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Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí 
nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6
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Đa dạng 
sân chơi hè cho 
thanh thiếu nhi

Cùng với nỗ lực của cơ quan Thuế, các sở, ngành 
đang triển khai nhiều biện pháp nhằm quản lý và 
chống thất thu ngân sách, đảm bảo nguồn lực tài 
chính của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phục hồi, 
phát triển kinh tế.

Cùng vào cuộc quản lý và
chống thất thu thuế

Công bố điểm thi 
vào lớp 10

KIỂM SOÁT IUU

Không chỉ ở trung tâm TP Quy Nhơn, nếu 
đi dọc các tuyến đường về hướng các xã 
ngoại thành như Nhơn Hội, Nhơn Hải, 
Nhơn Lý, hay trên những tuyến đường ven 
biển mới… ta sẽ thấy hoa lá tươi xanh, 
màu sắc không kém các tuyến phố lớn ở 
khu vực nội thành. 

Xanh thêm 
những nẻo phố xa

u6

Phạm pháp 
hình sự tinh vi, 
manh động

nhìn từ hoạt động tuyên truyền
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về phối hợp liên ngành trong thực hiện các giải pháp cấp bách 

liên quan tới tháo gỡ thẻ vàng IUU, bên cạnh hoạt động chuyên môn của ngành NN&PTNT, 
các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương cũng nỗ lực triển khai tuyên truyền chính sách, 

thực thi Luật Thủy sản 2017 và chống vi phạm IUU. u3
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Bình Định

Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí 
nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT tặng hoa chúc mừng Ban 
Biên tập và biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Bình Định nhân kỷ niệm 
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6).           Ảnh: PHAN TUẤN

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 97 năm 
Ngày Báo chí Cách mạng Việt 
Nam (21.6.1925 - 21.6.2022), 
được sự ủy quyền của UBND 
tỉnh, sáng 17.6, Đoàn công tác 
của tỉnh gồm đại diện lãnh đạo 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở 
TT&TT đã đi thăm, chúc mừng 
các cơ quan báo chí gồm: Báo 
Bình Định, Đài PT&TH Bình 
Định, Hội Nhà báo tỉnh và 
các cơ quan thông tấn, báo chí 
thường trú tại Bình Định.

Tại các nơi đến thăm, đại 
diện đoàn công tác đã cảm 
ơn những đóng góp của các 
cơ quan thông tấn, báo chí 
trong việc kịp thời chuyển tải 
thông tin thời sự diễn ra trên 
địa bàn tỉnh đến đông đảo bạn 
đọc trong và ngoài nước. Đáng 
ghi nhận là các cơ quan báo 
chí đã kịp thời thông tin đầy 
đủ, chính xác tình hình phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh; các biện pháp khôi 
phục, phát triển KT-XH sau 
đại dịch Covid-19; công tác 
đảm bảo an sinh xã hội cho 
nhân dân... 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, Sở TT&TT cam kết 
sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, 
tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ 
phóng viên các cơ quan báo 
chí, thông tấn có môi trường 

hoạt động nghiệp vụ báo chí, 
tác nghiệp thuận lợi, an toàn, 
hiệu quả.
l Sáng cùng ngày, UBND 

TX Hoài Nhơn tổ chức gặp mặt 
các cơ quan thông tấn, báo chí 
Trung ương, địa phương đóng 
trên địa bàn tỉnh và các phóng 
viên, kỹ thuật viên, phát thanh 
viên công tác tại Trung tâm 
VH-TT-TT TX Hoài Nhơn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, 
lãnh đạo TX Hoài Nhơn trân 
trọng cảm ơn các cơ quan báo 
chí của Trung ương và địa 
phương đã luôn đồng hành 
cùng với Đảng bộ,  chính 

quyền thị xã đưa nhiều tin, 
bài viết về thị xã trên tất cả 
các lĩnh vực, góp phần quan 
trọng trong việc quảng bá 
hình ảnh quê hương và con 
người Hoài Nhơn thân thiện 
đến với bạn đọc trong và 
ngoài nước.

Đại diện các cơ quan thông 
tấn, báo chí cũng cảm ơn sự 
quan tâm của địa phương đã 
tổ chức buổi gặp mặt, mong 
muốn địa phương tiếp tục tạo 
điều kiện, hỗ trợ các phóng 
viên, nhà báo trong quá trình 
tác nghiệp được thuận lợi.

NGUYỄN HÂN - ÁNH NGUYỆT

Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội VH-TT các dân tộc 
thiểu số miền núi toàn tỉnh năm 2022

Phần thi 
dệt thổ 

cẩm truyền 
thống thể 
hiện tính 
kế thừa, 

giữ nghề 
truyền 

thống của 
đồng bào 

các dân tộc 
thiểu số 

miền núi 
trong tỉnh. 

Ảnh: NGỌC 
NHUẬN

(BĐ) - Tiếp nối chuỗi hoạt 
động sau lễ khai mạc Ngày hội 
VH-TT các dân tộc thiểu số miền 
núi toàn tỉnh lần thứ XVI - năm 
2022, ngày 17.6, nhiều chương 
trình được tổ chức, thu hút đông 
đảo người dân địa phương và 
du khách tham dự.

Trong đó, phần thi trình 
diễn lễ hội dân gian tại khu 
vực nhà trại của 6 đơn vị tham 
gia, gồm: Diễn tấu cồng chiêng, 
múa xoang trong lễ cầu may của 

Công bố điểm thi vào lớp 10 
l Phúc khảo điểm thi từ ngày 17.6 đến 11 giờ ngày 20.6

(BĐ) - Sáng 17.6, Sở GD&ĐT 
công bố điểm thi kỳ thi tuyển 
sinh vào lớp 10 năm học 2022- 
2023, sớm 1 ngày so với kế 
hoạch. Hiện, kết quả điểm đã 
được niêm yết tại 41 điểm thi. 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 
năm học 2022 - 2023 diễn ra 
trong 2 ngày 10 - 11.6, với hơn 
18.000 thí sinh tham dự. Các 
thí sinh thi vào lớp 10 THPT 
thi 3 môn: Ngữ văn, Toán, 
Tiếng Anh; riêng thí sinh dự 
thi vào 2 trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn và Chu Văn An 
dự thi thêm môn chuyên 

tương ứng.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 

Nguyễn Đình Hùng cho biết, 
với việc điểm thi công bố sớm 1 
ngày, Sở đã chỉ đạo các trường 
THPT có học sinh dự thi tiến 
hành nhận đơn phúc khảo của 
thí sinh cũng sớm hơn 1 ngày 
so với kế hoạch, từ ngày 17.6 
đến 11 giờ ngày 20.6. 

Sở GD&ĐT sẽ thực hiện 
chấm phúc khảo; dự kiến công 
bố kết quả xét tuyển sinh, 
điểm chuẩn vào các trường 
trước ngày 28.6.   

MAI HOÀNG

11 thiết bị tham dự Hội thi 
thiết bị đào tạo tự làm tỉnh 
năm 2022

(BĐ) - Ngày 17.6, tại Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn, Sở LĐ-TB&XH khai mạc 
Hội thi thiết bị đào tạo tự làm 
tỉnh Bình Định năm 2022. 

Hội thi có 11 thiết bị dự thi 
do 1 tác giả, 10 tập thể tác giả 
sáng chế, sáng tạo. Trường CĐ 
Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 
có 6 thiết bị tự làm do 15 nhà giáo 
và 3 sinh viên nghiên cứu, sáng 
tạo. Trường CĐ Cơ điện - Xây 
dựng và Nông lâm Trung bộ có 
5 thiết bị tự làm do 10 nhà giáo 
sáng chế, sáng tạo. Các thiết bị 
tự làm thuộc các ngành, nghề: 

Điện công nghiệp, công nghệ ô tô,  
cơ khí, máy tính và công nghệ 
thông tin, điện tử công nghiệp…

Trong 3 ngày (từ ngày 17- 
19.6), các tác giả trình diễn, 
thuyết minh thiết bị tự làm trước 
ban giám khảo. Kết thúc hội thi, 
Ban tổ chức trao giải thưởng cho 
các thiết bị tự làm đạt giải, lựa 
chọn các thiết bị có chất lượng, 
đạt giải cao ở mỗi nhóm ngành, 
nghề để củng cố, hoàn thiện, 
tham dự Hội thi thiết bị đào tạo 
tự làm toàn quốc lần thứ VII (tổ 
chức vào tháng 10.2022).   

NGUYỄN MUỘI

Tặng quà con đoàn viên, người lao động và trẻ em khó khăn
(BĐ) - Nhân Tháng Hành 

động vì trẻ em năm 2022, sáng 
17.6, LĐLĐ tỉnh tổ chức trao 
quà hỗ trợ 38 trẻ em có thành 
tích cao trong học tập là con của 
đoàn viên, người lao động đang 
gặp khó khăn trong toàn tỉnh.

Mỗi suất quà trị giá 650 

nghìn đồng, gồm 500 nghìn 
đồng tiền mặt và quà. Tổng 
trị giá quà 24,7 triệu đồng, từ 
nguồn kinh phí hỗ trợ phụ nữ 
và trẻ em nghèo do LĐLĐ tỉnh 
quản lý.
l Nhân Tháng Hành động 

vì trẻ em năm 2022, sáng 17.6, 

CLB Tình nguyện viên CTĐ 
Bạch Mai Trang trực thuộc Hội 
CTĐ TX Hoài Nhơn cùng Xã 
đoàn Hoài Châu tổ chức tặng 
50 suất quà, mỗi suất 300 nghìn 
đồng cho trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn xã.

NGỌC TÚ

Thành lập HTX Mai vàng 
Nhơn An

Sáng 17.6, xã Nhơn An tổ 
chức Hội nghị thành lập HTX 
Mai vàng Nhơn An tại thôn 
Háo Đức, xã Nhơn An, TX  
An Nhơn.

HTX được thành lập với 20 
thành viên, tổng số vốn điều 
lệ đăng ký là 100 triệu đồng. 
Ngành nghề sản xuất, kinh 
doanh của HTX là trồng mai 
giống, mai lâu năm, cung cấp 
vật tư, phân bón, thuốc trừ 
sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp; hoạt động 
dịch vụ sau thu hoạch…

Mục tiêu của HTX là sản 
xuất, nhân giống cây mai và 
các loại cây khác nhằm cung 
cấp sản phẩm trong và ngoài 
tỉnh. Kết nối cung cầu, xây 
dựng chuỗi sản xuất và tiêu 
thụ chuyên nghiệp, phục 

vụ sản phẩm với giá cả phù 
hợp, kịp thời, đảm bảo chất 
lượng, giảm chi phí đầu vào, 
tăng năng suất đầu ra và tăng 
thu nhập cho từng thành viên 
tham gia vào HTX.

Tại hội nghị, các đại biểu 
đã thông qua Điều lệ, phương 
án sản xuất, kinh doanh của 
HTX; bầu Hội đồng quản trị 
gồm 3 thành viên, ông Nguyễn 
Hữu Phúc được bầu làm Chủ 
tịch kiêm Giám đốc HTX.

Cũng tại hội nghị, Liên 
minh HTX tỉnh đã công bố 
và trao Bằng công nhận của 
UBND tỉnh cho 5 làng nghề 
trồng Mai cảnh xã Nhơn An 
gồm: Háo Đức, Tân Dương, 
Thanh Liêm, Trung Định và 
Thuận Thái (ảnh).

THANH MINH

đồng bào Bana huyện Hoài Ân; 
tái hiện lễ mừng về nhà mới của 
đồng bào Chăm H’roi huyện Vân 
Canh; lễ mừng thần lúa về làng 
của đồng bào Bana K’riêm huyện 
Vĩnh Thạnh; trình diễn tái hiện 
lễ cúng mở kho lúa của đồng bào 
H’re huyện An Lão; lễ hội mừng 
cơm mới của đồng bào Bana 
huyện Tây Sơn; lễ cúng mừng 
xây dựng nhà rông của đồng bào 
Bana huyện Phù Cát.

Phần thi dệt thổ cẩm truyền 

thống có sự tham gia của 6 
nghệ nhân, đại diện các đơn 
vị diễn ra tại khu vực trại trung 
tâm. Các nghệ nhân với đôi tay 
khéo léo, tỉ mẩn dệt nên những 
tấm thổ cẩm trong thời gian 
180 phút. Ban tổ chức sẽ chấm 
và trao giải phần thi này cho 
các nghệ nhân có sản phẩm dệt 
thổ cẩm bảo đảm thời gian quy 
định, sản phẩm đạt yêu cầu về 
mỹ thuật có hoa văn thể hiện 
sắc thái riêng, độc đáo, có tính 
kế thừa sản phẩm nghề truyền 
thống.

