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Rà soát, xử lý các dự án 
không thực hiện đúng cam kết  

Đẩy mạnh hỗ trợ HTX do phụ nữ 
tham gia quản lý, tạo việc làm 
cho lao động nữ

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân 
tham gia Đảng đoàn 
Tổng LĐLĐ Việt Nam

Khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo 
là giải pháp 
quan trọng thúc đẩy 
phát triển KT-XH

THI CÔNG DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM, ĐOẠN HOÀI NHƠN - QUY NHƠN: 

Nhiều vướng mắc 
cần tháo gỡ sớm

Ban điều hành 5 đang huy động phương tiện máy 
móc, nhân lực thi công công trình tại xã Ân Phong, 
huyện Hoài Ân.                                                     Ảnh: HẢI YẾN

Trang bị kỹ năng 
thực hành xã hội 
cho học sinh
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Phù Cát tăng cường 
phòng ngừa tội phạm 
xâm hại tình dục trẻ em 

Nâng cao chất lượng báo chí, 
đáp ứng nhu cầu thông tin 
ngày càng cao của nhân dân
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 17.3, tại Hà Nội, 
Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
tổ chức Hội nghị khởi động Đề án 
“Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia 
quản lý, tạo việc làm cho lao động 
nữ đến năm 2030” và phát động 
cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 
2023. Chương trình được tổ chức 
bằng hình thức trực tiếp kết hợp 
trực tuyến, kết nối đến 62 tỉnh, 
thành phố trên cả nước.

Chủ trì Hội nghị có các đồng 
chí: Phó Thủ tướng Chính phủ 
Lê Minh Khái, Phó Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
Hoàng Công Thủy, Chủ tịch Hội 
LHPN Việt Nam Hà Thị Nga. Tại 
điểm cầu Bình Định, Chủ tịch 
Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu 
Thủy dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, một số nhiệm vụ 
trọng tâm của đề án đã được nhấn 
mạnh để các cấp Hội LHPN, các 

bộ, ban, ngành kịp thời triển khai, 
như: Tuyên truyền, vận động phụ 
nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ 
phát triển kinh tế tập thể, HTX; 
củng cố, nâng cao chất lượng 
hoạt động của các HTX do phụ 
nữ tham gia quản lý, điều hành, 
tạo nhiều việc làm cho lao động 
nữ; hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các 
HTX do phụ nữ tham gia quản lý, 
điều hành, tạo nhiều việc làm cho 
lao động nữ; hỗ trợ nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực của các 
HTX do phụ nữ tham gia quản lý, 
điều hành, tạo nhiều việc làm cho 
lao động nữ; nâng cao chất lượng 
công tác chỉ đạo, điều hành của 
các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển 
kinh tế tập thể, HTX; tăng cường 
hợp tác quốc tế trong kết nối, giới 
thiệu với thị trường nước ngoài 
các sản phẩm của HTX do phụ nữ 
tham gia quản lý, điều hành, tạo 

nhiều việc làm cho lao động nữ.
Dịp này, Hội LHPN Việt Nam 

phát động cuộc thi Phụ nữ khởi 
nghiệp năm 2023 với chủ đề 
“Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy 
tài nguyên bản địa”.

Đây là hoạt động thường niên 
trong khuôn khổ Đề án 939 “Hỗ 
trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 
2017 - 2025” nhằm động viên, 
khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng 
lớp, lứa tuổi tích cực tham gia 
khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh 
nhằm phát huy tài nguyên bản 
địa, phù hợp với định hướng 
phát triển kinh tế của từng địa 
phương; ưu tiên phụ nữ thuộc 
hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là 
người dân tộc thiểu số, phụ nữ 
khuyết tật, phụ nữ tái hòa nhập 
cộng đồng, các nữ VĐV chuẩn 
bị giải nghệ. 

DƯƠNG LINH

Đẩy mạnh hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia 
quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ

(BĐ) - Chiều 17.3, Đảng đoàn 
Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức 
Hội nghị triển khai quyết định 
của Ban Bí thư về công tác cán 
bộ. Dự Hội nghị có các đồng 
chí: Nguyễn Quang Dương - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
trưởng Ban Tổ chức Trung ương; 
Nguyễn Đình Khang - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng 
đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt 
Nam; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh. 

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức 
Trung ương đã công bố Quyết 
định số 795-QĐNS/TW ngày 
7.3.2023 của Ban Bí thư về công 
tác cán bộ. Theo đó, đồng chí 
Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thôi 
tham gia Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ 
chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 
2025; điều động, chỉ định tham 
gia Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt 
Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó 
trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
Nguyễn Quang Dương đề nghị 
lãnh đạo Tổng LĐLĐ quan tâm 
bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện 
cho đồng chí Huỳnh Thanh Xuân 
nhanh chóng tiếp cận công việc, 
hòa nhịp với công việc mới, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

Theo Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy Lê Kim Toàn, đồng chí 
Huỳnh Thanh Xuân đã có 34 năm 
công tác, được phân công nhiều 
vị trí công tác quan trọng; có 8 
năm trực tiếp làm Chủ tịch LĐLĐ 
tỉnh Bình Định, 3 nhiệm kỳ tham 
gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ 
Việt Nam. Được tham gia Đảng 
đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam là 
vinh dự rất to lớn của đồng chí 
Huỳnh Thanh Xuân và Đảng bộ 
tỉnh Bình Định. Đồng thời, bày 
tỏ tin tưởng đồng chí Huỳnh 
Thanh Xuân sẽ hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ trên cương vị công 
tác mới.

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân 
cảm ơn Ban Bí thư, Ban Tổ chức 
Trung ương, Đảng đoàn và Tổng 
LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Bình 
Định quan tâm, tạo điều kiện cho 
đồng chí tiếp nhận công việc mới. 
“Đây là vinh dự to lớn nhưng 
cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi 
sẽ nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện 
bản lĩnh chính trị, học tập, nâng 
cao trình độ, năng lực công tác; 
nỗ lực hòa nhập, nắm bắt tình 
hình, cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ 
Việt Nam và các cấp Công đoàn 
quan tâm chăm lo quyền lợi hợp 
pháp, chính đáng của công nhân, 
người lao động; góp phần thực 
hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 
công đoàn các cấp và Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, 
đồng chí Huỳnh Thanh Xuân nói.   

MAI LÂM

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân 
tham gia Đảng đoàn 
Tổng LĐLĐ Việt Nam

(BĐ) - Sáng 17.3, tại TX Hoài 
Nhơn, UBND tỉnh tổ chức khai 
mạc Lớp đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức cấp xã năm 2023. 
Tham dự có đồng chí Phạm Anh 
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, 
ngành, địa phương liên quan.

Việc tổ chức lớp thực hiện 
theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức cấp xã và người 
hoạt động không chuyên trách 
ở cấp xã, ở thôn, khu phố giai 
đoạn 2023 - 2025 của UBND tỉnh. 
Theo đó, có nhiều lớp đào tạo, 
bồi dưỡng, tổ chức ở 3 khu vực 
trong tỉnh.

Đối với khu vực 1 tại TX Hoài 
Nhơn, từ ngày 17 - 19.3, có 3 lớp 
được tổ chức cùng lúc, với tổng 
cộng 678 học viên là cán bộ, công 
chức của 61 xã, phường, thị trấn 
thuộc các huyện An Lão, Hoài 
Ân, Phù Mỹ và TX Hoài Nhơn. 
Học viên từng lớp học (phân chia 
theo chức danh chuyên môn, 
nghiệp vụ) được báo cáo viên 
là lãnh đạo các sở, ngành, Văn 
phòng UBND tỉnh, Cục Thống 
kê tỉnh truyền đạt các chuyên đề 
riêng theo các lĩnh vực: Địa chính, 
xây dựng, đô thị, nông nghiệp, 
môi trường, tư pháp - hộ tịch, văn 
hóa - xã hội, tài chính - kế toán, 
văn phòng - thống kê…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 

Khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức cấp xã năm 2023

nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của cán bộ, công chức cấp xã khi 
thường xuyên trao đổi trực tiếp, 
phục vụ người dân ở cơ sở. Do 
đó, mục đích, yêu cầu của lớp 
học là trang bị và nâng cao kiến 
thức, năng lực quản lý, kỹ năng 
điều hành, thực thi công vụ, góp 
phần xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức có chuyên môn, nghiệp 
vụ mang tính chuyên nghiệp, có 
phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng 
lực thi hành công vụ, đáp ứng 
yêu cầu công tác. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
báo cáo viên phải truyền đạt 
bằng tinh thần trách nhiệm cao, 

cách thức hiệu quả, nội dung 
bám sát thực tiễn để học viên 
có thể áp dụng ngay, hiệu quả 
trong công việc. Đối với học 
viên, phải học tập nghiêm túc, 
tập trung nắm bắt thêm những 
thông tin, kiến thức cần thiết để 
phục vụ công tác.

Trong buổi sáng 17.3, đồng 
chí Phạm Anh Tuấn cũng dành 
nhiều thời gian theo dõi việc 
truyền đạt chuyên đề tại các 
lớp học, trực tiếp trao đổi, định 
hướng thêm các học viên, báo 
cáo viên về một số nội dung, 
vấn đề trong chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng.         HOÀI THU

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (trái) trao đổi cùng học viên về các vấn đề 
liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương.                              Ảnh: H.THU

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương (phải) trao quyết định, 
tặng hoa chúc mừng đồng chí Huỳnh Thanh Xuân.           Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trong hai ngày 16 và 17.3, 
Đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh Attapư 
do đại tá Bun-chăn sy-ha-vong, Chỉ 
huy trưởng Quân sự làm trưởng 
đoàn và đoàn cán bộ Bộ CHQS 
tỉnh Chămpasăk (Lào) do đại tá 
Sy-thay Thip-pa-chac, Chủ nhiệm 
Chính trị làm trưởng đoàn đã sang 
thăm, giao lưu và trao đổi kinh 
nghiệm tại Trung đoàn Bộ binh 
739 (Bộ CHQS tỉnh Bình Định).

Tại buổi giao lưu và trao 

đổi kinh nghiệm, đoàn cán bộ 
Bộ CHQS hai tỉnh Attapư và 
Chămpasăk đã nghe lãnh đạo, chỉ 
huy Trung đoàn Bộ binh 739 giới 
thiệu khái quát về nhiệm vụ và 
truyền thống của đơn vị; những 
kết quả đạt được trong thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
của đơn vị thời gian qua; trao đổi 
kinh nghiệm trong công tác xây 
dựng lực lượng, huấn luyện, diễn 
tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng 

nền nếp chính quy, tăng gia sản 
xuất; trao đổi về vai trò, nhiệm vụ 
và chia sẻ các mô hình hiệu quả 
của lực lượng thanh niên, phụ nữ 
trong tham gia xây dựng đơn vị… 

Cũng trong thời gian này, 
đoàn cán bộ Bộ CHQS hai tỉnh 
Attapư và Chămpasăk thi đấu 
giao hữu bóng chuyền và giao 
lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, 
chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 739.

THÀNH PHÚC

Bộ CHQS tỉnh Attapư  và Chămpasăk (Lào) giao lưu, 
trao đổi kinh nghiệm tại Trung đoàn Bộ binh 739

(BĐ) - Khuya 16.3, hai cơ thủ 
Lê Đình Sỹ và Huỳnh Xuân Châu 
của đội tuyển billiards Bình 
Định đã thi đấu vòng 1/16 nội 
dung carom 3 băng tại Giải 
Billiards & Snooker vô địch 
quốc gia (vòng 1) năm 2023.

Đối thủ của Huỳnh Xuân 
Châu là Diệp Chí Thông (Bình 
Dương). Dù liên tục bị dẫn điểm 
trước và ngày càng nới rộng 
khoảng cách, có lúc là 9 điểm. Tuy 
nhiên, Xuân Châu vẫn kiên trì bám 
đuổi, khi đối thủ lên đến điểm số 
21, anh đã vượt qua để rồi kết 
thúc trận đấu với tỷ số 30 - 23.

Ở trận đấu cùng giờ, Lê Đình 

Sỹ còn rơi vào tình thế khó khăn 
hơn, khi đối thủ dẫn trước với tỷ 
số 20 - 5. Nhưng Lê Đình Sỹ thể 
hiện bản lĩnh của mình, lội ngược 
dòng ngoạn mục để giành chiến 
thắng với tỷ số 30 - 26. 

Với 2 chiến thắng này, Lê 
Đình Sỹ và Huỳnh Xuân Châu 
cùng giành quyền vào vòng 
chung kết nội dung carom 3 băng. 
Trước đó, Lê Đình Sỹ cũng xuất 
sắc giành vị trí thứ 3 nội dung 
carom 1 băng, đoạt vé vào vòng 
chung kết. Ngày 21.3, Huỳnh 
Xuân Châu và Lê Đình Sỹ tiếp 
tục thi đấu vòng 1/8.

HOÀNG QUÂN

GIẢI BILLIARDS & SNOOKER VÔ ĐỊCH QUỐC GIA (VÒNG 1) 
NĂM 2023:

Đình Sỹ và Xuân Châu vào vòng 
chung kết nội dung carom 3 băng
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Bình Định

Trên công trường thi công cao 
tốc Bắc - Nam tại thôn An Hội, 
xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, 
công nhân của Ban điều hành 5, 
thuộc Tổng Công ty xây dựng 
Trường Sơn (nhà thầu xây dựng 
dự án thành phần Hoài Nhơn - 
Quy Nhơn) đang khẩn trương 
làm việc. 

Tổng chiều dài tuyến đường 
Ban điều hành 5 thi công là 23,5 
km. Ban Quản lý dự án  85 (Bộ 
GTVT) đã bàn giao mặt bằng cho 
Ban điều hành 5 được 16,45 km, 
đạt 70%, nhưng qua kiểm đếm, rà 
soát chỉ có 11,28 km, đạt 48% mặt 
bằng đủ điều kiện thi công. Hiện 
nay, Ban điều hành 5 đã triển khai 
7 mũi thi công, 80 đầu máy thiết 
bị và hơn 400 công nhân, cán bộ 
kỹ thuật, tiến hành phát quang, 
dọn dẹp mặt bằng, bóc hữu cơ 
các đoạn tuyến mặt bằng được 
bàn giao. Trong đó, 3 mũi thi 
công cầu được triển khai tại các 
vị trí: Km 0 - km 4 (phường Bồng 
Sơn, TX Hoài Nhơn), km 4+500- 
km 10+100 (huyện Hoài Ân), 
km 14+300 - km 23+500 (huyện 
Hoài Ân - Phù Mỹ), 4 mũi còn 
lại đang thi công bóc hữu cơ các 
đoạn tuyến đã được bàn giao.

