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HỘI NGHỊ GẶP GỠ HÀN QUỐC 2022:

Thêm hiểu, thêm tin, 
siết tay hợp tác

Với chủ đề “Hội tụ nguồn lực, chung tay phát triển”, Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2022 diễn ra tại 
Trung tâm Hội nghị tỉnh sáng 13.5 đã phát huy hiệu quả trong kết nối các địa phương khu vực Duyên hải 

miền Trung - Tây Nguyên (Việt Nam) với các đối tác Hàn Quốc.

l Tham quan các cơ sở kinh tế, du lịch nổi bật của tỉnh

l Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với các DN 
đến từ Hàn Quốc

Toàn cảnh Hội nghị. 
Ảnh: H.PHÚC
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Thêm hiểu, thêm tin, siết tay    hợp tác
Với chủ đề “Hội tụ nguồn lực, chung tay phát triển”, Hội 
nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2022 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 
tỉnh sáng 13.5 đã phát huy hiệu quả trong kết nối các địa 
phương khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên (Việt 
Nam) với các đối tác Hàn Quốc.

Lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực Nam Trung Bộ và các tổ chức Hàn Quốc tham gia trao đổi về tình hình hợp tác. Ảnh: H.PHÚC

Tham dự Hội nghị, về phía 
Trung ương có đồng chí Nguyễn 
Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng, Thứ trưởng 
Thường trực Bộ Ngoại giao. Về 
phía Hàn Quốc, có các ông: Park 
Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; 
Ahn Min-sik, Tổng Lãnh sự Hàn 
Quốc tại TP Đà Nẵng; Kwon 
Kiman, Tham tán thương mại 
Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại 
TP Hồ Chí Minh; Cho Han Deog, 
Giám đốc quốc gia Cơ quan hợp 
tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); 
Kim Kwan Mook, Tổng Giám 
đốc Cơ quan Xúc tiến thương 
mại và Đầu tư Hàn Quốc tại TP 
Hồ Chí Minh (KOTRA HCMC); 
Kim Ountae, Tổng Giám đốc 
KOTRA Đà Nẵng; Shon Young 
Il, Chủ tịch Hiệp hội Thương 
mại và Công nghiệp Hàn Quốc 
tại miền Trung và Nam Việt 
Nam (KOCHAM).

Về phía lãnh đạo tỉnh, có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng- 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Nguyễn Phi Long - Ủy 
viên dự khuyết Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,  
Chủ tịch UBND tỉnh. 

Dự Hội nghị còn có lãnh đạo 
9 tỉnh khu vực Duyên hải miền 
Trung - Tây Nguyên gồm: Thừa 
Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, 
Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, 
Đắk Nông; cùng hơn 150 DN 
của Việt Nam và Hàn Quốc.

“Đòn bẩy” thu hút 
đầu tư, phát huy 
tiềm năng, thế mạnh 

Những thông tin chia sẻ tại 
Hội nghị đều cho thấy sự cần 
thiết của việc tổ chức sự kiện; 
đây thật sự là “đòn bẩy” tăng 
cường thu hút đầu tư, phát triển 
KT-XH. 

Theo Thứ trưởng Thường 
trực Bộ Ngoại giao Nguyễn 
Minh Vũ, Việt Nam và Hàn 
Quốc đã trở thành đối tác, hợp 
tác chiến lược tin cậy chính trị; 
hiểu biết lẫn nhau ngày càng 
được củng cố. Trong đó, hợp 
tác kinh tế luôn là trụ cột, là 
điểm sáng trong bức tranh tổng 
thể trong quan hệ hợp tác, cùng 
phát triển. 

Năm 2021, Hàn Quốc tiếp 
tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn 
nhất vào Việt Nam với 9.265 dự 
án còn hiệu lực, tổng vốn đăng 
ký 78,6 tỷ USD; là đối tác ODA, 
du lịch, lao động lớn thứ 2 và đối 
tác thương mại đứng thứ 3, với 
tổng kim ngạch song phương 
đạt trên 78 tỷ USD, gấp hơn 150 
lần so với thời điểm 2 nước thiết 

lập quan hệ ngoại giao (năm 
1992). Tuy nhiên, trong bức 
tranh chung này, đóng góp đầu 
tư vào khu vực Nam miền Trung 
và Tây Nguyên còn khiêm tốn; 
tính đến tháng 4.2022, các DN 
Hàn Quốc đầu tư chỉ hơn 4,5 tỷ 
USD vào các tỉnh, thành trong 
khu vực. 

Trước thực trạng ấy, Hội 
nghị đã tạo điều kiện cho lãnh 
đạo các tỉnh, thành trong khu 
vực chia sẻ về thế mạnh, tiềm 
năng trên các lĩnh vực của từng 
địa phương; chủ trương, các lĩnh 
vực cần thu hút đầu tư từ các tổ 
chức, DN, đối tác Hàn Quốc.  

Tham gia thảo luận, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
cho biết, các lĩnh vực Bình Định 
cần các nhà đầu tư Hàn Quốc 
quan tâm gồm: Du lịch, năng 
lượng xanh, phát triển công 
nghiệp, chế biến, chế tạo và các 
lĩnh vực khác. Mong muốn của 
tỉnh là vốn đầu tư của các DN 
Hàn Quốc vào tỉnh ngày càng 
cao hơn. Tỉnh cam kết sẽ đẩy 
mạnh xúc tiến đầu tư, tiếp tục 
cải cách thủ tục hành chính, tạo 
môi trường đầu tư thông thoáng 
để các nhà đầu tư nước ngoài, 
trong đó có các DN Hàn Quốc 
sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

“Sau Hội nghị hôm nay, tỉnh 
mong muốn các DN Hàn Quốc 
là các vị khách quý đến khai phá 
các tiềm năng, thế mạnh, đẩy 
mạnh đầu tư tại Bình Định và 
các tỉnh khu vực miền Trung - 
Tây Nguyên”, Chủ tịch UBND 
tỉnh nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên, một 
trong những lĩnh vực tỉnh đang 
ưu tiên mời gọi đầu tư là xử lý 
rác thải. Tỉnh rất sẵn sàng tiếp 
đón các nhà đầu tư, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu 
tư. Bên cạnh đó, tỉnh có lợi thế  
lực lượng lao động trẻ dồi dào, 
được đào tạo tay nghề bài bản, 
nên rất quan tâm đến vấn đề 
hợp tác, xuất khẩu lao động có 
thời hạn giữa Quảng Ngãi với 
các địa phương của Hàn Quốc. 
Ngoài ra, nhiều tiềm năng, lợi 
thế về phát triển du lịch sinh 
thái, du lịch biển, đảo, hứa hẹn 
sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác, 
kết nối phát triển giữa các DN 
Hàn Quốc với địa phương. 

Còn Chủ tịch UBND tỉnh 
Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân 
thông tin với đối tác Hàn Quốc 
về định hướng đưa Khánh Hòa 
đến năm 2030 thành thành phố 
trực thuộc Trung ương. “Có thể 
nói, đây là điều kiện thuận lợi để 
địa phương mời gọi, hợp tác đầu 
tư với các đối tác trong nước và 
quốc tế. Với lợi thế là tỉnh nằm 

trung tâm của khu vực Duyên 
hải Nam Trung Bộ, có nhiều 
tiềm năng, lợi thế, Khánh Hòa 
luôn sẵn sàng tiếp đón các nhà 
đầu tư từ Hàn Quốc và các nước 
khác đến xúc tiến đầu tư, kinh 
doanh”, ông Tuân nói.

Đối với khu vực Tây Nguyên, 
lãnh đạo các tỉnh Lâm Đồng, 
Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông 
cũng chia sẻ về thế mạnh, tiềm 

năng trên các lĩnh vực của từng 
địa phương; chủ trương thu hút 
đầu tư, mời gọi các tổ chức, DN, 
đối tác Hàn Quốc hợp tác đầu tư 
vào du lịch, công nghiệp, chuỗi 
nông nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp sạch…

“Hiện thực hóa” cam kết, 
sẵn sàng nguồn lực

Hiệu quả thiết thực của Hội 

nghị không chỉ thể hiện qua 
điều kiện để các tỉnh, thành 
trong khu vực giới thiệu, quảng 
bá về tiềm năng, thế mạnh, mà 
còn là ghi nhận được những chia 
sẻ, góp ý thẳng thắn từ thực tế 
của lãnh đạo các đơn vị, tổ chức 
Hàn Quốc - “nhịp cầu” rất quan 
trọng đưa nhà đầu tư đến các 
địa phương.

Trong đó, vấn đề chung 
được góp ý thẳng thắn, quan 
tâm hàng đầu là cải cách các thủ 
tục hành chính liên quan đến 
thu hút, triển khai đầu tư của 
DN Hàn Quốc.  Theo ông Shon 
Young Il, Chủ tịch KOCHAM, 
khi gặp mặt, phát biểu, lãnh 
đạo các tỉnh, thành thường 
khẳng định sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho nhà đầu 
tư. Song, thực tế khi nhà đầu 
tư đi vào triển khai lại đụng 
phải “bức tường cản” từ thủ 
tục hành chính còn nhiều, gây 
khó, khiến các DN mất nhiều 
thời gian, công sức… 

“Hy vọng các cấp lãnh đạo 
ở địa phương từ những tuyên 
bố mạnh mẽ sẽ triển khai cụ thể, 
nhất là trong cải cách hành chính 
liên quan đến thu hút, triển 
khai đầu tư, để tạo thêm niềm 
tin cho DN”, ông Shon Young Il  
nhấn mạnh. 

Ông Kwon Ki-man, Tham 
tán thương mại, Tổng Lãnh sự 
quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí 
Minh, cũng cho rằng các tỉnh, 
thành cần “hiện thực hóa” cam 
kết. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành 
đều mong muốn có nhà đầu 
tư mới, nhưng cũng cần quan 
tâm hơn đến việc tiếp tục hỗ trợ 
nhà đầu tư cũ là các DN đã hoạt 
động sản xuất, kinh doanh tại 
địa phương, bởi họ đã nỗ lực 
vượt qua nhiều khó khăn trước 
đó. Như vậy, sẽ tránh tình trạng 
“có mới nới cũ”, tạo thêm sự tin 
cậy về môi trường đầu tư bền 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long (giữa) chia sẻ ý kiến tại phiên thảo luận. 
Ảnh: H.PHÚC

“

Trên cơ sở những 
thành tựu đã đạt được 
trong 30 năm qua, cùng 
với những nét tương 
đồng về lịch sử và văn 
hóa giữa hai dân tộc, 
Hội nghị lần này sẽ góp 
phần thúc đẩy hơn nữa 
mối quan hệ đối tác hợp 
tác chiến lược Việt Nam -  
Hàn Quốc. Đồng thời, 
mở ra một chương mới 
trong quan hệ hợp tác phát triển giữa các tỉnh khu vực Duyên 
hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với các địa phương, cơ quan, 
tổ chức, DN Hàn Quốc, đúng như tinh thần Hội nghị đã đề ra-  
“Hội tụ nguồn lực, chung tay phát triển”. Qua đó, đáp ứng được 
yêu cầu, lợi ích của nhân dân 2 nước và đóng góp vào hòa bình, 
ổn định, phát triển của khu vực và thế giới”. 

Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

Ông Kim Woon-Tae, Tổng Giám đốc KOTRA tại Đà Nẵng, trao đổi với các đại biểu. 
Ảnh: H.PHÚC

vững ở địa phương.
Ông Kim Woon-Tae, Tổng 

Giám đốc KOTRA Đà Nẵng bày 
tỏ sự quan tâm đến thực tế ở 
khu vực Nam miền Trung - Tây 
Nguyên chủ yếu có các DN Hàn 
Quốc đã đầu tư và mở rộng hoạt 
động từ khá lâu, gần đây chưa 
có nhiều DN mới, một phần 
quan trọng do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19. Hiện, nhiều DN 
Hàn Quốc muốn đầu tư ở Việt 
Nam nói chung và khu vực này 
nói riêng, KOTRA sẽ kết nối và 
mong các tỉnh, thành có sự quan 
tâm phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ khó 
khăn cho nhà đầu tư, nhất là về 
thủ tục hành chính.

Lãnh đạo các tổ chức Hàn 

Quốc cũng có nhiều phân tích, 
góp ý thiết thực như: Khi thu hút 
được các tập đoàn lớn vào đầu 
tư thường kéo theo nhiều công 
ty vệ tinh, nên các tỉnh, thành 
cần có sự chuẩn bị đầu tư cơ sở 
hạ tầng đồng bộ, lực lượng lao 
động… Hay qua thống kê, 70% 
DN Hàn Quốc đầu tư tại khu 
vực Nam Trung Bộ thuộc lĩnh 
vực công nghiệp chế tạo, có thể 
tiếp tục có DN đầu tư lĩnh vực 
này thời gian tới, nên các địa 
phương cần “đón đầu”, chuẩn 
bị nguồn nhân lực có chất lượng 
để đáp ứng được nhu cầu nhà 
đầu tư, sớm đưa dự án đầu tư đi 
vào hoạt động và đạt hiệu quả.     

