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

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh… Nhân dịp Đại hội, anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn, chia sẻ về một số 
kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua và những định hướng lớn cho nhiệm kỳ đến.

Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - 
Tiên phong - Sáng tạo
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Nhận diện những “điểm nghẽn”
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NHÂN NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚI 27.9:

Từng bước khẳng định 
thương hiệu Du lịch Bình Định u5
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Chủ động, khẩn trương 4ứng phó

Bộ đội, dân quân giúp ngư dân xã Nhơn Châu 
(TP Quy Nhơn) di dời phương tiện đánh bắt đến nơi 

an toàn để phòng tránh bão số 4, sáng 26.9.  
Ảnh: LAI XUÂN

Phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp 
xuống địa bàn chỉ đạo công tác phòng chống bão 
Thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó 
với bão số 4
Các ngành, đơn vị chủ động phương án phòng 
tránh bão

Gỡ “nút thắt” phát triển Đảng trong 
doanh nghiệp ngoài nhà nước:

Trả lại hành lang thông thoáng 
cho Quốc lộ 1

l

l

l

Lực lượng dân quân, CA xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ) giúp dân xúc cát vào bao để 

chằng chống nhà cửa và đắp bờ bao ngăn ngừa nước biển vào nhà dân.    Ảnh: T.SỸu2&3
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Bình Định

(BĐ) - Theo Trung tâm Dự 
báo Khí tượng Thủy văn Quốc 
gia, cơn bão số 4 (bão Noru) có 
cường độ rất mạnh, tốc độ di 
chuyển nhanh. Dự báo từ chiều 
tối và đêm 27.9, bão ảnh hưởng 
trực tiếp đến vùng ven biển và 
đất liền Trung Trung Bộ, trong 
đó có Bình Định, gây gió mạnh 
cấp 9 - 10, sóng biển cao 3 - 5 m. 
Từ ngày 27 - 28.9, khu vực tỉnh 
Bình Định có mưa to đến rất to 
với lượng mưa phổ biến 100 - 200 
mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt.

Để chủ động phòng chống 
thiên tai, ngày 26.9, các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra công 
tác ứng phó với bão số 4 tại các 
địa phương, đơn vị và các công 
trình giao thông, thủy lợi đang 
thi công trên địa bàn tỉnh.

l Đồng chí Hồ Quốc Dũng- 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 
kiểm tra công tác ứng phó bão 
số 4 tại một số công trình giao 
thông, thủy lợi đang thi công, 
gồm: Đập dâng Phú Phong (thị 
trấn Phú Phong, huyện Tây 
Sơn), dự án đường ven biển 
đoạn Cát Tiến - Diêm Vân; 
kiểm tra tình hình tàu thuyền 
vào tránh trú bão ở Cảng cá 
Quy Nhơn, việc bốc dỡ hàng 
hóa và tàu thuyền ra vào Cảng 
Quy Nhơn.

Báo cáo với Đoàn công tác 
của Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc 
Ban quản lý dự án NN&PTNT 
Tô Tấn Thi cho hay, năm nay, 
Ban triển khai thực hiện 2 công 
trình lớn là đập dâng Phú 
Phong (Tây Sơn) và hệ thống 
tiêu lũ sông Dinh (TP Quy 
Nhơn), đến nay đều đảm bảo 
tiến độ. Để ứng phó bão số 4, 
Ban cùng với đơn vị thi công 
gấp rút hoàn thiện các phần 
việc trên công trường, di dời 
thiết bị máy móc và vật tư khỏi 
công trình, tháo dỡ các đường 
công vụ…, từ chiều 26.9 tạm 
dừng các hoạt động thi công 
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cho đến khi bão tan.
Kiểm tra tại dự án đường 

ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm 
Vân, đồng chí Hồ Quốc Dũng 
yêu cầu Ban quản lý dự án giao 
thông tỉnh tập trung lực lượng, 
theo sát tình hình diễn biến thời 
tiết, phối hợp với các đơn vị 
thi công, nhà thầu khẩn trương 
triển khai phương án ứng phó 
với thiên tai cấp độ 4. Ban quản 
lý dự án giao thông tỉnh thành 
lập tổ công tác, phân công đứng 
chân địa bàn ở các công trình 
trọng điểm, các công trình có 
nhiều vị trí xung yếu, sẵn sàng 
phương tiện, máy móc hoạt 
động trong tình huống khẩn 
cấp.

Kiểm tra tại Cảng cá Quy 
Nhơn, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy yêu cầu Ban quản lý cảng 
cá Bình Định tập trung lực 
lượng, phối hợp với các ngành 
chức năng liên quan kêu gọi, 
hướng dẫn bà con đưa tàu vào 
neo đậu, tránh trú bão an toàn. 
Trong ngày 26.9, Ban quản lý 

cảng cá Bình Định giám sát chặt 
chẽ tình hình tàu thuyền vào 
bến, các lực lượng chức năng 
phối hợp cùng Ban quản lý 
cảng, thực hiện đúng quy định 
về cấm biển.

Tại Cảng Quy Nhơn, Cảng 
vụ Hàng hải Quy Nhơn đã kích 
hoạt quy trình phòng chống 
bão; tiến hành thống kê, rà soát 
và kiểm đếm các tàu hàng đến 
cảng trước, trong và sau bão để 
có sự sắp xếp, hướng dẫn tàu 
thuyền neo đậu an toàn. 

Qua kiểm tra thực tế, đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng đánh giá cao sự chủ động 
của các đơn vị trong việc ứng 
phó với bão số 4. “Bão số 4 là 
cơn bão mạnh và rất nguy hiểm. 
Để ứng phó, cần phải khẩn 
trương thực hiện các nhiệm vụ 
quan trọng: Trên biển, chú trọng 
việc kêu gọi tàu thuyền của ngư 
dân Bình Định khẩn trương di 
chuyển khỏi vùng nguy hiểm 
của bão, tìm nơi tránh trú an 
toàn. Mưa bão dự báo kèm với 

gió lớn, mưa lụt, nguy cơ sạt lở, 
lũ quét sau bão là rất cao, do 
vậy phải tập trung rà soát để 
di dời dân cư ở các vùng nguy 
hiểm. Tập trung rà soát lại các 
công trình giao thông, thủy lợi, 
hồ đập và đê kè, chuẩn bị đầy 
đủ phương tiện, máy móc ứng 
phó kịp thời trong tình huống 
khẩn cấp”, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tại 
buổi kiểm tra.

l Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn kiểm tra và chỉ đạo 
công tác ứng phó với bão số 4 
tại TX Hoài Nhơn và các huyện 
An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ. 

Tại TX Hoài Nhơn, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã đến kiểm tra 
luồng lạch ra vào cửa biển Tam 
Quan và tình hình tàu thuyền 
đang neo đậu tại Khu neo 
đậu tàu thuyền trú tránh bão  
Tam Quan. 

Sau khi kiểm tra thực tế, 
nghe báo cáo, đồng chí Phạm 
Anh Tuấn yêu cầu TX Hoài 

Nhơn xác định rõ bão số 4 là 
cơn bão rất mạnh, khu vực ảnh 
hưởng rất rộng lớn, vì thế địa 
phương phải xác định thêm số 
hộ bị ảnh hưởng, thêm điểm 
cần di dời dân, thông tin cho 
người dân biết; đồng thời chủ 
động triển khai nhanh công 
tác di dời dân đến nơi an toàn, 
nhất là những hộ dân có nhà sát 
biển. Địa phương khẩn trương 
kêu gọi tàu thuyền di chuyển 
ra khỏi vùng nguy hiểm, đến 
nơi trú tránh an toàn; hướng 
dẫn ngư dân neo đậu và thực 
hiện các biện pháp bảo vệ tàu 
thuyền, nhất là công tác PCCC, 
tuyệt đối không để ngư dân 
trên tàu khi bão đổ bộ vào đất 
liền. Bên cạnh đó, tuyên truyền, 
hướng dẫn người dân chằng 
chống nhà cửa và huy động lực 
lượng hỗ trợ nhân dân thực hiện  
công tác này.

Kiểm tra khu vực Núi Gai, 
thôn Trà Cong, xã An Hòa, 
huyện An Lão - nơi có nguy 
cơ sạt lở đất cao, ảnh hưởng 
đến 178 hộ dân có nhà ở dưới 
chân núi và kiểm tra tuyến 
đường từ xã An Dũng mới đi 
An Vinh - nơi có nhiều điểm dễ 
bị sạt lở đất khi xảy ra mưa lớn, 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
UBND huyện An Lão nhanh 
chóng thông báo cho người 
dân biết nguy cơ bị sạt lở đất, 
đồng thời sẵn sàng phương án 
di dời các hộ dân đến nơi ở an 
toàn. Bố trí lực lượng ngăn cấm 
người dân đi lại khi xảy ra sạt 
lở đất. Để chủ động công tác 
ứng phó với bão số 4, huyện An 
Lão cần thành lập sở chỉ huy 
tiền phương để chỉ đạo thực 
hiện các phương án được tốt 
hơn. Sở NN&PTNT cùng chính 
quyền địa phương tính toán 
lại phương án trồng và bảo vệ 
rừng, vừa đảm bảo hiệu quả 
kinh tế, vừa hạn chế tình trạng 
xói mòn, sạt lở đất; đồng thời 
quy hoạch, bố trí khu tái định 
cư mới cho người dân bị ảnh 

(BĐ) - Ngày 26.9, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công 
văn 452-CV/TU chỉ đạo công tác 
phòng chống bão số 4 trên địa 
bàn tỉnh.

Theo đó, để tập trung triển 
khai tốt công tác phòng chống 
bão số 4, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị trong hệ 
thống chính trị từ tỉnh đến cơ 
sở hoãn tất cả các hội nghị, cuộc 
họp không thật sự cấp bách để 
tập trung chỉ đạo, triển khai công 
tác phòng chống bão số 4.

Phân công các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp 
xuống địa bàn chỉ đạo công tác 
phòng chống bão tại các huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn 
tỉnh, cụ thể: Đồng chí Nguyễn 

l  Chiều 26.9, Sở GD&ĐT 
đã ban hành văn bản chỉ đạo 
tất cả các cơ sở giáo dục mầm 
non, phổ thông, giáo dục thường 
xuyên cho học sinh, học viên 
nghỉ học từ ngày 27.9 cho đến 
khi có thông báo mới để phòng 
tránh bão số 4.

Sở GD&ĐT yêu cầu nhà 
trường phối hợp với phụ huynh 
học sinh nhắc nhở con em mình 
tuyệt đối không ra khỏi nhà khi 
mưa, bão đến; không tắm biển, 
không chèo bè, chống sõng, vớt 
củi, không qua các đoạn đường 
ngập nước sâu, chảy xiết; nhằm 
không để xảy ra thiệt hại về  
con người.

Các trường học mở cửa 
phòng học để nhân dân tạm trú 
theo yêu cầu của chính quyền 
địa phương.
l Sở Y tế vừa có văn bản yêu 

cầu các đơn vị trực thuộc triển 
khai các phương án bảo vệ cơ sở 
y tế để đảm bảo an toàn tuyệt 

đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế 
cũng như thuốc, vật tư, trang 
thiết bị y tế. Các cơ sở điều trị tổ 
chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn 
sàng thu dung và cấp cứu cho 
nạn nhân do ảnh hưởng của bão, 
mưa, lũ; chuẩn bị các đội cấp 
cứu lưu động để hỗ trợ tuyến 
dưới khi cần thiết.
l Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã 

chỉ đạo triển khai lực lượng ứng 
phó bão số 4 và tìm kiếm cứu nạn 
cho các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh, 
đồng thời phối hợp với chính 
quyền địa phương khẩn trương 
triển khai hướng dẫn, kêu gọi 
tàu thuyền tránh bão; chủ động 
sẵn sàng ứng phó với bão số 4, 
hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra 
trên tuyến biên phòng của tỉnh.

Tính đến chiều 26.9, Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với 
các đơn vị liên quan khẩn trương 
thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 
1.253 phương tiện/8.771 lao 
động di chuyển tránh vùng 

nguy hiểm của bão; phối hợp 
với chính quyền địa phương tiến 
hành chằng buộc 2.449 lồng, bè. 
Hiện còn 34 tàu cá/238 lao động 
đang trên đường di chuyển vào 
bờ, hầu hết các chủ phương tiện 
và thuyền trưởng đã nắm thông 
tin và hướng đi của bão, thường 
xuyên liên lạc với gia đình và 
Đài trực canh của BĐBP tỉnh.
l Sở Công Thương có văn 

bản chỉ đạo phòng kinh tế các 
huyện, thị xã, thành phố chủ 
động nắm bắt tình hình dự trữ 
của DN, hộ kinh doanh đối với 
các hàng hóa, vật tư thiết yếu 
phục vụ phòng chống lụt bão 
trên địa bàn quản lý; phối hợp 
với Sở Công Thương tổ chức 
cung ứng hàng hóa phòng chống 
bão lụt cho nhân dân địa phương 
trong trường hợp cần thiết khi 
có chỉ đạo của UBND tỉnh. Tổ 
chức dự trữ hàng hóa phòng 
chống bão lụt theo phương 
châm “4 tại chỗ”; tăng cường 

dự trữ hàng hóa thiết yếu tại 
chỗ ở huyện miền núi Vân Canh, 
Vĩnh Thạnh, An Lão, đặc biệt là 
các địa bàn dễ bị chia cắt khi có 
bão lụt xảy ra.
l Để đảm bảo an toàn cho 

người, công trình và máy móc 
thiết bị thi công ứng phó với bão 
số 4, Sở Xây dựng đề nghị chủ 
đầu tư các công trình đang triển 
khai thi công xây dựng trên địa 
bàn tỉnh khẩn trương chuẩn bị 
các biện pháp ứng phó. Cụ thể, 
tập kết các vật liệu thi công trên 
công trường gọn gàng, thực hiện 
che chắn, giằng, buộc để không 
bị bay, phát tán ra xung quanh 
khi có gió bão, gây nguy hiểm 
cho người dân, đặc biệt là các 
vật liệu như tôn, sắt, thép, ván 
khuôn... Thực hiện giằng néo 
giàn giáo để đảm bảo không bị 
ngã đổ khi bị gió lốc. Đối với các 
công trình đang triển khai thi 
công xây dựng có sử dụng cần 
trục tháp tại công trình, chủ đầu 

tư và các đơn vị có liên quan tổ 
chức thực hiện theo hướng dẫn 
của Sở Xây dựng trước đó về một 
số quy định quản lý sử dụng cần 
trục tháp, máy vận thăng. 
l Hội CTĐ tỉnh đã yêu cầu 

các cấp hội CTĐ kích hoạt các 
đội ứng phó nhanh trong thiên 
tai của hội CTĐ ở địa phương; 
hướng dẫn và giúp đỡ người 
dân chằng chống, gia cố nhà cửa. 
Tham gia cùng chính quyền và 
các ban, ngành, đoàn thể ở địa 
phương xác định, chuẩn bị các 
địa điểm an toàn ở địa phương 
mình nhằm phục vụ công tác di 
dời người dân trong các trường 
hợp khẩn cấp, hoặc khi có lệnh 
di dời của cấp có thẩm quyền. 
Hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, 
hoa màu; hướng dẫn người dân 
cách dự trữ lương thực, thực 
phẩm, thuốc men, nước uống, 
nhu yếu phẩm trong nhiều ngày.

