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Bình Định

Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai
tại các địa phương

(BĐ) - Ngày 21.9, Tổ kiểm
tra của Ban chỉ huy Phòng
chống thiên tai - Tìm kiếm
cứu nạn và Phòng thủ dân sự
(PCTT-TKCN&PTDS) tỉnh do
Giám đốc Sở NN&PTNT Trần
Văn Phúc, Phó Trưởng Ban
làm tổ trưởng, đi kiểm tra công
tác PCTT-TKCN năm 2022 tại
huyện Phù Mỹ, Hoài Ân và TX
Hoài Nhơn.
Tại Phù Mỹ, theo Ban chỉ huy
PCTT-TKCN&PTDS huyện, đến
nay 19/19 xã, thị trấn đã kiện
toàn ban chỉ huy các cấp, thực
hiện phân công nhiệm vụ cho
các thành viên và kiện toàn
đội xung kích PCTT năm 2022.
Huyện đã xây dựng và hoàn
thiện phương án PCTT-TKCN
theo phương châm “4 tại chỗ”,
trong đó bố trí 40 - 70 người/đội
xung kích tại các địa phương để
túc trực trong thời điểm mưa
lũ, riêng với các xã ven sông La
Tinh, sông Cạn còn có lực lượng
quản lý đê nhân dân hỗ trợ trong
trường hợp khẩn cấp.
Tại Hoài Ân, đến nay địa
phương kiện toàn ban chỉ huy
PCTT-TKCN&PTDS các cấp
trên địa bàn huyện, xây dựng
phương án PCTT-TKCN năm
2022 và giai đoạn 2021 - 2025
phù hợp với thực tế từng xã, thị
trấn và bám sát phương châm
“4 tại chỗ”. Huyện đã chỉ đạo
các địa phương, các đơn vị

Tổ công tác Ban chỉ huy PCTT-TKCN& PTDS tỉnh kiểm tra thực tế tại hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu
cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (TX Hoài Nhơn). 				
Ảnh: THU DỊU
quản lý đảm bảo an toàn hồ,
đập, khơi thông dòng chảy
trước mùa mưa lũ.
TX Hoài Nhơn cũng đã chủ
động xây dựng kế hoạch PCTTTKCN năm 2022, trong đó đặc
biệt chú trọng đến công tác kiểm
đếm, kêu gọi ngư dân và tàu
thuyền neo đậu tránh trú bão.
Qua kiểm tra, ông Trần Văn
Phúc - Giám đốc Sở NN&PTNT,
Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT-

TKCN&PTDS tỉnh, đánh giá, về
cơ bản các địa phương chuẩn bị
đầy đủ kế hoạch PCTT-TKCN
năm 2022. Đến nay, các phần
việc liên quan trong phương án
phòng ngừa, ứng phó và khắc
phục ở các địa phương bám
sát thực tế và triển khai theo
phương châm “4 tại chỗ”. Đối
với kiến nghị, đề xuất của các
địa phương, Tổ kiểm tra ghi
nhận, tổng hợp báo cáo trình

UBND tỉnh xem xét.
 Chiều cùng ngày, Tổ kiểm
tra do đại tá Võ Đức Nguyện Giám đốc CA tỉnh, Phó trưởng
Ban PCTT-TKCN&PTDS tỉnh
làm tổ trưởng, đã kiểm tra
công tác PCTT-TKCN tại TX
An Nhơn.
Theo UBND TX An Nhơn,
công tác PCTT-TKCN năm 2022
đã và đang được thị xã đặc biệt
quan tâm. Hiện TX An Nhơn

đã củng cố và kiện toàn Ban
PCTT-TKCN&PTDS, ban hành
kế hoạch công tác và phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành
viên. 15/15 phường, xã trên địa
bàn cũng đã kiện toàn đội xung
kích PCTT và chuẩn bị lực lượng
quản lý đê nhân dân; xác định cụ
thể số hộ dân nằm trong vùng
thấp trũng dễ bị ngập lụt, vùng
có nguy cơ bị sạt lở đất; xác định
địa điểm, số hộ cần sơ tán, di dời
đến nơi an toàn; xây phương án
sơ tán dân đến nơi an toàn theo
các cấp, độ bão, lũ…
Tại buổi kiểm tra, TX An
Nhơn đề nghị UBND tỉnh và các
ngành chức năng hỗ trợ đầu tư
gia cố các tuyến đê sông xung
yếu, công trình trạm bơm thủy
lợi trên địa bàn thị xã; sửa chữa
cầu, cống trên tuyến QL 1, QL 19
qua thị xã; xem xét lại việc cấp
phép khai thác cát dọc sông Côn
để không làm ảnh hưởng đến
dòng chảy trên địa bàn thị xã.
Kết luận buổi kiểm tra, đại
tá Võ Đức Nguyện - Giám đốc
CA tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ
huy PCTT-TKCN& PTDS tỉnh,
đánh giá cao phương án chuẩn
bị công tác PCTT-TKCN năm
2022 của TX An Nhơn; ghi nhận
các ý kiến đề xuất của UBND
thị xã, tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh và các sở, ngành có liên
quan xem xét giải quyết.
THU DỊU - TIẾN SỸ

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra,
pháp luật trong công tác tạm giữ, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
tạm giam, thi hành án hình sự
Ngày 21.9, Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam và Viện
KSND tối cao phối hợp tổ chức
kiểm tra, giám sát việc chấp
hành pháp luật trong công tác
tạm giữ, tạm giam, thi hành án
hình sự tại CA tỉnh.
Đoàn công tác đã trực tiếp
kiểm tra các phòng tạm giữ,
tạm giam, phòng phạm nhân
tại Trại tạm giam CA tỉnh
và trao đổi với một số phạm
nhân, can phạm về thực tế tình
hình đời sống, các chế độ về
vật chất, tinh thần theo chính
sách nhân đạo của Đảng và
Nhà nước.
Sau buổi kiểm tra thực tế,
đoàn công tác làm việc tại CA
tỉnh, nghe liên ngành tư pháp
của tỉnh báo cáo kết quả chấp
hành pháp luật trong công tác
tạm giữ, tạm giam, thi hành án
hình sự thời gian qua. Theo
đó, các cơ quan liên ngành đã
thực hiện tốt các quy định về
tạm giữ, tạm giam, thi hành án
hình sự; thực hiện tốt các chế
độ, chính sách đối với người
bị tạm giữ, tạm giam và người
chấp hành án phạt tù, như chế
độ ăn, mặc, tư trang, chế độ ở,
sinh hoạt, khám chữa bệnh và
chăm sóc y tế.
Tuy nhiên, trong quá trình

thực hiện nhiệm vụ, các cơ
quan liên ngành cũng gặp
không ít khó khăn, nhất là cơ
sở vật chất, đội ngũ cán bộ còn
hạn chế; từ đó đề nghị đoàn
kiểm tra kiến nghị đến liên
ngành tư pháp Trung ương
sớm hướng dẫn giải quyết
những khó khăn, vướng mắc
cũng như đầu tư về cơ sở vật
chất và trang thiết bị để các
đơn vị hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao.
Phát biểu tại buổi làm việc,
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam Ngô
Sách Thực và Phó Viện trưởng
Thường trực Viện KSND tối
cao Nguyễn Huy Tiến ghi
nhận, đánh giá cao những
kết quả đã đạt được trong
công tác tạm giữ, tạm giam,
thi hành án hình sự tại Trại
tạm giam CA tỉnh. Bên cạnh
đó, đoàn công tác đề nghị liên
ngành tư pháp Bình Định khắc
phục khó khăn, thiếu sót; chủ
động phối hợp chặt chẽ với
Ủy ban MTTQ Việt Nam và
chính quyền địa phương thực
hiện tốt các quy định pháp
luật trong công tác tạm giữ,
tạm giam, thi hành án hình sự
trong thời gian tới.
MINH NGỌC

(BĐ) - Ngày 21.9, Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy khai mạc lớp
tập huấn nghiệp vụ công tác
kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi
hành kỷ luật của Đảng năm 2022.
Đồng chí Trần Văn Thọ - Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
dự và phát biểu khai mạc. Tham
dự lớp tập huấn có 170 học viên
là phó chủ nhiệm, ủy viên ủy
ban kiểm tra các huyện ủy, thị
ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
Tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm
tra các đảng ủy cơ sở chưa tham
gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng

về công tác KTGS.
Đây là lớp thứ nhất trong 2
lớp tập huấn nghiệp vụ về công
tác KTGS và thi hành kỷ luật của
Đảng do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
ủy tổ chức trong năm 2022.
Trong thời gian 3 ngày (từ
ngày 21 - 23.9), học viên được
nghe các báo cáo viên truyền đạt
8 chuyên đề, gồm: Những vấn
đề cơ bản về thẩm tra, xác minh
trong công tác KTGS của Đảng;
kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới
và đảng viên khi có dấu hiệu
vi phạm; kỷ luật tổ chức đảng,
đảng viên vi phạm; kiểm tra tổ

chức đảng cấp dưới thực hiện
nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ
luật của Đảng; kiểm tra tài chính
của Đảng; giải quyết khiếu nại
kỷ luật Đảng đối với tổ chức
đảng và đảng viên; giải quyết
tố cáo đối với tổ chức đảng và
đảng viên; giám sát đối với tổ
chức đảng và đảng viên.
Lớp tập huấn nhằm cập nhật,
bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ
về công tác KTGS và thi hành kỷ
luật của Đảng cho cán bộ kiểm tra
cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở,
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công
tác trong tình hình mới. N.HÂN

NGÀY THI ĐẤU ĐẦU TIÊN ĐẠI HỘI TDTT TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022:

TX Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn vượt trội ở môn
điền kinh
(BĐ) - Ngày 21.9, tại SVĐ
Quy Nhơn đã diễn ra một số
nội dung thi đấu của môn
điền kinh trong khuôn khổ
vòng chung kết Đại hội TDTT
tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022 gồm: Chạy 100 m
(nam, nữ), chạy 800 m (nam,
nữ), nhảy cao nữ, đẩy tạ nữ.
Cùng ngày, môn võ cổ truyền
đã tổ chức thi đấu vòng loại
các hạng cân của nội dung đối
kháng. Môn đẩy gậy cũng đã
thi đấu xong vòng loại.

Ở ngày thi đấu đầu tiên
môn điền kinh, các VĐV TX
Hoài Nhơn tỏ ra vượt trội, khi
giành được 3 HCV, 2 HCB,
2 HCĐ. Đoàn thể thao huyện
Tây Sơn cũng thi đấu khá
thành công, khi đoạt được 2
HCV, 4 HCB môn điền kinh;
có 4 VĐV vào bán kết môn
đẩy gậy.
Ngày 22.9, sẽ diễn ra các
nội dung thi đấu của môn điền
kinh, bơi lội, võ cổ truyền.
HOÀNG QUÂN

Huyện Tây Sơn có 4 VĐV vào bán kết
môn đẩy gậy.
Ảnh: HOÀNG QUÂN

Bình Định

THỨ NĂM, 22.9.2022

toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Kiểm soát và giữ ổn định
giá các mặt hàng thiết yếu
Dù giá xăng, dầu đã giảm 5 lần liên tiếp nhưng nhiều loại dịch vụ, hàng hóa, đặc biệt là các loại lương thực,
thực phẩm, nhu yếu phẩm... sau khi tăng theo giá xăng vẫn không hạ. Trước tình hình đó, UBND tỉnh chỉ đạo các
sở, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi.
Trước đây, lấy lý do giá
xăng dầu, gas tăng mạnh,
nhiều loại dịch vụ, hàng hóa,
đặc biệt là các loại lương thực,
thực phẩm, nhu yếu phẩm...
tăng giá theo đến chóng mặt.
Đến nay, giá xăng dầu, gas hạ
liên tiếp, giá các mặt hàng này
vẫn đứng yên.
Nhiều chủ cơ sở sản xuất,
cung ứng hàng hóa cho rằng,
giá xăng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ
trong cơ cấu giá thành của
hàng hóa, trong khi mọi thứ
đầu vào khác đều tăng giá nên
không thể giảm giá bán khi giá
xăng giảm. Một số cơ sở chăn
nuôi cho rằng, giá thịt, trứng
tăng cao chủ yếu do giá thức
ăn chăn nuôi đã tăng mạnh so
với năm trước. Cách giải thích
này chưa thực sự thuyết phục
bởi giá xăng, dầu tăng luôn
được lấy cớ đầu tiên để “té
nước theo mưa” tăng giá hàng
hóa, dịch vụ.
Đầu tháng 9, các siêu thị
trong tỉnh đồng loạt đưa ra
nhiều chương trình khuyến
mãi, giảm giá các mặt hàng,
nhất là nhóm hàng lương
thực, thực phẩm tươi sống.
Ông Nguyễn Văn Minh, Tổ
trưởng tổ Marketing, siêu thị
Co.opmart Quy Nhơn, cho
biết: Ngay sau khi giá xăng
dầu giảm liên tiếp, siêu thị
làm việc với các nhà phân phối
để điều chỉnh giảm giá nhiều
mặt hàng. Cụ thể: Dầu ăn giảm
2 - 11%, thịt gia cầm giảm 1012%, trứng các loại giảm 5%,
trái cây giảm 10 - 16%, rau củ
quả giảm 10 - 15%. Thời gian
tới, chúng tôi sẽ thực hiện
nhiều chương trình khuyến
mãi, giảm giá để tăng doanh
số và thu hút người tiêu dùng.
Dù nhiều siêu thị, trung tâm
thương mại đã có một số đợt
khuyến mãi, giảm giá nhưng
thực tế cho thấy giá các mặt
hàng vẫn còn ở mức rất cao.
Theo báo cáo của Cục Thống
kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng
(CPI) của tỉnh tháng 8.2022
giảm 0,17% so tháng trước;
bình quân 8 tháng đầu năm
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 Ngày 17.9, UBND tỉnh
ban hành quyết định hỗ trợ
học bổng cho sinh viên các tỉnh
Nam Lào năm 2022 (đợt 1) đang
học tại Trường ĐH Quy Nhơn,
với số tiền hơn 3 tỷ đồng.
M.LÂM
 Sáng 21.9, Bộ Chỉ huy
BĐBP tỉnh phối hợp với UBND
huyện Phù Mỹ tổ chức hội nghị
tuyên truyền, phổ biến Luật
Biên phòng Việt Nam và các văn
bản quy định chi tiết một số
điều của Luật Biên phòng Việt
Nam, với sự tham gia của hơn 80
đại biểu đại diện các cơ quan,
ban, ngành và LLVT trên địa bàn
huyện. CÔNG CƯỜNG
 UBND xã An Tân, huyện
An Lão vừa cấp phát 81 con
heo cái giống cho 27 hộ dân
thuộc diện hộ nghèo, cận
nghèo có hoàn cảnh khó khăn
trong xã. Mỗi hộ được cấp 3
con heo cái giống lai, trị giá 10
triệu đồng. Tổng số tiền mua
heo giống là 270 triệu đồng, từ
nguồn kinh phí xây dựng nông
thôn mới và nguồn vốn 135
trong năm 2022. ĐĂNG KHẢNH

