
200 đồng/lít. Đồng thời dừng chi Quỹ
bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.
Tại Thông báo số 280/TB-VPCP ngày
7.9 kết luận của Phó Thủ tướng Chính
phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo
điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo
điều hành giá ngày 24.8, Phó Thủ tướng

giao Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp
chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành giá
xăng dầu linh hoạt, bảo đảm giá xăng
dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn
biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới,
sử dụng hợp lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
với liều lượng thích hợp theo quy định,
góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt
động sản xuất, kinh doanh của DN, đời
sống của người dân; chủ động thực hiện
các biện pháp để bảo đảm nguồn cung
xăng dầu trong mọi tình huống.
Bộ Tài chính chủ động nghiên cứu
hoàn thiện trình các cấp có thẩm quyền
xem xét các phương án giảm thuế VAT
và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhóm
mặt hàng xăng dầu trong trường hợp
giá thế giới tiếp tục tăng cao.
(Theo Vietnamnet)
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Bình Định

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: 0914024837
Website: www.daugiataisandongduong.com

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
THỨ BA, NGÀY 13.9.2022: TP Quy Nhơn: 8h-10h: TBA Chợ lớn mới. 6h3012h: 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 Mây. 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.

Bình Định

THỨ BA, 13.9.2022

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com
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THÔNG BÁO

Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
Chào mừng kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, tỉnh Bình Định và 10 năm thành lập TX An
Nhơn, UBND TX An Nhơn tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn
cụ thể như sau:
I. CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI BIỂU TRƯNG (LOGO) TX AN NHƠN
- Biểu trưng phải có tính khái quát cao, có thể xây dựng thành biểu tượng của TX An
Nhơn, thể hiện được những nét độc đáo về thiên nhiên, con người, những nét đặc trưng về
sản phẩm nổi tiếng của địa phương, nét độc đáo về bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử,
từng là kinh đô và định hướng phát triển trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.
- Biểu trưng nên thể hiện định danh của địa phương, khuyến khích có chữ An Nhơn.
- Biểu trưng TX Nhơn phải có hình thức đẹp, thiết kế có tính khoa học, hiện đại và thẩm mỹ.
- Biểu trưng TX Nhơn phải dễ nhớ, dễ nhận biết, có ấn tượng với công chúng.
- Biểu trưng có màu sắc hài hòa, thuận tiện trong việc in ấn, sao chép, phóng to, thu nhỏ,
dễ thực hiện được trên các văn bản, các công trình mỹ thuật, xây dựng, kiến trúc và quảng cáo.
- Biểu trưng TX An Nhơn không trùng lắp hoặc tương tự với bất kỳ biểu trưng nào của
các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh đã có.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có khả
năng sáng tác biểu trưng (logo) về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Riêng các thành viên Ban Tổ
chức, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia dự thi.
III. TÁC PHẨM DỰ THI
1. Hình thức thể hiện của tác phẩm dự thi
Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên trang giấy dày,
cứng, khổ A4 (21 cm x 29,7 cm), màu sắc phù hợp (màu sắc được sử dụng tối đa 3 màu, không
kể màu trắng, trong đó có một màu chủ đạo). Mặt trước của tác phẩm dự thi không được ký
tên và không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nào, chỉ được thể hiện mẫu vẽ gồm 1 hình phóng
to 15 cm x 15 cm được đặt giữa trang giấy và 2 logo thu nhỏ (1 logo màu và 1 logo trắng
đen) với kích thước 2 cm x 2 cm được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn. Phần dưới
bên phải của trang giấy ghi mã số tác phẩm do tác giả tự chọn, có đóng khung, quy cách 1
cm x 4 cm, gồm 2 chữ cái in hoa và 4 chữ số.
Ví dụ: NA. 1234
- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích về ý
nghĩa của logo theo mẫu của Ban Tổ chức (không quá 500 từ in trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông
chữ Times New Roman) và 1 USB lưu bản gốc thiết kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh
định dạng JPG, PNG và file thuyết minh biểu trưng định dạng .doc hoặc .docx (File Word). Một
phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh
Bình Định (Theo mẫu của Ban Tổ chức) và 1 bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện
thoại; mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác phẩm do tác giả chọn. Ban Tổ chức cuộc thi có
trách nhiệm bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm xong vòng chung khảo.
Lưu ý: Mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết
minh, phong bì nhỏ và phong bì lớn gửi về Ban Tổ chức).
2. Số lượng tác phẩm
Mỗi tổ chức, tác giả hay mỗi nhóm tác giả gửi về Ban Tổ chức không quá 3 tác phẩm
nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bản thuyết minh ý tưởng riêng và cùng để
trong phong bì lớn.
3. Quyền và trách nhiệm người dự thi
- Biểu trưng (logo) dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện
thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước.
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng (logo) tham
gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, trường hợp vi phạm bản quyền
tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu
hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp
quyền tác giả của tác phẩm, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
- Tác phẩm được chọn làm biểu trưng của TX An Nhơn bản quyền về UBND TX An Nhơn,
tác giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác.
- Tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (logo) của thị xã sẽ được nhận
tiền thưởng và giấy chứng nhận.
- Sau lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến người đạt giải
dựa trên thông tin người dự thi cung cấp, trong đó:
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 13.9.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối
và đêm có mưa rào và giông rải rác. 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 24 - 260C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và
đêm có mưa rào và giông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào
và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4 - 5.
Sóng cao 1 - 2 m.
(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

+ Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
+ Giấy chứng nhận trao trực tiếp.
- Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực
hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sẽ do cá nhân đạt giải chi trả.
4. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải
- UBND TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn
quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải.
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với
đặc điểm của TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên
quan. Nếu phát hiện biểu trưng đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức có quyền thu hồi
giải thưởng và giấy chứng nhận của tác giả dự thi.
- Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban Tổ chức không trả lại cho tác giả.
IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ THI
- Bản mẫu thiết kế biểu trưng dự thi.
- Bản thuyết minh mô tả ý tưởng tác phẩm.
- Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ thông tin (Theo mẫu
của Ban Tổ chức cuộc thi) và 1 bì thư (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
- USB chứa các file thiết kế ở định dạng JPG, PNG và file thuyết minh định dạng .doc hoặc
. docx (File Word) (Theo mẫu của Ban Tổ chức).
Tất cả bỏ vào phong bì lớn, được dán kín, bên ngoài ghi rõ “ Tác phẩm dự thi thiết kế Biểu
trưng (logo) TX An Nhơn và gửi về địa chỉ nêu trên.
* Lưu ý: Mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản
thuyết minh, bì thư và phong bì lớn gửi về BTC).
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI
1. Thời gian tổ chức cuộc thi
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30.12.2022
(đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày
nộp tác phẩm dự thi).
- Thời gian xét chọn, chấm giải: Từ ngày 3.1.2023 đến ngày 20.2.2023.
- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng TX An
Nhơn 30.3.2023.
2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
- Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn”.
- Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin TX An Nhơn, số 79 Lê Hồng Phong, phường Bình Định,
TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3836098 - 0256. 3635272 - 0983.453709
- Email: vtvhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- 10 tác phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được lựa chọn qua vòng sơ khảo được trao 5
triệu đồng mỗi tác phẩm.
- 5 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ được trao 30 triệu đồng cho mỗi tác
phẩm. Riêng tác phẩm được chọn làm biểu trưng của thị xã sẽ được trao 200 triệu đồng và
giấy chứng nhận.
Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao
giải hoặc quyết định tiếp tục kéo dài thời gian dự thi sau khi có ý kiến của lãnh đạo UBND thị xã.
VII. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CUỘC THI
Để có thêm thông tin và điều kiện tham khảo về tình hình kinh tế, văn hóa, lịch sử của địa
phương, nhằm có thêm tư liệu cho tác phẩm dự thi, tác giả có thể tham khảo tại Trang thông
tin điện tử TX An Nhơn: https://annhon.binhdinh.gov.vn và một số ấn phẩm như:
- Đinh Văn Liêm (2008), Bình Định đất võ trời văn, NXB Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Thanh Mừng - Trần Thị Huyền Trang (2005) Huyền tích kinh xưa hoặc Văn hóa
dân gian thành Hoàng Đế, Nxb Khoa học xã hội.
- Quách Tấn (1999), Nước non Bình Định, NXB Thanh niên.
- Lịch sử Đảng bộ TX An Nhơn từ năm 1930 đến năm 2000.
- Bài viết giới thiệu về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được gửi kèm theo thể lệ Cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn,
rất mong được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và sự phối hợp hỗ
trợ của các đơn vị liên quan để Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn thành công
tốt đẹp.

NHÀ - ĐẤT
n Cần bán nhà mặt tiền: Số 42 đường Nguyễn Văn Siêu,
TP Quy Nhơn. Diện tích: 64 m2, diện tích sử dụng 170,4 m2; nhà
3 tầng, nội thất gỗ, gần chợ, gần trường học, trung tâm thành
phố. Giá bán: 4 tỷ 300 triệu đồng (Sổ đỏ chính chủ, giá bán
nhanh không qua trung gian). Điện thoại: 0987 982 979.
n Cần bán nhà: Số 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.
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Bình Định

tái
Tưởng niệm các nạn nhân trong Campuchia
cam kết đảm bảo
trọng trách trong
vụ tấn công khủng bố 11.9 tại Mỹ mọi
năm Chủ tịch ASEAN

