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Đó là chủ đề của Chiến dịch truyền thông 
phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 
mới trên địa bàn tỉnh. Để tìm hiểu thêm về hoạt 
động này, Báo Bình Định phỏng vấn ông Nguyễn 
Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Vì một Việt Nam 
vững vàng 
và khỏe mạnh

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2022 - 2027:

Xử lý nghiêm 
hành vi đổ xà bần 
trái phép. . . . . . . . . . . . . .u4

u8

l Giải ngân vốn đầu tư 
công quá chậm

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DÂN DỤNG VÀ 
CÔNG NGHIỆP TỈNH:

các dự án giao thông 
trọng điểm u3

Đẩy nhanh tiến độ  

Góp sức bảo tồn 
văn hóa truyền thống

u7

Nạn giấy tờ giả 
gia tăng phức tạpu 6

. . . . .u5

Đẩy mạnh thu hút đầu tư 
từ  Thái Lan vào Bình Định

Dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - 
Diêm Vân vẫn còn chậm tiến độ vì 
thiếu đất, cát san nền. Ảnh: HẢI YẾN

Tuyên dương 143 doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế  u2
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Bình Định

Ngày 23.9, Trường ĐH Quy 
Nhơn phối hợp với các sở, ban, 
ngành, hội, đoàn thể của tỉnh 
và Trường CĐ Kỹ thuật công 
nghệ Quy Nhơn tổ chức tọa 
đàm nâng cao chất lượng đào 
tạo sinh viên Lào học tập tại các 
trường đại học, cao đẳng trên 
địa bàn tỉnh.

Thực hiện chương trình hợp 
tác, phát triển toàn diện của tỉnh 
Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào 
(Champasak, Attapu, Sekong, 
Salavan), liên tục trong 20 năm, 
từ năm 2002 đến nay, tỉnh Bình 

Định đã cấp nhiều suất học 
bổng cho lưu học sinh Lào đến 
học tập tại các trường đại học, 
cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Trường ĐH Quy 
Nhơn đã đào tạo và cấp chứng 
chỉ tiếng Việt cho gần 1.000 lưu 
học sinh Lào; đồng thời, cấp 
bằng đại học cho 503 lưu học 
sinh Lào và cấp bằng thạc sĩ cho 
25 lưu học sinh Lào. Hiện còn 
93 lưu học sinh của 4 tỉnh Nam 
Lào đang theo học tại Trường 
ĐH Quy Nhơn.

Trường CĐ Kỹ thuật công 

nghệ Quy Nhơn, qua 2 giai đoạn 
2013 - 2016 và 2017 - 2021, đã 
đào tạo 187 lưu học sinh Lào học 
liên thông từ trình độ trung cấp 
lên cao đẳng và đào tạo 7 giảng 
viên cho các trường cao đẳng 
nghề của 4 tỉnh Nam Lào.

Để nâng cao chất lượng đào 
tạo sinh viên Lào học tập tại 
các trường đại học, cao đẳng 
trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, 
Trường ĐH Quy Nhơn đã xây 
dựng chương trình chi tiết và 
giáo trình đào tạo tiếng Việt; bố 
trí giáo viên biết tiếng Lào, có 

kinh nghiệm giảng dạy các lớp 
tiếng Việt và áp dụng dạy tiếng 
Việt thực tế thông qua các hoạt 
động tham quan, dã ngoại. 

Trong đào tạo chuyên 
ngành đại học và sau đại học, 
các trường bố trí ghép lưu học 
sinh Lào học cùng sinh viên Việt 
Nam để các em có điều kiện học 
hỏi thêm; đồng thời ưu tiên bố 
trí các giảng viên giỏi, giàu kinh 
nghiệm, nhiệt huyết, giảng dạy 
chuyên ngành cho lưu học sinh 
Lào… Nhờ vậy, các trường đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo 

lưu học sinh Lào.   
Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo, 

cán bộ, giảng viên của Trường 
ĐH Quy Nhơn, Trường CĐ Kỹ 
thuật công nghệ Quy Nhơn, đại 
diện các sở, ban, ngành, hội, 
đoàn thể của tỉnh và các lưu học 
sinh Lào đã chia sẻ kinh nghiệm, 
trao đổi, thảo luận về những khó 
khăn, vướng mắc và đề xuất các 
giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo sinh viên Lào học 
tập tại các trường đại học, cao 
đẳng trên địa bàn tỉnh.

XUÂN NGUYÊN

Tọa đàm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Lào

(BĐ) - Ngày 23.9, Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại (Sở Công Thương) phối hợp 
với Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam tổ chức hội 
nghị tập huấn “Vận dụng hiệu 
quả lợi thế ưu đãi thuế quan khi 
xuất nhập khẩu hàng hóa theo 
Hiệp định Thương mại tự do 
(EVFTA)”. Dự hội nghị có 90 đại 
biểu đại diện cho các DN, HTX, 
cơ sở sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh và các công chức, 
viên chức công tác trong lĩnh vực 

xúc tiến thương mại.
Hội nghị nhằm trang bị cho 

các DN trên địa bàn tỉnh những 
kiến thức cơ bản về Hiệp định 
EVFTA như: Diễn biến kinh tế 
quốc tế và hội nhập của Việt 
Nam; Hướng dẫn tra cứu, so 
sánh thuế quan và lộ trình thuế 
quan để chọn hình thức DN 
chứng nhận xuất xứ (REX) hay 
đề nghị cấp C/O EUR1; giới thiệu 
và thực hành tra cứu về sản phẩm 
cạnh tranh; hàng rào thuế quan; 
hàng rào phi thuế quan, quy tắc 

xuất xứ hàng hóa của các nước 
bao gồm Hoa Kỳ, châu Âu; phổ 
biến thủ tục DN tuyên bố xuất 
xứ và Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt 
hàng trong EVFTA và Hiệp định 
Thương mại Tự do Việt Nam - 
Vương quốc Anh (UKVFTA)…

Ngoài ra, các đại biểu trao 
đổi, đặt câu hỏi về những khó 
khăn, vướng mắc, bất cập trong 
quá trình thực hiện các thủ 
tục, xuất xứ và quy tắc xuất xứ 
những mặt hàng trong EVFTA và 
UKVFTA.             HẢI YẾN

Trang bị kiến thức về Hiệp định Thương mại 
tự do cho doanh nghiệp

(BĐ) - Chiều 23.9, UBND 
tỉnh phối hợp với Công ty CP 
Becamex Bình Định và Liên 
đoàn các ngành công nghiệp 
Thái Lan tổ chức Hội thảo xúc 
tiến đầu tư với các DN Thái 
Lan theo hình thức trực tiếp và 
trực tuyến. 

Tại điểm cầu Bình Định, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang và ông Nguyễn Văn Lăng, 
Tổng Giám đốc Công ty CP 
Becamex Bình Định chủ trì; tại 
điểm cầu Bangkok (Thái Lan), 
ông Nilsuwan Leelarasamee, 
Phó Chủ tịch Liên đoàn các 
ngành công nghiệp Thái Lan 
chủ trì. Dự Hội thảo có Tổng 
Lãnh sự Vương quốc Thái Lan 
tại TP Hồ Chí Minh - bà Wiraka 
Moodhitaporn, đại diện Tổng 
Công ty Becamex IDC tại Thái 
Lan, cùng 80 DN Thái Lan. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang gửi lời cảm ơn đến bà 
Wiraka Moodhitaporn và cộng 
đồng DN Thái Lan đã dành thời 

gian tham dự Hội thảo, quan 
tâm đến Bình Định, cùng xem 
đây là cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ, 
thông tin về tiềm năng, cơ hội 
hợp tác đầu tư. 

Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang 
thông tin về kết quả nổi bật trong 
phát triển kinh tế của Bình Định; 
kết quả đầu tư của các DN Thái 
Lan tại Bình Định; tiềm năng, lợi 
thế, những lĩnh vực đang được 
tỉnh ưu tiên hỗ trợ đầu tư, cơ chế 
chính sách hỗ trợ đầu tư tại Bình 
Định, và khẳng định: Đến với 
Bình Định, các DN Thái Lan sẽ 
được tạo mọi thuận lợi để thực 
hiện dự án thành công và phát 
triển bền vững. 

Hội thảo dành nhiều thời 
gian lắng nghe tham luận của 
các DN Thái Lan về những cơ 
hội, chính sách đầu tư tại Bình 
Định. Các tham luận đều bày 
tỏ ấn tượng với kết quả nổi bật 
trong phát triển kinh tế của Bình 
Định; đánh giá cao sự quan 
tâm của lãnh đạo tỉnh đối với 
các DN Thái Lan tại Bình Định, 

những thuận lợi về giao thông, 
thị trường, nguồn lực lao động 
chất lượng cao, thế mạnh, tiềm 
năng và cơ hội đầu tư phát triển 
sản xuất, kinh doanh bền vững 
tại Bình Định. 

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
cùng đại diện các sở, ngành 
của tỉnh và đại diện Công ty 
TNHH CPPC Outdoor Wear 
(Việt Nam), đại diện Tổng Công 
ty Becamex IDC tại Thái Lan đã 
giải đáp, làm rõ các vấn đề mà 
DN Thái Lan quan tâm, như: Cơ 
chế chính sách thu hút đầu tư tại 
Bình Định; lĩnh vực, ngành nghề 
mà Bình Định đang ưu tiên thu 
hút và hỗ trợ đầu tư; chi phí 
phát sinh khi các DN Thái Lan 
đến Bình Định tìm hiểu, đăng 
ký đầu tư; giá thuê đất tại Khu 
công nghiệp Becamex VSIP Bình 
Định; chính sách miễn giảm tiền 
thuê đất; nguồn lao động cung 
ứng cho các DN và quy định 
tiền lương công nhân…  

TIẾN SỸ

Đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Thái Lan 
vào Bình Định

(BĐ) - Ngày 23.9, các VĐV 
tham gia Đại hội TDTT tỉnh 
Bình Định lần thứ IX - năm 2022 
tiếp tục thi đấu các môn: Bơi lội, 
đẩy gậy, điền kinh, võ cổ truyền, 
phóng lao.

Ở môn bơi lội, các VĐV TP Quy 
Nhơn tiếp tục tỏ ra vượt trội khi 
giành 2 HCV trong tổng số 3 nội 
dung thi đấu. Các VĐV võ cổ 
truyền của Quy Nhơn cũng thi 
đấu khá thành công ở nội dung 

hội thi, góp phần giúp đơn vị 
này giành tổng cộng 130 điểm - 
cao nhất trong số các đoàn tham 
gia. Trong khi đó, các võ sĩ TX 
An Nhơn lại thể hiện sự xuất 
sắc ở nội dung đối kháng, giúp 
họ bổ sung 126 điểm. Ở môn 
phóng lao, đoàn Tây Sơn giành 
tổng cộng 14 điểm, trong khi TP 
Quy Nhơn và huyện miền núi 
An Lão chỉ giành được lần  lượt 
12 và 11 điểm.

Cuộc đua vị trí đầu bảng 
xếp hạng giữa TX Hoài Nhơn 
và huyện Tây Sơn xem như ngã 
ngũ, khi đoàn VĐV xứ Dừa hiện 
chỉ có 531 điểm, còn đối thủ của  
họ đã có 584 điểm.

Ngày 24.9, Đại hội TDTT 
tỉnh Bình Định lần thứ IX - năm 
2022 chỉ còn thi đấu 2 nội dung 
của môn  điền kinh là 4 x 100 m 
nam, nữ. 

HOÀNG QUÂN

NGÀY THI ĐẤU THỨ 3 ĐẠI HỘI TDTT TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022:

Huyện Tây Sơn vững ngôi đầu

(BĐ) - Chiều 23.9, Cục Thuế 
tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên 
dương người nộp thuế năm 
2021. Dự Hội nghị có Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng. 

Theo Cục Thuế tỉnh, trước 
những khó khăn chưa có tiền 
lệ bởi tác động của dịch bệnh 
Covid-19, nhờ sự chỉ đạo sát 
sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự 
vào cuộc với quyết tâm cao của 
cả hệ thống chính trị, tỉnh Bình 
Định đã đảm bảo mục tiêu duy 
trì phát triển kinh tế và phòng, 
chống dịch bệnh hiệu quả. 

Ngành thuế tỉnh cũng đã nỗ 
lực hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ thu ngân sách năm 2021, với 
tổng thu ngân sách nhà nước 
đạt 13.184 tỷ đồng, đạt 142,7% 
so dự toán được giao, tăng 9,6% 
so với năm 2020. Bên cạnh sự 
nỗ lực của cán bộ, nhân viên 
ngành thuế còn có sự đóng góp 
quan trọng của cộng đồng DN, 
hộ kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh. Ngành 
Thuế tỉnh ghi nhận sự đóng góp 
của người nộp thuế và cam kết 
đồng hành, hỗ trợ người nộp 
thuế đầu tư phát triển sản xuất, 
kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa 
vụ nộp thuế. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng đánh 
giá cao sự nỗ lực vượt khó vươn 
lên của ngành Thuế tỉnh và cộng 
đồng DN, hộ kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh. 

