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Kiện toàn Đội ứng phó thiên tai, thảm 
họa của tỉnh; đưa vào sử dụng ứng 
dụng phần mềm tiện ích khảo sát thiệt 
hại do thiên tai gây ra; trang bị kiến 
thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho 
ngư dân đánh bắt xa bờ… là những 
hoạt động nhằm nâng cao năng lực 
ứng phó, cứu người gặp nạn trong 
mùa mưa bão năm nay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u7

HẢI ĐOÀN BIÊN PHÒNG 48:

Đảm bảo phương tiện luôn 
sẵn sàng chiến đấu

 u3

. . . . . . . . . . . . . .u6
TRIỂN LÃM MỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ 2 - NĂM 2022:

Cơ hội “đãi cát tìm vàng”l

l Nâng cao năng lực xử lý nước rỉ rác, 
góp phần bảo vệ môi trường . . . . . . . .u5

BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ TẠI KHU KINH TẾ NHƠN HỘI VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP:

Hiệu quả từ sự phối hợp 
chặt chẽ, đồng bộ

 u2 u2

Tạo đột phá toàn diện trong 
sản xuất nông nghiệp  u4

Đổi mới cách làm việc theo phương châm 
“làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”

Nâng cao năng lực ứng phó, 
sơ cấp cứu trong bão lũ

l Thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù 
phát triển TP Buôn Ma Thuột, đấu giá 
biển số ô tô, các dự án luật 

 u8

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) phối hợp với BQL KKT tỉnh 
tổ chức diễn tập phương án PCCC tại một DN ở KCN Phú Tài. Ảnh: N.H

. . . . . . . . . . .u3
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 (BĐ) - Ngày 7.11, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng chủ trì Hội 
nghị trực tiếp và trực tuyến 
đánh giá tình hình KT-XH 
tháng 10 và 10 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ 2 tháng 
cuối năm 2022.

Báo cáo của UBND tỉnh 
và các địa phương cho thấy, 
tình hình phát triển KT-XH 
10 tháng đầu năm 2022 có 
nhiều thuận lợi và khó khăn 
đan xen. Tổng sản phẩm địa 
phương (GRDP) tăng 8,92% so 
với cùng kỳ năm trước. Tổng 
thu ngân sách 13.240 tỷ đồng, 
đạt 134,81% so với kế hoạch. 
Các hoạt động văn hóa - xã hội 
tiếp tục có chuyển biến tích 
cực; an sinh xã hội được bảo 
đảm; quốc phòng - an ninh 
được giữ vững. 

Tuy nhiên, bức tranh kinh 
tế tháng 10.2022 không còn 
nhiều gam màu sáng, tốc độ 
tăng trưởng nhiều ngành, lĩnh 
vực giảm mạnh. Kim ngạch 
xuất khẩu tháng 10.2022 giảm 
9,7% so với tháng trước; kim 
ngạch nhập khẩu giảm 15,2%; 
tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
cũng giảm 1,5%. Tình hình dịch 
bệnh đang diễn biến phức tạp, 
nhất là dịch sốt xuất huyết. 

Tại hội nghị, các sở, ngành, 
địa phương đi sâu phân tích 
những nội dung, kết quả phát 
triển cụ thể của tỉnh thời gian 
qua và nhiệm vụ, giải pháp 2 
tháng còn lại của năm. Trong 
đó, tiếp tục quán triệt và tổ 
chức triển khai thực hiện 
đầy đủ, đúng kịch bản theo 
V ăn bản chỉ đạo số 6090 ngày 
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Đổi mới cách làm việc theo phương châm 
“làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”

UBND tỉnh. Cùng với đó là 
triển khai đồng bộ, hiệu quả 
Chương trình phục hồi và 
phát triển KT-XH và Chương 
t r ình  phòng,  chống dịch 
bệnh Covid-19 với quyết tâm 
cao nhất. 

Phát biểu kết luận Hội 
nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn 
nhấn mạnh: Tình hình phát 
triển KT-XH trong thời gian tới 
sẽ gặp nhiều khó khăn, thách 
thức. Vì vậy các sở, ngành, địa 
phương phải nhanh chóng đổi 
mới cách làm việc theo phương 
châm “làm gương, kỷ cương, 
trọng tâm, bứt phá”. Trên tinh 
thần đó, các đơn vị phải dành  
60 - 70% thời gian làm việc quản 
lý nhà nước thường xuyên, còn  
30 - 40% thời gian tập trung 
n g h i ê n  c ứ u  p h á t  t r i ể n  
KT-XH, trong đó chú trọng 
tháo gỡ các nút thắt, tạo điều 
kiện cho người dân, DN phát 

triển kinh tế. Toàn hệ thống 
chính quyền phải lấy người 
dân, DN làm trung tâm, phải 
bám sát cơ sở, tạo điều kiện cho 
DN và người dân phát triển 
sản xuất kinh doanh. Các sở, 
ngành, địa phương phải bám 
sát các chỉ tiêu, con số cụ thể 
để chỉ đạo, điều hành đúng 
và hiệu quả. Người đứng đầu 
ngành, địa phương phải chịu 
trách nhiệm về chỉ tiêu của đơn 
vị mình. 

Đi vào cụ thể nhiệm vụ, 
giải pháp phát triển KT-XH, 
đồng chí  Phạm Anh Tuấn yêu 
cầu Sở NN&PTNT tập trung 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi; phối hợp với Sở Công 
Thương tìm kiếm thị trường, 
giải quyết đầu ra cho nông 
sản. Sở Công Thương thúc 
đẩy sản xuất công nghiệp, 
tạo điều kiện cho DN mở rộng 
quy mô sản xuất kinh doanh. 

Sở KH&ĐT, Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố phải 
chịu trách nhiệm về số lượng 
DN đầu tư phát triển trên địa 
bàn tỉnh, tại địa phương. Sở 
KH&ĐT chuẩn bị thực hiện cơ 
chế một cửa trong cấp phép 
đầu tư, tạo điều kiện thuận 
lợi cho DN thực hiện thủ tục 
đăng ký đầu tư, thực hiện các 
dự án. Thời gian tới tỉnh cũng 
cần triển khai đầu tư xây dựng 
các trung tâm thương mại lớn 
tại các địa phương, để thúc 
đẩy thương mại, dịch vụ, tiêu 
thụ sản phẩm cho người dân. 
Các sở: Du lịch, Công Thương, 
NN&PTNT phải làm việc với 
các nhà hàng, khách sạn trên 
địa bàn tỉnh về việc tiêu thụ 
nông sản của nông dân. 

Đối với công tác đầu tư 
công và chi ngân sách, đồng 
chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu 

điều hành chi phải đúng, thực 
hành tiết kiệm và chống tham 
nhũng, lãng phí. Các chủ đầu 
tư phải đẩy nhanh tiến độ 
giải ngân vốn đầu tư công, 
đảm bảo quy định, phát huy 
hiệu quả nguồn vốn đầu tư. 
Với công tác quy hoạch tỉnh, 
hiện nay tỉnh đang thực hiện 
phương án khoanh vùng đất 
đai, Sở TN&MT và đơn vị tư 
vấn khẩn trương báo cáo với 
UBND tỉnh về công tác này; 
đồng thời hoàn thiện phương 
án đảm bảo môi trường toàn 
tỉnh, nhất là vấn đề xử lý 
nước thải, rác thải. Về vấn 
đề chuyển đổi số, yêu cầu là 
tập trung làm từ tỉnh, các địa 
phương không làm riêng và 
không chi riêng cho công tác 
chuyển đổi số. 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
cũng chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH 
tập trung công tác an sinh xã 
hội, chăm lo cho người dân 
trong dịp tết; chú trọng đến 
hoạt động dạy nghề, giải 
quyết việc làm cho người 
lao động. Sở Y tế và các địa 
phương phải xây dựng, thực 
hiện phương án phòng chống 
dịch Covid-19 và các loại dịch 
bệnh nguy hiểm khác; đồng 
thời đẩy mạnh chuyển đổi số 
trong ngành y tế. Ngành giáo 
dục phải rà soát, đảm bảo 
biên chế, nâng cao chất lượng 
dạy và học; vận động học sinh 
tham gia tiêm chủng phòng 
chống dịch bệnh.  Ngành 
VH&TT chủ động thực hiện 
các hoạt động phục vụ vui 
xuân đón tết. Các sở, ngành, 
đơn vị cũng phải tăng cường 
công tác phòng chống thiên 
tai, đảm bảo an ninh quốc 
phòng, trật tự an toàn xã hội…                

TIẾN SỸ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.                                                         Ảnh: TIẾN SỸ

(BĐ) - Sáng 7.11, Trường 
Chính trị tỉnh tổ chức Tọa 
đàm khoa học kỷ niệm 105 
năm Cách mạng Tháng Mười 
Nga (7.11.1917 - 7.11.2022). 
Đây là đợt sinh hoạt chính 
trị giúp cán bộ, đảng viên, 
viên chức nhận thức sâu sắc 
về ý nghĩa, tầm quan trọng 
của Cách mạng Tháng Mười 
Nga đối với cuộc cách mạng 
giải phóng dân tộc và trong 
sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam; tổ 
chức nghiên cứu sâu hơn các 
nội dung có liên quan trực 
t iếp đến công tác chuyên 
môn giảng dạy của Trường. 
Đồng thời, tọa đàm góp phần 
đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch; vun 
đắp thêm tình cảm hữu nghị, 
hợp tác, phát triển toàn diện 
vì lợi ích lâu dài của nhân 
dân hai nước Việt Nam - Nga.

Ban tổ chức tọa đàm nhận 
được 22 tham luận của cán 
bộ,  giảng viên,  viên chức 
nhà trường, tập trung vào 
những nội  dung chủ yếu 
như: Vai trò của Lênin trong 
Cách  mạng  Tháng  Mười 
Nga; ảnh hưởng của Cách 
mạng Tháng Mười Nga và 
của Lênin đối với Chủ tịch 
Hồ Chí Minh; ảnh hưởng của 
Cách mạng Tháng Mười Nga 
đối với thực tiễn cách mạng 
Việt Nam; phát huy nhân tố 
đại đoàn kết toàn dân tộc 
từ Cách mạng Tháng Mười 
Nga đến thực tiễn cách mạng 
Việt Nam... Qua đó, tiếp tục 
khẳng định tầm vóc, giá trị 
thời đại và bài học lịch sử 
to lớn của Cách mạng Tháng 
Mười Nga với nhân loại nói 
chung và cách mạng Việt 
Nam nói riêng.

HOÀI THU

(BĐ) - Ngày 7.11, Trại giam Kim 
Sơn (Bộ CA) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 
năm thành lập (6.1962 - 6.2022) và 
đón nhận Huân chương Bảo vệ 
Tổ quốc hạng nhất. Dự lễ có trung 
tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng 
Cục Cảnh sát quản lý trại giam, 
cơ sở giáo dục bắt buộc, trường 
giáo dưỡng (Bộ CA); Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Trại giam Kim Sơn nguyên là 
Trại giam K18 thuộc Ban An ninh 
tỉnh Bình Định, được thành lập 
vào tháng 6.1962 tại khu căn cứ 
cách mạng ở huyện Vĩnh Thạnh. 
Trại có nhiệm vụ giam giữ, giáo 
dục cải tạo các loại tội phạm trở 
thành người lương thiện. Sau 
năm 1975, đơn vị chuyển về xã 
Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, lấy 
tên là Trại cải tạo Kim Sơn, trực 
thuộc CA tỉnh Bình Định. Đến 
tháng 9.1996, Trại giam Kim Sơn 
được chuyển giao về Cục Cảnh 
sát quản lý trại giam, cơ sở giáo 
dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 

Trại giam Kim Sơn đón nhận Huân chương 
Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Tọa đàm kỷ niệm 105 năm 
Cách mạng Tháng Mười Nga

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, trung tướng Lê Minh Hùng trao Huân chương 
Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Trại giam Kim Sơn.                                         Ảnh: KIỀU ANH

(Bộ CA) cho đến nay.
Thời gian qua, các thế hệ cán 

bộ, chiến sĩ của Trại giam Kim Sơn 
đã không ngừng học tập nâng cao 
trình độ chính trị, kiến thức pháp 
luật, nghiệp vụ và phẩm chất đạo 
đức, năng lực công tác, phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. Hằng năm, tỷ lệ phạm 
nhân của Trại được xếp loại cải 
tạo khá, tốt chiếm trên 93% và có 
từ 800 - 1.000 phạm nhân được xét, 

đề nghị giảm thời hạn chấp hành 
án phạt tù.

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của 
Chủ tịch nước, trung tướng Lê 
Minh Hùng đã trao Huân chương 
Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Trại 
giam Kim Sơn. Dịp này, UBND 
tỉnh cũng trao bằng khen cho các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong các phong trào thi đua, 
hoạt động của khối Nội chính tỉnh.          

K.ANH
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Tiếp tục chương 
trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
khóa XV, sáng 7.11, Quốc hội 
thảo luận ở hội trường, các 
ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Định 
đã tham gia thảo luận dự thảo 
Nghị quyết về thí điểm một 
số cơ chế, chính sách đặc thù 
phát triển TP Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk và dự thảo Nghị 
quyết về thí điểm cấp quyền 
lựa chọn sử dụng biển số ô tô 
thông qua đấu giá. 