M.HOÀNG - Đ.THẢO - 
C.CƯỜNG - H.YẾN - N.TÚ

hưởng bởi sạt lở đất.
Tại huyện Hoài Ân, Chủ tịch 

UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã 
đến kiểm tra hồ chứa nước Vạn 
Hội (xã Ân Tín). Tại đây, đồng 
chí yêu cầu huyện Hoài Ân 
kiểm tra và triển khai phương 
án sơ tán dân tại các khu vực 
thấp trũng thường bị ngập lụt, 
chia cắt và các khu vực người 
dân sống ven núi có nguy cơ 
cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 
Huy động thêm lực lượng hỗ 
trợ và bảo vệ người dân trong 

quá trình di dời đến nơi an 
toàn; chủ động dự trữ lương 
thực, thực phẩm, hàng hóa thiết 
yếu. Cùng với đó là triển khai 
phương án phòng chống thiên 
tai cho các hồ chứa nước, điều 
tiết nước hợp lý, đảm bảo an 
toàn hồ chứa, hạn chế ngập 
nước ở vùng hạ du. 

Kiểm tra công tác ứng phó 
bão số 4 tại 2 xã ven biển Mỹ 
Đức, Mỹ An, huyện Phù Mỹ, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn chỉ đạo UBND huyện huy 

động lực lượng hỗ trợ di dời 
ngay các hộ dân có nhà sát biển 
và số lượng tàu thuyền đang ở 
mép biển đến nơi an toàn. Bên 
cạnh đó, giúp đỡ người dân 
chằng chống nhà cửa, sử dụng 
bao cát đắp bờ ngăn nước biển 
vào khu dân cư, đảm bảo an 
toàn cho người dân. 

l Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang kiểm tra công 
tác ứng phó bão số 4 tại huyện 
Tuy Phước.

Theo báo cáo của lãnh đạo 
huyện Tuy Phước, tất cả các 
phương án sẵn sàng ứng phó 
bão số 4 được huyện khẩn 
trương triển khai. UBND huyện 
đã thành lập 3 tổ công tác về 
các xã, thị trấn túc trực, chỉ đạo 
các địa phương triển khai khẩn 
cấp công tác ứng phó bão số 4. 
Huyện sẵn sàng di dời 184 hộ 
dân/639 nhân khẩu nằm trong 
vùng xung yếu đến nơi an toàn, 
công tác di dời người dân sẽ 
được triển khai hoàn tất trong 
buổi trưa ngày 27.9.

Sau khi nghe báo cáo và 
kiểm tra thực tế hiện trường 
tại tuyến đường dẫn vào công 
trình Nhà máy nước sạch Quy 
Nhơn (chủ đầu tư là Công ty 
TNHH MTV Cấp nước Senco 
Quy Nhơn) đang thi công tại 
thị trấn Tuy Phước, nhận thấy 

đường dẫn vào công trình này 
ảnh hưởng đến hệ thống tiêu 
thoát lũ TX5, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
yêu cầu huyện Tuy Phước 
làm việc với chủ đầu tư công 
trình khẩn trương mở đường 
dẫn để đảm bảo hành lang tiêu 
thoát lũ. Ngoài việc chủ động 
phương án di dời người dân 
ở vùng nguy hiểm đến nơi an 
toàn, huyện phải chuẩn bị đầy 
đủ lương thực, thực phẩm để 
cung cấp cho bà con tại nơi trú 
bão. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang nhấn mạnh: 
“Sau bão thường xảy ra mưa lớn 
trên diện rộng, Tuy Phước lại là 
vùng rốn lũ, có nhiều nơi bị chia 
cắt khi có mưa lũ, huyện phải 
triển khai các biện pháp ứng 
phó với ngập lụt, tuyệt đối cấm 
người dân đi lại ở các nơi nước 
lũ chảy xiết. Huyện Tuy Phước 
phải bám sát chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, của UBND 
tỉnh về ứng phó bão số 4, đặc 
biệt, bảo đảm an toàn tính mạng 
cho nhân dân là trên hết, không 
để thiệt hại về người”.

l Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm 
tra công tác phòng chống bão 
tại huyện Vĩnh Thạnh.

Tại đây, đồng chí chỉ đạo Ban 

chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS 
huyện Vĩnh Thạnh nhanh chóng 
kết nối với Đài Khí tượng Thủy 
văn tỉnh, liên tục cập nhật các 
bản tin thời tiết và đưa các nội 
dung này lên hệ thống đài truyền 
thanh xã để kịp thời thông tin đến 
người dân, không để xảy ra tình 
trạng người dân lơ là, chủ quan.

Ban  ch ỉ  huy  PCTT-
TKCN&PTDS huyện cần phân 
công thành viên xuống xã, cấp 
xã phân công đến tận làng, 
thôn, xác định các khu vực có 
nguy cơ cao, sạt lở nguy hiểm 
để có biện pháp ứng phó; khẩn 
trương kích hoạt phương án 
ứng phó với cấp độ rủi ro thiên 
tai cấp 4 theo phương án của 
tỉnh đã phê duyệt.

“Tuyệt đối không để xảy 
ra thiệt hại về người. Những 
nơi có nguy cơ sạt lở cao, phải 
khẩn trương di dời người dân 
đến nơi an toàn, gần với nơi 
ở cũ. Đối với các lồng bè nuôi 
thủy sản, cần hướng dẫn bà 
con neo giữ. Nông sản, thủy 
sản nào thu hoạch được, cần 
thu hoạch ngay; nếu chưa thu 
hoạch được thì hướng dẫn bà 
con bảo quản, giảm bớt thiệt 
hại”, đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ đạo.

Đối với các hồ chứa, phải 
đảm bảo phương án vận hành, 
tiến hành xả nước để tích nước 
sau bão vì lượng mưa rất lớn. 
Hướng dẫn người dân chằng 
chống nhà cửa. Có phương án 
cảnh báo nguy hiểm ở các điểm 
sạt lở, các tràn. Đối với các công 
trình đang khởi công, đang xây 
dựng dở dang, các công trình 
tạm, cần có phương án khơi 
thông dòng chảy. Chủ động 
các phương án, phương tiện, 
thiết bị để khắc phục hậu quả 
sau mưa bão. LLVT trên địa bàn 
sẵn sàng phương án hỗ trợ nhân 
dân, địa phương khắc phục hậu 
quả sau thiên tai…

THU DỊU - TIẾN SỸ - 
NGỌC NHUẬN - TRỌNG LỢI

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên và đề nghị ngư dân xã Mỹ An 
(huyện Phù Mỹ) nâng cao cảnh giác, tích cực phòng, chống bão số 4. 

Ảnh: TIẾN SỸ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa trái) yêu cầu huyện Tuy Phước khẩn 
trương liên hệ chủ đầu tư công trình Nhà máy nước sạch Quy Nhơn mở đường 
dẫn để đảm bảo hành lang an toàn tiêu thoát lũ.      Ảnh: NGỌC NHUẬN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa trái) kiểm tra tại làng O3 
(xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh), khu vực có nguy cơ sạt lở cao.    Ảnh: TRỌNG LỢI

Phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống địa bàn 
chỉ đạo công tác phòng chống bão
l Thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4

Giờ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy, chỉ đạo địa bàn TX Hoài 
Nhơn; đồng chí Trần Văn Thọ, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy, chỉ đạo địa bàn huyện 
An Lão; đồng chí Huỳnh Thanh 
Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, chỉ đạo địa bàn huyện 
Phù Mỹ; đồng chí Nguyễn Thị 
Phong Vũ - Trưởng Ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh, chỉ đạo địa bàn 
huyện Vĩnh Thạnh; đồng chí 
Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh, chỉ đạo địa bàn 
huyện Hoài Ân; đồng chí Võ Đức 
Nguyện, Giám đốc CA tỉnh, chỉ 
đạo địa bàn TX An Nhơn; đồng 
chí Đoàn Văn Phi, Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh, 
chỉ đạo địa bàn huyện Tây Sơn 
và huyện Tuy Phước; đồng chí 

Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Thành 
ủy Quy Nhơn, chỉ đạo địa bàn 
TP Quy Nhơn; đồng chí Trần 
Cang, Trưởng Ban Nội chính 
Tỉnh ủy, chỉ đạo địa bàn huyện 
Vân Canh.

Đối với các đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh, 
thực hiện theo sự 
phân công của 
đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh; trong 
đó, phân công 1 
đồng chí phó chủ 
tịch UBND tỉnh 
phụ trách việc chỉ 
đạo, triển khai 
công tác phòng 
chống bão số 4 trên 
địa bàn Phù Cát.

Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đề 

nghị các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 
các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, đoàn 
thể tỉnh khẩn trương điều chỉnh 
chương trình công tác, bám sát 

địa bàn, nắm chắc diễn biến của 
bão và tập trung chỉ đạo các địa 
phương triển khai tốt công tác 
phòng chống bão số 4 theo tinh 
thần chỉ đạo của Trung ương và 
của tỉnh. 
l  Cùng ngày, UBND tỉnh 

quyết định thành lập Ban Chỉ 
đạo tiền phương ứng phó với 
bão số 4, do đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
làm Trưởng Ban; trụ sở tiền 
phương đặt tại UBND phường 
Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn. 
Ban Chỉ đạo tiền phương trực 
tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 
các sở, ngành, các địa phương 
triển khai công tác ứng phó 
với bão số 4 một cách hiệu quả 
nhất, nhằm giảm thiểu thiệt hại 
do bão gây ra. 

P.PHƯƠNG - QUANG BẢO

Các ngành, đơn vị chủ động phương án phòng tránh bão

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ hai từ phải sang) yêu cầu Ban quản lý cảng cá và BĐBP tỉnh khẩn trương rà soát, 
hướng dẫn tàu thuyền vào bến tránh trú bão.                                                                                                  Ảnh: THU DỊU

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy 
Nhơn kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão.    Ảnh: C.CƯỜNG



4 THỜI SỰ THỨ BA, 27.9.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

● Thời gian qua, các cấp bộ 
Đoàn trong tỉnh đã nỗ lực vượt 
qua nhiều khó khăn, hoàn thành 
hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
mà Nghị quyết Đại hội Đoàn 
lần thứ XIII đề ra. Theo anh, 
đâu là những nét nổi bật trong 
công tác Đoàn và phong trào 
tuổi trẻ Bình Định nhiệm kỳ 
2017 - 2022?

- Trong giai đoạn 2019 - 2021, 
cả nước và tỉnh Bình Định gặp 
nhiều khó khăn trước tác động 
của đại dịch Covid-19. Song, 
đây cũng là khoảng thời gian 
để lại những dấu ấn nổi bật của 
tuổi trẻ toàn tỉnh. Tỉnh đoàn và 
đoàn các cấp đã chủ động điều 
chỉnh nội dung, phương thức 
hoạt động phù hợp trước tình 
hình dịch. 

Trong đó, đáng chú ý là đã 
phát huy tinh thần xung kích 
của ĐVTN, nêu cao tinh thần 
3T: “Tiên phong - Tương trợ - 
Thích ứng”, tham gia hiệu quả 
vào công tác phòng, chống dịch, 
hỗ trợ nhân dân và người lao 

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

Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong -    Sáng tạo
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định đã đạt 

được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh… Nhân dịp Đại hội, anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn, chia 
sẻ về một số kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua và những định hướng lớn cho nhiệm kỳ đến.

động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
thông qua các mô hình như: Tạp 
hóa di động, Bữa ăn 0 đồng, Bếp 
ăn thanh niên, Shipper áo xanh, 
Lít xăng xanh… 

Các cơ sở đoàn còn ra quân 
226 đội hình thanh niên tình 
nguyện tham gia hỗ trợ lưu 
thông hàng hóa trên các tuyến 
quốc lộ, hỗ trợ lực lượng chức 
năng tại các chốt kiểm soát 
dịch, các điểm tiêm vắc xin; trao 
tặng hơn 210.600 khẩu trang 
y tế, 380 lít nước sát khuẩn, 

16 tấn nông sản; trao tặng 4 nhà 
bạt (trị giá 300 triệu đồng), 320 
bộ đồ bảo hộ, 60 máy đo thân 
nhiệt, sát khuẩn… cho các chốt 
kiểm dịch.

