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Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, nhân 
dân Campuchia đã khép lại một trang sử đen tối, đau 
thương đầy máu và nước mắt; thực hiện công cuộc hồi 
sinh và mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình, tự do, phát 
triển cho đất nước. u4

Trọn nghĩa, vẹn tình

PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG 
VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2022

Xét nghiệm HIV tại Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).                                      Ảnh: THẢO KHUY

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS diễn ra từ ngày 10.11 - 10.12
với chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng”...

THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS:

Nhận diện nguy cơ, 
tập trung kiểm soát

Nhiều năm qua, Hội Nông dân huyện 
An Lão đã bám sát các chủ trương, cơ 
chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, 
huyện để hỗ trợ nông dân xây dựng 
các mô hình phát triển kinh tế, góp 
phần tích cực vào việc đổi mới bộ 
mặt địa phương.

Nâng cao 
chất lượng 
tân binh từ khâu 
khám tuyển u7

Đồng hành cùng 
nông dân trong 
sản xuất, đời sống

u5

Sâu sát địa bàn, 
điều tra, 
phá án nhanh u8

Kỳ 2:

Phát huy hiệu quả 
công tác quản lý, 
tổ chức lễ hội u6
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Bình Định

Kiểm tra thực hiện Chương trình hành động của
Tỉnh ủy về cải cách hành chính tại huyện Tuy Phước

(BĐ) - Ngày 14.11, tại  Huyện 
ủy Tuy Phước, Đoàn Kiểm tra 
của Ban Chỉ đạo thực hiện 
Chương trình hành động số 09-
CTr/TU ngày 14.5.2021 của Tỉnh 
ủy về “Cải cách hành chính, 
trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính giai 
đoạn 2020 - 2025”, do đồng chí 
Đoàn Văn Phi - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực HĐND tỉnh - làm 
Trưởng đoàn, làm việc với Ban 
Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước.

Qua báo cáo của Huyện ủy 
Tuy Phước về kết quả tự kiểm 
tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây 
dựng kế hoạch và tổ chức thực 
hiện Chương trình hành động 

Phát động Tháng hành động 
vì bình đẳng giới năm 2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tặng quà cho phụ nữ khó khăn của 
huyện Tây Sơn tại lễ phát động.                           Ảnh: N.T

(BĐ) - Hưởng ứng Tháng 
hành động vì bình đẳng giới 
năm 2022 do Bộ LĐ-TB&XH 
phát động trong cả nước, sáng 
14.11, tại huyện Tây Sơn, UBND 
tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng 
hành động vì bình đẳng giới và 
phòng ngừa, ứng phó với bạo 
lực trên cơ sở giới năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh với chủ đề “Đảm 
bảo an sinh xã hội, tăng quyền 
năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và 
trẻ em gái nhằm thực hiện bình 
đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên 
cơ sở giới”.

Tham dự buổi lễ có đồng 
chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 
vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, cùng 
đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, hội, đoàn thể của tỉnh 
và các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu phát động Tháng 
hành động trên địa bàn tỉnh, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu 
gọi các cấp, ngành, đoàn thể, các 
tổ chức kinh tế, tổ chức chính 
trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, DN, 
trường học, nhà hảo tâm bằng 
những hành động thiết thực 
cùng chung tay xây dựng môi 
trường an toàn, bình đẳng, tiến 
bộ, hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ 
em gái; tích cực hỗ trợ, giúp đỡ 
những đối tượng yếu thế vượt 
qua khó khăn, vươn lên, phát 
triển bản thân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đề nghị các cấp ủy đảng, chính 
quyền tăng cường hơn nữa sự 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công 
tác bình đẳng giới và vì sự tiến 
bộ của phụ nữ; đưa các mục tiêu 
bình đẳng giới vào kế hoạch 
phát triển KT-XH, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về 
công tác bình đẳng giới và vì sự 
tiến bộ của phụ nữ.

“Tôi đề nghị mỗi phụ nữ và 
trẻ em tự chủ, tích cực học tập, 
lao động, sáng tạo, nâng cao vai 
trò, vị thế của mình trong cộng 
đồng, xã hội. Hãy để thông điệp: 
“Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu 
thương” là nền tảng thúc đẩy 
bình đẳng giới và sự phát triển 
bền vững của đất nước”, đồng 
chí Lâm Hải Giang kêu gọi.

Dịp này, UBND tỉnh tặng 
30 phần quà cho phụ nữ và 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn của huyện Tây Sơn. 
UBND huyện Tây Sơn trao giấy 
khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân 
đã làm tốt công tác bình đẳng 
giới và phòng ngừa, ứng phó 
với bạo lực trên cơ sở giới trên 
địa bàn huyện.

Buổi lễ kết thúc sau chương 
trình diễu hành truyền tải 
những thông điệp về Tháng 
hành động trên các tuyến đường 
của huyện Tây Sơn.

NGỌC TÚ

Hội thi Câu lạc bộ xây dựng 
gia đình hạnh phúc

Một tiết mục dự thi tại Hội thi Câu lạc 
bộ xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Ảnh: DƯƠNG LINH

(BĐ) - Hưởng ứng Tháng 
hành động vì bình đẳng giới và 
phòng ngừa, ứng phó với bạo 
lực trên cơ sở giới năm 2022, 
ngày 14.11, tại thị trấn Phú 
Phong (huyện Tây Sơn), Sở 
LĐ-TB&XH, Sở VH&TT phối 
hợp với UBND huyện Tây Sơn 
tổ chức hội thi Câu lạc bộ xây 
dựng gia đình hạnh phúc. Đến 
dự chương trình có Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Tham gia hội thi có 7 đội 
đến từ các xã: Tây Thuận, Tây 
Bình, Tây Phú, Bình Nghi, Bình 
Thành, Tây Vinh và thị trấn 
Phú Phong.

Trải qua 3 phần thi: Chào 
hỏi, xử lý tình huống, tiểu phẩm, 
các đội cùng giao lưu, chia sẻ 
các kiến thức liên quan đến bình 
đẳng giới, phòng chống bạo lực 
gia đình. Kết quả, đội Tây Phú 

Bình Định có 2 “Doanh nghiệp tiêu biểu 
vì người lao động” năm 2022

(BĐ) - Tổng Công ty PISICO 
Bình Định - Công ty cổ phần và 
Công ty CP Môi trường Bình 
Định là 2 DN của tỉnh Bình Định 
nằm trong số 63 DN cả nước sẽ 
được vinh danh “DN tiêu biểu 
vì người lao động” năm 2022, 
diễn ra ngày 16.11 tại Hà Nội.

Tổng Công ty PISICO Bình 
Định - Công ty cổ phần hoạt 
động trong nhiều ngành nghề. 
Công ty hiện có hơn 2.000 lao 
động, luôn tập trung chăm lo 
phát triển nguồn nhân lực, thực 
hiện các chính sách đào tạo, 
nâng cao trình độ, tạo cơ hội 
cho người lao động phát triển 
nghề nghiệp.

Công ty CP Môi trường Bình 
Định hoạt động trong lĩnh vực 
vệ sinh môi trường, hiện có 

hơn 640 người lao động. Đơn 
vị chú trọng môi trường làm 
việc thân thiện, người lao động 
được quan tâm tạo điều kiện, 
việc làm ổn định; từng bước cơ 
giới hóa, đầu tư các phương tiện 
cơ giới nhằm giảm sức lao động 
cho công nhân.

“DN tiêu biểu vì người lao 
động” năm 2022 vinh danh 
những DN dám nghĩ, dám làm, 
vượt qua khó khăn dịch bệnh 
Covid-19 để sản xuất, kinh 
doanh hiệu quả; chăm lo cho 
người lao động cả trong và sau 
dịch, xây dựng mối quan hệ lao 
động hài hòa, ổn định và tiến bộ. 
Các DN được vinh danh phải 
đạt kết quả tốt năm 2020, 2021 
và 6 tháng đầu năm 2022.

Chương trình “DN tiêu 

biểu vì người lao động” do 
Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì, 
phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, 
Liên đoàn Thương mại & Công 
nghiệp Việt Nam, giao Báo Lao 
động trực tiếp thực hiện, liên tục 
từ năm 2014 đến nay. Chương 
trình nhằm bình chọn và vinh 
danh những DN không ngừng 
nỗ lực cải thiện môi trường làm 
việc, chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần của người lao động, 
xây dựng mối quan hệ lao động 
hài hòa, ổn định, tiến bộ, tiến tới 
phát triển bền vững trong quá 
trình hội nhập và phát triển. Xếp 
hạng DN tiêu biểu vì người lao 
động được cập nhật hằng năm 
và giải thưởng DN tiêu biểu 
vì người lao động được trao  
3 năm/lần.     MAI HOÀNG

Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 
tập trung tại TX Hoài Nhơn

UBND tỉnh vừa ký quyết 
định chấp thuận cho Công ty 
TNHH Sản xuất chế biến thực 
phẩm Quy Nhơn đầu tư cơ sở 
giết mổ gia súc, gia cầm tập 
trung và chế biến thực phẩm 
đông lạnh tại TX Hoài Nhơn.

Cụ thể, cơ sở sẽ xây dựng 
tại khu phố Đệ Đức 1, phường 
Hoài Tân, TX Hoài Nhơn với 
diện tích gần 24.500 m2, tổng 
vốn đầu tư 21,7 tỷ đồng.

Dự án chia làm 2 giai đoạn, 
giai đoạn 1 đảm bảo công 
suất mỗi ngày giết mổ 400 
heo thịt, 2.000 heo sữa, 30 con 
trâu bò, khoảng 1.000 con gia 
cầm. Giai đoạn 2 dự án triển 
khai chế biến thịt đông lạnh, 
công suất 1.000 tấn thịt heo, 
bò đông lạnh mỗi năm. Theo 
tiến độ đầu tư đăng ký, dự án 
sẽ thực hiện từ năm 2022 tới 
năm 2025.

UBND tỉnh giao nhà đầu tư 
thực hiện dự án đúng quy mô, 
tiến độ và các cam kết trong 
hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. 
Sau 12 tháng kể từ ngày chấp 
thuận chủ trương đầu tư, nhà 
đầu tư không thực hiện hoặc 
không có khả năng thực hiện 
dự án theo tiến độ mà không 
có lý do chính đáng sẽ bị thu 
hồi chủ trương đầu tư.

THÙY TRANG

số 09-CTr/TU, cho thấy chuyển 
biến tích cực trong tăng cường 
sự lãnh đạo của các cấp ủy 
đảng; nâng cao hiệu quả công 
tác chỉ đạo, điều hành của các 
cấp chính quyền; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác xây 
dựng, ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và tổ chức thực 
hiện; đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính theo hướng công 
khai, minh bạch… Tuy nhiên, 
còn nhiều hạn chế, tồn tại, khó 
khăn cần phải giải quyết. Qua 
đó, Huyện ủy Tuy Phước có 
những kiến nghị, đề xuất đối 
với Trung ương, UBND tỉnh.

Thành viên Đoàn kiểm tra là 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn 

vị liên quan của tỉnh đã phân 
tích, góp ý thêm những vấn đề 
cần quan tâm để khắc phục hạn 
chế, nâng cao hiệu quả công tác 
cải cách hành chính huyện Tuy 
Phước thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, 
đồng chí Đoàn Văn Phi yêu cầu 
Huyện ủy Tuy Phước có thêm 
báo cáo tiếp thu và giải trình ý 
kiến của thành viên Đoàn kiểm 
tra; làm rõ hơn về cải cách hành 
chính trong Đảng, MTTQ và các 
tổ chức chính trị - xã hội, chứ 
không chỉ thiên về cải cách hành 
chính cơ quan nhà nước. Về kiến 
nghị, cần tập trung xoay quanh 
đối với Chương trình hành 
động số 09-CTr/TU… HOÀI THU

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và 
đón Xuân Quý Mão, Báo Bình Định xuất bản ấn 
phẩm Bình Định Xuân Quý Mão - 2023 với chủ 
đề “Bình Định tăng tốc phát triển”.

Ấn phẩm Bình Định Xuân 2023 sẽ có những 
bài viết sinh động, tươi vui, phản ánh khí thế thi 
đua sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, những thành 
tựu nổi bật đáng tự hào của tỉnh Bình Định trên 
các lĩnh vực kinh tế, xã hội trong giai đoạn phục 
hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 và qua nửa 
nhiệm kỳ (2020 - 2025) thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XX Đảng bộ tỉnh. 

Ngoài ra, còn có nhiều nội dung phong phú, hấp 

dẫn về lịch sử, văn hóa và quê hương, con người 
Bình Định - đặc biệt là những nhân vật truyền cảm 
hứng lao động, sáng tạo, cống hiến, yêu thương...

Báo Bình Định trân trọng kính mời các nhà 
báo, nhà văn, quý cộng tác viên và bạn đọc gửi 
bài cộng tác với ấn phẩm Bình Định Xuân Quý 
Mão - 2023.

Bài viết không quá 1.200 chữ (khuyến 
khích kèm nhiều ảnh đẹp), xin gửi về email: 
toasoanbaobinhdinh@gmail.com, hoặc địa chỉ: 
Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định. Hạn cuối nhận bài: 5.12.2022. 

Trân trọng kính mời!
BÁO BÌNH ĐỊNH

Thư mời cộng tác 
Ấn phẩm Bình Định Xuân Quý Mão - 2023

đạt giải nhất, đội Tây Bình đạt 
giải nhì, đội Tây Thuận và Tây 
Vinh đồng giải ba.

Hội thi là sân chơi lành 
mạnh, hữu ích, tạo điều kiện 
để người dân hiểu và thực 
hiện đúng Luật bình đẳng giới 
và Luật phòng, chống bạo lực 
gia đình.                DƯƠNG LINH
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Bình Định

THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS: 

Nhận diện nguy cơ, tập trung kiểm soát
Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS diễn ra từ ngày 10.11 - 10.12 với chủ đề “Chấm dứt dịch 

AIDS - Thanh niên sẵn sàng”. Tại tỉnh Bình Định, hoạt động điều trị HIV/AIDS được quan tâm, người mắc bệnh tiếp 
cận với các dịch vụ y tế khá thuận lợi. Dù vậy, nguy cơ lây nhiễm rất cao và ngày càng khó kiểm soát buộc cộng 
đồng phải tập trung nhận diện nguy cơ để có thể kiểm soát dịch tốt nhất.

