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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN:

Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là

Khó khăn về kinh phí, nguồn lực khiến việc CĐS ở cơ quan nhà nước cấp huyện gặp trở ngại. 
- Trong ảnh: Trang thiết bị, máy móc đầu tư chưa đồng bộ, ảnh hưởng tiến độ giải quyết thủ tục hành chính ở TX An Nhơn.                       Ảnh: TRỌNG LỢI

Nhờ có những người tốt bụng, sẵn sàng mở rộng cửa đón 
hàng xóm về tá túc, thậm chí lo cả việc ăn uống mà nhiều 
người có nhà ở tạm bợ dần cởi bỏ tâm lý ngần ngại di dời 
khỏi nhà để tránh bão mạnh, lũ lớn.

u3

Đón hàng xóm về 
trú ngụ trong mưa bão

thay đổi nhận thức

Gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai 
nạn, va chạm giao thông gây hậu quả nghiêm 
trọng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu 
là do vào mùa mưa, mặt đường trơn trượt, hư 

hỏng dẫn đến va chạm giao thông, thậm chí tự 
té ngã gây hậu quả chết người. u 4

Thời gian qua, UBND TP Quy Nhơn đã 
quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện 
đồng bộ nhiều lĩnh vực KHCN, góp phần 
nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ.

Quy Nhơn 
đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học kỹ thuật

Nâng cao giá trị 
sản phẩm công 
nghiệp nông thôn

TRƯỜNG THPT SỐ 3 AN NHƠN:

Điểm sáng phổ biến, 
giáo dục pháp luật

u 6
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Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
dự Ngày hội Đại đoàn kết tại 
thôn K3, xã Vĩnh Sơn

Góp ý về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
(sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), 
Dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) u 2u 2

u 5

Cảnh báo tai nạn giao thông 
trong mùa mưa
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Bình Định

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dự Ngày hội 
Đại đoàn kết tại thôn K3, xã Vĩnh Sơn 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà 
cho nhân dân thôn K3.                             Ảnh: N. HÂN 

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 92 năm 
Ngày truyền thống MTTQ Việt 
Nam (18.11.1930 - 18.11.2022), 
ngày 2.11, Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối 
hợp Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh 
Thạnh tổ chức Ngày hội Đại 
đoàn kết toàn dân tộc tại thôn K3, 
xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh).

Dự Ngày hội có các đồng chí: 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn 
Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh; đại tá Trần Thanh Hải - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; 
lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh và 
xã Vĩnh Sơn; cùng đông đảo 
người dân thôn K3.

Tại Ngày hội, các đại biểu 
đã cùng nhau ôn lại lịch sử và 
truyền thống 92 năm MTTQ 
Việt Nam và báo cáo kết quả 
thực hiện cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh năm 
2022” của thôn K3. 

Thôn K3 nằm phía Đông xã 
Vĩnh Sơn có 2 dân tộc anh em 
cùng chung sống gồm: Kinh 
và Ba na, với 144 hộ, 496 nhân 

khẩu. Thời gian qua, nhân dân 
trong thôn luôn đoàn kết, gắn 
bó, đùm bọc lẫn nhau, cùng 
nhau thực hiện có hiệu quả các 
phong trào thi đua, các cuộc 
vận động ở cộng đồng, quan 
tâm phát triển kinh tế, chung 
tay xây dựng nông thôn mới. 
Đến cuối năm 2022, 100% hộ gia 
đình trong thôn đạt gia đình văn 
hóa, trong đó có 23/144 hộ đạt 
gia đình văn hóa xuất sắc...

Phát biểu tại Ngày hội, Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
chúc mừng và biểu dương 
những thành tích mà bà con 

thôn K3 đã đạt được trong thực 
hiện Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”. Đồng chí 
mong rằng trong thời gian đến, 
xã Vĩnh Sơn nói chung, thôn 
K3 nói riêng tiếp tục phát huy 
tinh thần đoàn kết, vận động 
nhân dân hăng say lao động 
sản xuất, đổi mới, sáng tạo, 
vươn lên thoát nghèo và làm 
giàu chính đáng; giữ vững lòng 
tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, 
chính quyền, không để các thế 
lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng, lôi 
kéo, xúi giục chống phá Đảng, 

Nhà nước. Thực hiện tốt các 
cuộc vận động, các phong trào 
thi đua yêu nước và chủ trương 
của Đảng, Nhà nước về việc 
triển khai thực hiện các chương 
trình, dự án vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. 

Dịp này, đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy trao tặng 100 triệu đồng 
để xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết 
cho người dân xã Vĩnh Sơn; Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 
bằng khen cho khu dân cư thôn 
K3 vì đã đạt thành tích xuất 
sắc trong thực hiện cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh” năm 2022. Ngoài ra, lãnh 
đạo tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, các đơn vị kết nghĩa 
của thôn K3 đã trao tặng nhiều 
phần quà cho nhân dân.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng và Đoàn công 
tác của tỉnh đã đến kiểm tra các 
công trình phục vụ du lịch sinh 
thái ở xã Vĩnh Sơn là thành Tà 
Kơn và làng hoa anh đào, mai 
anh đào.

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo 
các ngành chức năng và chính 
quyền địa phương khẩn trương 
triển khai xây dựng Đề án phát 
triển du lịch huyện Vĩnh Thạnh. 
Trong đó, tập trung vào các 
điểm nhấn: Làng hoa anh đào, 
mai anh đào, thành Tà Kơn, suối 
Tà Má…, nhằm nỗ lực đưa Vĩnh 
Thạnh trở thành điểm đến hấp 
dẫn về du lịch sinh thái trong 
thời gian đến.
l Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh 

ủy Hồ Quốc Dũng cùng các 
đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến 
thăm, chia buồn với gia đình bà 
Đinh Thị A Ngát và ông Đinh 
Khuân (ở làng L2, xã Vĩnh 
Thuận, huyện Vĩnh Thạnh) là 
thân nhân của nữ sinh Đinh Thị 
Tuyến (21 tuổi) bị tử vong trong 
vụ thảm họa giẫm đạp tại lễ hội 
hóa trang ở khu Itaewon, Seoul 
(Hàn Quốc), xảy ra vào tối 29.10.

NGUYỄN HÂN

Góp ý về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Luật Giao dịch 
điện tử (sửa đổi), Dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

(BĐ) - Tiếp tục chương trình 
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 
XV, sáng 2.11, các ĐBQH đơn vị 
tỉnh Bình Định đã thảo luận tại 
tổ về dự án Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng (sửa đổi); 
dự án Luật Giao dịch điện tử 
(sửa đổi).

Về dự án Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng (NTD) (sửa 
đổi), đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn 
Cảnh đề nghị làm rõ khái niệm 
“bảo vệ quyền lợi NTD” gồm 
những gì, trong đó cần chia rõ 
2 nhóm: NTD mua hàng hóa, 
NTD sử dụng dịch vụ. Đề xuất, 
bổ sung khái niệm “NTD tiềm 
năng” hoặc “NTD là cá nhân 
có tiềm năng mua hoặc đang 
mua, đã mua, sử dụng hàng 
hóa, dịch vụ” để bao quát hơn; 
bổ sung quy định “quyền của 
NTD này không ảnh hưởng 
đến quyền NTD khác”; “người 
cung cấp dịch vụ có trách 
nhiệm bảo đảm quyền của 
NTD không bị ảnh hưởng bởi 
quyền của NTD khác”. 

Tham gia về dự án Luật Bảo 
vệ quyền lợi NTD (sửa đổi), 
ĐB Đồng Ngọc Ba đề nghị cơ 
quan soạn thảo cần rà soát kỹ 
định hướng về chương trình xây 
dựng pháp luật của Quốc hội 
khóa XV về định hướng cụ thể 
cho việc hoàn thiện pháp luật 

ĐB Lý Tiết Hạnh thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội 
quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).             Ảnh: Quochoi.vn

bảo vệ quyền lợi NTD; đặc biệt 
là vấn đề phát triển thương mại 
trong nước gắn với nâng cao uy 
tín, chất lượng hàng Việt Nam, 
chinh phục NTD Việt Nam, về 
bảo vệ lợi ích hợp pháp của 
Nhà nước, người sản xuất, 
người phân phối chứ không 
chỉ là NTD. Bàn về tính thống 
nhất của dự thảo luật này với 
các luật liên quan, ĐB Ba đề 
nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục 
rà soát kỹ vì luật liên quan đến 
rất nhiều quy định pháp luật. 
Về vấn đề bảo vệ thông tin của 
NTD liên quan đến các Điều 8, 9, 

10, 11, 12, ĐB Ba đề nghị rà soát 
kỹ để đảm bảo an toàn thông tin 
với thông tin của cá nhân NTD. 

Cũng về dự án luật này, ĐB 
Lý Tiết Hạnh đề nghị xem xét 
đưa nhóm đối tượng “NTD 
không có năng lực hành vi dân 
sự đầy đủ mà không có người 
đại diện hợp pháp” vào Điều 
7 - bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng dễ bị tổn thương. Đồng 
thời, cần làm rõ trường hợp 
NTD cố tình sử dụng hàng 
giả, hàng nhái, hàng kém chất 
lượng thì có vi phạm pháp luật 
không; bổ sung quy định đối 

với trường hợp NTD nhận được 
hàng không đúng theo quảng 
cáo, thông tin cung cấp của nhà 
sản xuất (nhưng không thuộc 
nhóm “hàng hóa có khuyết tật”) 
thì có được trả lại hàng, bồi 
thường thiệt hại hay không; có 
quy định đối với việc lợi dụng 
việc bảo vệ quyền lợi NTD mà 
xâm phạm lợi ích của tổ chức, 
cá nhân khác…

Thảo luận về dự án Luật 
Giao dịch điện tử (sửa đổi), 
ĐB Nguyễn Thị Thu Thủy nhận 
thấy luật chưa có quy định để 
cho các tổ chức, cá nhân trong 
nước, nước ngoài thực hiện 
giao dịch điện tử, cũng như cơ 
quan, tổ chức, cá nhân là chủ 
thể của hệ thống phục vụ giao 
dịch điện tử. Cơ quan soạn 
thảo cần nghiên cứu bổ sung 
các đối tượng này, tránh bỏ sót 
đối tượng áp dụng của luật. ĐB 
Thủy đề nghị xem xét lại nội 
dung của Điều 10 vì chưa nêu 
được giá trị pháp lý của thông 
điệp dữ liệu là như thế nào; bổ 
sung quy định tạo cơ sở pháp 
lý cho các biện pháp xác thực 
phổ biến hiện nay với vai trò 
là một chữ ký điện tử. Luật cần 
làm rõ quy định cấp giấy phép 
đối với DN đáp ứng được đủ 5 
điều kiện tại Điều 33… 

Chiều cùng ngày, ĐB Lý Tiết 

Hạnh tham gia thảo luận ở hội 
trường về dự thảo Nghị quyết 
ban hành Nội quy kỳ họp Quốc 
hội (sửa đổi). 

ĐB Hạnh thống nhất cao với 
quy định hình thức họp trực 
tuyến hoặc kết hợp giữa họp 
trực tiếp và trực tuyến; đề nghị 
đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ 
chức hình thức họp trực tuyến 
thời gian qua.  

Để chuẩn bị cho phiên thảo 
luận tại hội trường về KT-XH, 
cần có bước tổng hợp các ý kiến, 
kiến nghị đã được cử tri gửi đến 
kỳ họp và các ý kiến của các đại 
biểu đã thảo luận tại tổ thành 
các nhóm vấn đề. Nội dung tổng 
hợp, giải trình cũng sẽ được báo 
cáo tại phiên thảo luận để cử 
tri và nhân dân theo dõi, giám 
sát. Cần có quy định rõ hơn về 
việc tiếp thu, giải trình đối với 
trường hợp đại biểu tham gia ý 
kiến bằng văn bản. 

ĐB Hạnh cũng góp ý về việc 
ghi biên bản, chuyển ngữ các 
thảo luận tại tổ của đại biểu; đề 
xuất quy định về sử dụng kết 
quả thảo luận tại tổ; quy định 
về nội dung hoạt động giám 
sát; bổ sung nguyên tắc xác 
định kết quả biểu quyết bằng 
bỏ phiếu kín, nguyên tắc về 
giới, về dân tộc… 

NGUYỄN MUỘI
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Bình Định

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN:

Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên 
là thay đổi nhận thức

Khó khăn về hạ tầng, nhân lực, kinh phí… là những vấn đề cốt lõi nảy sinh trong cơ quan nhà nước cấp huyện 
khi thực hiện chuyển đổi số. Để khắc phục những trở ngại này, chính quyền các địa phương đang nỗ lực, chủ động 
vận dụng nhiều giải pháp, nguồn lực để thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số đã ban hành.

CĐS ở TX An Nhơn vẫn còn nhiều khó khăn. 
- Trong ảnh: Người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TX An Nhơn thực hiện 
thủ tục cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.                              Ảnh: TRỌNG LỢI

Thời gian qua, chính quyền 
các địa phương tích cực triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 
05-NQ/TU ngày 20.9.2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa 
XX) về chuyển đổi số (CĐS) 
tỉnh Bình Định đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030. Tuy 
nhiên, CĐS là lĩnh vực còn khá 
mới mẻ, nên khi triển khai các 
nội dung liên quan đến CĐS, 
chính quyền các địa phương 
đã gặp không ít khó khăn. Rõ 
thấy nhất, đó chính là về cơ 
chế, chính sách để thực hiện 
kế hoạch CĐS trên địa bàn tỉnh 
chưa ban hành kịp thời, dẫn 
đến các cơ quan, đơn vị, người 
đứng đầu còn lúng túng trong 
việc triển khai.

Còn nhiều khó khăn
Hạ tầng số được đầu tư từ 

nhiều nguồn lực, nhưng nhìn 
chung còn thiếu đồng bộ. 
Nguồn lực CĐS, trong đó có 
nguồn lực con người (về đào 
tạo, bồi dưỡng) và cả kinh phí 
phục vụ CĐS chưa được quan 
tâm đúng mức.

Ông Tô Hồng Phương, 
Trưởng Phòng VH&TT TX An 
Nhơn, cho biết: TX An Nhơn 
đã chỉ đạo triển khai nhiều nội 
dung, kế hoạch liên quan đến 
CĐS trên địa bàn. Tuy nhiên, 
để CĐS thực hiện đồng bộ, 
đạt hiệu quả cao, địa phương 
mong muốn các sở, ngành liên 
quan và đơn vị viễn thông hỗ 
trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 
Bởi, thực trạng hạ tầng ở địa 
phương còn khó khăn, hệ 
thống máy móc, thiết bị công 
nghệ thông tin chưa đồng bộ. 
Đồng thời, hỗ trợ thị xã tập 
huấn về CĐS cho người dân, cơ 
quan, DN; thẩm định các dự án 
thuộc đề án xây dựng TX An 
Nhơn trở thành đô thị thông 
minh giai đoạn 2022 - 2025, 
định hướng đến năm 2030.

