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KHU CÔNG NGHIỆP BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH

ất lành 
mời gọi nhà đầu tư
Đ

Với sự quyết tâm của Công ty CP Becamex Bình Ðịnh, 
tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Ðịnh đã có hơn 200 ha

 hoàn thành cơ sở hạ tầng, sẵn sàng đón các nhà đầu tư 
thứ cấp nhận mặt bằng triển khai dự án ngay...

Chủ động đấu tranh với 
tội phạm về trật tự xã hội

Đồng hành, chăm lo 
cho thiếu nhi

Mở hướng thành lập 
vườn quốc gia đầu tiên 
của Bình Định

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG NGẬP ÚNG TẠI PHƯỜNG GHỀNH RÁNG:

Đầu tư đồng bộ hạ tầng, 
tính toán việc chia lũ
Để giải quyết “điểm nóng” ngập úng tại phường Ghềnh Ráng 
(TP Quy Nhơn), sau nhiều cuộc họp với các đơn vị, địa phương liên 
quan, Sở Xây dựng đề xuất phải đầu tư đồng bộ hệ thống thoát 
nước; cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước cả khu vực. Về lâu dài, 
tính đến phương án chia lũ nếu lượng mưa quá lớn.
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Cơ sở hạ tầng nhiều khu vực trong KCN Becamex 
VSIP Bình Định đã hoàn thiện, các nhà đầu tư có thể 

thực hiện ngay dự án tại KCN. Ảnh: TIẾN SỸ
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Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao 
Tổng Lãnh sự Úc tại TP Hồ Chí Minh  u2

Thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới 
ngành TN&MT số vào năm 2025
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 25.11, tại Văn 
phòng Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc 
Dũng đã tiếp bà Sarah Hooper, 
Tổng Lãnh sự Úc tại TP Hồ Chí 
Minh đến chào xã giao. Cùng dự 
có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng giới thiệu với bà 
Sarah Hooper những nét cơ bản 
về điều kiện tự nhiên, văn hóa, 
con người và các tiềm năng, 
lợi thế, thành tựu nổi bật trong 
phát triển KT-XH của tỉnh thời 
gian qua.

Đánh giá về tình hình hợp tác 
giữa Bình Định với Úc, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết, 
đến nay, toàn tỉnh có 6 dự án đầu 
tư, với tổng vốn 23,24 triệu USD. 
Nhìn chung, các dự án của nhà 
đầu tư Úc hiện đang hoạt động 
hiệu quả, góp phần giải quyết 
việc làm, nâng cao thu nhập cho 
người dân địa phương, nâng cao 
kim ngạch xuất khẩu và có đóng 
góp cho ngân sách tỉnh. Đặc biệt, 
các DN Úc luôn đi đầu việc ứng 
dụng công nghệ cao trong sản 
xuất, kinh doanh, đem lại kết 
quả tích cực cho DN, tạo động 
lực lan tỏa đối với các DN khác.

Trên lĩnh vực hợp tác thương 
mại, trong năm 2022, kim ngạch 
xuất khẩu của các DN trên địa 
bàn tỉnh sang thị trường Úc đạt 
hơn 45,4 triệu USD, chủ yếu là 
các mặt hàng khoáng sản, vật 
liệu xây dựng, sản phẩm bàn 
ghế nhựa giả mây, gỗ tinh chế 
nội thất, sản phẩm từ sắt thép… 
Trong đó, sản phẩm gỗ tinh chế 
là mặt hàng có thế mạnh, với kim 

Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao  
Tổng Lãnh sự Úc tại TP Hồ Chí Minh

ngạch xuất khẩu cao nhất, đạt 36 
triệu USD.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng mong muốn, trong thời 
gian đến, trên cương vị là Tổng 
Lãnh sự Úc tại TP Hồ Chí Minh, 
bà Sarah Hooper quan tâm giới 
thiệu, kết nối các DN Úc đến với 
Bình Định xúc tiến đầu tư, nhất 
là trên các lĩnh vực mà tỉnh ưu 
tiên mời gọi như năng lượng tái 
tạo, nông nghiệp công nghệ cao, 
viễn thông, phát triển cơ sở hạ 
tầng… Cùng với đó, tăng cường 
hỗ trợ tỉnh Bình Định trong các 
hoạt động xúc tiến thương mại; 
giới thiệu, quảng bá, mở rộng 
thị trường tiêu thụ các sản phẩm 
nhằm đưa những mặt hàng có 
thế mạnh của Bình Định như 
thủy sản, may mặc, sản phẩm 

gỗ vào thị trường Úc. 
Tổng lãnh sự Úc tại TP Hồ 

Chí Minh cảm ơn lãnh đạo tỉnh 
đã dành thời gian đón tiếp trọng 
thị, chu đáo. Tuy là lần đầu tiên 
đến thăm tỉnh nhưng bà Sarah 
Hooper cho biết rất ấn tượng 
với truyền thống văn hóa, con 
người Bình Định và những tiềm 
năng, lợi thế, sự phát triển vượt 
bậc của tỉnh trong những năm 
qua. Bà cam kết sẽ trở thành cầu 
nối để giới thiệu các DN Úc tiếp 
cận, tìm hiểu và đầu tư vào các 
lĩnh vực mà tỉnh Bình Định đang 
khuyến khích.

Cùng ngày, tại Văn phòng 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Anh Tuấn tiếp xã giao bà 
Sarah Hooper nhân dịp bà đến 
thăm Bình Định.   NGUYỄN HÂN

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng quà lưu niệm cho bà Sarah Hooper.   Ảnh: N.HÂN

(BĐ) - Sáng 25.11, tại TP Quy 
Nhơn, Bộ TN&MT phối hợp với 
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 
Ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) ngành TN&MT. Thứ 
trưởng Bộ TN&MT Trần Quý 
Kiên chủ trì Hội nghị. Tham dự 
Hội nghị có đại diện Văn phòng 
Chính phủ, Bộ CA, Bộ TT&TT; 
Sở TN&MT các tỉnh, thành, 
các đơn vị phụ trách về CNTT 
trực thuộc Bộ TN&MT. Về phía 
tỉnh Bình Định có Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 
Tuấn Thanh; đại diện lãnh đạo 
một số sở, ngành.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần 
Quý Kiên cho biết, Bộ đã ban 
hành Chương trình chuyển đổi 
số TN&MT đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030; xây dựng 
dữ liệu số của ngành; điều hành, 
giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ công trực tuyến 
được cung cấp đầy đủ… Dù 
vậy, vẫn còn nhiều khó khăn, tồn 
tại, như: Xây dựng chính sách, 
quy định cho chuyển đổi số còn 
chậm; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến còn thấp; việc hoàn 
thiện cơ sở dữ liệu, các yêu cầu 
về an toàn thông tin trong tình 
hình mới chưa đáp ứng… Hội 
nghị này được tổ chức nhằm 

hướng dẫn, thúc đẩy ứng dụng 
CNTT, chuyển đổi số, vận hành 
chính phủ điện tử, chính quyền 
điện tử, hướng tới chính phủ số, 
tạo tiền đề để trở thành ngành 
TN&MT số vào năm 2025. 

Tại Hội nghị, đại diện Bộ 
TN&MT, các bộ, ngành đã thông 
tin về tình hình ứng dụng CNTT 
ngành TN&MT năm 2020 - 2022 
và nhiệm vụ các năm tiếp theo; 
triển khai Quyết định số 06/
QĐ-TTg ngày 6.1.2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án phát triển ứng dụng dữ liệu 
về dân cư, định danh và xác 
thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn  
2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 
2030; dự thảo Thông tư quy 
định về quản lý, cung cấp, 
chia sẻ thông tin, dữ liệu quan 
trắc TN&MT; giới thiệu các giải 
pháp công nghệ số, hạ tầng số, 
nền tảng số trong chuyển đổi 
số, phát triển chính phủ điện tử 
hướng tới chính phủ số…

Trên cơ sở kết quả Hội nghị, 
Bộ TN&MT sẽ đưa ra các giải 
pháp nhằm thực hiện có hiệu 
quả các đề án, nhiệm vụ về ứng 
dụng CNTT, chuyển đổi số toàn 
diện hướng đến phát triển ngành 
TN&MT trong bối cảnh mới.            

NGỌC NHUẬN

Thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới 
ngành TN&MT số vào năm 2025

(BĐ) - Ngày 25.11, ĐBQH 
Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch 
Hội LHPN tỉnh tiếp xúc cử tri tại 
xã Canh Liên (huyện Vân Canh) 
và phường Bùi Thị Xuân (TP 
Quy Nhơn), thông báo kết quả 
kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri 
đã kiến nghị đến Quốc hội một 
số nội dung như: Nâng mức hỗ 
trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng, 
nâng mức hỗ trợ cho người dân 
ở vùng dân tộc thiểu số; bổ sung 
biên chế cấp xã và nâng mức 
phụ cấp cho cán bộ bán chuyên 
trách; nâng cao chất lượng cơ sở 
hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thi 
công dự án tại địa phương; chú 
trọng công tác đền bù, lắng nghe 
nhu cầu của người dân về việc 
tách thửa, chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất, từ đó chỉnh sửa, bổ 
sung vào Luật Đất đai phù hợp 
với tình hình thực tế…

ĐBQH Nguyễn Thị Thu 
Thủy ghi nhận các kiến nghị của 
cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ 
một số kiến nghị.

Về việc xem xét cơ chế, chính 
sách đặc thù cho vùng dân tộc 

thiểu số, đại biểu Thủy cho biết, 
việc thực hiện 3 chương trình 
mục tiêu quốc gia, gồm: Xây 
dựng nông thôn mới; phát triển 
KT-XH vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số; xóa đói, giảm nghèo bền 
vững, được xem là đòn bẩy với các 
địa phương nói trên, tạo điều kiện 
giúp người dân ổn định, nâng cao 
chất lượng đời sống.

Liên quan đến ý kiến về biên 
chế cấp xã, đại biểu Nguyễn Thị 
Thu Thủy cho biết, ngân sách 
Nhà nước cần được phân bổ cân 
bằng. Do đó, nhu cầu bổ sung 
biên chế ở cơ sở và kiến nghị 
tăng mức hỗ trợ cho cán bộ bán 
chuyên trách cần được thảo luận 
thêm để Bộ Nội vụ tổng hợp ý 
kiến, cùng với các bộ, ngành đề 
xuất sửa đổi phù hợp hơn.

Về vấn đề đất đai, đại biểu 
Thủy khẳng định, các ĐBQH 
thường xuyên tiếp nhận các kiến 
nghị, phản hồi của cử tri đối với 
những bất cập liên quan đến đền 
bù, giải tỏa, đây là cơ sở để các 
ĐBQH đề xuất sửa đổi, bổ sung 
Luật Đất đai trong thời gian tới.           

DƯƠNG LINH

ĐBQH tiếp xúc cử tri  
huyện Vân Canh và TP Quy Nhơn

Cử tri 
phường Bùi 
Thị Xuân 
(TP Quy 
Nhơn) nêu 
kiến nghị 
tại buổi 
tiếp xúc.
Ảnh: 
DƯƠNG LINH

(BĐ) - Sáng 25.11, Sở 
NN&PTNT tổ chức Hội thảo 
Giải pháp triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới 
(XDNTM) giai đoạn 2021 - 2025. 
Tham gia hội thảo có đại diện 
các sở, ngành theo dõi, phụ 
trách các tiêu chí XDNTM giai 
đoạn 2021- 2025 của tỉnh; đại 
diện lãnh đạo các địa phương, 
cán bộ phụ trách chương trình 
XDNTM ở cơ sở.

Theo Văn phòng Điều phối 
XDNTM tỉnh, giai đoạn 2021 - 
2025, chương trình XDNTM tiếp 
tục nhận được sự quan tâm của 
các cấp, các ngành từ tỉnh đến 
huyện, xã. Tỉnh ủy và các cấp 
ủy địa phương tiếp tục xác định 
XDNTM là một trong những 
nhiệm vụ chính trị quan trọng 

của địa phương. Các mục tiêu, 
nhiệm vụ XDNTM đã được đưa 
vào nghị quyết đại hội đảng bộ 
các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuy nhiên, việc triển khai 
thực hiện chương trình XDNTM 
theo bộ tiêu chí mới có nhiều vấn 
đề bất cập. Đó là việc ban hành 
khung pháp lý quy định thực 
hiện chương trình XDNTM giai 
đoạn 2021 - 2025 của Trung ương 
và các văn bản hướng dẫn của 
các bộ, ngành liên quan về thực 
hiện bộ tiêu chí mới còn chậm. 
Đội ngũ cán bộ làm công tác 
XDNTM ở cấp tỉnh, huyện, xã 
còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều lĩnh 
vực nên hiệu quả công việc chưa 
cao. Vốn phân bổ chậm; công tác 
đào tạo, tập huấn triển khai bộ 
tiêu chí mới chưa kịp thời…

Xuất phát từ thực tế đó, Sở 

NN&PTNT tổ chức hội thảo để 
trao đổi nguyên nhân, nhận diện 
khó khăn và tìm các giải pháp 
tháo gỡ kịp thời.

Tại hội thảo, các sở, ngành đã 
đưa ra nhiều lý giải cho việc triển 
khai các chỉ tiêu/tiêu chí, các khó 
khăn trong việc triển khai công 
tác hướng dẫn từ cấp bộ về tới 
địa phương. Các địa phương 
cũng nêu những khó khăn khi 
triển khai một số tiêu chí như: 
Tỷ lệ người dân tham gia và sử 
dụng ứng dụng khám chữa bệnh 
từ xa, sổ theo dõi sức khỏe điện 
tử, tỷ lệ lao động qua đào tạo có 
bằng cấp, tỷ lệ sử dụng hình thức 
hỏa táng…; đồng thời kiến nghị 
lùi thời gian thẩm định kết quả 
thực hiện chương trình XDNTM 
và NTM nâng cao năm 2022.

THU DỊU

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

(BĐ) - Tối 24.11, tại Trung tâm 
Hội nghị tỉnh (TP Quy Nhơn) 
đã diễn ra đêm công diễn và lễ 
trao giải Cuộc thi FPT Edu Khơi 
nguồn võ Việt, với sự góp mặt 
của 333 môn sinh là học sinh, 
sinh viên (HSSV) tiểu học, THCS, 
THPT, phổ thông cao đẳng, cao 
đẳng, đại học thuộc Tổ chức Giáo 

dục FPT (FPT Edu). 
Trước đó, từ ngày 22 - 24.11, 

chuỗi sự kiện chung kết FPT Edu 
Khơi nguồn võ Việt đã được tổ 
chức tại Campus Quy Nhơn. 22 
đội thi đến từ các đơn vị giáo dục 
của FPT Edu tại TP Hồ Chí Minh, 
Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc 
Ninh, Bình Định… cùng tranh tài 

tạo nên sân chơi sôi động và cơ 
hội giao lưu học hỏi cho HSSV.

Vòng chung kết cuộc thi gồm 
3 nội dung thi đấu: Đối kháng, 
quyền và võ nhạc. Chung cuộc, 
có gần 300 huy chương và giải 
thưởng (trị giá 317 triệu đồng) 
được trao cho các thí sinh. 

MAI HOÀNG

333 môn sinh Vovinam FPT Edu tranh tài tại Bình Định
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Bình Định

TIN VẮN

KHU CÔNG NGHIỆP BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH:

Đất lành mời gọi nhà đầu tư
Với sự quyết tâm của Công ty CP Becamex Bình Ðịnh, tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Ðịnh đã có hơn 200 ha 

hoàn thành cơ sở hạ tầng, sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp nhận mặt bằng triển khai dự án ngay. Cùng với đó, Công 
ty còn đồng hành với tỉnh tổ chức nhiều đợt xúc tiến đầu tư, thu hút DN đến khu công nghiệp sản xuất, kinh doanh. 