Tăng cường các hoạt động 
dự phòng, điều trị sớm

Theo ông Nguyễn Văn 
Trung, Phó Giám đốc Sở Y 
tế, mục đích của Tháng hành 
động quốc gia phòng, chống 
HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh là 
huy động lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, địa phương, 
người cung cấp dịch vụ và toàn 
thể cộng đồng cùng tham gia 
phòng, chống HIV/AIDS để 
tiến tới thực hiện thành công 
mục tiêu chấm dứt dịch bệnh 
AIDS vào năm 2030. 

Để thực hiện mục tiêu 
này, tỉnh Bình Định đồng thời 
tăng cường các hoạt động dự 
phòng chống lây nhiễm HIV, 
xét nghiệm phát hiện và điều 
trị sớm HIV/AIDS, đảm bảo 
người nhiễm HIV được BHYT; 
cung cấp các dịch vụ toàn diện 
về phòng, chống HIV/AIDS 
cho người dân, đặc biệt cho 
những người dễ tổn thương, 
người có hành vi nguy cơ 
cao, người dân sống ở vùng 
sâu, vùng xa, đồng bào dân 
tộc ít người. Giảm kỳ thị và 
phân biệt đối xử đối với người 
nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ 
trợ của gia đình, xã hội với 
người nhiễm HIV/AIDS và 
trách nhiệm của người nhiễm 
HIV/AIDS đối với gia đình, 
xã hội; tăng cường sự tham 
gia của cộng đồng trong các 
hoạt động phòng, chống HIV/
AIDS. Cùng với đó, tiếp tục 
mở rộng độ bao phủ các dịch 
vụ và nâng cao chất lượng các 
dịch vụ dự phòng, xét nghiệm 
HIV và điều trị HIV/AIDS; 
điều trị các bệnh đồng nhiễm 
như viêm gan vi rút, lao, các 
bệnh lây qua đường tình dục.

Theo kế hoạch, các địa 
phương, cơ sở y tế sẽ tập trung 
tổ chức các hoạt động truyền 
thông,  hưởng ứng Tháng 
hành động quốc gia phòng, 
chống HIV/AIDS và Ngày 
Thế giới phòng chống AIDS 
(1.12); giới thiệu, quảng bá 
rộng rãi về lợi ích của việc 

Tại Bình Định, theo thống kê của ngành y tế, tính từ năm 
1993 đến tháng 9.2022, số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh là 
1.237 người, trong đó có 504 người đã chết. Trong 9 tháng đầu 
năm 2022, đã phát hiện thêm 79 người nhiễm HIV. Số người 
nhiễm HIV còn sống là 733 người; trong đó tại Quy Nhơn có 235 
người; Hoài Nhơn (120); Phù Mỹ (82); An Nhơn (72); Tuy Phước 
(70); Phù Cát (68); Tây Sơn (37); Hoài Ân (35); Vân Canh (7); An 
Lão (5); Vĩnh Thạnh (2).

Trong vòng 5 năm gần đây số lượng người nhiễm HIV trên 
địa bàn tỉnh được phát hiện hằng năm có chiều hướng tăng: 43 
ca (2017), 59 ca (2018), 109 ca (2020), 107 ca (2021).

Về đường lây nhiễm, trong số 733 người còn sống có 2,8% 
lây truyền từ mẹ sang con, 3,3% lây qua đường máu và tiêm 
chích ma túy, 93,9% lây qua đường tình dục hoặc không rõ 
đường lây truyền. 

tiếp cận sớm các dịch vụ xét 
nghiệm HIV, nhất là dịch 
vụ xét nghiệm HIV tại cộng 
đồng và tự xét nghiệm; dự 
phòng, dịch vụ PrEP; chăm 
sóc,  điều trị  HIV/AIDS và 
giới thiệu các cơ sở cung cấp 
dịch vụ dự phòng, chăm sóc, 
điều trị HIV/AIDS sẵn có tại 
địa phương... 

Hiện nay Việt Nam đã là 
một trong vài quốc gia có 
chất lượng điều trị  người 
nhiễm HIV đứng hàng đầu 
thế giới. Cùng với đó, Việt 
Nam cũng thuộc nhóm các 
nước đã chuyển đổi thành 
công từ điều trị HIV chủ yếu 
bằng nguồn viện trợ sang 
nguồn BHYT, đảm bảo sự 
bền vững cho chương trình 
và cả bệnh nhân tham gia 
điều trị. 

Ô n g  N g u y ễ n  T h a n h 
Truyền, Phó Giám đốc Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
cho biết: Từ nhiều năm trước, 
tỉnh Bình Định đã ban hành 
chính sách hỗ trợ cho bệnh 

nhân HIV/AIDS, cụ thể đóng 
100% tiền mua BHYT cho đối 
tượng là người nhiễm HIV 
có hộ khẩu thường trú trên 
địa bàn tỉnh. Cụ thể trong 
năm 2021 đã mua cấp 58 thẻ 
BHYT và 9 tháng đầu năm 
2022 tỉnh mua cấp 39 thẻ cho 
người nhiễm HIV. Ngoài ra, 
tỉnh đã hỗ trợ ngân sách cùng 

chi trả chi phí thuốc kháng 
HIV (ARV) cho người nhiễm 
HIV điều trị bằng thuốc ARV. 
Tính đến cuối tháng 9.2022 
tỉnh đang điều trị 396 bệnh 
nhân HIV/AIDS, trong đó có 
13 trẻ em, tất cả người nhiễm 
HIV ngoài cộng đồng đang 
điều trị thuốc ARV đều có thẻ 
BHYT.

Để tiến tới chấm dứt dịch AIDS 
Ông Nguyễn Thanh Truyền 

cho biết: Dịch HIV tiếp tục 
diễn biến ngày càng phức tạp. 
Hiện nay vẫn còn nhiều yếu 
tố nguy cơ làm gia tăng lây 
nhiễm HIV/AIDS, như: Tình 
hình nghiện chích ma túy, mại 
dâm còn phức tạp, nhóm nam 
quan hệ tình dục đồng giới có 
xu hướng tăng, số lượng dân 
di biến động cao. Ngoài ra, tỷ 
lệ lây nhiễm HIV qua quan hệ 
tình dục đang gia tăng, đây là 
đường lây rất khó kiểm soát 
trong cộng đồng. Việc sử dụng 
ma túy tổng hợp ngày càng 
tăng dẫn đến hành vi tình dục 
không an toàn gây lây nhiễm 
HIV. Cùng với đó là các bệnh 
mới nổi như đậu mùa khỉ đã 
xâm nhập vào Việt Nam và có 
nguy cơ lây nhiễm cao ở các 
nhóm đối tượng này. 

Để kiểm soát dịch HIV/
AIDS, căn cứ Chiến lược quốc 
gia chấm dứt dịch bệnh AIDS 
vào năm 2030 Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt tại 
Quyết định số 1246/QĐ-TTg 
ngày 14.8.2020, Bình Định xây 
dựng mục tiêu chủ yếu của 
công tác phòng, chống HIV, 
như: Hạn chế số người nhiễm 
HIV mới hằng năm dưới 100 
người/năm; tăng tỷ lệ người 
nhiễm HIV được điều trị bằng 
ARV từ 90% trở lên; 100% bệnh 
nhân tham gia điều trị ARV có 
thẻ BHYT và được tỉnh hỗ trợ 
đồng chi trả thuốc ARV. 

Để đạt được các mục tiêu 
trên, Phó Giám đốc Sở Y tế 
Nguyễn Văn Trung cho biết: 
Tỉnh đã và đang triển khai 
các hoạt động như: Can thiệp 
giảm tác hại, dự phòng lây 
nhiễm HIV, trong đó có điều 
trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện; thực hiện thường xuyên 
công tác giám sát, xét nghiệm 
phát hiện HIV; điều trị thuốc 
ARV, điều trị dự phòng lây 
nhiễm HIV từ mẹ sang con, 
thực hiện hoạt động chương 
trình Lao và HIV và triển khai 
tuyên truyền phòng chống 
HIV/AIDS vào các đợt cao 
điểm như Tháng cao điểm 
về dự phòng lây truyền HIV 
từ mẹ sang con, Tháng hành 
động quốc gia phòng, chống 
HIV/AIDS.           THẢO KHUY

Để đạt các mục tiêu trong công tác phòng, chống HIV, Bình Định thực hiện thường xuyên công tác giám sát, xét 
nghiệm phát hiện HIV.                   Ảnh: THẢO KHUY

 Ngày 14.11, Ban chỉ 
đạo Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá tỉnh tổ chức lớp 
tập huấn về kiểm tra, giám sát 
thực hiện môi trường không 
khói thuốc. Tham dự lớp tập 
huấn có 50 học viên là cán bộ 
làm công tác kiểm tra, giám 
sát thực hiện môi trường 
không khói thuốc lá tại các sở, 
ban, ngành, hội, đoàn thể và 
các BVĐK, chuyên khoa của 
tỉnh, TTYT các địa phương. 

ĐỖ THẢO
 Trong 2 ngày 14 - 

15.11, Trung tâm Chính trị 

TX An Nhơn phối hợp Ban 
Tổ chức Thị ủy tổ chức lớp 
bồi dưỡng nghiệp vụ công 
tác Đảng năm 2022 cho hơn 
130 học viên là bí thư chi 
bộ và cấp ủy viên cơ sở. Các 
học viên được truyền đạt 
các chuyên đề: Tổ chức cơ 
sở đảng và thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của các loại hình 
tổ chức cơ sở đảng; nhiệm 
vụ của chi ủy, bí thư chi bộ 
và nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ; công tác tư tưởng 
của tổ chức cơ sở đảng… 

LÊ NGÂN

TIN VẮN

Chiều 14.11, Cụm thi đua 
CA các huyện, thị xã, thành 
phố trên địa bàn tỉnh tổ chức 
lễ trao nhà Nghĩa tình đồng 
đội cho bà Nguyễn Thị Tuyết 
(ảnh, ở thôn Vân Tường, xã 
Bình Hòa, huyện Tây Sơn) có 
hoàn cảnh khó khăn, chưa có 
nhà ở kiên cố. 

Bà  Nguyễn  Thị  Tuyết 
từng là hợp đồng lao động 
tại CA huyện Tây Sơn, đã 
hết tuổi phục vụ từ tháng 
6.2022 và hiện có 2 người con 
đang công tác tại CA huyện  
Tây Sơn. 

Tổng kinh phí hỗ trợ xây 
dựng nhà 110 triệu đồng từ 
nguồn kinh phí của Cụm thi 

đua CA các huyện, thị xã, 
thành phố trên địa bàn tỉnh.

VĂN PHONG

Trao nhà Nghĩa tình đồng đội tại huyện Tây Sơn

Ảnh: V.P
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Bình Định

Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Kỳ 2: Trọn nghĩa, vẹn tình

Với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, nhân dân Campuchia đã khép lại một trang sử đen tối, 
đau thương đầy máu và nước mắt; thực hiện công cuộc hồi sinh và mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình, tự 
do, phát triển cho đất nước.

Các CCB Bình Định từng là quân tình nguyện, cán bộ, chuyên gia tham gia chiến đấu, giúp đỡ quân và dân Campuchia hồi 
sinh đất nước.                    Ảnh: HỒNG PHÚC

Ngày 8.1.1979, Hội đồng 
Nhân dân cách mạng Campuchia 
thành lập và đề nghị quân tình 
nguyện Việt Nam tiếp tục phối 
hợp với LLVT Campuchia truy 
quét tàn quân Pol Pot, củng cố 
chính quyền cách mạng. Cùng 
với hoạt động quân sự, Việt Nam 
cũng đã cử nhiều chuyên gia 
giúp Campuchia xây dựng chính 
quyền cơ sở, hỗ trợ vật chất giúp 
phục hồi kinh tế từ đống đổ nát 
do chế độ diệt chủng để lại.

Hồi sinh vùng đất chết
Cùng với thiết lập trật tự kỷ 

cương, quân tình nguyện Việt 
Nam giúp nước bạn phát huy 
sức mạnh tổng hợp của toàn dân 
tộc Campuchia trong xây dựng 
chính quyền, bảo vệ thành quả 
cách mạng, xây dựng và phát 
triển đất nước về mọi mặt.

Năm 1987, nguyên Phó Chủ 
tịch Hội CCB tỉnh Phan Văn 
Khổng là Trưởng đoàn chuyên 
gia quân sự 51 kiêm chuyên 
gia Tỉnh đội trưởng Ratanakiri. 
Ông Khổng cho biết: “Việc giúp 
nước bạn hồi sinh được quân 
tình nguyện Việt Nam xây dựng 
kế hoạch bài bản, chi tiết theo 
từng giai đoạn. Theo đó, ban 
đầu thực hiện “Việt Nam làm 
giúp Campuchia”, tiếp đó “Ta, 
bạn cùng làm”, và sau đó là “Bạn 
làm, ta giúp”. Cuối cùng, khi 
chính quyền Campuchia thực sự 
lớn mạnh thì Việt Nam rút toàn 
bộ quân tình nguyện về nước”.

Đầu năm 1986, đại tá Trần 
Đức Thắng (Chủ tịch Hội CCB 
tỉnh) sang Campuchia làm phái 
viên (thuộc Đoàn 5501) ở 3 xã Tà 
Lao, Mây Hia và Nhang thuộc 
huyện Bar Keav (tỉnh Ratanakiri) 
để giúp xây dựng chính quyền 
và tổ chức hoạt động cho Đại  
đội 2 của Huyện đội Bar Keav. 
Công việc thường ngày của ông 
là gặp gỡ, hướng dẫn cán bộ ở 
các xã, thôn triển khai công việc; 
giúp duy trì chế độ sinh hoạt, tổ 
chức hoạt động của chính quyền 
và đào tạo cán bộ. Riêng Đại đội 2 
của Huyện đội Bar Keav tổ chức 
hoạt động theo hai chức năng là 
quân sự và vận động quần chúng 
xây dựng cơ sở chính trị. Cứ 3 
tháng 1 lần, ông đi bộ 45 km từ 
cơ sở về doanh trại của đơn vị để 
báo cáo tiến độ công việc. 