Tối cùng ngày, 12 thí sinh đại 
diện các đơn vị tham gia phần 
thi chung khảo người đẹp, với 
các nội dung: Trình diễn trang 
phục dân tộc truyền thống, tài 
năng, ứng xử.
l Cũng trong ngày 17.6 đã 

diễn ra một số nội dung thi đấu 
của môn bắn nỏ, đẩy gậy, kéo 
co. Ở môn bóng đá nam 5 người 
đã xác định được 4 đội bóng lọt 
vào bán kết gồm: Vĩnh Thạnh, 
Tây Sơn (bảng A); Vân Canh, An 
Lão (bảng B).    
   HOÀNG QUÂN - NGỌC NHUẬN

Ảnh: THANH MINH
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Công bố điểm thi vào lớp 10 Kiểm soát IUU - 
nhìn từ hoạt động tuyên truyền

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về phối hợp liên ngành trong thực hiện các giải pháp cấp bách liên quan tới 
tháo gỡ thẻ vàng IUU, bên cạnh hoạt động chuyên môn của ngành NN&PTNT, các sở, ngành liên quan, chính quyền địa 
phương cũng nỗ lực triển khai tuyên truyền chính sách, thực thi Luật Thủy sản 2017 và chống vi phạm IUU.

Sở Ngoại vụ tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân tại hội nghị.                        Ảnh: THU DỊU

Sáng 17.6, Sở Ngoại vụ phối 
hợp với UBND huyện Phù Mỹ tổ 
chức hội nghị tuyên truyền một 
số văn bản pháp luật về biển, 
biên giới trên biển và các vấn đề 
liên quan đến biển, đảo cho ngư 
dân huyện Phù Mỹ. Đông đảo 
các chủ thuyền, thuyền trưởng, 
bạn thuyền, chủ hộ có con em 
làm nghề đi biển đã đến dự.

Mưa dầm để thấm sâu
Trò chuyện với nhiều ngư 

dân đến tham dự hội nghị về 
IUU và các vấn đề liên quan 
đến thực thi pháp luật trên 
biển, được biết, họ có nghe 
nhiều lần tuyên truyền về 
chống khai thác IUU. Song, 
để hiểu biết tường tận về vấn 
đề IUU và thực thi Luật Thủy 
sản 2017, các vấn đề liên quan 
tới biển, đảo thì họ không 
hình dung hết được. Các văn 
bản quy định pháp luật tuy có 
sẵn nhưng việc đọc hiểu hoàn 
toàn không dễ. Vì vậy nhiều 
bà con cho hay, được tiếp xúc 
trực tiếp, nghe giải thích cụ thể, 
chi tiết, tường tận các vấn đề 
gắn liền với biển, với hoạt động 
khai thác thủy sản sao cho hợp 
pháp… là rất hữu ích. 

Ông Võ Hùng Vy, ở thôn 
Tân Phụng 2, xã Mỹ Thọ, xác 
nhận: Nghe tuyên truyền, giải 
thích trực tiếp như thế này lợi 
nhiều lắm. Tôi nghe - hiểu rồi 
giải thích, truyền đạt lại cho 
con mình - thế hệ thứ 2 theo 
nghề biển, cho bà con lối xóm. 

Tương tự, ngư dân Nguyễn 

Văn Minh, chủ tàu cá BĐ 92239-
TS, ở thôn Xuân Thạnh, xã Mỹ 
An, cho hay: Quanh năm ở 
ngoài biển, ngư dân coi biển 
là nhà, là nơi mưu sinh nên ai 
cũng gắn bó, ai cũng biết phải 
bảo vệ vùng biển của mình. 
Không phải ngư dân nào cũng 
cố ý vi phạm, mà phần nhiều là 
vì chưa hiểu tới nơi tới chốn. Vì 
vậy những buổi tập huấn, đối 
thoại theo kiểu chỉ rõ làm như 
thế này là đúng, bà con đừng 
làm như thế kia mà thành sai, 
chúng tôi sẽ hiểu và nhớ lâu, 
biết cách thực hành. Về IUU tôi 
nghe cũng nhiều rồi, nhưng 
hôm nay được trò chuyện, 
nghe cán bộ ngành Thủy sản 
giải thích cụ thể về hậu quả 
lâu dài, áp lực về rút thẻ vàng 
IUU tắc nghẽn toàn bộ hoạt 
động xuất khẩu thủy sản, ảnh 
hưởng tới trực tiếp từng ngư 

dân, tôi thấm thía hơn việc phải 
làm đúng, phải hành nghề biển 
đúng với quy định.

Chung tay ngăn chặn 
vi phạm IUU 

Theo UBND huyện Phù Mỹ, 
toàn huyện có 1.069 tàu cá hoạt 
động trên biển. Tháng 10.2017, 
khi Liên minh châu Âu rút thẻ 
vàng với thủy sản Việt Nam, 
thực hiện chỉ đạo của UBND 
tỉnh, huyện Phù Mỹ triển khai 
nhiều giải pháp ngăn chặn vi 
phạm IUU. 

Năm 2020, Phù Mỹ có 1 tàu 
cá vi phạm vùng biển nước 
ngoài, năm 2021 có 2 tàu cá. 
Đầu năm 2022 đến nay, Phù Mỹ 
chưa có trường hợp vi phạm 
vùng biển nước ngoài, song lại 
có tới 12 lượt tàu cá bị cảnh báo 
di chuyển vào vùng cấm - đây 
là dấu hiệu cho thấy nguy cơ 

vi phạm IUU ở Phù Mỹ rất cao. 
Trước tình hình này, UBND 

huyện Phù Mỹ vừa triển khai 
các giải pháp ở địa phương: 
Giao cho chính quyền xã ven 
biển bám sát hoạt động của ngư 
dân, thực hiện đầy đủ công tác 
tuyên truyền, xử lý nghiêm các 
tàu cá vi phạm, đồng thời gắn 
trách nhiệm của người đứng 
đầu trong thực hiện ngăn chặn 
vi phạm IUU. Đồng thời, huyện 
phối hợp với các đơn vị, sở, 
ban, ngành của tỉnh trong phối 
hợp triển khai các giải pháp 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Ông Hồ Ngọc Chánh, Phó 
Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, 
cho biết: “Vi phạm của ngư dân 
bắt nguồn từ nhận thức và hiểu 
biết của họ về các quy định pháp 
luật trên biển chưa tới nơi tới 
chốn. Từ thực tế này và tâm tư 
nguyện vọng của ngư dân, sắp tới 
chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt 
động tuyên truyền phù hợp để 
giúp bà con thấu hiểu và hoạt 
động nghề cá có trách nhiệm hơn.

Ông Nguyễn Thái Bình, 
Giám đốc Sở Ngoại vụ, cho 
biết: “Việc tổ chức tuyên truyền 
nhằm gia tăng phổ biến thông 
tin cho ngư dân liên quan hoạt 
động của họ trên biển, công 
tác bảo hộ ngư dân và tàu cá 
Việt Nam trong hoạt động trên 
biển. Trong bối cảnh mà EC rút 
thẻ vàng với thủy sản của Việt 
Nam, việc tăng cường tuyên 
truyền chính sách pháp luật về 
biển, đảo là cách để ngư dân 
hiểu, thực thi đúng và gỡ thẻ 
vàng thủy sản”.          THU DỊU

l Trong 2 ngày (17 và 20.6), Sở Ngoại vụ phối 
hợp với UBND huyện Phù Mỹ tổ chức hội nghị 
tuyên truyền cho ngư dân các vấn đề liên quan 
đến biển, đảo, với các nội dung: Hiệp định phân 
định ranh giới trên biển Việt Nam - Thái Lan; Hiệp 
định phân định thềm lục địa giữa hai nước Việt 
Nam - Indonesia; Hiệp định phân định ranh giới 
lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 
với Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ; quy trình bảo 
hộ ngư dân Việt Nam. Một số nội dung chủ yếu về 
Luật Biển Việt Nam. Một số nội dung về Luật Thủy 
sản 2017 và kiểm soát IUU.
l “Cảnh báo thẻ vàng của EC ảnh hưởng dây 

chuyền tới toàn bộ hoạt động sản xuất của ngành 
Thủy sản Việt Nam, ảnh hưởng tới sinh kế của ngư 

dân. Cho nên, cùng với công tác quản lý về mặt 
nhà nước, Chi cục Thủy sản tích cực phối hợp với 
các địa phương, sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh chú 
trọng vào tuyên truyền, lồng ghép cho ngư dân 
hiểu hơn”.                                  Ông TRẦN KIM DƯƠNG, 

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản
l “Hội nghị phổ biến một số nội dung chủ yếu 

về Luật Biển Việt Nam và Nghị định số 71/2015/
NĐ-CP ngày 3.9.2015 của Chính phủ về quản lý 
hoạt động của người, phương tiện trong khu vực 
biên giới biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đây 
là cách mà chúng tôi đồng hành hỗ trợ bà con ngư 
dân yên tâm vươn khơi, bám biển” .

Thượng tá LÊ HỮU TỶ, 
Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh

l Ngày 17.6, tại Trường 
Chính trị tỉnh, Học viện 
Chính trị khu vực III phối hợp 
với Tỉnh ủy Bình Định tổ chức 
sơ kết lớp Cao cấp lý luận 
Chính trị - Hành chính khóa 
19 (2021- 2023), hệ không 
tập trung tại Bình Định. Tham 
gia lớp học có 56 học viên 
là cán bộ chủ chốt hoặc dự 
nguồn các chức danh chủ 
chốt của các sở, ban, ngành, 
đoàn thể cấp tỉnh, huyện và 
tương đương. Lớp học khai 
giảng ngày 18.10.2021, đến 
nay, lớp đã học xong 12 môn, 
trong đó học trực tuyến 7 
môn, học trực tiếp 5 môn. 

DƯƠNG LINH
l Hơn 100 cán bộ công 

đoàn các cấp cùng đại diện 
công nhân, lao động của các 
công ty, DN trong toàn tỉnh 
đã tham dự Hội nghị tư vấn 
chăm sóc sức khỏe cho cán 
bộ công đoàn, đoàn viên, 
công nhân lao động, đặc 
biệt sau khi mắc Covid-19 
và hướng dẫn cách làm hồ 
sơ để hưởng chính sách hỗ 
trợ tiền thuê nhà theo Quyết 
định 08/2022/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. Hội 
nghị do LĐLĐ tỉnh tổ chức 
ngày 17.6. 

NGỌC NGA
l Trong 2 ngày 15 - 16.6, 

Huyện đoàn Tuy Phước phối 
hợp với Trung tâm hoạt 
động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ 
chức Diễn đàn truyền thông 
về bảo vệ môi trường cho 
hơn 800 học sinh 2 trường: 
Tiểu học số 3 Phước Sơn và 
THCS Phước Hiệp. Thông qua 
Diễn đàn, các học sinh có 
thêm kiến thức, kỹ năng về 
công tác bảo vệ môi trường, 
từ đó hình thành thói quen 
bảo vệ môi trường, góp 
phần gìn giữ môi trường 
sống xanh - sạch - đẹp.

LAI XUÂN
l Chiều 16.6, Đồn Biên 

phòng Mỹ An phối hợp với 
Hội LHPN xã Mỹ Thọ (huyện 
Phù Mỹ) tổ chức lễ ra mắt 
CLB “Phụ nữ với chiến sĩ Biên 
phòng”. CLB có 20 thành viên. 
Việc thành lập CLB nhằm đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động hội viên, phụ nữ 
tích cực tham gia phong trào 
“Toàn dân tham gia bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh 
biên giới quốc gia trong tình 
hình mới”, góp phần giữ gìn 
ANTT địa bàn biên giới biển.

 HẰNG NGA
l Vào lúc 1 giờ ngày 

17.6, lực lượng kiểm ngư 
thanh tra thuộc Chi cục Thủy 
sản Bình Định bắt quả tang 
1 thuyền máy (chưa xác định 
được chủ sở hữu) đang sử 
dụng xung điện xiết máy để 
khai thác thuỷ sản trái phép 
tại lạch Khe Đá, trên đầm 
Thị Nại, đoạn giáp ranh giữa 
xã Phước Hòa (huyện Tuy 
Phước) và xã Nhơn Hội (TP 
Quy Nhơn). Tổ công tác đã 
lập biên bản và đưa phương 
tiện, tang vật về Chi cục Thủy 
sản để xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

THIÊN PHÚC

Hội thảo về Phát triển KT-XH huyện Tây Sơn đến năm 2030 
và tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 16.6, UBND huyện Tây 
Sơn tổ chức Hội thảo khoa học về 
Đề án “Phát triển KT-XH huyện 
đến năm 2030 và tầm nhìn đến 
năm 2050”.

Tại hội thảo, các đại biểu được 
nghe đơn vị tư vấn (Viện nghiên 
cứu phát triển KT-XH tỉnh Bình 
Định) báo cáo đề án “Phát triển 

KT-XH huyện đến năm 2030 và 
tầm nhìn đến năm 2050” với các 
nội dung chính: Thực trạng phát 
triển  KT-XH huyện Tây Sơn giai 
đoạn 2016 - 2020; về phát triển 
các khu vực kinh tế; thu chi ngân 
sách và đầu tư phát triển; phát 
triển các lĩnh vực văn hóa - xã 
hội; kết cấu hạ tầng; các nguồn 

lực và yếu tố tác động đến phát 
triển KT-XH huyện…

Các đại biểu cũng tập trung 
thảo luận, góp ý các nội dung 
của Đề án.

