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Đó là tâm niệm của các đại biểu dự Hội nghị tôn vinh 
các tập thể, gia đình, cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu 
biểu năm 2022, diễn ra ngày 18.11 tại TP Quy Nhơn.

Thanh niên tích cực 
xây dựng văn hóa 
giao thông
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Ngày Nhà giáo Việt Nam
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm

Mỗi giọt máu cho đi,  
một cuộc đời ở lại

u 4

Hành động mạnh mẽ hơn nữa 
trong phòng, chống tham nhũng

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 10 cán bộ quản lý, giáo viên.                                                                                                                                                                     Ảnh: THU HIỀN

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn 
tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Sơn

40
NĂM Ngày 18.11, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022)...

Cảm ơn nghề giáo viên 
mầm non cho tôi 
nhiều cảm xúc !
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 18.11, UBND 
tỉnh long trọng tổ chức Lễ 
kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà 
giáo Việt Nam (20.11.1982 - 
20.11.2022).

Dự lễ có các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh: Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; Đoàn Văn Phi, Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh; 
Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ 
nhà giáo cùng nhau ôn lại 
truyền thống lịch sử vẻ vang 
của nền giáo dục Việt Nam 
và chặng đường xây dựng, 
phát  t r i ển ,  những  thành 
tựu của ngành GD&ĐT tỉnh 
Bình Định.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn khẳng định những 
thành tích mà ngành GD&ĐT 
tỉnh có được trước hết là 
nhờ sự nỗ lực, cố gắng của 
đội ngũ nhà giáo luôn yêu 
nghề, sáng tạo, tận tụy, vượt 
khó; đặc biệt là những cán 
bộ quản lý, giáo viên công 
tác tại những nơi khó khăn, 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
mang tri thức đến với đồng 
bào. Nhiều người đã cống 
hiến cả tuổi thanh xuân cho 
sự nghiệp “trồng người”, họ 
chính là người tiên phong trên 
mặt trận văn hóa của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn trân trọng ghi nhận, 
biểu dương và tri ân sâu sắc 
đóng góp to lớn của đội ngũ 
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 
dục, chúc mừng những thành 
tựu to lớn mà ngành GD&ĐT 
tỉnh đạt được; đặc biệt chúc 
mừng 24 tập thể và 70 cá nhân 
tiêu biểu được tuyên dương tại 
Lễ kỷ niệm. Đồng thời, đồng 
chí hoan nghênh sự phối hợp, 
giúp đỡ có hiệu quả của các 
cấp, ngành, đoàn thể dành cho 
sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh bày 
tỏ mong muốn cán bộ quản 
lý giáo dục, thầy giáo, cô giáo 
đẩy mạnh phong trào thi đua 
yêu nước, thực hiện tốt việc 
học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, các 
cuộc vận động “Hai không”, 
“Mỗi thầy giáo, cô giáo là một 
tấm gương đạo đức, tự học và 
sáng tạo”, phong trào thi đua 
“Xây dựng trường học thân 
thiện, học sinh tích cực”. Đồng 
thời, với ý thức trách nhiệm 
“tất cả vì học sinh thân yêu”, 
mỗi thầy giáo, cô giáo không 
ngừng tự học, tự rèn, nghiên 
cứu khoa học, để thực sự trở 
thành những người thầy, 
người cô mẫu mực, là tấm 
gương sáng tự học và sáng 
tạo…, đưa sự nghiệp GD&ĐT 

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm 
Ngày Nhà giáo Việt Nam

tỉnh Bình Định phát triển 
vững chắc lên một tầm cao 
mới, góp phần thực hiện tốt 
mục tiêu “Nâng cao dân trí, 
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 
nhân tài” mà Đảng, Nhà nước 
và nhân dân giao phó, xứng 
đáng với niềm tin yêu của 
Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền 
của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
trao tặng Huân chương Độc 
lập hạng ba cho Nhà giáo 
ưu tú Huỳnh Duy Thủy, Tổ 
trưởng tổ Toán - Tin, Trường 
THPT chuyên Chu Văn An 
(TX Hoài Nhơn).

Dịp này, Sở GD&ĐT đón 
nhận Cờ thi đua của Chính 
phủ. Nhiều tập thể, cá nhân 
được trao bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT, Cờ thi đua 
của tỉnh, các danh hiệu chiến 
sĩ thi đua cấp tỉnh, tập thể 
lao động xuất sắc, bằng khen 
của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy 
khen của Sở GD&ĐT.
l  Chiều 18.11, Trường 

Chính trị tỉnh tổ chức Lễ kỷ 
niệm 40 năm Ngày Nhà giáo 
Việt Nam. Dự lễ có đồng chí 
Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, 
đồng chí Lê Kim Toàn chúc 
mừng, biểu dương những 
thành t ích Trường Chính 
trị tỉnh đạt được; đồng thời 
ghi nhận và tri ân sự đóng 
góp của các thế hệ cán bộ, 
giảng viên, viên chức, người 
lao động nhà trường cho sự 
nghiệp đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ của Đảng bộ t ỉnh 
trong những năm qua. 

Đồng chí Lê Kim Toàn 
yêu cầu thời gian tới, Trường 
Chính trị tỉnh cần bám sát các 
chủ trương, quan điểm của 
Đảng về công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ; khẩn trương 
hoàn thiện, triển khai đề án 
xây dựng và phát triển nhà 
trường trở thành trường chính 
trị đạt chuẩn quốc gia; chú 
trọng đổi mới chương trình, 
nội dung, phương pháp giảng 
dạy và học tập, đổi mới công 
tác thi, kiểm tra, đánh giá chất 
lượng học tập. 

Bên cạnh đó, cần quan tâm 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
toàn diện chất lượng đội ngũ 
cán bộ nghiên cứu, giảng dạy 
cả về chuyên môn, bản lĩnh 
chính trị, kinh nghiệm thực 
tiễn và năng lực sáng tạo. Đẩy 
mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học, nghiên cứu lý luận 
và tổng kết thực tiễn, phấn 

đấu đến năm 2030, Trường 
Chính trị tỉnh đạt chuẩn quốc 
gia mức độ 2.

Dịp này, Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn trao 
bằng khen Thủ tướng Chính 
phủ cho 1 cá nhân của trường 
có nhiều đóng góp xuất sắc 
trong công tác, góp phần xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam XHCN. 
l  Cùng ngày,  Trường 

ĐH Quy Nhơn tổ chức lễ kỷ 
niệm 40 năm Ngày Nhà giáo 
Việt Nam. Dự lễ có các đồng 
chí: Huỳnh Thanh Xuân - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy; Nguyễn Tự Công Hoàng - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ 
Thanh Bình - Phó Vụ trưởng 
Vụ Khoa học, công nghệ và 
Môi trường (Bộ GD&ĐT).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Tự Công Hoàng chúc mừng 
những thành tựu mà Trường 
ĐH Quy Nhơn đạt được trong 
thời gian qua; đồng thời ghi 
nhận, biểu dương những 
thành tích, cống hiến của các 
thế hệ cán bộ, giảng viên đã 
tận tụy đóng góp vào sự phát 
triển của nhà trường. 

Đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh mong muốn, tập 
thể Trường ĐH Quy Nhơn tiếp 
tục giữ vững, phát huy tốt hơn 
nữa kết quả và thành tích đạt 
được; từng bước biến những 
giá trị cốt lõi “trách nhiệm - 
chuyên nghiệp - chất lượng- 
sáng tạo - nhân văn” thành 
hiện thực. Từ đó, đưa Trường 
ĐH Quy Nhơn trở thành trung 
tâm đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao, uy tín hàng 
đầu của cả nước.

Dịp này, Ban Giám hiệu 
Trường ĐH Quy Nhơn vinh 
danh 3 giảng viên được Chủ 
tịch nước phong tặng danh 
hiệu Nhà giáo ưu tú; ghi 
nhận và chúc mừng những 
thành tích của 7 tập thể, 3 cá 
nhân đạt danh hiệu Tập thể 
lao động xuất sắc và Chiến sĩ 
thi đua cấp bộ; 1 tập thể và 
7 cá nhân được Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT tặng bằng khen; 1 tập 
thể và 1 cá nhân được Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng bằng khen 
vì đã có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua yêu 
nước, đóng góp vào thành tích 
chung của nhà trường trong 
năm học vừa qua. 

Tại lễ kỷ niệm, Trường ĐH 
Quy Nhơn tổ chức công bố bổ 
nhiệm chức danh giáo sư đối 
với PGS Võ Viễn, giảng viên 
cao cấp khoa Khoa học Tự 
nhiên và chức danh phó giáo 
sư cho TS Lê Thị Ngọc Loan, 
giảng viên của nhà trường.
l  Chiều cùng ngày, Sở 

L Đ - TB&XH tổ  chức  gặp 
mặt nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp tiêu biểu, nhân kỷ 
niệm 40 năm Ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20.11. 

Tại buổi gặp mặt, các đại 
biểu đã ôn lại truyền thống 
ngày Nhà giáo Việt Nam và 
đánh giá công tác quản lý hoạt 
động đào tạo nghề nghiệp từ 
đầu năm 2022 đến nay. Các 
nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 
cũng chia sẻ, trao đổi về công 
tác giảng dạy học sinh, sinh 
viên thời kỳ cách mạng công 
nghiệp 4.0; công tác phát triển 
đội ngũ nhà giáo giáo dục 
nghề nghiệp; công tác hướng 
nghiệp, đào tạo nghề…

D ị p  n à y ,  l ã n h  đ ạ o  S ở 
L Đ - T B & X H  c h ú c  m ừ n g 
21 nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp tiêu biểu đạt thành 
tích cao tại các hội thi thiết 
bị đào tạo tự làm, hội thi học 
sinh, sinh viên giỏi nghề…

THU HIỀN - AN NHIÊN 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bên phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) thừa ủy quyền của Chủ tịch 
nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba và chúc mừng Nhà giáo ưu tú Huỳnh Duy Thủy.                        Ảnh: T.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn trao tặng bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ cho cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác của Trường 
Chính trị tỉnh.                                                                           Ảnh: MAI HOÀNG
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 18.11, tại Văn 
phòng Tỉnh ủy, đồng chí Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh,  gặp 
mặt  Đoàn công tác  người 
có  uy t ín  nguyên là  lãnh 
đạo huyện An Lão qua các 
thời kỳ. Cùng tham dự buổi 
gặp mặt có các đồng chí Ủy 
viên  Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, đại diện lãnh đạo Ban 
Dân tộc tỉnh, Thường trực 
Huyện ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban  MTTQ Việ t  Nam 
huyện An Lão.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư 
Huyện ủy An Lão Nguyễn 
Xuân Vĩnh báo cáo kết quả 
thực hiện các chính sách phát 
triển KT-XH giai đoạn 2020- 
2022, định hướng phát triển 
vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số  và miền núi  gia i  đoạn 
2022 - 2025 trên địa bàn huyện; 
qua đó đề xuất, kiến nghị Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh quan tâm giải 
quyết một số khó khăn, đầu tư 
thêm cho huyện An Lão.  

Các đồng chí nguyên lãnh 
đạo huyện An Lão bày tỏ phấn 
khởi khi lần đầu tiên được 
dự buổi gặp mặt Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng, để có dịp 
chia sẻ những tâm tư, nguyện 

Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt người có uy tín 
nguyên là lãnh đạo huyện An Lão

(BĐ) - Sáng 18.11, tại UBND 
xã Bình Thuận, đồng chí Lê Kim 
Toàn - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH 
tỉnh, tiếp xúc cử tri 6 xã phía 
Bắc huyện Tây Sơn gồm: Bình 
Thuận, Bình Tân, Bình Hòa, 
Tây An, Tây Vinh, Tây Bình.

Tại buổi tiếp xúc, Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn 
thông tin đến cử tri những kết 
quả quan trọng đạt được tại Kỳ 
họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và 
hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh 
tại kỳ họp.

Cử tri các xã phía Bắc huyện 
Tây Sơn bày tỏ vui mừng, tin 
tưởng với những kết quả đạt 
được tại kỳ họp, đồng thời nêu 
các đề xuất, kiến nghị: Cần có 
cơ chế, chính sách phù hợp để 
hỗ trợ các HTXNN hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 
Xem xét phân bổ nguồn cấp 
bù thủy lợi phí kịp thời để các 
địa phương đầu tư nâng cấp 
hệ thống thủy lợi, đáp ứng 
nhu cầu sản xuất nông nghiệp. 
Quan tâm bố trí đủ bác sĩ có 
năng lực chuyên môn phù hợp, 
trang bị các máy móc, thiết bị 
để phục vụ khám chữa bệnh tại 
các khoa, phòng ở TTYT huyện. 
Thực hiện công khai, minh bạch 
các chính sách bồi thường, giải 
phóng mặt bằng dự án đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam. Quan tâm 
đầu tư, nâng cấp các tuyến 
QL 19, QL 19B và các tuyến tỉnh 
lộ qua địa bàn. Có giải pháp 

(BĐ) -  Chiều 18.11, Sở 
Ngoại vụ và Sở TT&TT chủ 
trì họp báo giới thiệu về Hội 
nghị Xúc tiến đầu tư các DN 
Đức tại tỉnh Bình Định. 

Thông tin tại họp báo, Hội 
nghị Xúc tiến đầu tư các DN 
Đức tại tỉnh Bình Định do 
UBND tỉnh Bình Định phối 
hợp với Phòng Công nghiệp và 
Thương mại Đức tại Việt Nam 
tổ chức, sẽ diễn ra ngày 21.11 
tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, 
với hình thức trực tiếp kết hợp 
trực tuyến. Dự kiến, Hội nghị 
có sự tham gia của các Bộ: 
KH&ĐT, Công Thương, Ngoại 
giao; các tập đoàn, tổng công 
ty liên quan. Về phía CHLB 
Đức, dự kiến có sự tham dự 
của Phó Đại sứ CHLB Đức 
tại Việt Nam; Trưởng đại 
diện Phòng Công nghiệp và 
Thương mại Đức tại Việt Nam; 
Hiệp hội Doanh nghiệp Đức 
tại châu Á - Thái Bình Dương, 
Hội Doanh nghiệp Đức tại 
Việt Nam, Cục Xúc tiến Đầu 
tư và Thương mại Đức tại Việt 
Nam; các DN Đức và DN tại 
Bình Định là đối tác với DN 
của Đức. 