NHÓM PV XDĐ-NC-BĐ

Tham quan các cơ sở kinh tế, du lịch nổi bật của tỉnh
(BĐ) - Trong khuôn khổ sự 

kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 
2022”, chiều 13.5, đoàn đại biểu 
Hàn Quốc, đại biểu các tỉnh miền 
Trung - Tây Nguyên đã tham 
quan các cơ sở kinh tế, du lịch 
trên địa bàn tỉnh. 

Các đại biểu đã chia làm 
3 đoàn tham quan Khu công 
nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex- 
VSIP Bình Định, Khu công nghiệp 
Nhơn Hòa, Cảng Quy Nhơn, Tổ 
hợp không gian khoa học, Nhà 
mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa 
học, Trung tâm Quốc tế Khoa học 
và Giáo dục liên ngành, di tích 
Tháp Đôi, Quần thể sân golf, 

resort, biệt thự nghỉ dưỡng cao 
cấp FLC, Khu du lịch Kỳ Co, Nhà 
máy điện gió Phương Mai 3, Dự 
án MerryLand Quy Nhơn…

Đại biểu Hàn Quốc và các 
tỉnh miền Trung - Tây Nguyên 
đã rất hào hứng với các danh 
thắng, khu du lịch và các dự án 
kinh tế của tỉnh Bình Định. 

Trực tiếp tham quan và trải 
nghiệm tại Tổ hợp không gian 
khoa học, Nhà mô hình vũ trụ 
và Bảo tàng khoa học, anh Yoon 
Seong Pae, đại biểu người Hàn 
Quốc thích thú bày tỏ: “So với 
trí tưởng tượng của tôi thì mọi 
thứ ở đây khá hoành tráng, giúp 

mình tìm hiểu thêm những điều 
mới mẻ, chưa rõ về vũ trụ, khoa 
học. Tuy nhiên, nếu như phần 
trình bày, thuyết minh có thêm 
nhiều thứ tiếng nữa thì việc trải 
nghiệm sẽ thú vị hơn rất nhiều”. 

Đây cũng là dịp để các đại 
biểu hiểu hơn về các dự án kinh 
tế, các điểm đến nổi bật, góp 
phần quảng bá hình ảnh Bình 
Định, giới thiệu các tiềm năng, 
thế mạnh, thành tựu KT-XH của 
tỉnh đến tỉnh bạn, các nhà đầu 
tư Hàn Quốc, gợi mở cơ hội liên 
kết, hợp tác trong tương lai. 

NGUYỄN MUỘI - KIỀU ANH - 
HỒNG PHÚC

HỘI NGHỊ GẶP GỠ HÀN QUỐC 2022:

Tổng thống Hàn 
Quốc cam kết sẽ tăng 
cường quy mô, chất 
lượng đầu tư của Hàn 
Quốc tại Việt Nam. Tuy 
nhiên, ngoài tiềm năng, 
lợi thế, các tỉnh, thành 
phải đáp ứng thêm các 
điều kiện đã được chia 
sẻ, góp ý thẳng thắn 
tại Hội nghị. Qua đó, 
hai bên có sự chuẩn bị 
tốt hơn và nỗ lực hơn nữa để tạo sự bứt phá trong tương lai”. 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao NGUYỄN MINH VŨ

Mong rằng Hội 
nghị không dừng lại 
ở việc trao đổi, thảo 
luận mà sẽ được hiện 
thực hóa bằng những 
hoạt động, dự án hợp 
tác đầu tư cụ thể qua 
sự quan tâm, phối 
hợp giữa hai bên. Dự 
kiến, cuối tháng 9, đầu 
tháng 10 năm nay, sẽ 
có sự kiện xúc tiến đầu tư lớn giữa hai nước diễn ra tại TP 
Seoul (Hàn Quốc), tôi trân trọng mời lãnh đạo, DN các tỉnh, 
thành trong khu vực tham gia sự kiện này”. 

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam PARK NOH-WAN 

“

“

Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc 
với các DN đến từ Hàn Quốc

(BĐ) - Chiều 13.5, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã 
có buổi tiếp và làm việc với ông 
Shon Young Il, Chủ tịch Hiệp 
hội Thương mại và Công nghiệp 
Hàn Quốc tại miền Trung và 
Nam Việt Nam (KOCHAM) 
cùng đại diện Hãng hàng không 
Korean Air của Hàn Quốc; Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tiếp 
và làm việc với đại diện Công 
ty Heartychem Corp hoạt động 
trên lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao. 

Tại buổi làm việc với Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long, ông Shon Young Il đánh 
giá cao mục đích, ý nghĩa của 
Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2022 
và cho biết, nhiều DN Hàn Quốc 
rất ấn tượng về mảnh đất, con 
người Bình Định và mong muốn 
được tỉnh cung cấp thêm các 
thông tin liên quan đến tiềm 
năng, lợi thế phát triển của tỉnh, 
môi trường đầu tư kinh doanh 
trên nhiều lĩnh vực, từ đó xây 
dựng kế hoạch hợp tác đầu tư 
phát triển tại Bình Định. Trong 
đó, đáng chú ý là Hãng hàng 
không Korean Air đang tìm hiểu 
cơ hội hợp tác mở chuyến bay 
từ Hàn Quốc - Bình Định và 
ngược lại. 

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long (thứ 5 từ trái qua) chụp hình lưu niệm với đại diện Hiệp hội KOCHAM và DN đến từ 
Hàn Quốc.                              Ảnh: TIẾN SỸ

Phi Long cảm ơn Hiệp hội 
KOCHAM đã giới thiệu, quảng 
bá hình ảnh về mảnh đất, con 
người Bình Định đến với cộng 
đồng DN Hàn Quốc và kết nối 
các DN của Hàn Quốc với tỉnh 
Bình Định. 

Đánh giá cao ý tưởng mở 
các chuyến bay từ Hàn Quốc- 
Bình Định và ngược lại của 
Hãng hàng không Korean Air, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long khẳng định: Bình 
Định đã và đang là điểm đến 
hấp dẫn của các DN trong và 
ngoài nước. Hiện tỉnh đang 
triển khai các giải pháp hoàn 
thiện kết cấu hạ tầng, trong đó 
có việc triển khai dự án cao 
tốc Bắc - Nam; nâng cấp cảng 
hàng không quốc tế Phù Cát 
và đầu tư nâng cấp cảng biển 
Quy Nhơn, tạo động lực phát 
triển kinh tế không chỉ cho 
Bình Định mà cả khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên. Hiện tỉnh 
đang triển khai đồng bộ nhiều 
biện pháp phát triển du lịch, 
thực hiện chiến lược “Du lịch 
Quy Nhơn - Tầm nhìn châu Á”. 
Đến Bình Định, DN không gặp 
bất cứ rào cản nào, chắc chắn 
việc mở các chuyến bay từ Hàn 
Quốc - Bình Định và ngược lại 
sẽ đạt kết quả ngoài mong đợi. 
Tỉnh sẽ ủng hộ và tạo điều kiện 
thuận lợi nhất để Hãng hàng 

không Korean Air xúc tiến hợp 
tác trên lĩnh vực này. 

Tại buổi làm việc với Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, ông 
Kim Myungu, Giám đốc bộ 
phận Quản lý phân bón và hóa 
chất Công ty Heartychem Corp 
cho biết, mục đích đến Bình 
Định lần này là để tìm kiếm 
cơ hội đầu tư xây dựng vùng 
nguyên liệu tập trung trồng 
xoài, thơm, ổi, chanh dây với 
diện tích khoảng 400 ha; xây 
dựng nhà máy chế biến công 
nghệ cao tại Bình Định để chế 
biến xuất khẩu. 

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh hoan nghênh Công ty 
Heartychem Corp đã đến Bình 
Định tìm hiểu cơ hội đầu tư trên 
lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời 
gợi mở DN hướng đầu tư phát 
triển sản xuất, chế biến sản phẩm 
theo liên kết chuỗi, tạo mối quan 
hệ hợp tác làm ăn lâu dài giữa 
DN và người dân. Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh giao 
Sở NN&PTNT hỗ trợ DN khảo 
sát và tìm quỹ đất để xây dựng 
vùng nguyên liệu như dự kiến 
của công ty, về phía lãnh đạo 
tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để nhà đầu tư triển khai dự 
án trong thời gian sớm nhất. 

TIẾN SỸ
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Bình Định

TIN VẮN

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn 
và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí NGUYỄN KIM
Sinh năm 1933; quê quán: Xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn (nay 

là phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định. Nguyên Phó 
Chỉ huy trưởng - động viên Thị đội Quy Nhơn (nay là Ban CHQS TP 
Quy Nhơn). Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương chiến công 
hạng nhất; Huân chương kháng chiến hạng nhất; Huân chương 
Quân công hạng ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, 
nhì, ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba và 
Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần vào hồi 9 giờ 5 phút, ngày 12.5.2022 tại 
tư gia, số nhà 344 Diên Hồng, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định.

- Lễ viếng đồng chí Nguyễn Kim bắt đầu từ 21 giờ ngày 
12.5.2022.

- Lễ truy điệu bắt đầu vào lúc 7 giờ, ngày 15.5.2022.
- Lễ di quan bắt đầu vào lúc 8 giờ, ngày 15.5.2022.
- Linh cữu được an táng tại Nghĩa trang An Viên, phường Bùi 

Thị Xuân, TP Quy Nhơn.
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG(BĐ) - Chiều 13.5, Đoàn 

ĐBQH tỉnh có buổi làm việc 
với Công ty Điện lực Bình Định 
và Công ty Thủy điện An Khê -  
Ka Nak về tình hình đầu tư, 
phát triển của ngành điện trên 
địa bàn tỉnh; kết quả giải quyết 
các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
liên quan đến hoạt động của 
ngành trước kỳ họp thứ 3, Quốc 
hội khóa XV.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lý Tiết Hạnh và ĐBQH 
Nguyễn Văn Cảnh chủ trì buổi 
làm việc.

Báo cáo của Công ty Điện 
lực Bình Định cho biết, tính 
đến hết tháng 4.2022, Công ty 
đã có trên 462 nghìn khách hàng 
sử dụng điện. Sản lượng điện 
thương phẩm trong 4 tháng đầu 
năm đạt 727,37 triệu kWh, tăng 
4,17% so với cùng kỳ năm 2021. 
Công ty đã cấp điện mới cho  
34 khách hàng qua trạm biến áp 

chuyên dùng, thực hiện 3.650 
trường hợp cấp điện mới, giải 
quyết 1.395 trường hợp kiến 
nghị khác của khách hàng… 
Năm 2022, có 62 công trình đang 
thực hiện đầu tư với tổng mức 
được phê duyệt là 182 tỷ đồng.

Còn theo báo cáo của Công 
ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, 
sản lượng điện của 2 nhà máy 
Thủy điện An Khê và Ka Nak 
lũy kế đến tháng 4.2022 là 
280,74 triệu kWh, đạt 48,6% kế 
hoạch năm do Bộ Công Thương 
giao (280,74/577 triệu kWh), 
cao hơn 32,2% so với cùng kỳ 
2021 (280,74/212,22 triệu kWh). 
Trong những năm qua, Công ty 
đã quản lý tốt công tác phòng 
chống lụt bão, an toàn vệ sinh 
lao động, phòng chống cháy nổ 
và môi trường đảm bảo đúng 
quy định, quy trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý 

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Công ty  Điện lực 
Bình Định và Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak

Tiết Hạnh ghi nhận và đánh giá 
cao sự cố gắng, nỗ lực của Công 
ty Điện lực Bình Định và Công 
ty Thủy điện An Khê - Ka Nak 
trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, bảo đảm cung ứng điện 
năng trên địa bàn tỉnh.

ĐBQH Lý Tiết Hạnh đề nghị 
các công ty cần bổ sung, làm rõ 
một số nội dung trong báo cáo 
liên quan đến Luật Điện lực sửa 
đổi; như việc đầu tư, vận hành, 
đấu nối lưới điện truyền tải của 
các thành phần kinh tế ngoài 
nhà nước có gì khó khăn trong 
quá trình triển khai. Ngành điện 
cần sớm có đánh giá cụ thể để 
thu hút các thành phần kinh tế 
ngoài nhà nước tham gia đầu 
tư xây dựng lưới điện truyền 
tải trên địa bàn tỉnh; việc đấu 
nối, vận hành lưới điện truyền 
tải do các thành phần kinh tế 
ngoài nhà nước đầu tư xây 
dựng… Ngoài ra, cần điều 
chỉnh về thang giá điện hợp lý 
hơn; làm rõ việc tiết giảm điện 
năng lượng mặt trời áp mái; nhà 
máy thủy điện có biện pháp gì 
để cảnh báo cho người dân biết 
việc xả lũ theo quy trình sớm 
nhất; quy định bàn giao lưới 
điện của các khu đô thị và cách 
tính tiền điện, thuế; cần làm rõ 
về các loại hình sản xuất điện 
hiện nay…

Những kiến nghị, đề xuất 
của Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi 
làm việc đã được Sở Công 
Thương, Công ty Điện lực Bình 
Định và Công ty Thủy điện An 
Khê - Ka Nak tiếp thu, trả lời.