Kết luận hội thảo, lãnh đạo 
huyện Tây Sơn đề nghị đơn vị tư 
vấn  tiếp thu ý kiến đóng góp của 
các ngành, sớm hoàn chỉnh đề án. 

Đề nghị Viện nghiên cứu phát 
triển KT-XH tỉnh đánh giá sát thực 
trạng và lợi thế của huyện Tây 
Sơn so với các địa phương khác. 
Xác định trụ cột tăng trưởng của 
huyện và có giải pháp tổng thể, 
trọng tâm để đẩy mạnh phát triển 
KT-XH; tích hợp đề án của huyện 
với đề án của tỉnh.    VĂN PHONG

TIN VẮN
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Theo phản ánh của người dân xã 
Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ), hiện nay, 
tại khu vực rừng dương thuộc các thôn 
Hưng Tân, Hòa Hội Nam và Hòa Hội 
Bắc (xã Mỹ Thành), hằng đêm có đến 
hàng chục lượt xe tải vào khai thác 
cát trái phép chở đi tiêu thụ, gây thất 
thoát tài nguyên khoáng sản. 

Từ phản ánh của người dân, tối 
10.6, chúng tôi đến xã Mỹ Thành, đi 
qua trụ sở UBND xã chừng 100 m rồi rẽ 
phải là đến rừng dương nằm ven biển. 
Không khó để phát hiện những đồi cát 
trắng mịn vun cao dọc bãi biển nay đã 
không còn; mà xuất hiện dày đặc vết 
bánh xe ra vào chở cát. Những đồi cát 
dọc bờ biển thuộc thôn Hòa Hội Nam 
đã bị múc chỗ lồi, chỗ lõm, nhiều hố 
sâu đến vài mét, rộng hàng trăm mét 
vuông còn in dấu hiện trường của hoạt 
động khai thác cát. Thậm chí, chiếc xe 
múc vẫn nằm chờ sẵn trong hố cát chờ 
xe tải đến để hoạt động. 

Bà N.T.L. (ở thôn Hòa Hội Nam) 
phản ánh: “Cát tặc” hoạt động vào ban 
đêm là chính; riêng thứ Bảy, Chủ nhật 
hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tình trạng 
này diễn ra công khai, xe chở cát phá 
nát con đường qua địa bàn thôn Hòa 
Hội Nam, bụi bay mịt mù vào nhà.

Tại khu vực đồi cát dọc bãi biển 
thôn Hưng Tân, sau một thời gian dài 
bị khai thác cát, xuất hiện rất nhiều 
hố sâu lòng chảo, mỗi hố rộng hàng 
chục mét vuông. Ông Lê Văn Thành 
(ở thôn Hưng Tân) cho biết: Các đối 
tượng khai thác cát trộm chủ yếu là 
người địa phương, một số ở các xã 
lân cận như Mỹ Thọ, Mỹ Chánh… Do 
khai thác cát trộm nên hầu hết xe chở 
cát chạy nhanh, không che chắn cẩn 
thận, cát rơi vãi đầy đường, vừa gây ô 
nhiễm môi trường, vừa mất ATGT; đã 
có nhiều vụ TNGT xảy ra, khiến người 
dân rất lo lắng.

Làm việc với phóng viên, ông Hồ 
Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ 

Gọi điện tới đường dây nóng Báo 
Bình Định, người dân ở khu tái định 
cư (TĐC) Bắc sông Hà Thanh (thuộc 
tổ 48, khu phố 9A, phường Đống Đa, 
TP Quy Nhơn), phản ảnh: Khu phố nơi 
họ sinh sống hình thành cách đây hơn 
5 năm; phục vụ TĐC cho các hộ dân ở 
phường Đống Đa, Nhơn Bình (TP Quy 
Nhơn) có đất, nhà bị giải tỏa thực hiện 
các dự án. Hiện nay, người dân xây 
dựng nhà ở đã phủ kín trên 90% tổng 
diện tích khu TĐC; hạ tầng cơ sở cũng 
tương đối đảm bảo.

Tuy nhiên, điều khiến người dân ở 
đây bức xúc, băn khoăn là tất cả đường 
giao thông thuộc khu TĐC Bắc sông 
Hà Thanh chưa được đặt tên; kéo theo 
nhà của người dân cũng chưa được 
gắn bảng số nhà. Thực trạng này khiến 
người dân khi giao dịch mua bán hàng 
hóa; gửi thư từ, giấy tờ bằng phương 
thức chuyển phát qua bưu điện hoặc 
thông qua nhân viên giao, nhận hàng 
gặp nhiều khó khăn, bất tiện. 

Ông Muộn Văn Toàn, Trưởng khu 
phố 9A, cho biết: Khu TĐC Bắc sông 
Hà Thanh đã có trên 300 hộ dân tới 
xây dựng nhà cửa và sinh sống. Dân 
cư đông như vậy nhưng nơi đây chưa 
có tên đường, số nhà khiến cán bộ khu 

TRUNG ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG 
NAM TRUNG BỘ: 

Trao nhà tình nghĩa cho 
người dân ở Vân Canh

(BĐ) - Chiều 16.6, Trung đoàn Cảnh 
sát cơ động Nam Trung bộ tổ chức 
khánh thành và trao nhà tình nghĩa cho 
gia đình chị Thanh Thị Gã (làng Canh 
Thành, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh) 
nhân dịp kỷ niệm 12 năm thành lập 
Trung đoàn (16.6.2010 - 16.6.2022).

Đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ 3 do đơn 
vị xây dựng cho người dân trên địa bàn 
huyện Vân Canh, với kinh phí 180 triệu 
đồng/nhà. Trung đoàn cũng đảm nhiệm 
việc thi công xây dựng cả 3 ngôi nhà. 

Dịp này, đơn vị còn trao 50 suất quà 
cho 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
của xã Canh Hòa.                               K.A

Trao 56 triệu đồng cho 
2 người có hoàn cảnh 
khó khăn ở Hoài Nhơn

Ngày 15.6, đại diện Báo Sài Gòn 
Giải phóng tại Bình Định phối hợp với 
chính quyền địa phương đến thăm và 
trao số tiền 28 triệu đồng do bạn đọc 
Báo ủng hộ cho anh Huỳnh Văn Trường 
(SN 1977, ở khu phố Thiết Đính Bắc, 
phường Bồng Sơn). Hoàn cảnh gia đình 
anh Trường hiện tại rất quẫn bách; anh bị 
lao phổi nặng, vợ là chị Nguyễn Thị Đến  
(SN 1975) bị tai biến sản khoa, liệt nửa 
thân người đi lại rất khó nhọc; còn đứa 
con trai bỏ nhà đi biệt xứ từ năm 2017. 
Nguồn sống của hai vợ chồng chỉ còn 
trông cậy vào khoản trợ cấp người khuyết 
tật 540 nghìn đồng/tháng của chị Đến. 

Cùng ngày, đại diện Báo Sài Gòn 
Giải phóng đã đến thăm và trao 7 triệu 
đồng cho gia đình anh Ngô Văn Kiểm 
(SN 1971, ở khu phố Công Thạnh, 
phường Tam Quan Bắc). Vợ anh Kiểm 
bị chấn thương bán cầu đại não nằm 
liệt giường từ năm 2011 đến nay; anh bị 
chấn thương cột sống trong lúc đi làm 
thuê trên biển năm 2014 nên không làm 
được việc nặng. Trước đó, ngày 15.4, bạn 
đọc Báo đã ủng hộ gia đình anh Kiểm  
21 triệu đồng.                         D.B.SƯƠNG

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

Trao quà, tặng nhà 
Nhân ái tại Tây Sơn

Ngày 15.6, Đoàn Khối các cơ quan 
tỉnh và Huyện đoàn Tây Sơn phối hợp tổ 
chức ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 
và khánh thành, bàn giao công trình 
thanh niên nhà Nhân ái tại xã Vĩnh An, 
huyện Tây Sơn.

Tại chương trình, các đơn vị đã tổ 
chức các hoạt động an sinh xã hội như: 
Khám, phát thuốc cho 100 người dân có 
hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất học 
bổng (trị giá 10 triệu đồng) cho các học 
sinh vượt khó học giỏi; tặng 10 phần quà 
cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

Đoàn Khối cũng tổ chức khánh thành 
và bàn giao công trình thanh niên nhà 
Nhân ái năm 2022 cho gia đình anh Đinh 
Lay - thanh niên có hoàn cảnh khó khăn 
ở làng Kon Giọt 1, xã Vĩnh An. Đoàn 
Khối các cơ quan tỉnh và Chi đoàn Sở 
Xây dựng hỗ trợ gia đình anh Lay 50 
triệu đồng để xây nhà. Đoàn Khối và Chi 
đoàn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
tỉnh tặng nhiều đồ gia dụng, giúp gia 
đình ổn định cuộc sống.       HUY HOÀNG

Vô tư khai thác cát trái phép

Thành, thừa nhận toàn bộ hoạt động 
khai thác cát tại Hưng Tân, Hòa Hội 
Nam và Hòa Hội Bắc đều trái phép. 
Trước thực trạng này, lãnh đạo xã đã 
thành lập tổ công tác để xử lý. Dù có 
tổ công tác canh giữ, nhưng các đối 
tượng rất tinh vi, theo dõi thời gian, 
lịch làm việc của các thành viên tổ 
công tác để hoạt động, vì vậy rất khó 
phát hiện, xử lý.

Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND 
xã đã phát hiện, tạm giữ phương tiện 
khai thác và lập biên bản xử phạt hành 
chính trong lĩnh vực tài nguyên và 
khoáng sản đối với 3 trường hợp khai 
thác cát trái phép, mỗi trường hợp 2 
triệu đồng. Tuy nhiên, các đối tượng 
rất liều lĩnh, lì lợm, vẫn tái phạm dù 
đã ký cam kết. 

“Để khắc phục tình trạng trên, thời 
gian đến, UBND xã sẽ tiếp tục mời các 

đối tượng là chủ máy đào lên làm việc 
để quán triệt và cam kết không được 
khai thác cát trái phép. Đồng thời, tổ 
công tác sẽ tăng tần suất kiểm tra”, 
ông Vinh cho hay.

VĂN LƯU

Xe múc nằm chờ sẵn trong hố cát chờ xe tải đến 
để hoạt động.                                                                  Ảnh: V.LƯU

Xe tải chở cát trộm đi tiêu thụ.                      Ảnh: V.LƯU 

Khổ vì “đường không tên, nhà không số”

phố gặp nhiều khó khăn trong quản 
lý nhân, hộ khẩu. Ngoài ra, khi khu 
phố gửi giấy tờ thông báo cho người 
dân hoặc đi thu các khoản phí cũng 
rất vất vả.    

Về việc này, ông Phan Tấn Vũ, Chủ 
tịch UBND phường Đống Đa, xác nhận: 
Những khó khăn, vất vả mà người 
dân ở khu TĐC Bắc sông Hà Thanh 
và cán bộ khu phố 9A gặp phải do nơi 
đây chưa có tên đường, số nhà là có. 
Phường mong phòng, ban chức năng 
của TP Quy Nhơn sớm xem xét, giải 
quyết để người dân được thuận lợi 

trong việc giao dịch, mua 
bán hàng hóa.

Ông Nguyễn Công 
Vịnh, Phó Chủ tịch UBND 
TP Quy Nhơn, cho rằng: 
Trước kia, khu TĐC Bắc 
sông Hà Thanh do Trung 
tâm Phát triển quỹ đất 
tỉnh thực hiện xây dựng 
hạ tầng. Do một số vướng 
mắc nên hạ tầng cơ sở 
nơi đây chưa hoàn thiện; 
UBND TP Quy Nhơn đã 
và đang tiếp tục xây dựng 
hoàn thiện. Đây là nguyên 
nhân chính khiến đường 

giao thông ở đây chưa được đặt tên.
Tới đây, UBND TP Quy Nhơn chỉ 

đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố rà 
soát, lên phương án, kế hoạch đặt tên 
đường để trình cấp thẩm quyền xem 
xét. Trước mắt, để thuận tiện trong việc 
giao dịch, liên hệ của người dân, thành 
phố sẽ cắm bảng tên đường theo số thứ 
tự như trong quy hoạch ban đầu của 
khu TĐC. Người dân cũng có thể gắn 
tạm bảng số nhà theo số lô đất, số thứ 
tự đường như trong quyết định giao 
đất TĐC trước kia.           