“Khó khăn là điều kiện khí 
hậu, sinh hoạt bên Campuchia 
rất khắc nghiệt. Đồng thời, địch 
đã biết kế hoạch rút quân của ta 
nên dần dần đưa quân từ biên 
giới về xây dựng các căn cứ 
lõm. Tuy vậy, chúng tôi luôn nỗ 
lực không ngơi nghỉ, vượt qua 
muôn vàn khó khăn, thách thức 
để hoàn thành nhiệm vụ”, ông 
Thắng nói.

Đặc biệt, từ tháng 12.1986, 

khi làm Tiểu đoàn phó chính 
trị Tiểu đoàn 50 (Đoàn 5501), 
ông Thắng đã cùng đồng đội 
tiến hành nhiều đợt truy quét 
tàn quân Pol Pot, nhất là các 
trận đánh ở khu vực Bắc Tà 
Ven (tháng 3.1987) và khu vực 
lõi 3 huyện Lumphat, Bar Keav 
và Banlung (tháng 8.1989). 
“Sau trận đánh ở 3 huyện này, 
Chủ tịch tỉnh Ratanakiri khi 
đó là Khâm Khương đã xuống 
tặng Tiểu đoàn 20.000 Riel và 
1 con heo để cảm ơn”, ông 
Thắng kể lại.

Từ nền tro tàn, từ những 
“cánh đồng chết”, dưới sự giúp 
đỡ của quân tình nguyện Việt 
Nam, một cơ sở xã hội hoàn toàn 
mới, ổn định được định hình 
trên đất nước Chùa Tháp.

Bát cơm xẻ nửa, hạt muối 
cắn đôi

Ngày 7.1.1979 chỉ là bản lề, 
mở ra giai đoạn 10 năm máu 
người Việt không ngừng đổ trên 
khắp đất nước Campuchia nhằm 
ngăn Pol Pot lại lần nữa trỗi dậy 
và hủy diệt miền đất này. Bởi, 

chúng ta vừa phải hỗ trợ, đào 
tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ cho 
Campuchia để giữ vững chính 
quyền, vừa giúp đất nước họ bảo 
đảm an ninh, truy diệt các tàn dư 
của quân Pol Pot còn sót lại. Đặc 
biệt, tàn quân Pol Pot lúc này sử 
dụng lối đánh du kích, lại được 
trang bị nhiều vũ khí hiện đại từ 
bên ngoài, nên gây rất nhiều tổn 
thất cho quân ta, nhất là loại mìn 
định hướng. 

Thấu hiểu được khó khăn, 
những gian nan, nguy hiểm mà 
quân tình nguyện Việt Nam đối 
mặt, người dân Campuchia rất 
thương quý những người cùng 
chung lưng đấu cật, kề vai sát 
cánh với họ để khép lại một 
trang sử đau thương, thực hiện 
công cuộc hồi sinh dân tộc. 

Đại tá Nguyễn Văn Sáu 
(nguyên Phó Chủ nhiệm chính 
trị Bộ CHQS tỉnh) xúc động kể 
lại: “Trong trận đánh năm 1985 
tại huyện Sangkom Thmei (tỉnh 
Preah Vihear), ngay khi địch 
tiến đánh huyện, quân ta lập 
tức phản công, truy đuổi vào 
tận rừng. Trước khi tôi vượt lên, 

trinh sát người Campuchia tên 
Som-Rương (mới 19 tuổi) đã 
cương quyết nói với tôi: “Anh 
Sáu cứ để em đi trước dò la, 
các anh đi sau yểm trợ”. Dứt 
lời, người đồng đội ấy áp sát, 
đưa tôi vào giữa, giành đường 
đi trước. Thế nhưng, ngay lúc 
đó, một tiếng nổ đinh tai vang 
lên. Som-Rương hy sinh vì mìn 
địch. Cả đời này, tôi không bao 
giờ quên được khoảnh khắc đó. 
Cậu ấy đã chết thay tôi!”.

Còn đại tá Lê Thanh Nồng 
(Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh) 
nhớ lại: “Khi quân tình nguyện 
Việt Nam mới tiến vào, một số 
người dân Campuchia vẫn rất 
sợ hãi nên trốn vào rừng. Bộ đội 
Việt Nam phải đi kêu gọi bà con 
trở về nhà, bảo họ lấy lúa gạo 
bị quân Pol Pot tịch thu mà ăn, 
lúc đó bà con mới hiểu là bộ đội 
Việt Nam đến cứu họ, mọi người 
mừng lắm”. 

Hơn 5 năm công tác tại 
Campuchia (3.1983 - 6.1988), 
ông Lê Trung Kiên (60 tuổi, cán 
bộ Hội CCB tỉnh) có phần lớn 
thời gian sống giữa cộng đồng 
người dân nước bạn, tích lũy 
kinh nghiệm và vốn sống để 
cung cấp cho quân tình nguyện 
Việt Nam phục vụ công tác vận 
động quần chúng. 

“Ở mỗi địa phương, có khi 
tôi ở cùng bà con cả tháng trời. 
Bắt được con thú trên rừng hay 
kiếm được con cá, mớ tôm... dưới 
nước, họ đều để phần cho bộ 
đội. Đổi lại, mình cũng thường 
xuyên nhường cho họ mắm cô, 
món ăn mà họ cực kỳ thích. Đặc 
biệt, có những thông tin gì bất 
lợi cho quân tình nguyện Việt 
Nam, người dân nước bạn đều 
báo với mình liền. Với người dân 
Campuchia, quân tình nguyện 
Việt Nam là trên hết”, ông Kiên 
chia sẻ. 

Đưa các anh trở về đất mẹ
Để cứu giúp hàng triệu người 

dân Campuchia khỏi một chế độ 
diệt chủng tàn bạo và kỳ quái 
nhất trong lịch sử loài người, 
không để chúng có cơ hội quay 
trở lại, rất nhiều chiến sĩ quân 
tình nguyện Việt Nam đã không 
thể trở về với đất mẹ.

Trong 10 năm (2011 - 2021), 
thiếu tá Nguyễn Minh Quang, 
nguyên cán bộ Đội K52 (Đội tìm 
kiếm, cất bốc và hồi hương hài 
cốt quân tình nguyện Việt Nam, 
thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, 
hiện là nhân viên chính sách Ban 
CHQS huyện Hoài Ân) đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên 
trách là tìm kiếm, cất bốc, hồi 
hương hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân 
tình nguyện Việt Nam hy sinh 
trong các thời kỳ chiến tranh tại 
3 tỉnh Đông Bắc Campuchia.

Theo thiếu tá Quang, Đội 
K52 thường đi làm nhiệm vụ 
vào mùa khô bên Campuchia 
(từ tháng 11 - 5 hằng năm), thời 
gian còn lại các anh rút về nước, 
tiếp tục phân tán làm nhiệm 
vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
Bởi chỉ có mùa khô, việc tìm 
kiếm HCLS mới được thuận lợi 
và nhanh chóng nhất. “Nhưng 
mùa khô trên đất bạn nắng 
nóng, nhiệt độ trung bình trong 
ngày 38 - 400C, địa hình đồi núi 
phức tạp, lắm sông suối, nhiều 
rừng, đường đi tìm kiếm ngày 
càng xa. Tuy vậy, nhưng chỉ cần 
biết thông tin ở đâu có HCLS, 
chúng tôi lập tức lên đường”, 
thiếu tá Quang nói.

Có những vị trí, có những 
mộ liệt sĩ, anh em phải tốn rất 
nhiều thời gian xác minh. Đến 
hiện trường thì phải đào nhiều 
lần, có khi trên một sườn đồi 
rộng và sâu tới gần 2 m mới phát 
hiện được. “Như lần tìm được 
20 HCLS quân tình nguyện Việt 
Nam ở huyện Ou Ya Dav (tỉnh 
Ratanakiri). Ngay khi nhận được 
thông tin của người dân, chúng 
tôi lập tức có mặt để quy tập. 
Từng phần hài cốt, những mảnh 
tăng, chiếc võng hay chiếc lược, 
mảnh thắt lưng... được tìm thấy 
trong niềm vui và xúc động tột 
độ. Bởi đó là hồn cốt, là xương 
máu của cha anh đã chờ đợi hàng 
chục năm trời để được đưa về với 
đất mẹ”, thiếu tá Quang tâm sự. 

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, 
Chính trị viên Đội K52 (Bộ CHQS 
tỉnh Gia Lai) cho biết: Ngày 3.11 
vừa qua, lần thứ 22, Bộ CHQS 
tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ xuất 
quân thực hiện nhiệm vụ. Trong 
21 lần trước, Đội K52 đã tìm 
kiếm, quy tập và hồi hương được 
1.446 HCLS quân tình nguyện 
và chuyên gia Việt Nam hy sinh 
trong các thời kỳ chiến tranh ở 
Campuchia.

HỒNG PHÚC - DƯƠNG LINH

Kỳ cuối: Tình đoàn kết bất diệt!Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và 
chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia.               Ảnh: HUY BẮC
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Bình Định

Năm 2022, Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp huyện Phù Cát 
đã triển khai thực hiện 8 mô 
hình khuyến nông, trong đó có 
3 mô hình của huyện và 5 mô 
hình của Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh.

Cụ thể là các mô hình: 
Thâm canh lúa cải tiến (SRI) 
theo hướng hữu cơ, vụ Đông 
Xuân 2021 - 2022, ở xã Cát 
Tài, sử dụng giống lúa ST 25; 
thâm canh cây mè trên chân 
đất chuyển đổi vụ Hè, ở xã 
Cát Hiệp; thâm canh cây kiệu 
theo hướng an toàn hợp chuẩn 

VietGAP tại vụ Mùa năm 2022, 
ở xã Cát Lâm; thâm canh cây 
đậu phụng gắn liên kết chuỗi 
có sử dụng hệ thống tưới nước 
tiết kiệm vụ Đông Xuân 2021 - 
2022 ở xã Cát Lâm; thâm canh 
cây bắp trên chân đất chuyển 
đổi vụ Hè Thu, ở xã Cát Hanh; 
nuôi ghép tổng hợp tôm, cua, 
cá trong ao sinh thái cây ngập 
mặn nước lợ, ở xã Cát Minh; 
trồng và thâm canh cỏ cao sản 
trên đất chuyển đổi, làm thức 
ăn cho gia súc, ở xã Cát Hiệp; 
nuôi cá thát lát cườm thương 
phẩm trong hồ chứa thuỷ lợi 

gắn với liên kết tiêu thụ sản 
phẩm, ở xã Cát Hưng.

Điểm đặc biệt là với nhiều 
mức độ khác nhau, cả 8 mô 
hình trên đều gặt hái thành 
công. Không chỉ về hiệu quả 
kinh tế, thông qua các mô 
hình, đã từng bước hình 
thành tư duy sản xuất theo 
hướng hữu cơ cho nông dân, 
tạo ra nông sản an toàn, chất 
lượng đáp ứng cho nhu cầu thị 
trường; giúp nông dân có tư 
duy gắn kết giữa sản xuất với 
tiêu thụ, làm tăng giá trị đầu ra 
sản phẩm.            TRƯỜNG GIANG

Bằng nguồn vốn TX An 
Nhơn hỗ trợ và vốn đối ứng của 
địa phương, xã Nhơn Tân đầu 
tư gần 30 tỷ đồng nâng cấp mở 
rộng tuyến giao thông ĐH 36 
đi hồ Núi Một (đoạn từ Trường 

THCS Nhơn Tân đến cống Cao 
và cầu ông Tạo thuộc thôn Thọ 
Tân Bắc) với chiều dài 2.265 m.

Theo thiết kế, đây là công 
trình đường đô thị, xây dựng 
đạt vận tốc 40 km/giờ, tải trọng 

10 tấn, mặt đường rộng 11 m 
thảm bê tông nhựa, vỉa hè mỗi 
bên rộng 2 m. 

Công trình phấn đấu hoàn 
thành đưa vào sử dụng trong 
tháng 1.2023.               XUÂN THỨC

Ngày 14.11, Sở NN&PTNT 
An Giang phối hợp với Công ty 
CP Tập đoàn Lộc Trời (Tập đoàn 
Lộc Trời) tổ chức hội nghị bàn kế 
hoạch liên kết tiêu thụ 110 nghìn ha  
lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023.

Theo Sở NN&PTNT An 
Giang, vụ Đông Xuân 2022 - 2023, 
nông dân An Giang xuống giống 
canh tác trên gần 249 nghìn ha, 
trong đó, diện tích lúa hơn  
228.500 ha. Ước năng suất lúa vụ 
Đông Xuân đạt 7,4 tấn/ha, sản 
lượng đạt khoảng 1,7 triệu tấn 
và vụ mùa ước năng suất 4,16 
tấn/ha, sản lượng đạt 15.156 tấn.

Trên cơ sở các thỏa thuận 
trước đó, đến ngày 13.11, thông 
qua các HTX, THT và các hộ 
nông dân…, Tập đoàn Lộc Trời 
đã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ 
được 18.840 ha (đạt 17,13% so 
với kế hoạch). Theo kế hoạch, 
đến cuối tháng 11.2022, Tập đoàn 
Lộc Trời sẽ ký hợp đồng thêm 
với tổng diện tích 43.451ha và 
dự kiến trong tháng 12 sẽ triển 

khai ký hợp đồng với diện tích 
47.715 ha.

Ông Võ Văn Vang, Giám 
đốc Vùng 3 Cây lúa - Công ty 
CP Tập đoàn Lộc Trời cho biết 
phía Lộc Trời triển khai một số 
chính sách liên kết sản xuất lúa 
vụ Đông Xuân trên địa bàn An 
Giang với quy định vùng nguyên 
liệu diện tích tối thiểu 100 ha, 
cơ cấu giống Jasmine 85, OM18, 
OM5451, Nếp, DS 1, Lộc Trời 18, 
Lộc Trời 28. Đảm bảo nông dân 
tham gia liên kết sản xuất trong 
vùng nguyên liệu có lợi nhuận 
hơn so với nông dân bên ngoài. 
Cơ cấu giống đa dạng, nhiều 
phương thức liên kết cho hợp 
tác xã, nông dân chọn lựa.

