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Ngang nhiên 
chặt phá rừng trồng 
của người khác

Để góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan liên quan, trong đó có Bưu điện tỉnh để truyền thông, vận động. Những tháng cuối năm, 

công tác phát triển đối tượng càng được đẩy mạnh.

đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện

CHUNG TAY PHÁT TRIỂN

u3

Tuy Phước 
tăng cường 
đấu tranh với 
tội phạm trộm cắp
Trong các vụ phạm pháp hình sự xảy 
ra trên địa bàn huyện Tuy Phước, trộm 
cắp tài sản chiếm đa số (khoảng 65% 
số vụ việc). Tài sản mất cắp khá đa 
dạng, từ cây cảnh, máy bơm nước 
đến tiền, vàng, điện thoại di động, 
xe máy… u 8

Bão số 4 không gây ảnh hưởng lớn, 
nhưng không được chủ quan

Tăng cường giám sát thực hiện Chương trình 
hành động của đại biểu HĐND tỉnhu 2 u 2

Nghiêm túc để 
đảm bảo chính xác, 
khách quan u 7

Khuyến công hỗ trợ 
phát triển đa dạng 
ngành nghề u 5

Bưu điện tỉnh với 
mục tiêu dịch vụ 
bưu chính số u 6

u 4

RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO, HỘ 
CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2022:

Nhân viên Bưu điện tích cực vận động các 
tiểu thương tham gia BHXH tự nguyện. 
Ảnh: Bưu điện tỉnh
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Bình Định

(BĐ) - Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh Huỳnh Thúy Vân vừa 
ký Văn bản số 166/TTHĐND 
gửi Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, đại 
biểu HĐND tỉnh về việc tăng 
cường giám sát việc thực hiện 
Chương trình hành động của 
đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 
2021 - 2026.

Theo đó, trên cơ sở chương 
trình hành động của từng 
đại biểu HĐND tỉnh đã gửi 
đến Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh sau khi 
trúng cử đại biểu HĐND tỉnh; 
theo chức năng của Mặt trận, 
Thường trực HĐND tỉnh đề 
nghị Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành 
giám sát việc thực hiện chương 
trình hành động của từng đại 
biểu HĐND tỉnh từ đầu nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 đến nay. 

Sau khi có báo cáo giám 
sát, phối hợp với Thường trực 

(BĐ) -  Sáng 28.9, tại trụ sở 
Ban chỉ đạo tiền phương ứng 
phó cơn bão số 4 đặt tại phường 
Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn, Trưởng Ban chỉ 
huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh, 
Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì 
cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh 
đánh giá công tác ứng phó  
bão số 4. 

Báo cáo của Thường trực Ban 
chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS 
tỉnh và đại diện các sở, ngành, 
địa phương cho thấy, công 
tác phòng chống bão được 
thực hiện với tinh thần trách 
nhiệm cao. Sau khi cơn bão số 
4 đi vào đất liền, trên địa bàn 
tỉnh đã triển khai công tác ứng 
phó kịp thời, hiệu quả, không 
để xảy ra các thiệt hại do bão. 
Lượng mưa trong 2 ngày qua 
cũng rất thấp, không gây ngập 
úng; hồ thủy lợi, thủy điện an 
toàn. Toàn bộ tàu cá hoạt động 
trên biển đã di chuyển ra ngoài 
khu vực đường đi của bão, các 
tàu neo đậu tại các nơi tránh trú 
đều an toàn. 

Tuy vậy, vẫn xảy ra tình 
trạng mất điện tại nhiều địa 
phương. Đến sáng ngày 28.9, 
có 42 xã, phường tại TX Hoài 

Nhơn và các huyện Phù Mỹ, 
Hoài Ân, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, 
Tây Sơn bị mất điện. Điều đó 
cho thấy, công tác phòng chống 
bão số 4 vẫn còn một số hạn chế 
nhất định. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc 
họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn đánh giá cao sự chủ 
động, tích cực của các sở, ngành, 
đơn vị, địa phương trong công 
tác ứng phó với bão. Đồng chí 
chỉ đạo các địa phương huy 
động lực lượng hỗ trợ người 
dân di chuyển vật dụng, tàu 
thuyền trở lại để tiếp tục lao 
động, sản xuất thường ngày; 
rà soát, xem xét các trường 
hợp có khó khăn để hỗ trợ kịp 
thời. Ngành điện khẩn trương 
khắc phục sự cố, cung cấp điện 
phục vụ đời sống, sản xuất  
kinh doanh.

Tuy nhiên, tình hình thời 
tiết sau bão vẫn còn diễn biến 
khó lường, do đó các ngành, 
địa phương, đơn vị phải tiếp 
tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự 
báo thời tiết và triển khai công 
tác ứng phó phù hợp, tránh các 
thiệt hại sau bão. 

Để đảm bảo an toàn, hiệu 
quả trong công tác ứng phó với 
tình hình mưa, bão, lũ trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian đến, 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
các đơn vị, địa phương phối 
hợp triển khai các nhiệm vụ 
như sau: 

Đài khí tượng thủy văn Bình 
Định phải nâng cao chất lượng 
trong công tác dự báo thời tiết 
để các cơ quan tham mưu đề 
xuất phương án ứng phó thiên 
tai đạt hiệu quả. Các địa phương 
nghiêm túc rút kinh nghiệm 
trong công tác trực ban phòng 
chống thiên tai để kịp thời tiếp 
nhận thông tin và triển khai các 
chỉ đạo ứng phó thiên tai đạt 
hiệu quả; đồng thời, tiếp tục 
theo dõi diễn biến thời tiết sau 
bão để có biện pháp ứng phó kịp 
thời, tránh các thiệt hại xảy ra.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối 
hợp với các thành viên Ban chỉ 
huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh 
và các sở, ngành, địa phương, 
đơn vị có liên quan rà soát, 
đánh giá rút kinh nghiệm trong 
công tác chỉ đạo, điều hành, 
phối hợp trong công tác ứng 
phó cơn bão số 4 vừa qua để 
cập nhật, bổ sung, hoàn thiện 
phương án phòng chống thiên 
tai năm 2022 cho phù hợp, đảm 
bảo đồng bộ, đạt hiệu quả...

TIẾN SỸ

(BĐ) - Theo thông tin từ 
Công ty Điện lực Bình Định, 
sau bão số 4, toàn tỉnh có 59 vụ 
sự cố lưới điện, làm mất điện 
của gần 88.000 khách hàng, 846 
trạm biến áp phân phối; 42 xã, 
phường trong toàn tỉnh bị ảnh 
hưởng mất điện.

Trong ngày 28.9, các đơn vị 
thuộc Công ty Điện lực Bình 
Định đã triển khai công tác 
kiểm đếm, đánh giá tình hình 
thiệt hại và đề ra phương án 
xử lý, khôi phục cấp điện cho 
khách hàng. Đến 19 giờ ngày 
28.9, công ty đã khắc phục xong 
sự cố và cấp điện lại cho toàn 

bộ số khách hàng bị ảnh hưởng. 
 Sáng 28.9, Công ty Điện 

lực Bình Định điều động lực 
lượng xung kích gồm 30 cán 
bộ, công nhân và 2 xe cẩu, xe 
nâng cùng các vật tư, thiết bị 
lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ 
khắc phục hậu quả do bão số 4 
gây ra tại TP Đà Nẵng. 

Công ty Điện lực Bình Định 
thực hiện phương án tiếp ứng, 
hỗ trợ kịp thời cho Công ty Điện 
lực Đà Nẵng với mong muốn 
khôi phục cấp điện nhanh nhất 
cho bà con nhân dân tại các khu 
vực bị ảnh hưởng do bão tại  
TP Đà Nẵng.                 HẢI YẾN 

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành văn bản về việc tăng 
cường công tác quản lý, kiểm 
soát về PCCC đối với các công 
trình, nhà ở riêng lẻ.

Theo đó, yêu cầu CA tỉnh, 
các sở, ban, ngành thuộc tỉnh 
và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố quán triệt, thực 
hiện nghiêm túc, đầy đủ các 
quy định về PCCC đối với 
công trình, nhà ở riêng lẻ theo 
quy định và hướng dẫn của Bộ 
Xây dựng. Đồng thời, trên cơ sở 
chức năng, nhiệm vụ được giao, 
tăng cường kiểm soát công tác 
thẩm định, cấp phép xây dựng 
đối với các công trình thuộc đối 
tượng thẩm duyệt về PCCC và 
quản lý trật tự xây dựng theo 
giấy phép xây dựng.

Trước đó, ngày 21.9, Bộ Xây 
dựng có văn bản số 4253/BXD-
HĐXD về tăng cường kiểm soát 
công tác thẩm định, cấp phép 
xây dựng đối với các công trình 
thuộc đối tượng thẩm duyệt về 
PCCC.

Cụ thể, về công tác cấp phép 
xây dựng, cần tăng cường kiểm 
tra để kịp thời phát hiện và xử 

lý vi phạm theo thẩm quyền; 
đề nghị cấp có thẩm quyền xử 
lý vi phạm theo quy định của 
pháp luật đối với các công trình 
đã thực hiện chuyển đổi công 
năng sang kinh doanh karaoke, 
quán bar, vũ trường và kinh 
doanh dịch vụ khác nhưng 
không thực hiện thủ tục cấp 
giấy phép xây dựng hoặc thực 
hiện không đúng với giấy phép 
xây dựng đã được cấp theo quy 
định.

Khi thực hiện cấp phép xây 
dựng cho các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ karaoke, quán bar, vũ 
trường, cần xem xét việc đáp 
ứng các yêu cầu tại Thông tư 
số 147/2020/TT-BCA ngày 
31.12.2020 của Bộ CA quy định 
biện pháp bảo đảm an toàn 
PCCC&CNCH đối với cơ sở 
kinh doanh dịch vụ karaoke, 
dịch vụ vũ trường, đặc biệt là 
nội dung phải có lối thoát nạn 
thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối 
lên mái, thang dây, ống tụt…); 
có các phương tiện, thiết bị 
chữa cháy, có phương án xử lý 
tình huống cháy nổ, thoát nạn 
an toàn.                            M.LÂM

Thực hiện nghiêm túc  
các quy định về PCCC đối với  
công trình, nhà ở riêng lẻ 

Bão số 4 không gây ảnh hưởng lớn, 
nhưng không được chủ quan

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.                                                                                           Ảnh: TIẾN SỸ

Tăng cường giám sát thực hiện Chương trình  
hành động của đại biểu HĐND tỉnh

HĐND tỉnh để thống nhất 
đánh giá kết quả việc thực hiện 
chương trình hành động của 
đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 
2021 - 2026 trước khi báo cáo 
tại kỳ họp thường lệ HĐND 
tỉnh cuối năm 2022.

Thường trực HĐND tỉnh đề 
nghị các đại biểu HĐND tỉnh 

xây dựng báo cáo tự đánh giá 
việc thực hiện chương trình 
hành động của mình và các 
nội dung khác theo yêu cầu 
của Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, góp 
phần nâng cao trách nhiệm của 
người đại biểu nhân dân.

N. QUÍ

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thi công nâng cấp, sửa 
chữa công trình hồ chứa nước Suối Mây, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh), 
vào tháng 3.2022.                                                                                                             Ảnh: N. QUÍ

Đã khôi phục cấp điện  
cho toàn bộ khách hàng  
bị ảnh hưởng của bão
 Điện lực Bình Định hỗ trợ Đà Nẵng khắc phục  
thiệt hại do bão số 4

Điện lực Phù Cát khắc phục sự cố điện tại trạm biến áp xã Cát Tài, huyện  
Phù Cát.                                                                                                                             Ảnh: HẢI YẾN 
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Bình Định

Chung tay phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện 

Để góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên 
quan, trong đó có Bưu điện tỉnh để truyền thông, vận động. Những tháng cuối năm, công tác phát triển đối tượng 
càng được đẩy mạnh. 

Đến cuối tháng 8.2022, 
toàn tỉnh có gần 17.800 người 
tham gia BHXH tự nguyện, đạt 
56,26% so với kế hoạch BHXH 
Việt Nam giao năm 2022, đạt 
70,74% so với kế hoạch của 
UBND tỉnh giao năm 2022. Để 
đạt mục tiêu, thời gian còn lại 
của năm cần phát triển hơn 
13.800 người tham gia BHXH 
tự nguyện. 

Mở rộng mạng lưới 
Theo thông tin từ Bưu điện 

tỉnh, trong tháng 8.2022, ngành 
Bưu điện tỉnh đã phát triển 
289 người tham gia BHXH tự 
nguyện mới; từ đầu năm đến 
cuối tháng 8.2022, toàn ngành 
đã phát triển hơn 2.000 người 
tham gia. Đến ngày 31.8, số 
lượng người tiếp tục tham gia 
BHXH tự nguyện qua kênh 
ngành Bưu điện cũng duy trì 
gần 11.900 người. 

Ông Nguyễn Gia Bình, Giám 
đốc Bưu điện tỉnh, cho biết: Bưu 
điện tỉnh xác định công tác phát 
triển người tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT là một trong 
những nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, cùng với BHXH tỉnh 
đảm bảo an sinh xã hội; đồng 
thời, thể hiện tinh thần và trách 
nhiệm “phục vụ cộng đồng” của 
Bưu điện Việt Nam. 

Là tổ chức dịch vụ được 
BHXH tỉnh tin tưởng lựa 
chọn ký hợp đồng ủy quyền 
thu BHXH, BHYT, Bưu điện 
tỉnh đã tập trung xây dựng 
mạng lưới điểm thu BHXH tự 
nguyện, BHYT rộng khắp và 
phủ kín đến tận thôn/khu phố, 
nhằm tạo điều kiện cho người 
dân trên địa bàn tỉnh thuận 
tiện trong việc đăng ký tham 
gia. Tính đến ngày 31.8.2022, 
Bưu điện tỉnh có hơn 1.000 
điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT; đảm 
bảo mỗi thôn/khu phố đều có 1 
điểm tiếp nhận hồ sơ của bưu 
điện. 100% nhân viên tại các 

Tạo phong trào thi đua 
Ngành BHXH đã phát động phong trào thi đua chuyên đề 

về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2022 với 
mục tiêu mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành 
phát triển mới ít nhất 3 người tham gia BHXH tự nguyện trong 
năm 2022. 

Phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, định hướng và tạo 
động lực cho cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành 
cùng nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành chỉ tiêu. Theo thống 
kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, có 829 người tham gia BHXH 
tự nguyện do cán bộ ngành BHXH tỉnh phát triển. 

điểm thu đã được đào tạo kiến 
thức và kỹ năng tư vấn BHXH, 
BHYT; được BHXH tỉnh cấp 
chứng nhận. 

“Tất cả hồ sơ BHXH tự 
nguyện, BHYT của người tham 
gia được nhập trên phần mềm 
SSM của Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam, được kết nối với cơ sở 
dữ liệu của BHXH Việt Nam và 
nộp hồ sơ điện tử. Qua đó, rút 
ngắn được thời gian giao, nhận 
hồ sơ với cơ quan BHXH, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người 
dân được nhận thẻ BHYT, sổ 
BHXH nhanh chóng; nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý”, ông 
Bình cho biết thêm.

Cộng đồng trách nhiệm
Hằng tháng, ngành Bưu 

điện và BHXH tỉnh cùng 
phối hợp xây dựng lịch tổ 
chức hội nghị khách hàng để 
tuyên truyền, tư vấn chính 
sách BHXH tự nguyện, BHYT 
cho người dân trên toàn tỉnh. 
Ngoài hình thức hội nghị khách 
hàng, hai bên tăng cường các 
hình thức tư vấn trực tiếp như: 
Đến từng nhà người dân, hội 
nghị trực tuyến, tư vấn qua  
điện thoại… 

Từ đầu năm 2022 đến cuối 
tháng 8.2022, BHXH và Bưu 
điện tỉnh đã phối hợp tổ chức 
8 đợt ra quân và tổ chức trên 
150 hội nghị khách hàng, tuyên 
truyền, vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT cho hơn 10.000 hộ dân 
trên toàn tỉnh.

Ông Võ Đức Vương, Giám 
đốc Bưu điện huyện Tây Sơn, 
cho biết: Trong tháng 8.2022, 
Bưu điện huyện đã phát triển 
mới 296 người tham gia BHXH 
tự nguyện, duy trì số người 
tham gia BHXH tự nguyện 
gần 1.200 người. Để có được 

kết quả này, Bưu điện huyện 
đã thực hiện giao chỉ tiêu cho 
từng nhân viên thu thuộc hệ 
thống, phân công theo nhóm, 
theo địa bàn trong mỗi đợt ra 
quân nhằm đảm bảo phủ kín 
các xã, thị trấn, tránh “giẫm 
chân” về địa bàn. 

“Sau mỗi đợt ra quân, 
chúng tôi ngồi lại với nhau, 
nhân viên thu có kết quả vận 
động tốt truyền kinh nghiệm để 
mọi người cùng đạt kết quả tốt 
hơn cho những lần sau”, ông 
Vương nói. 

Ông Nguyễn Xuân Cường, 
Phó Giám đốc Bưu điện  

TX Hoài Nhơn, cho hay: “Mỗi 
xã, phường, chúng tôi có ít nhất 
2 nhân viên thu. Những người 
này cùng với nhân viên BHXH 
tới từng thôn, khu phố, đi từng 
ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt 
đối tượng, có hình thức tuyên 
truyền, vận động phù hợp. 
Đến nay, Bưu điện Hoài Nhơn 
đang duy trì số người tham 
gia BHXH tự nguyện gần  
1.900 người”. 

Theo ông Đinh Tuyên Huấn, 
Phó Giám đốc BHXH TX Hoài 
Nhơn, một trong những yếu 
tố làm nên hiệu quả công tác 
tuyên truyền, vận động người 
dân tham gia BHXH tự nguyện 
là đội ngũ nhân viên thu phải 
nhận thức sâu sắc về chính sách 
để có cách tuyên truyền phù 
hợp, thiết thực. 

“Năm 2018 và 2019, BHXH 
Hoài Nhơn từng tổ chức 2 cuộc 
thi báo cáo viên giỏi cho đội 
ngũ nhân viên thu. Từ cuộc 
thi đó, chúng tôi có được đội 
ngũ cộng tác viên, nhân viên 
thu tâm huyết, năng nổ, nhận 
thức sâu sắc về nhiệm vụ của 
mình. Ngoài ra, lãnh đạo chính 
quyền cơ sở cũng rất quan tâm, 
chỉ đạo tích cực. Đến ngày 27.9, 
TX Hoài Nhơn có 2.546 người 
tham gia BHXH tự nguyện”, 
ông Huấn thông tin. 

Là cán bộ Hội LHPN nên 
có điều kiện tiếp xúc với các 
chị em, chị Nguyễn Thị Thao, 
nhân viên thu tại phường Hoài 
Thanh, TX Hoài Nhơn, thường 
xuyên lồng ghép việc tuyên 
truyền chính sách BHXH tự 
nguyện trong các cuộc gặp gỡ, 
các cuộc họp tại cơ sở. Nguyên 
nhân chính khiến các chị em 
đắn đo, cân nhắc là do tuổi đã 
cao, hoặc kinh tế gia đình còn 
khó khăn. Điều đáng mừng, 
khi được tuyên truyền về chính 
sách, các chị đều đồng thuận 
cao, muốn tham gia. Tháng 
9.2022, tại hội nghị phát triển 
đối tượng do BHXH TX Hoài 
Nhơn tổ chức tại phường Hoài 
Thanh, có thêm 10 người đăng 
ký tham gia BHXH tự nguyện, 
17 người tham gia BHYT. 

NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Sáng 28.9, Sở GD&ĐT 
có văn bản về việc tổ chức cho 
học sinh, học viên đi học trở 
lại sau thời gian tạm nghỉ để 
phòng tránh bão số 4.

Theo đó, tất cả các cơ sở 
giáo dục mầm non, phổ thông, 
giáo dục thường xuyên trong 
tỉnh tổ chức dạy trở lại từ  
sáng 29.9.

Đồng thời, hiện bước vào 
mùa mưa lũ, Sở GD&ĐT yêu 
cầu thủ trưởng các cơ sở giáo 

dục chủ động cho học sinh 
nghỉ học khi có mưa lũ, địa bàn 
chia cắt, nhất là vùng miền núi, 
trung du, vùng trũng ở đồng 
bằng để đảm bảo an toàn cho 
giáo viên, học sinh và xây dựng 
kế hoạch dạy bù phù hợp.

Trước đó, Sở GD&ĐT có 
văn bản cho học sinh, học 
viên nghỉ học từ ngày 27.9 để 
tránh bão cho đến khi có thông  
báo mới.

MAI HOÀNG

Ngày 27.9, Giám đốc CA 
tỉnh có công văn chỉ đạo CA 
các đơn vị, địa phương tăng 
cường công tác phòng, chống 
tội phạm xâm hại tình dục, 
nhất là xâm hại tình dục  
trẻ em.

Cụ thể, CA tỉnh yêu cầu CA 
các đơn vị, địa phương tăng 
cường các biện pháp nghiệp 
vụ, kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý nghiêm các đối 
tượng xâm hại tình dục. Bên 

cạnh đó, nhận diện nhóm trẻ 
em có nguy cơ cao bị xâm hại, 
nhất là trẻ em sống trong gia 
đình có cha mẹ ly hôn, cha mẹ 
làm ăn xa để có biện pháp bảo 
vệ. Đồng thời, CA cơ sở tăng 
cường tuyên truyền, hướng 
dẫn kỹ năng nhận diện, xử lý 
tình huống để người dân, trẻ 
em nâng cao cảnh giác phòng 
ngừa hành vi xâm hại tình dục 
trẻ em.

Theo thống kê, từ đầu năm 

2022 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 
19 vụ xâm hại tình dục với 20 
đối tượng bị khởi tố; trong đó 
tội phạm xâm hại tình dục trẻ 
em xảy ra 16 vụ. Địa bàn huyện 
Phù Cát xảy ra nhiều nhất với 
5 vụ, TX Hoài Nhơn xảy ra 4 
vụ. Nhiều vụ có tính chất, mức 
độ hành vi phạm tội nghiêm 
trọng, phức tạp, đối tượng 
thực hiện nhiều lần và xảy ra 
trong thời gian dài. 

N.GIANG

BHXH TX Hoài Nhơn tặng quà cho người tham gia BHXH tự nguyện mới ở phường Hoài Thanh.            Ảnh: BHXH TX Hoài Nhơn 

Hôm nay (29.9) học sinh đi học  
trở lại 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại 
tình dục trẻ em
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Bình Định

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Hung khí thu giữ của các đối tượng.              Ảnh: N.G

Ngang nhiên chặt phá rừng trồng của người khác
Gửi đơn tới Báo Bình Định, 

ông Nguyễn Văn Khoa (ở đội 
4, thôn Thanh Sơn, xã An Tân, 
huyện An Lão) trình bày: Gia 
đình ông có 2,4 ha đất rừng 
trồng keo tại lô G, khoảnh 2, 
tiểu khu 22 (thôn Thanh Sơn). 
Đây là diện tích gia đình ông 
được Lâm trường An Sơn (nay 
là Ban Quản lý rừng phòng hộ 
(QLRPH) huyện An Lão) hợp 
đồng giao khoán đất có rừng 
trồng phòng hộ vào năm 2002; 
thời hạn hợp đồng 30 năm.

Từ năm 2002 đến nay, gia 
đình ông Khoa canh tác, sản 
xuất liên tục trên diện tích này 
và thực hiện đúng nội dung 
hợp đồng giao khoán. Thế 
nhưng, ngày 14.7 vừa qua, ông 
Khoa phát hiện 1.000 cây keo 
(trồng vào tháng 9.2021) của 
gia đình mình bị chặt phá. Đến 
ngày 28.7 và 24.8, ông Khoa 
tiếp tục phát hiện rẫy keo của 
gia đình bị chặt phá, tổng số 
keo bị chặt là 5.000 cây.

Ông Khoa cho biết: “Qua 3 
lần bị chặt phá, gia đình tôi thiệt 
hại 6.000 cây keo trồng được 1 
năm tuổi. Người chặt phá là 
vợ chồng ông Thảo, bà Sang ở  

Khoản 5, Điều 26 Luật Đất 
đai năm 2013 quy định: “Nhà 
nước không thừa nhận việc đòi 
lại đất đã được giao theo quy 
định của Nhà nước cho người 
khác sử dụng trong quá trình 
thực hiện chính sách đất đai 
của Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ cộng hòa, Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam và Nhà nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Diện tích rừng trồng keo của gia đình ông Khoa bị chặt phá.                                                                                                                          Ảnh: NVCC

đội 4, thôn Thanh Sơn. Họ làm 
vậy với lý do đòi lại đất cũ. Đất 
này tôi đã được cấp thẩm quyền 
lập hợp đồng giao khoán có thời 
hạn 30 năm nên việc làm của họ 
là vô căn cứ, gây thiệt hại lớn 
cho gia đình tôi”.

Ông Lê Phước Lưu, Chủ 

tịch UBND xã An Tân, xác nhận 
có vụ việc chặt phá cây trồng 
như ông Khoa trình bày. Đây 
là diện tích đất rừng do Ban 
QLRPH huyện An Lão quản lý 
nên UBND xã không có thẩm 
quyền giải quyết. Địa phương 
chỉ dừng ở mức phối hợp với 

chủ rừng và các cơ quan chức 
năng liên quan trong quá trình 
điều tra, xử lý.

“Diện tích rừng trồng phòng 
hộ tại khoảnh 2, tiểu khu 22 nói 
riêng và trên địa bàn xã An Tân 
nói chung đã được chuyển sang 
chức năng rừng trồng sản xuất. 
Tuy nhiên, hiện vẫn do Ban 
QLRPH huyện An Lão quản lý, 
chưa giao lại cho địa phương. 
Trong khi đó, Ban QLRPH 
huyện An Lão buông lỏng quản 
lý nên tình trạng nhiều người 
dân ngang nhiên tranh chấp, lấn 
chiếm, trồng rừng với lý do đòi 
lại đất cũ xảy ra khá phổ biến, 
làm mất ANTT tại địa phương”, 
ông Lưu cho biết thêm.

Theo ông Phan Thanh 

Hùng, Giám đốc Ban QLRPH 
huyện An Lão, diện tích rừng 
trồng phòng hộ tại xã An Tân 
trước kia được Lâm trường An 
Sơn trồng theo dự án Trồng 
mới 5 triệu ha rừng. Năm 2008, 
Lâm trường An Sơn bàn giao 
diện tích này cho Ban QLRPH 
huyện An Lão quản lý; sau đó 
tiếp tục được giao khoán cho hộ 
gia đình sử dụng ổn định, lâu 
dài vào mục đích lâm nghiệp.

Tuy nhiên, thời gian qua, 
nhiều người dân lấy lý do đòi 
lại đất, rẫy cũ nên tranh chấp, 
lấn chiếm, trồng keo trái phép. 
Trong khi đó, đây là diện tích 
Ban QLRPH tiếp quản lại từ 
Lâm trường An Sơn nên việc 
quản lý gặp không ít khó khăn. 

“Riêng vụ rừng keo của gia 
đình ông Khoa bị người khác 
chặt phá, Ban đã và đang phối 
hợp với cơ quan CA huyện An 
Lão điều tra, xác minh và xử lý 
theo đúng quy định pháp luật”, 
ông Hùng cho hay.     VĂN LỰC

Thời gian qua, trên địa bàn xã An Tân và An 
Hòa (huyện An Lão) xảy ra khá nhiều trường 
hợp người dân lấy lý do đòi lại đất cũ nên tự ý 
lấn chiếm, tranh chấp diện tích đất rừng trồng 
phòng hộ với những người được hợp đồng giao 
khoán. Đã có trường hợp xô xát, đánh nhau gây 
mất ANTT tại địa phương.