Các cơ quan chức năng tích cực kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, thực phẩm cuối năm. 		
2022 tăng 2,88% so với cùng
kỳ năm ngoái - thời điểm tình
hình dịch bệnh Covid-19 còn
rất phức tạp. Tại tháng 8.2022,
trong 11 nhóm hàng hóa và
dịch vụ tiêu dùng chính, chỉ
duy nhất nhóm hàng ăn và
dịch vụ ăn uống tăng 0,9%.
Giá thủy sản cao hơn mọi năm
do giá mặt hàng cá tươi hoặc
ướp lạnh tăng 0,05%, giá tôm
tươi hoặc ướp lạnh tăng 0,92%,
thủy hải sản tươi sống khác
tăng 0,89% so với tháng trước.
Con số thống kê thậm chí
còn cho thấy, giá bắp cải tăng
0,17%; trái cây tươi, chế biến
tăng 0,55%; các loại củ, quả tăng
1,26%; giá rau tươi và một số
loại đã sơ chế tăng 2,1%; rau gia
vị tươi, khô các loại tăng 4,82%;
riêng cà chua tăng đến 9,96%.
Trước tình hình giá cả như
thế, UBND tỉnh đã chỉ đạo
triển khai nhiều giải pháp giữ
ổn định giá hàng hóa, dịch vụ.
Theo đó, Sở Tài chính chủ trì,
phối hợp với các cơ quan, đơn
vị, địa phương liên quan chủ
động triển khai thực hiện các nội
dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Chính phủ Lê Minh Khái theo
Công điện số 679/CĐ-TTg ngày
31.7.2022 về việc tăng cường các
biện pháp quản lý, điều hành
giá; tiếp tục đẩy mạnh công tác
quản lý, điều hành giá, bình ổn
giá các hàng hóa, dịch vụ thiết
yếu có tác động đến chỉ số giá
tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời
sống người dân, hoạt động sản
xuất, kinh doanh của tổ chức, cá
nhân; đặc biệt là việc kiểm soát
giá các hàng hóa, dịch vụ sau
khi giá xăng, dầu giảm mạnh
trong các kỳ điều hành vừa qua.
Theo kế hoạch từ nay đến
cuối năm, Sở Tài chính phối
hợp với các sở, ngành liên quan
tiến hành kiểm tra đối với các
mặt hàng chịu ảnh hưởng trực
tiếp từ giá xăng, dầu như dịch
vụ vận tải hành khách, vận tải
hàng hóa, logistics. Tổ chức
rà soát kê khai giá của DN để
đánh giá việc điều chỉnh giá
phù hợp với biến động của
các yếu tố đầu vào, đặc biệt là
chi phí xăng, dầu trong yếu tố
hình thành giá; trường hợp có
thể giảm giá thì yêu cầu đơn
vị thực hiện kê khai giảm giá

Ảnh: HẢI YẾN

kịp thời.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai,
Phó Giám đốc Sở Tài Chính,
cho biết: Chúng tôi sẽ tăng
cường kiểm tra việc chấp hành
niêm yết giá, thu tiền dịch vụ
đúng giá niêm yết của các DN,
xử lý nghiêm các hành vi lợi
dụng tăng giá bất hợp lý, kết
cấu đưa thêm những khoản
thu ngoài giá để thu cao hơn
mức giá kê khai, niêm yết. Sở
chủ động kiểm tra yếu tố hình
thành giá theo quy định tại
Luật Giá và theo thẩm quyền
khi hàng hóa có biến động bất
thường; xử lý các sai phạm
theo quy định…
Sở Công Thương cũng đã chỉ
đạo các DN, ngành hàng chủ
động phương án cân đối cungcầu, dự trữ nguồn hàng, thực
hiện bình ổn giá các mặt hàng
thiết yếu; đẩy mạnh đưa hàng về
khu vực nông thôn và kích cầu
tiêu dùng nội địa… Đặc biệt, lực
lượng quản lý thị trường tăng
cường kiểm tra, giám sát, xử lý
hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng
giá trái pháp luật.
HẢI YẾN

 Ngày 21.9, đại diện
chính quyền địa phương xã
Phước Hiệp (huyện Tuy Phước)
tiếp tục đến thăm hỏi, động
viên các nạn nhân là người dân
địa phương bị thương và chia
buồn với thân nhân người bị tử
vong do tai nạn lao động xảy
ra vào chiều 15.9 tại Khu công
nghiệp Nhơn Hòa (TX An Nhơn);
trao hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia
đình có người tử vong và 2 nạn
nhân bị thương mỗi trường hợp
500 nghìn đồng. Toàn bộ số tiền
trên do các nhà hảo tâm trong
và ngoài xã quyên góp hỗ trợ.
THIÊN PHÚC
 Chiều 20.9, Chi hội
Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát
tổ chức trao 5 chiếc xe đạp và
10 triệu tiền học bổng cho 19
học sinh mồ côi, khó khăn, chưa
có phương tiện đến trường của
phường Nhơn Thành (TX An
Nhơn) và một số xã, thị trấn của
huyện Phù Cát. Tổng số tiền trao
lần này do Chi hội vận động
Nhóm Nghĩa tình quê hương
(TP Hồ Chí Minh) tài trợ.
NGỌC NGA
 Đoàn thiện nguyện
phường Thanh Lộc, Quận 12,
TP Hồ Chí Minh, sáng 21.9 đã
đến thăm và tặng 20 suất quà
cho hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn ở xã Bình Thành,
huyện Tây Sơn. Mỗi suất quà trị
giá gần 400 nghìn đồng.
MỘC MIÊN

ICISE và ĐH Fulbright Việt Nam ký kết hợp tác, giao lưu học thuật
(BĐ) - Chiều 21.9, tại TP Quy
Nhơn, Trung tâm Quốc tế Khoa
học và Giáo dục liên ngành
(ICISE) và ĐH Fulbright Việt
Nam ký kết biên bản ghi nhớ
hợp tác, giao lưu học thuật để
phát triển các hoạt động khoa
học và giáo dục tại Việt Nam.
Dự lễ ký kết có đại diện lãnh
đạo các Sở: GD&ĐT, KH&CN,
Ngoại vụ; cùng GS Trần Thanh
Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt
Nam, GS Lê Kim Ngọc - Chủ

tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt
Nam tại Pháp.
Theo biên bản ký kết, các
bên đồng ý thúc đẩy hợp tác
học thuật trong các lĩnh vực
cùng mối quan tâm chung
trong thời gian 5 năm. Đó là
phát triển bền vững các hoạt
động nghiên cứu khoa học, giáo
dục và đào tạo, gồm: Hợp tác
giảng dạy, trao đổi các khóa học
cho chương trình cử nhân và
sau đại học; tổ chức chung các

buổi đào tạo và hội thảo; phát
triển chung các dự án nghiên
cứu khoa học cơ bản, khoa học
ứng dụng; phát triển, liên kết
các nguồn lực, cơ sở vật chất, cơ
sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu;
truyền thông, quảng bá các kết
quả nghiên cứu, áp dụng các
sản phẩm, kết quả của nghiên
cứu và đào tạo của các dự án
khoa học ứng dụng tiềm năng;
tổ chức các chương trình, hội
thảo, các hoạt động đào tạo

cho cộng đồng nhằm nâng cao
năng lực cho giảng viên, giáo
viên, nghiên cứu viên trên cả
nước. Triển khai các hoạt động
xã hội và ươm mầm các dự án
tạo tác động xã hội, gồm: Tổ
chức các chương trình đào tạo
thường niên về phát triển, khoa
học, và giáo dục, nhằm phổ cập
kiến thức nền tảng, kiến thức
chuyên ngành của các lĩnh vực
khác nhau; hợp tác trong các
hoạt động và dự án dành cho

sinh viên; phát triển tài nguyên,
học liệu mở, các khóa học đại
chúng về khoa học, giáo dục.
ĐH Fulbright Việt Nam
là trường đại học độc lập với
100% vốn đầu tư nước ngoài,
dưới sự tài trợ của Chính phủ
Hoa Kỳ, hoạt động không vì
lợi nhuận. Trường được thành
lập vào tháng 5.2016, trụ sở
đặt tại Khu công nghệ cao
TP Hồ Chí Minh.
AN NHIÊN
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HOÀI ÂN VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

Nhiều chuyển biến tích cực

Thời gian qua, chính quyền các xã, thị trấn và các phòng, ban liên quan của huyện Hoài Ân tích cực tuyên truyền,
vận động người dân nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong
lĩnh vực này. Nhờ đó, công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, môi trường nông thôn ngày càng
xanh - sạch - đẹp.
Theo Phòng TN&MT
huyện Hoài Ân, 5 năm trước
đây, huyện Hoài Ân khá “đau
đầu” về tình trạng ô nhiễm môi
trường. Nguyên nhân là địa
phương phát triển mạnh nghề
chăn nuôi heo, nhưng chưa có
biện pháp căn cơ trong xử lý
chất thải, rác thải. Ngoài ra, một
bộ phận không nhỏ người dân
thiếu ý thức, thường xả rác bừa
bãi nơi công cộng.
Trước thực trạng này, UBND
huyện chỉ đạo Phòng TN&MT
phối hợp với các ngành, đoàn
thể và UBND các xã, thị trấn
xây dựng phương án thu gom,
xử lý rác thải sinh hoạt tại các
khu dân cư. Tuyên truyền,
hướng dẫn người dân sử dụng
chế phẩm sinh học; triển khai
mô hình ứng dụng chế phẩm
vi sinh AT-YTB xử lý chất
thải, giảm thiểu ô nhiễm môi
trường trong chăn nuôi. Đến
nay, hầu hết các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện đều xây
dựng bãi chôn lấp, xử lý rác
thải sinh hoạt tập trung.
Ông Bùi Long Xuân, Giám
đốc HTXNN Ân Tín (xã Ân Tín),
cho biết: Từ tháng 1.2021, đơn
vị được UBND xã Ân Tín giao
nhiệm vụ thu gom, xử lý rác
thải sinh hoạt và bao bì thuốc
bảo vệ thực vật tại 5/5 thôn của
xã. Từ đó đến nay, HTX liên tục
tổ chức thu gom với tần suất 4
ngày/tuần. Nhờ làm tốt công
tác tuyên truyền, vận động nên
người dân địa phương tích cực
đăng ký tham gia dịch vụ; giảm
đáng kể tình trạng vứt rác bừa

Đường giao thông sạch, đẹp ở thôn Gia Đức, xã Ân Đức.
bãi ra môi trường.
Mặt khác, UBND huyện
Hoài Ân còn hỗ trợ kinh phí
cho các xã, thị trấn xây dựng,
lắp đặt biển cấm đổ rác, pa nô
tuyên truyền trực quan về công
tác bảo vệ môi trường (BVMT).
Lắp đặt 24 camera giám sát môi
trường ở các điểm nóng rác thải
sinh hoạt tại các khu vực như
truông Gò Bông, cầu Mục Kiến,
đèo Cây Cốc…
Đồng thời, tất cả các xã,
thị trấn xây dựng và duy trì
các mô hình tự quản về môi
trường như: Tuyến đường tự
quản; CLB BVMT khu dân cư;
5 không, 3 sạch; xây dựng, lắp

Ảnh: C.L

Theo ông Nguyễn Văn Rô, Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Hoài
Ân, tới đây, Phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ
quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động
người dân tích cực tham gia BVMT. Thường xuyên tổ chức dọn vệ
sinh tại các điểm, khu vực dễ phát sinh rác thải, có biện pháp ngăn
chặn tái diễn việc xả rác. Tăng cường kiểm tra, giám sát; tuần tra
thường xuyên tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn để kịp
thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
đặt bể thu gom bao bì thuốc bảo
vệ thực vật… Ngoài ra, 83 thôn,
khu phố thuộc 15 xã, thị trấn
đưa cam kết BVMT vào quy
ước, hương ước.
Bà Lê Thị Thu (ở xã Ân
Thạnh) cho hay: “Trước đây,

người dân chưa thấy được tầm
quan trọng của việc BVMT nên
thường vứt rác, xác động vật
trực tiếp ra môi trường. Sau khi
được xã, huyện tuyên truyền,
hướng dẫn, bà con nhận ra tác
hại của việc làm này nên nay đã

TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Rác thải tràn ngập Cảng cá Quy Nhơn
Nhiều người dân sinh sống tại khu dân
cư gần bến Hàm Tử (phường Hải Cảng, TP
Quy Nhơn) phản ánh: Gần đây, tại khu vực
tập kết rác thải nằm giáp Cảng Thị Nại,
đơn vị quản lý có đặt một số thùng chứa
rác nhưng do số lượng thùng rác ít, khối
lượng rác thải lại quá nhiều, một số người
dân thiếu ý thức đem rác vứt bừa bãi trên
bờ, khiến khu vực này tràn ngập rác thải.
Mặt khác, tại khu vực bến neo đậu tàu
thuyền Hàm Tử, có đến hàng chục chiếc
xe đông lạnh thường xuyên ra vào thu
mua hải sản, xả nước thải; nước không
thoát được xuống biển, đọng lại lâu
ngày, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Việc
này không chỉ gây ô nhiễm môi trường
mà còn làm mất mỹ quan du lịch biển
đảo, nhưng không được ngành chức năng
quan tâm, khắc phục.
Cảng cá Quy Nhơn mỗi ngày đón hàng
trăm tàu thuyền ở các địa phương vào để
mua bán hải sản. Nhiều thương lái và bà
con ngư dân tiến hành chế biến cá ngay tại
đây. Ngoài ra, các loại phương tiện ra vào
tấp nập để mua nguyên liệu cũng xả nước
thải tràn lan xuống khu vực cảng, gây ô
nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Tấn Cường
(ở đường Trần Hưng Đạo, TP
Quy Nhơn), cho rằng: Tình
trạng ô nhiễm môi trường tại
khu vực này là do buông lỏng
quản lý, mạnh ai nấy xả, không
có ý thức bảo vệ môi trường.
“Cảng cá như một địa điểm tập
kết rác, rác trôi nổi lềnh bềnh
trên mặt nước, rác đổ tràn lan
trên bờ bốc mùi hôi thối. Vẫn
biết rằng cảng cá có những đặc
trưng riêng, nhưng cần phải xử
lý nước thải và tăng cường thu
Rác thải tràn ngập ngay cạnh thùng rác trên bãi biển khu vực bến gom rác thải, xử lý đúng quy
Hàm Tử.
Ảnh: M.T định; đẩy mạnh tuyên truyền
để ngư dân và các tàu thuyền
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, hạn chế xả rác bừa bãi”, ông Cường nói.
ngành chức năng đã bố trí một số thùng
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của
chứa rác quanh khu vực cảng cá, mỗi ngày TP Quy Nhơn cần có những biện pháp khắc
công nhân Công ty CP Môi trường Bình phục nhanh chóng tình trạng nhếch nhác,
Định thu dọn rác thải một lần. Thế nhưng, ô nhiễm để đảm bảo vệ sinh môi trường,
thực tế rác thải từ các nơi khác tấp về khu đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người
vực cảng quá lớn, cộng với ý thức của một dân nơi cảng cá. Đồng thời, tạo cảnh quan
số người dân chưa được nâng cao, khiến môi trường sạch đẹp trong mắt du khách
môi trường khu vực này đang đứng trước khi đến bến Hàm Tử để đi tham quan các
nguy cơ ô nhiễm nặng.
điểm du lịch khác.
MINH TUẤN

thay đổi. Nhiều hộ đã tự phân
loại rác thải sinh hoạt tại nhà; bỏ
rác đúng nơi quy định để được
thu gom, đưa đi xử lý, đảm bảo
vệ sinh môi trường”.
Hiện nay, dọc các tuyến tỉnh
lộ qua địa bàn huyện Hoài Ân,
các tuyến đường bê tông liên
xã, liên thôn, xóm được “thay
áo mới”, sạch đẹp hơn. Các bãi
rác tự phát ven đường đã không
còn, thay vào đó là những thảm
cỏ, đường hoa, tạo không gian
tươi xanh, trong lành.
Đặc biệt, những điểm nóng
về rác thải trước đây, như:
Khu vực cầu Phong Thạnh,
cầu Lò Rèn (thị trấn Tăng Bạt
Hổ); khu vực đèo Cây Cốc từ
xã Ân Phong đi xã Ân Tường
Đông; sông Kim Sơn, truông
Gò Bông (xã Ân Tường Tây)…
đã “hạ nhiệt”.
Bên cạnh tuyên truyền,
UBND huyện Hoài Ân còn tăng
cường kiểm tra, xử lý các hành
vi vi phạm trong lĩnh vực môi
trường. Trong năm 2021, Phòng
TN&MT huyện Hoài Ân phối
hợp với Phòng NN&PTNT,
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
huyện và UBND xã Ân Đức
kiểm tra, xử lý các trường hợp
giết mổ, mua bán động vật dịch
bệnh, chết không rõ nguồn gốc.
Đồng thời, phối hợp với Chi
cục BVMT (Sở TN&MT) kiểm
tra trang trại heo P.H ở xã Ân
Mỹ; trang trại chăn nuôi heo
hữu cơ B.C ở xã Ân Đức. Qua
đó, phát hiện 2 cơ sở vi phạm
Luật BVMT; cấp thẩm quyền đã
ban hành quyết định xử phạt vi
phạm hành chính với tổng số
tiền 140 triệu đồng. Kiểm tra
trang trại chăn nuôi heo H.Đ ở
xã Ân Tường Đông; phát hiện
cơ sở này vi phạm việc xả thải
ra môi trường.
CÔNG LUẬN

Hỗ trợ
xây nhà ở
cho hộ nghèo
(BĐ) - Sáng 21.9, Hội CTĐ
huyện Hoài Ân cùng các hội,
đoàn thể của xã Ân Tường
Đông tổ chức Lễ khởi công
xây nhà CTĐ cho hộ bà Trần
Thị Lan (SN 1948, ở thôn Diêu
Tường, xã Ân Tường Đông). Bà
Lan không có chồng, con, sống
tạm nhà người bà con có đông
nhân khẩu. Hội CTĐ vận động
nhà hảo tâm hơn 50 triệu đồng
hỗ trợ xây nhà cho bà Lan.
l Ngày 20.9, Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện Phù Mỹ và
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
Mỹ Thắng tổ chức nghiệm thu
nhà Đại đoàn kết và trao hỗ trợ
40 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì
người nghèo (quỹ cấp huyện 30
triệu đồng, quỹ cấp xã 10 triệu
đồng) cho bà Bùi Thị Hẳn (SN
1940, ở thôn 11), có nhà ở bị xuống
cấp nặng. Bà Hẳn sống neo đơn,
thường hay đau ốm, thuộc diện
hộ nghèo.
NGỌC NGA - VĂN TỐ
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Người dân nuôi thủy sản trên đầm Đề Gi.

Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đầm Đề Gi (huyện Phù Cát, Phù Mỹ) là một trong ba đầm phá
lớn ở Bình Định có mức độ đa dạng sinh học phong phú, tuy
nhiên để bảo tồn giá trị này, cần có nhiều giải pháp hữu hiệu.
Trong đó, theo nhiều chuyên gia, việc khai thác phải hợp lý
nhằm vừa đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân sống ven
đầm, vừa phát triển nguồn lợi thủy sản.

BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC ĐẦM ĐỀ GI:

Cần có giải pháp sử dụng
hợp lý và phát triển tài nguyên
Với hệ sinh thái có giá trị
đa dạng sinh học cao, nhất là
nguồn lợi thủy sản (NLTS), đầm
Đề Gi góp phần quan trọng duy
trì sinh kế cho người dân sống
ven đầm, thúc đẩy phát triển
ngành thủy sản, và gần đây là
phát triển du lịch. Tuy nhiên,
do khí hậu biến đổi, hoạt động
xả thải vào môi trường vùng
đầm, khai thác thủy sản bằng
phương pháp hủy diệt, quá
trình đô thị hóa ồ ạt… làm tổn
hại đến mức độ đa dạng sinh
học của đầm.
Từ năm 2021 - 2022, Sở
TN&MT phối hợp với đơn vị
tư vấn là Viện TN&MT (Trường
ĐH Quốc gia Hà Nội) thực hiện
Dự án “Điều tra, thống kê định
kỳ các hệ sinh thái, các loại
động vật, thực vật đặc hữu có
giá trị khoa học, kinh tế đang
có nguy cơ tuyệt chủng tại đầm
Đề Gi” theo quyết định của
UBND tỉnh về Quy hoạch
bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh

Bình Định đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030, làm cơ sở
đề xuất các giải pháp bảo tồn
đa dạng sinh học tại đầm Đề
Gi, hướng tới bảo tồn đa dạng
sinh học trên toàn tỉnh.
Theo bà Hà Thị Thanh
Hương, Phó Giám đốc Sở
TN&MT, kết quả bước đầu thực
hiện dự án, các chuyên gia xác
định tại đầm Đề Gi hiện không
có loài đặc hữu nào, nhưng lại
có 7 loài động vật quý hiếm
nằm trong Sách Đỏ Việt Nam;
3 loài trong Sách Đỏ Liên minh
Bảo tồn thiên nhiên quốc tế; 1
loài sẽ nguy cấp, 2 loài ít quan
tâm; 58 loài động, thực vật có
giá trị kinh tế; 14 loài sinh vật
ngoại lai…
Để việc bảo tồn đa dạng
sinh học vùng đầm Đề Gi đạt
hiệu quả cao, các chuyên gia đã
đề xuất nhiều giải pháp, trong
đó nhấn mạnh vấn đề nên sớm
có biện pháp sử dụng hợp lý và
phát triển NLTS, để vừa đảm

bảo sinh kế bền vững cho người
dân sống ven đầm, vừa phát
triển NLTS.
Không có nhiều nơi có cả
núi - đầm phá - biển liên kế
với nhau như Bình Định, hơn
nữa hiện hệ thống giao thông
đã hoàn thiện rất tốt cả đường
bộ, đường sắt và đường hàng
không; và đó là nền tảng quan
trọng để GS.TS Hoàng Văn
Thắng, nguyên Viện trưởng
Viện TN&MT, chủ nhiệm dự
án điều tra, thống kê định kỳ
các hệ sinh thái, các loại động
vật, thực vật tại đầm Đề Gi, góp
ý: “Nếu có điều kiện, tỉnh Bình
Định nên đầu tư xây dựng đề
án thành lập Khu bảo tồn đầm
Đề Gi gắn với quy hoạch hệ
thống vùng đặc dụng Núi Bà
để phát huy tiềm năng du lịch
sinh thái”.
Chia sẻ quan điểm với
GS.TS Hoàng Văn Thắng, TS
Lưu Hồng Trường, Viện trưởng
Viện Sinh thái học miền Nam,

Xã Cát Hiệp phát triển, nâng cấp
hệ thống giao thông nông thôn
Nhờ đẩy mạnh phong trào làm đường
giao thông nông thôn, đến nay hạ tầng giao
thông trên địa bàn xã Cát Hiệp, huyện Phù
Cát có nhiều thay đổi đáng mừng. Điển
hình như thôn Tùng Chánh và thôn Hòa
Đại, với phương châm “nhân dân làm,
Nhà nước hỗ trợ”, việc làm mới và nâng
cấp các trục đường trong thôn được đông
đảo người dân ủng hộ qua việc đóng góp
ngày công lao động, hiến đất, không nhận
đền bù thiệt hại hoa màu, cây cối…
Ông Đặng Văn Điệu, người dân thôn
Tùng Chánh, chia sẻ: Trước đây đường
đất gồ ghề, đi lại khó khăn, nhờ cán bộ
thôn, xã vận động, giải thích chủ trương
của Đảng và Nhà nước nên tôi và bà con
ở đây thông hiểu dần. Khi đã hiểu, chúng
tôi cùng nhau đóng góp xây dựng đường
bê tông để đi lại thuận tiện.
Giao thông hoàn chỉnh, nhiều hộ dân
đã mạnh dạn đầu tư, mở mang các ngành
nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại,
dịch vụ. Những kết quả đã đạt được
trong công tác xây dựng nông thôn mới
hiện nay của Cát Hiệp là nền tảng vững
chắc để xã phấn đấu xây dựng nông thôn
mới nâng cao vào năm 2024.
Đến nay, 100% đường xã và đường từ
trung tâm xã Cát Hiệp đến đường huyện
được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; hơn
99% đường trục thôn và đường liên thôn

gợi ý: Đặc thù địa lý và sự đa
dạng tự nhiên của núi - rừng đầm - biển như vùng đầm Đề
Gi là nguồn tài nguyên quý giá,
tỉnh Bình Định nên cho khảo sát
dữ liệu về các loài chim di cư
theo mùa, các chỉ số lý hóa, sinh
học, giám sát chất lượng môi
trường; lập bản đồ hệ sinh thái
để chính quyền địa phương
quản lý, bảo tồn đa dạng sinh
học tại đầm Đề Gi…
Hiện trạng của vùng đầm
đến nay vẫn còn tương đối tốt,
vì thế nhiều chuyên gia đã thống
nhất đề nghị tỉnh Bình Định chú
trọng tuyên truyền nâng cao
nhận thức của người dân trong
việc khai thác bền vững giá trị
hệ sinh thái đầm Đề Gi, duy trì
mô hình đồng quản lý NLTS ven
bờ tại địa phương…
Ông Nguyễn Trung Hiếu,
Phó Chủ tịch UBND xã Cát
Khánh, huyện Phù Cát, cho
biết: “Trước nguy cơ suy giảm
NLTS, tình trạng ô nhiễm môi

Đầu tư 60 tỷ đồng thực hiện dự án
kênh tưới tại xã Bình Thuận
(BĐ) - Ông Tô Tấn Thi, Giám đốc Ban
quản lý dự án NN&PTNT tỉnh cho hay,
UBND tỉnh vừa giao đơn vị làm chủ đầu
tư thực hiện dự án kênh tưới thôn Thuận
Hạnh, Thuận Hiệp, thuộc địa bàn xã
Bình Thuận, huyện Tây Sơn. Tổng mức
đầu tư thực hiện dự án là 60 tỷ đồng, từ
nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý;

Đến nay, 100% đường xã và đường từ trung tâm
xã Cát Hiệp đến đường huyện được nhựa hóa
hoặc bê tông hóa.
được cứng hóa; 90% đường ngõ xóm sạch,
không lầy lội vào mùa mưa; 89% đường
trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển
vật tư, nông sản thuận tiện quanh năm.
Ông Nguyễn Tôn Hiến, Chủ tịch
UBND xã Cát Hiệp, cho biết: Theo chủ
trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm;
nhân dân làm Nhà nước hỗ trợ”, chúng
tôi vẫn tiếp tục vận động bà con phấn đấu
bê tông hóa giao thông nông thôn các
tuyến đường còn lại, tạo điều kiện cho
nhân dân đi lại dễ dàng. Xã phấn đấu bê
tông hóa 100% các tuyến đường nông thôn
trong năm 2024.
HỒNG OANH - THẾ HÀ

trường vùng nước đầm Đề
Gi chưa được giải quyết rốt
ráo, địa phương đề nghị các
sở, ngành chức năng của tỉnh
phối hợp tham mưu UBND
tỉnh lập quy hoạch khu
vực bảo tồn, phát triển du
lịch sinh thái để phát triển
KT-XH ở địa phương”.
Ở góc độ là cơ quan chuyên
môn, TS Nguyễn Việt Cường,
Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ
môi trường (Sở TN&MT), cho
biết: Thông qua kết quả nghiên
cứu của các chuyên gia, chúng
tôi sẽ tham mưu Sở TN&MT,
UBND tỉnh xem xét, đánh giá
kết quả của dự án trong bối
cảnh phát triển KT-XH ven
đầm Đề Gi, từ đó lập quy hoạch
chung ở địa phương. Chi cục sẽ
đề xuất thành lập cơ quan bảo
vệ sinh cảnh hay bảo vệ loài đây cũng là đích đến cuối cùng
để bảo tồn đa dạng sinh học
đầm Đề Gi.
ĐOÀN NGỌC NHUẬN

thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025.
Hệ thống kênh này dài khoảng 12 km
và các công trình trên kênh để lấy nước
từ hệ thống kênh Thuận Ninh dẫn nước
tưới ổn định cho khoảng 230 ha đất sản
xuất nông nghiệp thôn Thuận Hạnh và
Thuận Hiệp.
MINH HẰNG

