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Y TẾ CƠ SỞ
Đòn bẩy để phát triển 

Y tế cơ sở được xem là nền tảng 
của ngành y tế trong vấn đề bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là 
khi có dịch bệnh xảy ra. Để củng cố 

vững chắc nền tảng này, UBND tỉnh đã 
ban hành Đề án nâng cao năng lực 
hoạt động hệ thống y tế cơ sở của 

tỉnh Bình Định giai đoạn 
                                    2022 - 2025...

Đỡ đầu trẻ mồ côi đã trở thành hoạt động truyền 
thống, được phát động rộng khắp trong nhiều tổ 
chức, cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, lực lượng vũ 
trang… Cứ thế, nghĩa cử đẹp lan tỏa, đong đầy 
theo thời gian. Sự giúp đỡ kịp thời càng ý nghĩa 
sau mỗi biến cố, hoạn nạn.

KIÊN TRÌ, BỀN BỈ NHỮNG VÒNG TAY NHÂN ÁI

 u7

Kỳ 2: Lan tỏa hoạt động đỡ đầu

 u3

Qua đại dịch Covid-19, chúng ta càng thấy rõ được 
tầm quan trọng của y tế cơ sở.

- Trong ảnh: Nhân viên Trạm y tế xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh của xã. Ảnh: T. KHUY
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CÔNG AN HUYỆN VĨNH THẠNH:

Phối hợp giữ vững an ninh 
trật tự vùng giáp ranh
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THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI) 
VÀ MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH, LUẬT KHÁC  u2



2 THỜI SỰ THỨ BA, 25.10.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Thảo luận dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 
và một số nghị định, luật khác 

(BĐ) - Tiếp tục chương trình 
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 
XV, sáng 24.10, Quốc hội thảo 
luận về một số nội dung còn ý 
kiến khác nhau của dự án Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh (sửa 
đổi). Đại biểu (ĐB) Nguyễn Lân 
Hiếu (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình 
Định) đã có tranh luận về một 
số quan điểm, ý kiến của một 
số ĐBQH về dự án luật.  

Về ý kiến cho rằng luật quy 
định xóa giấy phép hành nghề 
vĩnh viễn, yêu cầu nhân viên 
y tế phải thi lại liên tục, tốn 
kém, ĐB Hiếu nhấn mạnh: Luật 
quy định là sau 5 năm, kể từ 
thời điểm được cấp phép hành 
nghề, nếu người hành nghề 
tham gia đủ các khóa đào tạo 
liên tục, đạt đủ điểm số theo 
quy định thì sẽ được tự động 
gia hạn giấy phép hành nghề. 
Đây là thông lệ của thế giới và 
nên ủng hộ. 

ĐB Hiếu cho rằng Hội đồng 
y khoa là một tiến bộ rõ rệt của 
dự án luật, do đó ĐB Hiếu đồng 
ý với Điều 24 quy định Hội 
đồng y khoa độc lập, nhưng 
cần bổ sung chức năng tổ chức, 
giám sát, đào tạo liên tục và đặc 
biệt là chức năng phân xử đúng 
sai đối với các kết luận tai biến 
y khoa từ hội đồng chuyên môn 
không phải do Bộ Y tế thành lập. 

Bàn về “tính đúng, tính đủ” 
chi phí khám chữa bệnh, ĐB 
Hiếu cho rằng cần có quy định 
sao cho không làm tăng chi phí 
của người dân, đồng thời các cơ 

sở y tế có thể tự chủ.
Trước quan điểm khám 

bệnh từ xa chỉ áp dụng đối với 
những người không thể đến 
được cơ sở y tế, ĐB Hiếu thông 
tin: Hiện nay, có rất nhiều hình 
thức khám chữa bệnh từ xa: 
Khám hội chẩn giữa hai bệnh 
viện, khám bệnh giữa bệnh 
viện tuyến dưới - tuyến trên, 
khám bệnh tại nhà bằng các 
công cụ… Điều kiện cần nhất 
lúc này là cơ sở vật chất, trang 
thiết bị để có thể khám chữa 
bệnh chính xác, đặc biệt là hệ 
thống PACS - hệ thống truyền 
hình ảnh từ xa. 

ĐB Hiếu cũng chia sẻ: Thời 
gian tới, hãy coi y tế công là nền 

tảng để chăm lo cho người yếu 
thế; y tế ngoài công lập là động 
lực để phát triển. Như thế thì 
luật sẽ lan tỏa và ngành y tế sẽ 
phát triển bền vững. 
l Chiều cùng ngày, các 

ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Định 
tham gia thảo luận tại tổ về dự 
thảo Nghị quyết ban hành Nội 
quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); 
dự án Luật Phòng, chống rửa 
tiền (sửa đổi); dự thảo Nghị 
quyết của Quốc hội về thời 
hiệu xử lý kỷ luật đối với cán 
bộ, công chức, viên chức (CB, 
CC, VC).

Thảo luận về dự thảo Nghị 
quyết của Quốc hội về thời 
hiệu xử lý kỷ luật đối với CB, 

CC, VC, Trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lê Kim Toàn thống nhất 
cao đối với thời hiệu xử lý kỷ 
luật, cụ thể là hình thức khiển 
trách từ 2 năm lên 5 năm, hình 
thức cảnh cáo từ 5 năm lên 10 
năm để thống nhất với thời 
hiệu xử lý kỷ luật của đảng 
đối với CB, CC, VC, tránh mâu 
thuẫn, chồng chéo. ĐB Toàn 
đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ, 
cơ quan hữu quan tiếp tục có 
những nghiên cứu, rà soát lại 
các quy định về hình thức xử 
lý kỷ luật đối với CB, CC, VC 
để đảm bảo sự thống nhất với 
các hình thức xử lý kỷ luật về 
mặt đảng đối với đảng viên là 
CB, CC, VC bị xử lý kỷ luật về 
mặt chính quyền. Nếu kịp, thì 
nên điều chỉnh luôn trong dự 
thảo nghị quyết này. Trường 
hợp chưa chuẩn bị kịp thì có 
thể ban hành một hướng dẫn 
để thực hiện thống nhất. 

Đối với dự thảo Nghị quyết 
ban hành Nội quy kỳ họp Quốc 
hội (sửa đổi), ĐB Toàn đề xuất 
bổ sung hình thức họp trực 
tuyến kết hợp với trực tiếp; 
giao cho Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội quyết định việc triệu 
tập các kỳ họp với hình thức 
phù hợp. 

Trước thực trạng rất nhiều 
nội dung đã thảo luận, tập hợp 
tại phiên thảo luận tổ lại được 
đại biểu tham gia một lần nữa 
tại phiên thảo luận nghị trường, 
ĐB Toàn đề nghị Quốc hội cần 
có quy định để kết nối hai phiên 

Giám sát công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí, 
ổn định dân cư ở An Lão

Ngày 24.10, Đoàn giám sát 
của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 
do Trưởng Ban Sô Y Lũy làm 
trưởng đoàn đã giám sát công 
tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí, 
ổn định dân cư ở vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số (DTTS) và miền 
núi, vùng đặc biệt khó khăn trên 
địa bàn huyện An Lão từ năm 
2019 - 2021.

Trước khi làm việc với 
huyện An Lão, Đoàn đã đi khảo 
sát thực tế đất ở, đất sản xuất tại 
khu tái định cư hồ chứa nước 
Đồng Mít, xã An Dũng.

Theo báo cáo của huyện An 
Lão, thời gian qua, việc giải 
quyết đền bù, giải phóng mặt 
bằng, thu hồi đất để thực hiện 
quy hoạch giao đất cho các tổ 
chức, DN thực hiện các chương 
trình, dự án đã được địa phương 
triển khai theo đúng kế hoạch 

đăng ký sử dụng đất được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt. Đặc 
biệt giai đoạn 2019 - 2021, huyện 
An Lão đã hoàn thành việc thực 
hiện dự án trọng điểm định 
canh, định cư tập trung xã An 
Dũng để thực hiện dự án hồ 
chứa nước Đồng Mít. Trong đó 
đã bố trí chỗ ở ổn định cho 480 
hộ với 1.709 nhân khẩu; diện 
tích đất đã giao là 21,02 ha đất 
ở, 55,97 ha đất trồng cây lúa 
nước, 349,5 ha đất trồng rừng 
sản xuất. Nhờ đó, đời sống 
người dân tại nơi ở mới đang 
dần ổn định.

Trưởng đoàn giám sát ghi 
nhận những nỗ lực của các cấp 
chính quyền huyện An Lão 
trong công tác quy hoạch, sắp 
xếp, bố trí, ổn định dân cư ở 
vùng đồng bào DTTS và miền 
núi, vùng đặc biệt khó khăn; 

đồng thời đề nghị huyện An 
Lão cần tham mưu phối hợp 
các cấp có thẩm quyền để 
sớm hoàn chỉnh địa giới hành 
chính của xã An Dũng cũng 
như triển khai cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất ở, đất 
sản xuất cho người dân để đảm 
bảo quyền lợi cho người dân xã 
An Dũng. Ngoài ra, huyện cần 
điều tiết quy hoạch, không gian 
sống một cách hợp lý tại một số 
khu tái định cư khác trên địa 
bàn; chú trọng việc định cư 
phải thực hiện cùng với định 
canh; đồng thời có những giải 
pháp đồng bộ giải quyết tình 
hình thiếu đất ở, đất sản xuất 
trong vùng đồng bào DTTS 
trên địa bàn huyện, tạo điều 
kiện để đồng bào DTTS ổn định 
đời sống.     

HỮU BÁ

CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐƠN MAY MẮN ĐỢT 1 NĂM 2022:

Xác định 15 cá nhân, hộ kinh doanh 
may mắn trúng thưởng

(BĐ) - Sáng 24.10, tại Cục 
Thuế tỉnh, Hội đồng giám sát 
Chương trình hóa đơn may mắn 
của tỉnh đã bấm nút lựa chọn và 
công bố hóa đơn may mắn đợt 1 
năm 2022. Đợt này, có 81.680 cá 
nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh sở hữu hóa đơn điện tử mua 
hàng có mã của cơ quan thuế 
phát sinh trong quý II/2022 đủ 
điều kiện tham gia chương trình 
được đưa vào ứng dụng hóa đơn 
may mắn của ngành thuế để lựa 
chọn ngẫu nhiên.

Kết quả, có 15 cá nhân, hộ 
kinh doanh trúng thưởng hóa 
đơn may mắn với tổng trị giá 
30 triệu đồng, trong đó có 1 giải 
nhất trị giá 5 triệu đồng thuộc 
về Nhà sách Sâm Phương. Ứng 
dụng hóa đơn may mắn cũng đã 
lựa chọn ngẫu nhiên 3 cá nhân, 

hộ kinh doanh trúng giải nhì, 
mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 5 
cá nhân, hộ kinh doanh trúng  
giải 3, mỗi giải trị giá 2 triệu 
đồng và 6 cá nhân, hộ kinh 
doanh trúng giải khuyến khích, 
mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Theo Cục Thuế tỉnh, Chương 
trình hóa đơn may mắn được 
thực hiện mỗi quý một lần, nhằm 
khuyến khích người tiêu dùng 
yêu cầu người bán phải lập hóa 
đơn điện tử có mã của cơ quan 
thuế khi mua - bán hàng hóa, 
dịch vụ để tăng cường quản lý 
doanh thu, tránh thất thu ngân 
sách Nhà nước; đồng thời tạo 
thói quen mua hàng hóa, dịch 
vụ phải có hóa đơn, chứng từ 
hợp pháp, nhằm bảo vệ quyền 
lợi của người tiêu dùng.      

TIẾN SỸ

ĐB Nguyễn Lân Hiếu tranh luận về một số quan điểm của các ĐBQH khác về dự 
án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).          Ảnh: Quochoi.vn

Đầu tư hơn 5 tỷ đồng làm đường vào di tích 
mộ Lê Công Miễn

UBND huyện Tuy Phước 
vừa quyết định đầu tư xây dựng 
đường vào di tích mộ Lê Công 
Miễn, kết nối tuyến giao thông 
DH 42, thuộc xã Phước Hiệp, với 
kinh phí đầu tư trên 5 tỷ đồng. 

Theo thiết kế, tuyến đường có 

chiều dài gần 250 m, nền đường 
rộng 7,5 m, mặt đường rộng  
5,5 m được đúc bê tông xi măng. 
Công trình đang triển khai thi 
công, phấn đấu hoàn thành và 
đưa vào sử dụng trong tháng 
2.2023.

Lê Công Miễn (1740 - 1800) 
là đại văn thần thời Tây Sơn, 
nguyên quán thôn Luật Chánh, 
xã Phước Hiệp. Mộ của ông được 
UBND tỉnh công nhận di tích lịch 
sử văn hóa cấp tỉnh vào ngày  
24.3.2000.                               X.THỨC

Hỗ trợ 10 trẻ có cha, mẹ 
thương vong do tai nạn lao động

Ngày 24.10, đại diện lãnh đạo 
Sở LĐ-TB&XH đến thăm, động 
viên và trao hỗ trợ từ Quỹ Bảo 
trợ trẻ em Việt Nam cho 6 trẻ ở 
huyện Tuy Phước có cha, mẹ bị 
thương hoặc tử vong do tai nạn 
lao động tại Công ty TNHH MTV 
Savvy Seafood Việt Nam (Khu 

công nghiệp Nhơn Hòa, TX An 
Nhơn) ngày 15.9. Mỗi em được 
Quỹ hỗ trợ 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em 
Việt Nam cũng hỗ trợ số tiền tương 
tự cho 4 em ở TX An Nhơn có cha, 
mẹ thương vong trong vụ tai nạn 
lao động nói trên.    XUÂN VINH

thảo luận với nhau. Thảo luận 
tại tổ là nền tảng, là sự chuẩn 
bị cho phiên thảo luận tại hội 
trường để phiên thảo luận tại 
hội trường tập hợp được các ý 
kiến sâu hơn, tránh lan man, 
trùng lặp. Ngoài nội dung chất 
vấn tại nghị trường, cần tăng 
cường và mở rộng thêm hoạt 
động chất vấn, giải trình tại 
phiên họp của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội và tại các ủy ban, 
cơ quan của Quốc hội… 

Thảo luận về dự án Luật 
Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), 
ĐB Nguyễn Thị Thu Thủy đề 
cập đến các hoạt động mới liên 
quan đến tài sản ảo, tiền điện 
tử, tiền ảo hiện chưa có khung 
pháp lý điều chỉnh và quản lý. 
Để dự thảo luật bao quát các 
hoạt động mới phát sinh, ĐB 
Thủy đề nghị ban soạn thảo 
xem xét, bổ sung, dẫn chiếu các 
quy định của các nước đã công 
nhận đối với loại hình này. 