Ngày 7.10.2020, UBND huyện An Lão từng có 

văn bản đề nghị UBND xã An Hòa, An Tân phối 
hợp với Ban QLRPH huyện An Lão tuyên truyền 
cho người dân biết việc giành rẫy cũ, trồng keo 
trái phép là vi phạm pháp luật. Sau khi Ban QLRPH 
huyện An Lão lập thủ tục thu hồi diện tích đất 
rừng quy hoạch chức năng sản xuất, bàn giao cho 
địa phương quản lý thì mới được xét cấp đất cho 
người dân canh tác.

PHẢN HỒI

Báo Bình Định số ra ngày 17.8.2022 có 
bài viết đề cập việc người dân ở khu phố 
1 phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) 
phản ảnh ông Trần Ngọc Hiền, Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy phường Nhơn 
Bình, lợi dụng chức quyền để lấn chiếm 
đất công, xây dựng căn nhà tại số 90 
đường Phan Bá Vành. 

Sau khi báo phát hành, UBND phường 
Nhơn Bình phối hợp với các ngành chức 
năng của TP Quy Nhơn kiểm tra hiện 
trường việc xây dựng tại nhà số 90 đường 
Phan Bá Vành. Kết quả, căn nhà này được 

UBND TP Quy Nhơn cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi 
tắt là sổ đỏ) cho bà Trần Thị Hương (mẹ 
ông Hiền) với diện tích 66 m2. Bà Hương 
xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây 
dựng số 588/GPXD do UBND TP Quy 
Nhơn cấp ngày 26.3.2018. 

Tuy nhiên, qua đo đạc thực tế, diện 
tích căn nhà bà Hương chênh lệch tăng 
hơn 25 m2 so với sổ đỏ đã cấp. Nguyên 
nhân bà Hương sử dụng đất giao thông 
thuộc đường quy hoạch nội bộ rộng 5 m. 

Qua kiểm tra, ngành chức năng còn 
phát hiện 4 căn nhà khác liền kề với nhà 
bà Hương cũng có đất dôi dư. Các chủ 
sử dụng đất đã sử dụng phần dôi dư 
này để xây dựng tường rào, cổng ngõ 
và phần mái phía trên.

Theo UBND phường Nhơn Bình, tới 
đây, địa phương mời bà Hương và 4 
trường hợp này làm việc, vận động tháo 
dỡ; đồng thời ghi nhận ý kiến của các 
trường hợp để báo cáo UBND TP Quy 
Nhơn xử lý các bước tiếp theo.

MINH NHÂN

Nhà số 90 đường Phan Bá Vành có sử dụng hơn 25 m2 đất giao thông

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Anh Võ Phúc Lâm (SN 1996, đăng ký 
thường trú tại thôn Lương Thọ 2, xã Hoài 
Phú, TX Hoài Nhơn) bị mù, vợ anh là chị 
Nguyễn Thị Mộng Tường (SN 1994) bị 
khuyết tật ở tay và chân. 

Vợ chồng anh Lâm vào TP Quy Nhơn 
để mưu sinh và nuôi mẹ là bà Lê Thị Loan 
đang điều trị bệnh thận giai đoạn cuối ở 
khoa Nội thận - Lọc máu (BVĐK tỉnh). Tối 
24.9, anh Lâm và vợ bán vé số và bánh kẹo, 
đậu phộng trên đường Xuân Diệu, khi đi 
qua đường bị xe tông, người gây tai nạn 
sau đó đã bỏ chạy. Vợ chồng anh được 
người đi đường giúp đỡ, đưa vào viện. Vợ 

Người khuyết tật gặp nạn khi mưu sinh

Thượng tá Nguyễn Hồng Việt, 
Trưởng CA huyện Phù Mỹ, cho biết CA 
huyện đã ngăn chặn kịp thời một vụ 
đánh nhau giữa hai nhóm thanh thiếu 
niên tại khu vực đèo Nhông (thuộc xã 
Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ). 

Trước đó, ngày 20.9, hơn 30 thanh 
thiếu niên khoảng 17 - 18 tuổi, hầu hết ở 
xã Mỹ Thắng, đi xe máy đến chỗ tụ tập 
theo lời hẹn qua mạng xã hội. 

Theo điều tra của CA huyện Phù Mỹ, 
hai nhóm này có mâu thuẫn từ trước nên 
chuẩn bị hung khí để sát phạt nhau. Qua 
nắm tình hình, biết được hoạt động của 
nhóm đối tượng này, CA huyện đã tập 
trung lực lượng ngăn chặn, không để xảy 
ra hậu quả nghiêm trọng.             N.GIANG

Ngăn chặn băng 
nhóm đánh nhau

anh Lâm điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh - 
cột sống (BVĐK tỉnh) (ảnh).

Hoàn cảnh của gia đình anh Lâm đã 
khó khăn lại gặp cảnh ngặt nghèo. Gia 

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

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh 
Lâm (số điện thoại 0369 428599) hoặc 
Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản Báo 
Bình Định: 4300201006894 (Ngân hàng 
NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bình Định), 
58010000052522 (Ngân hàng BIDV - Chi 
nhánh Bình Định). Vui lòng ghi tên người 
gửi và người được giúp đỡ. Báo Bình Định xin 
cảm ơn!                                                 NHÂN ÁI

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC
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Năm 2022, nhằm bù đắp, 
hạn chế những tác động xấu do 
dịch Covid-19 gây ra, chương 
trình khuyến công đã nỗ lực hỗ 
trợ các DN vượt qua khó khăn, 
duy trì và phát triển sản xuất. 
Tổng kinh phí khuyến công 
quốc gia và khuyến công địa 
phương được Bộ Công Thương 
và UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 
là 5,2 tỷ đồng/29 chương trình, 
đề án (tăng 17,3% so với năm 
2021). Trong đó, khuyến công 
quốc gia 2,2 tỷ đồng/2 đề án 
nhóm, khuyến công địa phương 
hơn 3 tỷ đồng/27 chương trình, 
đề án. Đến nay, 6 đề án đã được 
nghiệm thu và tỉnh phấn đấu 
hoàn thành 100% kế hoạch 
khuyến công trong tháng 
10.2022.

Nhờ được hỗ trợ ứng dụng 
công nghệ mới vào sản xuất, 
nhiều cơ sở công nghiệp nông 
thôn (CNNT), DN nhỏ và vừa 
đã có thêm động lực vượt qua 
khó khăn. Ông Bùi Hiếu Dũng, 
cơ sở sản xuất bánh tráng Dũng 
Hà (thôn Trường Cửu, xã Nhơn 
Lộc, TX An Nhơn), cho hay: 
Được sự hỗ trợ từ nguồn vốn 
khuyến công của thị xã, gia đình 
tôi mua máy tráng bánh tự động 
được 1 năm nay. Nhờ đó, công 
suất bánh tăng lên thấy rõ, trước 
đây mỗi ngày chỉ dùng chừng 
vài chục cân gạo nguyên liệu thì 
nay bình quân là 200 kg. Dây 
chuyền vận hành rất nhanh, 
khoảng 7 - 8 tiếng là tráng xong 

Khuyến công hỗ trợ phát triển
đa dạng ngành nghề

Những năm qua, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở công nghiệp nông thôn 
ở tỉnh với nhiều ngành nghề khác nhau được Nhà nước hỗ trợ đổi mới công nghệ, 
mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm thành công. 

Cơ sở sản xuất bánh tráng gia đình ông Bùi Hiếu Dũng (xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn) 
tăng lợi nhuận nhờ trang bị máy tráng bánh tự động.                   Ảnh: HẢI YẾN

Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Tây Nam 
thị trấn Tuy Phước

Nhằm từng bước thực hiện đồ án quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trong phát triển đô 
thị của thị trấn Tuy Phước, thúc đẩy phát triển 
KT-XH khu vực trung tâm huyện lỵ, huyện Tuy 
Phước đã đầu tư gần 60 tỷ đồng xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư phía Tây Nam của thị trấn. 
Dự án có diện tích quy hoạch trên 9 ha, hiện đã 
san nền hơn 8,6 ha, xây dựng hạ tầng giao thông 
14 tuyến có lộ giới từ 8 - 18 m, dài tổng cộng trên 
2.849 m; xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ 
thống điện sinh hoạt, chiếu sáng… đồng bộ. Công 
trình hiện đạt 70% giá trị xây lắp (ảnh), dự kiến 
hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 12.2022.  

XUÂN THỨC

UBND huyện An Lão vừa 
cấp gần 60 triệu đồng để mua 
cây giống hỗ trợ cho 7 hộ nông 
dân tại các xã An Hưng, An 
Trung, An Quang, An Tân và thị 
trấn An Lão để tạo nguồn thức 
ăn chăn nuôi heo đen, hướng 
tới nhân rộng sản phẩm OCOP 
địa phương. 

Theo đó, Phòng NN&PTNT 
huyện đã mua cấp miễn phí cho 

các hộ chăn nuôi 740 cây chuối 
sứ giống, 1.100 cây chè đại, 1 kg 
hạt giống cỏ Mombasa Ghine. 
Mục tiêu của hoạt động hỗ trợ 
là giúp người dân chủ động tạo 
nguồn thức ăn cho heo đen; 
hướng tới phát triển sản phẩm 
thịt heo đen an toàn, chất lượng 
cao, đáp ứng nhu cầu thị trường 
và tăng lợi nhuận cho nông dân.                 

HOÀNG NAM QUỐC

(BĐ) - Theo báo cáo của Sở 
Công Thương, chỉ số sản xuất 
công nghiệp (SXCN) tháng 
9.2022 của tỉnh Bình Định ước 
tăng 7,92%; lũy kế 9 tháng đầu 
năm tăng 7,09%. Trong đó, công 
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 
6,73%; công nghiệp sản xuất 
và phân phối điện tăng 22,19%; 
cung cấp nước, hoạt động quản 
lý và xử lý rác thải tăng 4,09% 
so cùng kỳ; riêng công nghiệp 
khai thác giảm 30,29%. 

Hoạt động SXCN trong 
9 tháng năm 2022 có sự tăng 
trưởng nhờ một số sản phẩm 
đang trong vụ sản xuất vẫn 
tiếp tục ổn định vì có nhiều 
DN đã ký được hợp đồng tiêu 
thụ sản phẩm. 

Trong 22 sản phẩm công 
nghiệp chủ yếu có 8 sản phẩm 
tăng cao hơn mức tăng chung 
toàn tỉnh: Phi lê cá các loại (tăng 
67,2%); tôm đông lạnh (tăng 
46,5%); điện sản xuất (tăng 

33,5%); dăm gỗ (tăng 32,8%); bộ 
com-lê, quần áo đồng bộ (tăng 
32,1%); bia đóng chai (tăng 
23,5%); bàn gỗ các loại (tăng 
14,3%); ghế gỗ (tăng 12,3%)... 
Tuy nhiên, có một số sản phẩm 
giảm sâu như: Quặng ilmenite 
và tinh quặng ilmenite (giảm 
76%); tấm lớp bằng kim loại 
(giảm  51,1%); sữa và kem cô 
đặc (giảm 17,7%); gạch xây 
(giảm 15,7%)…

CÔNG NGHĨA

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 7,92%
(BĐ) - Theo tin từ Sở Công 

Thương, toàn tỉnh có 34 dự án 
sản xuất công nghiệp trọng điểm 
đang triển khai đầu tư xây dựng 
với tổng vốn đăng ký trên 76.816 
tỷ đồng. Các dự án thực hiện 
khoảng 5.582 tỷ đồng với tổng 
diện tích mặt bằng là hơn 1.301 ha. 

Trong 9 tháng đầu năm, có 
5 dự án mới đi vào hoạt động, 
gồm: Nhà máy chế biến hải sản 
đông lạnh An Hải; mở rộng Nhà 
máy phân bón Nhật - Nam; 
Nhà máy sản xuất, cắt hạt nha 

đam; Nhà máy may mặc B&D 
Lingerie Việt Nam; Nhà máy 
chế biến đá thạch anh. 

Dự kiến cuối năm 2022 sẽ có 
thêm 5 dự án nữa đi vào hoạt 
động, gồm: Thủy điện Đồng 
Mít; Nhà máy sản xuất thuốc- 
mỹ phẩm và thực phẩm chức 
năng BITECHPHAR; Nhà máy 
sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải 
Long Bình Định; Nhà máy sản 
xuất thức ăn chăn nuôi Bigrfeed 
Bình Định; Nhà máy chế biến 
nông sản.        CÔNG HIẾU

An Lão hỗ trợ tạo nguồn thức ăn 
chăn nuôi heo đen

Thêm 5 dự án công nghiệp 
đi vào hoạt động

toàn bộ, nên tôi phải thuê thêm 
5 - 10 người làm mới kịp. Cũng 
như gia đình tôi, nhiều hộ sản 
xuất bánh tráng quanh đây 
sau khi tham quan cũng mạnh 
dạn đầu tư nâng cao năng lực 
và nhận được nhiều đơn đặt 
hàng lớn từ các tỉnh, thành 
trong cả nước, đặc biệt là các 
tỉnh ở Tây Nguyên. 