Đặc thù là huyện miền núi, 
người dân tộc thiểu số chiếm 
số đông, nên huyện Vân Canh 
gặp rất nhiều khó khăn khi 
triển khai CĐS. Ông Nguyễn 
Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND 

huyện Vân Canh, cho hay: Hạ 
tầng, thiết bị phục vụ CĐS 
thiếu đã đành. Khó khăn nữa 
hiện nay là ở khu vực nông 
thôn, vùng sâu nhiều người 
dân vẫn chưa quen với việc sử 
dụng điện thoại thông minh 
để tiếp cận các nội dung CĐS. 
Nhận thức về CĐS của cộng 
đồng dân cư còn mơ hồ, nhất 
là bà con ở các làng, thôn vùng 
xa, vùng sâu.

Ngay cả TP Quy Nhơn, 
việc triển khai CĐS cũng gặp 
những khó khăn nhất định. 
Ông Phạm Hoàng Lâm, cán 
bộ Văn phòng HĐND&UBND 
TP Quy Nhơn, chỉ rõ: Chi phí 
đầu tư các giải pháp công nghệ 
số và triển khai, duy trì công 
nghệ khá tốn kém. Công chức, 
viên chức có kỹ năng về công 
nghệ thông tin ở các phòng, 
ban, đơn vị chưa đồng đều, vì 

vậy khi tiếp cận và vận hành 
các thao tác công nghệ số mất 
nhiều thời gian. Cơ sở hạ tầng 
công nghệ số cần thiết để thực 
hiện CĐS còn thiếu…

Cần quy chế, lộ trình 
thống nhất

Nhiều lãnh đạo địa phương 
cho rằng CĐS cần có lộ trình, 
phương án phù hợp, nhất là về 
cung cấp kinh phí, nhân lực. 
Huyện Vân Canh đặt mục tiêu 
đến năm 2025, cơ bản hoàn 
thành CĐS trong các cơ quan 
Đảng, Nhà nước; đến năm 
2030, huyện hoàn thành CĐS. 
Để hoàn thành mục tiêu này, 
ông Nguyễn Xuân Việt đề xuất 
sở, ngành liên quan hỗ trợ xây 
dựng kế hoạch chi tiết, xây 
dựng bộ khung chuẩn để triển 
khai công tác CĐS phù hợp, 
trong đó có cơ chế tài chính, 
hướng dẫn, chỉ tiêu cụ thể 
hơn để các địa phương triển 
khai hợp lý, đúng quy định… 
tránh tình trạng mỗi nơi làm 
một kiểu, gây lãng phí.

Từ nay đến năm 2025, Bình 
Định nỗ lực, phấn đấu nằm 

trong top 10 toàn quốc về chỉ 
số chính quyền số, kinh tế số, 
xã hội số. Để hoàn thành các 
mục tiêu này, nhiệm vụ quan 
trọng đầu tiên vẫn là chuyển 
đổi nhận thức. Giải pháp cụ 
thể là đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, quán triệt, học 
tập, nâng cao nhận thức của 
các cấp, các ngành, cán bộ, 
đảng viên, cộng đồng DN và 
người dân về sự cần thiết và 
tính cấp thiết của CĐS. Người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
các cấp chịu trách nhiệm trực 
tiếp về CĐS trong cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, lĩnh vực, địa 
bàn phụ trách; tiên phong, đi 
đầu trong CĐS để nâng cao 
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành của địa phương, 
đơn vị mình. 

Chủ trì phiên họp thứ nhất 
của Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh vào 
đầu tháng 6.2022, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ 
Quốc Dũng, nhấn mạnh: “CĐS 
chỉ thành công nếu có sự tham 
gia của toàn dân, của tất cả cơ 
quan, tổ chức. Đây là nhiệm 
vụ cấp bách, trọng tâm được 
Đảng, Nhà nước quan tâm”.

Trong bối cảnh nguồn kinh 
phí của tỉnh còn khó khăn, Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
“gợi mở” các sở, ngành, địa 
phương cần chọn một số lĩnh 
vực trọng tâm, thiết thực 
mang tính cải thiện, nâng cao 
chất lượng đời sống người 
dân, DN, phục vụ phát triển 
KT-XH của tỉnh để tập trung 
triển khai; trong đó, ưu tiên các 
lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, 
nông nghiệp, công thương, kế 
hoạch đầu tư…

TRỌNG LỢI

Cần cơ chế hoạt động phù hợp cho 
tổ công nghệ số cộng đồng

Theo Sở TT&TT, cuối tháng 10.2022, toàn tỉnh đã có 159/159 
xã, phường, thị trấn trong tỉnh thực hiện và thành lập tổ công 
nghệ số cộng đồng tại 1.116 thôn/xóm với 4.353 người tham 
gia. Để các tổ công nghệ cộng đồng hoạt động hiệu quả, ông 
Nguyễn Sanh Trinh, Phó trưởng Phòng VH&TT TX Hoài Nhơn, 
Tổ trưởng tổ quản lý công nghệ số cộng đồng thị xã, kiến nghị 
cần có cơ chế hoạt động phù hợp, nguồn kinh phí để hỗ trợ các 
chuyên viên, tình nguyện viên tham gia. Đồng thời, có thêm 
các hoạt động hướng dẫn, chương trình, lớp tập huấn giúp các 
thành viên tổ công nghệ số cộng đồng nâng cao kỹ năng số 
phục vụ nhiệm vụ được giao.

 “CĐS chỉ thành 
công nếu có sự tham 

gia của toàn dân, của tất cả 
cơ quan, tổ chức. Đây là nhiệm 

vụ cấp bách, trọng tâm được 
Đảng, Nhà nước quan tâm” 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
HỒ QUỐC DŨNG

”

Tuy Phước phát động xây dựng nông thôn mới nâng cao
Ngày 2.11,  huyện Tuy 

Phước tổ chức Lễ phát động 
phong trào thi đua “Huyện 
Tuy Phước chung sức xây 
dựng nông thôn mới nâng cao 
giai đoạn 2021 - 2025”.

Qua 10 năm thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc 
gia về xây dựng nông thôn 
mới (NTM) giai đoạn 2010 - 
2020, huyện Tuy Phước đã đạt 
được những kết quả khá toàn 

diện trên mọi lĩnh vực, diện 
mạo nông thôn có nhiều đổi 
thay, chất lượng cuộc sống 
của người dân được nâng cao. 
Đến tháng 10.2020, huyện có 
11/11 xã được UBND tỉnh 
công nhận đạt chuẩn NTM 
và huyện Tuy Phước đã thực 
hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí 
huyện NTM. Với những kết 
quả đạt được, Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân huyện 

Tuy Phước đã vinh dự được 
Thủ tướng Chính phủ công 
nhận huyện Tuy Phước đạt 
chuẩn NTM năm 2020 tại 
Quyết định số 92/QĐ-TTg 
ngày 18.1.2022.

Bước vào giai đoạn xây 
dựng NTM nâng cao giai đoạn 
2021 - 2025, Tuy Phước tiếp 
tục phát huy sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị trong việc 
tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức và vận động các tầng lớp 
nhân dân, các cơ quan, đơn vị, 
DN chủ động, trách nhiệm, 
tích cực tham gia thực hiện 
thắng lợi chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước 
về xây dựng NTM. Phấn đấu 
đến năm 2025 có 6/9 số xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao; 2/9 xã 
đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 
thị trấn và các xã được công 
nhận đô thị loại V đạt đô thị 

văn minh; phấn đấu đến cuối 
năm 2025, Tuy Phước đạt 
chuẩn huyện NTM nâng cao; 
thu nhập bình quân của người 
dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 
lần so với năm 2020.

Ngay sau lễ phát động, 
lãnh đạo các xã, thị trấn đã ký 
kết giao ước thi đua xây dựng 
NTM và đạt chuẩn đô thị văn 
minh giai đoạn 2021 - 2025.

XUÂN VINH
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Cảnh báo tai nạn giao thông 
trong mùa mưa

Gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông gây hậu quả 
nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do vào mùa mưa, mặt đường trơn 
trượt, hư hỏng dẫn đến va chạm giao thông, thậm chí tự té ngã gây hậu quả chết người.

Xe tải bị lật trên QL 1D lúc trời mưa vào sáng 29.10.                                                         Ảnh: T.L

Hạ tầng giao thông xuống 
cấp vào mùa mưa dẫn tới bề 
mặt một số tuyến đường  hư 
hỏng nặng, xuất hiện các “ổ 
voi”, “ổ gà”... tiềm ẩn nguy 
cơ mất ATGT. Sau những cơn 
mưa kéo dài, trên nhiều tuyến 
đường xuất hiện những vũng 
nước đọng gây trở ngại cho 
người tham gia giao thông. 
Người điều khiển xe máy khá 
vất vả, có trường hợp xảy ra va 
quẹt do tập trung tránh nước, 
tránh ổ gà.

Mới đây nhất, chiều 30.10, 
tại QL 1 đoạn qua thôn Trà 
Quang (thị trấn Phù Mỹ, huyện 
Phù Mỹ), chị Nguyễn Thị T. (38 
tuổi, ở thị trấn Phù Mỹ) trên 
đường chở hàng đi chợ bán đã 
bị sụp “ổ gà” ngã ra đường, 
bị thương nặng. Trước đó, 
cũng tại địa điểm này, hai xe 
máy tông nhau làm 1 người bị 
thương cũng do tránh “ổ gà”.

Khi trời mưa, đường trơn 
trượt, ma sát giảm càng dễ gây 
ra TNGT, lật xe. Đoạn QL 1D 
qua khu phố 5 (phường Ghềnh 
Ráng, TP Quy Nhơn) gần đây 
thường xuyên xảy ra các vụ 

lật xe vào thời điểm trời mưa. 
Khoảng 5 giờ ngày 29.10, tại 
đoạn đường này, một ô tô tải 
đi từ TP Hồ Chí Minh về Hoài 
Nhơn thì bị lật. May mắn là tài 
xế và một người nữa trên xe chỉ 
bị thương nhẹ. Anh T., tài xế  
ô tô tải, cho biết khi đang xổ 
đèo Quy Hòa với tốc độ cao, 
trời lại mưa nên anh không 
làm chủ được tay lái, dẫn đến 
lật xe. 

Vào mùa mưa, người tham 
gia giao thông phải đối diện 
với nhiều nguy cơ mất an toàn 
do tầm quan sát bị hạn chế, 
nước mưa nhòe mắt. Đó chính 
là nguyên nhân vụ TNGT xảy 
ra 2 giờ ngày 29.10 tại đường 
Nguyễn Tất Thành (TP Quy 
Nhơn). Anh Nguyễn Trung T. 
(SN 1994, ở tỉnh Gia Lai) điều 
khiển mô tô biển số 81B2-682.64 
đi dưới trời mưa theo hướng 
Nguyễn Tất Thành - ngã 5 Đống 
Đa. Anh T. đã tự điều khiển xe 
tông vào cột đèn trên đường đi, 
bị thương và chết ngay sau đó. 

Hay vụ TNGT xảy ra tối 
29.10 tại đoạn đường gần đập 
Lại Giang thuộc xã Ân Thạnh, 

huyện Hoài Ân cũng vào lúc 
trời đang đổ mưa to. Võ Anh 
M. (SN 2002, ở phường Bồng 
Sơn, TX Hoài Nhơn) điều 
khiển mô tô 77N9-2294 do 
mưa không thấy đường đã 
tông vào xe đạp do chị Huỳnh 
Thị Thu S. (SN 1985, ở xã Ân 
Thạnh, huyện Hoài Ân) điều 
khiển. Hậu quả, chị S. chết 
trên đường đi cấp cứu, M. bị 
thương nặng.

Theo thượng tá Ngô Đức 
Hoài, Phó trưởng Phòng CSGT 
(CA tỉnh), bên cạnh nguyên 
nhân khách quan, với tâm lý 
vội tránh mưa, nhiều người 
tham gia giao thông vi phạm 
quy định an toàn như: Phóng 
nhanh, chạy ẩu, lấn làn đường, 
quay đầu xe không đúng quy 
định... gây nguy hiểm. Không 
những vậy, việc sử dụng các 
loại áo mưa trùm kín toàn thân 
gây vướng víu, cản trở tầm 
nhìn, tầm quan sát của người 
điều khiển phương tiện. Nguy 
hiểm nhất là tà áo mưa dài dễ bị 
vướng vào bánh xe cũng dễ gây 
tai nạn cho người điều khiển.             

T.LONG

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC

Nội dung tố cáo ông Cao Hoàng Đức chưa có cơ sở
Gửi đơn đến Báo Bình Định, 

các ông Nguyễn Ngọc Châu, Phan 
Văn Đủ và Lê Văn Chín (đều ở 
xã Nhơn An, TX An Nhơn) tố cáo 
ông Cao Hoàng Đức (ở cùng địa 
phương) không tham gia cách 
mạng, không bị thương nhưng 
được hưởng chế độ thương binh 
và khen thưởng thành tích tham 
gia kháng chiến.

Theo UBND TX An Nhơn, 
việc ông Cao Hoàng Đức được 
Hội đồng Bộ trưởng tặng thưởng 
Huy chương Kháng chiến hạng 
Nhất vào năm 1985 là do UBND 
tỉnh Đắk Lắk xét đề nghị (lúc bấy 
giờ ông Đức là cán bộ Ban Kinh 
tế mới thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk 

quản lý). UBND thị xã đã cử đoàn 
công tác trực tiếp liên hệ với Ban 
Thi đua - Khen thưởng và Phòng 
Quản lý Cán bộ - công chức - 
viên chức (thuộc Sở Nội vụ) tỉnh  
Đắk Lắk để xác minh và đã có 
kết quả trả lời cụ thể kết quả xác 
minh cho các công dân tố cáo. 

Liên quan đến vấn đề này, 
theo quy định của pháp luật về 
tố cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh 
tra tỉnh đã xác minh và thông báo 
kết quả giải quyết đơn tố cáo của 
các công dân trên như sau: 

Ông Cao Hoàng Đức trước 
đây là dân quân tự vệ xã Nhơn 
An, được cơ sở cách mạng (ông 

Nguyễn Trí Dũng) vận động, móc 
nối và phân công rải truyền đơn, 
theo dõi tình hình địch để báo 
cho Đội công tác xã. Cuối năm 
1973, ông Đức có tham gia trận 
đánh cầu Ông Ới và bị thương, 
được người giao nhiệm vụ (ông 
Lê Hoàng Long - nguyên Đội 
trưởng Đội công tác xã Nhơn 
An) và 2 nhân chứng cùng tham 
gia chiến đấu (ông Nguyễn Trí 
Dũng và ông Trịnh Văn Thành) 
xác nhận. Sau khi điều trị các vết 
thương, ông Đức tiếp tục tham 
gia du kích xã. Sau giải phóng 
năm 1975, ông Đức là du kích xã, 
được ông Phan Hoài Ngọc và bà 
Đặng Thị Lang xác nhận việc này. 