CHƯƠNG HIẾU

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.  Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

TIN BUỒN

(BĐ) - Chiều 13.5, ĐBQH 
Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ 
tịch Hội LHPN tỉnh đã tiếp xúc 
cử tri xã Canh Hiển (huyện Vân 
Canh) trước kỳ họp thứ 3, Quốc 
hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã 
Canh Hiển đã phản ánh: Lưu 
lượng giao thông trên QL 19C 
ngày càng tăng, gây mất ATGT, 
do đó các cơ quan chức năng cần 

có biện pháp đảm bảo ATGT; 
mức phụ cấp cho cán bộ không 
chuyên trách cấp xã không còn 
phù hợp với thực tế, cần phải 
điều chỉnh; dọc bờ sông Hà 
Thanh chạy qua địa bàn xã có 
3 đoạn xung yếu nhưng chưa 
được xây dựng kè, gây nguy 
cơ sạt lở đất vào mùa mưa lũ; 
một số trụ sở cơ quan các cấp bỏ 
hoang lâu năm nhưng chưa bàn 

giao lại cho xã quản lý…
Sau khi đại diện lãnh đạo xã 

Canh Hiển, huyện Vân Canh, 
trả lời các ý kiến thuộc thẩm 
quyền; ĐBQH Nguyễn Thị Thu 
Thủy đã giải thích, làm rõ một 
số vấn đề cử tri phản ánh thuộc 
thẩm quyền, đồng thời, tiếp thu 
các kiến nghị vượt thẩm quyền 
để tổng hợp, đề xuất cấp trên  
xem xét, giải quyết.       NGỌC TÚ

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp xúc 
cử tri xã Canh Hiển

 Chiều 13.5, UBND  
TX Hoài Nhơn tổ chức khen 
thưởng đột xuất Đội CSĐT tội 
phạm về ma túy và 5 cán bộ, 
chiến sĩ CA TX Hoài Nhơn đã có 
thành tích xuất sắc trong công 
tác đấu tranh với tội phạm liên 
quan đến ma túy. Trước đó, CA 
thị xã bắt giữ 2 đối tượng, thu 
giữ hơn 46 viên ma túy tổng 
hợp có khối lượng hơn 15g, 12 
gói Ketamin có khối lượng hơn 
32g; đây là số ma túy thu giữ 
lớn nhất từ trước đến nay trên 
địa bàn thị xã. QUANG HẢI
 Chiều 12.5, CLB Tình 

nguyện viên CTĐ Bạch Mai 
Trang trực thuộc Hội CTĐ  
TX Hoài Nhơn đã trao 60 suất 
quà hỗ trợ người dân khó 
khăn ở khu phố 5, phường 

Đống Đa (TP Quy Nhơn). Mỗi 
suất quà gồm gạo, mì tôm, 
dầu ăn và một số nhu yếu 
phẩm, trị giá 200 nghìn đồng.

                             NGỌC NGA
 Chi hội Bảo trợ bệnh 

nhân nghèo Tịnh Đức thuộc 
Tịnh thất Hòa Hội (xã Mỹ 
Thành, huyện Phù Mỹ) chiều 
12.5 đã đến thăm và tặng  
35 suất quà (mỗi suất gồm gạo 
và nhu yếu phẩm, trị giá 300 
nghìn đồng/suất) cho người 
già neo đơn, người bị bệnh tật, 
người có hoàn cảnh khó khăn 
ở huyện Phù Mỹ. Tổng kinh 
phí quà tặng 10,5 triệu đồng, 
do Chi hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo Tịnh Đức vận động các 
nhà hảo tâm ủng hộ. 

                               HẰNG NGA

Hội LHPN tỉnh thăm, chúc mừng các cơ sở 
Phật giáo nhân lễ Phật đản

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà chùa Lộc Uyển nhân dịp lễ Phật đản. 
                                                                                                                                              Ảnh: DƯƠNG LINH

Hằng Nga bảo vệ thành công 
HCV SEA Games

(BĐ) - Chiều 13.5, tại Nhà 
thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh 
đã diễn ra các trận chung kết 
môn kickboxing SEA Games 31. 
Ở nội dung full contact hạng 
cân dưới 48 kg nữ, Nguyễn 
Thị Hằng Nga gặp đối thủ khó 
chịu Dasalla Renalyn Dacquel 
(Philippines). Trái với lối chơi 
dũng mãnh từng thể hiện ở bán 
kết, võ sĩ người Philippines tỏ 
ra thận trọng khi đối đầu với 
Hằng Nga. Đây cũng là điều 
dễ hiểu, khi Dasalla Renalyn 
Dacquel từng để thua trước 
chính cô gái đất Võ Bình Định 

ở trận chung kết SEA Games 30.
Thể hiện sự khôn ngoan, 

bản lĩnh, Hằng Nga di chuyển 
khéo léo, chọn lựa thời cơ 
tung ra những đòn chính xác 
để thắng ngay hiệp 1. Rơi vào 
thế bất lợi, Dasalla Renalyn 
Dacquel buộc phải dồn lên tấn 
công ở 2 hiệp sau. Tuy nhiên, 
Hằng Nga vẫn giữ được cự ly 
hợp lý, bình tĩnh phản đòn hiệu 
quả để thắng chung cuộc 3 - 0 
thuyết phục, bảo vệ thành công 
tấm HCV SEA Games hạng cân  
dưới 48 kg.         

                              HOÀNG QUÂN

Nguyễn Thị Hằng Nga (thứ 2 từ trái sang) trên bục nhận HCV hạng cân dưới 48 kg 
nữ môn kickboxing SEA Games 31.                                                                     Ảnh: HOÀNG QUÂN

(BĐ) -  Nhân dịp Đại lễ Phật 
đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 
2022, chiều 13.5, Hội LHPN tỉnh 
đã đến thăm và chúc mừng các 
chùa: Tâm Ấn, Tăng Quang, Lộc 
Uyển, Phổ Minh và Tịnh xá Ngọc 
Nhuận (TP Quy Nhơn).

Tại mỗi nơi đến thăm, Hội 
LHPN tỉnh tặng quà và gửi lời 
hỏi thăm tình hình các nữ chức 
sắc, ni sư, phật tử thời gian qua; 
cảm ơn những nỗ lực của các nữ 
chức sắc, phật tử trong công tác 
phối hợp cùng Hội hỗ trợ phụ nữ, 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
trong mùa dịch Covid-19; chúc 
các nữ chức sắc, ni sư, phật tử 
khỏe mạnh, đón một mùa Phật 
đản an lạc, hạnh phúc.      D.LINH
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Cách làm này vừa giúp 
người nộp thuế (N N T ) tránh 
bị xử phạt về thuế và các rủi 
ro pháp lý khác, vừa đảm bảo 
nguồn thu cho ngân sách địa 
phương. Theo Chi cục Thuế khu 
vực Tuy Phước - Vân Cạnh, hai 
năm gần đây, hoạt động kinh 
doanh, chuyển nhượng bất 
động sản (BĐS) tại Tuy Phước 
và Vân Canh phát triển khá 
mạnh. Tuy nhiên, có không ít 
trường hợp tìm cách lách thuế, 
kê khai tiền thuế thu nhập cá 
nhân, lệ phí trước bạ thấp hơn 
nhiều so với giá mua - bán. Bên 
cạnh đó, một số tổ chức, cá nhân 
còn cố ý bê trễ trong kê khai 
tiền đã thu theo tiến độ dự án, 
tiến độ ghi trong hợp đồng của 
khách hàng để chiếm dụng, trì 
hoãn việc nộp thuế.

Với phương châm phục 
vụ NNT, giúp DN và cá nhân 
đầu tư phát triển kinh doanh 
BĐS hiệu quả, tạo môi trường 
đầu tư, kinh doanh lành mạnh, 
đồng thời để NNT tự giác thực 
hiện nghĩa vụ thuế, Chi cục 
Thuế khu vực Tuy Phước - Vân 
Canh đã phân tích những nguy 
cơ dễ dẫn đến sai phạm, cung 
cấp đầy đủ, kịp thời thông tin 
về các hình thức, mức độ xử 
lý sai phạm đối với từng hành 
vi trên lĩnh vực kinh doanh, 
chuyển nhượng BĐS. Bên cạnh 
đó, tham mưu cho UBND các 
huyện Tuy Phước và Vân Canh 
ban hành văn bản chỉ đạo Phòng 
TN&MT, CA huyện, Phòng Tư 
pháp, UBND các xã, thị trấn và 
văn phòng công chứng cùng 
với cơ quan thuế triển khai các 
biện pháp chống thất thu trên 
lĩnh vực kinh doanh, chuyển 
nhượng BĐS. 

Căn cứ cơ sở dữ liệu giá 
đất tại các cuộc đấu giá; giá 
mua bán, chuyển nhượng 

THU THUẾ LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN: 

Nhìn từ khu vực Tuy Phước - Vân Canh
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Chi cục Thuế khu vực Tuy Phước - Vân Canh còn phối hợp với các ban, ngành xây dựng 

cơ sở dữ liệu chung, kết nối liên thông nhiều ngành, đơn vị làm cơ sở để kiểm tra, giám sát, thu thuế trên lĩnh vực kinh 
doanh, chuyển nhượng bất động sản; đồng thời, tầm soát hồ sơ khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu.

Công chức Chi cục Thuế khu vực Tuy Phước - Vân Canh tư vấn hướng dẫn NNT kê khai thuế chuyển nhượng BĐS.     Ảnh: TIẾN SỸ

không qua đấu giá; giá đất 
đền bù; giá đất mua - bán của 
các công ty môi giới BĐS… 
tại các địa phương, cơ quan 
thuế và ngành chức năng đã 
xây dựng bảng giá tham chiếu 
theo từng khu vực, địa bàn để 
tính thuế, đảm bảo hài hòa lợi 
ích giữa người bán và người 
mua, đồng thời không để mất 
nguồn thu từ hoạt động kinh 
doanh, chuyển nhượng BĐS. 
Cơ sở dữ liệu, bảng giá tham 
chiếu đều được kết nối liên 
thông với các đơn vị, nên việc 
tư vấn, hướng dẫn, xác minh, 
xử lý các vấn đề liên quan đến 
hoạt động kinh doanh, chuyển 
nhượng BĐS thuận lợi, hiệu 
quả cao. 

Ông Ngô Quýt, Phó đội 
trưởng Đội nghiệp vụ quản 
lý thuế Chi cục Thuế khu 
vực Tuy Phước - Vân Canh, 
chia sẻ: Có trường hợp mua 
bán, chuyển nhượng BĐS tại 

xã Phước Thành, huyện Tuy 
Phước kê khai giá trị chuyển 
nhượng lô đất trên 150 triệu 
đồng, nhưng khi chúng tôi 
kiểm tra, rà soát cơ sở dữ liệu 
lô đất liền kề có cùng diện tích 
vừa mới hoàn thành giao dịch 
thì giá trị chuyển nhượng hơn 
400 triệu đồng. Sau khi được 
tuyên truyền, vận động và tư 
vấn, hướng dẫn, NNT nhận 
thấy sự bất hợp lý nói trên và 
đã tự điều chỉnh kê khai giá 
trị đất thực tế chuyển nhượng  
430 triệu đồng, đồng thời tăng 
tiền thuế phải nộp. 

Nhờ tổ chức giám sát, tầm 
soát và tổ chức cơ sở dữ liệu 
liên ngành tốt, công tác quản 
lý, thu thuế trên lĩnh vực kinh 
doanh, chuyển nhượng BĐS tại 
huyện Tuy Phước và Vân Canh 
đạt hiệu quả. Ông Nguyễn Tấn 
Nhân, Chi cục trưởng Chi cục 
thuế khu vực Tuy Phước- Vân 
Canh, cho biết: Từ đầu năm đến 

nay, Chi cục đã thu tiền thuế 
thu nhập cá nhân từ lĩnh vực 
kinh doanh, chuyển nhượng 
BĐS được 6,442 tỷ đồng, thu 
lệ phí trước bạ hơn 13,245 tỷ 
đồng. Đặc biệt, Chi cục đã làm 
rõ giá chuyển nhượng BĐS của  
141 trường hợp; sau khi được 
tư vấn, hướng dẫn, NNT tự 
điều chỉnh, kê khai, giá trị 
chuyển nhượng BĐS tăng 
hơn 40,456 tỷ đồng so với hợp 
đồng ban đầu. Tiền thuế thu 
nhập cá nhân từ hoạt động 
chuyển nhượng BĐS sản của 
các trường hợp nói trên sau 
khi điều chỉnh tăng thêm 809 
triệu đồng so với trước khi làm 
rõ; thuế trước bạ cũng tăng 
hơn 202,2 triệu đồng. Qua đó 
góp phần nâng cao hiệu quả 
quản lý, thu thuế trên lĩnh vực 
kinh doanh, chuyển nhượng 
BĐS, đảm bảo ngân sách cho  
địa phương. 