Dự án Khu công nghiệp 
(KCN) Becamex VSIP Bình 
Định (thuộc Khu kinh tế Nhơn 
Hội) do Công ty CP Becamex 
Bình Định thuộc Tổng Công ty 
Becamex IDC làm chủ đầu tư. 
Theo quy hoạch, giai đoạn 1 của 
dự án có quy mô 1.425 ha, trong 
đó có 1.000 ha dành để đầu tư 
xây dựng KCN, phần còn lại 
xây dựng khu dân cư, thương 
mại, dịch vụ, với tổng vốn đầu 
tư khoảng 3.333 tỷ đồng.

 
Đảm bảo điều kiện tốt nhất 
cho các nhà đầu tư

Với quyết tâm xây dựng và 
phát triển KCN Becamex VSIP 
Bình Định thành KCN kiểu mẫu 
tại tỉnh Bình Định, tạo đột phá 
trong thu hút đầu tư, phát triển 
các ngành công nghiệp và dịch 
vụ địa phương, Công ty CP 
Becamex Bình Định chủ động 
phối hợp với ngành chức năng 
kiểm kê diện tích đất, cây cối 
và kiến trúc trên đất đã được 
tỉnh quy hoạch; đồng thời ứng 
trước vốn để đền bù cho tổ chức, 
DN, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 
hưởng bởi dự án. 

Sự phối hợp chặt chẽ, có trách 
nhiệm của Công ty CP Becamex 
Bình Định đã giải quyết kịp thời 
các vướng mắc phát sinh. Cùng 
với đó, Công ty đã huy động 
nguồn lực tập trung san ủi mặt 
bằng và tiến hành xây dựng cơ 
sở hạ tầng. Nhờ đó sau một thời 
gian ngắn, DN đã tạo lập được 
mặt bằng 800 ha, chia thành 
nhiều phân khu khác nhau, kết 
nối bằng hệ thống đường giao 
thông hoàn chỉnh, trong đó có 
hơn 200 ha đã hoàn chỉnh cơ sở 

hạ tầng để các nhà đầu tư thứ 
cấp có thể triển khai dự án ngay. 

Khu dân cư, thương mại và 
dịch vụ cũng đã hoàn thiện cơ sở 
hạ tầng, trong đó khu tái định cư 
được phân lô và đang tiến hành 
cấp đất cho các hộ gia đình bị 
giải tỏa trắng để xây dựng nhà 
ở. Đối diện với khu tái định cư 
là các khu dân cư: Hiệp Vinh A, 
Hiệp Vinh B nổi bật với những 
dãy nhà 3 tầng, kiến trúc hiện 
đại đáp ứng nhu cầu cho công 
nhân, DN, cá nhân thuê để làm 
việc hoặc kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng 
Giám đốc Công ty CP Becamex 
Bình Định, cho hay: Chúng tôi 
đã đầu tư 650 tỷ đồng xây dựng 
Nhà máy xử lý nước thải sử 
dụng công nghệ vi sinh kết hợp 
với hóa lý cùng hệ thống tái sử 
dụng nước sau xử lý và các hạng 

mục công trình ứng phó sự cố 
với tổng dung tích 48.000 m3. Hệ 
thống điện, nước, hạ tầng viễn 
thông được phủ khắp các khu 
vực trong KCN Becamex VSIP 
Bình Định, đủ năng lực phục vụ 
sinh hoạt, sản xuất kinh doanh 
của tổ chức, DN. Dọc theo các 
tuyến đường giao thông, Công ty 
cũng đã lắp đặt các trụ cứu hỏa, 
PCCC; lực lượng bảo vệ, PCCC 
của công ty luôn trong tư thế sẵn 
sàng, đảm bảo an ninh và an toàn 
cho các nhà đầu tư.

 
Chủ động phối hợp xúc tiến 
thu hút đầu tư 

Cùng với việc đầu tư xây 
dựng hạ tầng KCN Becamex 
VSIP Bình Định, từ năm 2021 
đến nay, Công ty CP Becamex 
Bình Định đã chủ động phối 
hợp với UBND tỉnh, các ngành 

chức năng của tỉnh tổ chức nhiều 
đợt xúc tiến đầu tư tại các nước 
như: Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái 
Lan, Đài Loan,  Israel, Australia, 
New Zealand… Bản thân Công 
ty cũng chủ động mở rộng tìm 
kiếm khách hàng mới thông qua 
các đối tác thương mại, hiệp hội 
DN, công ty tư vấn trong và 
ngoài nước.

Nhờ đó, nhiều DN trong và 
ngoài nước đã đến KCN Becamex 
VSIP Bình Định khảo sát, tìm 
kiếm cơ hội đầu tư, trong đó 
có Tập đoàn Kurz (CHLB Đức). 
Hiện tập đoàn này đang nỗ lực 
xây dựng Nhà máy sản xuất nhũ 
và màng mỏng công nghệ cao, 
công suất 15 triệu m2/năm trên 
khu đất rộng 12 ha, để đến quý 
II/2023 đưa nhà máy đi vào hoạt 
động. Ngoài ra, có 12 nhà đầu tư 

thứ cấp khác đã ký ghi nhớ với 
Công ty CP Becamex Bình Định 
về việc đầu tư vào KCN. 

Theo ông Nguyễn Văn Lăng, 
ngoài các chính sách ưu đãi của 
Trung ương và của tỉnh khi đầu 
tư vào KCN Becamex VSIP Bình 
Định, Công ty còn hỗ trợ miễn 
phí quy trình thủ tục cho nhà 
đầu tư; hỗ trợ các chương trình 
tuyển dụng và kết nối DN với 
lực lượng lao động chất lượng 
cao; cung cấp văn phòng miễn 
phí trước và sau khi nhà đầu 
tư có đầy đủ pháp nhân. Ngoài 
ra, Công ty cũng có nhiều chính 
sách ưu đãi hấp dẫn khác dành 
cho người lao động làm việc tại 
KCN Becamex VSIP Bình Định.

Tham gia các đợt xúc tiến 
thu hút đầu tư vào Bình Định 
trong những ngày vừa qua, ông 
Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám 
đốc Tổng Công ty Becamex IDC, 
kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Becamex Bình Định, cho biết: 
Tới đây, chúng tôi tiếp tục đẩy 
nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện 
hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho 
toàn bộ diện tích giai đoạn 1 của 
dự án, đồng thời đẩy mạnh xúc 
tiến đầu tư, thu hút thêm nhiều 
nhà đầu tư vào KCN. Qua các 
đợt xúc tiến đầu tư, Công ty 
đã nhận diện những nhà đầu 
tư quan tâm đến Bình Định 
nói chung, KCN Becamex VSIP 
Bình Định nói riêng để liên hệ 
và trực tiếp đến từng DN mời 
gọi đầu tư. Bên cạnh đó, chúng 
tôi tiếp tục phối hợp với tỉnh 
Bình Định tổ chức thêm nhiều 
đợt xúc tiến đầu tư tại các thị 
trường có nền kinh tế phát triển, 
đồng thời tham gia các diễn đàn 
kinh tế do các hiệp hội DN châu 
Âu tổ chức nhằm tiếp cận và 
mời gọi DN đến Bình Định để  
đầu tư.               

  PHẠM TIẾN SỸ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tổng Công ty Becamex IDC tiếp đón các nhà đầu tư Hà Lan đến Bình Định.  Ảnh: TIẾN SỸ

(BĐ) - Ngày 25.11, tại TP Quy 
Nhơn, Hội CCB tỉnh tổ chức Hội 
nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, 
khóa VII, nhằm đánh giá kết quả 
thực hiện nhiệm vụ công tác và 
phong trào thi đua năm 2022, 
triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: 
Năm 2022, các cấp Hội CCB trên 
địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt 
nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, động 
viên các thế hệ CCB giữ gìn và 
phát huy bản chất, truyền thống 
Bộ đội Cụ Hồ. Các phong trào 
thi đua, nhất là phong trào CCB 
gương mẫu, CCB giúp nhau giảm 
nghèo, làm kinh tế giỏi phát triển 
rộng khắp với nhiều mô hình 
sáng tạo, tiêu biểu. Trong đó, 
các cấp Hội đã thành lập 5 CLB 
CCB sản xuất kinh doanh giỏi; 
có 2.350 hội viên đạt danh hiệu 
CCB sản xuất, kinh doanh giỏi; 
vận động hội viên góp vốn và sử 
dụng quỹ hội hơn 25 tỷ đồng cho 

4.560 hộ vay mượn để phát triển 
sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời 
sống; xóa 4 nhà dột nát cho hội 
viên nghèo...

Năm 2023, các cấp Hội CCB 
trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ 
Hồ” và truyền thống “Trung 
thành - Đoàn kết - Gương mẫu - 
Đổi mới” để xây dựng Hội CCB 
các cấp vững mạnh toàn diện; 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Dịp này, Hội CCB tỉnh trao cờ 
thi đua xuất sắc, bằng khen của 
Trung ương Hội CCB Việt Nam và 
Hội CCB tỉnh cho các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua CCB gương 
mẫu và phong trào thi đua chào 
mừng đại hội Hội CCB các cấp tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội 
CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027.            HỒNG PHÚC

CCB phát huy bản chất 
“Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu 
tham gia các phong trào thi đua

 Ngày 25.11, Sở LĐ-
TB&XH tổ chức Hội nghị phổ 
biến pháp luật về lao động 
cho trên 150 đại biểu là lãnh 
đạo phòng LĐ-TB&XH các 
huyện, thị xã, thành phố; lãnh 
đạo và bộ phận pháp chế các 
DN trên địa bàn tỉnh. Tại Hội 
nghị, các đại biểu được tiếp 
cận một số nội dung chính 
của Bộ luật Lao động năm 
2019; Nghị định 35/2022/
NĐ-CP quy định về quản lý 
khu công nghiệp và khu kinh 
tế; Nghị định 12/2022/NĐ-CP 
quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực lao 
động, BHXH, người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng; Nghị 
định 58/2020/NĐ-CP và Nghị 
định 88/2020/NĐ-CP. 

VĂN LỰC
 Ngày 24.11, Hội Người 

mù tỉnh và Hội Người mù 
huyện Tuy Phước cùng chính 
quyền xã Phước Thắng (huyện 
Tuy Phước) tổ chức nghiệm 
thu và bàn giao căn nhà Đại 

đoàn kết cho chị Huỳnh Thị 
Mộng Tuyền (36 tuổi, ở thôn 
Thanh Quang, xã Phước 
Thắng), hội viên Hội Người 
mù, gặp khó khăn về nhà ở. 
Căn nhà mới xây có diện tích 
54 m2, tổng kinh phí xây dựng 
hơn 120 triệu đồng; trong 
đó, Hội Người mù tỉnh hỗ trợ 
50 triệu đồng, Hội Người mù 
huyện Tuy Phước vận động 
hỗ trợ 10 triệu đồng và Ủy 
ban MTTQ Việt Nam xã Phước 
Thắng hỗ trợ 5 triệu đồng. 

                      THIÊN KHÁNH
 Lãnh đạo huyện Tuy 

Phước và các hội, đoàn thể 
xã Phước Sơn ngày 24.11 đã 
đến thăm hỏi, động viên và 
trao tặng 20 suất quà (mỗi 
suất gồm gạo và 1,3 triệu 
đồng) cho các hộ gia đình 
có tài sản bị cháy trong vụ 
hỏa hoạn xảy ra ngày 21.11 
tại xóm 21, thôn Vinh Quang 
2, xã Phước Sơn. Số quà trên 
có tổng trị giá 30 triệu đồng, 
trong đó huyện Tuy Phước hỗ 
trợ 20 triệu đồng, còn lại là 

của chính quyền và các hội, 
đoàn thể xã Phước Sơn. 

XUÂN VINH
 Giải bóng chuyền nam 

học sinh THCS TX An Nhơn 
năm học 2022 - 2023 diễn ra 
trong 3 ngày 23 - 25.11, có sự 
tham gia có 14 đội bóng đến 
từ 14 trường THCS trên địa 
bàn thị xã. Kết quả, đội bóng 
Trường THCS Đập Đá (phường 
Đập Đá) đạt giải nhất, đội 
bóng Trường THCS Nhơn 
Phong (xã Nhơn Phong) đạt 
giải nhì. LÊ NGÂN
 Khoảng 14 giờ 30 

phút ngày 24.11, em V.N.B 
(SN 2008, ở thôn Trà Lương, 
xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) 
và một số bạn đi ra hồ Hố Voi 
ở thôn Trinh Vân Bắc, xã Mỹ 
Trinh chơi. Trong khi các em 
khác đứng trên bờ, em B. bơi 
ra hồ và không may bị đuối 
nước. Hay tin, chính quyền địa 
phương và gia đình đã nỗ lực 
tìm kiếm, đến tối cùng ngày 
thì vớt được thi thể em B. 

HẰNG NGA
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HUYỆN TUY PHƯỚC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI: 

Quý I/2023, xử lý dứt điểm 
tất cả trường hợp vi phạm

Để xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn 
huyện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, UBND huyện Tuy Phước đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác 
xử lý lấn chiếm đất đai, ban hành kế hoạch thực hiện với tiến độ cụ thể. 

Một trường hợp lấn chiếm đất trái phép để xây dựng quán nhậu trên địa bàn thôn Huỳnh Giản Nam, xã 
Phước Hòa.            Ảnh: G.N

Theo UBND huyện Tuy Phước, thời 
gian qua, tình hình lấn chiếm đất đai, 
xây dựng công trình trái phép trên địa 
bàn huyện diễn biến khá phức tạp. 
Theo thống kê của các xã, thị trấn, từ 
ngày 1.7.2014 - 30.9.2022, toàn huyện 
có 262 trường hợp lấn chiếm đất đai 
chưa được xử lý dứt điểm. 

Đáng chú ý, thời gian gần đây, khi 
các công trình giao thông trọng điểm, 
các dự án phát triển đô thị, du lịch 
sinh thái được đầu tư đã làm gia tăng 
số vụ lấn chiếm đất đai. Trong khi đó, 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về đất đai chưa thường xuyên, sâu 
rộng. Năng lực chuyên môn của một 
số công chức địa chính còn hạn chế; 
sự chỉ đạo của đảng ủy, UBND một số 
xã, thị trấn trong việc xử lý vi phạm 
chưa kiên quyết.

Xã Phước Hòa lâu nay được xem 
là điểm nóng về nạn lấn chiếm đất 
đai, xây dựng trái phép. Thống kê của 
UBND xã cho biết, từ ngày 1.7.2014 
đến nay, địa phương đã phát hiện 25 
trường hợp lấn chiếm đất đai trong 
phạm vi Khu Kinh tế Nhơn Hội do 
Nhà nước quản lý để xây dựng công 
trình, nhà ở trái phép. Mặc dù rất nỗ 
lực trong xử lý, nhưng đến nay xã mới 
cưỡng chế tháo dỡ được 15 trường hợp.

Ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch 
UBND xã Phước Hòa, cho biết: Khi 
phát hiện hộ dân vi phạm, phải lập 
đầy đủ các thủ tục mới có thể xử lý 
được, dẫn đến kéo dài thời gian. Bên 
cạnh đó, việc xử lý cưỡng chế tháo 
dỡ các trường hợp vi phạm còn chậm 
là do một số hộ dân gặp khó khăn về 
chỗ ở, xã phải tuyên truyền, vận động 

họ tự tìm chỗ ở mới. Ngoài ra, trong 
năm 2021 và các tháng đầu năm 2022, 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh 
hưởng đến tiến độ xử lý cưỡng chế, 
tháo dỡ.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND huyện Tuy 
Phước, cho biết: Để từng bước đưa 
công tác quản lý nhà nước về đất đai 
ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả, đảm 
bảo tình hình ANTT tại địa phương, 
UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, 
Tổ công tác, xây dựng các phương án, 
tổ chức lực lượng nhằm sớm xử lý các 
trường hợp lấn chiếm đất đai xây dựng 
công trình trái phép. Theo đó, Ban chỉ 
đạo huyện yêu cầu từng xã, thị trấn 
phải nhanh chóng kiểm tra thực tế, 
phân loại đối tượng, thời gian vi phạm, 
đề xuất hướng xử lý. 

Những trường hợp lấn, chiếm đất 
từ ngày 1.7.2014 - 30.9.2022, Ban chỉ 
đạo yêu cầu từ nay đến cuối năm 2022 
phải hoàn thành việc xử lý. 

Đối với các trường hợp lấn, chiếm 
trước ngày 1.7.2014, các địa phương 
nhanh chóng rà soát, lập danh sách, 
niêm yết công khai đối tượng vi phạm; 
phải xử lý dứt điểm trong quý I/2023.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân nhấn 
mạnh, từ nay về sau, UBND huyện 
yêu cầu các xã, thị trấn căn cứ quy định 
của pháp luật về quản lý đất đai hiện 
hành, tập trung xử lý dứt điểm các 
hành vi lấn, chiếm và các vi phạm khác 
về đất đai đã xảy ra. Chính quyền từng 
xã, thị trấn phải thường xuyên tổ chức 
kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, không 
để phát sinh các hành vi vi phạm mới.          

GIA NGUYỄN  

Xã quản lý lỏng lẻo, dân lấn chiếm, tranh chấp đất công
Gửi đơn tới Báo Bình Định, ông 

Nguyễn Xuân Tám (ở thôn Hội Long, 
xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân), trình 
bày: Năm 1997, ông tự vào khu vực rừng 
ở đầu nguồn hồ chứa nước Hội Long 
(thuộc thôn Hội Long) phát dọn cây bụi, 
khai khẩn đất trồng điều, xoài, với diện 
tích khoảng 2 ha. Thời điểm đó, UBND 
xã Ân Hảo Đông phát hiện, yêu cầu ông 
Tám chỉ được phát dọn chồi, gốc; không 
được đào bới gây sạt lở ảnh hưởng tới 
công trình hồ thủy lợi. Ông Tám thực 
hiện đúng theo yêu cầu này.

Năm 2004, lúc ông Tám không có ở 
địa phương, ông Lê Hồng Hải (cùng ở 
thôn Hội Long) tự ý chặt toàn bộ cây 
điều, xoài ông Tám đã trồng. Đồng thời, 
ông Hải trồng cây keo trên diện tích đất 
ông Tám phát dọn vào năm 1997.

Sau đó, ông Tám phát hiện, nhiều 
lần đề nghị ông Hải trả lại đất nhưng 
không được. Khoảng tháng 9.2022, ông 
Hải khai thác số cây keo đã trồng; quá 
trình vận chuyển keo, ông tự đào bới, 
mở đường ở khu vực rừng đầu nguồn 
hồ Hội Long. 

“Tôi phát hiện ông Hải tự mở đường 

Nhà nghèo có nhiều 
người bệnh nặng

Gia đình ông Lê Thành Quang (SN 1968, ở 
thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) 
đang lâm cảnh bi đát khó có thể vượt qua.

Nhà ông có 6 người, nhưng 3 người lần 
lượt bị bệnh, đến nay chưa ai được chữa khỏi. 
Đầu tiên là vợ ông, bà Lê Thị Liên (SN 1970) 
bị bệnh tê nhức chân tay, chạy chữa khắp 
nơi nhưng không thuyên giảm, chuyển biến 
ngày càng nặng thêm; cuối cùng bị liệt nằm 
một chỗ đã gần 10 năm nay, mọi sinh hoạt 
hằng ngày phải có người giúp. 

Từ ngày bà Liên bị bệnh, ông Quang vừa 
lo ruộng vườn, vừa chăm sóc vợ. Nhưng nay 
ông không thể ra đồng cày cuốc vì bị viêm 
đa khớp, không thể đi lại, cầm nắm. Tiếp 
đến, con trai ông là anh Lê Quốc Thái, trụ cột 
gia đình, đang khỏe mạnh bỗng phát bệnh. 
Theo kết quả khám tại BVĐK tỉnh, anh Thái 
bị hư một quả thận, phải chuyển lên bệnh 
viện tuyến trên điều trị. 

Để có tiền chữa bệnh cho anh Thái, trong 
nhà thứ gì có thể bán được ông Quang đều 
mang đi bán; vay mượn thêm của bà con 
họ hàng để đưa anh ra Bệnh viện Trung 
ương Huế chữa trị. Anh Thái được thay một 
quả thận, vui mừng vì đã khỏe mạnh trở lại. 
Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, anh 
Thái chỉ mạnh khỏe được vài năm thì bệnh 
cũ tái phát; hiện nay mỗi tháng 2 lần phải 
vào BVĐK tỉnh chạy thận. 

Chị Nguyễn Hiền Trang, con dâu ông 
Quang, không có việc làm ổn định và vừa 
mới sinh con vài tháng; con gái ông là Lê 
Thị Thuận Thương (SN 2007) còn đi học nên 
cũng chưa giúp được gì cho cha mẹ. 

Hiện nay, lo có miếng ăn hằng ngày cho 6 
người đã quá khó, nên vợ chồng ông Quang 
và con trai phải gắng gượng chịu đựng đau 
đớn chứ không dám nghĩ đến thuốc thang 
chữa trị. 

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Quang xin liên 
hệ anh Thái, SĐT: 0387969585 hoặc gửi về Tòa 
soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản Báo Bình Định: 
4300201006894 (Ngân hàng NN&PTNT Việt 
Nam - Chi nhánh Bình Định), 58010000052522 
(Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Định). Vui 
lòng ghi tên người gửi và người được giúp đỡ. 
Báo Bình Định xin cảm ơn! 

M.L.G

 NHỊP CẦU NHÂN ÁI

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC

Khu vực đất lâm nghiệp ông Tám và ông Hải đang tranh chấp do UBND xã Ân 
Hảo Đông quản lý.                                    Ảnh: V.L

chở keo, ảnh hưởng tới hồ thủy lợi nên 
báo cáo UBND xã Ân Hảo Đông, nhưng 
xã không có biện pháp ngăn chặn. Sau 
khi ông Hải khai thác hết số cây keo đã 
trồng, tôi tiếp tục yêu cầu trả lại đất, 
nhưng ông Hải không trả và đến nay đã 
trồng lại cây keo con”, ông Tám cho hay.

Theo ông Nguyễn 
Trung Phong, Phó 
Chủ tịch UBND xã Ân 
Hảo Đông, diện tích 
đất lâm nghiệp ông 
Tám và ông Hải đang 
tranh chấp do UBND 
xã quản lý. Trước kia, 
nhiều người dân địa 
phương (trong đó có 
ông Tám, ông Hải) 
vào khu vực rừng đầu 
nguồn hồ Hội Long 
chặt phát cây, rồi tự ý 
trồng cây điều, xoài, 
keo. Mặc dù UBND xã 
đã cấm nhưng người 
dân vẫn làm.

Ngoài ra, việc mở 
đường vận chuyển gỗ 

keo do ông Hải tự làm, không xin phép 
UBND xã. Không riêng ông Hải, một 
số người dân khác cũng tự mở đường. 
Trong khi đó, UBND xã đã có thông 
báo cấm người dân mở đường ở khu 
vực này vì ảnh hưởng tới hồ chứa nước 
Hội Long. 

“UBND xã đang cử cán bộ chuyên 
môn kiểm tra, rà soát, xác minh lại nội 
dung đơn của ông Tám, vì việc này 
liên quan tới nhiều ngành chuyên môn 
như nông nghiệp, kiểm lâm, TN&MT. 
Sau khi có kết quả sẽ mời các bên liên 
quan làm việc, giải quyết theo đúng 
quy định pháp luật”, ông Phong cho 
biết thêm.

Theo như thông tin ông Phong cung 
cấp, có thể thấy, xảy ra tình trạng người 
dân tranh chấp đất lâm nghiệp và mở 
đường ở khu vực đầu nguồn hồ thủy 
lợi có phần trách nhiệm của UBND xã 
Ân Hảo Đông. 

Các phòng, ban liên quan và UBND 
huyện Hoài Ân cần sớm kiểm tra, làm 
rõ, giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng 
tranh chấp, khiếu nại kéo dài ảnh hưởng 
đến ANTT địa phương. Đồng thời, lập 
lại trật tự trong quản lý đất lâm nghiệp 
và đảm bảo an toàn công trình hồ đập.

VĂN LỰC
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Chỉ trong giai đoạn 2017 - 2022, 
toàn xã Nhơn Phúc (TX An Nhơn) có 850 
nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các 
cấp, tăng gần gấp đôi so với năm 2017. 

Một trong những điển hình xuất 
sắc là anh Dương Văn Hành, ở thôn 
Nhơn Nghĩa Đông. Với số vốn tích 
lũy sau thời gian nấu rượu, nuôi heo, 
năm 2006, anh Hành quyết định đầu 
tư, mở cơ sở sản xuất rượu Bàu Đá 
Hoàng Long. Năm 2011, cơ sở phát 
triển thành Công ty TNHH BIDIR 
Hoàng Long. Năm 2020, Công ty được 
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại tỉnh chuyển giao hệ thống 
dây chuyền hiện đại để xử lý, chưng 
cất rượu truyền thống, gồm: Nồi ủ 
cơm, nồi nấu sử dụng hệ thống điện 
vận hành khép kín, máy xử lý độc 
tố…, sản xuất và đưa ra thị trường 
mỗi năm khoảng 25.000 lít rượu các 
loại. Năm 2021, Công ty có 3 sản phẩm 
được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. 
Ngoài ra, Công ty còn đầu tư nhà 
xưởng, trang bị máy sản xuất nhang 
cây, tạo việc làm thường xuyên cho 25 
lao động tại địa phương với thu nhập 
từ 4,5 - 6,2 triệu đồng/người/tháng. 

Kiểm soát dịch bệnh trên 
đàn vật nuôi dịp cuối năm

(BĐ) - Ngày 22.11, UBND tỉnh có văn 
bản chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa 
phương tập trung công tác phòng chống 
dịch bệnh trên đàn vật nuôi dịp cuối năm 
2022 và đầu năm 2023. 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dù tình hình 
dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên 
động vật cơ bản được khống chế, nhưng 
các loại mầm bệnh truyền nhiễm vẫn còn 
tồn tại trong môi trường; tỷ lệ tiêm phòng 
vắc xin các bệnh như cúm gia cầm, dại, viêm 
da nổi cục hiện vẫn còn ở mức rất thấp; hoạt 
động tái đàn, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ 
động vật, sản phẩm động vật trong những 
tháng cuối năm lại rất lớn. Điều này khiến 
nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia súc, gia 
cầm trên địa bàn tỉnh rất cao. 

Do đó, UBND tỉnh giao các đơn vị liên 
quan thành lập các tổ công tác liên ngành 
tổ chức kiểm tra công tác tiêm phòng, quản 
lý chăn nuôi, tái đàn, phòng chống dịch 
bệnh động vật. Kiểm tra hoạt động mua 
bán, giết mổ động vật, sản phẩm động 
vật, vắc xin thú y thuộc địa bàn, nhất là các 
tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Kịp 
thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm.

Đồng thời, triển khai quyết liệt công tác 
tiêm phòng các vắc xin cho gia súc, gia cầm 
đợt 2 năm 2022.                        QUANG BẢO

Dự án Điều tra, thống kê định kỳ các hệ sinh 
thái, các loài động vật, thực vật đặc hữu, có giá 
trị khoa học, kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt 
chủng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn đã ghi 
nhận có 739 loài thực vật thuộc 419 chi, 133 họ, 
bổ sung 194 loài thực vật thuộc 156 chi và 84 họ 
vào danh mục; 343 loài động vật có xương sống 
ở cạn (40 loài lưỡng cư, 54 loài bò sát, 164 loài 
chim và 85 loài thú), bổ sung 12 loài lưỡng cư, 7 
loài bò sát, 21 loài chim và 1 loài thú. 

Đáng chú ý, lần đầu tiên ghi nhận tại đây 
có 11 loài côn trùng, 15 loài cá đặc hữu, có giá 
trị khoa học, kinh tế hoặc đang bị đe dọa tuyệt 
chủng; xác định thêm 5 loài thực vật, 3 loài cá 
ngoại lai xâm hại. 

Bên cạnh đó, dự án đã ghi nhận được 59 loài 
thực vật, 128 loài động vật nằm trong nhóm nguy 
cấp, quý hiếm thuộc danh lục trong Sách Đỏ Việt 
Nam, Sách Đỏ Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc 
tế, Nghị định 84/2021/NĐ-CP và Công ước CITES.

Dự án Điều tra, thống kê 
định kỳ các hệ sinh thái, các 
loài động vật, thực vật đặc 
hữu, có giá trị khoa học, kinh 
tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt 
chủng tại Khu Bảo tồn thiên 
nhiên An Toàn do Chi cục Bảo 
vệ môi trường (Sở TN&MT) 
phối hợp với Viện Sinh thái 
học miền Nam thực hiện từ 
tháng 11.2021 - 4.2022. 

TS Nguyễn Việt Cường, 
Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ 
môi trường, cho biết: Dự án 
nhằm đánh giá hiện trạng đa 
dạng sinh học, xây dựng cơ 
sở dữ liệu và đề xuất các giải 
pháp bảo tồn đa dạng sinh 
học tại Khu Bảo tồn thiên 
nhiên An Toàn.  Đây là  cơ 
sở quan trọng để hướng tới 
việc thành lập Vườn quốc gia 

An Toàn trong tương lai.
Khu Bảo tồn thiên nhiên An 

Toàn có hệ sinh thái rừng tự 
nhiên trải rộng trên diện tích 
khoảng hơn 22.000 ha, tiếp giáp 
với các huyện Vĩnh Thạnh, 
Hoài Ân và các tỉnh Gia Lai, 
Quảng Ngãi; độ che phủ rừng 
tự nhiên đạt 95,53%. Hệ sinh 
thái rừng đặc trưng của vùng 
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 
ở đây còn tương đối nguyên 
vẹn, được Ban Quản lý rừng 
đặc dụng An Toàn quản lý, 
bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa, 
nhiều năm qua tỉnh Bình Định 
cũng có nhiều chính sách hỗ 
trợ đồng bào dân tộc thiểu 
số bản địa ổn định sinh kế 
(khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ 
khoanh nuôi, tái sinh cây mây 
rừng để khai thác bền vững; 

Nông dân Nhơn Phúc 
thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Cũng như anh Hành, nông dân 
Thân Văn Mùa, ở thôn Mỹ Thạnh khởi 
nghiệp và thành công từ sản xuất phôi 
nấm sò. Được Quỹ Hỗ trợ nông dân thị 
xã cho vay 60 triệu đồng và nguồn vốn 
tích cóp được, anh Mùa đã đầu tư xây 
dựng nhà xưởng rộng hơn 400 m2, 
hiện mỗi tháng cung cấp gần 25.000 
bịch phôi nấm sò cho các trại nấm 

trong địa bàn tỉnh; 
thu lãi  120 - 150 triệu 
đồng/năm.