Ghi nhận sự đóng góp quan 
trọng của ngành Thuế và người 
nộp thuế trong phát triển kinh 
tế của tỉnh thời gian qua, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Tự Công Hoàng yêu cầu ngành 
Thuế tỉnh tiếp tục thúc đẩy 
nhanh tiến trình số hóa công 
tác quản lý thuế và quản trị nội 
ngành, đồng thời có các giải 
pháp mang tính đột phá trong 
quản lý, thu thuế đảm bảo thu 
đúng, thu đủ, công khai, minh 
bạch. Cùng với việc cụ thể hóa 
chính sách hỗ trợ của Đảng và 
Nhà nước, tạo điều kiện thuận 
lợi để người nộp thuế phát triển 
sản xuất, kinh doanh, ngành 
Thuế tỉnh cần chú trọng khai 
thác triệt để các nguồn thu, lĩnh 
vực còn tiềm năng, có dư địa lớn 
để bù đắp các nguồn thu bị sụt 
giảm do thực hiện các các chính 
sách hỗ trợ khôi phục phát triển 
kinh tế. Bên cạnh đó, chủ động 
nắm chắc tình hình phát triển 
KT-XH của địa phương, tình 
hình sản xuất, kinh doanh của 
người nộp thuế để kịp thời có 
dự báo, đánh giá sát thực tế, đề 
ra các biện pháp quản lý thu tích 
cực, phấn đấu hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu thu ngân sách 
năm 2022.

Tại Hội nghị, 143 DN, hộ 
kinh doanh thực hiện tốt nghĩa 
vụ nộp thuế năm 2021 đã được 
Tổng Cục Thuế, UBND tỉnh và 
Cục Thuế tỉnh tuyên dương. 
Trong đó, UBND tỉnh tặng 
bằng khen cho 6 DN có thành 
tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp 
thuế từ năm 2019 - 2021; Tổng 
cục Thuế tặng giấy khen cho 
12 DN, Cục Thuế tỉnh tặng 
giấy khen cho 125 DN, hộ kinh 
doanh, cá nhân kinh doanh thực 
hiện tốt chính sách pháp luật 
thuế năm 2021.       

MINH HẰNG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tặng bằng khen của UBND tỉnh 
cho các DN có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ 
nộp thuế từ năm 2019 - 2021.          Ảnh: MINH HẰNG

Tuyên dương 143 doanh nghiệp, 
hộ kinh doanh thực hiện tốt 
nghĩa vụ nộp thuế
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Bình Định

l Xin ông cho biết khái quát 
về các dự án giao thông trọng điểm 
của tỉnh đang được triển khai? 

- Thực hiện Đề án phát triển 
giao thông đường bộ trên địa 
bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 
2021 - 2025, định hướng đến 
năm 2030, Ban Quản lý dự án 
giao thông tỉnh (QLDAGT) 
đang triển khai thi công, phấn 
đấu hoàn thành trong năm 
2022 một số dự án như: Đường 
Điện Biên Phủ nối dài đến khu 
đô thị Diêm Vân; tuyến trục 
Đông - Tây kết nối với tuyến 
đường Tây tỉnh (ĐT 638) đoạn 
km 137 + 580 - km 143 + 787; 
cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
Trần Nhân Tông, TP Quy Nhơn 
(đoạn từ khu dân cư phía Đông 
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - 
Côn trùng Quy Nhơn đến hết 
cầu số 2 qua sông Hà Thanh).

Ban QLDAGT còn tập trung 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
xây dựng đồng loạt các dự án 
trọng điểm mới: Tuyến đường 
kết nối từ trung tâm TX An 
Nhơn đến đường ven biển phía 
Tây đầm Thị Nại; đường ven 
biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân; 
tuyến đường kết nối với đường 
ven biển (ĐT 639) trên địa bàn 
TX Hoài Nhơn; tuyến đường 
kết nối từ đường phía Tây tỉnh 
đến đường ven biển trên địa 
bàn huyện Phù Mỹ; xây dựng 
tuyến đường tránh phía Nam 
thị trấn Phú Phong. 

Đơn vị đang tích cực triển 
khai  thủ tục để phấn đấu 
khởi công dự án xây dựng 
tuyến đường ven biển đoạn từ 
QL 1D - QL 19 mới; khảo sát, 
đề xuất phương án đầu tư dự 
án xây dựng mới cầu bắc qua 
đầm Thị Nại (cầu Thị Nại 3) kết 
nối tuyến ĐT 636 với Khu kinh 
tế Nhơn Hội vào cuối năm 2022.

l Có thông tin rằng nhiều 
dự án đang gặp khó khăn trong 
thi công…

- Hầu hết các dự án, công 
tác giải  phóng mặt bằng 
(GPMB) gặp nhiều khó khăn, 
vướng mắc, ảnh hưởng đến 
tiến độ, mà nhiều nhất là vấn 
đề chậm bàn giao mặt bằng. 

Đẩy nhanh tiến độ các dự án 
giao thông trọng điểm 

Hiện nay, dù được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh 
đang gặp nhiều khó khăn như tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, thiếu nguyên liệu san lấp… Báo Bình Định 
phỏng vấn ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh, về cách thức tháo gỡ, đẩy nhanh 
tiến độ các dự án, nhất là khi mùa mưa bão đã cận kề.  

Dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân vẫn còn chậm tiến độ vì thiếu đất, cát san nền.                              Ảnh: HẢI YẾN

Thủ tục cấp phép khai thác 
mỏ vật liệu đất đắp, cát rất 
phức tạp, kéo dài, liên quan 
đến rất nhiều cơ quan quản lý. 
Một số dự án có đặc điểm kỹ 
thuật địa chất phải xử lý đất 
yếu dẫn đến yêu cầu giải pháp 
kỹ thuật phức tạp qua nhiều 
công đoạn và đòi hỏi quy trình 
kỹ thuật chặt chẽ, nhiều hạng 
mục phải dừng để chờ độ lún 
cố kết theo hồ sơ thiết kế nên 
không thể đẩy nhanh tiến độ 
thi công xây dựng công trình. 
Hơn nữa do thời tiết diễn biến 
bất thường ngoài định liệu vào 
các tháng cuối năm cũng làm 
ảnh hưởng nhiều đến tiến độ 
thi công.

Điển hình như ở dự án 
đường ven biển đoạn Cát 
Tiến - Diêm Vân vẫn còn 
chậm tiến độ so với kế hoạch 
đề ra, nguyên nhân chủ yếu là 
vướng công tác GPMB và hạn 
chế nguồn vật liệu cát đắp để 
xử lý đất yếu công trình. Ban 
QLDAGT đang khẩn trương 
chỉ đạo nhà thầu tập trung 
thi công tại những vị trí có 
mặt bằng sạch, đồng thời đẩy 
nhanh công tác GPMB, cũng 
như phối hợp với các bên có 

liên quan xử lý nguồn cung vật 
liệu cát đắp cho công trình để 
đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm 
bảo thông tuyến thi công trước 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

● Thưa ông, vậy cụ thể Ban 
QLDAGT đã có phương án xử 
lý nào? 

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ 
do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, 
chúng tôi đã thực hiện tốt công 
việc quản lý dự án như luôn 
đảm bảo chất lượng, tiến độ 
từ khâu khảo sát, thiết kế đến 
công tác thi công xây lắp. 

Trong quá trình triển khai 
xây dựng, Ban cũng đã chủ 
động, tích cực phối hợp với 
các bên liên quan để đẩy nhanh 
công tác đền bù, GPMB, di dời 
hạ tầng kỹ thuật để sớm giao 
mặt bằng sạch phục vụ thi 
công xây dựng. Nhiều tuần 
qua chúng tôi tăng cường phối 
hợp chặt chẽ với các đơn vị tư 
vấn, đôn đốc các nhà thầu thi 
công tham gia dự án, từ đó 
đưa ra các giải pháp thực hiện 
đúng, đủ, nghiêm túc theo hợp 
đồng đã ký kết và tăng cường 
trách nhiệm hơn nữa để đảm 
bảo chất lượng, tiến độ các 

công trình giao thông. 
Để ứng phó với mùa mưa 

bão sắp tới, Ban đã lập kế 
hoạch chi tiết thi công xây 
dựng các công trình, chỉ đạo 
nhà thầu tập kết vật tư để phục 
vụ thi công xây dựng, khẩn 
trương khơi thông dòng chảy, 
gia cố cầu tạm, gia cố mái taluy 
để đảm bảo an toàn cho công 
trình và người dân trong khu 
vực dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ các 
dự án, nâng cao hiệu quả đầu 
tư, Ban rất mong các sở, ngành 
tiếp tục quan tâm phối hợp, 
giúp đỡ tháo gỡ các vướng mắc 
trong công tác thẩm định, phê 
duyệt dự án, xử lý nhu cầu cát 
đắp cho công trình được liên 
tục, không bị gián đoạn. Các 
sở, ngành nghiên cứu đơn giản 
hóa, rút ngắn các thủ tục cấp 
phép mỏ đất, cát và thường 
xuyên cập nhật, ban hành, 
hướng dẫn khi giá vật tư, vật 
liệu biến động đột biến và các 
vật tư có giá chưa phù hợp với 
thực tế, giúp cho việc triển 
khai dự án được thuận lợi. 

l Xin cảm ơn ông!
HẢI YẾN (Thực hiện)

TIN VẮN
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l  Thực hiện Tháng cao 
điểm về ATGT, chiều 22.9, 
CA huyện Phù Mỹ phối hợp 
với Ban Giám hiệu Trường 
THPT số 2 Phù Mỹ tổ chức 
tuyên truyền pháp luật về 
trật tự ATGT cho trên 1.000 
học sinh và cán bộ, giáo viên 
nhà trường.

Tại đây, báo cáo viên Đội 
CSGT - Trật tự CA huyện Phù 

Mỹ thông tin về tình hình 
trật tự ATGT và TNGT trên 
địa bàn huyện; phổ biến một 
số nội dung cơ bản của Luật 
Giao thông đường bộ, giới 
thiệu các biển báo giao thông, 
hướng dẫn việc chấp hành 
Luật Giao thông đường bộ 
khi tham gia giao thông; phổ 
biến Nghị định số 100/2019 của 
Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực đường bộ và đường sắt.

Tại buổi tuyên truyền, đại 
diện lãnh đạo nhà trường, Hội 
cha mẹ học sinh và đại diện 
học sinh đã ký cam kết thực 
hiện tốt các quy định về trật 
tự ATGT.
l Chiều cùng ngày, CA TX 

An Nhơn phối hợp với Đoàn 
phường Bình Định và Công 

ty Honda Viễn Thuận Phát tổ 
chức chương trình “An toàn 
giao thông cho nụ cười ngày 
mai” cho hơn 700 em học sinh 
của Trường THCS Bình Định.

Cũng tại chương trình, Ban 
tổ chức trao tặng 10 suất quà 
gồm tiền mặt và ba lô cho 10 
em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, vươn lên học tốt.

VĂN TỐ - LÊ NGÂN

l Nhân kỷ niệm ngày 
Quốc tế người cao tuổi 1.10, 
sáng 23.9, lãnh đạo huyện Vĩnh 
Thạnh cùng đại diện Hội Người 
cao tuổi đến thăm và tặng quà 
cho 4 cụ thọ 100 tuổi trên địa 
bàn huyện. Thừa ủy quyền của 
Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện 
Vĩnh Thạnh trao tặng các cụ thọ 
100 tuổi phần quà của Chủ tịch 
nước, gồm Thiếp mừng thọ, 5 m 
vải lụa và 700 nghìn đồng.

