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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Bình Định đang bước vào mùa hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất 
cao. Phóng viên Báo Bình Định đã phỏng vấn đại tá Nguyễn Văn Long, 
Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) về các biện pháp chủ động 
phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra. 

Cảnh giác nguy cơ cháy nổ 
trong mùa hanh khô
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Họp báo công bố sự kiện “Gặp gỡ 
Hàn Quốc năm 2022” tại Bình Định

Bí thư Thành ủy Quy Nhơn thăm các 
cơ sở Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản

Thi công phân đoạn cáp biển ADC 
cập bờ vào Quy Nhơn trên bờ 

và dưới biển.  Ảnh: A.N

TUYẾN CÁP QUANG BIỂN QUỐC TẾ ADC:

Tạo “nút  giao thông” quốc gia  
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trên  không gian mạng
Theo kế hoạch, vào năm 2023, Tập đoàn Công 
nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sẽ đưa 
vào khai thác thương mại tuyến cáp quang 
biển quốc tế ADC. Đây là tuyến cáp có dung 
lượng băng thông lớn nhất Việt Nam, gấp 3 lần 
tuyến cáp lớn nhất hiện tại là APG (Asia Pacific 
Gateway). Đặc biệt, trạm cập bờ vào Việt Nam 
của tuyến cáp thuộc TP Quy Nhơn. 
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Sinh động Makara 
đất nung Champa

XÃ NHƠN PHÚC (TX AN NHƠN):

Huy động sức dân 
để khuyến học, 
khuyến tài u4
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Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, triển 
khai thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới vào năm 2014 và nay 
đang bước vào giai đoạn nước rút để 
về đích vào cuối năm 2022.

Mỹ Thắng 
“nước rút” về đích
nông thôn mới

Đội quân chiến đấu, 
đội quân công tác
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 9.5, Sở Ngoại vụ 
tổ chức họp báo công bố sự kiện 
“Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” 
tại Bình Định.

Sự kiện được tổ chức nhằm 
mục đích: Chào mừng kỷ niệm 
30 năm ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc 
(22.12.1992 - 22.12.2022) theo Đề 
án số 2471/ĐA-BNG-ĐBA ngày 
22.9.2021 của Bộ Ngoại giao đã 
được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt; góp phần thúc đẩy 
phát triển mối quan hệ đối tác 
chiến lược giữa Việt Nam - Hàn 
Quốc nói chung, các tỉnh, thành 
phố khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên với các đối tác Hàn 
Quốc nói riêng. Giới thiệu tiềm 
năng, thế mạnh, các thành tựu 
KT - XH của tỉnh Bình Định, các 
tỉnh, thành phố khu vực miền 
Trung và Tây Nguyên để phục 
vụ thu hút đầu tư, phát triển  
KT - XH. Tạo chuyển biến mới 
trong công tác đẩy mạnh hợp tác 
quốc tế, thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài, nhất là đầu tư của 
các DN Hàn Quốc đối với  Bình 
Định, các địa phương trong khu 
vực miền Trung và Tây Nguyên.

“Gặp gỡ Hàn Quốc năm 

2022” được tổ chức tại 3 tỉnh, 
thành trong cả nước (tỉnh Thanh 
Hóa tổ chức tháng 3.2022, tại  
TP Cần Thơ dự kiến tổ chức 
tháng 6.2022), trong đó sự kiện 
tại Bình Định được Bộ Ngoại 
giao phối hợp với Đại sứ quán 
Hàn Quốc tại Việt Nam, UBND 
tỉnh chủ trì tổ chức, với sự tham 
dự của các cơ quan, đơn vị, DN 
Hàn Quốc; một số Bộ, ngành 
Trung ương; UBND tỉnh và các 
sở, ban, ngành, DN của 14 tỉnh 
miền Trung - Tây Nguyên.   

Các hoạt động chính của sự 
kiện gồm: Tọa đàm Gặp gỡ Bình 
Định - Hàn Quốc năm 2022 với 
chủ đề “Chung tay phát triển”, 
diễn ra chiều 12.5; Hội nghị 
Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 
với chủ đề “Hội tụ nguồn lực, 
chung tay phát triển”, diễn ra 
sáng 13.5. Ngoài ra, còn có một 
số hoạt động bên lề như: Triển 
lãm các gian hàng sản phẩm đặc 
trưng của các tỉnh, thành phố 
trong khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên và các DN Hàn Quốc 
tham gia sự kiện (chiều 12.5); 
Chương trình Gala Dinner, kết 
nối địa phương, DN, đối tác 
Hàn Quốc và chương trình giao 

lưu văn hóa nghệ thuật truyền 
thống Việt - Hàn  (tối 12.5); 
Chương trình tham quan các 
cơ sở du lịch, khu kinh tế, khu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh  
(chiều 13.5). 

Ngày 20.4.2022, UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch Tổ chức sự 
kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 
2022” tại tỉnh Bình Định, với 
yêu cầu: Tổ chức sự kiện chu 
đáo, trang trọng, tiết kiệm, hiệu 
quả và đảm bảo các yêu cầu 
phòng, chống dịch Covid-19; 
tạo ấn tượng tốt về Bình Định 
với các nhà đầu tư, đối tác, DN 
Hàn Quốc và các tỉnh, thành 
khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên; phối hợp chặt chẽ, 
hiệu quả với Bộ Ngoại giao, 
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt 
Nam và các cơ quan liên quan 
trong công tác chuẩn bị và tổ 
chức sự kiện. 

Thực hiện theo kế hoạch và 
chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, 
ban, ngành liên quan của tỉnh 
đã chủ động triển khai thực 
hiện tốt các nội dung, nhiệm 
vụ được giao, hướng đến đảm 
bảo sự kiện diễn ra thành công.

HOÀI THU   

Sáng 9.5, đoàn công tác của 
Thành ủy - HĐND - UBND - 
Ủy  ban MTTQ Việt Nam TP 
Quy Nhơn do Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 
Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn 
Văn Dũng làm trưởng đoàn, đã 
đến thăm các cơ sở Phật giáo 
nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 
2566 - Dương lịch 2022.

Đoàn công tác đến thăm 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam TP Quy Nhơn, đại 
diện là Hòa thượng Thích 
Đồng Quả - Phó trưởng ban 
Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi 
lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam TP 
Quy Nhơn; thăm chùa Minh 
Tịnh, đại diện là Hòa thượng 
Thích Trí Giác - Phó ban Nghi 
lễ Trung ương Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Chứng minh 
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam thành phố, Viện 
chủ tổ đình Minh Tịnh cùng 
Thượng tọa Thích Hạnh Chơn -  
Trưởng ban Thông tin truyền 
thông Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tỉnh, Phó trưởng ban 
Thường trực Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam thành 
phố, trụ trì chùa Minh Tịnh.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư 
Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn 
Văn Dũng chúc sức khỏe các vị 
chức sắc, tăng, ni, phật tử và 
gửi lời chào mừng Đại lễ Phật 
đản sắp đến. Ghi nhận những 
thành tựu, đóng góp của các 
cơ sở Phật giáo trong thời gian 
qua và mong muốn các vị chức 
sắc, tăng, ni, phật tử tiếp tục 
vận động đồng bào tôn giáo 
sống “Tốt đời, đẹp đạo”, thực 
hiện tốt các phong trào thi 
đua yêu nước, góp phần xây 
dựng TP Quy Nhơn ngày càng  
phát triển. 

Thay mặt Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam TP Quy 
Nhơn, Hòa thượng Thích Đồng 
Quả cảm ơn đại diện Đảng, 
Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam thành phố đến thăm, chúc 
mừng, động viên nhân dịp Đại 
lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - 
Dương lịch 2022. Hòa thượng 
cho biết, sẽ tiếp tục động viên 
đồng bào Phật giáo đoàn kết, 
chấp hành tốt các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, xây dựng 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc, 
góp phần vào thành tựu phát 
triển chung của thành phố.

ĐẶNG VIỆT

(BĐ) - Chiều 9.5, Sở LĐ-
TB&XH đã có buổi tiếp và làm 
việc với Công ty CP xuất nhập 
khẩu chuyên gia, lao động và kỹ 
thuật (IMS - Bộ Công Thương), 
Chủ tịch Nghiệp đoàn IHD (Nhật 
Bản) về công tác phối hợp thực 
hiện chương trình hỗ trợ người 
lao động nghèo đi làm việc theo 
hợp đồng tại Nhật Bản. Buổi 
làm việc có sự tham gia của 
lãnh đạo Trường CĐ Y tế Bình 
Định, Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp Bình Định, Làng Trẻ em 
SOS Quy Nhơn.

Ông Masahiro Kobayashi, 
Chủ tịch Nghiệp đoàn IHD đã 
thông tin về kế hoạch hỗ trợ 
người lao động nghèo, lao động 
mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số 
và điều dưỡng viên đi làm việc 
theo hợp đồng tại Nhật Bản. Các 
đơn hàng sẽ tập trung vào lĩnh 

vực Điều dưỡng, Cơ khí, Điện... 
Nghiệp đoàn sẽ liên kết với các 
DN tại Nhật Bản trong tiếp nhận 
người lao động sang làm việc. 
Vì hướng đến đối tượng người 
lao động có hoàn cảnh khó khăn 
nên chương trình sẽ hỗ trợ toàn 
bộ các chi phí trước khi người 
lao động xuất cảnh. Việc thực 
hiện chi trả sẽ bắt đầu khi người 
lao động chính thức làm việc tại 
Nhật Bản bằng hình thức trừ dần 
lương trong vòng 3 năm cho đến 
khi đủ 60 triệu đồng. 

Ông Đặng Văn Phụng, Phó 
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho 
biết: Bình Định rất quan tâm đến 
chính sách đưa người lao động 
đi làm việc tại nước ngoài theo 
hợp đồng. Tỉnh có mối quan hệ 
tốt với Nhật Bản trên nhiều mặt. 
Thời gian qua, Nhật Bản là nước 
được phần lớn người lao động 

Bình Định chọn để đi làm việc 
theo hợp đồng. Hiện tại, Bình 
Định đã có chính sách hỗ trợ, cho 
vay ưu đãi đối với người tham 
gia xuất khẩu lao động. 

Sở LĐ-TB&XH rất hoan 
nghênh chương trình hỗ trợ 
người lao động nghèo, mồ côi, 
dân tộc thiểu số, điều dưỡng 
viên đi làm việc theo hợp đồng 
tại Nhật Bản. Sau buổi làm việc, 
Sở LĐ-TB&XH, Công ty CP xuất 
nhập khẩu chuyên gia, lao động 
và kỹ thuật (IMS - Bộ Công 
Thương), Nghiệp đoàn IHD Nhật 
Bản sẽ cùng triển khai các bước 
tiếp theo để hình thành Bản ghi 
nhớ hợp tác. Trên cơ sở đó, Trung 
tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình 
Định sẽ phối hợp với Công ty CP 
xuất nhập khẩu chuyên gia, lao 
động và kỹ thuật (IMS) triển khai 
thực hiện.             NGUYỄN MUỘI

Ngày 9.5, LĐLĐ huyện Phù 
Cát và huyện Vĩnh Thạnh tổ 
chức Lễ phát động hưởng ứng 
Tháng Công nhân và Tháng 
hành động về An toàn, vệ sinh 
lao động năm 2022; biểu dương 
công nhân, viên chức, lao động 
tiêu biểu.

LĐLĐ các huyện đã kêu gọi 
công đoàn cơ sở tập trung tuyên 
truyền về ý nghĩa của Tháng 
Công nhân, Bộ luật Lao động, 
Luật BHXH…; thực hiện tốt 
công tác chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần cho đoàn viên, 

người lao động; phát động các 
phong trào thi đua “Lao động 
giỏi, lao động sáng tạo”, phong 
trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm 
an toàn vệ sinh lao động”… 

Dịp này, LĐLĐ huyện Phù 
Cát biểu dương 16 công nhân, 
viên chức, lao động có thành 
tích xuất sắc trong công tác, lao 
động và học tập; tặng 2 suất quà 
(1 triệu đồng/suất) cho đoàn 
viên bị bệnh hiểm nghèo và 30 
suất quà (500 nghìn đồng/suất) 
cho các đoàn viên công đoàn có 
hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh 
đã biểu dương, tôn vinh  
8 đoàn viên tiêu biểu có thành 
tích xuất sắc trong công tác và 
lao động sản xuất; LĐLĐ tỉnh 
đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ 
xây dựng 1 Mái ấm công đoàn 
cho đoàn viên khó khăn và trao  
10 suất quà (500 nghìn đồng/
suất) cho đoàn viên khó khăn; 
LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh cũng 
trao 5 suất quà (500 nghìn đồng/
suất) cho đoàn viên công đoàn 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

TRƯỜNG GIANG - NGỌC ÁNH

(BĐ) - Sáng 9.5, Công ty 
TNHH Việt Vinh (TP Hồ Chí 
Minh) đã khởi công xây hồ bơi 
di động đầu tiên tại Trường Tiểu 
học số 2 phường Bình Định. Đây 
là 1 trong 5 hồ bơi do Công ty 
xây dựng theo thỏa thuận với 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
tỉnh tại TX An Nhơn, từ nguồn 
tài trợ gần 800 triệu đồng của 
Công ty CP Hiệp Phú (TP Hồ 
Chí Minh).

Theo đó, từ ngày 9.5, Công 
ty sẽ lần lượt xây các hồ bơi tại: 
Trường Tiểu học số 2 phường 
Bình Định, Trường THCS Nhơn 
An, Trung tâm thể thao xã Nhơn 

Phúc, Trường THCS Nhơn Hòa 
và Trường THCS Đập Đá. Mỗi 
hồ bơi có diện tích hơn 60 m2 

(chiều dài 12,6 m; chiều ngang 
5,1 m) và mực nước là 1,2 m - 
đảm bảo đúng tiêu chuẩn bơi 
an toàn. 

Ông Đỗ Tấn Việt, Giám đốc 
Công ty TNHH Việt Vinh, cho 
biết đây là dạng hồ bơi di động, 
có thể xếp lại cất vào kho những 
ngày mưa bão, lũ lụt, đến mùa 
nắng nóng đem ra lắp đặt sử 
dụng. Dự kiến chậm nhất vào 
ngày 10.6 sẽ hoàn thành việc thi 
công 5 hồ bơi. 

NGỌC TÚ

Họp báo công bố sự kiện “Gặp gỡ 
Hàn Quốc năm 2022” tại Bình Định

Phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ người lao 
động nghèo đi làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản

Bí thư Thành ủy Quy Nhơn 
thăm các cơ sở Phật giáo 
nhân Đại lễ Phật đản

Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng tặng hoa chúc mừng các vị chức 
sắc, tăng, ni, phật tử  nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022. 

Ảnh: ĐẶNG VIỆT

Khởi công xây 5 hồ bơi di động 
tại TX An Nhơn

LĐLĐ HUYỆN PHÙ CÁT VÀ VĨNH THẠNH:

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động 
về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
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Tin vui từ tuyến cáp mới 
Viettel công bố tuyến cáp 

quang biển quốc tế ADC (Asia 
Direct Cable) cập bờ tại TP Quy 
Nhơn vào ngày 19.4. Phần cáp 
ngầm của ADC dài 9.800 km, 
dung lượng đạt trên 140 Tbps, 
sử dụng công nghệ truyền dẫn 
hiện đại nhất hiện nay, giúp kết 
nối các quốc gia trong khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương, với 
tổng mức đầu tư ban đầu là  
290 triệu USD.