                VĂN LỰC

Một góc khu dân cư TĐC Bắc sông Hà Thanh.                                       Ảnh: V.L



5KINH TẾTHỨ BẢY, 18.6.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

5 tháng đầu năm 2022, tổng 
thu ngân sách nhà nước phát 
sinh trên địa bàn tỉnh  hơn  
6.298 tỷ đồng, đạt 55,9% dự 
toán, tăng 20,3% so với cùng kỳ 
năm 2021. Trong đó, thu thuế 
nội địa trên 5.827 tỷ đồng, đạt 
57,1% dự toán, tăng 21,3% so 
với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập 
khẩu 466,673 tỷ đồng, đạt 51% 
so với dự toán, tăng 10,8% so 
với cùng kỳ. 

Chủ động các giải pháp thu 
Tuy nhiên, theo Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Phi Long, 
dịch bệnh Covid-19 vẫn còn 
phức tạp, khó lường; giá xăng 
dầu, nguyên vật liệu, công 
lao động tăng cao, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của DN 
và người dân còn khó khăn… 
chắc chắn tác động đến công 
tác quản lý và thu thuế những 
tháng còn lại của năm 2022. Vì 
vậy, để đảm bảo thu ngân sách 
năm 2022 đạt kết quả tốt, Cục 
Thuế tỉnh phải tiếp tục  chủ 
công trong thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, thu thuế; các sở, ngành 
cũng phải xắn tay vào cuộc, 
phát huy tinh thần trách nhiệm 
trong công tác chống thất thu 
ngân sách. 

Cùng vào cuộc quản lý và chống thất thu thuế 
Cùng với nỗ lực của cơ quan 
Thuế, các sở, ngành đang 
triển khai nhiều biện pháp 
nhằm quản lý và chống thất 
thu ngân sách, đảm bảo 
nguồn lực tài chính của tỉnh 
để thực hiện nhiệm vụ phục 
hồi, phát triển kinh tế.

Công chức ngành Thuế tư vấn, hướng dẫn người dân kê khai thuế chuyển nhượng bất động sản.                                        Ảnh: TIẾN SỸ

Để đảm bảo thu đúng thu 
đủ cho ngân sách, ngành Thuế 
tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ 
công nghệ thông tin vào công 
tác quản lý, thu thuế; hỗ trợ, tạo 
điều kiện thuận lợi để người 
nộp thuế phát triển sản xuất 
kinh doanh và tự giác kê khai, 
nộp thuế. Từ nay đến cuối 
năm, chú trọng khai thác các 
nguồn thu còn tiềm năng, mở 
rộng các nguồn thu mới. Cùng 
với đó, tăng cường thu thuế 
và chống thất thu trên các lĩnh 
vực: Thương mại điện tử; kinh 
doanh bất động sản; khai thác 
tài nguyên khoáng sản; các DN 
phát sinh chuyển nhượng cổ 
phần, vốn góp. 

Ông Nguyễn Đẩu, Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết: 

Chúng tôi thiết lập mặt bằng 
quản lý thuế mới đối với từng 
loại hình DN hoạt động trên 
các lĩnh vực: Thương mại, vận 
tải, xây dựng, bất động sản, 
xăng dầu, sản xuất gỗ, đá, viên 
nén, điện, khai thác tài nguyên 
khoáng sản, xuất nhập khẩu; 
đồng thời, quan tâm nhiều hơn 
đến các công trình, dự án để 
thu triệt để các khoản thu vãng 
lai, thuế tài nguyên, phí bảo vệ 
môi trường, tiền thuê đất, tiền 
sử dụng đất…

Các ngành cùng vào cuộc 
Ông Lê Hoàng Nghi, Giám 

đốc Sở Tài chính, phân tích: Năm 
nay, tỉnh ta cùng lúc triển khai 
nhiều việc quan trọng, tác động 
rất lớn đến quốc kế dân sinh; 

đặc biệt là nỗ lực hết sức để khôi 
phục nhiều lĩnh vực sau khi tạm 
qua dịch Covid-19. Vì thế, lãnh 
đạo tỉnh rất quan tâm đến công 
tác thu ngân sách. Ý thức cao về 
vấn đề này, chúng tôi tăng cường 
khai thác nguồn lực tài chính từ 
tài sản công nhằm huy động vốn 
cho phát triển kinh tế. Cùng đó, 
là thực hiện nghiêm quy định 
về đấu giá khi thực hiện bán, 
chuyển nhượng, cho thuê tài sản 
công, giao đất, cho thuê đất, khai 
thác khoáng sản... nhằm quản lý 
tốt nguồn thu. 

Sở KH&ĐT chủ động cung 
cấp thông tin liên quan đến các 
dự án đăng ký đầu tư, dự án 
đang thực hiện cho cơ quan 
Thuế biết để quản lý, thu thuế; 
phối hợp với Cục Thuế tỉnh 

thực hiện cưỡng chế bằng biện 
pháp thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký DN đối với những 
trường hợp cố tình chây ỳ 
không thực hiện nghĩa vụ thuế; 
đồng thời phối hợp kiểm tra, 
xử lý tình trạng DN bỏ địa chỉ 
kinh doanh, sau đó xin thành 
lập mới DN để trốn thuế.  

Sở TN&MT tăng cường 
công tác quản lý trên lĩnh vực 
đất đai, tài nguyên nước, tài 
nguyên khoáng sản và chia sẻ 
thông tin với cơ quan Thuế cơ 
sở dữ liệu về địa chính đất đai, 
tài nguyên, khoáng sản; các 
hợp đồng thuê đất... để quản 
lý thuế. “Sở TN&MT tiếp tục 
phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế 
tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm 
tra thực tế tại các điểm mỏ khai 
thác, kho bãi khoáng sản; kiên 
quyết xử lý các trường hợp khai 
thác khoáng sản trái phép và 
không thực hiện nghĩa vụ nộp 
thuế”, ông  Lê Văn Tùng, Giám 
đốc Sở TN&MT cho hay.

Các, sở, ngành: Công 
thương, Xây dựng, TT&TT, 
Tư pháp, CA tỉnh… cũng 
cần tăng cường kiểm tra, 
giám sát hoạt động đầu tư, 
sản xuất kinh doanh trên các 
lĩnh vực quản lý và cung cấp 
thông tin cho Cục Thuế tỉnh 
biết để quản lý, thu thuế. Đại 
tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó 
Giám đốc CA tỉnh, cho biết, 
CA tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ 
hơn với Cục Thuế tỉnh trong 
điều tra, xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật về thuế; cung 
cấp danh sách những phương 
tiện chuyển nhượng, sang tên, 
đổi chủ, để ngành Thuế quản lý, 
thu thuế.             PHẠM TIẾN SỸ 

Tốt nghiệp ra trường với chuyên 
ngành Nông học, Trường ĐH Quy 
Nhơn, đi làm xa một thời gian đến 
năm 2019, anh Phan Hoàn Hảo  
(SN 1994, ở thôn Tú Thủy, xã Phước 
Hiệp, Tuy Phước) quyết định về 
quê lập nghiệp với nghề nuôi lươn 
không bùn.

Anh Hảo kể: “Ngay thời sinh 
viên, tôi đã tham gia một số dự án 
nuôi trồng thủy sản, trong đó có 
nuôi lươn nên đã để ý tìm hiểu, 
nghiên cứu; vừa theo học các thầy, 
tôi vừa đối chiếu lý thuyết với thực 
tế sản xuất ngay tại các hộ nuôi lươn 
trong tỉnh. Ban đầu, tôi nhập 2.000 
con lươn giống về nuôi. Kết quả 
thành công ngay từ lứa đầu tiên 
khi tỷ lệ sống đạt trên 95%. Năm 
2021, tôi bắt đầu khép kín mô hình 
từ sản xuất con giống đến nuôi lươn 
thương phẩm.

Anh Hảo tận dụng chuồng bò, 
heo cũ xây 6 hồ nuôi lươn thương 
phẩm (từ 4 - 6 m2/hồ). Theo anh 
Hảo, nuôi lươn không bùn quan 
trọng nhất là đảm bảo nguồn nước 
sạch và chăm sóc chu đáo. Để giữ 
nước sạch, anh thường xuyên thay 
nước, tầm 1 giờ sau khi cho lươn ăn 
xong là thay nước, mỗi ngày thay từ 

Anh Hảo phát triển nghề nuôi lươn không bùn

Anh Hảo kiểm tra một lứa lươn giống chuẩn bị xuất bán. 
Ảnh: Đ.NGUYÊN

2 - 3 lần. Bên cạnh đó, việc cung cấp 
thức ăn đầy đủ cũng giúp lươn nhanh 
phát triển. Ngoài cám, anh còn bổ sung 
trùn quế, men tiêu hóa và vitamin để 
tăng sức đề kháng cho lươn. Sau gần 
6 tháng nuôi, lươn của anh Hảo đạt 
mức 5 - 6 con/kg, giữ giá bán ổn định 
từ 150 - 170 nghìn đồng/kg, cao hơn 
thông thường từ 5 - 10%.

Đối với nuôi lươn sinh sản, anh 
Hảo xây lắp 4 hồ, mỗi hồ có diện 

Sở Công Thương 
công bố 55 sản phẩm 
CNNT tiêu biểu

(BĐ) - Hội đồng bình chọn sản phẩm 
công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu 
biểu tỉnh đã công bố 55 sản phẩm dự 
kiến sẽ được công nhận sản phẩm 
CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định lần 
thứ VII - năm 2022.

Danh sách 55 sản phẩm đã được 
đăng tải công khai trên trang điện 
tử của Sở Công Thương đến ngày 
5.7.2022. Nếu không có bất cứ khiếu 
kiện nào về kết quả bình chọn, Sở 
Công Thương sẽ trình Chủ tịch UBND 
tỉnh ký phê duyệt kết quả bình chọn. 

Năm 2022, toàn tỉnh có 157 sản 
phẩm của 95 cơ sở CNNT thuộc 11 
địa phương đăng ký tham gia bình 
chọn. Theo quy định, sản phẩm được 
công nhận là sản phẩm CNNT tiêu 
biểu tỉnh Bình Định phải đáp ứng 
yêu cầu chung và có điểm bình quân 
của Ban Giám khảo đạt từ 70 điểm 
trở lên. 55 sản phẩm đã thỏa mãn các 
điều kiện trên gồm: 9 sản phẩm thuộc 
nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; 
32 sản phẩm thuộc nhóm chế biến 
nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; 8 
sản phẩm thuộc nhóm thiết bị, máy 
móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và 
6 sản phẩm khác.                       HẢI YẾN 

tích 25 m2 thả nuôi  
150 cặp lươn giống 
bố mẹ. Hồ được lót 
bạt và phủ một lớp 
đất sét pha thịt, có 
độ dẻo, nhằm chống 
sụp khi lươn lên làm 
ổ, đẻ trứng. Ngoài 
ra, anh còn trồng 
lục  b ình,  t rồng 
cỏ trong và xung 
quanh hồ tạo bóng 
mát, môi trường 
tự nhiên cho lươn  
sinh sản. 

Hiện nay, mỗi 
năm anh Hảo cung 
cấp ra thị trường 
khoảng 70.000 con 
giống. Lươn giống 

được anh chăm sóc cẩn thận và bổ 
sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Trong 
vòng 3 tháng nuôi, lươn đạt kích cỡ 
500 con/kg và có thể xuất bán với 
giá 5.000 đồng/con. Chỉ mới tham 
gia cung cấp lươn giống nhưng nhờ 
uy tín từ lươn thương phẩm và cách 
làm bài bản, con giống của anh được 
nhiều hội, nhóm nuôi lươn trong 
tỉnh tín nhiệm.

ĐÌNH NGUYÊN
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Ai ở hay từng đến TP Quy 
Nhơn ắt hẳn sẽ ấn tượng với 
thảm xanh, cây xanh tươi 
mát, cây hoa được cắt tỉa cẩn 
thận và nhiều màu sắc. Còn 
một điều nữa là không chỉ 
tập trung làm đẹp thành phố, 
những con đường vùng ven, 
công viên ngoại thành cũng 
được chăm sóc cẩn thận. 

Ngoài trung tâm thành 
phố, Công ty CP Công viên, 
Cây xanh và Chiếu sáng đô 
thị (CVCX & CSĐT) Quy 
Nhơn - đơn vị chủ công về 
công viên, cây xanh ở tỉnh 
ta - còn trồng hoa dọc tuyến 
đường, bắt đầu từ đường Hoa 
Lư (phường Đống Đa) chạy 
tới thị trấn Cát Tiến (huyện 
Phù Cát), qua các xã Nhơn 
Lý, Nhơn Hội, Nhơn Hải (TP 
Quy Nhơn).  Dọc QL 1, theo 
sự phân công của tỉnh, Công 
ty còn trồng cỏ hoa, cây xanh 
dọc theo đường từ cầu Ông 
Đô (huyện Tuy Phước) tới xã 
Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) 
và đoạn tuyến ĐT 638 đến 
xã Phước Mỹ… Bên cạnh đó, 
còn phụ trách trồng, chăm sóc 
tại một số di tích, thắng cảnh. 