Thảo luận Nghị quyết về 
thí điểm một số cơ chế, chính 
sách đặc thù phát triển TP 
Buôn Ma Thuột, đại biểu (BĐ) 
Lý Tiết Hạnh đề xuất nghiên 
cứu, bổ sung, cụ thể hóa các 
quy định, chính sách để không 
xung đột với các chính sách 
khác, đảm bảo mục tiêu đề ra. 
Về chính sách xây dựng, bảo 
vệ, phát triển vùng nguyên 
liệu, ĐB Hạnh đề nghị cần 
phát triển các vùng nguyên 
liệu khác, các sản phẩm phụ 
trợ cho cà phê; mở rộng vùng 
nguyên liệu ra các vùng phụ 
cận, khu vực Tây Nguyên và 
trong nước, gắn với chính 
sách việc làm, thu nhập cho 
người lao động. Về chính sách 
nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học và thu hút các chuyên gia, 
nhà khoa học, cần có thêm cơ 
chế đặt hàng, giải thưởng, 
bản quyền để khuyến khích 
nghiên cứu khoa học. Chính 
phủ cần có chính sách tạo sự 
lan tỏa, thu hút đầu tư nước 
ngoài, liên kết chuỗi các vùng 
sản xuất trong và ngoài nước, 

Thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
TP Buôn Ma Thuột; đấu giá biển số ô tô; các dự án luật

l  Ngày 7.11,  đại  biểu 
HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực HĐND tỉnh, tiếp xúc 
cử tri  phường Đập Đá và 
phường Bình Định (TX An 
Nhơn) trước kỳ họp thứ 9 
HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026.

Tại điểm tiếp xúc, cử tri 
phường Đập Đá kiến nghị 
một số vấn đề trên địa bàn, 
như: Một số diện tích đất sản 
xuất nông nghiệp ở khu vực 
gần các cầu thoát lũ trên tuyến 
tránh QL 1 không sản xuất 
được, đề nghị nhà nước quan 
tâm hỗ trợ các hộ dân có diện 
tích sản xuất bị ảnh hưởng. 
Có giải pháp xử lý tình trạng 
các cơ sở sản xuất trong Cụm 
công nghiệp Gò Đá Trắng 
gây ô nhiễm môi trường, ảnh 
hưởng đến sức khỏe người 
dân. Hệ thống lưới điện ở 
khu vực Bằng Châu đã quá 
cũ, xuống cấp trầm trọng, cần 
nâng cấp để phục vụ người 
dân tốt hơn. Đề nghị các cấp 
chính quyền quan tâm xem 
xét, nâng cấp tuyến đường 
Ngô Văn Sở để hạn chế tình 

trạng ngập lụt nhà dân khi 
vào mùa mưa lũ. Đề nghị tỉnh 
và thị xã cho phép xây dựng 
bãi đậu xe tập trung trên địa 
bàn phường Đập Đá để người 
dân có nơi đậu đỗ xe, nhất là 
các hộ kinh doanh có xe tải để 
tránh gây mất ATGT.

Cử tri phường Bình Định 
k iến  nghị :  Công tác  bồ i 
thường giải phóng mặt bằng 
công trình nút giao thông 
Trần Phú -  Hàm Nghi bị 
chậm là do mức giá đền bù 
chưa thỏa đáng, đề nghị nâng 
mức giá đền bù hợp lý hơn. 
Cần quan tâm, xem xét đến 
chức danh và chế độ phụ cấp 
cho cán bộ, người làm việc 
không chuyên trách. Công 
tác giải quyết các kiến nghị, 
khiếu nại của người dân chưa 
kịp thời…

Tiếp thu các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri, Phó Chủ tịch 
Thường trực HĐND tỉnh 
Đoàn Văn Phi đã giải trình, 
làm rõ những vấn đề thuộc 
thẩm quyến. Đối với những 
kiến nghị còn lại, đại biểu 
HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận 
và tổng hợp để chuyển đến 
các cấp, ngành liên quan xem 

xét, giải quyết.
l  Cùng ngày, đại biểu 

HĐND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh, tiếp 
xúc cử tri xã Mỹ Thành và xã 
Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ.

Cử tri xã Mỹ Thành kiến 
nghị nhiều nội dung liên 
quan đến địa phương như: 
Tình trạng lấn chiếm, xây 
dựng trái phép các công trình 
trên địa bàn xã còn xảy ra 
nhiều, đề nghị các cấp chính 
quyền tăng cường công tác 
quản lý đất đai, đồng thời 
tạo điều kiện thuận lợi về 
chế độ xét cấp, tách thửa đối 
với những người dân đủ điều 
kiện và có nhu cầu về đất 
ở. Cần đầu tư nâng cấp các 
tuyến kênh mương bê tông 
để đảm bảo khai thác tốt hồ 
Cây Me, phục vụ nước tưới 
cho sản xuất nông nghiệp. 
Tình trạng ngập nước tại các 
khu dân cư phía Tây tuyến  
ĐT 632 thường xuyên xảy ra 
vào mùa mưa, gây ảnh hưởng 
đến đời sống, sinh hoạt của 
nhân dân, đề nghị nhà nước 
có kế hoạch đầu tư hệ thống 

tiêu thoát lũ…
Cử tri xã Mỹ Trinh kiến 

nghị một số vấn đề như: Nhà 
nước có chính sách về liên kết 
tiêu thụ sản phẩm, bao tiêu 
đầu ra sản phẩm nông sản, 
giúp ổn định giá cả, tránh 
tình trạng được mùa mất giá, 
được giá lại mất mùa. Quan 
tâm đầu tư xây dựng các 
tuyến giao thông nội đồng, 
tạo thuận lợi vận chuyển hàng 
hóa, nông sản cho người dân. 
Tăng cường công tác giám sát 
chất lượng thi công các công 
trình bê tông nông thôn. Quan 
tâm hơn nữa  công  tác hỗ trợ 
kinh phí xây dựng nhà ở cho 
hộ chính sách…

Sau khi tiếp thu các ý kiến 
của cử tri, đại biểu Nguyễn 
Tuấn Thanh và lãnh đạo địa 
phương đã trả lời thỏa đáng 
trong phạm vi thẩm quyền. 
Đối với các vấn đề thuộc 
thẩm quyền giải quyết của địa 
phương, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh yêu cầu UBND xã phối 
hợp với các phòng, ban của 
huyện có kế hoạch giải quyết 
sớm cho cử tri. 

LÊ NGÂN - THÀNH HƯƠNG

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại TX An Nhơn 
và huyện Phù Mỹ

góp sức tạo nên vùng nguyên 
liệu tốt, chế biến, quảng bá, 
tiêu thụ sản phẩm, thu hút 
được nhiều người tài, nhiều 
quốc gia. 

Về dự thảo Nghị quyết về 
thí điểm cấp quyền lựa chọn 
sử dụng biển số ô tô thông qua 
đấu giá, ĐB Nguyễn Văn Cảnh 
đề nghị giải thích rõ: “Biển số 
cho phép chọn để đưa ra đấu 
giá” là tất cả các biển số ô tô 
nền màu trắng, chữ và số màu 
đen, gồm biển số chưa đăng 
ký, biển số đang chuẩn bị 
cấp trong quý tới hoặc tháng 
tới, biển số đã đưa ra đấu giá 
nhưng không thành. “Biển 
số đưa ra đấu giá” là biển số 
được DN, tổ chức, cá nhân 
lựa chọn từ kho biển số cho 
phép chọn đấu giá và đã nộp 
tiền đặt trước đúng thời gian 

quy định. ĐB Cảnh đề xuất 
bổ sung vào Điều 2 những số 
bắt buộc đấu giá là nhóm biển 
số có các chữ số được sắp xếp 
theo quy tắc khoa học. Điều 
4 sẽ bổ sung quy định những 
số bắt buộc phải đấu giá theo 
quy định tại Điều 2 sẽ có mức 
giá khởi điểm là 200 triệu 
đồng. Bổ sung nội dung Bộ CA 
được quyền chọn các biển số 
từ kho bắt buộc đấu giá để tổ 
chức đấu giá trực tiếp tại các 
sự kiện đặc biệt về ATGT; số 
tiền thu được dành để hỗ trợ 
cho hệ thống ATGT trên cao 
tốc và quốc lộ. 

Chiều 7.11, các đại biểu 
thảo luận tại tổ về dự án Luật 
Giá (sửa đổi), dự án Luật Đấu 
thầu (sửa đổi), việc thực hiện 
Luật Xuất cảnh…

Về dự án Luật Đấu thầu 

l UBND tỉnh vừa quyết 
định thành lập Tổ công tác 
nghiên cứu đề xuất phương án 
đầu tư xây dựng Dự án đường 
bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, 
đoạn qua địa bàn tỉnh, do Giám 
đốc Sở GTVT Trần Thanh Dũng 
làm tổ trưởng. Tổ công tác có 
nhiệm vụ phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan nghiên 
cứu hoàn thành phương án 
đầu tư xây dựng dự án nói trên 
đảm bảo chất lượng, tiến độ, 
báo cáo đề xuất UBND tỉnh.                  

P.PHƯƠNG

l Sáng 7.11, Ban CHQS TX 
An Nhơn phối hợp với Phòng 
LĐ-TB&XH thị xã, Hội CCB thị xã 
và xã Nhơn Lộc tổ chức Lễ truy 
điệu và cải táng hài cốt liệt sĩ 
Bùi Đức Tính, hy sinh năm 1973 
tại thôn Nam Tượng, xã Nhơn 
Tân, vào Nghĩa trang liệt sĩ xã 
Nhơn Lộc.        TRẦN VĂN TOÀN

l Huyện Vân Canh vừa 
nghiệm thu và bàn giao 8 nhà 
ở cho hộ nghèo ở 7 xã, thị trấn, 
mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu 
đồng để xây dựng nhà và bàn 
giao một khu vườn cổ tích ở 
Trường Mầm non xã Canh Hiệp. 
Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 
nhà cho hộ nghèo và khu vườn 
cổ tích 700 triệu đồng, do Tập 
đoàn Kurz (CHLB Đức) tài trợ. 

QUANG HƯNG
l Công ty TNHH Bixaco 

Việt Nam vừa phối hợp với 
Công ty CP Đào tạo huấn luyện 
nghiệp vụ Hàng không Việt 
Nam (VNAS) tổ chức buổi tọa 
đàm “Cơ hội học tập và việc 
làm trong lĩnh vực hàng không” 
cho sinh viên Trường ĐH Quy 
Nhơn. Dịp này, VNAS tặng quỹ 
học bổng trị giá 300 triệu đồng 
dành cho sinh viên Trường ĐH 
Quy Nhơn.                   AN NHIÊN

l Sáng 7.11, đại diện học 
sinh lớp 12A năm học 1994 - 
1997 của Trường THPT số 2 
Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ) phối 
hợp với Ban Giám hiệu nhà 
trường tổ chức trao gần 11 triệu 
đồng, hỗ trợ tiền học phí học 
kỳ I năm học 2022 - 2023 cho 
41 học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn của nhà trường; tặng suất 
học bổng trị giá 1 triệu đồng 
cho 1 học sinh có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn. Số tiền hỗ 
trợ do tập thể lớp 12A năm học 
1994 - 1997 đóng góp.   VĂN TỐ

l Sáng 7.11, tổ tuần tra 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Cảng Quy Nhơn, Phòng Phòng 
chống ma túy và tội phạm (BĐBP 
tỉnh) phối hợp với Phòng CSĐT 
tội phạm về ma túy (CA tỉnh), 
Đội CSĐT tội phạm về ma túy 
(CA TP Quy Nhơn) và CA phường 
Hải Cảng kiểm tra hành chính 
ngôi nhà thuộc tổ 31, khu phố 6, 
phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn. 
Tại đây, lực lượng chức năng phát 
hiện đối tượng Lê Minh Nhật (40 
tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi) có biểu 
hiện sử dụng trái phép chất ma 
túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức 
năng phát hiện thu giữ 1 gói ma 
túy đá. Tiếp tục khám xét, lực 
lượng chức năng thu giữ thêm 
2 gói ny lông chứa ma túy đá 
và nhiều vật dụng để sử dụng 
ma túy.                   CÔNG CƯỜNG

ĐB Hồ Đức Phớc (bìa phải) thảo luận tại tổ.                                                    Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

(sửa đổi), ĐB Hồ Đức Phớc 
nêu quan điểm nên thiết kế 
một chương riêng về đấu 
thầu đối với các tài sản, các 
dự án thuộc DN nhà nước. Bổ 
sung hình thức ủy quyền đấu 
thầu hoặc mua thuốc thông 
qua một trung tâm đấu thầu 
quốc tế. Về dự án Luật Giá 
(sửa đổi), phần tham mưu cho 
Chính phủ ban hành nghị định 
và ban hành thông tư hướng 
dẫn việc xác định giá, nên giao 
cho Bộ Tài chính. Trong đó, có 
tham mưu về hướng dẫn ban 
hành về quản lý nhà nước về 
giá; tổ chức thanh tra, kiểm 
tra về giá. 

Về Luật Giá, ĐB Cảnh đề 
xuất tại điểm b, khoản 2, Điều 
7 nên có quy định cấm che 
giấu chi phí dịch vụ, chi phí 
phát sinh, chi phí VAT trong 
niêm yết giá. Về quy định 
nguyên tắc quản lý điều tiết 
giá của Nhà nước, cần làm rõ 
quy định tại khoản 2 Điều 5 để 
có hướng giải quyết khi xảy ra 
xung đột. 

Cũng góp ý về Luật Giá, ĐB 
Đồng Ngọc Ba cho rằng cần cụ 
thể hóa tiêu chí vừa được bổ 
sung để xác định hàng hóa, 
dịch vụ sẽ được đưa vào danh 
mục Nhà nước định giá. Cần 
rà soát việc phân định thẩm 
quyền định giá cụ thể đối với 
danh mục 40 hàng hóa, dịch 
vụ sao cho thống nhất và hợp 
lý; tính toán để đảm bảo tính 
khả thi, hiệu quả trong xây 
dựng cơ sở dữ liệu về giá…

NGUYỄN MUỘI  
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Bình Định

So với trước đây, Đội ứng 
phó thiên tai, thảm họa của 
tỉnh được kiện toàn vào giữa 
năm nay và lần đầu tiên có 
thành viên là đại diện các sở, 
ban, ngành, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống 
thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn 
và Phòng thủ dân sự tỉnh và 
cán bộ CTĐ các huyện, thị xã, 
thành phố; đa số còn trẻ, có 
kiến thức và kỹ năng để thực 
hiện nhiệm vụ. 