Hồ sơ thương binh của ông Đức 
được Hội đồng quân dân chính 
thôn Háo Đức, xã Nhơn An và 
Đảng ủy xã, UBND xã, các cơ 
quan liên quan xã Nhơn An xét 
và kết luận ông Đức có tham gia 
cách mạng và bị thương khi làm 
nhiệm vụ.

Ngày 19.12.2001, UBND 
huyện An Nhơn có Văn bản số 
145/CN-BT chứng nhận ông Cao 
Hoàng Đức bị thương trong khi 
làm nhiệm vụ đánh chốt địch cầu 
Ông Ới, chuyển Sở LĐ-TB&XH 
kiểm tra thủ tục và giới thiệu 
giám định thương tật để giải 
quyết chính sách thương binh 
đối với ông Đức. Ngày 7.3.2002, 

Hội đồng giám định y khoa tỉnh 
xác định tỷ lệ mất sức lao động do 
thương tật đối với ông Đức là 25%. 
Ngày 18.4.2002, Sở LĐ-TB&XH có 
quyết định cấp giấy chứng nhận và 
trợ cấp ưu đãi thương binh cho ông 
Đức theo tỷ lệ mất sức lao động do 
bị thương là 25%. 

Thanh tra tỉnh kết luận, nội 
dung đơn tố cáo đối với ông Cao 
Hoàng Đức không tham gia cách 
mạng, không bị thương nhưng 
được hưởng chế độ thương binh 
là chưa có cơ sở.      NAM KHÁNH

BẠN CẦN BIẾT

Tăng cường công tác bảo vệ 
môi trường tại các mỏ đất

Ngày 31.10, UBND tỉnh 
đã ban hành Văn bản số 6395/
UBND-KT chỉ đạo tăng cường 
công tác bảo vệ môi trường tại 
các mỏ đất. 

Theo đó, các chủ đầu tư công 
trình trọng điểm có khai thác 
đất tại các điểm mỏ thuộc địa 
bàn phường Bùi Thị Xuân (Ban 
Quản lý dự án giao thông tỉnh, 
Ban Quản lý dự án NN&PTNT, 
Trung tâm Phát triển quỹ đất 
tỉnh, Ban quản lý dự án Đầu 
tư xây dựng và Phát triển quỹ 
đất TP Quy Nhơn…) chịu trách 
nhiệm hướng dẫn, giám sát các 
nhà thầu thực hiện nghiêm túc, 
đầy đủ các quy định về khai thác 
khoáng sản, bảo vệ môi trường, 
đảm bảo đúng theo các nội dung 
cam kết trong Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường mỏ đất đã 
được UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

có liên quan kiểm tra phương 
pháp khai thác theo thiết kế và các 
nội dung khác thuộc thẩm quyền.

CA tỉnh chỉ đạo lực lượng 
Cảnh sát môi trường, CSGT 
tăng cường kiểm tra hoạt động 
khai thác, vận chuyển đất tại các 
mỏ đất nêu trên khi phát hiện 
dấu hiệu vi phạm; xử lý hoặc đề 
xuất xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm theo quy định. Sở GTVT 
chỉ đạo lực lượng Thanh tra 
giao thông tăng cường kiểm tra, 
giám sát hoạt động vận chuyển 
đất từ các khu vực mỏ đến công 
trình, xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm về quá tải trọng và gây 
ô nhiễm môi trường.

UBND TP Quy Nhơn, UBND 
phường Bùi Thị Xuân thực hiện 
công tác tuyên truyền, vận động 
người dân ủng hộ các dự án 
khai thác khoáng sản phục vụ 
công trình trọng điểm trên địa 
bàn tỉnh.                      B.B.Đ

CHẶT PHÁ CÂY RỪNG LIÊN QUAN ĐẾN THẮNG CẢNH GÀNH RÁNG:

Bảo đảm phục hồi lại cảnh quan 
môi trường cho danh thắng

(BĐ) - Liên quan đến nội 
dung báo chí phản ánh về tình 
trạng chặt phá cây rừng liên 
quan đến Thắng cảnh Gành 
Ráng (phường Ghềnh Ráng, TP 
Quy Nhơn), ngày 31.10, Chủ 
tịch UBND tỉnh có văn bản giao 
UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo 
UBND phường Ghềnh Ráng 
yêu cầu hộ ông Lê Minh Tài dọn 
dẹp, xử lý vệ sinh toàn bộ khu 
vực đã khai thác và thực hiện 
các biện pháp chăm sóc, tái sinh 
để tái tạo rừng, bảo đảm phục 
hồi lại cảnh quan môi trường 
cho danh thắng Gành Ráng. 

Đồng thời, chỉ đạo đơn vị 
liên quan tiến hành rà soát tất 
cả diện tích đất lâm nghiệp đã 
giao cho các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn thành phố theo 
Chương trình trồng rừng sản 
xuất phủ xanh đồi trọc trước 
đây (dự án PAM-4304) do 
UBND TP Quy Nhơn giao đất 
cho các hộ gia đình, cá nhân, 
đặc biệt là tại khu vực núi Xuân 

Vân, phường Ghềnh Ráng. 
Trường hợp hết thời hạn sử 
dụng đất, tiến hành rà soát, tổ 
chức thu hồi đất theo quy định 
trong khu vực quy hoạch 1/500 
dự án Khu du lịch đồi Ghềnh 
Ráng đã được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 3441/
QĐ-UBND ngày 26.9.2019. 

UBND tỉnh giao Sở VH&TT 
tham mưu UBND tỉnh trình Bộ 
VH-TT&DL xem xét cho chủ 
trương rà soát, điều chỉnh khu 
vực bảo vệ và tiến hành cắm 
mốc giới Thắng cảnh Gành 
Ráng để thuận lợi trong công 
tác quản lý, bảo vệ và phát huy 
giá trị, vừa đáp ứng yêu cầu 
phát triển KT-XH gắn với di 
tích danh thắng. Chỉ đạo Bảo 
tàng tỉnh tiếp tục phối hợp với 
chính quyền địa phương và 
các tổ chức có liên quan tăng 
cường hơn nữa công tác quản 
lý, bảo vệ và phát huy giá trị 
của Thắng cảnh Gành Ráng. 

H.NHÂN
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Bình Định

 Nhằm kết nối giao thông 
giữa tuyến ĐT 631 qua xã Nhơn 
Hạnh với đường trục Khu Kinh tế 
Nhơn Hội tốt hơn, TX An Nhơn 
đã đầu tư hơn 44,7 tỷ đồng nâng 
cấp, mở rộng tuyến giao thông 
trên theo tiêu chuẩn đường đồng 
bằng cấp IV. Tuyến kết nối này 
dài 2.062 m, rộng 10 m - 20 m. An 
Nhơn phấn đấu hoàn thành, đưa 
vào sử dụng công trình này trước 
tết Nguyên đán 2023. X. THỨC
 Hội đồng Nghiệm thu các 

đề án khuyến công (Sở Công 
Thương) đã thống nhất nghiệm 

thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị tiên tiến trong chế 
biến gỗ” do Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến Thương mại Bình 
Định phối hợp Công ty TNHH 
Sản xuất Thương mại tổng hợp 
Thành Đạt thực hiện tại Cụm 
công nghiệp Gò Mít, huyện Phù 
Cát. Đề án có tổng vốn đầu tư 
563 triệu đồng, trong đó kinh phí 
khuyến công quốc gia hỗ trợ 200 
triệu đồng. CÔNG HIẾU 
 UBND huyện Tuy Phước 

vừa tổ chức gặp mặt các nhà đầu 
tư, đại diện nhiều DN, HTX, chủ hộ 

kinh doanh trên địa bàn huyện. Tại 
buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện 
cảm ơn, ghi nhận những đóng 
góp của DN, cơ sở sản xuất trong 
sự nghiệp phát triển KT-XH của địa 
phương; giới thiệu chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích đầu tư, nhằm 
động viên mở rộng quy mô phát 
triển, góp phần tạo thêm việc làm, 
nâng cao thu nhập cho người 
dân; ghi nhận và hứa sẽ sớm tìm 
cách giải quyết những vướng mắc 
thuộc thẩm quyền, những vấn đề 
vượt cấp sẽ báo cáo lên cấp cao 
hơn giải quyết. TẤN HÙNG

Năm 2022, Sở Công Thương 
đã quan tâm, ưu tiên xem xét 
hỗ trợ phát triển các cơ sở công 
nghiệp nông thôn (CNNT) có 
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 
tỉnh, cấp khu vực, cấp Quốc 
gia với nhiều chương trình 
trọng tâm. Trong đó, các cơ sở 
CNNT được hỗ trợ ứng dụng 
máy móc, thiết bị tiên tiến vào 
sản xuất. Từ đó, kịp thời cải 
tiến công nghệ, nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, 
tích cực xây dựng và quảng bá 
thương hiệu.

Một trong những DN được 
hưởng lợi lớn từ sự hỗ trợ là 
Công ty TNHH Sachi Nguyễn, 
khu phố 8, phường Tam Quan, 
TX Hoài Nhơn. Ông Nguyễn 
Hữu Vinh, Giám đốc DN 
chia sẻ: Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại 
(KC&XTTM) Bình Định đã hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
vào sản xuất bánh tráng nước 
cốt dừa với số tiền 170 triệu 
đồng. Nhờ đó, Công ty đã có 
thêm động lực đầu tư, mở rộng 
sản xuất, nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm và tăng 
khả năng cạnh tranh trên thị 
trường, giành được nhiều giải 
thưởng, đặc biệt sản phẩm của 
Sachi đã xuất khẩu thành công 
đến nhiều quốc gia: Hoa Kỳ, 
Canada, Đài Loan, Hàn Quốc, 
Singapore…Tháng 10.2022, 
Công ty TNHH Sachi Nguyễn 

Nâng cao giá trị sản phẩm
công nghiệp nông thôn

Sau khi được tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, 55 sản phẩm của các địa phương trong 
tỉnh được các sở, ngành, địa phương quan tâm, hỗ trợ vốn để đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và kỹ 
năng quản lý. Đặc biệt, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định liên tục xúc tiến nhiều chương trình 
hỗ trợ để tăng năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội vươn xa cho các sản phẩm.

có được đơn hàng xuất khẩu 
một lô bánh tráng trị giá 100 
triệu đồng cho một DN ở TP 
Houston, bang Texas, Hoa Kỳ. 

Sở Công Thương cũng 
phối hợp cùng các ngành liên 
quan mở các điểm trưng bày, 
giới thiệu đặc sản Bình Định 
trong tỉnh, tổ chức 30 đợt tham 
gia hội chợ về công nghiệp - 
thương mại, hội chợ sản phẩm 
CNNT tiêu biểu... Ông Ngô 
Văn Tổng, Giám đốc Sở Công 
Thương cho biết: Năm 2022, 

Sở Công Thương đã hỗ trợ 
DN kết nối, tìm cơ hội hợp 
tác, mở rộng thị trường tiêu 
thụ sản phẩm thông qua các 
kỳ hội chợ, nhằm gắn kết giao 
thương trong và ngoài tỉnh. 
Đồng thời, phối hợp các đơn 
vị liên quan tổ chức các đợt 
kết nối cung cầu với các tỉnh, 
thành phố lớn; tạo dựng mối 
quan hệ gắn kết với các nhà 
phân phối hiện đại như: Công 
ty CP Espace Buiness Huế tại 
Bình Định (siêu thị G O ! Quy 

Nhơn); Chi nhánh Công ty 
TNHH MM Mega Market Việt 
Nam tại Bình Định, Công ty 
TNHH TM SX XNK Anh Nhật, 
Công ty TNHH Sài Gòn Co.op 
Bình Định... góp phần hỗ trợ 
các DN quảng bá, kết nối tiêu 
thụ, giảm thời gian và chi phí 
vận chuyển hàng hóa. 

Trong tháng 10, Sở Công 
Thương đổi mới tổ chức Hội 
nghị “Nâng cao năng lực quản 
lý DN cho các cơ sở CNNT”. 
Hơn 90 DN, HTX, cơ sở CNNT 

được trang bị kiến thức, kỹ 
năng cơ bản về công tác quản 
lý, quyền sở hữu trí tuệ và 
những lưu ý khi bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ; các yêu cầu và 
lưu ý về thiết kế nhãn hiệu, 
bao bì nhãn mác; Kỹ năng 
quản trị sản xuất và đầu ra 
sản phẩm…

Bà Trần Thị Như Hoa, Chủ 
cơ sở sản xuất nước mắm Như 
Hoa, TX Hoài Nhơn, cho biết: 
Sau khi dự tập huấn, tôi nhận 
thấy xây dựng thương hiệu 
không phải chỉ là đầu tư 
cho quảng cáo mà còn thuộc 
nhiều công đoạn quan trọng 
khác như: Chăm sóc khách 
hàng tốt, phát triển mô hình 
kinh doanh, dịch vụ phân 
phối… Sau các hội nghị, đợt 
tập huấn vừa qua, tới đây 
chúng tôi sẽ quyết tâm thay 
đổi bao bì, nhãn mác hiện đại 
hơn, đẹp hơn. 

Ông Tô Văn Nghĩa, Giám 
đốc  Trung tâm Truyền 
thông Sáng tạo Trống Hội 
Communications, chia sẻ: 
Nhìn chung các DN nhỏ và 
vừa ở Bình Định vẫn chưa 
quan tâm đúng mức đến vấn 
đề xây dựng thương hiệu. Điều 
này xuất phát từ tiềm lực về 
vốn của nhóm DN còn hạn 
chế, do đó không tránh khỏi 
những vướng mắc trong vòng 
quay làm sao vừa phát triển 
sản xuất kinh doanh, vừa xây 
dựng, phát triển thương hiệu. 
Dù vậy, nếu các sở, ngành tiếp 
tục hỗ trợ cho nhóm DN này 
tích cực như vừa qua, cộng với 
nỗ lực tự thân, họ sẽ gặt hái 
thành công.                   HẢI YẾN 

(BĐ) - Theo thống kê của 
Phòng NN&PTNT huyện Phù 
Mỹ, có 22 ha hành, kiệu của 
người dân ở các xã Mỹ Thành, 
Mỹ Thắng, Mỹ Thọ bị chết bất 
thường. Theo phản ảnh của 
nông dân, hành, kiệu chết bất 
thường (vàng lá, héo rục và thối 
rễ) với dấu hiệu chung là sau 
khi phun thuốc bảo vệ thực vật 
Nofara của Công ty CP Hóa sinh 
Nam Mỹ (TP Hồ Chí Minh).