XUÂN DŨNG

l Chiều 23.9, TAND tỉnh 
tổ chức Lễ công bố và trao 
quyết định của Chủ tịch nước 
về việc bổ nhiệm thẩm phán 
trung cấp, thẩm phán sơ cấp 
của TAND 2 cấp trên địa bàn 
tỉnh. Thừa ủy nhiệm của Chủ 
tịch nước, Chánh án TAND tỉnh 
Lê Văn Thường trao quyết định 
của Chủ tịch nước về việc bổ 
nhiệm 2 thẩm phán trung cấp 
và 8 thẩm phán sơ cấp thuộc 
TAND tỉnh; TAND TP Quy Nhơn, 
TX Hoài Nhơn và các huyện 
Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Mỹ, 
Hoài Ân. X. NGUYÊN

l Hơn 100 học viên là 
lãnh đạo, công chức các 
phòng, ban của huyện và 
UBND các xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện Tây Sơn tham gia lớp 
tập huấn về xây dựng, ban hành 
văn bản pháp luật, do UBND 
huyện phối hợp với Sở Tư pháp 
tổ chức ngày 23.9. Qua tập 
huấn nhằm củng cố kiến thức, 
kỹ năng xây dựng và nâng cao 
chất lượng công tác xây dựng, 
ban hành văn bản pháp luật của 
cơ quan, đơn vị, phục vụ yêu 
cầu quản lý nhà nước và xã hội 
của địa phương. ĐINH NGỌC

l Sáng 23.9, tại xã Nhơn 
Hải (TP Quy Nhơn), Đoàn 
Thanh niên CA tỉnh triển khai 
công trình thanh niên Tuổi trẻ 
CA Bình Định chung tay bảo 
vệ môi trường. Trong thời gian 
1 ngày, ĐVTN CA tỉnh và đoàn 
viên xã Nhơn Hải tiến hành 
trồng cây xanh, góp phần tạo 
dựng tuyến đường hoa giấy 
phục vụ du lịch ở địa phương; 
tổ chức tuyên truyền pháp luật 
về bảo vệ môi trường và PCCC 
cho ĐVTN và người dân trên địa 
bàn xã. MINH NGỌC

l Sáng 23.9, tại xã miền 
núi Vĩnh An (huyện Tây Sơn), 
Hội Khuyến học huyện Tây Sơn 
phối hợp với Tập đoàn Công 
nghiệp Viễn thông Quân đội 
Viettel tổ chức lễ trao học bổng 
Vì trẻ em hiếu học, năm học 
2022 - 2023, cho 10 học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 
trị giá 2 triệu đồng. TÍN TRỌNG

l Ngày 23.9, Hội CTĐ 
tỉnh phối hợp Bệnh viện Y 
học cổ truyền và Phục hồi 
chức năng Bình Định tổ chức 
tư vấn phương pháp phòng, 
chống một số bệnh thường xảy 
ra trong mùa đông và tặng 
117 suất quà (mỗi suất trị giá 
420 nghìn đồng) cho các hộ 
dân ở thôn Suối Đá, xã Vĩnh 
Sơn, huyện Vĩnh Thạnh; tặng 
26 phần quà là sữa cho trẻ 
mầm non ở thôn Suối Đá, mỗi 
phần trị giá 300 nghìn đồng. 

X.DŨNG

Tuyên truyền pháp luật về ATGT cho học sinh tại Phù Mỹ, An Nhơn
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Bình Định

Trên tuyến ĐT 638 đoạn từ ngã tư 
Long Vân (phường Trần Quang Diệu) 
đến ngã tư dốc Ông Phật (phường Bùi 
Thị Xuân) dài hơn 5 km, dễ dàng bắt 
gặp hình ảnh những đống rác thải công 
nghiệp, xà bần… đổ tràn lan hai bên vệ 
đường, gây ô nhiễm môi trường, mỹ 
quan đô thị. 

Theo ghi nhận thực tế của phóng 
viên Báo Bình Định vào ngày 12 và 14.9, 
tại đây có trên 20 điểm đổ rác thải, xà 
bần trái phép với đủ loại, như gạch,  
xi măng, bê tông, mùn cưa, ván gỗ, vải 
vụn, rác thải sinh hoạt… Thậm chí, có 
những bãi đổ cao gần 1,5 m. Ngoài ra, có 
những vị trí xà bần đổ gần tuyến kênh 
mương chỉnh trị dòng chảy dọc tuyến 
ĐT 638, đổ sát ngoài mép đường, tiềm 
ẩn nguy cơ TNGT, nhất là vào ban đêm.

Một số người dân buôn bán dọc 
tuyến ĐT 638 cho biết, thời gian qua, 
tình trạng đổ trộm xà bần, phế liệu dọc 
theo tuyến đường này rất nhiều, thường 
diễn ra vào ban đêm, khi thưa vắng 
người. Cứ sáng mở cửa ra buôn bán là 
thấy lù lù từng đống đất đá lớn ngay 
trước mặt, rất mất mỹ quan.

Ông Trần Sơn Bình, Phó Chủ tịch 
UBND phường Trần Quang Diệu, cho 
hay đã nhận được thông tin từ người 
dân khu phố 4 phản ánh về việc các 
đối tượng lén đổ trộm rác thải, xà bần 
trên tuyến ĐT 638 đoạn qua địa bàn 
phường. Cán bộ phường phối hợp với 
CA phường thường xuyên kiểm tra, mật 
phục nhưng hiệu quả mang lại không 
cao. Không dễ phát hiện ra người vi 
phạm, vì các đối tượng lựa chọn địa 
điểm vắng vẻ, không có khu dân cư, đổ 
trộm vào đêm khuya (khoảng 1 - 2 giờ).

“Từ đầu năm đến nay, UBND 
phường Trần Quang Diệu chưa xử phạt 
được trường hợp nào đổ trộm xà bần 
trên tuyến đường này. Thời gian tới, 
phường sẽ đẩy mạnh công tác tuyên 

Gửi đơn tới Báo Bình Định, ông 
Huỳnh Tấn Hùng (ở thôn Đức Long, xã 
Ân Đức, huyện Hoài Ân) trình bày: Tại 
Bản án số 33/2021/DS-PT ngày 16.12.2021 
của TAND tỉnh, Hội đồng xét xử tuyên 
buộc ông Hồ Ngọc Toàn (ở xã Ân Đức) 
phải chấm dứt hành vi cản trở trái pháp 
luật đối với việc thực hiện quyền sử dụng 
đất của vợ chồng ông Huỳnh Tấn Hùng, 
bà Đào Thị Cang tại thửa đất số 485, tờ 
bản đồ số 04, thôn Đức Long. 

Đồng thời, ông Toàn phải mở lối đi 
có chiều rộng 2 m, chiều dài hơn 16 m 
dẫn từ nhà ông Hùng ra đường bê tông 
xi măng liên thôn qua thửa đất số 617 
của ông Toàn; buộc vợ chồng ông Hùng, 
bà Cang phải bồi thường cho ông Toàn 
số tiền hơn 7,1 triệu đồng để mở lối đi. 
Giao vợ chồng ông Hùng, bà Cang được 
trọn quyền sở hữu, sử dụng 11 cây dừa 
đứng trên thửa đất số 485; buộc ông 
Hùng, bà Cang phải bồi thường giá trị 
cây dừa cho ông Hồ Ngọc An (cha ông 
Toàn) số tiền 15,4 triệu đồng.

Giúp đỡ một 
gia cảnh ngặt nghèo 

Cuộc sống tha phương cầu thực vốn 
đã không dễ dàng, vậy mà anh Nguyễn 
Văn Bước (52 tuổi, đăng ký thường trú 
tại thôn Thọ Thạnh, xã Nhơn Thọ, TX An 
Nhơn) lại thêm nỗi bất hạnh khi cuối 
tháng 4 vừa qua bị đột quỵ phải cấp 
cứu và đưa vào Bệnh viện Nhân Dân 115  
(TP Hồ Chí Minh) điều trị với bệnh án 
nhồi máu não, liệt nửa người, viêm loét 
dạ dày tá tràng, phải đối mặt với các di 
chứng tàn tật lâu dài. Không có BHYT, 
không đủ tiền chạy chữa, được 15 ngày, 
gia đình xin chuyển anh Bước về điều 
trị tại Bệnh viện  Chỉnh hình  và  Phục 
hồi chức năng Quy Nhơn. 

Trước đây, gia đình anh Bước sinh 
sống ở TX An Khê (tỉnh Gia Lai). Anh Bước 
là lao động chính trong gia đình, vợ là chị 
Trần Thị Thạch (50 tuổi) thường xuyên 
ốm đau, bị viêm đa khớp, tiểu đường, 
loét dạ dày... chỉ phụ giúp việc nhà. Để 
có tiền chữa bệnh cho vợ, gia đình anh 
đã bán nhà về quê tá túc tại nhà cha mẹ 
ở xã Nhơn Thọ (TX An Nhơn).

Anh Bước có 3 người con, 2 con gái 
đều lấy chồng xa (tỉnh Cần Thơ), cuộc 
sống rất khó khăn không giúp được gì. 
Con trai Nguyễn Văn Sang (26 tuổi) là 
công nhân điện, lương chỉ đủ chi phí 
cuộc sống hằng ngày. 

Từ khi anh Bước bị bệnh, con trai anh 
phải nghỉ việc chăm sóc cha nên mọi chi 
phí sinh hoạt hằng ngày cho 3 người đã 
quá chật vật, nói chi đến tiền chữa bệnh. 
Gia đình quá khó khăn, kiệt quệ về tài 
chính nên đành đưa anh về nhà châm 
cứu, uống thuốc nam kéo dài sự sống. 

Gia đình anh Bước đang rất mong 
nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của những 
tấm lòng hảo tâm, các tổ chức từ thiện 
để vượt qua lúc khốn khó này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh 
Bước (số điện thoại 0365779459) hoặc 
Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, 
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản 
Báo Bình Định: 4300201006894 (Ngân 
hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định), 58010000052522 (Ngân hàng 
BIDV - Chi nhánh Bình Định). Vui lòng ghi 
tên người gửi và người được giúp đỡ. Báo 
Bình Định xin cảm ơn!

NHÂN ÁI

Xử lý nghiêm hành vi 
đổ xà bần trái phép

Thời gian qua, vấn nạn đổ trộm rác thải, xà bần trên tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT 638) đoạn qua địa 
phận hai phường Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) diễn ra phức tạp. Công tác kiểm tra, phát 
hiện, xử lý hành vi này còn gặp nhiều khó khăn.

truyền đến người dân khu phố 4, khi 
phát hiện các đối tượng đổ trộm rác 
thải, xà bần cần báo ngay cho phường 
để có hướng xử lý. Chúng tôi sẽ thường 
xuyên tăng cường phối hợp với các lực 
lượng chức năng để tuần tra, mật phục 
bắt các đối tượng này để có hướng xử 
lý dứt điểm tình trạng này”, ông Bình 
cho biết thêm.

Còn Phó Chủ tịch UBND phường Bùi 
Thị Xuân Trần Quốc Dũng cũng nhìn 
nhận, tình trạng đổ xà bần, rác thải trái 
phép tại tuyến ĐT 638 trong thời gian 
dài đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô 
thị và vệ sinh môi trường, khiến người 
dân trong khu vực bức xúc. Các đối 
tượng chủ yếu dùng xe lôi, xe ba gác 
chở xà bần đến đổ nơi đây vào lúc đêm 
khuya, buổi trưa và trong thời gian rất 
ngắn; việc phát hiện, xử lý rất khó khăn 

vì không có hình ảnh ghi nhận thực tế, 
khi phát hiện thấy có người canh gác là 
họ dừng xe ngay vệ đường. 

“Thời gian tới, phường sẽ chỉ đạo 
cho Đội Trật tự đô thị phường thường 
xuyên phối hợp với các ngành chức 
năng, trưởng khu phố đi kiểm tra, xử 
phạt các đối tượng trên. Ngoài ra, UBND 
phường sẽ cắm một số bảng cấm đổ rác 
thải, xà bần tại một số vị trí và kèm theo 
số điện thoại của lãnh đạo phường, CA 
phường để người dân có thể báo tin để 
truy bắt, có cơ sở xử phạt”, ông Dũng 
thông tin.

Thiết nghĩ, các lực lượng chức năng 
có liên quan cần tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử phạt 
nghiêm những người vi phạm, răn đe 
người có ý định vi phạm.

TRIỀU CHÂU

Xà bần, rác thải đổ thành đống lớn, tràn lan trên tuyến ĐT 638 (ảnh chụp ngày 12.9).                  Ảnh: T.C

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Cần tổ chức thi hành dứt điểm bản án

Cuối tháng 12.2021, ông Hùng liên hệ 
với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) 
huyện Hoài Ân để được thi hành án theo 
đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, Chi 

cục THADS huyện Hoài Ân 
cho biết đợi giấy báo vì thời 
điểm đó cận tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022.

Đến nay, vợ chồng ông 
Hùng, bà Cang đã thực 
hiện xong các khoản tiền 
như trong bản án tuyên, 
nhưng cơ quan THADS 
huyện Hoài Ân chưa tổ 
chức thi hành dứt điểm bản 
án để bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của họ.