Hội nghị Xúc tiến đầu 
tư các DN Đức tại tỉnh Bình 
Định có chủ đề “Bình Định- 
Điểm đến hấp dẫn đối với 
các ngành công nghiệp và 
phát triển phần mềm của 

các DN Đức”, diễn ra sáng 
21.11. Trước đó, chiều 20.11 
diễn ra chương trình tham 
quan, khảo sát thực địa tại 
Khu công nghiệp Becamex 
VSIP Bình Định và Khu công 
nghiệp A, thuộc Khu kinh 
tế Nhơn Hội. Ngoài ra, còn 
có một số hoạt động bên lề 
như: Triển lãm các sản phẩm, 
hàng hóa xuất khẩu, công 
nghiệp tiêu biểu của tỉnh và 
DN Đức tại tỉnh Bình Định 
với 19 gian hàng tiêu chuẩn 
và 5 gian hàng do các DN tổ 
chức; khu truy cập, tìm kiếm 
thông tin, hình ảnh, tư liệu 
các khu công nghiệp. 

Đây là lần đầu tiên tỉnh 
Bình Định tổ chức hội nghị 
xúc tiến đầu tư với các DN 
Đức, nhằm giới thiệu, quảng 
bá tiềm năng, lợi thế, các dự 
án đầu tư trọng điểm và các 
chính sách ưu đãi, khuyến 
khích thu hút đầu tư của Bình 
Định để nhà đầu tư, DN Đức 
tìm hiểu, nắm bắt thông tin và 
đăng ký đầu tư, triển khai dự 
án tại tỉnh; tạo ấn tượng tốt 
đẹp về hình ảnh, con người, 
văn hóa, môi trường thu hút 
đầu tư... của tỉnh đối với nhà 
đầu tư, đối tác nước ngoài, 
làm cơ sở ngày càng mở rộng, 
nâng cao hoạt động thu hút 
đầu tư trong và ngoài nước. 

M.HOÀNG - T.SỸ

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ năm từ trái sang) tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện An Lão. 
Ảnh: H.THU

Hội nghị Xúc tiến đầu tư 
các doanh nghiệp Đức  tại 
Bình Định sẽ diễn ra ngày 21.11

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn 
tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Sơn

lãnh đạo huyện An Lão và cho 
biết tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư một 
số tuyến đường giao thông, 
nâng cấp lưới điện trung thế, 
hệ thống cấp nước sạch, xử 
lý rác… để góp phần phát 
triển KT-XH huyện. Đồng 
chí Hồ Quốc Dũng chỉ đạo 
các đơn vị liên quan xem xét 
kiến nghị của huyện về việc 
có chủ trương ưu tiên trong 

thi tuyển, tuyển dụng công 
chức, viên chức đối với sinh 
viên thuộc diện cử tuyển và 
sinh viên là người dân tộc 
thiểu số…  

“Không chỉ  tập  t rung 
đầu tư nâng cấp về cơ sở 
hạ tầng, điều quan trọng là 
lãnh đạo huyện An Lão cần 
sâu sát hơn nữa thực tiễn các 
địa phương, có những giải 
pháp, mô hình hỗ trợ người 
dân thoát nghèo, nâng cao 
đời sống thì tỉnh luôn ủng 
hộ”, đồng chí Hồ Quốc Dũng 
nhấn mạnh.  
l  Chiều cùng ngày, Bộ 

CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt 
30 đại biểu là già làng, người 
có uy t ín t iêu biểu trong 
đồng bào các dân tộc thiểu 
số ở các huyện: An Lão, Hoài 
Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, 
Tây Sơn và Phù Cát.  Buổi 
gặp mặt  nhằm tôn vinh, 
khích lệ, động viên và trao 
đổi kinh nghiệm trong công 
tác quân sự, quốc phòng với 
các già làng, người có uy tín 
tiêu biểu. Qua đó, xây dựng 
tinh thần đoàn kết quân dân; 
củng cố quốc phòng, an ninh 
trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số trên địa bàn tỉnh.

HOÀI THU - HỒNG PHÚC

kiềm chế việc tăng giá vật tư 
nông nghiệp và giải quyết đầu 
ra cho nông sản. Quan tâm đến 
việc tách thửa, cấp đất ở cho các 
gia đình đông con ở nông thôn. 
Tăng cường công tác đảm bảo 
ANTT thời điểm cuối năm. Có 
chế độ chi cho hoạt động của 
chi hội người cao tuổi thôn.

Ghi nhận các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri, đồng chí Lê Kim 
Toàn phát biểu làm rõ thêm các 
vấn đề có liên quan.

Về kiến nghị của cử tri liên 
quan đến tình trạng thiếu bác 
sĩ tại TTYT huyện, đồng chí Lê 
Kim Toàn yêu cầu lãnh đạo Sở Y 
tế nhanh chóng nắm bắt cụ thể và 
có kế hoạch cân đối, điều động, 
thu hút bác sĩ về làm việc tại đây, 
đảm bảo tốt công tác khám, chữa 
bệnh cho người dân.

Về đề nghị có chế độ chi 
cho hoạt động của hội người 
cao tuổi, ĐBQH Lê Kim Toàn 
cho biết: Hội người cao tuổi 

là hội đặc thù. Theo quy định 
hiện hành, Nhà nước không bố 
trí biên chế, kinh phí thường 
xuyên cho các hội đặc thù mà 
chỉ tạo điều kiện về nơi làm 
việc, bố trí kinh phí theo nhiệm 
vụ, kế hoạch trong năm. 

Liên quan đến kiến nghị về 
tăng cường công tác đảm bảo 
ANTT thời điểm cuối năm, 
đồng chí Lê Kim Toàn yêu cầu 
lực lượng CA phải bám sát cơ 
sở, nắm chắc các nguồn tin báo 
tố giác tội phạm, nhất là các tội 
phạm về cá độ bóng đá, lừa đảo 
qua mạng, tín dụng đen… để 
kịp thời đấu tranh làm rõ.

Với các vấn đề khác, đồng 
chí Lê Kim Toàn giải trình theo 
thẩm quyền và yêu cầu các 
ngành chức năng quan tâm giải 
quyết kịp thời. Những vấn đề 
liên quan đến chính sách, Đoàn 
ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp chuyển 
đến các cơ quan chức năng xem 
xét, giải quyết.     NGUYỄN HÂN

vọng, kiến nghị với lãnh đạo 
tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh 
đạo huyện An Lão ghi nhận 
Trung ương, tỉnh đã quan 
tâm đầu tư nhiều cho huyện 
An Lão, nhưng đến nay địa 
phương vẫn là huyện nghèo, 
vì vậy mong muốn đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục quan 
tâm chỉ đạo giải quyết những 
hạn chế, khó khăn của huyện; 

trong đó có việc đầu tư một 
số tuyến đường để phát triển 
KT-XH địa phương, đầu tư 
thêm về cơ sở hạ tầng, hỗ trợ 
phát triển nông nghiệp, công 
nghiệp, tăng cường quản lý 
và bảo vệ rừng, đầu tư công 
trình xử lý rác…

Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý 
kiến đóng góp thiết thực, tâm 
huyết của các đồng chí nguyên 

Cử tri các 
xã phía 
Bắc huyện 
Tây Sơn 
nêu kiến 
nghị, đề 
xuất tại 
buổi tiếp 
xúc cử tri. 
Ảnh: N. HÂN
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Bình Định

Dự Hội nghị có đồng chí Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Năm nào cũng nhớ  
đi hiến máu

Từ thôn Tà Diệk (xã Vĩnh 
Hảo, huyện Vĩnh Thạnh), chị 
Đinh Thị Liễu phấn khởi và 
vinh dự được về dự Hội nghị. 
Gia đình chị hiến máu tình 
nguyện (HMTN) đến nay đã 
được 20 lần, riêng chị năm nào 
cũng đi hiến máu.

“Tôi vận động người thân 
trong gia đình và người dân 
đăng ký HMTN. Quan niệm 
“hiến máu có hại cho sức khỏe” 
trong cộng đồng dần bị đẩy lùi 
từ thực tế người HMTN khỏe, 
đẹp hơn trước”, chị Liễu tâm sự. 

Trong số những người nhận 
bằng khen của UBND tỉnh lần 
này, huyện Tây Sơn có ông 
Văn Tấn Bộ (ở xã Bình Tân) 
với thành tích 23 lần hiến máu. 
Không nghĩ đến điều gì to tát, 
ông Bộ chỉ cần biết có người 
thiếu máu, xét điều kiện sức 
khỏe cho phép thì đăng ký cho 
đi giọt máu của mình. “Khoa 
học công nghệ phát triển vượt 
bậc, sản xuất ra rất nhiều loại 
thuốc nhưng vẫn chưa sản xuất 
được máu. Tôi cứ nhớ hoài câu: 
Một giọt máu cho đi, một cuộc 
đời ở lại, để năm nào cũng đăng 
ký HMTN cứu người”, ông Bộ 
chia sẻ.

Tại huyện An Lão, sau thời 
gian dài gặp nhiều khó khăn, 
công tác vận động HMTN đã 
có chuyển biến tích cực. Theo 
Chủ tịch Hội CTĐ huyện An 

Dịp này, Hội CTĐ tỉnh tổ 
chức phát động phong trào 
Tết Nhân ái - Xuân Quý Mão 
năm 2023; công bố việc hỗ 
trợ kinh phí xây 10 ngôi nhà 
CTĐ trong năm 2023 (50 triệu 
đồng/nhà). 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng trao Cờ thi đua của 
Chính phủ cho Hội CTĐ tỉnh - 
đơn vị xuất sắc trong phong 
trào thi đua năm 2021. 2 cá 
nhân và 3 gia đình có từ 30 
lần HMTN trở lên nhận bằng 
khen của Ban Chấp hành 
Trung ương Hội CTĐ Việt Nam. 
7 gia đình, 8 cá nhân nhận 
bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh cho thành tích tham gia 
hiến máu từ 20 lần trở lên; 
2 cá nhân nhận bằng khen 
của Chủ tịch UBND tỉnh vì 
có thành tích xuất sắc trong 
công tác vận động HMTN giai 
đoạn 2019 - 2021.

Mỗi giọt máu cho đi,  
một cuộc đời ở lại

Đó là tâm niệm của các đại 
biểu dự Hội nghị tôn vinh các 
tập thể, gia đình, cá nhân 
hiến máu tình nguyện tiêu 
biểu năm 2022, diễn ra ngày 
18.11 tại TP Quy Nhơn.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội CTĐ tỉnh - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua  
năm 2021.                                                                                                                                                                                                                                                          Ảnh: N.T

Lão Thái Kim Dung, nhiều giải 
pháp đã phát huy hiệu quả 
tích cực. Huyện đã thành lập 
3 đội ngân hàng máu sống sẵn 
sàng tham gia hiến máu trực 
tiếp cứu bệnh nhân cấp cứu tại 
BVĐK khu vực Bồng Sơn và các 
bệnh viện khác trong và ngoài 
tỉnh; duy trì thường xuyên 
hoạt động tập huấn nghiệp 
vụ tuyên truyền vận động 
HMTN; tổ chức biểu dương, 
tôn vinh người tham gia HMTN  
hằng năm…

Tiếp tục phát huy vai trò 
hạt nhân

Theo thống kê của Hội CTĐ 
tỉnh - cơ quan Thường trực Ban 
chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, 
trong năm 2021, toàn tỉnh đã tổ 
chức 75 đợt HMTN tập trung 
và một số đợt hiến máu đột 
xuất; tiếp nhận 17.943 đơn vị 
máu, đạt 80,9% so với kế hoạch, 
đáp ứng được nhu cầu máu cho 
cấp cứu và điều trị cho bệnh 
nhân trong toàn tỉnh. 

Từ đầu năm 2022 đến nay, 
đã tổ chức 79 đợt HMTN tập 
trung và một số đợt hiến máu 
đột xuất; tiếp nhận 18.627 đơn 
vị máu, đạt 93,1% kế hoạch. Kết 

quả HMTN của Bình Định hiện 
nằm trong tốp 10 cả nước. Đặc 
biệt, những giải pháp hiệu quả 
ứng phó với tình trạng khan 
hiếm máu trong những thời 
điểm nhất định được Hội CTĐ 
Việt Nam đánh giá rất cao. 

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ 
Quốc Dũng, những cá nhân, 
những tập thể, những gia đình 
tiêu biểu có mặt tại Hội nghị 
là những bông hoa tươi thắm 

trong vườn hoa nhân ái, hiến 
máu cứu người của cả nước nói 
chung và của tỉnh Bình Định 
nói riêng. 

“Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, tôn vinh 
và ghi nhận nghĩa cử cao đẹp 
của những tập thể, cá nhân và 
gia đình có những thành tích 
tiêu biểu trong phong trào 
HMTN của tỉnh. Các anh, chị 
là những người tiêu biểu đi đầu 

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành 
lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt 
Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt 
Nam (18.11.1930 - 18.11.2022), ngày 
17.11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm, ôn lại 
truyền thống đại đoàn kết dân tộc, lịch 
sử vẻ vang và những thành quả của Mặt 
trận trong 92 năm qua. 

Tham dự buổi tọa đàm 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; các đồng chí nguyên lãnh đạo, 
cán bộ Mặt trận tỉnh qua các thời kỳ; đại 
diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh và cán bộ, công chức cơ quan 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại 
truyền thống đại đoàn kết dân tộc, lịch 
sử vẻ vang và những thành quả của Mặt 
trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong 
92 năm qua, khơi dậy truyền thống yêu 
nước, đoàn kết của các tầng lớp nhân 
dân và phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc, góp phần to lớn thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển 
KT-XH, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Thảo luận tại buổi tọa đàm, các đại 
biểu đều đánh giá cao vai trò, vị trí của 
Mặt trận trong thời gian qua. Mặt trận 
xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính 
quyền và nhân dân, góp phần cùng hệ 
thống chính trị thực hiện tốt vai trò tập 
hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân, tham gia hiệu quả vào xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 
giảm nghèo bền vững; phát huy dân 
chủ, góp phần xây dựng Đảng, chính 
quyền ngày càng vững mạnh.