Điều chỉnh, bổ sung đơn giá tiêu thụ
nước sạch nông thôn
(BĐ) - Theo Sở Tài chính, đơn giá
tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các
công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh
Bình Định, do Trung tâm Nước sạch và
Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý
đã được UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung.
Theo đó, từ ngày 1.10.2022, giá bán
buôn tại các nhà máy cấp nước: Bình
Tường, Phước Sơn, Phù Cát (cung cấp
một phần cho khu vực xã Phước Hòa)
là 3.800 đồng/m3 chưa có thuế giá trị
gia tăng. Giá nước bán lẻ tại các nhà
máy Bình Tường (nhánh Tây Phú), Tây
Giang, Nhơn Tân, Phù Cát, Hoài Nhơn
đối với nước sạch dùng cho sinh hoạt
các hộ dân cư áp dụng nhiều mức giá
khác nhau. Trong đó, đối với hộ nghèo,

hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng
dưới 20 m3/hộ/tháng: 4.200 đồng/m3; hộ
gia đình khác (trừ hộ nghèo, hộ đồng
bào dân tộc thiểu số) sử dụng dưới
20 m3/hộ/tháng: 7.500 đồng/m3; hộ gia
đình, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc
thiểu số sử dụng từ 20 m3/hộ/tháng trở
lên: 8.800 đồng/m3.
Đơn giá nước tại cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp, mục đích công cộng,
sản xuất, kinh doanh dịch vụ cũng được
tỉnh sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, đối với
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp,
mục đích công cộng: 10.600 đồng/m3;
nước phục vụ sản xuất vật chất: 12.400
đồng/m3; nước phục vụ kinh doanh dịch
vụ: 16.700 đồng/m3.
MINH HẢI
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Bình Định

Nuôi tinh thể - tiếp lửa
đam mê khoa học cho giới trẻ

Dù nuôi tinh thể rất tốn công, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ nhưng
các bạn trẻ có niềm đam mê đặc biệt với lĩnh vực này đều
khẳng định vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi, bởi đã bị những tinh
thể đủ sắc màu “hớp hồn”.
Cuộc thi Nuôi tinh thể tại
Việt Nam giai đoạn 2019 - 2022
cho giới trẻ vừa tổ chức trao 11
giải thưởng tại Trường ĐH Quy
Nhơn. Đặc biệt, tỉnh Bình Định
bội thu với 5 giải thưởng, gồm 1
giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải ba.

Như nuôi con vật,
trồng cây xanh

Thời điểm dự cuộc thi Nuôi
tinh thể tại Việt Nam giai đoạn
2019 - 2022, Trần Thanh Lâm
đang học lớp 9, Trường THCS
Lương Thế Vinh (TP Quy Nhơn),
hiện tại anh chàng học lớp 10
chuyên Sinh (Trường THPT
chuyên Lê Quý Đôn). Thật ra,
từ năm lớp 8, cậu học trò này vì
mê những tinh thể lấp lánh đã
đắm đuối với môn Hóa, rồi tự
mày mò tìm hiểu trên internet
và trao đổi thêm với cô giáo dạy
Hóa, để rồi mang về giải ba cuộc
thi nuôi tinh thể với sản phẩm
tinh thể chỉ kịp nuôi 1,5 tháng
ngắn ngủi.
Lần trở lại cuộc thi năm 2022,
Thanh Lâm chinh phục thành
công 1 trong 2 giải thưởng cao
nhất với sản phẩm tinh thể
CuSO4 (muối đồng sunfat).
Thanh Lâm cho hay, em mất 1
năm để nuôi được tinh thể này,
cách làm cũng không đơn giản,
đòi hỏi phải kiên trì và theo dõi
hằng ngày, đúng nghĩa là “nuôi”
để điều khiển tinh thể hình thành
như mong muốn. Nuôi tinh thể
hiểu một cách đơn giản là quá
trình tạo ra một hạt mầm tinh
thể, sau đó lựa chọn ra hạt tinh
thể mầm xuất sắc nhất để chăm
sóc và “dưỡng” cho tinh thể lớn
lên. Những hạt tinh thể khi đã

trưởng thành sẽ có hình dạng,
kích thước và màu sắc khác nhau
tùy thuộc vào chất ban đầu chọn
nuôi. Để tạo ra được tinh thể
ưng ý, phải vận dụng kiến thức
Vật lý, Hóa học; nhưng muốn
thành công cần thêm nhiều yếu
tố khác, đặc biệt là thời tiết vì
ảnh hưởng nhiều đến việc hình
thành của tinh thể.
“Việc nuôi tinh thể rất tốn
công sức, thời gian, cũng ví như
mình nuôi một con vật hay
trồng và chăm sóc một
cây xanh vậy! Giai
đoạn đầu chưa hiểu
về kỹ thuật nuôi
tinh thể nên em
thất bại rất nhiều,
sau này khá hơn
nhưng khi thử
nghiệm nuôi các
loại tinh thể mới
cũng cứ thất bại. Mỗi
lần thất bại em rút ra
nhiều kinh nghiệm cho lần
sau đó thành công chắc chắn
hơn”, Thanh Lâm vui vẻ nói.
Ở cuộc thi này, Trường THPT
FPT Quy Nhơn mang về 3 giải ba
của hai nhóm học sinh lớp 11A5
(Bạch Vũ Huy, Lê Hồ Sỹ Kiệt,
Nguyễn Anh Nhật) và lớp 11A3
(Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Nguyễn Ngọc Anh Thư, Vi Đặng
Cẩm Huyền). Vận dụng kiến thức
khoa học để tạo ra những sản
phẩm lung linh màu sắc, đó là lý
do việc nuôi tinh thể hấp dẫn các
bạn ngay từ “cái nhìn” đầu tiên.
Bạch Vũ Huy chia sẻ: Nuôi
tinh thể là một quá trình khá
phức tạp, tỉ mỉ và cẩn trọng để có
thể thành công. Đó là tạo ra môi
trường có điều kiện nhiệt độ, áp

Thanh Lâm (thứ hai từ phải sang) nhận giải nhất cuộc thi Nuôi tinh thể tại Việt Nam giai
đoạn 2019 - 2022.
Ảnh: M.H
Những
tinh thể
nhiều
hình dáng,
màu sắc.
suất... phù hợp nhờ vào KHKT
để hình thành tinh thể và nuôi
lớn lên. Điều kiện nuôi tinh thể
ở mỗi loại tinh thể tùy vào đặc
tính của tinh thể, đòi hỏi phải có
kiến thức nền Hóa học, đôi tay
khéo léo, sự tỉ mỉ và cẩn thận để
tạo ra tinh thể đẹp, bởi chỉ cần
sai nhiệt độ hoặc sai khối lượng
cũng có thể làm ảnh hưởng đến
cả quá trình.

Nuôi dưỡng đam mê

Năm 2022 là năm thứ 3 cuộc
thi nuôi tinh thể được tổ chức
trong khuôn khổ dự án “Phát
triển chương trình đào tạo trong
lĩnh vực khoa học vật liệu và

phân tử theo định hướng nghiên
cứu”, do Cục Quản lý Giáo dục,
Nghe nhìn và Văn hóa thuộc Ủy
ban châu Âu tài trợ. Cuộc thi tổ
chức tại Việt Nam có 112 nhóm
học sinh, sinh viên từ 12 - 22 tuổi
tham gia.
Điểm đáng ghi nhận là sân
chơi khoa học này đã góp phần
phát hiện và giúp nhiều học sinh
bộc lộc đam mê làm khoa học.
Điều này thể hiện rất rõ khi 5
giải thưởng của Bình Định đều
do các em học sinh chinh phục.
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
(Trường THPT FPT Quy Nhơn)
cho hay, khi tham gia vào việc
nuôi tinh thể, em được học hỏi
thêm nhiều kiến thức về Hóa
học, về ngành khoa học tinh
thể. Hơn thế, đây cũng là cơ hội
để em xây dựng tinh thần làm
việc nhóm, được tiếp thêm niềm
đam mê nghiên cứu khoa học.
Còn Trần Thanh Lâm thì đúc
kết: Nuôi tinh thể rất thú vị! Em

CHUYỂN ĐỔI SỐ

ĐƯA KỸ NĂNG SỐ ĐẾN NGƯỜI DÂN:

Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số

Thực hiện chỉ đạo của Bộ TT&TT về
triển khai tổ công nghệ số cộng đồng
(CNSCĐ), UBND tỉnh đã ban hành kế
hoạch triển khai thực hiện vào ngày
27.5.2022. Đến giữa tháng 9.2022, cả tỉnh
có 154/159 xã, phường, thị trấn trong tỉnh
đã thực hiện và thành lập tổ CNSCĐ tại
1.076 thôn/xóm/khu phố với 4.190 người
tham gia.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Hải Giang, việc triển khai tổ CNSCĐ trên
địa bàn tỉnh nhằm đưa nền tảng số, công
nghệ số, kỹ năng số đến người dân, góp
phần thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS). Đặc
biệt, người dân tiên phong sử dụng nền
tảng số, công nghệ số sẽ trở thành tác
nhân thúc đẩy chính quyền CĐS mạnh
mẽ hơn. Hơn nữa, tổ CNSCĐ là lực lượng
mang tính huy động sức mạnh toàn dân,
ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài
của Ban Chỉ đạo CĐS từ tỉnh, huyện đến

xã, phường, thị trấn.
Nhiệm vụ của tổ CNSCĐ là thông tin,
tuyên truyền sâu rộng các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác
CĐS đến các hộ gia đình, người dân trong
thôn, làng, khối phố. Hướng dẫn người dân
sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số
và tương tác với chính quyền qua các nền
tảng được đánh giá, lựa chọn. Đồng thời,
hướng dẫn hộ kinh doanh, người dân trên
địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương
mại điện tử; mở tài khoản thanh toán điện
tử; hướng dẫn sử dụng công nghệ để
quảng bá sản phẩm.
Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ
này, mới đây, Sở TT&TT phối hợp với Cục
CĐS quốc gia (Bộ TT&TT) tổ chức tập huấn
cho các tổ CNSCĐ trong tỉnh. Ông Nguyễn
Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở TT&TT, nhấn
mạnh: “Hội nghị đã trang bị, bồi dưỡng
kiến thức, nâng cao nhận thức cho cán

bộ, đoàn viên, thanh niên về vai trò, trách
nhiệm khi tham gia tổ CNSCĐ. Từ đó, các
tổ CNSCĐ sẽ phổ biến đến các tầng lớp
nhân dân, giúp họ nâng cao nhận thức về
CĐS, tích cực ứng dụng CĐS vào sản xuất,
kinh doanh, khởi nghiệp trên nền tảng số”.
Sau khi tham gia Hội nghị bồi dưỡng,
tập huấn kiến thức CĐS, ông Nguyễn
Sanh Trinh - Phó trưởng Phòng VH-TT TX
Hoài Nhơn, Tổ trưởng tổ quản lý CNSCĐ
thị xã, cho hay: Toàn thị xã đã thành lập
173 tổ CNSCĐ với 757 người tham gia.
Sau hội nghị này, Hoài Nhơn sẽ tiếp tục
phối hợp với Sở TT&TT tiến hành tập
huấn, phổ biến kỹ năng số đến tổ CNSCĐ
xã, phường theo hình thức “cầm tay chỉ
việc”; từ đó, phổ biến nội dung đến các
thành viên tổ CNSCĐ thôn, khu phố để
tiến hành phổ biến kỹ năng số đến người
dân và DN trên địa bàn thị xã.
TRỌNG LỢI

vẫn sẽ tiếp tục thử sức để trải
nghiệm thêm ở mức độ cao hơn
với những sản phẩm tinh thể
mới, lạ hơn, phức tạp hơn.
Là một trong những đơn vị
chủ trì của cuộc thi, theo PGS.TS
Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường
ĐH Quy Nhơn, từ những sân chơi
này, các đơn vị tổ chức mong
muốn khơi gợi và tiếp sức niềm
đam mê khoa học trong giới trẻ,
kích thích tư duy sáng tạo, giúp
các em có phương pháp tiếp cận
KHCN. “Tôi cho rằng sân chơi
khoa học này có tác động lớn đến
quá trình nghiên cứu khoa học của
học sinh, sinh viên, tạo động lực
cho nhiều bạn trẻ tự tin hơn với
giấc mơ làm khoa học. Trong bối
cảnh cần đẩy mạnh khoa học cơ
bản cho sự phát triển bền vững,
các trường đại học, THPT cần
“tiếp lửa” nuôi dưỡng niềm đam
mê ấy trong các bạn học sinh,
sinh viên”, PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ
nhấn mạnh.
MAI HOÀNG

TP Đà Nẵng: Mỗi công
dân một QR code
TP Đà Nẵng đã chính thức đưa vào sử
dụng nền tảng công dân số. Theo đó mỗi
công dân được cấp một QR code theo
chuẩn quốc gia đại diện cho hồ sơ công
dân số để sử dụng trong các giao dịch
hằng ngày, như: Vào/ra nơi làm việc, thực
hiện các dịch vụ với chính quyền và DN:
Điện, nước, môi trường, y tế, giáo dục,
ngân hàng...
Để làm được điều này, TP Đà Nẵng đã
xây dựng nền tảng công dân số My Portal
(https://congdanso.danang.gov.vn hoặc
https://myportal.danang.gov.vn) và tích
hợp trên app DaNang Smart City. Nền tảng
này gồm hồ sơ công dân số cho mỗi người
dân (kho thông tin và tài liệu, dữ liệu số)
do người dân khai ban đầu và tự động
tích hợp, đồng bộ. Người dân quản lý và
sử dụng thông tin, dữ liệu số để sử dụng
dịch vụ tiếp theo mà không phải khai báo
lại hoặc không phải nộp thêm hồ sơ đã có.
Đến nay, nền tảng công dân số của TP
Đà Nẵng đã có hơn 240.000 tài khoản/kho
dữ liệu công dân số.
(TheoTTO)
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Đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng
cho lao động nông thôn
Với mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần
tăng thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới, Sở LĐ-TB&XH và Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức các
lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghề, chuyển giao tiến bộ KHKT.