Cơ sở sản xuất bánh tráng 
Dũng Hà chỉ là một ví dụ về 
hiệu quả và sức tác động của 
những dự án khuyến công đi 
vào thực tế ở Bình Định. Hoạt 
động khuyến công đã làm cầu 
nối, tiếp sức và thúc đẩy CNNT 
phát triển, các chương trình, 
đề án khuyến công đã thu hút 
được một lượng lớn vốn đối 
ứng của cơ sở CNNT. Ông Hồ 
Duy Đức, chủ cơ sở sản xuất 

cửa kính nhôm Xingfa ở xã An 
Tân, huyện An Lão, chia sẻ: Để 
có thể triển khai làm cửa kính 
nhôm Xingfa, tôi cần khoảng 
220 triệu đồng. Nếu không được 
Trung tâm Khuyến công và Xúc 
tiến thương mại Bình Định hỗ 
trợ 110 triệu đồng, có lẽ còn lâu 
tôi mới đủ điều kiện thực hiện. 
Từ tháng 6.2022 đến nay, nhờ hệ 
thống thiết bị mới, chất lượng 
sản phẩm của chúng tôi cao lên 
hẳn, được nhiều khách hàng ưa 
chuộng. Ước tính tầm 2 năm là 
tôi thu hồi vốn.

Sau khi được hỗ trợ, hoạt 
động sản xuất kinh doanh của 
đơn vị, cơ sở đạt hiệu quả kinh 
tế cao hơn hẳn, đóng góp khá 
vào giá trị sản xuất công nghiệp 
và góp phần tăng thu ngân sách 
cho địa phương. 

Máy rang hạt tự động vừa được trang bị giúp Công ty TNHH DULAH (xã Ân Hảo Đông, 
huyện Hoài Ân) nâng cao năng suất, đạt 5.000 kg trà nụ hoa hòe/năm. Ảnh: HẢI YẾN Bà Lê Thị Cảnh, chủ cơ sở sản 

xuất thực phẩm KICAFOODS 
(thôn Hội Long, xã Ân Hảo 
Đông, huyện Hoài Ân), cho 
biết: “Để nâng cao năng lực sản 
xuất, đáp ứng tốt nhu cầu thị 
trường, tôi đã đầu tư máy đùn 
bún mỏng, máy làm tơi bún, xe 
đẩy phơi bún, máy vo gạo, với 
tổng chi phí hơn 208 triệu đồng, 
trong đó vốn khuyến công địa 
phương hỗ trợ 100 triệu đồng. 
Nhờ đó mỗi ngày cơ sở tôi sản 
xuất ra 500 kg bún, tăng 30% 
so với trước; đồng thời tạo việc 
làm ổn định cho 5 lao động, thu 
nhập bình quân 4 triệu đồng/
người/tháng. Việc đầu tư mới 
các thiết bị còn giúp cơ sở hạn 
chế gây ô nhiễm môi trường và 
tiết kiệm điện”.

Hiệu quả đạt được từ hoạt 
động khuyến công trong thời 
gian qua khuyến khích đầu tư 

phát triển CNNT, góp phần 
tăng cường sức sản xuất, nâng 
cao hiệu quả kinh tế, còn có tác 
động tích cực đến nhận thức của 
người dân, giúp mọi người hiểu 
rõ về sự quan tâm của Đảng và 
Nhà nước về phát triển kinh tế. 

Đánh giá cao sự chủ động 
của các cơ sở CNNT trong việc 
triển khai thực hiện đề án, ông 
Võ Mai Hưng, Phó Giám đốc 
Sở Công Thương nhận xét, nhờ 
được hỗ trợ mua sắm máy móc, 
hoàn chỉnh dây chuyền, thiết bị 
sản xuất, ứng dụng công nghệ 
mới, hầu hết cơ sở đều đã tăng 
năng lực sản xuất thêm 10 - 30%, 
nâng cao khả năng cạnh tranh 
trên thị trường, lợi nhuận cũng 
tăng từ 10 - 20%. Đặc biệt từ đó 
còn tạo hình mẫu, góp phần tác 
động để nhiều cơ sở, DN khác 
học tập, làm theo.

               HẢI YẾN
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CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ông Lương Tấn Hiếu, 
Trưởng Phòng Kế hoạch kinh 
doanh, Bưu điện tỉnh, cho biết: 
Hiện nay, Bưu điện tỉnh cung 
cấp dịch vụ bưu chính công ích 
và kinh doanh với 3 lĩnh vực 
trụ cột, gồm bưu chính chuyển 
phát, tài chính bưu chính và 
phân phối truyền thông. 

Trong lĩnh vực bưu chính 
công ích, đầu năm 2022 đến nay, 
Bưu điện tỉnh đã phối hợp với 
Trung tâm Phục vụ hành chính 
công, UBND các cấp triển khai 
tiếp nhận gần 8.000 hồ sơ và 
chuyển trả hơn 25.000 kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích.

Với mạng lưới điểm phục 
vụ và mạng lưới vận chuyển 
đến cấp xã, Bưu điện tỉnh đã 
đổi mới tổ chức sản xuất, cải 
tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 
thông tin. Đặc biệt, trong giai 
đoạn bùng nổ mua hàng trực 
tuyến và thanh toán điện tử như 
hiện nay, đơn vị cũng tích cực 
triển khai các ứng dụng công 
nghệ trong quản lý, điều hành 
nội bộ, sử dụng, tận dụng tối 
ưu công năng các phần mềm, 
thiết bị công nghệ thông minh 
trong cung cấp dịch vụ và tham 
gia vào chuyển đổi số trong lĩnh 
vực bưu chính.

“Đến nay, trong toàn tỉnh, 
Bưu điện tỉnh đã triển khai 
133/164 điểm phục vụ có phát 
sinh dịch vụ hành chính công, 
trong đó các điểm phục vụ đều 
hỗ trợ người dân tạo tài khoản và 
thực hiện các dịch vụ công trên 
môi trường mạng; góp phần nâng 
cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính 
được giải quyết qua mức độ 3, 
mức độ 4. Ngoài ra, tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, nhân 
viên bưu điện còn hỗ trợ thực 
hiện thanh toán nộp lệ phí trực 
tuyến ở các lĩnh vực, như: Cấp 
đổi giấy phép lái xe, cấp phiếu lý 

Hội thảo chuyển 
đổi số trong hoạt 
động xây dựng

(BĐ) - Hội Xây dựng Bình 
Định vừa tổ chức Hội thảo 
chuyên đề chuyển đổi số (CĐS) 
trong hoạt động xây dựng. Có 
hơn 80 đại biểu đến từ các sở, 
ban, ngành của tỉnh, các ban 
quản lý dự án chuyên ngành, 
hội nghề nghiệp, chi hội và hội 
viên Hội Xây dựng Bình Định 
tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã 
nghe báo cáo các chuyên đề do 
các công ty, DN hoạt động trong 
lĩnh vực xây dựng trình bày, 
như: Làm rõ về số hóa, số hóa 
quy trình, CĐS; các ví dụ thực 
tiễn về ứng dụng số hóa, số hóa 
quy trình, CĐS cho công ty xây 
dựng; ứng dụng ERP trong lĩnh 
vực xây dựng; kinh nghiệm CĐS 
của Công ty CP Rạng Đông... 

Hội thảo đã cung cấp cho hội 
viên, DN nhiều thông tin, kiến 
thức và cách nhìn mới về CĐS, 
nắm thông tin và hướng lựa chọn 
các dịch vụ để áp dụng cho tổ 
chức, đơn vị mình trong cuộc 
cách mạng 4.0. Đây cũng là dịp 
các đại biểu tham dự hội thảo trao 
đổi, chia sẻ về những khó khăn, 
thuận lợi trong việc CĐS của cơ 
quan, đơn vị mình.         ĐẠI NAM

 Trong thời gian từ ngày 
9.8 đến đầu tháng 9.2022, 
Đoàn thanh tra liên ngành của Sở 
KH&CN đã kiểm tra 34 cơ sở trên 
địa bàn 5 huyện, gồm: Tuy Phước, 
Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ và Hoài 
Ân. Kết quả, phát hiện 2 cơ sở 
nhập khẩu, kinh doanh thiết bị 
điện, điện tử vi phạm quy định 
pháp luật về nhãn hàng hóa, 
Chánh Thanh tra Sở KH&CN đã 
ký ban hành quyết định xử phạt 
hành chính 2 cơ sở, với tổng số 
tiền phạt 3,5 triệu đồng. 

TRỌNG LỢI
 Nhóm chuyên gia tại 

VinAI phát triển mô hình ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo nhắc tài xế 
khi có biểu hiện mất tập trung, 
độ chính xác trên 95%, vừa thắng 
giải AI Awards 2022 do VnExpress 
tổ chức. Anh Cáp Thanh Vương, 
đại diện nhóm nghiên cứu cho 
biết, sản phẩm được thực hiện 
với mong muốn giảm tai nạn 
giao thông do tài xế ngủ gật, mất 
tập trung khi lái xe. (Theo VnE)

Các nhà khoa học vũ trụ của 13 quốc gia dẫn đầu 
là các nước: Mỹ, Nga, Trung Quốc đã cùng nhau hợp 
tác phát triển 3 mạng lưới vệ tinh để nghiên cứu các 
mối đe dọa lớn đối với Trái đất. Dự án được Ủy ban 
Nghiên cứu không gian (Cospar) ở thủ đô Paris, Cộng 
hòa Pháp tổ chức. Đây là một tổ chức được thành 
lập vào năm 1958 và mở cửa cho tất cả các quốc gia.

Các nhà nghiên cứu đặt mục tiêu đưa 3 mạng lưới 
vệ tinh vào quỹ đạo. Các vệ tinh này sẽ thu thập và 
chia sẻ dữ liệu toàn cầu về các mối đe dọa lớn đến 
Trái đất, từ biến đổi khí hậu đến bức xạ vũ trụ. Giáo 
sư Daniel Baker tại ĐH Colorado - Boulder ở Mỹ cho 
biết, không quốc gia nào có thể hoặc nên đi một mình 
trước những vấn đề liên quan đến Trái đất như vậy.

Tham gia dự án này còn có các nhà khoa học từ 
Nhật Bản, Brazil, Phần Lan, Anh, Ai Cập, Cộng hòa 
Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Israel và Ấn Độ. Các 

vệ tinh sẽ được nhóm lại thành 3 mạng lưới để cung 
cấp cho các nhà khoa học cái nhìn tổng thể hơn về 
các mối đe dọa Trái đất. Các nhà khoa học có thể kết 
hợp dữ liệu từ nhiều vệ tinh cùng một lúc thay vì 
dựa vào các quan sát đơn lẻ như trong quá khứ. Dự 
kiến một số vệ tinh sẽ đi vào quỹ đạo vào năm 2025. 

Dự án được thực hiện nhờ vào những tiến bộ 
trong công nghệ vệ tinh nhỏ và thấp. Mỗi vệ tinh 
chỉ nặng khoảng vài ký, và có hai hoặc ba thiết bị 
trên tàu. Chúng sẽ là một thiết kế đơn giản để đảm 
bảo dễ xây dựng và sử dụng để xử lý dữ liệu. Các 
vệ tinh nhỏ sẽ không chỉ cách mạng hóa cách thức 
nghiên cứu khoa học vũ trụ đối với các quốc gia có 
nền khoa học lớn như Mỹ, Trung Quốc và Nga mà 
còn mở ra cơ hội cho các nước mới nổi ở Nam Mỹ 
và châu Phi.                                                           

(Theo TTO)

Bưu điện tỉnh với mục tiêu 
dịch vụ bưu chính số

Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20.9.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về 
chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bưu điện tỉnh đang tích cực chuyển đổi 
mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch 
vụ bưu chính số.

Nhân viên Bưu điện tỉnh tiếp nhận và chuyển trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.    Ảnh: T.LỢI

lịch tư pháp, cấp chứng chỉ hành 
nghề dược, khám chữa bệnh, cấp 
chứng chỉ hành nghề thú y, giấy 
phép khai thác thủy sản…”, bà 
Nguyễn Thị Giang, Phó trưởng 
Phòng Kế hoạch kinh doanh, Bưu 
điện tỉnh, cho hay.

Đăng ký nhận kết quả giải 
quyết thủ tục cấp đổi giấy phép 
lái xe qua dịch vụ bưu chính 
công ích, anh Trần Văn Tài, ở xã 
Phước Lộc (huyện Tuy Phước) 
được nhân viên bưu điện 
chuyển tới tận nhà chỉ sau một 
ngày khi cơ quan nhà nước giải 
quyết xong thủ tục hành chính. 

“Trước đây, mỗi khi đi làm 
một số giấy tờ, tôi phải đi lại 
nhiều lần để lấy kết quả. Giờ có 
dịch vụ bưu chính công ích của 
bưu điện, tôi thấy khá tiện lợi 
khi chỉ cần đăng ký địa điểm là 
họ có thể đem đến tận nhà. Với 
những người ở xa như tôi, dịch 
vụ này vô cùng tiện ích, giúp tôi 
tiết kiệm được thời gian, chi phí 
đi lại”, anh Tài cho biết.

Bưu điện tỉnh cũng đã tăng 
cường nhân viên đến các DN, 
HTX, để tư vấn, hướng dẫn đưa 
sản phẩm lên sàn Postmart.vn. 
Nhờ đó đến nay đã có 562 sản 
phẩm nông sản, đặc sản, sản 
phẩm OCOP của Bình Định 
đã lên sàn Postmart.vn. Ông 
Nguyễn Gia Bình, Giám đốc 
Bưu điện tỉnh cho biết, để góp 
phần tham gia phát triển kinh tế 
số, xã hội số tại tỉnh, Bưu điện 
tỉnh sẽ tích cực tham gia sâu vào 
lĩnh vực tiếp nhận, số hóa và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích. Trong đó, chú trọng hỗ 
trợ, hướng dẫn người dân ở khu 
vực nông thôn, miền núi còn 
thiếu thiết bị công nghệ thông 
tin, đường truyền Internet hoặc 
chưa tự thanh toán được trên 
môi trường mạng thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến, nhằm 
tiết kiệm thời gian, chi phí cho 
người dân, giúp người dân tiếp 
cận công nghệ trong giải quyết 

thủ tục hành chính, góp phần 
nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính mức độ 3, 4 
trên địa bàn tỉnh.