UBND huyện Phù Mỹ giao 
Phòng NN&PTNT huyện, 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện phối hợp với Chi cục Bảo 
vệ thực vật tỉnh lấy mẫu phân 
tích, tìm nguyên nhân chính xác. 
Đồng thời, ngành chức năng 
kiểm tra yêu cầu cơ sở kinh 
doanh ngừng bán và thu hồi 
toàn bộ thuốc bảo vệ thực vật 
nói trên. Phía cửa hàng đã liên 
hệ với đại diện Công ty lấy mẫu 
vật phẩm tiến hành các bước 
kiểm tra tìm nguyên nhân cây 
trồng bị chết. 

 THU DỊU

(BĐ) - Từ ngày 31.10 đến 
2.1, các đoàn công tác Sở Công 
Thương do ông Võ Mai Hưng 
và Nguyễn Đình Kha - là các 
Phó Giám đốc Sở Công Thương 
làm trưởng đoàn đã làm việc với 
một số DN thương mại, dịch vụ: 
Công ty CP Espace Business Huế 
tại Bình Định (siêu thị GO! Quy 
Nhơn); Chi nhánh Công ty TNHH 
MM Mega Market Việt Nam tại 
tỉnh Bình Định, Công ty TNHH 
Thương mại Sản xuất và Xuất 

nhập khẩu Anh Nhật, Công ty Sản 
xuất và Xuất nhập khẩu Thành 
Hưng - Nhà máy phân bón Nhật 
Nam (Công ty TNHH MTV Đá 
Thạch Anh Phú Tài), Công ty CP 
Cảng Quy Nhơn… 

Tại các nơi làm việc, đại diện 
DN báo cáo tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 
2022, kế hoạch các tháng cuối năm 
2022 và cả năm 2023; những khó 
khăn vướng mắc trong thời gian 
qua. Các đoàn công tác của Sở 

Công Thương ghi nhận kiến nghị 
của các DN và đã trả lời trực tiếp 
tại các buổi làm việc. Những kiến 
nghị, đề xuất của DN là cơ sở để 
Sở Công Thương báo cáo tham 
mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có 
thẩm quyền giải quyết, xử lý, qua 
đó, nâng cao hiệu quả công tác chỉ 
đạo điều hành. Đối với các kiến 
nghị không thuộc thẩm quyền, 
Sở đã ghi nhận, tổng hợp và có 
văn bản gửi các sở, ngành, đơn 
vị liên quan trả lời.            H.YẾN

Sở Công Thương làm việc với các DNPhù Mỹ: 22 ha hành, kiệu 
bị chết bất thường

Theo phản ánh của nông dân huyện Phù Mỹ, nhiều diện tích hành, kiệu sau khi sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật bị chết bất thường.    Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Công nhân Công ty TNHH Sachi Nguyễn đang sản xuất bánh tráng Sachi để xuất khẩu sang thị trường Mỹ.                     Ảnh: HẢI YẾN



6 KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ THỨ NĂM, 3.11.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

TIN VẮN

Điểm ghi nhận trong hoạt 
động ứng dụng KH&CN mấy 
năm gần đây là việc UBND  
TP Quy Nhơn khuyến khích 
hợp tác phát triển và ứng dụng 
KH&CN trong sản xuất và đời 
sống. Tập trung nghiên cứu, 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để 
phát triển những giống cây 
trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh 
tranh của địa phương. Cùng 
với đó, trong quá trình thực 
hiện, chính quyền các địa 
phương, DN tổ chức nhiều 
lớp tập huấn, chuyển giao kỹ 
thuật và trình diễn mô hình 
áp dụng các tiến bộ KHKT vào 
sản xuất thuộc các lĩnh vực 
khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư... 

Trong năm 2022, UBND TP 
Quy Nhơn đã chỉ đạo Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp thành 
phố triển khai gần 10 mô hình 
sản xuất áp dụng tiến bộ KHKT 
và công nghệ mới vào sản xuất, 
đem lại hiệu quả rõ nét, góp 
phần chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn. Nổi 
bật là mô hình canh tác lúa 
cải tiến (SRI) theo hướng an 
toàn, hữu cơ được triển khai ở 
phường Nhơn Bình, với quy mô 
2 ha/22 hộ tham gia. Đến nay, mô 
hình đã tổng kết, với năng suất 
lúa đạt 69,8 tạ/ha (lợi nhuận đạt 
gần 28,5 triệu đồng/ha, cao hơn 
2,26 triệu đồng/ha so với diện 
tích lúa canh tác truyền thống). 

Bên cạnh đó, một số mô 
hình trồng trọt, chăn nuôi dựa 
trên cơ sở chọn tạo giống cây 
trồng, vật nuôi có năng suất 
cao được triển khai trên địa 

Ngay từ khi còn là sinh 
viên, chị Phan Thị Bích 
Cẩm (SN 1993, ở thôn Tân 
Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù 
Mỹ) luôn ấp ủ sẽ tạo ra 
những loại mỹ phẩm sử 
dụng nguyên liệu thảo mộc 
tự nhiên có sẵn ở quê như 
tía tô, trầu không, chanh, 
sả... Sau nhiều năm nghiên 
cứu cùng người chị đang 
công tác tại khoa Công nghệ 
sinh học ở một trường đại 
học, đầu năm 2021, những 
sản phẩm sử dụng nguyên 
liệu thảo mộc như xà bông 
tắm, dầu gội, sữa tắm, 
nước dưỡng da các loại… 
đã ra đời, được khách hàng  
đón nhận. 

Chị Cẩm chia sẻ: Khởi 
nghiệp chưa lâu nên hiện 
mới chỉ đầu tư những thiết 

Hoài Ân: 
Nhiều chương trình 
khuyến nông 
đạt hiệu quả cao

Thực hiện Chương trình 
“Nâng cao hiệu quả tái cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp 
theo hướng nâng cao giá trị 
gia tăng và phát triển bền 
vững, giai đoạn 2020 - 2025”, 
từ năm 2020 đến nay, huyện 
Hoài Ân đã hỗ trợ 43 mô hình 
ứng dụng KHCN, áp dụng 
quy trình sản xuất tiên tiến 
trong sản xuất nông nghiệp; 
tổng kinh phí thực hiện trên 
2,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn 
khuyến nông của tỉnh và 
nguồn vốn KHCN của huyện. 
Nhiều mô hình phù hợp với 
thực tiễn, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, tăng thu nhập 
cho người dân. 

Theo ông Nguyễn Thanh 
Vương, Giám đốc Trung tâm 
Dịch vụ nông nghiệp huyện, 
hiện nay, Trung tâm đang phối 
hợp với các đơn vị, hướng dẫn 
người dân nhân rộng các mô 
hình; đồng thời, triển khai 
một số mô hình mới như bảo 
tồn và phát triển giống heo 
bản địa, nuôi cá bống tượng 
trong ao đất, trồng chuối sáp... 
Việc tập trung thực hiện các 
mô hình nhằm góp phần thực 
hiện hiệu quả Đề án phát triển 
thương hiệu các sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực của 
huyện giai đoạn 2021 - 2025 
và tầm nhìn đến năm 2030.

TỐNG BÌNH

 Ngày 1.11, Liên hiệp các 
Hội KHKT Bình Định tổ chức 
hội thảo Tư vấn phản biện dự 
thảo “Đề án phát triển hàng 
xuất khẩu tỉnh Bình Định đến 
năm 2025, định hướng đến 
năm 2030”. Tại hội thảo, các 
thành viên đã đề nghị bổ 
sung, làm rõ thêm một số vấn 
đề về nguồn gốc và nguyên 
liệu xuất khẩu; xác định các 
mặt hàng xuất khẩu tiềm 
năng, mặt hàng mới; cách tổ 
chức thu mua hoặc liên kết 
sản xuất một số mặt hàng có 
tiềm năng xuất khẩu; cần có 
giải pháp chủ động tạo nguồn 
nguyên liệu gỗ rừng trồng 
trong tỉnh… A.N

 Ngày 1.11, Hiệp hội 
Điện - Cơ Bình Định tổ chức 
Hội nghị tổng kết hoạt động 
năm 2022 và đề ra phương 
hướng năm 2023. Năm 2022, 
Hiệp Hội đã kết nạp được 2 hội 
viên, nâng số hội viên lên 106, 
trong đó có 6 tập thể và 100 
cá nhân; phối hợp tặng quà 
cho các Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, đồng bào gặp thiên 
tai, bão lũ, dịch bệnh... Dịp này, 
Hiệp Hội đã kết nạp thêm 6 hội 
viên mới; trao học bổng vượt 
khó hỗ trợ 3 học sinh là con 
hội viên Hiệp Hội có hoàn cảnh 
khó khăn (2 triệu đồng/suất).                  

ĐẠI NAM

Quy Nhơn đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học kỹ thuật

Thời gian qua, UBND TP Quy Nhơn đã quan 
tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ 
nhiều lĩnh vực KHCN, góp phần nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Mô hình nuôi 
thâm canh bò 
thịt chất lượng 
cao (bò lai BBB) 
tại xã Phước Mỹ, 
đem lại hiệu 
quả kinh tế cao.                             
Ảnh: A.N

bàn cũng đem lại những kết 
quả tích cực. Điển hình như các 
mô hình: Nuôi thâm canh bò 
thịt chất lượng cao (bò lai BBB) 
tại xã Phước Mỹ; chăn nuôi gà 
thả vườn theo hướng đặc sản ở 
phường Nhơn Bình; trồng cây 
ăn quả theo hướng VietGAP tại 
xã Phước Mỹ; trồng hoa sen kết 
hợp thả nuôi cá rô đầu vuông 
ở phường Nhơn Bình…

Cùng với đó, TP Quy Nhơn 
đã tuyển chọn và phê duyệt 
thực hiện 2 nhiệm vụ ứng dụng 
KHCN trong lĩnh vực y tế và 
khoa học xã hội - nhân văn. Cụ 
thể, đối với phương pháp phẫu 
thuật longo được áp dụng cho 
những bệnh nhân ít có điều 
kiện kinh tế. Việc ứng dụng kỹ 
thuật longo tại BVĐK TP Quy 
Nhơn đã giúp giảm thiểu gánh 
nặng lên bệnh viện tuyến trên 
và bệnh nhân có cơ hội được 
điều trị dễ dàng, không cần 
phải chuyển viện, sớm trở lại 
sinh hoạt và lao động, giảm các 
biến chứng phẫu thuật. 

Còn nhiệm vụ ứng dụng 
giải pháp để phát huy giá trị 

các di tích lịch sử, văn hóa, 
danh lam thắng cảnh trên địa 
bàn thành phố do Ban Tuyên 
giáo Thành ủy Quy Nhơn chủ 
trì; nhằm cập nhật nguồn tài 
liệu về di tích lịch sử - văn 
hóa, danh lam thắng cảnh của 
thành phố trong công tác quản 
lý nhà nước trên hệ thống ứng 
dụng công nghệ thông tin và 
cập nhật trên bản đồ số. Đến 
nay, các nhiệm vụ này đang 
trong quá trình hoàn thiện hồ 
sơ giao nộp sản phẩm để tiến 
hành đánh giá nghiệm thu cấp 
thành phố.

Ngoài ra, thành phố còn 
tập trung đẩy mạnh triển khai 
ứng dụng công nghệ thông 
tin trong các hoạt động: Hỗ 
trợ các HTX xây dựng mã QR 
để truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm; hỗ trợ Hạt Kiểm lâm 
liên huyện Tuy Phước - TP 
Quy Nhơn ứng dụng công 
nghệ viễn thám và GIS trong 
quản lý lâm nghiệp; xây dựng 
đề án đầu tư số hóa dữ liệu 
“Đất đai, quy hoạch xây dựng, 
hạ tầng đô thị”; hỗ trợ hoạt 

động của Trung tâm giám sát, 
điều hành đô thị thông minh 
thành phố; triển khai bệnh 
án điện tử, khám chữa bệnh 
từ xa… Thời gian tới, thành 
phố sẽ tăng cường ứng dụng 
KHCN trong việc triển khai 
truy xuất nguồn gốc, thương 
mại điện tử tại các chợ; đồng 
thời, thúc đẩy phát triển nông 
nghiệp đô thị... 

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, 
Phó Giám đốc Sở KH&CN, 
nhận xét: Thời gian đến, TP 
Quy Nhơn nên cụ thể hóa các 
mục tiêu, đẩy mạnh các giải 
pháp KHCN; đổi mới và đột 
phá về tư duy để cùng với các 
sở, ngành xác định, khai thác 
những tiềm năng sẵn có của 
thành phố. Đồng thời, tiếp tục 
nghiên cứu đổi mới cách thức 
điều hành, đơn giản hóa thủ 
tục, lưu ý đến tính ứng dụng 
của các đề tài để quản lý và 
triển khai tốt hơn; đẩy mạnh 
hoạt động chuyển giao, thẩm 
định KHCN; rà soát các chính 
sách pháp luật cho phù hợp...

AN NHIÊN

Khởi nghiệp với mỹ phẩm thảo mộc 

bị cần thiết nhất. Những công 
đoạn nào có thể làm thủ công 
thì sẽ làm thủ công, dù hơi tốn 
thời gian nhưng bù lại sẽ tiết 
kiệm được chi phí ban đầu. 

Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư thêm 
một số loại thiết bị để tiết kiệm 
thời gian, đảm bảo sản xuất 
được số lượng lớn đáp ứng nhu 
cầu của người tiêu dùng. 

Chị Phan Thị Bích Cẩm với các sản phẩm khởi nghiệp của mình.                         Ảnh: G.B

Hiện tại chị Cẩm bán sản 
phẩm của mình chủ yếu qua 
các sàn thương mại điện tử 
và mạng xã hội, khách hàng 
của chị có ở khắp cả nước. 
Bình quân mỗi tháng chị 
bán ra thị trường tầm 300 
chai dầu gội, hơn 500 sản 
phẩm khác. 

Chị Cẩm vui mừng chia 
sẻ: Cuối tháng 10.2022, sản 
phẩm do tôi sản xuất được 
chọn trưng bày tại kệ sản 
phẩm nông nghiệp nổi bật 
của xã Mỹ Lộc tại chương 
trình trưng bày và quảng bá 
sản phẩm nông nghiệp tiềm 
năng của huyện Phù Mỹ. Tại 
đây, sản phẩm đã tạo được 
sự chú ý nhất định và được 
huyện động viên phát triển 
thành sản phẩm OCOP. 