Ngoài ra, chương trình đồng 
hành cùng thanh niên khởi 
nghiệp, lập nghiệp cũng để lại 
nhiều dấu ấn. Toàn tỉnh hiện 
có 211 tổ thanh niên vay vốn, 
với 10.409 hộ vay từ nguồn vốn 
ủy thác của Ngân hàng CSXH, 
dư nợ hơn 404 tỷ đồng. 17 dự 
án thanh niên làm kinh tế giỏi 

Bí thư Tỉnh đoàn HÀ DUY TRUNG

Đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh triển khai các hoạt động tình nguyện, sinh hoạt hè, ôn tập cho học sinh tại 
làng O2, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh.                                       Ảnh: C.H

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, thực hiện phong trào Tuổi trẻ chung 
tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn tỉnh có 3.636 
công trình, phần việc thanh niên trị giá hàng chục tỷ đồng được 
Đoàn các cấp thực hiện, như: Nạo vét 1.127 km kênh mương, 
khơi thông dòng chảy; xây dựng 958 hố rác nông thôn và 350 
bi rác thải tại các hộ gia đình; lắp đặt 112 km công trình Thắp 
sáng đường quê; xây dựng 129 nhà Nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ 
với tổng trị giá gần 6,5 tỷ đồng; xây dựng mới 176,5 km đường 
bê tông nông thôn...

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã kết nạp 73.727 đoàn viên mới; 
giới thiệu 13.409 đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 6.006 đồng 
chí được kết nạp vào Đảng, chiếm 74,98% đảng viên mới kết 
nạp của toàn Đảng bộ tỉnh.

được hỗ trợ với số tiền hơn 3,1 
tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ thanh 
niên Bình Định lập nghiệp, 
khởi nghiệp.

Mặt khác, các cấp bộ đoàn 
còn tổ chức các hoạt động nâng 
cao năng lực của cán bộ Đoàn 
về khởi nghiệp và hỗ trợ thanh 
niên về nguồn vốn, chuyển giao 
KHKT, hỗ trợ thông tin, kiến 
thức, kỹ năng cho thanh niên 
khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đặc biệt, công tác giáo dục 
của Đoàn luôn được Tỉnh đoàn 

l Giám đốc HTXNN thanh niên 
Hoài Ân PHAN CHÂU HIỆU: 
Quan tâm hỗ trợ mô hình 
khởi nghiệp của thanh niên 
nông thôn

Kỳ vọng ở Đại hội

Du lịch Bình Định hồi phục 
mạnh mẽ

Để tạo ấn tượng với du 
khách, thời gian qua, Sở Du 
lịch tăng cường tuyên truyền, 
phát động phong trào “Môi 
trường du lịch an toàn - thân 
thiện - hấp dẫn” tại các xã, 
phường trên địa bàn TP Quy 
Nhơn với các hoạt động: Giữ 
gìn môi trường thiên nhiên 
sạch sẽ, giữ gìn an toàn, an 
ninh nơi sinh sống; nói lời 
hay, có cử chỉ đẹp, thân thiện, 
vui vẻ với du khách; giữ gìn 
quan hệ cộng đồng tốt; đảm 
bảo thực hiện nội dung bộ quy 
tắc ứng xử văn minh du lịch...

Phát huy tối đa những tiềm 
năng sẵn có những năm qua, 
ngành Du lịch đã phối hợp với 
các sở, ngành liên quan tích 
cực tuyên truyền quảng bá 
du lịch Bình Định đến các thị 
trường trong và ngoài nước. 
Du lịch Bình Định được Tổng 
cục Du lịch, các cơ quan truyền 
thông đánh giá là một trong 
những địa phương có sự phục 
hồi nhanh trong quá trình mở 
cửa hoạt động trở lại sau đại 
dịch Covid-19. Miền đất Võ 
đang trở thành điểm đến mới 
của nhiều du khách, từng bước 
khẳng định thương hiệu du 
lịch Bình Định trên bản đồ du 
lịch trong và ngoài nước.

Cuối tháng 4.2022, UBND 
tỉnh tổ chức khai mạc Lễ hội 
Du lịch biển với chủ đề “Quy 
Nhơn - Thiên đường biển”, 
gồm chuỗi hoạt động phong 
phú như: Khánh thành Tổ 
hợp không gian khoa học, 
nhà mô hình vũ trụ; lễ hội 
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đường phố Quy Nhơn; đăng 
cai giải kickboxing trẻ toàn 
quốc; tổ chức giải võ cổ truyền 
cúp Hoàng đế Quang Trung; 
tổ chức giải chạy VnExpress 
Marathon Sparkl ing Quy 
Nhơn 2022; đăng cai vòng 
chung kết cuộc thi Hoa hậu 
Thế giới Việt Nam 2022… Nhờ 
đó, 9 tháng đầu năm 2022, 
tỉnh Bình Định đã đón được 
hơn 3,5 triệu lượt khách, tăng 
200,3% so với cùng kỳ năm 
2021; doanh thu du lịch đạt 
được hơn 11.578 tỷ đồng. 

Ông Trần Văn Thanh, Giám 
đốc Sở Du lịch, chia sẻ: “Phát 
huy những thành tích đã đạt 
được, ngành Du lịch tiếp tục 
phấn đấu phát triển nhanh và 
toàn diện hơn nữa, tạo nhiều 
sản phẩm du lịch độc đáo, 
thu hút ngày càng nhiều du 
khách, góp phần đưa Bình 
Định trở thành một trong 
những trung tâm du l ịch 
trong nước và thế giới”.

Tăng cường liên kết, 
cùng nhau phát triển

Cuối tháng 5.2022, Sở Du 
lịch Bình Định và 3 tỉnh Lào 
Cai, Điện Biên, Hòa Bình đã 
ký kết phát triển du lịch nhằm 
thu hút khách đến với các địa 
phương. Đây là cơ hội để thúc 
đẩy phát triển du lịch, tạo điều 
kiện thuận lợi cho DN kinh 
doanh du lịch học tập kinh 
nghiệm, nâng cao chất lượng 
dịch vụ, phát triển sản phẩm 
mới; đề xuất các giải pháp cụ 
thể để xây dựng chương trình 
liên kết phát triển du lịch giữa 
Bình Định với các tỉnh Tây Bắc 

và khu vực lân cận.
Tiếp đó, trong tháng 7, 

đoàn famtrip 5 tỉnh, thành 
thuộc vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung (Thừa Thiên Huế, 
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định) đã khảo sát 
một số điểm du lịch nổi bật, 
có nét mới của các tỉnh, thành 
trong vùng. Hội nghị sơ kết 
Diễn đàn liên kết phát triển 
du lịch giữa TP Hà Nội, TP 
Hồ Chí Minh và Vùng kinh 
tế trọng điểm miền Trung 
(gồm Thừa Thiên Huế, Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định) diễn ra đầu 
tháng 8.2022 tiếp tục thúc 
đẩy liên kết phát triển du lịch 
liên vùng Bắc - Trung - Nam; 
triển khai các sáng kiến hợp 
tác để đẩy mạnh phát triển 
du lịch các tỉnh, thành trong 
nhóm liên kết, góp phần thực 
hiện mục tiêu phát triển du 
lịch bền vững, đóng góp tích 
cực cho tăng trưởng kinh tế và 
phát triển xã hội sau đại dịch 
Covid-19. Giữa tháng 9.2022, 
Sở Du lịch Bình Định tiếp tục 
tổ chức chương trình liên kết 
phát triển du lịch với Sở VH-
TT&DL Cần Thơ và Hiệp hội 
Du lịch 13 tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long…

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, 
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình 
Định, cho biết: “Từ các đợt 
khảo sát, liên kết, các hiệp hội 
du lịch trong vùng cùng DN 
lữ hành xây dựng tour, giới 
thiệu những tuyến phù hợp 
cho các đối tác. Bên cạnh đó, 
đại diện ngành Du lịch, hiệp 
hội du lịch các địa phương, các 
DN lữ hành cũng trao đổi về 
những khó khăn để cùng tìm 
cách tháo gỡ; bàn bạc cách thức 
liên kết phát triển du lịch, tạo 
sự mới mẻ, sức bật cho du lịch 
miền Trung nói chung và Bình 
Định nói riêng”. 

LÊ NA

Từng bước khẳng định 
thương hiệu Du lịch Bình Định 

Thời gian qua, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Bình Định cùng 
các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã có nhiều hành động 
cụ thể, thiết thực với những tư duy, sáng kiến mới, qua đó thu 
hút đông đảo du khách, dần khẳng định thương hiệu Bình Định 
trên bản đồ du lịch Việt Nam.

xác định là nhiệm vụ hàng đầu, 
triển khai đồng bộ, ứng dụng 
tốt chuyển đổi số, đáp ứng yêu 
cầu trong tình hình mới, kịp 
thời nắm bắt, phản ánh tình 
hình tư tưởng và định hướng 
dư luận xã hội trong thanh 
thiếu niên.

● Bên cạnh những kết quả 
đạt được, trong nhiệm kỳ qua, 
công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi còn gặp những 
khó khăn, hạn chế gì, thưa anh?

- Nhiệm kỳ qua, công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng 
cho ĐVTN tuy đã được đổi mới 
bằng nhiều hình thức, phù hợp 
với điều kiện về phòng, chống 
dịch Covid-19 nhưng chưa đa 
dạng trong các đối tượng, nhất 
là ở địa bàn dân cư; việc nắm 
bắt tình hình và tư tưởng thanh 
niên có lúc chưa kịp thời. 

Một số hoạt động phong 
trào của Đoàn còn mang tính 
dàn trải, hiệu quả đem lại chưa 
cao. Công tác triển khai hội 
nhập quốc tế chỉ mới dừng lại 
ở việc tổ chức các lớp học nâng 
cao trình độ ngoại ngữ, tin học 
và tập huấn kiến thức hội nhập 
cho cán bộ, ĐVTN.

Các hoạt động chăm lo, 
đồng hành, hỗ trợ thanh niên 
đặc thù chưa đa dạng, chưa 
đáp ứng tốt các nhu cầu của 
thanh niên. Việc thành lập mới 
tổ chức Đoàn, Hội trong các DN 
ngoài khu vực Nhà nước chưa 
đạt chỉ tiêu.

● Xin anh cho biết, trong 
nhiệm kỳ tới, các hoạt động 
Đoàn và phong trào thanh niên 

toàn tỉnh cần tập trung vào 
những nội dung trọng tâm nào?

- Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ 
Bình Định: Khát vọng - Đoàn 
kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng 
tạo”, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, 
Tỉnh đoàn phấn đấu hằng năm 
giáo dục, tư vấn, hỗ trợ ít nhất 
1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh 
khó khăn. Tổ chức cho 250 
nghìn lượt ĐVTN tham gia hoạt 
động tình nguyện do Đoàn, Hội 
tổ chức. Tư vấn hướng nghiệp 
cho 300 nghìn lượt ĐVTN, phấn 
đấu có trên 7.000 ĐVTN có việc 
làm sau khi được tư vấn, giới 
thiệu việc làm. 

Có 300 nghìn lượt thanh 
thiếu nhi được hỗ trợ nâng cao 
năng lực sử dụng ngoại ngữ và 
hội nhập quốc tế. 100% Đoàn 
cấp huyện có hoạt động cụ thể 
tham gia vào quá trình chuyển 
đổi số và nâng cao năng lực 
số cho thanh niên; ít nhất 50% 
thanh niên sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến, 70% thanh 
niên sử dụng tài khoản thanh 

toán điện tử… Đồng thời, 
Tỉnh đoàn cũng đề ra 9 đề 
án, chương trình trọng điểm 
để thực hiện trong nhiệm kỳ 
2022 - 2027.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, 
đề án trọng tâm, điều kiện tiên 
quyết chính là chất lượng của 
cán bộ đoàn, ĐVTN. Vì thế, 
công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ 
có lý tưởng cách mạng, bản 
lĩnh chính trị vững vàng, giàu 
lòng yêu nước, có đạo đức, lối 
sống văn hóa, có trách nhiệm 
là nhiệm vụ quan trọng sẽ 
được tiếp tục đẩy mạnh trong 
thời gian tới. Các cấp bộ Đoàn 
tiếp tục triển khai hiệu quả các 
phong trào Thanh niên tình 
nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi 
trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. 
Tập trung chăm lo xây dựng, 
củng cố tổ chức Đoàn các cấp 
vững mạnh cả về chính trị, tư 
tưởng và hành động…

● Xin cảm ơn anh!
CHƯƠNG HIẾU (Thực hiện)

Chúng ta cần phải có những 
bước đột phá trong công tác 
đoàn kết, tập hợp thanh niên. 
Tạo mọi điều kiện để đảm bảo 
các hoạt động chăm lo đời sống 
vật chất và tinh thần cho thanh 
niên công nhân. Cần quan tâm 
tạo sân chơi lành mạnh thu 
hút thanh niên, giúp họ thấy 
được rằng Đoàn thực sự là nơi 
đáng tin cậy để sẵn sàng chia 
sẻ những khó khăn trong cuộc 
sống, yên tâm lao động, sản 
xuất, nâng cao tay nghề, góp 
phần vào sự phát triển chung 
của tỉnh.

l Bí thư Đoàn Trường ĐH 
Quy Nhơn CAO KỲ NAM:
Giáo dục chính trị, 
tư tưởng là mũi nhọn

Thanh niên hiện nay nhận 
thức và hành động khác nhiều 
so với trước đây; ảnh hưởng 
không nhỏ đến công tác đoàn 
kết, tập hợp thanh niên tại cơ 
sở. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đề 
ra nhiều giải pháp linh hoạt, 
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trung thực hiện các giải pháp 
thông qua việc xác định những 
dự án, nhóm DN mới khởi 
nghiệp có chung đặc thù về 
sản phẩm liên kết với nhau, để 
thuận lợi trong việc kết nối và 
định hướng phát triển cho các 
DN, dự án khởi nghiệp.