Cũng liên quan đến dự án 
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa 
đổi), ĐB Đồng Ngọc Ba cho rằng 
cần có nghiên cứu kỹ để có thể 
mở rộng những đối tượng giao 
dịch phải thông qua ngân hàng. 
Cần có cơ chế xử lý, sử dụng 
hiệu quả các cơ sở dữ liệu hiện 
có như cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư để nắm các thông tin, 
xác định giao dịch đáng ngờ, 
dấu hiệu rửa tiền; bên cạnh 
đó, cần có cơ chế bảo vệ bí mật  
cá nhân…         

NGUYỄN MUỘI
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Đòn bẩy để phát triển 
y tế cơ sở

Y tế cơ sở được xem là nền tảng của ngành y tế trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
nhất là khi có dịch bệnh xảy ra. Để phát triển nền tảng này, UBND tỉnh đã ban hành Đề án 
nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025. 
Báo Bình Định phỏng vấn ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế, về một số nội dung cốt lõi, 
sức tác động của Đề án. 

Giám đốc Sở Y tế 
LÊ QUANG HÙNG

TTYT huyện sẽ tuyển dụng bác sĩ, luân chuyển bác sĩ từ huyện đến xã, xã đến huyện. 
- Trong ảnh: Khám bệnh tại TTYT TX An Nhơn.                                                                     Ảnh: T. KHUY

l Thưa ông, cần nhìn nhận 
như thế nào cho đúng về vai trò 
của y tế cơ sở trong việc chăm 
sóc sức khỏe nhân dân?

- Trước tiên chúng ta phải 
nói rõ là y tế cơ sở gồm y tế 
tuyến huyện và tuyến xã. Y tế 
cơ sở có vai trò rất quan trọng, 
là tuyến đầu, rất gần dân, là 
nền tảng của cả hệ thống y tế. 
Qua đại dịch Covid-19, ta càng 
thấy rõ y tế cơ sở đóng vai trò 
cực kỳ quan trọng như thế nào. 
Tuy nhiên, qua đại dịch, y tế cơ 
sở cũng bộc lộ nhiều lỗ hổng, 
như: Cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, nhân lực, các chính sách liên 
quan đến con người. Trong dịch 
Covid-19, trạm y tế thực sự như 
một pháo đài tại xã, phường, 
thị trấn, khi đó, rất cần cơ sở 
đàng hoàng để làm việc, chống 
dịch, thu dung bệnh nhân. Biết 
như thế sẽ hiểu vì sao phải xây 
dựng trạm y tế rộng rãi, kiên 
cố như vậy.

Đề án nâng cao năng lực 
hoạt động hệ thống y tế cơ sở 
này cũng dựa trên sự thiếu hụt 
đó. Phải nói đề án này được ban 
hành rất kịp thời. Sau khi dịch 
vừa được khống chế, UBND 
tỉnh phê duyệt đề án này ngay, 
thể hiện sự quan tâm rất lớn 
của tỉnh đối với y tế cơ sở. 

l Trong vòng 3 năm 2022 - 
2025, Đề án sẽ giải quyết những 
vấn đề nào, thưa ông?

- Đề án nhấn mạnh vào lỗ 
hổng của y tế cơ sở. Do vậy, 
với giai đoạn ngắn hạn, trong 
vòng 3 năm, Đề án giải quyết 
được các vấn đề, gồm: Bổ sung 
cho Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế của Trung 

ương, đầu tư cơ sở vật chất cho 
các TTYT, xây dựng mới và sửa 
chữa các trạm y tế trên các địa 
bàn ưu tiên, bổ sung trang thiết 
bị, phát triển nhân lực.

Tôi nói thêm một chút về 
Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế, chương trình này 
sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho 5 
TTYT (Tuy Phước, Phù Cát, 
Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tây Sơn). 
Còn Đề án nâng cao năng lực 
hoạt động hệ thống y tế cơ sở 
sẽ đầu tư cơ sở vật chất cho các 
TTYT còn lại.

Tất nhiên, đầu tư cơ sở vật 
chất không phải là xây dựng 
lại toàn bộ cơ sở vật chất cho 
y tế cơ sở nhưng nhờ được đầu 
tư, sẽ giải quyết được một số 
vấn đề cơ bản, đặc biệt là xây 
dựng khoa kiểm soát bệnh tật 
tại tuyến huyện một cách hoàn 
chỉnh. Vì khi xảy ra dịch như 
Covid-19 thì khoa kiểm soát 
bệnh tật tại tuyến huyện đóng 
vai trò cực kỳ quan trọng. Gần 
như đó là trung tâm chỉ huy, 

trung tâm điều phối về y tế 
dự phòng, phòng chống dịch. 
Tại đó, tổng hợp các nguồn lực 
phòng chống dịch, như: Kho 
dược, thuốc, vật tư y tế để 
phòng chống dịch. Cùng với đó 
là sửa chữa, xây dựng mới một 
số các khoa phòng tại 6 TTYT 
ngoài Chương trình phục hồi 
và phát triển kinh tế.

l Thưa ông, còn về trạm y 
tế, nơi gần dân nhất thì sao?

- Đề án sẽ xây mới và sửa 
chữa các trạm y tế tại các địa 
bàn ưu tiên, tất nhiên chưa phủ 
hết tất cả trạm y tế nhưng ít 
nhất cũng đáp ứng được nhu 
cầu. Điểm nhấn lần này là việc 
xây dựng các trạm y tế sẽ do 
các địa phương làm chủ đầu 
tư, kinh phí do tỉnh và huyện 
cùng chi trả. 

Còn về trang thiết bị y tế, 
đối với tuyến xã sẽ bổ sung 
đủ theo danh mục trang thiết 
bị y tế do Bộ Y tế quy định. 
Ngoài ra sẽ mua sắm bổ sung 

cho nhu cầu nâng cao kỹ thuật 
của các TTYT. 

l Nhân lực là điểm vô cùng 
cần thiết nhưng cũng rất khó 
khăn, tỉnh và ngành y tế sẽ có 
những giải pháp nào, thưa ông?

- Trong bối cảnh hiện nay, 
việc đào tạo đội ngũ y tế nói 
chung và y tế cơ sở rất khó 
khăn. Thứ nhất là do thiếu 
người nên việc cho nhân viên 
y tế đi đào tạo sẽ khó vì đặc thù 
của y tế là phải khám chữa bệnh 
hằng ngày. Thứ hai là kinh phí, 
vì theo quy định thì các đơn 
vị sự nghiệp phải chi trả chi 
phí đào tạo cho nhân viên của 
mình, hiện nguồn kinh phí của 
các đơn vị sau Covid-19 rất khó 
khăn. Hy vọng, một đề án riêng 
về phát triển nhân lực y tế cơ 
sở (được xây dựng theo Đề án 
nâng cao năng lực hoạt động hệ 
thống y tế cơ sở) sắp tới sẽ giải 
quyết được vấn đề này.

Hiện nay, ngành y tế tăng 
cường tuyển dụng cho y tế cơ 
sở, đảm bảo đủ người làm việc 
ở trạm y tế xã. TTYT huyện 
cũng sẽ tuyển dụng bác sĩ, luân 
chuyển bác sĩ từ huyện đến xã, 
xã đến huyện. Tạo điều kiện 
cho anh em ở xã được làm việc 
ở huyện. 

Trong phạm vi ngắn hạn, Đề 
án nâng cao năng lực hoạt động 
hệ thống y tế cơ sở sẽ tạo ra bức 
tranh mới, động lực mới để y tế 
cơ sở hoạt động ngày càng tốt 
hơn, phục vụ tốt nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe của người dân. 

l Xin cảm ơn ông!
THẢO KHUY (Thực hiện)

l Gần 200 cán bộ CTĐ cấp 
huyện, xã, CLB 25 Bình Định 
và các CLB người tình nguyện 
CTĐ trong tỉnh tham dự tập huấn 
công tác hội và phong trào CTĐ 
năm 2022 do Hội CTĐ tỉnh tổ 
chức ngày 24.10. Các cán bộ CTĐ 
được giới thiệu những văn bản 
mới liên quan công tác CTĐ, gồm: 
Nghị quyết Đại hội Hội CTĐ tỉnh 
lần thứ IX và Hội CTĐ Việt Nam 
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 
Nghị định số 93/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ về vận động, tiếp 
nhận, phân phối và sử dụng các 
nguồn đóng góp tự nguyện khắc 
phục khó khăn do thiên tai, dịch 
bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân 
mắc bệnh hiểm nghèo; hướng 
dẫn công tác tuyên truyền, vận 
động hiến máu tình nguyện; giới 
thiệu những nét mới trong công 
tác xã hội, ứng phó với thiên tai… 

NGỌC TÚ
l Phối hợp quản lý, giáo 

dục người chấp hành xong án 
phạt tù tại địa phương là nội 
dung mà chi đoàn cơ sở Phòng 
Cảnh sát thi hành án hình sự và 
bổ trợ tư pháp (CA tỉnh) và Đoàn 
phường Trần Phú, TP Quy Nhơn 
ký kết vào chiều 24.10. Theo đó, 
hai đơn vị sẽ tăng cường công 
tác tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật về tái hòa nhập cộng đồng; 
hỗ trợ, tư vấn các thủ tục pháp 
lý cần thiết; có kế hoạch giúp đỡ, 
định hướng nghề nghiệp cho 
người chấp hành xong án phạt 
tù; thường xuyên quan tâm, động 
viên họ chấp hành các quy định 
của pháp luật… K.ANH
l Ngày 24.10, vợ chồng ông 

Phạm Chín (quê ở huyện Tây 
Sơn) hiện sinh sống và làm việc 
tại TP Hồ Chí Minh đã trao tặng 6 
suất học bổng Chắp cánh ước mơ 
cho các em học sinh Trường THCS 
Bình Nghi (huyện Tây Sơn). Trong 
đó, 5 suất cho học sinh khó khăn, 
mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng 
và 1 suất cho học sinh mồ côi cha 
mẹ, trị giá 1 triệu đồng. 

MỘC MIÊN 
l CA huyện Phù Mỹ phối 

hợp với Công ty Honda Tiến 
Dũng và chính quyền xã Mỹ 
Thành tổ chức tuyên truyền pháp 
luật về ATGT và hướng dẫn kỹ 
năng lái xe an toàn cho gần 300 
ĐVTN, người dân trên địa bàn xã, 
ngày 23.10. Tại đây, cán bộ CSGT 
CA huyện phổ biến kiến thức cơ 
bản của Luật Giao thông đường 
bộ, Nghị định của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông. Dịp 
này, Công ty Honda Tiến Dũng 
tặng 25 suất quà (500 nghìn 
đồng/suất) cho người dân trên 
địa bàn xã. VĂN TỐ
l Ngày 23.10, Đoàn Thanh 

niên Sở NN&PTNT phối hợp với 
Đoàn thanh niên Sở TN&MT, Chi 
đoàn Cảng vụ 312, Trạm Rađa tầm 
xa 3512 thuộc vùng 3 Hải quân 
tổ chức trồng 1.000 cây phi lao ở 
rừng phòng hộ ven biển tại thôn 
Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù 
Cát. Ngoài ra, thanh niên các đơn 
vị trên còn trao tặng Trạm Rađa 
tầm xa 3512 công trình Vườn 
cây ăn trái thanh niên, với 50 cây 
mãng cầu, nhân dịp kỷ niệm 47 
năm ngày thành lập Vùng 3 Hải 
quân (26.10.1975 - 26.10.2022). 

THÀNH NGUYÊN

TIN VẮN

Hoàn thành xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở 
rộng cơ sở hạ tầng cơ bản, hoàn chỉnh cho 11 
TTYT huyện và 52 trạm y tế. 

Hoàn thành mua sắm đầy đủ các trang thiết bị 
thiết yếu cho 159 trạm y tế theo danh mục Bộ Y tế 
quy định; mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng 
chủ yếu cho các TTYT huyện theo phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật và năng lực sử dụng của từng đơn vị. 

Phát triển nguồn nhân lực tại TTYT huyện và 
trạm y tế, cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo 

cơ cấu nhân lực phù hợp. 
Giường bệnh kế hoạch của các TTYT đạt 

2.050 giường. 
Trên 95% dân số được quản lý, theo dõi bằng 

hồ sơ sức khỏe điện tử. 
100% trạm y tế thực hiện tốt các nội dung 

chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã. 
Duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu 

chí quốc gia về y tế xã theo tiêu chuẩn Bộ Y tế 
ban hành.

Một số chỉ tiêu Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của 
tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025:
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Bình Định

Chấn chỉnh tình trạng vi phạm 
về đất đai, xây dựng ở Cát Hải

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Cát Hải (huyện Phù Cát) xảy ra tình trạng nhiều người dân ngang 
nhiên lấn, chiếm đất để rào bao, đổ đất nâng nền và xây dựng công trình trái phép. Địa phương đang 
có các biện pháp khắc phục.

Một số người dân xã Cát Hải sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.       Ảnh: V.L

Theo UBND xã Cát Hải, địa phương 
đã thống kê, rà soát và bước đầu phát 
hiện 12 trường hợp tự ý lấn, chiếm đất 
để rào bao, đổ đất nâng nền và xây 
dựng công trình trái phép. Trong đó, 
một số trường hợp vi phạm với diện 
tích lớn như bà Nguyễn Thị Hiệp đổ 
đất, nâng mặt bằng khu đất rộng hơn 
857 m2; ông Võ Được đổ đất nâng nền 
khu đất rộng hơn 265 m2.

Bên cạnh đó, một số người còn 
“xí phần” nhiều diện tích đất rừng 
tại khoảnh 1, tiểu khu 234, thôn Tân 
Thắng để rào bao, sử dụng vào mục 
đích cá nhân. Một số người lấn, chiếm 
và tái chiếm đất ven tỉnh lộ 639 (đã 
được Nhà nước thu hồi, bồi thường) 
để dựng nhà tạm, xây dựng công trình 
trái phép.

Ngoài ra, nhiều trường hợp sử 
dụng đất sai mục đích, xây dựng công 
trình trên đất nông nghiệp như ông 
Mai Lương, Phan Vạn Thọ, Nguyễn 
Hy, bà Nguyễn Thị Điệp (cùng ở 
thôn Chánh Oai). Đáng nói, trong các 
trường hợp vi phạm có người đang là 
cán bộ, công chức và người nhà của 
cán bộ, công chức. Điển hình như ông 
Hồ Chạy (Hiệu trưởng Trường Tiểu 
học Cát Hải) lấn, chiếm gần 48 m2 đất 
tại thôn Tân Thanh do UBND xã Cát 
Hải quản lý để xây dựng công trình 
trái phép.