Ông Bình cho biết thêm: “Bưu 
điện tỉnh sẽ tiếp tục với mục tiêu 
thực hiện 100% các điểm phục 
vụ triển khai dịch vụ hành chính 
công và hỗ trợ người dân trong 
việc thực hiện các dịch vụ công 
trên môi trường điện tử. Ngoài ra, 
Bưu điện tỉnh tiếp tục xây dựng 
đề án DN bưu chính công ích 
tham gia hướng dẫn, tiếp nhận, 
số hóa hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính tại bộ 
phận một cửa các cấp trên địa bàn 
tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các 
cấp, ngành và chính quyền các 
cấp rà soát các hộ sản xuất, kinh 
doanh có đủ điều kiện đưa sản 
phẩm lên sàn thương mại điện tử 
để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho 
hộ sản xuất, đẩy mạnh các giải 
pháp công nghệ trong việc thanh 
toán không dùng tiền mặt...”.   

TRỌNG LỢI

13 nước bắt tay xây mạng lưới vệ tinh bảo vệ Trái đất

TIN VẮN

Dự án của Cospar mở ra cơ hội cho các nước mới nổi ở Nam Mỹ và 
châu Phi.
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Bình Định

Không bỏ bước trong 
quy trình

Theo hướng dẫn của Sở LĐ-
TB&XH, quy trình rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo định kỳ 
hằng năm được thực hiện theo 
7 bước, trong đó có bước “niêm 
yết công khai danh sách hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát 
nghèo, hộ thoát cận nghèo tại 
trụ sở UBND cấp xã, nhà sinh 
hoạt cộng đồng thôn và thông 
báo trên các phương tiện thông 
tin đại chúng trong thời gian 
7 ngày làm việc”. Dù vậy, qua 
theo dõi, Sở LĐ-TB&XH phát 
hiện có một vài nơi bỏ qua 
bước “niêm yết” mà thông báo 
thẳng trên phương tiện thông 
tin đại chúng.

Chuẩn nghèo đa chiều đưa 
ra yêu cầu hộ dân muốn rà soát 
phải có giấy đề nghị nộp trực 
tiếp hoặc gửi qua đường bưu 
điện đến chủ tịch UBND cấp xã; 
tuy nhiên, khâu này thường bị 
thiếu. Tại một số địa phương, 
người dân nói rằng do “xem 
nhẹ” những chính sách ưu đãi 
về BHYT, vốn vay phát triển sản 
xuất… dành cho hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung 
bình (gọi tắt là hộ có mức sống 
trung bình) nên họ đã không 
đăng ký rà soát. Từ thực tế này, 
Sở lưu ý các địa phương hết sức 

Triển khai từ năm 2007, tín dụng dành 
cho học sinh, sinh viên (HSSV) được xem 
là chương trình mang tính nhân văn, giúp 
giảm gánh nặng học phí đối với HSSV 
nghèo. Tại An Lão, những năm qua, nhờ 
cách làm linh hoạt, chủ động của Ngân 
hàng CSXH huyện, nguồn vốn này đã trở 
thành người bạn đồng hành, hỗ trợ cho 
HSSV có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện 
tốt hơn để theo học đại học, cao đẳng và 
học nghề, tiếp sức các em theo đuổi ước 
mơ học tập.

Ông Nguyễn Chín (ở thôn Xuân Phong 
Nam, xã An Hòa) là một trong những hộ 
nghèo vừa được tiếp cận tín dụng HSSV để 
nuôi con học đại học. Ông Chín kể: “Năm 
2021, con gái tôi đỗ vào Trường ĐH Quy 
Nhơn. Mừng vì con có cơ hội học lên cao, 
nhưng tôi cũng vô cùng lo lắng vì hoàn 
cảnh gia đình khó khăn, không có tiền đóng 
học phí cho con. May mắn, tháng 6.2022, 
thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn, 
tôi được tiếp cận nguồn vốn chương trình 
tín dụng HSSV. Số tiền vay tuy không nhiều 
nhưng được giải ngân đều trong từng kỳ 
học đã giúp con tôi trang trải chi phí trong 
quá trình học tập”.

Để không có HSSV nào phải ngừng học 
vì không có tiền đóng học phí, từ mức cho 
cho vay ban đầu chỉ 800 nghìn đồng/tháng, 
ngày 23.3.2022, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành quyết định tăng mức cho vay tối 
đa đối với chương trình HSSV lên 4 triệu 

 Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện tỉnh đã 
ban hành kế hoạch vận động 
1.500 đơn vị máu hiến tình 
nguyện trong tháng 10.2022 với 
sự tham gia của 4 địa phương và 
3 đơn vị. Cụ thể, các địa phương, 
đơn vị tham gia gồm: TX An 
Nhơn, TX Hoài Nhơn, huyện Phù 
Mỹ, huyện Hoài Ân, Trường ĐH 
Quy Nhơn, Trường CĐ Y tế Bình 
Định và Trại giam Kim Sơn.
 Huyện ủy, HĐND, UBND, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) - đơn vị 
kết nghĩa với TX An Nhơn, đã 
hỗ trợ 11 người thương vong 
trong vụ tai nạn lao động ở Khu 
công nghiệp Nhơn Hòa (TX An 
Nhơn). Mức hỗ trợ thăm hỏi mỗi 
trường hợp bị thương là 1 triệu 
đồng, mỗi trường hợp tử vong 
là 2 triệu đồng.
 UBND tỉnh đồng ý cho 

Hội CTĐ tỉnh tiếp nhận 1.200 
bộ lọc nước do tổ chức Trả lại 
tuổi thơ tài trợ với tổng trị giá 
1,39 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 1.200 
bộ lọc nước này sẽ dành tặng 
1.200 hộ nghèo, có hoàn cảnh 
khó khăn của 5 huyện miền núi và 
trung du, gồm: Vân Canh, Tây Sơn, 
Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và An Lão. 
Việc tài trợ góp phần đảm bảo 
sức khỏe cho người dân nhờ vào 
việc sử dụng nguồn nước sạch, an 
toàn, vệ sinh.         KHÁNH HUÂN

RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO, HỘ CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2022:

Nghiêm túc để đảm bảo chính xác, khách quan
Dù chỉ là đợt rà soát mang tính định kỳ hằng năm, nhưng từ thực tiễn đợt tổng rà soát theo chuẩn nghèo đa 

chiều giai đoạn 2022 - 2025 vào cuối năm 2021, Sở LĐ-TB&XH (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh) đề nghị các địa phương chú trọng thực hiện thật nghiêm túc nhằm đảm 
bảo chính xác, khách quan và minh bạch. 

chú trọng khâu tuyên truyền 
đến từng người dân, đảm bảo 
họ nắm, biết rõ về các quyền lợi 
chính đáng của mình. 

Để kết quả rà soát chính xác 
nhất có thể, từ kinh nghiệm đợt 
tổng rà soát cuối năm qua, nơi 
nào cử rà soát viên độc lập, 
nơi đó làm rất tốt. Nhiều nơi 
tận dụng rà soát viên là cán bộ 
thôn; tuy nhiên cán bộ thôn trẻ, 
khỏe, năng động thì làm tốt, 
còn lại gặp rất nhiều khó khăn. 

“Cách tốt nhất là cử rà soát 
viên độc lập. Tận dụng người 
của thôn thì có ưu thế là biết rõ 
nội tình nhưng nhược điểm là 
tính độc lập không thể bằng”, 
ông Trần Vũ Minh, Phó trưởng 
Phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-
TB&XH) tư vấn. 

Tăng cường công tác 
phối hợp

Qua ghi nhận ý kiến từ cán 
bộ phụ trách công tác giảm 

nghèo của nhiều phường, xã, 
việc thực hiện các quy trình 
bằng phương pháp thủ công 
và nhập toàn bộ dữ liệu vào 
phần mềm Excel mất rất nhiều 
thời gian và tạo ra không ít 
áp lực với họ. Liên quan đến 
việc này, bà Nguyễn Thị Thế 
Vy, Trưởng Phòng Bảo trợ xã 
hội (Sở LĐ-TB&XH) thông tin, 
Sở đã tham mưu UBND tỉnh 
đăng ký sử dụng phần mềm 
rà soát hộ nghèo của Bộ LĐ-

TB&XH. Bà Vy đề nghị các 
phòng LĐ-TB&XH tham mưu 
lãnh đạo UBND các huyện 
cho chủ trương để trang bị hệ 
thống máy chủ, các loại máy 
móc và con người liên quan; 
nếu mọi việc thuận lợi, có thể 
triển khai việc này ngay trong 
năm nay. 

Thực tế đang đặt ra yêu cầu 
các địa phương phải phối hợp 
chặt chẽ và thống nhất về mặt 
số liệu với cơ quan thống kê 
trong công tác rà soát hộ nghèo. 
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó 
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, lưu 
ý, qua khảo sát, hiện vẫn còn 
huyện chưa kiện toàn ban chỉ 
đạo, chưa có kế hoạch triển 
khai rà soát của năm 2022. 
Ông Hùng cho rằng, ngoài hoạt 
động rà soát mang tính định kỳ 
hằng năm, đáng lưu ý là khâu 
rà soát thường xuyên được thực 
hiện mỗi tháng 1 lần.  

“Sở LĐ-TB&XH đã ban 
hành văn bản đề nghị các sở, 
ban, ngành liên quan phối hợp 
với UBND các huyện, thị xã, 
thành phố kiểm tra công tác rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm và xác định hộ có 
mức sống trung bình năm 2022 
theo chuẩn nghèo đa chiều giai 
đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn 
tỉnh từ ngày 15.10 - 15.11 tới. 
UBND cấp huyện cần chuẩn 
bị các nội dung báo cáo, sắp 
xếp, bố trí thời gian làm việc 
và tích cực phối hợp, hỗ trợ các 
đoàn làm việc đạt hiệu quả cao 
nhất”, ông Hùng đề nghị. 

NGỌC TÚ

Tín dụng chính sách mang cơ hội học tập 
đến học sinh, sinh viên nghèo 

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện An Lão gặp gỡ, trao đổi để người 
dân nắm rõ về các chính sách hỗ trợ vay vốn HSSV.                 Ảnh: D.T.D

đồng/tháng để đáp ứng nhu cầu chi phí 
tối thiểu cho việc học. Quyết định này 
còn sửa đổi, mở rộng đối tượng cho vay; 
ngoài hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn 
cảnh khó khăn đột xuất còn thêm hộ có 
mức sống trung bình theo chuẩn quy định 
của pháp luật.

Ngay từ đầu mỗi năm học, Ngân hàng 
CSXH huyện An Lão đã phối hợp với chính 
quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn 
thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay 
vốn tuyên truyền, phổ biến chương trình 
cho vay HSSV hoàn cảnh khó khăn đến 
người dân. Nguồn vốn vay ưu đãi đối với 
HSSV luôn được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu 
cầu của người vay. Qua theo dõi, rà soát, 
hầu hết các hộ vay đều sử dụng vốn đúng 

mục đích. 
Ông Đặng Thành Quốc, Phó 

Giám đốc Ngân hàng CSXH 
huyện An Lão, cho biết: Việc 
trả lãi và hoàn vốn được phần 
lớn các gia đình thực hiện 
đầy đủ, nghiêm túc. Đến cuối 
tháng 8.2022, chương trình 
cho vay HSSV có hoàn cảnh 
khó khăn có dư nợ hơn 3,5 tỷ 
đồng với 187 hộ còn vay vốn. 
Lũy kế sau 20 năm triển khai 
chương trình, toàn huyện đã 
có trên 23.000 lượt HSSV được 
vay vốn với tổng số tiền trên 
210 tỷ đồng.

Thêm một chính sách mới tiếp sức cho 
HSSV là Quyết định số 9/2022/QĐ-TTg 
giúp HSSV được mua máy tính, thiết bị 
phục vụ học tập trực tuyến, mức vay tối 
đa 10 triệu đồng/trường hợp, với lãi suất 
1,2%/năm. Đến nay, toàn huyện An Lão 
có hơn 100 hộ được vay vốn với dư nợ  
1 tỷ đồng. 

Ngân hàng CSXH huyện An Lão cho 
biết sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền 
địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể, 
tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện tốt 
nhất để các gia đình thuộc đối tượng có 
nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được 
tiếp cận nguồn vốn tín dụng HSSV kịp 
thời, hiệu quả.

DIỆP THỊ DIỆU

Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tâm Phát Quy Nhơn trao nhà tình thương cho hộ nghèo (gia đình có 3 người bị tâm thần) ở 
xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, ngày 25.9.                                                                                                                                                                  Ảnh: N.T
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Diễn biến phức tạp
Tuy Phước có địa bàn rộng, 

lại có các tuyến quốc lộ, đường 
sắt chạy qua; nhiều xí nghiệp, 
nhà xưởng hoạt động với lao 
động trong và ngoài huyện 
đến làm việc. Đây là điều kiện 
thuận lợi để tội phạm trộm 
cắp tài sản hoạt động. Đáng 
chú ý, phương thức, thủ đoạn 
của các đối tượng trộm cắp 
tài sản ngày càng tinh vi và 
liều lĩnh. 

Mới đây, chị M.T. (ở huyện 
Vân Canh) đến giao dịch tại 
một ngân hàng trên địa bàn 
thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy 
Phước). Sau khi rút tiền, chị 
T. bỏ 10 triệu đồng tiền mặt 
và 9 chỉ vàng vào túi xách để 
trong cốp xe máy di chuyển 
đến vài địa điểm khác trên địa 
bàn huyện này. Sau đó, chị T. 
mở cốp xe, phát hiện tài sản 
không còn nữa. 

“Lúc tôi vào một tiệm vải 
ở thị trấn Diêu Trì, xe để bên 
ngoài. Tuy tài sản trong cốp 
không còn, nhưng không hiểu 
sao cốp xe vẫn nguyên vẹn; 
mãi sau đó khi tôi mở cốp lấy 
túi xách mới biết bị mất”, chị 
T. kể. 