Sắp tới của Tập đoàn Lộc 
Trời sẽ đầu tư xây dựng vùng 
nguyên liệu nếp chất lượng cao 
tại huyện Phú Tân với diện tích 
dự kiến là 10.000 ha, canh tác 
theo tiêu chuẩn chất lượng cao 
để xuất khẩu sang EU.                    

(Theo VietnamPlus)

Đầu tư nâng cấp tuyến giao thông ĐH 36 
đi hồ Núi Một

Tập đoàn Lộc Trời liên kết 
với nông dân An Giang

Phù Cát đạt kết quả tốt 8 mô hình khuyến nông

Toàn huyện An Lão hiện có 
10 tổ chức hội nông dân (HND) 
cấp cơ sở, 57 chi hội với 4.280 
hội viên nông dân. Qua thực 
hiện phong trào thi đua sản 
xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, 
toàn huyện hiện có trên 600 hộ 
nông dân SXKD giỏi các cấp. 
Các hộ SXKD giỏi các cấp đã 
tạo việc làm cho hơn 1.000 lao 
động; giúp đỡ vốn, giống cây, 
con và kinh nghiệm sản xuất 
cho các hộ nông dân nghèo. 
Nhờ vậy, hằng năm có hơn 400 
hộ nông dân thoát nghèo, góp 
phần tích cực vào công tác giảm 
nghèo của địa phương, từng 
bước nâng cao đời sống nông 
dân, nhất là nông dân là người 
dân tộc thiểu số ở vùng cao.

Cùng với việc giới thiệu, xây 
dựng nhiều mô hình SXKD phù 
hợp với nông dân trong huyện, 
Hội còn tạo điều kiện đầu tư 
phát triển bằng cách nhận ủy 
thác với Ngân hàng CSXH, 
Ngân hàng NN&PTNT hơn  
108 tỷ đồng, cho hơn 1.650 lượt 
hội viên vay vốn. Cùng với đó, 
Hội còn quản lý tốt, sử dụng đạt 
hiệu quả cao quỹ hỗ trợ nông dân 
các cấp với kết dư hơn 3 tỷ đồng,  
hỗ trợ trên 90 lượt hộ nông dân 
vay phát triển kinh tế.

Nhờ phối hợp, kết hợp tốt 
trong triển khai nhiều chương 
trình phát triển KT-XH, đến 
nay toàn huyện có 7 HTX hoạt 

Đồng hành cùng nông dân 
trong sản xuất, đời sống

Nhiều năm qua, Hội Nông dân huyện An Lão 
đã bám sát các chủ trương, cơ chế, chính 
sách của Trung ương, tỉnh, huyện để hỗ trợ 
nông dân xây dựng các mô hình phát triển 
kinh tế, góp phần tích cực vào việc đổi mới 
bộ mặt địa phương.

động trong lĩnh vực dịch vụ 
nông nghiệp, 24 chi, tổ hội nghề 
nghiệp. Các mô hình này nhận 
được sự quan tâm, động viên 
rất lớn từ chính quyền, qua đó 
đã góp phần hình thành nhiều 

HTX, chi, tổ hội nghề nghiệp; 
đồng thời làm thay đổi tư duy, 
nhận thức của hội viên trong áp 
dụng các tiến bộ KHKT, công 
nghệ mới, mạnh dạn tiếp cận 
quy trình sản xuất VietGAP, 

theo hướng hữu cơ, liên kết với 
DN phát triển sản xuất.

Anh Bùi Văn Định, Tổ 
trưởng tổ hội Trồng tiêu xã An 
Tân, cho biết: Chúng tôi được 
HND huyện tạo điều kiện tham 
gia các lớp tập huấn ở huyện 
để áp dụng vào sản xuất. Các 
thành viên trong tổ còn được 
hỗ trợ cho vay 200 triệu đồng 
từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. 
Từ 1,5 ha ban đầu, chúng tôi đã 
mở rộng diện tích trồng tiêu lên 
hơn 5 ha.

Ngoài ra, các cấp HND 
đã tuyên truyền, vận động 
hội viên, nông dân tham gia 
chương trình OCOP. Đến nay 
An Lão đã có 14 sản phẩm 
đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh, 5 
sản phẩm được Cục Sở hữu 
trí tuệ cấp chứng nhận nhãn 
hiệu, 5 hộ nông dân sản xuất 
kinh doanh giỏi đưa sản phẩm 
nông nghiệp lên sàn thương 

mại điện tử với sự góp công 
rất lớn của HND. Có thể nói 
chuyển biến trong đời sống, 
SXKD của nông dân An Lão 
luôn có dấu ấn của HND và 
những hạt nhân nhiệt thành 
với công tác Hội.

Ông Đinh Văn Rơm, Chi 
hội trưởng Chi hội Nông dân 
thôn 2, thị trấn An Lão, chia sẻ: 
Là chi hội trưởng, tôi chủ động 
lắng nghe, nắm bắt nhu cầu của 
hội viên, phối hợp với cơ quan 
chuyên môn, hội địa phương tổ 
chức các buổi sinh hoạt, tập huấn 
về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt 
và phổ biến những chủ trương, 
chính sách mới về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn. Gia đình 
cũng chưa khá giả đâu, nhưng 
tôi cố gắng hết lòng với công tác 
hội, vì mình cũng là nông dân, 
hiểu được những băn khoăn, 
trăn trở, bức xúc của người nông 
dân trước những khó khăn, thiếu 
thốn trong cuộc sống và sản xuất 
khi gặp phải.

Ông Đinh Văn Hùng, Phó 
Chủ tịch HND huyện, cho biết: 
Những năm qua, với sự nỗ lực, 
quan tâm đồng hành cùng hội 
viên, HND đã giúp hội viên 
vươn lên phát triển kinh tế 
với các mô hình đạt hiệu quả 
cao, tạo việc làm, thu nhập cho 
nhiều lao động ở địa phương. 
Thời gian tới, ngoài hỗ trợ về 
vốn cũng như giúp hội viên tiếp 
cận, ứng dụng tiến bộ KHKT 
vào sản xuất, Hội tiếp tục hướng 
dẫn, hỗ trợ hội viên thành lập 
các tổ chăn nuôi, trồng trọt để 
tạo sự liên kết, giúp giảm chi 
phí đầu tư, tăng năng suất, chất 
lượng sản phẩm, mang lại thu 
nhập ổn định cho nông dân...       

DIỆP THỊ DIỆU

Lãnh đạo Hội 
Nông dân 
tỉnh và huyện 
An Lão tham 
quan mô hình 
trồng tiêu của 
hộ ông Bùi 
Văn Định ở xã 
An Tân.   
 Ảnh: D.T.D

Ông Trần Chanh - một hội viên nông dân điển hình trong phong trào thi đua sản xuất 
giỏi ở thôn Thanh Sơn, xã An Tân - chăm sóc vườn cây ăn quả của mình.              Ảnh: D.T.D
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Công chiếu 
phim 
“Huyền sử 
Vua Đinh”

Công chiếu vào dịp 
kỷ niệm Ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20.11, phim 
là một góc nhìn mới mô tả 
câu chuyện Đinh Bộ Lĩnh 
dẹp loạn 12 sứ quân, thống 
nhất đất nước. Mở đầu 
bằng việc Đinh Bộ Lĩnh dập 
tắt nội loạn ổn định gia tộc, 
bộ phim kể về quá trình 
vua Đinh lần lượt kết minh, 
chiêu hàng hoặc tiêu diệt 
các sứ quân khác. 

Xuyên suốt phim là 
những màn đấu trí, đấu 
dũng, đấu mưu gay cấn 
và những màn phục kích 
đầy bất ngờ, mô tả sự khó 
khăn của Đinh Bộ Lĩnh 
trong quá trình dẹp loạn 
12 sứ quân, từ đó khắc 
họa một vị vua đầy tài 
năng và mưu lược. Xen lẫn 
trong phim là câu chuyện 
về tình mẫu tử thiêng 
liêng, cùng một chút huyền 
huyễn sẽ tạo thêm những 
hấp dẫn cho bộ phim.

Với tinh thần “Dân ta 
phải biết sử ta”, bộ phim 
kỳ vọng sẽ tạo thành một 
trào lưu về làm phim lịch 
sử, qua đó thu hút những 
nhà đầu tư, nghệ sĩ, tham 
gia thực hiện nhiều hơn 
nữa những bộ phim về lịch 
sử Việt Nam. 

(Theo VOV)

Theo Sở VH&TT, toàn tỉnh 
có 90 lễ hội truyền thống cấp 
xã, huyện; 5 lễ hội văn hóa cấp 
tỉnh (liên hoan quốc tế Võ cổ 
truyền Việt Nam tại Bình Định, 
lễ kỷ niệm Chiến thắng Đèo 
Nhông - Dương Liễu, lễ kỷ 
niệm Chiến thắng Đồi Mười, 
Ngày hội VH&TT miền biển 
tỉnh, Ngày hội VH&TT các dân 
tộc thiểu số miền núi tỉnh) và 2 
lễ hội truyền thống cấp tỉnh (lễ 
hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc 
Hồi - Đống Đa và lễ hội Chùa 
Bà - Cảng thị Nước Mặn). Bình 
Định không có lễ hội du nhập 
từ nước ngoài. 

Nhiều kết quả tích cực
Ông Tạ Xuân Chánh, Giám 

đốc Sở VH&TT, cho biết: Qua 
theo dõi, đa số các lễ hội diễn ra 
trên địa bàn tỉnh được tổ chức 
theo định kỳ, phù hợp, tuân 
thủ nghiêm túc Nghị định số 
110/2018/NĐ-CP về quy định 
và tổ chức lễ hội. Các lễ hội 
truyền thống, văn hóa từ cấp 
tỉnh đến huyện, xã được tổ chức 
trên tinh thần tiết kiệm, không 
phô trương, lãng phí; giữ gìn, 
phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc và thực hiện nếp sống văn 
minh tại các di tích, lễ hội.

Điều đáng mừng là nhiều 
lễ hội do cấp xã quản lý ngày 
càng bài bản, phát huy tốt hiệu 
quả trong đời sống xã hội, trở 
thành thành tố quan trọng 

trong quá trình phát triển KT-
XH trên địa bàn.Việc tế lễ ở các 
lễ hội làng, nhà chùa, nhà thờ, 
thánh thất đa phần được thực 
hiện một cách trang nghiêm, 
gọn, tính xã hội hóa cao, lành 
mạnh, không sa vào mê tín dị 
đoan, không lợi dụng lễ hội để 
kinh doanh bất chính. Chính 
quyền địa phương hoặc ban tổ 
chức lễ hội đều thực hiện xin 
phép, thông báo theo phân cấp 
quản lý trước khi tổ chức lễ. 

Điểm đặc biệt ở tỉnh Bình 
Định là các lễ hội không thực 
hiện bán vé, thu tiền tham dự 
lễ hội. Phần tiền lễ được kiểm 
soát, quản lý, sử dụng công khai, 
minh bạch, đúng mục đích. Có 
thể kể đến: Lễ hội làng nghề 
rượu Bàu Đá (xã Nhơn Lộc), 
lễ hội Vía Bà (xã Nhơn Phong), 
TX An Nhơn; lễ hội làng nghề 
dệt chiếu Chương Hòa (xã Hoài 
Châu Bắc, TX Hoài Nhơn); lễ hội 
Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn 
(xã Phước Quang, huyện Tuy 
Phước), lễ hội cúng Chồm (xã 
Ân Phong, huyện Hoài Ân)… 

Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền

Dù có nhiều ưu điểm, tổ 
chức đúng quy định nhưng 
hoạt động lễ hội trên địa bàn 
tỉnh vẫn còn một số hạn chế. 
Ở số ít lễ hội, trong đó có lễ 
hội chùa Ông Núi (xã Cát Tiến, 
huyện Phù Cát), hội Chợ Gò 
(thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy 
Phước)… vẫn còn hiện tượng 
xin xăm, bán hàng rong, làm 
giảm đi tính tôn nghiêm và 
những nét đẹp văn hóa. Ý thức 
thực hiện nếp sống văn hóa, 
văn minh của một số người 
dân tham gia lễ hội còn chưa 
cao, vẫn còn tình trạng xả 
rác bừa bãi, trang phục phản 
cảm, chen lấn tại một số lễ 
hội. Ngoài ra, một số điểm tổ 
chức lễ hội, cơ sở vật chất, hạ 
tầng còn hạn chế, chưa đáp 
ứng đủ không gian cho người 
tham gia dẫn đến chen lấn, 
mất kiểm soát ở một vài thời 
điểm nhất định.

Để công tác quản lý và tổ 
chức lễ hội thời gian tới diễn 

ra trật tự, an toàn, phát huy 
giá trị bản sắc văn hóa truyền 
thống, tạo điểm nhấn phát 
triển du lịch, ông Tạ Xuân 
Chánh cho biết: “Chúng tôi sẽ 
tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các 
địa phương, đơn vị liên quan 
tổ chức thật tốt các lễ hội. Một 
mặt duy trì, nâng cao các ưu 
điểm mà ta đã có, mặt khác tiếp 
tục nghiên cứu để làm rõ các 
đặc trưng của ta để giới thiệu, 
quảng bá rộng rãi. Muốn lễ hội 
tham gia phục vụ du lịch, thu 
hút nhiều du khách thì mình 
phải cho người ta thấy những 
nét riêng có, độc đáo của riêng 
mình! Ví dụ, có nhiều nơi cũng 
có truyền thống về võ cổ truyền 
chứ, nhưng nói đến “miền đất 
võ” thì chỉ có Bình Định; đô 
thị cổ cũng nhiều nhưng lễ 
hội Chùa Bà - Cảng thị Nước 
Mặn gắn với nơi phôi thai chữ 
Quốc ngữ thì chỉ về Bình Định 
mới có trải nghiệm; lễ hội kỷ 
niệm chiến thắng Ngọc Hồi - 
Đống Đa tại huyện Tây Sơn 
thì rõ rồi!”.            AN NHIÊN

Phát huy hiệu quả công tác 
quản lý, tổ chức lễ hội

Mỗi năm, ở tỉnh Bình Định 
diễn ra gần 100 lễ hội với 
nhiều quy mô khác nhau. 
Các lễ hội này góp phần phát 
huy truyền thống văn hóa 
của dân tộc nói chung, địa 
phương nói riêng, góp phần 
thúc đẩy KT-XH phát triển.