Ông Lê Văn Diêu, Chủ tịch UBND 
xã Cát Hải, cho biết: UBND xã đã lập 
biên bản vi phạm trong lĩnh vực đất 
đai, xây dựng và ra quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính đối với 7 trường 

hợp, đề nghị khắc phục, trả lại hiện 
trạng đất ban đầu. 

Tuy nhiên, đến nay mới 3 trường 
hợp chấp hành, khắc phục dứt điểm vi 
phạm; 3 trường hợp chưa tự giác chấp 
hành gồm ông Nguyễn Văn Lạc, ông 
Võ Được, bà Nguyễn Thị Hiệp. Riêng 
ông Hồ Chạy đã tự tháo dỡ một phần 
công trình xây dựng vi phạm, hiện tiếp 
tục tháo dỡ và khắc phục hậu quả, trả 
lại đất cho UBND xã quản lý.

Đối với 5 trường hợp vi phạm còn 
lại, UBND xã đã và đang đo vẽ hiện 
trạng thửa đất, lập biên bản kiểm tra 
hiện trường, củng cố hồ sơ để xử lý 
theo quy định pháp luật. Ngoài ra, 

UBND xã tiếp tục mời 3 trường hợp 
chưa chấp hành quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính để làm việc, yêu cầu 
tự giác chấp hành; nếu không sẽ lập 
hồ sơ cưỡng chế theo đúng quy định.

“Tới đây, UBND xã tiếp tục rà soát, 
thống kê các trường hợp lấn, chiếm đất 
đai, xây dựng công trình trái phép còn 
tồn tại trên địa bàn xã để phân loại và 
lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp 
luật. Quan điểm của địa phương là 
kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các 
trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật 
tự trong quản lý đất đai và xây dựng”, 
ông Lê Văn Diêu cho hay.

VĂN LỰC

CA huyện Tây Sơn bắt đối tượng truy nã
Ngày 24.10, CA huyện Tây Sơn cho 

biết đã bắt được đối tượng Trần Đình 
Lạc (SN 1991, ở thị trấn Phú Phong, 
huyện Tây Sơn) bị truy nã về hành vi 
cố ý gây thương tích. 

Trần Đình Lạc là đối tượng cầm 
đầu trong một vụ cố ý gây thương 
tích xảy ra cuối năm 2021 với tính chất 
rất nghiêm trọng. Việc bắt Lạc giúp 
cơ quan CA sớm củng cố hồ sơ xử lý 
vụ việc theo quy định của pháp luật. 
Thời điểm bị bắt, đối tượng Lạc lẻn 
về nhà thì bị các trinh sát mật phục, 
bắt giữ.

Theo điều tra của cơ quan CA, đầu 
tháng 12.2021, Nguyễn Ngọc Nguyên 
(SN 1995), Nguyễn Văn Tình (SN 1998) 
và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, cùng ở 
tỉnh Khánh Hòa) đến huyện Tây Sơn 
để làm ăn. Khi đến Tây Sơn, do có 
quen trước đó nên Tuấn dẫn Nguyên, 
Tình gặp Trần Đình Lạc. Ngay trong 

Tai nạn giao thông, 
1 người chết

Sáng 24.10, Bùi Long Đại (SN 2005, 
ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) 
điều khiển mô tô biển số 77K-1099.05 
đến ngã tư Đặng Thành Chơn - Trần 
Đình Châu (thị trấn Tăng Bạt Hổ) thì va 
chạm với ô tô biển số 77H-4652 do ông 
Đặng Văn Khôi (SN 1960, ở thị trấn Tăng 
Bạt Hổ) điều khiển. Hậu quả, Đại chết 
trên đường đưa đi cấp cứu. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được 
CA huyện Hoài Ân điều tra, làm rõ.   N.G

Chữa bệnh mãi không khỏi, “giải quyết” bằng dao
CA TX An Nhơn và các đơn vị 

nghiệp vụ CA tỉnh đang tập trung 
điều tra làm rõ vụ đánh người xảy ra 
ở phường Bình Định (TX An Nhơn).

Theo điều tra của cơ quan CA, 
ngày 17.10, Nguyễn Quốc Thịnh (SN 
1984, ở phường Đập Đá, TX An Nhơn) 
mang 1 con dao đến nhà ông Võ Văn 

C. (SN 1960, ở phường Bình Định) để 
giải quyết mâu thuẫn. Thịnh cho rằng 
ông C. chữa bệnh cho mình lâu nay 
nhưng chẳng những không hết mà 
bệnh tình ngày càng trở nặng.

Khi Thịnh đến nơi, ông C. không 
có nhà, chỉ có bà Nguyễn Thị T. là vợ 
ông C. Thịnh dùng dao mang theo 

chém bà T. nhiều nhát, nạn nhân 
kêu cứu và chạy sang nhà hàng xóm 
trốn. Lúc này, CA phường Bình Định 
có mặt, ngăn chặn; Thịnh dùng dao 
cố thủ trong nhà ông C. Sau đó, CA 
phường đã huy động lực lượng khống 
chế đối tượng.

T.LONG

Đối tượng Trần Đình Lạc tại cơ quan CA.         Ảnh: N.G

lần đầu gặp gỡ, Lạc đã tổ chức nhậu, 
cùng tham gia còn có Nguyễn Quốc 
Mỹ (SN 1993, ở thị trấn Phú Phong). 

Tại buổi nhậu, Lạc kể lại việc mình 
bị Trần Văn Hùng (SN 1983, ở thị trấn 
Phú Phong) đánh bị thương tích. Lạc 
nhờ Tuấn, Nguyên, Tình đánh nhóm 
của Hùng, đổi lại Lạc sẽ tạo việc làm 

tại Tây Sơn; nếu bị xử lý thì Lạc sẽ lo 
liệu. Lạc đưa ảnh Hùng cho cả nhóm 
biết mặt, cả nhóm đồng ý giúp Lạc. 

Tối 9.12.2021, Mỹ chở Tuấn đi dạo 
thì phát hiện xe ô tô của Hùng đang 
để ở một quán cà phê tại thị trấn Phú 
Phong. Sau khi xác định có Hùng bên 
trong quán, Mỹ gọi điện cho các đối 
tượng Lạc, Nguyên, Tình thông báo. 
Sau đó, các đối tượng chuẩn bị hung 
khí rồi đến quán cà phê nơi có Hùng 
để đánh. Khi đến nơi, Tuấn, Nguyên 
cầm dao xông đến đâm Hùng nhiều 
nhát, làm Hùng bị thương phải đi 
cấp cứu. 

Sau khi gây án, các đối tượng quay 
về vứt hung khí. Lạc và một đối tượng 
khác đã đưa 10 triệu đồng cho Tuấn, 
Nguyên, Tình để về Khánh Hòa trốn.

CA huyện Tây Sơn đang tiếp tục 
điều tra, làm rõ vụ việc.

N.GIANG

Hỗ trợ xây 5 nhà 
Đại đoàn kết tại 
Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn
l Ngày 24.10, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với 
các địa phương tổ chức nghiệm thu 
và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 4 
hộ nghèo, hộ người dân tộc thiểu số 
có hoàn cảnh khó khăn tại các địa 
phương trong huyện. Đó là gia đình 
ông Nguyễn Văn Hiếu, ở thôn Định 
Tam, xã Vĩnh Hảo; ông Đinh Mướp, 
ở làng 7 và ông Đinh Văn Tiến, ở làng 
5, xã Vĩnh Thuận; bà Đinh Thị Nhắt ở 
làng M3, xã Vĩnh Thịnh. 

Các ngôi nhà xây dựng có diện tích 
từ 45 đến 65 m2. Tổng kinh phí hỗ trợ xây 
dựng 170 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây 1 nhà 
với số tiền 50 triệu đồng, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện hỗ trợ xây 3 nhà, mỗi 
nhà 40 triệu đồng.
l Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam phường Bồng Sơn (TX Hoài 
Nhơn) đến thăm và trao tiền hỗ trợ 
xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông 
Nguyễn Văn Tuấn (SN 1974, ở tổ 5, khu 
phố 2, phường Bồng Sơn) là gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ủy ban 
MTTQ Việt Nam phường đã trao hỗ trợ 
30 triệu đồng từ nguồn quỹ Vì người 
nghèo của địa phương; Hội Nông dân, 
Phụ nữ, CCB phường tặng thêm cho gia 
đình ông Tuấn một số vật dụng gia đình 
và 1 triệu đồng.                   NGỌC ÁNH -

 DIỆP BẢO SƯƠNG

Phường Quang Trung 
(TP Quy Nhơn) ra mắt 
mô hình PCCC

UBND phường Quang Trung (TP Quy 
Nhơn) vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình 
“Khu dân cư thực hiện tốt phong trào 3 
phòng, 3 biết về an toàn PCCC” tại khu 
phố 6. Nội dung của mô hình là 3 phòng 
về phòng nhiệt, phòng điện, phòng xăng 
dầu, khí hóa lỏng; 3 biết là biết sử dụng 
bình chữa cháy, biết chữa cháy khi có 
cháy xảy ra, biết thoát nạn, cứu người và 
di chuyển tài sản ra nơi an toàn. 

Khu phố 6 là địa bàn có chung cư 
Hoàng Văn Thụ, núi Bà Hỏa, cùng nhiều 
địa điểm thu mua phế liệu, nhà dân xây 
dựng tự phát có nguy cơ cháy cao. Mô 
hình ra đời nhằm phát huy sức mạnh tổng 
hợp của người dân tích cực tham gia hoạt 
động PCCC&CNCH, chủ động phòng 
ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ 
cháy, nổ xảy ra. Đồng thời nâng cao ý 
thức, kiến thức PCCC&CNCH cho người 
dân tại khu dân cư, hộ gia đình.  Q.HIỀN
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Bình Định

Hoàn thuế hơn 
1.385 tỷ đồng cho DN

(BĐ) - Tin từ Cục Thuế tỉnh, từ đầu 
năm đến nay, cơ quan Thuế tỉnh đã giải 
quyết 269 hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, 
thuế đầu tư xây dựng… cho DN với số 
tiền 1.385,6 tỷ đồng, giúp DN đảm bảo 
nhu cầu vốn, lưu thông tiền tệ, góp phần 
thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thông qua công tác giải quyết hoàn 
thuế, cơ quan Thuế tỉnh cũng đã công 
khai các tiêu chí rủi ro phân loại hồ sơ 
kiểm tra trước khi hoàn thuế để DN tự 
rà soát, chấp hành. Đặc biệt là tiêu chí 
về tỷ lệ số thuế phải nộp trên doanh thu 
phát sinh dưới 1% để các DN tự điều 
chỉnh tỷ lệ lãi, từ đó có nhiều DN điều 
chỉnh tăng số thuế thu nhập DN phải 
nộp so với năm 2021.                 MINH HẢI

Nhiều DN đầu mối 
kinh doanh xăng dầu 
chưa thực hiện đúng, 
đủ các quy định 

Sau khi Bộ Công Thương có công văn 
gửi Bộ Tài chính đề nghị chỉ đạo Tổng 
cục Hải quan tạo điều kiện cho một số 
DN đầu mối kinh doanh xăng dầu được 
thông quan xăng dầu để kịp thời bổ sung 
nguồn hàng nhập khẩu cho thị trường 
trong nước, Bộ Tài chính cho biết, thời 
gian qua, cơ quan hải quan không nhận 
được bất kỳ phản ánh vướng mắc của 
DN về việc giải quyết thủ tục cho các 
DN nhập khẩu xăng dầu.

Đối với một số trường hợp cụ thể 
như đề nghị gỡ bỏ các hình thức xử lý 
bằng biện pháp hành chính do nợ thuế 
và tạo điều kiện cho Công ty TNHH 
Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên 
Việt Oil được tiếp tục làm thủ tục nhập 
khẩu, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải 
quan cho biết, hiện nay, công ty này có 
số tiền thuế quá hạn nộp (số tiền cưỡng 
chế là hơn 684,4 tỷ đồng) nên Cục Thuế 
TP Hồ Chí Minh đã đề nghị cơ quan hải 
quan tạm dừng thông quan đối với công 
ty này là đúng quy định.

Đối với Công ty CP Thương mại đầu 
tư dầu khí Nam Sông Hậu, theo Nghị 
định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
thì hạn chót đến ngày 10.8.2022, các DN 
kinh doanh xăng dầu nhập khẩu phải 
trang bị thiết bị đo mức bồn bể tự động 
kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu 
xuất - nhập - tồn kho với cơ quan hải 
quan. Nhưng đến nay, tổng kho xăng 
dầu của Nam Sông Hậu không đáp ứng 
được điều kiện này, nên không đủ điều 
kiện để nhập khẩu xăng dầu.

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH 
Vận tải thủy bộ Hải Hà về việc sử dụng 
chứng thư chất lượng do nhà cung cấp 
cấp đi theo tàu nhập khẩu để xem xét 
thông quan là không phù hợp với Quyết 
định số 3810 ngày 18.12.2019 của Bộ 
KH&CN vì mặt hàng xăng dầu nhập 
khẩu phải kiểm tra chất lượng trước khi 
thông quan và cơ quan kiểm tra là Cục 
Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng.

Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính 
khẳng định, vướng mắc của các DN đầu 
mối kinh doanh xăng dầu là do chưa 
thực hiện đúng, đủ các quy định của 
pháp luật hiện hành. Bộ Công Thương 
cần yêu cầu các DN khẩn trương rà soát, 
thực hiện đúng các quy định. Trường 
hợp vượt thẩm quyền, đề nghị Bộ Công 
Thương rà soát, tổng hợp, báo cáo cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định. 

(Theo SGGP)

Theo Cục Thuế tỉnh, 9 tháng đầu 
năm 2022, cả tỉnh thu được 11.361 tỷ 
đồng, tăng 31,7% so cùng kỳ năm 
ngoái. Dù vậy theo các chuyên gia, 
trong cơ cấu nguồn thu, tiền sử dụng 
đất vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi 
đó lại có 7/17 khoản thu, sắc thuế thu 
giảm hơn cùng kỳ năm ngoái, như: 
Tiền thuê đất giảm 55,4%; thu thuế 
từ DN đầu tư nước ngoài giảm 37,1%; 
thuế bảo vệ môi trường giảm 22,1%; 
thu thuế từ DN nhà nước địa phương 
giảm 21,4%... Hoạt động xuất khẩu 
của DN cũng đang gặp khó khăn, 
kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong 
tháng 9.2022 của tỉnh giảm 3,7% so 
với tháng trước. 