Nhiều đối tượng trộm lợi 

Tuy Phước tăng cường đấu tranh 
với tội phạm trộm cắp

Trong các vụ phạm pháp 
hình sự xảy ra trên địa bàn 
huyện Tuy Phước, trộm cắp 
tài sản chiếm đa số (khoảng 
65% số vụ việc). Tài sản mất 
cắp khá đa dạng, từ cây 
cảnh, máy bơm nước đến 
tiền, vàng, điện thoại di 
động, xe máy…

dụng đêm khuya, lẻn vào nhà 
các hộ dân mở cửa ngủ, nhà 
đang xây hoặc các cơ sở thờ 
tự, trường học lấy cắp tài sản. 
Ngày 9.8, chùa Gia Khánh (xã 
Phước Lộc) bị kẻ gian cạy cửa 
đột nhập lấy cắp tài sản có giá 
trị trên 200 triệu đồng. Hay 
trường hợp anh N.V.T. (ở xã 
Phước Hưng) đi ngủ để trống 
cửa nhà, để luôn chìa khóa 
trên xe máy, bị kẻ gian vào nhà 
lấy mất xe. 

Phần lớn các vụ trộm cắp 
tài sản diễn ra rất “gọn gàng”, 
manh mối tại hiện trường 
không nhiều.  Phạm Văn 
Thành (SN 1989, ở xã Phước 
Lộc; trộm 39 cây cảnh và 6 xe 
máy trên địa bàn huyện Tuy 
Phước) khai nhận: “Để thuận 
tiện thực hiện các vụ trộm, 
đêm đến, tôi cùng đồng bọn 

dạo quanh các nhà dân, gặp 
nhà nào để nhiều cây cảnh 
ngoài sân hay dựng xe máy 
trong sân thì cắt rào để vào 
lấy trộm”. 

Còn Võ Văn Trường (SN 
1978, TP Quy Nhơn; vừa bị CA 
huyện Tuy Phước phối hợp 
cùng Phòng Cảnh sát hình sự 
(CA tỉnh) bắt giữ trong trường 
hợp khẩn cấp vào ngày 21.9) 
lại manh động và liều lĩnh hơn 
khi chọn các ngân hàng, trụ 
ATM hay các tiệm vàng để 
theo dấu “con mồi”, sau đó 
ra tay lấy tài sản. 

Không để trộm 
hoành hành

Trước diễn biến phức tạp 
của nạn trộm cắp tài sản, lãnh 
đạo CA huyện Tuy Phước đã 
chỉ đạo các đội nghiệp vụ và 

CA các xã, thị trấn tập trung 
lực lượng đấu tranh, phòng 
ngừa. Đặc biệt, CA huyện triển 
khai các tổ tuần tra tại các địa 
bàn trọng yếu, nhanh chóng 
khoanh vùng, sàng lọc, truy 
vết; phối hợp kịp thời với các 
đơn vị liên quan như CA TX 
An Nhơn, CA TP Quy Nhơn, 
Phòng Cảnh sát hình sự (CA 
tỉnh)… nhờ đó, nhiều vụ trộm 
đã được xử lý. Từ đầu năm 
2022 đến nay, CA huyện Tuy 
Phước làm rõ 38 đối tượng 
trộm cắp, đã khởi tố 27 đối 
tượng. 

Theo trung tá Cao Trọng 
Thông, Đội trưởng Đội Cảnh 
sát hình sự (CA huyện Tuy 
Phước), đa số các đối tượng 
trộm có tiền án, tiền sự, sử 
dụng ma túy, nghiện game… 
Chúng nắm tình hình, điều 

kiện, những sơ hở, mất cảnh 
giác trong việc quản lý, bảo 
vệ tài sản của nạn nhân rồi 
ra tay. Tội phạm trộm không 
chỉ là người địa phương, mà 
còn đến từ các địa bàn, thậm 
chí tỉnh khác. 

Đáng nói, qua công tác 
điều tra, có nhiều đối tượng 
khai đi trộm để có tiền sử 
dụng ma túy. Như trường 
hợp Nguyễn Trinh Tường 
(SN 2002, ở xã Phước An) 
cùng đồng bọn vừa bị CA 
huyện phối hợp với CA TP 
Quy Nhơn bắt giữ vì có liên 
quan đến 4 vụ trộm cắp tài 
sản tại huyện Tuy Phước và 
nhiều vụ trộm khác tại TP 
Quy Nhơn. Tường và đồng 
bọn bỏ nhà đi bụi, để có tiền 
tiêu dùng, trong đó có việc sử 
dụng ma túy, chúng trộm điện 
thoại, laptop hay ví tiền, vì 
đây là những tài sản dễ cất 
giấu, có giá trị cao.

Để ổn định tình hình, CA 
huyện Tuy Phước tiếp tục chú 
trọng công tác điều tra cơ bản, 
đẩy mạnh tuần tra vũ trang 
ban đêm tại các địa bàn trọng 
điểm, kịp thời phát hiện, xử lý 
các vi phạm, nhất là hoạt động 
trộm cắp.

“Trước nạn trộm cắp tài 
sản gây lo lắng và bức xúc 
trong nhân dân, chúng tôi 
đẩy mạnh công tác vận động, 
tuyên truyền nhân dân nêu 
cao tinh thần cảnh giác. Đồng 
thời, tập trung rà soát, quản 
lý chặt chẽ các đối tượng có 
tiền án, tiền sự về tội trộm cắp 
tài sản; các đối tượng có nguy 
cơ phạm tội hoặc tái phạm”, 
trung tá Nguyễn Văn Đây, 
Trưởng CA huyện Tuy Phước, 
cho biết. 

KIỀU ANH 

(BĐ) - TAND và Viện KSND 
huyện Tây Sơn vừa phối hợp 
tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét 
xử vụ án kinh doanh thương 
mại “Tranh chấp hợp đồng 
tín dụng” giữa nguyên đơn là 
Ngân hàng NN&PTNT Việt 
Nam, bị đơn là Công ty TNHH 
Thương mại và Dịch vụ tổng 
hợp A.; đơn vị có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan là Công ty 
TNHH Sản xuất thương mại B.

Đây là vụ án kinh doanh 
thương mại về tranh chấp hợp 
đồng tín dụng phức tạp, có 
nhiều người tham gia tố tụng 
với tư cách khác nhau. Do đó, 
Viện KSND huyện đã lựa chọn 
và phối hợp với Tòa án cùng 
cấp để thực hiện phiên tòa rút 
kinh nghiệm.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên 
đã kiểm sát việc tuân theo 

pháp luật tố tụng của thẩm 
phán, hội đồng xét xử, thư 
ký phiên tòa và những người 
tham gia tố tụng trong quá 
trình giải quyết vụ án; tham 
gia hỏi và phát biểu quan 
điểm giải quyết vụ án.

Sau khi kết thúc phiên tòa, 
Viện KSND huyện Tây Sơn đã 
tổ chức họp rút kinh nghiệm. 

Đây là hình thức tự đào tạo 
hiệu quả, tạo điều kiện cho 
công chức, kiểm sát viên làm 
công tác kiểm sát giải quyết 
các vụ việc kinh doanh thương 
mại cùng học hỏi, nâng cao kỹ 
năng nghiên cứu hồ sơ, xử lý 
các tình huống tại phiên tòa, 
hoàn thiện kỹ năng kiểm sát 
xét xử; góp phần nâng cao vai 
trò của VKS tại các phiên tòa 
kinh doanh thương mại.

N.LINH

(BĐ) - Nhằm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả tiếp nhận, giải 
quyết nguồn tin về tội phạm, 
Đoàn công tác Viện KSND 
huyện Hoài Ân vừa tiến hành 
kiểm sát trực tiếp việc tiếp 
nhận, giải quyết nguồn tin về 
tội phạm của cơ quan Cảnh 
sát điều tra (CSĐT) CA huyện 
Hoài Ân, thời điểm từ ngày 
1.12.2021 - 15.9.2022.

Qua kiểm sát cho thấy, cơ 
quan CSĐT CA huyện Hoài Ân 

đã thực hiện tốt công tác tiếp 
nhận, giải quyết nguồn tin về 
tội phạm theo quy định của Bộ 
luật Tố tụng hình sự và Thông 
tư liên tịch của liên ngành 
Trung ương về tiếp nhận, giải 
quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm, kiến nghị khởi tố. Các 
nguồn tin gửi đến đều được 
cơ quan CSĐT CA huyện tiếp 
nhận, phân loại, xác minh, giải 
quyết; các loại sổ theo dõi được 
cập nhật thường xuyên, đầy đủ, 

kịp thời; các biểu mẫu, giấy tờ, 
sổ sách sử dụng trong hoạt 
động điều tra hình sự đúng 
theo mẫu quy định.

Ngoài ra, đoàn công tác 
cũng chỉ ra một số tồn tại, 
thiếu sót cần khắc phục trong 
quá trình tiếp nhận, giải quyết 
nguồn tin về tội phạm; trao 
đổi nghiệp vụ liên quan trong 
quá trình tiếp nhận, thụ lý, giải 
quyết tin báo về tội phạm và 
kiến nghị khởi tố.      Q.THÀNH

CA huyện Tuy Phước cho 
biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn 
Văn Cường (SN 1996, ở phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn) về 
hành vi cướp giật tài sản. 

Theo điều tra của CA huyện 
Tuy Phước, ngày 22.9, anh 
Nguyễn Văn Hân (SN 1999, ở xã 
Cát Nhơn, huyện Phù Cát) đã 

mang tới cầu Bà Gi (xã Phước 
Lộc, huyện Tuy Phước) 2 con 
chim chào mào bông để bán 
cho Cường. Trong lúc giao dịch, 
lợi dụng sơ hở của anh Hân, 
Cường và 2 đối tượng khác 
xách lồng chim bỏ chạy. 

Trước đó, anh Hân và 
Cường trao đổi qua mạng xã 

hội, Cường thống nhất mua 
2 con chim với giá 19 triệu 
đồng; chọn cầu bà Gi là nơi 
giao hàng. 

Trong khi CA huyện Tuy 
Phước đang xác minh, điều tra, 
sáng 26.9, Cường mang 2 con 
chim đến cơ quan CA đầu thú.

T.LONG

Tây Sơn: Tổ chức phiên tòa
rút kinh nghiệm vụ án 
kinh doanh thương mại

Tạm giữ hình sự đối tượng cướp tài sản

Hoài Ân: Kiểm sát công tác tiếp nhận, 
giải quyết tin báo về tội phạm

CA huyện Tuy Phước trao trả lại tài sản cho người dân bị mất trộm.                                             Ảnh: CA huyện Tuy Phước
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 29.9.2022
 I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay 

đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, chiều 
tối và đêm có mưa rào và rải rác giông. Gió 
Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C; nhiệt 
độ cao nhất từ 29 - 310C. 

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi 
đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, chiều tối 
và đêm có mưa rào và giông. Gió Tây Nam 
cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C; nhiệt 
độ cao nhất từ 29 - 310C.   

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: 
Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào 
và giông rải rác; Trong mưa giông có khả 
năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm 
nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km 
trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp  
7 - 8, biển động; sóng cao 2 - 3 m.    

  (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Ngày 28.9, tại tỉnh Quảng Trị, đã 
diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị 
nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường 
trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng 
định, tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn 
nhau giữa Việt Nam và Lào là nhân tố có 
ý nghĩa sống còn, là tài sản chung vô giá 
của hai dân tộc. Trong bối cảnh tình hình 
thế giới đang có những biến động phức 
tạp và khó lường, chúng ta càng nhận 
thức sâu sắc hơn ý nghĩa của mối quan hệ 
đặc biệt tin cậy, trong sáng, thủy chung 
“không gì phá vỡ nổi” giữa Việt Nam và 
Lào. Vì vậy, sẽ cùng quyết tâm giữ gìn, 
vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt 
Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng, 
bền vững trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 
Trần Thanh Mẫn hoan nghênh và đánh 
giá cao việc các tổ chức hữu nghị hai 
nước phối hợp tổ chức Liên hoan hữu 
nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V 
tại hai địa phương biên giới là Quảng 
Trị và Xa-vẳn-nạ-khệt. Nơi này có nhiều 
địa danh đã đi vào lịch sử như một 
huyền thoại gắn liền với tuyến đường 
huyết mạch Trường Sơn - Hồ Chí Minh, 
biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị 
đặc biệt, liên minh chiến đấu của quân 
đội và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Thay mặt đoàn đại biểu nhân dân Lào, 
Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam  

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V.

Khai mạc Liên hoan hữu nghị 
nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V

Bo-Viêng-Khăm Vông-Đa-La phát biểu 
nhấn mạnh, lịch sử quan hệ hữu nghị 
Lào - Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua 
đã tô thắm khí phách anh hùng, thể hiện 
mối tình trong sáng, thủy chung, trước 
sau như một. Trong tình hình mới, tình 
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện 
Lào - Việt Nam ngày càng được củng cố, 
phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, đem 
lại lợi ích thực tiễn cho nhân dân hai nước. 
Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ nỗ lực 
làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước 
và nhân dân Việt Nam anh em giữ gìn và 

phát huy mối quan hệ trong sáng, thủy 
chung hiếm có trên thế giới - tài sản vô 
giá của nhân dân hai nước và trao truyền 
cho các thế hệ mai sau.

Cũng trong sáng 28.9, các đại biểu 
nhân dân hai nước đã tham dự Hội nghị 
chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hữu nghị 
nhân dân. Các tham luận tại hội nghị phân 
tích, đánh giá các kết quả đã đạt được 
trong công tác hữu nghị nhân dân Việt 
Nam - Lào thời gian qua, rút ra các bài 
học và kinh nghiệm cho hoạt động hội 
trong những năm sắp tới.  (Theo Lao Động)

 Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS các 
tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên 
Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai đã 
có báo cáo thống kê thiệt hại do bão  
số 4 (tính đến 17 giờ ngày 28.9).