Lễ hội Vía Bà, xã Nhơn Phong, TX An Nhơn.             Ảnh: A.N

đức tin, an trú lòng mình, để biết 
bao dung, yêu thương hơn? Nhiều 
tạp văn của Trần Nhã Thụy đi tìm lời 
giải đáp ấy. 

Một điều dễ thấy, nhà văn luôn 
hướng đến cái nhìn nhân văn, nhân 
hậu. Điều đó được gửi gắm ý nhị 
qua việc anh đề cập đến cái tâm 
của người làm công việc sáng tạo: 
“Người sáng tác, vẫy vùng trong 
hiện thực, thường biểu lộ cái “sát 
căn” mà mình không kiểm soát 
được. Có nhiều cái hay nhưng ác, 
hiểm. Và, nhiều người thường lấy 
làm thích thú về điều ấy. Và, xưa nay, 
đa số cũng dùng văn chương như 
một thứ  “vũ khí chiến đấu”, đâm 
chỗ này chém chỗ kia. Nhưng rốt 
cuộc chẳng hạ được ai mà chỉ làm 
thương tổn chính mình” (Tâm thơ).

Nhiều tạp văn của Trần Nhã 
Thụy thể hiện những trăn trở trước 
bao vấn đề lớn đang tồn tại: Những 

đảo lộn các giá trị; bất ổn về vấn đề 
tri nhận, giáo dục; sự xuống cấp của 
đạo đức; sự phủ dày của cái ác… 
Con người đang tạo nên những 
thương tổn, cho mình/cho người, 

và họ tìm sự chữa lành bằng chính 
những “ảo giác”, trong góc nhìn 
của Trần Nhã Thụy, Facebook hay 
mạng xã hội là thuốc phiện của con 
người. Smartphone là thuốc phiện 
của con người. Sửa sắc đẹp là thuốc 
phiện của con người. Thực phẩm 
chức năng là thuốc phiện của con 
người. Bóng đá là thuốc phiện của 
con người. Tôn giáo vẫn là thuốc 
phiện của con người... Giáo dục 
càng là thuốc phiện của con người... 

Nhưng tại sao thuốc phiện nào 
cũng không tốt?… Ngày nay, chúng 
ta càng chứng kiến những tham 
vọng quyền lực (cũng được xem 
là thuốc phiện của con người) đã 
mau chóng sụp đổ. Có những người 
mà mới ngày hôm qua, quyền lực 
thuộc loại “dưới một người trên vạn 
người”, nhưng hôm nay đã vướng 
vòng lao lý, phải đối diện với án tử, 
nhưng nặng nề hơn là tòa án lương 

tâm ngàn đời không gột sạch” 
(Thuốc phiện của mỗi người).

Tập sách rọi vào nhiều ngóc 
ngách đời sống, tâm hồn đang 
hiện diện quanh ta bằng một 
thứ ánh sáng lạ. Qua những lát 
cắt, nhà văn thể hiện góc nhìn 
nghiệm sinh, xộc thẳng vào 
những thói tật làm con người trở 
nên “son phấn”, xấu xí. Đôi khi, 
tinh thần trào lộng, sự tự giễu đã 
mang đến những hiệu ứng xúc 
cảm thú vị. Nó gần gũi và chân 
thật, đưa văn của tác giả gần hơn 
với người đọc. 

Nhà văn Trần Nhã Thụy tên 
thật là Trần Trung Việt, sinh năm 
1973. Hiện anh đang sống và 
làm việc tại TP Hồ Chí Minh và 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong và ngoài 
căn phòng tôi là tập tạp văn thứ 
tư của anh. 

VÂN PHI

Đọc Trong và ngoài căn phòng 
tôi (NXB Hội Nhà văn, 2022) - tập 
tạp văn vừa ra mắt của Trần Nhã 
Thụy, ta có cảm giác nhà văn 
vừa lật xới, bóc tách muôn mặt 
đời sống, vừa hóm hỉnh đùa vui, 
chiêm nghiệm, chia sẻ cùng ta 
trong những góc nhìn thú vị.

Nhà văn đề cao đến tính 
trung thực. Anh không ngần ngại 
xác lập “trung thực là bước đầu 
tiên để đi trên con đường tự do”, 
để từ đó mỗi cá nhân tìm thấy sự 
thanh thản trong lòng mình. Có 
khi, nhà văn mượn một chuyện 
bâng quơ nào đó để khám phá 
nội tại tâm hồn, tìm chút lửa hơ 
háp, khi những khoảng tối mênh 
mông đang từng ngày xâm lấn 
lấy ta giữa những bề bộn, xô bồ 
thực tại. Làm sao con người luôn 
hướng về điều thiện, nhặt nhạnh 
những nét đáng yêu để bồi đắp 

Nghĩ suy về đời sống quanh ta…
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Bình Định
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Từ đầu tháng 11.2022 đến 
nay, các địa phương trong tỉnh 
đã triển khai công tác khám sức 
khỏe tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ năm 2023 (gọi 
tắt là công tác khám tuyển). 
Để đảm bảo công tác này đạt 
kết quả cao, các huyện, thị xã, 
thành phố đã tập trung tuyên 
truyền, vận động nhân dân 
thực hiện nghiêm túc Luật 
Nghĩa vụ quân sự (NVQS); 
triển khai đồng bộ các biện 
pháp để động viên, giáo dục 
thanh niên (TN) và gia đình 
đưa con em đến nơi khám. 

Tại xã Nhơn An (TX An 
Nhơn), Ban CHQS xã đã tham 
mưu cho Hội đồng NVQS xã 
thực hiện chặt chẽ, chu đáo 
các khâu xét duyệt chính trị, 
chính sách. Trên cơ sở đó, Hội 
đồng NVQS xã đã phát lệnh gọi 
khám cho 100 TN đủ điều kiện. 
Ông Huỳnh Hữu Hào, Chỉ huy 
trưởng Ban CHQS xã Nhơn An, 
cho biết: “Các trường hợp được 
tạm hoãn và miễn nhập ngũ 
đều được Hội đồng NVQS xã 
xét duyệt công khai, dân chủ, 
hợp tình, hợp lý. Nhờ thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền nên tỷ 
lệ TN lên trạm khám đạt cao; 
kết quả khám sức khỏe của TN 
tương đối khả quan, nhiều TN 
đạt sức khỏe loại 1 và 2”.

Tại các điểm khám tuyển 
ở các địa phương, số TN đi 
làm ăn xa đều chấp hành khi 
nhận thông báo, thu xếp công 
việc về địa phương tham gia 
khám tuyển. TN Nguyễn Đình 
Thạch (22 tuổi, thôn Tân Dân, 
xã Nhơn An) nói: “Có việc làm 
ổn định là thợ hớt tóc ở TP Hồ 
Chí Minh, nhưng khi nhận 
được lệnh, tôi đã sắp xếp công 
việc để về khám tuyển. Tham 
gia NVQS là nghĩa vụ vẻ vang 
của công dân, nên nếu trúng 
tuyển, đó cũng sẽ là vinh dự 

Trong những năm qua, công tác 
đối ngoại biên phòng thường xuyên 
được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị thực hiện hết sức nghiêm túc. Đặc 
biệt, BĐBP tỉnh đã đề ra quyết tâm xây 
dựng lực lượng trở thành “điểm sáng 
về công tác đối ngoại biên phòng”. 
Mới đây, tại Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu Cảng Quy Nhơn, BĐBP tỉnh đã 
ra mắt CLB học tập ngoại ngữ. Việc 
thành lập CLB nhằm tạo môi trường 
thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ phát 
huy tinh thần tự giác nghiên cứu học 
tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ 
năng giao tiếp. 

Hiện nay, CLB học tập ngoại ngữ 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy 
Nhơn duy trì sinh hoạt mỗi tuần một 
chủ đề vào tối thứ Tư, phát trên loa 
phát thanh nội bộ hằng ngày. Trung 

Bộ CHQS tỉnh 
phát động đợt 
thi đua cao điểm

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức 
phát động đợt thi đua cao 
điểm chào mừng kỷ niệm  
50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện 
Biên Phủ trên không (12.1972 - 
12.2022) với chủ đề “50 ngày 
thi đua lập công quyết thắng”.

Đợt thi đua nhằm cổ vũ, 
động viên cán bộ, chiến sĩ 
LLVT tỉnh ra sức thi đua phát 
huy truyền thống yêu nước, 
lòng tự hào dân tộc, ý chí cách 
mạng, tinh thần quyết chiến, 
quyết thắng và những chiến 
công oanh liệt của quân và 
dân trong chiến dịch 12 ngày 
đêm lịch sử; khẳng định sự 
đúng đắn của đường lối chiến 
tranh nhân dân, quốc phòng 
toàn dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, Bác Hồ kính yêu. Qua 
đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ có 
nhận thức đúng, trách nhiệm 
cao, quyết tâm thi đua, phấn 
đấu vươn lên hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ được giao.                   

ANH TUẤN

Hỗ trợ quân 
nhân có hoàn 
cảnh khó khăn 
xây nhà

Ngày 12.11, Bộ CHQS tỉnh, 
Ban CHQS huyện Phù Cát 
phối hợp với chính quyền địa 
phương tổ chức khởi công xây 
dựng nhà Đồng đội tặng thiếu 
tá quân nhân chuyên nghiệp 
Nguyễn Thị Thanh Hương 
(nhân viên quản lý, nấu ăn, 
Ban CHQS huyện Phù Cát, 
hiện ở khu phố An Hòa, thị 
trấn Ngô Mây).

Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh 
Hương có hoàn cảnh khó khăn. 
Ngôi nhà được xây với quy mô 
nhà cấp 4, diện tích 60 m2. Bộ 
Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu 
đồng trích từ Quỹ Nhà đồng 
đội; dự kiến thi công trong  
90 ngày.                          A.TUẤN

Nâng cao chất lượng tân binh 
từ khâu khám tuyển

Yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyển quân năm 2023 là tiếp tục thực hiện phương châm “tuyển người nào, chắc 
người đó”. Do vậy, các địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện chặt chẽ, bài bản công tác khám sức 
khỏe với quyết tâm nâng cao chất lượng tân binh ngay từ khâu khám tuyển.

lớn của tôi và gia đình”.
Ghi nhận tại các địa phương, 

hội đồng khám sức khỏe NVQS 
đều được kiện toàn và huy 
động các y, bác sĩ có trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ và kinh 
nghiệm trong khám tuyển để 
làm nhiệm vụ. Trong quá trình 
khám tuyển, hội đồng NVQS 
các địa phương xây dựng kế 
hoạch khám tuyển chặt chẽ, 
nghiêm túc; tổ chức khám theo 
đúng hướng dẫn, quy định; 
đảm bảo kết luận khách quan, 
chính xác chất lượng sức khỏe 
của từng TN. Bên cạnh đó, các 
địa phương cũng đầu tư thêm 
nhiều trang thiết bị mới phục 
vụ tốt công tác khám tuyển. 

Đặc biệt, năm 2022 là năm 
đầu tiên thực hiện Nghị định 
37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị 
định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực quốc 
phòng, cơ yếu; quản lý, bảo 

vệ biên giới quốc gia; trên các 
vùng biển, đảo và thềm lục địa. 
Theo nghị định này, mức xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực NVQS tăng mạnh, góp 
phần nâng cao ý thức chấp 
hành Luật NVQS của công dân. 

Theo Ban Quân lực (Bộ 
CHQS tỉnh), kết quả khám 
tuyển tại một số địa phương 
rất khả quan. Đến ngày 11.11, 
có 36 xã, phường, thị trấn ở 
TP Quy Nhơn, TX Hoài Nhơn, 
An Nhơn, huyện Phù Mỹ, Tuy 
Phước và Tây Sơn đã triển khai 
công tác khám tuyển. Theo đó, 
các địa phương đã phát lệnh 
khám cho 3.567 TN, có 2.867 
TN lên khám, đạt 80,38%; có 
953 TN đạt sức khỏe tham gia 
NVQS, đạt 33,2%. 

Theo thượng tá Đỗ Minh 
Chiến, Phó Tham mưu trưởng 
Bộ CHQS tỉnh, nhằm tránh sai 
sót cũng như có điều kiện giúp 
đỡ các cơ sở kịp thời tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc, 
Hội đồng NVQS tỉnh đã thành 
lập đoàn công tác đến kiểm tra 
trực tiếp tại cơ sở trong quá 
trình thực hiện công tác tuyển 
quân. Qua kiểm tra cho thấy, 
các địa phương đã chủ động 
phối hợp làm tốt quy trình 
tuyển quân từ khâu tổ chức 
tuyên truyền Luật NVQS, công 
khai danh sách TN được miễn, 
hoãn gọi nhập ngũ; TN đi làm 
ăn xa được gọi về địa phương 
đúng thời gian quy định. Quá 
trình tổ chức luôn đúng, đủ các 
khâu, các bước, nhất là khâu 
khám tuyển khoa học, chặt chẽ 
và minh bạch.

Với sự vào cuộc tích cực 
của cả hệ thống chính trị cùng 
sự đồng thuận trong nhân 
dân, tin tưởng rằng công tác 
tuyển quân năm 2023 tiếp tục 
đạt được mục tiêu, yêu cầu 
đề ra là đảm bảo số lượng và  
chất lượng.              HỒNG PHÚC

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại xã Nhơn An (TX An Nhơn).                                                                                               Ảnh: H.P

Nâng cao trình độ ngoại ngữ để làm tốt đối ngoại biên phòng

úy Lê Công Bằng, Đội trưởng Đội vận 
động quần chúng, Chủ nhiệm CLB, 
cho biết: Cán bộ, chiến sĩ công tác 
ở khu vực cửa khẩu thường xuyên 
làm việc với người nước ngoài. Khi 

tham gia CLB, cán bộ, 
chiến sĩ được trau dồi 
thêm các kiến thức, 
kỹ năng, nhất là các 
nội dung liên quan 
trực tiếp đến công 
tác chuyên môn, vận 
dụng hiệu quả vào 
thực tiễn công tác. 