ADC là tuyến cáp biển thứ 
5 của Viettel, trên cơ sở hợp 
tác đầu tư, xây dựng với các 
tập đoàn viễn thông quốc tế 
lớn trên thế giới như: Singtel, 
China Telecom, SoftBank, 
China Unicom, NT, PLDT, 
TATA Communications. Viettel 
là nhà đầu tư Việt Nam góp 
vốn vào dự án xây dựng ADC 
và trạm cập bờ tại TP Quy 
Nhơn  là trạm thứ ba Viettel sở 
hữu độc quyền.

Đoạn cáp ADC từ tuyến 
chính rẽ vào để cập bờ tại TP 
Quy Nhơn dài khoảng 400 km. 
Hiện đơn vị thi công đang khẩn 
trương thi công để đảm bảo 
đúng tiến độ. Trước đó, Nhà 
trạm cập bờ cáp quang biển 
quốc tế ADC đã được Viettel 
đầu tư xây dựng hoàn thiện tại 
Quy Nhơn. 

Ông Đoàn Đại Phong, Phó 
Tổng Giám đốc Tổng công ty 
Giải pháp DN Viettel (Viettel 
Solutions), thành viên của 
Viettel, cho biết vùng biển 
Quy Nhơn thuộc vùng nước 
sâu, chưa từng ghi nhận thảm 
họa thiên nhiên (động đất, 
sóng thần), không có phần 
nào thuộc vùng chồng lấn, 
tranh chấp nên độ an toàn rất 
cao, đảm bảo thuận lợi cho 
các tuyến cáp biển quốc tế cập 
bờ. Vì thế, cùng với Vũng Tàu  
(Bà Rịa - Vũng Tàu), Quy Nhơn 
được xem là cửa ngõ cáp biển 

TUYẾN CÁP QUANG BIỂN QUỐC TẾ ADC:

Tạo “nút giao thông” 
quốc gia trên không gian mạng

Theo kế hoạch, vào năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sẽ đưa vào khai thác 
thương mại tuyến cáp quang biển quốc tế ADC. Đây là tuyến cáp có dung lượng băng thông lớn nhất Việt Nam, 
gấp 3 lần tuyến cáp lớn nhất hiện tại là APG (Asia Pacific Gateway). Đặc biệt, trạm cập bờ vào Việt Nam của tuyến 
cáp thuộc TP Quy Nhơn. 

Việc đưa vào sử dụng 
tuyến cáp quang biển mới 
sẽ đảm bảo phục vụ nhu cầu 
thông tin liên lạc của cả hệ 
thống tốt hơn, trước tiên là 
cho người dùng trong tỉnh. 
Nhưng quan trọng hơn, 
ADC và SJC2 sẽ góp phần 
gia tăng tốc độ phát triển hạ 
tầng mạng trong bối cảnh 
tỉnh đang thúc đẩy các dự 
án phát triển công nghệ 
phần mềm, đô thị khoa học, 
chuyển đổi số... “

Ông TRẦN KIM KHA, 
Giám đốc Sở TT&TT 

quốc tế lớn nhất của Việt Nam.
Sau khi tuyến cáp cập bờ, 

Viettel sẽ chính thức đưa vào 
khai thác thương mại ADC 
trong năm 2023. Qua đó, Viettel 
khẳng định là đơn vị tiên 
phong xây dựng và phát triển 
hạ tầng số tại Việt Nam, thúc 
đẩy chuyển đổi số toàn diện, 
đáp ứng được nhu cầu truyền 
tải dữ liệu tốc độ cao, ứng dụng 
các công nghệ 4.0 hiệu quả và 
đảm bảo an ninh thông tin liên 
lạc quốc gia”, ông Phong cho 
biết thêm.

Trước đó, năm 2020, tuyến 
cáp quang biển SJC2 (South 
East Asia - Japan 2 Cable 
System) do Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam 
(VNPT) đầu tư đã cập bờ biển 
Quy Nhơn. Tuyến cáp có chiều 
dài 10.500 km với 11 điểm 
cập bờ tại Singapore, Thái 
Lan, Campuchia, Việt Nam,  
Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn 
Quốc và một số điểm tại Đài 
Loan, Nhật Bản; dung lượng 

đạt 144 Tbps, dự kiến đưa vào 
khai thác thương mại chính 
thức trong năm 2023. Như vậy, 
cùng với tuyến cáp SJC2, Quy 
Nhơn có 2 tuyến cáp quang 
biển quốc tế cập bờ.

Ông Trần Kim Kha, Giám 
đốc Sở TT&TT, đánh giá tuyến 
cáp quang biển quốc tế ADC là 
công trình an ninh đặc biệt quan 
trọng của quốc gia, đánh dấu 
một bước tiến mới trong việc 
phát triển cơ sở hạ tầng viễn 
thông và công nghệ thông tin. 
Sở TT&TT sẽ tiếp tục đồng hành 
cùng Viettel và các DN, cơ quan 
chức năng, tăng cường công tác 
bảo vệ, đảm bảo an toàn cho 
tuyến cáp quang biển ADC.

“Nút giao thông” 
quan trọng trong 
không gian mạng

Với sự phát triển mạnh 
mẽ của công nghệ, Internet và 
công cuộc chuyển đổi số, việc 
đảm bảo hạ tầng viễn thông 
phục vụ cho phát triển KT-XH 

đã trở thành một nhiệm vụ 
quan trọng trên chặng đường 
phấn đấu xây dựng Bình Định 
trở thành tỉnh phát triển thuộc 
nhóm dẫn đầu của khu vực 
miền Trung. Mục tiêu đó càng 
trở nên cấp thiết khi Bình Định 
đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển 
đổi số trên địa bàn tỉnh. 

Do đó, chúng ta có thể 
khẳng định khi đưa vào khai 
thác 2 tuyến cáp quang biển 
ADC và SJC2 với tổng dung 
lượng kết nối quốc tế 27 Tbps 
(trong đó, Viettel 18 Tbps và 
VNPT 9Tbps), TP Quy Nhơn 
sẽ trở thành “cửa ngõ” để kết 
nối với thế giới và là “nút giao 
thông” quan trọng trong không 
gian mạng. Qua đó, đánh dấu 
một bước tiến mới trong việc 
phát triển cơ sở hạ tầng viễn 
thông, công nghệ thông tin 
không chỉ ở tỉnh Bình Định, 
đó còn là hạ tầng cấp quốc 
gia. Có thể đáp ứng triển khai 
các ứng dụng kết nối Internet 
quốc tế yêu cầu tốc độ cao 

như: Internet vạn vật (IoT), tự 
động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), 
thực tế ảo (AR/VR); đảm bảo 
an toàn, dự phòng mạng lưới, 
đảm bảo chất lượng dịch vụ 
Internet và các dịch vụ kết nối 
quốc tế khác.

Anh Lê Minh Khoa, lập 
trình viên quê ở huyện Tuy 
Phước, bày tỏ: Các tuyến cáp 
biển mới kết nối các nền kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương tiếp 
tục được đầu tư sẽ từng bước 
đáp ứng nhu cầu băng thông 
và góp phần giảm giá thành, 
thúc đẩy phát triển các dịch vụ 
Internet và viễn thông trong 
khu vực, trong đó có Việt Nam. 
Về lâu dài, Việt Nam có nhiều 
hướng kết nối quốc tế hơn, khi 
đó Internet sẽ có chất lượng ổn 
định hơn, sự phụ thuộc của đất 
nước (trong đó có Bình Định) 
vào các tuyến cáp biển hiện nay 
sẽ giảm đi. Độ an toàn, ổn định 
chất lượng dịch vụ vì thế cũng 
tăng lên. Đó là chưa kể, điểm 
mới của 2 tuyến cáp quang biển 
quốc tế ADC và SJC2 là được 
kết nối vào Việt Nam tại Quy 
Nhơn, vừa giúp tăng tính an 
toàn cho hệ thống các kết nối 
quốc tế của Việt Nam, vừa là 
động lực để công nghệ thông 
tin và truyền thông tỉnh nhà và 
các tỉnh lân cận phát triển.

TRỌNG LỢI

Viettel công bố tuyến cáp biển quốc tế ADC cập bờ tại Quy Nhơn.                                                                                                             Ảnh: A.N
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l Khoảng 4 giờ, ngày 9.5, 
trên QL 19, đoạn qua thôn 
Thượng Giang 2, xã Tây Giang, 
huyện Tây Sơn, xảy ra vụ tai 
nạn giữa xe tải do anh Võ Đức 
Tiến (SN 1992, ở huyện Tuy 
Phước) điều khiển với mô tô 
do anh Nguyễn Minh Trí (SN 
1972, thôn Thượng Giang 2, xã 
Tây Giang) điều khiển. Hậu 
quả anh Trí chết trên đường đi 
cấp cứu.
l Lúc 18 giờ ngày 8.5, trên 

QL 1 thuộc thôn Vạn Phú, xã 

Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, xảy ra 
vụ TNGT nghiêm trọng, làm 
chết 2 người. Tại hiện trường,  
mô tô do Nguyễn Chí Mạnh 
(SN 2004, ở xã Mỹ Lợi, huyện 
Phù Mỹ) điều khiển chạy theo 
hướng Bắc - Nam, đến đoạn 
đường trên thì tông vào sau 
mô tô do bà Đặng Thị Phượng 
(SN 1960, ở xã Mỹ Châu, huyện 
Phù Mỹ) điều khiển chạy cùng 
chiều. Hậu quả bà Phượng và 
anh Mạnh tử vong.
l Khoảng 22 giờ 30 phút 

ngày 8.5, trên tuyến QL 19 mới 
đoạn qua địa bàn thôn Phong 
Tấn, xã Phước Lộc (huyện Tuy 
Phước), 2 thanh niên đi mô tô 
từ huyện Tuy Phước về TX An 
Nhơn đã tông vào phía sau  
ô tô kéo theo rơ moóc đang đậu 
bên lề đường. Hậu quả, 1 thanh 
niên trên xe mô tô tử vong tại 
chỗ, người còn lại bị thương 
nặng đang được cấp cứu tại 
BVĐK tỉnh.

TÍN TRỌNG - THANH NGHỊ - 
THIÊN PHÚC

Liên tiếp xảy ra 3 vụ TNGT làm 4 người chết
l Chiều 9.5, lãnh đạo huyện 

và Hội CTĐ huyện Tây Sơn đã 
đến thăm hỏi, động viên gia đình 
và viếng em Đặng Võ Thành Nhân 
(ở xóm 1, thôn Hữu Giang, xã Tây 
Giang, học sinh lớp 1 Trường Tiểu 
học số 2 Tây Giang, xã Tây Giang) bị 
trượt chân, rớt xuống sông Côn tử 
vong vào ngày 8.5. Hội CTĐ huyện 
đã trao hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng 
(1,5 triệu đồng và một số lương 
thực, nhu yếu phẩm).                  N.TÚ
l Ngày 9.5, CA phường Ngô 

Mây (TP Quy Nhơn) cho biết đang 

xác minh chủ của 4 chiếc xe máy 
là tang vật của các vụ trộm mà 
CA phường vừa điều tra làm rõ. 
Sau khi nhận được thông tin xảy 
ra các vụ mất trộm xe máy trên 
địa bàn phường, CA phường đã 
khẩn trương điều tra. Sáng 7.5, CA 
phường xác định thủ phạm gây 
ra các vụ trộm là 4 thiếu niên từ 
13 - 14 tuổi, đều ở TP Quy Nhơn. 
CA phường đã thu hồi cả 4 chiếc 
xe máy bị mất trộm, gồm 3 chiếc 
xe hiệu Sirius và 1 chiếc xe hiệu 
Wave Alpha.                 MINH NGỌC

TIN VẮN
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Tháng 9.2019, ông Võ Văn Phú (SN 
1979, ở tỉnh Quảng Ngãi) chứng thực 
một số giấy tờ tại UBND xã Phước 
Quang; trong đó có “Bằng nghề” 
do Trường Công nhân cơ giới II (Bộ 
NN&PTNT) cấp năm 2001. Thời điểm 
này, ông Phú là chồng của bà Nguyễn 
Thị Như Thuyền - công chức tư pháp 
của UBND xã Phước Quang.

Đáng nói, nội dung trong bản chính 
và bản phô tô “Bằng nghề” không giống 
nhau nhưng bà Thuyền vẫn chứng thực, 
sao y bản chính và ông Đoàn Văn Điệp - 
Chủ tịch UBND xã Phước Quang ký 
tên, đóng dấu. Cụ thể, bản chính “Bằng 
nghề” số hiệu 000108329/LĐTBXH-
DN cấp ngày 10.9.2001, tại mục nghề 
đào tạo ghi “Lái máy ủi, cạp”. Còn bản 
phô tô “Bằng nghề” số hiệu 000108329/
LĐTBXH-DN cấp ngày 10.9.2001, tại 
mục nghề đào tạo ghi “Lái máy xúc, lật”. 

Bên cạnh đó, bà Thuyền còn trình 

Năm 2017, Hội Khuyến học xã Nhơn 
Phúc chính thức được thành lập; hiện 
nay, 8/8 thôn của xã có chi hội khuyến 
học. Hội thường xuyên tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức của người dân địa 
phương trong công tác khuyến học 
(KH), khuyến tài (KT). Ngoài ra, Hội 
còn vận động và làm cầu nối để những 
người con Nhơn Phúc đang sinh sống, 
làm việc khắp mọi miền đất nước đóng 
góp vào hoạt động KH, KT ở quê nhà.

Ông Trương Đình Vọng, Chủ tịch 
Hội KH xã Nhơn Phúc, cho biết: 5 năm 
qua, nhiều người là con em Nhơn Phúc 
đang sống xa quê hương đã tích cực 
đóng góp tiền ủng hộ Quỹ KH, KT của 
xã. Đặc biệt, Hội đồng hương Nhơn 
Phúc ở TP Hồ Chí Minh thường xuyên 
đóng góp cho Quỹ. Các cựu học sinh 
Trường THCS Nhơn Phúc (niên khóa 
1994 - 1998); một số cá nhân, đơn vị 
trong và ngoài địa phương cũng tích 
cực tham gia đóng góp. 

Từ các nguồn đóng góp này, Hội KH 
xã đã tổ chức nhiều hoạt động KH, KT 
thiết thực và hiệu quả. Hằng năm, Hội 
tổ chức khen thưởng học sinh, sinh viên 
là con em xã Nhơn Phúc có thành tích 

Trong đợt nghỉ lễ vừa qua, chị Trần 
Thị N. (ở huyện An Lão) đã bị lừa mất 
369 triệu đồng chỉ vì tìm việc qua mạng. 
Việc làm chưa có, còn mất cả một khoản 
tiền dành dụm của cha mẹ, chị N. đến 
cơ quan CA trình báo trong nước mắt.

Theo lời chị N., sáng 29.4, chị lang 
thang trên mạng xã hội thì thấy app 
“Công việc bán thời gian” nên đã tải 
về sử dụng. Ngay sau khi tải app thì 
được zalo có tên Tô Thanh Thu liên hệ, 
hướng dẫn tư vấn việc làm. Yêu cầu 
tuyển dụng rất đơn giản, chỉ cần có điện 
thoại thông minh hoặc máy tính cá nhân 
và tài khoản ngân hàng. Công việc chị 
N. được hướng dẫn là bình chọn cho các 
nhãn hiệu Samsung, Oppo, Nike... Sau 
khi thông báo đã được tuyển dụng, đối 
tượng  hướng dẫn chị N. vào tiếp link 
112931.com để đăng ký số tài khoản, 
nhận đơn, đóng vốn, nhận nhiệm vụ 
nhập mã và nhận hoa hồng. Trong 2 
ngày 29 và 30.4, chị N. không đi đâu mà 
ở nhà bình chọn, nhập mã. 