THI CÔNG DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM, ĐOẠN HOÀI NHƠN - QUY NHƠN: 

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ sớm
Do tính chất đặc biệt quan trọng của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, tại địa bàn tỉnh Bình Định, ngay 

sau khi chính thức khởi công (ngày 1.1.2023), Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn tập trung triển khai thi công 
đồng loạt nhiều hạng mục của dự án tại TX Hoài Nhơn, các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ. 

Để điều hành thi công, giám 
sát hiện trường liên tục, Ban điều 
hành 5 thành lập 5 văn phòng, 
trong đó có văn phòng chính 
tại xã Ân Phong (Hoài Ân) và 4 
văn phòng khác tại xã Ân Mỹ, 
xã Ân Phong, thị trấn Tăng Bạt 
Hổ (Hoài Ân) và xã Mỹ Trinh 
(Phù Mỹ). 

Trao đổi với phóng viên ngay 
tại công trường, ông Hồ Sỹ Biên, 

Phó Giám đốc Ban điều hành 5, 
cho biết: Đến nay, do một số hộ 
chưa thể bàn giao mặt bằng vì 
họ chưa được tái định cư, một số 
điểm vướng diện tích đất rừng 
chưa chuyển đổi xong nên chúng 
tôi gặp một số khó khăn trong 
thi công. Cụ thể: Đường găng 
của gói thầu tại km 18+650 - km 
20+970 đi qua rừng tự nhiên, nơi 
dự án chỉ định lấy vật liệu tận 

dụng để đắp nền, sản xuất đá 
làm móng đường, sản xuất vật 
liệu dạng hạt. Nhưng vì rừng 
chưa chuyển đổi mục đích nên 
chúng tôi chưa thể làm gì. 9 vị 
trí do Ban Quản lý dự án 85 đề 
xuất làm nơi đổ thải đều không 
khả thi, đây là ruộng lúa - chỉ 
cho phép đổ đất hữu cơ, không 
lẫn cỏ rác, rễ cây. Trong khi đó, 
những thứ đem đến đổ thải từ 

Ban điều hành 5 đang huy động phương tiện máy móc, nhân lực thi công công trình tại xã Ân Phong, huyện Hoài Ân. 
Ảnh: HẢI YẾN 

(BĐ) - Ngày 17.3, tại TP Quy 
Nhơn, Bộ KH&CN phối hợp với 
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 
Giám đốc sở KH&CN toàn quốc 
năm 2023, với sự tham dự của 
giám đốc, phó giám đốc 63 sở 
KH&CN trong cả nước; DN 
KH&CN; cán bộ quản lý công 
tác của các sở KH&CN ở các 
địa phương.

Dự Hội nghị, về phía Bộ 
KH&CN có các đồng chí: Huỳnh 
Thành Đạt - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; Lê 
Xuân Định và Nguyễn Hoàng 
Giang - Thứ trưởng Bộ KH&CN; 
đại diện lãnh đạo các đơn vị trực 
thuộc Bộ. Về phía tỉnh Bình Định 
có đồng chí Lâm Hải Giang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu 
nghe các báo cáo chuyên đề, trao 
đổi, thảo luận các nội dung: Kế 
hoạch triển khai chương trình 
hành động của Chính phủ thực 
hiện các nghị quyết của Bộ Chính 
trị về phát triển các vùng; hướng 
dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN 
và đổi mới sáng tạo năm 2024, giải 
pháp huy động, sử dụng nguồn 
lực cho phát triển KH&CN và đổi 
mới sáng tạo ở địa phương; đánh 
giá kết quả hoạt động KH&CN 
và đổi mới sáng tạo vùng Nam 
Trung Bộ năm 2022, đề xuất, 
kiến nghị; triển khai xây dựng 
bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa 
phương; triển khai công tác quản 
lý nhà nước về đổi mới sáng tạo, 
đánh giá trình độ công nghệ, kết 

gói thầu này đều là hỗn hợp đất 
đá, nếu đổ ở đây thì Ban Quản lý 
dự án 85 phải làm việc với chính 
quyền địa phương, chủ đất để 
thực hiện chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất. Ngược lại sẽ là cố ý 
làm trái. Ngoài ra, ở huyện Hoài 
Ân chúng tôi cũng bị vướng một 
đoạn ngắn với lý do tương tự - 
đất rừng nhưng chưa có quyết 
định chuyển đổi.

Về phía chính quyền địa 
phương, ông Nguyễn Xuân 
Phong, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Hoài Ân, cho biết: Theo 
Thông báo số 167/TB-BTNMT 
ngày 25.11.2022 của Bộ TN&MT 
thì đây chỉ là cho mượn đất dựa 
vào thỏa thuận dân sự, hoàn toàn 
không nói đến việc chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất. Nguồn 
gốc các bãi đổ thải được sử dụng 
để phục vụ trong thời gian thực 
hiện dự án cơ bản là đất rừng, 
đất nông nghiệp; đã đổ thải 
xuống rồi thì không thể di dời 
các thứ đã đổ xuống đi nơi khác 
và đặc biệt vùng đất ấy không 
thể sử dụng canh tác, sản xuất 
được nữa! Do đó, để đảm bảo 
làm đúng pháp luật, cả huyện 
và tỉnh đã nhiều lần đề nghị Ban 
Quản lý dự án 85 làm việc với 
Bộ GTVT, Bộ TN&MT xem xét 
hướng dẫn, xử lý nhưng đến nay 
vẫn còn phải chờ.           HẢI YẾN 

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu kết luận Hội nghị Giám đốc sở KH&CN toàn quốc năm 2023.           Ảnh: TRỌNG LỢI

nối tìm kiếm, chuyển giao công 
nghệ từ nước ngoài thông qua 
mạng lưới 1136...

Phát biểu kết luận Hội nghị, 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh 
Thành Đạt khẳng định: Các hoạt 
động nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ ở các địa 
phương trong thời gian qua tiếp 
tục được quan tâm thực hiện, 
nhiều kết quả ứng dụng tốt vào 
sản xuất, như các quy trình công 
nghệ mới được áp dụng trong 
lĩnh vực nông nghiệp, công 
nghiệp chế biến, nuôi trồng 
thủy hải sản, khai thác phát 
triển nhiều nguồn gen sinh vật 
quý hiếm, đặc hữu, trồng và chế 
biến dược liệu, ứng phó với biến 
đổi khí hậu…

Căn cứ theo chức năng, nhiệm 

vụ được phân công, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN yêu cầu thủ trưởng các 
đơn vị thuộc Bộ chủ động nghiên 
cứu, tiếp tục trao đổi, hướng dẫn 
địa phương tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc. Trước tiên là phải 
tiếp tục rà soát, hoàn thiện hành 
lang pháp lý, cơ chế chính sách 
thuận lợi cho hoạt động KH&CN 
và đổi mới sáng tạo. Đề xuất sửa 
đổi, bổ sung các chính sách về 
tài chính, đầu tư cho KH&CN... 
đẩy nhanh tiến độ triển khai các 
chương trình KH&CN cấp quốc 
gia, các cơ chế, chính sách thúc 
đẩy phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo; tăng cường liên 
kết các mạng lưới đổi mới sáng 
tạo của các địa phương và ngoài 
nước… Mục tiêu là để KH&CN 
và đổi mới sáng tạo thực sự là giải 

pháp quan trọng, hiệu quả, thúc 
đẩy phát triển KT-XH ở các địa 
phương, vùng và của cả nước.

Năm 2023 là năm bản lề thực 
hiện nghị quyết đại hội đảng 
các cấp và Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ XIII , năm đầu tiên 
triển khai các nghị quyết của Bộ 
Chính trị, Chính phủ và ngành 
về phát triển KT-XH, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh của các 
vùng kinh tế. Do đó, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đề 
nghị các sở KH&CN khẩn trương, 
chủ động tham mưu cho lãnh đạo 
địa phương ban hành chương 
trình, kế hoạch triển khai thực 
hiện các nghị quyết của Bộ Chính 
trị, của Chính phủ về phát triển 
KT-XH, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh của các vùng. Cụ thể là, 

Nghị quyết 11 cho vùng Trung 
du và miền núi phía Bắc; Nghị 
quyết 30 cho vùng Đồng bằng 
sông Hồng; Nghị quyết 26 cho 
vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 
miền Trung; Nghị quyết 23 cho 
vùng Tây Nguyên; Nghị quyết 
24 cho vùng Đông Nam Bộ và 
Nghị quyết 13 cho vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về KH&CN và đổi 
mới sáng tạo; kiện toàn tổ chức 
bộ máy, đồng bộ cơ chế quản lý, 
cơ chế hoạt động, huy động mọi 
nguồn lực, giải pháp để triển khai 
thực hiện chiến lược, kế hoạch 
phát triển KH&CN và đổi mới 
sáng tạo. Đồng thời, tập trung 
nguồn lực đẩy mạnh hỗ trợ phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp, 
ươm tạo công nghệ, đổi mới sáng 
tạo trong các tổ chức KH&CN 
và DN. Tập trung đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao gắn trực 
tiếp với các nội dung phục vụ 
định hướng phát triển bền vững 
KT-XH. Tăng cường đầu tư tiềm 
lực cơ sở vật chất, hạ tầng cho 
các tổ chức, DN KH&CN. Tăng 
cường hợp tác với các trường 
đại học, viện nghiên cứu để đẩy 
mạnh hợp tác chuyển giao, ứng 
dụng các thành tựu KH&CN tiên 
tiến, công nghệ cao vào sản xuất 
các sản phẩm chủ lực, sản phẩm 
có lợi thế. Đẩy mạnh liên kết, 
hợp tác trong nước và quốc tế 
về KH&CN và đổi mới sáng tạo...

TRỌNG LỢI
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Bình Định

Thời gian gần đây, tội phạm xâm 
hại tình dục trẻ em có chiều hướng diễn 
biến phức tạp tại Phù Cát. Từ năm 2022 
đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 
6 vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó 
có 4 vụ giao cấu với người từ đủ 13 
tuổi đến dưới 16 tuổi và 2 vụ hiếp dâm 
người dưới 16 tuổi. CA huyện Phù Cát 
đã xác minh, điều tra, làm rõ 6/6 vụ, xử 
lý nghiêm các đối tượng liên quan trước 
pháp luật. Loại tội phạm này gây bức 
xúc trong dư luận, để lại hậu quả nặng 
nề cho nạn nhân.

Trong các vụ án, đối tượng thường 
lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của trẻ em 
gái (mồ côi, bố mẹ ly thân, ly hôn hoặc 
thiếu sự quan tâm của người lớn) để dụ 
dỗ, ép buộc thực hiện hành vi quan hệ 
tình dục; ngoài ra còn lợi dụng tính ham 
chơi, dễ dãi, đua đòi của các em để rủ đi 
chơi, gạ gẫm quan hệ tình dục... 

Từ tháng 3.2020 đến tháng 4.2020, 
Đinh Văn K. (SN 1964, ở huyện Phù 
Cát) đã có 3 lần thực hiện hành vi hiếp 
dâm đối với cháu ruột (SN 2008, không 
có cha, mồ côi mẹ, sống với ông K.). 
Ông K. hăm dọa nếu không đồng ý 
quan hệ sẽ không nuôi cháu nữa. Từ 
tháng 11.2021 đến ngày 2.2.2022, ông K. 
tiếp tục quan hệ tình dục với cháu 2 
lần. Hành vi mất nhân tính, đáng lên 
án của đối tượng này đã bị cơ quan CA 
xử lý nghiêm.

Hay đầu tháng 3.2023, CA huyện 
Phù Cát đã kết thúc điều tra, chuyển 
các cơ quan cùng cấp để xử lý tội giao 
cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 
16 tuổi đối với 2 đối tượng Lê Thanh H. 
(SN 1983) và Nguyễn Văn H. (SN 1998, 
cùng ở huyện Phù Cát). Hai đối tượng 
này cùng quan hệ tình dục với một bé 
gái sinh năm 2007 ở địa phương. 

Trong vụ án này, lợi dụng sự lơ là 
của gia đình nạn nhân, Lê Thanh H. 
nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái. 
Còn hành vi của Nguyễn Văn H. lần 
nữa cảnh báo tình trạng các bé gái dễ 
dãi trong việc kết bạn, làm quen, yêu 

Phù Cát tăng cường phòng ngừa 
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em 

đương nhưng lại chưa đủ nhận thức, 
chưa ý thức được hậu quả của hành vi 
xâm hại tình dục, chưa có kiến thức về 
quan hệ tình dục an toàn.

Trong quá trình điều tra các vụ án 
xâm hại tình dục trẻ em, người bị hại và 
gia đình thường có tâm lý e ngại, lo sợ 
ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống nên 
không lên tiếng bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của chính mình và người thân. 
Khi xảy ra vụ việc, họ thường không 
trình báo với cơ quan có thẩm quyền mà 
giấu diếm, bỏ qua hoặc tự thỏa thuận 
với người có hành vi phạm tội và gia 
đình của họ; gây khó khăn cho công tác 
điều tra, vô tình để kẻ phạm tội nhởn 
nhơ ngoài vòng pháp luật. 

Trước tình trạng này, CA huyện 
Phù Cát đã tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến cho người dân ở khu 
vực nông thôn, vùng khó khăn pháp 
luật về hình sự, hôn nhân gia đình, pháp 
luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ 
em, pháp luật về phòng, chống xâm hại 
tình dục. Việc tuyên truyền chú trọng 
lồng ghép vào sinh hoạt của thôn, tổ dân 
phố, trường học. 

Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ đẩy 

mạnh các mặt công tác nghiệp vụ, tập 
trung làm tốt công tác nắm tình hình, 
nhất là tình hình tội phạm xâm hại tình 
dục trẻ em; các gia đình có trẻ em có 
hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bố mẹ ly 
thân, ly hôn, đang bị đi tù hoặc đang 
mắc bệnh hiểm nghèo… Ngoài ra, tăng 
cường quản lý chặt chẽ các ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện (khách sạn, nhà 
nghỉ, quán bar, quán internet..). Tổ chức 
quản lý chặt chẽ các đối tượng có điều 
kiện, khả năng phạm tội xâm hại tình 
dục trẻ em; đối tượng có tiền án, tiền 
sự về tội xâm hại tình dục trẻ em… Từ 
đó, chủ động có kế hoạch phòng ngừa, 
kịp thời ngăn chặn các vụ việc phạm 
tội xảy ra.

“Đối với các vụ việc đã xảy ra, chúng 
tôi chú trọng động viên tư tưởng đối 
với nạn nhân và gia đình. Huy động 
lực lượng, phương tiện khẩn trương thu 
thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng 
minh tội phạm để điều tra, làm rõ toàn 
bộ hành vi phạm tội, phục vụ cho công 
tác xét xử nghiêm minh, nhằm răn đe tội 
phạm”, thượng tá Đào Thành Long, Phó 
Trưởng CA huyện Phù Cát, cho biết. 

N.GIANG

(BĐ) - Ngày 16.3, Phó trưởng Ban 
Thường trực Ban ATGT tỉnh Trần Thanh 
Dũng đã ký Văn bản số 90/BATGT-VP 
gửi UBND TP Quy Nhơn, yêu cầu khẩn 
trương giải quyết các bất cập liên quan 
đến hạ tầng giao thông trên địa bàn xã 
Nhơn Hải.

Theo đó, Ban ATGT tỉnh đề nghị 
UBND thành phố khẩn trương thực 
hiện bổ sung đèn cảnh báo chớp vàng 

tại khu vực dốc Nỗng, thôn Hải Bắc, 
xã Nhơn Hải. Bổ sung biển báo tuyên 
truyền đường đèo dốc, nguy hiểm; làm 
gờ giảm tốc độ tại khu vực ngã tư vòng 
xoay và ngã ba kè biển Hải Bắc (cuối 
đoạn đường dốc Nỗng); bổ sung biển 
báo chỉ hướng tại vị trí khu vực cuối dốc 
Nỗng (tại ngã ba kè biển Hải Bắc). Đồng 
thời, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm 
các vi phạm trật tự ATGT như: Xe chở 

quá tải, cơi nới thành thùng, dừng đỗ 
không đúng theo quy định…

Được biết, từ tháng 12.2022 đến nay, 
tại khu vực dốc Nỗng, xã Nhơn Hải 
(TP Quy Nhơn) đã xảy ra 2 vụ TNGT 
nghiêm trọng, làm chết 2 người và bị 
thương 5 người. Nguyên nhân xảy ra 
tai nạn là các xe tải chở hàng hóa nặng 
lúc xuống dốc bị mất thắng, lao thẳng 
xuống biển.                         G.NGUYỄN 

PHẢN HỒI

Kiểm tra, xử lý 
tình hình mất ATGT 
trên tuyến đường 
Nhơn Hải - Nhơn Hội

Ngày 22.2, Báo Bình Định có bài viết 
“Tuyến đường Nhơn Hải - Nhơn Hội: 
Khẩn trương mở rộng đường, khắc phục 
tình trạng sạt lở đất đá”, phản ánh tình 
trạng sạt lở đất đá trên tuyến đường giao 
thông liên xã Nhơn Hải - Nhơn Hội (TP 
Quy Nhơn) gây mất ATGT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường 
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có 
văn bản giao Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị, địa phương liên quan khẩn 
trương kiểm tra, giải quyết nội dung báo 
chí đã phản ánh, xử lý hoặc đề xuất cơ 
quan có thẩm quyền xử lý (nếu có) theo 
đúng quy định của pháp luật. Trả lời cho 
cơ quan báo chí; báo cáo kết quả cho 
Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước 
ngày 3.4.2023.                                  B.B.Đ

Ngày 16.3, CA huyện Tuy Phước cho 
biết đang tạm giam đối tượng Lê Anh 
Vũ (23 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy 
Phước) để điều tra làm rõ hành vi trộm 
cắp tài sản. Vũ là đối tượng truy nã, vừa 
ra đầu thú. 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7.7.2022, 
Vũ rủ Nguyễn Vương Nhật (26 tuổi, ở 
xã Phước Sơn) đi trộm cắp. Nhật điều 
khiển mô tô chở Vũ đến các hồ nuôi 
tôm ở xã Phước Thuận để lấy trộm mô 
tơ.  Khi đến hồ nuôi tôm của ông T. 

(ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận), 
thấy không có người trông coi nên lấy 
trộm 1 mô tơ bơm nước loại 3 pha, 
mang bán được 300 nghìn đồng và tiêu 
xài hết. Sau đó cả 2 tiếp tục quay lại 
hồ nuôi tôm của ông T. để trộm thì bị 
gia đình ông T. phát hiện, bắt và giao 
cơ quan CA xử lý.

Qua làm việc, cả 2 khai nhận trước 
đó đã thực hiện 3 vụ trộm cắp mô tơ của 
các hồ nuôi tôm ven đầm Thị Nại, thuộc 
xã Phước Thuận và Phước Sơn.

Trong thời gian được tại ngoại, 
Vũ bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 
16.12.2022, Cơ quan điều tra CA huyện 
đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 
9.3.2023, sau nhiều lần được CA vận 
động, thuyết phục, gia đình đã đưa Vũ 
ra đầu thú. 

Tại đây, lực lượng CA đã đấu tranh, 
làm rõ trong thời gian trốn truy nã, Vũ 
thực hiện thêm 1 vụ trộm cắp xe đạp 
điện tại xã Phước Sơn.

NGỌC MAI

Bị bắt khi đi 
giao ma túy

Khuya 15.3, Đội CSĐT tội phạm về 
ma túy (CA TP Quy Nhơn) tuần tra 
trên đường Võ Thị Yến (thuộc phường 
Nguyễn Văn Cừ), phát hiện Trần Quang 
Vinh (SN 2006) đang chở Huỳnh Hữu 
Sang (SN 2005, cùng ở phường Quang 
Trung, TP Quy Nhơn) đi giao ma túy. 
Cơ quan CA thu giữ trong người của 
Sang 2,6 g ma túy. Khám xét chỗ ở của 
Sang ở phường Quang Trung, CA tiếp 
tục thu giữ thêm 16 g ma túy các loại. 

Qua đấu tranh, mở rộng điều tra 
đường dây mua bán ma túy này, CA 
TP Quy Nhơn bắt khẩn cấp đối tượng 
Phạm Minh Tâm (SN 2002, ở xã Phước 
Sơn, huyện Tuy Phước) đang thuê một 
nhà nghỉ ở xã Phước Sơn tá túc; khám 
xét nhà nghỉ, tổ công tác thu giữ thêm 
5,8 g ma túy. Tâm khai nhận mua số ma 
túy trên của Vinh và Sang.           T.LONG

CA huyện Phù Cát làm việc với một đối tượng xâm hại tình dục trẻ em.                               Ảnh: N.G

Khẩn trương giải quyết các bất cập về hạ tầng giao thông 
tại khu vực dốc Nỗng

Đang bị truy nã lại tiếp tục trộm cắp

(BĐ) - CA huyện Tây Sơn cho biết 
đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Đặng 
Ngọc Trung (SN 1988, ở xã Tây Xuân, 
huyện Tây Sơn) phạm tội tổ chức sử 
dụng trái phép chất ma túy. Trung nằm 
trong nhóm đối tượng mà CA huyện 
đã khởi tố và bắt giam trước đó với 
cùng tội danh. 

Khoảng 17 giờ ngày 25.8.2022, CA 
huyện Tây Sơn kiểm tra, phát hiện tại 
một ngôi nhà thuộc khối 4, thị trấn 
Phú Phong (huyện Tây Sơn) có 4 đối 
tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 
gồm: Lý Xuân Niên (SN 1987), Nguyễn 
Thành Tiến (SN 1986), Nguyễn Kim 
Trọng Duy (SN 1995, cùng ở thị trấn 
Phú Phong) và Trung. Tại hiện trường, 
lực lượng CA thu giữ 0,01 g ma túy đá 
cùng một số vật dụng liên quan để sử 
dụng ma túy.                            Q.THÀNH

Bắt thêm đối tượng 
tổ chức sử dụng trái 
phép chất ma túy
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Bình Định

Theo ông Cao Thanh 
Thương, Phó trưởng Ban Quản 
lý (BQL) Khu kinh tế (KKT) tỉnh, 
quá trình kiểm tra, rà soát các 
dự án trong KKT Nhơn Hội, 
BQL xác định có 4 dự án đầu tư 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
khu công nghiệp (KCN) không 
đảm bảo yêu cầu về tiến độ. 

Trong đó, Dự án đầu tư xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng 
KCN Nhơn Hội (khu A), sau 
khi điều chỉnh, chuyển đổi 
chức năng hơn 235 ha diện tích 
đất thành đất ở đô thị, diện tích 
còn lại gần 395 ha, cần phải lập 
hồ sơ điều chỉnh giấy chứng 
nhận dự án. BQL đã nhiều lần 
tư vấn, hướng dẫn Công ty CP 
KCN Sài Gòn - Nhơn Hội (đơn 
vị chủ đầu tư) lập hồ sơ điều 
chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 
dự án theo quy định, nhưng 
đến nay DN nói trên vẫn chưa 
hoàn thiện hồ sơ. 

Tiến độ thực hiện Dự án đầu 
tư xây dựng và kinh doanh hạ 
tầng kỹ thuật KCN Nhơn Hội 
(khu C) và Dự án khu phi thuế 
quan và KCN gắn với cảng 
nước sâu KKT Nhơn Hội cũng 
rất chậm. 

Hiện Dự án đầu tư xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng 
kỹ thuật KCN Nhơn Hội (khu 
C) được điều chỉnh theo hướng 
chuyển toàn bộ diện tích đất 
của dự án (228 ha) sang đất ở 
đô thị. Tương tự, toàn bộ 600 ha 
diện tích đất của dự án khu phi 
thuế quan và KCN gắn với cảng 
nước sâu cũng được chuyển đổi 
thành đất ở đô thị và tổ chức 
trồng cây xanh cảnh quan, giữ 
lại mặt nước vịnh Mai Hương. 
Tuy nhiên, hiện các chủ đầu tư 
không thống nhất phương án 
của tỉnh. 

Việc thực hiện Dự án đầu 
tư xây dựng và kinh doanh hạ 
tầng KCN Nhơn Hội (khu B) 

Với mục tiêu hướng dẫn 
người chăn nuôi nắm vững 
biện pháp phòng chống dịch 
bệnh, Trung tâm Khuyến 
nông (Sở NN&PTNT) đã 
triển khai thực hiện mô 
hình “Hướng dẫn hỗ trợ 
thực hiện chăn nuôi heo 
giống an toàn dịch bệnh” 
tại 2 hộ chăn nuôi ở xã Ân 
Đức (huyện Hoài Ân) và 1 
hộ ở xã Cát Thành (huyện 
Phù Cát), quy mô 80 con heo 
giống/hộ.

Các hộ chăn nuôi tham 
gia mô hình được hỗ trợ 
100% chi phí lấy mẫu, xét 
nghiệm đối với 2 bệnh đăng 

Chuyển đổi một 
số nghề khai thác 
hải sản ảnh hưởng 
đến môi trường 
sinh thái 

Chính phủ đã phê duyệt “Đề 
án chuyển đổi một số nghề khai 
thác hải sản ảnh hưởng đến 
nguồn lợi và môi trường sinh 
thái”. Theo đó, Đề án phấn đấu 
đến năm 2025 sẽ chuyển đổi 
khoảng 2.000 tàu cá hoạt động 
ở vùng biển ven bờ, vùng lộng 
đang làm khai thác hải sản sang 
nghề nuôi trồng thủy sản, dịch 
vụ nuôi trồng thủy sản, nghề cá 
giải trí, các nghề mà địa phương 
đang có định hướng phát triển 
hoặc tham gia hướng dẫn du 
lịch trong khu vực bảo tồn, bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản và không 
vi phạm các quy định của pháp 
luật. Bên cạnh đó, chuyển đổi 
1.000 tàu cá hoạt động ở vùng 
biển khơi làm nghề khai thác hải 
sản ảnh hưởng lớn đến nguồn 
lợi thủy sản, hệ sinh thái sang 
làm các nghề khai thác hải sản 
ảnh hưởng ít đến nguồn lợi thủy 
sản, môi trường, hệ sinh thái.

Tầm nhìn đến năm 2045, 
Việt Nam cơ bản hoàn thiện việc 
chuyển tàu cá làm nghề khai 
thác hải sản ảnh hưởng lớn đến 
nguồn lợi hải sản, môi trường, 
hệ sinh thái của các vùng biển; 
góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản, nâng cao hiệu quả quản lý 
đội tàu cá, ổn định đời sống của 
ngư dân; tham gia chủ động, có 
trách nhiệm để phát triển hiệu 
quả, bền vững ngành khai thác 
thủy sản. Đồng thời, tiến hành 
chuyển đổi các nghề ven bờ sang 
nghề dịch vụ khai thác thủy sản, 
nghề cá giải trí và các nghề khác. 

Tại các vùng biển bãi ngang, 
vùng cửa sông, ven đảo nơi có 
tiềm năng, điều kiện phát triển 
du lịch cần thúc đẩy phát triển 
nghề cá giải trí, bao gồm các 
hoạt động như khai thác cảnh 
quan, hệ sinh thái biển; chuyển 
đổi một số tàu cá sang tàu đáy 
kính để ngắm cá, ngắm rạn san 
hô, lặn ống thở hoặc lặn để ngắm 
san hô, cỏ biển, cá biển, câu mực, 
câu cá rạn, lặn săn bắn cá gắn với 
hoạt động dịch vụ ẩm thực, đánh 
cá trải nghiệm, các hoạt động 
giáo dục…                (Theo SGGP) 

Rà soát, xử lý các dự án 
không thực hiện đúng cam kết  

Cùng với việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện hiệu quả các dự án trong Khu kinh tế 
Nhơn Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án không triển khai hoặc có 
triển khai nhưng không đảm bảo yêu cầu về tiến độ đầu tư, nhằm tránh lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng 
đến công tác thu hút đầu tư. 