Công ty cũng chăm sóc cây 
xanh tại khu vực Tháp Đôi, 
Ghềnh Ráng Tiên Sa, Đài kính 
thiên, Bảo tàng Quang Trung 
(Tây Sơn)... và khi mọi thứ ổn 
định, vào “phom” mới giao lại 
cho các đơn vị chủ quản chăm 
sóc, duy trì. 

Bà Châu Thị Hảo, Phó Giám 
đốc Công ty CVCX & CSĐT 
Quy Nhơn, chia sẻ: Nói thì 
đơn giản nhưng để cây thuần, 
cũng phải mất vài năm. Hiện 
chúng tôi tập trung làm đẹp 
2 quảng trường Nguyễn Tất 
Thành và Chiến Thắng - đây là 
2 điểm đến thu hút không chỉ 
người dân Quy Nhơn mà du 
khách cũng rất thích đến đây 
chụp ảnh lưu niệm. Xác định 
cỏ hoa sẽ tạo thêm ấn ượng 
đẹp về Quy Nhơn nên chúng 
tôi nỗ lực để khu vực này ngày 
càng đẹp hơn.

Công ty CVCX & CSĐT Quy 
Nhơn có 4 đội. Các đội vừa làm 
mới, vừa duy trì và phát triển 
cây xanh ở các tuyến đường, 
công viên phụ trách. Cùng với 
đó, đội ươm cây ngoài mùa 
chính để ươm cây giống, thời 
gian còn lại trong năm, đội 

Xây dựng 
Nhà đặt máy gia tốc  
xạ trị tại BVĐK tỉnh

(BĐ) - UBND tỉnh vừa phê duyệt 
chủ trương đầu tư xây dựng công trình 
Nhà đặt máy gia tốc xạ trị thuộc Khoa 
Ung bướu (BVĐK tỉnh).

Được biết, UBND tỉnh đã quyết 
định đầu tư mua sắm mới 1 máy gia 
tốc xạ trị cho Khoa Ung Bướu (BVĐK 
tỉnh). Việc xây dựng công trình Nhà 
đặt máy gia tốc xạ trị nhằm đảm bảo 
hiệu quả sử dụng của thiết bị được đầu 
tư, phục vụ công tác xạ trị, điều trị cho 
bệnh nhân ung thư đạt chất lượng cao, 
giảm tải cho bệnh viện tuyến; đồng 
thời công trình nhằm góp phần hoàn 
thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu 
cầu điều trị, chăm sóc sức khỏe cho 
bệnh nhân.

Cụ thể, công trình gồm khu nhà 
mới 2 tầng với diện tích xây dựng 
khoảng 450 m2, diện tích sàn xây dựng 
khoảng 700 m2. Công trình gồm có: 
Khu vực lắp đặt máy gia tốc xạ trị, 
phòng làm việc cho bác sĩ, nhân viên 
y tế, phòng bệnh nhân và các không 
gian phụ trợ khác. 

Dự kiến tổng mức đầu tư công trình 
là 13,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự 
án từ năm 2022 - 2023.           THẢO YÊN

Xanh thêm 
những nẻo phố xa
Không chỉ ở trung tâm TP Quy Nhơn, nếu đi dọc các tuyến 
đường về hướng các xã ngoại thành như Nhơn Hội, Nhơn 
Hải, Nhơn Lý, hay trên những tuyến đường ven biển mới..., 
ta sẽ thấy hoa lá tươi xanh, màu sắc không kém các tuyến 
phố lớn ở khu vực nội thành. 

tham gia trồng và chăm sóc cây 
xanh. Mấy năm gần đây, Quy 
Nhơn có thêm nhiều giống hoa 
mới như: Tường vi, hoàng yến, 
hoa ban, dâm bụt… Cả một 
số giống hoa cũ nhưng cũng 
được lưu ý cập nhật, bổ sung 
sắc mới, như hoa giấy đã có 
thêm một số màu: Vàng hoàng 
kim, hồng phớt Sakura, trắng 
ngà, đặc biệt là giống hoa giấy 
biến màu. 

Bà Châu Thị Hảo cho biết 
thêm: Hoa giấy dễ chăm sóc, 
chịu hạn, màu sắc lại đẹp mà 
các tuyến đường trải dài chủ 
yếu là đất cát ít dinh dưỡng 
nên trồng loại hoa này là phù 
hợp nhất. Sắp tới, chúng tôi 
sẽ có thêm một số loại hoa 
nữa rất phù hợp với điều kiện 
của Quy Nhơn.

Trò chuyện với tôi, chị 
Nguyễn Thị Sinh, người dân 
sống tại xã Nhơn Hội, kể: Khi 

mới về đây tái định cư, vùng 
này còn trống trải, cây còn nhỏ 
nên rất nóng. Nhờ  công nhân 
Công ty CVCX & CSĐT Quy 
Nhơn dồn sức chăm sóc nên 
bây giờ chỗ nào cũng xanh 
tươi, mát rượi; hơn nữa, chúng 
tôi cũng tự trồng thêm khá 
nhiều. Để đảm bảo việc chăm 
sóc cây, hoa, thuận tiện trong 
đi đến những vùng xa, Công 
ty CVCX & CSĐT Quy Nhơn 
ưu tiên phát triển lực lượng tại 
chỗ, điển hình là tại khu vực 
Nhơn Hội. 

Chị Nguyễn Thị Tâm, công 
nhân làm việc ở Đội Công viên 
cây xanh 2, phụ trách mảng cây 
xanh xã Nhơn Hội, cho biết: 
Nhóm chúng tôi có 5 người, 
đều là người tại địa phương. 
Hằng ngày, chúng tôi tưới 
nước, chăm sóc cây xanh 
được phân công. Chúng tôi 
cũng phân chia luân phiên 

ở các khu vực để mọi người 
đều tham gia chăm sóc cây 
như nhau. 

Sắp tới, nhiều tuyến đường 
mới sẽ tiếp tục được phủ 
xanh. Bà Châu Thị Hảo cho 
hay: Chúng tôi tiếp tục trồng 
và chăm sóc cây, hoa tuyến 
đường ven biển ra tới TX 
Hoài Nhơn và tuyến đường 
từ TX An Nhơn đến Khu Kinh 
tế Nhơn Hội. Tại những vị trí 
xa, chúng tôi sẽ tổ chức tuyển 
dụng người tại địa phương; 
cán bộ kỹ thuật của Công ty 
sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho đến 
khi thuần thục và thành lập 
tổ đội mới. Khu vực ven biển 
sẽ trồng nhiều loại cây nhưng 
chủ lực vẫn là cây hoa giấy 
để phù hợp với thổ nhưỡng 
và khí hậu. Dù vậy, chúng tôi 
sẽ nghiên cứu, thiết kế những 
mẫu mới, cách thức tạo hình 
mới hấp dẫn.         ĐỖ THẢO

Các tuyến đường ngoại ô và các xã ven biển TP Quy Nhơn được trồng nhiều loại hoa và cây xanh tạo cảm giác gần gũi với 
thiên nhiên.                           Ảnh: Đ. THẢO

Mở lối cho nghề chế tác trầm Trung Lương
Khu phố Trung Lương ở phường 

Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) là vùng đất 
không chỉ nổi tiếng với bạt ngàn dừa 
xanh, bưởi ngọt mà còn là nơi sản sinh 
nhiều ngành nghề truyền thống quý giá 
lâu đời, như nghề trồng dâu nuôi tằm 
dệt lụa, chế biến dầu dừa, kim hoàn, chế 
tác trầm hương… Giờ đây, nhiều nghề 
chỉ còn trong hoài niệm nhưng riêng 
nghề chế tác và sản xuất các sản phẩm 
từ trầm hương vẫn được bà con gìn giữ 
và phát triển. 

Ông Phan Văn Phi - Bí thư Đảng ủy, 
Trưởng khu phố Trung Lương, cho hay: 
Dù nghề chế tác trầm có lúc lên xuống 
nhưng chưa bao giờ mất, mà vẫn cứ 
bền bỉ. Hiện chỉ với 6 hộ còn theo nghề 
nhưng cũng đã tạo được uy tín cho nghề 
trầm Trung Lương - Bồng Sơn; nhiều 
người có của ăn của để, xây dựng nhà 
cửa khang trang, nuôi con ăn học đến 
nơi đến chốn nhờ nghề. 

Trong ngôi nhà khang trang nằm 
giữa vườn bưởi da xanh mát rượi, dắt 
tôi đến chỗ 7 sản phẩm trầm vừa chốt 
bán cho khách với giá khoảng 60 triệu 
đồng, anh Phan Ngọc Tuyền (50 tuổi, 
ở tổ 2, khu phố Trung Lương) cho biết: 
7 sản phẩm này làm từ 3 cây dó tôi mua 
ở huyện Hoài Ân với giá hơn 15 triệu 
đồng, công thợ gần 10 triệu đồng, còn 
lại là phần lời của mình. Với nghề này, 
mức lãi hàng chục triệu đồng, thậm chí 
là vài chục với 1 cây trầm là hết sức 

bình thường, chưa kể đến thu nhập 
thêm từ các sản phẩm phụ như chuỗi 
hạt, nhẫn, bút, tượng nhỏ… Nhưng cái 
khó nhất là khả năng đánh giá chính 
xác giá trị của cây trầm, đánh giá trật 
là lỗ vốn liền. 

Nguyên liệu sản xuất của các hộ 
chế tác trầm ở Trung Lương chủ yếu 
lấy từ các vườn dó trong tỉnh, phần 
nhiều là ở Hoài Ân, An Lão. Những 
cây dó có trầm, sau khi xoi, gạn, trầm 
miếng dùng để bán, phần còn lại phân 
loại để làm các sản phẩm phụ, còn lại 
sẽ đem xay thành bột làm hương trầm. 
Nói chung, toàn bộ nguyên liệu khi mua 
về đều có việc cả, không thứ gì bỏ phí. 
Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu ở 

TP Hồ Chí Minh, Huế, 
Đà Nẵng, Quảng Bình, 
Quảng Nam.

Nghề chế tác trầm 
tuy mang lại hiệu quả 
kinh tế khá nhưng 
việc sản xuất, kinh 
doanh đến nay vẫn 
theo kiểu “mạnh ai 
nấy làm”, chưa có sự 
liên kết, hỗ trợ trong 
quảng bá, tiêu thụ nên 
chưa có cơ sở nào có 
nhãn hiệu mạnh, việc 
tiêu thụ phụ thuộc rất 
nhiều vào thương lái, 
mối quen.

Chính vì thế, chính quyền địa phương 
đã nghiên cứu, định hướng xây dựng 
thương hiệu làng nghề truyền thống, 
gia tăng giá trị các sản phẩm chế tác 
trầm ở địa phương. Ông Nguyễn Lương, 
Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, 
cho biết: Để khuyến khích và tạo điều 
kiện tốt hơn cho các hộ làm nghề chế tác 
trầm, chúng tôi định hướng họ đầu tư 
nguồn lực, phát triển nghề theo hướng 
hợp chuẩn OCOP. Để tạo đà, chúng tôi 
phối hợp với Hội Nông dân TX Hoài 
Nhơn xây dựng dự án và tổ chức ra 
mắt tổ hội nghề chế tác trầm, cho 3 hộ 
vay với lãi suất ưu đãi 100 triệu đồng 
để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị. 

DIỆP BẢO SƯƠNG

Thợ chế tác trầm đang sơ chế cây dó có trầm.                      Ảnh: D.B.S
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Đa dạng sân chơi hè cho thanh thiếu nhi
Dịp hè năm nay, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, ban chỉ đạo hoạt động hè các cấp với nòng cốt là Đoàn Thanh 

niên tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Qua đó, tạo sân 
chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn cho các em trong kỳ nghỉ hè.

Một tiết mục văn nghệ của thiếu nhi Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn tại chương trình “Ngày hội tuổi thơ”. Ảnh: Hội đồng Đội tỉnh

Những ngày hè bổ ích
Những ngày đầu tháng 6, 

Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn lại 
nhộn nhịp hơn so với những 
ngày thường, khi Hội đồng 
Đội tỉnh, Trung tâm Hoạt động 
Thanh thiếu nhi tỉnh và Đoàn 
Trường CĐ Y tế Bình Định đến 
thăm và tổ chức “Ngày hội tuổi 
thơ”. Bên cạnh các hoạt động 
tặng quà, xe đạp, khám bệnh 
và cấp thuốc miễn phí, các 
anh chị còn tổ chức nhiều trò 
chơi dân gian; hướng dẫn đọc 
sách, kỹ năng phòng, chống 
đuối nước...

Em Đinh Thị Quốc Mi chia 
sẻ: “Em rất thích trò chơi nhìn 
hình đoán chữ, với sự bất ngờ 
và nhiều kiến thức bổ ích”. Còn 
em Lê Tuấn Tú rất chăm chú 
theo dõi phần hướng dẫn các 
kỹ năng sơ cứu ban đầu các vết 
thương và cách phòng, chống 
tai nạn thương tích.