l Bí thư Huyện đoàn Tây Sơn 
CAO THỊ TƯỜNG SINH:
ĐVTN tích cực tham gia 
chuyển đổi số

hành chính của các cơ quan 
Nhà nước, hướng tới xây dựng 
thành công chính quyền điện 
tử, đô thị thông minh, góp 
phần  nâng cao chất lượng 
phục vụ người dân và DN. Để 
ĐVTN tích cực tham gia chuyển 
đổi số, tôi mong thời gian tới, 
Tỉnh đoàn tăng cường chỉ đạo 
các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, 
nhất là lực lượng ĐVTN đang 
công tác trong các cơ quan, 
đơn vị Nhà nước, cần tích cực 
học tập, nâng cao trình độ 
tin học, là lực lượng nòng cốt 
trong công tác chuyển đổi số; 
tiếp tục đề ra các giải pháp, 
phương thức, ứng dụng sáng 
tạo chuyển đổi số vào các mặt 
của công tác Đoàn và phong 
trào thanh thiếu nhi.  

l Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh 
LƯƠNG THÀNH CHƯƠNG:
Tạo việc làm cho thanh niên 
dân tộc thiểu số

Để phong trào, hoạt động 
Đoàn tiếp tục phát huy hiệu 

quả, tôi mong muốn tổ chức 
Đoàn có ý kiến với các cấp, 
ngành trong tỉnh, Trung ương 
cần quan tâm hơn công tác 
đào tạo nghề, giải quyết việc 
làm tại chỗ cho thanh niên dân 
tộc thiểu số để “giữ chân” họ 
ở lại địa phương. Việc ĐVTN 
đi làm xa là nhu cầu chính 
đáng, góp phần phát triển 
kinh tế gia đình và chương 
tr ình giảm nghèo của địa 
phương;  song,  để hài  hòa 
giữa mối quan hệ đời sống 

và hoạt động Đoàn, các cấp, 
ngành tiếp tục quan tâm đến 
công tác giải quyết việc làm tại 
chỗ cho họ.

l Bí thư Đoàn Khối DN tỉnh 
BÙI LÊ KHÁNH:
Để thanh niên công nhân 
đặt niềm tin vào Đoàn

phù hợp để phát triển mạnh 
mẽ công tác Đoàn và phong 
trào thanh thiếu niên của 
tỉnh, tập trung mũi nhọn vào 
công tác giáo dục chính trị, 
bồi dưỡng các kỹ năng sống. 
Quan tâm triển khai nhiều 
phong trào hoạt động, rèn 
luyện nhằm đáp ứng các 
nhu cầu, nguyện vọng chính 
đáng và phù hợp với thanh 
niên, sinh viên trong giai 
đoạn hiện nay. 

DUY ĐĂNG (Ghi)

Tôi mong tổ chức Đoàn chú 
trọng hỗ trợ ĐVTN thực hiện 
các mô hình kinh tế phù hợp 
với tình hình địa phương, nhu 
cầu của thị trường và gắn với 
xây dựng sản phẩm OCOP; cần 
quan tâm và là cầu nối trong 
việc tìm kiếm thị trường cho 
thanh niên khởi nghiệp. Tập 

Chuyển đổi số đang là xu thế 
tất yếu trong hoạt động cải cách 

Tôi rất mong tổ chức Đoàn 
sẽ tiếp tục quan tâm đến ĐVTN 
Khối DN tỉnh, đặc biệt là đối 
tượng thanh niên công nhân. 

Khách du lịch tham quan Eo Gió (Nhơn Lý, 
TP Quy Nhơn) ngay sau khi hoạt động du lịch 

được mở cửa trở lại sau dịch Covid-19. Ảnh: LÊ NA



6 VĂN HÓA - XÃ HỘI THỨ BA, 27.9.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

SÁCH MỚI

PHỔ BIẾN TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ BÌNH ĐỊNH:

Chung tay để lan tỏa ca khúc trong đời sống
Cuộc thi Sáng tác ca khúc về Bình Định (đợt 2) đã khép lại với lễ tổng kết, trao giải cho các tác giả có tác phẩm 

đạt giải. Vấn đề đặt ra là làm gì để ca khúc đạt giải có đời sống thực trong lòng công chúng và người yêu âm nhạc, 
nhằm tránh gây lãng phí tiền của Nhà nước đã đầu tư tổ chức cũng như công sức, trí tuệ nhạc sĩ…

Trao đổi về vấn đề này, nhạc 
sĩ Đào Minh Tâm (thành viên 
Hội đồng giám khảo Cuộc thi 
Sáng tác ca khúc về Bình Định 
(đợt 2)), cho biết ngay sau khi 
xác định những ca khúc đạt 
giải thưởng cuộc thi, Hội đồng 
giám khảo đã có những đề xuất, 
kiến nghị với Sở VH&TT các 
giải pháp để đưa các ca khúc 
này đến được với công chúng, 
như: Có kế hoạch đưa tác phẩm 
âm nhạc vào trình diễn, biểu 
diễn trong các sự kiện chính 
trị - xã hội, văn hóa quan trọng 
của tỉnh. Đồng thời, thực hiện 
việc tuyển chọn các ca khúc 
đạt giải thưởng và cả những 
tác phẩm âm nhạc không được 
xét giải, nhưng có chất lượng 
tốt, phù hợp với thuần phong, 
mỹ tục, bản sắc văn hóa xứ 
Nẫu để hòa âm, phối khí, ghi 
âm vào đĩa CD hoặc DVD để 
gửi về các địa phương phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, hoạt động 
phong trào văn hóa, văn nghệ 
ở địa phương, cơ sở. Bên cạnh 
đó, ngành Văn hóa cũng cần 
phối hợp với tác giả để tiến 
hành phổ biến các ca khúc về 
quê hương Bình Định trên các 
kênh truyền thông như: Sóng 
của Đài PT-TH Bình Định, trên 
các trang mạng xã hội Zalo, 
Facebook, YouTube… 

Sở VH&TT cũng khẳng 
định, đơn vị sẽ sớm xây dựng 
kế hoạch xây dựng tuyển tập 
những ca khúc về Bình Định, 
tham mưu UBND tỉnh xuất 

bản. Sau đó, tiến hành hòa 
âm, phối khí, ghi âm và gửi 
đến trung tâm VH-TT&TT các 
huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh để phổ cập đến đông đảo 
nhân dân. Trước mắt, những 
ca khúc đạt giải cao của cuộc 
thi đã được phát sóng trên Đài 
PT-TH Bình Định; tác giả có ca 
khúc đạt giải cũng đã đăng tải 
tác phẩm trên YouTube, Zalo, 
Facebook để công chúng tiếp 
cận. Thời gian đến, trong các 
cuộc thi, hội thi hát quần chúng 
sẽ có tiêu chí bắt buộc biểu diễn 
những ca khúc mang âm hưởng 
về quê hương Bình Định, thậm 
chí cả văn nghệ trường học 
cũng sẽ được đề nghị đưa yêu 

cầu này vào. 
Mới đây, trong chương 

trình nghệ thuật diễn ra ngay 
sau phần lễ khai mạc Đại hội 
TDTT tỉnh Bình Định lần thứ 
IX - năm 2022, 3 ca khúc đạt 
giải cao nhất của Cuộc thi Sáng 
tác ca khúc về Bình Định (đợt 
2) đã được Sở VH&TT đưa vào 
biểu diễn. Đó là các ca khúc: 
Âm vang miền Đất Võ (giải nhất), 
Yêu lắm quê tôi Bình Định và Có 
một Bình Định trong tôi (cùng 
giải nhì). Đây là 3 khúc ca được 
viết ở ba dòng nhạc khác nhau, 
phản ánh tương đối đầy đủ các 
mặt của quê hương Bình Định 
từ truyền thống đến hiện đại, 
truyền tải tình cảm, tình yêu của 

người Bình Định với đất nước, 
với cuộc sống, lịch sử và hôm 
nay; góp phần bồi đắp tâm hồn, 
nhân cách con người mới, làm 
đẹp thêm cuộc sống. 

Nhạc sĩ Nguyễn Thế Tuyên, 
Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ 
Việt Nam tại Bình Định, chia sẻ: 
Việc phổ biến những ca khúc 
mới, đặc biệt là những tác phẩm 
âm nhạc đạt giải trong Cuộc 
thi Sáng tác ca khúc về Bình 
Định (đợt 1 và đợt 2), mang 
đậm bản sắc quê hương, hồn 
cốt và tính cách của người dân 
Bình Định đến đông đảo công 
chúng yêu âm nhạc là điều cần 
thực hiện ngay. Đó cũng là cách 
giới thiệu, quảng bá hình ảnh 

quê hương, con người xứ Nẫu 
thân thương đến với người 
dân cả nước và bạn bè quốc tế. 
Ngoài nỗ lực của ngành Văn 
hóa, thì bản thân tác giả có tác 
phẩm đạt giải cũng cần nâng 
cao trách nhiệm trong việc lan 
tỏa ca khúc đó trên nhiều nền 
tảng xã hội, đồng thời tìm kiếm, 
tuyển chọn những ca sĩ, người 
yêu âm nhạc, nhất là người trẻ 
thể hiện ca khúc. Bài hát sống 
được trong lòng công chúng, 
là những ca khúc được nhiều 
người biết, chọn hát ở nhiều sân 
khấu, chương trình, sự kiện, 
hội thi âm nhạc và cả trong đời 
sống sinh hoạt hằng ngày.

Ca khúc Xôn xao em về (nhạc 
và lời Lê Trọng Nghĩa) được 
Ban tổ chức cuộc thi trao giải 
khuyến khích. Ngay sau khi tác 
phẩm được hòa âm, phối khí và 
thu âm hoàn chỉnh, tác giả đã 
phổ biến ca khúc trên YouTube 
(https://www.youtube.com/
watch?v=jtMed3ZBIqc), chia 
sẻ trên Facebook và nhận rất 
nhiều sự quan tâm của công 
chúng. Đây là cách làm thể hiện 
trách nhiệm cao của nhạc sĩ với 
chính tác phẩm của mình và với 
cộng đồng.

Nhạc sĩ Thế Tuyên cũng bày 
tỏ hy vọng, thời gian tới, ngoài 
sự nỗ lực của nhạc sĩ, Nhà nước 
sẽ có cơ chế hỗ trợ cho những 
ca khúc viết về quê hương, con 
người Bình Định có chất lượng 
tốt trong khâu hòa âm, phối 
khí, nhằm tạo điều kiện để các 
tác phẩm âm nhạc thêm lan tỏa, 
góp phần đưa phong trào văn 
hóa, văn nghệ cơ sở ngày một 
phát triển.

TRỌNG LỢI

7 phim điện ảnh 
trình chiếu trong 
Liên hoan phim 
Italia 2022

Bộ VH-TT&DL vừa cấp 
phép cho Đại sứ quán Italia 
tại Việt Nam tổ chức Liên 
hoan phim Italia 2022, thời 
gian từ ngày 3 - 9.10 tại Trung 
tâm Chiếu phim quốc gia,  
TP Hà Nội.

Theo đề nghị của Đại sứ 
quán Italia tại Việt Nam, tuần 
phim sẽ chiếu 7 tác phẩm gồm: 
Mọi chuyện rồi sẽ ổn, Lặng im vô 
tận, Bác sĩ khẩn cấp, Chia tay ở 
Rome, Cô bé bị trả lại, Nhà tù bên 
trong, Ông vua của tiếng cười. 
Đây là hoạt động nằm trong 
khuôn khổ kế hoạch hành động 
thực hiện quan hệ đối tác chiến 
lược giữa Italia và Việt Nam, 
chương trình hợp tác văn hóa 
giữa Italia và Việt Nam.

Quyết định của Bộ VH-
TT&DL yêu cầu các phim chỉ 
được trình chiếu tại Liên hoan 
phim Italia 2022 sau khi có giấy 
phép phổ biến phim của Cục 
Điện ảnh. 

(Theo SGGP)

Những mùa xuân hoa cỏ…
Những mùa xuân hoa cỏ 

(NXB Hội Nhà văn) là tập tiểu 
luận, phê bình vừa ra mắt bạn 
đọc vào tháng 8.2022 của nhà 
văn Lê Hoài Lương. Sách gồm 
27 bài tiểu luận và có thể nói 
ngay mỗi bài viết là một góc 
nhìn riêng, độc đáo giúp bạn 
đọc tiếp cận phong cách sáng 
tác, nghệ thuật sáng tạo của 
các nhà văn, nhà thơ đương 
đại Việt Nam.

Tập sách có nhiều bài viết 
đặc sắc khám phá những 
chiều sâu tâm hồn, giải mã 
nét đẹp nghệ thuật trong chi 
tiết ngôn ngữ, cấu tứ, ảnh hình 
của tác phẩm của các tác giả 
đã định danh trên văn đàn 
như Thanh Thảo (bài Thanh 
Thảo: Thơ của người lang thang 
qua chiến tranh), Văn Chinh 
(bài Kỹ thuật truyện ngắn Văn 
Chinh), Dạ Ngân (bài Chữ của 
Dạ Ngân); Ngô Phan Lưu (bài 
Những giá trị cực hạn trong 
truyện ngắn của Ngô Phan 
Lưu)… Hoặc ngay những tác 
giả trẻ, nhưng đã khẳng định 
một cá tính sáng tác, giàu nội 

lực cũng đã được nhà văn trân 
trọng đưa vào trang viết. Như 
trường hợp nhà thơ Phương Đặng 
qua tập thơ Con người (tập thơ đạt 
giải Tác giả trẻ của Hội Nhà văn 
Việt Nam năm 2021), nhà văn đã 
soi chiếu vào các hình tượng, lật 
xới, tranh biện, phủ định, xác tín 
trên từng ngóc ngách con người 
để lần nữa đi đến những “định 
dạng” về con người. Hoặc với 
nhà văn Đinh Phương, qua quá 

trình “đọc” tác phẩm Nắng Thổ 
Tang, nhà văn đã đúc kết qua 
bài viết Lịch sử và các chiều kích 
văn chương, từ đó cho bạn đọc 
thấy vẻ đẹp của chất văn, khả 
năng tung tẩy và biến hóa của 
Đinh Phương trong nghệ thuật 
viết tiểu thuyết.