Khi thấy con mồi đã cắn câu, đối 
tượng thông báo chị là người bình chọn 
nhiều, nhanh, tăng bậc nên được góp 
vốn, nhận hoa hồng. Chỉ trong ngày 29 
và 30.4, chị N. đã 6 lần chuyển khoản vào 
4 số tài khoản khác nhau mà đối tượng 
nói là số của các công ty Samsung, Oppo, 
Nike để góp vốn. Sau khi đã chuyển 369 
triệu đồng, chị N. thấy không có phản 
hồi, đối tượng hướng dẫn cắt liên lạc; 
chị N. mới biết mình bị lừa nên đến CA 
huyện An Lão báo cáo vụ việc.

Theo thượng tá Đặng Xuân Đào, 
Trưởng CA huyện An Lão, gần đây, các 
đối tượng lừa đảo qua mạng nhắm vào 
những người có thời gian rảnh, mong 
muốn kiếm thêm thu nhập để lừa đảo 
chiếm đoạt tiền bạc. Từ đầu năm đến 
nay, trên địa bàn huyện liên tục xảy ra 
các trường hợp lừa đảo với thủ đoạn 
tìm việc làm. Trước thực trạng này, CA 
huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối 
hợp CA cơ sở tăng cường tuyên truyền 
để bà con vùng cao hiểu rõ mà không 
bị mắc lừa.                                       T.LONG

XÃ PHƯỚC QUANG (HUYỆN TUY PHƯỚC):

Bất thường trong chứng thực giấy tờ                    
Gần đây, tại xã Phước Quang (huyện Tuy 
Phước) có dư luận về việc Chủ tịch UBND 
xã và công chức tư pháp xã có sai sót trong 
chứng thực giấy tờ, hồ sơ. Đáng chú ý, số 
giấy tờ có liên quan tới người thân của công 
chức tư pháp xã, dù không đúng thực tế 
vẫn được chứng thực.

Cẩn trọng khi tìm 
việc qua mạng

Bản chính bản phô tô “Bằng nghề” của ông Phú có sự sai khác về nghề đào tạo.                                        Ảnh: C.L

XÃ NHƠN PHÚC (TX AN NHƠN):

Huy động sức dân  
để khuyến học, khuyến tài

Chương trình “Tiếp sức đến trường” dành cho học sinh Nhơn Phúc.                                  Ảnh: UBND xã Nhơn Phúc

Những năm qua, xã Nhơn Phúc đã 
huy động hiệu quả nguồn lực xã hội 
trong công tác khuyến học, khuyến 
tài. Quỹ khuyến học của xã đã “trợ 
lực” cho nhiều học sinh, sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến 
trường, vươn lên trong học tập.

ông Điệp ký xác nhận đơn xin việc và sơ 
yếu lý lịch của ông Phú. Cả 2 loại giấy 
tờ này ghi không đầy đủ nội dung theo 
quy định nhưng ông Điệp vẫn ký tên, 
đóng dấu. Đặc biệt, thời điểm năm 2019, 
ông Phú không có hộ khẩu thường trú 
tại xã Phước Quang, nhưng ông Điệp 
vẫn xác nhận với nội dung “UBND xã 
Phước Quang xác nhận Võ Văn Phú, 
SN 1979, có hộ khẩu thường trú tại địa 
phương là đúng”. 

Liên quan việc này, ngày 4.5, phóng 
viên Báo Bình Định làm việc với ông 
Đoàn Văn Điệp, Bí thư Đảng ủy - Chủ 
tịch UBND xã Phước Quang và bà 

Nguyễn Thị Như Thuyền, công chức tư 
pháp xã. Theo bà Thuyền, có thể lúc đó 
ông Phú cung cấp cho bà 2 bản chính 
“Bằng nghề”; một bằng ghi “Lái máy 
ủi, cạp”, một bằng ghi “Lái máy xúc, 
lật” nên mới có chuyện “bản chính một 
đằng, bản phô tô một nẻo”. 

Bà Thuyền cũng thừa nhận, ông 
Phú không có hộ khẩu thường trú tại 
xã Phước Quang. Việc bà trình ông Điệp 
ký xác nhận ông Phú có hộ khẩu tại địa 
phương nhằm tạo điều kiện cho ông Phú 
xin việc làm.

Chúng tôi thắc mắc, quả như ông 
Phú cung cấp 2 bản chính “Bằng nghề” 

như bà Thuyền nói, thì cũng không 
thể có chuyện 2 bằng có số hiệu, ngày 
cấp, thời gian đào tạo trùng khớp nhau 
như trong bản chính và bản phô tô mà 
UBND xã Phước Quang đã chứng thực 
ngày 5.9.2019 (Số CT: 3359; Quyển số 2  
SCT/B9). Bà Thuyền không trả lời câu 
hỏi này mà đề nghị phóng viên tìm ông 
Phú điều tra, xác minh.

Trong khi đó, ông Điệp cho biết: 
“Nếu có sai sót trong chứng thực thì 
cán bộ phụ trách chuyên môn chịu trách 
nhiệm. Trước giờ làm gì có lãnh đạo xã 
nào gọi cán bộ chuyên môn đem bản 
chính và bản phô tô lên để đối chiếu rồi 
mới ký. Mỗi ngày có nhiều trường hợp 
tới xã chứng thực, tôi không có thời gian 
đi hỏi từng trường hợp cụ thể”.

Việc UBND xã Phước Quang sao 
y bản chính, ký tên đóng dấu khi bản 
chính và bản phô tô không trùng khớp 
là sai quy định về công chứng, chứng 
thực. Các ngành chức năng liên quan 
của huyện Tuy Phước cần kiểm tra, chấn 
chỉnh, tránh hậu quả đáng tiếc có thể 
xảy ra.             CÔNG LUẬN - XUÂN VINH

học tập xuất sắc và các trường hợp vượt 
khó học giỏi. 

Năm 2021, dù ảnh hưởng nặng nề 
của dịch Covid-19, Hội vẫn cố gắng vận 
động, trao học bổng cho 89 học sinh, 
sinh viên có thành tích xuất sắc trong 
học tập, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. 
Bên cạnh đó, ông Hồ Bửu - một người 
con của xã Nhơn Phúc, đang sinh sống 
tại tỉnh Bình Phước - tặng riêng 24 học 
sinh, sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó 
khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Từ hoạt động thiết thực này, nhiều 
học sinh, sinh viên giỏi, có hoàn cảnh 
khó khăn đã nỗ lực vươn lên và đạt 
nhiều thành tích trong học tập. Điển 
hình như các chị em Ngô Nhật Thảo, 
Ngô Nhật Thư (ở thôn An Thái) và Võ 

Châu Oanh, Võ Châu Quỳnh (ở thôn 
Nhơn Nghĩa Tây) mồ côi cha mẹ, qua sự 
giúp đỡ của Hội đã đạt nhiều kết quả tốt 
trong học tập.

Ông Nguyễn Kim Lân, Phó Chủ 
tịch UBND xã Nhơn Phúc, chia sẻ: “Từ 
năm 2017 đến nay, thông qua nguồn lực 
xã hội hóa, hoạt động KH, KT tại địa 
phương đạt nhiều kết quả tích cực. Vào 
dịp tết Nguyên đán hằng năm, xã đều tổ 
chức tuyên dương học sinh, sinh viên có 
thành tích học tập xuất sắc và các trường 
hợp vượt khó học giỏi. Số tiền không lớn 
lắm, nhưng đây là nguồn động viên tinh 
thần để khích lệ các em tiếp tục vươn lên 
học tập, trở thành người có ích cho gia 
đình, xã hội”.

                                                 VĂN LỰC
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Bình Định

(BĐ) - Trong lộ trình tái cơ 
cấu ngành Nông nghiệp giai 
đoạn 2021 - 2025, ngành Nông 
nghiệp tỉnh xây dựng và phát 
triển các vùng sản xuất rau an 
toàn hợp chuẩn VietGAP với 
diện tích 100 ha; đồng thời, tích 
cực hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, 
ứng dụng công nghệ trong sản 
xuất, giúp gia tăng hiệu quả 
kinh tế trên cùng một đơn vị 
sản xuất.

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng 
được 80 ha diện tích sản xuất 
rau an toàn hợp chuẩn VietGAP; 
duy trì được 40 nhóm cùng sở 
thích với khoảng 1.000 hộ dân 
tham gia.                QUANG BẢO

Vụ Đông Xuân 2021 - 2022,  
Trung tâm Khuyến nông Bình 
Định đã triển khai thực hiện mô 
hình “Thâm canh đậu phụng 
gắn liên kết chuỗi có sử dụng hệ 
thống tưới nước tiết kiệm” tại 
3 huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn 
và Phù Cát (mỗi  huyện 1 điểm 
trình diễn, mỗi điểm có tổng 
diện tích là 3 ha). 

Đây là mô hình công nghệ 
cao được tỉnh hỗ trợ 50% chi 
phí giống, vật tư và chuyển giao 
một số giải pháp kỹ thuật cho 
nông dân.

Nhờ sử dụng hệ thống tưới 
nước tiết kiệm, nước tưới cung 
cấp cho cây đậu phụng đủ nhu 
cầu, kịp thời, đồng đều, tạo 
điều kiện thuận lợi cho cây sinh 
trưởng và phát triển tốt. Nhờ 
đó, năng suất thu hoạch đạt từ 

Tăng diện tích 
rau an toàn hợp 
chuẩn VietGAP  
lên 100 ha

Nông dân HTXNN Phước Hiệp, xã Phước 
Hiệp, huyện Tuy Phước sản xuất rau an 
toàn hợp chuẩn VietGAP.
                                                 Ảnh: QUANG BẢO

THÂM CANH CÂY ĐẬU PHỤNG KẾT HỢP TƯỚI TIẾT KIỆM, GẮN VỚI LIÊN KẾT CHUỖI: 

Hiệu quả cao, ổn định

Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 
triển khai thực hiện chương 
trình xây dựng nông thôn 
mới vào năm 2014 và nay 
đang bước vào giai đoạn  
nước rút để về đích vào cuối 
năm 2022.

Mỹ Thắng “nước rút” về đích  
nông thôn mới

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn ở Mỹ Thắng được mở rộng.        Ảnh: THANH TRỌN

Ông Trương Xuân Vũ, Bí thư 
Đảng ủy xã Mỹ Thắng cho biết: 
Mỹ Thắng là xã còn rất nhiều 
khó khăn nhưng chúng tôi xác 
định phải xây dựng nông thôn 
mới (XDNTM) thành công, cái 
nào dễ làm trước để lấy đà, 
hạng mục nào có thể tác động 
mạnh mẽ đến nhận thức toàn 
dân thì ưu tiên làm trước. Cùng 
với đó, chúng tôi kiên trì tuyên 
truyền, động viên, giải thích để 
bà con hiểu ra rằng XDNTM là 
vì lợi ích của chính mình. 

Bằng cách đó, mỗi cán bộ 
ở xã Mỹ Thắng đã trở thành 
một tuyên truyền viên XDNTM, 
“mưa dầm thấm sâu”, dần dần 
người dân hưởng ứng tích cực 
hơn. Các phong trào như hiến 
đất, góp công làm đường bê 
tông giao thông nông thôn; 
góp tiền bắt điện chiếu sáng 
đường quê; phong trào chỉnh 
trang nhà cửa, xây dựng công 
trình vệ sinh rộn ràng hơn, 
thu hút sự chú ý, tham gia của 
người dân.

Với 100% đường giao thông 
liên xóm, ngõ xóm của thôn đều 
được bê tông hóa, cứng hóa, 
thôn 9 là một điển hình trong 
phong trào làm đường bê tông 
giao thông nông thôn. Bà Trần 
Thị Bé, một người dân ở thôn 9 
cho hay, sau khi xã vận động, 
cán bộ thôn thuyết phục giải 
thích, bà con cùng nhau biến 
con đường đất đỏ thành đường 
mẫu. Đường rộng rãi, thẳng 
thớm ai đi cũng thích nên túc 

Hệ thống tưới nước tiết kiệm áp dụng cho mô hình thâm canh đậu phụng ở xã 
Bình Thuận, huyện Tây Sơn.                                                                       Ảnh: THÀNH NGUYÊN

Theo phê duyệt kế hoạch 
thực hiện kiên cố hóa kênh 
mương năm 2022 của UBND 
tỉnh, TX An Nhơn có 10/15 xã, 
phường: Đập Đá, Nhơn Thành, 
Nhơn Hòa, Nhơn Lộc, Nhơn 
An, Nhơn Khánh, Nhơn Hậu, 
Nhơn Hạnh, Nhơn Mỹ, Nhơn 
Tân được ngân sách tỉnh hỗ trợ 
trên 15,3 tỷ đồng để bê tông hóa 
134 tuyến kênh tưới nội đồng, 
với chiều dài 47.219 m, phục vụ 
tưới cho 3.101 ha lúa 2 vụ/ năm.

Trong đó địa phương đăng 
ký bê tông hóa kênh mương 
nhiều nhất là phường Nhơn 
Thành với 37 tuyến kênh 
mương, dài 14.330 m, diện tích 
tưới 770 ha; tiếp theo là xã Nhơn 
Mỹ bê tông hóa 23 tuyến kênh, 
dài 10.902 m, diện tích tưới  
471 ha và xã Nhơn Khánh bê 
tông hóa 30 tuyến kênh, dài 
7.992 m, tưới 330 ha; các xã, 
phường còn lại có chiều dài kênh 
mương đang bê tông hóa nhiều 
nhất 3.150 m, ít nhất 1.160 m. 

Công trình bê tông hóa kênh 
mương trên địa bàn TX An 
Nhơn phấn đấu hoàn thành đưa 
vào sử dụng trước mùa mưa lũ 
năm nay.                   XUÂN THỨC

tắc mỗi năm một ít, dân chúng 
tôi cùng nhau làm đường. Đến 
nay, đi đâu cũng thấy đường 
bê tông phẳng phiu. Có đường 
mới, bộ mặt của thôn đẹp hơn 
hẳn, công chuyện sản xuất làm 
ăn cũng khí thế hơn.

Tương tự, tại thôn 10, 
chuyện làm đường bê tông 
giao thông nông thôn cũng 
phát triển rộng và điểm bất ngờ 
là việc làm đường đã làm cho 
tinh thần đoàn kết trong cộng 
đồng dân cư mạnh mẽ hơn. 
Ông Đồng Thanh Tân, Trưởng 
thôn 10 phấn khởi: Đầu tiên, 
chúng tôi quán triệt để đảng 
viên gương mẫu tiên phong; 
sau đó tìm đến những người 
con xa quê làm ăn thành đạt, 
đề nghị ủng hộ. Nhiều anh chị 
hưởng ứng và đóng góp nhiệt 
tình, có người tặng cả 100 triệu 
đồng. Nhận được món tiền nào, 
chúng tôi công khai ngay món 
ấy, nên bà con ở xa rất ưng 
bụng. Nay không chỉ hơn 90% 
đường trục xóm, ngõ xóm đã 
được bê tông hóa, cứng hóa, 
điện thắp sáng phủ kín toàn bộ 
các tuyến đường, mà vui hơn 

là bà con đoàn kết, việc làng 
việc xóm thường xuyên chung 
tay. Bộ mặt thôn 10 khởi sắc 
thấy rõ.

Đến nay, Mỹ Thắng đã có 
hơn 23,4 km đường trục xã, 
đường trục thôn được bê tông 
hóa, cứng hóa (100% ), 100% 
đường xóm, ngõ xóm được 
bê tông hóa, cứng hóa. Cùng 
với giao thông, xã Mỹ Thắng 
quan tâm đầu tư hệ thống kênh 
mương, thủy lợi. Đến nay, tổng 
số kênh mương đã được kiên 
cố hóa là 5,1/9,3 km, đạt tỷ lệ 
54,8%. 