Ông Hùng cho biết: 
“Tôi đã nộp đơn yêu cầu 
thi hành án theo đúng quy 
định, nhưng hơn 9 tháng 
trôi qua từ khi bản án có 
hiệu lực pháp luật mà Chi 
cục THADS huyện Hoài Ân 

chưa tổ chức thi hành dứt điểm. 11 cây 
dừa đứng sát nhà ở và chuồng heo của 
gia đình tôi thường xuyên rụng trái và 
tàu lá làm hư hỏng mái tôn. Thế nhưng, 

do cơ quan THADS huyện Hoài Ân chưa 
tổ chức thi hành án nên tôi không thể 
chặt số dừa này. Mùa mưa bão sắp tới, 
nếu không sớm chặt số dừa này thì nguy 
cơ ngã, đổ rất lớn; đe dọa đến tài sản và 
sức khỏe của các thành viên trong gia 
đình tôi”.

Liên quan việc này, theo Chi cục 
THADS huyện Hoài Ân, vợ chồng ông 
Hùng, bà Cang đã thực hiện xong các 
khoản tiền phải thi hành án. Nguyên 
nhân đến nay chưa tổ chức thi hành dứt 
điểm bản án là do số việc đơn vị phải thi 
hành án trên địa bàn huyện Hoài Ân rất 
nhiều, trong khi chỉ có 4 chấp hành viên. 
Trong tháng 10.2022, Chi cục sẽ củng 
cố, hoàn tất hồ sơ đối với vụ việc của 
ông Hùng; thông báo cho bên được thi 
hành án, bị thi hành án biết và tổ chức 
thi hành dứt điểm bản án.    CÔNG LUẬN

Ông Hùng chưa thể chặt các cây dừa có nguy cơ bị ngã đổ trong 
mùa mưa, ảnh hưởng đến gia đình ông, do cơ quan THADS huyện 
Hoài Ân chưa tổ chức thi hành bản án.                                            Ảnh: C.L
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Bình Định

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH: 

Giải ngân vốn đầu tư công quá chậm
Được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 10 dự án, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nguồn vốn, nhưng tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công các công trình do Ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện lại rất chậm. 
Đến ngày 9.9.2022, đơn vị này mới chỉ thực hiện giải ngân vốn ODA được 33,6% so với tổng số vốn đã được tỉnh bố 
trí; các dự án sử dụng vốn ngân sách cũng mới giải ngân được 23,85%. 

Công ty CP Kỹ thuật SEEN (TP Hồ Chí Minh) đang nỗ lực thực hiện gói thầu xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý 
nước thải Nhơn Bình.                                                                           Ảnh: TIẾN SỸ

Năm 2022, Ban quản lý dự 
án dân dụng và công nghiệp 
(DADD&CN) tỉnh được UBND 
tỉnh giao làm chủ đầu tư thực 
hiện 1 dự án sử dụng vốn ODA 
(Dự án môi trường bền vững 
các thành phố Duyên hải - Tiểu 
dự án TP Quy Nhơn) và 9 dự án 
sử dụng vốn ngân sách. UBND 
tỉnh đã cân đối, bố trí vốn đầy 
đủ, kịp thời cho chủ đầu tư để 
thực hiện các dự án. Đến ngày 
9.9.2022, tỉnh đã bố trí cho 
Ban quản lý DADD&CN tỉnh 
242,565 tỷ đồng vốn ODA và 
6,362 tỷ đồng vốn đối ứng của 
tỉnh cùng với 106,742 tỷ đồng 
vốn ngân sách. 

Nhằm phát huy các nguồn 
vốn đầu tư, ngay từ đầu năm, 
UBND tỉnh đã ấn định các 
mốc thời gian và yêu cầu các 
chủ đầu tư cam kết thực hiện. 
Theo đó, đến ngày 30.9.2022, 
tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 
60% kế hoạch vốn giao, đến 
ngày 31.12.2022 tỷ lệ giải ngân 
đạt tối thiểu 95% và đến ngày 
31.1.2023 đạt tỷ lệ giải ngân 
100% kế hoạch vốn giao đối 
với tất cả các nguồn vốn.

Tuy vậy, Ban quản lý 
DADD&CN tỉnh chưa đảm 
bảo các yêu cầu trên. Đối với 
dự án sử dụng vốn ODA, đến 
nay chủ đầu tư mới chỉ thực 
hiện giải ngân đạt 33,6% so 
với tổng vốn đã được tỉnh bố 
trí. Tiến độ giải ngân của 9 
dự án sử dụng vốn ngân sách 
cũng rất thấp, chỉ mới 23,85%. 
Thậm chí nhiều dự án đến nay 

vẫn chưa khởi công, như: Mở 
rộng BVĐK khu vực Bồng Sơn 
giai đoạn 2; mở rộng Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn; xây dựng nhà làm việc 
Trung tâm Phân tích và Đo 
lường chất lượng; hạ tầng 
kỹ thuật khu vực 2 phường 
Ghềnh Ráng; hạ tầng kỹ thuật 
Khu đô thị Khoa học và Giáo 
dục Quy Hòa.  

T h e o  B a n  q u ả n  l ý 
DADD&CN tỉnh, các dự án 
do đơn vị thực hiện dàn trải 

trên nhiều lĩnh vực, có nhiều 
quy trình, thủ tục cần phải có 
ý kiến từ các sở, ngành, địa 
phương trước khi trình các 
bộ, ngành Trung ương, Ngân 
hàng Thế giới và UBND tỉnh 
xem xét quyết định, nên mất 
khá nhiều thời gian. Ngoài ra, 
giá thiết bị, vật liệu và chi phí 
đầu vào tăng cao, cộng thêm 
địa hình thi công nhiều dự án 
không thuận lợi đã ít nhiều 
làm ảnh hưởng đến tiến độ dự 
án cũng như tiến độ giải ngân 

vốn đầu tư. 
Lý giải trên khó thuyết 

phục, bởi trong điều kiện còn 
khó khăn hơn nhưng có chủ 
đầu tư thực hiện hàng chục 
công trình có vốn đầu tư lớn 
tại nhiều địa phương khác 
nhau, tiến độ giải ngân vẫn 
rất tốt. Chậm giải ngân vốn 
đầu tư công sẽ ảnh hưởng bất 
lợi đến tăng trưởng kinh tế. 
Vì thế, mới đây UBND tỉnh đã 
ban hành văn bản yêu cầu Ban 
quản lý DADD&CN tỉnh đẩy 

nhanh tiến độ các công trình 
dự án, tăng tỷ lệ giải ngân các 
nguồn vốn đã được tỉnh bố trí. 

Về vấn đề này, ông Trương 
Khoa, Giám đốc Ban quản lý 
DADD&CN tỉnh, cho biết: Tới 
đây, chúng tôi đôn đốc các 
nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 
Dự án môi trường bền vững 
các thành phố Duyên hải - 
Tiểu dự án TP Quy Nhơn, 
trong đó tập trung thực hiện 
hợp đồng QN-1.7 xây dựng 
mở rộng, nâng công suất Nhà 
máy xử lý lý nước thải Nhơn 
Bình từ 14.000 lên 28.000 m3/
ngày, bởi hợp đồng nói trên 
chiếm hơn 60% tổng số vốn 
ODA đã được tỉnh bố trí. Đối 
với các dự án: Khu đền thờ 
Tây Sơn Tam kiệt; BVĐK tỉnh- 
hạng mục khu điều trị và 
chẩn đoàn hình ảnh, thăm dò 
chức năng; cải tạo hệ thống 
điện của BVĐK tỉnh; mở rộng 
Trường CĐ Bình Định - hạng 
mục nhà thực hành nghề  
số 1…, chúng tôi sẽ cố gắng 
thanh quyết toán xong vốn 
đầu tư đã được tỉnh bố trí. 
Ban quản lý DADD&CN tỉnh 
cũng phối hợp chặt chẽ với 
các sở, ngành địa phương 
giải quyết dứt điểm những 
vướng mắc phát sinh liên 
đến đến các dự án: Mở rộng 
BVĐK khu vực Bồng Sơn  
giai đoạn 2; mở rộng Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn; xây dựng nhà làm việc 
Trung tâm Phân tích và Đo 
lường chất lượng; hạ tầng 
kỹ thuật khu vực 2 phường 
Ghềnh Ráng; hạ tầng kỹ thuật 
Khu đô thị Khoa học và Giáo 
dục Quy Hòa, để có thể khởi 
công vào cuối năm nay.   

PHẠM TIẾN SỸ

Thêm một phương án xử lý chất thải 
chăn nuôi đạt hiệu quả cao

Xử lý chất thải để đảm bảo môi trường nuôi 
heo luôn là vấn đề nan giải đối với người chăn 
nuôi. Đến nay, công nghệ làm hầm biogas được 
xem là giải pháp tốt nhất và được hầu hết các 
trang trại chăn nuôi áp dụng. Gần đây, ông 
Nguyễn Văn Thi, một chủ trại nuôi heo ở thôn 
Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, đã 
đưa hệ thống máy ép tách phân vào áp dụng ở 
trại heo 2.000 con và kết quả bước đầu khá tốt.

Trước đây, để xử lý lượng chất thải mà đàn 
heo thải ra, ông Thi cũng làm hầm biogas. Tuy 
nhiên, chi phí đầu tư làm hầm biogas đủ năng 
lực xử lý lượng phân do 2.000 con heo thải ra 
quá lớn, trong khi đó tuổi thọ lại không cao; 
công nghệ này chưa có đoạn tách phân, chất 
thải thường đọng lại dưới đáy hầm khá nhiều 
làm giảm sức bền của hầm. 

Sau nhiều năm nghiên cứu và được sự hỗ 
trợ của Sở NN&PTNT, ông Thi đầu tư lắp đặt, 
áp dụng hệ thống máy ép tách phân heo ra 
khỏi nước thải chăn nuôi. Trong hệ thống này, 
chất thải chăn nuôi được đưa vào một bể lắng 
sau đó được bơm lên máy ép tách phân. Khi 
ép xong, phần nước thải sẽ đi vào hầm biogas, 
còn phần bã thải được ép nát với nhiều mức độ 
ẩm khác nhau để có thể làm nguyên liệu sản 
xuất phân vi sinh. Hiện cứ 2 ngày ông Thi cho 
hệ thống vận hành một lần, và cứ 2 lần chạy 

Trồng rau răm 
cho thu nhập ổn định

Nhờ chuyển sang trồng 
rau răm trên mảnh đất rộng 
khoảng 450 m2 vốn gần như 
không trồng tỉa được gì, 
chừng 3 năm nay, bà Nguyễn 
Thị Nhẫn, 55 tuổi, ở thôn 
An Lạc Đông 1, thị trấn Phù 
Mỹ, huyện Phù Mỹ đã có thu 
nhập ổn định mỗi năm từ 35 -  
40 triệu đồng.

Bà Nhẫn chia sẻ: Trên 
đám đất này tôi từng trồng 
lúa nhưng không đạt, nên 
gần như bỏ hoang. Mấy năm 
trước, tôi thử trồng rau răm 
và bất ngờ thành công. Rau 
răm rất dễ trồng, dễ chăm, gần 
như không có bệnh gì, chỉ cần 
trồng 1 lần với chi phí không 
đáng kể và thu hoạch quanh 
năm. Trong quá trình chăm 
sóc, tôi bón lót thêm ít phân 
chuồng. Khoảng 1,5 tháng sau 
khi xuống giống là có thể thu 
hoạch. Tôi chia thành nhiều 
đám nên vài ba ngày lại có 
rau để cắt. So với nhiều loại 
cây trồng khác có lẽ trồng rau 

Hệ thống máy ép tách phân heo ra khỏi nước thải chăn nuôi 
của ông Nguyễn Văn Thi.                                          Ảnh: MINH TIẾN

sẽ thu được khoảng 3 - 5 tấn nguyên liệu sản 
xuất phân vi sinh.

Ông Thi chia sẻ, do phân đã được tách ra 
khỏi nước thải nên giảm hẳn lượng chất lắng 
trong hầm biogas, nhờ đó làm giảm chi phí đầu 
tư xây dựng và nạo vét hầm biogas, đồng thời 
tăng tuổi thọ của hầm. Nguyên liệu sản xuất 
phân vi sinh của hệ thống được các cơ sở sản 
xuất phân vi sinh ưa chuộng vì độ mịn, hàm 
lượng dinh dưỡng cao.                        MINH TIẾN

Bà Nhẫn bên đám rau răm của mình. 
Ảnh: GIA BẢO

răm là khỏe nhất, thu nhập 
cũng khá.

Nhận thấy lợi ích từ cây 
rau răm nên bà Nhẫn đã mở 
rộng vườn rau răm thêm  
300 m2, đồng thời thử trồng 
thêm một số loại rau thơm 
khác như: Húng, ngổ, tía tô… 
theo yêu cầu của bạn hàng. Mô 
hình của bà Nhẫn được một số 
người dân xung quanh học tập 
theo và đến nay cũng cho kết 
quả tương tự.             GIA BẢO
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Bình Định

l Thưa ông, hiện tình hình 
thực hiện các quy định phòng, 
chống dịch và tỷ lệ tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh như thế nào? 