Đáng chú ý trong tập sách 
này, nhà văn Lê Hoài Lương đã 
dành một dung lượng lớn đề cập 
đến một số tác giả Bình Định. 
Ngoài nhìn lại sáng tác về thơ tứ 
tuyệt của thi sĩ Yến Lan (đã mất) 
qua bài viết Đọc lại thơ tứ tuyệt 
Yến Lan, nhà văn đã tiếp cận các 
tác giả đương đại của Bình Định 
bằng góc nhìn sắc sảo, khả năng 
bóc tách vấn đề để nhận diện cái 
hay và cả cái chưa toàn diện của 
mỗi người. 

Có nhiều bài viết của anh 
về các tác giả Bình Định tạo sự 
chú ý, như viết về Lệ Thu qua 2 
bài viết Lệ Thu và Điềm đạm Việt 
Nam, Những tráng khúc về nhân 
dân; Văn Trọng Hùng với 2 bài rọi 
thấu về hai mảng sáng tác kịch 
và thơ: Mô típ nghệ thuật kịch Văn 
Trọng Hùng và Hầu chuyện tiền 

nhân gặp nhân dân muôn thuở; 
Mai Thìn với Ngôi nhà nguồn cội 
ngôi nhà thơ; Trần Quang Khanh 
với Những khoảnh khắc thơ; Trần 
Quang Lộc với Những chiều kích 
khác của hiện thực; Triều La Vỹ 
với Người của muôn năm không 
cũ bao giờ; Lưu Thị Mười với Lưu 
Thị Mười và những góc phận  
đàn bà…

Không đi theo lối mòn từ 
chương, kiểu phê bình hàn lâm, 
nặng tính lý thuyết, nhà văn Lê 
Hoài Lương đã chọn phương 
thức tiếp cận riêng. Anh lội 
ngược vào xúc cảm con chữ, 
xoáy sâu vào bóc tách nội hàm 
vấn đề, lật xới đa góc cạnh bằng 
cảm quan của một nghệ sĩ, bằng 
sự đồng điệu từ một người sáng 
tác và sự sòng phẳng - yếu tố 
cần có của một người làm công 
tác nghiên cứu, phê bình. Tập 
sách đã góp phần làm phong 
phú thêm mảng lý luận phê 
bình hiện nay và là nguồn tư liệu 
đáng chú ý để người đọc có thể 
tham khảo, tìm hiểu về các sáng 
tác của nhiều nhà thơ, nhà văn 
đương đại Việt Nam.    VÂN PHI

Các nghệ sĩ biểu diễn ca khúc Âm vang miền Đất Võ.                                                                                                                                     Ảnh: TRỌNG LỢI
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Bình Định

Gỡ “nút thắt” phát triển Đảng  
trong doanh nghiệp ngoài nhà nước
Kỳ 2:  Nhận diện những “điểm nghẽn”

Công tác phát triển tổ chức 
đảng và đảng viên trong các 
doanh nghiệp ngoài khu vực 
nhà nước đã góp phần xác lập 
nền tảng hạt nhân chính trị 
ở cơ sở, tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với doanh 
nghiệp. Song, công tác này 
đang đứng trước nhiều khó 
khăn, thách thức.

Tỷ lệ tổ chức đảng trên tổng 
số đơn vị cũng như số đảng 
viên trên tổng số lao động trong 
khu vực kinh tế tư nhân còn rất 
thấp. Điều này cho thấy “điểm 
nghẽn” trong công tác phát 
triển Đảng ở khu vực kinh tế 
tư nhân hiện nay, đòi hỏi có 
những giải pháp mạnh mẽ để 
tạo chuyển biến. 

Kết quả chưa tương xứng
Theo Sở KH&ĐT, toàn tỉnh 

hiện có hơn 6.000 DN đăng 
ký hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, chủ yếu là DN có quy 
mô nhỏ và vừa. Tuy nhiên, số 
DN có tổ chức đảng còn ít. 

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
đến giữa tháng 6.2022, toàn 
Đảng bộ tỉnh có 126 tổ chức cơ 
sở đảng tại DN, HTX với hơn 
4.500 đảng viên. Trong đó, có 
66 tổ chức cơ sở đảng ở khu 
vực DN có vốn Nhà nước; 59 tổ 
chức cơ sở đảng trong các DN 
ngoài khu vực Nhà nước; 1 chi 
bộ cơ sở ở khu vực HTX.    

Trong năm 2020, các tổ chức 
cơ sở đảng tại DN đã kết nạp 
143 đảng viên. Năm 2021, con 
số này là 186 đồng chí. Năm 
2022, tính đến ngày 15.8, các tổ 
chức cơ sở đảng ở DN đã kết 
nạp 79 đảng viên. 

Còn số liệu thống kê của 
Đảng ủy Khối DN tỉnh cho 
biết, toàn Đảng bộ hiện có 85 
tổ chức cơ sở đảng, trong đó 

Thời gian qua, tổ chức Công đoàn đã có 
đóng góp thiết thực trong chăm lo cho đoàn 
viên, người lao động; phát động thi đua, tập 
hợp, đoàn kết, giáo dục, kịp thời phát hiện 
những nhân tố tích cực bảo đảm điều kiện, 
tiêu chuẩn giới thiệu để bồi dưỡng, tạo nguồn 
phát triển đảng viên. 

Theo LĐLĐ tỉnh, đến giữa năm 2022, có 
437 tổ chức công đoàn cơ sở được thành lập 
tại DN với hơn 36.200 đoàn viên. Đến thời 
điểm hiện tại, có 131 công đoàn cơ sở trực 
thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh. Từ đầu 
năm 2022 đến nay, Công đoàn Khu kinh tế 

tỉnh đã thành lập 17 công đoàn cơ sở với gần 
1.000 đoàn viên.

Theo ông Lê Từ Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ 
tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, 
trong 2 năm trở lại đây, Công đoàn Khu kinh 
tế tỉnh đã biến thách thức thành thời cơ. 
Trong đại dịch Covid-19, vai trò của tổ chức 
công đoàn trong chăm lo, hỗ trợ người lao 
động tại DN hiệu quả, rõ nét hơn nên người 
lao động ủng hộ, chủ sử dụng lao động hợp 
tác trong phối hợp thành lập tổ chức công 
đoàn cơ sở. Chỉ trong quý I/2022, số lượng 
tổ chức công đoàn cơ sở được thành lập 

cùng số lượng đoàn viên bằng năm 2021. 
Bên cạnh đó, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh và 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có sự phối 
hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi cho việc tổ chức 
công đoàn cơ sở phát triển đoàn viên tại DN.  

Tuy nhiên, công tác phát triển công đoàn 
cơ sở trong DN tại địa bàn tỉnh nhìn chung 
vẫn có nhiều khó khăn. Quy mô DN nhỏ, số 
lượng đoàn viên ít; bên cạnh đó, DN không 
phát triển số lượng đoàn viên đến 100% số 
lượng người lao động mà chỉ ở một mức độ 
vừa phải; việc tổ chức các hoạt động phong 
trào có phần hạn chế, thiếu chiều sâu. 

Tỷ lệ tổ chức đảng trên tổng số đơn vị cũng như số đảng viên trên tổng số lao động 
trong khu vực kinh tế tư nhân còn rất thấp. 
- Trong ảnh: Đại hội Chi bộ Công ty TNHH Thủy sản An Hải lần thứ I, nhiệm kỳ  
2022 - 2025.                                                                                                     Ảnh: Đảng ủy Khối DN tỉnh

có 35 đảng bộ cơ sở và 50 chi 
bộ cơ sở, với 223 chi bộ trực 
thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy 
bộ phận. Tổng số đảng viên là 
3.671 đồng chí. Trong đó, số tổ 
chức cơ sở đảng ở các DN ngoài 
khu vực nhà nước là 55 đơn vị, 
với 1.586 đảng viên; riêng Đảng 
bộ Khu kinh tế tỉnh có 23 chi bộ, 
với 215 đảng viên.

Ông Phan Viết Hùng, Bí thư 
Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh 
tế tỉnh, cho hay: “Tại các khu 
công nghiệp thuộc Khu kinh 
tế có 170 DN đang hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Thời gian 
qua, Đảng ủy Ban Quản lý Khu 
kinh tế rất quan tâm đến công 
tác phát triển tổ chức đảng và 
đảng viên, nhưng kết quả mang 
lại còn khá khiêm tốn”.

Khó nhiều bề
Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy Khối DN tỉnh Nguyễn 
Quang Đức nhìn nhận: Việc 
thành lập tổ chức đảng, đoàn 
thể và phát triển đảng viên 
trong các DN ngoài khu vực 

Nhà nước thời gian qua còn gặp 
nhiều khó khăn, thách thức. Đa 
số các DN trên địa bàn tỉnh có 
quy mô vừa và nhỏ, hoạt động 
sản xuất, kinh doanh còn khó 
khăn, đời sống công nhân, lao 
động, việc làm không ổn định, 
thu nhập còn ở mức thấp… 
đã tác động, ảnh hưởng đến 
việc phấn đấu vào Đảng của  

quần chúng. 
Bên cạnh đó, nhiều DN 

tư nhân cho rằng công nhân, 
người lao động kết nạp vào 
Đảng và tham gia sinh hoạt 
Đảng sẽ mất nhiều thời gian, 
ảnh hưởng không tốt đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của 
DN. Nhiều cấp ủy do áp lực 
công việc sản xuất kinh doanh 

nên chưa có điều kiện và thời 
gian quan tâm nhiều tới công 
tác phát triển tổ chức đảng và 
đảng viên. 

Theo ông Phan Viết Hùng, 
việc sắp xếp thời gian để tham 
gia sinh hoạt chi bộ mỗi tháng 
một lần ở nhiều DN tại các 
khu công nghiệp gặp nhiều 
khó khăn, nhất là với đảng 
viên đang sinh hoạt ghép, vì 
giờ giấc làm việc của mỗi DN 
khác nhau. Chi bộ linh hoạt 
thay đổi thời gian sinh hoạt 
nhưng tỷ lệ đảng viên là công 
nhân tham gia cũng không như 
mong muốn.

Đáng chú ý, việc thành 
lập chi bộ đảng tại các DN có 
vốn đầu tư nước ngoài đang 
gặp khó khăn vì chủ DN cho 
rằng đây là vấn đề chính trị 
nên thường dè dặt, thậm chí 
không đồng thuận. Khi thành 
lập được thì việc duy trì hoạt 
động và phát huy vai trò của 
tổ chức đảng trong DN cũng 
còn hạn chế. 

Theo tìm hiểu, trong số hàng 
trăm DN có vốn đầu tư nước 
ngoài tại các khu công nghiệp 
thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh quản lý, hiện mới chỉ có 1 
DN có chi bộ đảng nhưng đang 
sinh hoạt ghép, với 3 đảng viên. 
Đó là Chi bộ Công ty TNHH 
Newhope, hoạt động tại Khu 
Công nghiệp Nhơn Hòa.

Đảng viên Võ Thị Cốc 
Quỳnh (Chi bộ Công ty TNHH 
Newhope) cho hay: “Trước đây, 
Chi bộ có 3 đảng viên nhưng 
sau đó có 2 đảng viên chuyển 
công tác. Để duy trì chi bộ, Đảng 
ủy Khu kinh tế tỉnh đã cử thêm 
đảng viên ở các phòng của Ban 
Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham 
gia sinh hoạt cho đủ số lượng. 
Hằng tháng, để sinh hoạt đảng, 
tôi phải tranh thủ đi xe máy 
hơn 20 km từ Công ty đến trụ 
sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
để tham gia nên rất bất tiện”.  

Một khó khăn khác là việc 
thí điểm kết nạp chủ DN tư 
nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng 
ở một số nơi chưa được quan 
tâm đúng mức. Một số DN chỉ 
coi trọng nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh, ít chú ý đến công 
tác phát triển đảng viên. Phần 
lớn công nhân, người lao động 
trong DN chỉ quan tâm đến 
việc làm, thu nhập, chưa thực 
sự thiết tha phấn đấu trở thành 
đảng viên. Sự biến động thường 
xuyên về nguồn lao động của 
các DN cũng là trở ngại lớn cho 
công tác kết nạp đảng viên và 
phát triển tổ chức đảng.

NGUYỄN HÂN - NGUYỄN MUỘI

Kỳ cuối:  Đồng bộ giải pháp, 
linh hoạt cách làm

Công đoàn khẳng định vai trò, nhưng chưa hết khó

Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX An Nhơn) hiện có gần 50 DN đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng số DN có chi bộ 
đảng còn rất ít.                                                                                                                                                                                                                         Ảnh: N. HÂN
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Bình Định

TIN VẮN

Ngày 19.8, phường Ngô 
Mây (TP Quy Nhơn) là địa 
phương đầu tiên trên địa bàn 
tỉnh triển khai thí điểm mô hình 
“Tổ liên gia an toàn PCCC và 
điểm chữa cháy công cộng”. 

Tổ liên gia ở hẻm 56 Võ Lai 
gồm 10 hộ dân, có 1 tổ trưởng, 1 tổ 
phó. Các hộ trong tổ liên gia đều 
trang bị 1 bình chữa cháy xách tay, 
đều cài đặt app Báo cháy 114. “Từ 
khi triển khai mô hình, các hộ dân 
ở đây có ý thức chủ động trong 
công tác phòng ngừa cháy nổ. 
Được bà con bầu làm tổ trưởng, tôi 
sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của 
mình, nhất là đôn đốc mọi người 
cảnh giác với nguy cơ cháy nổ”, 
ông Mai Dương Long, Tổ trưởng 
Tổ liên gia, chia sẻ.