Nắm bắt kỹ thuật mới

Có diện tích đất vườn lớn,
vừa trồng đậu, mì, bắp, anh
Lê Văn Thiên (34 tuổi, ở thôn
Tùng Chánh, xã Cát Hiệp,
huyện Phù Cát) còn chăn nuôi
gà. Năm nay, khi địa phương
và các đơn vị liên quan tuyển
sinh lớp Nuôi và phòng trị
bệnh cho gà, anh Thiên tham
gia ngay.
“Tôi đã nuôi gà 2 năm. Ở
vùng của tôi, chăn nuôi khá
phát triển khi mình có thể tận
dụng nông sản địa phương
để làm nguồn thức ăn. Tham
gia học tại lớp nghề Nuôi và
phòng trị bệnh cho gà, tôi
biết rõ hơn về nguyên nhân,
triệu chứng, cách phòng, chữa
các loại bệnh của gà, biết loại
thuốc đặc trị cho từng loại
bệnh. Mình sẽ tự tin “bắt
bệnh”, dùng thuốc cho gà”,
anh Thiên cho biết.
Nhà anh Thiên cũng là nơi
triển khai giờ học thực hành
của lớp đào tạo nghề cho lao
động nông thôn. Tại đây có
khoảng 100 con gà do lớp học
đầu tư để trao đổi kiến thức,
luyện tập các kỹ năng trong
giờ thực hành.
Tham gia lớp nghề nông
nghiệp Nuôi và phòng trị
bệnh cho trâu, bò, hơn 30 học
viên là lao động nông thôn ở
xã Phước Quang (huyện Tuy
Phước) đã sắp xếp thời gian,
tham gia đầy đủ các giờ học,
bài kiểm tra theo lịch của lớp.
Ông Trần Quốc Thắng, Phó
Chủ tịch Hội Nông dân xã

Giảng viên lớp Nuôi và phòng trị bệnh cho gà hướng dẫn học viên xã Cát Hiệp (huyện Phù Cát) kỹ thuật tiêm trên
vật nuôi. 									
Ảnh: N.M
Phước Quang, cho biết: “Việc
tổ chức các lớp ở trụ sở thôn,
học lý thuyết vào buổi tối,
khi người dân đã xong việc
nhà, đồng áng; giờ học thực
hành được bố trí hợp lý, nên
bà con có thể tiết kiệm được
thời gian, nỗ lực tham gia lớp.
Phần lớn người dân trên địa
bàn xã nuôi bò theo tập quán,
kinh nghiệm từ xưa truyền
lại. Đây cũng là dịp bà con
nắm bắt kỹ thuật, kiến thức
mới, áp dụng vào chăn nuôi
để tăng thu nhập”.
Ông Mang Văn Dự (58
tuổi, ở thôn Lộc Ngãi, xã

Phước Quang) đã nuôi bò hơn
30 năm. Ông và những người
nông dân nơi đây nhờ con bò
mà từng bước có nguồn thu
nhập ổn định, nhà cửa khang
trang, kinh tế khá hơn trước.
Ông nói: “Tôi vừa bán 2 bò
mẹ và 2 bò con, chuồng đang
để trống, dự định sẽ mua lại
2 nghé để nuôi đợt tiếp theo.
Nuôi bò sợ nhất là bò bệnh,
mình mất vốn. Tham gia lớp
nghề này, tôi biết thêm nhiều
kiến thức phòng bệnh, chữa
bệnh, cùng với kinh nghiệm
đã có, mong việc chăn nuôi
sẽ ngày càng hiệu quả hơn”.

Góp phần xây dựng
nông thôn mới

Đã hoàn thành xây dựng
nông thôn mới, tiếp tục duy
trì và nâng cao chất lượng các
tiêu chí, hướng tới mục tiêu
xây dựng nông thôn mới nâng
cao trong thời gian đến, các
địa phương như Tuy Phước,
Phù Cát dành nhiều sự quan
tâm cho công tác đào tạo nghề
cho lao động nông thôn.
Phó trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Phù Cát Trần
Văn Nghiêu cho biết: Để triển
khai các lớp nghề hiệu quả,
khâu tuyển sinh cần được

chuẩn bị kỹ. Các xã, các đơn vị
liên quan đã khảo sát nhu cầu
học nghề của người dân để mở
các lớp phù hợp với nhu cầu của
người học và định hướng phát
triển KT-XH của địa phương.
Chung quan điểm, ông
Nguyễn Văn Quí, Phó trưởng
Phòng LĐ-TB&XH huyện Tuy
Phước, nói thêm: “Nhu cầu
học nghề của bà con tương
đối lớn. Để tăng cơ hội tiếp
cận với kiến thức, kỹ năng
nghề, nhằm phát triển kinh tế
hộ gia đình, giảm nghèo bền
vững, các lớp nghề tập trung
tuyển sinh nhóm đối tượng
được hỗ trợ chi phí học nghề
theo quy định, gồm: Người
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,
người lao động có thu nhập
thấp. Tuy nhiên, khái niệm
người lao động có thu nhập
thấp chưa rõ, chúng tôi mong
các cơ quan cấp trên sớm có
hướng dẫn để địa phương có
thể triển khai”.
Là địa phương được phê
duyệt kế hoạch đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao trong
năm 2022, xã Phước Quang
(huyện Tuy Phước) đang dồn
lực để hoàn thành các tiêu chí.
Ông Trần Quốc Dũng, Phó Bí
thư Đảng ủy xã Phước Quang,
cho rằng: “Từ các lớp nghề cho
lao động nông thôn, người dân
biết áp dụng vào làm kinh tế,
nâng cao thu nhập. Đây là
một trong những yếu tố góp
phần đạt tiêu chí về thu nhập,
về lao động trong xây dựng
nông thôn mới nâng cao. Địa
phương sẽ tiếp tục chỉ đạo các
cơ quan liên quan rà soát nhu
cầu người dân để đăng ký các
lớp nghề thiết thực, hiệu quả”.
NGUYỄN MUỘI

Mến thương tình bạn sinh viên Việt - Lào
Không chỉ cùng tham gia các hoạt động
chung do trường tổ chức, sinh viên Việt Nam
và sinh viên Lào tại Trường ĐH Quy Nhơn còn
có sự gắn bó qua việc hỗ trợ nhau cùng tiến
bộ trong học tập, tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp.
Chăm chú nghe giảng xong tiết học
đầu giờ chiều, Latsamy Phongsawat (lớp
Quản lý nhà nước K42, Khoa Lý luận
chính trị - Luật - Quản lý nhà nước) cùng
người bạn chung lớp là Nguyễn Thị
Thùy Linh nán lại lớp để trao đổi bài vở.
Từ năm học 2021 - 2022, Latsamy
phải học với lịch dày đặc, bởi vừa học
bù những môn ở học kỳ trước, vừa học
các môn mới, chưa biết nên giải quyết
ra sao thì Thùy Linh đã chủ động lập đề
cương, giảng lại bài cho Latsamy. Cả hai
nỗ lực cả ngày lẫn đêm, tìm thêm thông
tin trên mạng để bổ sung, mở rộng kiến
thức. Nhờ đó, Latsamy không những
hoàn thành tốt mục tiêu đề ra mà còn
nhận học bổng của trường vì thành tích
xuất sắc trong học tập.
“Vì bất đồng ngôn ngữ nên việc học
của em gặp một số khó khăn nhất định,
chẳng hạn như các từ chuyên môn, các

Tương tự, Sounthay
Saitamboy (sinh viên
lớp Tài chính ngân
hàng K43B, khoa Tài
chính - Ngân hàng &
Quản trị kinh doanh)
cũng thân thiết với cô
bạn Võ Thị Trà My vì
sự chu đáo, nhiệt tình.
Vốn là trẻ mồ côi
có hoàn cảnh khó
khăn, Sounthay đã nỗ
lực rất nhiều để giành
học bổng và trở thành
1 trong 5 học sinh của
Latsamy (trái) và Thùy Linh cùng xem lại bài vở sau giờ học ở lớp. tỉnh Champasak sang
Ảnh: D.L học tại Trường ĐH
Quy Nhơn. Ngày mới
câu hỏi khó liên quan đến chuyên ngành. sang Việt Nam, làm quen với môi trường
Khi đó, Linh đã hỏi thăm và dành thời học đường, cậu bạn rất ngạc nhiên khi
gian để giải thích cho em hiểu”, Latsamy thấy giảng viên và bạn cùng lớp có tốc
tâm sự.
độ tính toán rất nhanh. Hỏi ra mới biết,
Còn với Thùy Linh, việc giúp đỡ mọi người ai cũng dùng máy tính cả.
người bạn nước ngoài đáng mến chung Đến lúc này, Sounthay mới biết đến máy
lớp là điều dễ hiểu, bởi “Latsamy chăm tính, bởi khi còn ở quê, Sounthay chỉ tính
học và thân thiện lắm! Bạn ấy hiền lành và toán thủ công.
năng động, mọi người trong lớp ai cũng
Sounthay chia sẻ: “Lúc còn học ở Lào,
quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ khi cần”.
từ lớp 1 đến 12, em không sử dụng máy

tính vì không biết đến dụng cụ học tập
này, cho đến khi học ở Trường ĐH Quy
Nhơn. Hiện tại, em đã có máy tính rồi
nhưng vẫn chưa thạo cách dùng. Trà My
chính là người đầu tiên hướng dẫn em”.
Cứ vậy, Trà My và Sounthay đồng
hành cùng nhau trong suốt chặng đường
học tập. Cô bạn người Việt luôn hiểu rất
nhanh những vấn đề mà cậu bạn gặp
phải, từ đó cho lời khuyên, chia sẻ nhiệt
tình. Trà My kể: “Mỗi khi Sounthay cần,
em đều giúp bạn hết lòng. Sounthay
luôn tràn đầy năng lượng nên em quý
mến bạn”.
Không chỉ với My, Sounthay còn gắn
bó với sinh viên Việt Nam ở các khoa
khác nhờ thường xuyên tham gia các
hoạt động TDTT, khi thì đá bóng, bóng
chuyền, cầu lông… Bởi vậy, dễ hiểu khi
số lượng bạn Việt Nam của cậu không
kém gì số bạn Lào.
“Khoảng thời gian học tại đây, điều
em trân trọng nhất là làm quen nhiều
người bạn Việt Nam. Có những bạn đã
tốt nghiệp nhưng vẫn giữ liên lạc để hỏi
thăm, trò chuyện. Em mong rằng, tình
bạn Việt - Lào sẽ luôn gắn bó như thế”,
Sounthay bày tỏ.
DƯƠNG LINH
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Bình Định

CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

Đúng pháp luật, kịp thời hạ nhiệt “điểm nóng”
Thời gian qua, chính quyền các địa phương và các ngành chức năng trong tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, kịp thời giải quyết đúng quy định các khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để xảy ra tình huống phức tạp; góp phần ổn định an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội.

Nghiêm túc, đúng quy định

Theo Ban Tiếp công dân
(TCD) tỉnh, thời gian qua,
chính quyền các huyện, thị xã,
thành phố và các sở, ngành
trên địa bàn tỉnh xây dựng
kế hoạch, tổ chức thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả việc
TCD thường xuyên, định kỳ,
đột xuất theo quy định của
Luật TCD và Nghị định số 64/
NĐ-CP của Chính phủ (quy
định chi tiết thi hành một số
điều của Luật TCD). Qua đó,
tạo điều kiện thuận lợi cho
công dân thực hiện quyền
khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến
nghị, phản ánh theo đúng quy
định pháp luật.
Bên cạnh đó, các địa
phương và cơ quan, đơn
vị gắn việc TCD, xử lý đơn
thư KNTC, kiến nghị, phản
ánh của công dân với tuyên
truyền, giải thích, vận động
người dân chấp hành các chủ
trương, đường lối, chính sách.
Phối hợp với cơ quan Thanh
tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
các cơ quan Nhà nước có liên
quan trong việc giải quyết
KNTC, kiến nghị, phản ánh
của công dân; góp phần hạn
chế tình trạng đùn đẩy, né
tránh trách nhiệm, giải quyết
chậm trễ đối với các vụ việc
thuộc thẩm quyền.
Theo thống kê, từ ngày
1.8.2021 đến ngày 31.7.2022,
các cấp, các ngành trong tỉnh
đã tiếp 1.995 lượt/2.769 người
đến trụ sở ban TCD và các

Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Tuy Phước. 			
cơ quan Nhà nước trình bày
1.779 vụ KNTC, kiến nghị,
phản ánh. Qua đó, các cấp,
các ngành hướng dẫn công
dân thực hiện KNTC, kiến
nghị, phản ánh theo đúng
quy định pháp luật; giải thích,
thuyết phục công dân chấp
hành quyết định giải quyết
đã có hiệu lực của cấp thẩm
quyền; chỉ đạo kiểm tra, đôn
đốc giải quyết kịp thời các vụ
việc thuộc thẩm quyền.