Hiện giá USD đang tăng cao, khiến 
DN bị bội chi về chi phí nhập khẩu, phí 
vận tải và chịu thêm khoản chênh lệch 
tỷ giá lớn khi vay vốn bằng USD. Tình 
hình lạm phát ở các thị trường chủ 
lực xuất khẩu của tỉnh, như Mỹ, EU… 
tăng cao, khiến sức mua giảm sút, tác 
động không nhỏ đến hoạt động của 
các DN. Hơn nữa, các chính sách hỗ 
trợ của Nhà nước cho cộng đồng DN 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tiếp 
tục được ngành tài chính thực hiện sẽ 
tạo hiệu ứng tốt về mặt xã hội, song 
sẽ có nhiều nguồn thu quan trọng tiếp 
tục bị giảm, ảnh hưởng nhất định tới 
việc thu ngân sách. 

Nhận diện đúng, đầy đủ những khó 
khăn, thách thức, ngành Thuế tỉnh đã 
chủ động triển khai các giải pháp, với 
quyết tâm đảm bảo mục tiêu đề ra. 
Hiện toàn ngành đang tăng cường 
thông tin, phổ biến đến người nộp 
thuế kịp thời, đầy đủ các chính sách 
của Quốc hội và Chính phủ về miễn, 
giảm, gia hạn nộp thuế, phí, lệ phí và 
tiền thuê đất. Cùng với đó là tập trung 
hướng dẫn, giải quyết nhanh, chính 
xác các chính sách hỗ trợ của Nhà nước 
đến từng đối tượng được thụ hưởng. 

Ông Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục 

Quyết tâm thu ngân sách 
năm 2022 vượt dự toán 

Quý IV/2022, ngành Thuế tỉnh tiếp tục thiết lập mặt bằng quản lý thuế mới đối với từng loại hình doanh nghiệp 
và hộ kinh doanh, tích cực khai thác nguồn thu còn dư địa, mở rộng các lĩnh vực thu tiềm năng, đồng thời xử 
lý, truy thu nợ thuế, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2022 khoảng 15.000 tỷ đồng, đạt 134,7% dự toán.

Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát danh sách các DN còn nợ thuế để xử lý.                    Ảnh: TIẾN SỸ

Đến nay, huyện Tây Sơn đã có 7 
sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao. 
Riêng trong năm 2022, huyện đang 
trình Hội đồng đánh giá, xếp hạng 
sản phẩm OCOP của tỉnh thêm 10 sản 
phẩm, trong đó có sản phẩm bưởi da 
xanh của hộ bà Phan Thị Mộng Hoa, 
ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường.

Trên khu đất rộng 2 ha của bà Hoa, 
500 gốc bưởi hơn 3 năm tuổi lên xanh 
tốt, cho thấy rất phù hợp với điều 
kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa 
phương. Bà Hoa cho biết: “Năm nay, 
bưởi sinh trưởng và phát triển tốt, 
cho trái tương đối nhiều, tôi đã tỉa bớt 
những trái yếu, mỗi cây chỉ giữ lại từ 
15 - 20 trái tốt nhất. Mới đây, tôi đã 
thu hoạch hơn 2 tấn trái, mỗi trái nặng 
2 - 2,5 kg, bưởi có múi to, mọng nước, 
ngọt, ít hạt, nhờ đó tôi bán được với 
giá 35.000 - 40.000 đồng/kg, thu về 
gần 80 triệu đồng”.

Để sản phẩm bưởi da xanh được 
chứng nhận OCOP, gia đình bà Hoa 

Thuế tỉnh cho biết: Chúng tôi sẽ tăng 
cường bám sát địa bàn, nắm chắc tình 
hình kinh doanh của DN, hộ kinh 
doanh cũng như các sắc thuế, khoản 
thuế cần phải thu trên tất cả các lĩnh 
vực, trong đó chú trọng khai thác các 
nguồn thu còn dư địa lớn, đặc biệt 
là các lĩnh vực: Kinh doanh bất động 
sản; xây dựng các công trình, dự án; 
dịch vụ lưu trú; khai thác tài nguyên 
khoáng sản; kinh doanh số và thương 
mại điện tử…, đảm bảo công bằng 
trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Bên 
cạnh đó, tập trung xử lý tình trạng nợ 
đọng thuế, truy thu nợ thuế... để bổ 
sung nguồn thu ngân sách. 

Các sở, ngành của tỉnh cũng cam 
kết cộng đồng trách nhiệm trong thực 
hiện thu nộp ngân sách Nhà nước. 
Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài 
chính, cho biết: Sở Tài chính bám sát, 
rà soát từng chỉ tiêu thu ngân sách 
đã được HĐND tỉnh giao từ đầu năm, 
theo dõi chặt chẽ tiến độ thu trên 
từng địa bàn; phân tích, đánh giá cụ 
thể từng khu vực, từng sắc thuế đạt 

và chưa đạt tiến độ để có biện pháp 
phù hợp hơn; đồng thời tiếp tục rà 
soát các khoản thu do ngành tài chính 
quản lý để khai thác có hiệu quả. 

Trong khi đó, Sở KH&ĐT, Sở Công 
Thương chủ động cung cấp cho Cục 
Thuế tỉnh thông tin về các dự án đã 
và đang được thực hiện trên địa bàn 
tỉnh; các thông tin, dữ liệu về DN 
thành lập mới và tình hình hoạt động 
kinh doanh của cộng đồng DN để 
Cục Thuế tỉnh biết, chủ động thực 
hiện quản lý,  thu thuế. Phối hợp 
với Cục Thuế tỉnh xử lý các DN có 
khả năng nộp thuế nhưng dây dưa, 
chây ỳ không nộp, vi phạm pháp luật 
trên lĩnh vực thuế theo đề nghị của 
cơ quan thuế. Sở TN&MT cũng tiếp 
tục cung cấp hồ sơ, dữ liệu liên quan 
đến hoạt động đấu giá đất, thuê đất, 
sử dụng đất và các mỏ đất, cát… trên 
địa bàn tỉnh cùng danh sách các DN 
đã được tỉnh cấp quyền khai thác cho 
Cục Thuế tỉnh để thực hiện công tác 
quản lý, thu thuế, không để thất thoát 
nguồn thu ngân sách.    PHẠM TIẾN SỸ 

Bưởi da xanh trên chân đất Bình Tường

đã áp dụng một số biện pháp tiên tiến 
như: Tưới tiết kiệm nước, sử dụng 
phân bón hữu cơ, chế phẩm vi sinh, 
quy trình chăm sóc cây bưởi đạt 
chuẩn an toàn; thỏa mãn điều kiện 
truy xuất nguồn gốc. Và vườn bưởi 

của bà Hoa được xây dựng 
theo hướng hình mẫu để 
khuyến khích các hộ khác 
tham gia trồng, phát triển 
cây bưởi da xanh đạt chuẩn 
O C O P ,  n â n g  c a o  c h ấ t 
lượng, hình thành chuỗi 
liên kết sản xuất.

Ông Bùi Thanh Nhơn, 
Chủ tịch Hội Nông dân xã 
Bình Tường, cho biết: Xã 
tập trung chỉ đạo, khuyến 
khích các hộ dân trồng 
bưởi da xanh theo hướng 
an toàn để tạo ra trái bưởi 
chất  lượng tốt ,  gắn với 
liên kết tiêu thụ sản phẩm. 
Đồng thời, tích cực hỗ trợ, 

hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân về 
quy trình sản xuất an toàn, nhằm tạo 
ra sản phẩm chất lượng cao; thúc đẩy 
liên kết để tham gia chặt chẽ, hiệu quả 
vào lộ trình xây dựng thương hiệu.

VĂN PHONG

Vườn bưởi của bà Hoa được xây dựng theo hướng hình mẫu 
để khuyến khích các hộ khác tham gia trồng, phát triển cây 
bưởi da xanh đạt chuẩn OCOP.         Ảnh: V.P
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Thái Phiên - nghệ sĩ tuồng không ngừng học hỏi, vươn lên

Để thực hiện ước mơ trở 
thành diễn viên tuồng thực 
thụ, được đứng trên sân khấu 
múa, hát, thể hiện những vai 
diễn mình yêu thích, năm 2007 
Thái Phiên đăng ký thi và trúng 
tuyển vào lớp Trung cấp nghệ 
thuật Tuồng của Trường Trung 
cấp Văn hóa - Nghệ thuật  
Bình Định.

Năm 2010, anh ra trường và 
“đầu quân” cho Nhà hát tuồng 
Đào Tấn (nay là Đoàn tuồng 
Đào Tấn, thuộc Nhà hát nghệ 
thuật truyền thống tỉnh). Với 
năng khiếu thiên bẩm là giọng 
hát ấm, vang, mùi; vóc dáng 
cao ráo, khuôn mặt sáng nét sân 
khấu, chịu khó khổ luyện, lại 
được nhiều nghệ sĩ tiền bối chỉ 
dạy tận tình, Thái Phiên sớm 
chinh phục nhiều dạng vai khác 
nhau như kép con, kép xéo, kép 
trắng, kép vua… Thành tích 
đầu tiên trong sự nghiệp của 
anh là HCB vai kép con Trịnh 
Ấn (vở Đào Tam Xuân loạn trào) 

Sinh ra tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, vùng quê giàu truyền thống về nghệ thuật tuồng, nên 
từ bé, bộ môn nghệ thuật này thấm dần vào Nguyễn Thái Phiên (SN 1989) như một lẽ tự nhiên. 
Và cùng với niềm say mê, những nỗ lực vươn lên của chàng nghệ sĩ thuộc biên chế của Nhà hát 
nghệ thuật truyền thống tỉnh đã giúp anh gặt hái thành quả ngọt ngào.

tại Liên hoan nghệ thuật sân 
khấu truyền thống toàn quốc 
năm 2011.

Tiếp theo là bảng thành tích 
đáng tự hào của một diễn viên 
trẻ: HCB vai Chu Du trong 
trích đoạn Nhị khí Chu Du tại 
Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên 
sân khấu tuồng chuyên nghiệp 
toàn quốc năm 2014; bằng khen 
của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt 
Nam với các vai: Nhữ Hài (vở 
Nước non cửa Phật) tại Hội diễn 
sân khấu chuyên nghiệp toàn 
quốc năm 2016 và Cường (vở 
Chàng Lía) tại Liên hoan sân 
khấu Tuồng và Dân ca kịch 
chuyên nghiệp toàn quốc năm 

2018; Giải Diễn viên trẻ triển 
vọng tại Cuộc thi tài năng trẻ 
diễn viên Tuồng và Dân ca 
kịch toàn quốc năm 2020; Giải 
Diễn viên xuất sắc toàn quốc 
năm 2021; đặc biệt là HCV vai 
Lê Thánh Tông (vở Vua thánh 
triều Lê) tại Liên hoan Tuồng 
và Dân ca kịch toàn quốc năm 
2022. Hiện tại, Thái Phiên đang 
là diễn viên trụ cột của Đoàn 
tuồng Đào Tấn.

Đầu năm 2022, Đoàn tuồng 
Đào Tấn dựng thành công vở 
tuồng Nước Nam niềm khát vọng 
(kịch bản: Đào Thanh Tâm, 
đạo diễn: Hoàng Ngọc Đình) 
cùng với các nghệ sĩ gạo cội 

như NSND Xuân Hợi, NSND 
Minh Ngọc… Thái Phiên được 
tin tưởng giao vai chính - vua 
Thành Thái. 

Nghệ sĩ Thái Phiên chia sẻ: 
Từng đảm nhận nhiều vai diễn 
nhưng khi diễn vai vua Thành 
Thái, tôi thực sự thấy đây là 
một vai diễn nặng, bởi càng 
về sau vở càng dồn kịch tính. 
Mình phải diễn làm sao để bật 
lên cảm xúc vị vua yêu nước có 
lúc phải giả điên che mắt bọn 
Pháp, rồi đến lúc điên thật khi 
những người thân cận bên mình 
chết vì lý tưởng kháng Pháp, 
trong khi tâm can bị giằng xé 
vì Thượng thư Nguyễn Thân 

vừa là cha vợ, vừa là cận thần 
lại phản bội theo Pháp… Trong 
quá trình tập luyện, nhờ sự chỉ 
dạy tận tình của NSND Xuân 
Hợi, NSND Minh Ngọc, đạo 
diễn NSƯT Hoàng Ngọc Đình, 
tôi hoàn thành tốt vai diễn  
lớn này. 

Không chỉ chú trọng phát 
triển nghề nghiệp, Thái Phiên 
còn không ngừng học hỏi, nâng 
cao trình độ chuyên môn bằng 
việc đăng ký theo học lớp đại 
học Quản lý văn hóa và đã tốt 
nghiệp từ năm 2017. Đó là nỗ 
lực đáng ghi nhận của anh trên 
bước đường trở thành một diễn 
viên toàn diện về chuyên môn 
lẫn học vấn.

Ghi nhận những thành tích 
đã đạt được và sự cống hiến 
cho nền sân khấu truyền thống 
nước nhà, mới đây nghệ sĩ 
Nguyễn Thái Phiên là 1 trong 
2 cá nhân của Bình Định vinh 
dự được nhận giải thưởng Cán 
bộ, công chức, viên chức trẻ 
giỏi toàn quốc lần thứ IX, năm 
2022 (người còn lại là thượng 
úy Châu Anh Nam, Phó Đội 
trưởng, Phòng PC 4, CA tỉnh. 
Cả nước có 42 cán bộ, công 
chức, viên chức trẻ  được tuyên 
dương). Đây là giải thưởng cao 
quý của Trung ương Đoàn, 
nhằm khen thưởng, tôn vinh 
đoàn viên, thanh niên là cán 
bộ, công chức, viên chức trẻ, 
có thành tích xuất sắc trong 
rèn luyện, công tác và thực 
hiện phong trào 3 trách nhiệm, 
phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, 
tham gia cải cách hành chính 
và các phong trào thanh niên 
do Trung ương Đoàn triển khai, 
có nhiều sáng kiến được ứng 
dụng trong thực hiện. 

          NGUYỄN THÚY HƯỜNG
 

Nghệ sĩ Thái Phiên.                           Ảnh: T.H

Nghệ sĩ Thái Phiên vai vua Lê Thánh Tông (giữa) trong vở Vua thánh triều Lê.                                                                                           Ảnh: T.H
           

Suy đoán của Lý Mễ (tựa tiếng Anh 
là The Equation of Love and Death) là 
bộ phim tâm lý xã hội kết hợp hình sự 
của Trung Quốc (kịch bản và đạo diễn 
Tào Bảo Bình). 