“Trong 4 ngày (26 - 29.10), 
Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Hội 
CTĐ Việt Nam tổ chức lớp tập 
huấn nâng cao năng lực cho 
Đội. Nhiều thành viên ở góc độ 
chuyên ngành tham gia ý kiến 
vào nội dung tập huấn đã giúp 
mọi người nhận rõ nhiều vấn 
đề và có hướng khắc phục một 
số vướng mắc lâu nay”, ông Lê 
Phong, Phó Chủ tịch Thường 
trực Hội CTĐ tỉnh, Đội trưởng, 
cho hay. 

Từ tháng 11.2022 trở đi, các 
địa phương sẽ không thu thập 
thông tin và thống kê về thiệt 
hại do bão lũ trên những bảng 

Nâng cao năng lực ứng phó, sơ cấp cứu trong bão lũ
Kiện toàn Đội ứng phó thiên tai, thảm họa của tỉnh; đưa vào sử dụng ứng dụng phần mềm tiện ích khảo sát thiệt 

hại do thiên tai gây ra; trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho ngư dân đánh bắt xa bờ… là những 
hoạt động nhằm nâng cao năng lực ứng phó, cứu người gặp nạn trong mùa mưa bão năm nay. 

Nhiều ngư dân đến lớp tập huấn sơ cấp cứu và tham gia thực hành.                Ảnh: N.T

(BĐ) - Chiều 7.11, Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn làm việc với lãnh đạo 
Sở NN&PTNT về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ 10 tháng và 
triển khai nhiệm vụ các tháng 
còn lại của năm 2022, định 
hướng các nhiệm vụ trọng 
tâm của ngành trong những 
năm tiếp theo. 

Theo Sở NN&PTNT, trong 
10 tháng qua, sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy 
sản trên địa bàn tỉnh đã đạt 
được những kết quả quan 
trọng. Chỉ tiêu tăng trưởng 
của ngành đề ra đầu năm là 
từ 3,2 - 3,4%, qua 9 tháng, ước 
tăng 3,04%. Ước cả năm 2022 
sẽ tăng 3,2%, trong đó, trồng 
trọt tăng 0,94%; chăn nuôi 
tăng 4,57%; lâm nghiệp tăng 
6,18%; thủy sản tăng 3,15%. 
Ngành nông nghiệp đã đẩy 
mạnh công tác khuyến nông, 
chuyển giao tiến bộ KHKT 
đến nông dân; tập trung 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
mùa vụ; xây dựng và nhân 
rộng các mô hình sản xuất 
tiên tiến có hiệu quả.

Tại buổi làm việc,  Sở 
NN&PTNT kiến nghị UBND 
tỉnh 4 nhóm vấn đề: Chỉ đạo 
các sở, ngành có liên quan 
và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tăng cường kêu gọi 
các DN kinh doanh, tiêu thụ, 
chế biến, bảo quản nông sản 
đầu tư để có cơ sở xây dựng 
các dự án liên kết chuỗi sản 
xuất hiệu quả, bền vững. Quan 
tâm kêu gọi đầu tư xây dựng 

cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 
tập trung. Tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả kế hoạch trồng  
1 tỷ cây xanh theo kế hoạch 
đã ban hành. Xem xét, hỗ trợ 
một phần kinh phí để mua 
thiết bị triển khai thí điểm 
nhật ký khai thác điện tử cho 
các tàu cá đánh bắt xa bờ.

Phát biểu tại buổi làm 
việc, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Anh Tuấn đánh giá 
cao vai trò của ngành nông 
nghiệp trong phát  tr iển  
KT-XH của địa phương. Đồng 
chí chỉ đạo: Trước tiên, tổ 
chức chỉ đạo sản xuất nông 
nghiệp toàn tỉnh chuyển từ 
bị động sang chủ động bằng 
việc chủ động đầu vào (phân, 
thuốc, giống) và dự báo đầu 
ra, công tác phòng chống dịch 
bệnh, tiêu thụ sản phẩm cho 
nông dân. Nông nghiệp phải 
tạo được đột phá trong hoạt 
động sản xuất, trước mắt tập 
trung vào chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng và vật nuôi. Khẩn 
trương triển khai góp ý sâu 
vào quy hoạch chung của 
tỉnh, từ đó thực hiện chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
sâu rộng và lan tỏa. Cái chính 
của Bình Định là chuyển đổi 
đất trồng keo kém hiệu quả 
sang trồng cây khác, trồng 
rừng cây gỗ lớn. Các diện 
tích chuyển đổi phải được 
nghiên cứu chuyển đổi theo 
định hướng vùng trồng lớn, 
áp dụng các tiêu chuẩn về an 
toàn chất lượng, xây dựng 
thương hiệu. Về chăn nuôi, 

chú trọng vào chăn nuôi tập 
trung, chăn nuôi an toàn 
gắn với bảo vệ môi trường. 
Về thủy sản, tập trung vào 
nuôi trồng thủy sản hiện 
đại theo hướng công nghệ 
cao. Trên lĩnh vực khai thác, 
ngành nông nghiệp xem xét 
định hướng khai thác thủy 
sản đánh bắt xa bờ, tính toán 
phương án cơ cấu lại đội tàu 
khai thác xa bờ để có kế hoạch 
hỗ trợ chuyển đổi nghề phù 
hợp; xử lý các tàu giã cào còn 
hoạt động…

Trong tháng 11 này, ngành 
nông nghiệp phải lên phương 
án cụ thể chuyển đổi trong thời 
gian tới. Trước mắt, phải có 
kế hoạch những phần việc cụ 
thể năm 2023 để thúc đẩy tăng 
trưởng nông nghiệp 4%/năm  
vào năm 2024 - 2025.

Cùng với đó, các sở: Công 
Thương, KH&CN, TN&MT, 
TT&TT, Tài chính và Văn 
phòng UBND tỉnh lưu ý các 
đầu việc của Sở NN&PTNT 
để phối hợp cùng triển khai. Ở 
từng lĩnh vực, phải có phương 
án cụ thể cho từng năm. Trong 
tuần này, các sở phải xây dựng 
kế hoạch cho năm 2023 phân 
rã chi tiết tới từng địa phương, 
để các địa phương nắm bắt 
và trình HĐND huyện, thị xã, 
thành phố cho đồng bộ. Các 
sở xây dựng kế hoạch hành 
động trong 3 năm, trong đó 
năm 2023 tập trung vào các 
phần việc tạo đột phá cho tăng 
trưởng năm 2024 - 2025.

THU DỊU

Tạo đột phá toàn diện trong sản xuất 
nông nghiệp

Nhân kỷ niệm 92 năm 
Ngày truyền thống MTTQ Việt 
Nam (18.11.1930 - 18.11.2022), 
ngày 7.11, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh phối hợp với Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện 
Phù Cát và Ủy ban MTTQ 
Việt Nam xã Cát Hanh tổ chức 
Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc khu dân cư thôn Vĩnh 
Trường. Dự Ngày hội có đồng 
chí 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.

Tại Ngày hội, các đại biểu 
và nhân dân thôn Vĩnh Trường 
đã cùng nhau ôn lại lịch sử, 
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 khu dân cư.

Thôn Vĩnh Trường có 636 
hộ và trên 2.480 nhân khẩu. 

Trong những năm qua, cán 
bộ và nhân dân trong thôn 
đã đoàn kết, khắc phục khó 
khăn, phát huy nội lực, ra sức 
thi đua lao động, phát triển 
sản xuất, kinh doanh, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho nhân dân và tích 
cực hưởng ứng, tham gia các 
phong trào thi đua yêu nước 
ở địa phương. 

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh tặng bằng khen cho 
nhân dân thôn Vĩnh Trường 
vì có 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; tặng thưởng cho 5 
gia đình văn hóa tiêu biểu của 
thôn; trao hỗ trợ xây dựng 2 
nhà Đại đoàn kết với tổng trị 
giá 100 triệu đồng và tặng 20 
suất quà (mỗi suất 500 nghìn 
đồng) cho các hộ khó khăn trên 
địa bàn xã Cát H anh.

TRƯỜNG GIANG

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 
tại khu dân cư thôn Vĩnh Trường

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị 
Phong Vũ tặng quà cho các hộ dân khó khăn tại Ngày hội.              Ảnh: TRƯỜNG GIANG

biểu bằng giấy, và thay bằng 
điện thoại di động hoặc máy 
tính bảng đã cài đặt phần mềm 
KOBO Toolbox có các công 
cụ khảo sát trực tuyến. Tỏ ra 
tâm đắc với phần mềm, ông 
Nguyễn Thanh Giang, Chủ tịch 
Hội CTĐ huyện Tây Sơn, đánh 
giá cao hiệu quả của phần mềm. 
Huyện Tây Sơn có thuận lợi là 
đa số cán bộ CTĐ các xã, thị 
trấn là phó bí thư đoàn. 

“Anh em trẻ, năng động, 
rành về công nghệ thông tin. 
Sau khi Hội CTĐ huyện lập 
mẫu bảng gửi về, anh em ở 
cơ sở tiến hành điều tra thử, 
mọi việc đều nhanh chóng, kịp 
thời, thuận lợi, không tốn thời 
gian và tiết kiệm nhiều chi phí 
so với trước đây”, ông Giang 
cho biết. 

Một trong những đối tượng 
được quan tâm nhiều trong 
mùa mưa lũ là đội ngũ ngư 
dân. Công tác trang bị kiến 
thức, kỹ năng giúp họ phòng 
tránh các loại tai nạn thương 
tích thường gặp trên biển, biết 
cách tự bảo vệ bản thân và 

thuyền viên trong những ngày 
mưa lớn luôn được chú trọng. 
Thực hiện chỉ đạo của Hội CTĐ 
Việt Nam, những tuần qua, Hội 
CTĐ tỉnh đã hoàn thành 5 lớp 
tập huấn sơ cấp cứu cho ngư 
dân đánh bắt xa bờ ở 10 xã biển 
trong tỉnh. 

Ngoài số ngư dân trẻ tuổi, 
các lớp còn thu hút không ít 

ngư dân dày dạn kinh nghiệm 
đi biển, tích cực lắng nghe, tham 
gia thực hành các kỹ năng sơ cứu 
như băng vết thương, sơ cứu 
gãy xương, ép tim ngoài lồng 
ngực, hô hấp nhân tạo. Một số 
lão ngư đánh giá, nội dung bài 
giảng đưa ra tình huống đúng 
thực tế, giúp họ biết thêm cách 
sơ cứu người bị nạn hiệu quả. 

Bởi dân biển ra khơi thường 
chỉ mua ít liều thuốc cảm, bông 
băng; gặp trường hợp tai nạn 
gãy tay, chân thì lấy cờ lê, mỏ 
lết đặt vào rồi lấy dây quấn lại, 
giờ khi ra khơi họ biết cần phải 
mang theo nẹp, thêm băng bông, 
dầu… Một số chị em là mẹ, vợ 
ngư dân đến lớp còn quan tâm 
nhiều đến cách cứu đuối bởi lâu 
nay dân biển thường dốc ngược 
người đuối nước lên, vác vai 
chạy vòng vòng chứ chưa biết 
cách thổi ngạt, ép tim như bác 
sĩ của lớp học hướng dẫn. 

Sáng 27.10, tại Hội trường 
Trung tâm Văn hóa xã Hoài 
Hải (TX Hoài Nhơn), 60 ngư 
dân cùng người nhà ở xã Hoài 
Hải, xã Hoài Mỹ, phường Tam 
Quan Nam và phường Hoài 
Thanh đã có mặt từ sớm. Ông 
La Ngọc Ửng, Chủ tịch Hội 
CTĐ xã Hoài Hải, cho biết: “Bà 
con ngư dân được nghe giới 
thiệu về túi sơ cấp cứu, hướng 
dẫn nhiều điều thiết thực, bổ 
ích nên rất tâm đắc. Mong rằng 
bà con tích cực áp dụng những 
gì được tập huấn và phổ biến 
đến nhiều người khác, để phát 
huy thật tốt, góp phần tạo ra 
cộng đồng đánh bắt an toàn, 
nhất là trong mùa mưa bão”.                 

NGỌC TÚ
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Bình Định

Nâng cao năng lực xử lý nước rỉ rác, 
góp phần bảo vệ môi trường 

Trạm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ là một hạng mục thuộc Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu 
dự án TP Quy Nhơn, được xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động đầu năm 2022, góp phần nâng cao năng lực xử 
lý nước rỉ rác, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Trạm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ vận hành với công suất 400 m3/ngày đêm, gồm hệ thống trạm bơm, các bể chứa xử lý nước 
rỉ rác với công nghệ hiện đại.                  Ảnh: NGỌC NHUẬN

Sau khi xây dựng xong 
Trạm xử lý nước rỉ rác Long 
Mỹ, Ban Quản lý dự án dân 
dụng và công nghiệp tỉnh (chủ 
đầu tư Dự án môi trường bền 
vững các thành phố duyên hải- 
Tiểu dự án TP Quy Nhơn) bàn 
giao công trình này cho Ban 
quản lý dịch vụ công ích TP 
Quy Nhơn quản lý và đơn vị 
này đã hợp đồng Công ty CP 
Môi trường Bình Định quản lý, 
vận hành hệ thống. 

Trạm xử lý nước rỉ rác 
Long Mỹ có công suất 400 m3/
ngày đêm. Nước rỉ rác từ bãi 
rác Long Mỹ sẽ được thu gom 
về đây và được xử lý với quy 
trình xử lý hóa lý, xử lý sinh 
học, xử lý ô xy hóa nâng cao… 
đạt quy chuẩn QCVN 25:2009/
BTNMT - cột B1. Sau đó Trạm 
sẽ bơm nước thải về Nhà máy 
xử lý nước thải 2A tại phường 
Trần Quang Diệu để xử lý tiếp 
trước khi thải ra môi trường.