Với đội tàu thuyền hơn 386 
tàu, đa phần là tàu đánh bắt 
vùng khơi, xã thường xuyên 
tuyên truyền vận động, hỗ trợ 
ngư dân cải hoán, đóng mới 
tàu thuyền, mua sắm ngư lưới 
cụ, phương tiện hiện đại, tham 
gia đánh bắt xa bờ… mang lại 
hiệu quả kinh tế cao, ổn định. 
Trong sản xuất nông nghiệp, để 
khắc phục diện tích sản xuất ít, 
xã vận động nhân dân và phối 
hợp với các ngành chức năng 
tổ chức tham quan, tập huấn, 
chuyển giao kỹ thuật các mô 

hình sản xuất mới. 
Ông Văn Thành Long, Chủ 

tịch UBND xã Mỹ thắng, cho 
biết: Mỹ Thắng còn nhiều khó 
khăn nên chúng tôi xác định 
phải XDNTM, có thể chậm 
nhưng phải tiến tới, tốc độ 
tiến của năm sau phải cao hơn  
năm trước. 

Nhờ những biện pháp đồng 
bộ từ chính quyền, sự nỗ lực của 
chính người dân, thu nhập bình 
quân đầu người ở Mỹ Thắng 
đã đạt mức hơn 50 triệu đồng/
người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo 
chuẩn mới giảm còn 4,9%.

Đến nay, xã Mỹ Thắng đã 
đạt được 14/19 tiêu chí NTM. 
Để về đích theo đúng lộ trình, 
kế hoạch đề ra, xã đang cùng 
với các ngành chức năng của 
huyện rà soát lại từng tiêu chí, 
có kế hoạch và phân công nhiệm 
vụ cụ thể cho từng ngành, hội, 
đoàn thể, gắn với trách nhiệm 
của từng thành viên Ban chỉ 
đạo để thực hiện hoàn thành 
các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu về 
đích NTM trong năm nay như 
đã cam kết trước dân.

THANH TRỌN

TX An Nhơn triển 
khai bê tông hóa 
47.219 m kênh 
mương nội đồng

Xã Nhơn Hạnh thi công bê tông kênh 
mương thôn Xuân Mai và Thanh Mai. 
                                                  Ảnh: XUÂN THỨC

36,5 - 43 tạ/ha, cao hơn so với 
ruộng ngoài mô hình từ 2 - 2,35 
tạ/ha. Lợi nhuận sản xuất đậu 
phụng mô hình cao hơn so với 

đối chứng từ 8 - 9 triệu đồng/ha. 
Theo đánh giá của các hộ 

dân tham gia mô hình, việc sử 
dụng hệ thống tưới giúp bà con 

tiết kiệm được chi phí và thời 
gian, lượng nước tưới ít hơn 
nhưng độ đồng đều cao hơn, 
cách vận hành hệ thống tưới 
cũng tương đối đơn giản. Đặc 
biệt, việc xây dựng mô hình gắn 
liên kết chuỗi đã giúp bà con 
an tâm sản xuất, thu nhập ổn 
định hơn.

Từ kết quả mô hình cho thấy, 
việc áp dụng tổ hợp nhiều giải 
pháp vào sản xuất tạo được mối 
gắn kết giữa người sản xuất, 
vùng nguyên liệu với cơ sở tiêu 
thụ. Tuy đòi hỏi vốn đầu tư ban 
đầu tương đối cao nhưng hiệu 
quả cao, ổn định và bền vững, 
làm tăng giá trị của sản phẩm, 
giảm rủi ro giai đoạn cuối, 
tạo an tâm cho người dân khi  
sản xuất.                  

                     THÀNH NGUYÊN
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Cũng như nhiều làng quê Việt Nam khác, ở huyện 
Phù Mỹ, hàng rào, cổng ngõ tạo từ cây xanh (sanh, 
duối, hoa trang, dâm bụt…) ngày trước khá phổ biến. 
Bẵng đi một thời gian kiểu hàng rào này thưa vắng 
dần. Mấy năm gần đây, khi lối sống thân thiện với 
môi trường ngày càng được nhiều người theo đuổi, 
kiểu hàng rào, cổng ngõ xanh đột nhiên trở lại và có 
thêm nhiều cách tạo hình hấp dẫn hơn xưa.  

Nếu có dịp đến những vùng quê ở xã Mỹ Chánh, 
Mỹ Cát, Mỹ Hòa… ánh nhìn của bạn sẽ bị thu hút bởi 
những chiếc cổng ngõ, hàng rào cây xanh được trồng, 
cắt tỉa đẹp mắt. Trong số đó, phải kể đến “combo” 
cổng ngõ, hàng rào tạo từ hàng trăm cây duối của ông 
Trần Văn Tính, 56 tuổi, ở thôn Thái An, xã Mỹ Chánh. 
Phần cổng ngõ được cắt tỉa thành hình mái nhà từ 1 
cây duối cổ đã có từ 3 thế hệ chung tay giữ gìn với 
chiều cao hơn 6 m, tán phủ rộng hơn 3 m. Không chỉ 
chiếc cổng đẹp mà toàn bộ hàng rào từ ngõ vào đến 
sân cũng được tạo tác từ những hàng duối được cắt 
tỉa kỹ lưỡng, cao khoảng 1,3 m rộng tầm 1 m. 

Ông Tính kể, cả những cây duối nhỏ này cũng do 

Hình tượng Makara được phát 
hiện nhiều tại các di tích và phế tích 
Champa trên đất Bình Định như tại 
di tích tháp Dương Long, các phế 
tích Tháp Mẫm, Lai Nghi, Xuân Mỹ… 
Người ta thường gặp hình ảnh Makara 
ở nhiều hình dạng khác nhau: Khi thì 
là hình dạng một con vật cụ thể, khi thì 
xuất hiện ở hình dạng một quái thú có 
sự kết hợp một phần bộ phận của các 
con vật linh thiêng khác nhau. Những 
hình thái vừa chân thực vừa quái dị 
và nét đáng sợ của Makara chứa đựng 
nhiều ý nghĩa triết lý về sinh - tử từ con 
người cũng như vạn vật trong thiên 
nhiên. Đây chính là nét sáng tạo của 
nghệ nhân Champa khi đưa vào hình 
tượng Makara nguyên bản của Ấn Độ 
giáo thêm những nét sáng tạo lấy cảm 
hứng từ những con vật gần gũi trong 
đời sống của mình như: Voi, cá sấu… 
Liên quan đến điều này, trong tác phẩm 
“Vương quốc Chàm”, G. Maspero chỉ 
rõ: Có một con vật chỉ có trong nghệ 
thuật Chàm thôi, ngoài ra không thấy 
ở đâu cả, đó là con Makar, một quái 
vật vừa giống cá sấu, vừa giống voi, lại 
vừa giống sư tử”.

Makara đất nung phát hiện tại 
phế tích tháp Lai Nghi, xã Bình Nghi, 
huyện Tây Sơn được chạm khắc một 
mặt, trong tư thế miệng há rộng. Dù 
là trang trí đất nung nhưng Makara 
được tạo hình khá công phu, tỉ mỉ với 
hoa văn trang trí sắc nét, chi tiết, mô 
tả sinh động nét dữ tợn vốn có của 
con vật truyền thuyết như: miệng há 
rộng, đôi hàm răng gồm nhiều chiếc 
xếp liên tiếp, mắt mở to, lồi; đuôi lông 
mày xếch, uốn cong nhọn. Đặc biệt, 
phía trong mép miệng có hai chiếc răng 
nanh cong nhọn hướng lên phía trên 
càng tăng thêm nét dữ tợn của con vật. 

So với các Makara khác có miệng 
thường nhả ra một dải băng hoa văn 
tượng trưng cho dòng nước thần thánh 
trong truyền thuyết, Makara Lai Nghi 
miệng chỉ thè lưỡi ra, uốn cong, tai 
vểnh lên, dưới cằm còn có chòm râu 

nhọn. Trước ngực có đeo yếm trang 
trí cầu kỳ những đường xoắn móc bốn 
lớp. Từ tai xuống cằm là một vòng 
hạt tròn kết dải. Phía trên đỉnh đầu là 
những đường xoắn móc tương tự chiếc 
bờm dựng đứng. Những nét hoa văn 
này mang nhiều đặc điểm của sư tử, 
nên đây còn được gọi dưới dạng một 
biến thể là Sư tử - Makara. 

Một loại hình Makara đất nung 
khác mới được phát hiện trong cuộc 
khai quật khảo cổ học phế tích tháp 
Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy 
Phước, cũng tương đối độc đáo. Tuy 
được làm bằng chất liệu đất nung 
nhưng Makara phế tích tháp Xuân Mỹ 
có những nét khá tương đồng với các 
loại hình Makara bằng đá sa thạch phát 
hiện được trong các cuộc khai quật tại 
tháp Dương Long và phế tích Tháp 
Mẫm. Tuy nhiên, đi vào chi tiết vẫn 
thấy có một số nét khác biệt. 

Makara phát hiện tại phế tích Xuân 
Mỹ được làm từ chất liệu đất nung, 
được tạo dáng dưới dạng một chiếc 
đầu nghiêng một bên, không có phần 
thân. Đầu Makara đang trong tư thế 
miệng há rộng, để lộ hai hàm răng lởm 
chởm, sắc nhọn; sát bên trong khóe 

miệng chìa ra một chiếc răng nanh lớn 
cong nhọn, trông rất dữ tợn. Tai lớn, 
vểnh lên; mắt to, lồi tròn; lông mi xếp 
nhiều lớp; đuôi lông mày xếch ngược 
và uốn nhọn. Phần đầu cùng của hàm 
trên uốn cong như cái vòi của một con 
voi, còn hàm dưới dài nhọn chìa thẳng 
ra phía trước và lởm chởm đầy răng 
nhọn. Miệng Makara nhả ra dải băng 
hoa tượng trưng cho nước mưa thần 
thánh tưới cho cuộc sống sinh sôi. Loại 
hình phù điêu Makara đất nung này 
thường được sử dụng để gắn lên vòm 
cửa giả và cửa chính của tháp.

Nhìn chung, các phù điêu Makara 
phát hiện được tại các di tích, phế tích 
tháp Chăm Bình Định được thể hiện 
khá sinh động với các tiêu bản khác 
nhau. Mỗi tiêu bản có những nét biến 
thể, sáng tạo riêng, lồng ghép thêm 
những chi tiết hình ảnh của một con 
vật gần gũi trong văn hóa của người 
Chăm như: Voi, cá sấu, sư tử… làm 
cho hình tượng con vật huyền thoại 
Makara trong Ấn giáo, qua bàn tay nghệ 
nhân Champa trở nên sinh động, gần gũi 
hơn với nét văn hóa bản địa của người 
Chăm xưa.     

NGUYỄN VIẾT TUẤN

Thân thiện hàng rào, cổng ngõ cây xanh

Cổng ngõ, hàng rào duối của nhà ông Trần Văn Tính ở thôn Thái 
An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.                   Ảnh: G.B

Sinh động Makara 
đất nung Champa
Trong truyền thuyết Ấn Độ giáo, Makara là con vật sáng tạo thần thoại liên quan đến nước - thủy quái là 

tên thường được gọi khi nó là vật cưỡi của thần cai quản đại dương Varuna, đồng thời cũng là vật cưỡi của nữ 
thần Ganga (Nữ thần sông Hằng). Con vật này xuất hiện khá nhiều trong điêu khắc Ấn Độ giáo và các nước 
chịu ảnh hưởng bởi văn hóa, tôn giáo Ấn Độ, trong đó có Champa. 

Makara phế tích 
tháp Lai Nghi.

Makara phế tích 
tháp Xuân Mỹ.

ba tôi trồng từ rất lâu với chủ ý nuôi cây để tạo hàng 
rào. Tôi bắt đầu chăm sóc và cắt tỉa thường xuyên để 
tạo hình từ khoảng 4 năm nay. Thú thật là tôi cũng 

có chút tự hào khi rất nhiều người tới chụp hình lưu 
niệm và ngạc nhiên khi gia đình tôi giữ được chiếc 
cổng duối có từ thời ông nội tôi. 

Cũng chuộng kiểu cổng ngõ hàng rào bằng cây 
xanh, ông  Hồ Chí Linh, 65 tuổi, ở thôn Chánh Hội, xã 
Mỹ Cát, lại tạo tác một mái hiên che nắng tuyệt đẹp 
trước nhà bằng cây sanh, khiến nhiều người thích 
thú. Nhà ông Linh ở gần đường lớn nên mái hiên 
xanh kỳ thú này thường xuyên thu hút đông đảo 
bạn trẻ đến tạo dáng chụp hình lưu niệm.

Ông Linh kể, 3 cây sanh đã ngoài 30 tuổi này tạo 
nên mái hiên rộng hơn 7m. Không chỉ là mái hiên, 
tôi còn cắt tỉa, tạo dáng để đường thân cây đi thật 
đẹp. Trước đây, khi có cơn sốt cây sanh, rất nhiều 
người đến hỏi mua nhưng vì muốn giữ bóng mát và 
trang trí cho ngôi nhà nên tôi không bán. Đến nay, 
tán cây tỏa rộng và dày, liên thông, gắn kết chắc 
chắn với mái nhà. Tôi nghĩ, riêng việc nhà tôi ngay 
cả vào những ngày nóng nhất cũng mát rượi đã 
đáng công chăm sóc hàng cây rồi. 

GIA BẢO

Nghệ sĩ nhân dân
Đặng Hùng qua đời

Ngày 8.5, NSND Đặng Hùng 
(SN 1936, tại phường Bồng Sơn, 
TX Hoài Nhơn, ảnh) đã trút hơi 
thở cuối cùng tại tư gia, hưởng 
thọ 87 tuổi. Tang lễ NSND Đặng 
Hùng được tổ chức tại nhà riêng 
trên đường Bạch Đằng, phường 
24, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh. Lễ động quan tổ chức vào 
7 giờ ngày 11.5, sau đó đưa đi 
hỏa táng tại Phúc An Viên, quận 
9, TP Hồ Chí Minh. 

NSND Đặng 
Hùng từ nhỏ đã 
yêu thích và say 
mê vẻ đẹp của 
nghệ thuật dân 
tộc. Năm 1954, 
ông theo Đoàn 
Văn công Liên 
khu V tập kết 
ra Bắc, được cử 
đi học lớp phóng thanh.

Trong làng múa Việt Nam, 
nói đến nghệ thuật múa Chăm, 
tên tuổi được biết đến nhiều 
nhất chính là ông - NSND Đặng 
Hùng. Ngoài lĩnh vực sáng tác, 
biên đạo múa, nghiên cứu lý 
luận, ông còn tham gia công 
tác tổng đạo diễn nhiều chương 
trình lễ hội quy mô lớn. NSND 
Đặng Hùng đã sáng tác khoảng 
300 tác phẩm múa các thể loại: 
Múa đơn, múa đôi,  múa tập 
thể và 4 tác phẩm kịch múa. 
Với tinh thần sáng tạo và định 
hướng sáng tác phát huy các 
nét đẹp đặc sắc, độc đáo của 
các điệu múa dân gian dân tộc, 
NSND Đặng Hùng đã chọn các 
chất liệu điệu múa dân gian của 
dân tộc Raglai, K’Ho, Khmer, 
Chăm để tư duy sáng tác nên 
những tác phẩm múa đặc biệt và 
ấn tượng như: Khát vọng, Quạt 
Chăm, Chiếc khăn Maom, kịch 
múa Bà Ni - Bà Chăm, kịch hát 
Lửa tình yêu…

Nhiều tác phẩm múa của 
NSND Đặng Hùng đạt được giải 
thưởng cao trong nước và quốc 
tế. Ông được nhà nước phong 
tặng danh hiệu NSND đợt 2 và 
được trao Giải thưởng Nhà nước 
cho những tác phẩm múa nổi 
tiếng mà ông dàn dựng. 