Tham gia mô hình, anh 
Nguyễn Đông Phát cho biết: 

l CA tỉnh đã tổ chức bế 
mạc lớp tập huấn nghiệp 
vụ cho 80 bảo vệ dân phố 
của TX Hoài Nhơn và huyện 
Phù Cát. Trong 4 ngày tập 
huấn, học viên được bồi 
dưỡng các kiến thức: Một 
số vấn đề cơ bản về công 
tác quản lý hành chính về 
trật tự an toàn xã hội liên 
quan đến hoạt động của 
lực lượng bảo vệ dân phố; 
công tác tham gia hòa giải, 
giải quyết các vụ việc về 
ANTT; công tác tham gia 
quản lý, giáo dục đối tượng 
và vận động đối tượng ra 
đầu thú; công tác tuần tra 
kiểm soát, bảo đảm ANTT... 

l CA TP Quy Nhơn cho 
biết đã làm rõ đối tượng 
gây TNGT bỏ chạy, đó là 
Mai Tiện Thanh Bình (SN 
1981, ở phường Bồng Sơn, 
TX Hoài Nhơn). Lúc 0 giờ 
24 phút ngày 20.9, tại km 
1234+100 QL 1 (thuộc 
khu phố 7, phường Bùi Thị 
Xuân, TP Quy Nhơn) xảy 
ra TNGT giữa ô tô khách 
43B-023.13 với ông Đỗ Văn 
Tú (SN 1930, ở khu phố 7, 
phường Bùi Thị Xuân) đi 
bộ cùng chiều phía trước; 
khiến ông Tú chết tại chỗ. 
Người điều khiển xe khách 
là Mai Tiện Thanh Bình đã 
bỏ chạy khỏi hiện trường. 

l Từ đầu tháng 9.2022 
đến nay, CA TP Quy Nhơn 
đã phát hiện và xử phạt 
12 cơ sở kinh doanh, dịch 
vụ ăn uống tại đường Xuân 
Diệu và khu vực đường 
Nguyễn Thị Định do vi 
phạm về an toàn vệ sinh 
thực phẩm, với số tiền xử 
phạt 30 triệu đồng. Các vi 
phạm chủ yếu như không 
có dụng cụ thu gom, chứa 
rác, chất thải đảm bảo vệ 
sinh; không mang găng 
tay khi tiếp xúc trực tiếp 
với thức ăn ngay, thực 
phẩm chín; nơi chế biến, 
kinh doanh, bảo quản có 
côn trùng và động vật 
gây hại xâm nhập; thức ăn 
không được che đậy, ngăn 
chặn bụi bẩn...                      

T.LONG

Ông Trần Thái Hòa, Chi cục 
trưởng Chi cục Quản lý đường 
bộ III.4, cho biết: Thời gian qua, 
tuyến QL 1 đoạn qua địa bàn 
phường Bùi Thị Xuân (TP Quy 
Nhơn) thường xuyên tái diễn 
tình trạng lấn chiếm lòng, lề 
đường để mua bán, kinh doanh, 
ảnh hưởng đến ATGT. 

Đây là đoạn chính dẫn vào 
các khu công nghiệp Phú Tài, 
Long Mỹ nên lưu lượng phương 
tiện tham gia giao thông cao, đặc 
biệt là xe container. Cùng với đó 
là mật độ dân cư dày đặc, tập 
trung nhiều công ty, xí nghiệp. 
Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao 
gây mất ATGT cho các phương 
tiện nếu tầm nhìn bị che khuất, 
dễ dẫn đến nhiều vụ tai nạn. 

Theo cơ quan chức năng, 
trên địa bàn phường Bùi Thị 
Xuân, đoạn từ km 1231+00 - km 
1241+00 thuộc QL 1 đã và đang 
tồn tại các vi phạm về xây dựng 
trong phạm vi đất của đường 
bộ. Đáng lo ngại là tình trạng vi 
phạm về xây dựng lều quán, lắp 
đặt biển hiệu, biển quảng cáo cố 
định và di động trong phạm vi 
lề đường, rãnh thoát nước dọc, 
vỉa hè, tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
mất ATGT, gây mất mỹ quan và 
môi trường đô thị. 

Anh Lê Văn Sang, một tài xế 
xe tải thường xuyên vận chuyển 
hàng hóa ra vào Khu công nghiệp 
Long Mỹ, lo lắng: “Ngày nào tôi 
cũng chở thức ăn chăn nuôi từ 
Khu công nghiệp Long Mỹ đến 
cung cấp cho các trang trại chăn 
nuôi ở Tuy Phước và Phù Cát. 
Khi lưu thông trên tuyến QL 1 
đoạn qua địa bàn phường Bùi 
Thị Xuân cảm thấy rất bất an do 
có nhiều hộ lấn chiếm hành lang 

Trả lại hành lang 
thông thoáng cho Quốc lộ 1

Nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 1 
đoạn qua địa bàn phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn), Chi cục Quản 
lý đường bộ III.4 (thuộc Cục Quản lý Ðường bộ III) đã phối hợp với cơ 
quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên ra quân xử lý 
tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

đường bộ, lắp biển quảng cáo, kệ 
bán hàng, dù che nắng đặt ngay 
dưới lòng đường, rất dễ dẫn đến 
TNGT. Tài xế chỉ sơ suất nhỏ là 
xảy ra TNGT ngay!”.

Ông Trần Quốc Cường, Đội 
trưởng Đội Quản lý tuyến QL 1 
(thuộc Chi cục Quản lý đường 
bộ III.4) cho hay: “Chúng tôi 
thường xuyên tổ chức tuần tra, 
vận động, tuyên truyền người 
dân chấp hành Luật Giao thông 
đường bộ, không được lấn 
chiếm lòng, lề đường để kinh 
doanh, mua bán. Tuy nhiên, việc 
ngăn chặn dứt điểm gặp khó, 
sau khi đoàn kiểm tra đi khỏi là 
họ tái diễn vi phạm ngay”.

Trước tình hình này, Chi cục 
Quản lý đường bộ III.4 đã phối 
hợp với Ban ATGT tỉnh, UBND 
phường Bùi Thị Xuân, Công ty 
TNHH Đầu tư BOT Bình Định 
vừa ra quân xử lý cưỡng chế, 

tháo dỡ các công trình, vật kiến 
trúc vi phạm chỉ giới hành 
lang ATGT tuyến QL 1 đoạn từ  
km 1231+00 - km 1241+00.

Lực lượng chức năng đã huy 
động máy móc, thiết bị cùng 
hàng chục người tham gia cưỡng 
chế, tháo dỡ các công trình vi 
phạm, lập lại trật tự hành lang 
an toàn đường bộ trên tuyến. Tổ 
công tác đã tiến hành tháo dỡ 
1 nhà tạm, 1 hàng rào lưới B40, 
45 biển quảng cáo cố định và di 
động, cưa 10 cây xanh che khuất 
tầm nhìn, giải phóng 1 điểm đặt 
để vật liệu trên vỉa hè... 

Ông Trần Thái Hòa cho biết 
thêm: “Tình trạng vi phạm hành 
lang ATGT trên tuyến QL 1 đoạn 
qua địa bàn Bùi Thị Xuân nói 
riêng và tỉnh Bình Định nói 
chung vẫn còn diễn biến phức 
tạp. Do vậy, đây là đợt ra quân 
nhằm chấn chỉnh, tăng cường 

công tác quản lý kết cấu hạ tầng 
giao thông và hành lang ATGT 
đường bộ trên địa bàn. Song 
song đó, chúng tôi còn tập trung 
công tác vận động, tuyên truyền 
nâng cao ý thức tự giác chấp 
hành pháp luật và trách nhiệm 
của các tổ chức, cá nhân trong 
việc sử dụng, khai thác và bảo 
vệ hành lang ATGT đường bộ, 
góp phần giảm thiểu TNGT và 
ùn tắc giao thông trên tuyến”.

Trong thời gian tới, các cơ 
quan chức năng tiếp tục tăng 
cường phối hợp kiểm tra, khi 
phát hiện vi phạm trên tuyến sẽ 
đề nghị địa phương phối hợp 
cưỡng chế tháo dỡ nhằm tăng 
cường công tác bảo vệ kết cấu 
hạ tầng và hành lang ATGT, giữ 
hành lang đường bộ được thông 
thoáng, hạn chế che khuất tầm 
nhìn, giúp giảm thiểu TNGT.

N. QUÍ

Lực lượng chức 
năng tháo dỡ 
một biển quảng 
cáo lắp dựng 
trong hành 
lang ATGT QL 1 
đoạn qua địa 
bàn phường 
Bùi Thị Xuân 
(TP Quy Nhơn).                              
Ảnh: N.QUÍ

Một mô hình phòng cháy chữa cháy chủ động

“Tại đầu con hẻm có đặt 1 kẻng 
báo cháy. Khi phát hiện cháy, 
chúng tôi sẽ đánh kẻng báo 
động để những người trong tổ 
liên gia biết, cùng dùng bình 

chữa cháy đã được trang bị 
khống chế đám cháy”.

Trong khi đó, điểm chữa 
cháy công cộng được đặt tại 2 
nơi là sân trụ sở khu phố 5 và 

trong con hẻm nhỏ sâu hút cách 
đó 50 m. Những nơi này được 
trang bị bình khí CO2 và bình 
bột chữa cháy, có dán bộ nội 
quy an toàn PCCC. Ngay khi có 
cháy xảy ra, người dân sẽ đến 
đó lấy bình chữa cháy để khống 
chế đám cháy.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, 
người dân ở gần nơi đặt điểm 
báo cháy công cộng, cho biết: 
“Trong con hẻm sâu như thế 
này, lỡ có cháy thì lực lượng 
chữa cháy khó vào lắm, mất 
nhiều thời gian. Do vậy, chúng 
tôi thấy việc triển khai mô hình 
điểm báo cháy công cộng rất 
cần thiết; có cháy là mình tự 
chữa liền, tự cứu mình trước. 
Trong tình hình cháy nổ diễn 
biến phức tạp ở nhiều nơi như 
thời gian qua, nhân dân ở đây 

rất hoan nghênh chủ trương 
của chính quyền”.

Nhận xét về mô hình điểm 
này, thiếu tá Nguyễn Thái Bình, 
Phó trưởng CA phường Ngô 
Mây, cho biết: “Qua thực tế 
kiểm tra, hướng dẫn, chúng 
tôi nhận thấy bà con tham gia 
mô hình này đều nắm rõ quy 
chế hoạt động, biết sử dụng 
thành thạo bình chữa cháy và 
biết cách xử lý sự cố cháy nổ 
khi mới phát sinh. Đáng mừng 
là bà con rất phấn khởi, nêu cao 
tinh thần tự giác tham gia. Thời 
gian tới CA phường sẽ tham 
mưu Đảng ủy, UBND phường 
cho phép nhân rộng mô hình 
này đến nhiều nơi khác, nhất là 
các khu vực đông dân cư, trong 
các con hẻm nhỏ và trên triền 
núi bà Hỏa”.           MINH NGỌC

Khi phát hiện cháy, người dân sẽ đánh kẻng báo động để những người trong tổ 
liên gia biết, cùng dùng bình chữa cháy khống chế đám cháy.                           Ảnh: M.N
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Ngày 26.9, Văn phòng Thường trực 
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống 
thiên tai đã họp ứng phó với bão số 4 
(bão Noru) và tình hình mưa lớn tại các 
tỉnh miền Trung.

Theo thông tin tại cuộc họp, bão số 4 
đang di chuyển nhanh (20 - 25 km/giờ), 
mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 trong 
ngày 27.9 và mạnh nhất cấp 13 - 14, 
giật cấp 17 vào sáng sớm 28.9, cách 
Đà Nẵng - Bình Định khoảng 170 km 
về phía Đông.

Từ sáng sớm ngày 28.9, vùng ven 
biển khu vực Đà Nẵng - Bình Định 
gió mạnh cấp 9 - 10, vùng gần tâm 
bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15. 
Triều cường cao nhất thời điểm bão ảnh 
hưởng đến ven biển các tỉnh lúc 23 giờ 
ngày 27.9 là 2,3 m.

Các tỉnh từ Quảng Bình - Bình Thuận 
rà soát phương án sơ tán 868.230 người. 
Trong đó các tỉnh trọng tâm dự kiến 
bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế - Quảng 
Ngãi sẵn sàng phương án sơ tán 368.878 
người tùy theo diễn biến của bão.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo 
Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 
27 - 28.9, mưa to đến rất to và giông 
kèm gió giật mạnh sẽ xuất hiện ở khu 
vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên; 
lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, 
có nơi trên 350 mm.

Từ ngày 28 - 30.9, mưa có xu hướng 
mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng 
Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự 
báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho 
biết với diễn biến mưa nêu trên, khả 
năng nhiều khu vực sẽ xuất hiện lũ.

Đưa ra 2 kịch bản mưa lớn có thể 
xảy ra do bão số 4, ông Hưởng nhấn 
mạnh nguy cơ ngập lụt diện rộng xảy ra 
tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực 
Bắc Tây Nguyên. Đáng chú ý, với kịch 

Bão Noru có thể khiến khoảng 60 huyện,
khu đô thị bị ngập lụt

bản mưa lớn phổ biến trên 400 mm, sẽ 
có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị 
thuộc 7 tỉnh, thành phố có nguy cơ bị 
ngập lụt.

“Đây là một cơn bão rất mạnh. Dự 
báo là một trong những cơn bão mạnh 
nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh 
hưởng đến Trung Trung Bộ - tương 
đương cơn bão số 6 (Xangsane) tháng 
9.2006, bão số 9 (Ketsana) tháng 10.2009 
và bão số 9 (Molave) tháng 10.2020”, 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn 
Quốc gia thông tin.
l  Trung tướng Doãn Thái Đức, 

Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia 
Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu 
nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân 
dân Việt Nam) cho biết: Trước tình hình 
phức tạp của cơn bão, Ủy ban Quốc gia 
Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn đã có các công điện chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực 

lượng vũ trang Quân khu 3, 4, 5, Bộ 
tư lệnh BĐBP, Quân chủng Hải quân, 
Cảnh sát biển... phối hợp chặt chẽ với 
các địa phương, chủ động điều động 
lực lượng, phương tiện ứng phó, tìm 
kiếm, cứu nạn.

Hiện tại, quân đội và các địa phương 
đã điều động hơn 263.200 cán bộ, chiến 
sĩ và dân quân tự vệ tham gia ứng trực 
và sẵn sàng ứng phó với bão số 4. Hơn 
3.380 phương tiện các loại cũng được 
điều động sẵn sàng phối hợp với các 
địa phương để ứng phó với bão.