Với trẻ em thôn Nhơn 
Thuận (xã Tây Vinh, huyện 
Tây Sơn), mùa hè năm nay, các 
em có khu vui chơi mới với 
nhiều trò chơi được lắp đặt tại 
Trường THCS Tây Vinh. Đây là 
công trình do Đoàn Khối DN 
tỉnh và Công ty TNHH Đầu 
tư xây dựng An Viên An Lộc 
Phát triển khai vào cuối tháng 
5.2022. Anh Nguyễn Thanh 
Tuấn (ở thôn Nhơn Thuận) 
thường đưa con đến khu vui 
chơi thiếu nhi vừa hoàn thành 
cho hay, từ khi có khu vui chơi 
này, sau giờ học, các con của 
anh rất thích ra ngồi xích đu 
và chơi bập bênh. Các trò chơi 
được lắp đặt tại trường rất sạch 

sẽ, đẹp mắt và an toàn.
Tại huyện Hoài Ân, Huyện 

đoàn hướng dẫn các cấp bộ 
Đoàn, Hội đa dạng hóa các 
sân chơi hè cho thanh thiếu nhi 
trên địa bàn. Nhiều sân chơi đã 
được các cơ sở Đoàn triển khai 
hiệu quả, thu hút các em tham 
gia, như: Trại hè thiếu nhi; 
truyền thông phòng, chống tai 
nạn thương tích và đuối nước; 
các trò chơi dân gian; dạy đá 
bóng cho trẻ em nghèo…

Theo Bí thư Huyện đoàn Hoài 
Ân Lê Thanh Việt, thời gian tới, 
Huyện đoàn sẽ phối hợp với các 
ban, ngành, chính quyền các địa 
phương huy động các nguồn lực 
xây dựng sân chơi phù hợp với 
trẻ em trên các địa bàn dân cư và 
trường học; gây quỹ hỗ trợ trẻ em 
khó khăn có thêm điều kiện vươn 
lên trong học tập, cuộc sống.

Giúp thiếu nhi phát triển 
toàn diện

Để mọi trẻ em, đặc biệt là 
trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc 
thiểu số, có hoàn cảnh khó 
khăn có một kỳ nghỉ hè an 

toàn, lành mạnh, Hội đồng 
Đội tỉnh đã tổ chức nhiều 
hoạt động vui chơi, giải trí, 
sân chơi trải nghiệm, sáng 
tạo; chăm lo thiết thực về tinh 
thần và vật chất cho thiếu nhi, 

CLB Máu sống - Sẵn sàng hiến máu cứu người
Những năm qua, CLB Máu sống (thuộc 
Hội Sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) 
luôn tiên phong trong các hoạt động 
nhân đạo, hiến máu, giúp nhiều bệnh 
nhân vượt qua cơn nguy kịch bằng 
“ngân hàng máu sống”.

Anh Phạm Minh Huy hiến tiểu cầu cho bệnh nhân N.T.A. điều trị suy 
tủy tại BVĐK tỉnh vào ngày 9.6.2022.                             Ảnh: CLB Máu sống

Theo Chủ nhiệm CLB Máu sống Đặng 
Công Hậu, trong những lần đi hiến máu 
tại bệnh viện, anh đã chứng kiến nhiều 
trường hợp rất đáng thương. Các bệnh 
nhân vì phẫu thuật, điều trị thiếu máu, 
tiểu cầu nghiêm trọng; người nhà gặp 
nhiều khó khăn khi tự liên hệ tìm người 
có nhóm máu phù hợp. 

Với mong muốn giúp được nhiều 
trường hợp như vậy, anh và gần 200 
thành viên CLB Máu sống đã tích cực 
tham gia hiến máu tình nguyện đột xuất. 
Tính từ lúc thành lập (năm đầu năm 
2020) đến nay, CLB đã hiến đột xuất 
được 239 đơn vị máu, tiểu cầu, trong 
đó có những nhóm máu hiếm như AB 
Rh- hay O Rh-… giúp nhiều bệnh nhân 
vượt qua cơn nguy kịch.

Gần đây nhất, khi nhận được cuộc 
gọi từ người nhà bệnh nhân N.T.A. (SN 
1956, ở TX An Nhơn; điều trị suy tủy tại 
BVĐK tỉnh, có hoàn cảnh khó khăn) cần 

Tư vấn hướng nghiệp 
cho học sinh THPT

(BĐ) - Từ ngày 15 - 17.6, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
phối hợp với Trường ĐH Tân 
Tạo (tỉnh Long An) tổ chức 
chương trình tư vấn hướng 
nghiệp, giáo dục kỹ năng 
sống cho học sinh ở các trường 
THPT: Chuyên Chu Văn An, 
Lý Tự Trọng (TX Hoài Nhơn), 
số 1 Phù Cát, số 2 Phù Cát 
(huyện Phù Cát).

Tại các trường, giảng viên 
Trường ĐH Tân Tạo đã tư vấn 
chuyên đề “Chìa khóa tâm lý- 
Vượt ải mùa thi”, hỗ trợ học 
sinh lớp 12 những thông tin 
cần thiết về kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm 2022; giải đáp các 
thắc mắc liên quan đến tuyển 
sinh; phương pháp chọn 
ngành nghề phù hợp với năng 
lực, điều kiện bản thân và nhu 
cầu của xã hội; cơ hội việc làm 
sau khi tốt nghiệp... Ngoài ra, 
các học sinh còn được hướng 
dẫn về phương pháp học tập, 
chăm sóc sức khỏe trước khi 
thi THPT quốc gia.                                          

TRIỀU CHÂU

học sinh.
Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội 

tỉnh chỉ đạo đoàn các xã, 
phường, thị trấn trong toàn 
tỉnh tiếp nhận thiếu nhi về 
tham gia sinh hoạt hè tại địa 
phương; tổ chức đồng loạt 
các hoạt động vui chơi, giải 
trí nhân Ngày Quốc tế thiếu 
nhi 1.6 và hưởng ứng Tháng 
hành động vì trẻ em năm 2022. 
Đồng thời, tích cực tuyên 
truyền trên hệ thống loa phát 
thanh, fanpage, lồng ghép 
trong các buổi sinh hoạt để 
trang bị cho thiếu nhi các kỹ 
năng sống cần thiết. 

Chị Huỳnh Thị Thanh 
Nguyệt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 
Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, 
cho biết: Trong dịp hè năm nay, 
Hội đồng Đội tỉnh sẽ tổ chức 
nhiều hoạt động ý nghĩa như 
chương trình “Đi để sống, học 
để biết” và “Học làm người 
có ích”; liên hoan các CLB Võ 
thuật cổ truyền thiếu nhi; trại 
hè thiếu nhi; liên hoan Chỉ 
huy Đội giỏi, Tiếng hát Hoa 
phượng đỏ…

“Để thanh thiếu nhi có 
những ngày hè thật sự bổ ích, 
lý thú, bên cạnh hoạt động 
của các cấp Đoàn, Hội trong 
tỉnh, các cấp chính quyền cũng 
cần quan tâm hơn nữa tới việc 
bố trí địa điểm sinh hoạt, vui 
chơi; vận động các nguồn lực 
xã hội để đầu tư xây dựng các 
khu, điểm vui chơi giải trí, 
góp phần tạo nhiều sân chơi 
cho trẻ em. Các cơ sở Đoàn, 
Hội cũng cần căn cứ tình hình 
thực tế địa phương để tổ chức 
các hoạt động bổ ích, phù 
hợp nhu cầu của các em”, chị 
Nguyệt nhấn mạnh.

CHƯƠNG HIẾU

Xã đoàn Ân Mỹ (huyện Hoài Ân) khai giảng lớp bóng đá cho thanh thiếu nhi 
năm 2022.                 Ảnh: Huyện đoàn Hoài Ân

gấp tiểu cầu, từ ngày 2 - 9.6, CLB Máu 
sống đã liên hệ các tình nguyện viên trực 
tiếp đến hiến 4 đơn vị tiểu cầu. Nhờ đó, 
bà N. cải thiện tình trạng bệnh và xuất 
viện. Anh Phạm Minh Huy, thành viên 
CLB Máu sống, chia sẻ: “Tôi đã nhiều 
lần hiến máu, tiểu cầu. Riêng lần này, 
việc hiến tiểu cầu trực tiếp thực hiện 
lúc 1 - 3 giờ sáng cho người bệnh trong 
cơn nguy kịch, giúp tôi hiểu rõ hơn ý 
nghĩa của những giọt máu được sẻ chia 
lúc hoạn nạn”.

Hay như trường hợp 
bệnh nhân P.T.M. (SN 1954, 
ở xã Phước Hòa, huyện Tuy 
Phước) điều trị tại khoa Ung 
bướu (BVĐK tỉnh) cũng cần 
tiểu cầu. Sau khi người nhà 
l iên hệ đường dây nóng 
0369.226.838 của CLB Máu 
sống, các tình nguyện viên 
không quản ngại đường xa 
và bỏ dở công việc đến bệnh 
viện hiến tiểu cầu.

Bên cạnh hiến máu, tình 
nguyện viên CLB Máu sống 
còn tham gia các hoạt động 
thiện nguyện, cùng CLB Công 
tác xã hội hỗ trợ nấu các suất 
ăn cho bệnh nhân nghèo tại 
Bếp tình thương BVĐK tỉnh.

CLB Máu Sống đã trở thành địa chỉ 
tin cậy, quen thuộc của bệnh nhân thiếu 
máu, tiểu cầu. “Thời gian tới, CLB sẽ tiếp 
tục kêu gọi, mở rộng thêm thành viên 
trong và ngoài tỉnh, nhằm đáp ứng nhu 
cầu máu, tiểu cầu, nhất là những người 
có nhóm máu hiếm. Bên cạnh đó, CLB 
sẽ huy động, kêu gọi thêm nhiều nguồn 
lực xã hội để có nguồn hỗ trợ tốt hơn cho 
các tình nguyện viên khi hiến máu”, anh 
Hậu cho biết.                             

DUY ĐĂNG
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Bình Định

Gia tăng một số loại  
tội phạm

Theo đánh giá của CA tỉnh, 
từ đầu năm 2022 đến nay, toàn 
tỉnh xảy ra 290 vụ phạm pháp 
hình sự, tăng 19 vụ so với cùng 
kỳ. Đáng chú ý, nhóm tội gây 
tổn hại đến sức khỏe và tài sản 
người khác đang diễn biến 
phức tạp, như cố ý gây thương 
tích hoặc gây tổn hại sức khỏe 
cho người khác xảy ra 63 vụ 
(tăng 20 vụ); cướp, cướp giật 
tài sản 15 vụ (tăng 12 vụ); phạm 
tội trong trạng thái tinh thần 
bị kích động xảy ra 9 vụ (tăng 
9 vụ)… 

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, 
Phó Giám đốc CA tỉnh, nhìn 
nhận: “Hoạt động của các loại 
tội phạm cơ bản được kiềm chế, 
nhưng có lúc, có nơi còn xảy ra 
những vụ án đặc biệt nghiêm 
trọng. Các vụ án xảy ra gần đây 
thường có tổ chức, lập băng 
nhóm, các đối tượng hành động 
rất manh động, sử dụng hung 
khí nguy hiểm để gây án. Chưa 
kể, tội phạm trong nhóm gây 
tổn hại đến sức khỏe, tính mạng 
và tài sản của người khác cũng 
đáng lưu tâm”.

Đặc biệt, dư luận bức xúc 
trước tình trạng băng nhóm 
đánh nhau bằng hung khí; 
thanh thiếu niên tụ tập thành 

Phạm pháp hình sự tinh vi, manh động
6 tháng đầu năm, tình hình vi 
phạm pháp luật về trật tự xã 
hội trên địa bàn tỉnh tuy nằm 
trong tầm kiểm soát; song 
tính chất, hành vi phạm tội 
của một số loại tội phạm ngày 
một tinh vi và manh động.

Cảnh sát cơ động tuần tra đêm trên QL 19 mới, cùng các lực lượng cảnh sát khác ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: K.A

từng nhóm sử dụng trái phép 
ma túy tại các cơ sở kinh doanh 
có điều kiện. 

Chẳng hạn, chỉ vì mâu thuẫn 
trong sinh hoạt hằng ngày với 
Lưu Quốc Huy (SN 2005, xã 
Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ), bị 
can Đoàn Hoàng Thương (SN 
2006, xã Mỹ Quang, huyện Phù 
Mỹ) đã nhắn tin thách thức, hẹn 
đánh nhau. 23 giờ ngày 8.2, 
nhóm của Thương (gồm 9 đối 
tượng mang theo 6 cây phảng) 
gặp nhóm của Huy (gồm 13 đối 
tượng mang theo 5 cây phảng 
và nhiều vỏ chai thủy tinh) 
đánh nhau tại cổng chào xã 
Mỹ Chánh. Hậu quả của cuộc 
“thanh trừng” này khiến 1 đối 
tượng trong nhóm của Thương 
bị chém vào vùng cổ và tử vong 
sau đó. 