Đồng thời, đại biểu cũng mong 
muốn thời gian đến, MTTQ Việt Nam 
tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt 
trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Trước hết là phát huy 
vai trò chủ trì tăng cường hiệp thương, 
mở rộng dân chủ, tập hợp rộng rãi mọi 
tầng lớp trong xã hội; đổi mới thu thập 
ý kiến các tầng lớp nhân dân; tham gia 
giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức trong cơ quan Nhà nước 
thực thi công vụ, rèn luyện phẩm chất  
đạo đức…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn 
Thị Phong Vũ trân trọng cảm ơn những 
công lao, cống hiến của các vị nguyên 
lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ 
đối với công tác Mặt trận và khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời nhấn 
mạnh, qua 92 năm hình thành và phát 
triển, MTTQ Việt Nam luôn thực hiện 
tốt vai trò xây dựng, tập hợp, phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc; động viên, khích lệ nhân dân đấu 
tranh giành độc lập tự do cho dân tộc; 
vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân 
hội tụ vào mái nhà chung của MTTQ 
Việt Nam, phát huy tổng hợp sức mạnh 
mọi nguồn lực xã hội để xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc.                ANH PHƯƠNG

Phát huy vai trò Mặt trận trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, gia đình, cá nhân tham gia HMTN 
từ 20 lần trở lên và có thành tích vận động hiến máu giai đoạn 2019 - 2021.           Ảnh: N.T

trong học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; đã góp phần cứu 
sống rất nhiều nạn nhân, bệnh 
nhân vượt qua cơn thập tử nhất 
sinh, ổn định sức khỏe, trở về 
cuộc sống bình thường”, Bí thư 
Tỉnh ủy nói.

Thời gian tới, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng bày tỏ mong 
muốn những tổ chức, những 
gia đình, những cá nhân, đặc 
biệt là các anh, các chị có mặt ở 
Hội nghị tiếp tục đóng vai trò 
hạt nhân tích cực trong công 
tác vận động, tuyên truyền, góp 
phần tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ hơn nữa trong nhận thức 
và thay đổi hành vi về HMTN. 
Đồng thời, luôn sẵn sàng tham 
gia HMTN cứu người; là tấm 
gương tiêu biểu, đi đầu trong 
các hoạt động HMTN, để nhiều 
người trong gia đình, nhiều 
khu dân cư, nhiều cơ quan, đơn 
vị... học tập và làm theo.

NGỌC TÚ 
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Bình Định

Trường Mầm non Hoài 
Hương một ngày giữa tháng 11. 
Sân trường vui mắt với những 
chiếc chong chóng lớn xoay 
tròn trong gió. Cô hiệu trưởng 
Hồ Thị Hoàng Triều nói ngay 
đó là ý tưởng của cô giáo trẻ 
Võ Thị Mỹ Linh. Đến giờ, cả 
hai cơ sở của trường đều sặc 
sỡ, sinh động với những chiếc 
chong chóng như vậy. Nhưng, 
sáng tạo của cô Linh không chỉ 
như vậy…

Yêu trẻ, sáng tạo vì trẻ
Giờ hoạt động ngoài trời 

của cô Linh và các con lớp lá tại 
khu vườn cổ tích sôi động với 
tiếng hát hòa cùng nhịp phách, 
tiếng lách cách của những đồ 
dùng bằng tre. Đó là đồ dùng 
học tập, đồ dùng dạy học được 
cô giáo trẻ sáng tạo cho trò của 
mình. Rồi, giờ học thể dục 
ngoài trời, chiếc bông xù cũng 
thay bằng phách gõ lách cách 
vui tai. Những chiếc chuông gió, 
giỏ cắm hoa, bập bênh… làm từ 
tre của cô Linh cũng khiến trẻ 
càng thêm thích thú. Mô hình 
đồ chơi, đồ dùng học tập bằng 
tre hấp dẫn trẻ thơ được nhân 
rộng toàn trường, mỗi lớp đều 
có một bộ đồ dùng đồ chơi dạy 
học như thế.

Sáng kiến “Sự hấp dẫn 
của cây tre trong thế giới đồ 
dùng đồ chơi của trẻ” được cô 
Linh thực hiện trong năm học  
2019 - 2020, áp dụng vào thực 
tế rất hiệu quả. “Tôi từng đưa 
hình ảnh cây tre Việt Nam gần 
gũi, thân thương vào trong các 
bài thơ, câu hát, bài đồng dao 
dạy cho các con, song như vậy 
chưa đủ. Đồ dùng, đồ chơi bằng 
tre giúp trẻ trực tiếp khám phá, 

Cảm ơn nghề giáo viên mầm non 
cho tôi nhiều cảm xúc !

Đó là tâm sự của cô Võ Thị Mỹ Linh, sinh năm 1993, giáo viên Trường Mầm non Hoài Hương (TX Hoài Nhơn). Cô Linh 
là một trong 400 giáo viên cả nước được Bộ GD&ĐT tuyên dương nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà 
giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022), ngày 18.11, tại Thủ đô Hà Nội. 

cảm nhận được vẻ đẹp và sự 
hấp dẫn của cây tre một cách 
nhẹ nhàng, tự nhiên. Cha mẹ trẻ 
cũng hưởng ứng nhiệt tình, ủng 
hộ triển khai sáng kiến và áp 
dụng để tự tạo đồ chơi cho con 
mình ở nhà”, cô Linh vui vẻ nói.

Trong điều kiện đồ dùng, đồ 
chơi của các trường mầm non 
không được phong phú, việc 
tổ chức cho trẻ học trải nghiệm 
ngoài trời thường ít được các 
trường tổ chức vì “ngại” do 
khó quản lý, khó quán xuyến, 
những nỗ lực của cô Linh trong 
việc tự làm đồ dùng, đồ chơi để 
minh họa cho tiết dạy (như búp 
bê làm từ vỏ trứng, những sản 
phẩm làm từ vật thải loại từ nhà 
bếp) thật đáng quý. 

Hay câu chuyện, để trẻ cảm 
thụ tốt văn học ngay từ nhỏ, 
cô Linh lựa chọn những câu 

chuyện, bài thơ phù hợp với chủ 
đề và tâm sinh lý lứa tuổi đưa 
vào chương trình dạy, tập cho 
trẻ kể lại, đọc thật hay và truyền 
cảm. Cô chuẩn bị cả đạo cụ, 
phục trang, phương tiện nghe 
nhìn để kích thích sự tò mò, thu 
hút trẻ đến với các tác phẩm văn 
học nhanh, nhẹ nhàng hơn. 

Cô Linh cho rằng, khi gắn 
bó với nghề cô mới thấy được 
vô vàn khó khăn, vất vả của 
người giáo viên mầm non, “việc 
không tên” rất nhiều. Nhưng có 
tình yêu với trẻ thì tất cả đều 
vượt qua được. 

Hạnh phúc khi là 
giáo viên mầm non!

Nhà ở  phường Hoài 
Thanh, chị Trần Thị Thơm 
nghe nhiều người mách tiếng 
nên sang tận Trường Mầm 

non Hoài Hương, lần lượt gửi  
2 con gái là Lê Thị Trà Mi và 
Lê Thị Tuyết Nhung theo học 
cô Linh. “Cô Linh dạy cháu 
ngoan hiền, lại chăm sóc trẻ 
rất tốt nên tôi quyết định gửi 
các con ở trường Hoài Hương, 
để lớp lá được học lớp cô dạy. 
Gửi con cho cô Linh thì yên 
tâm lắm!”, chị Thơm bày tỏ.

Trẻ từ phường Hoài Thanh 
sang phường Hoài Hương để 
học cô giáo Linh không phải 
hiếm. Chuyện bắt đầu với 
việc cô Linh bén duyên nghề 
sau khi tốt nghiệp sư phạm 
mầm non Trường ĐH Quy 
Nhơn năm 2016, trải nghiệm 
qua 3 trường mầm non tư 
thục, sau đó dạy hợp đồng 
ở Trường Mầm non Hoài 
Thanh. Đến năm 2018, cô thi 
biên chế và được phân công 

về dạy ở Hoài Hương. 
Từ ngày về trường, cô Linh 

luôn được tin tưởng giao đảm 
nhận dạy lớp trẻ 5 - 6 tuổi. Với 
những trẻ nhận thức chậm, 
nhiều kỹ năng yếu, cô luôn 
nỗ lực tìm cách giúp trẻ phát 
triển. Những giờ trẻ ngủ trưa, 
cô tranh thủ chuẩn bị nguyên 
vật liệu, đồ dùng, đồ chơi, 
sao cho những bài học thật dễ 
nhớ, dễ gần cho những đứa 
con ở lớp của mình. 

Lúc là một cô giáo, một 
người mẹ, lúc lại là một nghệ 
sĩ, một người bạn… cô Linh 
đóng nhiều “vai” để đến gần 
hơn với trẻ, hiểu trẻ. Cô còn 
thường xuyên trao đổi cùng 
phụ huynh trong giờ đón - 
trả trẻ hay ngoài giờ làm, để 
cùng đưa ra phương pháp 
giáo dục tốt nhất cho từng trẻ. 
Bởi theo cô, mỗi trẻ đều có 
cá tính khác nhau. Bên cạnh 
sự uốn nắn, dạy dỗ, cô giáo 
phải luôn yêu thương, chở che 
các con như chính con ruột 
của mình. Khi trẻ được yêu 
thương, các con có điểm tựa 
tinh thần để gần gũi, yêu mến 
cô và mái trường. 

6 năm gắn với nghề, cô 
Linh đã đạt giải nhì giáo viên 
dạy giỏi cấp tỉnh năm học 
2020 - 2021, nhiều giấy khen 
và bằng khen UBND tỉnh.

“Cảm ơn nghề giáo viên 
mầm non cho tôi nhiều cảm 
xúc! Đó có thể chỉ là câu nói 
của phụ huynh trẻ “Cho con 
tôi học cô Linh”; hay những 
khi tiếng gọi các con không 
phải là “cô” mà thay vào đó 
là “mẹ”. Các con thích đi học, 
thoải mái vui chơi trong mọi 
hoạt động, các con tiến bộ 
từng ngày, đó chính là động 
lực to lớn, là hạnh phúc để tôi 
tiếp tục phấn đấu, gắn bó với 
nghề”, cô Linh chia sẻ.           

THU HIỀN

Cô Linh sáng tạo nhiều đồ dùng dạy học, đồ chơi từ tre tạo hứng thú học tập cho trẻ.                                           Ảnh: T.H 

Ngày 17.11, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện Phù Mỹ phối hợp với 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Mỹ 
Hiệp, Mỹ Cát, Mỹ Chánh, Mỹ Đức, 
Mỹ Châu, Mỹ Quang và Mỹ Hòa 
tổ chức nghiệm thu, bàn giao, trao 
tiền hỗ trợ xây dựng 9 nhà Đại đoàn 
kết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính 
sách khó khăn về nhà ở tại các địa 
phương này.

Từ nguồn kinh phí của Tập đoàn 
Bảo Việt, Công đoàn Ngân hàng CSXH 
Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư 
và Phát triển chi nhánh Phú Tài, chi 
nhánh Quy Nhơn, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh đã chuyển hỗ trợ xây dựng 
7 nhà Đại đoàn kết ở xã Mỹ Hiệp, 
Mỹ Cát, Mỹ Chánh, Mỹ Đức, Mỹ 
Châu và Mỹ Quang, mỗi nhà 50 triệu 
đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
Phù Mỹ cũng trích 60 triệu đồng từ  

Quỹ Vì người nghèo của huyện hỗ trợ 
xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết ở xã Mỹ 
Hòa và Mỹ Cát.

Ngoài kinh phí của các cơ quan, đơn 
vị nêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
xã này cũng trích Quỹ Vì người nghèo 
33 triệu đồng hỗ trợ thêm để các hộ gia 
đình xây nhà.
l  Cùng ngày, Công ty Điện lực 

Bình Định (PC Bình Định) phối hợp 
với UBND phường Hoài Thanh (TX 
Hoài Nhơn) tổ chức bàn giao 2 nhà 
tình nghĩa cho gia đình thương binh 
Trần Ngọc Châu (SN 1937, ở khu phố 
An Lộc 2) và hộ bà Nguyễn Thị Hường 
(SN 1956, ở khu phố An Dinh 1, vợ liệt 
sĩ), đều là hộ cận nghèo.

Tổng số tiền hỗ trợ mỗi nhà là  
50 triệu đồng, từ nguồn quỹ phúc lợi 
của Tổng Công ty Điện lực miền Trung 
và đóng góp của nữ cán bộ, nhân viên 
PC Bình Định.         VĂN TỐ - NGỌC TÚ

Bàn giao nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa 
cho hộ nghèo, gia đình chính sách

(BĐ) - Ngày 18.11, Sở VH&TT tổ 
chức gặp mặt, động viên HLV, VĐV 
thuộc Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định chuẩn bị tham gia thi đấu tại 
Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần 
thứ IX năm 2022, 7 HLV và 36 VĐV của 
Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định 

Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định 
xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc

Lãnh đạo Sở VH&TT, Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định cùng HLV, VĐV chụp ảnh lưu niệm tại 
Bảo tàng Quang Trung.                   Ảnh: HOÀNG QUÂN

sẽ tham gia tranh tài ở các môn: Võ cổ 
truyền, kickboxing và wushu. Đây được 
coi là lực lượng nòng cốt, được kỳ vọng 
gặt hái nhiều huy chương về cho thể 
thao Bình Định.