Tính đến trưa 26.9, các lực lượng 
chức năng đã phối hợp với địa phương, 
gia đình, chủ tàu thuyền thông báo, 
kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 57.800 
phương tiện với hơn 299.600 người 
đang trên biển biết diễn biến, tình hình 
và hướng đi của bão số 4 để chủ động 
di chuyển, vòng tránh, thoát khỏi khu 
vực nguy hiểm.

(Theo Vietnam+, QĐND)

Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 26.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 
Đức Đam tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh 
tế Ấn Độ Horasis 2022, tổ chức tại tỉnh Bình 
Dương. Diễn đàn được tổ chức theo hình 
thức diễn đàn kinh tế thế giới với 6 phiên 
họp toàn thể; 26 phiên đối thoại, thảo luận 
diễn ra song song với sự tham dự của các 
diễn giả hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ Việt Nam 
nhất quán và khẳng định quan điểm coi khu 
vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp 
thành quan trọng của nền kinh tế. Thành 
công của các nhà đầu tư cũng là thành công 
của Việt Nam, góp phần đề cao chủ nghĩa đa 
phương, đoàn kết quốc tế, chung tay đồng 
lòng vì một trái đất yên bình và xanh, vì một 
thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát 
triển, không để ai lại phía sau. Theo Phó Thủ 
tướng, nhiều chính sách thu hút đầu tư, tạo 
điều kiện thuận lợi để phát triển lâu dài cho 
DN nước ngoài tại Việt Nam đã được ban 
hành; trong đó, Việt Nam cam kết tạo lập 
môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến 
các chuẩn mực cao của thế giới. 

Việt Nam hiện là tâm điểm của nhiều 
mạng lưới liên kết kinh tế năng động, với 
15 hiệp định thương mại tự do với khoảng 
60 đối tác, cho thấy nước ta tiếp tục là bến 
đỗ lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài. 

Phó Thủ tướng mong muốn diễn đàn bàn 
sâu về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 
xanh và phát triển bền vững, đưa Việt Nam 
là cầu nối quan trọng, chủ đạo giữa Ấn Độ 
và các khu vực Đông Nam Á, từ đó hướng ra 
các khu vực khác của châu Á.  

(Theo Tiền Phong, SGGP)

Ngày 26.9, UBND tỉnh Cà Mau 
cho biết, vừa có tờ trình Thủ tướng 
Chính phủ về việc nâng cấp, mở 
rộng QL 1, đường Hồ Chí Minh đến 
Mũi Cà Mau - địa điểm cực Nam của 
đất nước.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hiện 
trạng QL 1 và đường Hồ Chí Minh 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau có quy mô 
còn nhỏ hẹp: QL 1 từ giáp tỉnh Bạc Liêu 
đến thị trấn Năm Căn chiều dài 69 km, 
phần lớn có quy mô đường cấp IV, 2 
làn xe. Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm 
Căn - Đất Mũi chiều dài 59 km, hiện 
trạng phần lớn có quy mô tương đương 
đường cấp V, chỉ đảm bảo 2 làn xe hạn 
chế (chưa đảm bảo 2 làn xe tiêu chuẩn).

Trong khi đó, lưu lượng giao thông 
trên tuyến rất cao và không ngừng tăng 
nhanh, tập trung nhiều phương tiện 
trọng tải lớn, thường xuyên xảy ra tình 
trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông, 
dẫn đến khó khăn cho địa phương trong 
việc thu hút đầu tư vào các trung tâm 
kinh tế như Cảng biển Hòn Khoai, Khu 
kinh tế Năm Căn và thu hút khách du 
lịch đến Mũi Cà Mau. Đây cũng là điểm 
nghẽn lớn để tỉnh Cà Mau vươn lên phát 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn 
đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022. Ảnh: SGGP

Tại kỳ họp thứ 10 (ngày 23 và 26.9), 
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương 
xem xét vi phạm của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
(KHXH) Việt Nam (Viện) các nhiệm kỳ 
2015 - 2020, 2020 - 2025. 

UBKT Trung ương nhận thấy, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Viện đã vi phạm 
nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và 
Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, 
buông lỏng lãnh đạo; thiếu kiểm tra, giám 
sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong công 
tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính…, 
thực hiện không nghiêm chỉ đạo, kết luận 
của các tổ chức đảng cấp trên.

Trách nhiệm về những vi phạm, 
khuyết điểm đó thuộc về Ban Thường 
vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt 
Nam và đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch Viện cùng những người khác có 
liên quan. UBKT Trung ương đề nghị Bộ 
Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng 
chí Bùi Nhật Quang.

Cũng tại Kỳ họp, Ủy ban UBKT Trung 

ương xem xét Báo cáo đề nghị thi hành 
kỷ luật một số đảng viên liên quan đến 
vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành 
công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy 
ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, 
thành phố.

UBKT Trung ương nhận thấy ông 
Tô Anh Dũng - Ủy viên Ban cán sự 
đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông 
Nguyễn Quang Linh - Trợ lý Phó Thủ 
tướng Thường trực Chính phủ đã vi 
phạm quy định của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước về phòng chống tham nhũng, 
tiêu cực; vi phạm Quy định về những 
điều đảng viên không được làm và 
trách nhiệm nêu gương; làm sai lệch chủ 
trương đúng đắn, nhân đạo của Đảng, 
Nhà nước trong việc tổ chức các chuyến 
bay đưa công dân Việt Nam về nước khi 
dịch Covid-19 bùng phát.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư 
xem xét, thi hành kỷ luật các ông Tô Anh 
Dũng và Nguyễn Quang Linh.

(Theo baotintuc, Vietnamnet)

triển KT-XH.
Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Cà 

Mau kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư 
nâng cấp, mở rộng QL 1 từ TP Cà Mau 
đến Năm Căn: Đảm bảo quy mô 4 làn xe, 
có bố trí dải phân cách giữa, tổng chiều 
rộng mặt đường và dải phân cách 19,5 m, 
nền đường rộng 20,5 m.

Còn đường Hồ Chí Minh đoạn Năm 
Căn - Đất Mũi: Trước mắt nâng cấp, 
mở rộng đảm bảo quy mô 2 làn xe theo 
tiêu chuẩn, mặt đường rộng 11 m, nền 
đường rộng 12 m. Tiến độ thực hiện giai 
đoạn 2021 - 2025.                   (Theo SGGP)

Kiến nghị Chính phủ mở rộng 
đường Hồ Chí Minh đến Mũi Cà Mau

Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi.

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Viện Hàn lâm 
KHXH Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 
và Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực

Việt Nam cam kết 
tạo lập môi trường 
kinh doanh tốt nhất

l Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với bão số 4
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Agribank tuyển dụng lao động cho các chi nhánh trong toàn hệ thống, trong 

đó Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định tuyển dụng 14 chỉ tiêu, làm việc tại các vị 
trí sau:

- Chi nhánh huyện Tuy Phước   : 1 thủ quỹ, kiểm ngân.
- Chi nhánh TX An Nhơn              : 2 tín dụng.
- Chi nhánh huyện Tây Sơn         : 1 tín dụng, 1 kế toán.
- Chi nhánh huyện Phù Cát         : 1 tín dụng, 1 thủ quỹ, kiểm ngân.
- Chi nhánh huyện Phù Mỹ         : 1 tín dụng.
- Chi nhánh TX Hoài Nhơn          : 1 tín dụng, 1 thủ quỹ, kiểm ngân.
- Chi nhánh huyện Hoài Ân        : 1 kế toán.
- Chi nhánh KCN Phú Tài              : 1 kế toán.
- Chi nhánh huyện Vân Canh     : 1 tín dụng.
- Chi nhánh huyện Vĩnh Thạnh : 1 thủ quỹ, kiểm ngân.
1. Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên: 
- Về trình độ đào tạo: 
+ Vị trí chuyên môn nghiệp vụ tín dụng, kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp từ đại học 

trở lên, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên đại 
học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, 
Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Quản trị kinh doanh,...).

+ Vị trí thủ quỹ, kiểm ngân: Tối thiểu tốt nghiệp trung cấp, hệ chính quy, đúng 
chuyên ngành; ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại nơi chi nhánh có chỉ 
tiêu tuyển dụng; có cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị ít nhất 5 năm nếu được 
tuyển dụng.

- Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, 
tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

- Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận 
trong thời gian không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển; không trong 
thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không 
giam giữ,.... 

- Về độ tuổi, chiều cao và tình trạng sức khỏe: Không quá 35 tuổi, nếu trình 
độ đào tạo đạt loại giỏi, xuất sắc thì không quá 40 tuổi; nam cao từ 1,6 m trở lên, 
nữ cao từ 1,5 m trở lên; có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc.

2. Hồ sơ dự tuyển: 
- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh (theo mẫu của Agribank tại  

ttps://www.agribank.com.vn/vn/tuyen-dung). Ứng viên được đăng ký 2 nguyện vọng:
+ Nguyện vọng 1: Ứng viên lựa chọn một địa điểm làm việc theo danh sách 

các chi nhánh có nhu cầu tuyển dụng nêu trên.
+ Nguyện vọng 2: Địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng Agribank Chi 

nhánh tỉnh Bình Định phân công, trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc 
lâu dài tại đơn vị tối thiểu 5 năm (nếu được tuyển dụng).

- Sơ yếu lý lịch; Bản sao: CMND/CCCD, văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ; Giấy 
khám sức khỏe, do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

- Giấy tờ khác (nếu có).
Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại/Email trực 

tiếp liên lạc (số điện thoại không nên thay đổi trong suốt thời gian kể từ khi đăng ký 
đến khi kết thúc đợt tuyển dụng).

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổng hợp, tầng 2 - Agribank 

Chi nhánh tỉnh Bình Định, số nhà 64 Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại liên hệ: 0903523859 (chị Lan). 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21.9.2022 đến hết ngày 1.10.2022 (các ngày 
từ thứ Hai đến thứ Bảy, sáng từ 7 giờ - 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ).

4. Thi tuyển: Thi tuyển được thực hiện qua các vòng: Sơ tuyển hồ sơ, thi 
viết, thi phỏng vấn. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Agribank sẽ thông báo đến 
từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi (dự kiến thời gian thi: Ngày 15 và 
16.10.2022).

Hội đồng tuyển dụng thông báo số báo danh, thời gian, địa điểm thi 
tuyển,... đến từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi theo địa chỉ email của 
ứng viên đã đăng ký.

Thông tin chi tiết xem tại trang Fanpage:
https://www.facebook.com/agribankbinhdinh.vn

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 27.9.2022

  

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, tỉnh Bình Định

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)

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa 
rất to và giông. Gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, từ đêm ven biển có gió mạnh 
lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15, các khu 
vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8 - 9; giật cấp 12 - 13.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc có mưa to đến rất 

to và giông. Gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, từ đêm có gió mạnh lên cấp 9 - 10, 
vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa bão. Tầm nhìn xa 

trên 4 - 10 km, giảm xuống 2 - 4 km trong mưa bão. Gió bão mạnh cấp 8 - 9, 
sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 16, sóng 
biển cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.                (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

THÔNG BÁO
Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

Chào mừng kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, tỉnh Bình Định và 10 năm 
thành lập TX An Nhơn, UBND TX An Nhơn tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng 
(logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo)   
TX An Nhơn cụ thể như sau:

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI BIỂU TRƯNG (LOGO) TX AN NHƠN
- Biểu trưng phải có tính khái quát cao, có thể xây dựng thành biểu tượng 

của TX An Nhơn, thể hiện được những nét độc đáo về thiên nhiên, con người, 
những nét đặc trưng về sản phẩm nổi tiếng của địa phương, nét độc đáo về bản 
sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, từng là kinh đô và định hướng phát triển trở 
thành thành phố trực thuộc tỉnh.

- Biểu trưng nên thể hiện định danh của địa phương, khuyến khích có chữ 
An Nhơn. 

- Biểu trưng TX Nhơn phải có hình thức đẹp, thiết kế có tính khoa học, hiện 
đại và thẩm mỹ.

- Biểu trưng TX Nhơn phải dễ nhớ, dễ nhận biết, có ấn tượng với công chúng.
- Biểu trưng có màu sắc hài hòa, thuận tiện trong việc in ấn, sao chép, phóng 

to, thu nhỏ, dễ thực hiện được trên các văn bản, các công trình mỹ thuật, xây 
dựng, kiến trúc và quảng cáo.

- Biểu trưng TX An Nhơn không trùng lắp hoặc tương tự với bất kỳ biểu trưng 
nào của các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh đã có.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên 

nghiệp có khả năng sáng tác biểu trưng (logo) về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Riêng 
các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia dự thi. 

III. TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Hình thức thể hiện của tác phẩm dự thi
Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên 

trang giấy dày, cứng, khổ A4 (21 cm  x  29,7 cm), màu sắc phù hợp (màu sắc được 
sử dụng tối đa 3 màu, không kể màu trắng, trong đó có một màu chủ đạo). Mặt 
trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và không được sử dụng bất kỳ ký 
hiệu nào, chỉ được thể hiện mẫu vẽ gồm 1 hình phóng to 15 cm  x  15 cm được 
đặt giữa trang giấy và 2 logo thu nhỏ (1 logo màu và 1 logo trắng đen) với kích 
thước 2 cm  x  2 cm được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn. Phần dưới 
bên phải của trang giấy ghi mã số tác phẩm do tác giả tự chọn, có đóng khung, 
quy cách 1 cm  x  4 cm, gồm 2 chữ cái in hoa và 4 chữ số.   

Ví dụ: 
- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, 

súc tích về ý nghĩa của logo theo mẫu của Ban Tổ chức (không quá 500 từ in 
trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman) và 1 USB lưu bản gốc thiết 
kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định dạng JPG, PNG và file thuyết minh 
biểu trưng định dạng .doc hoặc .docx (File Word). Một phong bì nhỏ, bên trong 
có Phiếu đăng ký dự thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định 
(Theo mẫu của Ban Tổ chức) và 1 bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện 
thoại; mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác phẩm do tác giả chọn. Ban Tổ 
chức cuộc thi có trách nhiệm bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm 
xong vòng chung khảo. 

Lưu ý: Mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự 
thi, bản thuyết minh, phong bì nhỏ và phong bì lớn gửi về Ban Tổ chức).

2. Số lượng tác phẩm
Mỗi tổ chức, tác giả hay mỗi nhóm tác giả gửi về Ban Tổ chức không quá 3 

tác phẩm nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bản thuyết minh ý tưởng 
riêng và cùng để trong phong bì lớn. 

3. Quyền và trách nhiệm người dự thi
- Biểu trưng (logo) dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ 

phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước. 
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng 

(logo) tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác. 
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, trường hợp vi 

phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ 
hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời 
không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, tác 
giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Tác phẩm được chọn làm biểu trưng của TX An Nhơn bản quyền về UBND 
TX An Nhơn, tác giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc 
cuộc thi nào khác. 

- Tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (logo) của thị xã sẽ 
được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận. 

- Sau lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến 
người đạt giải dựa trên thông tin người dự thi cung cấp, trong đó: 

+ Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
+ Giấy chứng nhận trao trực tiếp.
- Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sẽ do cá 
nhân đạt giải chi trả.

4. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải 
- UBND TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng 

như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải. 
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho 

phù hợp với đặc điểm của TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và 

quyền liên quan. Nếu phát hiện biểu trưng đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ 
chức có quyền thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận của tác giả dự thi. 

- Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban Tổ chức không trả lại cho 
tác giả. 

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ THI
- Bản mẫu thiết kế biểu trưng dự thi.
- Bản thuyết minh mô tả ý tưởng tác phẩm.
- Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ thông tin 

(Theo mẫu của Ban Tổ chức cuộc thi) và 1 bì thư (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa 
chỉ, số điện thoại liên lạc).

- USB chứa các file thiết kế ở định dạng JPG, PNG và file thuyết minh định 
dạng .doc hoặc .docx (File Word) (Theo mẫu của Ban Tổ chức).

Tất cả bỏ vào phong bì lớn, được dán kín, bên ngoài ghi rõ “ Tác phẩm dự thi 
thiết kế Biểu trưng (logo) TX An Nhơn và gửi về địa chỉ nêu trên.

* Lưu ý: Mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế 
dự thi, bản thuyết minh, bì thư và phong bì lớn gửi về BTC).

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Thời gian tổ chức cuộc thi 
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 

30.12.2022 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu 
bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi). 

- Thời gian xét chọn, chấm giải: Từ ngày 3.1.2023 đến ngày 20.2.2023.
- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải 

phóng TX An Nhơn 30.3.2023.
2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
- Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn”.
- Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin TX An Nhơn, số 79 Lê Hồng Phong, 

phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3836098 - 0256. 3635272 - 0983.453709.
- Email: vtvhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
- 10 tác phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được lựa chọn qua vòng sơ khảo 

được trao 5 triệu đồng mỗi tác phẩm.
- 5 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ được trao 30 triệu đồng cho 

mỗi tác phẩm. Riêng tác phẩm được chọn làm biểu trưng của thị xã sẽ được trao 
200 triệu đồng và giấy chứng nhận.

Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định 
không trao giải hoặc quyết định tiếp tục kéo dài thời gian dự thi sau khi có ý 
kiến của lãnh đạo UBND thị xã.

VII. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CUỘC THI
Để có thêm thông tin và điều kiện tham khảo về tình hình kinh tế, văn hóa, 

lịch sử của địa phương, nhằm có thêm tư liệu cho tác phẩm dự thi, tác giả có thể 
tham khảo tại Trang thông tin điện tử TX An Nhơn: https://annhon.binhdinh.
gov.vn và một số ấn phẩm như:

- Đinh Văn Liêm (2008), Bình Định đất võ trời văn, NXB Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Thanh Mừng - Trần Thị Huyền Trang (2005) Huyền tích kinh xưa hoặc 

Văn hóa dân gian thành Hoàng Đế, Nxb Khoa học xã hội.
- Quách Tấn (1999), Nước non Bình Định, NXB Thanh niên.
- Lịch sử Đảng bộ TX An Nhơn từ năm 1930 đến năm 2000.
- Bài viết giới thiệu về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được gửi kèm theo thể lệ 

Cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo)   

TX An Nhơn, rất mong được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân và sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị liên quan để Cuộc thi sáng tác biểu 
trưng (logo) TX An Nhơn thành công tốt đẹp.
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Bình Định

Ngày 25.9, báo chí nhà nước Trung 
Quốc đưa tin, công tác bầu cử đại biểu 
dự Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đã kết thúc, với tổng cộng 2.296 đại 
biểu sẽ đại diện hơn 96 triệu đảng viên,  
4,9 triệu tổ chức cơ sở đảng tham dự 
sự kiện chính trị quan trọng tổ chức  
5 năm một lần, dự kiến diễn ra vào giữa 
tháng 10 tới.

Thông tin từ báo chí nhà nước Trung 
Quốc cũng cho biết, đại biểu dự Đại hội XX 
có cơ cấu và phân bố hợp lý, tỷ lệ phù 
hợp yêu cầu, có tính đại diện rộng rãi. 
Trong đó, có đại biểu là cán bộ lãnh đạo, 
đảng viên công tác ở tuyến đầu sản xuất, 
đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc 
thiểu số. Các lĩnh vực kinh tế, khoa học - 
công nghệ, quốc phòng, tư pháp, giáo 
dục, tuyên truyền, văn hóa, y tế, thể dục -  
thể thao và quản lý xã hội đều có đại biểu 
dự Đại hội XX. Để có thể tham dự Đại hội, 
các đại biểu còn cần sự xác nhận của Ủy 
ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XX.

Trước đó, tại phiên họp ngày 30.8, 
Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng 

Hàn Quốc bắt đầu 
tập trận hải quân 
chung với tàu 
sân bay Mỹ

Ít nhất 5 nhân viên cứu hộ thiệt 
mạng sau khi siêu bão Noru đổ bộ 
Philippines, gây mưa lớn và gió mạnh.

Đài Al Jazeera ngày 26.9 dẫn 
lời Thống đốc tỉnh Bulacan Daniel 
Fernando cho biết 5 nhân viên cứu hộ 
kể trên thiệt mạng khi đang sử dụng 
một chiếc thuyền để giúp cư dân bị 
mắc kẹt trong vùng nước lũ. Họ bị 
tường sập đè trúng và dường như bị 
chết đuối. 

Trên đảo Polillo, tỉnh Quezon, một 

người đàn ông bị thương vì ngã từ mái 
nhà xuống đất. Giới chức địa phương 
cho hay hơn 17.000 người ở tỉnh Quezon 
đã được sơ tán đến nơi trú ẩn khẩn cấp 
từ các khu vực dễ bị ngập lụt và lở đất.

Riêng tại thủ đô Manila, hơn 3.000 
người được sơ tán đến nơi an toàn.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã 
ra lệnh chuyển nhu yếu phẩm tới các 
khu vực bị ảnh hưởng nặng do siêu bão 
Noru cùng với thiết bị dọn dẹp.

(Theo NLĐO)

 Kênh truyền hình quốc gia của 
Yemen ngày 25.9 đưa tin Tổng Thư ký 
LHQ Antonio Guterres đã có cuộc gặp 
Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen 
Rashad Al-Alimi. Tại cuộc gặp, hai bên 
thảo luận về nỗ lực hòa bình nhằm chấm 
dứt cuộc nội chiến ở quốc gia Trung 
Đông này.

 Theo Tân Hoa xã, ông Ali Salehi, 
công tố viên trưởng của Tehran, ngày 
25.9 cho biết văn phòng của ông đã truy 
tố hình sự 14 cá nhân liên quan vụ ám 
sát nhà vật lý hạt nhân cấp cao của Iran 
Mohsen Fakhrizadeh.

 Cảnh sát Bỉ đã bắt giữ 4 nghi 
phạm với cáo buộc âm mưu bắt cóc ông 
Vincent Van Quickenborne - Bộ trưởng 
Tư pháp kiêm Thị trưởng TP Kortrijk.

 Cảnh sát Kenya ngày 25.9 cho 
biết ít nhất 11 người, trong đó có 8 cảnh 
sát, đã bị các đối tượng cướp gia súc giết hại 
tại khu vực Turkana ở miền Bắc nước này.

 Theo một quan chức an ninh địa 
phương giấu tên, ít nhất 2 người đã thiệt 
mạng và 11 người khác bị thương trong 
vụ đánh bom ngày 25.9 nhằm vào một xe 
buýt dân sự ở tỉnh Taiz, Tây Nam Yemen.

 Hãng tin Yonhap ngày 26.9 đưa 
tin, một đám cháy lớn đã xảy ra tại một 
trung tâm thương mại ở trung tâm TP 
Daejeon, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc 
khoảng 160 km về phía Nam, làm ít nhất 
2 người thiệt mạng và một số người khác 
bị thương.                                (Theo TTXVN)

Gần 2.300 đại biểu sẽ dự Đại hội XX 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc

sản Trung Quốc đã quyết định, Hội nghị 
toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XIX sẽ diễn ra vào ngày 9.10 
tại thủ đô Bắc Kinh. Tại hội nghị này, Bộ 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10.2017. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc sẽ kiến nghị tổ chức Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XX vào ngày 
16.10 tới.                        (Theo nhandan.vn)

Siêu bão Noru quét qua Philippines, 5 người thiệt mạng

Người dân di chuyển tại khu vực ngập lụt do bão 
Noru tại San Miguel, tỉnh Bulacan, Philippines, 
ngày 26.9.                                                             Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, 
một vụ nổ súng đã xảy ra tại một trường 
học ở TP Izhevsk, vùng Udmurt của 
nước này ngày 26.9, làm 13 người thiệt 
mạng, trong đó có 7 trẻ em và 21 người 
khác bị thương, trong đó có 14 trẻ em.

Vụ việc xảy ra tại trường 88 ở  
TP Izhevsk, thủ đô của Cộng hòa 
Udmurt thuộc Nga. Đây là nơi sinh sống 
của 630 nghìn người. 

Nổ súng tại trường học ở Nga: 13 người chết, 21 người bị thương
Sở Giáo dục địa phương cho biết học 

sinh và giáo viên đã được sơ tán khỏi 
tòa nhà.

Hãng thông tấn AFP dẫn thông tin từ 
Bộ Nội vụ Nga cho biết hung thủ đã tự 
sát trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Trong tuyên bố trên Telegram, người 
đứng đầu Cộng hòa Udmurt cho biết 
ông và các lực lượng cứu hộ đã có mặt 
tại hiện trường.                           (Theo TTO)

Giáo viên sơ tán khỏi trường học ở Izhevsk, Cộng 
hòa Udmurt, Nga.                                                     Ảnh: RT

Giới chức bắt 469 người nước ngoài 
trong chiến dịch truy quét một khu phức 
hợp tại Sihanoukville, nơi được ví như 
“thủ phủ cờ bạc” của Campuchia.

Bộ Chỉ huy Thống nhất tỉnh Preah 
Sihanouk mở chiến dịch truy quét quy 
mô lớn từ ngày 19 - 22.9 tại Jing Chhay 
Technology, một khu phức hợp gồm  
8 tòa nhà tại Sangkat 1, thành phố cảng 
Sihanoukville, Khmer Times hôm 26.9 
đưa tin.

Sau ba ngày truy quét, giới chức 
bắt 274 nghi phạm người Trung Quốc,  
158 người Việt Nam, 15 người Malaysia, 

Campuchia bắt thêm gần 470 nghi phạm tại “thủ phủ cờ bạc”

6 người Đài Loan cùng các công dân 
đến từ Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, 

Myanmar, Nga...
Những người này bị cáo buộc đánh 

bạc trực tuyến trái phép, buôn bán 
người, mại dâm, trong đó 5 nghi phạm 
đã được đưa ra tòa.

Tổng cộng 236 người nhập cư bất 
hợp pháp bị phát hiện trong chiến dịch 
truy quét, trong đó có 122 người Việt 
Nam, 99 người Trung Quốc. 

Trước cuộc truy quét hai ngày, giới 
chức Sihanoukville hôm 17.9 đã bắt 
hơn 400 người trong cuộc đột kích vào 
công ty giải trí quốc tế Boeng Chheng ở 
Sangkat 3.                   (Theo VnExpress.net)

Khu phức hợp Jing Chhay Technology tại Sangkat 1, 
TP Sihanoukville, Campuchia.              Ảnh: Khmer Times

Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan đến 
Busan, Hàn Quốc ngày 23.9.2022.                  Ảnh: AP

Ngày 26.9, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt 
đầu cuộc tập trận hải quân chung đầu 
tiên trong vòng 5 năm, với sự tham gia 
của tàu sân bay USS Ronald Reagan, gần 
bán đảo Triều Tiên - một ngày sau khi 
Triều Tiên làm leo thang căng thẳng bằng 
một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Các quan chức Hải quân cho hay 
cuộc tập trận kéo dài 4 ngày diễn ra 
trên biển Hoa Đông với sự tham gia của 
tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt 
nhân USS Ronald Reagan để thể hiện “ý 
chí mạnh mẽ” của liên minh Hàn - Mỹ 
và nhằm trau dồi năng lực quân sự của 
hai nước đối với các hoạt động chung.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh 
Seoul và Washington đang tăng cường 
hợp tác an ninh trước đồn đoán rằng 
Bình Nhưỡng có thể sẽ thực hiện những 
hành động khiêu khích, như thử hạt 
nhân hay phóng tên lửa đạn đạo từ tàu 
ngầm (SLBM).

Về cuộc tập trận, hải quân của hai 
nước đã huy động hơn 20 tàu, bao gồm 
tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến chủ chốt 
của Hàn Quốc.                   (Theo TTXVN)