Có thể nói, chất 
lượng và phong trào 
nông dân sản xuất 
kinh doanh giỏi ở 
Nhơn Phúc có sức 
lan tỏa sâu rộng xuất 
phát từ quyết tâm 
không cam chịu đói, 
nghèo, phát huy lợi 
thế đất đai, nguồn lực 
tại chỗ, với sự hỗ trợ 
vốn vay ưu đãi của 
Ngân hàng CSXH, 
quỹ hỗ trợ nông dân. 
Ông Nguyễn Trọng 
Tố, Chủ tịch Hội Nông 

dân xã, khẳng định: Chuyển biến này 
có được là nhờ động lực rất lớn từ 
việc chính quyền, ngành chức năng 
hỗ trợ máy móc, thiết bị công nghệ, 
thông qua các lớp đào tạo, tập huấn 
nghề và chuyển giao kỹ thuật trồng 
trọt, chăn nuôi… Tất cả đã tiếp sức 
cho khát vọng làm giàu của nông dân.           

XUÂN THỨC

Anh Thân Văn Mùa tại nhà xưởng sản xuất phôi nấm sò.  Ảnh: X. THỨC

Mở hướng thành lập 
vườn quốc gia đầu tiên của Bình Định

UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT thực hiện dự án Điều tra, 
thống kê định kỳ các hệ sinh thái, các loài động vật, thực 
vật đặc hữu, có giá trị khoa học, kinh tế hoặc đang có nguy 
cơ tuyệt chủng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn (xã An 
Toàn, huyện An Lão) nhằm thực hiện tốt hơn công tác bảo 
tồn đa dạng sinh học, hướng tới việc thành lập Vườn quốc 
gia An Toàn trong tương lai.

“UBND tỉnh cũng đã phê 
duyệt đề cương kỹ thuật xây 
dựng phương án quản lý rừng 
bền vững của đơn vị trong giai 
đoạn 2021 - 2030. Đây là cơ sở 
để chúng tôi tiếp tục triển khai 
các giải pháp quản lý rừng bền 
vững về kinh tế, môi trường 
và xã hội. Từ đó, đảm bảo sử 
dụng rừng lâu dài, liên tục và 
duy trì được khả năng phòng 
hộ môi trường, tính đa dạng 
sinh học; thực hiện các nghĩa 
vụ đóng góp, duy trì mối quan 
hệ tốt với cộng đồng”.

Đến nay, Dự án đã hoàn 
thành các mục tiêu và sản phẩm 
đã đề ra. Sở TN&MT cũng đã 
tổ chức báo cáo nghiệm thu dự 
án, gửi văn bản để lấy ý kiến 
góp ý của các sở, ngành liên 

quan, các địa phương để tổng 
hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Bà Hà Thị Thanh Hương, 
Phó Giám đốc Sở TN&MT, 
cho biết: Kết quả thực hiện 
Dự án có thể dùng làm bước 
đệm để xây dựng kế hoạch 
các nghiên cứu khác sau này. 
Sở TN&MT cũng đề nghị đơn 
vị tư vấn hoàn thiện dự án. 
Trên cơ sở đó, chúng tôi cũng 
sẽ tham mưu UBND tỉnh đề 
xuất Trung ương thành lập 
Vườn quốc gia An Toàn - 
vườn quốc gia đầu tiên ở Bình 
Định trong tương lai, nhằm 
nâng tầm công tác bảo tồn hệ 
sinh thái đặc trưng, phục vụ 
nghiên cứu khoa học, phát 
triển du lịch sinh thái…

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn với hệ sinh thái rừng đặc trưng được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.                       Ảnh: NGỌC NHUẬN

cho bà con khai thác lâm sản 
dưới tán rừng…), nhờ đó, hệ 
sinh thái rừng đặc trưng nơi 
đây được bảo vệ tốt, ít bị tác 
động từ bên ngoài.

Ông Nguyễn Hùng Nam, 
Giám đốc Ban Quản lý rừng 
đặc dụng An Toàn, cho hay: 
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Trong tháng 11.2022, đã 
có 3 cuộc họp của các ngành 
chuyên môn với UBND TP Quy 
Nhơn, đơn vị tư vấn và chủ đầu 
tư khu dân cư Hưng Thịnh vào 
các ngày 8.11, 21.11 và 22.11, để 
xác định nguyên nhân và tìm 
giải pháp cho tình trạng ngập 
úng ở phường Ghềnh Ráng.  

Mưa lớn, hệ thống 
thoát nước quá tải

Chị Nguyễn Thị Oanh, 
người dân sinh sống ở khu phố 3, 
phường Ghềnh Ráng, cho hay: 
Khoảng 3 năm nay cứ vào mùa 
mưa (từ khoảng tháng 9 hằng 
năm) khu phố này rất hay bị 
ngập. Nhà tôi nằm ở chỗ trũng 
nhất nên cứ hễ có mưa là ngập. 
Từ tháng 10 đến giờ không 
dưới 3 lần chúng tôi đã bỏ nhà 
chạy lũ. 

Đó cũng là nỗi bức xúc mà 
người dân chia sẻ tại phiên tiếp 
xúc cử tri của ĐBQH Nguyễn 
Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội 
LHPN tỉnh, tại phường Ghềnh 
Ráng vào ngày 24.11. “Chỉ tính 
trong 2 tháng 10 và 11.2022, 
người dân nơi đây phải chạy 
lũ ít nhất 3 lần. Chuyện xảy 
ra ngay giữa trung tâm thành 
phố khiến nhân dân rất lo 
lắng, chính quyền các cấp phải 
khẩn trương giải quyết tình 
trạng này”, cử tri Nguyễn Đạt 
kiến nghị.

Trước đó, trận mưa ngày 
11.10 khiến khu phố 3 và 4 
thuộc phường Ghềnh Ráng bị 
ngập rất nặng, có nơi ngập sâu 
đến 1,5 m. Tương tự, tháng 11 
có 2 đợt ngập nặng nhất vào 
các ngày 10.11 và 20.11.

 Mới có 27 dự án đầu tư 
nhà ở được triển khai, hoàn 
thành đưa vào sử dụng, trong 
tổng số 85 dự án được cấp phép 
triển khai theo kế hoạch phát 
triển nhà ở tỉnh Bình Định đến 
năm 2025. Theo Sở Xây dựng, 
27 dự án đã hoàn thành đưa vào 
sử dụng 7.221 căn (chiếm tỷ lệ 
7,37%), diện tích hơn 950 nghìn m2; 
trong khi theo kế hoạch, 85 dự án 
cung cấp khoảng 97.991 căn, 
diện tích hơn 39 triệu m2. 

MAI HOÀNG
 Trong năm 2023, toàn 

tỉnh sẽ phát triển khoảng 5 dự 
án nhà ở xã hội có giá dưới 10 
triệu đồng/m2, quy mô thấp tầng, 
diện tích không quá 60 m2/căn, 
để người lao động, công nhân, 
người thu nhập thấp có khả năng 
tiếp cận mua được nhà ở. 5 dự án 
này sẽ được đầu tư tại Quy Nhơn 
2 dự án, Vân Canh 1 dự án, Tuy 
Phước 1 dự án và Tây Sơn 1 dự án.

HOÀNG ANH

Những ngày này, người 
dân ở làng rau Thuận Nghĩa 
(huyện Tây Sơn) tất bật chuẩn 
bị cho vụ rau tết Quý Mão 
2023. Năm nay dự báo nhu 
cầu rau tết tăng cao so với 
mọi năm nên không khí làm 
việc cũng khẩn trương, rộn 
ràng hơn.

Vườn ươm Quách Lưu - 
thuộc HTXNN Thuận Nghĩa, 
rộng hơn 150 m2 vừa được 
đưa vào hoạt động từ tháng 
4.2022 nhưng đã được nhiều 
người tin tưởng bởi cây giống 
có chất lượng và thuận tiện về 
vị trí địa lý - đã lên kế hoạch 
ươm trồng theo đơn hàng để 
kịp cho bà con làng rau xuống 
giống vụ rau tết. Hiện vườn 
ươm có hơn 20.000 cây súp 
lơ vàng, 10.000 cây ớt, 6.000 
cây cà tím và nhiều loại cây 
giống khác như cải thảo, xà 
lách cuộn giòn, cải ngọt… sẵn 

Thuận Nghĩa vào vụ rau tết

sàng giao cho khách hàng. 
Trời hửng nắng, bà Lê Thị 

Phu, một người làm rau ở 
Thuận Nghĩa, tranh thủ cày 
đất, xuống giống hơn 2 sào 
hành và 3 sào rau ăn lá khác 
trong vườn. “Là một thành 
viên trong 224 thành viên của 
9 nhóm cùng sở thích sản xuất 

rau an toàn theo tiêu chuẩn 
VietGAP, tôi luôn có ý thức 
trong chấp hành quy trình 
sản xuất, đồng thời chuẩn bị 
kỹ từ khâu làm đất đến chăm 
sóc để rau cho năng suất, 
chất lượng cao, kịp bán tết. 
Làm ăn cả năm, thắng hay 
không, có để dành được ít 

nào không, đều gởi hết vào vụ 
rau tết, nên bà con tập trung 
đầu tư tiền của, công sức dữ 
lắm!”, bà Phu cho hay.

Ông Quách Văn Cầu, Giám 
đốc HTXNN Thuận Nghĩa 
cho biết, tuy giá cả ít ổn định, 
tình hình kinh tế có nhiều khó 
khăn nhưng do xu hướng tiêu 
dùng ngày càng ưu tiên cho 
rau an toàn, rau sạch nên ưu 
thế thương hiệu “rau VietGAP 
Thuận Nghĩa” càng phát huy 
giá trị. Vì thế, ngoài các loại 
rau truyền thống đã sản xuất 
lâu nay, HTX phối hợp với 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh 
tổ chức lớp tập huấn đầu vụ, 
sản xuất các loại rau mới như 
súp lơ vàng, cải bó xôi, xà lách 
cuộn, cải ngọt Thái… tạo điều 
kiện cho người dân trong sản 
xuất, cung ứng nhu cầu đa 
dạng của thị trường. 

ĐINH NGỌC

Người dân Thuận Nghĩa xuống giống rau mồng tơi.                Ảnh: Đ. NGỌC

Theo ông Võ Hữu Thiện, 
Phó Giám đốc Sở Xây dựng, 
nguyên nhân trước hết là 
lượng mưa những đợt mưa 
này quá lớn. Tuy nhiên, hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật thoát 
nước ở khu vực này hiện 
không đồng bộ, không đảm 
bảo cho việc thoát nước. Hệ 
thống thoát nước tại  một 
số công trình ở khu vực này 
chưa được đầu tư xây dựng 
hoàn thiện như: Dự án khu 
dân cư Hưng Thịnh (đang thi 
công các hồ điều hòa, hệ thống 
thoát nước thuộc dự án); tuyến 
mương Hoàng Gia (đang thi 
công mới thay thế cho tuyến 
cống cũ bị sập vào mùa mưa 
năm 2021). Do đó, các công 
trình chưa phát huy hết khả 

năng điều tiết, thoát nước cho 
khu vực. 

Bên cạnh đó, các tuyến 
mương đang có trong khu vực 
như mương Bông Hồng, mương 
và cống dọc đường Chế Lan 
Viên và dọc các tuyến đường 
nội bộ khu vực Bông Hồng bị 
bồi lấp, lấn chiếm và bịt các cửa 
thu nước mặt đường nên hạn 
chế khả năng thoát nước. 

Hơn nữa, hệ thống mương 
thoát nước Bông Hồng (đoạn 
từ Xí nghiệp Chế biến lâm sản 
Bông Hồng đến giáp đường 
Chế Lan Viên) bị bồi lấp, sạt 
lở, người dân lấn chiếm, xây 
nhà và công trình kiến trúc 
trên mương, khiến mương này 
không còn khả năng thoát nước 
vào mùa mưa lũ. 

Đề xuất đầu tư đồng bộ, 
tính toán đến việc chia lũ 

Ông Võ Hữu Thiện cho biết, 
Sở Xây dựng đã có các cuộc 
họp với Sở NN&PTNT, UBND 
TP Quy Nhơn, các đơn vị liên 
quan để bàn giải pháp khắc 
phục; báo cáo UBND tỉnh vào 
đầu tuần tới. Các cuộc họp đã 
thống nhất đề xuất phải đầu tư 
đồng bộ cho hệ thống hạ tầng 
thoát nước khu vực này; cải 
tạo tuyến mương Bông Hồng 
và phải coi đó là trục tiêu nước 
chính của khu phố 3, phường 
Ghềnh Ráng. Vấn đề quan trọng 
nữa là UBND TP Quy Nhơn 
thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ 
thống thoát nước trong khu 
vực, xử lý việc lấn chiếm trái 
phép hành lang mương; trong 

đó có kế hoạch cải tạo, sửa chữa, 
nâng cấp mương Bông Hồng với 
chiều dài khoảng 800 m và các 
tuyến mương nhánh kết nối vào 
mương chính để đảm bảo khả 
năng thoát nước cho lưu vực núi 
Xuân Vân và núi Vũng Chua. 

Nhiều ngày qua, Công ty 
CP Tập đoàn Hưng Thịnh khẩn 
trương xây dựng hoàn chỉnh hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật thuộc 
dự án Khu dân cư Hưng Thịnh 
theo đúng hồ sơ thiết kế đã 
được thẩm định, phê duyệt. 
Trong đó, xây dựng hoàn chỉnh 
2 hồ điều hòa theo thiết kế cơ sở 
đã lập; phối hợp với UBND TP 
Quy Nhơn kiểm tra tuyến cống 
đấu nối từ hồ điều hòa đến hệ 
thống thoát nước chung của 
thành phố theo quy hoạch và 
thiết kế được duyệt. 

Sáng 25.11, Chủ tịch UBND 
TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam 
cũng cho biết đã chỉ đạo Ban 
Quản lý dịch vụ công ích thành 
phố chủ trì, phối hợp với Phòng 
Quản lý đô thị, UBND phường 
Ghềnh Ráng khẩn trương kiểm 
tra, khảo sát, xây dựng kế hoạch 
để triển khai ngay việc nạo vét 
khơi thông dòng chảy, duy tu 
sửa chữa các tuyến cống thoát 
nước theo phương thức vừa 
thiết kế vừa thi công. 

Phường Ghềnh Ráng yêu 
cầu các hộ dân tháo dỡ ngay 
công trình, vật kiến trúc lấn 
chiếm làm hẹp dòng chảy các 
tuyến mương thoát nước trên 
địa bàn, trả lại nguyên trạng 
ban đầu, hoàn thành tháo dỡ 
trước ngày 30.11.2022. Quá thời 
hạn trên nếu các hộ vẫn không 
chấp hành; phường phối hợp 
với các đơn vị chức năng liên 
quan khẩn trương hoàn tất hồ 
sơ thủ tục để tổ chức cưỡng 
chế tháo dỡ theo đúng quy định 
pháp luật.     MAI HOÀNG

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG NGẬP ÚNG TẠI PHƯỜNG GHỀNH RÁNG:

Đầu tư đồng bộ hạ tầng, 
tính toán việc chia lũ

Để giải quyết “điểm nóng” ngập úng tại phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), sau nhiều cuộc họp với các đơn vị, địa 
phương liên quan, Sở Xây dựng đề xuất phải đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước; cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát 
nước cả khu vực. Về lâu dài, tính đến phương án chia lũ nếu lượng mưa quá lớn.

Đợt mưa lớn gây ngập nặng tại phường Ghềnh Ráng ngày 20.11.2022.                                 Ảnh: H.L
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Đồng hành, chăm lo 
cho thiếu nhi

Thời gian qua, công tác chăm 
sóc, giáo dục thanh thiếu nhi 
luôn được tổ chức Đoàn, Hội 
các cấp trong tỉnh quan tâm, 
tổ chức theo hướng thiết 
thực, góp phần chăm sóc đời 
sống vật chất cũng như tinh 
thần cho các em.