GIA BẢO



7XÃ HỘITHỨ NĂM, 3.11.2022
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Thương người như thể 
thương thân

Đêm 11.10, mưa lớn cùng 
với nước lũ từ núi Vũng Chua 
đổ về đã làm nhiều khu vực 
của phường Ghềnh Ráng (TP 
Quy Nhơn) ngập nặng. Tầm 
19 giờ, anh thợ hồ Nguyễn 
Văn Sinh (SN 1985, ở tổ 6, khu 
phố 2) ra cửa ngó trời, biết 
những hộ dân ở khu vực chùa 
Hòa Đồng đang bị ngập nặng, 
do anh từng ở khu vực này 
trước khi di dời lên nơi cao 
ráo hiện tại. Mặc vội áo mưa 
vào người, anh nhằm hướng 
đó đi tới. 

Sau gần một tiếng đồng hồ 
giúp người dân vớt đồ đạc bị 
trôi, anh đến nhà ông Trịnh 
Văn Sáu, có cô con dâu mới 
sinh và một đứa cháu nhỏ. 
Anh Sinh quyết định lội ngược 
dòng nước cao hơn ngực ra bên 
ngoài, mượn cái bồn chứa nước 
cắt đôi, bỏ ba mẹ con vào rồi 
nhằm hướng nhà mình mà đẩy 
tới. Về đến nơi, anh cùng vợ, 
con lấy quần áo cho họ thay, 
rồi sưởi ấm cho em bé sơ sinh.

“Tình làng nghĩa xóm mà, 
tôi từng ở đó nên rành đường 
sá, thấy họ khó thì tôi giúp thôi, 
tôi không nghĩ ngợi gì nhiều 
đâu. Ba mẹ con về nhà tôi ở 
mấy hôm sau đó, ăn chung với 

Đón hàng xóm về trú ngụ trong mưa bão
Nhờ có những người tốt bụng, sẵn sàng 
mở rộng cửa đón hàng xóm về tá túc, 
thậm chí lo cả việc ăn uống mà nhiều 
người có nhà ở tạm bợ dần cởi bỏ tâm 
lý ngần ngại di dời khỏi nhà để tránh 
bão mạnh, lũ lớn. 

chúng tôi như một gia đình”, 
anh thợ hồ chân chất cho hay. 

Cũng quãng thời gian đó, 
thôn Nam Nhạn Tháp (xã 
Nhơn Hậu, TX An Nhơn) di 
dời gần chục hộ dân để tránh 
cơn bão lớn. Thôn có 3 xóm, 
cứ hễ nước lớn là ngay lập tức  
3 xóm bị chia cắt hoàn toàn. 
Các hộ phải di dời đa số có 
người cao tuổi, khuyết tật, 
đau bệnh nặng. Đối tượng này, 
theo lẽ thường, hay có tâm lý 
“cố thủ”, mặc dù tài sản không 
có giá trị mấy. 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, 
Bí thư kiêm Trưởng thôn Nam 
Nhạn Tháp, cho biết nhiều hộ 
trong thôn đã mở lòng, theo 
các lực lượng chức năng, tham 
gia ẵm, bế từng người già về 
nhà mình. “Có lẽ nhờ vậy mà 
năm nay, công tác vận động 

người dân di dời rất thuận 
lợi”, ông Tuấn đánh giá. 

Cần lắm những 
tấm lòng

Các cơn mưa lớn vừa qua 
đã làm nhiều vùng của khu 
Đông huyện Tuy Phước ngập 
nặng. Có điều khác mọi năm, 
hầu hết người dân đều di dời 
trong vui vẻ. Không chỉ người 
thân trong gia đình hay bà con, 
họ hàng, một số hộ đã nhận 
người còn đồng ý nhận thêm 
một vài vật dụng có giá trị. 

Theo ông Mai Xuân Hiền, 
Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tuy 
Phước, so với việc di dời tập 
trung, việc tá túc vài hôm ở 
nhà lân cận làm bà con yên tâm 
là có thể “để mắt” đến nhà cửa 
của mình. Các hội, đoàn thể 
cũng hết sức trách nhiệm khi 

thường xuyên thăm hỏi tình 
hình. Cả chủ nhà và người dân 
di dời đến đều cảm thấy được 
quan tâm. “Nếu chủ nhà không 
có điều kiện lo ăn uống thì Hội 
CTĐ huyện Tuy Phước sẽ tìm 
kiếm nguồn lực hỗ trợ bà con. 
Hết gió mưa, với số người ốm 
đau, chúng tôi đưa về tận nhà 
và gửi gạo, nhu yếu phẩm 
dùng trong vài ngày tới”, ông 
Hiền cho biết. 

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo 
(SN 1979, chủ tiệm hoa Thanh 
Hương ở phường Bồng Sơn, TX 
Hoài Nhơn) có căn nhà ở đường 
Trường Chinh, dự tính cho học 
sinh ở tạm tránh mưa lũ. Chị 
Thảo quê ở phường Hoài Tân, 
theo chồng về phường Bồng 
Sơn. Chị nhớ miết cảnh đi học 
xa, những ngày mùa đông, tối 
mịt trời, mưa trút không ngớt, 

nên cứ thấy “đứt ruột đứt gan” 
mỗi khi đi đâu về canh tối, dọc 
đường bắt gặp cảnh các em học 
sinh gò mình đạp xe trong cơn 
gió thốc. 

“Cứ thấy cảnh đó là tôi 
chảy nước mắt, chịu không 
được, rồi tôi nói với chồng, nhà 
mình không ai ở thì để dành 
đó, khi học sinh khó khăn cần 
chỗ ở thì mình giúp. Và anh 
đã đồng ý với tôi. Nhà tôi hiện 
tại có một số phòng ngủ khá 
rộng, đủ cho tầm 10 em đến ở. 
Em nào nhà xa, mưa gió đi lại 
khó khăn, không an toàn, hãy 
liên hệ với tôi qua số điện thoại 
0948544349 hoặc 0914216791”, 
chị Thảo tâm sự. 

Là Đội trưởng Đội ứng phó 
thiên tai, thảm họa của tỉnh, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
CTĐ tỉnh Lê Phong thời gian 
qua luôn bám sát tình hình 
mưa bão, công tác di dời người 
dân trong vùng nguy hiểm đến 
nơi an toàn. Ông đánh giá cao 
hiệu quả đạt được của việc 
chính quyền, các hội đoàn thể, 
các cấp hội CTĐ tích cực vận 
động hộ dân có nhà ở kiên cố 
chào đón người cần di dời. 

“Trên thực tế, vẫn còn 
không ít hộ dân ngần ngại 
việc di dời khỏi nơi ở để tránh 
bão lũ. Cùng với việc di dời tập 
trung, việc di dời đến nhà dân 
lân cận đang thuyết phục được 
nhiều người. Mong rằng thời 
gian tới, sẽ có thêm nhiều tổ 
chức, cá nhân chung tay, góp 
sức hỗ trợ chỗ ở cho những 
người trong diện di dời, nhất là 
người già, trẻ em, người khuyết 
tật…”, ông Phong kêu gọi. 

NGỌC TÚ

(BĐ) - Ngày 31.10, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh 
phối hợp với Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 
Vĩnh Quang tổ chức hội nghị 
hướng dẫn lấy ý kiến hài lòng 
của người dân về kết quả xây 
dựng nông thôn mới đối với xã 
Vĩnh Quang. 

Theo Hướng dẫn số 90/HD-
MTTW-BTT ngày 20.9.2022 của 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam về việc lấy ý kiến hài lòng 
của người dân về kết quả xây 
dựng nông thôn mới, tại phiếu 
số 01 - lấy ý kiến sự hài lòng 
của người dân đề nghị công 
nhận xã đạt chuẩn nông thôn 
mới - tỷ lệ lấy ý kiến về sự hài 
lòng của người dân phải được 
thực hiện ít nhất 80% tổng số 
hộ gia đình của các khu dân 
cư trong xã. Tỷ lệ đề nghị công 
nhận đối với đề nghị xã đạt 
chuẩn nông thôn mới: Từ câu 

số 1 - 18 phải đạt từ 80% trở lên 
số hộ được lấy ý kiến hài lòng 
(trong đó không có câu nào tỷ 
lệ hài lòng dưới 60%). Riêng 
câu hỏi số 19 phải đạt từ 90% 
trở lên số hộ được lấy ý kiến 
hài lòng.

Toàn hệ thống chính trị xã 
Vĩnh Quang phối hợp thực 
hiện nhiệm vụ lấy ý kiến về 
sự hài lòng của người dân đảm 
bảo theo kế hoạch đề ra.

AN PHƯƠNG

Hướng dẫn lấy ý kiến hài lòng của người dân về 
kết quả xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Quang

(BĐ) - Ngày 31.10, UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch thực 
hiện bổ sung Kỷ yếu Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng đối với các 
trường hợp được công nhận trên 
địa bàn tỉnh Bình Định sau ngày 
xuất bản Tập Kỷ yếu Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng năm 2004.

Mục đích chính là thể hiện 
tấm lòng tôn kính và sự tri ân của 
Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân tỉnh Bình Định đối với sự 
hy sinh cao cả của các Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng trong cuộc kháng 
chiến giành độc lập của dân tộc. 
Phục vụ công tác giáo dục truyền 
thống cách mạng, nghiên cứu 
khoa học và thực hiện chính sách 
đền ơn đáp nghĩa. 

Theo Kế hoạch, nội dung 
của tập kỷ yếu là sưu tầm tư 
liệu, thu thập, kiểm tra, xác 
thực thông tin của các Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng được công 
nhận sau ngày xuất bản Tập Kỷ 
yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

năm 2004, bao gồm: Họ và tên, 
năm sinh, quê quán, danh sách 
chồng, con là liệt sĩ (nếu có) và 
một số thông tin cần thiết khác. 

Dự kiến in 4.500 quyển kỷ 
yếu; thực hiện số hóa để phổ 
biến rộng rãi trên nền tảng công 
nghệ thông tin. Kỷ yếu sẽ được 
giới thiệu và phát hành đến các 
cá nhân, cơ quan và đơn vị nhân 
kỷ niệm 76 năm ngày Thương 
binh - Liệt sĩ (27.7.1947 -  
27.7.2023).                        M.LÂM

Thực hiện bổ sung Kỷ yếu Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng

(BĐ) - Thời gian 
qua, Chi nhánh 
Ngân hàng CSXH 
tỉnh đã thực hiện 
hiệu quả Nghị 
quyết số 11/NQ-CP 
ngày 30.1.2022 về 
Chương trình phục 
hồi và phát triển 
KT-XH và triển 
khai Nghị quyết 
số 43/2022/QH15 
của Quốc hội về 
chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ 
trợ Chương trình; Nghị định số 
28/2022/NĐ-CP ngày 26.4.2022 
về chính sách tín dụng ưu đãi 
thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển KT-XH 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn từ năm 
2021 - 2030, giai đoạn 1: Từ năm 
2021 - 2025. 

Đến cuối tháng 9.2022, tổng dư 
nợ cho vay các chương trình tín 
dụng nói trên đạt 288,3 tỷ đồng. 

Cụ thể, cho vay chương trình 
hỗ trợ tạo việc làm với số tiền  
110 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; 
cho vay nhà ở xã hội 137 tỷ đồng, 
đạt 68,6% kế hoạch. Cho vay đối 
với học sinh, sinh viên để mua 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CSXH TỈNH:

Đẩy mạnh cho vay ưu đãi 
phục hồi, phát triển KT-XH 

máy vi tính, thiết bị học tập trực 
tuyến và trang trải chi phí học tập 
với số tiền 26 tỷ đồng, đạt 100% 
kế hoạch, giúp cho 2.625 học sinh 
có tiền mua máy tính để học tập. 
Cho vay đối với các cơ sở giáo dục 
mầm non, tiểu học ngoài công lập 
được 103 cơ sở với số tiền 8,51 tỷ 
đồng, đạt 77,4% kế hoạch giao. 

Riêng chương trình cho vay 
hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 
chuyển đổi nghề và phát triển 
sản xuất theo chuỗi giá trị (cho 
vay vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi) theo Nghị định 
số 28/2022/NĐ-CP với số tiền  
6,612 tỷ đồng, đạt 17,6% kế hoạch 
tăng trưởng, với 158 khách hàng 
được vay vốn.       NGUYỄN MUỘI

Hộ vay ở huyện Phù Cát được vay vốn theo chương 
trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm.                            Ảnh: N.M

Anh Sinh 
(bìa trái) 
đến thăm và 
chuyện trò 
với các thành 
viên trong 
gia đình ông 
Sáu tối 2.11. 
Ảnh: N.T
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Bình Định

(BĐ) - UBND tỉnh đã có Báo cáo tổng 
kết, đánh giá việc triển khai Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí và các 
văn bản hướng dẫn của tỉnh. 

Theo báo cáo này, về tình hình thanh 
tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, từ ngày 1.1.2013 - 30.9.2022, 
Thanh tra tỉnh và Thanh tra các huyện, 
thị xã, thành phố, Thanh tra các sở, ban, 
ngành thuộc tỉnh đã tiến hành 41.098 
cuộc/lượt thanh tra, kiểm tra tại 71.154 
lượt đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh 
tế hơn 249,5 tỷ đồng và 74.756.543 m2 đất 
các loại; xử lý thu hồi về cho Nhà nước 
gần 125,3 tỷ đồng, 801.448 m2 đất các 
loại; kiến nghị xử lý bằng các hình thức 
khác gần 124,3 tỷ đồng, 73.955.095 m2 
đất các loại. Ban hành 20.922 quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính đối với 810 
tổ chức và 20.112 lượt cá nhân với số tiền 

hơn 66 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý 
hành chính 170 tập thể và 513 cá nhân 
có khuyết điểm, vi phạm. 

Trong khi đó, các cấp, các ngành đã 
chỉ đạo tiến hành 286 cuộc thanh tra, 
kiểm tra trách nhiệm của người đứng 
đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 
việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu 
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
tại 506 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra 
đã phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, khắc 
phục kịp thời những tồn tại, hạn chế 
trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
các quy định của pháp luật có liên quan; 
xử lý thu hồi về cho Nhà nước 261 triệu 
đồng đã chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định 
mức; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh 
nghiệm đối với 44 tập thể và 9 cá nhân; 
kiến nghị xử lý hành chính 2 cá nhân.

H.NHÂN

Theo đánh giá của Phòng Tư pháp 
TX An Nhơn, qua 10 năm triển khai thi 
hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL), công tác tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật tại Trường THPT số 3 An 
Nhơn (đóng tại xã Nhơn Thọ, TX An 
Nhơn) ngày càng đạt nhiều kết quả tích 
cực. Nhà trường tập trung thực hiện, 
thể hiện rõ trách nhiệm trong công tác 
PBGDPL; xây dựng kế hoạch công tác 
PBGDPL từ đầu năm học, có tổng kết 
và tự kiểm tra đánh giá. Qua đó, tạo 
sự chuyển biến, nâng cao hiểu biết và 
ý thức chấp hành pháp luật trong cán 
bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh 
(CBNVGVHS).