Ông Đường Hạc Niên, 
Giám đốc Xí nghiệp thoát 
nước (Công ty CP Môi trường 
Bình Định), cho biết: “Nước 
rỉ rác chứa rất nhiều chất độc 
hại, chất ô nhiễm, kim loại 
nặng, vi trùng, vi khuẩn… 
tác động xấu đến môi trường, 
ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người. Qua gần một năm đưa 
vào hoạt động với quy trình 
khép kín, sử dụng công nghệ 
SCADA hiện đại, Trạm đã xử 
lý tốt nước rỉ rác từ bãi rác 
Long Mỹ, góp phần bảo vệ  
môi trường”.

Đang cùng các nhân viên 

kiểm tra, vận hành hệ thống 
trạm bơm, các bể chứa theo 
ca trực, ông Lê Hoàng Gia 
Trường, tổ phó tổ vận hành 
Trạm xử lý nước rỉ rác Long 
Mỹ, cho hay: “Nếu trước đây, 
mọi công đoạn phải thực hiện 
bằng phương pháp thủ công, 
đòi hỏi nhiều nhân công để 
đi đo các thông số, thì bây 
giờ với công nghệ hiện đại, 
chúng tôi có thể đo các thông 
số, theo dõi quy trình vận 
hành của Trạm xử lý nước rỉ 
rác qua phần mềm SCADA 
tại phòng giám sát, kết hợp 

ra hiện trường kiểm tra trực 
tiếp để kịp thời ứng phó các sự 
cố, giúp rút ngắn được nhiều 
công đoạn, nhân lực, thời gian 
hơn so với trước”.

Hiện tại, Trạm xử lý nước rỉ 
rác Long Mỹ có 15 cán bộ, kỹ 
thuật, công nhân quản lý, vận 
hành. Ngoài việc đảm bảo quy 
trình vận hành trơn tru mỗi 
ngày, lượng bùn sinh ra trong 
quá trình xử lý được gom vào 
bể nén bùn trọng lực, đưa đi 
chôn lấp tại ô chôn lấp chất 
thải bãi rác Long Mỹ gần đó.

“Quy trình vận hành với 

công nghệ hiện đại đòi hỏi 
nhân lực kỹ thuật phải có trình 
độ cao để đáp ứng nhu cầu. 
Do đó, Công ty CP Môi trường 
Bình Định cũng chú trọng 
nâng cao trình độ chuyên môn 
cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật 
để điều động về quản lý, vận 
hành hiệu quả các thiết bị, dây 
chuyền tại Trạm xử lý nước rỉ 
rác Long Mỹ, nhất là các khâu 
hoạt động của thiết bị online, 
thiết bị cơ khí…”, bà Trần Thị 
Xuân Vi, quản đốc Trạm xử lý 
nước rỉ rác Long Mỹ, chia sẻ.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Thu ngân sách 
10 tháng tăng 
trên 31% 

(BĐ) - Theo tin từ Cục 
Thuế tỉnh, 10 tháng đầu 
năm 2022, cả tỉnh thu ngân 
sách được 12.561 tỷ đồng, 
đạt 112,8% dự toán pháp 
lệnh, tăng 31,1% so cùng kỳ  
năm ngoái. 

Theo đó so với dự toán, có 
12/17 khoản thu đạt kết quả 
tốt, như: Thu từ tiền bán nhà 
đạt 897,4%; thuế thu nhập cá 
nhân đạt 219,7%; thu thuế 
tiền sử dụng đất 145,2%; thu 
lệ phí trước bạ đạt 120,9%; 
thu thuế công thương nghiệp 
ngoài quốc doanh đạt 95,3%... 
Hiện toàn ngành đang nỗ lực 
triển khai đồng bộ nhiều biện 
pháp, phấn đấu hoàn thành 
vượt mức cao nhất tổng thu 
ngân sách nhà nước năm 
2022, trong đó khu vực công 
thương nghiệp ngoài quốc 
doanh vượt tối thiểu 10% so 
cùng kỳ năm trước, nhằm 
đảm bảo ngân sách cho tỉnh, 
phục vụ đầu tư phát triển  
KT-XH năm 2022 và năm 2023.

TIẾN SỸ

Tỷ lệ giải ngân 
vốn đầu tư công 
của Bình Định đạt 
55,27% kế hoạch 

(BĐ) - Thông tin từ Sở 
KH&ĐT cho hay, đến ngày 
31.10.2022, giá trị giải ngân 
của tỉnh trên 5.167 tỷ đồng, 
đạt 55,27% kế hoạch vốn được 
giao. Trong đó, giá trị giải 
ngân vốn ngân sách tỉnh đạt 
53,26% kế hoạch; vốn ngân 
sách Trung ương đạt 57,85%. 
Nếu t ính theo kế hoạch 
vốn được Thủ tướng Chính 
phủ giao từ đầu năm 2022 
(7.645,342 tỷ đồng) thì tỷ lệ 
giải ngân của tỉnh đạt 64,09%, 
nhưng so với tổng nguồn vốn 
sau khi được cấp có thẩm 
quyền thông qua (9.349,328 
tỷ đồng) cho đến nay, thì tỷ 
lệ giải ngân chung của tỉnh 
chưa đạt 60%. 

Có nhiều nguyên nhân tác 
động đến việc thực hiện kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân 
sách nhà nước năm 2022 của 
tỉnh Bình Định, trong đó có 
việc Trung ương bổ sung kế 
hoạch vốn năm 2022 cho tỉnh 
khá chậm. Cuối tháng 8.2022, 
Trung ương mới bổ sung kế 
hoạch vốn các chương trình 
mục tiêu quốc gia cho tỉnh 
với hơn 305 tỷ đồng. Cuối 
tháng 9.2022, Trung ương 
giao cho tỉnh 835 tỷ đồng 
từ Chương trình phục hồi 
và phát triển KT-XH theo 
Quyết định 1126/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ. Điều 
này đã ảnh hưởng chung 
đến tiến độ giải ngân chung  
của tỉnh. 

MINH HẢI

Cựu chiến binh Cát Lâm thi đua làm giàu 
Thời gian qua, Hội CCB xã 

Cát Lâm, huyện Phù Cát đã 
đẩy mạnh thực hiện cuộc thi 
đua sản xuất kinh doanh giỏi, 
giúp nhau giảm nghèo, vươn 
lên làm giàu chính đáng.

Để triển khai đạt hiệu quả 
cao cuộc thi đua, Hội tổ chức 
nhiều cuộc thảo luận, gặp gỡ 
để tìm ra cách khai thác tối đa 
tiềm năng, lợi thế đất đai ở địa 
phương; cùng nhau xây dựng 
mô hình sản xuất, kinh doanh, 
cách thức phát triển kinh tế phù 
hợp; qua đó tạo thêm việc làm, 
nâng cao thu nhập gia đình. 

Cùng với đó Hội cũng tích 
cực phối hợp với các ngành liên 
quan tổ chức các lớp tập huấn, 
chuyển giao tiến bộ KHKT, 
công nghệ để ứng dụng vào 
chuyển đổi cơ cấu giống, cây 
trồng, vật nuôi mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. Ngoài ra Hội 
còn nhận ủy thác với Ngân 
hàng CSXH huyện giúp hội 
viên tiếp cận được nguồn vốn 
vay ưu đãi. Đến nay, Hội đã 

xây dựng và duy trì 3 tổ tiết 
kiệm và vay vốn, tín chấp cho 
151 hộ vay hơn 6,8 tỷ đồng. 
Ngoài ra, Hội còn vận động hội 
viên đóng góp trên 104 triệu 
đồng để xây dựng quỹ nhằm 
tạo nguồn giúp hội viên khó 
khăn có thêm vốn phát triển 
kinh tế… 

Nhờ tổ chức đồng bộ nhiều 
khâu, cuộc thi đua của Hội 

CCB xã Cát Lâm đã giúp nhiều 
CCB thoát nghèo, vươn lên khá 
giả; đến nay đã có 3 hội viên 
đạt danh hiệu sản xuất kinh 
doanh giỏi cấp tỉnh, với các mô 
hình sản xuất thu lãi từ 100 - 
500 triệu đồng/năm.

Điển hình là CCB Lê Công 
Ửng, ở thôn Hiệp Long. Bắt 
đầu với việc biến 5 ha đất đồi 
gò cằn cỗi thành những cánh 

rừng trồng xanh tốt, ông thu lãi 
trên 80 triệu đồng/ha. Sau đó 
ông mở rộng quy mô sản xuất 
và đa dạng hóa các loại cây 
trồng, vật nuôi. Đến nay, ông 
đã xây dựng được trang trại 
tổng hợp với 6,5 ha rừng trồng, 
1 ha đất màu trồng cây trồng 
cạn như đậu phụng, ớt, hơn 
10 con bò sinh sản và hơn 10 
con nai nuôi lấy nhung (ảnh), 
mỗi năm thu về hơn 500 triệu 
đồng; đồng thời tạo việc làm 
thường xuyên cho 4 lao động, 
với mức lương ổn định trên 5 
triệu đồng/người/tháng.

Ông Bùi Tiến Dũng, Chủ 
tịch Hội CCB xã Cát Lâm, cho 
biết: Sắp tới, chúng tôi sẽ đẩy 
mạnh phong trào thi đua giúp 
nhau phát triển kinh tế bằng 
cách tiếp tục tìm tòi, xây dựng 
thêm nhiều mô hình sản xuất, 
kinh doanh phù hợp với điều 
kiện địa phương, đồng thời 
phát huy hơn nữa giá trị của 
tình đồng đội trong thời bình.

TRƯỜNG GIANG
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SÁCH MỚI

Vết tích của ánh sáng…

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ 2 - NĂM 2022:

Cơ hội “đãi cát tìm vàng”

Triển lãm Mỹ thuật Bình Định lần thứ 2 - năm 
2022, quy định: Các tác phẩm tham gia triển lãm 
được sáng tác từ năm 2017 - 2022, phản ánh sinh 
động cuộc sống lao động xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, các vấn đề của xã hội đương đại. Các loại 
hình nghệ thuật được trưng bày, gồm: Hội họa, 
đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình 
thức nghệ thuật đương đại khác. Mỗi tác giả được 
tham gia không quá 3 tác phẩm.

Thời gian nhận file ảnh chụp tác phẩm 

đến hết ngày 20.11.2022, gửi qua email 
(trienlammythuatbinhdinh@gmail.com). Ban 
tổ chức dự kiến chọn 60 - 80 tác phẩm vào triển 
lãm, trưng bày tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 
Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn), từ ngày 9 - 
20.12.2022.

Cơ cấu giải thưởng, gồm: 1 giải nhất (5 triệu 
đồng), 2 giải nhì (3,5 triệu đồng/giải), 2 giải ba 
(2,5 triệu đồng/giải), 3 giải khuyến khích (1 triệu 
đồng/giải), kèm theo giấy chứng nhận.

Triển lãm Mỹ thuật Bình Định lần thứ 2 - năm 2022 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới được xem là cơ hội để Chi hội 
Mỹ thuật (Hội VHNT Bình Định) tìm nhân tố mới, nhất là các gương mặt trẻ, tạo thế hệ kế thừa để phát triển, nâng 
mỹ thuật Bình Định vươn tầm cao mới.

Thiếu vắng tác giả trẻ
5 năm gần đây, mỹ thuật 

Bình Định vẫn duy trì ổn định 
lực lượng, có một số khởi sắc về 
thành tích sáng tác. Mỗi tác giả 
một phong cách, cá tính thông 
qua sự tìm tòi kỹ thuật chất liệu 
riêng, như Lê Duy Hồng (in độc 
bản), Lê Thị Tuấn (khắc gỗ), 
Lê Duy Khanh, Nguyễn Chơn 
Hiền, Trần Tuấn, Nguyễn Quốc 
Định (sơn dầu), Nguyễn Văn 
Cần (acrylic - sơn dầu), Nguyễn 
Thế Trường (sắt hàn), Lê Trọng 
Nghĩa (gỗ + sắt)… Có thể nói, sự 
phong phú về kỹ thuật chất liệu 
là một dấu ấn tác phẩm của các 
họa sĩ, nhà điêu khắc Bình Định.

Nhìn từ các cuộc triển lãm 
khu vực, năm nào Chi hội Mỹ 
thuật Bình Định cũng có số 
lượng tác phẩm đáng kể tham 
gia cùng các tỉnh. Mỗi năm, có 
hơn 10 tác phẩm của các tác giả 
được chọn tham gia triển lãm. 
So về số lượng thì Bình Định 
không bằng Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Khánh Hòa, Gia Lai, 
nhưng tương đương với Đắk 
Lắk và hơn các tỉnh còn lại. 

Mặc dù số lượng tác phẩm 
mỹ thuật Bình Định tham gia ở 
mức trung bình, nhưng liên tục 

Thời gian gần đây, tại Bình Định rất ít các cuộc triển lãm mỹ thuật cá nhân được tổ chức. 
- Trong ảnh: Triển lãm tranh sơn dầu “Sắc màu cuộc sống” của họa sĩ Nguyễn Chơn Hiền (Bình Định) được tổ chức vào  
năm 2015.                                                                                                                                                                                                                                         Ảnh: KIM SƠN

từ năm 2017 đến nay, Chi hội 
Mỹ thuật luôn có giải thưởng, 
ít nhiều cũng gây được sự chú 
ý. Nổi bật có thể nhắc đến các 
gương mặt, như: Lê Trọng 
Nghĩa đạt giải B tại Triển lãm 
Mỹ thuật khu vực Nam miền 
Trung - Tây Nguyên vào năm 

2017, 2020; Lê Duy Hồng đạt 
giải khuyến khích năm 2021… 
Ngoài những thành tích về khu 
vực, còn có một số thành tích 
cao hơn ở Triển lãm Mỹ thuật 
Việt Nam.