Theo kế hoạch, ngày 19.11, toàn bộ 
43 HLV, VĐV của Trung tâm Võ thuật 
cổ truyền Bình Định lên đường ra Hà 
Nội tập huấn. Sau đó, các đội sẽ đến 
Hải Phòng thi đấu môn kickboxing (từ 
ngày 1 - 10.12), võ cổ truyền (từ ngày  
10 - 18.12) và đến Quảng Ninh thi đấu 
môn wushu (từ ngày 14 - 20.12). Đặc 
biệt, đây là lần đầu tiên Bình Định có VĐV 
thi đấu nội dung taolu của môn wushu tại 
một kỳ đại hội thể thao toàn quốc.

Cùng ngày, lãnh đạo Sở VH&TT, 
Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình 
Định tiến hành nghi thức dâng hương 
Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt (tại Bảo 
tàng Quang Trung) và nhà thờ tổ võ  
cổ truyền.                                  HOÀNG QUÂN
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Bình Định

Bài toán mua nhà 
dễ dàng

Những tháng cuối năm 
2022, thị trường bất động sản 
gặp nhiều khó khăn khi thanh 
khoản thấp, hạn chế room tín 
dụng, lãi suất tăng cao... Tuy 
nhiên thực tế cho thấy, nhu 
cầu đầu tư bất động sản để chờ 
tăng giá hoặc mua để ở thực sự 
vẫn hiện hữu.

Giới chuyên gia nhận định, 
hiện tại là thời điểm thích hợp 
để mua nhà trước khi giá căn 
hộ tiếp tục tăng cao do lệch 
pha cung - cầu. Tuy nhiên, bài 
toán tài chính vẫn là vấn đề 
hàng đầu được các nhà đầu tư 
tính toán kỹ lưỡng và cẩn thận 
trước khi quyết định “xuống 
tiền” đặt mua căn hộ.

Thấu hiểu điều đó, Công 
ty CP Foodinco Quy Nhơn -  
chủ đầu tư dự án Altara 
Residences, đã tung ra chính 
sách bán hàng vô cùng hấp 
dẫn. Cụ thể, mua nhà thời 
điểm này khách hàng chỉ cần 
thanh toán 60% giá trị căn hộ 
có thể nhận nhà ở ngay. Với 
khoản vay 40% còn lại, khách 
hàng sẽ được miễn lãi 1 năm, 
các khách hàng thanh toán sớm 
được chiết khấu tới 10% giá trị 
căn hộ. Như vậy, chỉ cần vốn 

Đâu là bài toán đầu tư an toàn tại thị trường 
bất động sản Quy Nhơn cuối năm 2022 ?

Trong bối cảnh các ngân hàng đang siết chặt tín dụng vào bất 
động sản, chính sách hỗ trợ tài chính tối đa của chủ đầu tư dự 
án Altara Residences được đánh giá là “chìa khóa vàng” mở ra 
cơ hội đầu tư an toàn, sinh lời dài hạn cho các nhà đầu tư vào 
thị trường bất động sản Quy Nhơn cuối năm 2022.

ban đầu hơn 800 triệu đồng, 
khách hàng đã có thể sở hữu 
một căn hộ cao cấp có thể vào 
ở ngay hoặc vận hành cho thuê 
sinh lời. 

Trong bối cảnh các ngân 
hàng đang “siết” tín dụng vào 
bất động sản, chính sách hỗ trợ 
tài chính tối đa của chủ đầu 
tư căn hộ biển cao cấp Altara 
Residences được coi là điểm 
sáng trên thị trường, giúp hóa 
giải bài toán tài chính cho 
người mua nhà. 

Altara Residences 
Quy Nhơn - Lời giải cho 
bài toán đầu tư an toàn 
bất động sản Quy Nhơn 
cuối năm 2022

Song song với chính sách 
tài chính linh hoạt cùng nhiều 
ưu đãi lớn, căn hộ biển cao 
cấp Altara Residences có điểm 
cộng lớn chính là pháp lý minh 
bạch - đã có sổ đỏ từng căn. 
Mua nhà thời điểm này, khách 
hàng sẽ được cùng lúc nhận 
sổ nhận nhà. Những yếu tố 
nêu trên vừa giúp nâng cao 
giá trị bất động sản vừa đảm 
bảo tính thanh khoản dễ dàng 
cho các chủ sở hữu của Altara 
Residences. 

Với những khách hàng có 

nhu cầu ở thực, đây cũng là một 
sự lựa chọn lý tưởng bởi toàn 
bộ căn hộ tại Altara đều được 
bàn giao đầy đủ trang thiết bị 
cao cấp: Điều hòa âm trần LG, 
thiết bị vệ sinh TOTO, tủ bếp 
gỗ An Cường Cabinet Pro, sàn 
gỗ cao cấp lát xương cá, bếp 
từ và máy hút mùi Malloca… 
Điểm nhấn của Altara còn là 
hệ thống dịch vụ tiện ích hiện 
đại, đẳng cấp: Bể bơi ngoài trời 
cao nhất Quy Nhơn, phòng tập 
gym hiện đại… 

Tọa lạc ngay mặt đại lộ 
Trần Hưng Đạo (tuyến đường 
kinh doanh sôi động sầm 
uất bậc nhất Quy Nhơn) chỉ 
cách biển hơn 200 m, cách ga  

Quy Nhơn 2 km, sân bay Phù Cát 
 30 km… xung quanh là hệ 
thống dịch vụ tiện ích hàng đầu 
của TP Quy Nhơn: Công viên 
cây xanh, quảng trường nhạc 
nước, bến du thuyền,... Altara 
mang đến tiềm năng cho thuê 
sinh lời dài hạn, bền vững.

Thực tế, từ ngày chính thức 
đi vào vận hành, các căn hộ 
cho thuê tại Altara Residences 
luôn trong tình trạng hút khách 
mạnh mẽ, thậm chí nhiều thời 
điểm còn rơi vào tình trạng 
cháy phòng. Với mức cho thuê 
giá cao từ 9 - 15 triệu đồng/
căn/tháng, 1,5 - 3,2 triệu đồng/
căn/đêm, tỷ suất đầu tư Altara 
Residences được dự báo có thể 

lên tới 19%/năm. 
Hội tụ những giá trị vượt 

trội, Altara Residences hứa hẹn 
là sự lựa chọn hoàn hảo đối 
với nhà đầu tư thông thái và 
những gia đình muốn tìm kiếm 
cho mình một trải nghiệm sống 
mới hiện đại và an toàn.

NGỌC DUNG

Altara Residences - “điểm sáng” thị trường bất động sản Quy Nhơn.                                                                                                           Ảnh: DNCC

Để biết thêm thông tin chi 
tiết, khách hàng liên hệ:

Đơn vị tư vấn và quản lý 
bán hàng: Công ty Cổ phần 
VIREX

Hotline: 093 635 1579

(BĐ) - Ngày 15.11, UBND tỉnh có 
văn bản yêu cầu Sở Xây dựng chủ động 
thực hiện đầy đủ chức năng quản lý 
Nhà nước về trật tự xây dựng và các 
nhiệm vụ chuyên môn thuộc trách 
nhiệm của cơ quan này. Tổ chức triển 
khai, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn 
các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 
hiện theo quy định; đưa công tác quản 
lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 
đi vào nề nếp, tuân thủ quy định của 
pháp luật; cơ quan, địa phương nào 
thực hiện không tốt, có vi phạm thì kịp 

thời thông báo, nhắc nhở, xử lý; trường 
hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề 
xuất cụ thể cho tỉnh để xem xét, xử lý 
theo quy định. 

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu 
UBND các huyện, thị xã, thành phố 
quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 
túc, hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về xây dựng, trật tự xây dựng 
trên địa bàn quản lý; nghiên cứu, triển 
khai các giải pháp để công tác quản lý 
đô thị hiệu quả, nâng cao chất lượng, 
tăng mỹ quan đô thị.         HOÀNG ANH

Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công nhà thầu 
xây dựng không đảm bảo chất lượng 

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 
về tăng cường công tác quản lý chất lượng 
công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu các tổ chức, cá nhân 
khi tham gia hoạt động xây dựng phải 
có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm 
theo quy định; chịu trách nhiệm về chất 
lượng công việc thực hiện theo quy định 
pháp luật về xây dựng. 

Các chủ đầu tư lựa chọn hình thức 
quản lý dự án theo đúng quy định; chịu 
trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng 
từ khâu khảo sát, thiết kế, thẩm tra, 
thẩm định, thi công và nghiệm thu, bảo 
hành và bảo trì công trình xây dựng. 
Tăng cường tổ chức thực hiện giám sát 
thi công xây dựng công trình. Yêu cầu 
đơn vị giám sát thi công xây dựng công 
trình có trách nhiệm giám sát công việc 
của nhà thầu thường xuyên, liên tục. 
Chủ đầu tư tăng cường kiểm tra hiện 
trường để theo dõi, kiểm soát tiến độ, 
chất lượng công trình, an toàn, vệ sinh 
lao động; kiên quyết xử lý những nhà 
thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng, an 
toàn, vệ sinh lao động; tạm dừng hoặc 
đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi 
công xây dựng khi chất lượng thi công 
xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật, biện pháp thi công không đảm 

bảo an toàn, vi phạm các quy định về 
quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc 
có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự 
cố gây mất an toàn lao động…

Đối với các nhà thầu thi công xây 
dựng, yêu cầu phải đảm bảo điều kiện 
năng lực, kinh nghiệm theo quy định; 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
chất lượng công trình, an toàn lao động 
trong thi công xây dựng công trình. Các 
đơn vị tư vấn giám sát tổ chức giám sát 
phải đảm bảo tính độc lập, khách quan, 
trung thực.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, 
các sở quản lý xây dựng chuyên ngành 
và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng 
cường phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá 
nhân nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
đối với chất lượng công trình xây dựng; 
nâng cao hiểu biết đối với các văn bản 
quy phạm pháp luật về xây dựng, an 
toàn lao động thi công công trình xây 
dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên 
quan đến hoạt động đầu tư xây dựng 
thuộc chuyên ngành, địa bàn quản lý. 
Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền, 
hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý 
vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý 
chất lượng công trình, an toàn lao động 
trong công trình.                     MAI HOÀNG

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng 

 Sáng 18.11, tại lễ kỷ niệm 40 năm 
Ngày Nhà giáo Việt Nam, UBND TX Hoài 
Nhơn đã trao 228 suất học bổng Phạm Văn 
Trình cho các em học sinh thuộc diện hộ 
nghèo, vươn lên học giỏi, rèn luyện tốt của 
các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa 
bàn thị xã; mỗi suất học bổng trị giá từ  
800 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng.  

THÁI NGÂN - QUANG HẢI

 Chiều 17.11, Trường THPT Bình 
Dương (huyện Phù Mỹ) tổ chức lễ đón 
nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn 
quốc gia mức độ 1. Nhà trường có 52 cán 
bộ, giáo viên và nhân viên, 100% có trình 
độ chuẩn theo quy định. Tỷ lệ học sinh 

đậu tốt nghiệp trên 95%, đặc biệt năm học 
2020 - 2021 và 2021 - 2022, học sinh đậu 
tốt nghiệp 100%.  VĂN TỐ

 Sáng 18.11, Ban Dân tộc tỉnh Bình 
Định phối hợp với Trường phổ thông 
Dân tộc bán trú huyện Tây Sơn tổ chức 
Diễn đàn tuyên truyền giảm thiểu tình 
trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống, giai đoạn 2021 - 2025. Tại diễn đàn, 
các em học sinh đã được cung cấp thông 
tin về thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của 
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các 
quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 
đối với các trường hợp tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết thống. TÍN TRỌNG

TIN VẮN
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Bình Định

Thanh niên tích cực xây dựng  
văn hóa giao thông

Hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, thời gian qua, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh 
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ; nâng 
cao nhận thức trong xây dựng văn hóa giao thông, đẩy lùi tai nạn giao thông.

Xung kích đảm bảo ATGT
Trường THPT số 1 Phù Cát 

(huyện Phù Cát) nằm gần ngã 
tư đường Nguyễn Chí Thanh 
và đường 3.2 (tuyến tránh  
QL 1), lưu lượng phương tiện 
tham gia giao thông rất đông, 
việc đảm bảo ATGT, giảm ùn 
tắc giao thông cục bộ mỗi khi 
tan tầm luôn được nhà trường 
chú trọng. Thực hiện chỉ đạo 
của Ban Giám hiệu, Đoàn 
Trường THPT số 1 Phù Cát đã 
tích cực tuyên truyền, giáo dục 
về ATGT cho ĐVTN thông qua 
mô hình “Cổng trường ATGT”. 

Hằng ngày, trước giờ vào 
lớp và sau giờ tan học, Đội 
Thanh niên xung kích của 
trường tham gia bảo đảm ATGT 
trước cổng trường. Một nhóm 
có mặt tại cổng để hướng dẫn, 
nhắc nhở phụ huynh dừng, 
đỗ xe đúng nơi quy định, học 
sinh không tụ tập trước cổng 
trường; nhóm khác đứng chốt 
tại các trụ đèn tín hiệu, hướng 
dẫn giao thông cho người dân, 
học sinh.

Đoàn trường còn duy trì 
hiệu quả chương trình “Phát 
thanh học đường”, trong đó 
có nội dung tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về ATGT, hướng 
dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm 
khi điều khiển xe đạp điện, xe 
gắn máy dưới 50 phân khối, đi 
đúng làn đường quy định…

Anh Nguyễn Đình Nam, 
Bí thư Đoàn Trường THPT số 
1 Phù Cát, cho hay: Những 
năm qua, Đoàn trường duy trì 
hiệu quả các mô hình đảm bảo 

 Thành viên Đội Thanh niên xung kích Trường THPT số 1 Phù Cát hướng dẫn giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh - 
đường 3.2 (tuyến tránh QL 1) vào giờ cao điểm.                                                                                                                                            Ảnh: C.H

ATGT. Trong các tiết sinh hoạt 
dưới cờ, chương trình ngoại 
khóa, nhà trường tổ chức tuyên 
truyền Luật Giao thông đường 
bộ, yêu cầu học sinh tham gia 
giao thông trật tự, đúng quy 
định… Từ đó góp phần hạn chế 
đến mức thấp nhất TNGT trong 
học sinh.