Giải quyết kịp thời

Theo Thanh tra tỉnh, hầu
hết nội dung KNTC, kiến
nghị, phản ánh của công dân
liên quan đến lĩnh vực đất
đai, thực hiện chính sách bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư
khi thu hồi đất để triển khai

các dự án xây dựng cơ sở hạ
tầng, phát triển KT-XH. Một
số vụ việc khiếu nại, kiến
nghị có tính chất đông người
đã được chính quyền các địa
phương và các cấp, ngành
liên quan kịp thời tiếp nhận,
xử lý theo đúng quy định
pháp luật.
Trong thời gian từ ngày
1.8.2021 đến ngày 31.7.2022,
các cấp, các ngành đã tiếp
nhận, xử lý 3.066 đơn KNTC,
kiến nghị, phản ánh. Trong
đó, có 590 vụ việc khiếu
nại; 39 vụ việc tố cáo; 1.144
vụ việc kiến nghị, phản ánh
thuộc thẩm quyền giải quyết
của thủ trưởng cơ quan hành
chính Nhà nước các cấp.
Đến cuối tháng 7.2022,
trong số 590 vụ việc khiếu nại

An Lão tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến
(BĐ) - TAND, Viện KSND
và Trại tạm giam CA huyện
An Lão vừa phối hợp tổ
chức phiên tòa xét xử trực
tuyến, tuyên phạt 12 tháng
tù giam đối với bị cáo Đinh
Văn Triết (SN 1987, ở xã An
Trung, huyện An Lão), phạm
tội hủy hoại rừng.
P h i ê n t ò a t r ự c t u yế n
được thực hiện tại 2 điểm
cầu là TAND huyện (có sự
tham gia của những người

tiến hành tố tụng theo quy
định của pháp luật) và điểm
cầu nhà tạm giữ CA huyện,
nơi bị cáo Triết đang bị
tạm giam.
Theo cáo trạng, khoảng
tháng 3.2022, Triết đến khu
vực rừng tự nhiên có tục
danh Nước Tà Man, thuộc
lô 2, khoảnh 5, tiểu khu 4, xã
An Trung (do UBND xã An
Trung quản lý), dùng rựa và
cưa máy cầm tay phá rừng

để làm rẫy, với diện tích phá
hoại là 3.881 m 2 rừng phòng
hộ; trữ lượng rừng bị thiệt
hại là 20,83 m 3 (có giá trị
trên 69 triệu đồng).
Tại tòa, các cơ quan tiến
hành tố tụng triển khai đầy
đủ các thủ tục của một phiên
tòa theo quy định; bị cáo có
mặt đúng giờ, nghe rõ và trả
lời rõ các câu hỏi, yêu cầu
của Hội đồng xét xử.
K.ANH

Phân cấp giải quyết 3 thủ tục hành chính
thuộc lĩnh vực thanh tra
Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 1015/QĐ-TTg
phê duyệt phương án phân
cấp trong giải quyết thủ tục
hành chính thuộc phạm vi
quản lý của các bộ, cơ quan
ngang bộ.
Theo đó, đối với lĩnh
vực thanh tra, có 3 thủ tục
hành chính trong phương
á n p h â n c ấ p g i ả i q u yế t

thuộc phạm vi quản lý của
Thanh tra Chính phủ, gồm:
Cấp mới thẻ thanh tra, cấp
lại thẻ thanh tra, đổi thẻ
thanh tra. Nội dung phân
cấp thẩm quyền giải quyết
3 thủ tục nêu trên là từ
Tổng Thanh tra Chính phủ
về chủ tịch UBND cấp tỉnh;
lộ trình thực hiện trong
năm 2022.

Quyết định số 1015/QĐ-TTg
cũng giao các bộ, cơ quan
ngang bộ chủ trì, phối hợp với
các bộ, cơ quan liên quan ban
hành văn bản quy phạm pháp
luật sửa đổi, bổ sung, thay thế,
bãi bỏ các quy định liên quan
theo thẩm quyền hoặc trình
cấp có thẩm quyền xem xét,
ban hành.
(Theo ttt.binhdinh.gov.vn)

Ảnh: Thanh tra huyện Tuy Phước
thuộc thẩm quyền, thủ trưởng
cơ quan hành chính Nhà nước
các cấp đã giải quyết 517 vụ
việc (đạt hơn 87,6%); đã tổ
chức thi hành 403/517 quyết
định giải quyết khiếu nại có
hiệu lực pháp luật. Qua đó,
kiến nghị khôi phục quyền, lợi
ích hợp pháp cho công dân gần
5,5 tỷ đồng và hơn 29.990 m2
đất các loại.
Đối với 39 vụ tố cáo thuộc
thẩm quyền, thủ trưởng cơ
quan hành chính Nhà nước
các cấp đã giải quyết 37 vụ
(hơn 94,8%); đã tổ chức thi
hành 29/37 quyết định xử lý
về tố cáo có hiệu lực pháp
luật. Qua giải quyết tố cáo,
các cấp, các ngành chỉ đạo tổ
chức kiểm điểm, chấn chỉnh
công tác quản lý tại các cơ

Hiện nay, trên địa bàn
tỉnh có 210 cán bộ, công
chức làm công tác tiếp công
dân ở các cấp. Hầu hết cán
bộ, công chức có trình độ
chuyên môn phù hợp, được
bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp
ứng tiêu chuẩn và yêu cầu
công việc.
quan, đơn vị có phát sinh
đơn thư tố cáo. Đồng thời,
chuyển hồ sơ sang cơ quan
điều tra 1 vụ việc có dấu
hiệu tội phạm.
Ông Nguyễn Văn Thơm,
Chánh Thanh tra tỉnh, nhìn
nhận: Các cấp, các ngành đã
phân loại, xử lý đơn KNTC,
kiến nghị, phản ánh theo
đúng trình tự, thủ tục. Việc
thụ lý, giải quyết đơn KNTC
theo thẩm quyền đảm bảo
đúng quy định pháp luật;
công tác kiểm tra, xác minh
đơn KNTC được thực hiện
công khai, minh bạch.
Theo đánh giá của UBND
tỉnh, thời gian qua, nhiều
ngành, địa phương chú trọng
chỉ đạo tăng cường theo dõi,
nắm chắc tình hình KNTC của
công dân trong phạm vi thuộc
thẩm quyền quản lý; kịp thời
chỉ đạo giải quyết ngay từ khi
phát sinh tại cơ sở, không để
xảy ra tình huống phức tạp, bị
động. Quá trình giải quyết đã
chú trọng thực hiện tốt việc
tổ chức đối thoại với công
dân; vận dụng linh hoạt, phù
hợp các chính sách, pháp luật,
bảo đảm giải quyết dứt điểm
vụ việc.
MINH NHÂN

Giở thói côn đồ, cùng lãnh án tù
Viện KSND và TAND
huyện Tây Sơn vừa phối hợp tổ
chức phiên tòa xét xử rút kinh
nghiệm vụ án Nguyễn Thanh
Trình cùng đồng phạm về tội
cố ý gây thương tích. Đây là
vụ án được ứng dụng số hóa
hồ sơ, công bố tài liệu, chứng
cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, Nguyễn
Thanh Trình (SN 2004, ở xã
Bình Tường, huyện Tây Sơn)
và Đặng Xuân Khoa (SN 2003,
ở xã Bình Nghi, huyện Tây
Sơn) có mâu thuẫn. Khoảng 22
giờ ngày 22.10.2021, thấy Khoa
nhậu cùng một số người bạn
tại quán ở thị trấn Phú Phong,
Trình rủ Đào Thanh Kiên (SN
2001), Nguyễn Ngọc Thiện (SN
2007, cùng ở xã Bình Tường),
Lê Đức Anh Trung (SN 2003,
ở xã Tây Thuận) và Bùi Duy
Nhân (SN 2003, ở thị trấn Phú
Phong) đến đánh Khoa. Tất cả
đồng ý. Sau đó, Trình, Kiên,
Trung, Thiện và Nhân sử dụng
dao tự chế chém Khoa gây
thương tích với tỷ lệ thương
tật 17%.
Tại phiên tòa, một số bị

cáo không thành khẩn, quanh
co, chối tội, đổ lỗi cho người
khác… Tuy nhiên, với sự chuẩn
bị kỹ lưỡng, nắm chắc nội dung
vụ án, các quy định của pháp
luật và văn bản liên quan, kiểm
sát viên đã tham gia xét hỏi,
làm rõ nhiều nội dung của vụ
án. Trong quá trình đối đáp,
tranh luận, kiểm sát viên đã
công bố các hình ảnh tài liệu,
chứng cứ được số hóa để làm
sáng tỏ hành vi phạm tội của
tất cả các bị cáo. Qua đó khẳng
định quan điểm truy tố của
viện kiểm sát được nêu trong
cáo trạng là đúng người, đúng
tội, đúng pháp luật.
Trên cơ sở diễn biến tại
phiên tòa, đề nghị của đại diện
viện kiểm sát, căn cứ Điều 134
Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét
xử tuyên phạt Nguyễn Thanh
Trình 18 tháng tù, Lê Đức Anh
Trung 12 tháng tù; Đào Thanh
Kiên và Bùi Duy Nhân mỗi bị
cáo 9 tháng tù về tội cố ý gây
thương tích. Riêng đối tượng
Nguyễn Ngọc Thiện chưa đủ
tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
MỘC MIÊN

Bình Định
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Công chức, viên chức
nghỉ việc hàng loạt,
Bộ trưởng Nội vụ nêu
giải pháp khắc phục

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị
Thanh Trà vừa ký văn bản gửi các bộ,
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương về việc khắc phục
tình trạng cán bộ, công chức, viên chức
nghỉ việc, thôi việc.
Theo đó, để khắc phục tình trạng
trên, đồng thời nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị
các bộ, ngành, địa phương quan tâm xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện
vọng, đặc biệt là ở cấp cơ sở; cải thiện
môi trường làm việc theo hướng chuyên
nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh,
tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó,
ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức.
Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tham
mưu, hoàn thiện các quy định về xã hội
hóa, định mức kinh tế - kỹ thuật, định
mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn
giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng
ngân sách nhà nước... làm cơ sở để phê
duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự
nghiệp công lập.
Bộ Nội vụ cũng lưu ý có các chính
sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công
chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế
khó khăn; xây dựng đội ngũ lãnh đạo,
quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức
tốt công việc, tạo niềm tin, khuyến khích
cán bộ, công chức, viên chức làm việc...
(Theo VNE)

Giá xăng giảm
630 đồng/lít, dầu
diesel giảm hơn
1.600 đồng/lít

Ngày 21.9, Liên bộ Công Thương Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng
dầu theo hướng giảm đồng loạt các
mặt hàng.
Cụ thể, giá xăng RON95 giảm
630 đồng/lít, giá bán là 22.580 đồng/lít;
xăng E5 RON92 giảm 450 đồng/lít, giá
bán là 21.780 đồng/lít.
Giá dầu diesel cũng giảm mạnh
1.650 đồng/lít, xuống 22.530 đồng/lít.
Với mức giảm này, giá dầu diesel vẫn
cao hơn giá xăng E5 RON92.
Tại kỳ điều hành giá liền trước, Liên
bộ Công Thương - Tài chính cũng công
bố giảm hầu hết các mặt hàng. Theo
đó, giá xăng RON95 giảm 1.015 đồng/
lít, bán ra mức 23.215 đồng/lít, xăng
E5 RON92 giảm 1.128 đồng/lít, bán ra
là 22.231 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng
giảm 1.008 đồng/lít, bán ra mức 24.180
đồng/lít.
(Theo VTC News)

Xuất khẩu tăng tốc để cán đích
Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa
công bố, kỳ 2 tháng 8 (từ ngày 16 - 31.8)
kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt
35,42 tỷ USD, tăng 16,6% (tương ứng
tăng 5,05 tỷ USD) so với kết quả thực
hiện trong nửa đầu tháng 8.2022.
Kết quả đạt được trong nửa cuối
tháng 8 đưa tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu của cả nước trong 8 tháng đầu
năm lên 499,71 tỷ USD, tăng 15,9% so
với cùng kỳ năm 2021.
Trong kỳ 2 tháng 8, cán cân thương
mại hàng hóa thặng dư 3,97 tỷ USD.
Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt
Nam xuất siêu 5,49 tỷ USD (thời điểm
này năm trước, Việt Nam đang nhập
siêu 3,52 tỷ USD).
Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục
trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công
Thương), cho rằng: Xuất nhập khẩu
đạt được kết quả này là do Chính phủ
đã quyết tâm mở cửa trở lại các hoạt
động kinh tế từ quý IV/2021, tạo động
lực cho các ngành sản xuất, dịch vụ
tranh thủ đáp ứng các yêu cầu của
thị trường thế giới để đẩy mạnh xuất
khẩu. Bên cạnh đó là những thuận lợi
đến từ các Hiệp định thương mại tự do
(FTA) đã góp phần giúp DN có được
thị trường xuất khẩu một cách thuận
lợi hơn.
“Việc suy thoái và lạm phát có thể
gây ra biến động về tỷ giá, ảnh hưởng
đến hoạt động xuất nhập khẩu. Trong
bối cảnh như vậy thì việc chúng ta
đạt được mức xuất siêu như hiện nay
là yếu tố rất tốt để góp phần ổn định
kinh tế vĩ mô cũng như động lực để
đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu
trong những tháng cuối năm”, ông

Xuất nhập khẩu đạt được kết quả này là do Chính phủ đã quyết tâm mở cửa trở lại các hoạt động kinh
tế từ quý IV/2021, tạo động lực cho các ngành sản xuất, dịch vụ.
Ảnh minh họa
Trần Thanh Hải nhìn nhận.
Với tốc độ tăng trưởng như hiện
nay, lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu
nhận định nhiều khả năng tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu của cả năm 2022
sẽ đạt trên 700 tỷ USD. Cán cân thương
mại có thể duy trì xuất siêu và xuất
nhập khẩu sẽ vượt mục tiêu Quốc hội
và Chính phủ đã đặt ra là tăng 7 - 8%.
Tuy nhiên, Cục Xuất nhập khẩu
cũng dự báo cơ hội của xuất khẩu năm
nay sẽ song hành cùng thách thức. Bởi,
tình hình lạm phát, suy thoái còn nhiều
bất định, nhất là tại châu Âu và Mỹ.