Từ sáng 11.9 (theo giờ địa phương),
nước Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động
nhằm tưởng niệm 21 năm xảy ra loạt vụ
khủng bố 11.9.2001 - thảm kịch đã khiến
gần 3.000 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham
dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc một trong 3 mục tiêu của vụ tấn công
khủng bố ngày 11.9. Ông Biden đã
đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm trong
khuôn viên Lầu Năm Góc nhằm tưởng
nhớ các nạn nhân thiệt mạng. Trong bài
phát biểu, Tổng thống Joe Biden cam
kết tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố
và ngăn chặn những âm mưu khủng
bố. Ông cũng kêu gọi người dân Mỹ
đoàn kết bảo vệ quyền được tự do mà
những kẻ khủng bố ngày 11.9 đã muốn
vùi lấp. Trước đó một ngày, Đệ nhất
phu nhân Mỹ Jill Biden đã tham dự và
có bài phát biểu tại một lễ tưởng niệm
ở Shanksville, Pennsylvania, nơi chiếc
máy bay thứ tư bị bọn khủng bố kiểm
soát, đâm xuống đất. Vào thời điểm đó,
bọn khủng bố trên máy bay này có kế
hoạch tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ tại
thủ đô Washington.
Trong khi đó, người thân của các
nạn nhân trong loạt vụ tấn công khủng

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân 11.9 tại Lầu Năm Góc.
bố, cùng cảnh sát, lính cứu hỏa và lãnh
đạo TP New York cũng tham dự một
hoạt động tưởng niệm tại Đài tưởng
niệm quốc gia và bảo tàng 11.9 ở Hạ
Manhattan. Tham dự sự kiện này còn có
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Tại
đây, tên của 2.996 người thiệt mạng trong
loạt vụ tấn công khủng bố 11.9.2001 được

Ảnh: AFP

xướng lên. Những người tham dự còn
thực hiện 6 lần nghi lễ mặc niệm, trong
đó có các lần vào thời điểm 8 giờ 46
phút và 9 giờ 3 phút, đánh dấu khoảnh
khắc 2 chiếc máy bay bị bọn khủng bố
kiểm soát lao vào tòa tháp phía Bắc và
phía Nam của Trung tâm Thương mại
Thế giới (WTC).
(Theo TTXVN)

Liên Hợp Quốc kêu gọi “bồi thường khí hậu”

Một cậu bé bên số đồ đạc ít ỏi mà gia đình mang
theo được khi lũ tàn phá ngôi nhà của họ ở Bhan
Syedabad - Pakistan.
Ảnh: REUTERS

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres
ngày 10.9 đã có chuyến thực địa đến
những khu vực bị ảnh hưởng nặng
nề nhất bởi lũ lụt tại 2 tỉnh Sindh và
Balochistan của Pakistan.
Ông đã lên tiếng mạnh mẽ về việc “bồi
thường khí hậu” mà nhiều tổ chức và cá
nhân nhắc đến gần đây: Nghĩa vụ của các
quốc gia phát triển và phát thải gây biến
đổi khí hậu nhiều nhất đối với các quốc
gia tuy phát thải ít nhưng phải gánh chịu
thảm họa nặng nề do vị trí địa lý.
Hãng tin AP dẫn lời người đứng đầu

LHQ: “Các nước phát triển phải tăng
cường và cung cấp cho Pakistan cũng
như các nước khác ở “tuyến đầu” những
nguồn lực tài chính, kỹ thuật mà họ cần
để sống sót qua các hiện tượng thời tiết
khắc nghiệt.
Tôi kêu gọi các chính phủ giải quyết
vấn đề này tại COP 27 (Hội nghị Thượng
đỉnh về khí hậu của LHQ, tổ chức vào
tháng 11) với mức độ nghiêm túc”.
Thiệt hại ước tính do mưa lũ lớn bất
thường tại Pakistan từ giữa tháng 6 tới
nay đã lên tới 18 tỷ USD.
(Theo NLĐO)

Mỹ yêu cầu bổ sung bị chú nơi sinh trong hộ chiếu mới
của Việt Nam
Theo Đại sứ quán Mỹ, kể từ ngày 3.10,
tất cả các đương đơn xin thị thực có hộ
chiếu mới xanh tím than phải có bị chú về
nơi sinh trước buổi phỏng vấn. Các đương
đơn không có bị chú trong hộ chiếu bìa
màu xanh tím than sẽ không được phép
phỏng vấn, và phải đặt lại lịch hẹn khác.

Nếu hộ chiếu mới của đương đơn
không có bị chú, cần mang theo bản
gốc giấy khai sinh đến buổi phỏng vấn.
Nếu đương đơn không có giấy khai sinh
nhưng có hộ chiếu cũ bìa xanh lá cây có
thông tin nơi sinh, cần mang theo cả hộ
chiếu cũ cùng với hộ chiếu mới.