Nhà điêu khắc Lê Trọng 
Nghĩa, Chi hội trưởng Chi hội 

Mỹ thuật, chia sẻ: Năm 2015, 
Bình Định chỉ có 1 tác phẩm 
của họa sĩ Nguyễn Văn Cần 
tham gia Triển lãm Mỹ thuật 
Việt Nam, đến năm 2020, Bình 
Định có 4 tác phẩm/3 tác giả 
tham dự. Đây là tín hiệu cho 
thấy mỹ thuật Bình Định có sự 
chuyển biến khá tích cực. Các 
hoạt động giao lưu, thực tế, 
sáng tác của các cá nhân cũng 
được mở rộng phạm vi. Một 
số họa sĩ, nhà điêu khắc Bình 
Định được các nhà sưu tập tư 
nhân, bảo tàng mỹ thuật mua 
tác phẩm… góp phần thúc đẩy 
vị thế mỹ thuật Bình Định trong 
khu vực. Tuy vậy, mỹ thuật 
Bình Định vẫn còn nhiều hạn 
chế, đặc biệt là thiếu vắng các 
gương mặt trẻ có đam mê, khát 
khao sáng tác, có tác phẩm tốt.

“Đãi cát tìm vàng”
Triển lãm Mỹ thuật Bình 

Định lần thứ 2 - năm 2022 
được xem là cơ hội để tìm kiếm 
gương mặt trẻ có đam mê, năng 
lực sáng tạo, nuôi dưỡng đam 
mê mỹ thuật. Do vậy, không 
khó hiểu khi Hội VHNT Bình 
Định khuyến khích các họa sĩ, 
điêu khắc gia, nghệ sĩ tạo hình 
và mọi công dân từ 18 tuổi trở 
lên đang sống, làm việc tại 
Bình Định và cả người Bình 
Định đang sống, làm việc tại 
các tỉnh, thành trong cả nước 
tham gia. Đặc biệt sẽ ưu tiên xét 
tặng giải thưởng cho các tác giả 
chưa là hội viên Hội Mỹ thuật 
Việt Nam. 

Nhà điêu khắc Lê Trọng 
Nghĩa thổ lộ: “Đã 5 năm rồi, 
Bình Định chưa tổ chức đợt 
triển lãm mỹ thuật nào. Vì vậy, 
triển lãm lần này ngoài mục 
tiêu đánh giá lại chặng đường 
sáng tác mỹ thuật của tỉnh giai 
đoạn 2017 - 2022, còn là cơ hội 
để Chi hội tìm kiếm các gương 
mặt mới, nhất là lực lượng trẻ 
có năng khiếu, đam mê hội họa, 
nhằm tạo lớp kế thừa để duy 
trì, nâng cao chất lượng hoạt 
động mỹ thuật Bình Định”. 

Để tạo điểm nhấn thu hút 
sự chú ý của công chúng, Hội 
VHNT Bình Định chọn Trung 
tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn 
Tất Thành, TP Quy Nhơn) làm 
nơi tổ chức triển lãm. Địa điểm 
này không chỉ đẹp, lý tưởng về 
mặt không gian khi giúp người 
yêu mỹ thuật, du khách dễ 
dàng tham quan, giao lưu, mà 
còn chứng tỏ sự quan tâm của 
Hội, của tỉnh với mỹ thuật. Hy 
vọng sự kiện này “tiếp lửa” cho 
lực lượng trẻ hăng hái, chuyên 
cần sáng tác, nỗ lực tạo dựng 
dấu ấn nghệ thuật cá nhân, 
góp phần duy trì, nâng tầm mỹ 
thuật Bình Định.

TRỌNG LỢI

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi  
(4 - 6.11), Hội thi trò chơi dân 
gian do Phòng GD&ĐT huyện 
Tuy Phước tổ chức đã bế mạc.

Hội thi quy tụ gần 1.000 cán 
bộ, viên chức, thầy cô giáo đến 
từ 55 trường mầm non, tiểu học, 
THCS tham gia tranh tài ở các nội 
dung: Đi xe đạp chậm, đi cà kheo, 
chuyền bóng bằng thìa, nhảy bao 
bố, chạy ba chân, kéo co. 

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức 
trao 107 giải thưởng cho VĐV 
và các đội tham gia (ảnh), trong 
đó 3 giải nhất toàn đoàn đã 
thuộc về Trường THCS Phước 
An, Trường Tiểu học số 2 Phước 
An và Trường Mầm non Phước 
Thắng.                         TẤN HÙNG

Bế mạc Hội thi 
trò chơi dân gian

Muội tro (NXB Tổng hợp  
TP HCM, 2022) là tập 10 truyện 
trinh thám của nhà văn Võ Chí 
Nhất vừa ra mắt bạn đọc. Điểm 
đặc biệt trong Muội tro là tác 
giả đã xây dựng một mẫu 
chính cho tuyến truyện trinh 
thám này, qua hình ảnh nữ 
cảnh sát hình sự Hà “ớt”. 

Hà “ớt” gần gũi, tự nhiên 
trong lời ăn tiếng nói thường 
nhật, không bị cứng nhắc mô 
phạm; cô thông minh, bén 
nhạy, nghiệp vụ vững vàng và 
thông minh trong phán đoán 
để tìm ra cách xử lý sự việc  
tốt nhất. 

Như với truyện ngắn Muội 
tro, Hà “ớt” đã cho thấy bản lĩnh 
phá án, khi tinh tế phát hiện 
ra những chi tiết bất thường 
trong vụ án chết cháy trên  
ô tô, để đi đến kết luận về một 
sự dàn dựng với ý đồ chiếm 
đoạt tiền bảo hiểm. Những chi 

tiết liên quan đến vụ án được nhà 
văn khéo léo bày xếp trong mạch 
diễn tiến lần tìm manh mối của 
hai cảnh sát Hà “ớt” và Lê Thành. 
Nhà văn đã cô gọn các chi tiết, 
không sa vào lan man “trữ tình 
ngoại đề” mà xộc thẳng vào các 
yếu điểm, đặt để các đường dẫn, 

sử dụng nhiều đối thoại có hàm 
lượng thông tin để từ đó lần mở 
chân tướng sự thật. 

Mạch lạc nhưng không kém 
phần tinh tế, các chi tiết được 
xử lý tỉ mỉ để cho thấy tính logic 
trong nghiệp vụ điều tra. Bên 
cạnh đó, chất văn mềm mại 
thỉnh thoảng được nhà văn thả 
nhẹ vào trong những tình tiết 
gay cấn làm cho truyện thoát 
khỏi những lý tính nghiệp vụ 
khô khan. 

Không đơn thuần chỉ phá 
án, có những truyện còn tạo 
những lắng đọng, ngẫm ngợi 
về thân phận, tình yêu thương. 
Đơn cử như truyện Tấm bưu 
thiếp tố cáo, từ một vụ án mất 
tích đã mở ra một không gian 
khác để nghĩ về gia đình, tình 
thân, sự nhân văn, độ lượng 
ở đời. Tập truyện đã cho thấy 
sự chắc tay của nhà văn Võ Chí 
Nhất, từ mỗi lát cắt, anh đưa 

người đọc qua những địa đạo 
thám phá trong sự hồi hộp, rồi 
bất ngờ thích thú khi lần mở 
cánh cửa cuối căn hầm với vỡ 
òa ánh sáng… 

Nhà văn Võ Chí Nhất sinh 
năm 1995 tại Củ Chi, TP Hồ Chí 
Minh, hiện đang công tác trong 
ngành công an. Anh đã xuất 
bản Hoàng cung (tiểu thuyết, 
2016); Khiếu ăn mày (tập truyện 
ngắn, 2018), Nghệ sĩ sáng tạo và 
nhà phê bình (tập truyện ngắn, 
2020). Từ sau tiểu thuyết đầu 
tay, Nhất chú tâm vào mảng 
sáng tác theo dòng văn học 
trinh thám. Đây là mảng còn 
khá mỏng ở Việt Nam và không 
nhiều nhà văn dấn thân, gắn bó. 
Sự xuất hiện của Võ Chí Nhất, 
qua Muội tro và các tác phẩm đã 
xuất bản là một tín hiệu đáng 
trông đợi, làm dày thêm mảng 
sáng tác còn nhiều bỏ ngỏ này.                     

                                     VÂN PHI

TUY PHƯỚC: 
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Bình Định

HẢI ĐOÀN BIÊN PHÒNG 48:

Đảm bảo phương tiện luôn sẵn sàng chiến đấu
Nhờ triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm kỹ thuật nên khả năng, trình độ khai thác, làm chủ vũ khí trang 

bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 48 (Bộ Tư lệnh BĐBP, đóng tại TP Quy Nhơn) ngày càng nâng 
cao, đảm bảo cho các phương tiện luôn sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Gắn bó với ngành máy tàu 
hơn 25 năm, thiếu tá Ngô Văn 
Hà, Máy trưởng tàu BP 48-19-
01, luôn tâm niệm “tàu là nhà” 
và máy tàu là “trái tim”, là “sự 
sống” của ngôi nhà ấy. Các tàu 
của đơn vị luôn có thời gian 
hoạt động trên biển dài ngày. 
Trong môi trường khắc nghiệt, 
làm việc liên tục nên các loại 
máy móc, trang bị trên tàu dễ 
hỏng hóc, xuống cấp. Vì vậy, 
cán bộ, chiến sĩ trên các tàu luôn 
thực hiện chu đáo, cẩn thận 
công tác bảo dưỡng kỹ thuật 
trước, trong và sau khi đi biển. 

“Có như vậy, mình mới nắm 
chắc được tình trạng kỹ thuật 
của tàu, kịp thời phát hiện hư 
hỏng để khắc phục, bảo đảm 
cho việc thực hiện nhiệm vụ 
được thông suốt, an toàn”, 
thiếu tá Hà cho biết.

Hằng năm, Hải đoàn Biên 
phòng 48 đều xây dựng các 
kế hoạch bảo đảm kỹ thuật để 
phục vụ cho các nhiệm vụ. Các 
kế hoạch bám sát yêu cầu thực 
hiện nhiệm vụ của đơn vị và 
được gắn với cuộc vận động 
“Quản lý, khai thác vũ khí, thiết 
bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, 
tiết kiệm và ATGT” do Bộ Quốc 
phòng phát động.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn 
Sinh, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ 
thuật Hải đoàn Biên phòng 48, 
trong các kế hoạch, đơn vị đều 
dự kiến từng tình huống kỹ 
thuật để triển khai các biện pháp 
xử lý cụ thể, phù hợp và cơ quan 

Nhân viên kỹ thuật bảo quản, bảo dưỡng máy chính tàu BP 48-19-01.                                                                                           Ảnh: H.P

kỹ thuật đều quán triệt, phổ biến 
đến các cơ quan liên quan cùng 
phối hợp triển khai thực hiện. 

“Quá trình thực hiện, chúng 
tôi luôn phối hợp, hiệp đồng 
chặt chẽ, phân công và giao 
trách nhiệm cụ thể cho từng bộ 
phận tham gia. Việc bảo đảm 
kỹ thuật cho tàu thuyền luôn 
được thực hiện theo đúng quy 
trình, từ việc kiểm tra phần 
nguội, cho nổ máy, đến kiểm 
tra các loại khí tài, nhằm phát 
hiện và khắc phục những hỏng 
hóc, kéo dài tuổi thọ hoạt động 
của tàu”, thiếu tá Sinh chia sẻ.

Hải đoàn Biên phòng 48 có 
nhiều hải đội, làm nhiệm vụ 
tuần tra bảo vệ vùng biển dài 
900 km từ Quảng Bình đến 
Khánh Hòa, nên công tác bảo 
đảm kỹ thuật được yêu cầu 
nghiêm ngặt. Xác định việc 
làm tốt công tác chuẩn bị là yếu 
tố quyết định sự an toàn của 
chuyến đi nên cơ quan kỹ thuật 
của Hải đoàn đều tổ chức kiểm 
tra tỉ mỉ, kỹ lưỡng tình trạng kỹ 
thuật của các loại tàu. Trong đó, 
đơn vị đặc biệt chú trọng kiểm 
tra tình trạng kỹ thuật của các 
trang thiết bị hàng hải, thông 

tin quan sát và các trang thiết bị 
động lực, điều khiển tàu. Trên 
cơ sở kết quả kiểm tra, các bộ 
phận, kíp kỹ thuật tiến hành 
phương án tổ chức bảo quản, 
bảo dưỡng, kịp thời khắc phục, 
sửa chữa hư hỏng, hiệu chỉnh 
để bảo đảm trang, thiết bị có 
tình trạng kỹ thuật tốt nhất.

Đặc biệt, từ năm 2019 đến 
nay, đơn vị được Bộ Tư lệnh 
BĐBP trang bị nhiều loại tàu 
tuần tra hiện đại thế hệ mới, có 
sức chịu đựng sóng gió cao. Các 
tàu này được thiết kế để tối ưu 
hóa cho công tác tuần tra, kiểm 

”

Nhờ thực hiện tốt công 
tác bảo đảm kỹ thuật nên hệ 
số kỹ thuật trang thiết bị trên 
tàu của đơn vị luôn được duy 
trì ở mức cao. Khả năng, trình 
độ khai thác, làm chủ vũ khí 
trang bị kỹ thuật của cán bộ, 
chiến sĩ đơn vị ngày càng nâng 
cao, đảm bảo cho các tàu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao; góp phần bảo vệ vững 
chắc chủ quyền biển, đảo của 
Tổ quốc”.

Đại tá NGUYỄN CHÍ THANH 
Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 48

soát, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ 
và an toàn hàng hải; phục vụ 
đắc lực cho đơn vị trong quá 
trình làm nhiệm vụ. 