Thiếu úy Hoàng 
Hoài Nam, cán bộ 
Đ ồ n  B i ê n  p h ò n g 
Cửa khẩu Cảng Quy 
Nhơn,  được  g iao 
nhiệm vụ hướng dẫn 
nâng cao trình độ 

ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ đơn 
vị. “Tôi đã chuẩn bị đầy đủ giáo án, 
nội dung phục vụ cho việc chia sẻ 
kiến thức ngoại ngữ cho đồng đội. 
Trọng tâm là xây dựng các tình huống 

thường gặp trong công tác chuyên 
môn ở cửa khẩu; tổ chức nhập vai đối 
thoại trực tiếp bằng tiếng Anh để giúp 
mọi người tiếp thu được nhanh hơn”, 
anh Nam cho hay. 

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hiệp, 
Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu Cảng Quy Nhơn, cho biết thêm: 
Trên cơ sở kế hoạch của BĐBP tỉnh, 
đơn vị đã ưu tiên các sĩ quan trẻ được 
đào tạo ở môi trường trong quân đội 
thành thạo ngoại ngữ để hỗ trợ, kèm 
cặp những người khác. Trong quá 
trình hoạt động, CLB sẽ thực hiện 
theo phương châm “người biết dạy 
người chưa biết”, “lấy tự học làm 
cốt”. Việc thành lập và đưa CLB đi 
vào hoạt động đã tạo luồng khí thế 
mới, thu hút cán bộ, chiến sĩ tham 
gia, tạo động lực để hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ được giao.  CÔNG CƯỜNG

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn duy trì học ngoại ngữ cho 
cán bộ, chiến sĩ đơn vị.                                                                          Ảnh: CÔNG CƯỜNG 
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Bình Định

Tính từ ngày 1.10 - 13.11, 
CA TX Hoài Nhơn đã thu nhận 
16.646 hồ sơ cấp tài khoản 
định danh điện tử mức độ 2, 
đưa tổng số hồ sơ đã thu nhận 
lên 35.852 hồ sơ. Số hồ sơ còn 
lại theo chỉ tiêu được giao, CA 
thị xã sẽ phấn đấu hoàn thành 
trước ngày 31.12.2022.

 

TX Hoài Nhơn được CA 
tỉnh giao chỉ tiêu cấp tài 
khoản định danh điện tử mức 
độ 2 nhiều thứ 2 trong các địa 
phương với 60.892 hồ sơ (chỉ 
sau TP Quy Nhơn). Để hoàn 
thành chỉ tiêu này, mỗi ngày 
CA thị xã phải tiếp nhận trên 
760 hồ sơ. 

Hiện nay, CA TX Hoài 
Nhơn đang triển khai thực 
hiện đợt cao điểm “90 ngày, 
đêm” chuẩn bị cho việc bỏ sổ 
tạm trú, sổ hộ khẩu giấy với 
nhiều biện pháp quyết liệt, 
vừa thuận lợi cho người dân, 
vừa đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Theo trung tá Nguyễn Thị 
Mai, Đội trưởng Đội Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự 
xã hội (CA TX Hoài Nhơn), 
một số người dân vẫn thờ ơ 
do chưa thấy được sự cần thiết 
của việc này. Do đó, Đội đẩy 
mạnh tuyên truyền cho người 
dân biết được lợi ích của việc 

Là địa phương nằm ở cửa 
ngõ ra vào TP Quy Nhơn, huyện 
Tuy Phước có các tuyến giao 
thông quan trọng đi qua như 
QL 19, QL 19C, QL 1, đường 
sắt Bắc - Nam, ga Diêu Trì, 
hằng ngày có lượng lớn người 
và phương tiện lưu thông, 
giao thương. Ngoài ra, trên địa 
bàn còn có Cụm công nghiệp 
Phước An thu hút hàng nghìn 
công nhân của huyện và các địa 
bàn lân cận đến làm việc. Từ 
đó, công tác phòng ngừa, đấu 
tranh với các loại tội phạm gặp 
nhiều khó khăn. 

Để đảm bảo trật tự trị an, 
giữ môi trường an ninh, an 
toàn cho phát triển KT-XH, CA 
huyện Tuy Phước đã sâu sát địa 
bàn, dựa vào quần chúng nhân 
dân, thường xuyên mở các đợt 
tấn công trấn áp tội phạm, kịp 
thời điều tra, phá nhanh nhiều 
vụ án, được nhân dân tin tưởng, 
đánh giá cao.

Điển hình như vụ trộm cắp 
tài sản xảy ra vào rạng sáng 
ngày 27.8 tại Trường Trung 
cấp Phật học Bình Định - Tu 
viện Nguyên Thiều (thôn Đại 
Lễ, xã Phước Hiệp). 3 ni cô là 
tu sĩ đang học tại trường cho 

Tập huấn nghiệp vụ 
PCCC&CNCH cho lực 
lượng bảo vệ các cơ 
quan, doanh nghiệp

Ngày 14.11, CA tỉnh đã 
tổ chức tập huấn nghiệp vụ 
PCCC&CNCH cho lực lượng 
bảo vệ các cơ quan, DN trên địa 
bàn tỉnh.

Các học viên tham gia lớp 
tập huấn được truyền đạt các văn 
bản pháp quy về công tác PCCC; 
vai trò, vị trí, tính chất, tầm quan 
trọng của công tác PCCC; kiến 
thức cơ bản về phòng chống 
cháy, nổ; quy trình cứu chữa 
một vụ cháy; chuyên đề PCCC 
cơ quan, DN, nơi tập trung đông 
người; PCCC điện, xăng dầu, 
khí gas hóa lỏng. Đồng thời, 
giới thiệu các phương tiện, hệ 
thống PCCC; cách bảo quản, sử 
dụng các phương tiện chữa cháy 
được trang bị tại cơ sở. Đồng 
thời, hướng dẫn cho học viên cài 
đặt ứng dụng “Báo cháy 114”. 

Ngoài ra, các học viên còn 
được hướng dẫn và thực hành 
cách sử dụng phương tiện chữa 
cháy để dập tắt đám cháy mới 
phát sinh.                            T.L

Người dân 
cảnh giác bắt trộm

Ngày 14.11, CA huyện Tây 
Sơn cho biết đã tạm giữ hình 
sự đối tượng Đặng Thế Kiệt (SN 
2000, ở xã Tây Giang, huyện Tây 
Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 12.11, lợi 
dụng nhà bà Phạm Thị V. (SN 
1978, ở cùng địa phương) không 
đóng cửa, Kiệt vào bên trong 
lấy trộm 2 bao lúa. Sau khi cất 
lúa trộm được cách nhà bà V. 
khoảng 50 m, Kiệt quay lại để 
trộm thêm thì bị người dân 
phát hiện, bắt giữ, giao cho CA 
huyện Tây Sơn. 

Kiệt đã có một tiền án về tội 
trộm cắp tài sản.            N.GIANG

Sâu sát địa bàn, điều tra, 
phá án nhanh

Nhờ tập trung bám sát địa 
bàn, sâu sát với cơ sở, thời 
gian qua, Công an huyện 
Tuy Phước đã kịp thời phát 
hiện, điều tra, làm rõ nhiều 
vụ vi phạm pháp luật, góp 
phần đảm bảo an ninh trật 
tự, tạo môi trường bình yên 
cho phát triển kinh tế - xã 
hội tại địa phương.

biết bị kẻ gian đột nhập lấy 
trộm 4 chiếc điện thoại di động 
với tổng trị giá khoảng 39 triệu 
đồng. Với tinh thần tích cực, 
khẩn trương, chỉ sau 24 giờ 
nhận tin báo, Cảnh sát hình sự 
CA huyện đã điều tra, làm rõ 
đối tượng thực hiện vụ trộm, 
kịp thời thu hồi điện thoại trả 
lại cho chủ nhân.

Mới đây nhất, lực lượng CA 
thị trấn Tuy Phước và CA xã 
Phước Lộc đã điều tra, làm rõ, 
bắt giữ đối tượng Hồ Thanh 
Quy (SN 1996, ở khu phố Phong 
Thạnh, thị trấn Tuy Phước) đã 
thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài 
sản gây bất an cho người dân 
trên địa bàn. Trước đó, vào các 
ngày 4, 5, 6.11, lực lượng CA 
địa phương nhận tin báo của 
người dân ở thôn Đại Tín (xã 
Phước Lộc) và khu phố Phong 
Thạnh (thị trấn Tuy Phước) bị 
kẻ gian đột nhập vào nhà, trộm 

1 máy tính xách tay, 1 bàn inox, 
1 xe đạp thể thao, 14 triệu đồng 
và nhiều giấy tờ tùy thân khác. 

Vào cuộc điều tra, chỉ sau 
24 giờ, CA đã bắt giữ thủ phạm 
Hồ Thanh Quy. Trước đó, đối 
tượng Quy có 1 tiền án về tội 
cưỡng đoạt tài sản, bị xử 18 
tháng tù giam.

Bám sát địa bàn, tiếp nhận, 
xử lý nhanh các nguồn tin tố 
giác tội phạm và tổ chức điều 
tra, phá án nhanh, CA huyện 
Tuy Phước đã mang lại sự 
tin tưởng cho nhân dân địa 
phương. Trong thư cảm ơn gửi 
đến lực lượng CA huyện vì đã 
nhanh chóng phá vụ trộm cắp 
tài sản, các tu sĩ đang học tại 
Trường Trung cấp Phật học 
Bình Định - Tu viện Nguyên 
Thiều viết: “Bằng nghiệp vụ 
chuyên nghiệp và sự tận tâm, 
lực lượng Cảnh sát hình sự đã 
tích cực điều tra, phá án nhanh, 

giúp chúng tôi nhận lại điện 
thoại để hỗ trợ cho việc học 
tập. Chúng tôi vô cùng cảm 
ơn lực lượng Cảnh sát hình sự 
CA huyện, kính chúc các anh 
nhiều sức khỏe, tiếp tục bảo 
vệ cuộc sống nhân dân an lành, 
hạnh phúc!”.

Theo trung tá Trương Hữu 
Hiệp, Phó trưởng CA huyện 
Tuy Phước, dự báo tình hình 
ANTT trên địa bàn huyện thời 
điểm cuối năm có nhiều diễn 
biến phức tạp, nhất là các loại 
tội phạm trộm cắp tài sản, cá 
độ bóng đá, cho vay nặng lãi, 
mua bán, sử dụng ma túy, chất 
kích thích…, CA huyện đã chủ 
động xây dựng phương án tấn 
công, trấn áp tội phạm, chỉ đạo 
các đội nghiệp vụ và CA các 
xã, thị trấn rà soát, xác định đối 
tượng, địa bàn trọng điểm để 
triển khai kế hoạch tấn công 
hiệu quả.             NGUYỄN HÂN

Lãnh đạo huyện Tuy Phước trao thưởng cho lực lượng CA huyện đã điều tra, phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên 
địa bàn xã Phước Sơn trong tháng 4.2022.                                                 Ảnh: N.TRUNG

Hoài Nhơn: Tăng tốc thu nhận hồ sơ CCCD 
và cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2

cấp tài khoản định danh điện 
tử mức độ 2. 

Lãnh đạo CA thị xã chỉ đạo 
các đội nghiệp vụ liên quan, 
CA các xã, phường chủ động 
rà soát, bố trí trang thiết bị, 
nhân sự hợp lý với chủ trương 
tăng cường tối đa cán bộ, thiết 
bị để thực hiện công tác số 

hóa tàng thư hộ khẩu. Cán bộ, 
chiến sĩ mỗi ngày chia làm 3 
ca làm việc liên tục từ 7 giờ 
đến 24 giờ hằng ngày, kể cả 
thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. 
Hiện nay, lượng hồ sơ CA thị 
xã tiếp nhận đạt 1.000 hồ sơ/
ngày, cao điểm có ngày lên 
đến 1.200 hồ sơ. 

CA TX Hoài Nhơn cũng chỉ 
đạo mỗi xã, phường thu nhận 
ít nhất 360 hồ sơ/ngày. Theo 
thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, 
Trưởng CA xã Hoài Sơn, để 
thực hiện hiệu quả, CA xã đến 
tận nhà dân và sử dụng mạng 
xã hội Zalo, Facebook để tuyên 
truyền, thông báo cho người 
dân biết thời gian, địa điểm 
cấp mã định danh. Đồng thời, 
CA xã hướng dẫn người dân 
chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ 
cần thiết như: CCCD, BHYT, 

CA TX Hoài Nhơn tuyên truyền về sự cần thiết của tài khoản định danh điện tử 
mức độ 2.                               Ảnh: T.L

BHXH, giấy phép lái xe, giấy 
đăng ký phương tiện… để tích 
hợp. Với cách làm như vậy, 
cán bộ xã tiếp nhận hồ sơ sẽ 
thuận tiện hơn, tránh mất 
nhiều thời gian hướng dẫn 
thủ tục, không để người dân 
chờ đợi lâu. 

Đáng chú ý, CA TX Hoài 
Nhơn đã thành lập 3 tổ công 
tác lưu động đến từng khu 
phố, trường học, công ty có 
đông công nhân để thu nhận 
hồ sơ. Để mọi việc diễn ra 
nhanh, trước khi đến các nơi 
này, thành viên các tổ lưu 
động đã nhập thông tin sẵn, 
khi đến nơi chỉ còn thao tác 
chụp ảnh và lăn tay, kiểm 
tra thông tin chính xác cho 
người dân. Nhờ đó, các tổ 
lưu động đang phát huy hiệu 
quả trong việc thu nhận hồ 
sơ, đảm bảo nhanh chóng, 
chính xác.    

       T.LONG
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Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW 
về phương hướng phát triển KT-XH và 
bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây 
Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 sẽ có nhiều điểm mới với tính 
đột phá.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ 
KH&ĐT Trần Duy Đông cho biết trước 
thềm hội nghị công bố chương trình 
hành động sẽ diễn ra vào ngày 20.11 tới.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy 
Đông nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa 
rất quan trọng đối với sự phát triển của 
vùng, đồng thời mở ra “cơ hội mới” 
cho vùng đất “phên dậu phía Tây của 
Tổ quốc - Nóc nhà của Đông Dương”.

Với chủ đề “Phát triển xanh - Hài 
hòa - Bền vững”, hội nghị sẽ được tổ 
chức tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, 
dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính. Chương trình 
dự kiến đón tiếp 500 đại biểu tham dự 
hội nghị.