Ông Nguyễn Sơn Đông, Hiệu trưởng 
Trường THPT số 3 An Nhơn, cho biết: 
“Công tác PBGDPL trong nhà trường 
đóng vai trò quan trọng, giúp đưa pháp 
luật vào cuộc sống; nâng cao kiến thức 
và hiểu biết pháp luật cho CBNVGVHS. 
Từ đó giúp ngăn ngừa, hạn chế các hành 
vi vi phạm do thiếu kiến thức, hiểu biết 
về pháp luật”. 

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, 
từ năm học 2012 - 2013, Trường THPT 
số 3 An Nhơn đã thành lập Ban Chỉ đạo 
PBGDPL. Nhờ đó, đã phổ biến kịp thời, 
thường xuyên các quy định pháp luật 
trong lĩnh vực giáo dục và các quy định 
pháp luật khác, như: Luật Giao thông 
đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy; 
Luật BHYT; Luật An toàn, vệ sinh lao 
động; Luật Trẻ em; Luật Bảo vệ môi 
trường; Luật Hôn nhân gia đình…

Thông qua các cuộc họp cơ quan, 
Nhà trường quán triệt đến CBNVGV 
các quy định pháp luật về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quy 
chế dân chủ. GV dạy môn Giáo dục công 
dân dạy 2 tiết/lớp/năm về kiến thức liên 
quan Luật Phòng, chống tham nhũng 
cho tất cả HS. 

Trong các tiết dạy, GV khai thác hình 
ảnh, tư liệu có thật về gương người tốt, 

TRƯỜNG THPT SỐ 3 AN NHƠN:

Điểm sáng phổ biến, 
giáo dục pháp luật

Thời gian qua, Trường THPT số 3 An Nhơn (TX An Nhơn) triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nhà trường vừa được Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 10 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo 
dục pháp luật (2012 - 2022) trên địa bàn tỉnh.

việc tốt; những tổ chức, cá nhân vi phạm 
pháp luật bị Nhà nước điều tra, xử lý. 
Qua đó, tránh sự nhàm chán, khô khan; 
giúp HS hào hứng, chăm chú lắng nghe, 
nâng cao kiến thức pháp luật.

Đặc biệt, nhà trường thường xuyên 
tổ chức các buổi ngoại khóa dưới hình 
thức sân khấu hóa để tìm hiểu các quy 
định pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí. Trường phối hợp với các cơ quan, 
ban, ngành của TX An Nhơn tổ chức 
nhiều diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu kiến 
thức pháp luật về ATGT, ANTT; phòng, 
chống ma túy; bảo vệ môi trường.

“Các buổi sinh hoạt ngoại khóa, diễn 
đàn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới 
hình thức sân khấu hóa thu hút đông 
đảo HS của trường tham gia. Qua đó, 
giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, 
giao tiếp; đồng thời, bổ sung kiến thức 
pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật cho HS”, ông Trần Nam Hải, 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 3 An 

Nhơn, cho hay.
Ngoài ra, Trường THPT số 3 An 

Nhơn thường xuyên phối hợp với CA TX 
An Nhơn tổ chức các buổi tuyên truyền, 
diễn đàn, tọa đàm; giúp CBNVGVHS 
hiểu biết sâu sắc hơn các quy định pháp 
luật, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp 
hành pháp luật. Đầu mỗi năm học, Đoàn 
trường hướng dẫn tất cả HS viết, học 
thuộc, thực hiện cam kết không vi phạm 
pháp luật và các tệ nạn xã hội. 

Đáng chú ý, Đoàn trường lập danh 
sách HS cá biệt, có nguy cơ vi phạm 
pháp luật và phối hợp với CA xã Nhơn 
Thọ, CA TX An Nhơn mở lớp tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật. Nhà trường 
xây dựng mô hình trường học tự quản 
về ANTT “Tuổi trẻ Trường THPT số 3 
An Nhơn nói không với vi phạm pháp 
luật”. Các thành viên trong “Đội xung 
kích” kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình 
hình HS; có biện pháp ngăn ngừa HS vi 
phạm pháp luật và ANTT.

CÔNG LUẬN

Chấn chỉnh, khắc phục 
kịp thời tồn tại, hạn chế 
trong phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực 

(BĐ) - Đó là yêu cầu quan trọng 
Chủ tịch UBND tỉnh đặt ra trong công 
văn chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, 
giải pháp về công tác phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ 
trưởng các sở, ban, ngành thuộc 
tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị 
sự nghiệp công lập và giám đốc các 
DN nhà nước thuộc tỉnh quản lý tập 
trung tổ chức phổ biến, quán triệt và 
có kế hoạch cụ thể để triển khai thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội 
dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
trong thời gian tới. 

Đồng thời, chỉ đạo khẩn trương rà 
soát và có biện pháp chấn chỉnh, khắc 
phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, 
khuyết điểm trong công tác phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực thời gian 
qua tại ngành, địa phương, đơn vị 
mình, nhất là các tồn tại, hạn chế, 
khuyết điểm đã được phát hiện qua 
công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán, điều tra, thi hành án… của 
các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước nhằm giáo dục, 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên 
trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm 
chính, không tham nhũng, tiêu cực 
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức và nhân dân.

Quá trình thực hiện cần đề cao 
sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi 
với làm, làm đi đôi với nói của người 
đứng đầu, của tập thể lãnh đạo các 
ngành, địa phương, đơn vị trong 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có 
hiệu quả các biện pháp phòng ngừa 
tham nhũng, tiêu cực, nhất là các 
quy định về công khai, minh bạch 
trong tổ chức và hoạt động; trách 
nhiệm giải trình; việc kiểm soát tài 
sản, thu nhập của người có chức vụ, 
quyền hạn… 

M.LÂM

(BĐ) - Ngày 31.10, UBND tỉnh ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 
31.8.2022 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 
Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn 
tỉnh. Yêu cầu đặt ra là việc triển khai 
thi hành Luật Cảnh sát cơ động kịp 
thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Theo Kế hoạch, CA tỉnh có trách 
nhiệm tiếp nhận, cấp phát tài liệu 
tuyên truyền, phổ biến Luật do Bộ CA 
chủ trì biên soạn, in, cấp phát phục 
vụ công tác tuyên truyền, phổ biến 
Luật. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về 
Luật và các văn bản quy định chi tiết 
thi hành cho cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ 
quan, đơn vị mình, trọng tâm là lực 
lượng Cảnh sát cơ động. 

Bên cạnh đó, CA tỉnh chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị, liên quan 
tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến 
đối với các văn bản quy định chi tiết 
thi hành Luật theo yêu cầu của Bộ CA 
đối với từng dự thảo văn bản. Chủ 
trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các 
cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan theo thẩm quyền 
cấp tỉnh đã ban hành để đề xuất, kiến 
nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 
ban hành mới cho phù hợp với quy 
định của Luật.

Các sở, ban, ngành liên quan; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố, 
trên cơ sở chức năng,  nhiệm vụ, 
thẩm quyền được giao, tổ chức quán 
triệt ,  tuyên truyền phổ biến Luật 
trong cơ quan, đơn vị, địa phương 
theo quy định.

M.L

Thi hành Luật Cảnh sát cơ động kịp thời, 
đồng bộ, thống nhất, hiệu quả

Qua gần 10 năm, thu hồi về cho Nhà nước 
gần 125,3 tỷ đồng sau thanh tra, kiểm tra

HS Trường THPT số 3 An Nhơn tham gia ngoại khóa, tìm hiểu pháp luật về ANTT và ATGT. 
Ảnh: Trường THPT số 3 An Nhơn
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Bình Định

Khu nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM. 

Đề xuất huy động 1,1 triệu tỷ đồng 
xây 1,4 triệu căn nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng ngày 17.10 trình Thủ 
tướng đề án đầu tư xây dựng ít nhất 
1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu 
nhập thấp, công nhân khu công nghiệp 
giai đoạn 2021 - 2030.

Đề án đặt mục tiêu, giai đoạn  
2022 - 2025, cả nước sẽ xây 571 nghìn 
căn và 2026 - 2030 là 845.500 căn nhà ở 
xã hội, nhà ở công nhân. Các bộ, ngành, 
địa phương cân đối vốn ngân sách để 
hỗ trợ mục tiêu này. Những thành phố 
lớn sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội 
gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần 
Thơ, Hải Phòng...

Hiện nay, toàn quốc đã hoàn thành 
hơn 300 dự án nhà ở xã hội khu vực đô 
thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, 
quy mô 155.800 căn; 400 dự án đang 
triển khai, quy mô 454 nghìn căn.

Riêng nhà ở xã hội khu vực đô thị, 
đã có 175 dự án với 93.000 căn; đang 
triển khai 274 dự án, với 293 nghìn 
căn. Có 126 dự án nhà ở công nhân với 
62.700 căn; đang xây dựng 127 dự án 
với 160.900 căn. Dự báo từ nay đến năm 
2030, cả nước cần khoảng 2,4 triệu căn 
nhà ở xã hội, nhà công nhân.

Theo Bộ Xây dựng, việc xây dựng 
nhà ở xã hội đang có nhiều bất cập. Quy 
định dành 20% quỹ đất trong các dự án 
nhà ở thương mại để xây nhà ở xã hội 
chưa được thực hiện nghiêm. Một số địa 
phương chưa quan tâm xây dựng, chưa 
xác định rõ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong quy hoạch đô thị, khu công nghiệp.
Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 

cả nước xây được 1,4 triệu căn nhà ở xã 
hội, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi Luật 
Nhà ở 2014 đồng bộ với Luật Đất đai sửa 
đổi, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật Thuế... 
Nội dung sửa đổi là cơ chế, chính sách 
cho người thu nhập thấp, trong đó quy 
định cụ thể nhóm được hưởng chính 
sách nhà ở xã hội; quy hoạch dành quỹ 
đất phát triển nhà ở xã hội; lựa chọn chủ 
đầu tư; cơ chế ưu đãi của Nhà nước.

Bộ Xây dựng kêu gọi DN quan tâm 

hơn đến nhà ở xã hội nhằm đảm bảo an 
sinh xã hội. Các thủ tục hành chính trong 
lập, phê duyệt dự án nhà ở xã hội, nhà 
công nhân sẽ được rút ngắn. 

Trước đó, đầu tháng 8, tại hội nghị 
thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công 
nhân, người thu nhập thấp, Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề 
xuất xây 1 triệu căn hộ cho người thu 
nhập thấp, công nhân khu công nghiệp 
từ nay đến năm 2030. Đề xuất này được 
Thủ tướng đồng ý và giao Bộ Xây dựng 
lập đề án.                                  (Theo VnE)

Bổ sung một số dự án 
quan trọng quốc gia, 
trọng điểm ngành 
Giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính vừa ký Quyết định số 1316/QĐ-TTg 
ngày 2.11.2022 bổ sung danh mục dự án 
và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các 
công trình, dự án quan trọng quốc gia, 
trọng điểm ngành GTVT.

Cụ thể, Quyết định bổ sung một số 
dự án vào danh mục dự án quan trọng 
quốc gia, trọng điểm ngành GTVT gồm:

- Các dự án đường bộ cao tốc: Tuyên 
Quang - Phú Thọ, Hòa Bình - Mộc  
Châu - Sơn La, Hữu Nghị - Chi Lăng, 
Đồng Đăng - Trà Lĩnh; 

- Dự án nhà ga hành khách T3 - 
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 
và Dự án xây dựng đường Trần Quốc 
Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân 
Bình, TP Hồ Chí Minh (kết nối vào nhà 
ga T3).

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ 
cũng quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 
Nhà nước các công trình, dự án quan 
trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT 
(gọi tắt Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo giúp 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo triển khai thực hiện các công trình, 
dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm; 
cụ thể gồm 6 dự bán: Đường Hồ Chí 
Minh; các dự án đường bộ cao tốc: 
Bắc - Nam phía Đông; Bến Lức - Long 
Thành; Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; 
Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần 
Thơ - Sóc Trăng; Vành đai 4 - Vùng 
Thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 TP Hồ Chí 
Minh; đường sắt tốc độ cao trên trục 
Bắc - Nam; các tuyến đường sắt đô thị 
TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; dự án 
Cảng hàng không quốc tế Long Thành; 
và các dự án đường bộ cao tốc hoặc dự 
án hạ tầng giao thông khác mà Ban Chỉ 
đạo thấy cần thiết…                  (Theo VGP)

Bộ NN&PTNT cho biết, khối lượng 
gạo xuất khẩu tháng 10 năm 2022 ước 
đạt 700 nghìn tấn với giá trị đạt 334 triệu 
USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất 
khẩu gạo 10 tháng đạt 6,07 triệu tấn với 
2,94 tỷ USD, tăng 17,2% về khối lượng 
và tăng 7,4% về giá trị so với cùng kỳ 
năm 2021.

Giá gạo xuất khẩu bình quân  
10 tháng ước đạt 484 USD/tấn, giảm 
8,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong  
9 tháng, Philippines là thị trường tiêu 

thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 43,9% 
thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường 
này đạt 2,47 triệu tấn với 1,14 tỷ USD, 
tăng 35,3% về khối lượng và tăng 22,2% 
về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. 

Thị trường có giá trị xuất khẩu gạo 
tăng mạnh nhất là Bờ Biển Ngà với trên 
71%. Ngược lại, thị trường có giá trị 
xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất là Gana, 
giảm gần 33%.

Trong tháng 10, giá xuất khẩu gạo 
của Việt Nam dao động từ 425 - 430 

USD/tấn - mức cao nhất kể từ tháng 
11.2021. Nguồn cung trong nước ở mức 
thấp và các thương nhân dự đoán giá có 
thể cao hơn một chút trong ngắn hạn. 
Xuất khẩu gạo của Việt Nam dự đoán 
tăng trong năm nay.

Tín hiệu tích cực từ xuất khẩu đã 
giúp giá lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông 
Cửu Long tăng mạnh trong những ngày 
cuối tháng 10 trong bối cảnh nhu cầu sôi 
động, nguồn cung khan hiếm. 

(Theo baotintuc.vn)

Lãnh đạo cơ quan CSĐT CA tỉnh 
Bình Dương hôm 1.11 cho hay, đơn vị 
này vừa khám phá đường dây mua bán 
trẻ sơ sinh đặc biệt lớn, hoạt động liên 
tỉnh với nhiều đối tượng tham gia và đã 
mua bán trót lọt 31 trẻ sơ sinh.