Thượng úy Đậu Văn Được, 
Thuyền trưởng tàu BP 48-19-01, 
cho hay: “Đến nay, chúng tôi đã 
làm chủ được các trang bị kỹ 
thuật trên tàu để thực hiện các 
nhiệm vụ thường xuyên và đột 
xuất. Quá trình vận hành tàu, 
chúng tôi luôn duy trì chế độ 
nền nếp “sáng lau sương, chiều 
lau bụi”, vừa sử dụng vừa phải 
gìn giữ cẩn thận để tàu luôn 
bảo đảm hệ số kỹ thuật hoạt 
động tốt trong mọi điều kiện”.

Song song với đó, Hải đoàn 
Biên phòng 48 còn thường 
xuyên tổ chức huấn luyện kỹ 
thuật. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật 
học hỏi, tiếp thu được nhiều 
kinh nghiệm, tự tin phối hợp 
xử trí nhiều tình huống, sự cố 
kỹ thuật phát sinh.  HỒNG PHÚC

Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ 
CHQS tỉnh vừa tổ chức tổng kết công 
tác thi đua, khen thưởng và phong 
trào thi đua Quyết thắng năm 2022. 

Năm 2022, công tác thi đua khen 
thưởng và phong trào thi đua Quyết 
thắng của LLVT tỉnh luôn được cấp 
ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh quan tâm, 
chỉ đạo sâu sát, toàn diện và triển 
khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 
gắn với phong trào thi đua yêu nước 
của địa phương, các cuộc vận động 
của các cấp, các ngành. Phong trào 
thi đua đã góp phần tạo nên nhiều 
chuyển biến tích cực trên các mặt công 
tác của LLVT tỉnh, nhất là công tác tổ 
chức xây dựng Đảng, xây dựng lực 
lượng, sẵn sàng chiến đấu. 

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua - 
khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã thống 
nhất đề nghị các cấp khen thưởng 
63 tập thể và 191 cá nhân đạt thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi 
đua Quyết thắng của LLVT tỉnh  
năm 2022.

THÀNH PHÚC

Tổng kết công tác  
thi đua, khen thưởng 
và phong trào thi đua 
Quyết thắng năm 2022

Trong phong trào thi đua Quyết 
thắng của LLVT An Nhơn những năm 
qua, thiếu tá Lê Văn Chiến, Trợ lý dân 
quân tự vệ (DQTV) của Ban CHQS thị 
xã, là một tấm gương tiêu biểu.

Quán triệt sâu sắc các văn bản, 
chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nỗ 
lực học tập, nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, thiếu tá Lê Văn Chiến 
dần tích lũy được kinh nghiệm trong 
tham mưu về công tác DQTV, giáo dục 
quốc phòng và an ninh phù hợp với 
đặc thù địa phương. Nổi bật là anh đã 
tham mưu cho Ban CHQS thị xã tổ chức 
huấn luyện dân quân cơ động, dân quân 
binh chủng, dân quân năm thứ nhất, dân 
quân tại chỗ đạt 100% quân số, kết quả 
đạt khá. Anh cũng tham mưu thực hiện 
chặt chẽ các khâu tuyển chọn, kết nạp, 
luân phiên cho ra khỏi lực lượng DQTV 
theo đúng luật; tăng cường huấn luyện 
sát thực tế, địa bàn. 

Dân quân cơ động xã Nhơn Phúc 
Cao Công Văn chia sẻ: “Trong thời gian 
huấn luyện, có anh Chiến hướng dẫn, 
uốn nắn tận tình, chúng tôi tiến bộ khá 
nhanh, trau dồi những kỹ năng thiết yếu 
giúp ích trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ tại địa phương”. 

Thường xuyên sâu sát cơ sở, thiếu tá 

Trợ lý dân quân tự vệ năng nổ,  
trách nhiệm

Lê Văn Chiến đã tham mưu hướng dẫn 
ban CHQS các xã, phường xây dựng 
kế hoạch theo Thông tư 43/2020/TT-
BQP của Bộ Quốc phòng quy định chế 
độ sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch về 
DQTV. Nhất là thực hiện nghiêm nền 
nếp chế độ đăng ký, quản lý DQTV, 
bảo đảm cơ cấu hợp lý, coi trọng xây 
dựng dân quân cơ động ở các địa bàn 
trọng điểm về quốc phòng - an ninh 
và xây dựng tự vệ ở các DN. Đến nay, 

toàn thị xã có 15 ban 
CHQS cấp xã và 14 
cơ sở tự vệ, phát triển 
đảng viên luôn đạt và 
vượt chỉ tiêu, 100% chi 
bộ quân sự có cấp ủy.

Đặc biệt, giai đoạn 
2021 - 2022, anh Chiến 
đã có 3 sáng kiến, cải 
tiến mô hình học cụ: 
“Giá đỡ hỗ trợ luyện 
tập trong huấn luyện 
bơi”, “Mìn vướng nổ 
tạo âm thanh” và “Thiết 
bị kiểm tra đường ngắm 
bia chỉ đỏ”, đáp ứng 
yêu cầu huấn luyện cho 
DQTV thị xã. 

Trung tá Trần Văn 
Toàn, Chính trị viên phó Ban CHQS TX 
An Nhơn, nhận xét: Những nội dung 
tham mưu, đề xuất của thiếu tá Lê Văn 
Chiến luôn đúng và sát thực tiễn, giúp 
chỉ huy xác định những việc cần làm 
ngay, tháo gỡ kịp thời nhiều vướng mắc, 
bất cập trong xây dựng, kiện toàn đội 
ngũ DQTV  ở cơ sở. Liên tục 3 năm (2020 - 
2022), thiếu tá Lê Văn Chiến được bình 
bầu danh hiệu Chiến sĩ thi đua với số 
phiếu tín nhiệm cao.  ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Thiếu tá Lê Văn Chiến huấn luyện đội ngũ DQTV cho Trung đội dân 
quân thường trực TX An Nhơn.                                                              Ảnh: N.DIỆP
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Bình Định

BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ TẠI KHU KINH TẾ NHƠN HỘI VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP:

Hiệu quả từ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ
Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, thời gian qua, tình 

hình an ninh trật tự tại Khu Kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo. Từ đó, 
góp phần tạo môi trường an toàn, bình yên để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) phối hợp với BQL KKT tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC tại một DN ở 
KCN Phú Tài.             Ảnh: N.H

Cuối năm 2020, CA tỉnh 
và Ban Quản lý Khu kinh tế 
(BQL KKT) tỉnh đã ký quy 
chế phối hợp trong thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc 
gia, phòng chống tội phạm, 
bảo vệ ANTT tại KKT Nhơn 
Hội và các khu công nghiệp 
(KCN) trên địa bàn toàn tỉnh. 
2 năm qua, nhờ thực hiện tốt 
công tác phối hợp, các cơ quan 
chức năng đã kịp thời phòng 
ngừa, phát hiện, đấu tranh, 
xử lý các loại tội phạm, đảm 
bảo cho các DN hoạt động an 
toàn, hiệu quả.

Ông Đặng V ĩnh Sơn, 
Trưởng BQL KKT tỉnh, đánh 
giá: Công tác phối hợp giữa 
CA tỉnh và Ban được thực hiện 
chủ động, chặt chẽ, hiệu quả, 
kịp thời hỗ trợ nhau khi có 
yêu cầu. Nhờ môi trường ổn 
định, tình hình thu hút đầu 
tư vào KKT và các KCN thời 
gian gần đây chuyển biến tích 
cực. Điều đáng mừng là các 
DN tăng trưởng nhanh, đóng 
góp lớn vào giá trị sản xuất 
công nghiệp và kim ngạch 
xuất khẩu toàn tỉnh.

Theo đại tá Ngô Cự Vinh, 
Phó Giám đốc CA tỉnh, công 
tác phối hợp giữa CA tỉnh 
và BQL KKT tỉnh theo quy 
chế phối hợp được thực hiện 
chặt chẽ, bài bản. Các phòng 
chuyên môn nghiệp vụ, đơn 
vị trực thuộc của 2 cơ quan đã 
tích cực phối hợp trong từng 

lĩnh vực công tác, kịp thời xử 
lý các tình huống phức tạp nảy 
sinh. Trong đó, Đồn CA KKT, 
CA TP Quy Nhơn, CA huyện 
Phù Cát... hoạt động rất tích 
cực, hiệu quả trong công tác 
đảm bảo ANTT, phòng chống 
tội phạm trên địa bàn tại KKT 
Nhơn Hội, đảm bảo giữ gìn 
tốt môi trường đầu tư, kinh 
doanh cho các DN.

Trên cơ sở nhiệm vụ được 
ký kết trong quy chế phối hợp 
giữa 2 bên, CA tỉnh và BQL 

KKT tỉnh đã chủ động trao 
đổi, thông tin tình hình ANTT, 
tích cực phối hợp tuần tra, bảo 
vệ an toàn hạ tầng kỹ thuật, 
chống lấn chiếm đất đai, khai 
thác, vận chuyển đất, cát trái 
phép, phòng chống tội phạm, 
trộm cắp, PCCC&CNCH… 

Từ cuối năm 2020 đến nay, 
lực lượng chức năng đã phối 
hợp kiểm tra, xử lý vi phạm 
hành chính 5 vụ vi phạm 
trên lĩnh vực môi trường như 
không thu gom chất thải nguy 

hại, chất thải rắn công nghiệp, 
xả nước thải vượt quy chuẩn 
ra môi trường…, phạt tiền 
gần 300 triệu đồng. Phối hợp 
tuần tra, phát hiện, xử phạt 
23 trường hợp khai thác, vận 
chuyển cát trái phép trên địa 
bàn KKT Nhơn Hội, xử phạt 
83 triệu đồng. Đồng thời, 
phối hợp kiểm tra an toàn về 
PCCC tại hơn 100 DN, kịp thời 
xử lý các vi phạm an toàn về 
PCCC&CNCH.

Bên cạnh đó, 2 đơn vị đã 

phối hợp làm tốt công tác 
phòng ngừa, không để các 
phần tử xấu tiến hành các hoạt 
động xâm phạm an ninh quốc 
gia, xâm phạm tài sản Nhà 
nước, DN; ngăn chặn kịp thời 
các hoạt động lôi kéo, kích 
động công nhân đình công, lãn 
công, gây phức tạp về ANTT. 
Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh 
các DN trong KKT, KCN sử 
dụng lao động là người nước 
ngoài không đúng quy định, 
không có giấy phép lao động. 
Thực hiện tốt các biện pháp 
nghiệp vụ đảm bảo an toàn, 
an ninh chính trị nội bộ, an 
ninh kinh tế…

Trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế ngày càng sâu 
rộng, Bình Định tiếp tục đẩy 
mạnh thu hút đầu tư vào các 
KCN, KKT, nhằm đưa nền 
kinh tế tỉnh nhà phát triển; góp 
phần tạo công ăn, việc làm cho 
người lao động. Việc đảm bảo 
ANTT, phòng chống tội phạm 
tại các KKT, KCN, đảm bảo 
môi trường bình yên, an toàn 
cho các DN, nhà đầu tư là vấn 
đề tiếp tục được các cấp, các 
ngành đặc biệt quan tâm.

Đại tá Ngô Cự Vinh cho 
biết: CA tỉnh và BQL KKT tỉnh 
sẽ phối hợp thẩm tra tư cách 
pháp nhân, năng lực tài chính 
đối với các dự án đăng ký đầu 
tư vào KKT, KCN để phát 
hiện, loại bỏ những chủ đầu tư 
không đủ năng lực tài chính, 
các dự án không khả thi, đầu 
tư “chui”, “núp bóng”, hoặc 
có dấu hiệu lừa đảo…

NGUYỄN HÂN 

Nhiều cô gái trẻ sa chân vào ma túy
Thời gian gần đây, cơ quan CA 

đã điều tra, phát hiện và xử lý nhiều 
vụ việc liên quan đến ma túy trên 
địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiều đối 
tượng bị phát hiện, bắt giữ do sử 
dụng, tàng trữ, mua bán trái phép 
chất ma túy là nữ, hầu hết tuổi đời 
còn rất trẻ. 

Trong số các vụ sử dụng ma túy tổ 
chức ở các quán karaoke trong thời 
gian gần đây, hầu hết đều có nữ tham 
gia sử dụng ma túy, bay lắc. Nhiều vụ, 
khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 
các đối tượng nữ sử dụng ma túy 
quá liều, phê thuốc, như vụ sử dụng  
ma túy bị phát hiện vào tháng 9 vừa 
qua tại karaoke Rony Nguyễn ở thôn 
Lý Hòa (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn). 
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 
trong 2 phòng có 9 nam, 3 nữ có biểu 
hiện phê ma túy, không thể làm việc 
được. Qua khai thác và test nhanh, 
12/12 đối tượng đều dương tính với 
ma túy. 3 đối tượng nữ nghiện ma túy 
khi tuổi vừa tròn 18. 

Không chỉ sử dụng ma túy, nhiều 
đường dây mua bán ma túy với số lượng 
lớn, phức tạp bị cơ quan CA phát hiện 
đều có đối tượng nữ tham gia. Trong 
vụ án ma túy do Nguyễn Thành Trung 
(SN 1995, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 
Phước) cầm đầu bị cơ quan CA triệt xóa 
vào tháng 5 vừa qua, trợ thủ đắc lực của 

Sôi nổi phong trào thi 
đua Vì an ninh Tổ quốc

Trong năm 2022, các đơn vị thuộc lực 
lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) CA 
tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi 
đua Vì an ninh Tổ quốc bằng những hành 
động, việc làm cụ thể. Với quyết tâm của 
từng đơn vị, sự phấn đấu của từng cán bộ 
chiến sĩ, Khối thi đua CSND đã đạt nhiều 
kết quả quan trọng, góp phần giữ vững 
ANTT trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật là không để xảy ra oan sai, bỏ 
lọt tội phạm; kiểm tra, xử lý vi phạm hành 
chính trên lĩnh vực môi trường vượt chỉ 
tiêu; TNGT giảm trên cả 3 mặt so với năm 
2021; các vụ cháy, cháy lớn giảm trên cả 
3 tiêu chí; điều tra khám phá án nghiêm 
trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%...