Theo Bí thư Huyện đoàn 
Phù Cát Lê Tấn Vinh, 8 trường 
THPT trên địa bàn huyện đều 
duy trì hiệu quả mô hình cổng 
trường thanh niên tự quản, 
đảm bảo ATGT. Nhờ vậy, tình 
trạng mất ATGT tại các cổng 
trường trong giờ cao điểm 
đã giảm đáng kể, góp phần 

xây dựng văn hóa giao thông  
trong ĐVTN. 

Phát huy tinh thần xung 
kích, tình nguyện của tuổi 
trẻ, thời gian qua, ĐVTN  
TX An Nhơn có nhiều đóng góp 
trong giữ gìn trật tự ATGT tại 
địa phương. Bí thư Thị đoàn 
An Nhơn Nguyễn Tấn Hưng 
cho biết: Hiện nay, các cơ sở 
Đoàn duy trì hiệu quả 17 đoạn 
đường thanh niên tự quản về 
ATGT; thường xuyên tổ chức 
phát quang bụi rậm che khuất 
tầm nhìn; vận động ĐVTN và 
nhân dân cam kết không vi 
phạm Luật Giao thông đường 
bộ, không lấn chiếm lòng lề 

đường để buôn bán, họp chợ; tổ 
chức các diễn đàn tuyên truyền 
về ATGT tại các trường học... 

Tăng cường phối hợp  
tuyên truyền 

Theo Tỉnh đoàn, thực hiện 
cuộc vận động “Thanh niên với 
văn hóa giao thông”, trong giai 
đoạn 2017 - 2022, các các cấp bộ 
Đoàn trong tỉnh chủ động phối 
hợp lực lượng chức năng đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về trật tự 
ATGT cho đoàn viên, thanh 
thiếu nhi dưới nhiều hình thức 
đa dạng, như: Ngày hội thanh 
niên với văn hóa giao thông; 

vận động ĐVTN ký cam kết 
không vi phạm trật tự ATGT. 
Ngoài ra, toàn tỉnh còn duy trì 
hiệu quả hoạt động 11 bến đò 
ngang an toàn; 27 điểm giao cắt 
đường bộ - đường sắt an toàn; 
89 đoạn đường thanh niên tự 
quản; 105 cổng trường ATGT; 
các đội hình ứng cứu TNGT… 
Từ đó, từng bước nâng cao ý 
thức, xây dựng văn hóa giao 
thông cho thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, bên cạnh những 
kết quả đạt được, hiện nay vẫn 
còn một bộ phận thanh thiếu 
niên, học sinh thiếu ý thức 
khi tham gia giao thông, như: 
Điều khiển xe trên 50 phân 
khối, phóng nhanh vượt ẩu, 
lấn làn; vượt đèn đỏ; đi xe dàn 
hàng hai, hàng ba; điều khiển 
phương tiện không có biển số, 
GPLX; không đội mũ bảo hiểm; 
dùng ô khi điều khiển xe…

Theo Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh đoàn Nguyễn 
Thành Trung, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục vận 
động ĐVTN phát huy vai trò 
gương mẫu, đi đầu trong thực 
hiện pháp luật về ATGT với 
các hành động cụ thể: Không 
tham gia đua xe trái phép; đi 
đúng làn đường, phần đường 
quy định; không lái xe khi đã 
uống rượu, bia; đội mũ bảo 
hiểm đạt chuẩn khi tham gia 
giao thông… Đồng thời, chỉ đạo 
các cấp bộ Đoàn phối hợp với 
lực lượng chức năng tổ chức 
các đội tuần tra, xử lý vi phạm 
trật tự ATGT, xử lý nghiêm các 
cá nhân vi phạm, nhất là đối 
tượng học sinh, sinh viên; tăng 
cường các hoạt động tập huấn 
kiến thức về ATGT và thi kỹ 
năng lái xe an toàn cho ĐVTN.

CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban hành 
Chương trình phát triển thanh niên tỉnh 
Bình Định từ nay đến năm 2030. Chương 
trình đề ra mục tiêu cụ thể trên các lĩnh 
vực: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, 
hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; giáo dục, 
nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều 
kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội 
học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; 
nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo 
việc làm bền vững cho thanh niên; phát 
triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng 
cao; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe cho thanh niên; nâng cao đời sống 
văn hóa, tinh thần cho thanh niên; phát 
huy vai trò của thanh niên trong tham 
gia phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nhằm xây dựng thế hệ 
thanh niên tỉnh phát triển toàn diện, giàu 
lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào 
dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão; 
khát vọng vươn lên xây dựng đất nước.

                     TRIỀU CHÂU

Phát triển nguồn 
nhân lực trẻ có  
chất lượng cao

Làm giàu từ mô hình nuôi chồn hương
Chị Phạm Văn Kiều Diễm (SN 

1992, ở thôn Xuân Phong Tây, xã An 
Hòa, huyện An Lão) đã khởi nghiệp 
bằng nghề nuôi cầy vòi hương (chồn 
hương); bước đầu thành công với việc 
nuôi chồn hương bán thịt và con giống.

Chị Diễm cho hay, sau một lần được 
Xã đoàn An Hòa tổ chức đi tham quan 
mô hình nuôi chồn hương, chị được 
biết chồn hương là động vật hoang 
dã nhưng dễ nuôi và có giá trị kinh tế 
cao. Chồn hương là động vật hoang dã 
nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, 
nên chị phải xin giấy phép từ Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh để thực hiện mô hình.

Năm 2013, chị Diễm đầu tư 65 triệu 
đồng xây dựng chuồng trại và mua 5 
cặp chồn hương giống về thả nuôi. Chưa 
có kinh nghiệm chăm sóc, không hiểu 
tập quán sinh sống của loài chồn nên 
con giống không sinh sản, hao hụt dần. 
Đến năm 2017, chị Diễm được Xã đoàn 
An Hòa hướng dẫn vay 50 triệu đồng 
từ Ngân hàng CSXH huyện An Lão để 
mua con giống. Chị tự tích lũy kinh 
nghiệm từ internet và những người nuôi 
trước để biết cách nuôi chồn phát triển  
khỏe mạnh.

Chị Diễm chăm sóc chồn hương giống.                                                  Ảnh: D.Đ

Theo đó, chị điều chỉnh lại chuồng 
nuôi phù hợp với lối sống và khả 
năng sinh sản của chồn hương. Mỗi 
ô chuồng chỉ cho một con ngủ, dọn 
vệ sinh hằng ngày, đảm bảo chuồng 
luôn sạch, khô, thoáng. Trong quá 
trình nuôi còn cho chồn sử dụng thêm 
men tiêu hóa để không bị viêm đường 
ruột; mùa đông phải giữ ấm chuồng 
trại, tránh gió…

Khi đã nắm được kỹ thuật, lại có 

kinh nghiệm, chị Diễm 
mạnh dạn mở rộng quy 
mô; nuôi 33 con chồn 
bố mẹ, còn lại nuôi 
chồn con, chồn thịt. 
Chị Diễm cung ứng 
chồn cho các trại nuôi 
của huyện An Lão, Phù 
Mỹ, TX Hoài Nhơn,  
TP Quy Nhơn và xuất 
bán chồn thịt tại các tỉnh 
Quảng Ngãi, Phú Yên. 
Theo tính toán của chị, 
mỗi năm một chồn mẹ 
đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 1 -  
5 con. Chồn hương 
giống nuôi khoảng 3 

tháng có giá bán từ 9 triệu đồng/cặp; 
chồn thịt giá 1,5 - 2 triệu đồng/kg. Sau 
khi trừ chi phí, chị Diễm thu nhập gần 
200 triệu đồng/năm.

Chị Diễm chia sẻ: “Thời gian tới, tôi 
sẽ làm hồ sơ vay thêm vốn để có điều 
kiện mở rộng chuồng trại, mua thêm con 
giống, nhân rộng đàn chồn. Từ đó, quyết 
tâm làm giàu và hướng tới lập nghiệp 
bền vững hơn”.  

DUY ĐĂNG
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Bình Định

Cuối đời vẫn vướng tù tội vì ma túy
Đào Xuân Cư (SN 1948, ở huyện Tây Sơn) là 1 trong 3 bị cáo phạm tội mua bán và tàng trữ trái phép 

chất ma túy đứng trước Hội đồng xét xử ngày 17.11. Ở cái tuổi đáng ra phải nghỉ ngơi, vui vầy cùng 
con cháu, bị cáo Cư lại phải đối mặt với lao tù vì cất giấu ma túy. 

Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội tại phiên tòa.           Ảnh K.A

Khoảng 13 giờ ngày 25.2, chị T.T.H. 
(con dâu của bị cáo Cư) đến nhà ông 
tại thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn) 
thăm chơi, phát hiện Bùi Thị Thu Hồng 
(SN 1984, người đang sống chung như 
vợ chồng với ông Cư) và Trần Văn Thiện 
(SN 1999, ở huyện Tây Sơn) có biểu hiện 
sử dụng trái phép chất ma túy. Chị H. 
trình báo cơ quan CA. 

Sau đó, CA huyện Tây Sơn tiến hành 
kiểm tra hành chính tại nhà bị cáo Cư, 
thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng 
ma túy và 3 nỏ thủy tinh có chứa ma túy. 
Tiếp tục khám xét nơi ở của Thiện tại 
một khách sạn trên địa bàn thị trấn Phú 
Phong, CA thu giữ 22,77 g ma túy đá 
và 38 viên nén ketamine có khối tượng 
21,01 g. Số ma túy này Thiện mua của 
1 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh để sử 
dụng và bán lại cho các người nghiện ở 
địa phương, trong đó có Hồng. Cụ thể, 
Thiện đã 5 lần bán cho Hồng và 1 đối 
tượng nữa tổng cộng 17,61 g ma túy đá. 

Đối với Hồng, do cần ma túy để 
sử dụng và bán kiếm lời nên đã 2 lần 
mua ma túy của Thiện, 7 lần bán lại  
ma túy với khối lượng 17 g ma túy đá 
cho các đối tượng nghiện khác. Hồng 
cũng phạm thêm tội tàng trữ 0,14 g ma 
túy đá trong 3 nỏ thủy tinh cất trong nhà 
để sử dụng dần. 

Riêng bị cáo Cư, ngày 26.2, khi phát 
hiện 1 hộp giấy chứa ma túy giấu tại 
khu vực nhà kho, Cư mang đi chôn dưới 
đất để CA không phát hiện. Mãi 3 ngày 
sau, bị cáo Cư mới trình báo sự việc với 
cơ quan CA. 

Giải thích cho hành vi của mình 
trước Hội đồng xét xử, bị cáo Cư cho 
biết: “Khi đó, bị cáo sợ quá nên mang 
đi giấu. Cũng tại bị cáo không hiểu 
biết pháp luật nên xảy ra cớ sự như 

hôm nay”. 
Chủ tọa giải thích cặn kẽ, giá như 

khi đó bị cáo Cư báo ngay sự việc với 
cơ quan chức năng thì hoàn toàn vô can. 
Ngược lại, bị cáo mang 15,65 g ma túy 
đá đi giấu, phải chịu trách nhiệm hình 
sự về hành vi tàng trữ trái phép chất  
ma túy. Đây cũng là bài học để bị cáo tự 
răn mình, bởi khi quyết định sống chung 
với ai đó, cũng cần phải biết về họ như 
thế nào, chí ít là việc bị cáo Hồng thường 
xuyên sử dụng và mua bán ma túy. 

Trong vụ án này, Thiện và Hồng cùng 
phạm tội mua bán và tàng trữ trái phép 
chất ma túy. Trong đó, Thiện bị áp dụng 
tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 
sự vì “phạm tội 2 lần trở lên” và “tái 
phạm”. Cụ thể, Thiện đã bị TAND TX 
An Nhơn xử phạt 15 tháng tù giam về 
tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa 
chấp hành xong án phạt tù tháng 6.2021. 

Thay vì xem đó là bài học, Thiện lại móc 
nối tìm mối mua ma túy và cung cấp  
ma túy cho các đối tượng nghiện khác.

Riêng bị cáo Hồng là người nghiện 
ma túy, được ông Cư cưu mang và đưa 
về sống chung như vợ chồng tại nhà ông 
từ tháng 8.2021. “Ông Cư không biết bị 
cáo nghiện, mỗi tháng bị cáo đều được 
ông Cư cho tiền tiêu. Nhưng vì bị cáo 
nghiện, số tiền ấy không đủ dùng, nên 
mới mua ma túy rồi bán lại hưởng chênh 
lệch”, Hồng khai nhận.  

Với việc tái phạm, Thiện phải chịu 
tổng cộng 18 năm 6 tháng tù giam, trong 
đó 17 năm cho hành vi mua bán trái 
phép ma túy và 1 năm 6 tháng cho việc 
tàng trữ ma túy. Hồng phải chịu mức án 
8 năm tù giam cho hành vi mua bán và 
1 năm tù giam vì tàng trữ ma túy. Bị cáo 
Cư bị tuyên phạt mức án 4 năm tù giam. 

KIỀU ANH

CA huyện Tây Sơn 
hoàn thành chỉ tiêu cấp 
tài khoản định danh 
điện tử mức độ 2

Ngày 17.11, Giám đốc CA tỉnh đã ký 
quyết định tặng giấy khen cho CA huyện 
Tây Sơn và trung úy Vũ Đức Vịnh, cán bộ 
Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật 
tự xã hội (CA huyện Tây Sơn) về thành 
tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm 
“90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp 
bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục 
vụ triển khai quy định của Luật Cư trú 
năm 2020.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo 
CA huyện Tây Sơn, các đội nghiệp vụ (chủ 
công là Đội Cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội), CA các xã, thị trấn đã tổ 
chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu 
quả đợt cao điểm. CA huyện đã rà soát, 
bố trí trang thiết bị, nhân sự hợp lý, làm 
việc liên tục từ 7 - 22 giờ hằng ngày, kể cả 
thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. 