Bên cạnh đó, tình trạng lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản, trộm 

cắp, cướp giật tài sản cũng hết 
sức phức tạp. Mới nhất, chị 
L.T.L. (Phù Cát) được người 
lạ giới thiệu tải ứng dụng 
“Vingroup” để làm việc online, 
sau đó có người liên hệ với L. 
và hướng dẫn cách kiếm tiền 
thông qua việc chuyển tiền 
qua tài khoản cho đối tượng tự 
xưng là quản lý của link này để 
làm vốn huy động. Khi chị L. 
mua các món hàng được giảm 
giá trên gian hàng của ứng 
dụng “Vingroup” này sẽ được 
chiết khấu cao và hoàn tiền. Chị 
L. làm theo các hướng dẫn và bị 
chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Kiểm soát chặt, ngăn chặn 
vi phạm từ cơ sở

Tội phạm vi phạm pháp luật 
diễn biến phức tạp, song theo 
đánh giá của ngành chức năng, 
tình hình vẫn được kiểm soát. 

Ngành chức năng đã phát hiện 
và xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật quyết liệt, triệt để. 
Cụ thể, đã điều tra, khám phá 
253/290 vụ phạm tội về trật tự 
xã hội; bắt, xử lý 566 đối tượng; 
bắt, vận động đầu thú 43 đối 
tượng bị truy nã. 

Đây là kết quả của việc triển 
khai đồng bộ nhiều biện pháp 
của ngành chức năng nói chung 
và lực lượng CA toàn tỉnh nói 
riêng. Trong đó, phải kể đến 
việc thực hiện đề án của Bộ CA 
về “Kiện toàn tổ chức bộ máy 
Bộ CA tinh gọn, hoạt động, 
hiệu lực, hiệu quả”, chủ trương 
“Chính quy hóa lực lượng CA 
xã, thị trấn”, CA tỉnh đã điều 
động, bố trí trên 600 cán bộ CA 
chính quy đảm nhiệm chức 
danh CA xã tại 119 xã, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, trật 
tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở 

được nâng lên, góp phần kiềm 
chế tội phạm, vi phạm pháp 
luật về trật tự xã hội. 

Là nòng cốt trong công tác 
đấu tranh, phòng ngừa tội 
phạm, đảm bảo ANTT, an toàn 
xã hội, lực lượng CA tiếp tục 
rà soát, lập hồ sơ đưa vào diện 
quản lý nghiệp vụ và đấu tranh 
triệt xóa các cá nhân, tổ chức có 
hành vi vi phạm pháp luật. Tùy 
từng thời điểm ra quân trấn áp 
các loại tội phạm có tổ chức, tội 
phạm cướp, cướp giật tài sản, 
trộm, xâm hại trẻ em, tội phạm 
sử dụng công nghệ cao; không 
để hình thành đường dây sản 
xuất, mua bán, vận chuyển ma 
túy trên địa bàn tỉnh.

“Ngành sẽ tiếp tục rà soát, 
đánh giá về nguyên nhân, điều 
kiện nảy sinh tội phạm để triển 
khai các giải pháp, biện pháp 
phòng ngừa, ngăn chặn. Trong 
đó, kết hợp chặt chẽ giữa công 
tác phòng ngừa xã hội và phòng 
ngừa nghiệp vụ; phối hợp với 
các ngành, địa phương tuyên 
truyền giáo dục pháp luật và 
phát huy hiệu quả của phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc”, đại tá Nguyên nói.

Bên cạnh đó, CA toàn tỉnh 
sẽ tiếp tục phát huy vai trò 
tham mưu với Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa 
phương đề ra các chủ trương, 
đề án, kế hoạch, phương án 
đảm bảo ANTT, an toàn xã hội 
gắn với phát triển KT-XH ở địa 
phương. Đa dạng hình thức 
tuyên truyền, cảnh báo phương 
thức, thủ đoạn hoạt động của 
tội phạm để nhân dân đề cao 
cảnh giác, tích cực tham gia 
phòng ngừa đấu tranh, tố giác 
tội phạm.

KIỀU ANH

(BĐ) - Ngày 17.6, CA huyện Tuy 
Phước cho biết đã ra quyết định khởi 
tố đối tượng Nguyễn Hữu Trung 
(SN 1991, ở xã Phước Hưng, huyện 
Tuy Phước) để tiếp tục điều tra, xử 
lý về hành vi tàng trữ trái phép chất  
ma túy.

Trước đó, lúc 16 giờ 10 phút ngày 
14.6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, 
kinh tế, môi trường (CA huyện Tuy 
Phước) phối hợp với CA xã Phước Hưng 
kiểm tra tầng hầm để xe của một khách 

sạn thuộc thôn Quảng Nghiệp, xã Phước 
Hưng, phát hiện Trung có biểu hiện 
nghi vấn. Kiểm tra trong túi quần của 
Trung có 2 gói ny lông bên trong chứa 
các hạt tinh thể màu trắng nghi là chất 
ma túy và số tiền 1,9 triệu đồng. Tiếp 
tục kiểm tra khu vực phòng Trung thuê 
để ở, CA phát hiện thêm 1 gói ny lông 
bên trong có chứa các hạt tinh thể nghi 
ma túy, 1 cân tiểu ly và một số dụng  
cụ khác.                                                  

                                                   N.LINH

Bị khởi tố vì tàng trữ trái phép  
chất ma túy

Sáng 17.6, TAND tỉnh mở phiên tòa 
sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh Quốc 
Tuấn (SN 1994, ở TP Quy Nhơn) 14 năm 
tù về tội “giết người” .

Xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 đối 
tượng Trần Quốc Đạt và Nguyễn Anh 
Quốc (cùng ở TP Quy Nhơn), khoảng 
23 giờ ngày 8.3.2020, Đinh Quốc Tuấn 
đã dàn xếp cho Quốc và Đạt sử dụng 
hung khí chém nhau tay đôi tại cầu 
Đen (thuộc KV10, phường Hải Cảng,  
TP Quy Nhơn).

Trong lúc hỗn chiến, Quốc dùng 

phảng chém Đạt nhiều nhát, gây 
thương tích 7%. Trảo Nguyên Tùng (SN 
1997, ở phường Đống Đa), bạn của Đạt, 
vào can ngăn bị Quốc chém trúng cổ, 
tử vong.

Sau đó, Đinh Quốc Tuấn bỏ trốn 
khỏi địa phương, đến ngày 8.9.2021 bị 
bắt theo lệnh truy nã khi đang trốn tại 
huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên). Trong 
vụ án này, bị cáo Nguyễn Anh Quốc đã 
bị đưa ra xét xử và nhận bản án 18 năm 
tù về tội “giết người”.

MINH NGỌC

Sáng 17.6, TAND huyện Tuy Phước 
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 
hình sự và tuyên phạt bị cáo: Huỳnh 
Trúc Như (36 tuổi, ở thôn Xuân Phương, 
xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) mức 
án 10 năm tù về 2 tội danh “Sử dụng tài 
liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào tháng 3.2019, 
Như mua 1 ô tô nhãn hiệu TOYOTA, 
loại INNOVA (màu đồng, biển số 77A-
127.11) bằng hình thức trả góp nên Ngân 
hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bình 
Định cho vay và giữ bản chính chứng 
nhận đăng ký xe ô tô nói trên. Đến đầu 
tháng 4.2021, do cần tiền, thông qua 
Facebook, Như nhờ một thanh niên làm 
giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô biển 
số 77A-127.11 với giá 2,5 triệu đồng. Có  
giấy chứng nhận giả, ngày 21.4.2021, 
Như điều khiển ô tô (biển số 77A-127.11) 
đến nhà bà Trương Thị Phạm T. (54 tuổi, 
ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) 
thế chấp ô tô cùng giấy chứng nhận 
đăng ký xe giả và 1 giấy phép lái xe 
hạng B2 mang tên Huỳnh Thị Trúc Như 
cho bà T. lấy 50 triệu đồng.

Để củng cố lòng tin với bị hại, Như 
vay nơi khác đến trả bà T. đúng hẹn để 
làm tin. Đến ngày 11.5.2021, Như tiếp 

Bị cáo Như tại phiên tòa sơ thẩm.                    Ảnh: T.K

Tuy Phước: Sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản, lãnh án 10 năm tù

Dàn xếp chém nhau gây chết người,  
nhận án 14 năm tù

tục đem chiếc ô tô cùng giấy tờ trên đến 
thế chấp cho bà T. vay 300 triệu đồng, 
thời hạn vay 30 ngày. Do quá thời hạn 
vay nhưng Như không trả tiền, bà T. 
đến gặp gia đình Như thì biết chiếc ô tô 
biển số 77A-127.11 là xe Như mua trả 
góp nên bà T. đã làm đơn tố cáo gửi CA 
huyện Tuy Phước.

Sau khi làm việc với CA, Như đã bỏ 
trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT 
CA huyện Tuy Phước đã ra Quyết định 
truy nã đối tượng. Đến ngày 7.4.2022, 
CA huyện Tuy Phước đã bắt giữ được 
Như khi đối tượng lẻn về nhà.

THIÊN KHÁNH
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Giám đốc CDC 
Khánh Hòa bị 
khởi tố liên quan 
hoa hồng từ Việt Á

CA tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan 
CSĐT vừa khởi tố một số bị can ở Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa 
với tội danh Vi phạm các quy định đấu 
thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 

Cụ thể gồm ông Huỳnh Văn Dõng, 
Giám đốc CDC Khánh Hòa; Trần Quốc 
Huy - Trưởng Phòng tổ chức, hành chính 
của CDC và bà Nguyễn Thị Thúy, Giám 
đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ 
ứng dụng Việt Nam (viết tắt là VNDAT). 

Theo điều tra, giai đoạn năm 2020 - 
2021, CDC Khánh Hòa được giao sử dụng 
ngân sách Nhà nước và nguồn thu dịch vụ 
để thực hiện mua sắm bằng hình thức đấu 
thầu phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Huỳnh Văn Dõng là Giám đốc và 
Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu của đơn 
vị, giao nhiệm vụ cho Trần Quốc Huy tổ 
chức mua sắm, thực hiện toàn bộ hồ sơ 
đấu thầu mua sắm kít test PCR Covid-19. 
Ông Huy đã cấu kết, thông đồng với 
Nguyễn Thị Thúy thực hiện trái pháp 
luật 5 gói thầu mua sắm các bộ hóa chất 
xét nghiệm IVD dùng cho tách chiết axit 
nucleic phục vụ xét nghiệm Covid-19 với 
tổng giá trị 14,215 tỷ đồng, gây thiệt hại 
cho Nhà nước số tiền 9,86 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện mua sắm 
theo các gói thầu, ông Huỳnh Văn Dõng 
và một số nhân viên CDC Khánh Hòa có 
nhận tiền phần trăm, hưởng lợi từ các 
công ty trúng thầu, trong đó có sản phẩm 
của Công ty Việt Á.                     (Theo PLO)

Ngày 17.6, Bộ Chính trị tổ chức 
Hội nghị quán triệt và triển khai thực 
hiện Nghị quyết về “Đẩy mạnh xây 
dựng lực lượng Công an nhân dân 
trong sạch, vững mạnh, chính quy, 
tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn 
Thưởng dự và đồng chủ trì Hội nghị.

Nội dung được nhấn mạnh, có 
tầm quan trọng đặc biệt trong Nghị 

quyết là: Xây dựng lực lượng Công an 
nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, 
vững mạnh, tuyệt đối trung thành với 
Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức 
phục vụ nhân dân, đây là nhiệm vụ 
được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên 
tắc và cũng là lý do tồn tại của lực 
lượng CA. Cùng với đó là phải ưu tiên 
các nguồn lực để xây dựng lực lượng 
CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật 
tự xã hội trong giai đoạn mới.

Nỗ lực phấn đấu để đến năm 2025, 
lực lượng CAND nước ta cơ bản phải 

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

tinh, gọn, mạnh; các lực lượng tình 
báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, 
kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng 
và đấu tranh phòng, chống tội phạm 
công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. 
Phấn đấu đến năm 2030 lực lượng 
CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu 
cầu cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ 
và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, 
tầm quan trọng và nội dung của Nghị 
quyết, nắm vững những quan điểm, 
tư tưởng chỉ đạo, những công việc 
phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống 
nhất cao về ý chí và hành động, quyết 
tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân ta. Đây là trách nhiệm của toàn 
hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ 
là nhiệm vụ của riêng lực lượng CA. 

Đặc biệt, quân đội và CA phải là 
hai lực lượng nòng cốt, thực sự là 
“Thanh kiếm” và “Lá chắn” bảo vệ, 
giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển 
đất nước. Do đó, phải không ngừng 
củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó 
mật thiết giữa CAND với Quân đội 
nhân dân, phối hợp nhịp nhàng cùng 
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an 
ninh, phục vụ phát triển đất nước; kết 
hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền an 
ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân 
dân với xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân và thế trận quốc phòng toàn 
dân vững chắc”, Tổng Bí thư lưu ý.