Nổi bật nhất trong các đơn vị Khối 
thi đua CSND là Phòng CSGT (CA tỉnh). 
Trong năm 2022, đơn vị đã mở 4 đợt cao 
điểm, 3 chuyên đề kiểm tra, xử lý các hành 
vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT. 

Nỗ lực của đơn vị đã góp phần quan 
trọng đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, 
TNGT giảm 3 mặt so với năm 2021; cụ thể 
giảm 66 vụ, giảm 12 người chết và giảm 
75 người bị thương. Với những thành tích 
nổi bật, Phòng CSGT được các đơn vị 
trong Khối thi đua CSND đề nghị thường 
trực Hội đồng thi đua CA tỉnh trình Bộ 
CA tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong 
trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022.                     

MINH NGỌC

Trung là Trần Thị Quyền Nhi (SN 2000, ở 
huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai). Vai trò 
của Nhi trong đường dây này là người 
phân phối, liên lạc và giao ma túy cho 
người nghiện.

Có nhiều nguyên nhân khiến các 
đối tượng nữ vướng vào vòng ma 
túy. Phần lớn đều thích chưng diện, 
sống ảo, chơi bời, lười lao động, có 
lối sống buông thả. Những cô gái làm 
công việc tiếp thị bia, tiếp viên tại các 
quán karaoke thường dễ bị lôi kéo vào 
ma túy. 

Mới đây nhất, CA TP Quy Nhơn bắt 
đối tượng Hà Mộng Uyên (SN 2002, ở 
phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) về hành 

vi mua bán trái 
phép chất ma túy. 
Chiều 25.10, tại 
hẻm 548 đường 
Nguyễn Thái 
Học (phường 
Quang Trung), 
Đội CSĐT tội 
phạm về ma túy 
CA TP Quy Nhơn 
đã phát hiện, bắt 
quả tang Uyên 
đang giao ma túy 
cho người nghiện. 
Theo khai nhận 
của Uyên, trong 
quá trình làm tiếp 

thị bia, Uyên bị một số đối tượng rủ rê 
sử dụng ma túy nên đạ̃ nghiện. Từ đó, 
để có tiền mua ma túy, Uyên vay mượn 
và nợ một số tiền không có khả năng chi 
trả. Để có tiền trả nợ, Uyên được người 
cho vay chỉ mối bán ma túy để cấn nợ. 
Vừa tròn 20 tuổi, Uyên đã phải đối mặt 
với vòng lao lý.

Theo thượng tá Trần Đức Siêu, Phó 
trưởng CA TP Quy Nhơn, để tránh mối 
họa ma túy, trên hết vẫn là ý thức của 
bản thân người trẻ, đặc biệt là nữ. Các 
em phải hiểu tác hại của ma túy gây ra 
cho bản thân và xã hội; không để các 
đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ sử dụng, 
mua bán ma túy.                     N.GIANG

Hà Mộng Uyên tại cơ quan CA.                Ảnh: N.G
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Bình Định

Ngày 7.11, Bộ Tài chính cho biết, 
tháng 10.2022, thực hiện thu ngân sách 
nhà nước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng, lũy 
kế 10 tháng thu ngân sách nhà nước 
đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, bằng 103,7% 
dự toán (ngân sách trung ương ước đạt 
103,6% dự toán; ngân sách địa phương 
ước đạt 103,8% dự toán), tăng 16,2% so 
cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa đạt 1.157,7 
nghìn tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán, tăng 
12,1% so cùng kỳ năm 2021; thu từ dầu 
thô đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, vượt 132,4% 
dự toán, tăng 95%; thu từ hoạt động 
xuất, nhập khẩu đạt gần 236,1 nghìn tỷ 
đồng, bằng 118,6% dự toán, tăng 21,9% 
so cùng kỳ năm 2021.

Riêng về thu nội địa, có 6 khoản thu 
vượt dự toán là khoản thuế thu nhập cá 
nhân; các loại phí, lệ phí; các khoản thu 
về nhà, đất; thu tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản; thu quỹ đất công ích và hoa 
lợi công sản khác và thu khác ngân sách. 
Có 2 khoản thu chưa bảo đảm tiến độ 
dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường 
(đạt 65,3% dự toán) và thu hồi vốn, thu 
cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, 
chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà 
nước (đạt 77,5% dự toán).

Có 62/63 địa phương thực hiện thu 
nội địa trong 10 tháng qua tiến độ đạt 
trên 85% dự toán; 51/63 địa phương thu 
cao hơn so với cùng kỳ năm trước, 12 địa 
phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, số thu nội địa có xu 

10 tháng năm 2022, thu ngân sách 
nhà nước vượt dự toán

hướng giảm dần, thu nội địa bình quân 5 
tháng đầu năm đạt 130,8 nghìn tỷ đồng/
tháng, từ tháng 6 đến nay thu bình quân 
chỉ đạt gần 100 nghìn tỷ đồng. Trong 
đó, thu tháng 9 chỉ còn 71,2 nghìn tỷ 
đồng; tháng 10, không kể các khoản thu 
kê khai thu theo quý, thì số thu chỉ đạt 
khoảng 70 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, qua 10 tháng năm 2022, thu 
ngân sách nhà nước đã vượt dự toán. Lý 
giải về điều này, Bộ Tài chính cho rằng, 
chủ yếu do nền kinh tế duy trì được đà 
phục hồi và tăng trưởng khả quan (GDP 
9 tháng tăng 8,83%, là mức tăng cao nhất 

từ năm 2011 đến nay), chỉ số sản xuất 
công nghiệp (IIP), kim ngạch xuất khẩu, 
giá trị xuất siêu đều tăng. Bên cạnh đó, 
giá dầu, khí tăng cao đã đem lại nguồn 
vượt thu khá từ dầu thô. Ngoài ra, cơ 
quan thuế tăng cường quản lý thuế, xây 
dựng cơ sở dữ liệu lớn từ hóa đơn điện 
tử để truy dấu gian lận, rà soát những 
nguồn thu có tiềm năng nhưng còn thất 
thu để đưa vào quản lý, quyết liệt quản 
lý, chống thất thu, khai thác tăng thu từ 
hoạt động thương mại điện tử, từ hoạt 
động chuyển nhượng bất động sản, từ 
khai thác tài nguyên.             (Theo HNM)

Người nộp thuế giao dịch tại bộ phận một cửa Cục Thuế Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội 
vừa ban hành Đề án số 21-ĐA/TU về 
thí điểm thi tuyển chức danh trưởng 
phòng, phó trưởng phòng và tương 
đương thuộc các ban đảng, Văn phòng 
Thành ủy và Ủy ban MTTQ, các tổ chức 
chính trị - xã hội thành phố.

Theo đó, việc thí điểm thi tuyển 
nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng 
những người có đức, có tài, đủ tiêu 
chuẩn, phát huy được phẩm chất, trình 
độ, năng lực, kinh nghiệm. Nâng cao 
chất lượng đội ngũ công chức, viên 
chức giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó 
phòng để đóng góp sức lực, trí tuệ cho 
sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Tạo 
môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng 
bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ 
lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục 
bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, 
bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp 
phòng và tương đương.

Việc tổ chức thi tuyển chức danh 
lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm công 
bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh 
lành mạnh và đúng thẩm quyền theo 
phân cấp quản lý cán bộ; chọn được 
người giỏi nhất trong số những người 
đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã dự thi để bổ 
nhiệm vào chức danh tuyển chọn.

Thời gian thực hiện, từ khi Đề án 
được ban hành đến hết ngày 31.12.2023 
và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

(Theo Lao Động)

Hà Nội sẽ thí điểm 
thi tuyển chức danh 
trưởng phòng,  
phó phòng

Hà Nội tổ chức thi tuyển trưởng phòng.  Ảnh minh họa

Với mục tiêu trở thành hãng hàng 
không công nghệ số, gia tăng trải 
nghiệm và sự thuận tiện cho hành 
khách, Vietnam Airlines Group chính 
thức hoàn thiện hệ thống làm thủ tục 
trực tuyến (check-in online) tại tất cả các 
sân bay nội địa ngay trong tháng 11 này.

Theo đó, VASCO - hãng bay thành 
viên của Vietnam Airlines Group sẽ 
triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến 
cho hành khách khởi hành tại sân bay Cà 
Mau từ ngày 8.11 và sân bay Rạch Giá 

từ ngày 22.11.2022.
Với hai sân bay Cà Mau và Rạch 

Giá, Vietnam Airlines Group đã hoàn 
thiện dịch vụ check-in online tại 22 sân 
bay trong nước và trở thành hãng hàng 
không đầu tiên tại Việt Nam áp dụng 
dịch vụ tiện lợi này trên toàn mạng lưới 
sân bay nội địa.

Từ năm 2009 đến nay, Hãng hàng 
không Quốc gia đã đưa dịch vụ làm thủ 
tục trực tuyến phục vụ các hành khách 
khởi hành từ các sân bay Nội Bài, Tân 

Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Vân 
Đồn, Cát Bi, Vinh, Chu Lai, Côn Đảo, 
Phú Quốc, Đà Lạt, Điện Biên, Cần Thơ, 
Thọ Xuân, Pleiku, Phù Cát, Phú Bài, 
Đồng Hới, Tuy Hòa và Buôn Ma Thuột.

Hành khách có thể tiết kiệm thời gian 
bằng cách tự làm thủ tục trực tuyến qua 
website www.vietnamairlines.com hoặc 
ứng dụng di động Vietnam Airlines 
trong khoảng thời gian từ 24 tiếng đến 
1 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến.

(Theo Vietnam+)

Vietnam Airlines Group triển khai check-in online tại 22 sân bay cả nước

Theo Bộ Y tế, trong tuần qua cả nước 
ghi nhận hơn 10.000 ca mắc sốt xuất 
huyết mới, trong đó có 2 ca tử vong. 

Tổng cộng từ đầu năm đến nay, 
cả nước ghi nhận 292.439 trường hợp 
mắc sốt xuất huyết, 112 ca tử vong. 
Như vậy, so với tuần 43, số ca mắc sốt 
xuất huyết tuần này tăng khoảng hơn 
10.000 ca, số tử vong tăng 2 ca, con số 
này tương đương với tuần trước đó.

So với cùng kỳ năm 2021, số mắc sốt 
xuất huyết tăng 4,8 lần, số tử vong tăng 
91 trường hợp.

Hà Nội là địa phương có số ca mắc 
sốt xuất huyết gia tăng mạnh của cả 
nước. Nếu như đầu tháng 9.2022, số ca 
mắc khoảng 500 - 700 trường hợp/tuần, 
thì đến cuối tháng 10 đã tăng lên 1.200 - 
1.400 ca/tuần.            (Theo cand.com.vn)

Một tuần ghi nhận 
hơn 10.000 ca sốt xuất 
huyết, 2 người tử vong

Điểm tập kết rác thải đối diện ngõ 324 Thuỵ Khuê, 
Tây Hồ (Hà Nội) gây ô nhiễm môi trường, là nơi cho 
muỗi gây bệnh sinh sôi, phát triển.

Tàu cá QNg 90499 (Quảng Ngãi) 
khi đánh bắt ở vùng biển Trường Sa bị 
sóng lớn đánh chìm, 9 ngư dân may mắn 
được cứu vớt, 2 người bị mất tích đến 
chiều 7.11 vẫn chưa tìm thấy.

Ngày 16.10, tàu cá QNg 90499, công 
suất hơn 440 CV, do ông Nguyễn Văn 
Nở, trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình 
Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân xuất 
bến làm nghề lặn tại vùng biển Trường Sa.

Đến khoảng 12 giờ ngày 1.11, ngư dân 
Nguyễn Văn Nở báo về gia đình là tàu 

gặp sự cố; đến 20 giờ cùng ngày, tàu cá 
này bị sóng lớn đánh chìm, 9 thuyền viên 
bơi vào gò cát nổi cách nơi tàu gặp nạn 
khoảng 1 hải lý thoát nạn, sau đó may 
mắn được tàu cá QNg 90671 của ngư dân 
Nguyễn Tấn Hòa ở xã Bình Châu, huyện 
Bình Sơn đang đánh bắt gần khu vực tàu 
bị nạn cứu vớt, hiện sức khỏe ổn định; 2 
người còn lại bị mất tích đến chiều 7.11 
vẫn chưa tìm thấy là Trần Văn Ngoan 
(42 tuổi), trú TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh 
Hòa và Phạm Minh Sang (35 tuổi), trú tại 
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tàu cá Quảng Ngãi chìm, 2 ngư dân mất tích

Một tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm. 
Ảnh minh họa

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) 
cho biết, do mức lương không đảm bảo 
cuộc sống nên từ năm 2020 đến hết tháng 
7.2022, ngành lâm nghiệp có gần 850 
công chức, viên chức, người lao động 
và khoảng 1.500 người trong lực lượng 
chuyên trách bảo vệ rừng nghỉ việc.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, trước 
yêu cầu mới về phát triển rừng, việc bảo 
vệ rừng hiện nay, cần triển khai các giải 
pháp về việc hỗ trợ kinh phí, đặc biệt 
nâng mức kinh phí hỗ trợ cho lực lượng 

bảo vệ rừng, đảm bảo phù hợp với khả 
năng cân đối của ngân sách, đáp ứng 
được yêu cầu thực tiễn.

“Việc đề xuất tăng mức kinh phí bảo 
vệ và phát triển rừng là cần thiết, trên cơ 
sở tính đúng, tính đủ theo các định mức; 
có đủ căn cứ, cơ sở thực tiễn để đảm 
bảo hỗ trợ bảo vệ rừng. Phía Tổng cục 
đang đề nghị nghị Quốc hội, Chính phủ 
quan tâm nâng mức bảo vệ và phát triển 
rừng”, đại diện Tổng cục Lâm nghiệp 
kiến nghị.                    (Theo Tiền Phong)

Hơn 2.300 kiểm lâm, bảo vệ rừng nghỉ việc

Mức lương thấp đang khiến hàng nghìn cán bộ kiểm 
lâm, lực lượng bảo vệ rừng nghỉ việc.