Theo lãnh đạo Bộ KH&ĐT, đây là 
hội nghị “ba trong một”, được tổ chức 
không chỉ với mục đích công bố Chương 
trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW mà còn 
xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của 
các nhà đầu tư, hiệp hội DN trong nước, 
quốc tế, các đối tác phát triển trong việc 
đồng hành với Chính phủ trong triển 
khai các chương trình, dự án đầu tư có 
ý nghĩa quan trọng đối với phát triển 
KT-XH của toàn vùng.

Ông Trần Duy Đông nhấn mạnh Tây 
Nguyên có nhiều tiềm năng, lợi thế, đặc 
biệt là khí hậu thổ nhưỡng, tuy nhiên, 
vùng chưa xây dựng được thương hiệu 
nông sản và chưa xác định giá trị gia 
tăng cao.

Trên cơ sở đó, mục tiêu trong Nghị 
quyết số 23-NQ/TW là phát triển về 

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
Tây Nguyên có nhiều đột phá

Tây Nguyên có nhiều tiềm năng lợi thế, đặc biệt là khí hậu thổ nhưỡng, tuy nhiên vùng chưa xây dựng 
được thương hiệu nông sản và chưa xác định giá trị gia tăng cao.                                                   Ảnh: MPI cung cấp

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
tại Tây Nguyên. Đây cũng là cơ hội thu 
hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
vào các dự án nông nghiệp quy mô lớn, 
ứng dụng công nghệ cao, xây dựng 
thương hiệu để khẳng định với quốc tế.

Chương trình hành động của Chính 
phủ dự kiến đưa ra nhiều điểm mới, có 
tính đột phá trong phát triển của vùng, 
nhất là về định hướng phát triển, mục 
tiêu cụ thể, giải pháp rõ ràng, nhiệm vụ 
cụ thể; gắn với một số chủ trương lớn 
về xây dựng cơ chế chính sách đặc thù 
sẽ là cơ sở và là cơ hội cho vùng phát 
triển trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, 
Chính phủ dự kiến đề ra 7 nhóm nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm, bao gồm: Quán 
triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận 

trong xây dựng, tổ chức thực hiện các 
chương trình, kế hoạch hành động thực 
hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; phát 
triển kinh tế vùng nhanh và bền vững; 
phát triển văn hóa - xã hội và nguồn 
nhân lực; nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân; phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông quan trọng, du 
lịch đặc sắc; tập trung hoàn thiện thể 
chế, chính sách liên kết vùng; bảo đảm 
vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng 
cao hiệu quả công tác đối ngoại; tập 
trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị.

Ngoài ra, chương trình hành động 
của Chính phủ cũng đã đề ra 23 nhiệm 
vụ cụ thể và 9 dự án đầu tư và hạ tầng 
giao thông kết nối; phân công cho các 
bộ, ngành triển khai thực hiện, có lộ 
trình thời gian cụ thể.    (Theo Vietnam+)

Ngày 14.11, CA TP Hà Nội đưa ra 
cảnh báo, trong thời gian gần đây, xuất 
hiện tình trạng một số người dân mang 
theo can loại lớn để mua xăng về tích trữ 
hoặc bán lẻ tại cửa hàng, khu phố. Việc 
này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Xăng dầu là loại chất nguy hiểm, 
gây cháy, nổ cao và có tính chất lý, hóa 
đặc biệt. Nếu được tích trữ trong các 
can nhựa hoặc thiết bị chứa không phù 
hợp với đặc tính của xăng dầu thì rất dễ 
dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc do 

Hà Nội cảnh báo không nên tích trữ xăng, dầu trong nhà

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chi 
55 tỷ đồng hỗ trợ chủ, nài voi và các 
trung tâm chăm sóc nhằm chấm dứt nạn 
cưỡi voi, chuyển sang mô hình du lịch 
thân thiện với voi.

Ngày 14.11, ông Trần Xuân Phước, 
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu 
hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh 
Đắk Lắk, cho biết nguồn kinh phí trên 
do Tổ chức Động vật châu Á (AAF) tài 
trợ. Việc chi hỗ trợ thực hiện từ tháng 
11.2022 đến 12.2026, tại huyện Buôn Đôn 
(vườn quốc gia Yok Đôn; Trung tâm Bảo 
tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo 
vệ rừng tỉnh Đắk Lắk; các công ty du 
lịch) và huyện Lắk.

Đắk Lắk chi 55 tỷ đồng chấm dứt du lịch cưỡi voi

Du khách cưỡi voi trải nghiệm trên hồ Lắk, cuối 
năm 2019. 

Cuối năm trước, tỉnh Đắk Lắk ký kết 
với Tổ chức AAF về hợp tác mô hình du 
lịch thân thiện với voi. Theo đó, tỉnh 
không tổ chức du lịch cưỡi voi, hội thi 

voi bơi, đá bóng, diễu hành trên đường... 
Kinh phí AAF hỗ trợ được tỉnh chi cho 
chủ và nài để bù đắp thu nhập giảm sút 
do dừng khai thác voi. Các trung tâm 
du lịch được cấp kinh phí, kỹ thuật để 
chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện 
với voi...

Thời gian qua, tình trạng cưỡi voi 
du lịch đã ảnh hưởng sức khỏe, tuổi thọ 
và số lượng đàn voi trên địa bàn. Theo 
Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, tỉnh còn 
khoảng 140 con voi, giảm 90% số lượng 
so với năm 1980. Năm 2018, AAF cũng 
tài trợ 65.000 USD để chấm dứt du lịch 
cưỡi voi tại vườn quốc gia Yok Đôn.

(Theo VnE)

Chính quyền TP Seoul, Hàn Quốc 
ngày 14.11 đã chọn chị Nguyễn Thị Tâm 
Tình (45 tuổi), một người Việt Nam nhập 
tịch, là người nhận giải Daesang - giải 
thưởng danh giá nhất về các hoạt động 
thiện nguyện, tại lễ trao giải lần thứ 34. 
Như vậy, chị Tâm Tình là người nước 
ngoài nhập tịch đầu tiên nhận được giải 
Daesang. 

Được biết, chị Tâm Tình đã tham gia 
các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ 
cộng đồng người nước ngoài sống tại 
Hàn Quốc trong suốt 19 năm qua như 
làm phiên dịch viên cho người lao động, 
hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhi 
người Việt mắc bệnh tim.

Thời gian gần đây, chị còn làm thông 
dịch viên cho cộng đồng người nước 
ngoài trong các hoạt động tiêm vắc xin 
ngừa Covid-19.                  (Theo Tuổi Trẻ)

Người Việt được Hàn Quốc 
trao giải thưởng danh 
giá nhất về các hoạt động 
thiện nguyện

Chị Tâm Tình trong những hoạt động thiện nguyện 
giúp đỡ cho người nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng 
người Việt tại Hàn.                                  Ảnh: KYUNGHYANG

l Ngày 14.11, Việt Nam ghi nhận  
204 ca Covid-19. Đây là ngày thứ 3 liên 
tiếp số lượng ca mắc mới giảm. Hiện còn 
64 bệnh nhân nặng đang điều trị.

(Theo Tiền Phong)
l Ngày 14.11, Cơ quan điều tra Viện 

KSND Tối cao đã thông báo về việc bắt 
người phạm tội quả tang đối với ông Châu 
Văn Mỹ (52 tuổi), Phó Chánh án TAND tỉnh 
Bạc Liêu về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, tối 
11.11, tại nhà nghỉ C.H. (phường 1, TP Bạc 
Liêu), khi ông Mỹ đang có hành vi nhận hối 
lộ từ bà D.H.T. (45 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, 
tỉnh Bạc Liêu) thì bị bắt quả tang. Bà D.H.T. 
là bị cáo trong một vụ án trộm cắp tài sản 
và đã bị TAND huyện Hòa Bình tuyên phạt  
6 tháng tù giam.  (Theo SGGP)

l Tàu chở hàng chạy hướng Bắc - 
Nam khi đến gần ga Nha Trang (Khánh 
Hòa) bị trật bánh, khiến tuyến đường sắt 
tê liệt trong hơn 3 giờ, ngày 13.11. Chi 
nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh đã 
huy động khoảng 100 công nhân, kỹ sư 
cùng cần cẩu đến hiện trường để khắc 
phục. Sau khoảng 3 tiếng, sự cố được 
khắc phục, giúp thông tuyến đường sắt 
Bắc - Nam và các tàu tiếp tục chạy trở 
lại bình thường.  (Theo VnE)

va đập làm vỡ, thủng thiết bị chứa, rò 
rỉ xăng dầu ra ngoài, tạo thành môi 
trường dễ cháy, nổ, đặc biệt là trong 

không gian kín, hẹp.
Nhiều người dân chưa nắm rõ về 

tính chất cháy, nổ của xăng dầu; chưa ý 
thức hết được những tình huống nguy 
hiểm có thể xảy ra của việc tồn chứa xăng 
dầu trong nhà, còn có tình trạng sử dụng 
nguồn lửa, nguồn nhiệt gần khu vực tồn 
chứa xăng dầu.

Trước tình trạng mất an toàn về PCCC 
nêu trên, CA TP Hà Nội khuyến cáo: 

Đối với hộ gia đình, tuyệt đối không 
tích trữ xăng dầu trái phép dưới mọi 

hình thức. 
Đối với các cơ sở, DN kinh doanh xăng 

dầu, trong suốt quá trình hoạt động kinh 
doanh, phải tuân thủ tuyệt đối các quy 
định an toàn về PCCC. 

Đối với cơ sở, DN có dự trữ xăng dầu 
phục vụ sản xuất, dịch vụ vận chuyển, 
không tích trữ xăng dầu ngoài các thiết 
bị, kho chứa đã được thẩm duyệt, nghiệm 
thu về PCCC. Nếu phát hiện các sai phạm, 
cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.                                  

(Theo HNM)
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CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh  

TX An Nhơn - Bình Định (gọi tắt là Agribank chi nhánh An Nhơn) thực 
hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng là Công ty TNHH XD 
Hương Thảo như sau:

Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH AN NHƠN
1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 
+ Địa chỉ: 87G (nay là 113) đường Trần Phú, phường Bình Định, TX 

An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
+ Diện tích đất: 157,2 m2, số thửa: 339, tờ bản đồ số: 7.
+ Loại đất: Đất ở tại đô thị.
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở riêng lẻ (4 tầng).
+ Loại nhà: Cấp 3. Diện tích xây dựng: 157,2 m2 ,diện tích sử dụng: 

498,6 m2;                        
+ Kết cấu nhà: Nền gạch hoa và đá, tường gạch, trụ và sàn bê tông 

cốt thép.                                         
* Giấy tờ chứng minh tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 634617, số 
vào sổ GCN CT 05496, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định 
cấp ngày 13.1.2017.

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: 
Bằng số: 12.600.000.000 đồng. Bằng chữ: Mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng.
3.Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: 
Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 25.11.2022 tại Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản, địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4.Thời gian xem hồ sơ, tài liệu và thực trạng tài sản: 
Từ ngày thông báo đến trước khi mở cuộc đấu giá (9 giờ ngày 

28.11.2022): Xem hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; xem tài sản 
tại: 87G (nay là 113) đường Trần Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn, 
tỉnh Bình Định.  

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ ngày 8.11.2022, 
tại Trụ sở Agriank chi nhánh An Nhơn, số 418 đường Trần Phú, phường 
Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ: Đơn vị tổ 
chức bán đấu giá: 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3822216, 0256.3812837
Agribank chi nhánh An Nhơn

Địa chỉ: 418 Trần Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại: 0256.383539, 0256.3735959; số fax: 0256.3835955

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Tên/địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: 
Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
Điện thoại: 0243.7820483 - 028.36208.369
2. Tên/địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ. 
Địa chỉ: Thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Tài sản đấu giá: Đấu 

giá quyền khai thác gỗ rừng trồng sản xuất tại Mỹ Quang, Mỹ Phong của Ban 
Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ. Giá khởi điểm: 6.256.853.000đồng (Giá trên 
là giá không có thuế VAT). Tiền đặt trước: 1.251.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính từ ngày 15.11.2022 
đến ngày 21.11.2022. Địa điểm: Tại hiện trường rừng khai thác thuộc Ban 
Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ.

5. Thời gian, địa điểm bán/nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: 
Giờ hành chính từ ngày 11.11.2022 đến 16 giờ ngày 21.11.2022 (làm việc ngày  
thứ Bảy). Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam, chi nhánh Công ty 
Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý rừng phòng 
hộ Phù Mỹ và bán qua điện thoại. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21.11.2022 đến 16 giờ ngày 
23.11.2022.

7. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật 
Đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.
9. Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 10 giờ ngày 24.11.2022 tại Hội trường 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ.

    

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 15.11.2022

  

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

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa 

rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào 

và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5.  
Sóng cao 1- 2 m.                                         (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

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

1. Quyền sử dụng đất ở: 80 lô đất ở tại khu dân cư thuộc dự án 
đường kết nối giữa QL1 cũ và QL1 mới tại Km 1145 + 540, phường Bồng 
Sơn; 26 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Tân;  
25 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan 
Bắc; 20 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Tài Lương 1, phường Hoài 
Thanh Tây; 13 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Ca Công, phường Hoài 
Hương; 10 lô đất ở tại các khu dân cư phường Hoài Thanh; 7 lô đất ở 
tại các khu dân cư xã Hoài Châu, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện 
tích: Từ 95,59 m2/lô đến 258,9 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 312.600.000 
đồng/lô đến 3.612.000.000 đồng/lô. 

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và 
Phát triển quỹ đất TX Hoài Nhơn.

Địa chỉ: Số 06 đường 28/3, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn,  
tỉnh Bình Định. 

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 
phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, 
phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

4. Thời gian, 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 đấu giá 
đang tọa lạc. 

5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ 
sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất; Thời gian, địa điểm 
bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước, 
nộp phiếu trả giá, tổ chức cuộc đấu giá: Theo Thông báo đấu giá tài 
sản số 699/TBĐGTS-ĐD ngày 8.11.2022.  