BQL KKT tỉnh thường xuyên rà soát, đôn đốc DN đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.                                                                           Ảnh: TIẾN SỸ

cũng dây dưa kéo dài. Đến nay, 
Công ty TNHH MTV Hong 
Yeung Việt Nam (chủ đầu tư dự 
án) đã triển khai san nền được 
hơn 334 ha, đạt 77% tổng diện 
tích dự án, nhưng diện tích đất 
còn lại (hơn 100 ha) thuộc dự 
án vẫn “án binh bất động”. Mặc 
dù từ ngày 28.5.2021, BQL KKT 
tỉnh đã ban hành quyết định 
gia hạn tiến độ đưa đất vào sử 
dụng trong thời gian 24 tháng, 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN 
thực hiện dự án, đồng thời 
thông báo DN nộp tiền thuê đất 
với số tiền hơn 60,862 tỷ đồng, 
nhưng đến nay DN vẫn không 
thực hiện.  

Trong KKT tỉnh hiện cũng 
có 5 dự án đầu tư trên lĩnh vực 
du lịch, dịch vụ không đảm bảo 
yêu cầu về tiến độ. Trong đó, 
Dự án Maia Quy Nhơn Beach 
Resort có diện tích 34,15 ha, 
tổng vốn đăng ký đầu tư trên 
1.158 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 

từ năm 2016 - 2022, nhưng đến 
nay tổng vốn thực hiện mới chỉ 
đạt 575 tỷ đồng. Tương tự, Dự 
án du lịch Phương Mai Bay mới 
chỉ thực hiện 180/1.780 tỷ đồng 
vốn đăng ký đầu tư. Còn Dự 
án khu du lịch DViews Resort 
có diện tích 24,78 ha, tổng vốn 
đăng ký đầu tư 1.191,3 tỷ đồng, 
tiến độ đầu tư xây dựng hoàn 
thành vào năm 2020, nhưng 
đến nay nhiều hạng mục chính 
của dự án vẫn chưa được triển 
khai xây dựng.

Trao đổi với chúng tôi về 
hướng xử lý các dự án nói trên, 
ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng 
BQL KKT tỉnh, cho hay: Chúng 
tôi sẽ đôn đốc Công ty CP KCN 
Sài Gòn - Nhơn Hội hoàn thành 
lập hồ sơ điều chỉnh giấy chứng 
nhận đầu tư dự án theo đúng 
quy định; đồng thời tiếp tục tổ 
chức nhiều đoàn công tác làm 
việc với các chủ đầu tư khác. 
Trường hợp chủ đầu tư KCN 

Nhơn Hội (khu C) vẫn không 
thống nhất, BQL sẽ kiến nghị 
UBND tỉnh lập quy hoạch và 
lựa chọn đầu tư dự án đô thị, 
trên cơ sở đó lập hồ sơ thu hồi 
đất theo quy định của Luật Đất 
đai, là cơ sở để thu hồi dự án. 
Tương tự, nếu chủ đầu Dự án 
khu phi thuế quan và KCN gắn 
với cảng nước sâu không thống 
nhất phương án của tỉnh, BQL 
cũng sẽ ban hành quyết định 
thu hồi dự án theo quy định 
Luật Đầu tư. Với Dự án KCN 
Nhơn Hội (khu B), sau ngày 
28.5.2023, BQL sẽ lập hồ sơ thu 
hồi đất theo quy định. Đối với 
các dự án du lịch, dịch vụ, BQL 
yêu cầu chủ đầu tư huy động 
nguồn lực đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các dự án. Nếu tiến 
độ vẫn không đảm bảo, BQL 
lập hồ sơ đề nghị thu hồi đất 
theo quy định Luật Đất đai, là 
cơ sở để thu hồi dự án. 

PHẠM TIẾN SỸ

Chăn nuôi heo giống theo hướng an toàn dịch bệnh

ký an toàn dịch bệnh và 50% 
chi phí về vật tư chăn nuôi; 
được tập huấn kỹ thuật cơ bản 

trong việc dựng trang trại, 
chăm sóc heo giống an toàn 
dịch bệnh. Với sự phối hợp 

của Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y, Trung tâm đã lấy 420 mẫu 
để xét nghiệm bệnh dịch tả 
heo cổ điển và lở mồm long 
móng, kết quả đã tiến hành 
cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện chăn nuôi an toàn dịch 
bệnh đối với bệnh dịch tả heo 
cổ điển và lở mồm long móng 
cho 1 cơ sở; cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện chăn nuôi 
an toàn dịch bệnh đối với 
bệnh dịch tả heo cổ điển cho 
2 cơ sở.

Sau khi áp dụng mô hình, 
các hộ tham gia đều đánh 
giá phù hợp nhu cầu thực tế 
của người chăn nuôi, đặc biệt 

trong công tác phòng chống 
dịch bệnh, tạo ra sản phẩm 
an toàn dịch bệnh cho người 
tiêu dùng. Kết quả mô hình 
đã góp phần nâng cao nhận 
thức của người chăn nuôi 
về công tác tiêm phòng, ghi 
chép sổ sách giấy tờ trong 
quá trình chăn nuôi, tạo ra 
sự lan tỏa cho những hộ 
chăn nuôi khác. Qua đó, 
góp phần xây dựng cơ sở 
chăn nuôi đảm bảo an toàn 
dịch bệnh, ổn định đầu ra, 
giúp người chăn nuôi an 
tâm sản xuất, đem lại hiệu 
quả kinh tế.            

 THÀNH NGUYÊN

Lấy mẫu xét nghiệm để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi an 
toàn dịch bệnh.                                                                                                                  Ảnh: T. NGUYÊN



6 ĐỜI SỐNG - ĐÔ THỊ THỨ BẢY, 18.3.2023 Bình Định
ktvhxhbbd@gmail.com

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN: 

Từng bước mang lại hiệu quả 
Từ việc nâng cao ý thức đổ rác thải đúng nơi quy định, việc thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn trước khi thu gom, xử lý được triển khai tại nhiều địa phương đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình 
xây dựng nông mới nâng cao.

Năm 2022, được hỗ trợ về 
mặt chuyên môn của ngành 
TN&MT, các địa phương đang 
xây dựng nông thôn mới nâng 
cao như Nhơn Hải (TP Quy 
Nhơn), Phước Quang (Tuy 
Phước), Bình Tường (Tây 
Sơn)… đã xây dựng thành 
công mô hình phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 
Mô hình này từng bước mang 
lại hiệu quả tích cực, nhận thức 
về công tác bảo vệ môi trường 
của chính quyền địa phương, 
người dân được nâng cao, môi 
trường nông thôn sạch đẹp, văn 
minh hơn.  

Xã Phước Quang đã triển 
khai việc phân loại chất thải rắn 
sinh hoạt tại nguồn cho 2.439 
hộ tại 11/11 thôn, đạt trên 67% 
số hộ. Bà Lý Thị Hồng Gấm, 
Phó Chủ tịch UBND xã Phước 
Quang, cho biết: “Cùng với 
phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn, xã hợp đồng với 
Công ty TNHH Thương mại 
và Môi trường Hậu Sanh (TP 
Quy Nhơn) thu gom rác thải 
nguy hại định kỳ, còn rác thải 
sinh hoạt thì thu gom tần suất  
3 lần/tuần”.

Theo hướng dẫn của cán 
bộ xã về phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt tại nguồn, anh 
Nguyễn Văn Khoa, ở thôn Luật 
Bình, xã Phước Quang, đã xây 
dựng bể chứa ủ rác thải hữu 
cơ làm phân bón để trồng rau. 
Anh Khoa chia sẻ: “Nhận thức 
được việc phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt tại nguồn góp 
phần giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường nên bà con ở đây hưởng 
ứng tham gia tích cực. Bà con 

hàng xóm sau khi phân loại 
các loại thức ăn thừa, lá cây, 
rau… mang đến cho tôi ủ làm  
phân bón!”.

Tại xã Bình Tường, ngoài 
việc phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn cho 1.500 hộ ở 
3/3 thôn Hòa Trung, Hòa Sơn, 
Hòa Hiệp (đạt 55,2% số hộ), xã 
còn triển khai cho 137 hộ dân 
ở 2 thôn Hòa Trung, Hòa Sơn 
thực hiện mô hình thu gom rác 
thải hữu cơ, sử dụng chế phẩm 
sinh học xử lý thành phân bón, 
mang lại hiệu quả thiết thực. 

Ông Nguyễn Thu, ở thôn 
Hòa Trung, xã Bình Tường, 

chia sẻ: “Tham gia mô hình 
thu gom, xử lý rác thải hữu 
cơ thành phân bón, tôi nhận 
thấy lợi ích mang lại rất lớn. 
Tổ chúng tôi gồm 7 người, mỗi 
ngày luân phiên đến từng hộ 
dân thu gom các loại rác thải 
hữu cơ do bà con đã phân loại, 
mang về nhà cho vào bể chứa, 
ủ rác với chế phẩm sinh học 
để làm phân bón cho rau. Việc 
này vừa góp phần bảo vệ môi 
trường, lại tiết kiệm chi phí  
sản xuất”.

Tương tự, xã Nhơn Hải hiện 
đã triển khai việc phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho 

100% hộ dân (1.317 hộ) trong 
xã. Ông Nguyễn Ngọc Nam, 
Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn 
Hải, cho biết: “Xã tôi không 
trồng trọt, chăn nuôi gì nhiều 
nên rác thải hữu cơ và rác vô cơ 
cùng được xe chuyên dụng của 
Công ty CP Môi trường Bình 
Định đến thu gom hằng ngày. 
Riêng rác thải nguy hại sau khi 
được phân loại sẽ gom lại một 
chỗ, Công ty TNHH Thương 
mại và Môi trường Hậu Sanh sẽ 
thu gom đưa đi xử lý định kỳ 
hằng tháng. So với trước đây, 
nhận thức về bảo vệ môi trường 
của người dân trong xã đã 

chuyển biến hơn, cùng chung 
tay với chính quyền trong việc 
giữ gìn cảnh quan, môi trường, 
góp sức xây dựng nông thôn 
mới nâng cao, góp phần phát 
triển kinh tế du lịch”.

Theo Bộ tiêu chí quốc gia 
về xây dựng nông thôn mới, 
nông thôn mới nâng cao trước 
đây thì không bắt buộc xã 
nông thôn mới thực hiện phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn, xã nông thôn mới nâng 
cao phải có 10% hộ dân phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt 
tại nguồn. Nhưng Bộ tiêu chí 
giai đoạn 2021 - 2025 thì bắt 
buộc xã nông thôn mới phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn đảm bảo tỷ lệ 30% hộ 
dân trở lên, xã nông thôn mới 
nâng cao có tỷ lệ hộ dân phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn 50% trở lên. 

Dù vậy, theo bà Hà Thị 
Thanh Hương, Phó Giám đốc 
Sở TN&MT, theo quy định của 
Luật Bảo vệ môi trường, việc 
phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn và xử lý sau 
phân loại sẽ bắt buộc triển khai 
cả tỉnh. Trước mắt, qua kiểm 
tra các mô hình phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
bước đầu cho thấy, việc thực 
hiện mô hình đã nâng cao trách 
nhiệm của người dân. Chúng 
tôi đã tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Đề án quản lý chất 
thải rắn tỉnh Bình Định giai 
đoạn 2023 - 2025, định hướng 
đến năm 2030 để hướng dẫn 
các địa phương triển khai đồng 
bộ trong toàn tỉnh, đáp ứng lộ 
trình đến ngày 1.1.2025, các 
tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 
bắt buộc phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt tại nguồn theo  
luật định.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Từ đầu năm 2023 đến nay, 
Nhà hát Nghệ thuật truyền 
thống tỉnh đã đón tiếp nhiều 
khách tham quan, tìm hiểu về 
nghệ thuật tuồng Bình Định; 
trong đó phần nhiều là các đoàn 
khách có số lượng lớn thuộc 
nhóm đối tượng học sinh, sinh 
viên, học viên. Tiêu biểu là các 
đoàn: Đoàn học sinh, giáo viên 
Trường THCS Võ Xán, huyện 

NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG TỈNH: 

Đón nhiều đoàn tham quan,  
tìm hiểu nghệ thuật tuồng

Anh Nguyễn Văn Khoa, ở thôn Luật Bình, xã Phước Quang (huyện Tuy Phước) xây dựng bể chứa ủ rác thải hữu cơ làm phân 
bón để trồng rau.                                                                                                                                                                                        Ảnh: NGỌC NHUẬN

Tây Sơn; đoàn sinh viên toàn 
cầu tại TP Hồ Chí Minh; nhóm 
khởi nghiệp Bình Định; đoàn 
học viên cao học lớp Quản lý 
văn hóa Trường ĐH Văn hóa 
TP Hồ Chí Minh.

Khách tham quan Nhà hát 
tập trung vào các chủ đề như: 
Nói chuyện về nghệ thuật 
tuồng với sự minh họa bằng 
một số trích đoạn tiêu biểu; 
thuyết minh về mặt nạ tuồng 
kết hợp quan sát và trải nghiệm 
vẽ trực tiếp lên các mô hình mặt 
nạ yêu thích; giới thiệu về các 
mô hình mặt nạ, trang phục, 
hia, râu, mũ, đặc trưng của 
tuồng và một số điểm khác biệt 
ở tuồng Bình Định…

Hoạt động trên đã góp phần 
lan tỏa, quảng bá những nét 
độc đáo, đặc sắc của nghệ thuật 
tuồng Bình Định đến với công 
chúng cả nước.