2 ngư dân mất tích đang được các tàu 
đánh cá gần đó tiếp tục tìm kiếm.

(Theo VOV)
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Bình Định

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)

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 8.11.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, 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 21 - 230C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm 

và sáng có mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài 

nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. 
Biển động. Sóng cao 2 - 3 m.

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

THÔNG BÁO 
Truy tìm người làm chứng, người chứng kiến trong vụ tai nạn giao 

thông đường bộ xảy ra ngày 1.11.2022, trên QL1A đoạn qua khu vực 
Liêm Trực, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

Cơ quan CSĐT CA TX An Nhơn đang thụ lý điều tra, xác minh vụ tai nạn 
giao thông đường bộ xảy ra ngày 1.11.2022 trên QL1A đoạn qua khu vực 
Liêm Trực, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Khoảng 18 giờ ngày 1.11.2022, chị Từ Thị Kim Huệ, sinh năm 1987, ở thôn 
Hội Thuận, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định điều khiển xe mô tô 
BKS: 77D1 - 544.57 chạy trên QL1A theo hướng Nam - Bắc (từ Quy Nhơn về 
Phù Mỹ); đến đoạn cầu Bình Định, thuộc khu vực Liêm Trực, phường Bình 
Định, TX An Nhơn thì xảy ra tai nạn với phương tiện khác dẫn đến tử vong. 
Phương tiện liên quan tai nạn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vậy ai là người làm chứng, người chứng kiến vụ tai nạn giao thông 
đường bộ nói trên thì liên hệ Cơ quan CSĐT CA TX An Nhơn (địa chỉ: Số  
74 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện 
thoại 0256. 3835210 hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Thành Hiếu, số điện 
thoại 0968677039) để làm việc, cung cấp thông tin hoặc gửi thư cung cấp 
thông tin nhằm tạo điều kiện cho Cơ quan CSĐT giải quyết tin báo về tội 
phạm đúng quy định pháp luật.
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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

    
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99789-TS; Công 

dụng: Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Nam Định; Mẫu 
thiết kế: LC-01.25; Cơ quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế & DVKT tàu 
thủy Việt Hàn; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

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

TT Ký hiệu Số máy
Công suất
(sức ngựa)

Nơi chế tạo

1 MITSUBISHI (S6R-MPTK) 69619 822 Nhật Bản

MP1 NEF67TM7 S.500 1419079 252 Ý

MP2 NEF67TM7 S.500 1419249 252 Ý

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

Giá khởi điểm của tài sản: 1.949.104.430 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 380.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 30.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: QL 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh 

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 25.11.2022 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 23.11.2022 
đến 17 giờ ngày 25.11.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 9 giờ 30 phút ngày 28.11.2022 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự 
TX Hoài Nhơn.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

    

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng có diện tích 220,87 m2 (trong 

đó: 142,93 m2 đất ở lâu dài tại đô thị và 77,94 m2 đất trồng cây lâu năm sử dụng 
đến ngày 15.10.2044); Thửa đất số: 199; Tờ bản đồ số: 32; Địa chỉ: Khu phố Lâm 
Trúc 2 (thôn Lâm Trúc 2), phường Hoài Thanh (xã Hoài Thanh), TX Hoài Nhơn 
(huyện Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 5 tầng; Cấp 3; Diện tích sàn: 785 m2 
(trong đó: Diện tích được công nhận 738,28 m2, diện tích không được công 
nhận 46,72 m2); Kết cấu: Tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái bê tông, 
nền Ceramic; Hàng rào phía Bắc, phía Đông và phía Tây.

Giá khởi điểm của tài sản: 5.063.113.360 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
1.000.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: QL 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu 

trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 2.11.2022 tại Trụ sở Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 30.11.2022 đến 
17 giờ ngày 2.12.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
9 giờ ngày 5.12.2022 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.          

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Ngày 7.11, tại Nga, cũng như nhiều 
nước trên thế giới kỷ niệm 105 năm Cách 
mạng Tháng Mười vĩ đại (7.11.1917 - 
7.11.2022).

Theo truyền thống, Đảng Cộng sản 
Liên bang Nga tổ chức lễ đặt hoa tại 
lăng V.I.Lenin và mít tinh kỷ niệm. Một 
bộ phận người dân Nga cũng đến viếng 
lăng để bày tỏ sự tưởng nhớ lãnh tụ 
Lenin.

Những ngày này, người dân từ nhiều 
nơi trên khắp nước Nga đổ về thủ đô 
Moskva và xếp hàng trên Quảng trường 
Đỏ để vào lăng viếng lãnh tụ V.Lenin. 
Đối với một bộ phận người dân Nga, vai 
trò của lãnh tụ Lenin và giá trị của Cách 
mạng Tháng Mười vĩ đại vẫn được trân 
trọng. Để kỷ niệm long trọng 105 năm 
Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, chiều 
7.11, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản 
Liên bang Nga, phái đảng cộng sản Nga 
ở Đuma quốc gia, Ủy ban TP Moskva 
và Ủy ban Moskva của Đảng Cộng sản 
Liên bang Nga, Ban Chấp hành Đoàn 
TNCS Lenin, cùng các tổ chức xã hội 
của phong trào yêu nước nhân dân cánh 
tả tiến hành lễ đặt vòng hoa và hoa tại 
lăng V.I.Lenin trên Quảng trường Đỏ. 
Tiếp đó là lễ mít tinh kỷ niệm.

Cách đây 105 năm, thành công của 
cuộc Cách mạng Tháng Mười đã thay 

Kỷ niệm 105 năm  
Cách mạng Tháng Mười Nga

đổi hoàn toàn số phận của nước Nga, 
xây dựng nên một xã hội kiểu mới, nhà 
nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên 
thế giới. Cách mạng Tháng Mười vĩ đại 
đã đem đến cho mọi người dân trên 
trái đất này chủ nghĩa Mác-Lenin và tư 
tưởng tự do, hạnh phúc mà mỗi người 

lao động xứng đáng được hưởng. Ánh 
sáng của cuộc cách mạng đã cổ vũ mạnh 
mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân quốc tế và ở các nước thuộc 
địa, mở ra con đường giải phóng các dân 
tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

(Theo VOV.VN)

Dòng người xếp hàng trên Quảng trường Đỏ để vào lăng viếng lãnh tụ V.I.Lenin.                                  Ảnh: VOV

Ngày 6.11, bên lề Hội nghị lần thứ 
27 các bên tham gia công ước khung 
của LHQ về biến đổi khí hậu (COP27) 
diễn ra từ ngày 6 - 18.11 tại TP Sharm 
El-Sheikh của Ai Cập, đoàn đại biểu Việt 
Nam do Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần 
Hồng Hà dẫn đầu đã có cuộc làm việc 
với ông Alok Sharma, Chủ tịch COP26 - 
đại diện cho Vương quốc Anh, Liên 
Minh châu Âu (EU) và Nhóm các nước 
công nghiệp phát triển (G7) - về việc hỗ 
trợ Việt Nam trong quá trình chuyển 
đổi năng lượng.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà khẳng định chuyển đổi năng 
lượng là yếu tố then chốt để Việt Nam 
thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải 
ròng về “0” vào năm 2050 mà Việt Nam 
đã cam kết tại COP26.

Bộ trưởng nhấn mạnh phát triển 
năng lượng tái tạo phải đi đôi với đảm 
bảo an ninh năng lượng, đồng thời đề 
nghị Vương quốc Anh, EU và G7 hỗ 
trợ chuyển giao cho Việt Nam các công 
nghệ tiên tiến như công nghệ điện gió, 
điện Mặt Trời, lưu trữ điện năng để giúp 
Việt Nam thực hiện thành công quá 
trình chuyển đổi năng lượng, đảm bảo 
giá thành hợp lý cho tất cả mọi người có 
thể tiếp cận được.               (Theo TTXVN)

COP27: Việt Nam 
nhấn mạnh vai trò 
của chuyển đổi  
năng lượng

Đoàn đại biểu Việt Nam làm việc với Chủ tịch 
COP26 Alok Sharma về chuyển đổi năng lượng của  
Việt Nam.                                                                      Ảnh: TTXVN

 LHQ ước tính dân số thế giới sẽ 
lên 8 tỷ người vào giữa tháng 11.2022 
và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong 
những thập kỷ tới dù ở tốc độ chậm hơn 
và không đồng đều giữa các khu vực.
 Ngày 7.11, Thủ tướng Nhật Bản 

Fumio Kishida đã thông báo kế hoạch 
công du 3 quốc gia Đông Nam Á - gồm 
Campuchia, Indonesia và Thái Lan - bắt 
đầu từ ngày 11.11 để tham dự các hội 
nghị quốc tế.
 Ngày 7.11, Hải quân Hàn Quốc 

thông báo đã trục vớt vật thể được cho 
là mảnh vỡ của một tên lửa đạn đạo 
được Triều Tiên phóng tuần trước và bay 
qua Giới tuyến phía Bắc (NLL) - ranh giới 
trên biển giữa hai miền Triều Tiên.
 Ngày 6.11, Chính phủ Somalia 

cho biết Cơ quan An ninh và Tình báo 
Quốc gia (NISA) đã tiêu diệt 21 tay súng 
thuộc nhóm khủng bố Al-Shabab và làm 
hàng chục phiến quân khác bị thương ở 
miền Trung nước này.
 Ít nhất 21 người đã thiệt mạng 

trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra 
ngày 6.11 ở miền Tây Guinea, giữa xe 
buýt và một chiếc xe tải.
 Thủ tướng Tanzania Kassim 

Majaliwa ngày 6.11 thông báo đã có ít 
nhất 19 người thiệt mạng trong vụ máy 
bay gặp sự cố lao xuống hồ Victoria ở 
Tanzania. (Theo TTXVN)

Tổng thống Indonesia được trao tặng Giải thưởng Hòa bình quốc tế
Tổng thống Indonesia Joko Widodo 

vừa được Diễn đàn Hòa bình Abu Dhabi 
(ADPF) trao tặng Giải thưởng Hòa bình 
quốc tế Imam Hasan bin Ali 2022.

Nhân chuyến thăm Indonesia, Tổng 
Thư ký ADPF Al-Mahfouz binAbdullah 
bin Bayyah đã trao tặng danh hiệu trên 
cho Tổng thống Widodo.

Tổng thống Widodo đã được công 
nhận và có tín nhiệm trên cương vị là 

một nhà lãnh đạo truyền tải thông điệp 
và hành động vì hòa bình thế giới.

ADPF (còn gọi lại Diễn đàn Hòa bình 
Hồi giáo) - một trong những diễn đàn 
lớn trong thế giới Hồi giáo - được thành 
lập nhằm thảo luận, tìm kiếm những 
giải pháp hòa bình lâu dài trong các xã 
hội Hồi giáo, bài trừ tư tưởng cực đoan 
và xung đột giữa các tôn giáo.

(Theo Vietnam+) Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/TTXVN

Sáng 7.11, Hãng thông tấn trung 
ương Triều Tiên dẫn tuyên bố từ Bộ 
Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân 
Triều Tiên cho biết: “Triều Tiên sẽ tiếp 
tục phản ứng với tất cả các cuộc tập 
trận mô phỏng chiến tranh chống lại 
CHDCND Triều Tiên của kẻ thù bằng 
các biện pháp quân sự thực tế bền vững, 
kiên quyết và áp đảo”.

Theo Hãng tin AFP, cảnh báo trên 
được đưa ra sau một loạt vụ phóng tên 

lửa của Triều Tiên vào tuần trước, trong 
đó có 4 tên lửa đạn đạo phóng vào hôm 
5.11, trong lúc Mỹ và Hàn Quốc tiến 
hành cuộc tập trận không quân lớn nhất 
từ trước đến nay của hai nước.

Các cuộc tập trận chung của Mỹ và 
Hàn Quốc từ lâu đã gây ra phản ứng 
mạnh từ Triều Tiên. Bình Nhưỡng coi 
đây là cuộc diễn tập cho một cuộc tấn 
công nhằm vào Triều Tiên.

(Theo TTO)

Triều Tiên tuyên bố sẽ “đáp trả quân sự áp đảo” với tập trận Mỹ - Hàn

Ảnh chụp ngày 5.11.2022 cho thấy máy bay của Không 
quân Mỹ và Không quân Hàn Quốc bay trên bầu trời 
Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung.                Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 
6.11 thông báo nước này điều chiến 
hạm TCG Burgazada cùng đội chuyên 
gia rà phá bom mìn, chống máy bay 
không người lái (UAV) cùng một số 
nhân sự khác tới Qatar đảm bảo an 
ninh trong kỳ World Cup 2022, diễn 
ra ngày 20.11 - 18.12, theo đề nghị của 
nước sở tại.

Theo tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ, lực 
lượng nước này sẽ giúp bảo vệ không 

phận và lãnh hải của Qatar trước 
“chủ nghĩa khủng bố và các mối đe  
dọa khác”.

Ngoài điều động binh sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ 
còn cử 3.000 cảnh sát chống bạo động, 
100 cảnh sát đặc nhiệm, 50 chuyên gia 
xử lý bom mìn cùng 80 chó nghiệp 
vụ tới Qatar. Lực lượng này sẽ phối 
hợp với cảnh sát nước sở tại trong kỳ  
World Cup.

(Theo VnExpress.net)

Thổ Nhĩ Kỳ điều chiến hạm giúp Qatar đảm bảo an ninh World Cup

Chiến hạm Burgazada tham gia diễn tập cùng hải quân 
Mỹ trên Đại Tây Dương tháng 8.2020.       Ảnh: US Navy