- Hiện nay trên cả nước 
nói chung và tỉnh Bình Định 
nói riêng, tình hình dịch bệnh 
Covid-19 đã được kiểm soát. 
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn 
xuất hiện các trường hợp bệnh 
rải rác ở các địa phương. Khi 
phát hiện và ghi nhận các ca 
bệnh, ngành Y tế kịp thời giám 
sát, xử lý nhằm hạn chế ca tử 
vong, khống chế dịch lây lan.

Cùng với đó, ngành Y tế 
cũng đang tích cực triển khai 
công tác truyền thông phòng, 
chống dịch trong tình hình mới 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế là 
2K (khẩu trang, khử khuẩn) +  
vắc xin + thuốc + điều trị + công 
nghệ + ý thức người dân và các 
biện pháp khác; đồng thời hướng 
dẫn sử dụng khẩu trang phòng, 
chống dịch Covid-19 tại nơi 
công cộng theo Quyết định số  
2447/QĐ-BYT ngày 6.9.2022 của 
Bộ Y tế nhằm thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch bệnh trong tình hình mới. 

l Mục đích và nội dung cụ 
thể của Kế hoạch truyền thông 
phòng, chống dịch Covid-19 
trong tình hình mới với chủ đề 
“Vì một Việt Nam vững vàng và 
khỏe mạnh” trên địa bàn tỉnh là 

Vì một Việt Nam vững vàng 
và khỏe mạnh
Đó là chủ đề của Chiến dịch truyền thông phòng, chống 
dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Để tìm 
hiểu thêm về hoạt động này, Báo Bình Định phỏng vấn ông 
Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, 
sự phối hợp của ngành Y tế cùng các ban ngành liên quan, Bình 
Định đã đẩy mạnh công tác tiêm chủng cũng như tổ chức chiến 
dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên toàn địa bàn tỉnh. Do vậy 
tỷ lệ tiêm chủng đã đạt kết quả đáng kể. 

Tính đến ngày 20.9, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 ở người 
từ 18 tuổi trở lên đủ liều cơ bản đạt 97,5%, tiêm nhắc mũi 1 đạt 
59,7% và tiêm nhắc mũi 2 đạt 72,5%. Tỷ lệ người từ 12 - dưới 18 
tuổi tiêm mũi 1 đạt 100%, tiêm mũi 2 đạt 100%, tiêm mũi nhắc lại 
đạt 55,6%. Tỷ lệ trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi tiêm 1 mũi vắc xin Covid-19 
đạt 87,3%, tiêm đủ mũi đạt 56,1%.

Người dân ý thức đeo khẩu trang khi mua sắm ở Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn.                 Ảnh: Đ. THẢO

gì, thưa ông?
- Thực hiện Kế hoạch số 

1176/KH-BYT ngày 7.9.2022 của 
Bộ Y tế, Sở Y tế đã ban hành Kế 
hoạch Chiến dịch truyền thông 
phòng, chống dịch Covid-19 
trong tình hình mới với chủ 
đề “Vì một Việt Nam vững 
vàng và khỏe mạnh” trên địa 
bàn tỉnh. 

Kế hoạch nhằm nâng cao 
ý thức người dân, hướng đến 
thay đổi hành vi cá nhân có lợi 
cho sức khỏe thông qua việc 
tiếp tục thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trong tình hình mới; 
tiếp tục thực hiện thích ứng an 
toàn, linh hoạt và kiểm soát 
tốt dịch bệnh. Đồng thời, tăng 
cường vai trò và trách nhiệm 
của ban, ngành, hội, đoàn thể 
các cấp trong việc huy động 
sự đồng thuận của người dân 
thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 với 3 trụ 
cột phòng, chống dịch (xét 
nghiệm, cách ly, điều trị), thực 
hiện các biện pháp 2K và các 
biện pháp khác.

l Thưa ông, đối với các cơ sở 
y tế khác của tỉnh, Sở có hướng 
dẫn gì để tất cả cùng chung tay 
thực hiện tốt Kế hoạch truyền 
thông, lan rộng các thông điệp 
đến với người dân từng địa 
phương?

- Theo Kế hoạch truyền 

thông phòng, chống dịch 
Covid-19 trong tình hình mới, 
thời gian diễn ra chiến dịch 
là từ ngày 22.9 - 31.10. Trong 
đó, Sở Y tế chỉ đạo chung và 
hướng dẫn các cơ sở y tế thực 
hiện phù hợp với từng địa 
phương. Đồng thời giao Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là 

đơn vị đầu mối theo dõi, giám 
sát và thực hiện, báo cáo kết 
quả hoạt động của chiến dịch 
truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, tùy tình hình thực 
tế, các cơ sở y tế, tổ chức đăng 
tải và sản xuất các tài liệu 
truyền thông phòng, chống 
dịch Covid-19 trong tình hình 

mới trên các kênh truyền thông 
trên địa bàn. Phát động thay 
frame avatar (khung hình 
đại diện)trên mạng xã hội và 
hưởng ứng lan tỏa cuộc thi vũ 
điệu “Việt Nam vững vàng và 
khỏe mạnh”. Cập nhật, truy cập 
link https://bom.so/EYxQNK 
để triển khai các hoạt động 
của chiến dịch truyền thông. 
Đồng thời, lồng ghép thông 
điệp mới với các nội dung tài 
liệu truyền thông chuyên môn 
của các đơn vị. Cụ thể là lồng 
ghép nội dung truyền thông các 
biện pháp 2K (khẩu trang, khử 
khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều 
trị + công nghệ + ý thức người 
dân và các biện pháp khác với 
tài liệu, hướng dẫn chuyên môn 
của từng đơn vị... 

l Xin cảm ơn ông!
ĐỖ THẢO (Thực hiện)

Năm 2021, xã Nhơn Lý, TP 
Quy Nhơn được công nhận là 
xã nông thôn mới nâng cao. 
Xác định trở thành phường 
là cơ hội thuận lợi để thúc 
đẩy phát triển KT-XH, thay 
đổi diện mạo quê hương, xã 
Nhơn Lý đã tập trung đầu tư 
xây dựng hạ tầng đồng bộ, mở 
rộng không gian đô thị, nâng 
cao đời sống người dân, phấn 
đấu lên phường vào năm 2023. 

Đến nay, Nhơn Lý đã đầu tư 
đồng bộ hệ thống giao thông, 
với tổng cộng 194,6 km đường 
giao thông các loại, đảm bảo 
phục vụ đời sống của người 
dân cũng như lưu thông hàng 
hóa và các hoạt động sản xuất, 
phát triển kinh tế. Cùng với 
lưới điện hoàn chỉnh, 100% hộ 
dân trên địa bàn xã được sử 
dụng nước sạch. Công tác bảo 
vệ môi trường được cải thiện 
và từng bước nâng cao chất 
lượng môi trường kết hợp với 
tăng trưởng kinh tế, xây dựng 
xã Nhơn Lý ngày càng sáng, 
xanh, sạch, đẹp.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, 

Nhơn Lý phấn đấu lên phường vào năm 2023 

Nhơn Lý thu hút ngày càng nhiều du khách và trở thành điểm đến hấp dẫn.
 Ảnh: LAI XUÂN

Ngày 23.9, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Phù Mỹ tổ 
chức nghiệm thu, bàn giao 4 
căn nhà Đại đoàn kết cho các gia 
đình thuộc diện hộ nghèo tại các 
xã Mỹ Phong, Mỹ Lộc, Mỹ Châu 
và Mỹ Trinh. Mỗi ngôi nhà được 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
Phù Mỹ hỗ trợ 30 triệu đồng từ 
Quỹ Vì người nghèo của huyện 
và Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
xã hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà, từ 
Quỹ Vì người nghèo của xã. 

Như vậy từ đầu năm đến 
nay, từ các nguồn vận động, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện đã 
bàn giao đưa vào sử dụng 15 
ngôi nhà Đại đoàn kết, với kinh 
phí hỗ trợ từ 30 - 50 triệu đồng/
nhà. Đây là hoạt động thiết thực 
của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp, nhằm hỗ trợ các hộ gia 
đình nghèo có chỗ ở ổn định, 
yên tâm lao động sản xuất, vươn 
lên trong cuộc sống.

THANH CHI - THÀNH HƯƠNG

Phù Mỹ bàn giao 
4 nhà Đại đoàn kết 
cho hộ nghèo

Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, 
cho biết: Hoạt động kinh tế của 
xã chuyển dịch từ kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn sang kinh tế 
đô thị gắn với du lịch, dịch vụ, 
thương mại là các ngành mũi 
nhọn, thu hút đầu tư trong 
và ngoài nước ngày càng rõ 
nét. Khu kinh tế Nhơn Hội 
phát triển đã tạo thêm nhiều 
việc làm, nâng cao thu nhập, 
cải thiện kinh tế cho người 

dân trên địa bàn. Đặc biệt, các 
lợi thế về tự nhiên ở Nhơn 
Lý được phát huy tối đa vào 
kinh tế du lịch, nhờ đó Nhơn 
Lý thu hút ngày càng nhiều 
du khách và trở thành điểm 
hấp dẫn.

Ngoài ra, trên địa bàn xã 
còn có nhiều DN, cơ sở sản 
xuất, cửa hàng kinh doanh dịch 
vụ thương mại, tạo việc làm ổn 
định cho hàng trăm lao động. 

Hoạt động đánh bắt khai thác 
và chế biến thủy sản đa dạng, 
phong phú với 152 tàu thuyền, 
tổng công suất thiết kế 3.850 
CV, tạo được cú huých cho sự 
phát triển về nông - lâm - thủy 
sản. Hiện thu nhập bình quân 
trên địa bàn xã Nhơn Lý đạt 
52,7 triệu đồng/người/năm. 

Ông Võ Kim Tuấn, 70 tuổi, 
người dân ở thôn Lý Chánh, 
xã Nhơn Lý, bày tỏ: Tôi rất vui 
mừng khi quê hương Nhơn Lý 
ngày càng khởi sắc, cảnh quan 
môi trường thêm đẹp, đời sống 
vật chất và tinh thần của người 
dân nơi đây ngày càng phát 
triển. Hy vọng là Nhơn Lý sẽ 
trở thành phường trong năm 
2023 như lộ trình chính quyền 
và người dân Nhơn Lý đang 
phấn đấu.

Theo kế hoạch, trong 2 năm 
2022 - 2023, xã Nhơn Lý đầu 
tư trên 30 tỷ đồng từ ngân 
sách xã và nguồn hỗ trợ của 
tỉnh, thành phố để xây dựng 
hạ tầng, mở rộng không gian 
đô thị theo tiêu chuẩn phường.                          

LAI XUÂN
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Khơi dậy niềm tự hào
Trưa thứ Tư hằng tuần, các 

thành viên CLB Cồng chiêng 
và múa xoang của Trường 
Phổ thông dân tộc nội trú 
THCS&THPT Vĩnh Thạnh 
(huyện Vĩnh Thạnh) lại hào 
hứng đến hội trường tập luyện 
đánh cồng chiêng và múa xoang. 
Các em được chia thành nhiều 
nhóm; nhóm được chủ nhiệm 
CLB và anh chị khóa trên hướng 
dẫn những kỹ năng, điệu thức, 
cách diễn tấu cồng, chiêng, đánh 
trống theo nhịp; nhóm được 
hướng dẫn các điệu múa xoang 
truyền thống. Sau đó, các em 
cùng nhau biểu diễn để nhớ các 
kỹ năng vừa được truyền dạy.

Tham gia CLB này được gần 
1 năm, từ chỗ không biết cầm và 
đánh chiêng, em Đinh Văn Định 
(người Bana, lớp 9A2), đã có 
động tác thuần thục. Định chia 
sẻ: “Em thấy việc học đánh cồng 
chiêng rất bổ ích, giúp em và các 
bạn thêm tự hào, có ý thức gìn 
giữ truyền thống của dân tộc 
Bana mình tốt hơn”.