Đại sứ quán khuyến cáo mọi người đã
có lịch hẹn phỏng vấn trong thời gian tới
cần bổ sung bị chú trước ngày hẹn. Do
những bất tiện nhất định của yêu cầu này,
đại sứ quán Mỹ sẽ tiếp tục phỏng vấn các
đương đơn mà không có bị chú trong hộ
chiếu từ giờ đến hết ngày 29.9. (Theo TTO)

Phương Tây tăng tốc sản xuất vũ khí hỗ trợ Ukraine
Phương Tây kêu gọi các tập đoàn
vũ khí tăng cường sản xuất để bù
đắp kho khí tài suy giảm và tiếp tục
hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd
Austin sẽ họp với các giám đốc
ngành công nghiệp quốc phòng từ
các nước đồng minh vào cuối tháng
này để lên kế hoạch hỗ trợ Ukraine
về dài hạn và bù đắp kho dự trữ
vũ khí đang hao hụt. Thứ trưởng
Quốc phòng Mỹ phụ trách mua

sắm vũ khí Bill LaPlante cho biết
cuộc họp sẽ diễn ra tại Brussels, Bỉ,
ngày 28.9.
Mục tiêu cuộc họp là xác định
“chúng tôi có thể tiếp tục phối hợp
cùng nhau thế nào để tăng cường
sản xuất khí tài quan trọng, giải
q u yế t vấ n đ ề t r o n g c h u ỗ i c u n g
ứng và tăng khả năng tương tác,
thay thế lẫn nhau”, ông LaPlante
cho biết.
(Theo VnExpress.net)

Quân nhân Ukraine dỡ lô tên lửa chống tăng Javelin
được giao theo gói hỗ trợ quân sự của Mỹ tại sân bay
Boryspil, ngoại ô thủ đô Kiev ngày 10.2. Ảnh: Reuters

Ảnh: TTXVN

Phát biểu chủ trì lễ khai mạc Diễn
đàn Đối tác và nhà lãnh đạo ASEAN
năm 2022, với chủ đề “Đối tác vì một
ASEAN liên kết và có trách nhiệm”,
diễn ra ngày 12.9 tại thủ đô Phnom
Penh, Thủ tướng Hun Sen khẳng
định với tư cách Chủ tịch ASEAN
năm 2022, Campuchia tích cực mở
rộng, tăng cường quan hệ hợp tác
và đối tác dưới mọi hình thức,
trên tất cả lĩnh vực như chính trị,
KT-XH, thương mại và đầu tư với các
nước có quan hệ hữu nghị, các đối
tác phát triển và cộng đồng quốc tế,
đặc biệt thông qua tổ chức các cuộc
đối thoại có sự tham gia của tất cả
các bên liên quan.
Diễn đàn Đối tác và nhà lãnh đạo
ASEAN 2022 diễn ra trong các ngày
12 và 13.9. Diễn đàn quy tụ hơn
300 quan khách quốc tế và khoảng 50
diễn giả trong và ngoài nước, bao gồm
cả người đứng đầu chính phủ và các
bộ, dự kiến phát biểu tại diễn đàn.
(Theo Vietnam+)

TIN VẮN
 Ngày 12.9, giới chức y tế Hàn
Quốc cảnh báo nước này cần sẵn sàng
cho kịch bản phải chống đỡ “nguy cơ
kép” khi đợt bùng phát dịch Covid-19
có thể xảy ra cùng lúc với dịch cúm mùa
vào mùa Thu - Đông năm nay.
 Trung tâm điều phối chung (JCC)
có trụ sở tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)
ngày 11.9 đã cho phép 4 tàu hàng khác
chở tổng cộng 64.657 tấn lương thực rời
các cảng biển ở Ukraine.
 Phái bộ Gìn giữ hòa bình của
LHQ tại Mali (MINUSMA) ngày 11.9 đã
xác nhận việc 3 binh sĩ của lực lượng này
bị thương ở miền Bắc Mali khi xe của họ
bị trúng mìn tại địa điểm nằm giữa ngôi
làng Ber và TP Timbuktu.
 Chính quyền địa phương cho
biết một vụ tai nạn đường bộ xảy ra
rạng sáng 11.9 (giờ địa phương) đã làm
12 người thiệt mạng và hơn 40 người bị
thương tại khu vực vách đá Kassango ở
Boali, thuộc tỉnh Ombella-M’poko của
Cộng hòa Trung Phi.
 Ngày 11.9, cảnh sát cho biết
1 người đã thiệt mạng và 1 người khác
bị thương nặng trong vụ xả súng xảy ra
ở TP Offenbach am Main, miền Tây Đức
vào tối cùng ngày.
(Theo TTXVN)
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