Để người dân hiểu, đồng tình, thấy 
được lợi ích của việc làm tài khoản định 
danh điện tử mức độ 2, toàn lực lượng 
tăng cường tuyên truyền đến từng khu 
phố, từng nhà dân. 

CA huyện Tây Sơn được CA tỉnh giao 
trong vòng 90 ngày, đêm thu nhận 28.962 
hồ sơ. Đến nay, CA huyện Tây Sơn đã thu 
nhận 30.338 tài khoản định danh mức  
độ 2, đạt 104,75%, sớm hơn quy định 45 
ngày; là đơn vị đầu tiên trên toàn tỉnh hoàn 
thành chỉ tiêu này.                           T.LONG

TX Hoài Nhơn chú trọng nâng cao ý thức 
tuân thủ quy định ATGT

(BĐ) - Theo CA TX Hoài Nhơn, từ 
đầu năm 2022 đến nay, tuy số vụ và số 
người bị thương do TNGT xảy ra trên địa 
bàn thị xã giảm, nhưng số người chết vì 
TNGT lại tăng. Do đó, CA thị xã đã và 
đang tập trung đẩy mạnh công tác tuần 
tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm 
về giao thông. Đồng thời tiếp tục đa dạng 
và linh động trong công tác tuyên truyền 
về trật tự ATGT. 

Cụ thể, CA thị xã phối hợp tổ chức các 
cuộc thi về ATGT cho học sinh để nâng 
cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp 
luật khi tham gia giao thông. Tập trung 
tuyên truyền về mức xử phạt và các lỗi 
là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT đối 
với các lái xe. Đã mở 69 lớp giáo dục cá 
biệt cho trên 340 đối tượng vi phạm giao 
thông bị phát hiện thông qua công tác 
tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Phát 

trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật 
về trật tự ATGT cho người dân đến làm 
thủ tục đăng ký xe và thông qua công tác 
tuần tra, kiểm soát. 

CA thị xã cũng dán decal tuyên truyền 
“Đã uống rượu bia, không lái xe” tại 58 
cơ sở, quán nhậu trên địa bàn. Tổ chức 
tuyên truyền, vận động 12 cá nhân, tổ 
chức kinh doanh vận tải hàng hóa với 
68 phương tiện vận tải trên địa bàn ký 
cam kết chấp hành nghiêm việc bốc xếp, 
chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của 
xe, không cơi nới thành thùng và tự giác 
tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết 
kế đã được phê duyệt. 

Được biết, từ đầu năm đến nay, thông 
qua công tác tuần tra kiểm soát, CA thị xã 
đã phát hiện, xử lý trên 3.600 trường hợp 
vi phạm, tạm giữ trên 550 phương tiện và 
gần 1.900 giấy tờ liên quan.            N.LINH

Bắt giữ đối tượng giết người
(BĐ) - Ngày 17.11, CA huyện Phù Cát 

cho biết đã bắt giữ người trong trường 
hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Phú 
(SN 1999, ở thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, 
huyện Phù Cát) về hành vi giết người 
để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định 
pháp luật.

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 
15.11, Phú cùng Đinh Văn Giang (SN 1985, 

ở khu phố An Kim, thị trấn Ngô Mây) và 
một số người bạn tổ chức nhậu tại một 
quán ở xã Cát Trinh. Đến khoảng 20 giờ 
cùng ngày, Phú và Giang nảy sinh mâu 
thuẫn; Phú chạy về nhà lấy con dao dài 
20 cm, quay lại quán nhậu đâm liên tiếp 
4 nhát vào người Giang. Hậu quả, Giang 
tử vong sau đó.

K.ANH

12,5 năm tù cho nhóm sử dụng, 
chứa chấp, tàng trữ ma túy trái phép

Chiều 16.11, TAND huyện Phù Mỹ mở 
phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử tuyên phạt 
bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2000, ở xã 
Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) 7 năm tù về 
tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất  
ma túy; Trần Văn Trí (SN 1990, ở thị trấn 
Bình Dương) 3 năm tù về tội tàng trữ trái 
phép chất ma túy và tội tổ chức sử dụng 
trái phép chất ma túy; Nguyễn Như Ý (SN 
1994, ở xã Mỹ Phong) 2 năm 6 tháng tù về 

tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 
Theo cáo trạng, ngày 1.5, Nguyễn Như 

Ý cung cấp ma túy loại methamphetamine, 
Trần Văn Trí tìm nơi tổ chức sử dụng trái 
phép chất ma túy là nhà của Nguyễn 
Mạnh Hùng (ở thôn Văn Trường Tây, xã 
Mỹ Phong). Ngoài ra, ngày 2.5, Trí còn 
có hành vi tàng trữ 0,8175 g ma túy loại 
methamphetamine, bị bắt quả tang tại nhà 
của Hùng.                              THANH NGHỊ

CA huyện Tây Sơn thực hiện thủ tục cấp tài khoản 
định danh điện tử mức độ 2.     Ảnh: T.L

Tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm 
chỉ giới hành lang thoát nước

(BĐ) - Ngày 18.11, sau khi tiếp nhận 
thông tin của một số cơ quan báo chí phản 
ánh về trường hợp người nhà của Bí thư 
Đảng ủy phường Ghềnh Ráng (TP Quy 
Nhơn) Huỳnh Văn Trung xây dựng công 
trình cổng ngõ, tường rào, mái hiên, sân để 
xe vi phạm chỉ giới hành lang kênh thoát 
nước tại đường Chế Lan Viên, Bí thư Thành 
ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng đã chỉ 
đạo các cơ quan chức năng của thành phố 
vào cuộc kiểm tra, xử lý vấn đề này. 

Ngay trong ngày 18.11, chủ nhân ngôi 
nhà đã tự giác tháo dỡ các hạng mục xây 
dựng vi phạm (ảnh).

Trao đổi với phóng viên vào chiều 
18.11, ông Huỳnh Văn Trung, Bí thư 

Đảng ủy phường Ghềnh Ráng cho hay 
đã nhận thấy trách nhiệm của mình trong 
việc để xảy ra vi phạm và tiến hành tháo 
dỡ ngay công trình theo đúng chỉ giới 
quy định.          G.N   
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Hành động mạnh mẽ hơn nữa 
trong phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. 

Ngày 18.11, tại Hà Nội, Thường trực 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực (Thường trực Ban 
Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ 
trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 
Trưởng Ban Chỉ đạo.

Từ sau Phiên họp thứ 21 (tháng 1.2022) 
của Ban Chỉ đạo đến nay, công tác phát 
hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngày 
càng quyết liệt, hiệu quả, có bước chuyển 
biến mới, củng cố thêm niềm tin của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cả 
nước đã khởi tố, điều tra 2.474 vụ/4.646 
bị can, truy tố 2.157 vụ/4.564 bị can, xét 
xử sơ thẩm 2.198 vụ/4.620 bị cáo về các tội 
tham nhũng, chức vụ, kinh tế (trong đó về 
tham nhũng đã khởi tố mới 414 vụ án/939  
bị can).

Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ 
đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 10 
vụ án/37 bị can; đã kết thúc điều tra 16 vụ 
án/248 bị can, kết luận điều tra bổ sung 8 
vụ án/148 bị can; ban hành cáo trạng truy 
tố 13 vụ án/122 bị can; xét xử sơ thẩm 10 
vụ án/101 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ 
án/66 bị cáo.

Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương đã thi hành kỷ luật 67 cán 
bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, 
trong đó có 7 Ủy viên Trung ương Đảng, 
6 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. 
Đặc biệt là lần đầu tiên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí 
thư cho thôi tham gia Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII đối với 3 Ủy 
viên Trung ương Đảng; các địa phương 
đã miễn nhiệm 1 chủ tịch HĐND tỉnh, 2 
chủ tịch UBND tỉnh theo các quy định về 
miễn nhiệm, từ chức, bố trí công tác đối 
với cán bộ sau khi bị kỷ luật.

Công tác phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực ở địa phương, cơ sở được đẩy 
mạnh, số vụ án tham nhũng được phát 
hiện xử lý tăng cao so với những năm 
trước, các địa phương đã khởi tố mới 382 
vụ án tham nhũng. Nhiều địa phương đã 
khởi tố cả ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, 
phó chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở như 
Lào Cai, Phú Yên, Thái Nguyên, Thanh 

Hóa, Quảng Ninh...
Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc 
đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng tiêu cực của Đảng càng mạnh lên, 
càng củng cố, tăng cường niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế 
độ, làm cho bộ máy trong sạch, siết chặt 
kỷ luật, kỷ cương, góp phần quan trọng, 
thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ 
vững ổn định chính trị, tăng cường quốc 
phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời 
bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực thù 
địch xấu, chống đối, cho rằng đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, 
đảng viên là đấu đá nội bộ, là phe cánh, 
làm nhụt chí của những người khác.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong 
thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đề nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo 
tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 
đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ 
đạo theo dõi, chỉ đạo; phấn đấu đến hết 
năm 2022 kết thúc điều tra, điều tra bổ 
sung 11 vụ án; truy tố 9 vụ án; xét xử sơ 
thẩm 11 vụ án; xét xử phúc thẩm 3 vụ án; 
kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc theo 
kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Nhất là hoàn thành xét xử một số vụ 
án trọng điểm: Vụ án “Vi phạm quy định 
về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây 

thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án Nha 
Trang Center 2, số 1 Trần Hưng Đạo, TP 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả 
nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra 
tại Bộ Y tế, Công ty Dược Cửu Long và 
các đơn vị liên quan. Vụ án “Vi phạm quy 
định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm 
trọng” xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ.

Vụ án “Buôn lậu; vận chuyển trái phép 
hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại 
An Giang. Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản; thiếu trách nhiệm gây 
hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân 
hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Long 
Biên, Hà Nội.

Vụ án “Vi phạm quy định về đấu 
thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra 
tại BVĐK Đồng Nai, Công ty AIC và các 
đơn vị liên quan...

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất 
bổ sung 3 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo 
theo dõi, chỉ đạo gồm vụ việc sai phạm 
xảy ra tại Dự án Tổ hợp công trình hỗn 
hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở, 
trường học ở 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội; vụ việc sai phạm trong cổ phần 
hóa tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, Đồng Nai; 
vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án Khu dân 
cư Tân Thịnh tại xã đồi 61, huyện Trảng 
Bom, Đồng Nai.                      (Theo TTXVN)

Phát động phong trào 
thi đua đặc biệt 
phát triển kết cấu 
hạ tầng 

Ngày 18.11, tại tỉnh Ninh Bình, Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương 
tổ chức lễ phát động phong trào thi đua 
“Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí”. Thủ tướng Phạm Minh 
Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương, dự và phát động 
phong trào. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng coi phát triển đồng 
bộ kết cấu hạ tầng là 1 trong 3 đột phá 
chiến lược; cùng với đó là triển khai 
nhiệm vụ rất quan trọng - tiếp tục đẩy 
mạnh công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, góp phần thúc đẩy 
phát triển đất nước nhanh và bền vững. 

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, 
địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân 
và DN cả nước tập trung thi đua thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, tạo 
khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng, 
phát triển kết cấu hạ tầng nhanh, bền 
vững, hiện đại và đẩy mạnh thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí...

 (Theo SGGP)

Cảnh báo lũ trên 
các sông từ Quảng Trị - 
Bình Thuận và 
Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn quốc gia, dự báo từ ngày 19 - 
22.11, ở khu vực Trung và Nam Trung 
Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, 
mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực vùng 
núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và 
giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Trung 
và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam 
Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 
22.11; mưa lớn cục bộ ở vùng núi, trung 
du Bắc Bộ kéo dài hết ngày 19.11.

Cảnh báo từ ngày 19 - 22.11, trên các 
sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và 
khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một 
đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các 
sông từ 3 - 7 m, hạ lưu từ 1 - 3,5 m.

Đỉnh lũ trên các sông chính từ Quảng 
Trị đến Quảng Ngãi khả năng lên mức 
báo động 1 và trên báo động 1; các sông ở 
khu vực Tây Nguyên, sông Ba (Phú Yên), 
Bình Thuận và các sông suối nhỏ khả năng 
lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông 
trên báo động 2; các sông từ Bình Định 
đến Ninh Thuận lên mức báo động 2 - báo 
động 3, có sông trên báo động 3.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 
trung du, vùng núi và ngập lụt vùng 
trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các 
tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và 
khu vực Tây Nguyên.  (Theo nhandan.vn)

Khởi công nhà máy sản xuất pin ô tô tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng
Sáng 18.11, tại Khu Kinh tế Vũng Áng 

(tỉnh Hà Tĩnh), Công ty CP Giải pháp 
năng lượng VinES (thành viên Tập đoàn 
Vingroup) và Công ty Gotion, Inc (thành 
viên Gotion High-Tech) đã động thổ khởi 
công Dự án Nhà máy sản xuất cell pin sạc 
LFP có tổng mức đầu tư gần 6.330 tỷ đồng.

Dự án có quy mô 14 ha với công 
suất thiết kế 5 GWh/năm, tương đương 
khoảng 30 triệu cell pin/năm. Sản 
phẩm của nhà máy là cell pin sạc LFP 
(Lithium Iron Phosphate) sử dụng chủ 
yếu cho pin xe ô tô điện và hệ thống 

Gần 150 học sinh tại Nha Trang nghi bị ngộ độc thực phẩm
Ngày 18.11, TTYT TP Nha Trang 

(tỉnh Khánh Hòa) đã ghi nhận ít nhất 
148 trường hợp (từ 7 đến 16 tuổi) 
nhập viện cấp cứu với các triệu trứng 
đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt... sau 
khi dùng cơm tại Trường Ischool  
Nha Trang.