 (Theo SGGP)
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Thi đua huấn luyện giỏi
Trên cơ sở nhiệm vụ công 

tác quân sự, quốc phòng và 
tình hình thực tiễn, Bộ CHQS 
tỉnh đã chỉ đạo cơ quan, đơn 
vị xây dựng kế hoạch, tổ chức 
huấn luyện chặt chẽ, nghiêm 
túc. Theo đại tá Nguyễn Minh 
Hiến, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, 
để nâng cao chất lượng huấn 
luyện, Bộ CHQS tỉnh luôn chú 
trọng giáo dục nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhất 
là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp 
về vai trò, tầm quan trọng của 
công tác này; xác định đây là 
nhiệm vụ chính trị trung tâm, 
thường xuyên. 

“Quá trình triển khai nhiệm 
vụ này, chúng tôi kiên quyết 
đấu tranh với “bệnh thành 
tích”; khắc phục tư tưởng chủ 
quan, khoán trắng, ngại khó, 
ngại khổ, hạ thấp yêu cầu, bớt 
xén nội dung, chương trình, 
quân số, thời gian huấn luyện”, 
đại tá Hiến bày tỏ.

Những ngày vừa qua, 
không khí thi đua trên các 
thao trường huấn luyện của 
các đơn vị tiếp tục diễn ra sôi 
nổi. Trong đó, chủ đề “luyện 
giỏi, rèn nghiêm, linh hoạt, an 
toàn, quyết thắng” thật sự trở 
thành động lực thúc đẩy bộ đội 
thường trực, dự bị động viên 
và dân quân tự vệ vượt qua 
khó khăn, nỗ lực hoàn thành 
chương trình huấn luyện đã 
đề ra. 

Trong giai đoạn 1 (từ ngày 10.3 - 
15.4), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 
sĩ (HCLS) tỉnh đã tìm thấy một hố chôn 
tập thể các liệt sĩ hy sinh trong trận 
đánh tại đồi Xuân Sơn. Do nhiều yếu tố 
lịch sử chiến tranh, đến nay mới chỉ xác 
định được danh tính 60 liệt sĩ, đa số là 
cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 22 (Sư 
đoàn 3 Sao Vàng) cùng quân dân chính 
đảng địa phương. Các HCLS được tỉnh 
long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 
tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Tăng Bạt 
Hổ (huyện Hoài Ân).

Theo các nhân chứng cùng nguồn 
tin cung cấp, vẫn còn một hố chôn 
tập thể khác ở đồi Xuân Sơn. Trên cơ 
sở cùng khảo sát thực địa, Bộ CHQS 
tỉnh đã khoanh vùng 1,7 ha đất tại đồi 
Xuân Sơn để mở rộng tìm kiếm. Thiếu 
tá Phạm Thanh Tấn, Trưởng Ban Chính 
sách (Bộ CHQS tỉnh), cho biết: “Xe cơ 
giới múc sâu từ 2 - 3 m theo từng vị trí 
nghi ngờ để xác định hố chôn tập thể. 

Quân khu 5 kiểm tra 
công tác sẵn sàng 
chiến đấu

Đoàn công tác do thiếu tướng Cao 
Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 
làm trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác 
huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại các 
cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra sổ sách 
huấn luyện, văn kiện sẵn sàng chiến đấu 
của các cơ quan, đơn vị và trực tiếp kiểm 
tra 2 đại đội Trinh sát và Thiết giáp 74. 
Qua thực tế kiểm tra, Đoàn đánh giá 
Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai 
nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh 
lệnh và văn bản của các cấp về nhiệm 
vụ quân sự, quốc phòng; thường xuyên 
nắm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời 
tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa 
phương và cấp trên xử trí tốt các tình 
huống không để bị động bất ngờ. 

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Bộ 
CHQS tỉnh duy trì đủ lượng vật chất 
dự trữ sẵn sàng chiến đấu ở từng cấp; 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị điều chỉnh, 
bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần đúng 
quy định. Thường xuyên quản lý, nắm 
chắc số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ 
khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm thực hiện 
kịp thời các nhiệm vụ.

ANH TUẤN

Đội quân chiến đấu, đội quân công tác
Thực hiện chức năng “Đội quân chiến đấu, 
đội quân công tác”, LLVT tỉnh đã không 
ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức 
mạnh chiến đấu, tạo chỗ đứng vững chắc 
trong lòng nhân dân.

Công tác 
huấn luyện 
luôn được 
Bộ CHQS 
tỉnh tổ chức 
theo đúng 
kế hoạch 
và bảo đảm 
chất lượng.                                                          
Ảnh: H.P

Thượng tá Tô Bắc, Chỉ huy 
trưởng Ban CHQS TP Quy 
Nhơn, cho biết: “Đơn vị vừa 
hoàn thành kiểm tra bắn đạn 
thật nội dung bài 1B mục tiêu 
cố định ban ngày bằng súng 
Tiểu liên AR15 cho 137 dân 
quân năm nhất của 6 phường, 
xã. 100% chiến sĩ nắm chắc kỹ 
thuật bài bắn, thực hành thuần 
thục yếu lĩnh, động tác cá nhân 
và có tâm lý vững vàng. Kết 
quả chung đạt giỏi; quá trình 
thực hành bảo đảm tuyệt đối 
an toàn về người và vũ khí 
trang bị”.

Tại thao trường của Trung 
đoàn Bộ binh 739, từng tiểu 
đội, trung đội chiến sĩ mới say 
sưa luyện tập trước khi bước 
vào kiểm tra “3 tiếng nổ” (bắn 
súng tiểu liên AK, ném lựu 
đạn, đánh thuốc nổ). Chiến 
sĩ mới Nguyễn Văn Xuân bộc 
bạch: “Việc hoàn thành tốt 

kiểm tra “3 tiếng nổ” là dấu 
mốc quan trọng, chiến công 
đầu của mỗi tân binh. Vì vậy, 
ai cũng cố gắng luyện tập, nắm 
chắc các nội dung huấn luyện 
quyết tâm giành kết quả kiểm 
tra cao nhất”.

Theo đại tá Trần Thanh Hải, 
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, 
công tác huấn luyện cho các 
đối tượng bảo đảm theo đúng 
kế hoạch đã đề ra và thực hiện 
đúng phương châm, quan 
điểm, nguyên tắc, các mối kết 
hợp và yêu cầu, giải pháp nâng 
cao chất lượng huấn luyện. Với 
các khóa huấn luyện đã kết 
thúc, kết quả kiểm tra, có 100% 
đối tượng đạt yêu cầu, trong 
đó từ 75% trở lên đạt khá, giỏi.

Xây tình đoàn kết 
quân dân

Đại dịch Covid-19 đã khiến 
nhiều gia đình mất đi người 

thân. Từ ngày vợ mất, anh  
Tạ Công Thảo (40 tuổi, ở 
phường Ngô Mây, TP Quy 
Nhơn) gánh cả trọng trách và 
công việc của một người mẹ 
trong gia đình. “Trước đây, 
tôi làm tài xế, vợ ở nhà tần tảo 
nuôi hai con nhỏ. Tuy khó khăn 
nhưng gia đình không khi nào 
thiếu vắng nụ cười. Thế nhưng, 
Covid-19 ập tới, vợ tôi dương 
tính rồi qua đời khi đang mang 
thai bé út được 7,5 tháng”, anh 
Thảo đau buồn kể lại.

Nhằm góp phần san sẻ yêu 
thương, các cơ quan, đơn vị 
của Bộ CHQS tỉnh đã nhận đỡ 
đầu 17 trẻ em mồ côi do dịch 
Covid-19. Mỗi em được hỗ trợ 
ít nhất 500 nghìn đồng/tháng 
cho đến khi 18 tuổi. Riêng 3 con 
nhỏ của anh Thảo đã được Ban 
CHQS TP Quy Nhơn, Hội Phụ 
nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh và 
Trung đoàn Bộ binh 739 nhận 

đỡ đầu. 
Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, 

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, 
chia sẻ: “Để làm tốt chương 
trình, chúng tôi chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị thường xuyên 
nắm bắt tình hình của các gia 
đình để kịp thời quan tâm và 
đưa ra hình thức hỗ trợ phù 
hợp. Đồng thời, tăng cường sự 
phối hợp với chính quyền địa 
phương, kết nối với các nhà 
hảo tâm để có thêm sự hỗ trợ, 
xoa dịu phần nào nỗi đau cho 
các gia đình”.

Đây chỉ là một trong số các 
hoạt động thiết thực của LLVT 
tỉnh nhằm xây dựng tình đoàn 
kết, gắn bó mật thiết, đồng cam 
cộng khổ với nhân dân. Bên 
cạnh đó, quán triệt tư tưởng 
sống trong lòng dân, các cơ 
quan, đơn vị trong LLVT tỉnh 
đã tổ chức các hoạt động xây 
dựng đời sống văn hóa; ổn 
định và nâng cao chất lượng 
cuộc sống trong nhân dân; 
phòng, chống và khắc phục 
hậu quả thiên tai… Từ đầu 
năm đến nay, các cơ quan, đơn 
vị trong LLVT tỉnh đã bảo đảm 
kinh phí trên 1,9 tỷ đồng để tổ 
chức thăm, tặng hàng nghìn 
suất quà cho các gia đình chính 
sách, hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ 
có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Nguyễn Minh Hiến 
khẳng định: Những kết quả 
trong thực hiện chức năng “Đội 
quân chiến đấu, đội quân công 
tác” của LLVT tỉnh đã góp phần 
cùng với cấp ủy, chính quyền 
và nhân dân địa phương xây 
dựng và phát triển KT-XH, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh; tô 
thắm thêm phẩm chất “Bộ đội 
Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

HỒNG PHÚC

Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn
Những ngày qua, các lực lượng của Bộ CHQS 
tỉnh đã tích cực ra quân giai đoạn 2 (từ 
ngày 4.5 - trước 27.7) tìm kiếm, quy tập hài 
cốt liệt sĩ của ta hy sinh trong trận đánh ở 
đồi Xuân Sơn (xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân) 
vào tháng 12.1966. 

Quá trình thực hiện luôn kỹ lưỡng, thận 
trọng. Nếu phát hiện được các dấu hiệu 
có HCLS, phương tiện cơ giới sẽ dừng 
hoạt động, lực lượng quy tập sẽ làm 
thủ công”.

Việc tìm kiếm, quy tập HCLS giai 
đoạn 2 tại đồi Xuân Sơn được cấp ủy, 
chính quyền địa phương và nhân dân 
đồng tình ủng hộ. Tuy vậy, khó khăn 
lớn nhất là địa hình, địa vật đã thay đổi; 
nguồn tin cung cấp cũng chưa xác định 
chính xác vị trí hệ thống giao thông hào 
trên thực địa. 

Liên tục có mặt tại hiện trường để 

chỉ đạo công tác tìm 
kiếm, quy tập HCLS, 
đại tá Nguyễn Xuân 
Sơn, Phó Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh, chia sẻ: 
“Dù gặp nhiều khó 
khăn nhưng chúng 
tôi luôn động viên lực 
lượng tham gia quy 
tập phải thật cẩn thận, 
tỉ mỉ với tình cảm, 
trách nhiệm và tinh 
thần tận tâm, nỗ lực 
cao nhất. Trước mắt, 
chúng tôi xác định 
được 2 vị trí để tìm hệ 
thống giao thông hào 
chôn chiến sĩ của ta 

theo nguồn tin cung cấp. Nếu việc tìm 
kiếm có kết quả sẽ mở rộng sang các 
khu vực xung quanh”.

Còn Bí thư Đảng ủy xã Ân Hữu 
Đặng Văn Lượng bày tỏ: “Việc tìm kiếm 
và quy tập được nhiều HCLS hy sinh tại 
đồi Xuân Sơn trong giai đoạn 1 vừa 
qua đã khiến cấp ủy, chính quyền và 
nhân dân địa phương rất vui mừng. 
Trong giai đoạn 2 này, bất kể lúc nào 
đội quy tập yêu cầu phối hợp, tăng 
cường lực lượng tham gia, chúng tôi 
sẽ huy động hết mình”. 

XUÂN NHÂM

Bộ CHQS tỉnh mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn. 
Ảnh: X.N
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Bình Định

l  Từ đầu năm 2022 đến 
nay, trên địa bàn tỉnh đã 
xảy ra 12 vụ cháy và 16 vụ 
chạm, chập thiết bị điện. Tuy 
không có thiệt hại về người 
nhưng thiệt hại về tài sản 
ước tính lên đến 58 tỷ đồng. 
Phải chăng công tác PCCC 
vẫn còn những điều đáng lo, 
thưa ông?

- Từ đầu năm đến nay, 
tình hình dịch Covid-19 cơ 
bản được kiểm soát, các loại 
hình cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung 
đông người được hoạt động 
trở lại, tiềm ẩn nguy cơ cháy, 
nổ cao; do ý thức chủ quan 
của người đứng đầu cơ sở, 
chỉ tập trung sử dụng tối đa 
công suất mà không đảm bảo 
thường xuyên các điều kiện 
an toàn về PCCC&CNCH. 

Bên cạnh đó, thời tiết nắng 
nóng, việc sử dụng các thiết 
bị làm mát công suất lớn, tiêu 
thụ điện năng cao như máy 
điều hòa, quạt điện, tủ lạnh 
cũng gia tăng đáng kể. Thậm 
chí, một số cơ sở sản xuất còn 
trang bị thêm thiết bị điện 
để phục vụ kinh doanh, sản 
xuất, làm mát tự phát theo 
nhu cầu sử dụng mà không 
tính toán đến điện năng, tải 
trọng của hệ thống dây dẫn 
điện, dễ dẫn đến hiện tượng 
quá tải, chập điện… 

Một bộ phận người đứng 
đầu cơ sở chưa thực hiện đầy 
đủ trách nhiệm đối với công 
tác PCCC, còn chủ quan, 
thiếu quan tâm đến việc chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện các 
quy định của pháp luật về 
PCCC, không thường xuyên 
tổ chức kiểm tra khắc phục 
kịp thời những hạn chế, thiếu 
sót dẫn đến tình trạng mất an 
toàn về PCCC kéo dài, phát 

Cảnh giác nguy cơ cháy nổ 
trong mùa hanh khô

Bình Định đang bước vào mùa hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất cao. Phóng viên Báo Bình Định đã phỏng 
vấn đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) về các biện pháp chủ động phòng 
ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra. 

sinh nhiều nguy cơ cháy lan, 
cháy lớn khi có sự cố xảy ra. 

l  Chủ tịch UBND tỉnh 
vừa có văn bản yêu cầu phải 
thắt chặt hơn nữa công tác 
PCCC&CNCH. Xin ông cho 
biết, Phòng sẽ có biện pháp 
gì để phòng ngừa, giảm thiểu 
thiệt hại do cháy nổ gây ra?

- Phòng sẽ tập trung bám 
sát tình hình, làm tốt công tác 
điều tra cơ bản, rà soát các cơ 
sở có nguy cơ cháy, nổ cao. 
Tổ chức tập huấn, huấn luyện 
nghiệp vụ PCCC&CNCH 
cho chủ cơ sở, người lao 
động, lực lượng PCCC tại 
cơ sở; tăng cường kiểm tra 
an toàn PCCC&CNCH định 
kỳ, đột xuất đối với cơ sở 

theo quy định của pháp 
luật; hướng dẫn người đứng 
đầu cơ sở thực hiện đầy 
đủ các điều kiện an toàn 
về PCCC&CNCH, thường 
xuyên tự tổ chức kiểm tra an 
toàn về PCCC&CNCH. 