Phim xoay quanh hành trình tìm 
kiếm người yêu của Lý Mễ (Châu Tấn 
thủ vai). Vì sự phản đối của gia đình, Lý 
Mễ và Phương Văn (Đặng Siêu thủ vai) 
phải chia tay nhau. Văn bỏ quê biền 
biệt, tuyệt mù bóng chim. Bốn năm - 
1.460 ngày trong đợi chờ và dõi tìm vô 
vọng, 54 bức thư từ Phương Văn nhưng 
không ghi địa chỉ người gửi, những con 
số ấy cứ ám ảnh lấy Lý Mễ, trong những 
thôi thúc kiếm tìm người mà cô đem 
lòng yêu thương và tin tưởng. Lý Mễ 
đến thành phố, làm nghề lái taxi với hy 
vọng lần ra manh mối về Phương Văn.

Cô tìm đủ cách để lần tìm, cũng từ 
đây, cô tình cờ gặp Cừu Thủy Thiên và 
Cừu Hỏa Quý, cũng đang đi tìm người 
bạn Tiểu Hương nhiều năm thất lạc. Từ 
đó, nhiều chuyện xảy đến khi hai thanh 
niên này vì cần tiền gấp, đã bắt và cướp 
tiền Lý Mễ. Lý Mễ may mắn thoát thân. 
Sau đó, cô mới hay họ và cả người yêu 
của cô đều dính đến một đường dây 
ma túy lớn.

Về sau, Lý Mễ tình cờ gặp lại 

Những định vị của tình yêu…
Chiều 23.10, tại Nhà hát Cải lương 

Trần Hữu Trang, Trung tâm Tổ chức 
biểu diễn và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh 
đã thực hiện chương trình biểu diễn 
nghệ thuật phục vụ thiếu nhi năm 2022 
chủ đề “Sắc màu tuổi thơ”. Chương 
trình sẽ tiếp tục trình diễn tại sân khấu 
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 
vào chiều 26.10, sáng và chiều 30.10,  
sáng 3.11.

Trong chương trình, các em thiếu 
nhi được giao lưu và thưởng thức một 
số tiết mục ca nhạc, xiếc: Sắc màu tuổi 
thơ, Con cào cào, Chú ếch con, Chú voi con 
ở bản Đôn, Lớn rồi còn khóc nhè, Ba kể con 
nghe, Bống bống bang bang, Thể dục thể 
thao, Ơi cuộc sống mến thương, Một trái 
tim một quê hương, xiếc tung hứng, quay 
đĩa, biểu diễn đi cà kheo, giao lưu và vui 
chơi với chú hề…

Đây là hoạt động phục vụ nhu cầu 
giải trí của thiếu nhi trên địa bàn TP 
Hồ Chí Minh; góp phần quảng bá, giới 
thiệu loại hình nghệ thuật sân khấu 
truyền thống đến khán giả, nhân dân 
và thiếu nhi, học sinh trên địa bàn thành 
phố; tăng cường công tác tuyên truyền 
giáo dục văn hóa, lịch sử truyền thống  
cách mạng…                         (Theo SGGP)

Chương trình  
nghệ thuật  
“Sắc màu tuổi thơ”

Phương Văn, nhưng Phương Văn không 
thừa nhận thân phận của mình, bởi anh 
sợ liên lụy tới Lý Mễ và muốn che giấu đi 
bao việc mà anh âm thầm thực hiện bấy 
lâu nay. Hóa ra, vì muốn mang đến cho 
Lý Mễ một cuộc sống đủ đầy, Phương 
Văn lao vào kiếm tiền dù biết điều mình 
làm là sai trái. Mỗi người một cách yêu, 
nhưng vô tình, họ đẩy người mình yêu 
xa mình hơn, dẫu lòng họ luôn dành cho 
đối phương niềm yêu mãnh liệt.

Xem phim, ngoài những gây cấn, hồi 
hộp theo vụ án ma túy, điều đọng lại 
nhất ở người xem vẫn là những cung bậc 
của tình yêu. Ở đó, có một Lý Mễ hết lòng 
với tình yêu, một Phương Văn thầm lặng 
và hy sinh. Đặc biệt là nữ chính Lý Mễ, 
nhiều phân cảnh của cô tạo xúc động 
cho người xem. Hành trình Lý Mễ kiếm 
tìm người cô yêu, cũng là cô đang tự đi 
tìm ở đáy sâu thẳm thức lòng mình, để 
xác tín, để định vị, về tình yêu... 

Cố chấp, ương ngạnh, quyết liệt 
nhưng đa cảm, sâu sắc, những chiều 
kích nội tâm của cô gái cá tính Lý Mễ 
được Châu Tấn - bằng tài năng diễn 
xuất thiên bẩm, đôi mắt như biết nói - 
lột tả hết sức tròn trịa, tạo ấn tượng 
mạnh với người xem.

Bộ phim thành công và mang lại 
nhiều giải thưởng danh giá cho diễn 
viên và ê kip làm phim, như giải Đạo diễn 
mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim San 
Sebastian lần thứ 56 của Tây Ban Nha 
(dành cho đạo diễn Tào Bảo Bình); giải 
thưởng Điện ảnh châu Á cho Nữ diễn 
viên xuất sắc nhất (cho diễn viên Châu 
Tấn); giải Diễn xuất xuất sắc nhất tại 
Liên hoan phim Kim Phượng Hoàng lần  
thứ 12 (diễn viên Đặng Siêu)…

NGÔ PHONG
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Kiên trì, bền bỉ những vòng tay nhân ái
Kỳ 2: Lan tỏa hoạt động đỡ đầu

Đỡ đầu trẻ mồ côi đã trở 
thành hoạt động truyền 
thống, được phát động rộng 
khắp trong nhiều tổ chức, cơ 
quan, đơn vị, hội, đoàn thể, 
lực lượng vũ trang… Cứ thế, 
nghĩa cử đẹp lan tỏa, đong 
đầy theo thời gian. Sự giúp đỡ 
kịp thời càng ý nghĩa sau mỗi 
biến cố, hoạn nạn.

Sâu rộng, lan tỏa
Ngay sau khi Đảng ủy, Bộ 

Tư lệnh BĐBP phát động trong 
các đơn vị biên phòng toàn 
quốc, chương trình “Nâng 
bước em tới trường” và sau đó 
là mô hình “Con nuôi đồn biên 
phòng” đã được cán bộ, chiến 
sĩ BĐBP tỉnh nhiệt tình hưởng 
ứng, triển khai. 

“Các cơ quan, đơn vị đã 
phối hợp với chính quyền địa 
phương, nhà trường trên địa 
bàn tiến hành khảo sát, lựa 
chọn các em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, đảm bảo các tiêu 
chí theo yêu cầu để nhận đỡ đầu 
và hỗ trợ kinh phí nhận nuôi. 
Đến năm học 2020 - 2021, các 
cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh đã 
trực tiếp nhận đỡ đầu được 67 
em”, đại tá Phan Trường Sơn, 
Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh, chia sẻ.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị 
hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng đối 
với các em thuộc chương trình 
“Nâng bước em đến trường” 
và 200 nghìn đồng/tháng đối 
với các em thuộc chương trình 
“Con nuôi đồn biên phòng”. Số 
tiền này được tiết kiệm từ tiền 
lương, phụ cấp và tổ chức tăng 
gia sản xuất, tiết kiệm chi tiêu… 
do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện 
đóng góp. 

Bên cạnh đó, qua 5 năm 
phát động, chương trình 
“Nâng bước em đến trường” 
đã hỗ trợ 2.754 suất học bổng 
với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; 
vận động đóng góp thêm từ 
các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ 
các em gần 390 triệu đồng. 
Từ mô hình “Con nuôi đồn 
biên phòng”, đã hỗ trợ 34 em 
nhỏ với tổng số tiền gần 165  
triệu đồng.

Từ năm 2017 đến nay, tổ 
chức đoàn thanh niên các cấp 
trong tỉnh đã nhận đỡ đầu 
721 trẻ em mồ côi không nơi 
nương tựa, trẻ em có cha mẹ 
mất do dịch Covid-19; tổ chức 
12 chương trình “Kết nối yêu 
thương - cùng em vượt khó”, 
“Chia sẻ cùng em thơ - San sẻ 
yêu thương, vượt qua đại dịch” 
với 3.980 suất quà trị giá 895 
triệu đồng cho thiếu nhi bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch Covid-19. 
Những năm qua, các tổ chức 
Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh 

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.                                                                             Ảnh: Sở LĐ-TB&XH

Nhiều năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh luôn sát cánh đồng 
hành với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có trẻ mồ côi. 

Năm 2021, nhân dịp tết Nguyên đán và Quốc tế thiếu nhi 1.6, 
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng trên 1.600 suất quà cho trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các huyện, thị xã, thành phố và 
trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, 
Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy 
Nhơn với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. 

Từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (262,5 triệu đồng) và hỗ trợ 
của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (500 triệu đồng), Quỹ Bảo trợ trẻ 
em tỉnh đã phối hợp với các địa phương, các nhà tài trợ tặng 750 
suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em thuộc 
hộ nghèo, cận nghèo vượt khó học khá, giỏi theo chương trình 
“Vòng tay yêu thương - Nâng bước đến trường” với định mức 1 
triệu đồng/suất, nhằm động viên, khích lệ tinh thần hiếu học, tạo 
điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực 
phấn đấu và thuận lợi bước vào năm học mới.

Từ tháng 10.2015 đến nay, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cũng là một “lá lành” hỗ 
trợ cho 15 “lá chưa lành” là trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.                    Ảnh: N.M

đã triển khai có hiệu quả cuộc 
vận động “Vì đàn em thân 
yêu”; phát huy vai trò của Quỹ 
Thắp sáng ước mơ thiếu nhi, 
phong trào “Vì bạn”, tuần lễ “Lì 
xì heo đất giúp bạn học tốt”… 
để góp phần hỗ trợ, giúp đỡ trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn tỉnh.

Tính đến cuối tháng 5.2022, 
Hội LHPN các cấp trong tỉnh 
đã đỡ đầu 262 trường hợp trẻ 
mồ côi. Đến nay, Chi nhánh 
Ngân hàng CSXH tỉnh đã hỗ 
trợ 15 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn 
cảnh khó khăn theo chương 
trình “Cặp lá yêu thương”. 
Trong 9 tháng đầu năm 2022, 
tổng số tiền hỗ trợ cho các “lá 
chưa lành” là 58,5 triệu đồng. 
Ngoài ra, hưởng ứng chương 
trình “Nối vòng tay thương” 
của Ngân hàng CSXH Việt 
Nam, Chi nhánh Ngân hàng 
CSXH tỉnh đã nhận hỗ trợ và 
nuôi dưỡng 2 trẻ em nghèo mồ 
côi sau đại dịch Covid-19 ngoài 
tỉnh với mức 48 triệu đồng/
năm/2 cháu…

Bên em sau biến cố
Ngày 15.9.2022, tại công 

trình xây dựng Nhà máy chế 
biến thực phẩm của Công ty 

TNHH MTV Savvy Seafood 
Việt Nam (ở Khu công nghiệp 
Nhơn Hòa, TX An Nhơn) xảy ra 
sự cố sập tường khiến 5 người 
chết và 6 người bị thương. Sau 
vụ tai nạn, đã có 7 đứa trẻ rơi 
vào phận mồ côi cha/mẹ. 

Hai chị em Hồ Huỳnh Trúc 
Quỳnh (3 tuổi) và Hồ Huỳnh 
Trúc Vy (hơn 2 tháng tuổi, ở 
thôn Thọ Lộc, xã Nhơn Thọ, 

TX An Nhơn) còn quá nhỏ để 
cảm nhận được những mất mát 
của tình phụ tử. Trong suy nghĩ 
non nớt của đứa trẻ lên ba, Trúc 
Quỳnh cứ thắc mắc sao mẹ lại 
khóc khi có người nói đến ba - 
anh Hồ Ngọc Luân, nạn nhân 
tử vong trong tai nạn. Căn nhà 
nhỏ mà người chồng, người cha 
mới xây cho mấy mẹ con giờ 
trống vắng quá đỗi. 

Ở thôn Kỳ Sơn (xã Phước 
Sơn, huyện Tuy Phước), con gái 
đầu của nạn nhân Ngô Thanh 
Trực là Ngô Diễm Như (9 tuổi) 
tỏ ra rất “hiểu chuyện”. Cô con 
gái giống ba như tạc cho biết 
luôn cố gắng học thật giỏi để 
không phụ công ơn ba làm việc 
vất vả, và “muốn nhìn thấy ba 
cười thật tươi khi con khoe giấy 
khen của nhà trường vào cuối 
mỗi năm học”. 

Ôm thật chặt em trai Ngô 
Hữu Phúc (4 tuổi) vào lòng, 
Như kể Phúc từng rất vui vẻ, 
hoạt bát, hay làm nũng với ba 
bởi biết ba cưng chiều. Giờ, em 
trở nên “nhát” người lạ sau khi 
chứng kiến “người ta mang ba 
đi mất”. Gia cảnh nhà anh Trực 

rất khó khăn, bởi anh là lao 
động chính, vợ anh sức khỏe 
yếu, ở nhà chăm con; cha anh 
Trực bị đau thận, mới mổ; vợ 
chồng anh còn cưu mang người 
anh lớn đau nằm một chỗ đã 9 
năm nay. 

Trước biến cố đột ngột, 
Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh, TX An Nhơn và 
huyện Tuy Phước, các ngành 
liên quan, các nhà hảo tâm đã 
chung tay hỗ trợ khẩn cấp cho 
các gia đình nạn nhân. Sau 
công tác hỗ trợ khẩn cấp, các 
tổ chức, đơn vị bàn đến giải 
pháp lâu dài hơn cho các gia 
đình đang có con nhỏ. Quỹ Bảo 
trợ trẻ em tỉnh đã trao 7 suất 
hỗ trợ trẻ em mồ côi, mỗi suất 
2 triệu đồng. 

Mới đây, tại Lễ phát động 
ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, 
xây dựng nhà Đại đoàn kết 
nhân Tháng cao điểm Vì người 
nghèo năm 2022, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đã trao 5 sổ tiết 
kiệm (40 triệu đồng/sổ) và 5 
phần quà cho các gia đình có 
người thân mất do tai nạn lao 
động có hoàn cảnh khó khăn, 
đang nuôi con nhỏ. 