Trước đó, trưa ngày 17.11, các học 

sinh ăn bữa trưa với cánh gà chiên, gà 
luộc xé, canh thịt heo. Khoảng 17 giờ 
cùng ngày, một số em rơi vào tình trạng 
nôn ói, người mệt lả, tiêu chảy được phụ 
huynh đưa tới bệnh viện, nghi bị ngộ 
độc thực phẩm.

Đến rạng sáng 18.11, nhiều trường 
hợp tiếp tục được ghi nhận đưa đi cấp 

cứu tại các cơ sở y tế. Hiện tại tình 
trạng sức khỏe các cháu ổn định, chưa 
có trường hợp nặng. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND 
tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo khẩn 
giao các đơn vị khẩn trương kiểm tra, 
xác định nguyên nhân vụ việc.

(Theo SGGP)

Ảnh minh họa

lưu trữ điện năng (ESS).
Dự kiến, nhà máy sẽ bắt đầu đi vào sản 

xuất đại trà từ quý III/2024 và trở thành 
nhà máy sản xuất pin LFP đầu tiên tại Việt 
Nam, góp phần tạo ra hàng trăm việc làm 
mới cho người dân địa phương.

Đây cũng là bước tiến quan trọng 
trong chiến lược “3 chân kiềng” nhằm 
đảm bảo nguồn cung về pin của Tập 
đoàn Vingroup, gồm mua pin từ các 
nhà sản xuất tốt nhất thế giới; hợp tác 
với các đối tác để sản xuất các loại pin 
tốt nhất thế giới; tự nghiên cứu, phát 
triển, sản xuất pin.

 (Theo laodong.vn)

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và nhà đầu tư ấn 
nút động thổ dự án.
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THÔNG BÁO
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ban Tổ chức ban hành thông báo về Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền 
về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể như sau:

I. TÊN GỌI, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Tên gọi: “Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phòng, chống tác hại 

của thuốc lá”.
2. Nội dung tác phẩm dự thi: Tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá và các văn bản của Nhà nước liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá, thực 
hiện nghiêm các quy định cấm hút thuốc trong nhà, nơi công cộng, nơi làm việc, các 
bệnh tật do thuốc lá gây ra; Ý tưởng, giải pháp nhằm cải thiện, xây dựng môi trường 
không khói thuốc lá tại các đơn vị, cơ quan, trường học, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục,...

3. Đối tượng tham gia: Các họa sĩ chuyên và không chuyên, cán bộ, viên chức, 
người lao động, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh đều có thể gửi tác phẩm tham 
gia cuộc thi.

II. THỂ LỆ CUỘC THI
1. Quy định về tác phẩm dự thi:
- Tác phẩm tham gia dự thi là tranh cổ động vẽ bằng tay, hoặc bằng máy vi tính. 

Không hạn chế về chất liệu, màu sắc và hình thức thể hiện.
- Kích thước tác phẩm dự thi: 54 cm  x  79 cm.
- Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia 

các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.
- Không hạn chế số lượng của mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi tác phẩm tham gia 

cuộc thi.
- Tác phẩm dự thi không vi phạm các quy định của văn bản pháp luật trong lĩnh vực 

mỹ thuật và pháp luật hiện hành liên quan.
2. Hình thức gửi tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 2 hình thức:
2.1. Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi qua thư điện tử (Email), cụ thể:
- Mỗi tác phẩm dự thi là 1 file dạng kỹ thuật số, định dạng JPG, đảm bảo in kích 

thước 54 cm  x  79 cm trở lên, chất lượng rõ nét, dung lượng từ 5 - 12 MB, độ phân giải 
300 dpi.

- Họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả ghi trên mặt trước phía 
dưới, bên phải của tác phẩm dự thi.

- Địa chỉ email nhận file: nguyenhadesign86@gmail.com
2.2. Hình thức thứ hai: Tác giả gửi tác phẩm trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, 

cụ thể:
- Phía sau mỗi tác phẩm dự thi ghi rõ họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email 

của tác giả và gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ. 
3. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi:
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ sau ngày Ban Tổ chức ra thông báo phát động 

Cuộc thi đến 17 giờ, ngày 30.11.2022.
(Các tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi và ngày tác giả gửi tác phẩm qua 

email của Ban Tổ chức Cuộc thi).
- Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - 

Điện ảnh Bình Định. Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (liên 
hệ: Ông Đặng Hiếu Thành, số điện thoại: 0914434112; Bà Nguyễn Hồ Vũ Hồng Hà, số điện 
thoại: 0977189246).

- Tổng kết trao giải thưởng: Dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 12.2022 (thời gian 
và địa điểm Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau).

4. Ban giám khảo, phương pháp chấm, cơ cấu giải thưởng:
4.1. Ban Giám khảo: Ban Tổ chức sẽ mời Ban giám khảo gồm 5 người, với thành 

phần là đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh 
và các họa sĩ có uy tín của Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Bình Định để chấm thẩm định tác 
phẩm dự thi.

4.2. Phương pháp chấm: Ban Giám khảo sẽ tiến hành xem xét, chấm tác phẩm 
tham gia cuộc thi gồm 2 vòng:

- Vòng 1: Chấm thẩm định để chọn 11 tác phẩm đảm bảo các yêu cầu về nội dung, 
hình thức vào vòng 2 để xét trao giải.

- Vòng 2: Chấm, chọn tác phẩm xếp loại Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.
4.3 Cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải và 

tiền thưởng kèm theo, cụ thể:
- 1 giải Nhất                                     :  5.000.000đ (Năm triệu đồng).
- 2 giải Nhì, mỗi giải                      :  3.000.000đ (Ba triệu đồng).
- 3 giải Ba, mỗi giải                        :  2.000.000đ (Hai triệu đồng).
- 5 giải Khuyến khích, mỗi giải  : 1.000.000đ (Một triệu đồng).
III. SỬ DỤNG TÁC PHẨM:
- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự Cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm 

về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp 
luật và thực hiện nghiêm túc thể lệ Cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về 
những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng 
và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy 
định của pháp luật hiện hành.

- Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận thể lệ Cuộc thi.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bà NGÔ THỊ THU HIỀN - Phó trưởng Khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định - ĐT: 0935253809

Ông ĐẶNG HIẾU THÀNH - Phó trưởng phòng - Phòng Nghiệp vụ Văn hoá
 Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Bình Định - ĐT: 0914434112

THỨ BA, NGÀY 22.11.2022: TP 
Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Nhà 
hàng Trầu Cau 2. 13h45-16h45: Lộ 2 
TBA Hoàng Hoa Thám 2. 7h15-11h46:  
Lộ 2 TBA Hưng Thạnh 5. 7h45-10h15: 
TBA Tân Trường An 2. H. Phù Cát: 
7h15-10h45: TBA An Kiều 3. 13h15-
14h45: Thôn Sơn Qui - xã Cát Sơn. 
7h50-10h10: Thôn Long Hậu - xã Cát 
Thắng. 7h45-9h45: TBA Mỏ Khai thác 
đá Cát Tường 3. 10h-11h45: TBA Cấp 
nước sinh hoạt. 13h45-15h15: TBA 
Mỏ đá Cát Nhơn 2. 15h15-17h15: TBA 
Thắng Lợi 3. H. Phù Mỹ: 7h15-8h45: 
TBA Phù Mỹ 7. 7h15-17h: Các TBA 
Tôm Giống CP 4, 5, 6. TX Hoài Nhơn: 
7h15-10h45: TBA Lương Thọ 4. 7h45-
9h45: TBA Lương Thọ 1. H. Hoài 
Ân: 9h-10h15: Thôn Hội Long - xã 
Ân Hảo Đông. 13h-16h15: Thôn T1,  
T2 - xã Bok Tới.

THỨ TƯ, NGÀY 23.11.2022: TP 
Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Cục Thuế 
Bình Định. 5h-6h15: Các TBA Armo, 
ĐTX Vũng Chua, Chiếu sáng 7, Hồ Văn 
Hưng, ĐTH Vũng Chua, Fir Vũng Chua, 
Rada thời tiết Quy Nhơn, Rada thứ cấp 
Quy Nhơn. 5h-18h: Các TBA DV Du lịch  
số 3, TMA, Hạt Quản lý QL 1D, Chiếu 
sáng QL 1D, Resort Thanh Linh 1, 2, 
Nguyễn Ngọc Huy, Life Resort, KDL 
Lương Sơn Bãi Dài, Nguyễn Lai, Chiếu 
sáng QL 1D số 2, Phan Diệu Thúy, 
Thành Đô, DC Bãi Xép, Casa Marina, Bãi 
xép, Công ty Nguyễn Hoàng, Bãi Dài, 
Resort Ami, Anatara Resort, Sài Gòn 
Max. 16h15-18h: Các TBA Armo, ĐTX 
Vũng Chua, Chiếu sáng 7, Hồ Văn Hưng, 

ĐTH Vũng Chua, Fir Vũng Chua, Rada 
thời tiết Quy Nhơn, Rada thứ cấp Quy 
Nhơn. TX An Nhơn: 6h30-9h20: Các 
TBA Bả Canh 3, 4, 5. 6h30-15h20: Các 
TBA Bả Canh 2, Khách sạn Đặng Gia. 
12h30-15h20: Các TBA Bả Canh 3, 4, 5. 
H. Phù Cát: 7h15-9h15: TBA Trung An. 
13h40-15h45: TBA An Quang 3. H. An 
Lão: 9h-11h: Thôn 4  - xã An Quang; 
xã An Nghĩa; xã An Toàn. H. Tây Sơn: 
7h15-9h: TBA Quang Trung 2.

THỨ NĂM, NGÀY 24.11.2022: 
TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA KĐT 
An Phú Thịnh T15 - 1. TX An Nhơn: 
7h-11h20: Lộ 3 TBA Chánh Thạnh. H. 
Tây Sơn: 7h-9h: TBA Thuận Hòa 2. 
10h-11h: TBA Mỹ Đức 1. 13h30-15h30: 
TBA Mỹ Đức 2.

THỨ SÁU, NGÀY 25.11.2022: 
TP Quy Nhơn: 5h-6h30: Các TBA 
Marubeni Lumber VN, Đức Toàn, Đại 
Dương 1, Mavin Austfeed 1, 2, CS Nhơn 
Hội 2. 6h-16h30: Các CS Nhơn Hội 3, 4, 
An Phú Gia, TC Hạ tầng FLC, Fujiwara, 
Nước Giải khát FLC, Vườn Thanh Long, 
TC Phân Khu 9 - 2, TC Phân khu 9 - 3, 
Cửa hàng xăng dầu Nhơn Hội, Thi công 
PK4, Thi công, Laimian, Thiên Đường 
Xanh, Hoàng Đạt, Thủy liệu pháp Kỳ Co, 
KDC Lý Hưng, Lý Hưng 1, 2, Chợ Nhơn 
Lý 1, 2, UBND xã Nhơn Lý, Lý Chánh, 
Trường tiểu học Nhơn Lý, Lý Hòa, Dốc 
cá Nhơn Lý, Cảng cá Nhơn Lý, Khu FLC, 
Vườn Thú FLC, Luxcity T1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7; Thi công NTR, PK4-T1-1, PK4-T1-2, 
PK4-T2-1, PK4-T2-2, PK4-T3-1, PK4-T3-2, 
PK4-T4-1, PK4-T4-2. 16h-18h: Các TBA 
Marubeni Lumber VN, Đức Toàn, Đại 

Dương 1, Mavin Austfeed 1, 2, CS Nhơn 
Hội 2. TX An Nhơn: 7h-12h15: TBA Tân 
Lập. H. Phù Cát: 13h30-15h15: Các 
TBA Tùng Chánh 5, ĐMT DESMAC, ĐMT 
RESMAC. H. Tây Sơn: 7h-10h30: Các 
TBA Tây Sơn 3, Văn Phong 2 - Khối 1A, 
TBA Thuận Nghĩa, Bơm Thuận Nghĩa, 
Phú Hưng - Hà Nội - Khối Thuận Nghĩa - 
thị trấn Phú Phong; Các TBA Dõng Hòa, 
Dõng Hòa 2, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc 2, Kiên 
Thạnh - xã Bình Hòa. H. Vĩnh  Thạnh: 
14h-16h: TBA Định Tố.

THỨ BẢY, NGÀY 26.11.2022: TP 
Quy Nhơn: 6h30-11h30: Các TBA Trần 
Hưng Đạo 6, Hàm Tử, Cảng cá Quy 
Nhơn 1, 2, Nhà máy SX nước đá Quy 
Nhơn, Vận tải biển, Nguyễn Văn Lãnh, 
Hải Đoàn BP 48, Cảng Quân sự Thị 
Nại. H. Tuy Phước: 7h-14h30: Các TBA 
Định Thiện, Lộc Ngãi. TX Hoài Nhơn: 
7h-18h: Khu phố Định Bình Tây, Định 
Bình, Định Bình Nam - phường Hoài 
Đức; Thôn Định Trị - xã Hoài Mỹ.

CHỦ NHẬT, NGÀY 27.11.2022: H. 
Tuy Phước: 7h-14h30: Các TBA Định 
Thiện 2, TBA Tri Thiện.

THỨ HAI, NGÀY 28.11.2022: TP 
Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Nhà 
khách Bình Dương. TX An Nhơn: 7h30-
13h: TBA BIGRFEED.

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

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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 47/2022 từ ngày 22.11.2022 đến ngày 28.11.2022  I- Khu vực tỉnh Bình 
Định: Nhiều mây, có mưa 
vừa, mưa to, có nơi mưa rất 
to và giông. Gió Đông Bắc 
cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ  
27 - 290C; nhiệt độ thấp nhất 
từ 22 - 240C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: 
Nhiều mây, có mưa vừa, có 
lúc mưa to và giông. Gió 
Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ  
27 - 290C; nhiệt độ thấp nhất 
từ 22 - 240C.  

III- Thời tiết vùng biển 
Bình Định: Nhiều mây, có 
mưa rào rải rác và có nơi có 
giông. Trong mưa giông có 
khả năng xảy ra lốc xoáy 
và gió giật mạnh. Tầm nhìn 
xa trên 10 km, giảm xuống  
4 - 10 km trong mưa. Gió 
Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, 
giật cấp 7. Biển động. Sóng 
cao 1,5 - 3 m.

