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Chỉ sau 2 năm đi vào sản xuất, mới đây sản phẩm 
nấm rơm an toàn của Trang trại tổng hợp Phong 
Quang ở xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát đã được Hội 
đồng giám khảo đánh giá đủ điều kiện công nhận 
sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao. Không chỉ có 
vậy, cơ sở còn mở rộng quy mô sản xuất, liên kết với 
nông dân để phát triển nghề trồng nấm.

Đảm bảo cấp nước sạch 
cho đô thị

Tăng cường lập lại trật tự 
đô thị dịp cuối năm
Quyết liệt truy bắt tội phạm 
truy nã

Nghị lực vượt khó của 
hai sinh viên dân tộc thiểu số
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CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NĂM 2023:

Thực hiện quyết liệt, 
đồng bộ ngay từ đầu năm

Nhằm đảm bảo nguồn lực để chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, tạo đà thúc đẩy phát triển KT-XH 
những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh và chính quyền các địa phương 

thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm 2023.

u3
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Năm 2023, tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho DN đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, để nuôi dưỡng nguồn thu. 
- Trong ảnh: Xí nghiệp may Tam Quan (TX Hoài Nhơn) sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.                                             Ảnh: TIẾN SỸ
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Phát triển mô hình sản xuất 
nấm rơm an toàn
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 23.12, tại huyện 
Phù Cát, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
chủ trì cuộc họp kiểm tra tình 
hình thực hiện công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng 
(GPMB) và tái định cư Dự án 
đường cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2021 - 2025 trên 
địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc 
họp có đại diện lãnh đạo các sở, 
ngành, 8 địa phương, Ban quản 
lý dự án (QLDA) 2 và Ban QLDA 
85 (Bộ GTVT).

Theo báo cáo của Sở GTVT, 
đến nay 8 địa phương đã thực 
hiện kiểm kê đạt 100% số hộ 
dân; xác nhận nguồn gốc đất đạt 
97,7% số hộ bị ảnh hưởng; phê 
duyệt phương án bồi thường, 
GPMB 226 đợt với số tiền chi trả 
1.556 tỷ đồng, đạt 78% mặt bằng 
tuyến chính… Kết quả này được 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh 
giá cao.

Sau khi nghe ý kiến từ các 
địa phương, sở, ngành, đơn vị 
chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
cho hay, dù còn những khó khăn, 
vướng mắc, song thời điểm này 
các đơn vị cần tập trung toàn lực, 
khẩn trương triển khai nhiệm vụ, 
từ đây cho đến ngày 31.12.2022 
phấn đấu bàn giao 80% mặt bằng 
tuyến chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề 
nghị Ban QLDA 2, Ban QLDA 
85 tham mưu, báo cáo Bộ GTVT 
giải quyết các nội dung kiến nghị 
của UBND tỉnh, sớm tháo gỡ 
vướng mắc, hoàn thành dự án 
đúng tiến độ. Đồng thời, đề nghị 

2 ban QLDA báo cáo Bộ GTVT 
để báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ xem xét cho chủ trương 
bổ sung kinh phí bồi thường, 
GPMB là 2.852 tỷ đồng so với 
kinh phí đã được Bộ GTVT phê 
duyệt để đảm bảo kịp thời chi 
trả cho các hộ dân, đáp ứng yêu 
cầu tiến độ; kiến nghị Bộ GTVT 
xem xét đầu tư xây dựng nâng 
cấp, mở rộng các đoạn tuyến từ 
5 nút giao liên thông trên địa bàn 
các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, 
Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước 
kết nối với tuyến QL 1. Đồng 
thời, Ban QLDA 2, Ban QLDA 
85 sớm điều chuyển giảm vốn 
và bổ sung vốn trong năm 2022 
cho các địa phương có đề nghị, 
để chi trả cho người dân. Sau 
khi có kế hoạch đăng ký vốn 
năm 2023 của các địa phương 
và Ban GPMB tỉnh, đề nghị Ban  
QLDA 2, Ban QLDA 85 sớm bố 
trí vốn để các địa phương, đơn 
vị triển khai thực hiện đảm bảo 
tiến độ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu các địa phương khẩn trương 
thực hiện các công việc liên quan, 
tiến hành chi trả bồi thường và 
bàn giao mặt bằng cho chủ đầu 
tư; phối hợp cùng Sở Xây dựng, 
Sở TN&MT thỏa thuận với chủ 
đầu tư về quy chuẩn, tiêu chuẩn 
xây dựng khu tái định cư, di dời 
hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án. 
Quá trình triển khai có vướng 
mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh 
xem xét chỉ đạo. Giao Sở GTVT 
phối hợp với Ban QLDA 85 trong 
việc chuẩn bị các công việc cho lễ 
khởi công.                      THU DỊU

Khai mạc Hội chợ Khuyến mại năm 2022

(BĐ) - Chiều 23.12, tại khu 
đất K200, đường An Dương 
Vương, TP Quy Nhơn, Sở Công 
Thương tổ chức Lễ khai mạc 
Hội chợ Khuyến mại năm 2022 
và trao Giấy chứng nhận sản 
phẩm công nghiệp nông thôn 
(CNNT) tiêu biểu tỉnh Bình Định  
năm 2022. 

Dự lễ có các đồng chí: 
Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh; 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 
Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” tỉnh; 
Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Lý Tiết Hạnh - 
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
cùng đại diện các sở, ngành, địa 

phương và DN. 
Hội chợ có 350 gian hàng 

của 150 DN trong và ngoài tỉnh, 
trong đó có nhiều sản phẩm đạt 
danh hiệu OCOP, sản phẩm 
CNNT tiêu biểu của tỉnh thuộc 
các ngành: Dệt may, da giày; 
lương thực, thực phẩm; điện tử, 
điện máy; hóa mỹ phẩm; hàng 
tiêu dùng, đồ gia dụng; nước giải 
khát, hàng thủ công mỹ nghệ; 
giống cây trồng... Hội chợ diễn 
ra từ ngày 23 - 31.12.2022.

Dịp này, UBND tỉnh trao 
Giấy chứng nhận sản phẩm 
CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định 
năm 2022 cho 55 sản phẩm thuộc 
53 DN, HTX và cơ sở sản xuất 
trong tỉnh. Các sản phẩm được 
công nhận sản phẩm CNNT 
tiêu biểu lần này rất phong phú 
và đa dạng, cho thấy nỗ lực đổi 

mới, sáng tạo của các DN, HTX, 
cơ sở sản xuất, phản ánh được 
tiềm năng phát triển CNNT của 
tỉnh. Đặc biệt, các DN sản xuất 
nhiều sản phẩm mới, thân thiện 
môi trường, sử dụng thay thế 
sản phẩm nhựa dùng một lần; 
sản phẩm CNNT có thể xuất 
khẩu trực tiếp…

Hội chợ Khuyến mại Bình 
Định năm 2022 là một trong 
những hoạt động xúc tiến 
thương mại nối tiếp Tháng 
khuyến mại tập trung quốc 
gia 2022 - Vietnam Grand Sale 
2022 do Bộ Công Thương phát 
động, nhằm tạo kênh mua sắm 
mới, cung ứng hàng hóa cho 
người tiêu dùng trong dịp cuối 
năm 2022 và trước tết Nguyên  
đán 2023.                        

       HẢI YẾN

Trao giấy chứng nhận cho các DN có sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2022.                                                  Ảnh: HẢI YẾN  

DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM QUA ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH:

Phấn đấu bàn giao 80% mặt bằng  
trước ngày 31.12.2022

(BĐ) - Ngày 23.12, Đảng ủy 
Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội 
nghị nghiên cứu, học tập, quán 
triệt, tuyên truyền và triển khai 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XIII), với sự 
tham gia của gần 270 đại biểu.

Trong thời gian 1 ngày, các 
đại biểu nghe các báo cáo viên 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 
truyền đạt 4 chuyên đề: Tiếp 
tục xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền XHCN 

Việt Nam trong giai đoạn mới; 
Tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo, cầm quyền của Đảng 
đối với hệ thống chính trị trong 
giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045; Định hướng Quy hoạch 
tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị nhằm giúp các báo 
cáo viên, cộng tác viên dư luận 
xã hội, ủy viên ban chấp hành 
các chi, đảng bộ cơ sở, bí thư chi 

bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở của 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 
nắm vững quan điểm chỉ đạo, 
những nội dung cơ bản, điểm 
mới trong Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 6. Trên cơ sở đó, 
tạo sự thống nhất cao về nhận 
thức, xây dựng ý chí quyết tâm 
trong thực hiện các nghị quyết 
của Trung ương, làm cơ sở phục 
vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo 
theo chức năng, nhiệm vụ, gắn 
với đặc thù của từng cơ quan, 
đơn vị.                               N. QUÍ

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết  
Trung ương 6, khóa XIII

(BĐ) - Ngày 23.12, tại TP Quy 
Nhơn, Sở Du lịch phối hợp với 
Sở Công Thương, Sở NN&PTNT 
cùng UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tổ chức hội nghị 
Quảng bá, kết nối sản phẩm 
OCOP gắn với phát triển du lịch 
Bình Định. Dự hội nghị có đại 
diện lãnh đạo các sở, ngành, địa 
phương, cùng hơn 150 DN kinh 
doanh du lịch, HTX, cơ sở sản 
xuất, nhà phân phối, đầu mối tiêu 
thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. 

Hội nghị nhằm giới thiệu, 
quảng bá, lan tỏa sản phẩm 
OCOP Bình Định đến với người 
tiêu dùng và du khách trong và 
ngoài nước, tạo cơ hội gắn kết du 
lịch giữa các địa phương; hỗ trợ 
các DN, hộ kinh doanh, hộ sản 
xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu 
thụ sản phẩm, qua đó góp phần 

nâng cao thu nhập cho người 
dân. Đây cũng là cơ hội để các 
DN, HTX và cơ sở sản xuất có 
cơ hội gặp gỡ, giao thương, liên 
kết, hợp tác kinh doanh, đầu tư, 
quảng bá thương hiệu, sản phẩm 
OCOP của mình đến người tiêu 
dùng và khách du lịch. Đồng 
thời, là dịp để các DN nắm bắt, 
tìm hiểu thị hiếu của người tiêu 
dùng để có chiến lược sản xuất, 
kinh doanh phù hợp, nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của 
thị trường.

Hiện nay, toàn tỉnh có 114 tổ 
chức kinh tế với 133 sản phẩm 
đã được đánh giá, phân hạng sản 
phẩm cấp tỉnh và cấp giấy chứng 
nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao 
trở lên. Trong đó có 6 sản phẩm 
đạt hạng tiềm năng 5 sao, 15 sản 
phẩm đạt hạng 4 sao và 113 sản 

phẩm đạt hạng 3 sao. Việc quảng 
bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn 
với phát triển du lịch là hướng 
đi cần thiết và quan trọng trong 
thời gian tới, vừa góp phần đa 
dạng hóa các loại hình du lịch, 
vừa phát triển kinh tế, quảng bá 
sản phẩm địa phương và mang 
lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho 
du khách. 

Tại hội nghị, đại diện các sở, 
ngành, địa phương đã trình bày 
các tham luận nêu giải pháp phát 
triển sản phẩm OCOP gắn với 
phát triển du lịch Bình Định. 

Trong khuôn khổ hội nghị, 
đại diện Hiệp hội Du lịch Bình 
Định và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố đã ký kết biên bản về 
phát triển các sản phẩm OCOP 
Bình Định.       

      LÊ NA

Quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP  
gắn với phát triển du lịch

(BĐ) - Sáng 23.12, tại Nhà 
Văn hóa Lao động tỉnh, Công 
đoàn Khu kinh tế tỉnh tổ chức 
Chương trình “Phiên chợ công 
nhân, gian hàng Tết Công đoàn” 
nhân dịp tết Nguyên đán Quý 
Mão năm 2023.

Tại chương trình, Công đoàn 
Khu kinh tế tỉnh đã trao 800 suất 
quà tết trên tổng số 1.035 suất 
(mỗi suất 500 nghìn đồng) cho 
đoàn viên, người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn của các công 
đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong khuôn khổ chương 

trình, nhiều đoàn viên, người 
lao động được xét nghiệm, tư 
vấn sức khỏe miễn phí, bán 
thuốc với giá ưu đãi do Công 
ty TNHH Medlatec Bình Định, 
Phòng khám đa khoa Hương 
Sơn, hệ thống nhà thuốc Mát Tay 
phối hợp thực hiện. Ngoài ra, 
còn có các gian hàng giới thiệu 
sản phẩm OCOP, bán hàng với 
giá ưu đãi; tặng áo dài cho công 
nhân nữ; tư vấn pháp luật để góp 
phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của người lao động.           

HOÀI THU

Tổ chức phiên chợ công nhân, 
gian hàng Tết Công đoàn

Tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.                    Ảnh: H.THU
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Bình Định

TIN VẮN

Thu đúng, thu đủ,  
thu thuế văn minh 

Năm 2023, dự báo dịch bệnh 
Covid-19, biến đổi khí hậu, tình 
hình xung đột quân sự và biến 
động kinh tế, chính trị ở một số 
quốc gia trên thế giới sẽ còn tác 
động đến quá trình phát triển 
kinh tế của cả nước nói chung, 
Bình Định nói riêng. Tuy vậy, 
với quyết tâm duy trì và phát 
triển kinh tế, đảm bảo GRDP 
tăng trưởng 7,5%, tạo đà để hoàn 
thành các mục tiêu phát triển 
KT-XH giai đoạn 2021 - 2025, tại 
Hội nghị tổng kết công tác thuế 
năm 2022 diễn ra vào ngày 19.12, 
đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu phải thu nội địa năm 
2023 thêm 2.000 tỷ đồng nữa, 
tăng so với dự toán ngân sách đã 
được Bộ Tài chính giao cho tỉnh 
(năm 2023 Bộ Tài chính giao cho 
tỉnh thu nội địa 10.629 tỷ đồng).

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
nhấn mạnh: “UBND tỉnh đưa ra 
số thu khá cao, nhưng nếu chúng 
ta tập trung, biết cách làm, quyết 
tâm cao thì sẽ đạt được. UBND 
tỉnh tập trung phát triển KT-XH 
gắn với an sinh xã hội, bảo vệ 
môi trường, luôn có giải pháp 
thực thi, tạo điều kiện thuận lợi 
cho DN và người dân vươn lên. 
Nhà nước có các cơ chế chính 
sách, chú trọng đầu tư phát triển  
KT-XH, ngân sách thu được 
quay lại phục vụ dân sinh và 
DN, người dân đều được hưởng 
lợi. Vì vậy, cùng với việc tổ chức 
phát triển sản xuất kinh doanh 
tốt, cộng đồng DN cũng phải 
tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp 
thuế để tiếp tục đầu tư phát 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm
Nhằm đảm bảo nguồn lực để chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, tạo đà thúc đẩy phát triển KT-XH những năm 

tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh và chính quyền các địa phương thực hiện quyết liệt, đồng 
bộ công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm 2023. 