Trong đó, tập trung một 
số nội dung sau: Việc duy trì 
các yêu cầu về ngăn cháy lan, 
thoát nạn, hệ thống, thiết bị 
PCCC, hệ thống điện và các 
hệ thống kỹ thuật có liên 
quan; quản lý, sử dụng điện, 
nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất 
dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, 
sinh nhiệt; hoạt động của 
lực lượng PCCC cơ sở và tổ 
chức thực tập phương án 
chữa cháy, phương án CNCH 
của cơ sở... Kịp thời xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm 
về PCCC&CNCH được phát 
hiện trong quá trình kiểm 
tra. Kiên quyết tạm đình chỉ, 
đình chỉ hoạt động đối với 
các cơ sở không đủ điều kiện 
về PCCC theo quy định.

Ngoài ra, sẽ rà soát, 
xây dựng và tổ chức thực 
tập phương án chữa cháy, 
phương án CNCH của cơ 
quan CA đối với cơ sở phù 
hợp với điều kiện thực tế. 
Đồng thời, tổ chức tốt công 
tác thường trực chữa cháy, 
chuẩn bị sẵn sàng về lực 
lượng và phương tiện, khi 
xảy ra cháy nổ phải nhanh 
chóng huy động lực lượng, 
phương tiện, triển khai đồng 
bộ các biện pháp để hạn chế 

đến mức thấp nhất thiệt hại 
về người và tài sản.

l  Ông có khuyến cáo gì 
với các gia đình nhằm nâng 
cao hiệu quả công tác PCCC 
trong mùa hanh khô?

- Các hộ gia đình, nhất 
là gia đình có nhà ở kết hợp 
sản xuất, kinh doanh cần bảo 
đảm và duy trì các điều kiện 
an toàn về PCCC để loại trừ 
và giảm đến mức thấp nhất 
nguy cơ cháy, nổ; nên trang 
bị thiết bị cảnh báo cháy 
sớm, thiết bị cảnh báo rò rỉ 
khí gas, phương tiện chữa 
cháy tại chỗ như: Bình chữa 
cháy xách tay, mặt nạ lọc độc, 
nước chữa cháy và biết cách 
sử dụng những phương tiện 
này. Chuẩn bị các phương 
án thoát nạn và hướng dẫn 
các thành viên trong gia đình 
cùng biết. 

Mặt khác, cẩn trọng khi 
sử dụng nguồn lửa, nguồn 
nhiệt, sử dụng các thiết bị 
sinh nhiệt như: Bóng điện, 
bàn là, bếp điện... Không 
để các vật liệu dễ cháy gần 
nguồn lửa, nguồn nhiệt, 
không bố trí hàng hóa gây 
cản trở lối thoát nạn. Trước 
khi rời khỏi nhà và trước khi 
đi ngủ phải kiểm tra nơi đun 
nấu, nơi thờ cúng, tắt các 
thiết bị điện không cần thiết. 

Khi phát hiện cháy phải 
nhanh chóng báo động cho 
mọi người xung quanh biết, 
ngắt nguồn điện, sử dụng 
phương tiện chữa cháy ban 
đầu như: Bình chữa cháy xách 
tay, họng nước chữa cháy vách 
tường, chăn, cát... để dập tắt 
đám cháy. Đồng thời, gọi 
ngay cho lực lượng cảnh sát 
PCCC&CNCH số điện thoại 
“114”  hoặc “App Báo cháy 
114”  và tích cực tổ chức chữa 
cháy, cứu người bị nạn.

l Xin cảm ơn ông!
NGUYỄN HÂN (Thực hiện)

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tham gia chữa cháy tại một DN trong CCN Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) tháng 4.2022. 
 Ảnh: N.H

Ngày 9.5, CA TX An Nhơn 
cho biết đã tạm giữ hình sự 
6 đối tượng có hành vi đánh 
bạc bị triệt xóa tại phường 
Bình Định. 

Trước đó, khuya 5.5, CA 
thị xã bắt quả tang tại một 

nhà dân ở đường Quang 
Trung, phường Bình Định, có 
11 đối tượng ở TP Quy Nhơn, 
TX An Nhơn, huyện Phù Mỹ, 
Tây Sơn tụ tập đánh bạc dưới 
hình thức bầu cua. Tổ công 
tác đã thu giữ tại chiếu bạc 

hơn 10 triệu đồng và nhiều 
tang vật liên quan đến hành 
vi cờ bạc của các đối tượng. Ổ 
cờ bạc này tổ chức di chuyển 
nhiều nơi trên địa bàn TX An 
Nhơn trước khi bị phát hiện, 
triệt xóa.                    N.GIANG

Ngày 9.5, Phòng CSĐT về 
ma túy (CA tỉnh) cho biết đã 
tạm giữ hình sự Phạm Trùng 
Dương, Nguyễn Thành Đạt 
(cùng ở xã Mỹ Tài, huyện 
Phù Mỹ), Nguyễn Trọng Khải 
(ở xã Phước An, huyện Tuy 
Phước) có hành vi mua bán 
trái phép chất ma túy. Đây là 
các đối tượng trong chuyên 
án về ma túy thành lập cuối 

tháng 4 vừa qua.
Trước đó, ngày 5.5, đơn vị 

này bất ngờ bắt quả tang tại 
2 nhà trọ ở phường Ngô Mây 
có các đối tượng phân chia 
ma túy đem đi bán. Để tránh 
sự phát hiện của cơ quan 
CA, các đối tượng giấu ma 
túy ở nhiều nơi, từ mái tôn 
đến các viên gạch. Cơ quan 
CA đã thu giữ nhiều gói ma 

túy của các đối tượng. 
Liên quan đến đường dây 

này, CA còn phát hiện Từ Thị 
Kim Hồng (ở TP Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận) có hành vi 
tàng trữ trái phép chất ma 
túy. Các đối tượng khai nhận 
Dương, Khải, Đạt thuê trọ 
rồi mua ma túy về phân lẻ 
bán cho các con nghiện ở TP 
Quy Nhơn.               T.LONG 

Ngày 9.5, Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH (CA tỉnh) đã 
tổ chức kiểm tra, đánh giá 
kết quả huấn luyện nghiệp 
vụ chữa cháy và CNCH 6 
tháng đầu năm; đồng thời 
kiểm tra các bài tập để tham 
gia Hội thi thể thao nghiệp 
vụ CNCH toàn quốc lần thứ 
II - vòng loại Cụm số VI (Bộ 
CA) tổ chức tại Bình Định 
vào tháng 6 tới.

Ngoài phần thi lý thuyết, 
cán bộ chiến sĩ còn được 
kiểm tra thực tế các động 
tác kỹ thuật cá nhân với nội 
dung: Rải vòi trong vạch, các 
cách buộc dây cứu người; 

Xóa ổ bầu cua

Bắt 3 thanh niên mua bán ma túy

Tích cực tập luyện tham gia 
hội thi nghiệp vụ CNCH

chạy 100 m mang phương 
tiện vượt chướng ngại vật 
(mang bình khí thở lách 
5 cọc lửa, đặt bình và cứu 
người về đích). 

Bên cạnh đó, cán bộ chiến 
sĩ  trong đơn vị còn thực hiện 
kiểm tra các đội hình chữa 
cháy và CNCH cơ bản như: 
Thực hiện đội hình 2 lăng 
B, đội hình phun bọt dập 
tắt khay xăng. Ngoài ra, 
cán bộ chiến sĩ còn tập chạy 
100 m vượt chướng ngại vật, 
CNCH; CNCH trong môi 
trường khói khí độc; CNCH 
trong môi trường nước...              

Q.HIỀN
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Bình Định

Xuất khẩu gạo Việt Nam vượt mốc 1 tỷ USD 
trong 4 tháng đầu năm 2022

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch vụ lúa.            Ảnh: baotintuc.vn

Theo Bộ NN&PTNT, trong 4 tháng 
đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu 
khoảng 2,05 triệu tấn gạo, mang về 
tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ 
USD, tăng 4,4% về khối lượng nhưng 
giảm 6% về giá trị so với cùng kỳ năm 
2021. Tuy giảm về giá trị, nhưng giá 
gạo của Việt Nam vẫn duy trì ở mức 
cao hơn so một số nước xuất khẩu gạo 
truyền thống như Ấn Độ, Pakistan, 
Myanmar….

Theo giá gạo do Hiệp hội Lương 
thực Việt Nam niêm yết, ngày 9.5.2022, 
giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chào 
bán trên thị trường thế giới ở mức 418 
USD/tấn (gạo 5% tấm), 398 USD/tấn 
(gạo 25% tấm) và 360 USD/tấn (gạo 
100% tấm).

Như vậy, giá gạo Việt Nam thấp 
hơn giá gạo Thái Lan khoảng 29 USD/
tấn (gạo 5% tấm), 36 USD/tấn (gạo 
25% tấm) và 42 USD/tấn (gạo 100% 
tấm), nhưng cao hơn giá gạo xuất 
khẩu của Ấn Độ từ 65 USD/tấn (gạo 
5% tấm), cao hơn 75 USD/tấn (gạo 
25% tấm) và cao hơn 42 USD/tấn (gạo 
100% tấm).

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam 
cũng cao hơn gạo Pakistan 75 USD/
tấn (gạo 5% tấm), cao hơn 70 USD/tấn 
(gạo 25% tấm) và cao hơn 22 USD/tấn 
(gạo 100% tấm).

Trong 4 tháng đầu năm 2022, 
Philippines tiếp tục là thị trường tiêu 
thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 
42,6% thị phần. Bên cạnh đó, xuất 

khẩu gạo Việt Nam sang Bờ Biển Ngà 
tăng đột biến tới 76% so với cùng kỳ 
năm trước.

Các thương nhân cũng dự báo, xuất 
khẩu gạo tiếp tục lạc quan trong thời 
gian tới, khi nhu cầu lương thực trên 
thế giới và khu vực châu Á vẫn tăng 
bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
xung đột Nga - Ukraine và biến 
đổi khí hậu đang tác động xấu lên  
mùa màng.

Theo Bộ NN&PTNT, trong đề án 
tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xuất 

khẩu gạo được cơ cấu lại theo hướng 
giảm số lượng và tăng giá trị, trong 
đó đặc biệt chú trọng xuất khẩu gạo 
thơm, gạo đặc sản, gạo japonica và 
các loại gạo phẩm cấp cao nhằm đạt 
mục đích “giảm số lượng, tăng giá trị 
kim ngạch”.

Dự kiến đến năm 2030, xuất khẩu 
gạo của Việt Nam sẽ giảm từ 6 - 6,5 
triệu tấn hiện nay xuống còn khoảng 
4 triệu tấn, nhưng giá trị kim ngạch 
hàng năm vẫn ổn định từ 3 - 3,5 tỷ USD.

(Theo laodong.vn)

Thí điểm rút tiền bằng 
CCCD gắn chip ở Hà Nội 
và Quảng Ninh

Sáng 9.5, đại diện Trung tâm Dữ liệu 
quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội cho 
biết hiện nay, Bộ CA đã tổ chức thực 
hiện việc rút tiền bằng CCCD gắn chip 
tại một số ngân hàng.

Theo đó, Trung tâm nghiên cứu, ứng 
dụng dữ liệu dân cư và CCCD (Cục 
Quản lý hành chính về trật tự xã hội, 
Bộ CA) đã thí điểm ứng dụng thẻ gắn 
chip thay thế thẻ ATM tại một số chi 
nhánh ở Hà Nội và Quảng Ninh. Thời 
gian tới, cơ quan chức năng dự kiến 
triển khai thêm nhiều địa phương khác.

Về quy trình sử dụng, sau khi chủ 
tài khoản quét CCCD qua thiết bị tại 
cây ATM, hệ thống ngân hàng sẽ kiểm 
tra, xác thực và đối chiếu thông tin trên 
thẻ gắn chip.

Sau đó, hệ thống tiếp tục xác thực 
khuôn mặt và vân tay của khách hàng 
để phòng ngừa tài khoản giả mạo trước 
khi công dân thực hiện giao dịch rút 
tiền.

Bộ CA đánh giá việc ứng dụng 
CCCD cho các giao dịch ngân hàng tự 
động sẽ hỗ trợ nhiều hơn trong các thủ 
tục hành chính, giảm thiểu nguy cơ giả 
mạo tài khoản, sai sót khi chuyển hay 
rút tiền mặt.

Ngoài ứng dụng CCCD trong giao 
dịch ngân hàng, hiện nay, người dân còn 
có thể sử dụng thẻ gắn chip hoặc ứng 
dụng VNEID thay cho thẻ BHYT khi đến 
khám chữa bệnh tại một số cơ sở.                             

(Theo laodong.vn)

Bộ Y tế chỉ đạo lấy mẫu 
xét nghiệm ca bệnh nghi 
ngờ viêm gan cấp tính 
không rõ nguyên nhân

Ngày 9.5, Bộ Y tế ban hành Công văn 
số 2329/BYT-DP gửi Sở Y tế tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương về việc tăng 
cường giám sát trường hợp viêm gan 
cấp tính không rõ nguyên nhân.

Tính đến ngày 3.5.2022 trên thế giới 
đã ghi nhận 228 trường hợp trẻ bị viêm 
gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 
20 quốc gia thuộc khu vực châu Âu, 
Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương, 
trong đó đã có 4 trường hợp tử vong. 
Bệnh xảy ra ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 
tuổi, hầu hết bệnh nhi hồi phục hoàn 
toàn, tuy nhiên có một số trường hợp 
chuyển nặng, gần 10% các trường hợp 
phải ghép gan.

Để chủ động giám sát các ca bệnh 
viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân tại 
Việt Nam và kịp thời triển khai các biện 
pháp phòng chống, hạn chế tối đa số 
mắc và tử vong; Bộ Y tế đề nghị các 
Giám đốc Sở Y tế tập trung chỉ đạo  tăng 
cường lấy mẫu xét nghiệm các trường 
hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không 
rõ nguyên nhân tại các cơ sở y tế để 
xác định căn nguyên. Nếu phát hiện 
các trường hợp bất thường, không rõ 
nguyên nhân đề nghị báo cáo ngay về 
Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để theo dõi, 
chỉ đạo kịp thời.

Chỉ đạo tăng cường triển khai bao 
phủ vắc xin viêm gan B cho trẻ em trong 
độ tuổi tiêm chủng tại các cơ sở y tế đạt 
tỷ lệ đề ra và đảm bảo an toàn.

Thực hiện tốt việc khám, sàng lọc 
phát hiện sớm các trường hợp nhiễm 
vi rút viêm gan để điều trị, quản lý kịp 
thời hạn chế biến chứng.  (Theo VOV.VN)

Khánh Hòa tổ chức 34 hoạt động trong chương trình 
“Nha Trang Chào hè”

Du khách nội địa tham quan Tháp Bà Ponagar 
Nha Trang.

Ngày 9.5, UBND tỉnh Khánh Hòa công 
bố các hoạt động trong Chương trình văn 
hóa, du lịch, thể thao “Nha Trang -  Chào 
hè 2022”. Theo đó, có 34 hoạt động khác 
nhau được tổ chức trong dịp hè năm nay 
nhằm thu hút du khách.