Tình hình chiến sự giữa Nga - Ukraine,
khủng hoảng năng lượng, lương thực
còn kéo dài, đe đọa đến tính bền vững
của thu nhập khả dụng của người tiêu
dùng ở các nước phát triển, tạo áp lực
khiến mức tiêu dùng hàng nhập khẩu
từ Việt Nam không còn như trước. Đặc
biệt, mức độ kéo dài của khó khăn còn
phụ thuộc vào tình hình biến động địa
chính trị tại nhiều quốc gia, cũng như
tính đúng đắn trong điều hành chính
sách tiền tệ của Mỹ và các nước châu
Âu, kể cả Việt Nam.
(Theo VGP)

Miền Bắc, miền Trung có thể đón hai đợt
mưa lớn liên tiếp
Do tác động của áp cao lục địa kết
hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ngày
21.9, khu vực phía Đông Bắc Bộ, các
tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận,
Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào
và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ
chiều 22.9, mưa mở rộng ra các tỉnh
Trung Trung Bộ. Dự báo trong hai ngày
22 - 23.9, khu vực từ Quảng Bình đến
Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có
nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến

40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.
Mưa giông ở Bắc Bộ và mưa lớn ở
vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng
kéo dài đến ngày 24.9. Trong khi đó,
mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến
Thừa Thiên Huế có khả năng kéo dài
đến ngày 25.9. Trong mưa giông có khả
năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại
các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các
khu vực trũng, thấp.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa
Thiên Huế từ ngày 27 - 29.9 cũng có mưa
vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất
to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra
lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trong khi đó, tại Trung và Nam
Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, đợt
mưa giông kéo dài nhiều ngày qua chưa
có dấu hiệu chấm dứt, dự báo còn tiếp
tục kéo dài trong nhiều ngày tới.
(Theo tienphong.vn)

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
Trần Hữu Thế
Ngày 21.9, Phó Thủ tướng Thường
trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết
định 1106/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình
thức cảnh cáo đối với ông Trần Hữu
Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên,
nhiệm kỳ 2021 - 2026, do đã có những
vi phạm, khuyết điểm trong công tác
và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi
hành kỷ luật về đảng.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường
trực Phạm Bình Minh cũng ký Quyết
định 1107/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình
thức xóa tư cách Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ
2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Chí
Hiến, do đã có những vi phạm, khuyết
điểm trong công tác và Ban Bí thư đã

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.
Ảnh: Cổng TTĐT Phú Yên
thi hành kỷ luật về đảng.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã vi
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy
chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông

lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra,
giám sát, để Ban Cán sự Đảng UBND
tỉnh, UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá
nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp
luật của Nhà nước trong quản lý sử
dụng đất đai, tài sản Nhà nước, quản lý
và bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản,
đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y
tế, thi tuyển công chức năm 2017 - 2018;
một số cán bộ, đảng viên trong đó có cả
lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh bị xử
lý hình sự.
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu
quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và
tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong
xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của
cấp ủy, chính quyền địa phương, đến
mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
(Theo laodong.vn)
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CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER QUI NHƠN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
u Số lượng: Kế toán tổng hợp - Hạn nộp: Ngày 30.9.2022.
u Nhiệm vụ công việc: Phụ trách kế toán tổng hợp và kế toán

quản trị công ty.
u Yêu cầu và quyền lợi:
+ Cử nhân chuyên ngành kế toán, tài chính có kinh nghiệm trên 5
năm, có chuyên môn tốt.
+ Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
+ Chế độ thưởng, phúc lợi theo quy định công ty và hưởng đầy đủ các
chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
u Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER QUI NHƠN
Địa chỉ: 83 Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Hoặc nộp hồ sơ online qua Email: viconshipquinhon@viconship.com.vn
Zalo: 0914543479 Chị Tiền
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 22.9.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc
nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có 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 24 - 260C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng,
chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải
rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn
xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. 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)

Bình Định

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ
tỉnh Bình Định cần tuyển nhân viên bảo vệ:
1. Số lượng: 1 người (Nam).
2. Yêu cầu:
- Trình độ tốt nghiệp Phổ thông trung học.
- Tuổi đời không quá 60 tuổi.
- Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định.
- Có lý lịch rõ ràng, sức khỏe tốt.
3. Tiền lương: Thỏa thuận.
4. Hình thức tuyển dụng: Trao đổi phỏng vấn trực tiếp.
5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30.9.2022
(trong giờ làm việc).
- Địa điểm nhận hồ sơ:
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ - TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH
Địa chỉ: 12 Mai Hắc Đế, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3822474 - 0256.3823758

NHÀ - ĐẤT
n Cho thuê/bán nhà (làm trụ sở, cửa hàng): Số nhà 98 đường
3 tháng 2, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Diện tích
sử dụng: 200 m2 (chưa tính gác lửng). Mặt tiền: 10 m; chiều dài: 20 m;
nhà nằm trên QL 1A, gần chợ, trường học, ngân hàng, trung tâm thị
trấn; điện, nước đầy đủ (đang là: Câu lạc bộ Bida Thảo Nguyên).
Giá và thời gian thuê/bán: Thương lượng.
n Cho thuê/bán kho bãi, nhà xưởng: Đường 3 tháng 2, khu phố
An Khương, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; cách
QL 1A 20 m, đường vào rộng 6 - 15 m; diện tích sử dụng: 432 m2, trong
đó nhà tiền chế: 368 m2; chiều cao: 5,6 m; có kho: 100 m2; có 2 nhà vệ
sinh, cổng vào 4,6 m, điện, nước đầy đủ, sử dụng ngay.
Giá và thời gian thuê: Thương lượng.
Liên hệ điện thoại 0903523319 - 0903582049

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 39/2022 từ ngày 27.9.2022 đến ngày 3.10.2022
THỨ BA, NGÀY 27.9.2022: H. Vân Canh: 8h30-10h: TBA Đắc
Đâm 1. 10h30-11h30: TBA TTYT huyện Vân Canh. 14h-15h30: TBA Đức
Long. TX An Nhơn: 7h-15h40: TBA KDC Trung Lý. 7h-16h30: Xã Nhơn Phúc.
H. Phù Cát: 7h30-9h30: Thôn Phong An - xã Cát Trinh; Thôn Hòa Dõng - xã
Cát Tân; Thôn Xuân Chánh, Chánh Lạc - xã Cát Tường. 6h45-14h45: Lộ 1 TBA
Hữu Hạnh. 12h45-14h45: Lộ 2 TBA Hữu Hạnh. 6h45-11h15: Lộ 1 TBA Gia
Lạc. 11h15-13h45: Lộ 2 TBA Gia Lạc. TX Hoài Nhơn: 6h30-18h30: Thôn Định
Trị, Định Công, Mỹ Thọ - xã Hoài Mỹ. 14h30-17h: Thôn Khánh Trạch - xã Hoài
Mỹ. 7h15-14h30: Khu phố Thiện Đức Đông - phường Hoài Hương. H. Tây
Sơn: 7h-11h30: Lộ 1 TBA Xóm Nam - xã Tây Bình. 10h-11h13: Lộ 2 TBA Xóm
Nam - xã Tây Bình. 7h15-8h30: TBA Thế Sang - xã Tây Xuân. 8h30-9h30: TBA
Thế Sang 2 - xã Tây Xuân. 14h-15h15: TBA Thái Long - xã Tây Xuân.
THỨ TƯ, NGÀY 28.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h-16h: Các TBA Thiện Tâm,
BT Mê Kong 2, Vtstone, Tân Đại Hưng 1, 2, 3, 4, Viettel Nhơn Hội, Minh Dương
1, 2. TX An Nhơn: 6h30-8h10: Khu vực Bả Canh - phường Đập Đá; Khu vực
Châu Thành - phường Nhơn Thành. 16h30-17h45: Khu vực Bả Canh - phường
Đập Đá; Khu vực Châu Thành - phường Nhơn Thành. 7h-15h10: Khu vực Kim
Châu - phường Bình Định. 7h-16h30: Khu vực An Lộc, Long Quang - phường
Nhơn Hòa. 7h15-10h30: Khu vực Trung Ái - phường Nhơn Hòa. TX Hoài
Nhơn: 7h15-9h30: Thôn An Sơn - xã Hoài Châu. H. Hoài Ân: 7h-11h: Thôn
Mỹ Đức, Mỹ Thành - xã Ân Mỹ; Thôn Phước Bình, Hội Trung - xã Ân Hảo Đông.
H. Tây Sơn: 7h15-8h15: TBA Thuận Phát - xã Tây Xuân. 8h30-9h30: TBA Tân Vạn
Xuân - xã Tây Xuân. 14h-15h15: TBA Thái Anh - xã Tây Xuân. H. Vĩnh Thạnh:
7h-16h: Các TBA UBND - xã Vĩnh Hiệp, Thạnh Quang, Tà Má - xã Vĩnh Hiệp.
THỨ NĂM, NGÀY 29.9.2022: TP Quy Nhơn: 8h-15h30: Các TBA Lê Hồng
Phong 2, 3, 4, 5, Ngân hàng ACB, Tăng Bạt Hổ 3, Sân vân động, Hai Bà Trưng
4, 5, Nguyễn Trãi, Viện kiểm sát. 6h-12h: Đường Trần Nhân Tông và TBA Nhơn
Phú 2 - phường Nhơn Phú. H. Tuy Phước: 7h-13h: Các TBA Luật Lễ 1, Luật 2,
Luật Lễ 3, chợ Diêu Trì, Phước Long 2, Ga Diêu Trì, Trung tâm Tín Hiệu, Chi cục
Thuế, Diêu Trì 2, Xi măng Diêu Trì, Hoàng Long 2. 7h-14h: Các TBA LS 2, Trần
Phú. 7h-13h: Các TBA Xi măng Diêu trì 1 & 2. TX An Nhơn: 6h-7h20: Khu vực
Tân Lập, Vòng Thành - xã Nhơn Lộc, Nam Tượng - xã Nhơn Tân. 7h-16h30: Khu

vực Nam Tượng, Ngọc Thạnh - xã Nhơn Thọ. 16h-17h20: Khu vực Tân Lập, Vòng
Thành - xã Nhơn Lộc, Nam Tượng - xã Nhơn Tân. H. Phù Mỹ: 7h15-9h15: TBA
Cầu Cương - xã Mỹ Hiệp. H. Hoài Ân: 7h-15h: Các TBA Phú Văn 1, 2, 3, Xuân
Sơn 1, 2 Ngân Huy, Tổ Dừa, Đội 7, Cty Quốc Khải - xã Ân Hữu, xã Đăk Mang.
9h30-12h: Thôn Liên Hội - xã Ân Hữu. H. Tây Sơn: 7h30-11h30: TBA KTM Vùng
Đồn - xã Bình Thuận. 13h30-17h: Lộ 2 TBA Đồng Sim. 15h-17h05: Lộ 1 TBA
Đồng Sim. H. Vĩnh Thạnh: 8h30-14h30: Các TBA K6, O5, Kon Trú - xã Vĩnh Kim.
THỨ SÁU, NGÀY 30.9.2022: TP Quy Nhơn: 6h45-16h: Các TBA Đông
Định 1, Đông Định 2, TC cầu Chợ Góc, Vạn Thành, Lê Đình Lý, TĐC Xóm Cổng
2, 3, 5, TĐC Miếu Hải 1, 2, 3, 5, TC Chung cư Panorama, Xóm Cổng, Miếu Hải,
CS 3 QL 19, KĐT An Phú Thịnh 3.1, NOXH An Phú Thịnh T1, T2, T3, TC KĐT Đại
Phú Gia. 8h15-9h45: Khu vực dân cư hẻm Kim Long - phường Bùi Thị Xuân.
TX An Nhơn: 6h-7h20: Khu vực Liêm Trực, Tân An - phường Bình Định; Khu
vực Huỳnh Kim - phường Nhơn Hòa. 7h-17h: Khu vực Huỳnh Kim, Phú Sơn phường Nhơn Hòa. 16h20-17h40: Khu vực Liêm Trực, Tân An - phường Bình
Định; Khu vực Huỳnh Kim - phường Nhơn Hòa. TX Hoài Nhơn: 7h-10h15:
Phường Hoài Hương. 7h-10h30: Khu phố Trường An - phường Hoài Thanh
Tây; Phường Hoài Hương. H. Tây Sơn: 7h-11h30: Lộ 1 TBA Bắc Thuận Nhất.
10h-11h13: Lộ 2 TBA Bắc Thuận Nhất.
THỨ BẢY, NGÀY 1.10.2022.
CHỦ NHẬT, NGÀY 2.10.2022: TP Quy Nhơn: 5h15-17h30: Các TBA Chung
cư Ecolife 1, 2, KDC Đèo Son 2, 3, 4; Nước đá Nam Phương, ĐT Phú Hòa, Kho
đạn Đèo Son, Cục thuế Bình Định. 7h-17h30: Các TBA Huyền Trân 6, Nhà thờ
Quy Đức. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h45: Khu phố 5 - phường Bồng Sơn.
THỨ HAI, NGÀY 3.10.2022: TP Quy Nhơn 7h15-10h45: Cty CP CN Bình
Định - phường Bùi Thị Xuân. 13h15-15h15: TBA Olam. H. Phù Mỹ: 8h-12h45:
Các TBA Tường An, Tân An 1, Tân An, Tân Xuân - xã Mỹ Quang.
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 NĂM, 22.9.2022