Theo đó, bão số 4 khiến 16 người bị 
thương (Quảng Trị 8 người, Thừa Thiên 
Huế 8 người); 76 nhà sập (Quảng Trị 2; 
Huế 6; Quảng Nam 65; Quảng Ngãi 3); 
2.601 nhà bị hư hại, tốc mái (Quảng Trị 
137; Huế 419; Đà Nẵng 228; Quảng Nam 
1.150; Quảng Ngãi 633; Gia Lai 7; Kon Tum 
27). 36 điểm trường bị ảnh hưởng (Quảng  
Trị 4, Đà Nẵng 25, Quảng Ngãi 7).

66 ha lúa, hơn 560 ha hoa màu bị 
ngập; 4.862 cây xanh gãy đổ; 1 ghe 
(Quảng Nam), 4 tàu nhỏ (Đà Nẵng) bị 
hư hại, chìm tại khu neo đậu; 4 con gia 
súc, 720 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông: 37 vị trí sạt lở và 4 cầu 
treo, cầu tạm bị cuốn trôi. 10.510 trạm biến 
áp mất điện tạm thời, dự kiến đóng điện 
trở lại trước tối 28.9.                    (Theo VOV)

Bão số 4 đã khiến 
16 người bị thương

Bão số 4 khiến 16 người bị thương.

Cục Hàng không Việt Nam đã có 
quyết định mở lại 9 trong tổng số 10 sân 
bay bị tạm đóng cửa tại khu vực miền 
Trung và Tây Nguyên để phòng chống 
bão số 4.

Cụ thể từ 12 giờ trưa 28.9, các sân bay 
Chu Lai (Quảng Nam), Buôn Ma Thuột 
(Đắk Lắk), Liên Khương (Lâm Đồng) và 
Vinh (Nghệ An) sẽ mở cửa trở lại, khai 

thác bình thường.
Sân bay Đà Nẵng dự kiến sẽ mở lại 

vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 28.9. Các sân 
bay còn lại gồm Phú Bài (Huế), Pleiku 
(Gia Lai) sẽ dự kiến mở lại sau 14 giờ 
chiều 28.9.

Sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) vẫn 
đang tạm ngừng tiếp nhận máy bay.

Hai sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) và 

Phù Cát (Bình Định) đã hoạt động bình 
thường sau khi điều kiện thời tiết tốt lên 
sau bão Noru.

Vietnam Airlines sẽ tăng chuyến bay, 
đưa tàu bay thân rộng Airbus A350, 
Boeing 787 vào khai thác để nhanh 
chóng, kịp thời phục vụ các hành khách 
bị ảnh hưởng.                    

  (Theo Vietnam+)

Mở lại các sân bay, hàng không khai thác bình thường 
sau bão Noru

Buộc thôi việc Thứ 
trưởng Tô Anh Dũng 
và Trợ lý Phó Thủ 
tướng thường trực

Ngày 27.9, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái 
ký Quyết định số 1142/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng 
hình thức buộc thôi việc đối với ông Tô Anh 
Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, do đã 
có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng 
trong công tác; Ban Bí thư đã thi hành kỷ 
luật bằng hình thức Khai trừ Đảng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh 
Khái cũng ký Quyết định số 1141/QĐ-
TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức 
buộc thôi việc đối với ông Nguyễn 
Quang Linh - Trợ lý Ủy viên Bộ Chính 
trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính 
phủ, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất 
nghiêm trọng trong công tác; Ban Bí thư 
đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai 
trừ Đảng.                              (Theo VOV.VN)

2 giờ ngày 28.9, nhà giáo Nguyễn 
Ngọc Ký, người thầy đầu tiên viết chữ 
bằng chân, qua đời tại TP Thủ Đức  
(TP HCM), hưởng thọ 75 tuổi.

Theo thông tin từ gia đình, thầy giáo 
Nguyễn Ngọc Ký từ trần tại nhà riêng, 
sau hơn 29 năm chiến đấu với bệnh suy 
thận. Tang lễ của ông được tổ chức ở nhà 
riêng tại phường Phước Long B, TP Thủ 
Đức, TP HCM từ 8 giờ sáng 28.9.

Thầy Nguyễn Ngọc Ký, sinh năm 
1947 tại huyện Hải Hậu, Nam Định. 
Năm lên 4 tuổi cậu bé Ký bị bệnh và 

liệt cả hai tay, nhưng vẫn cố gắng vượt 
qua số phận, rèn luyện đôi chân thay 
cho bàn tay và trở thành Nhà giáo Ưu tú.

Năm lên 7 tuổi, cậu bé Ký lân la đến 
trường, đứng ngoài nghe cô giáo giảng 
bài, xem các bạn học. Về nhà, cậu bắt 
đầu tập viết bằng chân. 

Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bản 
thân, năm 1963, Ký được tỉnh Hà Nam 
Ninh (nay là Nam Định) cử đi dự kỳ thi 
học sinh giỏi toán toàn quốc, đạt hạng 5 và 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu.

Từ năm 1966 đến 1970, ông học Ngữ 

văn tại ĐH Tổng hợp Hà Nội. Sau khi 
tốt nghiệp, ông trở về quê làm giáo viên.

Năm 1992, ông được trao tặng danh 
hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Cuộc đời và quá trình luyện viết của 
ông được Bộ GD&ĐT cho vào những 
trang sách giáo khoa như lời động viên, 
khích lệ cần có ý chí nghị lực, quyết tâm.

Ông cũng được mời đi giao lưu, giáo 
dục lẽ sống và bồi dưỡng lòng ham học cho 
nhiều thế hệ trẻ trong cả nước. Ông từng 
lập kỷ lục Việt Nam “Nhà văn Việt Nam 
đầu tiên viết bằng chân”.  (Theo VTC News) 

Thầy giáo viết chữ bằng chân Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành 
kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 
2022. Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ 
chọn ra 7 đơn vị để xác minh, gồm: Bộ 
KH&ĐT, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng, Ủy 
ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, Tổng 
công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà 
nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ sẽ lựa chọn 

ngẫu nhiên 30 cán bộ, công chức có 
phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên tại 7 bộ, 
ngành trên để xác minh tài sản, trong 
đó có 8 người ở Bộ KH&ĐT, 5 người ở 
Bộ TN&MT, 5 người ở Bộ Xây dựng, các 
đơn vị còn lại mỗi nơi 3 người.

Hai nội dung mà cơ quan thanh tra 
sẽ tập trung xác minh là tính trung thực, 
rõ ràng, đầy đủ của bản kê khai và tính 
trung thực trong bản giải trình về nguồn 

gốc của tài sản thu nhập tăng thêm.
Danh sách người được xác minh sẽ 

được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình 
thức bốc thăm. Quá trình bốc thăm do 
Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp 
cùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy 
ban MTTQ và các đơn vị liên quan.

Việc xác minh dự kiến triển khai 
trong tháng 11 và tháng 12.2022.

(Theo TTXVN)

Thanh tra Chính phủ sẽ xác minh ngẫu nhiên 
tài sản 30 người có chức vụ



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ NĂM, 29.9.2022
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

1. Quyền sử dụng đất ở: 15 lô đất ở tại khu đất Dải cây xanh thuộc khu tái 
định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà 
Thanh, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

- Vị trí, giới cận các lô đất: Theo hiện trạng khu đất và bản đồ quy hoạch 
tổng mặt bằng sử dụng đất được duyệt.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
- Hình thức giao đất: Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thông qua hình 

thức đấu giá.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc: Thực hiện theo quyết định phê duyệt 

của UBND tỉnh Bình Định. 
Diện tích: Từ 185,4 m2/lô đến 262,2 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 5.772.000.000 

đồng/lô đến 7.866.000.000 đồng/lô. Ký hiệu, tên đường, lộ giới, diện tích, giá 
khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng 
lô đất: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 555/TBĐGTS-ĐD ngày 27.9.2022.  

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Định.
Địa chỉ: Số 45 đường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 

gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả 
giá lên, bán riêng từng lô đất.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

5. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 20.10.2022 (gồm: Từ lô số D6-1 
đến lô số D6-5), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên tục 
kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 17.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương.

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 17.10.2022. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 13 giờ 

30 phút ngày 20.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 
6. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 27.10.2022 (gồm: Từ lô số D6-6 

đến lô số D6-10; Các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc 
không hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá của cuộc đấu giá ngày 20.10.2022), cụ 
thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên tục 
kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 24.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương.

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 
24.10.2022. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
13 giờ 30 phút ngày 27.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

7. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 3.11.2022 (gồm: Từ lô số  
D6-11 đến lô số D6-15; Các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá 
hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá của cuộc đấu giá ngày 27.10.2022),  
cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên tục 
kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 31.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương.

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 
31.10.2022. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
13 giờ 30 phút ngày 3.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

8. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Năm hằng tuần sau 
ngày 3.11.2022 (các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc 
không hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục đến 16 giờ 30 phút ngày thứ Hai hằng tuần tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày thứ Hai 
hằng tuần.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
13 giờ 30 phút ngày thứ Năm hằng tuần tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.

9. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

10. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức 
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà 

nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu 
cầu để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ của 
một lô đất đấu giá theo Quy chế, thông báo đấu giá tài sản. 

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

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định - TP Quy Nhơn; ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

THỨ BA, NGÀY 4.10.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Công ty CP 
Xây dựng 47. 8h30-18h: Khu vực từ ngã tư Long Mỹ đến TBA 110 KV Long 
Mỹ - phường Bùi Thị Xuân. H. Phù Cát: 8h50-10h40: Khu vực Phương Phi - 
thị trấn Cát Tiến. 10h50-12h10: Thôn Hưng Mỹ - xã Cát Hưng. 9h50-11h10: 
Thôn Hiệp Đạo - xã Cát Hiệp. 15h20-16h40: Thôn Đại Khoan - xã Cát Lâm.  
H. Phù Mỹ: 7h15-11h: Lộ Tây TBA Trung Thuận - xã Mỹ Chánh Tây. 13h30-
17h: Lộ Đông TBA Trung Thuận - xã Mỹ Chánh Tây. TX Hoài Nhơn: 6h15-
7h45: Thôn Xuân Khánh - xã Hoài Mỹ. H. Tây Sơn: 6h30-7h30: Các TBA Đại 
Chí, Đại Chí 1, UBND Tây An, Trà Sơn, Bơm Đại Chí, T1, T2, T3, Tuy Nen Tiến Đạt, 
Kim Oanh - xã Tây An. 6h30-17h: Các TBA Mỹ Yên, Mỹ An, Mỹ An 2, Mỹ Đức 1, 
Mỹ Đức, Mỹ Đức 2 - xã Tây An. 16h30-17h30: Các TBA Đại Chí, Đại Chí 1, UBND 
Tây An, Trà Sơn, Bơm Đại Chí, T1, T2, T3, Tuy Nen Tiến Đạt, Kim Oanh - xã Tây 
An. 7h15-8h45: TBA Phan Đình Phùng 2 - thị trấn Phú Phong.

THỨ TƯ, NGÀY 5.10.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Út Nhỏ 2. 
7h-11h: Đường QL 1A dãy số chẵn từ Thế giới di động đến đầu cầu Diêu Trì - 
phường Trần Quang Diệu. H. Phù Cát: 7h45-10h15: Thôn Hưng Mỹ - xã Cát 
Hưng. 12h45-14h45: Thôn Hữu Hạnh - xã Cát Tân. 11h15-13h45: Thôn Gia 
Lạc - xã Cát Minh. H. Phù Mỹ: 7h15-10h30: Lộ Đông TBA Trung Thành - xã Mỹ 
Chánh Tây. 13h30-16h: Lộ Đông TBA Trung Thứ 2 - xã Mỹ Chánh Tây. H. Tây 
Sơn: 7h-8h30: Các TBA Phú Xuân, Phú Hòa, Phú Hòa 2, TT GDTX HN Tây Sơn, 
Khu vực Cụm CN Phú An, Khu vực Đồng Sim, Làng Cam và khu KTM A&B - xã 
Tây Xuân. 7h-16h30: Các TBA Nhà LĐTB Viễn thông Tây Sơn, KS Hiếu Ngọc - 
thị trấn Phú Phong. 15h-16h30: Các TBA Phú Xuân, Phú Hòa, Phú Hòa 2, TT 
GDTX HN Tây Sơn, Khu vực Cụm CN Phú An, Khu vực Đồng Sim, Làng Cam và 
khu KTM A&B - xã Tây Xuân. 8h-10h30: Các TBA Phú Hòa 4, Phú An 4 và Bãi 
xử lý CTR - xã Tây Xuân. H. Vĩnh  Thạnh: 7h-16h: Các TBA UBND xã Vĩnh Hiệp, 
Thạnh Quang và Tà Má - xã Vĩnh Hiệp.

THỨ NĂM, NGÀY 6.10.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Bưu 

cục Tháp Đôi. H. Phù Cát: 10h50-12h10: Thôn Chánh Lạc - xã Cát Tường.  
H. Phù Mỹ: 8h45-15h45: Các TBA Chánh An, Chánh Thiện 1, 2, 3, 4, chợ Mỹ  
Chánh - xã Mỹ Chánh. H. Tây Sơn: 7h-8h30: Khu vực xã Bình Thuận. 14h30-
15h30: Khu vực xã Bình Thuận. 