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

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

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

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

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

 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

    

NHÀ - ĐẤT
n     Cần bán nhà:  Số 47/32 đường 1 tháng 5, TP Quy Nhơn.  Diện tích:  

35 m2, diện tích sử dụng gần 90 m2, nhà 1 mê có 1 phòng làm việc, 
1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 2 WC, 
để lại nội thất, sổ đỏ chính chủ. Giá bán: 1 tỷ 900 triệu đồng. 

Liên hệ: 0941 289 717 - 0983 455 927
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Bình Định

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 VietinBank hiện đang nắm giữ vai trò chủ đạo, chủ lực của một ngân hàng 

hàng đầu nền kinh tế với hệ thống mạng lưới rộng khắp gồm 155 chi nhánh 
trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 ngân hàng con tại Lào.

VietinBank vinh dự 11 năm liên tiếp nằm trong Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất 
thế giới theo xếp hạng của Forbes; Top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế 
giới theo Brand Finance; 6 năm liên tiếp đạt thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Top dẫn 
đầu thương hiệu mạnh Việt Nam,... Đặc biệt, VietinBank luôn nằm trong top Ngân 
hàng về quy mô, thương hiệu, hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng. 

Hiện nay, VietinBank - chi nhánh Bình Định có nhu cầu tuyển dụng cán bộ. 
I. CHỈ TIÊU: 02 chỉ tiêu. 
- Nhân viên Kiểm ngân: 01 chỉ tiêu.
- Nhân viên Lái xe: 01 chỉ tiêu. 
II. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ ĐỘ TUỔI
1.Yêu cầu về kinh nghiệm:  
1.1.  Đối với vị trí nhân viên Kiểm ngân:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các trường Cao đẳng/Đại học. Chuyên ngành: 

Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.
- Ngoại hình: Ưa nhìn.
- Giao tiếp: Nhanh nhẹn, hoạt bát.
- Ưu tiên cho các ứng viên đã làm việc trong môi trường liên quan đến hoạt 

động ngân hàng.

1.2.  Đối với vị trí nhân viên Lái xe:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.
- Có Giấy phép lái xe theo quy định của Nhà nước, hạng B2 trở lên. 
- Ưu tiên cho các ứng viên đã có kinh nghiệm lái xe cho các ngân hàng.
2. Yêu cầu về độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3. Quy trình tuyển dụng: Phỏng vấn tập trung do VietinBank - Chi nhánh 

Bình Định thực hiện.
III. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG:
1. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank có chữ ký của ứng viên.
- Bản photo Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, Giấy phép lại xe 

còn hạn sử dụng (phù hợp nhất với vị trí dự tuyển); các văn bằng/chứng chỉ khác 
(nếu có).

- Mẫu phiếu thông tin ứng viên có thể download từ website của VietinBank: 
http://tuyendung.vietinbank.vn mục Trợ giúp/Download.

2. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp hồ sơ:
2.1. Thời gian: Từ ngày 14.11 đến hết ngày 18.11.2022.
2.2. Phương thức ứng tuyển: Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại 

phòng Tổ chức Hành chính VietinBank - Chi  nhánh Bình Định.
2.3. Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính VietinBank - Chi nhánh Bình Định: 

Tầng 5, 66A Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

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

Tài sản thi hành án: 
* Tàu cá số đăng ký PY-98976-TS; Công dụng: Khai thác thủy sản; 

Năm đóng: 2015; Nơi đóng: Bình Định; Mẫu thiết kế: Dân gian; Cơ quan 
thiết kế: Công ty TNHH Hữu Minh; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài (Lmax,m): 21,60; Chiều rộng (Bmax,m): 6,40; 
- Chiều cao mạn (D,m): 2,70; Chiều chìm d,m: 1,85; Mạn khô f,m: 0,85; 
- Vật liệu vỏ: Gỗ; Tổng dung tích, TĐK: 82,11; 
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 12,00; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy
Công suất
(sức ngựa)

Nơi chế tạo

1          S6A3-MPTK2 S6A3-37051 713 2015, Nhật Bản

* Ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, máy phát điện và phụ kiện 
phát điện.

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng cá Quy Nhơn, phường Hải 
Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng 
Quy Nhơn được giao bảo quản). 

Giá khởi điểm của tài sản: 1.419.372.530 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 280.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 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 16 giờ ngày 28.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

    
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản thi hành án: 
* Tàu cá số đăng ký PY-98389-TS; Công dụng: Khai thác thủy sản; 

Năm đóng: 2015; Nơi đóng: Bình Định; Mẫu thiết kế: Dân gian; Cơ quan 
thiết kế: Công ty TNHH Hữu Minh; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài (Lmax,m): 21,60; Chiều rộng (Bmax,m): 6,40; 
- Chiều cao mạn (D,m): 2,70; Chiều chìm d,m: 1,85; Mạn khô f,m: 0,85; 
- Vật liệu vỏ: Gỗ; Tổng dung tích, TĐK: 82,11; 
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 12,00; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy
Công suất
(sức ngựa)

Nơi chế tạo

1          S6A3-MPTK2 S6A3-37054 713 2015, Nhật Bản

* Ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, máy phát điện và phụ kiện 
phát điện.

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng cá Quy Nhơn, phường Hải 
Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng 
Quy Nhơn được giao bảo quản). 

Giá khởi điểm của tài sản: 1.351.332.800 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 270.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 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 15 giờ 30 phút ngày 28.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

TIN VẮN

Chiều 14.1, tại Văn phòng Chính 
phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã 
chủ trì lễ đón và hội đàm chính thức 
với Thủ tướng New Zealand Jacinda 
Ardern. Bà Jacinda Ardern thăm chính 
thức Việt Nam trong 4 ngày từ 14 - 17.11.

Sau khi hội đàm, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng 
New Zealand Jacinda Ardern đã dự Lễ 
ký kết văn kiện hợp tác giữa các bộ, 
ngành hai nước và gặp gỡ báo chí sau 
hội đàm.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính cho biết đã có cuộc 
hội đàm rất thành công với Thủ tướng 
Jacinda Ardern, nơi hai bên rà soát, chia 
sẻ các lĩnh vực hợp tác và vui mừng 
nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược 
Việt Nam - New Zealand đang phát 
triển tốt đẹp, hiệu quả.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, 
cuộc hội đàm là dịp Việt Nam và  
New Zealand đề ra các phương hướng 
để đưa quan hệ Đối tác chiến lược tiếp 
tục phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa 
trong thời gian tới, vì lợi ích của mỗi 
nước và góp phần vào hòa bình, thịnh 
vượng, hợp tác phát triển ở châu Á -  
Thái Bình Dương.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng cũng 
nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy hợp tác 
kinh tế, trong đó phấn đấu đạt mục tiêu 
đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 
2 tỷ USD vào năm 2024.

Việt Nam và New Zealand sẽ tiếp 
tục tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho 
các mặt hàng nông sản của hai bên, đặc 

Việt Nam, New Zealand nỗ lực đưa kim ngạch 
thương mại hai chiều lên 2 tỷ USD

biệt khi nhiều thị trường đang bị thu 
hẹp hiện nay.

Trong phát biểu của mình, Thủ 
tướng New Zealand Jacinda Ardern 
bày tỏ vinh hạnh được thăm Việt Nam 
để thảo luận về tăng cường hợp tác với 
Việt Nam - một đối tác quan trọng của  
New Zealand; cảm ơn Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính đón tiếp nồng 
hậu và có buổi hội đàm rất thành công 
với bà.

“Việt Nam ngày càng có vai trò 
quan trọng trong khu vực và thế giới; 
tôi mong muốn có nhiều dịp thăm Việt 

Nam hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hợp 
tác Việt Nam - New Zealand”, Thủ 
tướng Jacinda Ardern khẳng định.

Trong chuyến thăm chính thức Việt 
Nam, sau khi hội đàm với Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng 
New Zealand Jacinda Ardern tới chào 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến 
với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, 
hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ, dự đối thoại DN Việt Nam -  
New Zealand và Kết nối nông nghiệp 
New Zealand, thăm và làm việc tại  
TP Hồ Chí Minh.               (Theo TTO, TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.                  Ảnh: TTO

Khai mạc Tuần lễ 
Cấp cao APEC lần 
thứ 29 tại Thái Lan

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần 
thứ 29 đã chính thức khai mạc tại Trung 
tâm Hội nghị quốc gia Queen Sirikit ở thủ 
đô Bangkok (Thái Lan) ngày 14.11 và sẽ 
kéo dài đến ngày 19.11. 

Ba ngày đầu tiên của tuần lễ cấp cao 
(từ ngày 14 - 16.11), sẽ diễn ra các cuộc 
họp của các quan chức cấp cao (SOM) 
thảo luận về “Các mục tiêu Bangkok” 
đối với mô hình kinh tế  Sinh học - Tuần 
hoàn - Xanh (BCG) của nước chủ nhà 
Thái Lan. 

Trong ngày làm việc thứ tư (17.11) sẽ 
diễn ra các hội nghị cấp bộ trưởng, thảo 
luận nhiều chủ đề, từ tăng trưởng cân 
bằng, bao trùm và bền vững tới đầu tư, 
thương mại mở và bền vững.

Sự kiện quan trọng nhất là Hội nghị 
các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra 
ngày 18.11, với sự tham dự của lãnh đạo 
và đại diện 21 nền kinh tế thành viên 
cùng các khách mời.       (Theo Vietnam+)

Quang cảnh bên ngoài Trung tâm Hội nghị quốc 
gia Queen Sirikit, địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp 
cao APEC, tại Bangkok, Thái Lan.   Ảnh: AFP/TTXVN

Slovenia đã có nữ Tổng thống đầu 
tiên sau khi ứng cử viên Natasa Pirc 
Musar giành chiến thắng trước đối thủ 
trực tiếp Anze Logar tại vòng 2 của cuộc 
bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 13.11.

Theo dữ liệu của ủy ban bầu cử, 
với 99% số phiếu được kiểm, ứng viên 
Natasa Pirc Musar đã giành được 53,8%, 
trong khi đối thủ của bà là cựu Bộ trưởng 
Ngoại giao Lô-ga chỉ giành được 46,2%. 

Điều này cũng đồng nghĩa bà Natasa Pirc 
Musar sẽ trở thành nữ nguyên thủ quốc 
gia đầu tiên của quốc gia Đông Âu nhỏ 
bé với chỉ 2 triệu dân này.

Theo dự kiến, bà Musar sẽ tiếp nhận 
vị trí mới từ người tiền nhiệm từ ngày 
23.12 tới với nhiệm kỳ 5 năm. Trong hệ 
thống nghị viện của Slovenia, vai trò 
của Tổng thống chủ yếu là theo nghi lễ. 

(Theo VOV.VN)

Slovenia có nữ Tổng thống đầu tiên

Bà Natasa Pirc Musar sẽ trở thành nữ Tổng thống 
đầu tiên của Slovenia.                                     Ảnh: DW.com

Theo số liệu từ Ủy ban Y tế quốc 
gia (NHC) Trung Quốc, số ca mắc mới 
Covid-19 trên toàn quốc vào sáng 14.11 
là 16.072 ca, tăng từ 14.761 ca của ngày 
trước đó.

Số ca mắc ghi nhận sáng 14.11 là cao 
nhất ở Trung Quốc kể từ ngày 25.4, thời 
điểm TP Thượng Hải đang chống chọi 
với đợt bùng phát nghiêm trọng nhất.

Bắc Kinh, Trùng Khánh, Quảng Châu 
và Trịnh Châu đều gia tăng ca mắc. Thủ 
đô Bắc Kinh một ngày ghi nhận vài trăm 
ca, trong khi các thành phố khác lên đến 
hàng nghìn ca.

Ngày 11.11, NHC đã cập nhật các quy 
định phòng, chống Covid-19 theo hướng 
nới lỏng, nhằm giảm bớt tác động đến 
cuộc sống của người dân.         (Theo TTO)

Ca mắc Covid-19 
ở Trung Quốc lại 
tăng cao kỷ lục

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ 
Suleyman Soylu cho biết, nghi phạm 
thực hiện vụ đánh bom ở Istanbul đã 
bị cảnh sát bắt giữ hôm 14.11.

Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom khiến 
6 người chết, 81 người bị thương

Hiện trường vụ nổ trên phố Istiklal ở Istanbul, 
ngày 13.11.                                                          Ảnh: Reuters

 Ngày 13.11, hàng chục nghìn 
người đã đổ xuống các đường phố tại 
thủ đô Mexico City (Mexico) nhằm phản 
đối kế hoạch cải tổ Viện Bầu cử quốc gia 
(INE), cho rằng kế hoạch trên có thể sẽ 
tăng thêm quyền can thiệp của chính 
phủ vào hoạt động bầu cử.

 Ngày 17.11 tới, các thẩm phán 
của tòa án ở Hà Lan sẽ đưa ra phán 
quyết đối với 4 nghi can bị cáo buộc bắn 
rơi máy bay MH17 của hãng hàng không 
Malaysia Airlines trên vùng trời Ukraine 
năm 2014.   

 Tối 13.11 (giờ Việt Nam), giới 
chức Mỹ thông báo đã có 6 người thiệt 
mạng trong vụ va chạm máy bay xảy ra tại 
Triển lãm hàng không ở TP Dallas thuộc 
bang Texas, Mỹ, cùng ngày trước đó.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

Ngày 13.11,  6 người đã thiệt 
mạng và 81 người khác bị thương 
khi một vụ nổ bom làm rung chuyển 
một con phố đi bộ đông đúc ở Đại 
lộ Istiklal thuộc khu vực trung tâm 
TP Istanbul. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ 
Tayyip Erdogan coi vụ đánh bom này 
là hành động khủng bố.

Hàng trăm người đã tháo chạy 
khỏi Đại lộ Istiklal lịch sử sau vụ 
đánh bom. Xe cứu thương và cảnh sát 
đã có mặt hiện trường vụ nổ.

Trong số 81 người bị thương,  
5 người đang được chăm sóc đặc biệt 
trong bệnh viện, hai trong số này 
đang trong tình trạng nguy kịch.                      

(Theo VT V.VN)

Nhân viên phòng, chống dịch mặc đồ bảo hộ tại 
khu chung cư đang phong tỏa phòng dịch ở Bắc 
Kinh, ngày 12.11.                                            Ảnh: REUTERS