(Nguồn: Đài KTTV 
tỉnh Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 19.11.2022

Dự báo 
THỜI TIẾT
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Bình Định

Khách hàng cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT
Địa chỉ: Lô 01 đường Võ Duy Dương, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3502279 - 0772739123; Website: https://daugiakieuviet.com.vn/; https://dgts.moj.gov.vn/; https://taisancong.vn/

Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá cho thuê diện 
tích bán hàng tại các lô ki ốt chợ An Thái, xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn 
chu kỳ 10 năm; Tài sản do UBND xã Nhơn Phúc quản lý, cụ thể như sau:

1. Tài sản: 30 lô ki ốt tại chợ An Thái, xã Nhơn Phúc. 
Diện tích: Từ 28.4 m2/lô đến 56.5 m2/lô. 
Giá khởi điểm: Từ 204.480.000 đồng/lô đến 447.480.000 đồng/lô.
Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ 

sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô ki ốt theo Thông báo đấu giá 
tài sản số 89/TB-ĐGKV ngày 19.11.2022.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND xã Nhơn Phúc; Địa 
chỉ: Số 17 đường An Thái 3, Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định.

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

4. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đấu giá 
đến ngày mở cuộc đấu giá, tại nơi tài sản tọa lạc.

Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt không chịu trách nhiệm đối với 
trường hợp người tham gia đấu giá không xem thực tế tài sản mà vẫn nộp 
hồ sơ và tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá.

5. Phiên đấu giá tổ chức vào lúc 8 giờ thứ Sáu, ngày 9.12.2022:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
+ Tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 16 giờ ngày 5.12.2022 (thứ Hai).
+ Tại Nhà Văn hóa đa năng xã Nhơn Phúc, địa chỉ: Thôn An Thái, xã 

Nhơn Phúc, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định: Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 
ngày 6.12.2022 (thứ Ba).

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Nhà Văn 
hóa đa năng xã Nhơn Phúc, địa chỉ: Thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, TX An 
Nhơn, tỉnh Bình Định: Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 6.12.2022 (thứ Ba).

Lưu ý: Không tổ chức đấu giá vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và trước, 
sau thời gian liền kề trong phạm vi 5 ngày đối với các ngày nghỉ lễ, tết theo 
quy định.

* Trường hợp các lô ki ốt đấu giá không thành thì nộp hồ sơ đăng 
ký đấu giá đến 16 giờ thứ Ba và tổ chức đấu giá vào ngày thứ Sáu các 
tuần tiếp theo liền kề.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Tại Trụ sở Nhà văn 
hóa đa năng xã Nhơn Phúc.

6. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành; 

Phiếu trả giá vòng 1 (vòng trả giá gián tiếp); Bản photo giấy CMND hoặc 
CCCD; Chứng từ nộp tiền đặt trước. Tiền mua hồ sơ đấu giá.

Tất cả 5 loại giấy tờ trên được bỏ vào phong bì bằng chất liệu bảo 
mật do Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt cấp, dán và ký tên tại mép 
phong bì đựng hồ sơ. 

Trường hợp nếu hồ sơ không đầy đủ các thành phần nêu trên thì 
xem như không hợp lệ và bị loại không được tham gia cuộc đấu giá.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
8. Tiền đặt trước: 
- Tiền đặt trước: Nộp riêng theo từng lô ki ốt đấu giá và nộp đúng số 

tiền đặt trước theo thông báo của Công ty (có danh sách kèm theo Quy 
chế này).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp đồng thời cùng với hồ sơ đăng ký 
tham gia đấu giá, bằng tiền Việt Nam đồng.

- Nộp vào một trong các tài khoản sau của Công ty Đấu giá hợp danh 
Kiểu Việt:

+ Tài khoản số: 0051000445566 tại Vietcombank - Chi nhánh Bình Định.
+ Tài khoản số: 1144686868 tại Vietcombank - Chi nhánh KCN Phú Tài.
+ Tài khoản số: 117002855792 tại Vietinbank - Chi nhánh KCN Phú Tài.
+ Tài khoản số: 77687788 tại ACB - PGD chợ Khu sáu, TP Quy Nhơn.
+ Tài khoản số: 55810009937979 tại BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn.
9. Điều kiện để các khách hàng tham gia đấu giá được vào địa 

điểm đăng ký tham gia đấu giá.
+ Phải xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân hoặc Hợp đồng ủy 

quyền được tổ chức công chứng có thẩm quyền xác nhận.
+ Khuyến khích khách hàng mua hồ sơ và làm tại nhà, gửi nộp hoặc 

đến nộp trực tiếp vào thùng hồ sơ nhưng phải di chuyển theo sự hướng 
dẫn của cán bộ Công ty để tránh việc tụ tập đông người vào thời điểm 
kết thúc nộp hồ sơ đăng ký đấu giá.

Lưu ý: Người trúng đấu giá trong quá trình sử dụng phải tuân thủ 
các quy định có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

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. 
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Bình Định

Sáng 18.11, tại Trung tâm Hội nghị 
Quốc gia Queen Sirikit, Thủ đô Bangkok, 
Thái Lan, Hội nghị lần thứ 29 các Nhà 
Lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn hợp 
tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC) đã khai mạc với sự tham dự của 
Lãnh đạo cấp cao, Trưởng đoàn của 21 
nền kinh tế thành viên APEC. Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn 
đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội 
nghị và các hoạt động liên quan.

Với chủ đề “Rộng mở, Kết nối và Cân 
bằng”, Hội nghị thảo luận ba định hướng 
ưu tiên của hợp tác APEC gồm: Cởi mở 
với tất cả các cơ hội, kết nối trên mọi khía 
cạnh và cân bằng trên mọi phương diện, 
nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn 
liền với bền vững môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chủ 
đề “Rộng mở - Kết nối - Cân bằng” của 
APEC năm nay và cho rằng khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương đang bước vào giai 
đoạn phát triển mới đòi hỏi cách tiếp cận 
cân bằng hơn và toàn diện hơn.

Từ thực tiễn Việt Nam, Chủ tịch nước 
nhấn mạnh một số yếu tố “cân bằng” 
trong hợp tác:

Thứ nhất, xem người dân là trung tâm 
để tạo sự cân bằng trong mỗi nền kinh tế 
giữa các lĩnh vực, giữa các thành phần xã 
hội; và cân bằng về lợi ích và trách nhiệm 
giữa các nền kinh tế, các khu vực.

Khai mạc Hội nghị cấp cao APEC 
lần thứ 29 tại Thái Lan

“Mục tiêu là chung, nhưng các biện 
pháp cụ thể phải được điều chỉnh cho 
phù hợp với đặc thù, trình độ phát triển 
của mỗi nơi”, Chủ tịch nước nói. 

Thứ hai, cân bằng giữa đảm bảo tính 
tự chủ, tự cường của mỗi nền kinh tế và 
chủ động mở cửa, hội nhập và liên kết 
kinh tế.

Đây là cách để vừa phát huy nội lực, 
phát huy lợi thế so sánh vừa tăng thêm 

nguồn lực tạo ra sự phát triển lan tỏa 
giữa các vùng các miền.

Thứ ba, cân bằng giữa đổi mới, 
chuyển đổi với bảo đảm sự ổn định. Theo 
Chủ tịch nước, quá trình chuyển đổi số, 
chuyển đổi xanh phải đảm bảo hiệu quả 
kinh tế, nhưng đồng thời phải giảm thiểu 
xáo trộn an sinh xã hội, đảm bảo yêu cầu 
về an ninh năng lượng, an ninh lương 
thực và an ninh mạng.            (Theo TTO)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế 
Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29.                                     Ảnh: REUTERS

Ngày 18.11, Hội nghị lần thứ 27 Các 
bên tham gia Công ước khung của LHQ 
về biến đổi khí hậu (COP27), bước vào 
ngày làm việc cuối cùng. Tuy nhiên, đến 
nay vẫn còn nhiều vấn đề chưa đạt được 
sự đồng thuận chung.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề 
Hội nghị COP27 ở TP Sharm El-Sheikh, 
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry - 
Chủ tịch COP27 ngày 17.11 thừa nhận: 
“Trong khi tiến triển đã đạt được trên 
một số vấn đề lớn nhưng rõ ràng ở giai 
đoạn cuối của COP27, vẫn còn một số 
vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận 
giữa các bên”.

Một trong những vấn đề quan trọng 
nhất là tăng cường hỗ trợ tài chính đầy 
đủ để giải quyết vấn đề tổn thất và thiệt 
hại tại các nước đang phát triển vẫn chưa 
thành hiện thực và các bên đang né tránh 
đưa ra các quyết định.

Bên ngoài hội nghị, các cuộc tuần 
hành khí hậu diễn ra gần như hằng ngày 
bên ngoài khu vực hội nghị với thông 
điệp kêu gọi bảo vệ người dân tộc thiểu 
số, từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, bảo vệ các 
nước nhỏ, các nước dễ bị tổn thương bởi 
khí hậu…                    (Theo VOV.VN)

Ngày làm việc cuối cùng 
tại COP27: Nóng cả trong 
và ngoài hội nghị

Sáng 18.11, tên lửa mang vệ tinh 
mang tên Vikram-S, tên lửa đầu tiên 
của Ấn Độ do một DN tư nhân nghiên 
cứu phát triển, đã được phóng thành 
công vào vũ trụ.

Vụ phóng được thực hiện tại Trung 
tâm Không gian Satish Dhawan, ở bang 
Đông Nam Andhra Pradesh. Tên lửa do 
Công ty Skyroot Aerospace - một DN 
khởi nghiệp tại TP Hyderabad chế tạo, 
với sự hỗ trợ của Tổ chức Nghiên cứu 
Không gian Ấn Độ (ISRO) và Trung tâm 
Cấp phép và Xúc tiến Không gian Quốc 
gia Ấn Độ (IN-SPACe).

Tên lửa Vikram-S được phóng vào 
không gian mang theo 2 vệ tinh của 
Ấn Độ và 1 vệ tinh của Armenia. Theo 
thông tin công bố, tên lửa đã đạt được 

độ cao 89,5 km và tầm bắn 121,2 km, đúng 
theo kế hoạch của Skyroot Aerospace.

(Theo VOV.VN)

 Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng 
Hàn Quốc thông báo, ngày 18.11, nước 
này và Mỹ đã thành lập một cơ quan 
tham vấn phòng thủ tên lửa cấp chuyên 
viên nhằm tăng cường công tác phối 
hợp chính sách của hai nước đồng minh, 
qua đó đối phó với mối đe dọa an ninh 
ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên.
 Ngày 17.11, Bộ Ngoại giao Nga 

xác nhận, thỏa thuận ngũ cốc (còn 
được gọi là Sáng kiến Biển Đen), cung 
cấp lương thực xuất khẩu từ Ukraine, đã 
được gia hạn thêm 120 ngày.
 Bộ Ngoại giao Nga cho biết, 

những đối tượng không rõ danh tính đã 
ném pháo sáng và bom xăng vào đại sứ 
quán nước này tại Ba Lan. 
 Ngày 17.11, giới chức Mexico 

thông báo đã có 5 người thiệt mạng 
trong vụ rơi trực thăng xảy ra sáng cùng 
ngày tại phía Bắc bang Aguascalientes, 
miền Trung nước này.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Ấn Độ phóng thành công 
tên lửa mang vệ tinh đầu tiên 
do tư nhân phát triển

Ấn Độ phóng thành công tên lửa mang vệ tinh 
đầu tiên do tư nhân phát triển.    Ảnh: India Today

Các nguồn tin an ninh và y tế cho biết 
ngày 17.11, ít nhất 21 người Palestine, 
trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng và 
hơn 30 người bị thương trong vụ hỏa 
hoạn lớn tại một tòa nhà dân cư ở phía 
Bắc Dải Gaza.

Lửa đã bùng lên tại khu vực Tal-Za’tar 
ở trại tị nạn Jabalia. Số người thiệt mạng 
dự kiến sẽ còn tăng do có một số người 
bị thương nghiêm trọng.

Cơ quan Phòng vệ dân sự Palestine 
đã cử nhóm cứu hộ và nhân viên an ninh 
đến hiện trường, và lực lượng này đã 
phải nỗ lực trong nhiều giờ để kiểm soát 
đám cháy. Theo Bộ Nội vụ Palestine, điều 
tra ban đầu cho thấy hỏa hoạn có thể xuất 
phát từ một lượng lớn nhiên liệu cất giữ 
bên trong tòa nhà.               (Theo TTXVN)

Cháy chung cư 
trong trại tị nạn 
ở Dải Gaza, ít nhất 
21 người thiệt mạng

Lính cứu hỏa Palestine dập tắt đám cháy.  Ảnh: AFP

Hội nghị COP27 diễn ra tại Ai Cập. Ảnh: Sada Elbalad

Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên 

quân Hàn Quốc xác nhận, Triều Tiên 
tiếp tục bắn ít nhất một quả tên lửa đạn 
đạo vào sáng sớm 18.11.  Tuy nhiên, Cơ 
quan này không báo cáo chi tiết về chủng 
loại cũng như tầm bắn của tên lửa.

Đây là vụ phóng thứ hai trong hai 
ngày liên tiếp từ phía Triều Tiên, sau 

cảnh báo sẽ có “những phản ứng quân 
sự quyết liệt hơn” trước các cuộc tập trận 
của Mỹ và đồng minh.  

Kể từ đầu năm đến nay, Triều Tiên 
đã thực hiện rất nhiều vụ phóng với 
số lượng kỷ lục tên lửa các loại. Tháng 
trước, Triều Tiên đã bắn hàng chục quả 
đạn pháo ra vùng biển giáp Hàn Quốc 
và Nhật Bản đúng thời điểm Mỹ tổ chức 
tập trận dài ngày với Hàn Quốc

Hiện Triều Tiên chưa lên tiếng xác 
nhận về vụ phóng.  (Theo VTV.VN)

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 được 
Triều Tiên phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng 
hôm 24.3.               Ảnh: REUTERS