Xúc động trước sự quan 
tâm, hỗ trợ của các tổ chức, đơn 
vị, chị Huỳnh Thị Diện (vợ nạn 
nhân Hồ Ngọc Luân) bộc bạch: 
“Các con còn quá nhỏ mà phải 
mất cha, mất chỗ dựa. Nhờ sự 
đồng hành của các tổ chức, 
gia đình tôi cố gắng vượt qua 
nỗi đau, mạnh mẽ cho những 
ngày tháng sẽ nhiều khó khăn  
phía trước”.   

Ngày 15.4.2022, tại Hội nghị 
biểu dương người khuyết tật, 
trẻ em mồ côi và người bảo trợ 
tiêu biểu lần thứ 7 do Hội Bảo 
trợ người khuyết tật và Bảo vệ 
quyền trẻ em tỉnh tổ chức, bé 
Lâm Bảo Tuyết Hân (12 tuổi, 
học sinh Trường THCS An Hòa, 
huyện An Lão) đã làm nhiều 
người xúc động khi kể về câu 
chuyện của mình. 

Bố mẹ ra đi mãi mãi vì 
bệnh tật khi Hân mới chỉ 7 
tuổi. Hân được bà, dì cùng 
các thầy cô giáo bảo bọc, che 
chở. Để đáp lại những tình 
thương lớn lao đó, em luôn 
nỗ lực học tập, rèn luyện thật 
tốt. Cô bé cũng chia sẻ về góc 
học tập của mình đã cũ, sắp bị 
hư và phải đi bộ đến trường 
vì không có xe đạp. Nghe tâm 
sự của Hân, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn 
Thị Phong Vũ đã động viên 
và giao cho Tỉnh đoàn hỗ trợ, 
giúp đỡ em Hân trong cuộc 
sống, đặc biệt là về góc học 
tập và xe đạp để đi học. 

N.MUỘI - N.TÚ -  
H.PHÚC - D.LINH

Kỳ cuối: Từ trái tim đến  
trái tim
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Bình Định

Ngày 24.10, UBND huyện Tây 
Sơn tổ chức khen thưởng đột xuất 
tập thể CA huyện và 4 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong điều tra, 
khám phá vụ án giết người trên địa 
bàn huyện (ảnh). 

Trướ c  đ ó ,  k h u ya  1 8 . 1 0 ,  đ a n g 
n g ồ i  c h ơ i  t r ư ớ c  n h à ,  a n h  V ũ  V ă n 
Quốc (SN 1991,  ở thôn Kiên Long, 
x ã  B ì n h  T h à n h )  b ị  n h ó m  t h a n h 
niên lạ  mặt  dùng dao đâm,  chém 
nhiều  nhát  dẫn  đến  tử  vong tạ i 
chỗ.  Sau khi gây án,  các đối  tượng 
l iền tẩu thoát . 

CA huyện Tây Sơn nhanh chóng 
triển khai lực lượng, rà soát các đối 
tượng hình sự, đối tượng nghi vấn 
trên địa bàn, xem lại những camera 
dọc tuyến đường khu vực gần hiện 
trường, các tuyến quốc lộ trên địa 
bàn huyện, trích xuất hình ảnh để 
phát hiện đối tượng nghi vấn. 

Qua đó xác định, nhóm thanh 
niên sau khi dự sinh nhật tại quán 
nhậu Thịnh Phát (ở khối Phú Xuân, 
thị trấn Phú Phong) điều khiển 6 mô 
tô nẹt pô, lạng lách trên các tuyến 
đường và xuất hiện ở gần khu vực 
hiện trường vụ án. CA huyện nhanh 
chóng triệu tập các đối tượng đến 
cơ quan CA lấy lời khai ngay trong 
đêm. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 
19.10, CA huyện đã xác định và bắt 
giữ được toàn bộ nhóm đối tượng 11 
người. Vụ việc được cơ quan CSĐT 
CA huyện Tây Sơn củng cố hồ sơ, 
chuyển cơ quan CSĐT CA tỉnh để 
tiếp tục điều tra làm rõ. 

VĂN PHONG

Với đặc thù là huyện miền núi, để 
đảm bảo giữ vững ổn định ANTT vùng 
giáp ranh, thời gian qua, CA huyện Vĩnh 
Thạnh đã ký kết quy chế phối hợp với 
CA huyện K’Bang, CA TX An Khê (tỉnh 
Gia Lai) và CA huyện Tây Sơn. Trên cơ 
sở đó, CA các địa phương đã tăng cường 
công tác phối hợp, trao đổi thông tin, 
nhằm đấu tranh phòng, chống các loại 
tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm hình 
sự nguy hiểm. 

Thượng tá Huỳnh Kim Phụng, 
Trưởng CA huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: 
Là huyện miền núi có đông đồng bào 
dân tộc thiểu số sinh sống, lãnh đạo CA 
huyện thường xuyên phối hợp với CA 
các địa phương lân cận phát động phong 
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Đồng thời, tranh thủ người có uy tín, các 
già làng tại các vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số để tuyên truyền, nêu cao tinh 
thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, 
kịp thời tố giác các hành vi vi phạm 
pháp luật, nhất là hoạt động của các đối 
tượng hình sự.

Qua phát động phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, đến nay, toàn 
huyện đã xây dựng, nhân rộng 16 mô 
hình phòng, chống tội phạm, “tự phòng, 
tự quản” tại 29 điểm thôn, làng, cơ quan, 
DN, nhà trường. Trong đó, nhiều mô 
hình mang lại hiệu quả cao như: Tổ tự 
quản về ANTT tại thôn Định Nhất, xã 
Vĩnh Hảo; Camera giám sát ANTT ở xã 
Vĩnh Hòa; Làng văn hóa không có tệ 
nạn tự tử, bạo lực gia đình và các hành 
vi vi phạm pháp luật ở làng Kon Trú, xã 
Vĩnh Kim… Qua thực hiện các mô hình, 
người dân đã nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, chủ động tố giác tội phạm, tạo 
thế trận vững chắc trong đảm bảo trật 
tự trị an tại các vùng giáp ranh. 

Xã Vĩnh Sơn có địa bàn giáp ranh với 
các xã Sơn Lang, Sơ Pai (huyện K’Bang, 
tỉnh Gia Lai). Trước đây, địa bàn giáp 
ranh thường xuyên có các đối tượng 
thanh niên xấu gây gổ đánh nhau, chặt 

phá rừng, trộm cắp tài sản... Từ khi có 
quy chế phối hợp giữa CA các huyện, 
tình hình ANTT trên địa bàn luôn được 
đảm bảo. 

Ông Đinh Văn Ngái, Phó Chủ tịch 
UBND xã Vĩnh Sơn, cho biết: Từ năm 
2020 đến nay, thực hiện quy chế phối 
hợp trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngoài 
công tác phối hợp lập chốt kiểm soát 
người ra vào địa bàn trong giai đoạn 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, CA 
2 xã Vĩnh Sơn và Sơ Pai đã phối hợp 
điều tra, xác minh và nhanh chóng làm 
rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, 
điển hình nhất là vụ điều tra, nhanh 
chóng bắt giữ Mai Văn Hợp (SN 1980) 
và Nguyễn Văn Hùng (SN 2007, ở xã 
Sơ Pai) đến Vĩnh Sơn trộm xe máy của 
người dân làng K2 vào tháng 1.2022. 

Trước đó, vào tháng 9.2021, lực 
lượng chức năng đã phối hợp với chính 
quyền địa phương bắt giữ đối tượng 

Cao Thanh Xuân (SN 1962) bị CA huyện 
Gio Linh (Quảng Trị) truy nã với 2 tội 
danh trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi 
giam giữ khi đang lẩn trốn tại làng K3, 
xã Vĩnh Sơn. 

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2022, 
CA huyện Vĩnh Thạnh đã phối hợp tổ 
chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn 
công, trấn áp các loại tội phạm, phòng 
chống tệ nạn xã hội và kiềm chế TNGT, 
trong đó chú trọng thực hiện tại các 
vùng giáp ranh với các huyện K’Bang, 
TX An Khê và huyện Tây Sơn. Qua tuần 
tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã 
xử lý 17 vụ vi phạm pháp luật về trật tự 
an toàn xã hội, trong đó có 4 vụ cố ý gây 
thương tích, 8 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ 
cưỡng đoạt tài sản, 2 vụ lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản, 1 vụ hiếp dâm người dưới 
16 tuổi. Kịp thời phát hiện, xử lý 4 vụ vi 
phạm các quy định trong khai thác, bảo 
vệ rừng.                   N. QUÍ 

Từ đầu tháng 10.2022 đến nay, TX Hoài 
Nhơn, An Nhơn, huyện Tuy Phước và 
Tây Sơn đã tổ chức hội nghị CA lắng 
nghe ý kiến nhân dân. Tại các hội nghị, 
với tinh thần trách nhiệm, CA các địa 
phương đã trả lời thỏa đáng thắc mắc 
của người dân, đồng thời tiếp thu ý kiến 
đóng góp của bà con đối với lực lượng 
CA, nhất là về ý thức, tinh thần phục 
vụ, công tác tiếp nhận và xử lý tin báo 
về các vụ việc có liên quan đến ANTT.

Tại hội nghị ở TX Hoài Nhơn, người 
dân đã thẳng thắn đóng góp cho lực 
lượng CA nhiều ý kiến như: CA huyện 
cần chủ động nắm chắc tình hình địa 
bàn cũng như tâm tư, nguyện vọng của 
nhân dân để xây dựng các phương án, 
kế hoạch đảm bảo ANTT; tăng cường 
đấu tranh trấn áp các loại tội phạm dịp 
cuối năm, đặc biệt là tội phạm ma túy, 
tín dụng đen, trộm cắp tài sản... 

Ông Trần Văn Sơn, ở phường Tam 

Quan Bắc, phát biểu: “Thời gian gần 
đây, CA thị xã triệt xóa kịp thời nhiều 
ổ mua bán ma túy. Tuy nhiên, các anh 
cần đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt là 
đối với lứa tuổi thanh thiếu niên để các 
cháu nhận thức tốt hơn về tác hại của 
tệ nạn này”.

Từ ý kiến đóng góp 
của người dân, CA TX Hoài 
Nhơn đã xây dựng kế 
hoạch tăng cường tuần 
tra, nắm tình hình ở thôn, 
xóm theo từng tuần, tháng; 
đẩy mạnh tuyên truyền, 
nâng cao hiểu biết, ý thức 
phòng ngừa tội phạm cho 
người dân. Cùng với đó, 
lực lượng CA địa phương 
chủ động hơn trong quản 
lý, phòng ngừa, đấu tranh 
với tội phạm hình sự ở lứa 
tuổi thanh thiếu niên. Từ 

nay đến tết Nguyên đán 2023, CA thị 
xã sẽ giải quyết nhanh chóng các vụ 
việc phát sinh, không để xảy ra vấn đề 
phức tạp, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tương tự, tiếp thu, ghi nhận ý kiến 
đóng góp của người dân từ hội nghị 
CA lắng nghe ý kiến nhân dân, CA 

huyện Tây Sơn đã kịp thời chấn chỉnh 
những thiếu sót; không ngừng nâng 
cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục 
vụ nhân dân; chủ động bám địa bàn, 
bám cơ sở, đấu tranh kiên quyết với 
các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là 
tội phạm cố ý gây thương tích... 

Thượng tá Thái Trung Tòng, Phó 
trưởng CA huyện Tây Sơn, cho hay: 
“CA huyện và CA các xã, thị trấn đặc 
biệt chú trọng nâng cao tinh thần, thái 
độ phục vụ nhân dân ngay trong chiến 
dịch đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển 
khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành 
các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy 
định của Luật Cư trú năm 2020. Lực 
lượng CA bám cơ sở, bám địa bàn 
trong công tác phòng ngừa, đấu tranh 
với tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời 
nắm bắt, giải quyết triệt để các vụ việc 
nảy sinh ở cơ sở”.          

  T.LONG

Lắng nghe ý kiến người dân để phục vụ tốt hơn

Người dân huyện Tây Sơn trình bày ý kiến tại hội nghị CA lắng 
nghe ý kiến nhân dân.                    Ảnh: T.L

CÔNG AN HUYỆN VĨNH THẠNH:

Phối hợp giữ vững an ninh trật tự 
vùng giáp ranh 

Nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh, Công an huyện Vĩnh Thạnh 
đã nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường an 
toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

CA xã Vĩnh Sơn và CA xã Sơ Pai (huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng chức năng 
tuần tra, kiểm soát vùng rừng giáp ranh giữa 2 địa phương.      Ảnh: K.P

Tây Sơn: Khen thưởng 
đột xuất tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc 
trong điều tra, khám phá
vụ án giết người

Ảnh: V.P
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 25.10.2022
I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay 

đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm và 
sáng có mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc 
cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C; nhiệt 
độ thấp nhất từ 23 - 250C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay 
đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm và 
sáng có mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 
2 - 3.

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

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: 
Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài 
nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông 
Bắc cấp 4 - 5. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.

                        (Nguồn: TTKTTV Bình Định)  

Ngày 24.10, tại Trụ sở Trung ương 
Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, 
thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ 
GD&ĐT nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các 
ông Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng 
Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên 
Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí 
thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT; Nguyễn Hữu Hảo - Tỉnh 
ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng 
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, 
nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ 
tịch UBND huyện Cam Lâm; Lương 
Dự - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí 
thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; Hà 
Quang Dĩnh - nguyên Tỉnh ủy viên, 
nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên 
Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư  
nhận thấy:

1. Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm 
nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy 
chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông 
lỏng lãnh đạo để Bộ GD&ĐT và một số 
tập thể, cá nhân vi phạm quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước trong 
công tác tổ chức cán bộ; xây dựng, ban 
hành thể chế, chính sách; thực hiện một 
số dự án đầu tư công; xây dựng chương 
trình, biên soạn, thẩm định, xuất bản, 
phát hành sách giáo khoa; tổ chức kỳ 
thi THPT quốc gia năm 2018 và kỳ thi 
tốt nghiệp THPT năm 2021 xảy ra nhiều 
vi phạm, một số cán bộ ngành Giáo dục 

Kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT 
nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Phùng Xuân Nhạ

Tại cuộc họp giao ban của Bộ GTVT 
chiều 24.10, Phó Vụ trưởng phụ trách 
Vụ KH&ĐT Lưu Quang Thìn cho biết, 
ước tính 10 tháng năm nay, lũy kế giải 
ngân cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam giai đoạn 2017 - 2020 đạt gần 
11.575 tỷ đồng/15.484,7 tỷ đồng, đạt 75% 
kế hoạch năm và vượt 7,6% so kế hoạch 
(gần 10.753 tỷ đồng).

Đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam giai đoạn 2021 - 2025, lũy kế giải 
ngân đến nay đạt hơn 2.087 tỷ đồng trên 
tổng số gần 8.592 tỷ đồng, đạt 24% kế 
hoạch năm, vượt 56% so kế hoạch yêu 
cầu (hơn 1.792 tỷ đồng).

Từ nay đến cuối năm, ở dự án cao tốc 
Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020, khối 
lượng còn phải giải ngân gần 3.910 tỷ 
đồng. Việc giải ngân cần tập trung đẩy 
nhanh ở một số dự án thành phần gồm 
Mai Sơn - QL 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 
Cam Lộ - La Sơn…

Còn đối với dự án giai đoạn 2, từ 
nay đến cuối năm, còn phải giải ngân 
hơn 6.504 tỷ đồng. Giá trị giải ngân các 
dự án chủ yếu phục vụ công tác giải 
phóng mặt bằng do các địa phương thực 
hiện, dự kiến tập trung giải ngân trong 
2 tháng cuối năm nay và tháng 1.2023.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban Quản lý 
một số dự án cần tập trung đẩy mạnh 
giải ngân, gồm: Quảng Ngãi - Hoài 
Nhơn, đoạn Vân Phong - Nha Trang, 
đoạn Cần Thơ - Hậu Giang,...

(Theo Nhân Dân)

Giải ngân hơn 13.600 
tỷ đồng cho dự án  
cao tốc Bắc - Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn quốc gia, từ ngày 25.10 đến 
hết ngày 26.10, ở khu vực từ Thanh Hóa 
đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, 
có nơi mưa rất to và giông với lượng 
mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi 
hơn 300 mm.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa 
lớn, từ ngày 25 - 27.10, trên các sông từ 
Quảng Bình đến Quảng Nam có khả 
năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ 
lên ở thượng lưu các sông từ 3 - 5 m, hạ 

lưu từ 1 - 3 m.
Đỉnh lũ trên các sông khả năng lên 

mức báo động 1 - báo động 2, có sông 
trên báo động 2; riêng sông Kiến Giang 
(Quảng Bình) khả năng lên mức báo 
động 2 - báo động 3.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 
trung du, vùng núi và ngập lụt vùng 
trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các 
tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cảnh 
báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

 (Theo Nhân Dân)

Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Bình  
đến Quảng Nam

Ảnh minh họa.

Ngày 24.10, lãnh đạo Cục Hàng 
không Việt Nam cho biết, cơ quan này 
sẽ thử nghiệm ứng dụng thẻ CCCD 
gắn chip bằng phương pháp nhận dạng 
khuôn mặt hành khách trước khi ứng 
dụng chính thức trên toàn quốc. Dự 
kiến, việc thử nghiệm tại sân bay Nội 
Bài kéo dài 6 tháng, từ tháng 4.2023.

Theo đó, khu vực làm thủ tục và 
kiểm tra an ninh hàng không sẽ có một 
làn dành riêng cho hành khách có CCCD 
gắn chip. Tại đây có thiết bị đọc thẻ căn 
cước để tự động nhận diện khuôn mặt 
thay vì nhân viên sân bay kiểm tra giấy 
tờ thủ công như hiện nay.

Người có thẻ căn cước công dân gắn chip  
sẽ làm thủ tục bay nhanh

Hành khách làm thủ tục bay tại sân bay Nội Bài.

Việc áp dụng công nghệ đọc thẻ 
CCCD gắn chip sẽ rút ngắn thời gian 

làm thủ tục cho hành khách, giảm bớt 
tình trạng quá tải tại sân bay và hạn 
chế tình trạng hành khách sử dụng giấy 
tờ giả, theo lãnh đạo Cục Hàng không 
Việt Nam.

CCCD gắn chip là loại căn cước được 
gắn thêm một mã QR nằm ở góc trên mặt 
trước của thẻ và con chip ở mặt sau thẻ. 
Hai thành phần này giúp thẻ CCCD có 
thể tích hợp thêm các thông tin cá nhân 
như hộ khẩu, bảo hiểm, bằng lái xe, số 
CMND cũ...; mã hóa các dữ liệu cá nhân 
cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, 
quê quán, đặc điểm nhận dạng.

                      (Theo VnE)

HĐND TP Hà Nội đang lấy ý kiến 
hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đặt tên 
và điều chỉnh độ dài một số đường 
phố; dự kiến thông qua tại kỳ họp cuối  
năm 2022.

Tại kỳ họp, TP Hà Nội sẽ đặt tên 
47 tuyến đường phố mới ở các quận, 
huyện: Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà 
Đông, Hai Bà Trưng, Long Biên, Nam 
Từ Liêm, Đan Phượng, Đông Anh, Gia 
Lâm, Hoài Đức, Sóc Sơn, Thanh Trì, 
Thường Tín.

Trong đó đáng chú ý, TP Hà Nội 
dự kiến lấy tên 6 đảo thuộc quần đảo 
Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đặt tên cho 
các tuyến đường của huyện Gia Lâm, 
gồm: Song Tử Tây, Song Tử Đông, Nam 
Yết, Sơn Ca, Phan Vinh, Ba Bình. 

(Theo Vietnamnet)

Hà Nội dự kiến lấy tên 
6 đảo ở Trường Sa  
đặt cho đường phố

bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.
2. Ông Phùng Xuân Nhạ trong thời 

gian giữ chức Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm 
chính, trách nhiệm người đứng đầu 
đối với những vi phạm của Ban cán sự 
đảng Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2016 - 2021; 
chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm 
cá nhân trong thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao.

3. Ông Nguyễn Hữu Hảo và ông 
Lương Dự đã vi phạm nguyên tắc tập 
trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, quy chế làm việc 
trong công tác cán bộ, trong quản lý 
đất đai, xây dựng; vi phạm quy định về 
những điều đảng viên không được làm 
và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách 
nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, quản lý, 
điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát để 
Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện 

Cam Lâm và một số phòng, ban chuyên 
môn vi phạm pháp luật về quản lý đất 
đai, xây dựng; một số cán bộ, trong đó 
có cả cán bộ chủ chốt bị xử lý kỷ luật.

Ông Nguyễn Hữu Hảo chịu trách 
nhiệm chính, trách nhiệm người đứng 
đầu về các vi phạm, khuyết điểm của 
Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, của UBND huyện 
Cam Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lương Dự chịu trách nhiệm 
chính, trách nhiệm người đứng đầu 
về các vi phạm, khuyết điểm của Ban 
Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm 
kỳ 2015 - 2020.

4. Ông Hà Quang Dĩnh đã vi phạm 
quy định của Đảng, cố ý làm trái quy 
định pháp luật trong hoạt động tố tụng; 
vi phạm quy định về những điều đảng 
viên không được làm và trách nhiệm 
nêu gương, quy chế làm việc; tiêu cực, 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ 
hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo 
quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức 
đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư 
quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo 
Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 
2016 - 2021 và ông Phùng Xuân Nhạ; 
cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 
đối với các ông: Nguyễn Hữu Hảo, 
Lương Dự; khai trừ Đảng đối với ông 
Hà Quang Dĩnh.

Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ 
luật về hành chính đối với các cá nhân 
trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

(Theo TTXVN/Vietnam+)
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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: 
* Quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch TĐC 9,26 ha, phường Bùi Thị Xuân, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cụ thể như sau: 
- Thửa đất: Lô 9C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 623505, 
số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00062, do UBND TP Quy Nhơn cấp  
ngày 7.4.2010.

- Thửa đất: Lô 10C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 623968, 
số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00061, do UBND TP Quy Nhơn cấp  
ngày 7.4.2010.

- Thửa đất: Lô 11C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 622091, 
số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00063, do UBND TP Quy Nhơn cấp  
ngày 7.4.2010.

- Thửa đất: Lô 12C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 623867, 
số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00064, do UBND TP Quy Nhơn cấp  
ngày 7.4.2010.

Các thửa đất trên đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh 
Bình Định đăng ký biến động vào ngày 3.12.2011 với nội dung góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất với Công ty TNHH Thành Vinh theo Hợp đồng góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất số công chứng 4931, ngày 19.11.2011, quyển số 
02TP/CC-SCC/HĐGD tại Văn phòng Công chứng Thanh Bình và Văn phòng 
đăng ký đất đai tỉnh Bình Định đính chính lại ngày 9.6.2022, với thời hạn đến 
ngày 7.11.2051. 

* Tài sản gắn liền trên 4 thửa đất gồm: Nhà xưởng diện tích xây dựng  
525,6 m2 (chiều dài mặt tiền 29,2 m và chiều sâu 18 m); Kết cấu: Móng trụ BTCT 
xây đá chẻ, mái tole khung kèo thép tổ hợp hàn, tường xây gạch, trát vữa xi 
măng + sơn nước, sàn bê tông kẻ ron theo nhịp cột; Hệ thống cửa đi khung 

thép hộp phủ thép tấm, loại cửa ray chìm đẩy ngang; Bên trong nhà xưởng có 
1 phòng làm việc (4,52 m  x  5,7 m) và 1 nhà vệ sinh (2,36 m  x  3,95 m); Hệ thống 
điện nước lắp đặt hoàn chỉnh.  

Giá khởi điểm của tài sản: 3.875.539.484 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
700.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
Địa chỉ: Số 21 đường Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu 

trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 11.11.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 9.11.2022 đến 
17 giờ ngày 11.11.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
16 giờ ngày 14.11.2022 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

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Cảng Hàng Không Phù Cát thông báo phát hành hồ sơ mời chào giá 

“Sửa chữa xe cứu hỏa OSHKOSH  và xe khách sân đỗ XINFA”
Trân trọng kính mời các đơn vị có nhu cầu tham gia chào giá cạnh tranh 

xin gửi hồ sơ chào giá trực tiếp/Bưu Điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc 
gửi fax, email (Scan file.pdf ).

- Thời hạn phát hành và nộp hồ sơ chào giá: Từ 7 giờ ngày 25.10.2022 
đến 16 giờ ngày 27.10.2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn Phòng - Cảng Hàng Không Phù Cát.
Địa chỉ: Xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Fax: 0256 3823 627 - Email: vanthuphucat@vietnamairport.vn
- Mọi chi tiết liên hệ tại:  

PHÒNG KỸ THUẬT - CẢNG HÀNG KHÔNG PHÙ CÁT 
Điện thoại: 0914 359 455 gặp anh Lê Cao Cường để nhận hồ sơ

Xin trân trọng!

    

LỜI CẢM TẠ
Ban Tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm tạ:
Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch 

HĐND tỉnh; Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đồng chí Vũ Hoàng Hà - nguyên Ủy viên BCH Trung 
ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Hữu Lộc - Nnuyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 
các sở, ban, ngành tỉnh Bình Định; UBND quận 1, TP Hồ Chí Minh; Viện KSND tỉnh Bình 
Định và các Viện KSND cấp huyện; Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TX An 
Nhơn; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Nhơn Hưng, phường Đập 
Đá, xã Nhơn Phong và xã Nhơn An; Chi bộ khu vực Vĩnh Liêm, phường Bình Định; Chi 
bộ khu phố 2, phường 21, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; Phòng QLĐT quận 1,  
TP Hồ Chí Minh; Công ty TNHH OMNI-D.

Cùng bà con họ tộc nội ngoại, sui gia, thông gia, bạn bè thân bằng quyến thuộc 
gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa linh cữu của bà, mẹ, vợ 
chúng tôi là bà TRẦN THỊ BA - 50 năm tuổi Đảng - nguyên Phó Viện trưởng Viện 
KSND tỉnh Bình Định - Sinh năm 1950 ở thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, TX An Nhơn, 
tỉnh Bình Định, đã từ trần vào lúc 14 giờ 33 phút, ngày 15.10.2022 (nhằm ngày 20 
tháng 9 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 72 tuổi, về an nghỉ cuối cùng. 

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.
                                  Chồng DƯƠNG XUÂN TRÀNH

                                     và các con, cháu đồng cảm tạ!

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

Tài sản thế chấp: 
- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 946692, số vào sổ cấp GCN: 
CS13979, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 5.6.2020, cụ 
thể như sau: 

+ Thửa đất số: 52; Tờ bản đồ số: 53; Diện tích: 200 m2.
+ Địa chỉ: Xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất 

được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất gồm: Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ; Diện tích xây dựng: 

112,5 m2; Diện tích sàn: 112,5 m2; Cấp: Cấp 4. 
Giá khởi điểm của tài sản: 681.400.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 

120.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. 
Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu 

trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 11.11.2022 tại Trụ sở Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 9.11.2022 đến 
17 giờ ngày 11.11.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
8 giờ 30 phút ngày 14.11.2022 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, 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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO 

Bảng chi tiết đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm tái định cư CX4 và C5, đảo 1B, 
Bắc sông Hà Thanh và Khu dân cư tại Cụm Kho bãi dọc QL 1D, TP Quy Nhơn

TT
Ký 

hiệu  
lô 

đất

Tên 
đường

Lộ  
giới

Diện  
tích 
 (m2)

Giá khởi điểm
Tiền đặt trước 

(đồng)

Tiền hồ sơ 
tham gia  
đấu giá 
(đồng)

Bước giá 
(đồng)

(đồng/
m2) (đồng/lô)

I. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 28.10.2022
Các lô đất của Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL 1D
Khu đất ĐƠ-4
1 01 Đường A4 17,5    154,60    32.000.000     4.947.200.000       810.000.000       500.000     149.000.000 

2 02 Đường A4 17,5    150,60    32.000.000     4.819.200.000       810.000.000       500.000     145.000.000 

3 03 Đường A4 17,5    146,70    32.000.000     4.694.400.000       810.000.000       500.000     141.000.000 

4 04 Đường A4 17,5    142,70    32.000.000     4.566.400.000       810.000.000       500.000     137.000.000 

5 05 Đường A4 17,5    139,30    32.000.000     4.457.600.000       810.000.000       500.000     134.000.000 

6 06 Đường A4 17,5    136,40    32.000.000     4.364.800.000       810.000.000       500.000     131.000.000 

7 07 Đường A4 17,5    133,50    32.000.000     4.272.000.000       810.000.000       500.000     129.000.000 
Khu đất ĐƠ-10
8 08 Đường A4 16      77,30    34.000.000     2.628.200.000       510.000.000       500.000       79.000.000 

9 09 Đường A4 16      76,90    34.000.000     2.614.600.000       510.000.000       500.000       79.000.000 

10 10 Đường A4 16      76,60    34.000.000     2.604.400.000       510.000.000       500.000       79.000.000 

11 11 Đường A4 16      76,20    34.000.000     2.590.800.000       510.000.000       500.000       78.000.000 