Theo thầy Đặng Thanh 
May, Phó Hiệu trưởng Trường 
Phổ thông dân tộc nội trú 
THCS&THPT Vĩnh Thạnh, 

Tập huấn cho 
thanh niên tham gia 
tổ công nghệ số 
cộng đồng

(BĐ) - Ngày 22.9, Trung ương Đoàn 
cụm Duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức 
tập huấn trực tuyến về vai trò của thanh 
niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng 
và tuyên truyền chuyển đổi số. Tham 
gia tập huấn có Thành đoàn Đà Nẵng, 
Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa, Ninh Thuận và 82 đơn vị cấp huyện, 
1.084 đơn vị cấp xã.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã 
được cung cấp thông tin về các chủ 
trương, chính sách, pháp luật về chuyển 
đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền 
tảng số, công nghệ số, kỹ năng số; đặc 
biệt là xác định những nhiệm vụ cần thiết 
khi trở thành lực lượng nòng cốt trong 
các tổ công nghệ số tại địa phương…

Buổi tập huấn giúp nâng cao nhận 
thức về chuyển đổi số và tích cực sử dụng 
các ứng dụng chuyển đổi số trong sản 
xuất, kinh doanh, khởi nghiệp thông qua 
nền tảng số, đặc biệt là người dân, thanh 
niên ở khu vực nông thôn, miền núi, 
vùng sâu, vùng xa; nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, ĐVTN về vai trò, trách nhiệm 
tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và 
tuyên truyền chuyển đổi số.  TRIỀU CHÂU

Anh Nguyễn Minh Tiến (SN 1992, 
ở thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, 
huyện Tây Sơn) trước đây thuộc diện 
chậm tiến, nằm trong danh sách theo 
dõi thường xuyên tại địa phương. 
Song, khi được động viên, giúp đỡ 
tham gia công tác Đoàn ở cơ sở, anh 
đã dần thay đổi tâm tính, tránh xa các 
tệ nạn xã hội, từng bước vươn lên làm 
lại cuộc đời.

Anh Tiến kể, có khoảng thời gian 
khi làm thợ xăm, anh bị bạn bè rủ 
rê, lôi kéo và đã thử dùng ma túy, 
bị nghiện khi nào không hay. Nắm 
được thông tin về anh, Đoàn xã Bình 
Tường động viên và tìm cách giúp 
anh từ bỏ ma túy. Sau đó, anh đi học 
nghề điêu khắc gỗ, vừa học vừa làm 
và tự cai nghiện. 

Sau khi cai nghiện thành công, tái 
hòa nhập cộng đồng vào năm 2020, 
anh Tiến luôn được tổ chức Đoàn sát 
cánh trong cuộc sống và công việc. 
Anh mạnh dạn tham gia phong trào 
Đoàn, Hội tại địa phương. Cuối năm 
2021, anh Tiến được bầu làm Bí thư 
Chi đoàn thôn Hòa Trung; đồng thời 
là CA viên thôn. 

Từ đó, anh Tiến luôn gương mẫu 
thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là cung 
cấp nhiều thông tin hữu ích giúp lực 
lượng CA phát hiện đối tượng gây 

Anh Nguyễn Minh Tiến hỗ trợ nước uống cho thí sinh tại chương trình 
Tiếp sức mùa thi năm 2022 tại điểm Trường THPT Quang Trung (huyện 
Tây Sơn).                                                                Ảnh: NVCC

Vươn lên từ quá khứ lầm lỗi

CLB Cồng chiêng và múa xoang 
thành lập từ năm 2019, hiện có 
28 học sinh tham gia. Hằng 
năm, nhà trường thường mời 
nghệ nhân về dạy kỹ năng chơi 
nhạc cụ cho học sinh; vận động 
các em tham gia các hoạt động 
VH-TT; biểu diễn các tiết mục 
cồng chiêng, múa xoang vào lễ 
khai giảng, tổng kết, ngày hội… 
Từ đó, tạo ra sân chơi bổ ích, 
nâng cao ý thức, trách nhiệm 
của mỗi học sinh trong việc bảo 
tồn, phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc mình và phát triển văn 
hóa cồng chiêng trong tương lai.

Bí thư Huyện đoàn Vĩnh 
Thạnh Lương Thành Chương 
cho hay, tại các xã, thị trấn, 
trường nội trú trong huyện đã 
thành lập 12 CLB Cồng chiêng 
và múa xoang thanh niên và 1 
CLB Hát bài chòi, với hơn 300 
ĐVTN, học sinh tham gia. Việc 
thành lập và duy trì các CLB đã 

góp phần khơi dậy trong các 
bạn trẻ niềm tự hào, đam mê, 
cố gắng lưu giữ những giá trị 
truyền thống của cha ông để lại. 

Còn tại TX Hoài Nhơn, thời 
gian qua, công tác bảo tồn và 
phát huy các giá trị văn hóa phi 
vật thể luôn được Thị đoàn chú 
trọng. Thị đoàn đã chỉ đạo cho 
một số Đoàn phường thành lập 
CLB võ thuật thanh niên; một 
số liên đội, chi đoàn trường học 
thành lập CLB Hát bài chòi dân 
gian và hoạt động hiệu quả, 
như: Trường THPT Nguyễn Du, 
THCS Tam Quan, THCS Tam 
Quan Nam… 

Thầy Nguyễn Phong Hạnh, 
Tổng phụ trách Đội Trường 
THCS Tam Quan Nam, nhìn 
nhận: Từ khi thành lập CLB 
Hát bài chòi dân gian, phong 
trào hát dân ca trong học sinh 
đi vào chiều sâu, các em hào 
hứng muốn thể hiện bản thân, 

tham gia tích cực. Cũng từ việc 
học các làn điệu dân ca, học sinh 
càng hiểu hơn những tâm tư, 
tình cảm của con người xưa và 
nay, thêm tự hào và yêu mảnh 
đất quê hương.

Chung tay bảo tồn, phát huy
Trong nhiệm kỳ qua, công 

tác bảo tồn bản sắc văn hóa 
truyền thống là một trong 
những nhiệm vụ được Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn quan 
tâm. Trên 100 CLB sở thích như: 
CLB cồng chiêng, bài chòi, võ 
thuật thanh niên… cùng nhiều 
mô hình “Em yêu văn hóa dân 
gian” được thành lập. 

Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn 
thường xuyên phối hợp với các 
sở, ngành định kỳ tổ chức các 
ngày hội văn hóa các dân tộc 
thiểu số, ngày hội thanh niên 
dân tộc thiểu số... nhằm tạo sân 
chơi để thanh niên dân tộc thiểu 

số có điều kiện giao lưu, học hỏi, 
giới thiệu những nét văn hóa 
đặc sắc của dân tộc mình, góp 
phần thắt chặt tình đoàn kết, 
gắn bó giữa các dân tộc. 

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn 
Phạm Hồng Hiệp, bên cạnh 
những kết quả đạt được, vẫn 
còn nhiều khó khăn, hạn chế 
trong việc bảo tồn, phát huy các 
giá trị truyền thống. Bởi, trước 
sự bùng nổ của công nghệ thông 
tin và mạng xã hội như hiện nay, 
nhiều yếu tố tiêu cực tác động 
không nhỏ đến một bộ phận 
thanh thiếu niên, làm họ xa rời 
truyền thống, lịch sử, văn hóa 
của dân tộc; có những biểu hiện 
lệch lạc về chuẩn mực giá trị, 
phẩm chất đạo đức, lối sống; 
đề cao giá trị văn hóa du nhập 
từ nước ngoài, dẫn đến bản sắc 
văn hóa truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc có nguy cơ dần bị 
mai một.

“Thời gian tới, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn sẽ tăng cường 
giáo dục cho ĐVTN, học sinh về 
những giá trị truyền thống, nét 
đẹp văn hóa để thế hệ trẻ hiểu, 
giúp họ thấy được những cái 
hay, cái đẹp, giá trị nhân văn sâu 
sắc của văn hóa truyền thống. 
Khuyến khích ĐVTN thành lập 
các nhóm văn nghệ hát, múa, 
mặc trang phục truyền thống. 
Làm tốt công tác đào tạo nguồn 
nhân lực nòng cốt cho công tác 
bảo tồn ở cấp huyện, cấp xã… 
Từ đó, xây dựng ý thức trách 
nhiệm, quyết tâm hành động 
của tuổi trẻ trong việc bảo tồn 
và phát huy những giá trị truyền 
thống”, anh Hiệp cho hay.

CHƯƠNG HIẾU

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Góp sức bảo tồn văn hóa truyền thống
Trong nhiệm kỳ qua, các 
cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn 
quan tâm giáo dục ý thức 
cũng như khơi gợi, khuyến 
khích, tổ chức cho ĐVTN và 
học sinh giữ gìn, phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc 
bằng những việc làm cụ thể.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Vĩnh Thạnh tập luyện đánh cồng, chiêng và trống.         Ảnh: C.H

rối ANTT và sử dụng ma túy. Khi địa 
phương xây dựng công trình Thắp sáng 
đường quê, anh vận động thanh niên 
trong thôn đóng góp ngày công; anh còn 
kết nối nhà hảo tâm trao nhiều suất quà, 
học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn 
cảnh khó khăn; tham gia hiến máu tình 
nguyện, hỗ trợ học sinh tại các điểm thi 
tốt nghiệp THPT tại huyện Tây Sơn…

Mới đây, anh còn thành lập mô hình 
Zalo an ninh - kết nối thanh niên phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo 
đảm trật tự ATGT tại thôn Hòa Trung. 
Tuy mới thành lập, nhưng anh Tiến và 

ĐVTN đã triển khai 
nhiều hoạt động 
thiết thực, như: Vận 
động nhân dân làm 
CCCD; phối hợp với 
CA xã tuần tra, kiểm 
soát địa bàn vào ban 
đêm, phòng chống 
tội phạm; ứng cứu 
5 vụ TNGT; chặt tỉa 
cây xanh, tạo đường 
thông hè thoáng 
đảm bảo ATGT cho 
người và phương 
tiện lưu thông…

Bí thư Đoàn xã 
Bình Tường Đoàn 
Văn Khoa đánh giá: 

“Những kết quả nổi bật mà Chi đoàn 
thôn Hòa Trung đạt được thời gian 
qua có đóng góp hết sức quan trọng 
của anh Nguyễn Minh Tiến. Anh là 
một cán bộ Đoàn gương mẫu, năng 
động, có nhiều sáng kiến, giải pháp 
thu hút, tập hợp thanh niên hiệu quả”.

Năm 2021, Huyện đoàn Tây Sơn 
bình chọn anh Tiến là gương mặt trẻ 
tiêu biểu của huyện. Tháng 8.2022, 
anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ 
của Đảng; được bầu đi dự Đại hội đại 
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 
lần thứ XIV.                     DUY ĐĂNG
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Bình Định

Nạn giấy tờ giả gia tăng phức tạp
Trước tình trạng gia tăng tội phạm làm giả và cố tình sử dụng giấy tờ, con dấu giả của các cơ quan, tổ 

chức để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nhiều biện pháp để ngăn 
chặn và xử lý nghiêm.

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Phùng Mạnh Tu.                                                                                                 Ảnh: K.A

Tinh vi và phức tạp
Theo các cơ quan tiến hành tố tụng, 

từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã 
khởi tố 12 vụ/29 bị can về tội sử dụng 
con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, 
tổ chức; tăng 4 vụ/26 bị can so với cùng 
kỳ. Đối tượng sử dụng giấy tờ giả với 
nhiều mục đích khác nhau, từ đáp ứng 
nhu cầu công việc đến lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản. 

Đơn cử, bị cáo Huỳnh Trúc Như 
(SN 1986, ở huyện Tuy Phước) phạm 
tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử 
dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ 
quan, tổ chức” đã cố tình đặt làm giả 
giấy chứng nhận đăng ký ô tô với giá 
2,5 triệu đồng để thế chấp vay 300 triệu 
đồng. Trả lời trước Hội đồng xét xử, 
Như thừa nhận: “Xe ô tô mua trả góp 
nên giấy tờ gốc ngân hàng giữ, trong 
khi bị cáo đang cần tiền, qua Facebook 
thấy việc đặt làm các giấy tờ giả rất dễ 
nên đặt làm mà không nghĩ nhiều đến 
hậu quả”. 

Tương tự, Phùng Mạnh Tu (SN 1989, 
ở TX An Nhơn) vừa bị Hội đồng xét xử 
TAND tỉnh tuyên phạt tổng mức án 16 
năm tù giam với 2 tội danh “lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng con 
dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ 
chức”. Để có tiền đầu tư kinh doanh và 
tiêu xài cá nhân, Tu liên lạc qua Zalo 
với tài khoản có tên “Đào tạo lái xe 
Thành Công”, đặt làm giả nhiều loại 
giấy tờ (gồm 2 giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản gắn liền với đất; 3 chứng nhận đăng 
ký ô tô) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 
của nhiều người.

Trung tá Hà Thanh Hùng, Phó 
trưởng Phòng An ninh điều tra (CA 
tỉnh), cho biết, tình trạng các đối tượng 
có hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả 
của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm 

Theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 
2015, người nào làm giả con dấu, tài 
liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ 
chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, 
giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp 
luật, thì bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu 
đồng; có thể bị phạt đến 7 năm tù giam. 
Đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, 
lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả 
khác được quy định tại Điều 208 Bộ 
luật Hình sự năm 2015 có thể bị phạt 
20 năm tù giam. 