NGUYỄN THÚY HƯỜNG

Học sinh Trường THCS Võ Xán, huyện 
Tây Sơn tham quan Phòng truyền 
thống của Nhà hát nghệ thuật truyền 
thống tỉnh.

Thông tin từ Liên đoàn 
Bóng đá Việt Nam (VFF) cho 
hay, vòng loại giải Bóng đá Vô 
địch U19 quốc gia 2023 sẽ có 
28 đội bóng, chia thành 5 bảng, 
trong đó U19 Bình Định nằm ở 
bảng C do Công ty CP Thể thao 
Hoàng Anh Gia Lai đăng cai 
tổ chức cùng 5 đội U19 Khánh 

Hòa, U19 Kon Tum, U19 Lâm 
Đồng, U19 Phú Yên và U19 
Hoàng Anh Gia Lai.

Tại vòng loại, các đội bóng 
thi đấu vòng tròn hai lượt 
(đi về) tính điểm xếp hạng ở 
mỗi bảng. Chọn 5 đội xếp thứ 
nhất, 5 đội xếp thứ nhì và một 
đội xếp thứ ba có thành tích 

tốt nhất ở 5 bảng vào Vòng  
chung kết. 

Dự kiến vòng loại diễn 
ra từ ngày 26.3 - 17.4.2023. 
Vòng chung kết dự kiến sẽ 
tiến hành từ ngày 22.4 và trận 
chung kết sẽ tiến hành vào 
ngày 4.5.2023.

THIÊN TRÚC

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2023:

U19 Bình Định nằm ở bảng C

UBND TP Hà Nội vừa ban 
hành kế hoạch trồng 500 nghìn 
cây xanh đô thị trên địa bàn 
giai đoạn 2021 - 2025. Theo 
đó, năm 2023 sẽ trồng mới gần 
134 nghìn cây xanh, năm 2024 
sẽ trồng khoảng 145 nghìn cây 
và phần còn lại sẽ trồng trong  
năm 2025.

Cụ thể, năm 2023 Hà Nội sẽ 
trồng bổ sung, thay thế cây bóng 
mát vào những vị trí cây chết, 
hố trồng, cây cong, sâu, nguy 

hiểm, già cỗi, kém phát triển, 
cây không thuộc danh mục cây 
đô thị trên một số tuyến phố 
và trong khuôn viên các trụ sở, 
trường học, bệnh viện; đầu tư 
cải tạo xây dựng các vườn hoa, 
sân chơi, công viên; trồng cây 
mảng, khóm tạo cảnh quan tại 
các tuyến phố trên địa bàn các 
quận; trồng cây tạo dải xanh, cải 
tạo môi trường tại các trục quốc 
lộ, tỉnh lộ, vùng ảnh hưởng bán 
kính 500 m khu xử lý rác thải 

Xuân Sơn; trồng cây xanh thuộc 
phạm vi các dự án xây dựng do 
thành phố đầu tư và 13 dự án 
đầu tư xây dựng đường giao 
thông thuộc Đề án đầu tư xây 
dựng huyện thành quận đến 
năm 2025 đối với 5 huyện: Hoài 
Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia 
Lâm, Đan Phượng; trồng cây 
xanh thuộc dự án đầu tư công 
viên: Công viên khu đô thị Tây 
Nam Hà Nội, công viên Chu  
Văn An...      (Theo VietnamPlus)

Hà Nội lên kế hoạch trồng mới  
nửa triệu cây xanh
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Bình Định

Trang bị kỹ năng thực hành xã hội 
cho học sinh

Thời gian qua, các cấp, 
ngành trong tỉnh đã quan 
tâm triển khai nhiều hoạt 
động giúp học sinh trang bị 
kỹ năng thực hành xã hội cần 
thiết, làm hành trang cho 
cuộc sống tương lai.

Chơi mà học
Tại Ngày hội Học sinh 

(HS) 3 tốt năm 2023 được 
Tỉnh đoàn tổ chức cuối tuần 
qua tại Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn), 
một trong những chương trình 
được các HS quan tâm và tham 
gia nhiều nhất là Gala tuổi 18, 
trang bị các kỹ năng thực hành 
xã hội cần thiết. 

Tại đây, các HS đã được 
truyền đạt các chuyên đề về 
kỹ năng quản lý tài chính cá 
nhân, tư duy phản biện, đàm 
phán và từ chối. Với mỗi kỹ 
năng, Ban tổ chức đã dành 
nhiều thời gian xây dựng các 
tiểu phẩm, HS có cơ hội được 
tham gia trải nghiệm, tự đưa 
ra suy luận và cách giải quyết 
vấn đề của mình. 

Em Nguyễn Cẩm Ly (lớp 
11A2, Trường THPT FPT Quy 
Nhơn) cho hay, trong các 
chuyên đề, em ấn tượng với nội 
dung quản lý tài chính cá nhân 
và hiểu sâu về nguyên tắc chi 
tiêu theo công thức: 50% chi 
tiêu bắt buộc, 30% chi phí linh 
hoạt, 20% tiền tích lũy. “Em 
đang học nội trú, hằng tuần 

Chương trình Gala tuổi 18 tại Ngày hội Học sinh 3 tốt năm 2023.                                                                                                                      Ảnh: D.Đ

được cha mẹ cho một khoản 
tiền để tự chi tiêu. Thông qua 
kỹ năng này giúp em tự biết 
quản lý, tiết kiệm tiền, lập mục 
tiêu cho các kế hoạch và hạn 
chế các khoản mượn không cần 
thiết từ bạn bè”, Ly chia sẻ. 

Anh Đinh Chí  Công, 
Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - 
Trường học (Tỉnh đoàn) cho 
rằng, lâu nay chúng ta thường 
chú trọng dạy văn hóa, chưa 
coi trọng việc trang bị kỹ năng 
thực hành xã hội cho HS. “Tại 
chương trình, với mỗi kỹ năng, 
chúng tôi áp dụng các phương 
pháp trình bày trực quan sinh 
động để thu hút sự chú ý, quan 
tâm của HS; vừa giúp các em 
dễ hiểu, tiếp thu nhanh kiến 
thức, vừa tạo sân chơi để các 
em áp dụng kỹ năng vào thực 
tiễn, đưa ra cách giải quyết 
nhanh, hiệu quả nhất đối với 

từng vấn đề”, anh Công nói.
Thời gian qua, Trung tâm 

Hoạt động Thanh thiếu nhi 
tỉnh thường xuyên tổ chức 
các hoạt động thiết thực cho 
thanh thiếu nhi, như: Diễn đàn 
truyền thông về phòng chống 
đuối nước, tai nạn thương tích, 
xâm hại tình dục và bạo lực 
học đường; tư vấn tâm lý vượt 
qua chính mình; kỹ năng sử 
dụng mạng an toàn…

Phó Giám đốc Trung tâm 
Hoạt động Thanh thiếu nhi 
tỉnh Trần Ngọc Quỳnh cho 
biết: “Từ năm 2022 đến nay, 
Trung tâm đã tổ chức gần 60 
lớp kỹ năng dành cho thanh 
thiếu nhi tại nhiều trường 
học trên địa bàn tỉnh. Đây là 
hoạt động vừa học, vừa chơi, 
trang bị cho các em nhiều 
kiến thức, kỹ năng cần thiết 
để biết cách xử lý một số tình 

huống rủi ro, nguy hiểm có thể 
xảy ra với bản thân và người  
xung quanh”.

Hướng đến mục tiêu  
giáo dục toàn diện

Giáo dục kỹ năng thực hành 
xã hội cho HS tại các trường học 
là việc làm cần thiết, giúp HS tự 
tin bước vào cuộc sống tương 
lai. Vì vậy, việc tăng cường rèn 
luyện kỹ năng thực hành xã hội 
cho học sinh chính là nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, đáp 
ứng yêu cầu hội nhập hiện nay.

Tại Trường THPT Quốc học 
Quy Nhơn, bên cạnh việc dạy 
văn hóa, tích hợp kỹ năng thực 
hành xã hội trong một số môn 
học và triển khai các hoạt động 
ngoài giờ, nhà trường còn tạo 
nhiều sân chơi lành mạnh, bổ 
ích cho HS tham gia thông qua 
các CLB kỹ năng, như: Phản 

biện, tranh biện và hùng biện; 
nghệ thuật; tiếng Anh… Các 
CLB có số lượng thành viên 
từ 60 - 100 HS tham gia; tổ 
chức các hoạt động hằng tuần,  
hằng tháng.

Những năm qua, Đoàn 
Trường THPT chuyên Chu 
Văn An (TX Hoài Nhơn) đã chủ 
động xây dựng các hoạt động 
giáo dục kỹ năng thực hành xã 
hội lồng ghép qua những chủ 
đề: Tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật thông qua 
phiên tòa giả định; diễn đàn 
tuyên truyền sức khỏe sinh sản 
vị thành niên và chủ quyền biển 
đảo Tổ quốc; thanh niên với 
tình bạn, tình yêu và gia đình…

Em Trần Bảo Hân (lớp 12 
chuyên Văn, Trường THPT 
chuyên Chu Văn An) cho hay: 
“Tham gia các hoạt động ngoại 
khóa giúp em tự tin, có ý thức 
trong giao tiếp, ứng xử, tự lập 
và trưởng thành hơn. Em mong 
muốn nhà trường tổ chức nhiều 
sân chơi bổ ích, thiết thực cho 
chúng em tham gia”.

Theo Bí thư Đoàn Trường 
THPT chuyên Chu Văn An Trần 
Quang Quyền, giáo dục kỹ 
năng thực hành xã hội cho HS 
là một trong những hoạt động 
thường xuyên của nhà trường. 
Điều quan trọng nhất sau mỗi 
hoạt động là các em đã tự trang 
bị cho mình được nhiều kiến 
thức bổ ích, những kỹ năng cơ 
bản để chủ động trong xử lý 
tình huống, đối phó với những 
cám dỗ có thể xảy ra ngoài  
xã hội.                                   

                                  DUY ĐĂNG

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch thực hiện 
Chương trình phát triển thanh 
niên tỉnh Bình Định năm 2023. 
Yêu cầu quan trọng đặt ra là các 
sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố chủ 
động xây dựng kế hoạch thực 
hiện bám sát các mục tiêu, chỉ 
tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đảm 
bảo tính khả thi, đúng tiến độ, 
thời gian và phù hợp với điều 
kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, 
địa phương.

Theo Kế hoạch, các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến, 
quán triệt các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về thanh niên; 
Luật Thanh niên; Chiến lược 
phát triển thanh niên Việt Nam 
giai đoạn 2021 - 2030; Nghị 
quyết về phát triển thanh niên 
tỉnh Bình Định từ nay đến năm 
2030; Chương trình phát triển 
thanh niên tỉnh Bình Định từ 

nay đến năm 2030 và các văn 
bản liên quan. 

Đồng thời, xây dựng kế 
hoạch thực hiện hoặc có thể 
lồng ghép các mục tiêu, chỉ 
tiêu và nhiệm vụ được giao 
vào kế hoạch thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn, phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao và điều kiện 
phát triển KT-XH, đặc thù của 
cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Bên cạnh đó, chủ trì, phối 
hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp 
kiểm tra, đánh giá kết quả thực 
hiện Kế hoạch này theo chuyên 
đề, đột xuất hoặc lồng ghép 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm 
vụ công tác của các cơ quan, 
đơn vị, địa phương thuộc thẩm 
quyền quản lý ít nhất 1 lần 
trong năm, làm cơ sở để xem 
xét điều chỉnh, bổ sung hoặc 
đề xuất cấp có thẩm quyền điều 
chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ 
tiêu phát triển thanh niên phù 
hợp với thực tiễn.

M.LÂM

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN 2023:

Thực hiện phù hợp với điều kiện  
cụ thể của cơ quan, địa phương

Ngày 16.3, CLB Thanh niên 
tình nguyện Bình Định (YVC) 
tổ chức chương trình ra quân 
tháng Thanh niên tại TX An 
Nhơn. Cụ thể, YVC phối hợp 
với Đoàn phường Nhơn Hòa, 
Trường Tiểu học số 1 Nhơn 
Hòa tổ chức tuyên truyền pháp 
luật về trẻ em, hôn nhân và gia 
đình; hướng dẫn các kỹ năng 
phòng, chống bạo lực, xâm hại 
trẻ em và phòng, chống tai nạn 
thương tích.

Đưa con đến tham gia 
chương trình, chị Dương Nữ 
Hoàng Trang chia sẻ: “Cùng 
con dự chương trình này, tôi 
thấy rằng mình chưa đủ sát 
sao trong việc chia sẻ với con 
những vấn đề nhạy cảm như 
về giáo dục giới tính. Những 
kiến thức, kỹ năng có được từ 
chương trình có ích với cả hai 
mẹ con”.

Trong khuôn khổ chương 
trình còn diễn ra hoạt động đổi 
phế liệu lấy quà tặng là búp 
bê, các loại cây cảnh như sen 
đá, xương rồng...; các trò chơi 

Để những tháng năm tuổi trẻ  
không trôi qua vô ích

Học sinh đổi phế liệu nhận quà tại chương trình.  Ảnh: T.N

hoạt náo, trò chơi dân gian. 
Cùng với các hoạt động trên, 
CLB còn trao 10 suất quà (200 
nghìn đồng/suất) cho các học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn của 
Trường Tiểu học Nhơn Hòa.

Chủ nhiệm CLB Thanh niên 
tình nguyện Bình Định Huỳnh 
Văn Quý chia sẻ: “Bên cạnh 
nhiệm vụ chính là học tập, 
chúng tôi luôn dành sự quan 
tâm đến các hoạt động thiện 
nguyện, để những tháng năm 

tuổi trẻ thật sự có 
ích. Qua từng hoạt 
động, các thành 
viên của CLB cũng 
được học hỏi, trau 
dồi thêm nhiều 
kiến thức, kỹ năng 
để phục vụ tốt cho 
việc học tập cũng 
như công việc  
sau này”.