12 12 Đường A4 16      75,90    34.000.000     2.580.600.000       510.000.000       500.000       78.000.000 

13 13 Đường A4 16      75,50    34.000.000     2.567.000.000       510.000.000       500.000       78.000.000 

14 14 Đường A4 16      75,10    34.000.000     2.553.400.000       510.000.000       500.000       77.000.000 

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 25.10.2022 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 25.10.2022. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút 

ngày 28.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

II. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 4.11.2022

Các lô đất của Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL 1D

Khu đất ĐƠ-4

1 08 Đường A4 17,5    130,60    32.000.000     4.179.200.000       810.000.000       500.000     126.000.000 

2 09 Đường A4 17,5    127,60    32.000.000     4.083.200.000       810.000.000       500.000     123.000.000 

3 10 Đường A4 17,5    124,70    32.000.000     3.990.400.000       740.000.000       500.000     120.000.000 

4 11 Đường A4 17,5    121,80    32.000.000     3.897.600.000       740.000.000       500.000     117.000.000 

5 12 Đường A4 17,5    118,90    32.000.000     3.804.800.000       740.000.000       500.000     115.000.000 

6 13 Đường A4 17,5    116,10    32.000.000     3.715.200.000       740.000.000       500.000     112.000.000 

7 14 Đường A4 17,5    188,70    32.000.000     6.038.400.000 1.200.000.000       500.000     182.000.000 

Khu đất ĐƠ-10

8
01
 (lô 

góc)

Đường A4 và 
Đường Trạng 
Quỳnh

16
 và 
12

   113,60    40.800.000     4.634.880.000       920.000.000       500.000     140.000.000 

9 03 Đường A4 16      79,80    34.000.000     2.713.200.000       510.000.000       500.000       82.000.000 

10 04 Đường A4 16      79,20    34.000.000     2.692.800.000       510.000.000       500.000       81.000.000 

11 05 Đường A4 16      78,70    34.000.000     2.675.800.000       510.000.000       500.000       81.000.000 

12 06 Đường A4 16      78,10    34.000.000     2.655.400.000       510.000.000       500.000       80.000.000 

13 07 Đường A4 16      77,70    34.000.000     2.641.800.000       510.000.000       500.000       80.000.000 

Và 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 28.10.2022.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 1.11.2022 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 1.11.2022. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút 

ngày 4.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

III. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 11.11.2022
Các lô đất của Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL 1D (Khu đất ĐƠ-8)
1 01 Đường A5 13  90,00  34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000  92.000.000 

2 02 Đường A5 13  90,00  34.000.000 3.060.000.000  610.000.000  500.000  92.000.000 

3 03 Đường A5 13 90,00  34.000.000 3.060.000.000  610.000.000 500.000  92.000.000 

4 04 Đường A5 13   90,00  34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000 92.000.000 

5 05 Đường A5 13  90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000  92.000.000 

6 06 Đường A5 13  90,00  34.000.000 3.060.000.000  610.000.000 500.000 92.000.000 

7 07 Đường A5 13  90,00  34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000 92.000.000 

8 08 Đường A5 13 90,00  34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000 92.000.000 

9 09 Đường A5 13 90,00  34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000 92.000.000 

10 10 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000   92.000.000 

11 11 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000  92.000.000 

12 12 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000  92.000.000 

13 13 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000   92.000.000 

14 14 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000 92.000.000 

Và 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 4.11.2022.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 8.11.2022 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 8.11.2022. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút 

ngày 11.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

IV. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 18.11.2022
Các lô đất của Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL 1D (Khu đất ĐƠ-8)
1 15 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000       500.000 92.000.000 

2 16 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000       500.000 92.000.000 

Các lô đất của Điểm tái định cư tại khu đất CX4 - Đảo 1B, Bắc sông Hà Thanh

3 2 Huỳnh Tấn 
Phát 36 96,80 50.000.000 4.840.000.000 960.000.000 500.000 146.000.000 

4
24  
(lô 

góc)

Đường ĐS1A 
và ĐS2A

9 m  
và 9 m 64,50 42.000.000 2.709.000.000 470.000.000 500.000 82.000.000 

5 27 Đường ĐS1A 9 68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

6 28 Đường ĐS1A 9 68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

7 29 Đường ĐS1A 9  68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

8 30 Đường ĐS1A 9 68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

9 31 Đường ĐS1A 9 68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

10 32 Đường ĐS1A 9 68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

11 33 Đường ĐS1A 9 68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

Các lô đất của Điểm tái định cư tại khu đất C5 - Đảo 1B, Bắc sông Hà Thanh

12 36
Đường tiếp 
giáp khu dân 
cư hiện trạng

14 120,00 40.000.000 4.800.000.000   860.000.000 500.000  144.000.000 

13 39

Đường tiếp 
giáp khu dân 
cư hiện trạng 
và Đường 
ĐS1A

14 m 
và 

8 m
100,00 43.000.000 4.300.000.000  860.000.000 500.000  129.000.000 

Và 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 11.11.2022.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 15.11.2022 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 15.11.2022. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút 

ngày 18.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 
V. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Sáu hằng tuần sau ngày 

18.11.2022: Các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không 
hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá, thời gian thực hiện đến hết ngày 31.12.2022.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục đến 16 giờ 30 phút ngày thứ Ba 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 Ba 
hằng tuần.

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

Lưu ý: Chi tiết thực hiện theo Thông báo đấu giá tài sản số: 580/TBĐGTS-ĐD ngày 
4.10.2022 của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
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Bình Định

Chiều 24.10, tại Nhà Quốc hội, 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch 
Thượng viện Vương quốc Campuchia 
Samdech Say Chhum dẫn đầu Đoàn Đại 
biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc 
Campuchia, thăm chính thức Việt Nam 
từ ngày 24 - 26.10.

Chuyến thăm là hoạt động chính trị 
đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt 
Nam và Thượng viện Campuchia trong 
năm 2022 là Năm hữu nghị Việt Nam - 
Campuchia, Campuchia - Việt Nam, 
nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết 
lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 
(24.6.1967), góp phần tăng cường sự gắn 
bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai 
Nhà nước và hai Cơ quan lập pháp.

Tiếp nối cuộc trao đổi đoàn cấp cao 
giữa hai bên trong Năm Hữu nghị Việt 
Nam - Campuchia 2022, trong đó có 
chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch 
Quốc hội Vương quốc Campuchia 
Samdech Heng Samrin và Đoàn đại 
biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc 
Campuchia diễn ra vào tháng 9, chuyến 
thăm của Chủ tịch Thượng viện Vương 
quốc Campuchia Samdech Say Chhum 
là dịp để hai bên trao đổi, đánh giá về 

Chủ tịch Thượng viện Campuchia 
thăm chính thức Việt Nam

những kết quả hợp tác giữa hai Cơ quan 
lập pháp trong thời gian qua, góp phần 
củng cố và thúc đẩy mối quan hệ láng 
giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, 
hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa 
hai nước.

Đây cũng là hoạt động trao đổi 

đoàn lãnh đạo cấp cao giữa Quốc hội 
Việt Nam và Thượng viện Campuchia 
sau đại dịch Covid-19, đồng thời là 
hoạt động tiếp xúc trực tiếp đầu tiên 
của Chủ tịch Thượng viện Campuchia 
Say Chhum với Chủ tịch Quốc hội  
Vương Đình Huệ.                  (Theo TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (bên phải) chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc 
Campuchia Samdech Say Chhum.                                                                                                                                       Ảnh: VOV

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 23.10 
cảnh báo sự suy yếu ở nhiều nền kinh tế 
châu Âu có thể sẽ dẫn đến tình trạng suy 
thoái sâu hơn trên toàn khu vực, trong khi 
cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt có 
nguy cơ làm gia tăng căng thẳng xã hội. 

Cảnh báo trên được đưa ra trong Báo 
cáo Triển vọng kinh tế khu vực châu Âu 
mới được IMF công bố. Trong báo cáo, 
tổ chức này đánh giá rằng triển vọng 
kinh tế châu Âu đang trở nên u ám hơn 
rất nhiều, khi tốc độ tăng trưởng ngày 
một chậm lại và lạm phát tiếp tục tăng.

IMF nhận định những gói hỗ trợ mới 
mà các chính phủ đưa ra chỉ bù đắp 
phần nào những căng thẳng này.

Cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài 
suốt 8 tháng qua đã khiến lạm phát cũng 
như giá năng lượng cùng tăng vọt, buộc 
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) 
phải tăng lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế 
trước nguy cơ suy thoái.

IMF dự báo tình trạng lạm phát sẽ 
còn kéo dài và căng thẳng xã hội có thể 
trở nên tồi tệ hơn do chi phí sinh hoạt 
gia tăng.                          (Theo Vietnam+)

IMF cảnh báo  
triển vọng kinh tế 
châu Âu đang ngày 
một xấu đi

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Vienna, Áo. 
Ảnh: AFP/TTXVN

  Cựu Thủ tướng Anh Boris 
Johnson tuyên bố sẽ không tham gia 
cuộc tranh cử chức Chủ tịch đảng Bảo 
thủ sau khi đã có được sự ủng hộ chính 
thức của 59 nghị sĩ trong đảng này.
 Chính quyền bang New South 

Wales của Australia ngày 24.10 đã “bật 
đèn xanh” cho dự án xây dựng trung 
tâm công nghệ quốc gia, theo phong 
cách “Thung lũng Silicon” trị giá 3 tỷ AUD 
(khoảng 2 tỷ USD).
 Chiều 23.10, Văn phòng Quản lý 

lao động Việt Nam theo Chương trình 
EPS (VEWMO) phối hợp Trung tâm hỗ trợ 
lao động nước ngoài TP Siheung (Hàn 
Quốc) tổ chức buổi gặp mặt, tư vấn pháp 
luật cho lao động Việt Nam ở khu vực 
tỉnh Gyeonggi và các vùng lân cận.
 Ngày 24.10, Hải quân Hàn Quốc 

bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn trên 
biển Hoàng Hải, cùng với Lục quân, 
Không quân, Lực lượng Bảo vệ bờ biển 
nước này và binh sĩ Mỹ.
 Theo hãng tin AFP, các cuộc đụng 

độ mới giữa quân đội CHDC Congo và 
các tay súng của Phong trào 23.3 (M23) 
đã xảy ra ở miền Đông nước này ngày 
23.10, phá vỡ thời kỳ tương đối bình yên 
giữa hai bên.
 Cuộc tấn công ngày 23.10 của 

các phần tử thánh chiến vào khách sạn 
Tawakal ở trung tâm thành phố cảng 
Kismayu, miền Nam Somalia, đã làm 9 
người thiệt mạng và 47 người khác bị 
thương. (Theo TTXVN)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
Campuchia ông Chum Suntory cho biết, 
các nước ASEAN đang xem xét về khả 
năng cho phép Ukraine gia nhập Hiệp 
ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á 
(TAC) và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine 
Dmytro Kuleba cũng có thể tham dự 
hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 
40 và 41 diễn ra vào tháng 11 tới tại 
Campuchia.

Ông cho biết, Ukraine đã có ý định 
tham gia TAC từ tháng 8 vừa qua, cùng 
với Đan Mạch, Hy Lạp, Hà Lan, Oman, 
Qatar và Các tiểu vương quốc Arab 

thống nhất (UAE), nhưng do Ukraine 
nộp hồ sơ muộn nên Campuchia với 
tư cách là Chủ tịch ASEAN 2022 và 
Ban Thư ký ASEAN đã không thể giải  
quyết kịp.

TAC là hiệp ước hòa bình được ký 
kết năm 1976 giữa các quốc gia thành 
viên ASEAN nhằm thiết lập một bộ quy 
tắc ứng xử về quan hệ giữa các quốc gia 
trong khu vực, thúc đẩy hòa bình, quan 
hệ hữu nghị và hợp tác vĩnh viễn dựa 
trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, nguyên tắc 
không can thiệp và giải quyết hòa bình 
tranh chấp.                         (Theo VOV.VN)

Ukraine có thể gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á

Lễ ký kết văn kiện mở rộng Hiệp ước Thân thiện 
và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) tại Phnom Penh, 
Campuchia ngày 3.8.2022.                Ảnh: baoquocte.vn

Hãng hàng không Hàn Quốc 
Korean Air hôm 24.10 cho biết chiếc 
Airbus SE A330, thuộc chuyến bay 
KE361, bị trượt khỏi đường băng 
trong lần hạ cánh thứ ba lúc 23 giờ 
7 phút ngày 23.10 tại sân bay quốc tế 
Mactan-Cebu, đảo Mactan, tỉnh Cebu, 
Philippines.

Toàn bộ 173 hành khách và phi hành 
đoàn an toàn sau sự cố. Máy bay khởi 
hành từ Incheon và đã cố gắng hạ cánh 

hai lần nhưng bất thành do điều kiện 
thời tiết xấu.

Các bức ảnh hiện trường cho thấy 
phi cơ bị hư hại đáng kể, phần càng hạ 
cánh của máy bay dường như bị gãy, 
trong khi phần mũi bị dập nát. 

Cơ quan quản lý sân bay Mactan-
Cebu thông báo đóng cửa đường băng 
nơi xảy ra sự cố để phục vụ công tác 
điều tra.

(Theo VnExpress.net)

Máy bay Korean Air chở 173 hành khách trượt khỏi đường băng  
tại Philippines

Phần mũi của chiếc Airbus SE A330 sau sự cố trượt khỏi 
đường băng khi hạ cánh tại sân bay Mactan-Cebu, 
Philippines. Ảnh: Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines

Sáng 24.10, quân đội Triều Tiên đã 
bắn 10 quả đạn pháo ra vùng biển phía 
Tây nước này.

Động thái bắn đạn pháo nói trên của 
Triều Tiên là nhằm đáp trả các phát súng 
cảnh cáo của Hàn Quốc bắn về phía một 
chiếc tàu của Bình Nhưỡng đi qua biên 

giới trên biển giữa hai miền.
Hãng Thông tấn trung ương Triều 

Tiên (KCNA) nêu rõ: “Bộ Tổng tham 
mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã 
ra lệnh bắn 10 phát đạn từ nhiều hệ thống 
pháo phản lực đa nòng để đẩy lùi tàu 
của đối phương một cách cương quyết”.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu 
trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, 
họ đã đuổi một tàu buôn của Triều Tiên 
sau khi tàu này đã vượt qua Đường giới 
hạn phía Bắc, ranh giới thực tế trên biển 
giữa hai miền Triều Tiên.

(Theo VTV.VN)

Hàn Quốc bắn súng cảnh cáo, Triều Tiên nã pháo đáp trả