Các hoạt động trong chương trình 
“Nha Trang - Chào hè” được tổ chức liên 
tục, xuyên suốt từ đầu tháng 6 đến cuối 
tháng 8 năm nay. Trong đó, trọng tâm là 
các hoạt động từ ngày 3 đến ngày 5.6 được 
tổ chức tại TP Nha Trang với các chương 
trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc như: 
Chương trình nghệ thuật Văn hóa dân 
gian Khánh Hòa “Đêm sắc màu huyền 

diệu”; Đêm hội Thời trang “Sắc biển”; 
Chương trình nghệ thuật “Nha Trang - Rực 
rỡ những sắc màu”; Lễ hội âm nhạc Ocean 
Holic Nha Trang 2022. Thời gian còn lại 
sẽ có các hoạt động như Liên hoan du lịch 
biển, Cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt 
Nam, Lễ hội trái cây Khánh Sơn, các giải 
đấu thể thao…

Chương trình văn hóa nghệ thuật, du 
lịch và thể thao “Nha Trang - Chào hè” là 
một trong các giải pháp để phục hồi và 
thúc đẩy hoạt động du lịch, thu hút du 
khách nội địa, từng bước khôi phục ngành 
du lịch, dịch vụ của tỉnh Khánh Hòa.

 (Theo VOV.VN)

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 6.000 tỷ đồng
Ngày 9.5, Cơ quan CSĐT CA TP Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố 
vụ án, khởi tố 11 bị can, bắt tạm giam để 
điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc 
và đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng 
đá trên mạng internet, theo quy định 
tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình 
hình, lực lượng CA phát hiện đường 
dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy 
mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá 
liên tỉnh trên trang cá độ bóng đá của 
nhà cái Bong88 (có máy chủ đặt tại nước 
ngoài), tổ chức theo mô hình 4 cấp (siêu 
tổng đại lý (Super); tổng đại lý (Master); 
đại lý (Agent); người chơi (Member)) do 
Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu. 

Các đối tượng trong đường dây có 

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc 
nghìn tỷ.                                       Ảnh công an cung cấp

tên đăng nhập trang bóng, mật khẩu 
đăng nhập và có thể truy cập vào nhiều 
đường link khác nhau dẫn đến nhà cái 
Bong88 để quản lý hệ thống và trực tiếp 
cá cược. Tiền sử dụng để cá cược trong 
các trang bóng của các đối tượng quy 
định mức giá khác nhau tùy cấp đại lý. 
Mức giá cao dần từ cấp cao xuống đến 
các cấp và người chơi với điểm quy đổi 
tương ứng cao nhất là 50.000 đồng/1 
điểm. Việc tổng hợp kết quả để tính 
toán thắng, thua được các đối tượng 
thực hiện hằng tuần. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các 
đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh 
bạc, đánh bạc từ tháng 8.2018 với tổng 
số điểm trên 132 triệu điểm tương 
đương với số tiền 6.600 tỷ đồng.

Hiện, CA tỉnh Thái Bình đang chỉ 
đạo Cơ quan CSĐT CA TP Thái Bình 
khẩn trương điều tra, xử lý theo quy 
định của pháp luật.  

(Theo cand.com.vn)
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Bình Định

Yêu cầu chung:
Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Từ đủ 18 tuổi trở lên 

và trong độ tuổi lao động theo quy định. Có phiếu đăng ký dự tuyển 
viên chức. Có lý lịch rõ ràng. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp 
với vị trí việc làm. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc được giao. Đáp 
ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 05.5.2022 đến ngày 14.6.2022 
(Giờ hành chính).

 Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Hành chính - Kế hoạch, Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây 
Sơn (địa chỉ: Số 185, Đống Đa, Phú Phong, Tây Sơn).

Mọi thắc mắc trong quá trình nộp hồ sơ liên hệ số điện thoại: 
02563.780.034 (Bộ phận Hành chính - Kế hoạch)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
QUỸ ĐẤT HUYỆN TÂY SƠN

Địa chỉ: Số 185, Đống Đa, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

  

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Tây Sơn năm 2022

Dự báo 
THỜI TIẾT

  
NGÀY VÀ ĐÊM 10.5.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định:
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. 

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C;   nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C  
II- Khu vực TP Quy Nhơn:
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông nam 

cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 320C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định:
Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10 km. Gió 

Đông đến Đông Nam cấp 4 - 5.                               (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

THÔNG BÁO
   

Công ty TNHH XD và KD Hưng Vạn Phát thông báo đến Công 
ty TNHH TH XD Bình An. Căn cứ theo HĐTCXD số: 06/HĐXD ngày 
28.04.2020 và Biên bản làm việc ngày 02.03.2022 giữa Công ty 
TNHH XD và KD Hưng Vạn Phát và Công ty TNHH TH XD Bình An. 
Theo các nội dung biên bản làm việc giữa hai bên, đến nay Công 
ty TNHH TH XD Bình An chưa thực hiện bàn giao hồ sơ hoàn 
công và hồ sơ quyết toán cho Công ty Hưng Vạn Phát đúng như 
thời gian đã cam kết. Bằng thông báo trên phương tiện thông 
tin đại chúng này, Công ty Hưng Vạn Phát xin thông báo: Chậm 
nhất đến ngày 11.05.2022 Công ty TNHH TH XD Bình An không 
thực hiện các nội dung biên bản thì Công ty TNHH XD và KD 
Hưng Vạn Phát sẽ thực hiện đúng như trong biên bản cuộc họp 
ngày 02.03.2022. Mọi vấn đề thanh quyết toán giữa hai công ty 
sẽ không còn hiệu lực.

UBND phường Lý Thường Kiệt sẽ tiến hành tổ chức đấu thầu kinh 
doanh, khai thác và quản lý chợ Sân Bay vào ngày 26.05.2022. 

Giá khởi điểm đấu thầu: 3.740.000.000 đồng/5 năm
Các tổ chức, các nhân có nhu cầu vui lòng liên hệ UBND phường 

Lý Thường Kiệt  để mua hồ sơ mời thầu với mức giá không hoàn lại: 
1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

Thời gian bán và nộp hồ sơ mời thầu: Kể từ ngày 10.05.2022 đến 
trước 16 giờ ngày 25.05.2022 (trong giờ hành chính)

Mọi chi tiết liên hệ: UBND phường Lý Thường Kiệt
Điện thoại: 0399077477
Địa chỉ: 88 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kỹ thuật, quản lý bảo vệ rừng. 
Số lượng: 02 người
2. Yêu cầu:
+ Tuổi đời: Dưới 35
+ Có trình độ Đại học thuộc lĩnh vực lâm nghiệp (Lâm sinh; 

Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý đất đai,...) 
+ Trung thực, tích cực, tận tụy, cẩn thận trong công việc, nhanh 

nhẹn, chịu khó học hỏi.
+ Mức lương theo thỏa thuận
* Ưu tiên: Người có kinh nghiệm trong công tác.
3. Địa điểm làm việc:
Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh -  khu phố Thịnh Văn 2, thị 

trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.
Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty 

TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh - ĐT: 0256.3888 526.

 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HÀ THANH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG



SeABank mở rộng phối hợp 
thu ngân sách với Kho bạc Nhà nước

Chuyện tử tế
11THỨ BA, 10.5.2022 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

quangcaobaobinhdinh@gmail.com
Bình Định

Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động thu nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tại các địa phương, Ngân 
hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã mở rộng dịch vụ phối hợp thu ngân sách Nhà nước (NSNN) và thanh toán song 
phương điện tử với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại 39 điểm giao dịch/chi nhánh và sẽ tiếp tục mở rộng thêm trong thời gian tới.

Đây là kết quả ấn tượng nhờ sự 
phối hợp chặt chẽ giữa SeABank 
và KBNN khi Thỏa thuận hợp tác 
chính thức ký kết từ tháng 6.2020. 
Với thỏa thuận này, SeABank trở 
thành một trong những ngân hàng 
TMCP đầu tiên thực hiện triển khai 
hợp tác song phương với KBNN 
trong lĩnh vực phối hợp thu NSNN 
và ủy nhiệm thu NSNN.

Cụ thể, SeABank và KBNN 
kết nối, trao đổi thông tin, dữ 
liệu điện tử về thu NSNN; phối 
hợp trong việc mở và sử dụng 
tài khoản chuyên thu của đơn 
vị KBNN tại SeABank để thực 
hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu 
NSNN. Thông qua đó, toàn bộ các 
khoản thu NSNN qua SeABank 
sẽ được ghi nhận trực tiếp ngay 
vào hệ thống tài khoản chuyên 
thu của KBNN tại SeABank thay 
vì phải mất thời gian chuyển tiếp 
qua tài khoản của KBNN tại hệ 
thống ngân hàng khác. 

Việc nộp thuế rất đơn giản, 
thuận tiện tại các điểm giao dịch 
của SeABank trên toàn quốc 
hoặc thực hiện qua Cổng Thông 
tin điện tử của cơ quan thuế và 
được SeABank xác nhận kết quả 
giao dịch nộp thuế ngay tức thì; 
được kết nối trực tiếp với hệ thống 
của cơ quan thu, KBNN đảm bảo 
ghi nhận việc thực hiện nghĩa vụ 
nộp thuế của khách hàng một cách 
chính xác, kịp thời.

Hình thức này vừa tập trung 
nhanh các khoản thu vào NSNN, 

vừa khắc phục được cơ bản tình 
trạng chuyển chứng từ thu NSNN 
từ các ngân hàng thương mại về 
KBNN và các cơ quan thu bị thiếu/
sai thông tin, đảm bảo tính thống 
nhất dữ liệu giữa các cơ quan, đơn 
vị quản lý thu và ngân hàng ủy 
nhiệm thu tạo tiền đề để triển khai 
các công cụ, phương pháp quản lý 
tiên tiến, hiện đại.

Sự hợp tác giữa SeABank và 
KBNN góp phần mở rộng điểm 

nhân viên và gần 180 điểm giao 
dịch trên toàn quốc. Mục tiêu 
của SeABank là trở thành ngân 
hàng bán lẻ hàng đầu với chiến 
lược lấy khách hàng làm trọng 
tâm bằng cách cung cấp một loạt 
các sản phẩm và dịch vụ tài chính 
đa dạng cho các cá nhân, doanh 
nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. 
SeABank được coi là một trong 
những ngân hàng trụ cột trong hệ 
thống các ngân hàng với số vốn 
điều lệ gần 16.598 tỷ đồng, được 
Moody’s xếp hạng tín nhiệm B1 
trong 3 năm liên tiếp (2019 - 2021) 
và nâng mức tín nhiệm từ Ổn định 
lên Tích cực, đồng thời đáp ứng 
đầy đủ tiêu chuẩn Basel II, hoàn 
thành cả 3 trụ cột.

Theo chiến lược phát triển 
“Hội tụ số”, SeABank tập trung 
số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng 
như ứng dụng công nghệ trong 
hoạt động vận hành nội bộ và 
đầu tư xây dựng hạ tầng công 
nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa 
quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt 
động, mang đến cho khách hàng 
trải nghiệm khác biệt về dịch vụ 
ngân hàng số, hướng tới mục tiêu 
trở thành ngân hàng bán lẻ được 
yêu thích nhất.

thu thuế, giúp cải cách các thủ tục 
hành chính trong hoạt động thu 
nộp thuế, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp và cá nhân khi thực hiện 
nghĩa vụ nộp NSNN. SeABank 
cũng đã đáp ứng việc số hóa, tối 
ưu các dịch vụ ngân hàng trên 
tất cả các kênh giao dịch phục 
vụ thu NSNN như: Tại quầy dịch 
vụ khách hàng, kênh liên ngân 
hàng, kênh thu thuế điện tử phối 
hợp với Tổng cục thuế… Trong 
tương lai, SeABank sẽ tiếp tục 
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 
KBNN trong thực hiện nhiệm vụ 
thu NSNN, đảm bảo chất lượng 
dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất cho 
khách hàng.

Khách hàng quan tâm tới các 
chương trình và sản phẩm dịch vụ 
của SeABank có thể liên hệ các điểm 
giao dịch gần nhất của SeABank 
trên toàn quốc, gọi Contact Center 
1900 555 587 hoặc truy cập website 
www.seabank.com.vn để biết thêm 
thông tin chi tiết và được tư vấn.

Thông tin về SeABank
Được thành lập vào năm 1994, 

SeABank là một trong những 
ngân hàng thương mại cổ phần 
hàng đầu tại Việt Nam với gần 
2 triệu khách hàng, hơn 4.500 
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TIN VẮN
 Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống 

Hàn Quốc sẽ mở cửa cho công chúng 
tham quan trong ngày 10.5, ngày diễn 
ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử 
Yoon Suk-yeol, đánh dấu việc khu phức 
hợp này chấm dứt vai trò là văn phòng 
và dinh tổng thống suốt 74 năm qua.
 Thủ tướng Scott Morrison ngày 

9.5 công bố sẽ chi 8 tỷ AUD (5,8 tỷ USD) 
để nâng cấp đội máy bay trực thăng 
quân sự của Australia, nếu liên đảng Tự 
do - Quốc gia tái trúng cử vào ngày 21.5 
tới đây.
 Yonhap đưa tin, ngày 9.5, theo các 

nguồn tin, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu 
cuộc tập trận không quân thường niên 
nhằm huấn luyện các máy bay chiến đấu 
F35-A tránh radar và các khoa mục quan 
trọng khác.
 Ngày 8.5, cơ quan cứu trợ người 

di cư Caminando Fronteras của Tây 
Ban Nha cho biết ít nhất 44 người di 
cư đã chết đuối trong một vụ lật thuyền 
ngoài khơi bờ biển Cap Boujdour, vùng 
lãnh thổ do Maroc kiểm soát ở phía Tây 
Sahara. (Theo TTXVN)

Cuộc duyệt binh trên Quảng trường 
Đỏ năm nay có sự tham gia của 11.000 
quân nhân, 131 thiết bị quân sự và 77 
máy bay quân sự các loại. Sự kiện bắt 
đầu vào lúc 14 giờ Hà Nội (tức 10 giờ 
Moskva) ngày 9.5.

Trong thông điệp gửi tới các lãnh 
đạo và nhân dân các nước cộng hòa cũ 
thuộc Liên Xô, Tổng thống Nga Putin 
một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc “bảo tồn sự thật về những gì đã 
diễn ra trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc 
vĩ đại” và nuôi dưỡng “các giá trị tinh 
thần chung và truyền thống hữu nghị 
anh em”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei 
Shoigu đã duyệt đội hình quân tham 
gia diễu binh. Quốc kỳ Nga và lá quân 
kỳ Chiến thắng huyền thoại có hình búa 
liềm đã được rước ra Quảng trường Đỏ.

Vào đầu lễ duyệt binh, Tổng thống 
Putin đã có bài phát biểu quan trọng 
điểm lại ý nghĩa của cuộc Chiến tranh 
Vệ quốc và liên hệ với chiến dịch quân 
sự mà Nga đang thực hiện ở Ukraine, 
đặc biệt là khu vực miền Đông của quốc 
gia này.

Theo kế hoạch ban đầu, phần duyệt 
binh trên không dự kiến có sự tham gia 
của 77 máy bay và trực thăng, tượng 

Trung tâm Y học Genomics (CMG) 
của Bệnh viện Ramathibodi (Thái Lan) 
cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
đã đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của 
3 biến thể dòng phụ của Omicron với 
nguy cơ lây nhiễm nhanh hơn và ảnh 
hưởng đến phổi.

CMG cho biết các biến thể phụ BA.4, 
BA.5 và BA.2.12.1 có thể khả năng lây 
nhiễm cao hơn biến thể Omicron gốc. 
Theo CMG, trong những tuần gần đây, 
WHO và nhiều nhà khoa học trên thế 
giới đã theo dõi các diễn biến liên quan 
3 biến thể phụ này tại Nam Phi và Mỹ.

Theo các chuyên gia y tế, sự thay đổi 
trong đột biến gene của vi rút là nguyên 
nhân khiến gia tăng tốc độ lây lan của  
vi rút, trong đó lưu ý rằng vi rút có thể 
xâm nhập vào tế bào của phổi, gây ra 
nhiễm trùng tương tự biến thể Delta.