CLB Thanh niên 
tình nguyện Bình 
Định được thành  
lập  vào tháng 
4.2022, đến nay có 

hơn 40 thành viên là học sinh, 
sinh viên trên địa bàn TP Quy 
Nhơn. Hoạt động của CLB 
hướng đến công tác an sinh 
xã hội, văn hóa giáo dục, bảo 
vệ môi trường; đặc biệt quan 
tâm đến các đối tượng là trẻ 
em, người già và người có hoàn 
cảnh khó khăn. CLB hoạt động 
dưới sự hỗ trợ, chỉ đạo và giám 
sát của Trung tâm Tình nguyện 
quốc gia Việt Nam.

                  TÀI NGÂN - LÊ ĐIỀM
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Bình Định

App cho vay bủa vây
Là nhân viên văn phòng, nhiều tháng 

nay công ty ít việc, thu nhập giảm sút, chị 
Tr. (ở TP Quy Nhơn) nhập quần áo may 
sẵn về bán để trang trải cuộc sống, lo sữa, 
tã, học phí cho con. Hàng bị tồn, thiếu vốn 
quay vòng, thấy quảng cáo cho vay tiền 
nhanh, thủ tục đơn giản, không cần thế 
chấp, chị Tr. liên hệ. Để có thể vay được 
tiền trên app này, chị Tr. phải đồng ý cho 
app truy cập danh bạ điện thoại, thông 
tin tài khoản mạng xã hội… của cá nhân. 

“Tôi vay 15 triệu đồng trong 1 tuần, 
tới ngày tôi không xoay trả đủ nên vay 
tiếp app khác 20 triệu đồng nữa. Cứ thế, 
khi số nợ vay dồn từ các app lên gần  
200 triệu đồng, tôi bắt đầu bị các cuộc 
điện thoại hối thúc trả nợ mỗi ngày. 
Họ gọi điện cho người quen và còn 
dọa đăng ảnh tôi và gia đình khắp nơi… 
Hoảng sợ nên tôi đành nói thật với gia 
đình để cùng tìm cách tháo gỡ”, chị Tr. kể. 

Trường hợp của chị H. (ở TX An 
Nhơn) lại khác. Cuối năm 2022, chị H. 
nhận được cuộc gọi mời vay tiền, đang 
có nhu cầu nên chị H. thỏa thuận vay  
80 triệu đồng, trả góp mỗi tháng  
3,5 triệu đồng. Sau khi thực hiện theo 
hướng dẫn, chưa nhận được tiền nên 
chị H. điện thoại hỏi; đối tượng thông 
báo do điền sai thông tin nên chị H. 
cần đóng khoản phí 16 triệu đồng mới 
được giải ngân. 

Khi đó, tài khoản của chị H. chỉ có  
14 triệu đồng, người đó nói sẽ cho 
chị vay thêm 2 triệu cho đủ để đóng; 
chị tưởng thật nên chuyển tiền. Một 
người khác nữa gọi đến xưng nhân 
viên bảo hiểm của công ty, yêu cầu chị 
phải đóng tiền bảo hiểm khoản vay là  
9,6 triệu đồng. Cứ thế trong khoảng  
1 tuần, họ đưa ra rất nhiều lý do hối 
thúc chị chuyển tiền. 

Theo chị H., lỡ “đâm lao phải theo 
lao”, với hy vọng nhận lại phần nào 
trong số tiền đã chuyển trước đó, nên chị 
cố gắng vay mượn của nhiều người thân 
quen, tiếp tục chuyển thêm tiền. Cuối 
cùng, chị đã mất đến hơn 1,7 tỷ đồng.

Vay tiền qua app - tiền mất nợ mang
Không cần gặp mặt, không cần thế chấp, thủ tục đơn giản, nhận tiền ngay… là những lời quảng cáo hấp dẫn 

của nhiều ứng dụng vay tiền. Cái “bẫy ngọt ngào” này khiến nhiều người phải chịu lãi suất “cắt cổ”, bị đòi nợ theo 
kiểu khủng bố; không ít người trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo.

Với từ khóa “vay tiền online” trên thanh công cụ tìm kiếm Google, kết quả cho ra rất nhiều lời mời chào 
vay tiền với những điều khoản hết sức đơn giản, hấp dẫn (ảnh minh họa).                                               Ảnh: K.A

Ngày 10.3 vừa qua, chị N. (ở TP Quy 
Nhơn) cũng đã trình báo với cơ quan CA 
về việc bị lừa mất 320 triệu đồng, với thủ 
đoạn tương tự như chị H.

Cần thận trọng
Các app vay tiền trực tuyến thực chất 

là một ứng dụng cho vay tín chấp. Người 
vay không cần tài sản đảm bảo, thủ tục 
vay thuận lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên, 
theo thượng tá Trương Văn Phụng, 
Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CA 
tỉnh), quá trình xác minh cho thấy, trước 
khi chuyển tiền vào tài khoản của người 
vay, các đối tượng sử dụng app đã thu 
thập thông tin về người vay lẫn người 
thân, bạn bè để chuẩn bị cho việc đòi nợ. 

Vì thế, nếu người vay không trả thì 
các đối tượng sẽ thực hiện nhiều cách 
như gọi điện thoại đe dọa, bôi xấu hình 
ảnh… để ép người vay trả tiền. Trong 
trường hợp lừa đảo, các đối tượng đều 
sử dụng sim rác, sử dụng tên và địa chỉ 
“ma”; khi lừa được tiền của nạn nhân, 
chúng sẽ bỏ sim điện thoại, nạn nhân 
hoàn toàn không biết người cho vay là ai.

Trong trường hợp muốn sử dụng loại 
hình vay tiền trực tuyến, người dân cần 
tìm hiểu kỹ, nhận diện được ứng dụng 
vay vốn chính thống do các ngân hàng 
được Nhà nước công nhận cho vay. Trước 
khi tiến hành nhập thông tin và đăng ký 
vay, cần thận trọng tìm hiểu thông tin 
qua các kênh khác nhau, xác thực bằng 
cách gọi số điện thoại đường dây nóng 
(hotline) trên ứng dụng. Các đơn vị cung 
cấp dịch vụ, ứng dụng cho vay uy tín sẽ 
thể hiện đầy đủ các thông tin như: Tên 
công ty, mã số DN, địa chỉ, các chính sách 
cụ thể về lãi suất vay (trả nợ trước hạn, 
chậm trả...), mẫu hợp đồng, trách nhiệm 
của các chủ thể tham gia giao dịch...

“Đặc biệt, khi thực hiện giao dịch, 
người vay không được để bên cho vay 
truy cập tài khoản và danh bạ điện thoại 
cá nhân của mình. Đối với các tổ chức, 
cá nhân yêu cầu người vay chuyển tiền 
ngược lại với nhiều lý do, người vay 
cần tỉnh táo không làm theo và trình 
báo ngay với cơ quan chức năng, tránh 
hậu quả đáng tiếc”, thượng tá Phụng 
khuyến cáo.                                      KIỀU ANH

158/159 xã, 
phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật 

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban hành 
Báo cáo Kết quả đánh giá, công 
nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh. 

Theo đó, năm 2022, UBND 11 
huyện, thị xã, thành phố đã thành 
lập, kiện toàn hội đồng đánh giá 
tiếp cận pháp luật và tiến hành đánh 
giá, ban hành quyết định công nhận 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 
báo cáo kết quả công nhận cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 
bàn. Kết quả, có 158/159 xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2022 (xã Ân Tín, huyện Hoài Ân 
chưa đạt).

Trong quá trình thực hiện, khó 
khăn đáng chú ý là việc đánh giá 
chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm 
nhiều lĩnh vực, yêu cầu tài liệu 
đánh giá nhiều. Tuy nhiên, đội ngũ 
cán bộ, công chức trực tiếp tham 
mưu thực hiện công tác này còn rất 
hạn hẹp, công việc nhiều, trình độ 
chuyên môn chưa đồng đều. Vì vậy, 
việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp 
luật vẫn còn hạn chế, chất lượng 
chưa cao.                                    M.LÂM

Ngày 15.3, TAND huyện Tây Sơn 
đưa ra xét xử vụ án cố ý gây thương 
tích, tuyên phạt các bị cáo: Trần Đình 
Lạc (SN 1991) 30 tháng tù giam, Nguyễn 
Quốc Mỹ (SN 1993, cùng ở thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn) 18 tháng tù 
giam, Nguyễn Văn Tình (SN 1998, ở 
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa)  
24 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, vì bị nhóm của 
Trần Văn Hùng (SN 1983, ở thị trấn 
Phú Phong) đánh mình gây thương 
tích trước đó, Lạc đã rủ Nguyễn Ngọc 

Nguyên (SN 1995), Nguyễn Anh Tuấn 
(SN 1997, cùng ở huyện Vạn Ninh; 
đều không quen biết và mâu thuẫn gì 
với Hùng) và Mỹ đánh Hùng để trả 
thù, tất cả đều đồng ý. Tối 9.12.2021, 
Mỹ và Tuấn đi dạo thì phát hiện Hùng 
đang uống cà phê tại thị trấn Phú 
Phong. Mỹ chở Tình cầm dao tự chế, 
Tuấn chở Nguyên cầm dao Thái Lan 
đâm liên tục vào đầu, tay, lưng của 
Hùng, gây tổn hại sức khỏe 16%. 

Được biết, năm 2013, Lạc bị đưa 
vào cơ sở giáo dục 18 tháng, bị xử phạt 

hành chính về hành vi gây thương tích 
cho người khác. Cũng trong năm này, 
Mỹ bị xử phạt 12 tháng tù giam về tội 
cố ý gây thương tích. 

Đối với Nguyên, sau khi gây án 
tại Tây Sơn, đến ngày 15.12.2021, do 
nghi ngờ Tuấn chỉ vị trí nhà mình cho 
nhóm Hùng biết nên Nguyên đã dùng 
rựa chém Tuấn chết và chôn xác tại 
huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa), 
bị CA tỉnh Khánh Hòa bắt giam về tội 
giết người. 

VĂN PHONG

(BĐ) - Đó là trường hợp bị cáo 
Nguyễn Văn Hậu (SN 2000, ở huyện 
Phù Mỹ), do sử dụng nhiều loại ma túy 
dẫn đến hoang tưởng, ảo giác nên đã 
dùng dao chém nhiều người bị thương. 
Hành vi của Hậu đã phạm vào tội giết 
người, bị TAND tỉnh tuyên phạt mức 
án 15 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ  
30 phút ngày 6.3.2022, tại nhà bà 
Nguyễn Thị Thu (ở thôn An Lạc 2, xã 

Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ), Hậu đã dùng 
một con dao dài khoảng 40 - 50 cm 
chém mạnh liên tiếp vào vùng đầu, tay 
và lưng của bà Thu và chị Âu Thị Thu 
Hồng, cháu Lê Âu Bảo Ân cho đến khi 
các nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ đi để 
mặc hậu quả. 

Việc các bị hại không chết mà bị 
thương tích với tỷ lệ lần lượt là 76%, 
72% và 11% là nhờ được đưa đi cấp 
cứu kịp thời, nằm ngoài ý thức chủ 

quan của bị can Hậu. 
Theo kết luận giám định, tại thời 

điểm gây án Hậu bị mất khả năng nhận 
thức và khả năng điều khiển hành vi, 
nhưng đó là do bị can sử dụng nhiều 
loại chất ma túy trong thời gian dài 
gây nên. Do vậy, Hậu vẫn phải chịu 
trách nhiệm hình sự đối với hậu quả 
do hành vi phạm tội của mình gây ra 
đối với các bị hại.

N.LINH

“Ngáo đá” chém nhiều người, lãnh 15 năm tù giam

Hội CCB tỉnh 
Bình Định và 
Quảng Ngãi sơ kết 
1 năm phối hợp 
công tác 

Ngày 17.3, tại TX Hoài Nhơn, 
Hội CCB tỉnh Bình Định và Hội CCB 
tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị 
sơ kết 1 năm thực hiện chương trình 
phối hợp số 270/CTPH-CCB, ngày 
19.5.2022 về tham gia giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội ở địa bàn giáp ranh, giai đoạn 
2022 - 2025.

Sau 1 năm thực hiện chương 
trình phối hợp, hội CCB các cấp 
địa bàn giáp ranh 2 tỉnh đã phối 
hợp với các ngành, đoàn thể triển 
khai thực hiện nhiều hoạt động có 
hiệu quả và thiết thực phù hợp với 
điều kiện, nhiệm vụ công tác Hội và 
nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền 
địa phương giao; làm tốt công tác 
nắm tình hình, trao đổi thông tin 
kịp thời. Phát hiện, phối hợp xử lý 
các vụ việc liên quan đến ANTT; 
vận động nhân dân tích cực tham 
gia phong trào Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc gắn với các phong trào 
phát triển sản xuất, xóa đói giảm 
nghèo, thực hiện tốt chính sách an 
sinh xã hội…

Dịp này, Hội CCB 2 tỉnh tổ chức 
các hoạt động về nguồn, dâng hoa 
tại nơi thành lập LLVT tỉnh Bình 
Định, Di tích nơi cập bến tàu không 
số Lộ Diêu; thăm, động viên M ẹ 
Việt Nam anh hùng Trần Thị Sang 
(phường Hoài Thanh); trao tặng  
12 suất quà cho các hội viên có hoàn 
cảnh khó khăn của Hội CCB tỉnh 
Bình Định.

ANH TUẤN

3 bị cáo lãnh 72 tháng tù về tội cố ý gây thương tích
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Bình Định

Nâng cao chất lượng báo chí, đáp ứng nhu cầu 
thông tin ngày càng cao của nhân dân

Sáng 17.3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội 
Nhà báo Việt Nam và UBND TP Hà Nội 
chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ khai mạc 
Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ 
đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn 
hóa - Sáng tạo”.

Hội Báo toàn quốc 2023 tôn vinh 
những thành tựu to lớn và sự phát triển 
mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt 
Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí 
gắn liền với hoạt động lao động, sáng 
tạo của các nhà báo trong cả nước.

Trong 3 ngày (từ 17 - 19.3), Hội Báo 
toàn quốc 2023 mang đến cho công 
chúng và các nhà báo, hội viên nhiều 
hoạt động nghiệp vụ, văn hóa phong 
phú, góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa 
báo chí với công chúng, góp phần tuyên 
truyền, phổ biến các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân…

Phát biểu tại Hội báo, đồng chí 
Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương nhấn mạnh: Báo chí cách 
mạng Việt Nam là vũ khí tư tưởng sắc 
bén của Đảng và Nhà nước, luôn gắn bó, 
đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc XHCN của nhân dân ta.