đoạt tài sản đang có chiều hướng gia 
tăng, ngày càng tinh vi và phức tạp. 
Lực lượng đã và đang đẩy mạnh các 
biện pháp nghiệp vụ để kịp xác minh, 
phát hiện, xử lý ngay nhóm tội phạm 
này để ổn định tình hình. 

Thận trọng thực hiện  
các giao dịch

Trước tình trạng sử dụng giấy tờ 
giả để thực hiện các giao dịch ảnh 
hưởng đến tài sản của Nhà nước và 
công dân, gây rối loạn công tác quản 
lý hành chính, các ngành liên quan 
đang thực hiện đồng bộ nhiều giải 
pháp ngăn chặn; đồng thời tăng cường 
tuyên truyền, cảnh báo cho người dân.

Ông Đỗ Văn Quý, Trưởng Phòng 
Thực hành quyền công tố, kiểm sát 
điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 
hình sự về trật tự xã hội (Viện KSND 

tỉnh), khuyến cáo: “Hiện nay, các loại 
giấy tờ giả thường được làm rất tinh 
vi, rất khó phân biệt bằng mắt thường. 
Khi thực hiện các giao dịch, chúng ta 

cần thận trọng kiểm tra tính thật - giả 
của các giấy tờ để tránh trở thành nạn 
nhân trong các vụ lừa đảo, nhất là các 
giao dịch vay vốn, chuyển nhượng. Khi 
mua đất, người dân nên đến UBND xã, 
phường, thị trấn hoặc các cơ quan chức 
năng để kiểm tra lại thửa đất đã được 
cấp sổ đỏ hay chưa, cấp cho ai, vị trí 
lô đất nằm ở đâu”. 

Trong khi đó, theo Trưởng Phòng 
Công chứng số 1 Tôn Thanh Xuân, 
trong quy trình tiếp nhận, giải quyết 
hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng, 
giao dịch hay chứng thực sao y các loại 
giấy tờ, người yêu cầu công chứng phải 
xuất trình bản chính cho công chứng 
viên. Để phòng tránh các trường hợp 
gian dối, xuất trình các loại giấy tờ 
giả hoặc giả chủ thể tham gia ký kết 
các hợp đồng giao dịch, đòi hỏi công 
chứng viên phải nâng cao kỹ năng 
nghiệp vụ. 

“Trong các lớp bồi dưỡng nghiệp 
vụ công chứng viên hằng năm, chúng 
tôi thường được các chuyên gia trao 
đổi về những kỹ năng này. Mặt khác, 
sự đúc kết kinh nghiệm trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 
thông tin chia sẻ kịp thời của đồng 
nghiệp trong các tổ chức hành nghề 
công chứng luôn giúp công chứng viên 
thực hiện tốt khâu quan trọng này. 
Thêm nữa, do đặc thù công việc nên 
đòi hỏi công chứng viên khi tiếp nhận 
hồ sơ luôn hết sức cẩn trọng để tránh 
những rủi ro gặp phải giấy tờ giả, chủ 
thể giả tham gia ký kết hợp đồng giao 
dịch; tránh những hậu quả pháp lý khó 
lường”, ông Xuân cho biết.

Bên cạnh sự chủ động của cơ quan 
chức năng, mỗi người dân cần nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật, không 
vì lợi ích trước mắt mà cổ súy, tiếp tay 
cho các đối tượng làm giả, sử dụng 
các loại giấy tờ giả. Khi phát hiện các 
hành vi làm giấy tờ giả, cần trình báo 
cơ quan chức năng. Đây là giải pháp 
hữu hiệu để ngăn chặn, kéo giảm tình 
trạng này.                              KIỀU ANH

(BĐ) - TAND huyện Phù Cát vừa 
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên 
phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 
1999, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) 
2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 10.4 và 2.5, 
lợi dụng buổi trưa vắng vẻ, nhà bà 
H.T.B. (thôn An Quang Đông, xã Cát 
Khánh, huyện Phù Cát) không có 
hàng rào và không khóa cửa, Hiếu 
đã 2 lần đột nhập lấy trộm tổng cộng 
57 triệu đồng.

Phiên tòa này được tổ chức ở 
hai điểm cầu, gồm điểm cầu trung 

tâm tại Trụ sở TAND huyện, điểm 
cầu thành phần tại Nhà tạm giữ CA 
huyện, với sự tham gia của những 
người tiến hành tố tụng, người tham 
gia tố tụng theo quy định của pháp 
luật. Ngoài ra, phiên tòa còn được kết 
nối từ điểm cầu trung tâm đến phòng 
làm việc của Viện trưởng Viện KSND 
huyện, với sự tham gia của lãnh đạo, 
kiểm sát viên, kiểm tra viên làm công 
tác giải quyết án hình sự của đơn 
vị để cùng rút kinh nghiệm, từ đó 
nâng cao chất lượng tranh tụng tại 
các phiên tòa.                                    K.A

Trộm cắp tài sản, lãnh 2 năm tù giam

(BĐ) - CA xã Phước An (huyện Tuy 
Phước) phối hợp với Công ty TNHH 
Đồ gỗ Nghĩa Tín vừa tổ chức tuyên 
truyền pháp luật về tội phạm tín 
dụng đen cho hơn 150 công nhân của  
Công ty (ảnh).

Tại buổi tuyên truyền, ban tổ chức 
đã thông tin các quy định của pháp luật 
liên quan đến các hành vi vi phạm pháp 
luật, tội phạm tín dụng đen; phương 
thức, thủ đoạn của tội phạm hoạt động 
tín dụng đen và cách phòng ngừa, tố 
giác các hành vi vi phạm liên quan đến 
hoạt động tín dụng đen. Từ đó, nâng cao 
ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác, 
thận trọng khi vay tín dụng trực tuyến; 

Tuyên truyền công nhân cảnh giác với  
tội phạm tín dụng đen

(BĐ) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng vừa ký quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực ATGT đường bộ đối với ông 
V.V.V. (SN 1981, ở thị trấn Phù Mỹ, 
huyện Phù Mỹ). 

Cụ thể, ông V. bị xử phạt hành chính 
35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 
tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày vì 
điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng 
độ cồn 0,614 miligam/lít khí thở.

N.L

Bị phạt 35 triệu đồng vì lái ô tô  
khi đã sử dụng rượu, bia

kịp thời cung cấp thông tin về các loại 
tội phạm cho lực lượng CA.

Q.THÀNH

(BĐ) - Nhằm tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả nghị quyết liên tịch giữa 
Hội LHPN Việt Nam và Bộ CA, góp 
phần thực hiện mô hình Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc trên không gian 
mạng, ngày 22.9, CA phường và Hội 
LHPN phường Thị Nại (TP Quy Nhơn) 
phối hợp tổ chức Lễ ra mắt CLB Tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về thông 
tin mạng.

Theo đó, 22 thành viên của CLB gồm 
cán bộ, hội viên phụ nữ cốt cán và cán 
bộ, chiến sĩ CA phường có nhiệm vụ 
tuyên truyền, phổ biến về Luật An toàn 
thông tin mạng; chủ động, kịp thời tuyên 
truyền các thông tin chính thống, nhằm 
ngăn ngừa tình trạng lừa đảo qua mạng 
xã hội và các hành vi đăng tải, chia sẻ các 
thông tin sai lệch, sai sự thật, xuyên tạc.

N.LINH

Ra mắt CLB Tuyên truyền, nâng cao  
nhận thức về thông tin mạng

 Ảnh: CA xã Phước An
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Bình Định

TP Hồ Chí Minh cần phát huy hơn nữa 
vai trò đầu tàu vùng Đông Nam Bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt  
TP Hồ Chí Minh. 

Ngày 23.9, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn 
công tác đã đến thăm, làm việc với Ban 
Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt 
của TP Hồ Chí Minh về tình hình kết quả 
phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, 
công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội 
lần thứ XI Đảng bộ thành phố, Đại hội lần 
thứ XIII của Đảng và 8 tháng năm 2022; 
phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tại buổi làm việc, qua nghe báo cáo 
của Thành ủy và ý kiến phát biểu của đại 
diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung 
ương và thành phố, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng biểu dương, chúc mừng và 
đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết 
quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đạt được 
trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian tới, với nhiều tiềm 
năng, lợi thế vượt trội nhất cả nước và 
sức hấp dẫn, cạnh tranh quốc tế cao đã 
được thực tế kiểm nghiệm, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng nêu rõ thành phố 
cần phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới 
hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, 
phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, 
động lực phát triển mạnh mẽ nhất của 
mình đối với vùng Đông Nam Bộ và cả 
nước; xứng đáng với vinh dự lớn, được 
mang tên Bác Hồ kính yêu, với cái tên 
Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, TP Hồ 
Chí Minh đã đi vào lịch sử nước nhà 
như là một biểu tượng của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, biểu tượng của sự 
năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong 
đổi mới, được đồng bào cả nước và bạn 
bè quốc tế nể trọng.

Để thực hiện thành công các đột phá 
chiến lược, tháo gỡ những ách tắc, điểm 
nghẽn về thể chế, kết cấu hạ tầng và 
nguồn nhân lực hiện nay, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cần đẩy mạnh 
hơn nữa việc cơ cấu lại nền kinh tế của 
thành phố gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng; tập trung ưu tiên nguồn lực; tăng 
cường, nâng cao năng lực và chất lượng 

công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ 
trương, đường lối của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước sát hợp với tình hình, điều 
kiện cụ thể của thành phố...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn 
mạnh cần tập trung ưu tiên xây dựng, tạo 
bước đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống 
kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện 
đại; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 
lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế 
đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy 
hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý 
đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, tăng cường thế trận 
quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Để TP Hồ Chí Minh thực sự là thành 
phố nghĩa tình, nhân ái, văn minh; nhân 
dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Cần 
tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao toàn 
diện chất lượng giáo dục và đào tạo, phát 
triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân 
lực chất lượng cao, nguồn nhân lực lãnh 

đạo, quản lý; phát triển mạnh khoa học- 
công nghệ gắn với phát triển kinh tế tri 
thức, làm nền tảng thúc đẩy thành phố 
phát triển nhanh và bền vững… 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu 
cầu phải thường xuyên quan tâm chăm lo 
công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; 
chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Về các đề xuất các kiến nghị rất cụ 
thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ 
thực tiễn phát triển của TP Hồ Chí Minh, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu 
Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành 
liên quan ở Trung ương theo chức năng, 
thẩm quyền, nhiệm vụ của mình, sớm 
nghiên cứu, xem xét và làm việc trực 
tiếp với thành phố để giải quyết với tinh 
thần “TP Hồ Chí Minh vì cả nước” và 
“Cả nước vì TP Hồ Chí Minh”; tạo điều 
kiện tốt nhất có thể để TP Hồ Chí Minh 
phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

(Theo TTXVN)

Chuyển đổi số - 
động lực phát triển 
kinh tế hợp tác, HTX 
trong kỷ nguyên mới

Ngày 23.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn 
đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2022 do Bộ 
KH&ĐT phối hợp với Văn phòng Chính 
phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết 
hợp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành.

Diễn đàn có chủ đề “Chuyển đổi số- 
động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX 
trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện 
Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 16.6.2022” 
của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục 
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt 
Nam, hiện cả nước có 28.237 HTX, trong 
đó, 18.785 HTXNN, 9.452 HTX phi nông 
nghiệp. Cả nước có 130.760 tổ hợp tác, 
120 liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông 
nghiệp và phi nông nghiệp.

Hầu hết các HTX, liên hiệp HTX 
thành lập mới từ sau Luật HTX năm 2012 
đều xây dựng phương án sản xuất kinh 
doanh cụ thể. Nhiều HTX chủ động tiếp 
cận nhu cầu thị trường, đổi mới cơ sở vật 
chất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng 
sản xuất. Nhà xưởng và máy móc từng 
bước hiện đại, ứng dụng các phần mềm 
tin học trong quản lý, điều hành, chuyển 
đổi số mạnh mẽ...

Nhiều HTXNN, đặc biệt là các HTXNN 
có giám đốc và nguồn nhân lực trẻ, năng 
động, khởi nghiệp bước đầu thành công 
qua mô hình HTX mạnh dạn, chủ động, 
tiếp cận, đầu tư, kết nối sản xuất, tiêu thụ 
với các HTX cùng loại hình hoặc khác loại 
hình theo chiều hướng tăng ứng dụng 
chuyển đổi số, thích ứng đặc biệt trong và 
sau dịch Covid-19.                  (Theo SGGP)

Chuẩn bị kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 
6 tháng đến dưới 5 tuổi

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
về việc rà soát, thống kê số lượng trẻ em 
trên địa bàn.