PHẠM TIẾN SỸ
 Công tác tiêm phòng cho 

đàn vật nuôi đợt 1.2022 triển 
khai đúng tiến độ. Toàn tỉnh đã 
tiêm phòng cúm gia cầm được 
645.919 con và tiêm phòng lở 
mồm long móng được 176.880 
con trâu, bò. Thời gian tới, Sở 
NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y tiếp tục tăng cường 
triển khai có hiệu quả công tác 
phòng, chống dịch bệnh động 
vật năm 2022 theo kế hoạch đã 
được UBND tỉnh phê duyệt; tăng 
cường kiểm tra, giám sát công tác 
tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 
năm 2022, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm 
phòng theo quy định. NG. THU
 Nhằm nâng cấp mở rộng 

các tuyến giao thông kết nối 
tỉnh lộ 640 với trung tâm xã, 
phù hợp với chuẩn đô thị loại V, 
xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước 
đã đầu tư gần 5 tỷ đồng nâng 
cấp 4 tuyến đường trên địa bàn 
nối vào tỉnh lộ 640. Hiện các công 
trình thuộc dự án đã làm xong 
phần mặt đường, chờ các điều 
kiện thuận lợi để tiến hành thảm 
nhựa nóng; phấn đấu hoàn thành 
đưa vào sử dụng trong tháng 
6.2022. XUÂN THỨC

TIN VẮN

(BĐ) - Ngày 13.5, tại TP Quy 
Nhơn, Truyền tải điện Bình Định 
(đơn vị thuộc Công ty Truyền 
tải điện 3) tổ chức diễn tập xử 
lý sự cố, PCTT&TKCN năm 
2022. Tham gia diễn tập còn có 
Truyền tải điện Phú Yên, Truyền 
tải điện Gia Lai và giám sát của 
Phòng An toàn, Công ty Truyền 
tải điện 3.

Tại buổi diễn tập, đơn vị giả 
định sự cố do mưa lớn kéo dài 
nhiều ngày trên địa bàn tỉnh gây 
ra tình trạng sạt lở đất gần vị trí 
móng cột 14, đường dây 220 kV 
Quy Nhơn - Tuy Hòa (nằm trên 
núi Hòn Chà, phường Bùi Thị 
Xuân). Nhân viên Đội truyền tải 
điện Quy Nhơn nhanh chóng 
kiểm tra hiện trường và chuẩn 
bị dụng cụ, vật tư tiến hành khai 
thông mương dẫn xung quanh 
kè vị trí cột 14, phủ bạt dưới chân 

Ngành điện diễn tập xử lý sự cố, phòng chống thiên tai  
và tìm kiếm cứu nạn

cột, đóng cọc ngăn chặn sạt lở 
đất phía dưới kè móng, đào 2 hố 
thế chằng néo cột về phía Tây.

Đối với trạm biến áp, đơn 
vị giả định sự cố do gió bão 
đã làm tốc mái tôn nhà xưởng 

xung quanh, bay vào trạm  
220 kV Quy Nhơn (phường Trần 
Quang Diệu) làm vỡ sứ máy biến 
điện áp C31 gây sự cố. Khi nhận 
được chuông và tín hiệu hiển thị 
trên hệ thống HMI tại trạm, nhân 

viên trực thao tác lưu động kiểm 
tra hiện trường, báo cáo Trung 
tâm điều khiển hệ thống điện 
Bình Định xin thao tác cô lập máy 
biến điện áp C31. Báo cáo Phòng 
Điều độ Công ty, lãnh đạo đơn 
vị tiến hành xử lý sự cố, lắp đặt 
thay thế máy biến điện áp mới có 
thông số kỹ thuật tương đương, 
thí nghiệm lại máy trước khi đưa 
vào vận hành.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao 
năng lực chỉ huy và tổ chức hiệp 
đồng giữa các lực lượng tham 
gia phòng, chống thiên tai; bồi 
dưỡng kỹ năng cho nhân viên 
truyền tải điện trong công tác 
xử lý sự cố khi điều kiện thời tiết 
khắc nghiệt. Qua đó, đơn vị đã 
rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ 
sung phương án PCTT&TKCN 
phù hợp với thực tế.

                                  ĐÌNH PHƯƠNG

 Đơn vị tiến hành xử lý sự cố vỡ sứ máy biến điện áp C31 gây sự cố.    Ảnh: Đ.PHƯƠNG

(BĐ) - Sáng 13.5, Cục Hải 
quan Bình Định tổ chức Hội 
nghị đối thoại Hải quan - DN 
lần thứ I năm 2022, có gần 100 
DN hoạt động kinh doanh xuất 
nhập khẩu (XNK) tham gia. 

Tại hội nghị, đại diện Cục 
Hải quan Bình Định trả lời, giải 
đáp những câu hỏi của DN liên 
quan đến các quy định về thủ 
tục hải quan như: Đăng ký tờ 
khai hải quan và thực hiện các 
hồ sơ khai hải quan điện tử; 
sắc thuế giá trị gia tăng và quy 
trình, thủ tục giải quyết chính 
sách giảm thuế giá trị gia tăng 
từ 10% xuống 8% đối với một 
số mặt hàng XNK; thủ tục nộp 
thuế XNK; phương thức xử lý, 
bảo quản hàng hóa XNK tồn 
kho của ngành Hải quan. Nhiều 
DN đề nghị Cục Hải quan Bình 
Định tiếp tục hỗ trợ phần mềm 
thực hiện các thủ tục hải quan, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thực hiện tờ khai hải quan điện 
tử; thường xuyên cập nhật các 
văn bản, quy định mới của 
Trung ương, của tỉnh liên quan 
đến hoạt động XNK đăng tải 
trên trang thông tin điện tử, 
Zalo của ngành Hải quan cho 
DN biết, thực hiện. 

Dịp này, Cục Hải quan 
Bình Định phổ biến một số nội 
dung của Nghị định 138/2021 
của Chính phủ (có hiệu lực từ 
ngày 1.1.2022) quy định về quản 
lý, bảo quản tang vật, phương 
tiện vi phạm hành chính bị tạm 
giữ, tịch thu giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề bị tạm giữ theo 
thủ tục hành chính, nhằm giúp 
các DN hoạt động kinh doanh 
XNK hàng hóa nắm bắt kịp thời 
các quy định trong lĩnh vực hải 
quan, góp phần tạo thuận lợi 
trong thông quan hàng hóa. 

TIẾN SỸ

Cục Hải quan 
Bình Định đối 
thoại với  
doanh nghiệp
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 UBND tỉnh giao Sở Xây 
dựng chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
liên quan tổ chức lập đồ án quy 
hoạch, thẩm định, trình phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú 
Hiệp ở xã Tây Phú, huyện Tây 
Sơn. Với quy mô khoảng 78 ha, 
Khu đô thị Phú Hiệp có phần 
đất ở chiếm tỷ lệ 40% - 55% 
tổng diện tích; đất dịch vụ - công 
cộng 5% - 10%; đất cây xanh, 
thể dục thể thao 10% - 15%; 
đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 
16% - 20%; đồng thời đảm bảo 
hệ thống cấp nước, điện, nước 
thải…  MAI HOÀNG
 8 tỷ đồng là khoản 

kinh phí được UBND huyện 
Tuy Phước hỗ trợ cho thị trấn 
Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì, xã 
Phước Lộc, xã Phước Hòa để 
thực hiện chỉnh trang xây dựng 
đô thị văn minh. Theo đó, 4 địa 
phương tập trung đầu tư các 
hạng mục vệ sinh môi trường, 
chiếu sáng, cây xanh…  T. HIỀN
 Mở bán nhà ở xã hội An 

Phú Thịnh (đợt 10) với 120 
căn hộ; thời gian chủ đầu tư dự 
án - Công ty CP Đầu tư Xây dựng 
& Du lịch An Phú Thịnh tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký từ nay đến 
ngày 5.6.2022. Khu chung cư 
nhà ở xã hội An Phú Thịnh được 
xây dựng tại lô B1-32 Khu đô 
thị mới An Phú Thịnh (phường 
Nhơn Bình, Quy Nhơn) trên diện 
tích hơn 9.391 m2, quy mô 926 
căn hộ. HOÀNG ANH
 Ngày 12.5, Hội LHPN 

huyện Phù Cát phối hợp với 
Ban từ thiện - Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam huyện Phù Cát đã tổ 
chức nấu và cấp phát miễn phí 
160 suất ăn chay cho các bệnh 
nhân và người nhà bệnh nhân 
đang điều trị tại TTYT Phù Cát.

TRƯỜNG GIANG 
 Sáng 13.5, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam thị trấn Diêu 
Trì (huyện Tuy Phước) đã trao 
20 suất quà, mỗi suất trị giá 
200 nghìn đồng cho hộ nghèo, 
cận nghèo có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn trên địa bàn 
thị trấn. LY LY

Dự án hệ thống tiêu thoát 
lũ sông Dinh (điểm đầu từ 
đập Phú Xuân, thuộc địa bàn 
phường Nhơn Phú đến tràn 
Quy Nhơn 1, thuộc phường 
Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) có 
tổng vốn đầu tư 295 tỷ đồng; 
gồm các hạng mục: Xây dựng 
tuyến đê và nạo vét, mở rộng 
sông Dinh với tổng chiều dài 
đoạn sông hơn 3,1km, kè gia 
cố bờ sông kết hợp làm đường 
giao thông toàn tuyến từ ngã ba 
đầu sông đến tràn Quy Nhơn 1. 

Dự án sẽ góp phần tiêu thoát 
lũ cho sông Dinh, giải quyết ùn 
tắc lũ, ngập úng, trực tiếp bảo 
vệ hàng nghìn hộ dân ở các 
phường Nhơn Bình, Nhơn Phú; 
góp phần khơi thông điểm nghẽn 
dòng chảy thoát lũ, chống lấn 
chiếm, xả thải xuống lòng sông 
để cải tạo môi trường, sinh thái 
sông Dinh.

Ông Đặng Phan Tiến Dũng, 
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự 
án Đầu tư xây dựng và Phát 
triển quỹ đất (ĐTXD & PTQĐ) 
TP Quy Nhơn, cho biết: Có 
360 hộ đân, 15 tổ chức và 116 
ngôi mộ, 431 thửa đất thuộc 
2 phường Nhơn Bình, Nhơn 
Phú nằm trong khu vực bị ảnh 
hưởng bởi Dự án. Chúng tôi 
đang phối hợp với các đơn vị 
chức năng tích cực đẩy nhanh 
công tác giải phóng mặt bằng 
(GPMB), triển khai lập phương 
án bồi thường và bố trí đất tái 
định cư cho các hộ dân bị ảnh 
hưởng bởi Dự án.                                                              

Đến nay, phường Nhơn Phú 
đã vận động được 19 hộ nhận 
đền bù và bàn giao mặt bằng, 
di dời 16 ngôi mộ để có thể 

triển khai thi công. Đặc biệt, 
phường vừa tổ chức bàn giao 
một số mặt bằng cho đơn vị thi 
công gói thầu số 1 để thực hiện 
Dự án. Phường thường xuyên 
cùng các đơn vị chức năng đến 
tận nhà vận động bà con trong 
diện GPMB nhằm đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện Dự án. Bà 
Nguyễn Thị Mộng Loan, Chủ 
tịch UBND phường Nhơn Phú, 
cho hay: Chúng tôi đang tích 
cực phối hợp với các cơ quan 
chức năng để đẩy nhanh tiến 
độ Dự án; đồng thời, tổ chức 
đối thoại, tuyên truyền về mục 
đích, ý nghĩa và tầm quan trọng 
của Dự án đến người dân. Nhìn 
chung, phần đông đều ủng hộ 
chủ trương đầu tư của Nhà 
nước, chỉ còn một số hộ chưa 
thông, chúng tôi sẽ nỗ lực làm 
dứt điểm trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thông, 
ở khu vực 7, phường Nhơn 
Phú, chia sẻ: “Khi được chính 
quyền phường tuyên truyền, 
vận động, gia đình tôi đã hiểu 
về ý nghĩa, tầm quan trọng của 
Dự án hệ thống tiêu thoát lũ 
sông Dinh, nên đã nhận đền 
bù và bàn giao đất ngay cho 
địa phương. Tôi hy vọng tất cả 
người dân trong khu vực chấp 
hành tốt công tác GPMB, để Dự 
án được xây dựng hoàn thành, 
giải quyết ùn tắc lũ, ngập lụt, 
giúp người dân chúng tôi an 
tâm làm ăn, sản xuất, ổn định 
cuộc sống”.

Theo Ban Quản lý dự án 
ĐTXD & PTQĐ, đến nay, 
UBND thành phố đã phê duyệt 
phương án bồi thường, hỗ trợ 
9 đợt đối với 210 hộ, 8 tổ chức 
và 114 ngôi mộ. Qua đó, cơ 

quan chức năng sẽ thông qua 
phương án bồi thường đối với 
các hộ còn lại và xét tái định cư 
cho các hộ đủ điều kiện.

Cùng với sự vào cuộc quyết 
liệt, các cấp chính quyền thành 
phố còn thường xuyên tổ chức 
đối thoại với các hộ dân nhằm 
tuyên truyền, giải thích rõ các 
chế độ chính sách liên quan đến 
GPMB. Đồng thời, có biện pháp 
xử lý đối với những hộ cố tình 
không bàn giao mặt bằng. Qua 
đó, đảm bảo kịp thời, công khai, 
minh bạch, đúng quy định công 
tác kiểm đếm, lập phương án 
bồi thường và chi trả tiền bồi 
thường để Dự án hệ thống tiêu 
thoát lũ sông Dinh sớm được 
xây dựng hoàn thành, nhằm 
giải quyết ùn tắc lũ, ngập lụt 
cho người dân 2 phường Nhơn 
Bình và Nhơn Phú.    ĐẶNG VIỆT

(BĐ) - Sở Xây dựng đang 
chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan xem xét đề nghị 
của Ban Quản lý Khu kinh tế 
về việc quy hoạch chuyển đổi 
sang đất ở đô thị một phần 
diện tích của dự án Trung tâm 
Thương mại - Dịch vụ du lịch 
Nhơn Hội, mà không phải 
điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 
phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 
Khu công nghiệp đô thị Nhơn 
Hội (Phân khu 4), Khu kinh tế 
Nhơn Hội.

Khu vực quy hoạch dự án 
thuộc địa bàn xã Nhơn Hội, 
tổng diện tích 38,83 ha. Trong 
đề xuất điều chỉnh,  tăng 
diện tích đất ở đô thị từ hơn 
182.842 m2 lên hơn 182.855 m2; 
đất công cộng (y tế, giáo dục) 

tăng từ hơn 6.339 m2 lên hơn 
8.321 m2; đồng thời điều chỉnh 
giảm đất phục vụ mục đích 
công cộng từ 195.601 m2 còn 
193.606 m2. Riêng đất nhà ở xã 
hội chiếm khoảng 20% tổng 
quỹ đất ở.

Quy hoạch dự án tuân thủ 
mục tiêu đã được UBND tỉnh 
phê duyệt tại quyết định 3077/
UBND-QĐ ngày 22.7.2021, cụ 
thể hóa quy hoạch phân khu 
Khu công nghiệp đô thị Nhơn 
Hội (Phân khu 4), đảm bảo kết 
nối đồng bộ về hạ tầng, về kiến 
trúc cảnh quan với các dự án 
lân cận trong khu kinh tế; hình 
thành một khu đô thị mới hài 
hòa với đặc thù các công trình, 
dự án và cảnh quan thiên nhiên 
hiện hữu tại khu vực cửa ngõ 

Khu kinh tế Nhơn Hội, đáp 
ứng nhu cầu ở của công nhân 
viên sống và làm việc tại đây.

Theo Ban Quản lý Khu 
kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật về cơ bản tuân thủ theo 
quy chuẩn số 01:2021/BXD của 
Bộ Xây dựng. Trong đó, diện 
tích các công trình hạ tầng xã 
hội (đất sinh hoạt công cộng, 
trường mầm non, y tế, chợ…) 
lớn hơn hoặc bằng diện tích đã 
được phê duyệt tại quy hoạch 
phân khu. Bên cạnh đó, việc 
dịch chuyển công trình điểm 
nhấn (khu đất hỗn hợp) vào 
trung tâm khu đô thị... nhằm 
hạn chế ảnh hưởng của việc xây 
dựng cầu Thị Nại 2, vẫn phù hợp 
với định hướng của quy hoạch 
phân khu.               MAI HOÀNG

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU THOÁT LŨ SÔNG DINH:

Giải phóng nhanh mặt bằng 
để đảm bảo tiến độ

Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án xây dựng hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, bảo đảm quyền lợi cho người 
dân có đất bị thu hồi và thực hiện tái định cư, là những giải pháp trọng tâm UBND TP Quy Nhơn đưa ra nhằm 
đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

Dự án xây dựng hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh sẽ gia tăng và mở rộng tác dụng của đập Phú Xuân.                         Ảnh: ĐẶNG VIỆT

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH NHƠN HỘI:

Đề xuất chuyển đổi sang đất ở đô thị 
một phần diện tích 

TIN VẮN

(BĐ) - Sáng 13.5, tại TP Quy 
Nhơn, BVĐK tỉnh tổ chức Hội 
nghị khoa học khu vực Nam 
Trung Bộ “Tiến bộ mới trong 
điều trị sỏi mật và sỏi tiết niệu 
bằng laser”. Tham dự Hội nghị 
có đại diện lãnh đạo các bệnh 
viện: ĐH Y Hà Nội, Việt Đức, 
Chợ Rẫy, Bình Dân… và gần 
200 bác sĩ đến từ chuyên ngành 
ngoại tiết niệu, ngoại tiêu hóa 
cả nước.

Hội nghị là dịp để các bác sĩ 
gặp gỡ học tập, cập nhật những 
thành tựu mới nhất trong điều 
trị sỏi mật và sỏi tiết niệu bằng 
laser. Đặc biệt, Hội nghị còn có 
chương trình mổ thị phạm của 
các chuyên gia đầu ngành về 
sỏi mật và sỏi tiết niệu bằng 
laser với các kỹ thuật: Tán 
sỏi mật qua da (điều trị sỏi 

mật); tán sỏi thận ống mềm, 
tán sỏi thận qua da - tư thế 
nằm nghiêng, tán sỏi thận qua 
da - tư thế nằm ngửa (điều trị 
sỏi tiết niệu). Quá trình mổ thị 
phạm được truyền trực tiếp từ 
2 phòng mổ của khoa Gây mê 
hồi sức (BVĐK tỉnh) đến hội 
trường Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, 
TS.BS Nguyễn Hoành Cường, 
Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: 
Đây là một sự kiện đặc biệt, 
dấu mốc để BVĐK tỉnh phấn 
đấu học tập, vươn lên hòa nhập 
với xu thế phát triển chung 
của các bệnh viện lớn trong cả 
nước. Bệnh viện mong tiếp tục 
được hỗ trợ đào tạo, hợp tác 
trong công tác điều trị bệnh 
nhân thuộc mọi lĩnh vực.

THẢO KHUY

Tiến bộ mới trong điều trị sỏi mật 
và sỏi tiết niệu bằng laser



7NHỊP SỐNG TRẺTHỨ BẢY, 14.5.2022
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (15.5.1941 - 15.5.2022)

Chăm lo, bồi dưỡng những “mầm xanh”
Toàn tỉnh có 355 liên đội với 
trên 135 nghìn đội viên. Thời 
gian qua, Hội đồng Đội các 
cấp trong tỉnh đã tổ chức 
nhiều hoạt động thiết thực, 
góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện cho 
thiếu niên, nhi đồng.

Sôi nổi ngày hội 
trải nghiệm STEM

Ngày hội STEM vừa được 
Hội đồng Đội tỉnh và Trung 
tâm Khám phá khoa học (Sở 
KH&CN) tổ chức tại Trường 
THCS An Hòa (huyện An 
Lão). Đến với ngày hội, hơn 
400 học sinh từ khối lớp 6 - 9 
đã được các anh, chị hướng 
dẫn tham gia nhiều hoạt động 
trải nghiệm khoa học ở những 
gian hàng khác nhau.

Tại khu vực gian hàng trải 
nghiệm thực tế, các em đã 
được tìm hiểu hóa học vui và 
nghệ thuật sáng tạo. Còn tại 
khu vực các gian hàng trưng 
bày, nhiều học sinh chăm chú 
nghe thuyết trình và tìm hiểu 
về những thiết bị phòng thí 
nghiệm, mô hình mô phỏng 
nhà sàn của đồng bào Bana, 
dụng cụ học tập... Ngoài ra, 
được sự hướng dẫn, các học 
sinh còn  tự do tham quan và 
thực hành một số thí nghiệm 
khoa học, hóa học đơn giản.

Có mặt từ sớm tại ngày 
hội, em Lâm Bảo Tuyết Hân 
(học sinh lớp 6A3, Trường 
THCS An Hòa) rất hào hứng 
với các thí nghiệm hóa học 

Học sinh tham gia các gian hàng trò chơi trí tuệ tại ngày hội trải nghiệm STEM.                 Ảnh: Tỉnh đoàn

vui, như: Phun trào núi lửa, 
xà phòng bong bóng khô hay 
làm tàu chạy được dưới nước 
nhờ không khí… “Lần đầu 
tiên được chứng kiến và tự 
tay thực hiện qua sự hướng 
dẫn của các anh chị, em rất 
thích. Những hoạt động trải 
nghiệm này giúp cho em bổ 
sung thêm nhiều kiến thức 
hay về khoa học để phục vụ 
tốt hơn cho việc học”, Hân 
bộc bạch.

Cũng tại ngày hội, bên 
cạnh các hoạt động trải 
nghiệm, học sinh còn được 
tham gia các trò chơi trí tuệ, 
như: Trò chơi 15 ô số, hình 
vuông kì diệu, các ô vuông ma 
thuật, ghép khối lập phương 
phức tạp, xếp kim tự tháp, thế 
giới ghép hình… Hay như, 
các hoạt động trình diễn thí 
nghiệm khoa học, vật lý, giải 
thích những hiện tượng diễn 

ra trong thực tế tự nhiên và 
cuộc sống. 

Thầy Huỳnh Xuân Tấn, Hiệu 
trưởng Trường THCS An Hòa, 
cho biết: “Ngày hội trải nghiệm 
STEM là hoạt động ý nghĩa và 
thiết thực. Đây thực sự là sân 
chơi trí tuệ, bổ ích, khơi dậy 
niềm hứng thú, khả năng sáng 
tạo của học sinh. Điều quan 
trọng hơn là các em đã biết hợp 
tác làm việc cùng nhau để tạo 
nên một sản phẩm”.

Theo Phó Giám đốc Trung 
tâm Hoạt động Thanh thiếu 
nhi tỉnh Trần Ngọc Quỳnh, 
ngày hội STEM dành cho học 
sinh đã tạo sân chơi tìm hiểu 
với các hoạt động sáng tạo, 
trải nghiệm thực tế về khoa 
học, giúp các em hứng thú tìm 
tòi, nghiên cứu và vận dụng 
kiến thức khoa học vào thực 
tiễn cuộc sống; tích lũy và ghi 
nhớ kiến thức.

Ý nghĩa từ những 
ngôi nhà Khăn quàng đỏ

Đầu tháng 4.2022, Đoàn 
Khối các cơ quan Trung ương, 
Hội đồng Đội Trung ương 
phối hợp với Hội đồng tỉnh, 
các nhà tài trợ đã bàn giao 
ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho 
em Đinh Thị Y Mơ (SN 2013, 
ở làng Kà Nâu, xã Canh Liên, 
huyện Vân Canh). Kinh phí hỗ 
trợ xây dựng là 80 triệu đồng. 
Tại buổi khánh thành và bàn 
giao căn nhà, Hội đồng Đội 
tỉnh và địa phương còn tặng 
gia đình em nhiều món quà, 
dụng cụ học tập và động viên 
vượt lên trong cuộc sống, cố 
gắng học giỏi.

Hoàn cảnh của em Y Mơ 
khá đặc biệt. Cha mẹ ly hôn, 
rồi mẹ mất sớm, em và chị gái 
phải nương tựa vào bà ngoại 
năm nay đã 64 tuổi. Hằng 
ngày, sau giờ học ở trường, 

em và chị gái phụ bà đi làm 
thuê trong làng; không có 
điều kiện sửa chữa, gia đình 
em phải sống trong căn nhà 
tạm bợ, luôn thấp thỏm lo âu 
mỗi khi đến mùa mưa, bão.

Cảm thông trước hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn của 
Y Mơ, các đơn vị phối hợp 
xây tặng em căn nhà mới có 
diện tích gần 30 m2. Em Y Mơ 
thổ lộ: “Được sống trong ngôi 
nhà mới, khang trang, em cảm 
thấy rất vui. Đây là nguồn 
động viên, khích lệ tinh thần, 
giúp em có thêm động lực tiếp 
tục vươn lên trong học tập, 
không phụ lòng mong mỏi 
của các anh, chị đã giúp đỡ”.

Trong 2 năm học gần đây, 
Hội đồng Đội các cấp đã xét, 
xây tặng 15 nhà Khăn quàng 
đỏ (kinh phí hỗ trợ từ 50 - 80 
triệu đồng/ nhà) cho đội viên có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về 
nhà ở. Những ngôi nhà tạm bợ, 
xiêu vẹo đã được thay thế bằng 
những ngôi nhà kiên cố hơn. 

“Đầu mỗi năm học, Hội 
đồng Đội tỉnh đều có kế 
hoạch khảo sát đội viên, 
thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn, vượt khó trong học tập 
để kịp thời hỗ trợ xây dựng 
nhà Khăn quàng đỏ. Từ đó, 
những ngôi nhà được trao 
tặng kịp thời, chính là phần 
thưởng cho những nỗ lực của 
các em, cũng như thể hiện sự 
quan tâm của Hội đồng Đội 
các cấp, kịp thời động viên 
các em thiếu nhi yên tâm, tập 
trung học tập tốt”, Chủ tịch 
Hội đồng Đội tỉnh Huỳnh Thị 
Thanh Nguyệt cho hay.

CHƯƠNG HIẾU

Khởi công xây dựng nhà ở 
cho thanh niên khó khăn

(BĐ) - Thành đoàn phối hợp 
với Ban CHQS TP Quy Nhơn, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam phường Lý 
Thường Kiệt, Đoàn Thanh niên 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV) chi 
nhánh Bình Định vừa khởi công 
xây dựng nhà ở cho anh Nguyễn 
Minh Khải (SN 2003, ở khu phố 2, 
phường Lý Thường Kiệt, có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn).

Anh Khải là con duy nhất 
trong gia đình và đang thực 

hiện nghĩa vụ quân sự. Cha 
anh Khải mất sức lao động, mẹ 
bị mù một mắt, không có nghề 
nghiệp ổn định, gia đình anh 
đang ở trong căn nhà đã xuống 
cấp nghiêm trọng, không có 
điều kiện sửa chữa.

Để kịp thời động viên, sẻ 
chia những khó khăn với gia 
đình anh Khải, các đơn vị đã hỗ 
trợ 50 triệu đồng để xây dựng 
nhà, dự kiến hoàn thành trong 
tháng 6.2022.                DUY ĐĂNG

Tuổi trẻ Trường ĐH Quy Nhơn- 
Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng 

Theo anh Cao Kỳ Nam - 
Bí thư Đoàn Trường ĐH Quy 
Nhơn, hoạt động tình nguyện 
được Đoàn Trường ĐH Quy 
Nhơn tổ chức trong nhiều 
năm qua, ngày càng phát 
triển cả  bề rộng lẫn chiều 
sâu. Các nội dung, phần 
việc cụ thể, các hoạt động 
tình nguyện tại chỗ của sinh 
viên tại 14 liên chi đoàn và 
chi đoàn cơ sở gắn với việc 
đảm nhận thực hiện các công 
trình, phần việc thanh niên.

Điểm nhấn của hoạt động 
xung kích, tình nguyện vì 
cuộc sống cộng đồng của tuổi 
trẻ nhà trường là các hoạt 
động “mừng Đảng, mừng 
xuân”, “Tháng Thanh niên”, 
“tình nguyện hè”, “Xuân tình 
nguyện”. Trong các năm từ 
2019 - 2022, Đoàn trường đã tổ 
chức nấu hơn 150 suất cháo, 
700 suất bánh mì, 600 hộp sữa 
tặng bệnh nhân nghèo;  tặng 
250 suất học bổng, trị giá  

800 triệu đồng cho sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn; tặng 
1 ngôi nhà thanh niên cho 
sinh viên; tổ chức 19 đợt hiến 
máu định kỳ, thu được gần 
4.500 đơn vị máu…

Trong phong trào tuổi trẻ 
xung kích bảo vệ Tổ quốc, 
đoàn viên, sinh viên trường 
đã tập trung ra quân dọn 
vệ sinh gần 10 km bãi biển; 
tặng cờ Tổ quốc; giao lưu văn 
nghệ “Tuyên truyền về biển, 
đảo Tổ quốc”; vẽ bích họa tại 
xã Nhơn Lý, Nhơn Hải (TP 
Quy Nhơn); trồng hơn 1.000 
cây xanh trên địa bàn tỉnh và 
trồng, chăm sóc 8 đường hoa 
thanh niên trong khuôn viên 
nhà trường…

Trước diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh Covid-19, tuổi 
trẻ Trường ĐH Quy Nhơn đã 
có nhiều hoạt động thiết thực 
nhằm phát huy vai trò xung 
kích tình nguyện của đoàn 
viên, sinh viên. Kết quả, đã hỗ 

trợ 40 máy rửa tay sát khuẩn 
và đo thân nhiệt tặng cho các 
điểm chống dịch, các trường 
THPT; trao trên 500 lít nước sát 
khuẩn, 5.000 khẩu trang y tế, 
5.000 mặt nạ chống giọt bắn, 
nhu yếu phẩm cho các chốt 
chống dịch; giải cứu 45 tấn 
nông sản cho nông dân huyện 
Hoài Ân và tỉnh Hải Dương. 
Ngoài ra, các đội thanh niên 
tình nguyện tham gia trực chốt, 
hỗ trợ tiêm vắc xin, shipper áo 
xanh… hỗ trợ cộng đồng vuợt 
qua đại dịch. 

“Hoạt động tình nguyện 
vì cuộc sống cộng đồng, vì 
an sinh xã hội của đoàn viên, 
sinh viên Trường ĐH Quy 
Nhơn thực hiện thời gian qua 
là động lực để tuổi trẻ nhà 
trường phát huy tinh thần 
tình nguyện, ý chí, tích cực, 
sáng tạo, chủ động trong học 
tập, rèn luyện trong thời gian 
tới”, anh Nam chia sẻ.

TRIỀU CHÂU

Một thanh niên được tuyên dương 
gương “Người thợ trẻ giỏi” năm 2022

(BĐ) - Trung ương Đoàn vừa 
có quyết định tặng bằng khen 
tuyên dương gương “Người thợ 
trẻ giỏi” lần thứ XIII, năm 2022 
cho anh Nguyễn Văn Giới (SN 
1987, Bí thư Chi đoàn Công ty 
CP Fresenius Kabi Việt Nam, 
thuộc Đoàn khối DN tỉnh). 

“Người thợ trẻ giỏi” là 
giải thưởng được Trung ương 
Đoàn tổ chức nhằm động viên, 

tôn vinh, khen thưởng những 
người thợ trẻ có tay nghề cao, 
có sáng kiến, thành tích xuất 
sắc trong thi đua lao động, sản 
xuất. Qua đó, cổ vũ, khuyến 
khích thanh niên tích cực học 
tập nâng cao trình độ tay nghề, 
xây dựng nguồn nhân lực trẻ có 
chất lượng phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước.                           C.HIẾU
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Bình Định

Theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 
02/2018 ngày 21.9.2018 của Chánh án TAND 
Tối cao, những vụ án hình sự thuộc thẩm 
quyền của Tòa Gia đình và người chưa thành 
niên xét xử tại phòng xét xử thân thiện, thẩm 
phán mặc trang phục làm việc hành chính 
của TAND (không mặc áo choàng). Đối với 
những vụ án có người bị hại là người dưới 
18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc 

bị mua bán thì tòa án phải xét xử kín. Đối với 
những vụ án khác có yêu cầu của người dưới 
18 tuổi/ người đại diện, hoặc để giữ bí mật 
đời tư, bảo vệ người dưới 18 tuổi thì tòa án 
cũng có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án 
công khai theo Điều 327 của Bộ luật Tố tụng 
hình sự. Đặc biệt, không xét xử lưu động đối 
với những vụ án hình sự có bị cáo, người tham 
gia tố tụng dưới 18 tuổi.

Ra mắt mô hình 
“Trường học an 
toàn, chấp hành 
Luật giao thông”

(BĐ) - Trường THCS Tây Sơn 
(TP Quy Nhơn) vừa ra mắt mô 
hình “Trường học an toàn, chấp 
hành Luật giao thông”. 

Mô hình được xây dựng với 
mục đích chủ động phòng ngừa, 
hạn chế tối đa việc phát sinh 
hành vi phạm tội; bảo vệ tuyệt 
đối an toàn trong và ngoài khu 
vực nhà trường, không để xảy 
ra các hoạt động phá hoại, các 
hành vi vi phạm pháp luật, gây 
mất ANTT ảnh hưởng đến hoạt 
động dạy và học; giảm thiểu tình 
trạng ùn tắc giao thông, TNGT 
trước cổng trường trước và sau 
giờ tan học. 

Việc thành lập mô hình 
“Trường học an toàn, chấp hành 
Luật giao thông” sẽ góp phần 
nâng cao hơn nữa ý thức trách 
nhiệm của mọi người trong việc 
tuân thủ các quy định pháp 
luật, thực hiện nhiệm vụ, giải 
pháp đấu tranh, phòng ngừa 
vi phạm pháp luật trong học 
sinh, góp phần bảo đảm ANTT 
tại địa phương.                 N.LINH

Thông thường, các bị cáo, 
nạn nhân trong phiên tòa 
hình sự sẽ phải đứng trước 
bục khai báo để khai nhận 
hành vi phạm tội hoặc đề đạt 
nguyện vọng với Hội đồng 
xét xử. Tuy nhiên, tại mô hình 
phòng xét xử thân thiện, mọi 
thứ sẽ khác.

Cụ thể, tại phiên tòa “Cưỡng 
dâm người từ đủ 13 đến dưới 
16 tuổi” do TAND huyện Tây 
Sơn phối hợp với Viện KSND 
huyện tổ chức mới đây, vị trí 
của những người tiến hành 
tố tụng, người tham gia tố 
tụng được bố trí trên cùng 
một mặt phẳng và ngồi cạnh 
nhau; thành viên Hội đồng 
xét xử mặc trang phục làm 
việc hành chính bình thường 
(không mặc áo choàng). Đáng 
chú ý, vị trí ngồi của bị hại là 
cháu Đ.T.M. được bố trí ngồi 
cạnh người giám hộ và hai 
hội thẩm nhân dân là thành 
viên hội phụ nữ và đoàn 
thanh niên để hỗ trợ về tâm 
lý trong quá trình thẩm vấn, 
tranh tụng. 

Chị Lê Thị Kim Chi, kiểm 
sát viên giữ quyền công tố của 
phiên xét xử thân thiện, cho 
biết: “Nhằm tránh tổn thương 
tâm lý cho bị hại, các câu hỏi 
do kiểm sát viên đặt ra hết 

Phòng xét xử thân thiện: 
Nhân văn và gần gũi

Mô hình phòng xét xử thân 
thiện dành cho các vụ án 
hình sự có người dưới 18 tuổi 
vừa thể hiện sự nghiêm minh 
của pháp luật, vừa đánh dấu 
sự thành công của tiến trình 
cải cách tư pháp.

sức ngắn gọn, sát nội dung 
cần làm rõ cũng như đưa ra 
biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ 
cụ thể đối với nạn nhân. Nhờ 
đó, giúp cho bị hại vơi bớt nỗi 
hoang mang, lo sợ trong quá 
trình xử án”.

Ở một phiên tòa thân thiện 
khác, bị cáo Ph.T.M.L. (huyện 
Phù Mỹ) phạm tội mua bán 
trái phép chất ma túy. Tại thời 
điểm phạm tội, L. chỉ mới 16 tuổi; 
nhưng gia đình đã để em vào 
TP Quy Nhơn thuê trọ ở cùng 
bạn trai và rồi bị lôi kéo phạm 
tội. Tại phiên tòa này, Hội 
đồng xét xử, kiểm sát viên 
và những người tham gia tố 
tụng khác chỉ gọi tên thay vì 
“bị cáo” như trong xét xử các 
vụ án hình sự khác, luôn nhẹ 
nhàng, động viên, giáo dục 
và giải thích cho L. và người 
giám hộ biết, hiểu những hậu 

quả và tác hại của các hành 
vi phạm tội. Qua đó giáo 
dục, phòng ngừa tội phạm và 
hướng thiện cho người chưa 
thành niên phạm tội.

Khi xét xử vụ án hình sự 
có bị cáo, người bị hại dưới 
18 tuổi bị tổn thương nghiêm 
trọng về tâm lý hoặc cần sự 
hỗ trợ về điều kiện sống, học 
tập do không có môi trường 
gia đình lành mạnh như bình 
thường, tòa án phải thực hiện 
một số quy định mới. Cụ thể, 
phòng xử án phải được bố trí 
thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt 
nhất cho người dưới 18 tuổi; 
những người tiến hành tố tụng 
và người tham gia tố tụng đều 
ngồi trên một mặt phẳng. Hội 
đồng xét xử ngồi ở giữa; đại 
diện viện kiểm sát ngồi ở bên 
phải của hội đồng xét xử; thư 
ký phiên tòa ngồi ở bên trái 

hội đồng xét xử. Người giám 
hộ, người dưới 18 tuổi, luật sư 
bào chữa, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp cho người dưới 
18 tuổi ngồi đối diện. Bị cáo, 
người bị hại dưới 18 tuổi được 
ngồi gần với người giám hộ, 
người bào chữa, người bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp để được 
hỗ trợ về tâm lý trong quá 
trình thẩm vấn, tranh tụng. 

Việc bố trí như vậy góp 
phần giảm không khí căng 
thẳng tại tòa, để các đương 
sự có thể trình bày cũng như 
trò chuyện. Ông Nguyễn Văn 
Nghĩa, Phó chánh tòa Gia 
đình và người chưa thành 
niên (TAND tỉnh), chia sẻ: 
“Sự ra đời của phòng xét xử 
thân thiện đánh dấu sự thành 
công của tiến trình cải cách 
tư pháp. Khi giải quyết, bên 
cạnh tuân thủ pháp luật, 
thẩm phán thường chú ý 
đến yếu tố tâm lý, tình cảm, 
đạo đức. Yêu cầu của phòng 
xử án thân thiện là về mặt 
không gian phải tạo cảm giác 
thoải mái. Từ đó, có những 
tác động tâm lý tốt, giúp bị 
hại, bị cáo chưa thành niên 
không cảm thấy hoảng sợ; 
ngược lại có thể bình tĩnh, 
lắng nghe, nhận biết những 
lỗi lầm của mình”. KIỀU ANH

Quang cảnh một phiên xét xử thân thiện.                            Ảnh tư liệu

TX AN NHƠN: 

Kiểm sát thi hành 
án treo, án cải tạo 
không giam giữ 
tại UBND cấp xã

(BĐ) - Thực hiện kế hoạch 
công tác kiểm sát của ngành và 
đơn vị, Đoàn kiểm sát trực tiếp 
của Viện KSND TX An Nhơn 
vừa kiểm sát trực tiếp việc thi 
hành án treo, án cải tạo không 
giam giữ tại UBND xã Nhơn 
Hậu, xã Nhơn Mỹ. 

Sau khi nghe chủ tịch 
UBND 2 xã báo cáo tình hình 
chấp hành pháp luật trong thi 
hành án hình sự tại địa phương, 
Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ 
sách, báo cáo, văn bản, tài liệu 
và hồ sơ liên quan đến công tác 
thi hành án hình sự; làm việc 
với một số cán bộ liên quan.

Theo kết quả kiểm sát, việc 
tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, đúng 
thời hạn và trình tự luật định; 
tiến hành phân công người trực 
tiếp giám sát, giáo dục người 
chấp hành án đảm bảo quy 
định pháp luật; công tác quản 
lý, giám sát giáo dục được thực 
hiện đầy đủ. Song, Đoàn kiểm 
sát cũng đã chỉ ra một số hạn 
chế, như một số hồ sơ, sổ sách 
theo dõi người chấp hành án 
phạt tù cho hưởng án treo, 
người chấp hành xong án phạt 
tù của địa phương chưa ghi đầy 
đủ, ghi sai nội dung tại các cột 
mục; một số trường hợp nhận 
xét, đánh giá người chấp hành 
án nhưng chưa tiến hành phân 
loại theo quy định… 

Đoàn cũng đã trao đổi với 
cán bộ làm công tác thi hành 
án ở địa phương về những khó 
khăn, vướng mắc và hướng dẫn 
khắc phục nhằm góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công 
tác này trong thời gian đến. K.A

(BĐ) - Đội Chữa cháy và 
CNCH khu vực số 4 (Phòng 
Cảnh sát PCCC&CNCH, CA 
tỉnh) vừa phối hợp cùng 
Công ty TNHH May Hoài Sơn 
(Cụm công nghiệp Tường 
Sơn, xã Hoài Sơn, TX Hoài 
Nhơn) tổ chức tuyên truyền 
về an toàn PCCC và hướng 
dẫn các kỹ năng PCCC, kỹ 
năng thoát nạn trong đám 
cháy, sơ cấp cứu ban đầu. 
Đồng thời, hướng dẫn cách 
cài app “Báo cháy 114” để 
thông báo cho cơ quan Cảnh 
sát PCCC&CNCH các vụ 
cháy, nổ và sự cố, tai nạn 

nhanh chóng và chính xác 
nhất bằng việc trực quan hóa 
thông qua hình ảnh, video, 
âm thanh…

Để cán bộ, nhân viên 
Công ty nắm rõ, thực hiện 
thuần thục khi xảy ra sự cố 
cháy nổ, Đội còn tổ chức diễn 
tập phương án PCCC&CNCH 
(ảnh) theo tình huống giả 
định với  sự phối  hợp nhịp 
nhàng giữa lực lượng chữa 
cháy tại  chỗ của Công ty 
và  lực  lượng chữa  cháy 
chuyên nghiệp.      Q.THÀNH

Tuyên truyền PCCC và diễn tập phương án CNCH

Ảnh: CA cung cấp
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TIN VẮN

Sáng 13.5, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội xem xét phương án phân bổ vốn 
ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 
2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan 
trung ương và địa phương thực hiện 3 
chương trình mục tiêu quốc gia, với dự 
kiến phân bổ 100 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, chương trình phát triển  
KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi 50.000 tỷ đồng; chương 
trình giảm nghèo bền vững 18.000 tỷ 
đồng; chương trình xây dựng nông thôn 
mới 27.000 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Chính phủ đề xuất 
chỉ phân bổ 33.384 tỷ đồng kế hoạch 
vốn ngân sách trung ương, còn lại 665 tỷ 
đồng giao Chính phủ quyết định.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch 
thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn 
cho biết, các nghị quyết của Quốc hội với 
3 chương trình mục tiêu quốc gia được 
ban hành cách đây 1,5 năm nhưng tới nay 
Chính phủ và các cơ quan, bộ ngành vẫn 
loay hoay chưa giải ngân được.

“Chính phủ cần có báo cáo đánh giá 
giải trình nguyên nhân và trách nhiệm 
của các cơ quan liên quan việc này. 
Chậm ở đâu, bộ, ngành nào, phải có 
báo cáo Quốc hội, không nói chung mà 
phải có địa chỉ. Việc phân bổ chi tiết cho 
các dự án thuộc chương trình phải trọng 
tâm, trọng điểm, tránh dàn trải và Chính 
phủ cần có kế hoạch phân công, tổ chức 
triển khai thật rõ, báo cáo Quốc hội tại 
kỳ họp thứ 3”, Phó Chủ tịch thường trực 

Chủ tịch Quốc hội: Không vì tiến độ mà quyết định 
những cái không đúng nguyên tắc, tiêu chí

Quốc hội đề nghị.
Cho ý kiến sau đó, Chủ tịch Quốc 

hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc 
triển khai các chương trình mục tiêu 
quốc gia rất chậm khi chỉ có 5 năm thực 
hiện nhưng hiện đã hết 1,5 năm vẫn 
loay hoay. Đây cũng là lý do mà tại kỳ 
họp thứ 3 sắp tới, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội thống nhất trình Quốc hội để 
xem xét chọn vấn đề thực hiện 3 chương 
trình mục tiêu quốc gia để giám sát tối 
cao trong năm 2023.

Về các đề xuất phân bổ vốn của 
Chính phủ, ông Huệ lưu ý hiện nay đã 
chậm phải làm nhanh hơn, nhưng phải 
đúng mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, tiêu 
chuẩn mà nghị quyết của Quốc hội đã 
đặt ra.

“Không vì tiến độ mà quyết định 
những cái không đúng với nguyên tắc, 
tiêu chí của Quốc hội thì ra Quốc hội sẽ 
bị phê bình là Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội làm không hết trách nhiệm”, ông 
Huệ nêu rõ.                    (Theo tuoitre.vn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Sáng 13.5, ông Trần Tuấn Anh - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế 
Trung ương - đã chủ trì Hội nghị Ban 
chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết thực 
hiện Nghị quyết số 39 ngày 16.8.2004 
của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển 
KT-XH và bảo đảm quốc phòng - an 
ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải 
Trung bộ đến năm 2010 và Kết luận số 
25 ngày 2.8.2012 về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 39.

Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Bắc 
Trung bộ và Duyên hải Trung bộ là 1 
trong 6 vùng kinh tế của cả nước, địa bàn 
chiến lược đặc biệt quan trọng; là vùng 
có giao thông cùng nhiều điều kiện thuận 
lợi để thúc đẩy giao lưu kinh tế với Tây 
Nguyên và các nước ASEAN thông qua 
hành lang kinh tế Đông - Tây...

 Với những tiềm năng đó, Vùng luôn 
được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc 
biệt. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị 
quyết số 39 và Kết luận số 25 về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết số 39 về phát 
triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng - 
an ninh Vùng đến năm 2010.

Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, 
từ khi thực hiện Nghị quyết, vùng Bắc 
Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đã 
đạt được nhiều thành tựu đáng kể, giải 
quyết được nhiều điểm nghẽn, đời sống 
nhân dân được cải thiện… Tuy nhiên, 
phát triển của Vùng còn nhiều tồn tại, 
hạn chế và chưa tương xứng với tiềm 
năng, lợi thế, nhất là trong bối cảnh phát 
triển mới của đất nước.

Chính vì vậy, ông Trần Tuấn Anh 
đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo 
tập trung làm rõ những vấn đề tồn tại, 
hạn chế về cả nguyên nhân chủ quan 
và khách quan; đề xuất các quan điểm, 
nhiệm vụ mới phù hợp với bối cảnh, 
tình hình mới.             (Theo laodong.vn)

Dành nguồn lực đầu 
tư phát triển vùng 
Bắc Trung bộ và 
Duyên hải Trung bộ

Chương trình phát triển LHQ 
(UNDP) cam kết xây dựng 1.400 nhà 
chống lũ trong 3 năm tới cho người dân 
hai tỉnh Bình Định và Cà Mau.

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện 
UNDP tại Việt Nam, tuyên bố cam kết 
trên trong hội nghị quốc tế “Kinh tế đại 
dương bền vững và thích ứng với biến 
đổi khí hậu”, do Chính phủ Việt Nam và 
Chính phủ Na Uy đồng tổ chức, sáng 13.5.

Trong 5 năm (từ 2018), UNDP đã 
phối hợp với 5 tỉnh Thanh Hóa, Quảng 

Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi xây dựng hơn 4.100 ngôi 
nhà chống bão lũ cho 100 xã với hơn 
20.000 người được thụ hưởng. 3 năm 
tiếp theo, dự án sẽ mở rộng thêm hai 
tỉnh Bình Định và Cà Mau.

“Chi phí xây dựng mỗi ngôi nhà 
chỉ khoảng 3.000 USD do sử dụng vật 
liệu và nhân công có sẵn ở địa phương, 
người dân và chính quyền cùng làm”, 
bà Caitlin Wiesen nói và cho biết toàn 
bộ dự án có tổng kinh phí khoảng 330 

triệu USD.
Trong thời gian tới, UNDP sẽ bảo trì 

hơn 3.200 nhà đã xây dựng đồng thời bổ 
sung các tính năng chống chịu thiên tai 
khác, xây dựng hệ thống điện mặt trời 
áp mái để người dân nghèo có thể sử 
dụng, đặc biệt khi mưa lũ xảy ra có thể 
mất điện kéo dài nhiều ngày. Ngoài ra, 
tổ chức này cũng đã nghiên cứu để xây 
dựng nhà kho, trường học, trạm y tế có 
khả năng chống chịu bão lũ.

(Theo VnExpress.net)

Xây dựng thêm 1.400 nhà chống lũ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh 
Khái vừa ký Nghị quyết số 68/NQ-CP 
về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả 
hoạt động và huy động nguồn lực của 
doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng 
tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
trong phát triển KT-XH.

Nghị quyết nêu rõ, khu vực DNNN là 
lực lượng vật chất quan trọng của kinh 
tế nhà nước.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt 
động và phát huy vai trò của DNNN 
trong phục hồi và phát triển KT-XH, 
Chính phủ yêu cầu các bộ, tỉnh, thành 
phố, Hội đồng thành viên, Người đại 
diện phần vốn của Nhà nước tại DN 
khẩn trương quán triệt, thực hiện quyết 
liệt, hiệu quả một số nội dung.

Cụ thể, đến hết năm 2025, phấn đấu 
100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty có dự 

án triển khai mới, trong đó có một số dự 
án đầu tư tiêu biểu, có tính chất dẫn dắt, 
lan tỏa, mang thương hiệu của DNNN.

Có ít nhất 25 DNNN có vốn chủ sở 
hữu hoặc vốn hóa trên thị trường chứng 
khoán đạt trên 1 tỷ đôla Mỹ, trong đó 
có ít nhất 10 DN đạt mức trên 5 tỷ đôla 
Mỹ. Đóng góp vào ngân sách nhà nước 
tăng khoảng 5% - 10%.

(Theo vietnamplus.vn)

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất  
25 doanh nghiệp nhà nước vốn hóa hơn 1 tỷ USD

Ngày 13.5, Cơ quan CSĐT (Bộ CA) 
cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra 
vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả 
nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Y tế, Công 
ty CP Dược phẩm Cửu Long và các 
đơn vị liên quan. Theo đó, đề nghị truy 
tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh 
Quang cùng các bị can liên quan.

Đây là vụ án đã xảy ra cách đây 

16 năm, có trách nhiệm liên đới đến 
hàng loạt cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc 
Bộ Y tế.

Ông Cao Minh Quang và 3 thuộc 
cấp bị cáo buộc thiếu trách nhiệm 
để DN chiếm đoạt hơn 3,8 triệu USD 
nhưng không có giải pháp để phát hiện, 
thu hồi về cho nhà nước. 

                          (Theo thanhnien.vn)

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Cựu Thứ trưởng 
Cao Minh 
Quang bị đề 
nghị truy tố 
khung hình 
phạt 7 - 12  
năm tù.

 Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo 
Thành ủy về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực. Ngày 13.5, Ban Thường 
vụ Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập 
Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực, đây là địa phương 
đầu tiên cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5 về thành lập Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực. (Theo VnExpress.net)
 5 DN Việt lọt top 2.000 DN lớn 

nhất toàn cầu. Danh sách Global 2.000 
năm 2022 của Forbes có 5 DN đến từ 
Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát 
là DN duy nhất làm sản xuất, 4 cái tên 
còn lại là các ngân hàng: Vietcombank, 
Vietinbank, BIDV và Techcombank. 

Forbes thu thập số liệu tài chính mới 
nhất tính đến ngày 22.4.2022 để xếp 
hạng các DN trên toàn cầu theo 4 tiêu 
chí là doanh thu, lợi nhuận thuần, tổng 
tài sản và giá trị thị trường.

                                               (Theo dantri.vn)
 Trên 1 triệu thí sinh đã đăng ký 

dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Đến 
17 giờ ngày 13.5, trên hệ thống đăng ký 
dự thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT có 
trên 1 triệu thí sinh đã hoàn thành việc 
đăng ký, trong đó có 93% đăng ký theo 
phương thức trực tuyến. Theo thống kê, 
số thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp khoa 
học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục 
công dân) vượt trội hơn hẳn số đăng ký 
bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm 
Vật lý, Hóahọc, Sinh học).

                                        (Theo tuoitre.vn)
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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: 10.5.2022 đến hết ngày 16.5.2022
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 5.2022. 
Mọi thắc mắc liên quan đến đợt tuyển dụng, thí sinh vui lòng liên hệ số điện 

thoại 0256.3941326.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 
THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI

 Niêm yết công khai hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
của ông Trương Dân; theo số thông báo số: 2989/CNVPĐKĐĐ ngày 06.5.2022 

của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX Hoài Nhơn
Ngày 08.4.2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX Hoài Nhơn 

nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất của ông Trương Dân 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Dương Thị Thùy và ông 
Cao Khánh (chết), thời điểm năm 2010, tại một phần thửa đất số 41, tờ bản 
đồ số 105 (bản đồ VN-2000), thuộc khu phố 4, phường Bồng Sơn, diện tích 
261,9m2 đất trồng cây lâu năm.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị 
xã Hoài Nhơn phối hợp UBND phường Bồng Sơn, tổ chức niêm yết công 
khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Trương Dân.

Thời gian niêm yết: 30 ngày, kể từ ngày đăng thông tin.
Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản 

ánh, kiến nghị gửi bằng văn bản về UBND phường Bồng Sơn hoặc Chi 
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX Hoài Nhơn (Địa chỉ: 04 - Đường 
28/3 - phường Bồng sơn - TX Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định) để xem xét giải 
quyết theo quy định. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo mà không 
có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 
đai TX Hoài Nhơn tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật.

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 14.5.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định:
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và 

đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 370C; nhiệt độ thấp nhất từ  

25 - 270C  
II- Khu vực TP Quy Nhơn:
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam 

cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C; nhiệt độ thấp nhất từ  

26 - 280C  
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 Nam đến Nam cấp 4 - 5.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: Lô thiết bị, công cụ dụng cụ và lô đá các loại 

(đính kèm bảng danh mục tài sản). Nơi đang bảo quản và quản lý tài 
sản: Tại Lô CI-4, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định. Giá khởi điểm của tài sản: 1.189.995.201 đồng (Nộp khoản tiền 
đặt trước 200.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 
đồng; Bước giá 10.000.000 đồng).

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

Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm 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 14 giờ 30 phút 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 
theo phương thức trả giá lên.

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

 THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH
Tôi tên là: Võ Thái Thị Hoàng Hoa, Sinh ngày: 30.10.1944
CMND số: 210264602 do Công an tỉnh Bình Định cấp ngày: 

22.4.2019.
Hộ khẩu thường trú: Số nhà 02 Lữ Gia, phường Ngô Mây, TP Quy 

Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: 0898 173 630
Tôi và ông Bùi Tiến Ngô, sinh ngày 23.02.1942 có tổ chức đám cưới 

vào ngày 24.1.1973 tại TX Quy Nhơn (nay là TP Quy Nhơn). Vợ chồng 
chúng tôi có hai con chung, cháu tên là Bùi Tiến Trung sinh ngày 
01.03.1978 và Bùi Tiến Trung Hiếu, sinh ngày 26.02.1980. Vào ngày 
16.5.1980, chồng tôi là ông Bùi Tiến Ngô bỏ nhà đi đến nay không rõ 
tung tích. Nếu ai nhìn thấy xin liên lạc cho tôi theo địa chỉ và số điện 
thoại trên. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
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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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO 
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
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Bình Định

Tối 12.5, giờ địa phương, trong 
khuôn khổ Hội nghị cấp cao đặc biệt 
ASEAN - Hoa Kỳ tại thủ đô Washington 
DC, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp 
với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại  
Nhà Trắng.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống 
Joe Biden đã trao đổi về quan hệ song 
phương Việt Nam - Hoa Kỳ và các vấn 
đề khu vực, quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc 
mừng Tổng thống Joe Biden về những 
thành tựu đã đạt được trong 14 tháng 
cầm quyền đầu tiên của Chính quyền 
Tổng thống Biden. Tổng thống Biden 
cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã được 
kiểm soát hoàn toàn ở Hoa Kỳ; tỷ lệ thất 
nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất 
còn hơn 3,6%. Chính phủ Hoa Kỳ đã 
giúp tạo hơn 9,8 triệu việc làm và mức 
lương trung bình tăng 5,5%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh 
giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là một 
mối quan hệ đặc biệt. Hai nước đã vượt 
qua quá khứ đau thương của chiến 
tranh, cùng nhau hợp tác, thúc đẩy quan 
hệ Đối tác toàn diện phát triển ngày 
càng thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh 
vực. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tiếp 
tục hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác với Việt 
Nam trong những lĩnh vực mà Hoa Kỳ 
có thế mạnh và Việt Nam đang có tiềm 
năng và nhu cầu như phòng chống dịch 
bệnh, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi 
cung ứng, chống biến đổi khí hậu, đào 
tạo nguồn nhân lực.

Lãnh đạo Việt Nam - Hoa Kỳ: Tôn trọng độc lập, 
chủ quyền, thể chế chính trị của nhau

Tổng thống Joe Biden chia sẻ cá nhân 
ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất 
nước và người dân Việt Nam. Khi còn 
là Thượng nghị sĩ, ông đã cùng người 
bạn, người đồng nghiệp John McCain 
vận động chính giới Hoa Kỳ ủng hộ thúc 
đẩy quan hệ với Việt Nam.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và 
quốc tế cùng quan tâm, Tổng thống Joe 
Biden nhất trí với Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc 
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể 
chế chính trị giữa các quốc gia, không 
sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các 

tranh chấp, xung đột, trên cơ sở luật 
pháp quốc tế, Hiến chương LHQ; đảm 
bảo tự do hàng hải và hàng không phù 
hợp với Công ước LHQ về Luật Biển 
1982 (UNCLOS).

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ 
trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe 
Biden sớm thăm Việt Nam. Tổng thống 
Biden trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ 
thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian 
phù hợp với cả hai bên.

(Theo VOV.VN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.                                                                 Ảnh: VOV.VN

Sáng 13.5, Đại tướng Phan Văn Giang - 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì lễ 
đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc 
phòng Indonesia Prabowo Subianto 
sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 
12 đến 14.5.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu 
tiên của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
Indonesia kể từ khi nhậm chức vào 
tháng 10.2019.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình 
hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, 
khẳng định sự cần thiết duy trì môi 
trường hòa bình, ổn định, an ninh, an 
toàn hàng hải và hàng không ở Biển 
Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong 
đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 
1982, thực hiện hiệu quả Tuyên bố về 
ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) 
và sớm hoàn tất việc ký kết Bộ Quy tắc 
ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) 
thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật 
pháp quốc tế.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị 
các cơ quan chấp pháp trên biển hai nước 
tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, 
xử lý các vấn đề phát sinh trên biển trên 
cơ sở phù hợp với quan hệ đối tác chiến 
lược giữa hai nước và tinh thần đối xử 
nhân đạo với các ngư dân…

(Theo TTO)

Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Indonesia 
thăm chính thức  
Việt Nam

Bộ Quốc phòng hai nước duyệt hàng quân danh dự.                                                           
                                                                          Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Ủy ban châu Âu (EC) đã lên kế hoạch 
chi 195 tỷ euro để tiến tới dừng nhập 
khẩu nhiên liệu từ Nga vào năm 2027. 
Kế hoạch này kết hợp 2 trụ cột gồm đẩy 
nhanh triển khai sản xuất và sử dụng 
năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng 
lượng; đẩy nhanh tìm kiếm nguồn cung 
cấp khí đốt tự nhiên thay thế Nga.

Theo dự thảo kế hoạch, EC đề xuất 
nhiều luật, các kế hoạch không ràng 
buộc và những đề xuất cho các chính 

phủ các nước thành viên, trong đó có cả 
việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn 
phục hồi hậu Covid-19 của Liên minh 
châu Âu (EU) để phục vụ chuyển đổi 
sử dụng năng lượng.

Với giá trị 195 tỷ euro, đây là khoản 
đầu tư lớn nhất trong gói ngân sách dự 
chi cho việc thực hiện mục tiêu khí hậu 
của khối vào năm 2030, trong đó có thể 
giúp giảm chi phí nhập khẩu nhiên liệu 
hóa thạch.                            (Theo TTXVN)

EU dành 195 tỷ euro cho kế hoạch thay thế  
nguồn nhiên liệu nhập từ Nga

Giếng lọc dầu ở gần sông Irtysh ở Omsk, Tây Nam 
Siberia, Nga.                   Ảnh: Nsenergy Business/TTXVN

Cao ủy LHQ về người tị nạn 
(UNHCR) ngày 12.5 cho biết, số người 
Ukraine ra nước ngoài sơ tán nhằm 
tránh cuộc xung đột hiện nay đã vượt 
quá 6 triệu người, khiến đây là cuộc 
khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất tại 
châu Âu kể từ sau khi Chiến tranh Thế 
giới thứ hai kết thúc.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, 
vốn bắt đầu vào ngày 24.2, đã dẫn tới 
một cuộc sơ tán lớn, trong đó có hơn 
8 triệu người Ukraine phải đi sơ tán 

trong nước.
Số liệu của LHQ cho thấy tính đến 

ngày 11.5, có 6,03 triệu người đã sơ tán 
khỏi Ukraine, phần lớn trong số này đến 
các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) 
thông qua biên giới các nước Ba Lan, 
Slovakia, Hungary và Romania.

Trước khi nổ ra xung đột với Nga, 
Ukraine có 37 triệu dân sinh sống 
ở các khu vực dưới sự kiểm soát của  
chính phủ.

(Theo Vietnam+)

Liên hợp quốc: Số người sơ tán khỏi Ukraine  
đã vượt 6 triệu người

Người tị nạn Ukraine sơ tán sang Medyka, miền 
Đông Ba Lan.                                              Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Australia 
Peter Dutton ngày 13.5 cho biết, quân 
đội Australia đã giám sát chặt chẽ tàu 
do thám Trung Quốc “trong suốt một 
tuần” khi nó hoạt động ngoài khơi căn 
cứ liên lạc hải quân Harold E. Holt ở 
miền Tây nước này, nhưng không cho 
biết thời điểm cụ thể.

“Ý định của nó dĩ nhiên là thu thập 
dữ liệu tình báo dọc bờ biển. Nó đã áp 
sát các cơ sở quân sự và tình báo ở phía 
Tây Australia. Tôi nghĩ đây là hành động 
hung hăng, đặc biệt là khi tàu đã tiến 
sâu về phía Nam”, ông nói và thêm rằng 
đây là tình huống chưa từng có tiền lệ.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa 
bình luận về thông tin.

Căn cứ Harold E. Holt là cơ sở 
liên lạc chuyên hỗ trợ hoạt động của 
tàu ngầm Mỹ và đồng minh trên Thái  
Bình Dương.

(Theo VnExpress.net)

Australia tố tàu  
do thám Trung Quốc  
áp sát căn cứ