Theo điều tra, đầu tháng 7.2022, các 
trinh sát phát hiện tại Bệnh viện phụ 
sản nhi Bình Dương (TP Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương) xuất hiện một người 
phụ nữ thường xuyên tiếp cận những 
nhân viên, y tá, điều dưỡng bệnh viện 
phụ sản. Mục đích tiếp cận để lấy thông 
tin và chủ động tìm những phụ nữ 
đang mang thai đến khám hoặc những 
người phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện 
nhưng không muốn nuôi con do hoàn 
cảnh khó khăn, lầm lỡ, hoặc lý do khác.

Người này sau đó đặt vấn đề xin 
nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh 
hoặc chuẩn bị sinh, hứa sẽ bồi dưỡng 
cho mẹ bé một khoản tiền nhất định. 

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của 
hành vi mua bán trẻ em, cơ quan CA đã 
lập chuyên án điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA 
xác định người phụ nữ là Nguyễn Thị 

Xuất khẩu gạo vượt 6 triệu tấn

Lộ diện đường dây liên tỉnh mua bán trót lọt 31 trẻ sơ sinh

Ngọc Như (SN 1993, ngụ TP HCM). 
Như thường xuyên đến các Bệnh viện 
phụ sản, phòng khám thai tư nhân hoạt 
động trên địa bàn Bình Dương, TP HCM 
để tiếp cận những phụ nữ đang mang 
thai và đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại 
những bé mới sinh, chuẩn bị sinh. Sau 
khi mua trẻ sơ sinh, Nguyễn Thị Ngọc 
Như vào các hội, nhóm trên mạng xã hội 
để rao bán các bé.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám 
đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT CA tỉnh 
Bình Dương cho biết, đến nay cơ quan 
điều tra đã khởi tố nhiều bị can để điều 
tra về các hành vi “mua bán người dưới 
16 tuổi” và “làm giả, sử dụng tài liệu, 

con dấu của cơ quan, tổ chức”. Đồng 
thời củng cố để khởi tố đối với hơn  
16 đối tượng có liên quan như người 
mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để 
hợp thức hóa nguồn gốc các bé.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn 
Thị Ngọc Như (SN 1993, ngụ TP HCM), 
Chu Thị Cúc Phương (SN 1982, ngụ 
Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thùy Dương 
(SN 2001, ngụ Bạc Liêu, là các đối tượng 
môi giới mua bán trẻ sơ sinh).

4 đối tượng có hành vi bán con mới 
đẻ bị cơ quan điều tra khởi tố gồm 
Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1989), Lê 
Thị Ngọc Thắm (SN 2000, ngụ  Long 
An), Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 
1997, ngụ  Bến Tre) và Châu Gia Hân  
(SN 2004, ngụ Đồng Tháp).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, 
các đối tượng trên đã thực hiện hành vi 
mua bán 31 trẻ sơ sinh, trong đó Như 
thực hiện thành công 5 vụ, Chu Thị Cúc 
Phương thực hiện 24 vụ, Nguyễn Thị 
Thùy Dương thực hiện 2 vụ.

Hiện cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình 
Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra 
vụ án.                                (Theo Vietnamnet)

Các đối tượng môi giới mua bán trẻ sơ sinh.    Ảnh: CACC

Khan hiếm vé tàu Tết 
về miền Trung

Tính đến sáng 2.11, trong hơn  
176 nghìn vé tàu được ngành Đường 
sắt cung ứng dịp tết Nguyên đán 2023 
đã có khoảng 72.000 chỗ khách mua, 
cả trước và sau Tết. Trong đó, vé đã 
bán phần lớn theo chiều từ Nam ra 
Bắc ở thời gian trước Tết. So với năm 
ngoái, lượng vé tàu Tết năm nay bán 
ra nhanh hơn, nhiều chặng từ TP HCM 
đi các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, 
Quảng Ngãi, Huế... đã kín chỗ những 
ngày cao điểm.

Ông Thái Văn Truyền, Giám đốc 
Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn, 
cho hay vé tàu Tết các chặng về miền 
Trung thường có nhu cầu lớn, trong khi 
thời gian đầu đường sắt chủ yếu bán 
trước các vé đi tỉnh xa, sau đó mới cắt 
dần bán chặng ngắn nên nhiều người 
chưa mua được. Công ty đang rà soát 
lại để tính toán chạy thêm tàu từ TP 
HCM về Đà Nẵng, Quảng Ngãi... khi 
khách tăng cao.

Vé tàu Tết năm nay tăng 1 - 6% so 
với năm trước, cao nhất khoảng 2,7 triệu 
đồng, thấp nhất hơn 1,3 triệu đồng mỗi 
vé, cao hơn các năm trước do ảnh hưởng 
giá nhiên liệu. Tổng lượng vé tàu được 
cung ứng trong dịp Tết năm nay tăng 
67.000 so với năm ngoái, nhưng giảm 
118 nghìn so với Tết 2019.

Ngành Đường sắt đang áp dụng 
nhiều chương trình khuyến mãi khi mua 
vé tàu.                                         (Theo VnE)
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 3.11.2022

  

THÔNG BÁO 
Mời thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Hải Cảng

Căn cứ kế hoạch đấu thầu được UBND phường Hải Cảng phê duyệt. 
UBND phường Hải Cảng tổ chức đấu thầu gói thầu kinh doanh, khai thác 
và quản lý chợ Hải Cảng.

Địa điểm chợ: Tổ 41, khu vực 8, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.

Xin thông báo Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu vui lòng liên hệ 
UBND phường Hải Cảng để mua Hồ sơ mời thầu kinh doanh, khai thác và 
quản lý chợ Hải Cảng.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 10.11.2022 (trong giờ hành 
chính).

- Mỗi nhà thầu tham gia đấu thầu được mua một bộ hồ sơ mời thầu 
với khoản lệ phí không hoàn lại: 1.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

- Hồ sơ dự thầu nộp tại: UBND phường Hải Cảng trước 8 giờ ngày 
25.11.2022.

- Địa chỉ: Số 68 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn,  
tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 0256 3893557 - 0989 395 357

    

SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO 

Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” 
trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 
25.12.2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 
Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, Sở 
Công Thương Bình Định thông báo Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng 
danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần 
thứ 5 trên Báo Bình Định để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày 
làm việc.

TT Họ và tên Năm 
sinh

Dân 
tộc Địa chỉ Nghề thủ công 

mỹ nghệ

1 Đỗ Văn Lan 1947 Kinh
Thôn Phú Gia, xã Cát 

Tường, huyện Phù Cát, 
tỉnh Bình Định

Nón ngựa 
Phú Gia

Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản (ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại 
liên hệ) gửi về: 

 SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Số 198 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng có 
mưa rào nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. 

Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và giông 

vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, 
biển động nhẹ. Sóng cao 2 - 3 m.               

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Khu QHDC xã Cát Hanh, xã Cát Tân và xã Cát Tường, 
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 111 lô đất tại Khu Quy hoạch 
dân cư xã Cát Hanh, xã Cát Tân và xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát 
triển quỹ đất huyện Phù Cát. Địa chỉ: Số 46 Trần Quốc Toản, thị trấn Ngô 
Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên đấu 
giá: Gồm 3 phiên:

3.1. PHIÊN 1: 30 lô đất tại Khu QHDC xã Cát Hanh và xã Cát Tân.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Tại Hội trường UBND xã Cát Hanh, huyện Phù Cát: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 
21.11.2022 (thứ Hai).

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 
24.11.2022 (thứ Năm), tại Hội trường UBND xã Cát Hanh.

3.2. PHIÊN 2: 48 lô đất tại Khu QHDC xã Cát Tường.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Tại Hội trường UBND xã Cát Tường, huyện Phù Cát: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 
28.11.2022 (thứ Hai).

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 
1.12.2022 (thứ Năm), tại Hội trường UBND xã Cát Tường.

3.3. PHIÊN 3: 33 lô đất tại Khu QHDC xã Cát Hanh.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Tại Hội trường UBND xã Cát Hanh, huyện Phù Cát: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 
5.12.2022 (thứ Hai).

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 
8.12.2022 (thứ Năm), tại Hội trường UBND xã Cát Hanh.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá 
nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu 
giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ; Phí tham gia đấu giá và khoản 
tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, gồm 4 loại chứng từ, cụ thể: 1 giấy 
đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú phát 
hành); 1 bản photo CMND (hoặc thẻ CCCD, Hộ chiếu) của cá nhân; 1 chứng từ 
nộp tiền đặt trước cộng phí tham gia đấu giá cho riêng từng lô đất vào tài khoản 
ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú; 1 phiếu trả giá gián tiếp 
(vòng 1) đựng trong bì thư, niêm phong và ký giáp lai.

5. Nộp khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: Tên tài khoản nộp: 
Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú:

- Số tài khoản: 118002780120 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Phú Tài. 
- Số tài khoản: 1023464123 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Định. 
- Số tài khoản: 9914064123 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Quy Nhơn. 
- Số tài khoản: 58110009064123 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phú Tài.
- Số tài khoản: 4300201006734 tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bình Định.
6. Hình thức và phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá: Kết hợp giữa Đấu 

giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại vòng 1 (lấy 3 mức giá cao nhất vào vòng 2) và 
đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá từ vòng 2 trở đi. Phương thức đấu 
giá: Trả giá lên, bán riêng từng lô.

7. Quy định về giá trúng đấu giá: Giá trúng đấu giá phải là giá trả tối 
thiểu bằng giá khởi điểm (theo phụ lục lô đất) cộng thêm 1 bước giá (theo 
phụ lục lô đất).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày ra thông 
báo cho đến trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi tọa lạc của lô đất.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ

Địa chỉ: Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định
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Bình Định

THỨ BA, NGÀY 8.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-12h15: TBA Chương 
Dương. 7h15-9h45: Lộ 2 TBA TĐC Xóm Cổng 2, Lộ 2 TBA TĐC Xóm Cổng 3. 
6h45-11h45: Các TBA Bơm nước Hưng Thịnh, Hải Minh trong, Hải Minh 
ngoài 1, Hải Minh ngoài 3, Biên phòng Hải Minh. 14h-15h30: TBA Ga Công 
nghiệp - phường Bùi Thị Xuân. 15h30-17h30: TBA Bơm PS10 - phường Trần 
Quang Diệu. H. Tuy Phước: 8h45-10h15: TBA Công ty Long Việt - xã Phước An. 
10h30-11h30: TBA Nghĩa Tín - xã Phước An. 7h15-9h45: TBA TC cầu Sông Cạn - xã 
Phước Hiệp. TX An Nhơn: 7h20-9h20: TBA Nguyễn Văn Hồng. 10h-11h30: TBA 
Nguyễn Minh Thành. 13h30-15h: TBA Bột nhang Nguyễn Duy Phương. 15h20-
16h50: TBA Bao bì doanh nghiệp Tám Cồ. H. Phù Cát: 13h20-17h: TBA Gò Dê. 
H. Phù Mỹ: 7h30-9h30: TBA Gò Đất Đỏ - xã Mỹ Lộc. 7h15-10h30: TBA Thạnh 
An - xã Mỹ Hiệp. 8h15-10h30: TBA Phù Mỹ 6 - thị trấn Phù Mỹ. 13h30-16h: TBA 
Hoàng Phiên - xã Mỹ Hiệp. 14h15-16h15: TBA Thạnh An Nam - xã Mỹ Hiệp.  
TX Hoài Nhơn: 7h15-13h: Khách hàng đá sản xuất Đá Trường Thịnh, Đá 
Hoài Mỹ; Thôn Hy Thế, Chương Hòa Đông - xã Hoài Châu Bắc. 7h15-12h45: 
TBA UBND Hoài Châu Bắc - xã Hoài Châu Bắc. 9h30-15h30: Khu phố Mỹ An - 
phường Hoài Thanh.

THỨ TƯ, NGÀY 9.11.2022: H. Tuy Phước: 14h-15h30: TBA G9 - xã Phước 
An. TX An Nhơn: 7h-10h45: TBA Thôn Vân Sơn - xã Nhơn Hậu. H. Phù Mỹ: 
7h30-10h15: TBA UBND Mỹ Châu 2 - xã Mỹ Châu. 7h15-10h45: TBA Vạn 
Lương 2 - xã Mỹ Châu. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h45: Khu phố Giao Hội 2 - 
phường Hoài Tân. H. Tây Sơn: 13h-17h: Các TBA Giang Thành Đạt, Nhật 
Khánh 2, Huy Hoàng Thiện, Sông Kôn Granite, Tiên Thuận 3, T1.10, TD 3.1, 
Thành Ngân 1, Thành Ngân 2 - xã Tây Thuận.

THỨ NĂM, NGÀY 10.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-12h15: TBA Phố Núi. 
H. Tuy Phước: 11h30-18h: Khu vực xã Phước Thành và thôn An Sơn - xã Phước 
An. H. Phù Mỹ: 7h15-10h30: Lộ Đông TBA Tân Thành - xã Mỹ Thọ. 16h15-
17h45: TBA TTCN Bình Dương 3. H. Tây Sơn: 7h30-8h45: TBA An Vinh 4 - xã 
Tây Vinh.

THỨ SÁU, NGÀY 11.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-14h15: TBA Ỷ Lan. 
H. Tây Sơn: 6h30-8h: Các TBA Cầu Nước Xanh, LuckyStar, Hai Mai, Đồng Tiến, 
TBA Gạch Trung Tín, Gạch Trung Tín 2, Minh Tâm, VLXD Tuấn Hùng, Long Vũ, 

Hiệp Hưng, Hải Cảnh, Hóc Bợm 1, Hóc Bợm 2, Thành Đạt, Thành Đạt 2, Gạch 
ngói An Phú, Gò Đo 2, Cây Xoài 2 - xã Bình Nghi. 6h30-17h30: Các TBA Mỹ Cúc, 
Hùng Vương 2, Cơ khí Hùng Vương, Bình Nghi 5, Hoàng Mai và Chiếu sáng 1 - 
xã Bình Nghi. 8h30-13h30: Các TBA KSH Phú Tài 1, Minh Tài, Hiệp Tiến Thành, 
Đồng Cẩm trên, Đồng Cẩm dưới và Phân Sinh Hóa - xã Bình Nghi. 16h-17h30: 
Các TBA cầu Nước Xanh, LuckyStar, Hai Mai, Đồng Tiến, TBA Gạch Trung Tín, 
Gạch Trung Tín 2, Minh Tâm, VLXD Tuấn Hùng, Long Vũ, Hiệp Hưng, Hải Cảnh, 
Hóc Bợm 1, Hóc Bợm 2, Thành Đạt, Thành Đạt 2, Gạch ngói An Phú, Gò Đo 2, 
Cây Xoài 2 - xã Bình Nghi. 7h45-12h: Các TBA Xử lý Bom mìn T1, Xử lý Bom mìn  
T2 - xã Bình Thành.