Trong những năm qua, các cơ quan 
báo chí và những người làm báo cả 
nước đã thường xuyên đề cao sứ mệnh 
và trách nhiệm chính trị, bám sát định 
hướng của Đảng, nắm bắt thực tiễn, 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Báo 
chí cũng đã tích cực, chủ động, hiệu 
quả phản ánh trung thực, khách quan, 
góp phần quan trọng trong việc định 
hướng dư luận, tạo đồng thuận trong 
xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân 
vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, 
thông tin tuyên truyền về phục hồi và 
phát triển KT-XH, những thành tựu của 

Đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc 2023, sáng 17.3. 

công cuộc đối ngoại, tuyên truyền về xây 
dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác 
các quan điểm sai trái, thù địch.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 
lưu ý, với vai trò là một thành phần của 
văn hóa, đồng thời là một trong những 
phương tiện chủ lực phổ biến văn hóa tới 
toàn xã hội, các cơ quan báo chí cần tích 
cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi 
đua xây dựng môi trường văn hóa trong 
các cơ quan báo chí, xây dựng hoạt động 
tích cực hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày 
Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Mỗi cơ quan báo chí phải là một cơ 
quan văn hóa, mỗi người làm báo phải 
luôn có ý thức nâng cao văn hóa bản 
thân và đề cao các thành tố văn hóa, tinh 
thần nhân văn và cao hơn là vì lợi ích 
quốc gia, dân tộc trong sáng tạo, sáng 
tác các tác phẩm, góp phần giữ gìn và 
phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá 
trị văn hóa và sức mạnh con người Việt 
Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu 
nước, tự cường dân tộc, phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các cấp hội cần quán triệt sâu sắc 
Chỉ thị 43 của Ban Bí Thư Trung ương 
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với các hoạt động của Hội 
Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. 
Hội Báo toàn quốc tới đây cần không 
ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy các 
kinh nghiệm sẵn có để tổ chức theo 
hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả, 
tạo ra một ngày hội đối với báo giới cả 
nước và công chúng, tạo nên không khí 
thi đua sôi nổi giữa các cơ quan báo chí, 
các cấp hội và những người làm báo cả 
nước, góp phần nâng cao chất lượng 
báo chí và các sản phẩm báo chí, đáp 
ứng nhu cầu về thông tin ngày càng cao 
của nhân dân.

(Theo Nhân Dân)

Ngày 17.3, tại TP Vinh, Bộ Quốc 
phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo 
Trung ương, Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ 
chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Chu 
Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất 
sắc của cách mạng Việt Nam, người con 
ưu tú của quê hương Nghệ An”.

Đây là hoạt động kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân 
(17.3.1913 - 17.3.2023).                                            

Ban tổ chức nhận được 90 bài tham 
luận từ các nhà khoa học, các tướng lĩnh, 
sĩ quan và các tầng lớp nhân dân.

Tại hội thảo, các tham luận đã làm 
sáng tỏ quá trình hoạt động và những 
đóng góp to lớn của Đại tướng Chu Huy 
Mân với cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, 
làm rõ những chỉ đạo thực tiễn xuất 
sắc góp phần lập nên những chiến công 
vang dội trong hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
xâm lược; công lao của Đại tướng trong 
thực hiện nhiệm vụ quốc tế; những đóng 
góp quan trọng của Đại tướng đối với 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam XHCN.

Đồng thời, phân tích và làm sâu sắc 
hơn những quan điểm của Đại tướng 
Chu Huy Mân về đảm bảo sự lãnh đạo 
“tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt” của 
Đảng đối với LLVT; xây dựng Quân đội 
nhân dân vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng; đào tạo, rèn luyện cán bộ.

Khẳng định những giá trị tinh thần 
và bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt 
động cách mạng của Đại tướng Chu 
Huy Mân để vận dụng vào quá trình 
xây dựng Quân đội; tăng cường quốc 
phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tướng Chu Huy Mân nguyên là 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội 
đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

(Theo Lao Động)

Hội thảo khoa học 
kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh Đại tướng 
Chu Huy Mân

Ngày 16.3, Lớp cảnh sát cơ động 
đầu tiên với 150 chiến sĩ đã hoàn thành 
chương trình huấn luyện 180 ngày về 
chống khủng bố.

Trung tâm huấn luyện cho biết đã 
chọn lọc tinh hoa của nhiều môn phái 
để xây dựng các bài võ có động tác tấn 
công, phòng thủ uyển chuyển, tính 
sát thương cao, linh hoạt, sát thực tế  
chiến đấu.

Trong 180 ngày huấn luyện, các bài 
chiến đấu ở nhiều địa hình như sông 

nước, đầm lầy, nhà cao tầng, rừng núi 
được thực hiện nhiều lần.

Ngoài thời gian huấn luyện chính 
khóa, các chiến sĩ còn hành quân rèn 
luyện ban đêm có mang vác trọng lượng 
25 - 30 kg, quãng đường 20 - 25 km.

Trung tá Nguyễn Trọng Quảng, Phó 
giám đốc Trung tâm huấn luyện, cho 
biết với phương châm “một phút cũng 
luyện, một giây cũng rèn”, các chiến sĩ 
đã vượt qua nhiều bài tập khó trong môi 
trường khắc nghiệt.                (Theo VnE)

150 cảnh sát cơ động đầu tiên hoàn thành huấn luyện  
chống khủng bố

Đây là 150 chiến sĩ cảnh sát cơ động nghĩa vụ năm 
2022 được tuyển chọn để huấn luyện về chống 
khủng bố trong 180 ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc, 
miền Trung có thể đón đợt nắng nóng 
diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay.

Dự báo tại miền Bắc, trong các ngày 
18 - 19.3, vùng núi có mưa rào và giông 
rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực đồng 
bằng và ven biển Bắc Bộ trời có mưa 
phùn, sương mù rải rác vào đêm và sáng.

Từ ngày 20.3, miền Bắc hửng nắng, 
không mưa, nền nhiệt tăng dần. Từ ngày 
21 - 24.3, miền Bắc duy trì thời tiết ngày 
nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và 
đêm có mưa rào và giông vài nơi. Dự 
báo nhiệt độ cao nhất những ngày này 
ở miền Bắc từ 34 - 360C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa 
Thiên Huế, từ nay đến 20.3 duy trì hình 
thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm 
có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, 
trưa chiều trời nắng. Từ ngày 21 - 25.3, 
khu vực này có nắng nóng diện rộng với 
nhiệt độ cao nhất từ 35 - 370C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy 
văn Quốc gia cho biết, mùa hè năm nay 
đến sớm và gay gắt hơn so với năm 
2022. Dự báo, thời kỳ nửa cuối tháng 3 
có khả năng nắng nóng cục bộ ở miền 
Bắc, miền Trung, sau đó gia tăng về 
cường độ và mở rộng phạm vi vào 
tháng 4 - 5.

(Theo Báo Tin tức)

Miền Bắc và miền Trung sắp đón nắng nóng diện rộng

Dự báo, miền Bắc và miền Trung sắp bước vào đợt 
nắng nóng diện rộng.                                 Ảnh: TTXVN

 Sáng 17.3, Công ty BT Tour đã 
đón đoàn 16 khách Trung Quốc đến 
từ Thượng Hải trên chuyến bay đáp 
xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). 
Đây là đoàn khách đầu tiên TP HCM đón 
tiếp khi Trung Quốc khôi phục tour theo 
đoàn với Việt Nam (từ ngày 15.3). 

 Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Thủ 
tướng Chính phủ đề xuất xây dựng 
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
16/2021/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy 
định về kiểm định an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ theo trình tự, 
thủ tục rút gọn, theo đó miễn kiểm định 
lần đầu cho xe cơ giới mới, chưa qua sử 
dụng và điều chỉnh chu kỳ kiểm định 
phù hợp đối với một số loại xe cơ giới.

 Bamboo Airways đã tìm được 
nhà đầu tư mới để thay thế cho các 
cổ đông cũ (là cựu Chủ tịch Trịnh Văn 
Quyết và các cổ đông liên quan). Nhà 
đầu tư mới, ngoài việc thanh toán giá 
mua cổ phần, cũng đã đồng ý kế thừa 
và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa 
vụ thanh toán nợ gốc và lãi đối với các 
khoản vay trước đây do các cổ đông cũ 
đã dùng chính cổ phần Bamboo Airways 
để cầm cố, thế chấp cho các ngân hàng.

                            (Theo VnE, SGGP, CAND)
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Bình Định

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Viện KSND tỉnh Bình Định tuyển dụng:
- 14 công chức (9 nam, 5 nữ): Nghiệp vụ kiểm sát. 
- 1 nam công chức: Nghiệp vụ kế toán. 
Hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển.
Địa điểm, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức 

cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Định, số 04 Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 13.4.2023. 

Thông tin chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; 
phiếu đăng ký dự tuyển; môn thi, hình thức, nội dung, thời gian, địa 
điểm thi, lệ phí thi tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử  
www.vksbinhdinh.gov.vn và được niêm yết công khai tại Trụ sở 
Viện KSND tỉnh Bình Định. 

Mọi vướng mắc đề nghị liên lạc qua số điện thoại 0256.3826232.

  
 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

     THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 

huyện Phù Cát - Bình Định (gọi tắt là Agribank Chi nhánh Phù Cát) thực 
hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Nông Thành Điền và 
Trần Thị Thu Thủy như sau:

Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát.

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
- Tên tài sản: Tàu cá vỏ thép BĐ-99478-TS.
- Đặc điểm: Chiều dài: 27,50 m; Chiều rộng: 7,30 m; Chiều cao mạn: 

3,60 m; Tổng dung tích: 145,00.
- Máy: 

TT Ký hiệu máy Số máy Công suất 
(HP) Nơi chế tạo

1 YANMAR 6199 829 Nhật Bản

MP1 CUMMINS 30337536 470 Mỹ

MP2 CUMMINS 30327251 539 Mỹ

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 
940/2016 do Trung tâm đăng kiểm tàu cá cấp ngày 19.10.2016.

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: Bằng số: 3.900.000.000 đồng. Bằng 
chữ: Ba tỷ, chín trăm triệu đồng.

Từ ngày 3.3.2023 đến 16 giờ, ngày 21.3.2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu 
giá tài sản, địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian xem hồ sơ, tài liệu và thực trạng tài sản: Từ ngày 3.3.2023 
đến ngày 24.3.2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc tại Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện Phù Cát và xem thực trạng tài sản tại: Cảng cá 
Đề Gi, địa chỉ: Xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ, ngày 24.3.2023, 
tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ: Đơn vị tổ chức 
bán đấu giá: 

 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp
Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3822216; 0256.3812837
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát

Địa chỉ: Thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Số điện thoại: 0256.3850345

 Agribank Chi nhánh huyện Phù Cát
Địa chỉ: Số 44A đường 3 tháng 2, TT Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3850283, số fax: 0256.3850560

NGÀY VÀ ĐÊM 18.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

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

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không 

mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, không mưa. Tầm 

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

BỐ CÁO THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THỊ LINH CHÂU
1. Địa chỉ trụ sở: Số 206 đường Tây Sơn, phường Nguyễn Văn Cừ,  

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
2. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng số:  

4189/QĐ-UBND ngày 13.12.2022 của UBND tỉnh Bình Định.
3. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng số  

16/TP-ĐKHĐ-CC ngày 15.3.2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.
4. Ngày bắt đầu hoạt động: Ngày 1.4.2023.
5. Công chứng viên:
- Đỗ Thanh Hiếu, Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số:  

3218/QĐ-BTP ngày 1.12.2014 của Bộ Tư pháp.
- Nguyễn Thị Linh Châu, Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số: 

1660/QĐ-BTP ngày 2.8.2022 của Bộ Tư pháp.
- Đặng Văn Quí, Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số:  

1107/QĐ-BTP ngày 17.5.2018 của Bộ Tư pháp.
Đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Thanh Hiếu - Trưởng Văn phòng 

công chứng.

  
 

  
 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Quyền sử dụng đất ở: 77 lô đất ở tại Khu dân cư thuộc dự án đường kết nối 

giữa QL1 cũ và QL1 mới tại Km 1145+540 và 12 lô đất ở tại Khu dân cư khu phố 
2, phường Bồng Sơn; 40 lô đất ở tại Khu dân cư khu phố Tăng Long 1, phường 
Tam Quan Nam; 34 lô đất ở tại Khu dân cư khu phố Lại Khánh, phường Hoài Đức;  
23 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Tân Trung (điểm số 2), xã Hoài Châu; 15 lô đất 
ở tại các Khu dân cư xã Hoài Châu Bắc; 20 lô đất ở tại Khu dân cư khu phố Đệ  
Đức 1, phường Hoài Tân; 15 lô đất ở tại các Khu dân cư phường Hoài Thanh Tây; 
13 lô đất ở tại Khu dân cư khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc; 13 lô đất 
ở tại Khu dân cư khu phố Ca Công, phường Hoài Hương; 9 lô đất ở tại các Khu dân 
cư phường Hoài Thanh, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Mục đích sử dụng đất: Đất 
ở nông thôn và đất ở đô thị; Hình thức giao đất: Giao đất ở có thu tiền sử dụng 
đất thông qua hình thức đấu giá; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.  

Diện tích: Từ 90 m2/lô đến 284 m2/lô. 
Giá khởi điểm: Từ 393.600.000 đồng/lô đến 3.612.000.000 đồng/lô. 
2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát 

triển quỹ đất TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: Số 06 đường 28/3, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 

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

4. 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 đấu giá đang tọa lạc. 

5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ 
tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, 
đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham 
gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, tổ chức cuộc đấu giá: Theo Thông báo đấu 
giá tài sản số 173/TBĐGTS-ĐD ngày 14.3.2023.  