Công ty CP Becamex Bình Định nỗ lực hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định tại huyện Vân Canh 
để phục vụ các nhà đầu tư thứ cấp.                                                                                                                                                                 Ảnh: TIẾN SỸ 

triển. Quan điểm của tỉnh là thu 
đúng, thu đủ, thu thuế văn minh, 
không tận thu”.

Lĩnh xướng trọng trách thu 
ngân sách, ngành Thuế tỉnh đã 
chủ động rà soát lại tất cả các 
nguồn thu, sắc thuế, tính toán dư 
địa phát sinh trên các lĩnh vực, 
đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc tăng cường công tác quản 
lý, thu thuế ngay từ đầu năm 
2023 theo hướng lấy người nộp 
thuế (NNT) làm trung tâm, là 
“điểm tựa” cho NNT vượt khó, 
để tự giác thực hiện nghĩa vụ 
nộp thuế. 

Ông Nguyễn Đẩu, Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết: 
Chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt 
các chính sách thuế, các gói hỗ 
trợ của Quốc hội, Chính phủ đến 
tận tay NNT; đồng thời thực hiện 

hoàn thuế nhanh, đúng quy 
định, tạo điều kiện thuận lợi cho 
cộng đồng DN, hộ gia đình và 
cá nhân kinh doanh phát triển 
sản xuất kinh doanh. Cùng với 
đó là động viên, nhắc nhở, cảnh 
báo, giúp NNT tránh những sai 
phạm, tự giác thực hiện tốt nghĩa 
vụ thuế; chỉ khi DN cố tình dây 
dưa, trốn thuế, chúng tôi mới 
tính đến các biện pháp tiếp theo. 
Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh 
chuyển đổi số, lấy nền tảng hóa 
đơn điện tử làm trung tâm phát 
triển các ứng dụng phục vụ hiệu 
quả cho công tác giám sát hồ sơ 
khai thuế, kiểm tra tại trụ sở cơ 
quan thuế, ngăn chặn tối đa tình 
trạng gian lận, trốn thuế. Đồng 
thời, giám sát chặt chẽ và khai 
thác tối đa các nguồn thu còn 
dư địa; tập trung xử lý nợ thuế 

và công khai, minh bạch toàn bộ 
công tác quản lý, thu nộp thuế, 
để toàn xã hội giám sát.  

Các sở, ngành cùng  
xắn tay vào việc

Quán triệt tinh thần thu ngân 
sách nhà nước để phục vụ cho 
đầu tư phát triển, an sinh xã hội 
là nhiệm vụ chung, không chỉ 
của riêng ngành Thuế, hiện Sở 
KH&ĐT đã cập nhật kế hoạch 
vốn từng dự án, của từng chủ 
đầu tư, cung cấp cho Cục Thuế 
tỉnh biết để theo dõi và lên 
phương án thu thuế năm 2023. 

Ông Nguyễn Thành Hải, 
Giám đốc Sở KH&ĐT, cho hay: 
Chúng tôi chia sẻ tất cả thông tin 
về các dự án đã và đang được 
triển khai trên địa bàn tỉnh; các 
thông tin, dữ liệu về DN thành 

lập mới và tình hình hoạt động 
kinh doanh của DN để Cục 
Thuế tỉnh biết, chủ động thực 
hiện quản lý, thu thuế. Cùng với 
đó, phối hợp với Sở TT&TT xây 
dựng và hoàn thiện phần mềm 
quản lý, vận hành, khai thác 
thông tin kế hoạch đầu tư công 
trung hạn và hằng năm; đồng 
thời quản lý, theo dõi tình hình 
thực hiện, giải ngân của từng chủ 
đầu tư, qua đó giúp cho công tác 
thu thuế của cơ quan Thuế đạt 
hiệu quả hơn.

Trong khi đó, ông Trần 
Đình Chương, Phó Giám đốc Sở 
TN&MT, thông tin: Sở TN&MT 
cung cấp hồ sơ, dữ liệu liên quan 
đến hoạt động đấu giá đất, thuê 
đất, sử dụng đất và các mỏ đất, 
cát… trên địa bàn tỉnh cùng danh 
sách DN đã được tỉnh cấp quyền 
khai thác cho Cục Thuế tỉnh để 
thực hiện công tác quản lý, thu 
thuế. Sở TN&MT xác nhận việc 
thực hiện nghĩa vụ thuế đối với 
hoạt động khai thác tài nguyên 
khoáng sản của các DN trước 
khi cấp phép, gia hạn, đóng mỏ; 
đồng thời phối hợp cơ quan 
Thuế kiểm tra, đối chiếu sản 
lượng khai thác khoảng sản từ 
thực tế so với số liệu trong hồ 
sơ của DN kê khai thuế, nhằm 
chống thất thu ngân sách trên 
lĩnh vực TN&MT. 

Cộng đồng trách nhiệm trong 
công tác quản lý, thu ngân sách, 
ngay từ khi năm 2023 chưa bắt 
đầu, Sở Tư pháp, CA tỉnh, Sở 
TT&TT… đã cam kết phối hợp 
chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh triển 
khai các biện pháp chống thất thu 
trong hoạt động chuyển nhượng 
bất động sản; kinh doanh trên 
nền tảng số, kinh doanh thương 
mại điện tử; ngăn chặn tình trạng 
mua bán, sử dụng hóa đơn bất 
hợp pháp. 

PHẠM TIẾN SỸ

 Chiều 23.12, Trường 
Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế 
giảng và trao bằng tốt nghiệp 
lớp Trung cấp lý luận chính trị 
khóa 1 (2021 - 2022), hệ tập 
trung, cho 50 học viên là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các sở, ban, 
ngành, đoàn thể của tỉnh; cấp 
xã, huyện trên địa bàn tỉnh. Kết 
quả xếp loại học tập toàn khóa 
học, 17 học viên đạt loại giỏi 
(34%), 33 học viên đạt loại khá 
(66%). DƯƠNG LINH
 Hội CTĐ tỉnh phối hợp 

với Hội CTĐ huyện Phù Mỹ tổ 
chức chương trình hỗ trợ sinh 
kế “An toàn cho ngư dân nghèo, 
khó khăn” tại các xã: Mỹ Đức, Mỹ 
Thọ, Mỹ Cát và Mỹ Lợi (huyện 
Phù Mỹ), ngày 23.12. Tại chương 
trình, Hội CTĐ tỉnh đã trao tiền 
hỗ trợ khởi công xây dựng 3 căn 
nhà CTĐ (50 triệu đồng/nhà) 
và trao tặng 5 con bò giống (15 
triệu đồng/con). 

                       THÀNH HƯƠNG
 Ngày 23.12, tại TP Quy 

Nhơn, Hội LHPN tỉnh tổ chức 
tập huấn hướng dẫn triển khai 

mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng 
đồng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị 
bạo lực gia đình”, dành cho đại 
diện hội LHPN, phòng VH-TT 5 
huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh 
Thạnh, Hoài Ân, Tây Sơn cùng 
chính quyền, các hội đoàn thể 
của xã Canh Hòa (huyện Vân 
Canh) - địa phương được chọn 
là nơi triển khai mô hình điểm 
này. Hoạt động này thuộc Dự án 
8 của Chương trình phát triển 
KT-XH vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi trên địa 
bàn tỉnh, do Hội LHPN tỉnh chủ 
trì thực hiện. D.LINH
 LĐLĐ huyện An Lão tổ 

chức trao nhà Mái ấm công 
đoàn cho chị Hồ Thị Kim Thanh 
(SN 1985, ở thôn Long Hòa, xã 
An Hòa), chiều 23.12. Chị Thanh 
là đoàn viên Công đoàn cơ sở 
Trường mầm non An Hòa, có 
hoàn cảnh khó khăn về nhà 
ở. Ngôi nhà mới có diện tích 
60 m2, tổng kinh phí xây dựng 
150 triệu đồng, trong đó LĐLĐ 
huyện An Lão hỗ trợ 30 triệu 
đồng. ĐĂNG KHẢNH

CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NĂM 2023:

(BĐ) - Sáng 23.12, tại TP Quy 
Nhơn, Sở VH&TT khai mạc Giải 
billiards các CLB tỉnh Bình Định 
năm 2022. Tham gia giải có 100 
cơ thủ, đến từ 34 CLB thuộc các 
đơn vị, huyện, thị xã, thành phố, 
thi đấu nội dung carom 1 băng 
và carom 3 băng theo thể thức 
loại trực tiếp. Ngay sau lễ khai 

mạc, các VĐV bước vào thi đấu 
các trận đầu tiên tại CLB billiards 
The Mouse.

Giải là hoạt động chào mừng 
kỷ niệm 93 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(3.2.1930 - 3.2.2023) và đón tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023. 
Đồng thời, nhằm động viên, thúc 

đẩy phong trào tập luyện, thi đấu 
môn billiards và tạo điều kiện 
cho các VĐV trong tỉnh giao lưu, 
học hỏi lẫn nhau, góp phần tăng 
cường sức khỏe và làm phong 
phú thêm đời sống văn hóa tinh 
thần của quần chúng nhân dân.

Dự kiến giải bế mạc ngày 
25.12.                     HOÀNG QUÂN

GIẢI BILLIARDS CÁC CLB TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022: 

100 cơ thủ của 34 CLB tham gia

(BĐ) - Ngày 23.12, Công 
đoàn cơ sở (CĐCS) Tổng Công ty 
PISICO Bình Định tổ chức Đại hội 
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, 
với sự tham dự của 90 đại biểu 
đại diện cho 305 đoàn viên công 
đoàn Công ty. Đây là đơn vị đầu 
tiên được LĐLĐ tỉnh chọn tổ chức 
đại hội điểm CĐCS trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban 
Chấp hành CĐCS Tổng Công ty 
PISICO Bình Định đã bám sát các 
nghị quyết của Đảng ủy, nhiệm 
vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, 
kinh doanh của Công ty, Nghị 

quyết Đại hội XIII Công đoàn 
tỉnh, cụ thể hóa thành các chương 
trình, kế hoạch công tác và triển 
khai thực hiện có hiệu quả. Thực 
hiện tốt công tác đại diện, chăm 
lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp chính đáng cho đoàn viên, 
người lao động. Chăm lo, hỗ trợ 
đoàn viên, người lao động gặp 
khó khăn, người bị ảnh hưởng 
dịch Covid-19 và thiên tai bão 
lũ… với số tiền gần 1 tỷ đồng. 
Tổ chức trao tặng quà cho người 
lao động có hoàn cảnh khó khăn 
qua các hoạt động Tháng công 

nhân, Tết sum vầy… với số tiền 
1,54 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các phong trào 
thi đua lao động sản xuất được 
các đoàn viên, người lao động 
nhiệt tình hưởng ứng. Năm 2022, 
Tổng Công ty PISICO Bình Định 
vinh dự đón nhận Huân chương 
Độc lập hạng nhì. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 
CĐCS Tổng Công ty PISICO Bình 
Định khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 
2028 gồm 7 người. Ông Nguyễn 
Hoàng Lam tái đắc cử Chủ tịch 
CĐCS Tổng Công ty.      N. HÂN  

Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng Công ty PISICO Bình Định
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Bình Định

Ngày 22.12, CA TX An Nhơn 
tổ chức trao giấy khen của Giám 
đốc CA tỉnh cho anh Nguyễn Văn 
Phồn, Trưởng Trạm thu phí Nam 
Bình Định, vì có thành tích đột 
xuất trong phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc (ảnh).

Trước đó, khoảng 18 giờ 
ngày 1.11.2022, chị T.T.K.H điều 
khiển mô tô từ TP Quy Nhơn 
về nhà ở xã Mỹ Cát (huyện 
Phù Mỹ); khi đến đoạn cầu 
Bình Định (QL 1, khu phố Liêm 
Trực, phường Bình Định, TX An 
Nhơn) thì xảy ra tai nạn, làm chị 
tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT CA TX An 
Nhơn phân công lực lượng để 
điều tra, xác minh, truy nóng 
phương tiện có liên quan. Anh 
Nguyễn Văn Phồn đã hỗ trợ, 
giúp CA rà soát tất cả camera 
tại Trạm thu phí Nam Bình 
Định (cách vị trí xảy ra tai nạn 
về phía Nam khoảng 1 km) để 
kiểm tra các xe ô tô qua trạm 
tương ứng với thời điểm xảy 
ra tai nạn.

Tái diễn vi phạm
Theo ghi nhận của phóng 

viên Báo Bình Định, thời điểm 
cuối năm, trên địa bàn TP Quy 
Nhơn xuất hiện một số chợ tự 
phát gây mất trật tự đô thị, làm 
tắc nghẽn giao thông. Điển 
hình như chợ tự phát ở khu 
phố 1, phường Nhơn Bình; 
chợ ở đường Bạch Đằng thuộc 
phường Trần Hưng Đạo; chợ 
trên đường Tây Sơn thuộc 
phường Quang Trung… 

Bên cạnh đó, tại khu vực 
xung quanh chợ Đầm (phường 
Đống Đa), chợ Khu 6 (phường 
Ngô Mây), chợ Khu 2 (phường 
Trần Phú)… tái diễn tình trạng 
tiểu thương, hộ gia đình lấn 
chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm 
nơi kinh doanh, mua bán.

Chị Trần Thị Thu Hà, ở 
phường Đống Đa, phản ánh: 
Thời điểm cuối năm, trên các 
tuyến đường xung quanh khu 
vực chợ Đầm, hàng trăm tiểu 
thương lấn chiếm lòng, lề đường 
để buôn bán các mặt hàng như 
hải sản, quần áo, trái cây… 
gây ách tắc giao thông nghiêm 
trọng. Nhiều hộ buôn bán hải 
sản xả nước thải và phế phẩm 
hải sản ngay trên nền đường, 
gây ô nhiễm. Mặc dù lực lượng 

Trong năm 2022, Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn 
đã phối hợp với các đơn vị và UBND các phường, 
xã tổ chức trên 600 đợt kiểm tra, xử lý vi phạm 
về trật tự đô thị. Đã thu giữ gần 2.000 tang vật 
vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 392 trường 
hợp, với số tiền hơn 173 triệu đồng. Trong đó, 
xử lý 127 trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi 
kinh doanh, mua bán, xử phạt 95,4 triệu đồng; 

265 trường hợp đậu đỗ xe không đúng nơi quy 
định, xử phạt 78,2 triệu đồng. 

Riêng trong tháng 12.2022, Đội đã phối hợp 
tổ chức ra quân 50 đợt kiểm tra, thu giữ gần 300 
tang vật vi phạm các loại; xử lý 15 trường hợp 
lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh 
buôn bán và 13 trường hợp để xe máy dưới lòng 
đường; với số tiền phạt hơn 7 triệu đồng.

Tăng cường lập lại trật tự đô thị dịp cuối năm
Thời điểm cuối năm, nhu cầu giao thương hàng hóa, mua sắm của người dân tăng cao, nạn lấn chiếm lòng, lề 

đường, vỉa hè, nơi công cộng làm nơi kinh doanh, mua bán trên địa bàn TP Quy Nhơn có chiều hướng tăng cao. Trước 
tình hình này, chính quyền thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng và các phường, xã tăng cường các biện pháp 
lập lại trật tự đô thị.

Theo phản ánh của nhiều 
người dân phường Hoài 
Xuân và xã Hoài Mỹ (TX 
Hoài Nhơn), mặt đường bê 
tông tuyến đường Phạm Văn 
Đồng (từ khu phố Định Bình, 
phường Hoài Xuân đến thôn 
Định Công, xã Hoài Mỹ) bị 
bong tróc, hư hỏng, đường 
ngập nước, bùn đất lầy lội, đi 
lại gặp không ít khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng 
viên, đoạn đường này dài 
khoảng 5 km, đã bị hư hỏng 
nghiêm trọng với nhiều ao 
nước giữa lòng đường, bề 
mặt đường là một lớp bùn 
nhão trơn trượt. Anh Nguyễn 
Thanh Tùng, ở đường Phạm 
Văn Đồng, cho hay: Từ nhiều 
năm nay, con đường này 
nắng thì bụi mù mịt, mưa thì 
lầy lội. Mùa mưa năm sau lại 
lầy lội, khó đi hơn mùa mưa 
trước, có nhiều đoạn không 
thể đi xe qua mà phải xuống 
dắt bộ. Nhiều người đi xe máy 
qua đây thường tự gây tai nạn; 
học sinh đi học hay bị té ngã 
hoặc bị xe ô tô chạy qua bắn 

chức năng thường xuyên nhắc 
nhở, kiểm tra, xử phạt, nhưng cứ 
vắng bóng lực lượng này thì đâu 
lại vào đấy.

Trên địa bàn phường Trần 
Phú, thời gian gần đây, tình 
trạng người dân lấn chiếm vỉa 
hè làm nơi buôn bán, kinh doanh 
ở các tuyến đường xung quanh 
BVĐK tỉnh có chiều hướng tái 
diễn nghiêm trọng. Theo Phòng 

Quản lý đô thị TP Quy Nhơn, 
trên các tuyến đường Phạm 
Ngọc Thạch và Nguyễn Huệ 
hiện có 30 hộ lấn chiếm vỉa hè 
làm nơi kinh doanh, buôn bán, 
tập trung đông nhất là từ khu 
vực cổng chính của Bệnh viện 
đến cổng phụ số 2.

Ông Bùi Văn Sơn, Chủ 
tịch UBND phường Trần Phú, 
cho hay: “Phường đã rất nỗ 

lực trong việc ra quân tuyên 
truyền, giáo dục cũng như xử 
lý vi phạm hành chính các hộ 
lấn chiếm vỉa hè khu vực xung 
quanh BVĐK tỉnh. Tuy nhiên, 
phải thừa nhận rằng khó có thể 
xử lý dứt điểm vấn nạn này”. 

Được biết, mới đây, Phòng 
Quản lý Đô thị thành phố đã 
có đề xuất, kiến nghị UBND TP 
Quy Nhơn điều chỉnh vỉa hè 
đường Nguyễn Huệ và Phạm 
Ngọc Thạch nhỏ lại, mở rộng 
lòng đường để bố trí các vị trí 
đậu xe. Trên vỉa hè làm các bồn 
hoa, cây xanh và chỉ bố trí đủ lối 
đi dành cho người đi bộ, nhằm 
giải quyết dứt điểm nạn lấn 
chiếm vỉa hè tại đây. Tuy nhiên, 
đến nay, UBND thành phố chưa 
có ý kiến trả lời chính thức về 
vấn đề này.

Lấn chiếm lòng, lề đường Phạm Hồng Thái (khu vực trước chợ Đầm) để kinh doanh, buôn bán, gây tắc nghẽn giao thông. Ảnh: N.H

Tập trung xử lý quyết liệt
Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ 

tịch UBND TP Quy Nhơn, cho 
hay: Nhằm lập lại trật tự đô 
thị, trật tự ATGT, ngăn chặn 
tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng 
đường, khu vực công cộng để 
họp chợ, làm nơi kinh doanh 
buôn bán trái phép vào thời 
điểm cuối năm, thành phố đã 
xây dựng kế hoạch và chỉ đạo 
Phòng Quản lý đô thị phối hợp 
với Đội trật tự đô thị, UBND các 
phường, xã tổ chức ra quân cao 
điểm chấn chỉnh. Đồng thời, kiên 
quyết xử lý các trường hợp vi 
phạm, lập lại trật tự kỷ cương 
đô thị, xây dựng nếp sống văn 
hóa, xây dựng đô thị văn minh.

Đội trưởng Đội Trật tự đô 
thị TP Quy Nhơn Đoàn Thanh 
Bình cho biết: Đội đã xây dựng 
kế hoạch cụ thể và phân công 
lực lượng, bố trí phương tiện, 
phối hợp với các đơn vị có liên 
quan thường xuyên tổ chức các 
đợt ra quân. Hằng ngày, Đội đã 
cử lực lượng ứng trực tại các khu 
vực xung quanh Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành, Tượng đài 
Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất 
Thành, dọc đường Xuân Diệu 
và các tuyến đường trọng điểm 
trên địa bàn thành phố để kiểm 
tra, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, 
Đội cũng đã cử lực lượng tham 
gia điều hành Trung tâm Giám 
sát đô thị thông minh của thành 
phố, để kịp thời phát hiện, xử lý 
các vụ việc vi phạm.

“Đội sẽ tập trung lực lượng, 
phương tiện, phối hợp với UBND 
các phường, xã thường xuyên tổ 
chức ra quân lập lại trật tự đô thị, 
chống lấn chiếm vỉa hè, lòng 
đường làm nơi kinh doanh, 
mua bán; đảm bảo ANTT, 
ATGT dịp lễ Noel, tết Dương 
lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ 
hội xuân Quý Mão 2023”, ông 
Bình cam kết.      NGUYỄN HÂN

nước bẩn vào người, quần áo 
lấm lem.

Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
UBND xã Hoài Mỹ, cho biết 
tuyến đường này bị hư hỏng từ 
2 năm nay, ảnh hưởng đến việc 
đi lại. Người dân đã nhiều lần 
kiến nghị với ngành chức năng 
sớm đầu tư xây dựng lại tuyến 
đường này. Vừa qua, UBND 
thị xã đã quyết định đầu tư, 
xây dựng lại và mở rộng 
đường Phạm Văn Đồng (đoạn 
từ khu phố Bình Chương, 

phường Hoài Đức đến xã Hoài 
Mỹ). Tuy nhiên, do một số hộ 
dân dọc tuyến này không chấp 
nhận đơn giá đền bù nên việc 
thi công chậm trễ . 

“Để đảm bảo ATGT, nhất 
là dịp tết Nguyên đán đang 
cận kề, chúng tôi sẽ tiếp tục 
kiến nghị cơ quan chức năng 
sớm chỉ đạo khắc phục những 
vấn đề tồn tại ở tuyến đường 
Phạm Văn Đồng, tạo điều kiện 
cho nhân dân đi lại thuận tiện 
hơn”, ông Tuấn nói.

VĂN LƯU

Đường hư hỏng, nắng bụi, mưa lầy
Tuyến 
đường 
Phạm 
Văn Đồng 
hư hỏng, 
lầy lội, có 
nhiều vũng 
nước đọng 
trên mặt 
đường.                                 
Ảnh: VĂN LƯU

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tận 
tình của anh Phồn, lực lượng 
CA đã xác minh, làm rõ ô tô đầu 
kéo 37H-019.05, kéo theo sơ mi 
rơ móc 37R-033.54 do N.C.C. (39 
tuổi, ở xã Quỳnh Châu, huyện 
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều 
khiển có liên quan đến vụ tai 
nạn làm chị T.T.K.H tử vong.

T.LONG

Khen thưởng công dân hỗ trợ truy tìm 
đối tượng gây tai nạn bỏ trốn

Ảnh: CA TX An Nhơn
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Bình Định

Phát triển mô hình sản xuất nấm rơm an toàn
Chỉ sau 2 năm đi vào sản 
xuất, mới đây sản phẩm nấm 
rơm an toàn của Trang trại 
tổng hợp Phong Quang ở xã 
Cát Hiệp, huyện Phù Cát đã 
được Hội đồng giám khảo 
đánh giá đủ điều kiện công 
nhận sản phẩm OCOP cấp 
tỉnh hạng 3 sao. Không chỉ 
có vậy, cơ sở còn mở rộng 
quy mô sản xuất, liên kết với 
nông dân để phát triển nghề 
trồng nấm.

Công nhân vận chuyển nguyên liệu vào các nhà kính để cấy phôi nấm.
 Ảnh: THU DỊU

Anh Nguyễn Đức Toàn, 
quản lý cơ sở sản xuất nấm 
Phong Quang, chia sẻ: “Trồng 
nấm rơm trong nhà kính là 
một trong những giải pháp 
phù hợp với khí hậu của vùng 
miền Trung. Việc sản xuất 
trong nhà kính khắc phục 
được tác động xấu của thời 
tiết, khí hậu; đặc biệt, quy 
trình sản xuất được quản lý 
từ đầu nên ngăn ngừa việc 
nhiễm khuẩn.  Một điểm 
thuận lợi của việc trồng nấm 
rơm trong nhà kính là giúp 
điều chỉnh lịch trình, giãn 
cách để đảm bảo thu hoạch 
đều đặn, từ đó ổn định nguồn 
cung mỗi ngày, phục vụ nhu 
cầu của thị trường tốt hơn. 
Thực hiện mô hình sản xuất 
nấm rơm an toàn, khép kín 
với quy mô 800 m2, cơ sở của 
tôi đủ năng lực cung ứng cho 
thị trường hơn 2 tấn/tháng”.

Trồng nấm rơm trong nhà 
kính trải qua 3 công đoạn 
chính gồm ủ nguyên liệu ban 
đầu, cấy phôi và chuyển vào 
nhà trồng. Từ lúc bắt đầu đến 

khi vào đợt thu hoạch mất 27- 
29 ngày, sau đó trên nền phôi 
này người trồng nấm sẽ thu 
liên tục trong suốt 20 ngày. 
Suất đầu tư cho mô hình trồng 
nấm rơm trong nhà kính cao 
hơn so với cách trồng nấm 
rơm ngoài trời từ 10 - 20%. 
Song, tính về lợi nhuận, trồng 
nấm rơm trong nhà kính đạt 
hiệu quả kinh tế cao hơn, đặc 
biệt chất lượng nấm rất cao, 
ít bị tác động bởi thời tiết,  
môi trường.  

Anh Toàn cho biết thêm: 
“Do muốn đưa sản phẩm an 
toàn tới tay người tiêu dùng 
với giá tốt nhất, nên ngoài việc 
ổn định sản xuất, chúng tôi tìm 
cách phân phối sản phẩm đến 
tay người tiêu dùng với giá 
phù hợp. Cùng với trồng nấm 
rơm, chúng tôi đang đầu tư 
trồng đậu phụng theo hướng 

hữu cơ, tận dụng tối đa 
nguyên liệu, phế phụ 
phẩm từ nghề làm nấm 
để xử lý đất. Để tăng năng 
suất, tăng doanh thu, năm 
2023 chúng tôi tính toán nuôi 
gà lấy trứng theo quy mô khép 
kín, kết hợp xử lý phân gà để 
phục vụ cho cây trồng. Hiện, 
trang trại đang tạo việc làm ổn 
định cho 6 lao động là người  
địa phương”.

Theo Phòng NN&PTNT 
huyện Phù Cát, năm 2022, Phù 
Cát có 8 sản phẩm đủ điều kiện 
công nhận sản phẩm OCOP 
cấp tỉnh hạng 3 sao trở lên, 
trong đó có sản phẩm nấm rơm 
Phong Quang. Quy trình và kỹ 
thuật trồng nấm khép kín đã 
giúp cơ sở ổn định sản lượng, 
nhờ vậy khả năng mở rộng thị 
trường tăng lên. Khi sản phẩm 
ổn định đầu ra, nhu cầu liên 

kết là có, từ đó thêm cơ hội 
tạo việc làm cho người dân ở  
địa phương. 

Ông Đào Văn Hùng - Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT, 
Chủ tịch Hội đồng đánh giá, 
phân hạng sản phẩm OCOP 
cấp tỉnh, nhận xét: Nhóm 
sản phẩm nấm của Phù Cát 
là một trong những nhóm 
sản phẩm giàu tiềm năng, 
có khả năng cạnh tranh tốt. 
Thực tế, nhu cầu sử dụng các 

sản phẩm từ nấm tăng cao, 
trong khi hầu hết các cơ sở 
sản xuất ở Bình Định chỉ tập 
trung sản xuất tốt vào mùa 
hè, dịp cuối năm, nấm là mặt 
hàng khan hiếm. Khai thác 
được thị trường ngách này 
chỉ riêng ở Bình Định không 
thôi, trang trại này hoàn toàn 
có thể mở rộng quy mô sản 
xuất và phát triển quy mô hơn 
hiện tại rất nhiều. Lợi thế của 
cơ sở này là làm chủ được 
quy trình kỹ thuật sản xuất, 
ổn định và có khả năng nâng 
cao sản lượng. Chúng tôi dựa 
vào yếu tố tiềm năng này cùng 
với yếu tố tạo việc làm cho lao 
động địa phương, quảng bá 
sản phẩm… để đề xuất công 
nhận sản phẩm OCOP cho 
nấm rơm Phong Quang. Hy 
vọng với chứng nhận OCOP, 
cơ sở sẽ có thêm tiền đề để 
mở rộng quy mô sản xuất, 
phát triển hơn nữa.

Hiện toàn bộ lượng nấm 
của trang trại được nhiều nhà 
hàng kinh doanh ẩm thực chay, 
các cửa hàng rau quả, thương 
lái đặt mua sỉ. Phát triển thị 
trường tốt, danh sách khách 
hàng ngày càng nối dài ra, anh 
Toàn đã lên kế hoạch liên kết 
với các hộ dân ở trong vùng 
chuyển giao kỹ thuật trồng 
nấm an toàn để tạo sản lượng 
hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu 
thị trường trong và ngoài tỉnh. 
Theo chia sẻ của anh Toàn, khó 
khăn lớn nhất là tìm nguyên 
liệu rơm ổn định và đủ tiêu 
chuẩn để sản xuất đã có hướng 
giải quyết. Anh nhận được sự 
hỗ trợ tích cực của UBND xã 
Cát Hiệp, Phòng NN&PTNT 
huyện Phù Cát để kết nối với 
một số HTX trong tỉnh, mua 
rơm nguyên liệu.       THU DỊU

An Lão phát triển nghề sản xuất 
cây giống lâm nghiệp

Mấy năm gần đây, nghề sản xuất 
cây giống (chủ yếu là cây keo giống) 
đã giúp nhiều hộ dân ở huyện An Lão 
có thêm nguồn thu nhập, cải thiện điều 
kiện kinh tế gia đình. 

Khoảng năm 2010, chủ trương phát 
triển diện tích rừng trồng được đẩy 
mạnh, nhu cầu cây giống lâm nghiệp 
tăng cao. Ban đầu, số hộ gia đình làm 
nghề sản xuất cây giống rất ít, nhưng 
một vài năm gần đây, số này nhiều lên 
nhanh chóng, đến nay đã có hơn 30 hộ 
theo nghề, nhiều gia đình đã khá giả 
và giàu lên. 

Nếu như những năm trước, giá keo 
giống chỉ từ 400 - 500 đồng/cây, thậm 
chí có lúc xuống đến 200 - 300 đồng/cây, 
thì mấy năm gần đây giá keo giống ổn 
định ở mức 700 - 800 đồng/cây. Những 
hộ theo nghề sản xuất cây giống hầu 
hết đều có vườn ươm rộng từ 0,5 -  
3,5 ha, tạo việc làm cho hơn 200 lao 
động, với thu nhập bình quân từ 5 -  
5,5 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Hồ Văn Đông, ở thôn Long Hòa, 
xã An Hòa, là một trong những người 
đi tiên phong trong nghề sản xuất cây 
giống, nhớ lại: Thấy phong trào trồng 
rừng trên địa bàn huyện cũng như trong 

Nghề ươm keo giống góp phần giải quyết việc làm và đem lại nguồn 
thu nhập ổn định cho người dân An Lão.                                          Ảnh: D.T.D

Sản phẩm nấm rơm Phong Quang 
đủ điều kiện để công nhận sản phẩm 
OCOP cấp tỉnh năm 2022.         Ảnh: NVCC

tỉnh đang phát triển mạnh, trong khi 
nguồn cung ứng cây giống lại còn quá 
ít, người trồng rừng phải mua giống từ 
các tỉnh khác, tôi quyết định ươm thử 
một ít để tập làm chủ kỹ thuật. Ngay 
trong mùa đầu tiên, lợi nhuận đã khả 
quan nên tôi mở rộng quy mô. Hiện tại 
gia đình tôi có vườn ươm rộng gần 2 ha, 
đủ năng lực cung cấp mỗi vụ khoảng  
4 triệu cây keo giống.

Đang tỉ mẩn chăm sóc cây giống 
trong vườn ươm, ông Phan Hồng Sơn, 
ở thôn Hưng Nhơn, thị trấn An Lão, 

cho biết: Gia đình tôi có 
vườn ươm rộng 1 ha, 
mỗi năm bán ra khoảng 
2,4 triệu cây keo giống... 
So với cây lúa, ươm keo 
giống mang lại hiệu quả 
kinh tế cao gấp 3 - 4  lần. 
Mỗi năm có thể làm từ  
2 - 3 vụ keo giống, tùy 
nhu cầu thị trường. Kỹ 
thuật ươm cũng như 
chăm sóc cũng không 
khó, chủ yếu là mình 
cẩn thận để giữ chất 
lượng cây giống sao cho  
cao nhất.

Nghề sản xuất cây giống ở huyện 
An Lão đến nay chủ yếu vẫn làm theo 
kinh nghiệm cá nhân là chính, mức độ 
áp dụng tiến bộ KHKT còn thấp, việc 
ứng dụng công nghệ cao vẫn chưa có gì 
đáng kể. Để nghề ươm trồng, sản xuất 
cây giống phát triển tốt hơn, một mặt 
những người làm nghề cần chủ động 
chuyển đổi, nâng cấp nghề, mặt khác, 
chính quyền, các ngành cũng nên tạo 
động lực ban đầu để đưa nghề này sang 
một giai đoạn phát triển mới.

DIỆP THỊ DIỆU

Bình Định xếp thứ 17 
toàn quốc về chỉ số 
phát triển bền vững 
cấp tỉnh 2021

(BĐ) - Theo báo cáo Chỉ số phát 
triển bền vững cấp tỉnh (PSDI 2021) 
vừa được công bố, tỉnh Bình Định xếp 
thứ 17 trong số 63 tỉnh, thành của cả 
nước, với 56,62 điểm. TP Đà Nẵng tiếp 
tục dẫn đầu bảng xếp hạng, với 65,28 
điểm; trong khi đó tỉnh Hà Giang đứng 
cuối bảng xếp hạng.

Chương trình công bố bảng xếp 
hạng Chỉ số PSDI 2021 do Học viện 
Chính sách và Phát triển (APD), Bộ 
KH&ĐT tổ chức nhân hội thảo khoa 
học quốc gia “Các mục tiêu phát triển 
bền vững ở Việt Nam: Tiến trình thực 
hiện và một số khuyến nghị”. 

Đáng chú ý, báo cáo chỉ số PSDI 
2021 được nhóm nghiên cứu công bố 
đã phản ánh tương đối rõ nét nỗ lực 
thực hiện các phát triển bền vững ở 
các địa phương, đặt trong bối cảnh 
có những khó khăn về dịch bệnh, các 
xung đột địa chính trị trên thế giới 
và bối cảnh trong nước, quốc tế chưa 
thuận lợi khác.

HOÀNG ANH
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Đảm bảo cấp nước sạch cho đô thị 
Năm 2022, tỷ lệ dân số đô thị 
của tỉnh được cấp nước sạch 
đạt 84,22%. Tuy vậy, khi tỷ 
lệ đô thị hóa ngày càng cao, 
việc đảm bảo cấp nước sạch 
đô thị cần được quan tâm, 
đầu tư nhiều hơn.

Tỷ lệ phủ nước sạch đô thị của Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định đạt 85,5%.        Ảnh: M.H

Theo Sở Xây dựng, năm 
2022, địa phương có tăng 
trưởng tỷ lệ dân số được cung 
cấp nước sạch lớn nhất là TX 
An Nhơn (tăng trưởng 15,5%, 
đạt 76,82%); TX Hoài Nhơn 
tăng trưởng 6,5%, đạt 61,38%).

Mở rộng địa bàn 
cấp nước

Ông Nguyễn Văn Châu, 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP 
Cấp thoát nước Bình Định, 
cho hay: Công suất cấp nước 
sạch của đơn vị thay đổi qua 
nhiều giai đoạn đầu tư, nâng 
cấp phục vụ nhu cầu phát triển 
các đô thị trong tỉnh. Hiện nay, 
tổng công suất cấp nước của 
công ty tăng lên 78.600 m3/ngày 
đêm; trong đó TP Quy Nhơn 
đạt 60.300 m3/ngày đêm, còn 
các huyện và thị xã là 18.300 
m3/ngày đêm. Tỷ lệ phủ nước 
sạch đô thị trong vùng phục 
vụ bình quân là 85,5% (TP Quy 
Nhơn đạt 99,3%, các huyện và 
thị xã đạt 68%). Đối với địa 
bàn các huyện và thị xã, đơn 
vị đầu tư cấp nước cơ bản phù 
hợp với kế hoạch phát triển 
KT-XH của từng địa phương. 
Hiện công ty đang triển khai 
dự án cấp nước cho phường 
Nhơn Hòa, TX An Nhơn, dự 
kiến đến cuối năm 2023 tỷ lệ 
cấp nước trong vùng phục vụ 
tại An Nhơn đạt 80%.

Theo ông Trần Viết Bảo, 
Giám đốc Sở Xây dựng, Sở đã 
làm việc với lãnh đạo hai thị 
xã An Nhơn, Hoài Nhơn và 
thị trấn Phú Phong, huyện Tây 
Sơn, cùng với các đơn vị cấp 

nước trên địa bàn căn cứ quy 
hoạch của từng địa phương để 
triển khai, phân vùng cấp nước, 
đấu nối nước sạch trên địa bàn 
các đô thị. Bên cạnh đó, thông 
qua chương trình hợp tác các 
cấp địa phương giữa UBND 
tỉnh và hai nghiệp đoàn SEAFF/
SFL (Pháp), Sở Xây dựng đã 
phối hợp với Công ty CP Cấp 
thoát nước Bình Định triển khai 
nhiều hoạt động tuyên truyền 
về nước sạch cho nhân dân các 
phường trên địa bàn An Nhơn, 
để người dân hiểu hơn về lợi 
ích của việc sử dụng nước sạch, 
cải thiện tỷ lệ dân số được cung 
cấp nước sạch, đặc biệt tại các 
phường Nhơn Hưng, Nhơn 
Hòa, Đập Đá. 

Sở Xây dựng cũng đồng thời 
phối hợp với Trung tâm Nước 
sạch và Vệ sinh môi trường 
nông thôn triển khai đầu tư 
xây dựng và đưa vào vận hành 
dự án mở rộng phạm vi cấp 
nước khu Đông Nam TX Hoài 
Nhơn, góp phần tăng tỷ lệ đấu 

nối và dùng nước sạch trên địa 
bàn phường Hoài Thanh. Các 
phường còn lại tại TX Hoài 
Nhơn cũng đã tích cực vận 
động người dân tham gia đấu 
nối nước sạch góp phần tăng tỷ 
lệ chung cho toàn thị xã.

Vẫn thấp hơn 
bình quân cả nước

Ðể đạt mục tiêu của Ðồ án 
quy hoạch cấp nước đô thị và 
khu công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh đến năm 2035, nhiều năm 
qua tỉnh Bình Định đã đầu tư 
nâng cấp hệ thống cấp nước, 
đáp ứng nhu cầu nước sạch 
cho sinh hoạt và sản suất kinh 
doanh. Đến cuối năm 2022, tỷ 
lệ dân cư đô thị sử dụng nước 
sạch đạt chỉ tiêu HĐND tỉnh 
giao, tuy nhiên vẫn thấp hơn 
bình quân cả nước (hơn 90%).

Theo ông Nguyễn Văn 
Châu, không chỉ cấp nước sinh 
hoạt cho người dân, Công ty 
còn cấp nước sạch cho Khu 
kinh tế Nhơn Hội với công 

suất bình quân 4.500 m3/ngày 
đêm. Trong năm nay, đơn vị 
cũng triển khai dự án cấp nước 
cho Khu công nghiệp Becamex 
VSIP Bình Định, công suất 
2.900 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, 
công tác giải phóng mặt bằng 
để thực hiện đầu tư các dự án 
thường gặp khó khăn. Đơn 
cử như dự án cấp nước cho 
Becamex VSIP Bình Định đến 
nay vẫn còn vướng. Công tác 
chỉnh trang đô thị tại một số 
địa phương thực hiện chưa kịp 
thời và đồng bộ với nhu cầu sử 
dụng nước sạch của người dân, 
dẫn đến phải di dời đường ống 
cấp nước mới đầu tư lắp đặt. 
Lượng nước sạch tiêu thụ tại 
các khu công nghiệp vẫn còn 
khá thấp, chưa đáp ứng hiệu 
quả đầu tư.

Tại TX An Nhơn, đến cuối 
năm 2022, tỷ lệ dân số sử dụng 
nước sạch khu vực nội thị đạt 
75,2% (chưa đạt kế hoạch 
năm là 80%), do các dự án 
mở rộng mạng lưới cấp nước 

đang vướng, hoặc chưa được 
triển khai đầu tư. Theo Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
thị xã Bùi Văn Cư, mục tiêu 
năm 2023 của địa phương là 
cung cấp nước sạch cho 90% 
vùng nội thị. Trong giải pháp 
về đầu tư có dự án xây dựng 
mạng lưới cấp nước và nhà 
máy xử lý nước Nhơn Hòa có 
công suất 2.900 m3/ngày đêm 
với tổng mức đầu tư 64,5 tỷ 
đồng đã được HĐND thị xã 
thông qua chủ trương đầu tư, 
cùng với dự án mở rộng mạng 
lưới cấp nước phường Nhơn 
Hòa năm 2020, cơ bản đáp ứng 
nhu cầu sử dụng nước sạch 
cho khoảng 17.560 người dân 
(khoảng 3.547 hộ) 9 khu vực 
thuộc phường Nhơn Hòa. 

Ngoài ra, để giải quyết 
nhu cầu sử dụng nước sạch 
là vấn đề bức xúc của người 
dân phường Nhơn Hưng, 
Nhơn Thành, thị xã đã trình 
HĐND xem xét bổ sung danh 
mục dự án nâng cấp, mở rộng 
mạng lưới cấp nước sinh hoạt 
tại hai phường vào danh mục 
kế hoạch đầu tư công 2023. 
Như vậy, các dự án đầu tư 
hoàn thành sẽ đảm bảo cung 
cấp nước sạch cho 90% hộ dân 
ở các phường Nhơn Thành, 
Nhơn Hưng, Nhơn Hòa trong 
năm 2023. 

Ông Trần Viết Bảo cho hay, 
theo Nghị định 94/2022/NĐ-CP 
của Chính phủ, dân số đô thị 
được xác định bao gồm các đô 
thị đã được công nhận đô thị 
loại V. Do đó, việc tăng thêm 
dân số đô thị sẽ ảnh hưởng 
lớn đến chỉ tiêu cấp nước sạch 
trong năm 2023, đòi hỏi các địa 
phương phải hết sức nỗ lực để 
đảm bảo tỷ lệ được phân bổ. Sở 
Xây dựng sẽ làm việc với An 
Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn để 
có kế hoạch cụ thể khi trong 
giai đoạn tiếp theo nhiều xã 
tiếp tục lên phường, cần phải 
có sự chuẩn bị để đảm bảo tỷ 
lệ cấp nước đô thị.

MAI HOÀNG

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 
chi tiết Công viên biển Xuân Diệu

(BĐ) - UBND tỉnh đã có quyết 
định phê duyệt nhiệm vụ điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên 
biển Xuân Diệu, TP Quy Nhơn, 
nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt 
cho cư dân đô thị và phục vụ 
phát triển du lịch; làm cơ sở quản 
lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây 
dựng theo quy hoạch.

Cụ thể, phạm vi và ranh giới 
điều chỉnh thuộc Công viên 
biển đường Xuân Diệu, đoạn từ 
đường Kim Đồng đến Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành; quy 
mô hơn 3 ha.

Quyết định của UBND tỉnh 
cũng lưu ý UBND TP Quy 
Nhơn phân tích, đánh giá các 
điều kiện tự nhiên, thực trạng 
khu vực đang triển khai dự án; 
các đặc điểm về kiến trúc cảnh 
quan, hạ tầng kỹ thuật… Về kiến 

trúc cảnh quan, thiết kế cụ thể 
các không gian cảnh quan đặc 
trưng của công viên; lựa chọn và 
bố trí mật độ cây xanh phù hợp; 
thể hiện cụ thể vị trí các khu vực 
trồng hoa, cây xanh cảnh quan, 
việc bố trí cây xanh trên bản đồ 
quy hoạch kiến trúc cảnh quan 
về vị trí, số lượng, chủng loại 
cây cụ thể; đề xuất và thiết kế cụ 
thể loại vật liệu lát đường dạo, 
sân sinh hoạt cộng đồng… ; bổ 
sung các vị trí tắm tráng phục 
vụ người dân và du khách. Quy 
hoạch hệ thống công trình hạ 
tầng kỹ thuật, xác định mạng 
lưới đường dạo bộ phù hợp với 
loại hình công viên; hệ thống 
cấp nước, thoát nước mặt, đề 
xuất giải pháp thoát nước mặt 
chống ngập úng cho khu vực 
Quảng trường Chiến Thắng…

THU HIỀN

Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc 
đô thị An Nhơn

(BĐ) - UBND TX An Nhơn 
đang lấy ý kiến về quy chế 
quản lý kiến trúc đô thị An 
Nhơn để trình cơ quan chuyên 
ngành xây dựng thẩm định, 
trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, quy chế quản lý 
kiến trúc đô thị nhằm quản lý, 
thực hiện theo quy hoạch đô 
thị được duyệt và thực hiện 
việc xây dựng mới, cải tạo, 
chỉnh trang đô thị theo định 
hướng phát triển kiến trúc, 
bảo vệ cảnh quan, phù hợp với 
bản sắc văn hóa địa phương 
trong kiến trúc đô thị. Đây 
cũng là một trong những căn 
cứ để lập đồ án quy hoạch đô 
thị, quy hoạch xây dựng, thiết 
kế đô thị riêng, cấp giấy phép 
xây dựng; quy định quản lý 
nhà nước về kiến trúc của các 

cấp chính quyền 
Quy chế này quy định 

quản lý kiến trúc trong ranh 
giới của 11 đơn vị hành chính 
thuộc khu vực nội thị đô thị 
An Nhơn gồm 5 phường 
hiện hữu (Nhơn Thành, Đập 
Đá, Nhơn Hưng, Bình Định, 
Nhơn Hòa) và 6 xã dự kiến 
phát triển thành phường 
(Nhơn An, Nhơn Phúc, Nhơn 
Lộc, Nhơn Hậu, Nhơn Thọ, 
Nhơn Phong). Các khu di 
tích lịch sử đã được nhà nước 
công nhận bảo tồn thì tuân 
thủ theo các quy chế quản  
lý riêng.

Nguyên tắc chung là các 
công trình kiến trúc và nhà 
ở riêng lẻ trong phạm vi áp 
dụng phải được quản lý đồng 
bộ về không gian, kiến trúc 

công trình, cảnh quan, bảo 
đảm đúng chức năng, mỹ 
quan đô thị, phù hợp với 
điều kiện tự nhiên, phòng 
chống thiên tai, truyền thống 
lịch sử, văn hóa và phù hợp 
với quy hoạch được phê 
duyệt. Đồng thời, xác định 
các nguyên tắc đối với khu 
vực có yêu cầu quản lý đặc 
thù như các khu vực có ý 
nghĩa quan trọng về cảnh 
quan; khu vực đặc biệt quan 
trọng về hành chính, thương 
mại, du lịch.

Bên cạnh đó, định hướng 
kiến trúc, không gian cảnh quan 
cho các phân vùng phát triển đô 
thị; phân vùng kiểm soát phát 
triển; khu vực hành lang ngập, 
thoát lũ, cấm xây dựng.             

HOÀNG ANH
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Bình Định

Nữ sinh Bana ham học
Đinh Thị Thắm là con đầu 

trong gia đình có hai chị em, 
cha mẹ đều làm nông, gia đình 
thuộc diện hộ nghèo ở thôn 
M10 (xã Vĩnh Hòa, huyện 
Vĩnh Thạnh).

Hiểu được hoàn cảnh thiếu 
thốn của gia đình nên Thắm 
luôn cố gắng trong học tập. 
Trong 12 năm học phổ thông, 
Thắm đều đạt danh hiệu học 
sinh khá, giỏi. Trong kỳ thi tốt 
nghiệp THPT năm 2022, Thắm 
đạt 26,5 điểm, trúng tuyển vào 
ngành Giáo dục tiểu học.

Thắm cho hay, để học tập 
tốt, không chỉ cần siêng năng, 
chăm chú nghe giảng để tiếp 
thu được kiến thức đầy đủ; 
ngoài giờ học trên lớp, bạn lập 
riêng một thời gian biểu hợp 
lý để tận dụng hết quỹ thời 
gian cho việc học tập.

Bên cạnh thành tích học 
tập đáng nể, trước đó, Thắm 
còn là Bí thư Chi đoàn của 
lớp (Trường Phổ thông dân 
tộc nội trú THCS&THPT Vĩnh 
Thạnh); luôn năng nổ, nhiệt 
tình, gương mẫu trong các 
hoạt động phong trào. Trong 
công tác Đoàn, bạn chủ động 
xây dựng nhiều hoạt động lôi 
cuốn và thu hút đông đảo các 
bạn trong lớp tham gia. 

“Khi được chọn là sinh 
viên dân tộc đi Hà Nội dự Lễ 
tuyên dương, tôi rất vui và 
luôn tự nhủ rằng đó là động 
lực để mình càng phấn đấu 

(BĐ) - Sáng 23.12, UBND TX 
An Nhơn đã tổ chức hội nghị 
đối thoại giữa lãnh đạo UBND 
thị xã với ĐVTN năm 2022. Có 
120 cán bộ Đoàn, ĐVTN trên địa 
bàn thị xã tham gia hội nghị (ảnh).

Tại hội nghị, các cán bộ, 
ĐVTN đã trình bày ý kiến, tập 
trung vào các vấn đề, như: Giải 
pháp nâng cao chất lượng đào 

tạo nghề, tạo việc làm cho thanh 
niên; việc tiếp cận các nguồn vốn 
vay cho thanh niên khởi nghiệp; 
đầu ra cho các sản phẩm thanh 
niên khởi nghiệp; những giải 
pháp giúp cho tuổi trẻ thị xã 
tham gia khởi nghiệp trên lĩnh 
vực thương mại dịch vụ; chính 
sách thu hút tri thức trẻ về công 
tác tại địa phương…       C. HIẾU

Truyền thông 
kiến thức về 
pháp luật hôn nhân 
và gia đình

(BĐ) - Huyện đoàn Tây Sơn 
phối hợp với Phòng Tư pháp 
huyện vừa tổ chức hội nghị 
truyền thông thanh niên với 
kiến thức pháp luật hôn nhân 
và gia đình.

Tại hội nghị, báo cáo viên 
của Phòng Tư pháp huyện đã 
phổ biến kiến thức về các chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước đến với ĐVTN, đồng bào 
dân tộc thiểu số, giúp nâng cao 
ý thức về tảo hôn, hôn nhân cận 
huyết thống; ngăn chặn việc tảo 
hôn, hôn nhân cận huyết thống 
trong cộng đồng dân cư, góp 
phần đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, triển khai thực hiện 
nhiệm vụ đặt ra từ Đề án “Giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết thống trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
trên địa bàn huyện Tây Sơn giai 
đoạn 2021 - 2025”.

Cũng trong dịp này, Hội 
LHTN Việt Nam huyện Tây Sơn 
đã quyết định thành lập CLB 
Thanh niên xây dựng hôn nhân, 
gia đình tiến bộ xã Vĩnh An. 

TRIỀU CHÂU

Nghị lực vượt khó của 
hai sinh viên dân tộc thiểu số

Trong 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc 
thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 vừa được Ủy ban 

Dân tộc phối hợp với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn tuyên 
dương, có 2 sinh viên của Trường ĐH Quy Nhơn. Đó là 2 

tấm gương đầy nghị lực vượt khó: Đinh Thị Thắm và Cao 
Thị Thanh Lễ (cùng SN 2004, sinh viên năm 1 ngành Giáo 

dục tiểu học, khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non).

hơn nữa trong học tập. Học 
đại học, sống tự lập, xa gia 
đình nên tôi càng quyết tâm 
học thật tốt để không phụ lòng 
của cha mẹ”, Thắm bộc bạch. 

Cô gái Raglay đa năng
Sinh ra trong một gia đình 

thuần nông tại thôn Cô Lắc, xã 
Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, 
tỉnh Khánh Hòa, từ nhỏ, Cao 
Thị Thanh Lễ đã tự rèn cho 
mình ý thức tự giác học tập, 

nỗ lực trong cuộc sống. 
Gia đình Lễ thuộc hộ cận 

nghèo, nhà có 4 anh chị em, Lễ 
là con út. Thương bố mẹ vất 
vả, bạn luôn chịu khó học tập, 
tự tìm tòi nâng cao kiến thức 
cho bản thân, bởi suy nghĩ: chỉ 
có học giỏi mới có cuộc sống 
tốt đẹp hơn. 

Từ cấp tiểu học đến nay, Lễ 
đều đạt học sinh khá, giỏi; tích 
cực tham gia các hoạt động 
Đoàn, Đội. Tháng 8.2022, 

Lễ còn được nhận học bổng 
Vallet dành cho các học sinh, 
sinh viên có thành tích xuất 
sắc trong học tập tại TP Đà 
Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đặc 
biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm 2022, bạn được 
28,5 điểm và đậu vào ngành 
Giáo dục tiểu học, là một 
trong những sinh viên đạt 
điểm cao của khoa.

Mới chỉ là sinh viên năm 
nhất, nhưng Lễ đã tích cực 
tham gia các hoạt động tập 
thể, hiến máu tình nguyện…

Nói về những dự định 
trong tương lai, Lễ chia sẻ: 
“Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt 
thành tích tốt nhất trong học 
tập, khi ra trường có thể trở 
về quê hương công tác, giúp 
đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn. Tôi phấn đấu trở thành 
một giáo viên giỏi, cống hiến 
cho quê hương, có điều kiện 
chăm lo cho bố mẹ”.

CHƯƠNG HIẾU

Sinh viên 
Đinh Thị Thắm. 

Ảnh: C.H

Sinh viên Cao Thị Thanh Lễ được giảng viên hướng dẫn học sau giờ học.         Ảnh: C.H

Tổ chức chương trình 
ATGT cho nụ cười 
ngày mai

Chiều 23.12, CA huyện Phù 
Mỹ phối hợp với Công ty Honda 
Tiến Dũng và Trường THCS thị 
trấn Bình Dương tổ chức chương 
trình “ATGT cho nụ cười ngày 
mai”, với sự tham dự của hơn 
450 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tại chương trình, cán bộ, giáo 
viên và học sinh nhà trường được 
cán bộ CA huyện cung cấp những 
kiến thức cơ bản về Luật Giao 
thông đường bộ, những biện pháp 
phòng ngừa vi phạm về ATGT.

Dịp này, Công ty Honda Tiến 
Dũng tặng 40 suất quà, mỗi suất 
từ 200 - 500 nghìn đồng cho học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn.               

VĂN TỐ

(BĐ) - Ngày 23.12, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 
lớp tập huấn “Nâng cao công 
nghệ sản xuất, kỹ năng xây 
dựng thương hiệu, thiết kế 
bao bì, nhãn hiệu”, với sự 
tham gia của gần 50 cán bộ 
đoàn, ĐVTN có mô hình kinh 
tế, định hướng khởi nghiệp, 

khởi sự kinh doanh, xây dựng 
thương hiệu tại huyện An Lão.

Tại buổi tập huấn, các 
ĐVTN đã được hướng dẫn 
một số nội dung, như: Chuyển 
giao kỹ thuật chăn nuôi theo 
hướng hữu cơ; xây dựng 
thương hiệu, thiết kế bao bì, 
nhãn hiệu đăng ký cho sản 

phẩm… Đồng thời, được giao 
lưu, chia sẻ về chủ đề xây 
dựng mô hình khởi nghiệp, 
khởi sự cho ĐVTN.

Trước đó, Tỉnh đoàn cũng 
đã tổ chức lớp tập huấn tương 
tự cho ĐVTN tại hai huyện 
Phù Cát và Vân Canh.

    DUY ĐĂNG

Tập huấn nâng cao công nghệ sản xuất, kỹ năng 
xây dựng thương hiệu

Sáng 23.12, Đoàn Thanh 
niên CA tỉnh tổ chức tuyên 
truyền về phòng, chống ma túy 
tại Trường ĐH Quy Nhơn. Sinh 
viên được giới thiệu chi tiết 
về các loại ma túy đang ngụy 
trang tấn công vào giới trẻ dưới 
các hình thức bóng cười, kẹo… 

Cùng với đó là thông tin về biểu 
hiện của người nghiện ma túy; 
cách thức để bảo vệ bản thân 
trước tệ nạn ma túy hiện nay. 

Ngoài ra, tại chương trình, 
Đoàn Thanh niên CA tỉnh giới 
thiệu tổng quan về Đề án phát 
triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện 
tử; giới thiệu các tiện ích, tính 
năng của tài khoản định danh 
điện tử. Các sinh viên được 
hướng dẫn đăng ký và kích 
hoạt tài khoản định danh điện 
tử trên ứng dụng VneID của 
Bộ CA.                   T.LONG

Tuyên truyền về  phòng, chống ma túy cho sinh viên 
Trường  ĐH Quy Nhơn

UBND TX An Nhơn đối thoại 
với thanh niên
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Sau nhiều tháng lẩn trốn 
tại một số tỉnh ở Tây N guyên, 
14 giờ ngày 19.12, đối tượng 
truy nã đặc biệt nguy hiểm 
Nguyễn Ngọc Hoàng Anh  
(SN 2003, ở TX Hoài Nhơn) 
mới đến Cơ quan CSĐT CA 
tỉnh để đầu thú. 

Hoàng Anh là bị can chính 
trong vụ án hình sự giết 
người xảy ra ngày 3.5.2022 tại 
phường Bồng Sơn (TX Hoài 
Nhơn). Ở vụ án này, Anh là 
người trực tiếp dùng hung khí 
là cây đinh ba đâm vào vùng 
ngực của một người khác trong 
lúc đánh nhau. Sau khi gây án, 
Hoàng Anh bỏ trốn, gây nhiều 
khó khăn cho công tác điều tra. 
Các trinh sát của Phòng Cảnh 
sát hình sự (CA tỉnh) đã mất 
rất nhiều thời gian khoanh 
vùng, rà soát cũng như thuyết 
phục mẹ và người yêu của đối 
tượng cùng hợp tác động viên 
đầu thú. 

“Song song với các biện 
pháp nghiệp vụ để truy bắt đối 
tượng, chúng tôi rất chú trọng 
đến việc vận động đầu thú. 
Bởi tội phạm cũng là một con 
người, sâu thẳm trong họ vẫn 
có sự lương thiện. Những biện 
pháp tâm lý, dùng tình cảm, 
lý lẽ để thuyết phục đối tượng 
cũng là cách giúp họ hiểu được 
đã gây ra tội thì phải chịu trách 

Để huy động sức mạnh của quần chúng 
nhân dân trong công tác phát hiện, đấu 
tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT ở 
cơ sở, CA phường Tam Quan Bắc (TX Hoài 
Nhơn) đã tích cực tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền địa phương xây dựng, củng 
cố, kiện toàn và duy trì các mô hình ANTT. 

Trong năm 2022, CA phường duy trì 
4 mô hình ANTT gồm: CCB, Đoàn thanh 
niên với công tác phòng, chống trộm cắp 
tài sản và cố ý gây thương tích; Đoạn 
đường tự quản do hội, đoàn thể quản lý; 
Trường học thân thiện, học sinh tích cực, 
tự quản về ANTT; Hội Nông dân khu phố 
Dĩnh Thạnh tố giác tội phạm.

Trong đó, đáng chú ý, mô hình CCB, 
Đoàn thanh niên với công tác phòng, 
chống trộm cắp tài sản và cố ý gây thương 
tích hoạt động hiệu quả, được nhân rộng 
10/10 khu phố trên địa bàn phường. 

Tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Trọng 
Đạo là thành viên mô hình phát hiện 4 đối 
tượng cùng ở khu phố Ca Công (phường 
Hoài Hương) đi trên 2 mô tô đến cơ sở sửa 
chữa máy ghe của ông Lê Văn T. (ở khu phố 
Thiện Chánh 1, phường Tam Quan Bắc) 
trộm 1 bộ hộp số (dùng cho động cơ ghe) 
trị giá khoảng 7,5 triệu đồng. Khi các đối 

Ban hành Quy định 
về quy trình xây 
dựng văn bản quy 
phạm pháp luật

(BĐ) - Ngày 22.12, UBND 
tỉnh ban hành kèm theo Quyết 
định số 85/2022/QĐ-UBND 
Quy định về quy trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp 
luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 85/2022/QĐ-
UBND có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 10.1.2023, thay thế 
Quyết định số 76/2017/QĐ-
UBND ngày 18.12.2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy định 
về quy trình, trách nhiệm xây 
dựng, ban hành văn bản QPPL 
trên địa bàn tỉnh.

Quy định mới có 9 chương, 
55 điều. Quy định này điều 
chỉnh quy trình lập đề nghị xây 
dựng nghị quyết của HĐND 
tỉnh, quyết định của UBND 
tỉnh; soạn thảo, thẩm định và 
trình dự thảo nghị quyết của 
HĐND tỉnh, HĐND huyện, 
thị xã, thành phố, HĐND xã, 
phường, thị trấn do UBND 
cùng cấp trình; quy trình xây 
dựng, ban hành quyết định 
của UBND tỉnh, UBND huyện, 
thị xã, thành phố, UBND xã, 
phường, thị trấn.

Đối tượng áp dụng là các sở, 
ban, ngành, Văn phòng UBND 
tỉnh; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố; UBND xã, phường, 
thị trấn; các cơ quan, đơn vị, cá 
nhân có liên quan đến việc xây 
dựng, ban hành văn bản QPPL 
trên địa bàn tỉnh.            M.LÂM

Bắt các đối tượng 
ghi lô đề và cá độ 
bóng đá 

(BĐ) - Ngày 23.12, Phòng 
Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) 
cho biết đang tạm giữ và tiếp 
tục điều tra, xử lý theo quy 
định pháp luật đối với các đối 
tượng: Võ Văn Hưng (SN 1992), 
Nguyễn Văn Thu Vương  
(SN 1990), Đinh Thành Phúc  
(SN 1993, cùng ở huyện Phù Mỹ) 
và Huỳnh Thúc Đệ (SN 1992, ở 
huyện Phù Cát) về hành vi đánh 
bạc bằng hình thức ghi lô đề và 
cá độ bóng đá trên mạng với số 
tiền hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, qua công tác 
nắm tình hình về các nhóm đối 
tượng tổ chức đánh bạc bằng 
hình thức cá độ bóng đá và số 
đề trên địa bàn tỉnh, khoảng  
1 giờ ngày 22.12, Phòng Cảnh 
sát hình sự đã tổ chức bắt các 
đối tượng trên tại huyện Tân 
Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Cụ thể, Hưng là đối tượng 
cầm cái số đề, trong ngày 21.12 
Hưng nhận số đề do Đệ chuyển 
đánh với tổng số tiền hơn 23 triệu 
đồng. Ngoài ra, Hưng còn tham 
gia cá độ bóng đá 5 trận với Vương 
(gồm trận chung kết World Cup 
và 4 trận AFF Cup) diễn ra từ 
ngày 18.12 đến thời điểm bị bắt. 
Phúc cũng là đối tượng cầm cái 
số đề, chủ yếu nhận cược thông 
qua nhắn tin điện thoại di động 
và mạng xã hội.                 K.ANH

Quyết liệt truy bắt tội phạm truy nã
Truy bắt đối tượng truy nã là nhiệm vụ đầy 
cam go, thử thách. Trong những ngày thực 
hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 
đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023, hàng chục đối 
tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng 
truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã bị lực lượng 
CA bắt gọn hoặc vận động ra đầu thú.

nhiệm; đầu thú để hưởng sự 
khoan hồng là cách tốt nhất”, 
trung tá Đặng Kim Thạch, Đội 
trưởng Đội truy nã truy tìm, 
Phòng Cảnh sát hình sự (CA 
tỉnh) cho biết.  

Trong khi đó, để bắt được 
đối tượng truy nã đặc biệt nguy 
hiểm Võ Thị Túc (SN 1972, ở  
TP Quy Nhơn; phạm tội lừa 
đảo chiếm đoạt khoảng 5 tỷ 
đồng của nhiều tiểu thương 
tại chợ Cây Xăng; lẩn trốn tại 
phường Hội Phú, TP Pleiku, 
tỉnh Gia Lai dưới vỏ bọc là một 
người làm nghề lau dọn nhà 
dịch vụ) an toàn và hiệu quả, 
các trinh sát của Văn phòng Cơ 
quan CSĐT (CA tỉnh) phải đưa 
ra nhiều phương án. Ngay khi 
xác định được nơi ở, nơi làm 
việc và nắm bắt được quy luật 
sinh hoạt hằng ngày, phương 
án bắt Túc khi đối tượng vừa 
về tới nhà được triển khai ngay. 

“Khu vực đối tượng thuê 
trọ nằm trong hẻm sâu, nhiều 
đường nhánh, để tránh bị động 

cũng như ảnh hưởng đến người 
dân xung quanh, chúng tôi đã 
tìm hiểu, đánh giá và bố trí lực 
lượng phù hợp tại mỗi vị trí. 
Khi đối tượng Túc vừa về tới 
nhà là bắt giữ ngay”, một trinh 
sát trực tiếp tham gia bắt Túc 
cho biết. 

Đây chỉ là 2 trong số hơn 
20 đối tượng truy nã mà lực 
lượng CA toàn tỉnh bắt gọn sau 
hơn 1 tháng thực hiện cao điểm 
tấn công, trấn áp tội phạm đảm 
bảo ANTT dịp trước, trong và 
sau tết Nguyên đán Quý Mão 
2023. Thực tế cho thấy, sau khi 
phạm tội, không ít đối tượng 
tìm cách lẩn trốn và thay tên 
đổi họ, làm giả giấy tờ cá nhân, 
lẩn trốn ở những khu vực xa 
xôi, hẻo lánh, ít người để ý. 
Lê Trường Hận (SN 1991, ở xã 
Phước Lộc, huyện Tuy Phước; 
đối tượng bị truy nã về hành vi 
trộm cắp tài sản, mới bị CA xã 
Phước Lộc bắt) cho biết: “Để né 
tránh cơ quan chức năng, hơn 
3 tháng qua, tôi liên tục thay 

đổi địa điểm, không dám về 
địa phương, chỉ biết lang thang 
quanh các địa bàn lân cận”. 

Việc vận động đối tượng 
truy nã đầu thú hoặc bắt được, 
bắt sớm các đối tượng truy 
nã liên quan trong các vụ án 
không chỉ góp phần tạo thuận 
lợi cho quá trình điều tra, làm 
rõ từng hành vi phạm tội, mà 
còn phục vụ tích cực công tác 
xét xử các vụ án, thể hiện tính 
nghiêm minh của pháp luật. 

Để truy bắt thành công 
nhiều đối tượng truy nã, nhất 
là những đối tượng truy nã đặc 
biệt nguy hiểm, lực lượng CA 
toàn tỉnh triển khai nhiều biện 
pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, 
vận động quần chúng nhân 
dân tích cực tham gia, phát 
hiện, tố giác tội phạm. Qua đó, 
góp phần làm giảm đối tượng 
truy nã ngoài xã hội, kiềm chế 
sự gia tăng tội phạm, phòng 
ngừa tái phạm tội, góp phần 
đảm bảo ANTT ở địa phương.

KIỀU ANH

Đối tượng 
Võ Thị Túc tại 
cơ quan CA. 
Ảnh: CA tỉnh 
cung cấp 

Phường Tam Quan Bắc phát huy 
hiệu quả các mô hình an ninh trật tự

tượng chở đi tiêu thụ thì bị ông Đạo phối 
hợp cùng một số CCB khác bắt giao cho 
CA phường. 

Trước đó, ngày 26.8, các hội viên 
Hội CCB phường đã phát hiện La Văn 
Cương (SN 1998, ở khu phố Thiện Chánh, 
phường Tam Quan Bắc) trộm cắp tài 
sản. Lợi dụng việc bà Đào Thị Phúc (ở 
cùng địa phương) thuê sửa chữa nhà, 
Cương đã trộm hơn 8 triệu đồng và 1 dây 
chuyền, ước tính trị giá trên 32 triệu đồng,  

đem về nhà cất giấu.          
Ngoài ra, trong năm 2022, 

CA phường Tam Quan Bắc đã 
tham mưu cho UBND phường 
thành lập 2 mô hình mới: Kết 
nối zalo vì bình yên phường 
Tam Quan Bắc; Khu phố an 
toàn về PCCC tại khu phố 
Trường Xuân Tây. 

6 mô hình ANTT ở phường 
Tam Quan Bắc đã góp phần 
tích cực giúp lực lượng CA 
điều tra, làm rõ 9 vụ phạm 
pháp hình sự, giảm 12 vụ so 
với năm trước. Theo đại úy 
Lê Văn Trạng, Phó trưởng CA 
phường Tam Quan Bắc, các mô 

hình tự quản về ANTT hoạt động có hiệu 
quả, đảm bảo giải quyết tốt các vụ việc 
nhỏ phát sinh ở cơ sở. Nhờ đó, các vụ 
việc liên quan đến ANTT và những mâu 
thuẫn trong nội bộ nhân dân cơ bản được 
phát hiện và giải quyết dứt điểm, không 
để phát sinh điểm nóng và các mâu thuẫn 
kéo dài; góp phần phòng ngừa, đấu tranh 
làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo 
ANTT tại địa phương.

N.GIANG

Mô hình CCB, Đoàn thanh niên với công tác phòng, chống trộm cắp 
tài sản và cố ý gây thương tích đã phát huy hiệu quả.             Ảnh: N.G
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Bình Định

Sáng 23.12, tại Khu lưu niệm danh 
nhân Phan Bội Châu (TP Huế), Bảo tàng 
Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ kỷ 
niệm 155 năm ngày sinh chí sĩ yêu nước 
Phan Bội Châu (26.12.1867 - 26.12.2022).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại tiểu 
sử, sự nghiệp và dấu ấn của cụ Phan Bội 
Châu trên đất Huế; dâng hương, dâng 
hoa tưởng niệm cụ Phan Bội Châu và 
tham quan khu lưu niệm.

Cụ Phan Bội Châu sinh năm 1867, 
mất năm 1940, tên khai sinh là Phan 
Văn San, hiệu là Sào Nam. Phan Văn 
San sinh ra trong một gia đình nhà nho 
nghèo ở làng Đan Nhiễm, nay thuộc xã 
Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 
An. Từ nhỏ chứng kiến cảnh nước mất 
nhà tan nên cụ Phan Bội Châu sớm có 
lòng yêu nước. 

Nhiều tổ chức và phong trào yêu 
nước đã được cụ Phan Bội Châu thành 
lập và lãnh đạo như Duy Tân Hội (năm 
1904), phong trào Đông Du (năm 1905), 
Việt Nam Quang Phục Hội, Hội Chấn 
Hoa Hưng Á (năm 1912).

Cụ Phan Bội Châu là nhà tư tưởng, 
văn hóa lớn của Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm cụ Phan Bội Châu.

Kỷ niệm 155 năm ngày sinh 
chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu

Cụ đã góp phần quan trọng trong việc 
“thức tỉnh hồn nước”, là tấm gương sáng, 
truyền lửa cho các thế hệ người Việt Nam 
yêu nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

TP Huế, nơi cụ Phan Bội Châu đặt 
những bước chân đầu tiên trên con 
đường vận động cứu nước và là nơi cụ 

đã sống trong những năm tháng cuối 
đời. Hiện khu lưu niệm danh nhân Phan 
Bội Châu tại TP Huế vẫn lưu giữ những 
hiện vật giá trị lớn về mặt lịch sử - văn 
hóa, đồng thời là niềm tự hào của nhân 
dân Thừa Thiên Huế.              

  (Theo cand)

Chi trả tiền lương hưu tới tận tay người hưởng. 
Ảnh minh họa: Vietnam+

Ngày 23.12, BHXH Việt Nam ban hành 
Công văn số 3916/BHXH-VP về việc thực 
hiện một số biện pháp để phục vụ nhân 
dân, người lao động, người sử dụng lao 
động yên tâm đón Tết.

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho 
người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 
hằng tháng an vui, đón Tết, Tổng Giám 
đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các 
tỉnh phối hợp với cơ quan bưu điện tổ 
chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH 
hằng tháng của tháng 1.2023 và tháng 
2.2023 cho người hưởng vào cùng kỳ chi 
trả tháng 1.2023.

Các cơ quan tổ chức chi trả tại nhà 
cho người hưởng bằng tiền mặt đối với 
những người già yếu, cô đơn, ốm đau, 
bệnh tật không có khả năng đến trực tiếp 
để nhận; tăng cường vận động, khuyến 
khích người hưởng nhận chế độ BHXH, 
trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá 
nhân để được nhận chế độ nhanh chóng, 
thuận tiện nhất…             (Theo Vietnam+)

Gộp chi trả lương hưu, 
giải quyết kịp thời các 
chế độ bảo hiểm dịp Tết

Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết 
công tác năm 2022 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2023 của ngành Xây dựng, ngày 
23.12, năm 2022, một số chỉ tiêu của 
ngành đạt kết quả tích cực so với cùng 
kỳ năm 2021.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng của ngành 
Xây dựng ước đạt 8 - 8,5%. Tỷ lệ đô thị hóa 
toàn quốc ước đạt 41,7%, tăng 1,2% so với 
năm 2021. Tỷ lệ lập quy hoạch chung đô 
thị đạt 100%. Diện tích bình quân nhà ở 

toàn quốc đạt khoảng 25,5 m2 sàn/người, 
tăng 0,5 m2 sàn/người so với năm 2021...

Trong năm 2022, Bộ đã trình Chính 
phủ báo cáo Quốc hội hoàn thiện hồ sơ 
đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), 
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) 
và được đưa vào Chương trình xây dựng 
luật năm 2023, dự kiến trình Quốc hội 
cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại 
kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Bộ đã 
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

“Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu 
căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu 
nhập thấp, công nhân khu công nghiệp 
giai đoạn 2021 - 2030”...

Năm 2023, Bộ Xây dựng đặt chỉ tiêu 
phấn đấu tốc độ tăng trưởng về xây 
dựng đạt 6,5 - 7%. Tỷ lệ đô thị hóa cả 
nước tính theo khu vực nội thành/nội 
thị ước đạt 42,6%; tỷ lệ đô thị hóa cả 
nước tính theo khu vực toàn đô thị ước 
đạt 53,9%...                             (Theo HNMO) 

Năm 2022, ngành Xây dựng tăng trưởng đạt 8 - 8,5%

Thừa Thiên Huế khởi công đường Nguyễn Hoàng 
và cầu vượt qua sông Hương

Ngày 23.12, UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế tổ chức lễ khởi công dự án đường 
Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông 
Hương, TP Huế. 

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu 
vượt sông Hương thuộc tuyến đường vành 
đai 3 - là trục giao thông chính, xuyên tâm 
vào thành phố, kết nối liên thông 2 đô thị 
vệ tinh là TX Hương Trà - Hương Thủy 

với TP Huế. Đây là công trình giao thông 
cấp đặc biệt, được chọn lọc qua nhiều 
đợt thi tuyển, với ý tưởng kiến trúc độc 
đáo dạng vòm biểu tượng hạc chầu Thiên 
Mụ, mang theo thông điệp về sự trường 
tồn của vùng đất cố đô linh thiêng; hài 
hòa với danh lam thắng cảnh, di sản và 
văn hóa Huế.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn  

2.281 tỷ đồng. Tổng chiều dài phạm vi xây 
dựng đường và cầu là 1,67 km, trong đó, 
cầu vượt sông Hương có chiều dài khoảng 
380 m, là cầu vòm thép gồm 5 nhịp dầm, 
chiều rộng cầu 43 m, bao gồm: 2 x 3 làn xe 
ô tô rộng 3,5 m, 2 làn xe mô tô rộng 3,5 m 
và các dải an toàn trên mỗi hướng xe chạy; 
làn đi bộ rộng 3 m được bố trí khác mức 
ở cả 2 đầu cầu.                    (Theo nhandan)

Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. 
Ảnh: Haiquanonline

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2022, 
tình hình buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả có chiều hướng gia tăng trên 
các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn 
nội địa với phương thức, thủ đoạn mới 
và tinh vi hơn.

Từ ngày 16.12.2021 đến 15.12.2022, toàn 
ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát 
hiện, bắt giữ, xử lý tổng số 16.801 vụ việc 
vi phạm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 
2021; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính  
8.450 tỷ đồng, tăng 211%; số thu ngân sách 
nhà nước đạt 459 tỷ đồng, tăng 57,9%. Cơ 
quan hải quan khởi tố 48 vụ, tăng 23% so 
với cùng kỳ năm 2021, chuyển cơ quan 
khác kiến nghị khởi tố 141 vụ.

Đối với đấu tranh với tội phạm 
ma túy năm 2022, ngành Hải quan đã 
chủ trì, phối hợp với các lực lượng CA, 
BĐBP phát hiện, bắt giữ 280 vụ, 245 đối 
tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì  
153 vụ. Tang vật thu được gồm 164,9 kg và  
28 bánh heroin; 145,9 kg cần sa; 51 kg 
thuốc phiện; ma túy tổng hợp có 647 kg và  
4.626 viên, ketamine 47,6kg.   (Theo HNMO) 

Ngành Hải quan 
xử lý 16.800 vụ việc 
vi phạm, thu nộp 
ngân sách 459 tỷ đồng

Ngày 23.12, ông Nguyễn Chiến Thắng, 
Lê Đức Vinh (hai cựu chủ tịch UBND tỉnh 
Khánh Hòa) cùng 11 bị cáo nguyên là 
lãnh đạo, cán bộ sở, ngành bị TAND tỉnh 
Khánh Hòa xét xử về tội Vi phạm các quy 
định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 
gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ 
luật Hình sự. Tuy nhiên, ông Vinh và Võ 
Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT xin 
xét xử vắng mặt.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 
30.12.

Theo cáo trạng, khi UBND tỉnh 
Khánh Hòa triển khai thực hiện dự án 
xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh 
Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng 
BT, giao Công ty CP Thanh Yến thực 
hiện, ông Thắng và những người liên 
quan đã thực hiện nhiều hành vi trái 

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh 
Hòa, có mặt tại tòa sáng 23.12. 

Hai cựu chủ tịch Khánh Hòa “gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng”

pháp luật trong việc: Lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện dự án; cấp giấy chứng 
nhận đầu tư; thỏa thuận và điều chỉnh 
phương án kiến trúc làm cơ sở để thực 
hiện thẩm định giá đất; xác định giá đất 

để thanh toán giá trị đầu tư; giao đất, 
cho thuê đất; cấp giấy phép xây dựng 
không đúng quy định pháp luật liên 
quan đến đấu thầu, đất đai, xây dựng, 
quy hoạch...

Sai phạm của ông Thắng và những 
người liên quan đã gây thất thoát tài sản 
của Nhà nước tại thời điểm năm 2016 là 
hơn 62,6 tỷ đồng; tại thời điểm khởi tố 
vụ án là hơn 324,5 tỷ đồng.

Hồi tháng 4, ông Thắng bị phạt  
5 năm 6 tháng tù; ông Vinh và ông Đào 
Công Thiên, cựu phó chủ tịch tỉnh, lĩnh 
4 năm 6 tháng tù về cùng tội danh do sai 
phạm khi đưa ra nhiều quyết định thực 
hiện dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự 
và biệt thự sông núi Vĩnh Trung, phá vỡ 
quy hoạch trên núi Chín Khúc.

(Theo VnExpress)
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Bình Định

NHÀ - ĐẤT
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

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 Đoàn Thị Kim 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: 
+ Thửa đất số 1516, tờ bản số số 11.
+ Địa chỉ: KV Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
+ Diện tích đất: 582 m2, trong đó có 200 m2 đất ở tại đô thị và 382 m2 đất 

trồng cây lâu năm.
+ Đối với 200 m2 đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.
+ Đối với 382 m2 đất trồng cây lâu năm khác, thời hạn sử dụng đến 

tháng 8.2063.
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng công nhận quyền 

sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 200 m2; Nhận chuyển 
nhượng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: 382 m2.

- Tài sản gắn liền với đất:
+ Nhà ở riêng lẻ, loại nhà cấp 4, diện tích xây dựng: 122,5 m2, diện tích 

sàn: 122,5 m2.
* Thực trạng tài sản bảo đảm: 
Theo hiện trạng thực tế của tài sản tại thời điểm tổ chức đấu giá.
* Tình trạng pháp lý: 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CN 510936, số vào sổ GCN CS 02856, do Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 6.8.2018. 

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: 
Bằng số: 4.200.000.000 đồng. Bằng chữ: Bốn tỷ, hai 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 27.12.2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá 
tài sản, địa chỉ: Số 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 (8 giờ ngày 30.12.2022): Xem hồ sơ, tài 
liệu tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Xem tài sản tại thửa đất số 1516, tờ bản đồ số 11, 
khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ ngày 30.12.2022, 
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: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

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

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

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất thực 
hiện dự án, sau đây:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất dự án Khu đất thương mại - dịch vụ 
thuộc Khu dân cư đội 9, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, cụ thể:

- Diện tích 1.977 m2, trong đó:  

STT Loại đất Diện tích 
(m2)

Đơn giá khởi điểm đấu giá 
quyền sử dụng đất để thực hiện 

dự án (trả tiền thuê đất hằng năm)

1 Đất thương mại - dịch vụ 1.977 77.508 (đồng/m2/năm)

Tổng cộng 1.977

- Vị trí khu đất: Phạm vi ranh giới quy hoạch khu đất thuộc quy hoạch Khu dân 
cư đội 9, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, có giới cận như sau: 

+ Hướng Đông giáp: Dân cư hiện trạng. 
+ Hướng Tây giáp: Đất ở (phân lô).  
+ Hướng Nam giáp: TT Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Định.
+ Hướng Bắc giáp: Đường N6.
- Chức năng sử dụng đất: Khu dịch vụ, thương mại, gia công quần áo...
2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước và bước giá: 
- Giá khởi điểm của tài sản: 7.661.665.800 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ sáu trăm 

sáu mốt triệu sáu trăm sáu mươi lăm ngàn tám trăm đồng).
- 153.233.316 đồng/năm (Một trăm năm mươi ba triệu hai trăm ba mươi ba 

ngàn ba trăm mười sáu đồng trên một năm); Nhà nước cho thuê đất thu tiền sử 
dụng đất hằng năm.

+ Tiền đặt trước: 1.532.333.000 đồng (Một tỷ năm trăm ba mươi hai triệu ba 
trăm ba mươi ba ngàn đồng).

- Bước giá: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng)/năm. Khi tham gia đấu giá 
người tham gia đấu giá phải trả tròn bước giá (ví dụ: Giá trả  =  giá khởi điểm  +  n 
bước giá, với n › 0 và là số nguyên).

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu 
giá: Kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc đấu giá tại nơi có 
tài sản đấu giá. Trước khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải 
xem tài sản đấu giá, thực trạng, hạ tầng kỹ thuật,… và chịu trách nhiệm đối với 
việc xem thực tế tài sản đó.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ năng lực điều kiện của 
tổ chức kinh tế tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1): Trong 
giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ, ngày 
16.5.2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ. 

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế tham 
gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo 
quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 phải nộp 2 (hai) bộ hồ sơ gồm 
năng lực điều kiện tham gia đấu giá tài sản đồng thời bỏ phiếu trả giá gián tiếp 
(vòng 1) vào thùng phiếu.

* Hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá: 
- Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành.
- Điều kiện và năng lực để tham gia đấu giá theo quy định tại các Quyết định số 

4436/QĐ-UBND ngày 8.11.2021, Quyết định số 4795/QĐ-UBND ngày 1.12.2021 
của UBNB tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian, địa điểm hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham 
gia đấu giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế nộp hồ sơ 
năng lực gồm điều kiện tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) 
theo quy định tại Mục 4 Thông báo này, sau khi đạt kết quả sơ tuyển hồ sơ năng 
lực điều kiện tham gia đấu giá thì đồng thời hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của 
hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước 1.532.333.000 đồng (Một tỷ năm 
trăm ba mươi hai triệu ba trăm ba mươi ba ngàn đồng), trong thời hạn 3 ngày làm 
việc trước ngày mở cuộc đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ ngày 25.5.2022, vào tài 
khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sau đây: 

* TK số: 4300201003401 tại Ngân hàng NN&PTNT - CN Bình Định.
* TK số: 5581.0000.145401 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Quy Nhơn.
* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Bình Định. 
* Hoặc một số tài khoản khác của Trung tâm DVĐGTS (không áp dụng nộp 

tiền đặt trước bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng). 
6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ, ngày 28.5.2022, tại Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
7. Hình thức, phương thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa đấu giá 

bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo 
phương thức trả giá lên. 

8. Đại diện người có tài sản đấu giá: UBND TX An Nhơn (đại diện Phòng 
Tài chính - Kế hoạch TX An Nhơn) - Số 78 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, 
TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

9. Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất thuộc quy hoạch Khu đất thương mại - dịch 
vụ thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256. 3814641; 3812837. 

  

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 24.12.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc 
nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, ven biển có 
lúc cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc 

nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. 

Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. 
Biển động mạnh. Sóng cao 3 - 5 m.     

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở có diện tích 150 m2; Thửa đất số: 81; Địa chỉ thửa 

đất: Khu TĐC Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở riêng lẻ; Cấp IV; Diện tích xây 

dựng 150 m2; Diện tích sàn 150 m2; Kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tole, 
trần thạch cao, nền lát gạch Ceramic.  

Giá khởi điểm của tài sản: 1.749.900.000đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 340.000.000 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 13.1.2023 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 11.1.2023 
đến 17 giờ ngày 13.1.2023, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu 

giá hợp danh Đông Dương.        
Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 

cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 
Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 

lúc 14 giờ 30 phút ngày 16.1.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh  
Đông Dương.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

  

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 
thực hiện dự án, sau đây:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đất 
thương mại - dịch vụ thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn,  
tỉnh Bình Định, cụ thể:

- Diện tích 908,4 m2, trong đó:  

STT Loại đất Diện tích 
(m2)

Đơn giá khởi điểm đấu giá 
quyền sử dụng đất để 

thực hiện dự án 
(trả tiền thuê đất hằng năm)

1 Đất thương mại - dịch vụ 318,2 99.000 (đồng/m2/năm)

2 Đất hành lang giao thông 
đường tránh QL 1, đường gom 590,2 -

Tổng cộng 908,4

- Vị trí khu đất: Phạm vi ranh giới quy hoạch khu đất thuộc quy hoạch 
Khu đất thương mại - dịch vụ thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn, 
tỉnh Bình Định, có giới cận như sau: 

+ Hướng Đông giáp: Trạm cứu hộ giao thông. 
+ Hướng Tây giáp: Dân cư hiện trạng.  
+ Hướng Nam giáp: Tuyến tránh QL 1. 
+ Hướng Bắc giáp: Đường đi.
- Chức năng sử dụng đất: Đất thương mại - dịch vụ lĩnh vực  

giao thông.
2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước và bước giá: 
- Giá khởi điểm của tài sản: 1.575.090.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ 

năm trăm bảy mươi lăm triệu không trăm chín mươi ngàn đồng).
+ 31.501.800 đồng/năm (Ba mươi mốt triệu năm trăm lẻ một ngàn tám 

trăm đồng trên năm); Nhà nước cho thuê đất thu tiền sử dụng đất hằng năm.
- Đơn giá  trúng  đấu giá  được  ổn định  10 năm theo quy định tại 

khoản 3 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.
+ Tiền đặt trước: 315.018.000 đồng (Ba trăm mười lăm triệu không 

trăm mười tám ngàn đồng).
- Bước giá: 3.000.000 đồng/năm (Ba triệu đồng trên một năm). Khi 

tham gia đấu giá người tham gia đấu giá phải trả tròn bước giá (ví dụ: 
Giá trả  =  giá khởi điểm  +  n bước giá, với n › 0 và là số nguyên).

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài 
sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc 
đấu giá tại nơi có tài sản đấu giá. Trước khi đăng ký tham gia đấu giá, 
người tham gia đấu giá phải xem tài sản đấu giá, thực trạng, hạ tầng kỹ 
thuật,… và chịu trách nhiệm đối với việc xem thực tế tài sản đó.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ năng lực điều 
kiện của tổ chức kinh tế tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá gián 
tiếp (vòng 1): Trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá 
tài sản cho đến 16 giờ, ngày 7.2.2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 
sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tiền mua hồ 
sơ đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ. 

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh 
tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước 
cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 phải 
nộp 2 (hai) bộ hồ sơ gồm năng lực điều kiện tham gia đấu giá tài sản 
đồng thời bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) vào thùng phiếu.

* Hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá: 
- Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành.
- Điều kiện và năng lực để tham gia đấu giá theo quy định tại các Quyết 

định số 4435/QĐ-UBND ngày 8.11.2021, Quyết định số 4796/QĐ-UBND 
ngày 1.12.2021 của UBNB tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian, địa điểm hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ 
sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tổ chức 
kinh tế nộp hồ sơ năng lực gồm điều kiện tham gia đấu giá và nộp 
phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) theo quy định tại Mục 4 Thông báo này, 
sau khi đạt kết quả sơ tuyển hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá 
thì đồng thời hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham gia đấu 
giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước 315.018.000 đồng (Ba trăm mười lăm triệu 
không trăm mười tám ngàn đồng), trong thời hạn 3 ngày làm việc trước 
ngày mở cuộc đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ ngày 15.2.2023, vào tài 
khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sau đây: 

* TK số: 4300201003401 tại Ngân hàng NN&PTNT - CN Bình Định.
* TK số: 5581.0000.145401 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Quy Nhơn.
* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Bình 

Định và một số tài khoản khác của Trung tâm DVĐGTS (không áp dụng 
nộp tiền đặt trước bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng). 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 9 giờ, ngày 
18.2.2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, 
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa 
đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại 
cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. 

8. Đại diện người có tài sản đấu giá: UBND TX An Nhơn (đại diện 
Phòng Tài chính - Kế hoạch TX An Nhơn) - Số 78 Lê Hồng Phong, phường 
Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

9. Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất thuộc quy hoạch Khu đất thương 
mại - dịch vụ thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Mọi chi tiết xin liên hệ:  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256. 3814641; 3812837
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

 Trung Quốc ngày 23.12 tuyên bố 
trừng phạt hai cựu quan chức ngoại giao 
Mỹ để trả đũa việc nước này trừng phạt 
hai quan chức Trung Quốc về vấn đề 
nhân quyền ở Tây Tạng hồi đầu tháng.

 Thượng viện Mỹ ngày 22.12 đã 
bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu 
lên tới 1.700 tỷ USD giúp chính phủ liên 
bang tiếp tục hoạt động cho tới tháng 9 
năm 2023.

 Thông báo ngày 22.12 của chính 
phủ Nigeria cho biết quân đội nước này 
đã tiêu diệt ít nhất 103 tay súng thánh 
chiến Boko Haram trong các chiến dịch 
quân sự được triển khai ở khu vực Đông 
Bắc Nigeria suốt ba tuần qua.

 Tân hoa xã/Sputnik dẫn các 
nguồn tin cảnh sát cho biết đã có 6 
người, gồm 4 cảnh sát, bị thương trong 
một vụ nổ vào sáng 23.12 ở thủ đô 
Islamabad của Pakistan.

 Rạng sáng 22.12 (theo giờ địa 
phương), một cầu thủ bóng đá Palestine 
đã thiệt mạng và ít nhất 24 người bị 
thương trong các cuộc đụng độ với quân 
đội Israel tại TP Nablus ở Bờ Tây.

 Nhà Trắng ngày 22.12 cho rằng 
Nga đã nhờ tới sự trợ giúp quân sự của 
Wagner, một nhóm lính đánh thuê Nga, 
trong cuộc xung đột ở Ukraine.

 Đợt tuyết rơi liên tục kéo dài từ 
ngày 17.12 đến nay ở Nhật Bản vẫn 
chưa có dấu hiệu được cải thiện. Tính 
đến sáng 23.12, đã có tới 8 người thiệt 
mạng và 45 người bị thương. Các tỉnh 
thiệt hại nhiều nhất là Niigata, Akita, 
Yamagata...

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Việt Nam đặc biệt coi trọng 
quan hệ với ASEAN

Ngày 23.12, phát biểu khi đến thăm 
trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta 
(Indonesia), Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được gặp 
Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock 
Hoi và các Đại sứ, Đại biện các nước 
thành viên tại ngôi nhà chung của gia 
đình ASEAN trong ngày làm việc cuối 
năm 2022, trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh 
và Năm mới.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam 
đặc biệt coi trọng quan hệ với ASEAN 
trong đường lối đối ngoại của mình và 
luôn nỗ lực, đóng góp tích cực để xây 
dựng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, đề 
cao vai trò trung tâm của ASEAN trong 
cấu trúc an ninh khu vực, hướng tới mục 
tiêu Cộng đồng ASEAN 2025.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
cho rằng trong những năm qua, dù 
tình hình quốc tế, khu vực biến động 
phức tạp, chao đảo khó lường nhưng 
một ASEAN đoàn kết đã đứng vững, 
trưởng thành vượt bậc, ngày càng vững 
mạnh, uy tín lên cao, vai trò trung tâm 
và hình ảnh trên trường quốc tế được 
khẳng định. Đó là thành quả của sự hợp 
tác, chung tay của từng thành viên trong 
cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
khẳng định rằng những nỗ lực không 
ngừng của Tổng Thư ký Dato Lim Jock 
Hoi đã góp phần giúp ASEAN phát triển 
mạnh mẽ trong bối cảnh quốc tế rất khó 
khăn, triển khai thành công nhiều sáng 
kiến hợp tác đẩy lùi Covid-19, phục hồi 
hiện nay.

Thay mặt Ban Thư ký ASEAN, Tổng 

Thư ký Dato Lim Jock Hoi bày tỏ vinh 
dự được đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao 
Việt Nam - chuyến thăm thứ hai tại Trụ 
sở Ban Thư ký ASEAN sau chuyến thăm 
năm 2013 của Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang - và cho rằng các chuyến thăm này 
thể hiện rõ “cam kết mạnh mẽ” của Việt 
Nam đối với ASEAN.

Tổng Thư ký Dato Lim nhấn mạnh 
rằng việc Việt Nam trở thành thành viên 
ASEAN năm 1995 là một dấu mốc lịch 
sử, tạo ra sự chuyển động và động lực 
để ASEAN đón nhận các quốc gia Đông 

Nam Á khác.
Trong 27 năm qua, Việt Nam đã có 

những đóng góp quan trọng cho sự 
thống nhất và vai trò trung tâm của 
ASEAN, thể hiện qua những đóng góp 
nổi bật như Tuyên bố Hà Nội và Kế 
hoạch Hành động Hà Nội năm 1998.

Ngoài ra, gần đây nhất Việt Nam đã 
đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch 
ASEAN 2020 với chủ đề “ASEAN gắn 
kết và chủ động thích ứng” và đây thực 
sự là một năm đóng góp quan trọng 
vào tiến trình xây dựng Cộng đồng  
của ASEAN…                            (Theo TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và Đại sứ, Đại biện Phái đoàn 
các nước ASEAN tại Jakarta.                                                                                                                                  Ảnh: TTXVN

Ngày 22.12, Tổng thống Nga Putin 
tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại 
Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu 
đáng mừng mở ra hy vọng mang lại hòa 
bình tại Ukraine ngay trong năm 2023.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 22.12, 
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên 
bố, ông sẽ cố gắng đảm bảo xung đột 
ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt 
thông qua những giải pháp ngoại giao.

Trên thực tế, đây không phải là lần 
đầu tiên phía Nga tuyên bố muốn đàm 
phán hòa bình và chấm dứt xung đột tại 
Ukraine. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên 
tuyên bố trên được chính người đứng 
đầu nước Nga khẳng định tại cuộc họp 
báo cuối năm nay, sau khi xung đột 
tại Ukraine đã bước sang tháng thứ 10  
liên tiếp. 

(Theo VOV.VN)

Nga tuyên bố muốn 
chấm dứt xung đột 
tại Ukraine

Khu trung tâm thương mại ở Kiev bị phá hủy sau 
một trận không kích của Nga.                            Ảnh: REX

Báo The Paper ở Thượng Hải (Trung 
Quốc) ngày 22.12 dẫn lời Giám đốc 
Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Quốc 
gia Trung Quốc Zhang Wenhong cho 
biết nước này dự kiến đón đỉnh dịch 
Covid-19 trong vòng 1 tuần tới. 

Theo ông Zhang, đợt lây nhiễm 
Covid-19 ở Trung Quốc sắp tới sẽ làm 

tăng tỷ lệ mắc bệnh nặng, gây ra tác 
động nhất định đến toàn bộ nguồn lực 
y tế. Đồng thời, làn sóng Covid-19 đó có 
thể kéo dài thêm 1 - 2 tháng.

“Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần 
rằng đợt lây nhiễm mới là không thể 
tránh khỏi” - ông Zhang cảnh báo.

Một bệnh viện ở TP Thượng Hải 

ước tính một nửa trong số 25 triệu dân 
của trung tâm tài chính này sẽ bị mắc 
Covid-19 vào cuối tuần tới.

Tính đến ngày 23.12, Trung Quốc ghi 
nhận tổng cộng 393.067 ca mắc, 5.241 ca 
tử vong và 348.357 trường hợp phục hồi 
do Covid-19.

(Theo NLĐO)

Trung Quốc “nín thở” chờ đỉnh dịch Covid-19

Đức bắt quan chức tình báo bị nghi tuồn bí mật quốc gia cho Nga
Các công tố viên Liên bang Đức 

hôm 22.12 thông báo người đàn ông tên 
Carsten L, thuộc Cơ quan Tình báo Liên 
bang Đức (BND), “đã truyền thông tin 
mà anh ta nắm được trong quá trình 
công tác cho các cơ quan tình báo Nga” 
trong năm nay.

Carsten L bị bắt hôm 21.12 tại Berlin, 
Đức, và giới chức nước này đã khám xét 
nơi làm việc cũng như nơi ở của anh này 
cùng một người khác. Các công tố viên 
Đức cho biết cuộc điều tra về Carsten L 
đang được tiến hành với sự hợp tác chặt 
chẽ từ BND.

Lãnh đạo BND Bruno Kahl cho 
biết cơ quan này sẽ không bình luận 
thêm về sự việc vào lúc này, vì “sự 
kiềm chế và thận trọng là rất quan 
trọng”. Phía Nga cũng chưa phản hồi 
về thông tin.

(Theo VnExpress.net)

Theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn 
Quốc cho biết ngày 23.12, Triều Tiên đã 
phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển 
phía Đông nước này. Vụ phóng diễn ra 
chưa đầy một tuần sau khi Triều Tiên 
phóng 2 tên lửa tầm trung.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên 
quân Hàn Quốc (JCS) đã thông báo về 
vụ phóng nói trên, song không cung cấp 
thêm chi tiết.

Trước đó, ngày 18.12 vừa qua, JCS 
thông báo Triều Tiên đã phóng 2 tên 
lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) ra vùng 
biển phía Đông.             (Theo Vietnam+)

Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Cuộc thử nghiệm “ở giai đoạn cuối quan trọng” 
trong việc phát triển các vệ tinh do thám tại Cơ sở 
phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, 
Triều Tiên, ngày 18.12.2022.        Ảnh: Yonhap/TTXVN