Hội đồng Đội TX An Nhơn và nhà hảo tâm trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi.                     Ảnh: Hội đồng Đội TX An Nhơn

Nhiều hoạt động ý nghĩa
Gia đình em Nguyễn 

Công Thuận (học sinh lớp 3B, 
Trường Tiểu  học Nhơn An, 
TX An Nhơn) thuộc diện hộ 
nghèo, em là con út trong nhà. 
Thuận mồ côi cha từ bé, mẹ 
lại bị bệnh, công việc không 
ổn định. Nhiều năm qua, vì 
không có xe đạp, hằng ngày, 
em phải dậy sớm đi bộ đến 
trường, sau giờ học phải đi 
về thật nhanh để kịp làm việc 
nhà phụ giúp mẹ. Ước mơ của 
em là có chiếc xe đạp để việc 
đến trường thuận lợi hơn. 

Tại chương trình Tiếp sức 
đến trường năm học 2022 - 
2023 mới đây, được Hội đồng 
Đội TX An Nhơn và nhà hảo 
tâm tặng chiếc xe đạp mới và 
nhiều phần quà khác, Thuận 
vui lắm. “Em xem chiếc xe đạp 
này như người bạn mới đồng 
hành cùng mình đến trường. 
Em sẽ cố gắng học thật giỏi để 
sau này có điều kiện quay lại 
giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh 
khó khăn như mình”, Thuận 
chia sẻ.

Chung n iềm vui  với 
Thuận, 10 học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn khác cũng đã 
được tặng 7 xe đạp, 3 góc 
học tập cùng nhiều ba lô, vở, 
dụng cụ học tập. Chị Nguyễn 

Thị Lệ Hiền (nhà hảo tâm ở 
phường Nhơn Thành, TX An 
Nhơn) tâm sự rằng, những 
chiếc xe đạp, phần quà tuy 
có giá trị không lớn, nhưng 
là món quà tinh thần ý nghĩa, 
tiếp thêm động lực cho các em 
phấn đấu, cố gắng vươn lên 
trong cuộc sống.

Với mong muốn tạo môi 
trường tốt cho thiếu nhi trải 
nghiệm, rèn luyện kỹ năng 
sống, tại Trường Tiểu học số 2 
Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ), Tỉnh 
đoàn, Hội đồng Đội tỉnh vừa 
phối hợp với Thư viện tỉnh 
tổ chức chương trình Triệu ly 
sữa và hành trình những cuốn 
sách. Bên cạnh được uống sữa, 
học sinh còn được các anh chị 
hướng dẫn chọn và đọc các 
loại sách phù hợp với lứa 
tuổi; tham gia thi đố vui có 
thưởng tìm hiểu về nội dung 
sách đã đọc; xem các chương 
trình khoa học, kỹ năng sống 
qua máy tính được kết nối 
internet; vẽ tranh theo sách; 
các trò chơi dân gian…

Tiếp tục đồng hành
Trong năm học 2021 - 2022, 

xác định công tác Đội và phong 
trào thiếu nhi đóng vai trò quan 
trọng trong việc nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện cho 
thiếu niên, nhi đồng, Hội đồng 
đội các cấp, các liên đội luôn nỗ 
lực xây dựng môi trường vui 
tươi, lành mạnh để các em học 
tập, vui chơi, rèn luyện.

Trong đó, đáng chú ý là công 
tác vận động các nguồn lực xây 
dựng các công trình, khu vui 
chơi giải trí cho thiếu nhi đã 
được các đơn vị tập trung thực 
hiện. Năm học vừa qua, tổ chức 
Đoàn, Hội các cấp toàn tỉnh đã 
vận động xây dựng 14 ngôi nhà 
Khăn quàng đỏ; 20 sân chơi và 
sửa chữa 65 sân chơi xuống 
cấp; trao tặng trên 10.000 suất 
quà, học bổng cho các học sinh 
nghèo; tặng 15 máy lọc nước, 3 
bồn chứa nước sạch cho thiếu 
nhi các huyện An Lão, Vĩnh 
Thạnh, Vân Canh. Mặt khác, 
các liên đội cũng đã hỗ trợ, giúp 
đỡ các em học sinh khó khăn, 

trao hơn 1.200 góc học tập, xe 
đạp, đỡ đầu học sinh mồ côi… 
với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 
4,8 tỷ đồng.

Theo chị Huỳnh Thị Thanh 
Nguyệt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 
Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, các 
chương trình, hoạt động thiết 
thực, hiệu quả đã góp phần 
nâng cao vai trò của tổ chức 
Đoàn, Hội trong công tác chăm 
lo, giáo dục thiếu nhi; góp phần 
giúp các em vươn lên trong học 
tập, biết yêu thương, sẻ chia. 

“Sắp tới, tổ chức Đoàn, Hội 
các cấp sẽ tập trung triển khai 
các hoạt động thăm hỏi, động 
viên, tặng quà cho thiếu nhi có 
hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 
tết Nguyên đán; vận động các 
nguồn lực xã hội và triển khai 
hiệu quả cuộc vận động Đỡ đầu 
trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó 
khăn; tập huấn kỹ năng an toàn 
trên không gian mạng cho thanh 
thiếu nhi, tăng cường các hoạt 
động trải nghiệm KH&CN...”, 
chị Nguyệt cho biết.

CHƯƠNG HIẾU

Tập huấn kỹ năng, 
nghiệp vụ công tác 
Đoàn, Hội, Đội

(BĐ) - Ngày 25 và 26.11, Ban 
Thường vụ Thị đoàn An Nhơn 
tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, 
nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, 
Đội năm 2022 cho gần 30 học 
viên là bí thư, phó bí thư các cơ 
sở Đoàn, chủ tịch Hội và giáo 
viên, tổng phụ trách Đội các 
trường tiểu học, THCS ở thị xã. 

Tại lớp tập huấn, các học 
viên được hướng dẫn một số 
chuyên đề về nghiệp vụ công 
tác Đoàn, Hội; phương pháp 
cập nhật, sử dụng phần mềm 
Quản lý đoàn viên; kỹ năng 
phòng, chống bão, lũ và các 
bước cơ bản sơ cấp cứu người 
bị nạn; kỹ năng, nghiệp vụ công 
tác Đội, chỉ huy Đội trong nghi 
thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; 
kỹ năng làm việc nhóm…

DUY ĐĂNG

Vừa học vừa chơi
Sinh hoạt của các câu lạc bộ, 
hội nhóm ở trường học tạo cơ 
hội để các học sinh, sinh viên 
rèn luyện kỹ năng mềm, tiếp 
thu kiến thức từ thực tế và có 
nhiều trải nghiệm bổ ích.

Một buổi sinh hoạt của CLB Diễn thuyết và tranh biện của Trường Quốc học 
Quy Nhơn.                            Ảnh: CLB cung cấp

Phấn khởi luyện tập, cùng 
các thành viên chuẩn bị cho 
buổi tuyên truyền về phòng, 
chống tệ nạn ma túy trong 
trường, bạn Phan Trần Đại Phát 
(học sinh lớp 12A1, Trường 
Quốc học Quy Nhơn) cho biết, 
đời sống tinh thần của bạn 
phong phú hơn từ khi tham gia 
CLB Diễn thuyết và tranh biện 
của trường.

“CLB này tập hợp các bạn 
có cùng mong muốn trở nên tự 
tin hơn để thể hiện quan điểm, 
cách nghĩ trong các vấn đề xã 
hội. Chúng em cùng nhau rèn 
tư duy phản biện, đưa ra lập 
luận mạch lạc, dạn dĩ hơn trong 

giao tiếp”, Phát chia sẻ.
Tương tự, với sự năng nổ, 

hướng về những hoàn cảnh 
khó khăn của xã hội, các thành 
viên trong CLB Dấu chân tình 
nguyện của Trường ĐH Quy 
Nhơn đã chọn đây là nơi thể 
hiện mong muốn được góp sức 
trẻ, lan tỏa yêu thương. 

Dành thời gian rảnh rỗi 
cùng những người bạn thân 

thiết trong CLB bán thực phẩm, 
thu gom ve chai… để gây quỹ 
hoạt động, bạn Nguyễn Thị 
Bích Liễu (sinh viên lớp Giáo 
dục tiểu học K44, khoa Giáo 
dục tiểu học và mầm non) cho 
biết, những việc nhỏ bé này lại 
mang đến niềm vui quý giá.

Liễu tâm sự: “Kỷ niệm thời 
sinh viên của chúng tôi ngày 
một nhiều hơn từ những buổi 

đến nhà các cô chú xin thu 
gom ve chai để bán giúp trẻ em 
nghèo, hay bán đồ ăn vặt để 
tặng những suất ăn nóng hổi 
cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó 
khăn. Nhờ đó, chúng tôi học 
được cách cảm thông và chia sẻ 
với nhiều mảnh đời bất hạnh”.

Không chỉ hoạt động trong 
trường học, các CLB còn tạo cơ 
hội cho các thành viên có những 
trải nghiệm quý giá. Trở về từ 
chương trình Trường teen năm 
2021 trên VTV7 và đạt thành 
tích top 6 chung cuộc, Phát cùng 
những người bạn trong nhóm đã 
có khoảng thời gian gặp gỡ nhiều 
người bạn đến từ các tỉnh thành 
khác nhau, hiểu thêm về văn 
hóa từng vùng miền. Từ những 
người xa lạ, giờ đây, CLB Diễn 
thuyết và tranh biện do Phát làm 
chủ nhiệm đã kết nối với nhiều 
CLB tương tự trên khắp các tỉnh 
thành, tạo thành mạng lưới các 
bạn trẻ năng động, được trang 
bị kỹ năng phản biện, giao tiếp; 

thường xuyên giao lưu, học hỏi 
lẫn nhau.

Không chỉ có thêm bạn, 
việc tham gia các mô hình hội, 
nhóm khi còn ngồi trên ghế 
nhà trường còn là cơ hội để học 
sinh, sinh viên có cái nhìn thực 
tế về đời sống. Cầm trên tay 
những bức ảnh kỷ niệm được 
ghi lại trong chuyến đi Mùa 
hè xanh năm 2022, Liễu chia 
sẻ, trong 5 ngày 4 đêm ở làng 
Cam, xã Tây Xuân (huyện Tây 
Sơn), các thành viên trong CLB 
có dịp hiểu thêm về đời sống 
của người dân địa phương khi 
tự tay đắp đê, trồng cây, sơn 
tường; cùng đi chợ và nấu ăn…

“Lần đầu tham gia chuyến 
đi, tôi nhận ra mình còn phải học 
hỏi thêm nhiều điều. Nhờ tham 
gia CLB, tôi mới có trải nghiệm 
đáng nhớ khi được dạy trẻ em ở 
làng tập hát, làm quen với con 
chữ, cùng các em vui đùa bên 
ánh lửa trại”, Liễu tâm sự.

DIỆU NGỌC

Tuyên truyền 
chăm sóc sức khỏe 
vị thành niên cho 
học sinh

Chiều 24.11, TTYT huyện 
An Lão phối hợp với Hội CTĐ 
huyện An Lão tổ chức tuyên 
truyền chăm sóc sức khỏe vị 
thành niên và phòng chống tai 
nạn thương tích cho hơn 200 
em học sinh Trường Phổ thông 
dân tộc bán trú Đinh Ruối (xã 
An Quang). Thông qua buổi 
tuyên truyền giúp các em học 
sinh có những kinh nghiệm, kỹ 
năng thiết thực để xử lý những 
tình huống đặt ra trong thực tế 
cuộc sống. 

Dịp này, Hội CTĐ huyện 
An Lão tặng 9 suất quà (mỗi 
suất trị giá 260 nghìn đồng) 
cho các em học sinh có hoàn 
cảnh gia đình khó khăn. 

ĐĂNG KHẢNH
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Bình Định

Gia tăng và phức tạp
Theo CA tỉnh, tính từ ngày 

1.12.2021 - 15.11.2022, toàn tỉnh 
xảy ra 612 vụ vi phạm về trật tự 
xã hội (tăng 86 vụ so với cùng 
kỳ). Trong đó, nhóm tội gia 
tăng nhiều tập trung vào các 
hành vi xâm hại sức khỏe, tính 
mạng và tài sản của người khác, 
như cố ý gây thương tích tăng 
49 vụ, trộm cắp tài sản tăng  
30 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản người khác tăng 18 vụ… 

Đáng chú ý, tội phạm sử 
dụng công nghệ cao gia tăng 
hoạt động. Các đối tượng chủ 
yếu dùng thủ đoạn giả danh cơ 
quan pháp luật, nhân viên giao 
nhận quà tặng từ nước ngoài, 
chiếm quyền sử dụng tài khoản 
mạng xã hội, giới thiệu việc làm 
thu nhập cao, để lừa đảo. Có 
vụ bị hại bị chiếm đoạt đến  
4,2 tỷ đồng.

“Nguyên nhân là ảnh hưởng 
tiêu cực từ việc phát triển đa 
dạng của internet, mạng xã hội. 
Trong khi đó, công tác quản lý 
mạng xã hội còn thiếu chặt chẽ. 
Một bộ phận người dân còn 
mơ hồ, thiếu cảnh giác trong 
việc bảo vệ thông tin, tài sản cá 
nhân, để các đối tượng lợi dụng 
thực hiện hành vi phạm tội”, 
đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó 
Giám đốc CA tỉnh, nhận định. 

Bên cạnh đó, tội phạm vi 
phạm an ninh quốc gia cũng 
manh nha hoạt động; chúng 

Chủ động đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội 
Tội phạm về trật tự xã hội có nhiều biểu 
hiện phức tạp, đòi hỏi các ngành chức 
năng luôn trong tư thế chủ động để kiểm 
soát tình hình.

xuyên tạc, móc nối kích động, 
gây rối trật tự công cộng. Với 
sự chủ động bám địa bàn, nắm 
chắc hành tung của tội phạm, 
cơ quan CA đã nhanh chóng 
phát hiện và bắt 2 cha con 
Huỳnh Tiến (SN 1952), Huỳnh 
Tài (SN 1986, ở TX Hoài Nhơn) 
về tội danh hoạt động nhằm 
lật đổ chính quyền nhân dân, 
quy định tại Điều 109 Bộ luật 
Hình sự. 

Cùng với đó, từ thành 
thị đến nông thôn, tội phạm  
ma túy với nhiều đối tượng 
cùng tham gia sử dụng và buôn 
bán; vi phạm pháp luật về môi 
trường diễn biến hết sức phức 
tạp. Tình hình thanh thiếu niên 
sử dụng hung khí đánh nhau, 
gây rối trật tự công cộng dẫn 
đến hậu quả chết người gây bức 

xúc trong nhân dân. 
Tội phạm ngày càng trẻ 

hóa; có đến 49,3% số đối tượng 
phạm tội ở độ tuổi 18 - 30, có 
10,9% số đối tượng phạm tội từ 
14 đến dưới 18 tuổi.