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

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

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

nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu 
cầu để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ của 
một lô đất 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



11THỨ BẢY, 18.3.2023 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Căn cứ Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11.6.2021 và Thông tư 
51/2022/TT-BQP ngày 16.1.2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 
tư 59/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực 
hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội. 

Bộ CHQS tỉnh Bình Định thông báo tuyển sinh quân sự năm 2023 như sau: 
1. Các Học viện, Trường tuyển sinh:
a) Đào tạo Đại học quân sự:
- 7 Học viện: Kỹ thuật quân sự. Quân y, Biên phòng, Phòng không - Không 

quân, Khoa học quân sự, Hậu cần và Hải quân.
- 9 Trường Sĩ quan: Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Thông 

tin, Không quân, Tăng Thiết giáp, Đặc công và Phòng hóa.
b) Đào tạo Cao đẳng quân sự: Trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh 

vào đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật Hàng không. 
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công 

dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự 
tuyển không hạn chế. 

- Nữ thanh niên ngoài quân đội: Tuyển 10% chi tiêu cho các ngành: Bác sĩ 
Quân y tại Học viện Quân y và các ngành đào tạo ngoại ngữ, quan hệ quốc 
tế tại Học viện Khoa học quân sự. Tuyển không quá 6% trên tổng chỉ tiêu 
vào đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y 
sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đối với các ngành được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành được 
tuyển tối thiểu 2 thí sinh.

3. Tiêu chuẩn:

a) Tự nguyện: Thí sinh tự nguyện đăng ký xét tuyển vào trường quân sự, 
khi trúng tuyển chấp hành sự phân công ngành học; Khi tốt nghiệp chấp 
hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng.

b) Chính trị, đạo đức: Lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, 
đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Có phẩm chất đạo đức tốt, là đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

c) Văn hóa: Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT theo giáo 
dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

d) Sức khỏe: Tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt điểm 1 và điểm 2 theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30.6.2016 
của Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện 
nghĩa vụ quân sự. Chi tiết sơ tuyển sức khỏe của học viện, trường có tiêu 
chuẩn quy định riêng cho từng đối tượng.

4. Về độ tuổi (tính đến năm dự tuyển):
a) Thanh niên ngoài quân đội từ 17 đến 21 tuổi.
b) Quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia 

công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.
5. Về hồ sơ: Mỗi thí sinh phải làm 2 bộ hồ sơ riêng biệt: 1 bộ hồ sơ đăng 

ký sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát hành và 1 bộ 
hồ sơ đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD & ĐT phát hành.

6. Thời gian đăng ký sơ tuyển: Từ ngày 15.3.2023 đến ngày 20.5.2023 
tại Ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ CHQS tỉnh Bình Định (qua Ban  
Quân lực) để trao đổi thống nhất. 

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2023

  
 

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX
CHI NHÁNH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX BÌNH ĐỊNH

  
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch 

vụ Petrolimex Bình Định (PTC Bình Định) là đơn vị thuộc Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam.

PTC Bình Định có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:
I. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, làm việc tại 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
II. Yêu cầu: 
- Tuổi đời không quá 35 tuổi.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Kế toán.
- Trình độ tin học: Chứng chỉ B.
- Sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự.
- Ưu tiên: Nam, có kinh nghiệm, có năng khiếu văn hóa, thể thao. 
III. Yêu cầu về hồ sơ:
1. Đơn xin việc (viết tay).
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.
3. Giấy khám sức khỏe (thời hạn không quá 6 tháng từ thời điểm nhận hồ sơ).
4. Văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng).
5. Giấy khai sinh, giấy CMND/CCCD.
6. Sổ BHXH (nếu có).
7. Ảnh 4 x 6: 4 tấm (trong thời hạn 6 tháng).
IV. Mức lương và các chế độ phúc lợi khác: Trực tiếp trao đổi khi phỏng vấn.
V. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 16.3.2023 đến hết ngày 15.4.2023.
Ứng cử viên có thể gửi hồ sơ xin việc: Trực tiếp hoặc qua Bưu điện tới 

Phòng TCHC-KT, QL 1D, khu vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định (Anh Tân - Phó Giám đốc Chi nhánh, điện thoại: 0914.100.101 hoặc chị 
Giang - Quản lý nhân sự, điện thoại: 0931.832.887).

Lưu ý: PTC Bình Định chỉ thông báo lịch phỏng vấn cho các ứng cử viên 
đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ đối với các ứng viên không trúng tuyển.

Trân trọng!

CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

1. Số lượng: 1 người.

2. Yêu cầu:
- Trình độ: Đại học hoặc cao đẳng (Hệ chính quy).

- Chuyên ngành: Tự động hóa.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Trình độ B hoặc tương đương).

- Vi tính: Tin học văn phòng (Trình độ B hoặc tương đương).

- Giới tính: Nam;  Tuổi: ≤ 40. 

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành.
3. Địa điểm làm việc: TP Quy Nhơn.                                                                                                               

 Quyền lợi người lao động khi được tuyển:
- Công việc ổn định lâu dài và nhiều cơ hội phát triển.

- Lương và phụ cấp: Theo thỏa thuận.

- Hợp đồng lao động và các chế độ bảo hiểm: Theo quy định của nhà nước.

 Hồ sơ tuyển dụng:
- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch (Có chứng thực của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe theo quy định (Của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp).

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (Có chứng thực).

- Bản sao CMND/ CCCD (Có chứng thực).

- 3 ảnh 4 x 6.

 Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31.3.2023.
 Hồ sơ gửi về: 

PHÒNG TỔNG HỢP - CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN

Địa chỉ: KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3741098

* Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi ứng viên không trúng tuyển.                   
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Bình Định

Việt Nam hợp tác với ASEAN hỗ trợ 
Myanmar tiến tới giải pháp hòa bình

Đại hội đồng LHQ khóa 77 ngày 16.3 
đã tổ chức phiên họp để thảo luận về 
tình hình Myanmar.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng 
Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn đại 
diện thường trực Việt Nam tại LHQ - đã 
bày tỏ quan ngại của Việt Nam về tình 
hình Myanmar hơn 2 năm qua vẫn chưa 
có dấu hiệu cải thiện, nền kinh tế bị tàn 
phá, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, 
tác động lớn đến phụ nữ và trẻ em.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nhấn 
mạnh điều kiện tiên quyết là tất cả các 
bên liên quan cần phải kiềm chế tối đa, 
chấm dứt bạo lực và khởi động tiến trình 
đối thoại ý nghĩa, bao trùm, nhằm đạt 
được giải pháp hòa bình và bền vững 
phù hợp với ý chí và lợi ích của nhân 
dân Myanmar.

Việt Nam kêu gọi tất cả các bên thực 
hiện đầy đủ và hiệu quả Đồng thuận 5 
điểm đã được các nhà Lãnh đạo ASEAN 
thông qua, bảo đảm tiếp cận nhân đạo 
và y tế cho tất cả người dân và tuân thủ 
luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là bảo 
vệ dân thường.

Về vai trò của ASEAN, Việt Nam hoan 
nghênh nỗ lực của Indonesia - quốc gia 
giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN 
năm 2023, đồng thời ủng hộ hợp tác chặt 
chẽ giữa LHQ và ASEAN trong thúc đẩy 

giải quyết vấn đề Myanmar, trong đó có 
sự hợp tác giữa hai Đặc phái viên của 
LHQ và ASEAN, giữa Trung tâm điều 
phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và quản 
lý thiên tai (AHA) với các cơ quan LHQ 
trong cứu trợ nhân đạo.

Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế 
hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN, thúc đẩy 
đối thoại và hòa giải trên cơ sở tôn trọng 
chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ 

của Myanmar.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng 

định với vai trò là thành viên ASEAN 
và Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm 
kỳ 2023 - 2025, Việt Nam sẽ tiếp tục phối 
hợp chặt chẽ với ASEAN và cộng đồng 
quốc tế hỗ trợ Myanmar vượt qua khó 
khăn, thúc đẩy đối thoại, tăng cường 
hiểu biết và thu hẹp những khác biệt.

(Theo TTXVN)

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ.                   Ảnh: TTXVN 

Trong tuyên bố mới nhất vừa công 
bố ngày 17.3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc 
cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm 
cấp Nhà nước Nga từ ngày 20 - 22.3 theo 
lời mời của Tổng thống Nga Putin.

Cuối tháng 2 vừa qua, Trung Quốc 
đã công bố tài liệu lập trường về giải 
pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng 
Ukraine gồm 12 điểm nhằm chấm dứt 
xung đột tại quốc gia này.

Theo truyền thông quốc tế, không 
chỉ thăm Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình dự kiến sẽ tiến hành một cuộc 
gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine 
Volodymyr Zelensky, tuy nhiên Bắc 
Kinh chưa xác nhận thông tin này.

(Theo VOV.VN)

Chủ tịch Trung Quốc 
Tập Cận Bình thăm 
Nga từ ngày 20 - 22.3

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng 
thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng 
đỉnh BRICS ở Brasilia, Brazil, năm 2019.       
                                                                             Ảnh: Sputnik

“Chúng tôi không ghi nhận việc đã 
xảy ra một cuộc diệt chủng ở Ukraine. 
Chúng tôi vẫn tiếp tục lần theo các bằng 
chứng và lưu ý một số khía cạnh có thể 
đặt ra nghi vấn về khả năng xảy ra diệt 
chủng, nhưng chưa đưa ra bất kỳ kết 
luận nào ở đây”, Erik Mose, người đứng 
đầu Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập về 
Ukraine, nói với phóng viên ngày 17.3.

Ủy ban cũng công bố báo cáo dựa 
trên hơn 500 cuộc phỏng vấn cũng như 
hình ảnh vệ tinh và kết quả thăm thực 
địa, cáo buộc Nga thực hiện một số hành 

động ở Ukraine như giết người, tra tấn 
và cưỡng ép đưa trẻ em khỏi nước này.

Theo Ủy ban, lực lượng Nga đã thực 
hiện các cuộc tấn công “bừa bãi” vào 
Ukraine, không thực hiện các biện pháp 
bảo vệ dân thường.

“Ủy ban cũng phát hiện LLVT 
Ukraine thực hiện các hành vi vi phạm 
luật nhân đạo quốc tế và nhân quyền và 
một số tội ác chiến tranh như tấn công 
bừa bãi, tra tấn tù binh Nga”, tuyên bố 
cho biết.

(Theo VnExpress.net)

LHQ không phát hiện hành động diệt chủng ở Ukraine

Quân y Ukraine sơ tán người lính bị thương khỏi 
tiền tuyến gần Bakhmut ngày 8.3.            Ảnh: AFP

Theo đài ABC ngày 17.3, Australia có 
thể mua tới 220 tên lửa Tomahawk và 
thiết bị hỗ trợ từ Mỹ như một phần của 
thỏa thuận được ký kết theo hiệp ước 
AUKUS (liên minh an ninh Mỹ, Anh và 
Australia).

Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ 
khí dẫn đường trị giá tới 895 triệu USD, 
ban đầu sẽ được trang bị cho các tàu khu 
trục lớp Hobart của hải quân và sau đó 
có thể được lắp đặt trên các tàu ngầm 
lớp Virginia của Australia sau khi được 
mua lại từ Mỹ trong thập kỷ tới.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương 
vụ này sẽ cải thiện khả năng “tương 
tác” của Australia với các lực lượng của 
Mỹ và Anh, cũng như khả năng “đóng 
góp vào các sứ mệnh các bên cùng  
quan tâm”.

(Theo Vietnam+)

Mỹ cung cấp vũ khí 
dẫn đường trị giá 
895 triệu USD  
cho Australia

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu khu trục 
USS Stethem lớp Burke.               Nguồn: AFP/TTXVN

Nhật Bản công bố lệnh trừng phạt  
nhằm vào 3 quan chức Triều Tiên

Theo Sputnik News, ngày 17.3, 
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản 
Hirokazu Matsuno thông báo chính 
phủ nước này đã áp đặt trừng phạt 3 
quan chức Triều Tiên liên quan đến việc 
phát triển các chương trình hạt nhân 
và tên lửa của Triều Tiên nhằm đáp 
trả vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn 
đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 
hôm 16.3.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao 
Nhật Bản, những cá nhân bị đưa vào 
danh sách đen lần này gồm ông Jon Il 
Ho - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp 
Đạn dược; ông Kim Su Gil - cựu Cục 
trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội 
Nhân dân Triều Tiên và ông Yu Jin - 
cựu Cục trưởng Cục Công nghiệp  
Đạn dược.

 Lực lượng không quân Hoàng gia 
Thái Lan (RTAF) đang đệ trình ngân sách 
40 tỷ baht (1,2 tỷ USD) cho tài khóa 2024, 
với số tiền bổ sung cần thiết cho việc nâng 
cấp và thay thế máy bay thiết yếu.
 Tướng Khaled al-Mahjoub - chỉ huy 

cơ quan liên lạc của nhà lãnh đạo Khalifa 
Hafta tại Libya - ngày 16.3 xác nhận hơn 2 
tấn urani tự nhiên mà Cơ quan Năng lượng 
Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trước đó thông 
báo bị thất lạc đã được tìm thấy.
 Ngày 16.3, nhà chức trách bang 

Minnesota, miền Bắc nước Mỹ, tiết lộ 
rằng nhà máy điện hạt nhân gần  
TP Minneapolis đã xảy ra sự cố tràn nước 
nhiễm xạ lên tới hơn 1,5 triệu lít.
 Tổng thống Colombia Gustavo 

Petro ngày 16.3 cho biết số người thiệt 
mạng trong vụ nổ mỏ than ngày 14.3 ở 
tỉnh Cundinamarca của nước này đã tăng 
lên 21 người sau khi lực lượng cứu hộ tìm 
thấy 10 thi thể nạn nhân mắc kẹt dưới  
lòng đất. (Theo TTXVN)

Tuyên bố lưu ý các biện pháp trừng 
phạt bao gồm lệnh cấm mọi hình thức 
giao dịch và đóng băng tất cả tài sản tại 
Nhật Bản của những người này.

(Theo Báo Tin Tức)

Tên lửa đạn đạo Hwasong-17 rời bệ phóng trong 
buổi diễn tập ngày 16.3.                              Ảnh: KCNA