THỨ BẢY, NGÀY 12.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-12h15: Lộ 3 TBA Liên cơ 
Ngô Mây. 7h45-10h15: TBA Kho lạnh Nhơn Phú 1, 2. H. Tây Sơn: 7h30-9h30: 
Các TBA An Dõng - xã Bình Thành; Các TBA UBND Bình Hòa, UBND Bình Hòa 2, 
Bình Hòa 3, Trường Định, Trường Định 2, Vân Tường, Vân Tường 2, KTM Trường 
Định, KTM Trường Định 2, Hiền Nhân, Việt Đức, Văn Việt, Hai Tây, Thu Ba, Linh 
Chi - xã Bình Hòa; Thuận Hòa 1, Thuận Hòa 2 - xã Bình Tân; Khu vực TBA Dương 
Long, Dương Long 2, UBND Tây Bình, An Chánh, An Chánh 2, xóm Nam và Gò 
Gai - xã Tây Bình.

CHỦ NHẬT, NGÀY 13.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-13h30: TBA Phan Chu 
Trinh 2. H. Tuy Phước: 6h-16h: Thôn Cảnh An - xã Phước Thành. H. Vân Canh: 
6h-16h: Khu vực huyện Vân Canh.

THỨ HAI, NGÀY 14.11.2022: TP Quy Nhơn: 5h-17h: Các TBA Kho lạnh 
Nhơn Phú 1, 2, cầu Đôi, Đập dân Phú Hòa, Phúc Lộc HT5, chợ Dinh, Cơ khí 
Phương Đông, UBND Nhơn Phú, KDC Đông UBND Nhơn Phú 1, 2. 5h-17h: 
Một phần KCN Phú Tài; Đường Hùng Vương từ Ngã 3 Phú Tài đến rào chắn 
đường sắt thuộc phường Trần Quang Diệu và phường Nhơn Phú. TX Hoài 
Nhơn: 7h30-16h15: Thôn Kim Giao Thiện - xã Hoài Hải.

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

Trung tâm CSKH:  19001909

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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 45/2022 từ ngày 8.11.2022 đến ngày 14.11.2022

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 38 lô đất tại Khu dân cư xã 
Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và 
Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước. Địa chỉ: Số 381 Nguyễn Huệ, thị trấn 
Tuy Phước, huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên đấu 
giá: gồm 4 phiên:

3.1. PHIÊN 1: 10 lô đất tại Khu dân cư xã Phước Lộc.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Tại Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện 
Tuy Phước. Địa chỉ số 381 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy 
phước, tỉnh Bình Định và tại UBND xã Phước Lộc: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 
23.11.2022 (thứ Tư).

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 26.11.2022 
(thứ Bảy), tại Hội trường UBND xã Phước Lộc.

3.2. PHIÊN 2: 10 lô đất tại Khu dân cư xã Phước Lộc.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Tại Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện 
Tuy Phước. Địa chỉ số 381 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định và tại UBND xã Phước Lộc: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 
30.11.2022 (thứ Tư).

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 3.12.2022 
(thứ Bảy), tại Hội trường UBND xã Phước Lộc.

3.3. PHIÊN 3: 8 lô đất tại Khu dân cư xã Phước Lộc.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Tại trụ sở Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện 
Tuy Phước. Địa chỉ số 381 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy 
phước, tỉnh Bình Định và tại UBND xã Phước Lộc: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 
7.12.2022 (thứ Tư).

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 10.12.2022 
(thứ Bảy), tại Hội trường UBND xã Phước Lộc.

3.4. PHIÊN 4: 10 lô đất tại Khu dân cư xã Phước Lộc.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Tại Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện 

Tuy Phước. Địa chỉ số 381 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy 
phước, tỉnh Bình Định và tại UBND xã Phước Lộc: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 
14.12.2022 (thứ Tư).

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 17.12.2022 
(thứ Bảy), tại Hội trường UBND xã Phước Lộc.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, 
cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia 
đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ; Phí tham gia đấu giá và 
khoản tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, gồm 4 loại chứng từ, cụ thể: 1 giấy 
đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty ĐGHD Bình Phú phát hành); 1 
bản photo CMND (hoặc thẻ CCCD, Hộ chiếu) của cá nhân; 1 chứng từ nộp tiền 
đặt trước cộng phí tham gia đấu giá cho riêng từng lô đất vào tài khoản ngân 
hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú; 1 phiếu trả giá gián tiếp (vòng 
1) đựng trong bì thư, niêm phong và ký giáp lai.

5. Nộp khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: Tên tài khoản 
nộp: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú: 

- Số tài khoản: 118002780120 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Phú Tài.
- Số tài khoản: 1023464123 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Định.
- Số tài khoản: 9914064123 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Quy Nhơn.
- Số tài khoản: 58110009064123 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phú Tài
- Số tài khoản: 4300201006734 tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bình Định.
6. Hình thức và phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá: Kết hợp giữa Đấu 

giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại vòng 1 (lấy 3 mức giá cao nhất vào vòng 2) và 
đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá từ vòng 2 trở đi. Phương thức đấu 
giá: Trả giá lên, bán riêng từng lô.

7. Quy định về giá trúng đấu giá: Giá trúng đấu giá phải là giá trả tối 
thiểu bằng giá khởi điểm (theo phụ lục lô đất) cộng thêm 1 bước giá (theo 
phụ lục lô đất).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày ra thông 
báo cho đến trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi tọa lạc của lô đất.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ

Địa chỉ: Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Khu dân cư xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)
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Bình Định

Truyền thông Trung Quốc 
tiếp tục đưa tin đậm nét các hoạt 
động của Tổng B í thư Nguyễn 
Phú Trọng và Đoàn đại biểu 
cấp cao Việt Nam trong chuyến 
thăm chính thức Trung Quốc, 
đồng thời đánh giá cao những 
kết quả mà hai bên đạt được.

Ngày 1.11, Nhân Dân Nhật 
báo - cơ quan ngôn luận của 
Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc - đã đưa tin về 
cuộc hội kiến giữa Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng và 
Thủ tướng Lý Khắc Cường, 
trong khuôn khổ chuyến thăm 
Trung Quốc.

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng 
Lý Khắc Cường nhấn mạnh 
Trung Quốc và Việt Nam là đối 
tác hợp tác chiến lược toàn diện, 
có lợi ích chung rộng lớn.

Trung Quốc sẵn sàng nhập 
khẩu nhiều hơn nữa các sản 
phẩm nông nghiệp từ Việt 
Nam có thể tiêu thụ tại thị 
trường Trung Quốc, cùng duy 
trì thương mại cửa khẩu biên 
giới thông suốt.

Đáp lại, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng cho biết Việt Nam 
sẵn sàng cùng Trung Quốc thực 
hiện tốt nhận thức chung hai 
bên, gia tăng hơn nữa sự hiểu 
biết, thúc đẩy hợp tác và cùng 
tìm kiếm sự phát triển.

Cùng ngày, Tân Hoa Xã 
đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng lần lượt hội kiến Ủy 
viên trưởng Nhân đại toàn quốc 
(Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến 
Thư và Chủ tịch Hội nghị Chính 

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao kết quả 
chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

trị hiệp thương nhân dân toàn 
quốc (Chính hiệp toàn quốc) 
Uông Dương.

Theo Tân Hoa xã, Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ 
tịch Quốc hội Trung Quốc Lật 
Chiến Thư nhấn mạnh Tổng Bí 
thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình đã có cuộc hội đàm 
thành công với Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng.

Ông Lật Chiến Thư cũng cho 
biết Nhân đại toàn quốc Trung 
Quốc sẵn sàng giao lưu hợp tác 
chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội 

Việt Nam, góp phần làm sâu sắc 
mối quan hệ đối tác hợp tác chiến 
lược toàn diện Trung Quốc -  
Việt Nam trong thời đại mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng bày tỏ mong muốn 
Quốc hội Việt Nam và Nhân 
đại toàn quốc Trung Quốc 
tăng cường giao lưu, cùng 
thực hiện tốt nhận thức chung 
mà lãnh đạo cấp cao nhất của 
hai Đảng đạt được.

Tại cuộc hội kiến Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng, ông 
Uông Dương nhấn mạnh cuộc 

gặp giữa ông Tập Cận Bình và 
Tổng B í thư Nguyễn Phú Trọng 
đã diễn ra thành công.

Ông Uông Dương cho biết 
Chính hiệp Trung Quốc sẵn 
sàng cùng với MTTQ Việt Nam 
thực hiện tốt nhận thức chung 
đạt được giữa hai lãnh đạo cao 
nhất của hai Đảng, kế thừa và 
phát huy tình hữu nghị truyền 
thống Trung Quốc - Việt Nam, 
làm sâu sắc giao lưu hữu nghị 
các cấp, triển khai trao đổi 
kinh nghiệm công tác trên các 
lĩnh vực…    (Theo TTXVN, TTO)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên trái) hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.                                                              Ảnh: TTXVN

Tàu Polarnet mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ chở hàng 
tấn ngũ cốc rời khỏi cảng Chornomorsk, 
Ukraine.             Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đây là khẳng định của Ủy 
ban Khẩn cấp thuộc Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) vào ngày 1.11.

WHO đã đi đến quyết định 
như vậy sau cuộc họp của ủy 
ban vào ngày 20.10. Tuyên bố cho 
biết, sự lây truyền đậu mùa khỉ 
vẫn tiếp tục ở một số khu vực. 

Do đó, đợt bùng phát bệnh đậu 
mùa khỉ gây nguy cơ quốc tế và 
cần có hành động phối hợp từ 
các quốc gia để giảm tác động.

Kể từ tháng 1, WHO đã nhận 
được báo cáo về sự xuất hiện của 
bệnh đậu mùa khỉ từ 109 nước 
thành viên trên toàn bộ 6 khu 

vực của WHO.
Theo báo cáo mới nhất của cơ 

quan này, tính đến ngày 31.10, đã 
có tổng cộng 77.264 ca được xác 
nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ thông 
qua kết quả xét nghiệm tại phòng 
thí nghiệm, trong đó có 36 trường 
hợp đã tử vong.      (Theo VTV.VN)

WHO: Bệnh đậu mùa khỉ vẫn là tình trạng khẩn cấp  
về sức khỏe toàn cầu

 Trong tuyên bố mới nhất 
liên quan đến vụ giẫm đạp 
tại Itaewon (Hàn Quốc), ngày 
2.11, Thủ tướng Hàn Quốc Han 
Duck-soo khẳng định chính phủ 
nước này sẽ nghiêm khắc xử lý 
những người có trách nhiệm 
liên quan sau khi kết thúc quá 
trình điều tra.
 Ngày 2.11, Tổng 

thống Philippines Ferdinand 
Romualdez Marcos đã ban bố 
tình trạng thiên tai đối với 4 khu 
vực bị ảnh hưởng do cơn bão 
Nalgae ở nước này. 
 Theo Reuters, các hãng 

thông tấn Nga ngày 2.11 dẫn 
nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho 
hay nước này đã phóng tên lửa 
Soyuz mang theo một vệ tinh 
quân sự vào không gian.
 Ngày 1.11, Chính phủ Hà 

Lan cho biết nước này sẽ hồi 
hương 12 phụ nữ Hà Lan, cùng 
28 trẻ em từ các trại đặc biệt 
ở miền Bắc Syria - nơi tạm giữ 
những đối tượng bị tình nghi 
có liên quan đến các tổ chức 
khủng bố.
 Sáng 2.11, một vụ nổ đã 

xảy ra tại trụ sở Cảnh sát Quận 5, 
ở phía Tây thủ đô Kabul của 
Afghanistan. Các nhân chứng 
cho biết có thể nhiều người đã 
thương vong.
 Đã có 1 người thiệt 

mạng và 4 người khác bị 
thương trong một vụ nổ súng 
xảy ra vào chiều 1.11 theo giờ 
địa phương ở Denver, thủ phủ 
của bang Colorado, Mỹ.    
 Ngày 1.11, tòa án liên 

bang Mỹ ở TP Alexandria, bang 
Virginia, đã kết án 20 năm tù 
đối với Allison Fluke-Ekren, một 
phụ nữ người Mỹ gia nhập tổ 
chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự 
xưng ở Syria và đứng đầu một 
nhóm thành viên nữ của tổ 
chức này.              (Theo TTXVN)

Hàn Quốc phóng tên lửa trả đũa Triều Tiên

TIN VẮN

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo 
tầm ngắn của Triều Tiên, ngày 2.11.2022.  

Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ngày 2.11, điều phối viên 
LHQ về Sáng kiến ngũ cốc Biển 
Đen, ông Amir Abdullah thông 

Hoạt động vận chuyển ngũ cốc 
qua Biển Đen sẽ sớm được nối lại

Học viện Khoa học Trung 
Quốc (CAS) cho biết các nhà 
khoa học Trung Quốc đã triển 
khai một trạm thí nghiệm khoa 
học lâu dài dưới đáy biển sâu. 
Theo South China Morning Post, 
trạm thí nghiệm lưu động dưới 
đáy đại dương này sẽ làm việc 

với một đội tàu lượn không người 
lái dưới nước để thu thập dữ liệu 
và tiến hành các thí nghiệm.

Trạm được trang bị các cảm 
biến hóa học và sinh học khác 
nhau để nghiên cứu điều kiện 
sống và hoạt động dưới đáy biển.

(Theo TTO)

Trung Quốc lập trạm thí nghiệm 
khoa học dưới đáy biển sâu

“Tiêm kích F-15K và KF-16 Hàn Quốc đã phóng 
3 tên lửa không đối đất chính xác vào vùng biển 
phía Bắc giới tuyến phía Bắc (NLL) để trả đũa vụ 
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn”, Hội 
đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) 
cho biết ngày 2.11, nhưng không cho biết chủng 
loại tên lửa được khai hỏa.

JCS trước đó thông báo Triều Tiên ngày 2.11 
phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào 
vùng biển phía Đông bán đảo, trong đó có 1 quả 
bay qua NLL rồi rơi xuống biển, một quả rơi ở 
khu vực ngoài khơi cách TP Sokcho 57 km về 
phía Đông Nam.

Tên lửa thứ 3 hướng về đảo Ulleungdo trước 
khi rơi xuống vùng biển quốc tế. 

(Theo VnExpress.net)

báo hoạt động di chuyển của các 
tàu chở lương thực qua vùng biển 
này sẽ được nối lại từ ngày 3.11.

Theo kế hoạch ban đầu, thỏa 
thuận sẽ được tự động gia hạn 
vào ngày 19.11 tới nếu không có 
bên nào phản đối. Tuy nhiên, ngày 
29.10, Nga thông báo đình chỉ 
tham gia sáng kiến trên do nước 
này không thể “đảm bảo an toàn 
cho các tàu dân sự” sau khi Hạm 
đội Biển Đen bị tấn công.            

(Theo Vietnam+)