Chủ động kiểm soát, 
ngăn chặn

Dù tội phạm diễn biến phức 
tạp, song theo đánh giá của 
ngành chức năng, tình hình vẫn 
được kiểm soát, không để xảy 
ra tình huống bị động, bất ngờ. 
Cụ thể, CA toàn tỉnh đã điều 
tra, khám phá các loại án đạt 
88,2%, trong đó án rất nghiêm 
trọng và đặc biệt nghiêm trọng 
đạt 96,3%. Ngoài ra, bắt, vận 
động đầu thú 100 đối tượng  
vi phạm pháp luật; trên 85% tin 
báo tố giác tội phạm đã được xử 

lý, giải quyết.
Tại buổi làm việc giữa Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh với CA 
tỉnh, Viện KSND tỉnh về công 
tác phòng, chống tội phạm 
năm 2022 mới đây, Trưởng 
Ban Pháp chế Phạm Hồng Sơn 
nêu yêu cầu siết chặt công tác 
quản lý nhà nước trên các lĩnh 
vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, 
lao động, xã hội… Từ đó, xây 
dựng, nhân rộng và phát huy 
các mô hình tự phòng, tự quản, 
tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, 
khu dân cư, gắn với các phong 
trào, cuộc vận động, tiêu chí 
ANTT trong xây dựng nông 
thôn mới… 

“Bên cạnh đó, lực lượng 
CA cần tiếp tục tập trung đấu 
tranh, ngăn chặn, phòng ngừa 
từ xa đối với tội phạm, nhất 

là tội phạm về ma túy, môi 
trường, tín dụng đen, sử dụng 
công nghệ cao để lừa đảo. Tăng 
cường thực hiện các giải pháp 
đảm bảo trật tự ATGT, ANTT, 
đặc biệt là thời điểm trước, 
trong và sau dịp tết Nguyên 
đán sắp tới”, ông Sơn nói. 

Theo đại tá Huỳnh Bảo 
Nguyên, là lực lượng nòng cốt 
trong công tác đảm bảo ANTT, 
ngăn ngừa các hành vi vi phạm 
pháp luật, các đơn vị nghiệp vụ 
CA tỉnh, CA các địa phương, 
nhất là CA cấp xã sẽ tiếp tục 
bám sát địa bàn, sâu sát người 
dân để không bị động, bất ngờ 
trong mọi tình huống. 

“Lực lượng sẽ tiếp tục nắm 
chắc tình hình, giải quyết kịp 
thời các vấn đề phức tạp phát 
sinh, không để các thế lực thù 
địch, phản động, phần tử xấu 
lợi dụng kích động biểu tình, 
gây rối. Trong đó, trọng tâm là 
tấn công trấn áp mạnh các loại 
tội phạm có tổ chức, liên quan 
đến tín dụng đen; giết người 
do nguyên nhân xã hội; chiếm 
đoạt tài sản…”, đại tá Nguyên 
cho biết.

Mặt khác, lực lượng cũng 
tiếp tục nhận diện và đấu tranh 
có hiệu quả với các phương 
thức, thủ đoạn phạm tội mới. 
Tăng cường công tác quản lý cư 
trú, xuất nhập cảnh, quản lý các 
ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện. Tiếp tục duy trì công tác 
phối hợp giữa các cơ quan tư 
pháp trong hoạt động điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án hình 
sự, nhất là các vụ có tính chất 
phức tạp, nghiêm trọng được 
dư luận quan tâm. 

KIỀU ANH

Lực lượng 
CA tuần tra 
để kịp thời 
phát hiện, 
ngăn ngừa 
các hành 
vi vi phạm 
pháp luật. 
Ảnh: K.A

(BĐ) - Nhằm nâng cao chất 
lượng giải quyết án và phối 
hợp trao đổi kỹ năng, nghiệp 
vụ giữa các đơn vị, Viện KSND 
TX Hoài Nhơn vừa phối hợp 
tổ chức phiên tòa hình sự lưu 
động, rút kinh nghiệm, đối 
với bị cáo Nguyễn Văn Thinh  
(SN 1960, ở phường Hoài Đức, 
TX Hoài Nhơn) phạm tội gây 
rối trật tự công cộng (theo quy 
định tại khoản 1, Điều 318 Bộ 
luật Hình sự) và tội chống 
người thi hành công vụ (theo 
quy định tại khoản 1, Điều 330 
Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng, tuy đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính 
về hành vi gây rối trật tự công 
cộng, song ngày 20.6.2022, 
Thinh lại tiếp tục gây rối trật 
tự công cộng tại khu phố Lại 
Khánh Nam, phường Hoài 
Đức. Cụ thể, Thinh có hành vi 
lớn tiếng chửi bới, dùng chất 
bẩn tấn công các anh H.N.C., 
T.M.N., Đ.L. đang thực thi 
nhiệm vụ theo sự phân công 
của Chủ tịch UBND phường 
Hoài Đức.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên 
giữ quyền công tố đã phân 
tích, đánh giá khách quan, toàn 
diện, đầy đủ các chứng cứ xác 

định có tội, tính chất, mức độ, 
hậu quả của hành vi phạm tội, 
các tình tiết tăng nặng, giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự. Trên 
cơ sở đề nghị của Viện KSND, 
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 
bị cáo Thinh 18 tháng tù giam; 
trong đó, 6 tháng tù giam với 
tội gây rối trật tự công cộng và 
12 tháng tù giam với tội chống 
người thi hành công vụ. 

Các đại biểu tham dự phiên 
tòa rút kinh nghiệm đã đóng 
góp ý kiến, chỉ ra các ưu 
điểm, hạn chế của kiểm sát 
viên thực hành quyền công 
tố tại phiên tòa.              N.LINH

(BĐ) - Theo CA tỉnh, toàn 
tỉnh hiện có 976 cơ quan, đơn 
vị, trường học, khu dân cư, xã, 
phường, họ đạo, dòng tộc xây 
dựng mô hình phòng, chống tội 
phạm. Riêng từ đầu năm 2022 
đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, 
nhân rộng 220 mô hình phòng, 

chống tội phạm, trong đó tổ 
chức nhân rộng 2 mô hình tại  
7 cơ sở y tế, 8 xã, phường. Đồng 
thời, đưa 9 xã rời khỏi diện xã 
trọng điểm phức tạp về ANTT. 

Thông qua các mô hình 
tuyên truyền pháp luật, đảm 
bảo ANTT, nhận thức về bảo 

vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội trong nhân dân được 
nâng cao, tạo thế trận lòng dân 
và an ninh nhân dân ngày càng 
vững chắc, góp phần đảm bảo 
ANTT trên địa bàn.

Q.THÀNH

(BĐ) - Viện KSND TP Quy 
Nhơn vừa tổ chức Hội thảo 
chuyên đề “Thực trạng và giải 
pháp nâng cao vị trí, vai trò của 
kiểm sát viên Viện KSND TP 
Quy Nhơn trong công tác thực 
hành quyền công tố và kiểm 
sát hoạt động tư pháp trong 
quá trình giải quyết các vụ án  
hình sự” (ảnh).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
tập trung thảo luận quy định 
của pháp luật về nhiệm vụ, 
quyền hạn của kiểm sát viên 
trong công tác thực hành quyền 
công tố, kiểm sát các hoạt động 
tư pháp trong việc giải quyết 
các vụ án hình sự. Đồng thời, 
đánh giá kết quả đạt được tại 

Viện KSND TP Quy Nhơn từ 
năm 2018 đến nay, trong đó nêu 
rõ những tồn tại, hạn chế, khó 
khăn vướng mắc và giải pháp 
cụ thể nhằm nâng cao các kỹ 
năng của kiểm sát viên trong 
từng giai đoạn tố tụng; nâng 
cao điều kiện làm việc, cơ sở vật 
chất, công tác kiểm tra, giám 
sát; tăng cường mối quan hệ 
phối hợp giữa kiểm sát viên 
với các cơ quan tố tụng; tiếp 
tục ban hành các văn bản 
hướng dẫn Bộ luật Hình sự, 
Bộ luật Tố tụng hình sự… Qua 
đó, góp phần thể hiện vị trí, vai 
trò, bản lĩnh của kiểm sát viên 
trong việc giải quyết các vụ án 
hình sự.                                    K.A

TX Hoài Nhơn tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, 
rút kinh nghiệm

Nhân rộng các mô hình tuyên truyền 
pháp luật, đảm bảo ANTT

Nâng cao vị trí, vai trò 
của kiểm sát viên trong 
giải quyết án hình sự

Ảnh: Viện 
KSND TP 
Quy Nhơn
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Bình Định

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút xuất khẩu lô xe ô tô điện 
của VinFast.

Ngày 25.11, VinFast trở thành hãng 
ô tô Việt Nam đầu tiên xuất khẩu lô 
999 chiếc xe điện VF 8 sang Mỹ, từ cảng 
MPC Port, quận Hải An.

Tới tham dự buổi lễ, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính phát biểu: “Không có quốc 
gia đi sau mà chỉ có quốc gia không nắm 
bắt được cơ hội, xu thế của thời đại. 
VinFast dù đi sau trong lĩnh vực sản xuất 
ô tô trên thế giới, nhưng có một lợi thế 
rất lớn là đã nhanh chóng tiếp cận ngay 
các công nghệ mới nhất, tự động hóa 
cao nhất, thông minh nhất, cách tiếp cận 
khách hàng khác biệt nhất cùng với việc 
tập hợp được nhiều nhân tài toàn cầu cho 
phát triển. Đây chính là điểm khác biệt 
làm nên sự thành công bước đầu ngày 
hôm nay của Vingroup - VinFast”.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, Phó 
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Vingroup, lô xe Vinfast VF 8 đầu tiên 
xuất cảng có số lượng 999 chiếc sang thị 
trường Mỹ và được chuyên chở bằng tàu 
thuê riêng Silver Queen của Panama.

Dự kiến, sau khoảng 20 ngày xuất 
phát từ cảng MPC Port, lô xe sẽ cập cảng 
California (Mỹ) và sẽ được bàn giao tới 
những khách hàng đầu tiên vào cuối 
tháng 12.2022.

VinFast xuất khẩu 999 ô tô 
điện đầu tiên đi Mỹ

Cũng theo ông Nguyễn Việt Quang, 
999 chiếc VF 8 của lô đầu tiên là một 
phần nhỏ trong số 65.000 đơn đặt hàng 
xe điện VinFast VF 8 và VF 9 trên toàn 
cầu. Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast 
sẽ xuất khẩu các lô xe VF 8 tiếp theo tới 

thị trường Canada và châu Âu để kịp 
bàn giao cho khách hàng vào năm 2023.

Riêng mẫu VF 9, VinFast đã lên kế 
hoạch bàn giao cho thị trường Việt Nam 
và quốc tế trong quý I/2023.

 (Theo VnExpress.net, cand)

Chỉ trong tháng 11, dịch cúm gia 
cầm A/H5N1 đã xảy ra ở 3 đàn vịt với  
2.240 con ở huyện Mộ Đức, TP Quảng 
Ngãi và TX Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm 
dương tính với vi rút cúm A/H5N1, Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi 
phối hợp với chính quyền địa phương 
tiến hành triển khai thực hiện ngay các 
biện pháp cấp bách phòng chống dịch 
như khoanh vùng ổ dịch, tiêu hủy toàn 
bộ 1.340 con vịt còn lại trong đàn; khử 
trùng tiêu độc bằng hóa chất Benkocid, 
170 kg vôi bột.

Theo nhận định của Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y Quảng Ngãi, trong 
thời gian tới, nguy cơ bệnh cúm gia 
cầm xảy ra rất cao, vì thời điểm hiện 
nay thời tiết diễn biến phức tạp và 
qua kết quả xét nghiệm mẫu giám 
sát lưu hành vi rút cúm gia cầm tại 
các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
từ đầu năm đến nay đã phát hiện có 
38/168 mẫu dương tính với vi rút cúm  
A/H5N1, 4/168 mẫu dương tính với  
vi rút cúm A/H5N6.

Sở NN&PTNT Quảng Ngãi đề 
nghị các huyện, thị xã, thành phố, địa 
phương tiếp tục triển khai các biện pháp 
phòng chống dịch theo quy định, đặc 
biệt rà soát, thống kê đàn gia cầm trên 
địa bàn, tổ chức tiêm phòng bao vây, 
khử trùng tiêu độc và tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát tình hình mua bán, vận 
chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm ra 
vào vùng dịch, kiên quyết xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm theo quy định 
của pháp luật, không để dịch lây lan ra 
diện rộng.                            (Theo SGGPO)

Nhiều ổ dịch cúm 
gia cầm A/H5N1 xuất 
hiện tại Quảng Ngãi

Sau một ngày xét xử 25.11, TAND TP 
HCM đã tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh 
Trang tử hình về tội giết người, 3 năm 
tù về tội hành hạ người khác; tổng hợp 
hình phạt là tử hình. Bị cáo Nguyễn Kim 
Trung Thái 3 năm tù tội hành hạ người 
khác, 5 năm tù đối với tội che giấu tội 
phạm. Tổng hợp hình phạt chung là  
8 năm tù.

Bé V.A. là con ruột của Thái và vợ 
trước. Khi ly hôn, V.A. được giao cho 
Thái nuôi dưỡng. Sau đó Trang về 
chung sống cùng với cha con Thái.

Thời điểm nghỉ do dịch Covid-19, 
học tại nhà, Thái giao cho Trang chăm 
sóc và dạy kèm con. Nhưng Trang đã 
hành hạ bé bất kể thời gian nào. Lúc 
Trang hành hạ đánh V.A. thì Thái cũng 
biết và có cùng Trang chửi, đánh con. 
Trang đã hành hạ V.A. dã man, tàn khốc 
trong thời gian dài (đánh liên tục, nắm 

Tòa tuyên tử hình Nguyễn Võ Quỳnh Trang vụ bạo hành 
bé gái 8 tuổi

Miền Bắc sắp đón 
đợt rét đậm, rét hại 
đầu tiên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 30.11, 
một đợt không khí lạnh mạnh có khả 
năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó tác 
động đến các tỉnh miền Trung. Đây là 
đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu 
mùa đông năm nay ảnh hưởng đến thời 
tiết nước ta.

Dự báo từ ngày 1 - 3.12, các tỉnh miền 
Bắc trời chuyển rét, vùng núi và trung 
du xảy ra rét đậm (nhiệt độ trung bình 
ngày từ 13 - 15 độ), rét hại (nhiệt độ 
trung bình ngày dưới 13 độ) diện rộng.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, gồm thủ 
đô Hà Nội những ngày 1 - 3.12, nhiệt độ 
thấp nhất cũng chỉ dao động từ 15 - 17 
độ, nhiệt độ cao nhất khoảng 18 - 20 
độ. Trời rét.

Cũng do ảnh hưởng của không khí 
lạnh, trong hai ngày 29 - 30.11, miền Bắc 
có mưa rào và giông diện rộng, cục bộ 
có mưa to.

Tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam 
Bộ, không khí lạnh kết hợp với nhiễu 
động gió Đông trên cao gây ra một đợt 
mưa to diện rộng. Trong mưa giông đề 
phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nguy 
cơ ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở, lũ 
quét ở vùng núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy 
văn Quốc gia cho biết, từ đầu tháng 12, 
không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất và 
cường độ, ảnh hưởng trực tiếp đến thời 
tiết nước ta. Các đợt rét đậm, rét hại sẽ 
tập trung chủ yếu vào nửa cuối tháng 
12.2022 đến tháng 2.2023.         (Theo TPO)

Ông Hà Công Thẻ (SN 1961, cựu Chủ 
tịch UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa 
Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều 
tra về hành vi “Vi phạm quy định về 
quản lý đất đai”, thông tin được Bộ CA 
công bố ngày 25.11.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về 
hành vi trên còn có 3 bị can khác gồm: 
Hà Công Pình (SN 1958, cựu Trưởng 
Phòng TN&MT huyện Mai Châu); Khà 
Văn Thảnh (SN 1975, Trưởng P hòng 
TN&MT huyện Mai Châu); Trần Ngọc 
Sơn (SN 1964, chuyên viên Phòng 
TN&MT huyện Mai Châu). 

Ngày 24.11, Cơ quan CSĐT CA tỉnh 
Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ 
án hình sự “Vi phạm quy định về quản 
lý đất đai” xảy ra tại UBND huyện Mai 
Châu, tỉnh Hòa Bình; khởi tố bị can, bắt 
tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, 

Bắt cựu Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Ông Hà Công Thẻ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều 
tra về hành vi sai phạm trong quản lý đất đai tại 
địa phương.

nơi làm việc đối với các bị can trên. 
Cơ quan CA xác định: Năm 2017, 

Phòng TN&MT huyện Mai Châu đã 
tham mưu cho ông Hà Công Thẻ ký, ban 
hành quyết định thu hồi 1,5 triệu m2 đất 

nông nghiệp tại xã Xăm Khòe, huyện 
Mai Châu không thuộc các trường 
hợp thu hồi đất theo Điều 61, Điều 62,  
khoản 1 Điều 64, khoản 1 Điều 65 Luật 
Đất đai năm 2013 và ký, ban hành quyết 
định cho thuê hơn 2,3 triệu m2 đất (gồm 
cả hơn 831 nghìn m2 đất rừng phòng hộ) 
để thực hiện dự án “Trồng rừng gắn với 
phát triển kinh tế đa dạng và du lịch 
nông nghiệp bền vững”. Việc này đã vi 
phạm quy định về điều kiện, đối tượng, 
thẩm quyền cho thuê đất rừng thuộc khu 
vực được kết hợp với kinh doanh cảnh 
quan, du lịch sinh thái - môi trường 
dưới tán rừng theo quy định tại khoản 1 
Điều 58, khoản 2 Điều 59, khoản 1 Điều 
136 Luật Đất đai năm 2013. Việc làm 
trên của một số cá nhân thuộc UBND 
huyện Mai Châu đã gây bức xúc trong 
nhân dân.                             (Theo SGGPO)

tóc, đánh và bắt cởi hết quần áo, chui 
vào chuồng chó, quỳ gối trong chuồng 
với chó, dùng cây gỗ đánh…) theo dữ 
liệu từ xuất trích các camera mà Thái đã 
xóa che giấu sự việc.

Đỉnh điểm là ngày 22.12.2021, Trang 
đã đánh đập dã man, tàn nhẫn cháu  
4 giờ liền khiến cháu tử vong. Khi được 
đến bệnh viện cấp cứu thì V.A. đã tử 
vong trước khi nhập viện. 

Hội đồng xét xử nhận định đồng 
tình với viện kiểm sát truy tố Trang 
tội hành hạ người khác với tình tiết 
tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Bị cáo 
Trang có hành vi tàn độc gây đau đớn 
cho bị hại thời gian dài khi bé không 
có khả năng chống cự. Bị cáo phạm tội 
vì động cơ đê hèn, côn đồ với người 
dưới 16 tuổi. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo 
nghiêm khắc nhất.

Thái không phải là đồng phạm với 

Trang về tội giết người. Theo tòa, Thái 
phạm hai tội hành hạ người khác và 
che giấu tội phạm. Bị cáo Thái là cha 
của bị hại, phạm tội đối với con cái 
người lệ thuộc mình là vô trách nhiệm 
cần xử phạt thật nghiêm.

(Theo plo.vn)

Tòa tuyên tử hình Nguyễn Võ Quỳnh Trang.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG

THÔNG BÁO
Về nội dung, phạm vi ủy quyền các hoạt động giao dịch dân sự 

có liên quan đến 2 chi nhánh Xí nghiệp trực thuộc Công ty 
Kính gửi:  Quý Khách hàng và các đối tác kinh doanh 

Công ty chúng tôi xin thông báo đến toàn thể Quý khách hàng và các 
đối tác kinh doanh trong và ngoài tỉnh nội dung liên quan sau:

- Kể từ ngày 23.11.2022: Mọi hoạt động giao dịch dân sự phát sinh có 
liên quan đến 2 chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Quang 
Trung và Xí nghiệp Sản xuất & Thương mại Quang Trung trực thuộc Công 
ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, yêu cầu bắt buộc phải có Giấy 
ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Cơ khí và Xây 
dựng Quang Trung.

- Tất cả hoạt động giao dịch dân sự do 2 chi nhánh Xí nghiệp nói trên 
thực hiện khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Người đại diện theo 
pháp luật Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, sẽ không có 
giá trị pháp lý và 2 chi nhánh Xí nghiệp tự chịu mọi trách nhiệm và hậu 
quả xảy ra (nếu có).

Trân trọng cảm ơn.
                                                                     TỔNG GIÁM ĐỐC

      Đã ký
                                                                    CAO ĐÌNH THUẬN

    

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, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 946692, số vào sổ cấp GCN: 
CS13979, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 5.6.2020, 
cụ thể như sau: 

+ Thửa đất số: 52; Tờ bản đồ số: 53; Diện tích: 200 m2.
+ Địa chỉ: Xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng 

đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất gồm: Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ; Diện tích xây 

dựng: 112,5 m2; Diện tích sàn: 112,5 m2; Cấp: Cấp 4. 
Giá khởi điểm của tài sản: 647.330.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 

120.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. 
Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 9.12.2022 tại Trụ 
sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 7.12.2022 đến 
17 giờ ngày 9.12.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
9 giờ 30 phút ngày 12.12.2022 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 cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép 
tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế, thông báo 
đấu giá tài sản.   

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

    
THÔNG BÁO 

Tôi tên: Nguyễn Tích Hoàn, sinh năm: 1965
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Vào ngày 3.7.2022, tại Công ty TNHH Hoàng Phát đã xảy ra sự cố 

cháy lớn làm cháy một số giấy tờ trong đó có: Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 
BA600229 do ông Nguyễn Tích Hoàn và bà Trương Thị Hồng Loan làm 
chủ sở hữu do UBND TP Quy Nhơn cấp ngày 15.7.2010.

Nay tôi xin thông báo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đã 
cháy trong vụ cháy nêu trên. Chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị các cơ 
quan chức năng để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 
7 ngày ra thông báo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không 
còn giá trị.

    

THỨ BA, NGÀY 29.11.2022: TP Quy 
Nhơn: 7h-16h: Các TBA CA Nhơn Hội, Xử lý 
nước thải, Hội Bình, Hội Tân 1, 2, 3, 4, Hội Giáo 
1, 2, Hội Thành 2, 3, CS Nam Nhơn Phước. 
7h15-14h: TBA Đức Thánh Trần. 13h45-
16h45: TBA Hoàng Minh. 6h45-10h15: TBA 
Thành An. 10h15-12h45: TBA Quốc Khánh. 
13h30-16h45: TBA Nước Khoáng Quy Nhơn 
3. H. Tuy Phước: 7h45-11h15: Thôn Cảnh An 
2 - xã Phước Thành. 7h-15h30: Các TBA Đại 
Tín, Phú Mỹ, Đá Thuận Đức 2, 3, 4. H. Phù Cát: 
7h-13h30: TBA Hưng Mỹ 5. TX Hoài Nhơn: 
7h15-8h45: Khu phố Lại Khánh - phường 
Hoài Đức. 7h15-10h15: Khu phố Cự Lễ - 
phường Hoài Hảo. H. Tây Sơn: 6h30-8h: Các 
TBA Phú Hòa 4, Gạch Trung Tín, Gạch Trung 
Tín 2, Minh Tâm, VLXD Tuấn Hùng, Long Vũ, 
Hiệp Hưng, Hai Cảnh, Thành Đạt, Thành Đạt 
2, Gạch ngói An Phú, Hóc Bợm 2, Gò Đo 2, 
Cây Xoài 2, Mỹ Cúc, Hùng Vương 2, Nhà máy 
cơ khí Hùng Vương, Hoàng Mai, Bình Nghi 
5 và Chiếu sáng 1 - xã Bình Nghi. 6h30-9h: 
TBA Hóc Bợm 1 - xã Bình Nghi. 6h30-17h30: 
Các TBA Phú An 4, Bãi xử lý CTR, Cầu Nước 
Xanh, Lucky Star, Hai Mai, Đồng Tiến, Gạch 
ngói Phú An, Tân Vạn Xuân, Thái Anh, Thuận 
Phát, Gốm Cổ và Hoàng Yến - xã Tây Xuân. 
16h-17h30: Các TBA Phú Hòa 4, Gạch Trung 
Tín, Gạch Trung Tín 2, Minh Tâm, VLXD Tuấn 
Hùng, Long Vũ, Hiệp Hưng, Hai Cảnh, Hóc  
Bợm 1, Thành Đạt, Thành Đạt 2, Gạch ngói 
An Phú, Hóc Bợm 2, Gò Đo 2, Cây Xoài 2, Mỹ 
Cúc, Hùng Vương 2, Nhà máy cơ khí Hùng 
Vương, Hoàng Mai, Bình Nghi 5 và Chiếu 
sáng 1 - xã Bình Nghi.

THỨ TƯ, NGÀY 30.11.2022: TP Quy 
Nhơn: 5h45-17h15: TBA Phan Chu Trinh 2. 
7h45-17h15: Lộ 4 TBA Nguyễn Tri Phương. 
H. Tuy Phước: 8h-12h: Các TBA Quảng 

Vân, Phước Thuận 30/3, Phước Thuận 2, 4, 
Nhân Ân, Phước Thuận 5, KDC Quảng Vân 
1, 2. H. Phù Mỹ: 7h30-11h15: Các TBA NT 
Hùng Phát, NT thôn 9-3, NT thôn 9-4 - xã 
Mỹ Thắng. 14h45-16h45: Các TBA Thiện 
Hoàng 2, TBA Đông Mỹ Đức. TX Hoài 
Nhơn: 7h15-10h15: Khu phố Cửu Lợi  
Bắc - phường Tam Quan Nam. H. Tây Sơn: 
7h-8h30: Các TBA Thuận Hạnh 2, Bơm Chà 
Rang, Suối Đục, Suối Đục 2 - xã Bình Thuận. 
7h-17h: TBA Bắc Thuận Hạnh - xã Bình 
Thuận. 15h30-17h: Các TBA Thuận Hạnh 
2, Bơm Chà Rang, Suối Đục, Suối Đục 2 - 
xã Bình Thuận. 6h30-14h30: Các TBA Hòa 
Hiệp, Hòa Bình, Hòa Sơn 3, Đồng Mốc - xã 
Bình Tường; TBA Kon Giang, Kon Giọt - Xà 
Tang, Bơm Hòa Hiệp, Dân tộc Bán trú - xã 
Vĩnh An. 11h30-14h30: Các TBA Bình  
Liên 2 - xã Tây Giang; Các TBA Núi Ngang và 
TBA Chiếu sáng số 4 - xã Bình Tường.

THỨ NĂM, NGÀY 1.12.2022: TP Quy 
Nhơn: 7h45-10h15: TBA Thành Đạt. TX An 
Nhơn: 7h30-15h10: Các TBA ĐMT An Phú 
Thịnh, TBA Gò Quánh, TBA KDC Thiết Tràng. 
7h-14h20: Thôn Trung Định - xã Nhơn An. 
H. Phù Mỹ: 7h30-9h30: TBA Tân Phụng 2. 
7h15-9h15: Lộ Bắc TBA Đông An - xã Mỹ Cát. 
TX Hoài Nhơn: 13h15-15h15: Thôn Gia An 
Đông - xã Hoài Châu Bắc. 

THỨ SÁU, NGÀY 2.12.2022: TP Quy 
Nhơn: 7h45-10h15: TBA Khách sạn Hương 
Việt. 6h30-12h30: Đường Trần Đại Nghĩa từ 
Hòn Đá Đen đến ngã ba Hầm Dầu, QL1A từ 
ngã ba Hầm Dầu đến chi nhánh Hoàng Anh 
Gia Lai - phường Trần Quang Diệu; Các TBA CN 
Bia Quy Nhơn 1, 2, Gạch Block, Tân Long, May 
ABLE TECH, BLTL (Veneco 10), Bê tông tươi, 
Hà Thanh, Thuận Đức 3. TX An Nhơn: 7h30-
9h10: TBA Nhạn Tháp. 9h30-11h: TBA Bến 

Trén. 7h-9h50: Khu vực Tân Hòa - phường 
Nhơn Hòa. H. Phù Cát: 6h30-13h30: Thôn 
Hòa Hội, thôn Mỹ Hóa - xã Cát Hanh. 6h30-
16h45: TBA UBND xã Cát Nhơn. 9h-15h30: 
Xã Cát Thắng. 5h30-17h: Thôn Ngãi An, thôn 
An Quang - xã Cát Khánh.

THỨ BẢY, NGÀY 3.12.2022: TP Quy 
Nhơn: 6h-13h: QL1A từ ngã tư Duyên Hải 
đến ngã ba Long Mỹ, đường Trung tâm KCN 
Phú Tài từ Công ty Olam đến Công ty Đức 
Minh - phường Trần Quang Diệu và phường 
Bùi Thị Xuân. 6h-16h: Thôn Ngọc Thạnh, Cụm 
CN Phước An - xã Phước An. TX Hoài Nhơn: 
8h15-10h15: Khu phố Nhuận An - phường 
Hoài Hương. H. Hoài Ân: 9h30-10h45: TBA 
Tường Duy. 14h20-15h35: TBA Phân Trại 3 
(Trại giam Kim Sơn). 

CHỦ NHẬT, NGÀY 4.12.2022: H. Tuy 
Phước: 13h-17h: Các TBA Đại Lễ 2, Đại Lễ, 
Luật Chánh, Thi công cầu Sông Côn, Phước 
Hiệp 1, 2, 4, Tuân Lễ 2, 3, Đại Lễ 3. TX An 
Nhơn: 6h30-17h30: Khu vực Lộc Thuận, 
Tịnh Hòa - xã Nhơn Hạnh.

THỨ HAI, NGÀY 5.12.2022: TP Quy 
Nhơn: 7h45-10h15: TBA Viettel. TX Hoài 
Nhơn: 8h45-11h15: Khu phố An Dưỡng 1 
- phường Hoài Tân. 7h15-10h45: Thôn Túy 
Sơn - xã Hoài Sơn; Thôn Hy Thế - xã Hoài 
Châu Bắc; Thôn An Sơn - xã Hoài Châu. 
H. Hoài Ân: 8h10-9h25: TBA Vạn Long. 
10h10-11h25: TBA Hưng Long.

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

Trung tâm CSKH: 19001909

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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 48/2022 từ ngày 29.11.2022 đến ngày 5.12.2022 NGÀY VÀ ĐÊM 26.11.2022

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: 
Nhiều mây, có mưa, mưa rào, 
có nơi mưa vừa và giông. Gió 
Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ  
27 - 290C; nhiệt độ thấp nhất 
từ 23 - 250C.  

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

Nhiệt độ cao nhất từ  
27 - 290C; nhiệt độ thấp nhất 
từ 23 - 250C.  

III- Thời tiết vùng biển 
Bình Định: Nhiều mây, có 
mưa rào và rải rác có giông. 
Trong mưa giông có khả 
năng xảy ra lốc xoáy và gió 
giật mạnh. Tầm nhìn xa  
từ 4 - 10 km. Gió Đông đến 
Đông Bắc cấp 4 - 5. Sóng cao 
1 - 2 m.

(Nguồn: Đài KTTV 
tỉnh Bình Định)
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Bình Định

THÔNG BÁO
Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

Chào mừng kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, tỉnh Bình Định và 10 năm 
thành lập TX An Nhơn, UBND TX An Nhơn tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng 
(logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo)   
TX An Nhơn cụ thể như sau:

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI BIỂU TRƯNG (LOGO) TX AN NHƠN
- Biểu trưng phải có tính khái quát cao, có thể xây dựng thành biểu tượng 

của TX An Nhơn, thể hiện được những nét độc đáo về thiên nhiên, con người, 
những nét đặc trưng về sản phẩm nổi tiếng của địa phương, nét độc đáo về bản 
sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, từng là kinh đô và định hướng phát triển trở 
thành thành phố trực thuộc tỉnh.