Trong khi đó, một số báo cáo khoa 
học khác có nội dung cho rằng các biến 
thể phụ này thậm chí có thể né tránh tác 
dụng của vắc xin.               

                                       (Theo TTXVN) 

Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm 
77 năm ngày Chiến thắng phát xít 

trưng cho 77 năm Chiến thắng, trong 
đó có tiêm kích MiG-29SMT, tiêm kích  
Su-30SM... Tuy nhiên theo Hãng tin 
TASS, Người phát ngôn Điện Kremlin 
Dmitry Peskov giải thích với báo giới vì 
lý do thời tiết nên phần duyệt đội hình 
của không quân Nga bị hủy.

Lễ duyệt binh kỷ niệm Chiến thắng 
9.5 năm nay diễn ra trong bối cảnh Nga 
tiến hành một “chiến dịch quân sự đặc 
biệt” ở Ukraine với mục tiêu mà Nga 
tuyên bố là “phi quân sự hóa và phi  
phát xít hóa” Ukraine.

(Theo VOV.VN)

 Quân nhân Nga diễu hành trong cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ ngày 9.5.                        Ảnh: REUTERS

WHO cảnh báo  
về khả năng  
lây nhiễm của  
3 biến thể mới

Trong tuyên bố được phát sau cuộc 
họp ngày 8.5, nhóm G7 gồm Mỹ, Anh, 
Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản 
cam đoan sẽ cấm hoặc không nhập 
khẩu dầu mỏ từ Nga “theo cách có 
trật tự”.

Theo báo New York Times, cam kết 
này cho thấy thế khó của các nước công 
nghiệp như G7 khi đứng giữa dầu mỏ 
Nga và hòa bình của Ukraine.

Trong tuyên bố chung ngày 8.5, các 
nhà lãnh đạo G7 đã không thừa nhận 

trực tiếp sự phụ thuộc này. Thay vào 
đó họ giãi bày rằng việc loại bỏ dầu 
Nga theo cách có tuần tự là nhằm đảm 
bảo “nguồn cung năng lượng toàn cầu 
ổn định, bền vững và giá cả phải chăng 
với người tiêu dùng”.

Liên minh châu Âu, nơi có khoảng 
1/4 lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga, 
đã công bố kế hoạch loại bỏ dần dầu mỏ 
Nga và vẫn đang đàm phán để chính 
thức hóa quyết định.

(Theo TTO)

G7 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

Đường ống dẫn khí đốt thuộc Dự án Dòng chảy 
phương Bắc 2, dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức 
qua Biển Baltic, tại Lubmin, Đức.   Ảnh: AFP/TTXVN

Sáng 9.5, các cử tri Philippines đã 
bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu chọn tổng 
thống nhiệm kỳ tới và khoảng 18.000 
quan chức khác ở tất cả các cấp chính 
quyền của quốc gia Đông Nam Á này.

Tổng cộng có 37.211 điểm bỏ phiếu 
trên khắp cả nước đã mở cửa vào lúc 6 
giờ sáng theo giờ địa phương và dự kiến 
sẽ đóng cửa vào 19 giờ cùng ngày. Theo 
thống kê có khoảng 65,7 triệu cử tri đủ 
tư cách đi bầu cử.

Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri 
Philippines cũng sẽ tiến hành bầu các 
chức danh phó tổng thống, 12 thượng 
nghị sĩ, hơn 300 thành viên của Hạ viện 
và hơn 17.000 quan chức địa phương.

Ứng cử viên tổng thống, cựu thượng 
nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr, 64 tuổi, 
con trai của cố Tổng thống Ferdinand 
Marcos, sẽ đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử 
ở quê nhà thuộc tỉnh Ilocos Norte, phía 
Bắc đảo Luzon.

Cử tri Philippines bắt đầu đi bỏ phiếu  
để bầu chọn tổng thống

Cử tri Philippines bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm 
bầu cử ở Manila ngày 9.5.2022.      Ảnh: AFP/TTXVN

Những tay súng đã đột kích và sát 
hại ít nhất 35 người trong một cuộc tấn 
công vào một mỏ vàng ở Ituri, khu vực 
Đông Bắc CHDC Congo trong ngày 8.5.

Quan chức địa phương, Jean-Pierre 
Bikilisende, tại khu định cư Mungwalu 
nông thôn ở Djugu, Ituri, cho biết, 
lực lượng dân quân Codeco đã thực 
hiện cuộc tấn công vào khu mỏ khai  
thác vàng.

Ông Bikilisende xác nhận, nhóm dân 
quân này đã tấn công mỏ vàng Camp 
Blanquette và 29 thi thể đã được vớt 
lên, trong khi 6 thi thể bị thiêu cháy 
khác được tìm thấy đã chôn cất tại địa 
điểm này. Trong số những người thiệt 
mạng có một em bé bốn tháng tuổi, ông 
Bikilisende nói thêm.

Mỏ Camp Blanquette được lập ra 
trong một khu rừng, cách xa tiền đồn 
quân sự gần nhất, vì vậy sự trợ giúp đến 
quá muộn, theo ông Bikilisende.

(Theo VTV.VN)

Tấn công tại mỏ 
vàng ở Congo  
khiến ít nhất  
35 người thiệt mạng

Binh sĩ CHDC Congo tuần tra tại làng Manzalaho 
gần thị trấn Beni, sau khi xảy ra một vụ tấn công. 
                                                               Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong khi đó, đối thủ của ứng cử 
viên này là Phó Tổng thống Maria 
Leonor Robredo, 57 tuổi, sẽ đi bỏ phiếu 
ở TP Naga thuộc vùng Bocol, phía Nam 
đảo Luzon.

(Theo Vietnam+)
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Bình Định

1. Quyền sử dụng đất ở các lô đất còn lại gồm: 45 lô khu dân cư 
phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Định; 03 lô khu A1,  
07 lô khu A2 khu dân cư hai bên đường từ cầu Trường Thi đi QL19 thuộc 
khu vực An Lộc, phường Nhơn Hòa; 09 lô tại các điểm, khu dân cư, khu 
quy hoạch dân cư thuộc xã Nhơn Hạnh; 10 lô tại các điểm, khu quy hoạch 
dân cư thuộc phường Nhơn Thành, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định theo 
Thông báo đấu giá tài sản số 77/TBĐGTS-ĐD ngày 02.3.2022.    

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX An Nhơn.

Địa chỉ: Số 75 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

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

4. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày Chủ nhật hằng tuần, 
cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
Liên tục đến 16 giờ ngày thứ Năm hằng tuần tại Trụ sở khu vực Minh Khai, 
đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, TX An Nhơn (gần Công 
viên nước An Nhơn); 

-  Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày thứ Năm 
hằng tuần; 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 07 giờ 
ngày Chủ nhật hằng tuần tại Trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bình Định, TX An Nhơn (gần Công viên nước An Nhơn).

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

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

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

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 

đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 
 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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO 

TÌM NGƯỜI LÀM CHỨNG
Cơ quan CSĐT CA huyện Tuy Phước đang điều tra xác minh “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng tối 20.4.2022, rạng 
sáng 21.4.2022 tại QL 1, thôn Trung Thành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh 
Bình Định. Nội dung vụ việc:

Vào khoảng 06 giờ 40 phút ngày 21.4.2022, ông Nguyễn Xuân Trường, sinh 
năm 1981, trú thôn Trung Thành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 
phát hiện và báo cáo CA xã Phước Lộc, trước nhà có một nam thanh niên chưa 
rõ tên và địa chỉ nằm úp mặt chết dưới mương nước, bên cạnh có 01 chiếc xe  
mô tô biển kiểm soát 77G1-854.26. Cơ quan CSĐT CA huyện Tuy Phước phối hợp 
với Viện KSND huyện Tuy Phước và CA xã Phước Lộc tiến hành công tác khám 
nghiệm hiện trường. Xác minh ban đầu được biết nạn nhân là Đỗ Văn Liền, sinh 
năm 1996, trú thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CA huyện Tuy Phước thông báo 
nội dung thông tin trên. Ai chứng kiến hay biết thông tin liên quan đến vụ việc 
đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT CA huyện Tuy Phước theo địa chỉ: 288 Nguyễn Huệ, 
thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; điện thoại 02563.633.214 
hoặc điều tra viên Nguyễn Minh Thành, số điện thoại 0945672989 để cung cấp.

TÌM NGƯỜI LÀM CHỨNG
Cơ quan CSĐT CA huyện Tuy Phước đang điều tra xác minh “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 
03.4.2022 tại QL 19C thuộc thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định. Nội dung vụ việc:

Vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 03.4.2022 tại QL 19C thuộc thôn Cảnh An 2, 
xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông Tô Thành Huấn, sinh năm 
1951, trú xóm 5, thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước điều khiển xe 
đạp qua đường thì xảy ra va chạm với phương tiện khác (chưa xác định được đặc 
điểm phương tiện và người điều khiển). Sau khi va chạm thì người này điều khiển 
xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả, ông Huấn bị thương tích đưa đến bệnh viện 
cấp cứu và điều trị. Qua xác minh camera, nghi vấn chiếc xe gây tai nạn với ông 
Huấn là loại xe SIRIUS, màu Đỏ, chưa rõ biển số do một nam thanh niên mặc quần 
dài, áo sơ mi dài tay màu trắng, đeo ba lô màu đen phía sau lưng điều khiển chạy 
hướng xã Phước Thành đi huyện Vân Canh. Sau khi gây tai nạn thì người này điều 
khiển xe quay xe lại đi về hướng xã Phước An rồi rời khỏi hiện trường.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CA huyện Tuy Phước thông báo 
nội dung thông tin trên. Ai chứng kiến hay biết thông tin liên quan đến vụ việc 
đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT CA huyện Tuy Phước theo địa chỉ: 288 Nguyễn Huệ, 
thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; điện thoại 02563.633.214 
hoặc điều tra viên Nguyễn Minh Thành, số điện thoại 0945672989 để cung cấp.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 
CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI

ĐỊA CHỈ: 218 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

Hiện nay, Vietinbank KCN Phú Tài có nhu cầu tuyển dụng  
01 cán bộ làm việc tại TX Hoài Nhơn hoặc huyện Phù Cát.

I. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  
- 01 Cán bộ vị trí Thủ kho 
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:
1. ĐIỀU KIỆN CHUNG:
- Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội, không 

phải là người đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự 
hoặc đang trong thời gian thi hành án;

- Nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng làm việc dưới sức ép, 
độc lập và theo nhóm;

2. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy, tập trung dài hạn 

tại các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường 
đại học nước ngoài và một số trường đại học dân lập (không 
bao gồm trường hợp tốt nghiệp theo hình thức học liên thông lên 
đại học, tại chức);

- Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, 
Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Đầu tư, Tiếng Anh 
tài chính Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán, Hệ thống thông 
tin quản lý, Tin học kinh tế.

- Tuổi đời không quá 35 tuổi (Nam cao từ 1,65 m; nữ cao  

từ 1,58 m; ngoại hình cân đối).
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Phỏng vấn trực tiếp
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Phiếu thông tin ứng viên (theo mẫu tải tại website Vietinbank.vn 

mục Tuyển dụng);
- Sơ yếu lý lịch trong thời gian 03 tháng gần nhất có dấu xác 

nhận của địa phương nơi cư trú;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng (Đại học, Thạc sĩ (nếu 

có)…), chứng chỉ, bảng điểm, giấy khai sinh, chứng minh nhân 
dân, sổ hộ khẩu.

V. HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ: 
- Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng TCHC - Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài, số 
218 đường Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định.

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
Từ ngày: 10.05.2022 đến hết ngày 16.05.2022
Thông báo lịch thi tuyển sẽ được gửi email, SMS cá nhân đến 

ứng viên đủ điều kiện dự thi. Thời gian tổ chức thi tuyển dự 
kiến: Tháng 05.2022. 

Mọi thắc mắc liên quan đến đợt tuyển dụng, thí sinh vui lòng 
liên hệ số điện thoại 0256.3941326.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AP 811259, số vào sổ cấp GCNQSD đất: H 20423, được UBND 
huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cấp ngày 24.6.2009, cụ thể như sau: 

- Thửa đất số: 300;  Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 59,1m2;
- Địa chỉ thửa đất: Khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định;
- Hình thức sử dụng: Riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; 
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 
 Giá khởi điểm của tài sản: 350.967.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 

trước 70.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; Bước 
giá 5.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài

Địa chỉ: Số 1450 đường Hùng Vương, phường Trần Quang Diệu, TP 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 27.5.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản 
tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 27.5.2022, tài khoản tại các ngân 
hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và 
công bố giá: Bắt đầu lúc 15 giờ ngày 30.5.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương. 

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

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu 
giá là hộ gia đình, 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 cuộc đấu giá. 

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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO 
1. Quyền sử dụng đất ở các lô đất còn lại gồm: 01 lô khu dân cư tổ 5, 

KV Kim Châu, phường Bình Định; 12 lô khu dân cư phía Đông đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Bình Định; 07 lô khu A5 khu dân cư hai bên đường từ cầu 
Trường Thi đi QL 19 thuộc khu vực An Lộc, phường Nhơn Hòa; 02 lô điểm dân 
cư xen kẹt khu vực Đông Phương Danh, phường Đập Đá, TX An Nhơn, tỉnh 
Bình Định theo Thông báo đấu giá tài sản số 485/TBĐGTS-ĐD ngày 21.12.2021.  

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX An Nhơn. 
Địa chỉ: Số 75 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 

gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương 
thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

4. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày Chủ nhật hằng tuần, cụ 
thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục đến 16 giờ ngày thứ Năm hằng tuần tại Trụ sở khu vực Minh Khai, đường 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, TX An Nhơn (gần Công viên nước 
An Nhơn); 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày thứ Năm hằng tuần; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 07 

giờ ngày Chủ nhật hằng tuần tại Trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bình Định, TX An Nhơn (gần Công viên nước An Nhơn).

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

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

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

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất đấu 

giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 
 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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

1. Quyền sử dụng đất ở các lô đất còn lại gồm: Lô số 224, lô số 253 
thuộc khu đất OLK-03 tại khu đô thị mới phía Nam QL 19, thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định theo Thông báo đấu giá tài sản số 
354/TBĐGTS-ĐD ngày 16.10.2021.  

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện  

Tây Sơn.
Địa chỉ: Số 185 đường Đống Đa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định.   
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, bán 
riêng từng lô đất.

4. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Sáu hằng tuần, 
cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
Liên tục đến 16 giờ ngày thứ Ba hằng tuần tại Hội trường Trung tâm 
chính trị huyện Tây Sơn; 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước:  Đến trước 16 giờ ngày thứ Ba hằng tuần; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 

07 giờ 30 phút ngày thứ Sáu hằng tuần tại Hội trường Trung tâm chính 
trị huyện Tây Sơn.

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

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

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

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 

đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 
 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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO

1. Quyền sử dụng đất ở các lô đất còn lại gồm: Từ lô số 546 đến lô 
số 555 khu OSH, lô số 222 khu OLK-02 tại khu đô thị mới phía Nam QL19, 
thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định theo Thông báo đấu 
giá tài sản số 59/TBĐGTS-ĐD ngày 19.02.2022.  

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn.
Địa chỉ: Số 185 đường Đống Đa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định.   
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, bán 
riêng từng lô đất.

 4. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Sáu hằng tuần, 
cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
Liên tục đến 16 giờ ngày thứ Ba hằng tuần tại Hội trường Trung tâm 
chính trị huyện Tây Sơn; 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày thứ Ba 
hằng tuần; 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
07 giờ 30 phút ngày thứ Sáu hằng tuần tại Hội trường Trung tâm chính 
trị huyện Tây Sơn.

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

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

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

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 

đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 
 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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO


