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Tạm gác những dự định riêng, 
đợt tuyển quân năm 2023, nhiều 
thanh niên trong tỉnh đã viết 
đơn tình nguyện nhập ngũ. Họ 
đều có chung mong ước được 
khoác trên mình bộ quân phục, 
thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ 
của tuổi trẻ trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Náo nức xung phong nhập ngũ

u 2&3

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (hàng trước, thứ hai từ phải sang) cùng 
các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Công ty Điện lực Bình Định 
dâng hương tại phòng lưu niệm Chi bộ Nhà Đèn.                  Ảnh: H.THU

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, 
dâng hương tại các nhà lưu niệm 

chi bộ, di tích lịch sử

l Rộn ràng mở biển đầu năm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u6

l Để nhà giá rẻ đến được với người 
có thu nhập thấp

l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u4

DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG, 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025:

Bộn bề nỗi lo
. . . . . . . . . . . . .u5

Cải cách hành chính phải được tiến hành 
đồng bộ, thông suốt, quyết tâm cao

l



2 THỜI SỰ THỨ BẢY, 4.2.2023
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định     3THỨ BẢY, 4.2.2023 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 93 
năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 
3.2.2023), sáng 3.2, các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng 
hoa, dâng hương tại các nhà 
lưu niệm Chi bộ Đảng Cộng 
sản đầu tiên, di tích lịch sử 
của tỉnh.

l Đồng chí Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh, đi thăm, dâng hoa, dâng 
hương tại Chi bộ Đề pô Diêu 
Trì (huyện Tuy Phước), Chi 
bộ Nhà Đèn và phòng lưu 
niệm Chi bộ Trường Quốc học 
Quy Nhơn (TP Quy Nhơn). 
Cùng đi có các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy: Đoàn Văn Phi, Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh; 
Nguyễn Tuấn Thanh, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Bí 
thư Thành ủy Quy Nhơn; đại 
diện lãnh đạo các Ban của 
Tỉnh ủy.

Tại Nhà lưu niệm Chi bộ 
Đề pô Diêu Trì, đồng chí Hồ 
Quốc Dũng và các thành viên 
trong đoàn cùng xem nhiều 
hiện vật, hình ảnh trưng bày 
tại Nhà lưu niệm, ghi dấu về 
cột mốc Chi bộ Đề pô Diêu Trì 
được thành lập tháng 9.1939, 
cùng những cuộc đấu tranh 
của công nhân đã đi vào sử 
vàng truyền thống đấu tranh 
cách mạng của Đảng bộ và 
nhân dân huyện Tuy Phước. 
Đặc biệt,  những cuộc đấu 
tranh sôi động, cũng như 
sự lớn mạnh của phong trào 
công nhân xe lửa Diêu Trì và 
nhân dân Tuy Phước những 
năm 1936 - 1939 là sự chuẩn 
bị cho cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền tháng Tám năm 
1945 thành công rực rỡ.

Sau khi dâng hương phòng 
lưu niệm Chi bộ Nhà Đèn tại 
Công ty Điện lực Bình Định, 
đồng chí Hồ Quốc Dũng ghi 
sổ lưu niệm, bày tỏ sự xúc 
động và tự hào, khẳng định 
ý nghĩa to lớn của việc thành 
lập Chi bộ Nhà Đèn (tháng 
3.1930) là chi bộ đầu tiên của 
tỉnh. “Trải qua 93 năm xây 
dựng, chiến đấu và trưởng 
thành, Đảng bộ, quân và dân 
Bình Định luôn trung thành 
với Đảng, đã lập nên nhiều 
thành tích xuất sắc, xứng 
đáng với sự hy sinh của các 
thế hệ đi trước.  Kỷ niệm 
ngày thành lập Đảng, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
Bình Định quyết tâm đoàn 
kết,  nỗ lực phấn đấu xây 
dựng quê hương Bình Định 
ngày càng giàu đẹp, phồn 
vinh, hạnh phúc”, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng viết trong sổ 
lưu niệm.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận 
nhiều thành tích của Công ty 

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại các 
          nhà lưu niệm chi bộ, di tích lịch sử 

ngoặt, mở đầu cho phong 
trào đấu tranh cách mạng của 
Đảng bộ và nhân dân huyện 
Hoài Ân.

l  Đồng chí  Phạm Anh 
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh,  dâng hoa, 
dâng hương tại Nhà lưu niệm 
Chi bộ Hồng Lĩnh (xã Nhơn 
Mỹ, TX An Nhơn) và Nhà 
lưu niệm Chi bộ Trà Quang 
(thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù 
Mỹ). Cùng đi có các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy: Trần Văn Thọ, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 
Huỳnh Thanh Xuân, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
Trần Cang, Trưởng Ban Nội 
chính Tỉnh ủy; đại tá Võ Đức 
Nguyện, Giám đốc CA tỉnh; 
lãnh đạo các Ban của Tỉnh 
ủy, lãnh đạo TX An Nhơn và 
huyện Phù Mỹ.

Chi bộ Hồng Lĩnh được 
đồng chí Huỳnh Đăng Thơ 
chính thức thành lập vào ngày 
20.10.1936 tại thôn Đại An, 
xã Nhơn Mỹ. Lúc đầu, Chi 
bộ có 7 đảng viên, do đồng 
chí Nguyễn Mân làm Bí thư, 
đến năm 1938 đã có trên 30 
đảng viên. Chi bộ Hồng Lĩnh 
là tổ chức đảng tiền thân của 
Đảng bộ TX An Nhơn, Đảng 
bộ huyện Tây Sơn và Đảng bộ 
huyện Phù Cát. Sự ra đời và 
hoạt động của Chi bộ Hồng 
Linh đã góp phần quan trọng 
vào việc thành lập Tỉnh ủy 
lâm thời Bình Định và phong 
trào cách mạng của tỉnh trong 
những năm 1936 - 1939, góp 
phần cùng cả nước làm nên 
thắng lợi của cuộc cách mạng 
tháng Tám năm 1945 lịch sử.

Chi bộ Trà Quang được 
thành lập vào khoảng cuối 
tháng 6.1931, do đồng chí 
Nguyễn Năng làm Bí thư. 
Ngay sau khi được thành 
lập, Chi bộ đã tổ chức nhiều 
hoạt động đấu tranh chống lại 
chính quyền thực dân Pháp. 
Từ các cuộc đấu tranh chống 
áp bức, bóc lột, đòi dân sinh, 
dân chủ, giành chính quyền, 
Đảng bộ và nhân dân Phù 
Mỹ đã phát huy truyền thống 
cách mạng, kiên cường đấu 
tranh, góp phần cùng nhân 
dân Bình Định và cả nước 
giành thắng lợi  trong sự 
nghiệp giải phóng dân tộc.

Tại  các  nhà lưu niệm 
chi bộ, đồng chí Phạm Anh 
Tuấn cùng các thành viên 
trong đoàn và lãnh đạo địa 
phương thành kính dâng hoa, 
dâng hương tưởng niệm các 
đồng chí đảng viên đầu tiên 
của các chi bộ; tham quan các 
gian trưng bày hiện vật lịch 
sử và ôn lại truyền thống cách 
mạng hào hùng của các thế hệ 
đảng viên đi trước.

HOÀI THU - DUY ĐĂNG - 
NGUYỄN HÂN

(BĐ)  -  Ngày 3 .2 ,  Ban 
Thường vụ Thành ủy Quy 
Nhơn tổ chức Hội nghị chuyên 
đề công tác phát triển đảng 
viên trong lực lượng giáo 
viên, nhân viên trường học 
trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, thành phố có 
hơn 2.300 giáo viên, nhân viên 
trong các trường học, trong đó 
có 1.464 đảng viên, chiếm tỷ lệ 
63%. Từ đầu nhiệm kỳ 2020- 
2025 đến nay, toàn Đảng bộ 
thành phố đã kết nạp 206 đảng 
viên là giáo viên, nhân viên 
trường học.

Tại hội nghị chuyên đề, 

lãnh đạo đảng ủy các phường, 
xã, các chi bộ trường học đã 
thảo luận, trao đổi về những 
thuận lợi, khó khăn, đề xuất 
các  g iả i  pháp ,  k iến  nghị 
nhằm đẩy mạnh công tác 
phát triển đảng viên trong 
lực lượng giáo viên, nhân 
viên trường học.

Kết luận tại Hội nghị, Phó 
Bí thư Thường trực Thành ủy 
Quy Nhơn Đặng Mạnh Cường 
chỉ đạo: Đến cuối nhiệm kỳ 
2020 - 2025, phấn đấu số lượng 
đảng viên là giáo viên, nhân 
viên các trường mầm non, tiểu 
học, THCS trên địa bàn chiếm 

tỷ lệ từ 70% trở lên so với tổng 
số giáo viên, nhân viên.

Để đạt được mục tiêu này, 
các chi bộ trường học tiếp tục 
nâng cao tinh thần trách nhiệm 
trong công tác phát triển đảng 
viên, xác định đây là nhiệm 
vụ then chốt trong công tác 
xây dựng đảng để tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện thường xuyên, liên tục và 
hiệu quả. Đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
thường xuyên phát động các 
phong trào thi đua trong nhà 
trường để qua đó phát hiện và 

giới thiệu những quần chúng 
ưu tú cho Đảng kết nạp.

Thành ủy giao  UBND 
thành phố chỉ đạo Phòng 
GD&ĐT thực hiện nghiêm 
túc quy chế phối hợp với đảng 
ủy các phường, xã về công 
tác xây dựng Đảng trong các 
trường mẫu giáo, mầm non, 
tiểu học, THCS. Phòng Nội 
vụ tham mưu UBND thành 
phố hướng dẫn, theo dõi công 
tác thi đua, khen thưởng đối 
với các trường học, trong đó, 
có bổ sung tiêu chí phát triển 
đảng viên…     

NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 93 
năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 
3.2.2023), ngày 3.2, các thị ủy, 
huyện ủy đã tổ chức Lễ trao 
tặng Huy hiệu Đảng đợt 3.2 
cho các đảng viên.
l Tại Nhà lưu niệm Chi bộ 

Hồng Lĩnh (xã Nhơn Mỹ), Thị 
ủy An Nhơn đã tổ chức trao 
tặng Huy hiệu Đảng cho các 
đảng viên.  Tại  buổi  lễ ,  có 
1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 
năm tuổi Đảng, 5 đảng viên 
nhận Huy hiệu 55 năm tuổi 
Đảng, 3 đảng viên nhận Huy 
hiệu 50 năm tuổi Đảng.
l  Huyện ủy Phù Cát tổ 

chức Lễ trao tặng Huy hiệu 
55 năm và 50 năm tuổi đảng 
cho 11 đảng viên đang sinh 

Điện lực Bình Định trong năm 
2022, cùng những định hướng 
phát triển thời gian tới; đồng 
thời đề nghị Công ty nỗ lực 
hơn nữa để xứng đáng với 
truyền thống Chi bộ đầu tiên 
của tỉnh, tiếp tục đóng góp 
tích cực vào sự phát triển 
KT-XH của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
dâng hương phòng lưu niệm 
Chi bộ Trường Quốc học Quy 
Nhơn. Chi bộ ra đời tháng 
10.1930, là một trong ba chi 
bộ được thành lập đầu tiên 
của tỉnh, với những đảng 
viên đầu tiên là học sinh chỉ 
mới 16, 17 tuổi nhưng giàu 
lòng yêu nước và sớm giác 
ngộ cách mạng. Liệt sĩ Lê 
Văn Bảo, người bí thư Chi bộ 
đầu tiên, đã anh dũng hy sinh 
trong nhà tù thực dân Pháp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
thăm hỏi tình hình của nhà 
trường, đề nghị các sở, ngành 
liên quan tiếp tục tạo mọi điều 
kiện, quan tâm đầu tư thêm 
để tiếp tục phát huy truyền 
thống nhà trường, nâng cao 
chất lượng dạy và học.

l  Đồng chí Lê Kim Toàn - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, 
đ i  thăm,  dâng hoa,  dâng 
hương tại Nhà lưu niệm Chi 
bộ Cửu Lợi (phường Tam 
Quan Nam, TX Hoài Nhơn), 
di tích lịch sử địa điểm lưu 
niệm Cuộc biểu t ình năm 
1931 tại Cây số 7 Tài Lương 
(phường Hoài Thanh Tây, 
TX Hoài  Nhơn),  Nhà lưu 
niệm Chi bộ Vạn Đức (xã 
Ân Tín,  huyện Hoài  Ân). 
Cùng đi có các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 
Nguyễn Giờ, Trưởng Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị 
Phong Vũ - Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại  các nhà lưu niệm, 
di tích lịch sử, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Lê 
Kim Toàn cùng các thành 

viên đoàn công tác của tỉnh 
và lãnh đạo TX Hoài Nhơn, 
huyện Hoài Ân thành kính 
dâng hoa, dâng hương tưởng 
niệm các đồng chí đảng viên 

đầu tiên của các chi bộ, ghi 
nhớ công lao và sự hy sinh 
quên mình của các bậc tiền 
bối, các bậc lão thành cách 
mạng cho phong trào cách 
mạng của tỉnh và sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc. 
Các đồng chí lãnh đạo cũng 
tham quan các gian trưng bày 
hiện vật lịch sử, ôn lại truyền 
thống cách mạng hào hùng 
của quê hương, trong đó có 
công lao đóng góp của các thế 
hệ đảng viên đi trước.

Vào tháng 2.1928, Kỳ bộ 
Nam kỳ cử người về giúp Hoài 
Nhơn thành lập Chi bộ Việt 
Nam Thanh niên cách mạng 
đồng chí hội ở thôn Cửu Lợi, 
do đồng chí Nguyễn Trân 
làm Bí thư. Tháng 8.1930, Chi 
bộ Đảng Cộng sản đầu tiên 
của huyện Hoài Nhơn (nay 
là TX Hoài Nhơn) được thành 
lập tại thôn Cửu Lợi, xã Tam 
Quan Nam (nay là phường 
Tam Quan Nam). Đến tháng 

11.1930, Đảng bộ huyện Hoài 
Nhơn được thành lập và là 
Đảng bộ đầu tiên của tỉnh 
có số lượng đảng viên đông 
n h ấ t  v à  l ự c  l ư ợ n g  q u ầ n 
chúng mạnh mẽ nhất  lúc 
bấy giờ.

Cuộc biểu tình năm 1931 
tại Cây số 7 Tài Lương là sự 
kiện đánh dấu mốc lịch sử 
quan trọng trong cao trào 
cách mạng năm 1930 - 1931 
của t ỉnh.  Cuộc biểu t ình 
diễn ra đêm 22, rạng sáng 
23.7.1931 tại Cây số 7 Tài 
Lương. Dưới dự lãnh đạo 
của Đảng, được sự hỗ trợ 
của lực lượng Tự vệ đỏ, cuộc 
đấu tranh thu hút hơn 3.000 
người tham gia. Cuộc biểu 
tình trở thành cuộc bạo động, 
đoàn biểu tình trấn áp đoàn 
phu, thám báo, đốt cháy ô tô 
của đồn lính khố xanh Bồng 
Sơn... Tuy cuộc biểu tình bị 
đàn áp nhưng đó là đòn tiến 
công quyết liệt, làm lung lay 
bộ máy chính quyền địch; 
khẳng định sự lớn mạnh của 
Đảng bộ và phong trào cách 
mạng huyện Hoài Nhơn lúc 
bấy giờ.

Chi bộ Vạn Đức là chi bộ 
cộng sản đầu tiên của huyện 
Hoài Ân được thành lập đầu 
tháng 7.1931, do đồng chí 
Nguyễn Châu (ở thôn Vạn 
Đức, xã Ân Tín) làm Bí thư. 
Buổi đầu thành lập, Chi bộ 
có 3 đồng chí: Nguyễn Châu, 
Phan Cân, Trần Hành. Tuy số 
đảng viên ít, các tổ chức quần 
chúng còn non trẻ, nhưng chi 
bộ đảng đầu tiên của huyện 
Hoài Ân xứng đáng là hạt 
nhân lãnh đạo của phong trào 
cách mạng địa phương. Đây 
là sự kiện mang tính bước 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (hàng trước, thứ hai từ phải sang) cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Công 
ty Điện lực Bình Định dâng hương tại phòng lưu niệm Chi bộ Nhà Đèn.                       Ảnh: H.THU

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn tham quan gian trưng bày các 
hiện vật lịch sử tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.   Ảnh: D.Đ

Các địa phương tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3.2

hoạt ở các chi, đảng bộ trong 
huyện. Đợt này, toàn huyện 
có 25 đảng viên được tặng 

Huy hiệu Đảng. Trong đó, 
ngoài 8 đảng viên 55 năm 
tuổi Đảng và 3 đảng viên 

50 năm tuổi Đảng được Ban 
Thường vụ Huyện ủy trao 
tặng; các chi, đảng bộ trong 
huyện tổ chức trao tặng Huy 
hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 
1 đảng viên, trao tặng Huy 
hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 12 
đảng viên và trao tặng Huy 
hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 
1 đảng viên.
l Huyện ủy Vĩnh Thạnh tổ 

chức Lễ trao Huy hiệu Đảng 
cho 7 đảng viên, trong đó trao 
Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng 
cho 1 đảng viên, trao Huy hiệu 
55 năm tuổi Đảng cho 2 đảng 
viên, trao Huy hiệu 50 năm 
tuổi Đảng cho 4 đảng viên.

NGUYỄN QUÍ - 
TRƯỜNG GIANG -

 XUÂN DŨNG

Thị ủy An Nhơn trao tặng Huy hiệu 75, 55 và 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. 
Ảnh: N. QUÍ 

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ QUY NHƠN:

Phấn đấu cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ đảng viên trong trường học 
đạt trên 70%

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương tại Nhà 
lưu niệm Chi bộ Hồng Lĩnh.                                              Ảnh: N. HÂN

(BĐ) - Chiều 3.2, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính, 
Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách 
hành chính của Chính phủ 
chủ trì họp phiên thứ ba của 
Ban Chỉ đạo. Phiên họp được 
kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, 
thành. Tham dự tại điểm cầu 
Bình Định có Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn; lãnh đạo 
các sở, ban, ngành; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo, trong năm 
2022, Ban Chỉ đạo cải cách 
hành chính của Chính phủ tổ 
chức hai phiên họp, với sự chủ 
trì của Thủ tướng Chính phủ, 
đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa 
phương phải tạo ra được bước 
đột phá trong cải cách hành 
chính; nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm và tác động tích 
cực đến hành động của chính 
quyền các cấp, góp phần từng 
bước nâng cao hiệu quả cải 
cách hành chính. Qua đó, tạo 
những chuyển biến tích cực, 
toàn diện trên các lĩnh vực, đặc 
biệt là trong xây dựng thể chế, 
chính sách pháp  luật; cải cách 
thủ tục hành chính; sắp xếp, 
tinh gọn tổ chức bộ máy, biên 
chế; cải cách chế độ công vụ, 
chuyển đổi số... 

Trong phiên họp, lãnh đạo 
các bộ, ngành, tỉnh, thành báo 
cáo những kết quả nổi bật 
trong công tác cải cách hành 
chính năm 2022; thảo luận 
về phương, hướng nhiệm vụ 
năm 2023. Thời gian tới, các 
bộ, ngành, địa phương tiếp 
tục nỗ lực nâng cao hiệu quả 
thực hiện nhiệm vụ cải cách 
hành chính được Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ giao…
góp phần cùng Chính phủ hoàn 
thành thắng lợi phương châm 
hành động “Đoàn kết, kỷ cương, 
bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, 
sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”. 

Kết luận hội nghị, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính giao Bộ Nội vụ, Văn 
phòng Chính phủ tiếp thu, 
tổng hợp các ý kiến tại hội 
nghị để hoàn thiện báo cáo, 
kế hoạch hoạt động năm 2023, 
thông báo kết luận của Ban Chỉ 
đạo tại hội nghị để bắt tay vào 
triển khai ngay cho nhiệm vụ 
năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh 
Chính ghi nhận, biểu dương, 
đánh giá cao những nỗ lực, cố 
gắng và kết quả đạt được của 
các bộ, ngành, địa phương; 
sự chỉ đạo quyết liệt của các 

thành viên Ban Chỉ đạo trong 
công tác cải cách hành chính, 
có đóng góp quan trọng vào 
thành công chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính yêu cầu: 
Cải cách hành chính phải 
được tiến hành đồng bộ, thông 
suốt, quyết tâm hành động từ 
Trung ương đến địa phương 
theo tinh thần đồng chí Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ 
đạo “tiền hô hậu ủng, nhất hô 
bá ứng, trên dưới đồng lòng, 
dọc ngang thông suốt”. Tăng 
cường trách nhiệm người đứng 
đầu các bộ, ngành, địa phương 
trong lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai nhiệm vụ cải cách hành 
chính. Phát huy hơn nữa tinh 
thần chủ động, linh hoạt, sáng 
tạo, đổi mới, tinh thần dám 
nghĩ, dám làm. “Thủ tục hành 
chính đụng đến người dân, 
DN, đụng đến lợi ích… nên tư 
tưởng phải thông, quyết tâm 
phải cao, nỗ lực phải lớn, hành 
động phải quyết liệt, phải làm 
có trọng tâm trọng điểm, làm 
việc nào dứt việc ấy thì mới 
làm được. Phải đặt lợi ích của 
quốc gia, của dân tộc, nhân 
dân là trên hết, trước hết”, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính nhấn 

mạnh. 
Về nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2023, Thủ tướng Chính 
phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa 
phương sử dụng cho bằng hết 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn để thực hiện cải cách hành 
chính trên phạm vi được phân 
công, giao nhiệm vụ đạt hiệu 
quả cao hơn nữa. Tập trung 
đẩy mạnh cải cách hành chính 
gắn với đổi mới, sáng tạo, 
chuyển đổi số, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia, địa phương... Trọng 
tâm là cải cách thể chế, cắt 
giảm thủ tục hành chính, nhất 
là thủ tục hành chính trong 
nội khối nhà nước, quy định 
kinh doanh, giảm thời gian, chi 
phí hành chính, nâng cao chất 
lượng cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến, nâng cao mức độ 
hài lòng của người dân, DN… 
Đồng thời các địa phương kiện 
toàn các ban chỉ đạo cải cách 
hành chính, người đứng đầu 
phải vào cuộc, có quy chế làm 
việc chung. Đẩy mạnh rà soát, 
ban hành các nhiệm vụ, giải 
pháp cụ thể tạo đột phá trong 
công tác cải cách hành chính 
thời gian tới.          MAI THƯ

Cải cách hành chính phải được tiến hành 
đồng bộ, thông suốt, quyết tâm cao
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Bình Định

Theo báo cáo của Sở GTVT, 
tổng vốn Bộ GTVT đã cấp từ 
ngày 16.11.2022 đến nay là 
hơn 4.730 tỷ đồng, đạt 60,6% 
so với nhu cầu (hơn 7.806 tỷ 
đồng). Trong đó: Vốn đã cấp 
năm 2022 là 1.507,599 tỷ đồng; 
vốn đã cấp theo kế hoạch 
năm 2023 (cấp từ ngày 12 - 
30.1.2023) là 3.222,5 tỷ đồng. 
8 địa phương đã chi trả cho 
các hộ, tổ chức bị ảnh hưởng 
với số tiền 1.502,8 tỷ đồng, đạt 
99,7% vốn cấp năm 2022. Hiện 
có 5 địa phương đã chi trả 
vốn cấp năm 2023 và việc giải 
ngân đang được khẩn trương  
tiến hành.

Theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh, các địa phương đẩy 
mạnh hoàn tất các thủ tục khu 
tái định cư trong tháng 1.2023 
và khởi công vào tháng 2.2023. 
Ông Phạm Văn Chung, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
TX Hoài Nhơn, cho biết: Hiện 
nay, Ban Quản lý dự án (QLDA) 
đầu tư xây dựng và Phát triển 
quỹ đất thị xã đang lập hồ sơ 
thủ tục và tổ chức lựa chọn nhà 
thầu, triển khai thi công xây 
dựng 12 khu tái định cư với 
tổng diện tích 19 ha, 6 khu cải 
táng với hơn 15,3 ha cho hơn 
1.600 ngôi mộ. Dự kiến tổng 
kinh phí chi cho các mục việc 
trên là khoảng 367 tỷ đồng. 
Theo thống kê, có 273 gia đình 
có nhà bị giải tỏa trắng cần bố 
trí tái định cư với nhu cầu bố 
trí 423 lô đất ở, trong đó có 130 
lô đất phát sinh do có nhiều 
gia đình sống chung trên cùng 

DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025:

Bộn bề nỗi lo
8/8 địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư 758,4 ha đất bị ảnh hưởng bởi tuyến chính (đạt 80,2%), đủ để triển 

khai thi công 92,29 km (đạt 78,6% chiều dài tuyến). Tuy nhiên, các địa phương và cả UBND tỉnh vẫn lo lắng khi 
nhiều kiến nghị với chủ đầu tư từ khi triển khai dự án đến nay vẫn chưa được giải quyết, nhất là vấn đề bàn giao 
mốc mỏ vật liệu, bãi thải, trạm dừng nghỉ…

thửa đất. Khối lượng công việc 
như vậy là còn khá lớn. UBND 
thị xã đôn đốc các đơn vị tư vấn 
khẩn trương xuất hồ sơ thiết kế 
cơ sở và thuyết minh để trình 
Ban QLDA 2 và Ban QLDA 85 
tham gia ý kiến và hoàn thiện 
hồ sơ, Sở Xây dựng, Sở Công 
Thương, Sở NN&PTNT thẩm 
định phần thiết kế đê, kè… để 
có cơ sở triển khai thi công.

Theo Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, 
các địa phương phải khẩn 
trương chi trả xong vốn cấp 

năm 2023 để nhanh chóng bàn 
giao mặt bằng cho chủ đầu tư. 
Cao tốc Bắc - Nam là dự án 
trọng điểm của quốc gia, các cấp 
chính quyền địa phương phải 
ưu tiên dốc toàn tâm, toàn lực 
hoàn thành đúng tiến độ phần 
việc của mình. Đặc biệt cả 8 địa 
phương phải khẩn trương di 
dời phần mồ mả vì số lượng còn 
lại khá nhiều; dứt điểm công 
tác lập hồ sơ các khu cải táng, 
khu tái định cư; khẩn trương, 
đẩy nhanh các thủ tục xây dựng 
các khu cải táng, khu tái định 

cư hiện còn chậm. Đến ngày 
30.6.2023 phải bàn giao toàn bộ 
100% mặt bằng.

Tuy nhiên, ở chiều ngược 
lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng cũng 
yêu cầu chủ đầu tư, cụ thể là 
Ban QLDA 85 phải trả lời dứt 
điểm các kiến nghị của UBND 
tỉnh trong suốt 1 năm qua, như: 
Xin điều chỉnh, bổ sung diện 
tích chuyển mục đích sử dụng 
rừng, đất rừng và đất trồng lúa 
nước từ hai vụ trở lên để thực 
hiện dự án; đề nghị Thủ tướng 

Chính phủ xem xét cho chủ 
trương bổ sung kinh phí bồi 
thường, giải phóng mặt bằng là 
2.852,44 tỷ đồng so với kinh phí 
đã được Bộ GTVT phê duyệt để 
đảm bảo kịp thời chi trả. 

Theo đề nghị của chủ đầu 
tư, UBND tỉnh đã chấp thuận 
33 vị trí bãi đổ thải để phục 
vụ dự án, với tổng diện tích là 
93,79 ha (nguồn gốc cơ bản là 
đất rừng và đất nông nghiệp); 
sau khi hết sử dụng vào mục 
đích đổ thải thì diện tích này 
không thể sử dụng để canh 
tác, sản xuất được nữa. Do đó, 
UBND tỉnh kiến nghị chủ đầu 
tư xin ý kiến Bộ GTVT, để Bộ 
GTVT trình Thủ tướng Chính 
phủ chỉ đạo Bộ TN&MT xem 
xét hướng dẫn việc bồi thường 
và chấp thuận cho thu hồi đất 
vĩnh viễn đối với các diện tích 
làm bãi đổ thải.

Một vấn đề nữa là hiện nay, 
đa số các đoạn tuyến kết nối 
vào nút giao liên thông là các 
đường địa phương nhỏ hẹp. 
Chủ đầu tư cần xin ý kiến của 
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 (ĐT 629), Phù Mỹ, 
Phù Cát (ĐT 634), Tây Sơn 
(QL 19B), Tuy Phước (QL 19C) 
kết nối với QL 1, với chiều dài 
khoảng 16,2 km, đạt quy mô 
đường cấp III (nền đường rộng 
12 m, mặt đường rộng 11 m), 
kinh phí khoảng 300 tỷ đồng, 
nhằm phát huy hiệu quả khai 
thác tuyến cao tốc. 

Các kiến nghị này được giải 
quyết sớm thì UBND các địa 
phương mới có thể hoàn thành 
công tác bàn giao mặt bằng 
100% đúng tiến độ yêu cầu. 

HẢI YẾN 

 UBND tỉnh vừa có văn 
bản chỉ đạo Ban Quản lý Khu 
kinh tế, UBND TP Quy Nhơn, 
UBND huyện Tuy Phước, UBND 
huyện Phù Cát và Thanh tra Sở 
GTVT tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra, ngăn chặn và xử lý 
các trường hợp khai thác, vận 
chuyển cát trái phép trên địa 
bàn Khu kinh tế Nhơn Hội theo 
quy định. N.P
 UBND tỉnh vừa phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung giá 
trị bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư cho một số hộ dân bị ảnh 
hưởng do giải phóng mặt bằng 
để thực hiện dự án Khu dân cư 
dọc tuyến đường nối từ đường 
trục Khu kinh tế đến Khu tâm 
linh chùa Linh Phong (đợt 5), 
với kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. P.P
 Lễ giỗ tổ làng nghề 

truyền thống rượu Bàu Đá 
(thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, 
TX An Nhơn) đã diễn ra sáng 
2.2 (tức 12 tháng Giêng) tại 
miếu làng, do 35 hộ dân nấu 
rượu trong làng nghề tổ chức. 
Đây là dịp để người dân làng 

(BĐ) - Sáng 3.2, tại Trường 
Quốc học Quy Nhơn, Sở 
GD&ĐT tổ chức tổng kết và 
trao giải Cuộc thi KHKT cấp 
tỉnh dành cho học sinh trung 
học, năm học 2022 - 2023.

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT trao 
giải cho 45 dự án của các tác 
giả, nhóm tác giả. Trong đó, 2 
giải nhất của cuộc thi thuộc về 
2 dự án: “Giường đa năng cho 
bệnh nhân đột quỵ” của nhóm 
tác giả Nguyễn Thị Cẩm Ly (lớp 
8A7) và Nguyễn Đình Trực (lớp 
9A3), Trường THCS Cát Tường 
(huyện Phù Cát); “Nghiên cứu 
chế tạo và tích hợp một số cảm 
biến điện hóa trong hệ thiết 
bị quan trắc môi trường nuôi 
trồng thủy sản thông minh” của 
tác giả Nguyễn Minh Quang 
(lớp 12 chuyên Hóa), Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn. 
Đây cũng là 2 dự án được Sở 
GD&ĐT chọn tham dự cuộc thi 
này ở cấp quốc gia dành cho 
học sinh trung học, năm học 

Hai dự án đạt giải nhất Cuộc thi KHKT  
dành cho học sinh trung học

Ảnh: X.THỨC

Trao giải nhất cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải nhất Cuộc thi KHKT cấp tỉnh 
dành cho học sinh trung học, năm học 2022 - 2023.                                                     Ảnh: M.H

 UBND huyện Tây Sơn chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.    Ảnh: HẢI YẾN 

2022 - 2023.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn 

trao 2 giải nhì, 15 giải ba và 26 
giải tư cho các tác giả và nhóm 
tác giả đạt giải.

Cuộc thi KHKT cấp tỉnh 
dành cho học sinh trung học, 
năm học 2022 - 2023 thu hút 88 
dự án tham gia ở 22 nhóm lĩnh 

vực; trong đó khối THCS có 46 
dự án, khối THPT có 42 dự án.

Tại lễ tổng kết, đại diện 
Trường ĐH Duy Tân trao 30 
triệu đồng hỗ trợ Sở GD&ĐT 
Bình Định đẩy mạnh các hoạt 
động sáng tạo, nghiên cứu khoa 
học trong học sinh.                    

                           MAI HOÀNG

nghề tưởng nhớ công ơn vị Tổ 
sư - người đầu tiên nấu rượu và 
truyền nghề cho con cháu đời 
sau. THANH MINH
 Khoảng 9 giờ 30 phút 

ngày 3.2, người dân xã Nhơn Lý 
(TP Quy Nhơn) phát hiện một 
xác cá voi nằm trên bờ cát bãi 
Bấc nên báo chính quyền địa 
phương xử lý. 

Con cá voi bị chết có chiều 
dài hơn 2 m, bề ngang 40 cm, 
ước nặng khoảng 50 kg (ảnh). 
Chính quyền xã Nhơn Lý sau 
khi tiếp nhận thông tin đã tổ 
chức xử lý, chôn cất xác cá voi 
bảo đảm an toàn vệ sinh môi 
trường. XUÂN THỨC
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Nghỉ ngơi sau dịp Tết, tối 
ngày 2.2 (tức 12 tháng Giêng), 
tàu cá BĐ 98237 TS (phường 
Tam Quan Nam, TX Hoài 
Nhơn) rời cảng cá Quy Nhơn ra 
ngư trường Hoàng Sa khai thác 
cá ngừ đại dương. 5 ngư dân 
trên tàu chuẩn bị đầy đủ trang 
thiết bị cho chuyến ra khơi đầu 
năm suôn sẻ. 

Anh Lê Hoàng Vĩnh Phúc, 
thuyền trưởng tàu cá BĐ 98237 TS, 
chia sẻ: “Dịp Tết vừa rồi chúng 
tôi ở nhà sum họp với gia đình, 
lâu lắm rồi chúng tôi mới đón 
Tết ở nhà, nay cũng thấy nhớ 
biển rồi. Chúng tôi kiểm tra 
đầy đủ các thiết bị, máy móc 
trên tàu; chuẩn bị đầy đủ lương 
thực, thực phẩm, nước uống; 
500 cây đá lạnh để bảo quản 
sản phẩm. Dự tính chuyến 
biển đầu năm sẽ đi khoảng 
20 ngày. Trước khi vào cảng 
cá Quy Nhơn để xuống tàu, 
chúng tôi đã dự cuộc gặp mặt 
do phường Tam Quan Nam tổ 
chức để chia sẻ, động viên và 
cam kết chấp hành pháp luật. 
Với ngư dân, biển là nhà, giữ 
gìn biên giới biển đảo là trách 
nhiệm và cả niềm tự hào. Ngư 
dân Hoài Nhơn chúng tôi luôn 
ý thức được điều đó, giữ biển 
không chỉ là bám biển mà còn 
phải chấp hành quy định pháp 

Rộn ràng mở biển đầu năm
Từ mùng 9 tháng Giêng, ngư 
dân tỉnh Bình Định rộn ràng 
chuẩn bị cho đợt mở biển 
đầu năm. Cùng với sự chuẩn 
bị từ ngư dân, ngành nông 
nghiệp và chính quyền địa 
phương tích cực hỗ trợ để bà 
con yên tâm bám biển.

luật trên biển, là chia sẻ, là đồng 
hành với chính quyền các cấp 
trong quá trình khai thác”.

Tương tự, các thuyền viên 
trên tàu BĐ 94726 TS tại cảng cá 

Quy Nhơn cũng đang chuẩn bị 
các khâu tươm tất cho chuyến 
ra khơi vào tối 2.2. Hầu hết ngư 
dân đều bày tỏ mong muốn một 
năm mưa thuận gió hòa, lộc biển 

dồi dào. Theo các ngư dân, dịp 
mở biển nhộn nhịp nhất sẽ bắt 
đầu từ ngày 16 - 22 tháng Giêng 
(6 - 12.2), đây là thời điểm các 
tàu đồng loạt ra khơi.

Theo Chi cục Thủy sản (Sở 
NN&PTNT), với đội tàu 5.795 
chiếc, trong đó có hơn 3.000 
tàu khai thác xa bờ, không khí 
mở biển đầu năm rất rộn ràng. 
Trong tháng 1.2023, có 2.849 tàu 
bám biển xuyên Tết - trong đó 
có 849 tàu cá khai thác xa bờ; 
2.000 tàu cá hoạt động ở các 
ngư trường gần bờ và vùng 
lộng; sản lượng khai thác đạt 
13.460 tấn, tăng 6% so với cùng 
kỳ năm trước. Với tình hình sản 
lượng khai thác cao, giá bán ổn 
định phần nào giúp ngư dân 
giảm áp lực do giá nhiên liệu 
luôn ở mức cao. Để tiếp tục tạo 
điều kiện thuận lợi cho ngư 
dân, Chi cục Thủy sản phối 

hợp với chính quyền các địa 
phương tiếp tục triển khai thực 
hiện công tác đăng ký, đăng 
kiểm, cấp giấy phép khai thác 
thủy sản. Bố trí lực lượng trực 
trạm bờ 24/24 giờ đảm bảo liên 
lạc thông suốt để kịp thời hỗ trợ 
ngư dân trong quá trình hoạt 
động trên biển…

Ông Đào Xuân Thiện, Giám 
đốc Ban quản lý Cảng cá Bình 
Định, cho hay, để thuận lợi cho 
chuyến mở biển đầu năm, Ban 
quản lý chỉ đạo Cảng cá Quy 
Nhơn và Cảng cá Đề Gi bố trí 
lực lượng trực để hướng dẫn tàu 
thuyền ra vào cảng, xác nhận 
nguồn gốc thủy sản khai thác 
đúng quy định. Trước đó, Ban 
quản lý Cảng cá Bình Định phối 
hợp với các đơn vị liên quan tổ 
chức tuyên truyền về Luật Thủy 
sản 2017, các vấn đề liên quan 
tới thực thi và chấp hành pháp 
luật trên biển; tạo thuận lợi tối 
đa cho ngư dân trong việc ra 
vào cảng sau mỗi chuyến biển.

Theo ông Trần Văn Phúc, 
Giám đốc Sở NN&PTNT, để 
giúp bà con an tâm bám biển, 
ngành nông nghiệp tiếp tục 
triển khai thực hiện có hiệu quả 
Quyết định số 48/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về chính 
sách hỗ trợ khai thác thủy sản 
biển. Xây dựng và trình UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức 
thực hiện thí điểm nhật ký khai 
thác điện tử đối với 100 tàu 
câu cá ngừ đại dương trên địa 
bàn tỉnh. Tạo thuận lợi tối đa 
để ngư dân an tâm hoạt động 
sản xuất trên biển, Sở giao Chi 
cục Thủy sản thực hiện đầy đủ 
công tác đăng kiểm, đăng ký, 
cấp giấy phép khai thác để tàu 
cá đủ điều kiện ra khơi an toàn.

THU DỊU

Tàu cá của ngư dân Bình Định chuẩn bị nhu yếu phẩm, nước uống và đá lạnh cho 
chuyến biển đầu năm.                                                                                                         Ảnh: THU DỊU

Ngành chức năng trao cờ Tổ quốc, tặng quà động viên ngư dân trước khi ra khơi.                          Ảnh: Ban quản lý Cảng cá Bình Định

Kim ngạch xuất nhập khẩu 
giảm mạnh

(BĐ) - Theo Cục Thống kê 
tỉnh, hoạt động xuất nhập 
khẩu của các DN trên địa bàn 
tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng 
bởi những biến động của thị 
trường thế giới. 

Kim ngạch hàng hóa xuất 
khẩu tháng 1.2023 ước đạt 
149,2 triệu USD, giảm 5% so 
tháng trước và giảm 7,8% so 
cùng kỳ; kim ngạch hàng hóa 
nhập khẩu ước đạt 35,3 triệu 
USD, giảm 8% so tháng trước 

và giảm 9,6% so với cùng kỳ. 
Thời gian tới, hoạt động 

xuất khẩu gặp nhiều khó 
khăn hơn, khi nền kinh tế thế 
giới được dự báo lạm phát 
cao, nhiều nước cắt giảm chi 
tiêu, dẫn đến sức mua, tiêu 
dùng giảm. Điều này sẽ tác 
động đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các DN và giá 
trị xuất nhập khẩu năm 2023 
của tỉnh. 

TIẾN SỸ

Theo thông tin từ Chi cục 
Kiểm lâm (Sở NN&PTNT), 
thực hiện Chương trình trồng 
mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 
2021 - 2025, đến nay toàn 
tỉnh đã trồng 792.974 cây, 
tương đương với 765,47 ha, 
đạt 37,68% so với kế hoạch. 
Trong đó, trồng phân tán 

610.334 cây; trồng rừng phòng 
hộ và trồng mới rừng sản xuất 
182.640 cây. 

Hiện ngành nông nghiệp 
giao Chi cục Kiểm lâm phối 
hợp với các địa phương tiếp 
tục thực hiện Kế hoạch trồng 
1 tỷ cây xanh năm 2023. 

QUANG BẢO

Đã trồng 793 nghìn cây 
trong Chương trình trồng mới 
1 tỷ cây xanh

Ngày 2.2, đoàn công tác 
gồm đại diện các sở, ngành 
liên quan của tỉnh do Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ 
Đắc Chương làm trưởng đoàn 
đã kiểm tra thực tế kết quả xây 
dựng nông thôn mới (NTM) 
nâng cao tại 2 xã Phước Nghĩa 
và Phước Quang, huyện Tuy 
Phước (ảnh).

Báo cáo của UBND xã 
Phước Nghĩa cho biết: Trong 
quá trình thực hiện xây dựng 
NTM, cơ cấu kinh tế ở địa 
phương đã chuyển dịch đúng 
hướng; nhiều tiến bộ KHKT 
được áp dụng vào sản xuất, 
nhờ đó năng suất lúa bình 
quân đạt 72 tạ/ha/năm; thu 
nhập bình quân đầu người 
đạt 52 triệu đồng/người/năm, 
tăng 6 triệu đồng/người/năm 
so với năm 2021; tỷ lệ hộ 
nghèo ở địa phương là 1,89%. 
Đến nay, xã Phước Nghĩa đã 
đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng 
cao giai đoạn 2021 - 2025 của 
UBND tỉnh.

Với xã Phước Quang, cơ cấu 
nông nghiệp của xã chiếm 22,4%, 

Kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới 
nâng cao tại xã Phước Nghĩa, Phước Quang

công nghiệp và xây dựng 
chiếm 47,83%, thương mại và 
dịch vụ chiếm 29,77%. Hiện 
nay thu nhập bình quân đầu 
người đạt 52,8 triệu đồng/
người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 
là 3,42%. Đến nay xã Phước 
Quang cũng đã đạt 19/19 tiêu 
chí NTM nâng cao giai đoạn 
2021 - 2025 của UBND tỉnh.

Đoàn công tác ghi nhận 
những kết quả mà đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân 2 xã 
Phước Nghĩa, Phước Quang 
đã đạt được trong thời gian 

qua và yêu cầu 2 địa phương 
khắc phục những hạn chế, 
nhất là ở các lĩnh vực văn hóa, 
giao thông và môi trường. 
Đồng thời, đoàn đề nghị các 
sở, ngành liên quan thường 
xuyên kiểm tra, giúp chính 
quyền 2 xã Phước Nghĩa và 
Phước Quang khắc phục các 
thiếu sót và bổ sung hoàn 
thiện hồ sơ, số liệu minh 
chứng trong báo cáo để gửi 
về Ban chỉ đạo xây dựng NTM 
tỉnh xem xét quyết định.

XUÂN VINH 
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Giá nhà ở xã hội vẫn cao 
với người có thu nhập thấp

Nhà ở xã hội (NƠXH) là 
lời giải cho bài toán nhà ở cho 
người có thu nhập thấp, là chủ 
trương hợp lòng dân. Cùng với 
việc được mua NƠXH, người 
có thu nhập thấp còn có thể 
được vay tiền mua nhà với lãi 
suất ưu đãi, được trả góp trong 
nhiều năm.

Trong các chương trình, kế 
hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 
2020 - 2025, đến năm 2035, tỉnh 
Bình Định quan tâm phát triển 
NƠXH. Tuy vậy, sau nhiều năm 
triển khai, nhiều người có thu 
nhập thấp vẫn không thể chạm 
tới giấc mơ an cư. 

Ông Nguyễn Trọng Hiền, 
Trưởng Phòng Quản lý nhà & 
Phát triển đô thị (Sở Xây dựng), 
cho biết, các chính sách ưu đãi 
cho chủ đầu tư dự án NƠXH, 
nhà ở công nhân chưa đủ hấp 
dẫn, chưa sát thực để có thể thu 
hút DN đầu tư, đặc biệt dự án ở 
ngoài trung tâm đô thị; chưa có 
cơ chế, chính sách riêng về đầu 
tư xây dựng NƠXH cho công 
nhân. Ngân sách nhà nước chưa 
bố trí được vốn ưu đãi cho vay 
phát triển NƠXH. Công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng 
triển khai dự án NƠXH gặp 
nhiều khó khăn… Mặt bằng giá 
căn hộ NƠXH trên địa bàn tỉnh 

Để nhà giá rẻ đến được 
với người có thu nhập thấp

Tỉnh Bình Định sẽ tập trung 
phát triển nhà ở xã hội, nhà 
ở công nhân với mức giá 
khoảng 600 triệu đồng/căn 
(khoảng 60 m2) trong thời 
gian tới.

(BĐ) - Theo kế hoạch phát 
triển nhà ở trên địa bàn tỉnh 
được UBND tỉnh phê duyệt, 
trong năm 2023 tỉnh dự kiến kêu 
gọi, triển khai đầu tư 250 dự án 
nhà ở (khoảng 107.416 căn hộ 
hoặc nhà ở) với tổng diện tích 
sàn xây dựng hơn 15 triệu m2. 

Trong đó, có 181 dự án nhà ở 
thương mại, khu đô thị và khu 
dân cư, 13 dự án nhà ở xã hội 
và 56 dự án nhà ở tái định cư; 

tổng diện tích đất để xây dựng 
khoảng hơn 3.252 ha.

Kế hoạch cũng đặt ra chỉ 
tiêu diện tích nhà ở bình quân 
đầu người toàn tỉnh phấn đấu 
đạt 27,6 m²/người, trong đó 
khu vực đô thị đạt 28,8 m2/
người, khu vực nông thôn đạt 
26,8 m2/người. Diện tích nhà ở 
tối thiểu toàn tỉnh phấn đấu đạt 
9 m2/người.

Việc triển khai kế hoạch 

nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu 
phát triển nhà ở theo Chương 
trình phát triển nhà ở tỉnh Bình 
Định giai đoạn 2020 - 2035, Kế 
hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình 
Định giai đoạn 2020 - 2025 đã 
được phê duyệt; qua đó góp 
phần chỉnh trang và phát triển 
đô thị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
nhà ở cho các tầng lớp dân cư 
với mức thu nhập khác nhau.          

HOÀNG ANH

(BĐ) - Ông Nguyễn Văn 
Khánh, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Tây Sơn cho hay, để 
nâng cao tỷ lệ cấp nước đô thị 
và các bước chuẩn bị đảm bảo 
thực hiện đạt tiêu chí đô thị 
loại IV, trong năm 2023 huyện 
sẽ triển khai đầu tư, nâng cấp 
mở rộng mạng lưới cấp nước 
trên địa bàn huyện.

Theo đó, triển khai đầu 
tư nâng cấp, mở rộng công 
suất cấp nước hiện tại của 
nhà máy nước Phú Phong 
từ 2.000 m3/ngày đêm lên  
5.000 m3/ngày đêm, nhằm đảm 
bảo cấp đủ nước, ổn định áp 
lực cấp nước, nâng cao chất 
lượng phục vụ cho gần 4.090 
hộ dân; phát triển đường ống 
cấp nước cho khoảng 1.391 hộ 
dân thuộc các khu dân cư mới 
theo đồ án quy hoạch phát 
triển đô thị. Bên cạnh đó, đưa 
vào vận hành nhà máy cấp 
nước sinh hoạt Bình Nghi 

với công suất 2.500 m3/ngày 
đêm, tổ chức đấu nối để cấp 
nước sinh hoạt cho người dân  
sử dụng.

Huyện cũng đôn đốc nhà đầu 
tư Công ty TNHH Lý Phương 
triển khai dự án đầu tư nâng cấp 
nhà máy nước Lý Phương nâng 
công suất từ 2.000 m3/ngày đêm 
lên 2.400 m3/ngày đêm, đảm 
bảo phục vụ nước sạch cho 
nhân dân phía Bắc thị trấn 
Phú Phong. 

Ngoài ra, phối hợp với 
Trung tâm nước sạch và vệ 
sinh môi trường tỉnh thực 
hiện các bước triển khai các 
dự án nâng cấp nhà máy 
nước Tây Giang - Tây Thuận 
để mở rộng mạng lưới cấp 
nước ở thôn Hữu Giang 
thuộc đô thị loại V Tây Giang 
và xã Bình Thành; xây dựng 
mới nhà máy cấp nước phía  
Bắc huyện.

M.H

(BĐ) - Tin từ UBND TX An 
Nhơn cho biết, UBND tỉnh đã 
đồng ý chủ trương phương án 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn thị xã. 

Theo đó, đưa chất thải rắn 
sinh hoạt phát sinh trên địa bàn 
TX An Nhơn về xử lý tại Khu 
xử lý chất thải rắn Long Mỹ 

(sau khi Ban Quản lý dự án 
dân dụng và công nghiệp tỉnh 
bàn giao ô chôn lấp A4 cho 
UBND TP Quy Nhơn quản lý 
sử dụng). 

UBND TX An Nhơn sẽ làm 
việc với Công ty TNHH Toàn 
Xuân Hiếu để thống nhất giải 
quyết dứt điểm dự án xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt tại bãi 
chôn lấp chất thải rắn thị xã. 
Đồng thời, làm việc với UBND 
TP Quy Nhơn về thời điểm và 
phương thức tiếp nhận chất thải 
rắn sinh hoạt phát sinh trên địa 
bàn thị xã về ô chôn lấp A4 - 
Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ.                         

THU HIỀN

Chủ đầu tư hai dự án nhà ở xã hội Lamer 1, Lamer 2 nêu khó khăn chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ lãi suất đối với vốn vay 
đầu tư xây dựng.                                                                                                                                                                                                                                       Ảnh: M.H

Trong số 18 dự án NƠXH, 
10.747 căn hộ mà tỉnh triển khai, 
đã hoàn thành đưa vào sử dụng 
6 dự án và một phần 2 dự án 
(2.806 căn hộ); đang triển khai 
2 dự án và một phần 2 dự án 
(2.710 căn hộ); 8 dự án (5.231 
căn hộ) đang được lập thủ tục 
đầu tư xây dựng. 

hiện ở mức từ 12 triệu đồng/m2 

trở lên. Theo nhận định của 
ông Hiền, như vậy là còn cao 
so mức thu nhập trung bình của  
người dân. 

Đầu tư 2 dự án NƠXH 
Lamer 1, Lamer 2 tại TP Quy 
Nhơn, ông Nguyễn Trường Vỹ, 
Phó Giám đốc Công ty TNHH 
Đầu tư Tân Đại Minh, cho hay 
Công ty đã bàn giao đưa vào 
sử dụng dự án Lamer 1 được 
gần 2 năm, giải quyết nhu cầu 
về nhà ở cho gần 500 hộ dân; 
dự án Lamer 2 có quy mô 854 
căn hộ đang hoàn thành phần 
thô, quý II/2024 sẽ đưa vào sử 
dụng. Ngay từ ban đầu, Công ty 
đã đặt ra tiêu chí xây dựng các 
sản phẩm căn hộ NƠXH có giá 
bán hợp lý, với chất lượng và 

dịch vụ quản lý vận hành tiệm 
cận với các sản phẩm thương 
mại trên địa bàn TP Quy Nhơn. 
Tuy nhiên, do vẫn còn một số 
khó khăn nhất định, trong đó 
có vấn đề “chưa tiếp cận được 
với chính sách hỗ trợ về lãi suất 
đối với việc vay vốn đầu tư xây 
dựng” nên chưa làm nhiều hơn.

Sẽ có nhà ở xã hội 
giá 600 triệu đồng/căn

Trong kế hoạch phát triển 
NƠXH, nhà ở cho công nhân 
năm nay, tỉnh Bình Định dự 
kiến phát triển khoảng 19.736 
căn hộ; trong đó, 17.586 căn 
NƠXH tại đô thị và 2.150 căn 
NƠXH cho công nhân. 

Đặc biệt, thời gian tới tỉnh 
tập trung phát triển NƠXH, 

nhà ở công nhân với mức giá 
khoảng 600 triệu đồng/căn 
rộng 60 m2 để công nhân, người 
có thu nhập thấp có thể mua 
được nhà ở. Cụ thể, xác định 
phát triển 5 dự án, gồm 2 dự án 
NƠXH tại phường Nhơn Phú 
(TP Quy Nhơn), 1 dự án tại xã 
Canh Vinh (huyện Vân Canh), 
1 dự án tại xã Phước An (huyện 
Tuy Phước), 1 dự án tại xã Bình 
Nghi (huyện Tây Sơn).

Trong tháng 1.2023, UBND 
tỉnh đã thông qua chủ trương 
lập đồ án quy hoạch chi tiết 
xây dựng để thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng NƠXH tại 
Khu đất NƠXH Long Vân 1 
(khoảng 4,1 ha, TP Quy Nhơn); 
khu đất khoảng 1,4 ha tại 
K hu công nghiệp Nhơn Hòa  

(TX An Nhơn); khu đất tại phân 
khu số 8 (khoảng 5 ha) và phân 
khu số 5 (5 ha) thuộc Khu đô 
thị du lịch sinh thái Nhơn Hội  
(TP Quy Nhơn); khu vực đô 
thị Tam Quan (khoảng 3,5 ha) 
và khu vực đô thị Hoài Tân 
(khoảng 5 ha) tại TX Hoài Nhơn. 

Giám đốc Sở Xây dựng 
Trần Viết Bảo cho rằng, cần 
thiết ban hành cơ chế hỗ trợ, 
khuyến khích, thu hút DN tích 
cực tham gia bằng vốn ngoài 
ngân sách nhà nước. Hỗ trợ đầu 
tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
dự án NƠXH và đầu tư đầy đủ 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên 
ngoài để thu hút nhà đầu tư 
tham gia vào phân khúc này. 
Rà soát quy hoạch, tính toán 
nhu cầu phát triển NƠXH để 
đề xuất bố trí quỹ đất; thực 
hiện nghiêm quy định dành 
quỹ đất 20% trong các dự án 
nhà ở, khu đô thị và đảm bảo 
nhu cầu phát triển NƠXH, nhà 
ở công nhân. Kịp thời rút ngắn 
thời gian thẩm định quy hoạch, 
góp ý thẩm định chấp thuận 
chủ trương đầu tư, thẩm định 
hồ sơ thiết kế, cấp giấy phép 
xây dựng để tạo điều kiện cho 
chủ đầu tư dự án NƠXH sớm 
triển khai…              MAI HOÀNG

Dự kiến kêu gọi, triển khai đầu tư 250 dự án 
nhà ở trong năm 2023

TX An Nhơn đưa chất thải rắn sinh hoạt 
về Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ 

Tây Sơn đầu tư nâng cấp, mở rộng 
công suất cấp nước đô thị 
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Bình Định

Náo nức xung phong nhập ngũ
Tạm gác những dự định riêng, đợt tuyển quân năm 2023, nhiều thanh niên trong tỉnh đã viết đơn tình nguyện 

nhập ngũ. Họ đều có chung mong ước được khoác trên mình bộ quân phục, thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của 
tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đang là công nhân xây 
dựng làm việc tại TP Thủ Đức  
(TP Hồ Chí Minh), khi nghe 
thông tin về tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ, anh Trần Hiếu 
Trường (SN 2003, ở thôn Liễu 
An, xã Hoài Châu Bắc, TX Hoài 
Nhơn) đã không ngần ngại tạm 
gác lại công việc, viết đơn tình 
nguyện lên đường tòng quân. 

Anh Trường cho hay, anh là 
con thứ hai trong gia đình có 
3 người con. Gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, cha mất sớm, 
mẹ không có công việc ổn định, 
anh là trụ cột kinh tế của gia 
đình. Khi được Đoàn xã Hoài 
Châu Bắc và người thân động 
viên, cùng với suy nghĩ 2 năm 
quân ngũ không dài, đây cũng 
chính là môi trường tốt để được 
cống hiến, trưởng thành hơn 
nên anh Trường quyết tâm viết 
đơn tình nguyện nhập ngũ và 
trúng tuyển. 

“Sinh ra trong gia đình có 
truyền thống cách mạng, bà 
nội từng tham gia kháng chiến 
chống Mỹ, nên từ những kiến 
thức về lịch sử và qua lời kể của 
bà, tôi rất đỗi tự hào về hình ảnh 
anh Bộ đội Cụ Hồ không quản 
ngại gian khổ, hy sinh, chiến 
đấu vì độc lập dân tộc. Từ nhận 
thức đó, tôi viết đơn tình nguyện 
nhập ngũ, với mong muốn được 
đóng góp công sức nhỏ bé, tuổi 
thanh xuân của mình vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc”, anh Trường bộc bạch.

Thị đoàn Hoài Nhơn thăm, tặng quà thanh niên Trần Hiếu Trường, tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.                                   Ảnh: D.Đ

Hồi hộp, mong ngóng xen 
lẫn bâng khuâng vì sắp xa gia 
đình, người thân để lên đường 
nhập ngũ là tâm trạng của thanh 
niên Trần Tấn Việt (SN 2004, ở 
khu phố Bình Chương Nam, 
phường Hoài Đức, TX Hoài 
Nhơn). Việt cho biết, chính 
“ngọn lửa” truyền thống cách 
mạng của gia đình đã thôi thúc 
anh gác nỗi niềm riêng để lên 
đường. “Quân đội là trường học 
lớn của thanh niên, là niềm mơ 
ước và mục tiêu vươn tới của 
không ít thanh niên trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Được học tập, rèn luyện 
trong quân đội là niềm vinh dự, 

tự hào, là trách nhiệm của thanh 
niên Việt Nam”, anh Việt nói.

Theo Phó Bí thư Thị đoàn 
Hoài Nhơn Phạm Ngọc Hoan, 
ngay sau khi Hội đồng Nghĩa 
vụ quân sự (NVQS) thị xã triển 
khai kế hoạch tuyển quân năm 
2022, Ban Thường vụ Thị đoàn 
đã phát động phong trào thanh 
niên viết đơn tình nguyện 
nhập ngũ, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, cổ vũ đến các xã, 
phường. Nhờ vậy, đợt tuyển 
quân năm nay, TX Hoài Nhơn 
có 44 thanh niên viết đơn tình 
nguyện lên đường nhập ngũ.

Thời gian qua, Huyện đoàn 
Phù Cát cũng đã phát động 

phong trào thanh niên tình 
nguyện nhập ngũ, cổ vũ thanh 
niên tự nguyện thực hiện nghĩa 
vụ với Tổ quốc. Đoàn thanh 
niên các xã, thị trấn chủ động 
nắm chắc nguồn thanh niên 
trong độ tuổi, phân loại và có 
biện pháp tuyên truyền phù 
hợp; phối hợp chặt chẽ với các 
hội, đoàn thể tổ chức tốt các 
hoạt động giáo dục, giao lưu, 
thăm hỏi tặng quà thanh niên 
nhập ngũ; khen thưởng, biểu 
dương kịp thời những thanh 
niên viết đơn tình nguyện. Năm 
2023, toàn huyện có 319 thanh 
niên trúng tuyển NVQS, trong 
đó 28 thanh niên tự nguyện viết 

đơn nhập ngũ.
Tại huyện Vân Canh, có 20 

trong số 64 thanh niên nhập 
ngũ đợt này đã viết đơn tình 
nguyện. Huyện Tây Sơn cũng 
có 27 thanh niên tình nguyện 
lên đường thực hiện NVQS.

Theo Tỉnh đoàn, để công tác 
tuyên truyền, vận động thanh 
niên lên đường nhập ngũ đạt 
hiệu quả, từ đầu tháng 9.2022, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã 
chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn 
phối hợp chặt chẽ với các 
ngành chức năng tuyên truyền 
cho ĐVTN về Luật NVQS, trách 
nhiệm của tuổi trẻ trong việc 
xung kích thực hiện NVQS; rà 
soát, nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của ĐVTN trong độ tuổi 
thực hiện Luật NVQS… 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên 
truyền nêu gương, đặc biệt là 
những tấm gương thanh niên 
viết đơn tình nguyện nhập 
ngũ; tổ chức các buổi giao lưu, 
nói chuyện truyền thống giữa 
ĐVTN với các nhân chứng lịch 
sử, CCB, lãnh đạo địa phương 
để cổ vũ, động viên thanh niên 
hăng hái lên đường nhập ngũ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm 
Hồng Hiệp chia sẻ, thông qua 
các hoạt động tuyên truyền 
thường xuyên của cả hệ thống 
chính trị nói chung và các cơ 
sở Đoàn nói riêng, nhiều thanh 
niên trong tỉnh đã nhận thức 
tốt hơn trách nhiệm của mình, 
tự nguyện viết đơn xin nhập 
ngũ, từ đó thể hiện niềm tin, 
lý tưởng; phát huy tinh thần 
tự giác, ý thức, trách nhiệm 
của tuổi trẻ đối với quê hương,  
Tổ quốc.                          DUY ĐĂNG

Anh Phạm Tuấn 
Huy (ảnh) - Gương 
mặt trẻ Việt Nam 
tiêu biểu năm 2014, 
vừa nhận được giải 
thưởng của Viện 
Toán học Clay (Mỹ) - 
nơi trao các giải 
thưởng Toán học 
danh giá nhất của 
Mỹ. Anh Huy sẽ trở thành nghiên cứu 
viên Viện Toán học Clay trong 5 năm, từ 
ngày 1.7.2023.

Mới đây, Viện Toán học Clay công bố 
trao học bổng nghiên cứu cho anh Phạm 
Tuấn Huy. Viện Toán học Clay đánh giá, 
anh Huy là nhà nghiên cứu rất sáng tạo 
và sung sức, người đã có những đóng 
góp cơ bản cho tổ hợp, xác suất, lý thuyết 
số và khoa học máy tính lý thuyết.

Anh Huy học ĐH Stanford từ bậc đại 
học, thạc sĩ đến nghiên cứu sinh tiến sĩ 
và đã công bố 28 bài báo trên các tạp chí 
về Toán học. Khi còn là học sinh Trường 
Phổ thông năng khiếu (ĐHQG TP Hồ 
Chí Minh), anh Phạm Tuấn Huy hai lần 
liên tiếp đoạt HCV tại cuộc thi Olympic 
Toán học quốc tế (năm 2013, 2014). Với 
những thành tích xuất sắc trong học tập, 
anh đã được Trung ương Đoàn trao tặng 
giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam 
tiêu biểu năm 2014. (Theo tienphong.vn)

Gương mặt trẻ Việt Nam 
tiêu biểu nhận giải thưởng 
Toán học Clay

Phát huy vai trò xung kích, tình 
nguyện của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn 
huyện Vân Canh đã làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động ĐVTN, nhân 
dân chung tay xây dựng các công trình 
“Thắp sáng bản làng”. Các công trình 
đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp 
phần thay đổi diện mạo nông thôn tại 
địa phương.

Từ giữa năm 2022, các trục đường 
chính của làng Hà Giao và Kon Lót (xã 
Canh Liên) đã được thắp sáng bằng 
30 bóng đèn năng lượng mặt trời do 
các ĐVTN cùng nhân dân địa phương 
triển khai lắp đặt. Tuyến đường được 
thắp sáng với chiều dài 5 km, có tổng 
kinh phí hơn 60 triệu đồng, do Công ty 
TNHH Quyên Thắng hỗ trợ.

Từ khi công trình được đưa vào sử 
dụng, bà con nhân dân 2 làng ai nấy 
cũng đều phấn khởi. Ông Mang Trí, ở 
làng Hà Giao, cho biết: “Trước chưa có 
điện đường, người dân đi lại khó khăn, 
khi đi ra ngoài đường ban đêm phải 
dùng đèn pin. Nay có tuyến đường được 
thắp sáng, bà con rất phấn khởi, các hoạt 
động của làng cũng sôi nổi, nhân dân 
đoàn kết, gắn bó hơn”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
Canh Liên Đinh Văn Mực đánh giá, từ 
ngày công trình “Thắp sáng bản làng” 
được triển khai trên địa bàn 2 làng 
đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. 
Bà con đi làm về muộn yên tâm hơn 
vì đường sáng, TNGT giảm hẳn, đời 

Chung tay thắp sáng đường quê

ĐVTN Chi đoàn làng Hà Giao (xã Canh Liên, huyện Vân Canh) lắp đặt 
hệ thống điện năng lượng mặt trời.                     Ảnh: Huyện đoàn Vân Canh

sống tinh thần của người dân được 
nâng lên. Đặc biệt, những tuyến đường 
được thắp sáng đã làm diện mạo nông 
thôn ngày càng khởi sắc, góp phần 
hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới.

Tương tự, tại làng Suối Đá (xã Canh 
Hiệp), thực hiện công trình “Thắp 
sáng đường quê”, cuối tháng 9.2022, 
các ĐVTN trong xã và Huyện đoàn 
đã lắp đặt 10 trụ đèn điện năng lượng 
mặt trời trên tuyến đường của làng dài 
1 km, mang lại nhiều niềm vui cho bà 

con nơi đây. 
Theo Bí thư Xã 

đoàn Canh Hiệp Lê 
Viết Quang, công trình 
“Thắp sáng đường 
quê” có ý nghĩa thiết 
thực, thể hiện vai trò 
xung kích, tình nguyện 
của tuổi trẻ trong xây 
dựng nông thôn mới. 
Công trình đưa vào sử 
dụng đã tạo điều kiện 
cho người dân sinh 
hoạt và đi lại dễ dàng 
hơn vào ban đêm, 
đồng thời góp phần 
phòng chống tệ nạn xã 
hội, bảo đảm ANTT ở 
địa phương.

Phó Bí thư Huyện 
đ o à n  V â n  C a n h 
Nguyễn Văn Huy 

thông tin, từ năm 2017 đến nay, Huyện 
đoàn đã vận động các nguồn lực xã hội 
xây dựng 14 công trình “Thắp sáng bản 
làng”, “Thắp sáng đường quê” tại các 
xã, thị trấn với tổng chiều dài 9,5 km, 
tổng trị giá 163 triệu đồng. Thời gian 
tới, Huyện đoàn sẽ tiếp tục huy động 
thêm các nguồn lực để tiếp tục triển 
khai thực hiện các công trình thanh 
niên ý nghĩa, nhằm giúp đỡ người dân, 
góp phần xây dựng nông thôn mới tại 
địa phương.

CHƯƠNG HIẾU
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Quyết tâm ngăn ngừa 
tội phạm ma túy lây lan

Đội CSĐT tội phạm về ma túy (CA Quy Nhơn) đấu tranh với đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. 
Ảnh: M.N

Năm 2022, cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT 
tội phạm về ma túy (CA TP Quy Nhơn) đã 
trực tiếp và phối hợp phát hiện 30 vụ/56 
đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép 
chất ma túy. Qua đó, đã khởi tố 23 vụ/51 
bị can. Kết luận điều tra 23 vụ/50 bị can 
(tăng 1 vụ, 2 bị can so với cùng kỳ năm 
2021; tăng 5 vụ, 27 bị can so với cùng kỳ 
năm 2019). Đồng thời, xử phạt vi phạm 
hành chính 42 đối tượng, phạt tiền gần 60 
triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép 
chất ma túy; đưa 2 đối tượng vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc (vượt 100% so với 
chỉ tiêu). 

Trong số 30 vụ ma túy mà đơn vị làm 
rõ, nổi bật là xác lập, đấu tranh thành công 
chuyên án 0322M vào cuối tháng 6.2022, 
bắt và xử lý các đối tượng trong đường 
dây mua bán ma túy, gồm Võ Hoàng 
Thiên (SN 1995), Võ Hoàng Thông (SN 
2002) và Phan Thế Long (SN 2000, cùng 
ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn). Đây 
là nhóm tội phạm mua bán ma túy với số 
lượng lớn, nhiều đối tượng cùng tham 
gia, trải dài trên khắp địa bàn thành phố 
và các địa bàn lân cận. Qua đấu tranh, 
đơn vị thu giữ 86,3624 g ma túy loại 
Methamphetamine và 1,9829 g MDMA. 
Đây là một trong những vụ án mà CA 
thành phố phát hiện, thu giữ được số 
lượng ma túy nhiều trong thời gian qua; 
qua đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can. 

Cũng trong khoảng thời gian này, đơn 
vị phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về 
ma túy (CA tỉnh) phát hiện, bắt quả tang 
Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1999, ở huyện 
Tuy Phước) đang cất giấu trong người 2 

Năm 2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CA TP Quy Nhơn) đạt danh hiệu Đơn vị 
Quyết thắng. Thành tích nổi bật của đơn vị là đề ra nhiều giải pháp thiết thực, qua đó ngăn chặn 
hiệu quả và đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, không để diễn biến phức tạp trên địa bàn.

gói ma túy đá để đi bán cho người nghiện. 
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tịnh, cơ 
quan chức năng thu giữ thêm gần 200 
viên thuốc lắc và 7 gói ma túy đá khác với 
tổng trọng lượng gần 120 g, cùng một số 
tang vật có liên quan đến hành vi mua, 
bán ma túy.

Một trong những dấu ấn nổi bật 
trong công tác của Đội CSĐT tội phạm về  
ma túy (CA TP Quy Nhơn) là chủ động 
đấu tranh, triệt xóa nhiều ổ ma túy tại các 
chung cư trên địa bàn, không để lây lan, 
diễn biến phức tạp. Trong năm, đơn vị 
phát hiện 6 vụ mua bán, sử dụng ma túy 
ở các khu chung cư, khởi tố 16 đối tượng 
về các tội danh có liên quan. Đơn cử là 

việc phát hiện đường dây bán lẻ ma túy ở 
chung cư Ecolife Riverside thuộc phường 
Nhơn Bình vào giữa năm 2022. Đối tượng 
cầm đầu là Nguyễn Thành Trung (27 tuổi, 
ở huyện Tuy Phước) thuê căn hộ ở tầng 8 
chung cư để làm nơi mua bán; nhiều đối 
tượng nghiện khác thuê căn hộ ở tầng 22 
cùng chung cư này để sử dụng ma túy 
mua từ Trung. 

Quá trình thu thập tài liệu, CA xác 
định, Nguyễn Thành Trung không chỉ 
bán cho các đối tượng nghiện ở chung cư 
mà còn bán qua mạng xã hội Zalo, nhận 
“đơn” sau đó đi giao hàng tại các địa điểm 
mà khách có nhu cầu.

MINH NGỌC

Kiên quyết xử lý tội phạm gây tổn hại sức khỏe, 
tính mạng người khác

Tội phạm gây tổn hại sức khỏe, tính 
mạng người khác hoạt động theo băng 
nhóm đang diễn biến phức tạp. Đáng 
nói, không ít đối tượng sẵn sàng tham 
gia đánh, chém người khác dù không hề 
quen biết hay mâu thuẫn gì với nạn nhân.

Vụ án Phan Tấn Kỳ (SN 2002, ở huyện 
Hoài Ân) cùng đồng bọn phạm tội giết 
người mà TAND tỉnh xét xử trong những 
ngày giáp tết Quý Mão 2023 vừa qua là 
một ví dụ cho sự a dua và vô cớ đánh 
người của các bị cáo. Trong lúc ăn nhậu, 
giữa Kỳ và Đào Xuân Tân (SN 1992, ở 
huyện Hoài Ân) xảy ra mâu thuẫn, thách 
thức đánh nhau. Sau đó, Kỳ về nhà lấy 
hung khí để đi đánh nhau. Biết em mình 
sẽ đi đánh nhau, thay vì can ngăn thì Phan 
Tuấn Kiệt (SN 1999, anh ruột Kỳ) lại chọn 
cách đi cùng. “Vì muốn bênh vực và giúp 
sức cho em, ngay lập tức bị cáo cùng đi 
chứ không suy nghĩ gì thêm”, Kiệt thừa 
nhận. Chính từ sự côn đồ của các bị cáo, 
nạn nhân của vụ án này hiện bị liệt nửa 
người, tổn thương cơ thể với tỷ lệ 78%.

Ở một vụ án khác, bị cáo Mai Văn 
Quỳnh (SN 2001, ở TX An Nhơn) cũng 
khai nhận nguyên nhân ra tay đánh, chém 
nạn nhân N.T.S. (SN 1969, ở TX An Nhơn) 
gây thương tật tỷ lệ 53%, rằng: “Bị cáo 
không hề được người trực tiếp có mâu 
thuẫn với nạn nhân rủ đi đánh nhau, bản 
thân cũng không quen hay mâu thuẫn gì, 

Quang cảnh phiên tòa xét xử Phan Tấn Kỳ cùng đồng bọn phạm tội 
giết người.                         Ảnh: K.A

khi đi theo cũng chỉ nghĩ đi đánh giải vây 
thôi. Khi đến nơi, thấy nhiều người đang 
vây quanh nên bị cáo lao vào chém chứ 
cũng không biết ai là ai!”.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều bị cáo 
chính của các vụ án đã được đưa ra xét xử 
về tội giết người và cố ý gây thương tích gần 
đây. Đáng nói, các bị cáo tuy không trực tiếp 
gây mâu thuẫn với nạn nhân, nhưng lại là 
người tham gia sự việc “nhiệt tình nhất” và 
trở thành bị cáo chính của vụ án. 

Theo ông Đỗ Văn Quý, Trưởng Phòng 
Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều 
tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự 
về trật tự xã hội (Viện KSND tỉnh), điểm 
chung của loại án này là các đối tượng 
hoặc là kích động nhiều kẻ khác cùng tham 
gia, hoặc nhiều đối tượng thấy đánh nhau 

thì a dua chạy theo; đều 
sử dụng hung khí nguy 
hiểm để giải quyết mâu 
thuẫn và giải quyết tới 
cùng. Vậy nên, dù trong 
mỗi vụ án có thể chỉ 1 nạn 
nhân bị chết, bị thương 
nhưng các đối tượng gây 
án đều bị khởi tố, điều 
tra chung về tội danh 
giết người, thậm chí có 
vụ còn có tình tiết tăng 
nặng là giết nhiều người. 

Bởi, Bộ luật Hình sự 
năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy 
định xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm 
quyền con người, quyền cơ bản của công 
dân, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc 
đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong 
đó, nhóm tội cố ý gây thương tích hoặc 
gây tổn hại sức khỏe người khác có khung 
hình phạt cao nhất là chung thân.

Chánh án TAND tỉnh Lê Văn Thường 
cho biết: “Qua thực tế xét xử, có không ít 
vụ án xảy ra với hậu quả rất nghiêm trọng. 
Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ, 
đã có không ít bị cáo trực tiếp gây ra cái 
chết cho nạn nhân bị tuyên án với khung 
hình phạt chung thân. Đây là mức án đúng 
pháp luật, là hồi chuông cảnh tỉnh cho 
những ai thích a dua và giải quyết mâu 
thuẫn bằng bạo lực”.                     KIỀU ANH

Phát hiện, xử lý 
hơn 9.000 
trường hợp 
vi phạm giao thông

(BĐ) - Trong đợt cao điểm bảo đảm 
trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp Tết 
dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão 
và các lễ hội đầu xuân 2023, bên cạnh 
lực lượng CSGT làm chủ công, CA 
tỉnh còn huy động tối đa lực lượng 
cảnh sát (kể cả CA xã, phường, thị 
trấn), áp dụng triệt để phương tiện 
hiện có để giám sát, phát hiện và xử 
lý ngay các hành vi vi phạm trật tự 
ATGT trên cả 3 lĩnh vực giao thông 
(đường bộ, đường sắt và đường thủy 
nội địa). 

Qua đó, đã phát hiện, xử lý hơn 
9.000 trường hợp vi phạm các quy 
định về ATGT, phạt hơn 16 tỷ đồng. 
Trong đó, các hành vi vi phạm chủ 
yếu là điều khiển phương tiện tham 
gia giao thông khi đã sử dụng rượu, 
bia, chất kích thích; chạy quá tốc 
độ quy định; không chấp hành đèn 
tín hiệu giao thông; không đội mũ  
bảo hiểm...

CSGT toàn tỉnh vẫn đang tiếp tục 
tập trung lực lượng để thường xuyên 
kiểm soát và xử lý các trường hợp 
vi phạm trật tự ATGT, trong đó tập 
trung xử lý mạnh đối với các hành vi 
là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT 
trên các tuyến giao thông từ quốc lộ 
đến đường nông thôn.

N.LINH

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết 
định số 136/QĐ-UBND công bố Danh 
mục văn bản quy phạm pháp pháp 
luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu 
lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần 
trong năm 2022. Theo đó, trong năm 
2022, có 59 văn bản quy phạm pháp 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, gồm 10 
nghị quyết của HĐND tỉnh và 49 quyết 
định của UBND tỉnh; 23 văn bản quy 
phạm pháp luật hết hiệu lực một phần 
do được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
phần văn bản, gồm 8 nghị quyết của 
HĐND tỉnh và 15 quyết định của  
UBND tỉnh.

 Thanh tra tỉnh đã tổ chức công 
bố Quyết định thanh tra số 1078/
QĐ-TTT của Chánh Thanh tra tỉnh 
về thanh tra việc chấp hành chính 
sách, pháp luật trong công tác quản 
lý, sử dụng đất đai, việc cho thuê đất 
và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại 
các cụm công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2016 - 2021. Đây là cuộc thanh tra đã 
được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, 
bổ sung trong năm 2022. 

M.LÂM 

TIN VẮN

CSGT đo nồng độ cồn đối với người điều khiển 
phương tiện tham gia giao thông.               Ảnh: N.L
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Khuyến khích các địa phương chủ động 
đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 
48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai 
đoạn 2023 - 2030.                                                  Ảnh: SGGP

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 
48-KL/TW về tiếp tục thực hiện sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai 
đoạn 2023 - 2030.

Kết luận nêu rõ việc sắp xếp đơn vị 
hành chính là chủ trương lớn của Đảng. 
Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị 
hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn  
2019 - 2021 đã giảm đáng kể số lượng 
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, góp 
phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản 
biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, 
mở rộng không gian phát triển, phát huy 
tiềm năng, lợi thế của các địa phương.

Tuy nhiên, việc sắp xếp đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 
2021 còn một số hạn chế như: Chưa thực 
hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp và giải 
quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, 
công chức dôi dư; chất lượng đô thị chưa 
được bảo đảm do sáp nhập đơn vị hành 
chính nông thôn vào đơn vị hành chính 
đô thị.

Ngoài ra, việc sắp xếp, xử lý các trụ sở 
làm việc dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành 
chính còn bất cập; việc thực hiện các chính 
sách đặc thù đối với đơn vị hành chính 
mới sau khi sắp xếp chưa kịp thời.

Để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp 
xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
giai đoạn 2023 - 2030, Bộ Chính trị yêu cầu 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, 
ngày 24.12.2018 của Bộ Chính trị về việc 
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện 
và cấp xã.

Tổng kết những vấn đề đã rõ, đã 
được thực tiễn chứng minh là đúng trong 
giai đoạn 2019 - 2021 để hoàn thiện các 
văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức 
thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị 
hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn  
2023 - 2030.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 phải 
phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch 
nông thôn, quy hoạch đô thị; xác định rõ 

đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải bảo 
đảm sự đồng thuận của nhân dân.

Khuyến khích các địa phương chủ 
động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính 
tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa 
phương (kể cả các đơn vị hành chính đã 
bảo đảm tiêu chuẩn).

Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ 
trường hợp địa phương có nhu cầu sắp 
xếp) đối với các đơn vị hành chính đã 
thực hiện sắp xếp giai đoạn trước, ổn định 
từ lâu, có vị trí biệt lập, có các yếu tố đặc 
thù và các đơn vị hành chính nông thôn 
đã được quy hoạch thành đơn vị hành 
chính đô thị.

Căn cứ tiêu chuẩn của đơn vị hành 
chính, đặc thù vùng miền để tiếp tục 
thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã như sau:

- Đến năm 2025: Hoàn thành sắp xếp 
đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 

xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện 
tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% 
quy định; đơn vị hành chính cấp huyện 
đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự 
nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 
200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã 
đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự 
nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 
300% quy định.

- Đến năm 2030: Hoàn thành sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn 
lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện 
tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% 
quy định; đơn vị hành chính cấp huyện 
đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự 
nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 
200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã 
đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự 
nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 
300% quy định…

 (Theo laodong.vn)

Công bố lệnh của 
Quyền Chủ tịch nước 
về Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh mới

Ngày 3.2, Văn phòng Chủ tịch nước 
tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền 
Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội  
khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường 
lần thứ 2 ngày 9.1.2023. Luật có hiệu lực 
từ ngày 1.1.2024.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 
có những quy định mới nhằm nâng cao 
kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý 
hoạt động của người hành nghề; nâng 
cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành 
nghề... Cùng với đó, nâng cao chất lượng 
cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận 
dịch vụ của người dân với dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh. 

Bên cạnh đó, đổi mới một số quy định 
liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện 
cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Bổ 
sung quy định cụ thể về tự chủ đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước. 
Bổ sung quy định về các hình thức huy 
động nguồn lực của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh.

Luật này cũng đã quy định cụ thể các 
yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh; đồng thời quy định giá khám 
bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của nhà nước bảo đảm được 
tính đúng, tính đủ theo lộ trình do Chính 
phủ quy định để bù đắp chi phí thực hiện 
khám bệnh, chữa bệnh và có tích lũy.

(Theo nld.com.vn)

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 có quy mô lớn nhất 
từ trước đến nay

Ra mắt Bộ sách 
thường thức chính trị

Sáng 3.2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại 
Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 
Chí Minh phối hợp Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu 
Bộ sách thường thức chính trị - bộ sách lý 
luận phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi 
mới đất nước; tổ chức tọa đàm “Lan tỏa tri 
thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước 
theo Đảng quang vinh”.

Bộ sách được biên soạn bởi nhóm tác 
giả, các nhà khoa học ở các viện chuyên 
ngành của Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh.

Bộ sách gồm nhiều cuốn sách nhỏ 
thuộc 10 nhóm vấn đề: Thường thức về 
triết học Mác - Lênin; Thường thức về 
kinh tế chính trị Mác - Lênin; Thường thức 
về chủ nghĩa xã hội khoa học; Thường 
thức về tư tưởng Hồ Chí Minh; Thường 
thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; 
Thường thức về xây dựng Đảng Cộng sản 
Việt Nam; Thường thức về hệ thống chính 
trị Việt Nam; Thường thức về nhà nước 
và pháp luật; Thường thức về văn hóa; 
Thường thức về dân tộc, tôn giáo.

 (Theo nhandan.vn)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương 
tham quan gian trưng bày sách.

Tổ chức lễ giao nhận quân trên cả nước từ ngày 6 - 10.2

Các tân binh huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, 
lên đường nhập ngũ.                         Ảnh tư liệu: TTXVN

Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-TTg 
ngày 4.10.2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 
2023, Quyết định số 4205/QĐ-BQP ngày 
19.11.2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân 
nhập ngũ năm 2023, từ ngày 6 - 10.2.2023, 
thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên 
đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2023.

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 
2023 tại các địa phương sẽ diễn ra trong 
5 ngày. Trong đó, ngày 6.2 sẽ có 19 tỉnh, 
thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: 
Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc 
Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng 
Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, 
Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng 

Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, 
Thừa Thiên - Huế.

Ngày 7.2, có 3 tỉnh tổ chức lễ giao nhận 
quân gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

24 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận 

quân vào ngày 8.2 gồm: Tuyên Quang, Yên 
Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia 
Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, TP Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây 
Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình 
Thuận, Lâm Đồng.

Trong ngày 9.2, sẽ có 12 tỉnh, thành 
phố tổ chức lễ giao nhận quân, gồm: Tiền 
Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, 
Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, 
An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

5 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân cuối 
cùng vào ngày 10.2 là Hà Giang, Lào Cai, 
Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

 (Theo VTV.VN)

Ngày 3.2, tại TP HCM, UBND tỉnh Đắk 
Lắk tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội cà 
phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Lễ hội có chủ đề “Buôn Ma Thuột - 
Điểm đến của cà phê thế giới” diễn ra từ 
ngày 10 đến 14.3.2023 tại TP Buôn Ma Thuột 
và một số địa phương của tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh các nội dung khai mạc, bế 
mạc, lễ hội đường phố, trong khuôn khổ 

sự kiện còn có hàng loạt hoạt động như 
cuộc thi video giới thiệu về cà phê Buôn 
Ma Thuột, biểu diễn vở ca kịch Khát vọng 
Dam Săn, lễ hội ánh sáng, triển lãm ảnh 
nghệ thuật, hội thi chế tác sản phẩm mỹ 
phẩm từ cây cà phê, hội đua thuyền độc 
mộc, hội voi Buôn Đôn, hội thảo chuyên 
ngành cà phê... Đặc biệt, với chương 
trình Ngày hội cà phê, du khách có cơ 

hội thưởng thức đặc sản cà phê miễn phí...
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần này 

có 18 hoạt động chính thức và nhiều hoạt 
động hưởng ứng, được tổ chức với quy 
mô lớn hơn so với 7 lần tổ chức trước đó.

Ban tổ chức cho biết lễ hội lần này do 
hoa hậu H’Hen Niê làm đại sứ truyền 
thông, đây cũng là lần thứ 2 hoa hậu đảm 
nhận trọng trách này.                 (Theo TTO)
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Bình Định

THÔNG BÁO KÊ KHAI DI DỜI MỒ MẢ
Các hộ gia đình cá nhân đăng ký kê khai, di dời mồ mả 

bị ảnh hưởng do GPMB dự án xây dựng Tuyến Đường ven biển 
(ĐT.639), đoạn QL 1D đến QL 19 mới, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn

Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 8.9.2022 của UBND 
tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tuyến Đường 
ven biển (ĐT.639), đoạn QL 1D đến QL 19 mới. 

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thông báo cho các hộ gia đình, cá 
nhân có mồ mả thân nhân chôn cất tại các gò có tục danh là: Gò 
Tảo Trên (trước nhà ông Nguyễn Cứu và đối diện Trụ sở khu phố 3, 
phường Nhơn Bình) và Gò Dè (gần khu vực Trạm phát sóng di động 
Viettel, khu phố 3, phường Nhơn Bình) đến tại Trụ sở khu phố 3, 
phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn để làm thủ tục kê khai mồ mả.

Thời gian đăng ký kê khai bắt đầu kể từ ngày 6.2.2023 trong giờ 
hành chính. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có 
thân nhân của các ngôi mộ đến kê khai thì Ban Giải phóng mặt bằng 
tỉnh sẽ phối hợp các đơn vị làm thủ tục di dời các ngôi mộ nói trên 
đến khu cải táng theo quy định của pháp luật. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, số 20 Ngô Thời Nhiệm, TP Quy 

Nhơn, số điện thoại: 0256.3747786; hoặc liên hệ ông Nguyễn Ngọc 
Quốc Lâm, cán bộ Phòng GPMB - Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, số điện 
thoại 0988040602.

- UBND phường Nhơn Bình, tổ 11, khu vực 2, phường Nhơn Bình,  
TP Quy Nhơn, liên hệ ông Hưng, cán bộ Địa chính phường Nhơn Bình,  
số điện thoại 0814486937.

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: 3.990.000.000 đồng. Bằng chữ:  
Ba tỷ, chín trăm, chín mươi 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 7.2.2023 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 30 phút, ngày 10.2.2023): 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 30 phút, ngày 
10.2.2023, tại Trụ sở Agribank 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

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH
THÔNG BÁO

Phát hành hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh kính thông báo phát hành hồ sơ 
đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội Tân Đại 
Minh 2 (Lamer 2) - đợt 6, với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 1.1.2023 đến 28.2.2023.
- Số lượng căn hộ: 674 căn, diện tích từ 54,44 m2 đến 70 m2.
- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng kinh doanh công ty - Số 363 Tây 

Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giờ, ngày làm việc: Giờ hành chính, tất cả các ngày trong tuần.
- Điện thoại: 02563 847 999.
- Hướng dẫn và tư vấn hồ sơ đăng ký: Tại văn phòng kinh doanh Công ty.
Vậy Công ty kính thông báo để mọi người dân, đủ điều kiện và có nhu 

cầu mua được biết và liên hệ nhận hồ sơ và đăng ký mua, thuê mua theo 
quy định. Sau thời gian trên, Công ty sẽ tổng hợp tổ chức kiểm tra xét duyệt 
hồ sơ theo quy định.

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 4.2.2023

  
 

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

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

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không 

mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào vài 

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

THÔNG BÁO 
Truy tìm người làm chứng vụ TNGT đường bộ 

Cơ quan CSĐT CA TX An Nhơn đang thụ lý giải quyết tin báo tội 
phạm đối với vụ TNGT đường bộ xảy ra tại Km (1211 + 500) QL 1A đoạn 
qua khu vực Liêm Trực, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định: Khoảng 20 giờ 20 phút 
ngày 1.2.2023, tại Km (1211 + 500) QL 1A qua khu vực Liêm Trực, phường 
Bình Định, TX An Nhơn xảy ra vụ TNGT đường bộ. Tại hiện trường ghi 
nhận xe mô tô biển số 77G1-776.97 do anh Trần Văn Bé, sinh năm 1970, 
HKTT: Thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 
Định điều khiển chạy hướng Nam - Bắc ngã trên đường và anh Bé tử 
vong tại chỗ; nhận định do xe ô tô giẫm qua phần đầu nạn nhân và đã 
rời khỏi hiện trường.

Vậy ai là người làm chứng, người chứng kiến vụ TNGT đường bộ nói 
trên thì liên hệ CA TX An Nhơn (địa chỉ: 74 Lê Hồng Phong, phường 
Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 0256. 3835210 
hoặc Điều tra viên Phạm Thành Hiếu, số điện thoại 0941 446 799) để 
làm việc, cung cấp thông tin hoặc gửi thư cung cấp thông tin nhằm tạo 
điều kiện để Cơ quan CSĐT giải quyết tin báo về tội phạm đúng quy 
định pháp luật.
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Bình Định

Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386

Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com/ hoặc https://dgts.moj.gov.vn/

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

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo tổ chức đấu giá quyền sử 
dụng đất ở, quỹ đất do UBND TP Quy Nhơn quản lý, cụ thể như sau:
v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 18.2.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 

15.2.2023.

Ký hiệu 
lô đất Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu nhà ở Hồ sinh thái Đống Đa, phường Trần Hưng Đạo

Lô C13 Đường Bùi Xuân Phái, LG 15 m 83,90 46.000.000 3.859.400.000 80 600

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng, phường Nhơn Phú

Lô 23A
(lô góc)

Đường Đ2 và đường Đ5 (khu G), 
LG 15 m  - 14 m 92,00 19.200.000 1.766.400.000 40 350

Lô 01B Đường Đ2 (khu D), lộ giới 15 m 87,50 16.000.000 1.400.000.000 30 220

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý

Lô 13 Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m, 
khu OLK-07 125,00 25.000.000 3.125.000.000 70 500

Lô 14 Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m, 
khu OLK-07 125,00 25.000.000 3.125.000.000 70 500

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 
Lô 01

(lô góc)
Đường ĐS5, lộ giới 13 m - Đường 
ĐS 7, lộ giới 13 m, khu A7 113,00 18.000.000 2.034.000.000 50 350

Lô 02 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

Lô 03 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

Lô 04 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

Lô 05 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 25.2.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 

22.2.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu QHDC Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa

Lô 39 Đường Lê Thanh Nghị, LG 12 m 64,00 42.000.000 2.688.000.000 60 500

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng, phường Nhơn Phú

Lô 04 Đường Đ6, lộ giới 20 m - khu B 118,70 18.000.000 2.136.600.000 50 400

Lô 05 Đường Đ6, lộ giới 20 m - khu B 127,00 18.000.000 2.286.000.000 50 400

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý

Lô 10 Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m, 
khu OLK-07 125,00 25.000.000 3.125.000.000 70 500

Lô 11 Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m, 
khu OLK-07 125,00 25.000.000 3.125.000.000 70 500

Lô 12 Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m, 
khu OLK-07 125,00 25.000.000 3.125.000.000 70 500

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 

Lô 06 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

Lô 07 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

Lô 08 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

Lô 09 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 4.3.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 

1.3.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu QHDC Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa

Lô 40 Đường Lê Thanh Nghị, LG 12 m 56,00 42.000.000 2.352.000.000 50 400

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng, phường Nhơn Phú

Lô 04 Đường Đ6, lộ giới 20 m - khu B 123,70 18.000.000 2.226.600.000 50 400

Lô 05 Đường Đ6, lộ giới 20 m - khu B 126,40 18.000.000 2.275.200.000 50 400

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý

Lô 07 Đường N3, LG 16 m, khu OLK-07 109,00 22.000.000 2.398.000.000 50 400
Lô 08 

(lô góc)
Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m và 
đường N3, LG 16 m, khu OLK-07 152,00 30.000.000 4.560.000.000 100 700

Lô 09 Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m, 
khu OLK-07 125,00 25.000.000 3.125.000.000 70 600

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 

Lô 10 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

Lô 11 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

Lô 12 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

Lô 13 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 11.3.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 

8.3.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu QHDC Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa

Lô 41 Đường Lê Thanh Nghị, LG 12 m 56,00 42.000.000 2.352.000.000 50 400

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng -  Côn trùng, phường Nhơn Phú

Lô 10B Đường Đ1, lộ giới 14 m - khu A  70,00 14.000.000 980.000.000 30 150

Lô 10C Đường Đ1, lộ giới 14 m - khu A  70,00 14.000.000 980.000.000 30 150

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý
Lô 04

(lô góc)
Đường N3, lộ giới 16 m và đường 
D5, lộ giới 10 m, khu OLK-07 120,20 26.400.000 3.173.280.000 70 500

Lô 05 Đường N3, LG 16 m, khu OLK-07 109,00 22.000.000 2.398.000.000 50 400

Lô 06 Đường N3, LG 16 m, khu OLK-07 109,00 22.000.000 2.398.000.000 50 400

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 

Lô 14 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

Lô 15 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

Lô 16
(lô góc)

Đường ĐS7, lộ giới 13 m - Đường 
ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 106,50 18.000.000 1.917.000.000 50 300

Lô 17 Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 100,00 15.000.000 1.500.000.000 40 300

v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 18.3.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 

15.3.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng, phường Nhơn Phú
Lô 08

(lô góc)
Đường Đ1, lộ giới 14 m và đường 
Đ7, lộ giới 9 m - khu A 73,80 16.800.000 1.239.840.000 30 200

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý

Lô 01 Đường D5, LG 10 m, khu OLK-07 105,50 16.000.000 1.688.000.000 40 300

Lô 02 Đường D5, LG 10 m, khu OLK-07 105,50 16.000.000 1.688.000.000 40 300

Lô 03 Đường D5, LG 10 m, khu OLK-07 105,50 16.000.000 1.688.000.000 40 300

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 

Lô 18 Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 100,00 15.000.000 1.500.000.000 40 300

Lô 19 Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 100,00 15.000.000 1.500.000.000 40 300

Lô 20 Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 100,00 15.000.000 1.500.000.000 40 300

Lô 21 Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 100,00 15.000.000 1.500.000.000 40 300

Lô 22 Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 100,00 15.000.000 1.500.000.000 40 300

Lô 23
(lô góc)

Đường ĐS8, lộ giới 1 3 m - Đường 
ĐS 4, lộ giới 10 m, khu A7 119,50 18.000.000 2.151.000.000 50 350

vTrường hợp các lô đất đấu giá không thành thì thời gian nộp hồ sơ kết 
thúc vào lúc 16 giờ thứ Tư và tổ chức đấu giá vào thứ Bảy các tuần tiếp theo.
v Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày thông báo đến ngày mở cuộc 

đấu giá.
v Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân 

đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm: 1 đơn đăng ký đấu 
giá (mẫu do Công ty phát hành); 1 chứng từ nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ 
sơ đấu giá; 1 bản sao giấy CMND/CCCD; 1 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1).

* Tất cả 4 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty 
cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.
v Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định. 
v Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản 

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau: 
Tài khoản số: 0051000086868 tại VCB Bình Định; Tài khoản số: 1355 777 777 

tại VCB Quy Nhơn; Tài khoản số: 55810003956666 tại BIDV Quy Nhơn; Tài khoản 
số: 110609331111 tại Vietinbank Bình Định; Tài khoản số: 114002776548 tại 
Vietinbank Phú Tài.

Nội dung nộp tiền: (Họ tên người tham gia đấu giá)....nộp tiền đấu giá đất  
Quy Nhơn.
v Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Nộp chung với tiền đặt 

trước vào tài khoản Công ty tại các ngân hàng.
v Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.
v Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá 

bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
v Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa 

chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
v Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND TP Quy Nhơn.
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Năm 2023 được dự báo sẽ nóng hơn 
năm 2022, theo dự báo của các nhà khoa 
học khí tượng tại Cơ quan hàng không 
vũ trụ Mỹ (NASA).

Nếu nhìn trên thực tế thì ngay tháng 
1 năm nay, châu Âu đã ít tuyết, còn Mỹ 
thì chịu cảnh lụt lội trong mùa đông.

Hãy chuẩn bị đón năm 2023 ấm áp, 
hay là nóng nực - tùy từng khu vực. 
Mặc dù 2022 đã là năm có nhiệt độ 
cao hàng thứ 6 mà con người ghi nhận 
được, bất chấp năm ngoái là năm của 
hiện tượng La Nina lẽ ra phải mát 
mẻ và nhiệt độ trung bình toàn cầu 
phải giảm.

Ông Gavin Schmidt - Giám đốc Viện 
nghiên cứu vũ trụ Goddard, NASA cho 
biết: “Nhiệt độ đang tăng khoảng 0,2 độ 
C mỗi thập kỷ… Chúng ta đang ở năm 
của hiện tượng La Nina mà lại ấm như 
năm 2016, là năm của hiện tượng El Nino 
- mà năm đó là năm El Nino mạnh”.

Hiện tượng La Nina đang ở năm 
thứ ba liên tiếp, nhưng năm ngoái nó 
chỉ làm nhiệt độ toàn cầu giảm khoảng 
0.06 độ C, khiến năm ngoái trở thành 
năm La Nina nóng nhất trong lịch sử.

NASA cho hay, năm ngoái nhiệt độ 

Năm 2023 được dự báo 
sẽ nóng hơn năm 2022

toàn cầu đã tăng 1,1 độ C so với hồi 
giữa thế kỷ XIX. Kết quả phân tích dữ 
liệu của NASA được chứng minh trên 
thực tế qua những hiện tượng thời tiết 
cực đoan xảy ra khắp cả năm.

“Chúng tôi dự báo 2023 sẽ nóng hơn 
2022. Vì hiện tượng La Nina sẽ yếu 
đi, và năm nay lại tiếp tục đà tăng 
nhiệt đã diễn ra lâu nay”, ông Gavin 
Schmidt nói.                (Theo VTV.VN)

Biến đổi khí hậu gây lũ quét tại bang Virginia, Mỹ ngày 13.7.2022.                      Ảnh: Daily Mail/TTXVN

EU - Ukraine 
tổ chức Hội nghị 
thượng đỉnh 

Ngày 3.2, Hội nghị thượng đỉnh Liên 
minh châu Âu (EU) - Ukraine diễn ra 
tại thủ đô Kiev (Ukraine). Sự kiện này 
đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của 
dư luận, khi được đánh giá là vô cùng 
quan trọng đối với nỗ lực gia nhập 
mái nhà chung châu Âu của Ukraine.

Hội nghị tập trung vào tiến trình 
đàm phán gia nhập EU sau khi Ukraine 
thực hiện tất cả các khuyến nghị của 
Ủy ban châu Âu (EC). Theo Ngoại 
trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, 
Ukraine đang chuẩn bị trình bày kết 
quả thực hiện toàn bộ 7 khuyến nghị 
của EC tại hội nghị với kỳ vọng nhận 
được những đánh giá tích cực từ phía 
khối này.

Chủ đề ưu tiên sẽ được các bên 
đưa vào bàn thảo là triển vọng bắt 
đầu quá trình đàm phán gia nhập EU 
sớm nhất có thể. Ukraine tin tưởng 
vào tiến bộ đáng kể trong quá trình 
tiếp cận thị trường nội khối của EU 
và hợp tác năng lượng. Bên cạnh đó, 
tình hình an ninh, công tác triển khai 
Công thức Hòa bình của Tổng thống 
Ukraine Volodymyr Zelensky và vấn 
đề tái thiết sau xung đột cũng sẽ được 
xem xét. Kết thúc hội nghị, EU và 
Ukraine dự kiến sẽ ký kết một số văn 
kiện và ra tuyên bố chung.          

         (Theo VOV.VN)

Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ 9 nước phản đối về việc 
đóng cửa lãnh sự quán

Bộ trưởng Quốc Ukraine cảnh báo 
Moskva đang tập hợp khoảng 500 
nghìn binh sĩ ở biên giới để chuẩn bị 
cho một cuộc tấn công lớn mới, chỉ vài 
tuần trước ngày đánh dấu một năm 
cuộc xung đột.

Theo tờ The Hill, Tổng thống 
Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2.2 
đã đưa ra một thông điệp rõ ràng tới 
phương Tây khi ông dự báo rằng Điện 
Kremlin đang tập hợp lực lượng để 
“trả đũa”.

“Lúc này Nga đang tập trung lực 
lượng. Tất cả chúng ta đều biết điều 
đó. Họ đang chuẩn bị cố gắng trả thù, 
không chỉ chống lại Ukraine, mà còn 
chống lại một châu Âu tự do và thế 
giới tự do”, ông Zelensky nói trong một 
cuộc họp báo cùng với người đứng đầu 
Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, 
theo hãng tin AFP.

Trước đó ngày 1.2, Bộ trưởng Quốc 

Một ngày sau khi chính quyền 
quân sự Myanmar tuyên bố gia hạn 6 
tháng tình trạng khẩn cấp, Hội đồng 
Hành chính Nhà nước Myanmar đã 
ban bố thiết quân luật tại 37 thị trấn 
thuộc 4 khu vực và 4 bang ở quốc gia 
Đông Nam Á này.

Tân Hoa xã đưa tin, theo lệnh 
của Hội đồng được ban hành vào tối 
2.2, thiết quân luật có hiệu lực tại 
37 thị trấn bao gồm 11 thị trấn vùng 
Sagaing, 7 thuộc bang Chin, 5 thuộc 
vùng Magway và Bago, 4 thuộc bang 
Kayah, 2 thuộc vùng Taninthayi và 
bang Kayin và 1 thuộc bang Mon.

Tuyên bố của Hội đồng nêu rõ đã 
trao quyền hành chính và tư pháp cho 
chỉ huy các bộ chỉ huy quân sự tại địa 
phương để thực hiện an ninh, duy trì 
luật pháp và sự yên bình. 

(Theo Vietnam+)

Nga dồn nửa triệu quân sát biên giới 
cho đợt tấn công mới

phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói 
với truyền thông Pháp rằng Nga có 500 
nghìn quân sẵn sàng cho một cuộc tấn 
công trong vài tuần nữa. Con số đó cao 
hơn nhiều so với 300 nghìn tân binh mà 
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra 
lệnh động viên vào mùa thu năm 2022. 

(Theo TTXVN)

Binh sĩ Nga tham gia một cuộc tập trận ở 
Sernovodsky.                           Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Myanmar ban bố 
tình trạng 
thiết quân luật 
tại 37 thị trấn

Lực lượng an ninh gác trên đường phố tại 
Yangon, Myanmar.                   Ảnh: AFP/TTXVN

 Theo THX, Đặc phái viên của LHQ 
tại Iraq, bà Jeanine Hennis-Plasschaert 
ngày 2.2 đã kêu gọi giới chính trị Iraq tận 
dụng tình hình hiện nay để chấm dứt chu 
kỳ bất ổn kéo dài.
 Ngày 3.2, Quốc hội Peru đã bỏ 

phiếu bác bỏ đề xuất của đảng Peru Tự do 
về việc tổ chức bầu cử trong năm nay. Chỉ 
một ngày trước đó, một đề xuất tương tự 
nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình tại Peru 
cũng đã bị Quốc hội nước này bác bỏ.
 Chính phủ Ukraine cho biết nước 

này ngày 2.2 đã ký thỏa thuận gia nhập 
Chương trình Thị trường chung (SMP) 
của Liên minh châu Âu (EU) với ngân sách 
4,2 tỷ euro.
 Hong Kong (Trung Quốc) đang 

tặng 500 nghìn vé máy bay miễn phí 
nhằm thu hút khách du lịch quay trở lại 
đặc khu hành chính này.
 Ít nhất 18 người thiệt mạng và một 

số người bị thương khi ô tô chở khách 
va chạm với xe đầu kéo tại tỉnh Khyber 
Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan vào tối 2.2.

(Theo TTXVN)

Ngày 2.2, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu các 
đại sứ của Mỹ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy 
Điển, Anh, Đức, Bỉ, Pháp và Italy để 
trao công hàm phản đối việc các nước 
đưa ra cảnh báo an ninh và đóng cửa 
lãnh sự quán.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Thổ 
Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết một 
số nước phương Tây đã phát động 
“cuộc chiến tâm lý” chống Ankara, 
bằng cách đóng cửa cơ quan đại diện 
ngoại giao.

Ông nhấn mạnh, các sứ quán bị 

đóng cửa với lý do được cho là có 
thể xảy ra mối đe dọa khủng bố, 
nhưng không ai cung cấp bằng chứng 
về điều này.

Ông Soylu thừa nhận, “mối đe dọa 
khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa biến 
mất”, nhưng nó không còn ở vị trí 
hàng đầu. Ông lưu ý, một “chiến dịch 
quốc tế” đã được phát động chống lại 
Thổ Nhĩ Kỳ và đang được thực hiện 
bởi chính các quốc gia đứng sau âm 
mưu đảo chính ở nước này vào ngày 
15.7.2016.    (Theo vietnamnet.vn)

Biểu tình bên ngoài sứ quán Thuỵ Điển ở Ankara 
(Thổ Nhĩ Kỳ), phản đối hành động đốt kinh Koran. 

Ảnh: AFP/TTXVN