- Biểu trưng nên thể hiện định danh của địa phương, khuyến khích có chữ 
An Nhơn. 

- Biểu trưng TX Nhơn phải có hình thức đẹp, thiết kế có tính khoa học, hiện 
đại và thẩm mỹ.

- Biểu trưng TX Nhơn phải dễ nhớ, dễ nhận biết, có ấn tượng với công chúng.
- Biểu trưng có màu sắc hài hòa, thuận tiện trong việc in ấn, sao chép, phóng 

to, thu nhỏ, dễ thực hiện được trên các văn bản, các công trình mỹ thuật, xây 
dựng, kiến trúc và quảng cáo.

- Biểu trưng TX An Nhơn không trùng lắp hoặc tương tự với bất kỳ biểu trưng 
nào của các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh đã có.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên 

nghiệp có khả năng sáng tác biểu trưng (logo) về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Riêng 
các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia dự thi. 

III. TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Hình thức thể hiện của tác phẩm dự thi
Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên 

trang giấy dày, cứng, khổ A4 (21 cm  x  29,7 cm), màu sắc phù hợp (màu sắc được 
sử dụng tối đa 3 màu, không kể màu trắng, trong đó có một màu chủ đạo). Mặt 
trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và không được sử dụng bất kỳ ký 
hiệu nào, chỉ được thể hiện mẫu vẽ gồm 1 hình phóng to 15 cm  x  15 cm được 
đặt giữa trang giấy và 2 logo thu nhỏ (1 logo màu và 1 logo trắng đen) với kích 
thước 2 cm  x  2 cm được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn. Phần dưới 
bên phải của trang giấy ghi mã số tác phẩm do tác giả tự chọn, có đóng khung, 
quy cách 1 cm  x  4 cm, gồm 2 chữ cái in hoa và 4 chữ số.   

Ví dụ: 
- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, 

súc tích về ý nghĩa của logo theo mẫu của Ban Tổ chức (không quá 500 từ in 
trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman) và 1 USB lưu bản gốc thiết 
kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định dạng JPG, PNG và file thuyết minh 
biểu trưng định dạng .doc hoặc .docx (File Word). Một phong bì nhỏ, bên trong 
có Phiếu đăng ký dự thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định 
(Theo mẫu của Ban Tổ chức) và 1 bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện 
thoại; mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác phẩm do tác giả chọn. Ban Tổ 
chức cuộc thi có trách nhiệm bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm 
xong vòng chung khảo. 

Lưu ý: Mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự 
thi, bản thuyết minh, phong bì nhỏ và phong bì lớn gửi về Ban Tổ chức).

2. Số lượng tác phẩm
Mỗi tổ chức, tác giả hay mỗi nhóm tác giả gửi về Ban Tổ chức không quá 3 

tác phẩm nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bản thuyết minh ý tưởng 
riêng và cùng để trong phong bì lớn. 

3. Quyền và trách nhiệm người dự thi
- Biểu trưng (logo) dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ 

phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước. 
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng 

(logo) tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác. 
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, trường hợp vi 

phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ 
hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời 
không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, tác 
giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Tác phẩm được chọn làm biểu trưng của TX An Nhơn bản quyền về UBND 
TX An Nhơn, tác giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc 
cuộc thi nào khác. 

- Tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (logo) của thị xã sẽ 
được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận. 

- Sau lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến 
người đạt giải dựa trên thông tin người dự thi cung cấp, trong đó: 

+ Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
+ Giấy chứng nhận trao trực tiếp.
- Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sẽ do cá 
nhân đạt giải chi trả.

4. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải 
- UBND TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng 

như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải. 
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho 

phù hợp với đặc điểm của TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và 

quyền liên quan. Nếu phát hiện biểu trưng đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ 
chức có quyền thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận của tác giả dự thi. 

- Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban Tổ chức không trả lại cho 
tác giả. 

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ THI
- Bản mẫu thiết kế biểu trưng dự thi.
- Bản thuyết minh mô tả ý tưởng tác phẩm.
- Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ thông tin 

(Theo mẫu của Ban Tổ chức cuộc thi) và 1 bì thư (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa 
chỉ, số điện thoại liên lạc).

- USB chứa các file thiết kế ở định dạng JPG, PNG và file thuyết minh định 
dạng .doc hoặc .docx (File Word) (Theo mẫu của Ban Tổ chức).

Tất cả bỏ vào phong bì lớn, được dán kín, bên ngoài ghi rõ “ Tác phẩm dự thi 
thiết kế Biểu trưng (logo) TX An Nhơn và gửi về địa chỉ nêu trên.

* Lưu ý: Mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế 
dự thi, bản thuyết minh, bì thư và phong bì lớn gửi về BTC).

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Thời gian tổ chức cuộc thi 
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 

30.12.2022 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu 
bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi). 

- Thời gian xét chọn, chấm giải: Từ ngày 3.1.2023 đến ngày 20.2.2023.
- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải 

phóng TX An Nhơn 30.3.2023.
2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
- Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn”.
- Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin TX An Nhơn, số 79 Lê Hồng Phong, 

phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3836098 - 0256. 3635272 - 0983.453709.
- Email: vtvhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
- 10 tác phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được lựa chọn qua vòng sơ khảo 

được trao 5 triệu đồng mỗi tác phẩm.
- 5 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ được trao 30 triệu đồng cho 

mỗi tác phẩm. Riêng tác phẩm được chọn làm biểu trưng của thị xã sẽ được trao 
200 triệu đồng và giấy chứng nhận.

Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định 
không trao giải hoặc quyết định tiếp tục kéo dài thời gian dự thi sau khi có ý 
kiến của lãnh đạo UBND thị xã.

VII. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CUỘC THI
Để có thêm thông tin và điều kiện tham khảo về tình hình kinh tế, văn hóa, 

lịch sử của địa phương, nhằm có thêm tư liệu cho tác phẩm dự thi, tác giả có thể 
tham khảo tại Trang thông tin điện tử TX An Nhơn: https://annhon.binhdinh.
gov.vn và một số ấn phẩm như:

- Đinh Văn Liêm (2008), Bình Định đất võ trời văn, NXB Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Thanh Mừng - Trần Thị Huyền Trang (2005) Huyền tích kinh xưa hoặc 

Văn hóa dân gian thành Hoàng Đế, Nxb Khoa học xã hội.
- Quách Tấn (1999), Nước non Bình Định, NXB Thanh niên.
- Lịch sử Đảng bộ TX An Nhơn từ năm 1930 đến năm 2000.
- Bài viết giới thiệu về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được gửi kèm theo thể lệ 

Cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo)   

TX An Nhơn, rất mong được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân và sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị liên quan để Cuộc thi sáng tác biểu 
trưng (logo) TX An Nhơn thành công tốt đẹp.
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

 Ngày 24.11, Ngân hàng Phát 
triển châu Phi (AfDB) tuyên bố đã phê 
duyệt một gói tài chính trị giá 5,12 triệu 
USD cho Chương trình sản xuất lương 
thực khẩn cấp ở Liberia, bao gồm 2,28 
triệu USD viện trợ và khoản vay trị giá 
2,84 triệu USD.

 Ngày 25.11, Lực lượng Phòng 
vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đã phát 
hiện 4 tàu tuần duyên Trung Quốc đi vào 
vùng lãnh hải tiếp giáp quần đảo đang 
tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku 
trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

 Cơ quan An ninh quốc gia Israel 
ngày 24.11 cho biết đã thu hồi 200 giấy 
phép lao động cấp cho người Palestine 
từ Dải Gaza sang làm việc tại Israel sau 
khi một lao động người Palestine bị cáo 
buộc âm mưu đánh bom khủng bố.

 Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn 
Quốc ngày 24.11 đã triệu tập điều tra 
thêm 4 quan chức là những cảnh sát vì 
có liên quan đến thảm kịch giẫm đạp tại 
Itaewon, Seoul.

 Nga và Ukraine ngày 24.11 đã 
thực hiện trao đổi 100 tù nhân. Mỗi 
bên trao trả 50 binh sĩ bị bắt giữ, sau các 
cuộc đàm phán.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Sáng 25.11 tại Hà Nội, Đại tướng 
Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì lễ 
đón ông Richard Donald Marles - Phó 
Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
Australia - sang thăm chính thức  
Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, hai bộ trưởng bước 
vào hội đàm. Tại hội đàm, Đại tướng 
Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến 
thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng Australia có ý nghĩa quan 
trọng, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước 
đang hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao (1973 - 2023).

Tại hội đàm, hai bên khẳng định 
quan hệ hợp tác quốc phòng Việt 
Nam - Australia còn nhiều tiềm năng  
phát triển.

Phía Australia cam kết sẽ tiếp tục 
hỗ trợ vận chuyển bệnh viện dã chiến  
cấp 2 của Việt Nam tới các phái bộ gìn 
giữ hòa bình LHQ thời gian tới.

Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Quốc phòng Australia Richard Marles.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan 
nghênh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc 
phòng Australia thăm Việt Nam trong 
bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ 
niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao vào năm 2023; tin tưởng chuyến 
thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ 

Theo báo cáo từ Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) sáng 24.11, số ca Covid-19 của 
Tây Thái Bình Dương - bao gồm nhiều 
nước châu Á, châu Úc, trong đó có Việt 
Nam - chủ yếu đến từ châu Á, dẫn đầu 
thế giới về số ca mắc Covid-19 tuần thứ 
3 liên tiếp.

Trong tuần qua, khu vực này ghi 
nhận gần 1,19 triệu ca Covid-19 mới, 
chiếm 49% số ca toàn cầu (2,43 triệu). 
Tuy giảm nhẹ 4% so với tuần trước 
nhưng vẫn trong đà tăng tổng thể 6 tuần 
liên tiếp.

Với hơn 593 nghìn ca (tăng 18%), 
Nhật Bản tiếp tục là nước có số ca mắc 
mới nhiều nhất thế giới. Trong khi đó, 
Hàn Quốc có số ca cao thứ 2 trong khu 
vực với hơn 364 nghìn ca, tăng nhẹ 2% 
nhưng số ca tử vong lại tăng mạnh 
(26%). Theo sau là Trung Quốc, đất 
nước đang siết chặt các biện pháp cách 
ly, kiểm dịch nhưng ghi nhận gần 159 
nghìn ca tuần qua.

Một số nước khác như Thái Lan, 
Indonesia thuộc khu vực Đông Nam Á 
cũng ghi nhận số ca mắc tương đối cao…

(Theo NLĐ)

Việt Nam và Australia  
tăng cường hợp tác quốc phòng

quốc phòng song phương, đưa quan 
hệ hai nước ngày càng phát triển phù 
hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược, 
góp phần vào hòa bình, thịnh vượng, 
phát triển của mỗi nước, khu vực và 
trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề 
nghị hai bên tiếp tục triển khai các lĩnh 
vực hợp tác hiện có, phù hợp với các văn 
bản thỏa thuận đã ký kết, trong đó tập 
trung vào các hoạt động tiếp xúc, thăm 
viếng cấp cao của lãnh đạo 2 nước.

Hai bên ưu tiên thúc đẩy hợp tác gìn 
giữ hòa bình LHQ; đề nghị Australia 

quan tâm tiếp tục hỗ trợ vận chuyển 
Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam 
sang Nam Sudan trong năm 2023, cũng 
như những năm tiếp theo, qua đó, thể 
hiện trách nhiệm của cả hai bên đối với 
các vấn đề chung của quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc 
phòng Australia Richard Marles cảm 
ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính dành 
thời gian tiếp đoàn; chúc mừng khi 
chứng kiến sự phát triển vượt bậc của 
Việt Nam, nhất là so với 30 năm trước 
khi ông tới Việt Nam…

(Theo TTO, VOV.VN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles.  Ảnh: VOV

Covid-19 lại tấn công 
châu Á

Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 trong những ngày qua.

 Ảnh: Reuters

Ngày 24.11, người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh 
báo Nga sẽ cắt giao dịch với các quốc 
gia ủng hộ đề xuất áp giá trần dầu mỏ 
Nga của nhóm các nước G7. Tuyên bố 
của bà Zakharova giống với những gì 
người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry 
Peskov cảnh báo trước đó.

 “Hiện chúng tôi thực hiện theo lập 
trường của Tổng thống Vladimir Putin 

rằng sẽ không cung cấp dầu và khí đốt 
cho những quốc gia sẽ áp đặt mức giá 
trần”, ông Peskov nói.

Theo báo cáo của phương tiện truyền 
thông, các quan chức Liên minh châu Âu 
(EU) lạc quan rằng họ có thể đạt được 
thỏa thuận về giá trần đối với dầu xuất 
khẩu của Nga bất chấp sự chia rẽ sâu sắc 
trong khối về kế hoạch này.

(Theo VOV.VN)

Nga cảnh báo không bán dầu cho các nước áp đặt giá trần

Nhóm các nước G7 đang cân nhắc áp giá trần dầu 
mỏ nhập khẩu từ Nga.                      Ảnh: Getty Images

Theo Sputniknews/Reuters, báo 
Mainichi dẫn các nguồn tin cho biết 
Chính phủ Nhật Bản đang xem xét phát 
triển các tên lửa dẫn đường tầm bắn lên 
tới 3.000 km và sau đó triển khai chúng 
ở nhiều khu vực của nước này.

Theo nguồn tin, tầm phóng tối đa 
của tên lửa Nhật Bản - các tên lửa đất 
đối hạm Type 12 - hiện đạt khoảng  
100 km.

Tokyo đang lên kế hoạch hiện đại 
hóa các tên lửa nhằm nâng tầm bắn lên 
tới 1.000 km hoặc hơn một chút nhằm 
tăng cường khả năng phòng thủ của 
đất nước.

Chính phủ cũng đang cân nhắc 
phát triển tên lửa mới, bao gồm cả tên 
lửa siêu thanh, với tầm bắn từ 2.000 -  
3.000 km.

(Theo Vietnam+)

Nhật Bản xem xét phát triển tên lửa có tầm bắn lên tới 3.000 km

Tầm phóng tối đa của tên lửa Nhật Bản - các tên lửa đất 
đối hạm Type 12 - hiện đạt khoảng 100 km.  Nguồn: apa

Cháy chung cư ở Trung Quốc, 10 người thiệt mạng
Vụ cháy chung cư ở Trung Quốc 

xảy ra đêm 24.11 tại vùng Tân Cương, 
làm 10 người thiệt mạng và 9 người  
bị thương.

AP dẫn lời nhà chức trách thông 
tin, ngọn lửa bùng phát đêm 24.11 tại 
thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân 
Cương. Urumqi đang trong giai đoạn 

nhiệt độ giảm tới mức đóng băng vào 
ban đêm. 

Giới chức Trung Quốc cần tới 3 giờ 
để khống chế đám cháy chung cư. 

Chính quyền Tân Cương cho hay, 
những người bị thương đều có thể 
sống sót và nguyên nhân vụ cháy 
đang được điều tra.

Đây là vụ cháy thứ 2 gây hậu 
quả đặc biệt  nghiêm trọng trong 
vòng 4 ngày qua, sau vụ cháy một 
nhà xưởng của một công ty thương 
mại tại TP An Dương, tỉnh Hà Nam 
làm 38 người thiệt mạng vào ngày 
21.11.

(Theo LĐO)