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản thi hành án:
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích đo đạc thực tế là 22,3 m2 (diện
tích theo giấy chứng nhận là 22,71 m2); Thửa đất số: 122; Tờ bản đồ số: 14;
Địa chỉ: Tổ 4, KV 8, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà 2 tầng, mái ngói, trần đóng la
phông nhựa; Diện tích xây dựng: 19,4 m2; Diện tích sàn: 36,3 m2 (diện tích
xây dựng tầng 1: 19,4 m2; diện tích xây dựng gác ván: 16,9 m2).
Giá khởi điểm của tài sản: 650.029.994 đồng (Nộp khoản tiền đặt
trước 130.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng;
Bước giá 15.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
Địa chỉ: 21 Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:
Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 7.10.2022 tại Trụ sở Công ty
đấu giá hợp danh Đông Dương.
Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 5.10.2022 đến
17 giờ ngày 7.10.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá
hợp danh Đông Dương.
Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến
ngày tổ chức cuộc đấu giá.
Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc
16 giờ ngày 10.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp,
phương thức trả giá lên.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu
giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy
chế, thông báo đấu giá tài sản. 		
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837
Website: www.daugiataisandongduong.com
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản thi hành án:
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 127,4 m2; Thửa đất số 29; Tờ
bản đồ số 17; Địa chỉ: Số 20/11 đường Trần Văn Ơn, phường Nguyễn Văn Cừ,
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở riêng lẻ (6 tầng + buồng thang);
Diện tích xây dựng: 115,2 m2; Diện tích sàn: 751,6 m2; Cấp (hạng): Cấp 3 (N1);
Phần diện tích xây dựng vi phạm giấy phép xây dựng (xây dựng phòng
lồi) có diện tích 105,2 m2 (tầng 1: 12,2 m2; tầng 2: 18,6 m2; tầng 3: 18,6 m2;
tầng 4: 18,6 m2; tầng 5: 18,6 m2; tầng 6: 18,6 m2) không công nhận, chủ sở
hữu tự tháo dỡ, không bồi thường.
Giá khởi điểm của tài sản: 16.023.688.978 đồng (Nộp khoản tiền đặt
trước 3.000.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng;
Bước giá 50.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:
Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 7.10.2022 tại Trụ sở Công ty
đấu giá hợp danh Đông Dương.
Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 5.10.2022 đến
17 giờ ngày 7.10.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp
danh Đông Dương.
Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến
ngày tổ chức cuộc đấu giá.
Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc
14 giờ 30 phút ngày 10.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp,
phương thức trả giá lên.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu
giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế,
thông báo đấu giá tài sản. 		
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837
Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
(Khu dân cư xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 75 lô đất tại Khu dân cư xã
Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và
Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước. Địa chỉ: Số 381 Nguyễn Huệ, thị trấn
Tuy Phước, huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định.
3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên đấu
giá: Gồm 4 phiên:
3.1. PHIÊN 1: 20 lô đất tại thôn Giang Bắc: Thời gian, địa điểm đăng ký
tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại Trụ sở Ban QLDA ĐTXD và Phát
triển quỹ đất huyện Tuy Phước (Số 381 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước,
huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định) và UBND xã Phước Hiệp: Từ 8 giờ đến
16 giờ, ngày 12.10.2022 (thứ Tư). Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu
giá: Từ 8 giờ, ngày 15.10.2022 (thứ Bảy), tại Hội trường UBND xã Phước Hiệp.
3.2. PHIÊN 2: 17 lô đất tại thôn Giang Bắc: Thời gian, địa điểm đăng ký
tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại Trụ sở Ban QLDA ĐTXD và Phát
triển quỹ đất huyện Tuy Phước (Số 381 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước,
huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định) và UBND xã Phước Hiệp: Từ 8 giờ đến
16 giờ, ngày 19.10.2022 (thứ Tư). Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu
giá: Từ 8 giờ, ngày 22.10.2022 (thứ Bảy), tại Hội trường UBND xã Phước Hiệp.
3.3. PHIÊN 3: 14 lô đất tại thôn Giang Bắc: Thời gian, địa điểm đăng ký
tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại Trụ sở Ban QLDA ĐTXD và Phát
triển quỹ đất huyện Tuy Phước (Số 381 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước,
huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định) và UBND xã Phước Hiệp: Từ 8 giờ đến
16 giờ, ngày 26.10.2022 (thứ Tư). Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu
giá: Từ 8 giờ, ngày 29.10.2022 (thứ Bảy), tại Hội trường UBND xã Phước Hiệp.
3.4. PHIÊN 4: 24 lô đất tại thôn Tuân Lễ: Thời gian, địa điểm đăng ký
tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại Trụ sở Ban QLDA ĐTXD và Phát
triển quỹ đất huyện Tuy Phước (Số 381 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước,
huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định) và UBND xã Phước Hiệp: Từ 8 giờ đến
16 giờ, ngày 2.11.2022 (thứ Tư). Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu

giá: Từ 8 giờ, ngày 5.11.2022 (thứ Bảy), tại Hội trường UBND xã Phước Hiệp.
4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá
nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu
giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ; Phí tham gia đấu giá và khoản
tiền đặt trước theo đúng quy định.
- Bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, gồm 4 loại chứng từ, cụ thể: 1 Giấy
đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty ĐGHD Bình Phú phát hành); 1 bản
photo CMND (hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu) của cá nhân; 1 chứng từ nộp tiền đặt
trước cộng phí tham gia đấu giá cho riêng từng lô đất vào tài khoản ngân hàng
của Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú; 1 phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) đựng
trong bì thư, niêm phong và ký giáp lai.
5. Nộp khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: Tên tài khoản nộp:
Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú: Số tài khoản: 118002780120 tại Ngân
hàng Vietinbank - chi nhánh Phú Tài; Số tài khoản: 1023464123 tại Ngân
hàng Vietcombank - chi nhánh Bình Định; Số tài khoản: 9914064123 tại Ngân
hàng Vietcombank - chi nhánh Quy Nhơn; Số tài khoản: 58110009064123 tại
Ngân hàng BIDV - chi nhánh Phú Tài; Số tài khoản: 4300201006734 tại Ngân
hàng Agribank - chi nhánh Bình Định.
6. Hình thức và phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá: Kết hợp giữa
đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại vòng 1 (lấy 3 mức giá cao nhất vào
vòng 2) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá từ vòng 2 trở đi.
Phương thức đấu giá: Trả giá lên, bán riêng từng lô.
7. Quy định về giá trúng đấu giá: Giá trúng đấu giá phải là giá trả tối
thiểu bằng giá khởi điểm (theo phụ lục lô đất) cộng thêm 1 bước giá (theo
phụ lục lô đất).
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày ra thông
báo cho đến trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi tọa lạc của lô đất.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ
Địa chỉ: Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định
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Việt Nam tham gia điều hành
Phiên thảo luận chung Đại hội đồng LHQ khóa 77

Phiên thảo luận chung Đại hội đồng
LHQ khóa 77 đã khai mạc ngày 20.9 với
chủ đề “Thời khắc bước ngoặt: Các giải
pháp chuyển đổi trước những thách thức
kết nối”.
Tham dự sự kiện gồm Tổng Thư ký
LHQ Antonio Guterres, Chủ tịch Đại hội
đồng khóa 77 Csaba Korosi và đông đảo
lãnh đạo nhà nước, chính phủ các nước
thành viên LHQ.
Tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký LHQ
cho rằng tuy tình hình thế giới ngày càng
chia rẽ, đầy thách thức nhưng vẫn tràn
đầy hy vọng nếu cộng đồng quốc tế có thể
chung tay góp sức, cùng hành động. Các
thách thức toàn cầu như an ninh lương
thực, an ninh năng lượng, bất bình đẳng,
biến đổi khí hậu, tiến độ thực hiện các
Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), an
ninh mạng đòi hỏi các nước cùng hợp tác,
đối thoại để hướng tới tương lai.
Tổng Thư ký LHQ cũng thông báo
khởi động một Gói kích thích SDG do
nhóm G20 dẫn đầu nhằm đẩy mạnh phát
triển bền vững tại các nước đang phát
triển, đồng thời, kêu gọi các nước thực
hiện các sáng kiến trong Báo cáo Chương
trình nghị sự chung của chúng ta.

Về phần mình, Chủ tịch Đại hội đồng
khóa 77 nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy
các giải pháp thông qua đoàn kết, bền
vững và khoa học. Ông cũng cho biết sẽ
tích cực thúc đẩy các cuộc họp lớn của
LHQ sẽ diễn ra trong thời gian tới như
Hội nghị Thượng đỉnh SDG 2023, Hội
nghị về nước của LHQ vào năm 2023 và

Ảnh: baoquocte.vn

Thượng đỉnh Tương lai vào năm 2024.
Trong vai trò Phó Chủ tịch Đại hội
đồng LHQ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang,
Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đã
tham gia điều hành khai mạc Phiên thảo
luận chung. Phiên thảo luận chung Đại
hội đồng LHQ khóa 77 sẽ kéo dài đến
chiều 26.9.
(Theo VOV.VN)

Hạn hán khiến trên 1,1 triệu người Somalia phải sơ tán

Người dân Somalia lấy nước uống tại trại tị nạn ở
Baidoa ngày 14.2.2022.
Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Điều phối các vấn đề
nhân đạo của LHQ (OCHA) ngày 20.9
cho biết số người phải rời bỏ nhà cửa do
hạn hán tại Somalia trong khoảng thời
gian từ tháng 1.2021 đến tháng 8.2022 đã
tăng lên trên 1,1 triệu người. Riêng trong
tháng 8 vừa qua, con số này là khoảng
98.900 người, tăng 18% so với tháng
trước đó.
Số liệu trên được các tổ chức nhân đạo
thu thập và công bố khi đang nỗ lực mở
rộng các hoạt động ứng phó với hạn hán

tại Somalia. Thống kê cho thấy 5,3 triệu
người đã nhận được hỗ trợ trong tháng 8,
cao hơn khoảng 2 triệu người so với mức
3,4 triệu hồi tháng 6. Theo OCHA, các cơ
quan viện trợ đang ưu tiên các khu vực
cần hỗ trợ nhất, cũng như tăng cường sự
phối hợp ở các địa phương và cung cấp
các gói ứng phó khẩn cấp.
Lần gần nhất xảy ra nạn đói ở Somalia
là vào năm 2011, khiến khoảng 250 nghìn
người thiệt mạng.
(Theo TTXVN)

Trung Quốc tập trung xử lý cán bộ “có vấn đề”
nhưng chưa vi phạm nghiêm trọng
Trong bài trả lời phỏng vấn Tân
Hoa Xã đăng ngày 20.9, quan chức phụ
trách Ban Tổ chức Trung ương Đảng
Cộng sản Trung Quốc, cho biết Trung
Quốc vừa ban hành quy định về việc
đề bạt và miễn nhiệm cán bộ, trong đó,
liệt kê 15 trường hợp cụ thể không phù
hợp đảm nhiệm chức vụ hiện hành.
Quan chức này cho biết, trong quá

trình sửa đổi quy định về đề bạt và
miễn nhiệm cán bộ, Trung Quốc chú
trọng một số nội dung, như tập trung
vào những vấn đề nổi cộm. Theo đó,
cái khó trong việc thúc đẩy cán bộ
lãnh đạo “có thể lên, có thể xuống” là
giải quyết vấn đề “có thể xuống”, mà
chủ yếu là làm thế nào để điều chỉnh
những cán bộ có vấn đề nhưng chưa

đến mức vi phạm kỷ luật, pháp luật
nghiêm trọng.
Quy định mới được sửa đổi, bổ
sung dựa trên quy định thí điểm tương
tự do Bộ Chính trị nước này thông qua
7 năm trước, nhằm quản lý Đảng toàn
diện, nghiêm minh và quản lý chặt
chẽ cán bộ.
(Theo VOV.VN)

Tàu chiến Mỹ, Canada qua eo biển Đài Loan
Các tàu chiến Mỹ và Canada đã di
chuyển qua eo biển Đài Loan ngày 20.9
sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết
bảo vệ hòn đảo này trong trường hợp bị
Trung Quốc tấn công.
Trung úy Mark Langford, phát ngôn
viên Hải quân Mỹ, cho biết USS Higgins,
tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp
Arleigh Burke, đã “tiến hành quá cảnh
thường lệ” qua eo biển Đài Loan ngày 20.9.
Theo trung úy Langford, tàu của Hải
quân Mỹ đã thực hiện chuyến quá cảnh

Tổng thống Nga Putin
ký sắc lệnh động viên
thêm 300 nghìn quân

Tân binh Nga. 		

Phiên thảo luận chung Đại hội đồng LHQ khóa 77. 				

“với sự hợp tác của tàu khu trục HMCS
Vancouver lớp Halifax của Hải quân
Hoàng gia Canada”, theo Đài CNN.
Phát ngôn viên Langford cho biết hai
con tàu đã “quá cảnh qua một hành lang
ở eo biển nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ
quốc gia ven biển nào”.
Quá trình di chuyển này “thể hiện cam
kết của Mỹ và các đồng minh và đối tác
của chúng tôi đối với một Ấn Độ DươngThái Bình Dương tự do và rộng mở”.
(Theo TTO)

Bình Định

Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Putin ban lệnh
“động viên một phần” tại Nga từ hôm
21.9, nhấn mạnh mục tiêu “giải phóng
Donbass”, yêu cầu cấp quy chế pháp lý
cho dân quân Ukraine thân Nga.
“Điều cần thiết là đưa ra những
quyết định gồm bảo vệ đất nước, chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm
an ninh cho người dân và cư dân ở các
khu vực đã giải phóng. Chúng hoàn
toàn phù hợp với những mối đe dọa
mà Nga đang đối mặt, tôi thấy cần ủng
hộ đề xuất của Bộ Quốc phòng và Bộ
Tổng tham mưu về tiến hành động viên
một phần trên lãnh thổ Liên bang Nga”,
Tổng thống Putin nói trong bài phát
biểu trên truyền hình hôm 21.9.
Động thái được công bố sau khi các
vùng Donetsk, Lugansk ở miền Đông
Ukraine và Kherson, Zaporizhzhia ở
miền Nam thông báo sẽ tổ chức trưng
cầu dân ý về sáp nhập Nga ngày 23 27.9.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei
Shoigu cho biết mệnh lệnh của ông Putin
sẽ cho phép quân đội Nga huy động
thêm 300 nghìn quân nhân dự bị và huấn
luyện bổ sung để họ phục vụ chiến dịch
quân sự tại Ukraine, nhấn mạnh giới
sinh viên và lính nghĩa vụ không nằm
trong diện này.
(Theo VnExpress.net)

TIN VẮN
 Chính phủ Hà Lan ngày 20.9
đã thông báo gói hỗ trợ lớn “chưa
từng có” lên tới 17,2 tỷ euro để hỗ
trợ người dân đang phải đối mặt với
giá năng lượng tăng cao cũng như
mức lạm phát 2 con số được thúc
đẩy bởi cuộc xung đột tiếp diễn tại
Ukraine.
 Ngày 21.9, Văn phòng Thủ
tướng Thái Lan tuyên bố sẽ hạ cấp
Covid-19 từ “bệnh truyền nhiễm nguy
hiểm” xuống “bệnh truyền nhiễm được
giám sát” từ ngày 1.10 tới.
 Ngày 21.9, Hạ viện Mỹ đã
thông qua dự luật trừng phạt gần
200 quan chức, doanh nhân, nhân vật
hoạt động văn hóa và nhiều người có
liên quan khác của Nga.
 Sáng 21.9, một vụ tai nạn
nghiêm trọng đã xảy ra tại bang
Victoria của Australia, khiến 33 người
bị thương, trong đó có nhiều trường
hợp bị thương nặng.

Tàu HMCS Vancouver của Hải quân Hoàng gia
Canada. 		
Ảnh: US NAVY

 Bộ Nội vụ Gruzia hôm 20.9
thông báo cảnh sát nước này đã giải
cứu toàn bộ 14 con tin bị một đối
tượng có vũ trang bắt giữ tại một
ngân hàng ở TP Kutaisi lớn thứ 2 ở
nước này.
(Theo TTXVN)
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