THỨ SÁU, NGÀY 7.8.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Chi cục 
Thuế Quy Nhơn. 7h10-11h30: Lộ 2, lộ 4 TBA Lý Hưng; Lộ 1 TBA KDC Lý Hưng.  
H. Phù Cát: 10h50-12h10: Thôn Chánh Nhơn - xã Cát Nhơn. TX Hoài Nhơn: 
7h15-17h: Khu phố Định Bình Tây, Khu phố Bình Chương Bắc - phường Hoài 
Đức. H. Tây Sơn: 7h-8h30: Các TBA Phú An 1, Phú An 2, Bơm Cây Da, Chiếu 
Sáng 3, Thuận Phát, Thái Anh, Góm Cổ và Tân Vạn Xuân - xã Tây Xuân; TBA Bình 
Nghi 6, Bình Nghi 1, Đại Đồng và Mắc Thang - xã Bình Nghi. 7h-15h30: TBA 
Mắc Thang - xã Bình Nghi. 14h30-15h30: Các TBA Phú An 1, Phú An 2, Bơm 
Cây Da, Chiếu Sáng 3, Thuận Phát, Thái Anh, Góm Cổ và Tân Vạn Xuân - xã 
Tây Xuân; TBA Bình Nghi 6, Bình Nghi 1, Đại Đồng - xã Bình Nghi. 14h-16h30:  
Lộ 1 TBA Gò Đo - xã Bình Nghi.

THỨ BẢY, NGÀY 8.10.2022: H. Phù Mỹ: 13h15-16h45: TBA Phú Nhiêu 2 - 
xã Mỹ Phong. 14h15-16h45: TBA Mỹ Phong - xã Mỹ Phong. 7h15-11h30: Các 
TBA Diêm Tiêu, Cụm CN Diêm Tiêu - thị trấn Phù Mỹ. 8h15-10h15: TBA Phù 
Mỹ 7 - thị trấn Phù Mỹ.

CHỦ NHẬT, NGÀY 9.10.2022: H. Phù Cát: 7h50-10h10: Khu An Kiều - thị 
trấn Ngô Mây.

THỨ HAI, NGÀY 10.10.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Vấn Trinh. 
H. Phù Mỹ: 7h15-11h45: Các TBA Bình Trị 2, Nhà máy nước - xã Mỹ Quang; Lộ 
Bắc TBA Bình Trị - xã Mỹ Quang.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện 
trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối với 
các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện lực 
Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. Trung tâm CSKH: 19001909 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 40/2022 từ ngày 4.10.2022 đến ngày 10.10.2022
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Bình Định

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

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99245-TS; Công dụng: 
Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hải Phòng; Mẫu thiết kế: 
TK 26-16/V-01-07; Cơ quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt 
Nam; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 29,10; Ltk,m: 26,05. 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,00; Btk,m: 6,74.
- Chiều cao mạn D,m: 3,40; Chiều chìm d,m: 2,60; Mạn khô f,m: 0,80. 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 145,23; Sức chở tối đa, tấn: 142,7.
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 10,00. 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy
Công suất
(sức ngựa)

Nơi chế tạo

 1 DOOSAN 612458 880 Hàn Quốc

MP1 DOOSAN Không tìm ra số máy 280 Hàn Quốc

MP2 HYUNDAI GJ629127 84 Hàn Quốc

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành,  
khuyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 1.824.930.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 360.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ,  

tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 10.10.2022 tại Trụ sở Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền 
đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, 
tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và 
công bố giá: Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 13.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, 
phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia 
đấu giá là cá nhân, doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy định 
không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá 
theo quy chế, thông báo đấu giá tài sản. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99539-TS; Công dụng: 
Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hải Phòng; Mẫu thiết kế: 
TK 26-16/V-01-11; Cơ quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt 
Nam; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 29,10; Ltk,m: 26,05. 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,00; Btk,m: 6,74. 
- Chiều cao mạn D,m: 3,40; Chiều chìm d,m: 2,60; Mạn khô f,m: 0,80.
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 145,23; Sức chở tối đa, tấn: 142,7. 
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 10,00. 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy Công suất
(sức ngựa) Nơi chế tạo

1 DOOSAN (4V222TIM) 612467 880 Hàn Quốc

MP1 DOOSAN 652901 280 Hàn Quốc

MP2 HYUNDAI GJ629126 84 Hàn Quốc

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 1.419.120.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 280.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ,  

tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 10.10.2022 tại Trụ sở Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền 
đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, 
tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và 
công bố giá: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 13.10.2022 tại Trụ sở Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, 
phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia 
đấu giá là cá nhân, doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy định 
không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá 
theo quy chế, thông báo đấu giá tài sản.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99789-TS; Công dụng: 
Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Nam Định; Mẫu thiết kế:  
LC-01.25; Cơ quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế & DVKT tàu thủy Việt Hàn; 
Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 30,80; Ltk,m: 27,80; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,80; Btk,m: 7,50; 
- Chiều cao mạn D,m: 3,90; Chiều chìm d,m: 2,90; Mạn khô f,m: 1,00; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 208; 
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 12,00; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy Công suất
(sức ngựa) Nơi chế tạo

1 MITSUBISHI (S6R-MPTK) 69619 822 Nhật Bản

MP1 NEF67TM7 S.500 1419079 252 Ý

MP2 NEF67TM7 S.500 1419249 252 Ý

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng cá Tam Quan; Địa chỉ: Khu phố Thiện 
Chánh 1, phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 2.141.873.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 400.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước 
giá 30.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.

Địa chỉ: QL 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 14.10.2022 tại Trụ sở Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 12.10.2022 đến  
17 giờ ngày 14.10.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
9 giờ 30 phút ngày 17.10.2022 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự  
TX Hoài Nhơn.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, 
phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu 
giá là cá nhân, doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy định không 
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế, 
thông báo đấu giá tài sản.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
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Nhận lời mời của Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước 
Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz 
thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 
ngày 28.9 - 2.10.2022.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức 
Việt Nam lần này là chuyến thăm ngoài 
khu vực Mỹ Latinh đầu tiên của Thủ 
tướng Cuba Manuel Marrero Cruz kể từ 
khi nhậm chức (tháng 12.2019), cũng là 
chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp 
cao Cuba đến Việt Nam kể từ năm 2018. 

Chuyến thăm hữu nghị chính thức 
Việt Nam của Thủ tướng Cuba Manuel 
Marrero Cruz nhằm triển khai các nội 
dung thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo 
cấp cao hai nước, tiếp nối và phát triển 
quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, thể 
hiện quyết tâm của hai bên trong việc 
tiếp tục phát triển và thắt chặt hơn nữa 
quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, 
tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân 
dân hai nước.

Chuyến thăm có ý nghĩa tiếp nối và 
phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị 
và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, 
triển khai các nội dung thỏa thuận đạt 
được nhân chuyến thăm cấp Nhà nước 
tới Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng tháng 3.2018, chuyến thăm hữu 
nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch 
Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ 
trưởng Cuba Miguel Diaz - Canel tháng 
11.2018 và chuyến thăm hữu nghị chính 

NATO triệu tập 
cuộc họp đặc biệt 
về cung cấp vũ khí

Ngày 27.9, các quan chức Mỹ cho 
biết nước này đang chuẩn bị gói vũ 
khí mới trị giá 1,1 tỷ USD để hỗ trợ 
Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Đây sẽ là gói vũ khí mới nhất dành 

 Ngày 27.9, Quốc vương Saudi 
Arabia Salman bin Abdulaziz đã ban 
hành các sắc lệnh hoàng gia về việc cải 
tổ nội các, theo đó Thái tử Mohammed 
bin Salman được bổ nhiệm làm Thủ 
tướng và Hoàng tử Khalid bin Salman 
được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc 
phòng của nước này.

 Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng 
tham mưu trưởng liên quân (JCS) của 
Hàn Quốc thông báo ngày 28.9, Triều 
Tiên đã phóng một tên lửa ra bờ biển 
phía Đông nước này.

 Ngày 28.9, Trung Quốc khởi 
công xây dựng đường ống thứ 4 trong 
khuôn khổ dự án mạng lưới đường ống 
lớn, vận chuyển khí đốt tự nhiên từ 
miền Tây sang miền Đông nước này.

 Hãng thông tấn nhà nước 
Syria (SANA) đưa tin quân đội Thổ 
Nhĩ Kỳ ngày 27.9 đã nã pháo vào tỉnh 
Hasakah ở phía Bắc thủ đô Damascus, 
khiến 2 người thiệt mạng và 8 người 
khác bị thương.

 Chiều 27.9 đã xảy ra vụ nổ súng 
bên ngoài 1 trường trung học ở TP 
Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ), 
khiến 1 người thiệt mạng và 3 người 
bị thương.

(Theo TTXVN)

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước 
Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens 
Stoltenberg ngày 27.9 đã triệu tập 
những người đứng đầu ngành công 
nghiệp vũ khí của khối này để thảo 
luận việc bổ sung kho dự trữ cạn kiệt 
ở Ukraine.

Theo kênh truyền hình RT, tại 
cuộc họp ở Brussels, Tổng Thư ký 
Stoltenberg hối thúc các tập đoàn 
công nghiệp - quân sự tăng tốc sản 
xuất trong bối cảnh nhiều báo cáo chỉ 
ra phương Tây đang thiếu hụt nguồn 
cung vũ khí chủ chốt.

NATO cho biết chủ đề thảo luận 
trong Hội nghị các Giám đốc Vũ khí 
Quốc gia (CNAD) tập trung vào khả 
năng sản xuất và dự trữ vũ khí của khối 
liên minh quân sự trước cuộc xung đột 
ở Ukraine.

Ông Stoltenberg nêu rõ: “Tăng 
cường kho dự trữ của NATO sẽ đảm 
bảo chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ 
Ukraine. Chúng ta cần tiếp tục hợp 
tác với tư cách là những đồng minh 
NATO”.                                 (Theo TTXVN)

Một binh sĩ chất vũ khí chở đến Ukraine lên một 
máy bay vận tải C-17 Globemaster III tại Căn cứ 
Không quân Dover, Delaware. Ảnh: Không quân Mỹ

Cháy nhà hàng 
ở Trung Quốc, 
17 người chết

Vụ cháy xảy ra tại một nhà hàng ở 
đông bắc Trung Quốc ngày 28.9. Chính 
quyền địa phương cho biết, đám cháy 
bùng phát lúc 12 giờ 40 phút tại một nhà 
hàng ở TP Trường Xuân.

Nhà hàng bị cháy ở trong khu 
công nghệ cao của khu công nghiệp 
Changchun New Area. 

Chính quyền TP Trường Xuân đăng 
thông báo trên mạng xã hội Weibo 
xác nhận lực lượng cứu hỏa đã nhanh 
chóng triển khai tại hiện trường. Công 
tác tìm kiếm và cứu hộ hoàn tất lúc  
15 giờ chiều 28.9.

Đám cháy khiến 17 người chết và  
3 người khác bị thương. 

Nguyên nhân của vụ cháy đang được 
điều tra.                                       (Theo LĐO)

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz 
thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc tháng 9.2021.

Chuyến thăm một lần nữa khẳng 
định hai bên sẽ tiếp tục kế thừa và phát 
huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp, 
quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt hai nước 
sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng 
đi vào chiều sâu và hiệu quả, trong đó 
tập trung nâng quan hệ hợp tác kinh 

tế, thương mại và đầu tư từng bước lên 
ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp 
giữa hai nước. 

Quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp 
tác toàn diện Việt Nam - Cuba được 
thiết lập và không ngừng phát triển từ 
sau Cách mạng Cuba thành công (tháng 
1.1959). 

(Theo VOV.VN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (trái) hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz trong chuyến 
thăm chính thức Cộng hòa Cuba, sáng 19.9.2021 tại thủ đô La Habana.                                               Ảnh: TTXVN

Chính quyền thân Nga ở 4 tỉnh 
Ukraine, gồm: Zaporizhzhia, Kherson, 
Lugansk và Donetsk ngày 27.9 thông 
báo đã kiểm toàn bộ số phiếu trong cuộc 
trưng cầu dân ý từ ngày 23.9 với kết quả 
lần lượt là 93,11%, 87,05%, 98,42% và 
99,23% cử tri chọn sáp nhập Nga.

“Rõ ràng Lugansk sẽ trở về với Nga”, 
lãnh đạo chính quyền Cộng hòa Nhân 

dân Lugansk (LPR) tự xưng Leonid 
Pasechnik đăng trên Telegram.

“Tất cả chúng tôi mong muốn điều 
này từ lâu”, Denis Pushilin, lãnh đạo 
Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự 
xưng, nói, đồng thời hoan nghênh kết 
quả “to lớn” này. “Chúng tôi sẽ đoàn tụ 
với quê hương vĩ đại của chúng tôi, với 
nước Nga vĩ đại”.

Cuộc trưng cầu dân ý về sáp nhập 
Nga được tổ chức trong 5 ngày kể 
từ ngày 23.9 tại 4 khu vực Donetsk, 
Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, 
chiếm khoảng 15% lãnh thổ Ukraine. 
Người đứng đầu Thượng viện Nga cho 
biết Hạ viện có thể xem xét hợp nhất  
4 khu vực ở Ukraine vào ngày 4.10.

(Theo VnExpress.net)

4 tỉnh Ukraine tuyên bố người dân ủng hộ sáp nhập Nga

Mỹ chuẩn bị hỗ trợ gói vũ khí 
1,1 tỷ USD cho Ukraine

cho Ukraine, trong bối cảnh nước này 
chiến đấu với lực lượng Nga ở miền 
Đông Ukraine. Các quan chức giấu 
tên nói với Reuters rằng gói hỗ trợ 
mới nhất sẽ được công bố trong những 
ngày tới.

Gói vũ khí này dự kiến   sẽ sử dụng 
quỹ từ Sáng kiến   Hỗ trợ an ninh 
Ukraine (USAI) do Quốc hội Mỹ trích 
lập, cho phép chính quyền Tổng thống 
Joe Biden mua thay vì lấy vũ khí từ các 
kho hiện có của Mỹ.

Một nguồn tin cho biết gói hỗ 
trợ trên sẽ bao gồm hệ thống pháo 
HIMARS, đạn dược đi kèm, nhiều loại 
máy bay không người lái và hệ thống 
radar khác nhau, cùng với phụ tùng, 
hỗ trợ đào tạo và kỹ thuật.

(Theo TTO)

Hệ thống pháo HIMARS.                              Ảnh: REUTERS