Để chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối 
tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 
trẻ em tại Việt Nam khi đủ căn cứ, cơ 
sở khoa học theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan 
tổ chức rà soát, thống kê số lượng trẻ em 
trên địa bàn thuộc nhóm 6 tháng tuổi đến 
dưới 5 tuổi. Các địa phương cũng đề xuất 
nhu cầu sử dụng vắc xin cho những nhóm 
tuổi này và gửi về các Viện Vệ sinh dịch 

tễ/Viện Pasteur khu vực trước ngày 30.9.
Bộ Y tế đề nghị các Viện Vệ sinh dịch 

tễ/Viện Pasteur gửi về Viện Vệ sinh dịch 
tễ Trung ương trước ngày 10.10.2022 để 
tổng hợp. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 
tổng hợp số liệu gửi Bộ Y tế (Cục Y tế dự 
phòng) trước ngày 15.10.2022.

 (Theo TPO)

Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 1.400 ca mắc vi rút Adeno

Theo thông tin cập nhật mới nhất 
của Bệnh viện Nhi Trung ương, tổng số 
ca nhiễm vi rút Adeno ghi nhận trong 

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 24.9.2022
I - Khu vực tỉnh Bình Định: Mây 

thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc 
nắng, chiếu 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 30 - 320C.   

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: TTKTTV Bình Định)

Thủ tướng chủ trì diễn đàn Chuyển đổi số - động 
lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ 
nguyên mới. 

Nhân viên y tế chăm sóc cho trẻ mắc vi rút Adeno.

toàn bệnh viện từ đầu năm 2022 là 1.406 
ca bệnh, số ca bệnh nội trú 811, có 7 ca 
tử vong.

Tỷ lệ chung trẻ mắc vi rút Adeno 
nhập viện chiếm khoảng 4% so với tổng 
số người bệnh điều trị nội trú.

Trước đó, tính đến ngày 12.9, 
bệnh viện đã ghi nhận 412 ca nhiễm 
Adenovirus. Như vậy, chỉ trong vòng 
10 ngày qua, tại bệnh viện đã ghi 
nhận thêm gần 1.000 trường hợp mắc 
Adenovirus.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương 
cho biết trước diễn biến các ca mắc  
vi rút Adeno đang có xu hướng tăng 
cao, bệnh viện đã nhanh chóng ban 

hành các tài liệu hướng dẫn về quản lý, 
phân luồng tiếp nhận, cách ly điều trị 
và dự phòng lây nhiễm vi rút Adeno.

Bệnh viện đã bố trí 300 giường bệnh 
để thu dung điều trị bệnh nhi nhiễm 
Adenovirus nhập viện theo nhóm bệnh 
nhẹ, bệnh có tổn thương hô hấp đơn 
thuần hoặc kết hợp với bệnh lý nền, 
bệnh kèm theo nặng. 

Trước thực tiễn số trẻ mắc vi rút 
Adeno gia tăng, ngày 21.9, Cục Y tế dự 
phòng (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Viện 
Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; sở y tế 
các tỉnh, thành phố về việc tăng cường 
phòng, chống bệnh do vi rút Adeno.

(Theo Vietnam+)
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Bình Định

Ngày 22.9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus 
cảnh báo thế giới không nên tự mãn 
với thành quả chống đại dịch Covid-19, 
đồng thời hối thúc các chính phủ có 
hành động phối hợp và đưa ra các cam 
kết chính trị để giảm số ca tử vong và 
ngăn thiệt hại về kinh tế do đại dịch 
gây ra.

Phát biểu với báo giới bên lề khóa 
họp lần thứ 77 Đại hội đồng LHQ diễn 
ra tại New York (Mỹ), ông Tedros tái 
khẳng định thế giới đang ở giai đoạn 
nước rút để chấm dứt đại dịch khi số 
ca tử vong hằng tuần tiếp tục giảm và 
hiện chỉ bằng 10% số ca không qua khỏi 
được ghi nhận vào tháng 1.2021 - giai 
đoạn đỉnh dịch.

Người đứng đầu WHO nêu rõ hơn 
60% dân số thế giới đã được tiêm vắc xin 
phòng Covid-19, trong đó 75% là nhân 
viên y tế và người cao tuổi.

Tuy nhiên, ông Tedros cho rằng: 
“Chúng ta đã trải qua 2 năm rưỡi trong 
đường hầm dài và tăm tối. Chúng ta chỉ 
mới bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối 
đường hầm đó. Vẫn còn một chặng 
đường dài phía trước và đường hầm 
vẫn tối, với nhiều chướng ngại vật mà có 
thể khiến chúng ta vấp ngã nếu không 

WHO cảnh báo đại dịch 
Covid-19 vẫn chưa chấm dứt

cẩn thận”.
Theo Tổng Giám đốc WHO, đại dịch 

vẫn đang cướp đi sinh mạng của 10.000 
người mỗi tuần, trong đó đa số ca có thể 
ngăn chặn được, trong khi độ chênh lệch 
trong tỷ lệ tiêm chủng giữa các nước 
còn lớn.

Ông Tedros khuyến cáo mọi người 
sử dụng những biện pháp đơn giản và 
sẵn có để bảo vệ sức khỏe như giãn cách, 
đeo khẩu trang, thông thoáng khí; đồng 
thời tiếp cận những biện pháp y tế khi 
cần thiết bao gồm vắc xin, xét nghiệm 
và điều trị.                           (Theo TTXVN)

Nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân tại Paris, Pháp.                                      Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp 
nhập Nga đã bắt đầu trong ngày 23.9 tại 
các vùng lãnh thổ Ukraine do Moskva 
kiểm soát, truyền thông Nga đưa tin.

Bốn khu vực tổ chức trưng cầu dân ý 
sáp nhập Nga là Donetsk và Lugansk ở 
phía Đông, Kherson và Zaporizhzhia ở 
phía Nam Ukraine, chiếm khoảng 15% 
lãnh thổ Ukraine. 

Cuộc trưng cầu dân ý cũng diễn ra 
sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin 
phát lệnh động viên một phần trong đó 
có thể bổ sung thêm khoảng 300 nghìn 
binh sĩ Nga tham gia chiến sự Ukraine. 

Cuộc bỏ phiếu nhằm hỏi người dân 
có muốn các khu vực đó là một phần của 
Nga hay không diễn ra vào thời điểm 
cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài 
7 tháng khiến hàng nghìn người thiệt 
mạng, hàng triệu người phải di dời và 
gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu. 

Trong tháng này, Ukraine đã phát 
động cuộc phản công nhằm giành lại 
những vùng lãnh thổ rộng lớn của  
nước này.                                          

                                           (Theo LĐO)

Bắt đầu trưng cầu 
sáp nhập Nga ở  
4 tỉnh Ukraine

Ủy ban bầu cử tại một điểm bỏ phiếu trước cuộc 
trưng cầu dân ý để Cộng hòa Donetsk tự xưng sáp 
nhập Nga, ở Donetsk, Ukraine ngày 22.9.

 Ảnh: Alexander Ermochenko

Trong cuộc hội đàm bên lề Khóa họp 
77 Đại hội đồng LHQ tại New York (Mỹ), 
ngày 22.9, lãnh đạo Mỹ và Philippines 
đã nhấn mạnh sự ủng hộ đối với tự do 
hàng hải và hàng không tại Biển Đông. 
Đây là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa 
Tổng thống Mỹ Joe Biden và người 
đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos, 
người vừa nhậm chức hồi tháng 6.

Tuyên bố của Nhà Trắng sau hội 
đàm cho biết lãnh đạo hai nước đã thảo 
luận về tình hình Biển Đông, đại dịch 

Mỹ và Philippines nhấn mạnh ủng hộ tự do hàng hải  
và hàng không ở Biển Đông

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và người đồng 
cấp Philippines Ferdinand Marcos tại cuộc gặp ở 
New York, Mỹ, ngày 22.9.2022.     Ảnh: AFP/TTXVN

Covid-19 và năng lượng tái tạo. 
Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống 

Biden và Tổng thống Marcos đều nhấn 
mạnh ủng hộ tự do hàng hải và hàng 
không ở Biển Đông, cũng như việc giải 
quyết hòa bình các tranh chấp tại khu 
vực này.                          (Theo Vietnam+)

 Chính phủ Nhật Bản ước tính 
khoảng 4.300 quan khách trong và 
ngoài nước sẽ tới dự quốc tang của cố 
Thủ tướng Abe Shinzo ở thủ đô Tokyo 
vào ngày 27.9.
 Ngày 23.9,  Tòa án Trung Quốc đã 

tuyên án tử hình treo đối với cựu Thứ 
trưởng CA Tôn Lực Quân, người đứng 
đầu một “băng đảng chính trị”, vì tội 
nhận hối lộ, thao túng thị trường chứng 
khoán và sở hữu vũ khí trái phép.
 Ngày 22.9, nhà chức trách 

Mexico thông báo đã phát hiện trên 
150 người di cư từ Trung Mỹ đang chen 
chúc trong một chiếc xe tải bị bỏ lại trên 
đường cao tốc ở miền Nam nước này.
 Bộ trưởng GTVT Liban Ali 

Hamiye ngày 23.9 cho biết đã tìm thấy 
53 thi thể ngoài khơi biển Syria trong vụ 
lật thuyền chở người di cư từ Liban.
 Ít nhất 3 công nhân đã thiệt 

mạng trong vụ nổ xảy ra ngày 22.9 
tại một nhà máy lọc dầu ở miền Tây 
Argentina. (Theo TTXVN, VOV.VN)

Ngày 23.9, tàu sân bay USS Ronald 
Reagan - siêu hàng không mẫu hạm chạy 
bằng lò phản ứng hạt nhân của Mỹ - 
đến Hàn Quốc để tham gia biểu dương 
lực lượng với các tàu của nước chủ nhà 
nhằm gửi thông điệp đến Triều Tiên.

Theo Hãng tin Reuters, đây là lần 
đầu trong 4 năm qua một tàu sân bay 
của Mỹ trở lại Hàn Quốc.

Hiện tàu sân bay USS Ronald Reagan 
và các tàu hộ vệ đã cập cảng tại một căn 
cứ hải quân ở TP Busan, cách thủ đô 
Seoul 390 km về phía Nam, trong bối 
cảnh lo ngại về khả năng Triều Tiên tiến 
hành thử hạt nhân hoặc các hành động 
khiêu khích khác.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk 
Yeol đã thúc đẩy nhiều cuộc tập trận 
chung và các màn phô diễn sức mạnh 
quân sự khác như một lời cảnh báo với  
Triều Tiên.

Về phía Triều Tiên, đầu năm nay, nước 
này thử tên lửa với số lượng nhiều kỷ lục. 
Các nhà quan sát cho biết Bình Nhưỡng 
dường như cũng chuẩn bị thử hạt nhân 
trở lại.                                        

 (Theo TTO)

Tàu sân bay Mỹ  
trở lại Hàn Quốc  
để gửi thông điệp  
đến Triều Tiên

Lật tàu ngoài khơi Campuchia, 23 người 
Trung Quốc mất tích

Ngày 22.9, một tàu gỗ chở 41 người 
Trung Quốc bị lật ngoài khơi tỉnh 
Sihanoukville, Campuchia, làm 23 
người mất tích. 18 người trong số này 

Hình ảnh được cho là chiếc tàu chở 41 du khách 
Trung Quốc lúc ở vùng biển gần đảo Koh Tang, 
Campuchia.               
                                        Ảnh chụp mành hình Khmer Times

đã được giải cứu và cảnh sát Campuchia 
đang thẩm vấn họ. 

Theo Chuon Narin, cảnh sát trưởng 
tỉnh Sihanoukville, đại diện của nhóm 
người Trung Quốc khai họ khởi hành 
bằng tàu cao tốc từ một cảng ở tỉnh 
Quảng Đông, Đông Nam Trung Quốc, 
hôm 11.9.

Ngày 17.9, họ được chuyển sang một 
tàu gỗ với 2 thủy thủ người Campuchia 
trên vùng biển quốc tế. Con tàu này bắt 
đầu chìm sau khi bị nước tràn. Một tàu 
cá đón 2 người Campuchia và rời đi, bỏ 
lại nhóm người Trung Quốc trên tàu. 
2 người Campuchia này đã bị bắt để 
thẩm vấn.

Đại sứ quán Trung Quốc tại 
Campuchia xác nhận thông tin vụ chìm 
tàu và cho biết đã cử đại diện tham gia 
nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn.

(Theo VnExpress.net)