        (Theo TTO)

Quang cảnh Hội nghị.                      Ảnh: qdnd.vn

Không “hy sinh” 
công trình phúc lợi 
để phát triển khu 
thương mại, nhà ở

Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn phát 
triển bền vững đô thị Việt Nam 2022, diễn 
ra chiều 17.6 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng 
Lê Văn Thành nhấn mạnh: Hạ tầng giao 
thông, phúc lợi công cộng là những nội 
dung cần đặc biệt quan tâm và ưu tiên.

Đến nay, Việt Nam đã có 869 đô thị các 
loại, phân bố tương đối đồng đều trong cả 
nước. “Quá trình phát triển đô thị đã hòa 
nhịp cùng quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, là động lực quan trọng thúc đẩy 
phát triển KT-XH”, Phó Thủ tướng đánh 
giá. Tuy nhiên, đô thị hóa và phát triển đô 
thị của đất nước ta vẫn còn nhiều vấn đề 
tồn tại, hạn chế và nảy sinh nhiều thách 
thức trong quá trình phát triển.

Theo Phó Thủ tướng, những định 
hướng, quan điểm tại Nghị quyết 06 của 
Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển bền vững đô thị 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 đã khẳng định quyết tâm của 
Đảng, Nhà nước trong việc phát triển đô 
thị bền vững, nhằm xây dựng các đô thị 
ở nước ta tiệm cận các tiêu chuẩn của đô 
thị văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên 
toàn cầu hóa.

Phó Thủ tướng nêu rõ, phát triển đô 
thị gắn với quản lý, phát triển thị trường 
bất động sản, phải bảo đảm ổn định và 
bền vững; giải quyết tốt vấn đề nhà ở cho 
người dân tại khu vực đô thị, nhất là các 
đối tượng người nghèo, gia đình chính 
sách, công nhân, người lao động. Cần có 
các giải pháp căn cơ giải quyết tốt vấn đề 
ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi 
trường...   (Theo baochinhphu.vn)

Chiều 17.6, Bộ Y tế đã có thông tin 
về thực trạng công tác đấu thầu, mua 
sắm thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế 
hiện nay.

Bộ Y tế thừa nhận nguyên nhân 
chính dẫn tới tình trạng thiếu thuốc, 
vật tư y tế là do tâm lý lo ngại, sợ sai, 
do vậy không dám làm, không dám đấu 
thầu, mua sắm của một số địa phương 
và đơn vị. Một số địa phương giao cho 

các đơn vị chủ động tự đấu thầu, thay vì 
đấu thầu tập trung như trước, nhưng các 
đơn vị vẫn tỏ ra lúng túng hoặc e ngại 
trong tổ chức thực hiện...

Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã 
thực hiện hàng loạt giải pháp, trong đó 
đã chủ động đôn đốc các đơn vị tăng 
cường năng lực, hiệu quả công tác mua 
sắm, đấu thầu và kịp thời báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên 

quan như lập kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu cung cấp hàng hoá, dịch vụ dùng 
trong khám bệnh, chữa bệnh. Việc xây 
dựng và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
tại các đơn vị phải đảm bảo tính chủ 
động, công khai, minh bạch, có tính kế 
thừa và dự phòng hợp lý để tránh tình 
trạng bị động giữa các kỳ kế hoạch làm 
ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

(Theo TPO)

Hàng loạt bệnh viện kêu cứu vì thiếu thuốc, 
Bộ Y tế lên tiếng

Ngày 16.6, Tổng Cục Hàng không 
Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã có 
thư gửi Cục hàng không Việt Nam 
thông báo nhất trí cho phép các hãng 
bay của 2 nước được khai thác 2 chuyến 
bay chở khách mỗi tuần cho mỗi bên, 
thay vì chỉ được 1 chuyến bay/tuần 
như trước đây.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, 
việc tăng tần suất các chuyến bay giữa 
Việt Nam và Trung Quốc cho thấy công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
có hiệu quả của 2 nước, dấu hiệu tích 
cực hồi phục thị trường hàng không và 
du lịch.

Từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 
bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc), các 
đường bay giữa Việt Nam với Trung 
Quốc bị gián đoạn để phòng, chống 
dịch. Đầu năm 2022, Việt Nam đã dần 
khôi phục đường bay thường lệ với các 
nước, và đã gỡ bỏ dần các rào cản về 

Đề xuất gần 10.000 
tỷ đồng xây cao tốc 
Cần Thơ - Hậu Giang

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa 
kiến nghị Bộ GTVT xem xét báo cáo khả 
thi dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang. 
Dự án bao gồm tuyến chính, điểm đầu 
giao với tuyến QL 91 - QL 1 (đường 
vành đai phía Tây TP Cần Thơ), thuộc 
quận Cái Răng, TP Cần Thơ; điểm 
cuối giao với QL 61B, nối với đoạn Hậu 
Giang - Cà Mau thuộc huyện Vị Thủy, 
tỉnh Hậu Giang.

Cao tốc dài khoảng 37 km (đoạn đi 
qua TP Cần Thơ 0,6 km, đoạn qua Hậu 
Giang dài 37 km), tiêu chuẩn 4 làn xe, 
nền đường rộng 24 m. 

Dự án sau khi hoàn thành sẽ hình 
thành tuyến đường trục liên kết giữa 
các trung tâm kinh tế chính trị lớn của 
toàn vùng như Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc 
Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.

(Theo VnExpress.net)

Tăng gấp đôi chuyến bay giữa 
Việt Nam và Trung Quốc

kiểm soát dịch bệnh với khách nhập 
cảnh. Tuy nhiên do hiện nay Trung 
Quốc còn thực hiện chính sách “zero 
Covid-19”, nên hoạt động đi lại giao 
thương, du lịch, trong đó có hàng không 
giữa 2 nước vẫn còn một số hạn chế.

(Theo vietnamnet.vn)

Đường bay giữa Việt Nam - Trung Quốc vẫn bị 
hạn chế do chính sách kiểm soát dịch bệnh.
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THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN THU BHXH TỰ NGUYỆN, 

BHYT TỰ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12.5.2022 của Tổng 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy chế 
quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), 
BHXH tỉnh Bình Định xin thông báo như sau:

BHXH tỉnh có nhu cầu ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT trên 
địa bàn tỉnh với các tổ chức dịch vụ đủ điều kiện, cụ thể như sau:

Thứ nhất, có các điểm thu trên địa bàn xã, phường, thị trấn đảm bảo 
mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 điểm thu (có trang bị máy vi tính, 
đường truyền internet), có nhân viên thu thường trực và có từ 03 nhân 
viên/cộng tác viên để vận động thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Thứ hai, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính và nguồn nhân 
lực để thực hiện công tác phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT tự đóng, công việc cụ thể như sau:

- Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.
- Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách tham gia của người tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT tự đóng.
- Đôn đốc, hướng dẫn: Người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự 

đóng tiếp tục đóng tiền để được ghi nhận thời gian tham gia BHXH tự 
nguyện và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT.

- Thu tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; 
chuyển/nộp tiền, hồ sơ của người tham gia kịp thời, đầy đủ cho cơ 
quan BHXH theo quy định.

- Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

BHXH tỉnh thông báo và mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực trên 
nộp hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ giới thiệu năng lực của đơn vị (01 bộ);
- Thư mời/giấy mời về việc phối hợp tổ chức triển khai thu, phát 

triển tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng;
- Danh sách nhân viên thu (Mẫu 01a-UQ);
Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất vào ngày 20.06.2022.
BHXH tỉnh rất mong sự hợp tác của các đơn vị, tổ chức dịch vụ trên 

địa bàn tỉnh. Mọi thắc mắc xin liên hệ cơ quan BHXH tỉnh, tại địa chỉ: Khu 
vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 
0256.3823.123 (Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng) hoặc cơ 
quan BHXH huyện, thị xã trên địa bàn để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi 
nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, 
trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió 
Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 380C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng 

nóng, đêm không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, không mưa. 

Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4 - 5. 
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 18.6.2022

THÔNG BÁO
Sở Tài chính cần thuê đơn vị tư vấn xác định đơn giá xi măng 

tại chân công trình trên địa bàn tỉnh (chưa có thuế GTGT), loại 
Xi măng PCB40 (bao), quy cách: Đóng bao; chất lượng theo 
tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260-2009, để làm cơ sở tính giá Gói 
thầu: Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa 
giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương năm 2022 
trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 
19.5.2022 và Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 08.04.2022 
của UBND tỉnh. 

Trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn có chức năng thẩm 
định giá, có nhu cầu tham gia thì gửi thư báo giá dịch vụ tư vấn 
thẩm định giá theo yêu cầu như trên về Sở Tài chính trước ngày 
25.6.2022, theo địa chỉ: 181 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO 
Vì lý do công tác, nay Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương thông 

báo điều chỉnh thời gian đăng ký và tổ chức cuộc đấu giá tài sản là rừng 
trồng sản xuất tại tiểu khu 128, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 
Định. Cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp 
phiếu trả giá như sau: 

- Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 
niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 24.6.2022; 

- Tại trụ sở UBND xã Vĩnh Kim: Từ 08 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 
24.6.2022.  

2. Điều chỉnh thời gian nộp khoản tiền đặt trước như sau: Đến 16 giờ 
30 phút ngày 24.6.2022. 

3. Điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá 
như sau: Bắt đầu lúc 15 giờ  ngày 27.6.2022 tại trụ sở UBND xã Vĩnh Kim. 

Các nội dung khác không thay đổi vẫn giữ nguyên như Thông báo đấu 
giá tài sản số 224/TBĐGTS-ĐD ngày 25.5.2022 của Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương. 

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

Địa chỉ: Lô DC1a -13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 – Fax: 0256.3547029 - DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com



THÔNG BÁO
 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022

Tổng cục Thống kê tổ chức tuyển dụng công 
chức năm 2022, trong đó Cục Thống kê tỉnh Bình 
Định có 07 chỉ tiêu theo vị trí việc làm trình độ tối 
thiểu Đại học, cụ thể:

- Phòng Tổ chức - Hành chính: 01 chỉ tiêu Văn thư, 
ngạch Chuyên viên.

- Chi cục Thống kê TP Quy Nhơn: 01 chỉ tiêu Thống 
kê kinh tế, ngạch Thống kê viên.

- Chi cục Thống kê TX Hoài Nhơn: 01 chỉ tiêu Thống 
kê kinh tế, ngạch Thống kê viên.

- Chi cục Thống kê huyện Phù Mỹ: 02 chỉ tiêu Thống 
kê kinh tế, ngạch Thống kê viên.

- Chi cục Thống kê huyện Phù Cát: 01 chỉ tiêu Thống 
kê kinh tế, ngạch Thống kê viên.

- Chi cục Thống kê khu vực Tuy Phước - Vân Canh: 
01 chỉ tiêu Thống kê kinh tế, ngạch Thống kê viên.

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vị trí, chỉ 
tiêu và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc 
làm được quy định tại Thông báo số 110/TB-TCTK 
ngày 30.5.2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 
kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 
năm 2022 (được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 
Tổng cục Thống kê tại địa chỉ https://www.gso.gov.
vn; Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Bình 
Định tại địa chỉ https://cucthongke.binhdinh.gov.vn; 
Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tại 
địa chỉ https://snv.binhdinh.gov.vn).
l Thời gian và nơi tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 

31.5.2022 đến 17 giờ ngày 29.6.2022 tại Phòng Tổ 
chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Bình Định, số 
70A đường Tôn Đức Thắng, phường Lý Thường Kiệt, 
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại liên hệ: 
02563.821206 - 0905955411. 

Chuyện tử tế
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

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

(đính kèm bảng danh mục tài sản). Nơi đang bảo quản và quản lý 
tài sản: Tại Lô CI-4, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định. Giá khởi điểm của tài sản: 1.070.995.680 đồng (nộp 
khoản tiền đặt trước 200.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu 
giá 500.000 đồng; Bước giá 10.000.000 đồng).

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

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu 

trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 
01.7.2022 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời 
gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 
01.7.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc 
đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 04.7.2022 
tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

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

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

Địa chỉ: Lô DC1a -13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

TIN VẮN

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng 
phái đoàn Việt Nam tại LHQ, cho rằng 
hòa bình, phát triển của khu vực và cộng 
đồng quốc tế gắn liền với duy trì hòa 
bình, an ninh, tự do hàng hải và hàng 
không ở Biển Đông do vị trí chiến lược 
của vùng biển này.

Tuyên bố được Đại sứ đưa ra khi phát 
biểu tại Hội nghị lần thứ 32 Các quốc gia 
thành viên Công ước LHQ về Luật Biển 
(UNCLOS) năm 1982 diễn ra tại trụ sở 
LHQ hôm 16.6, nhằm xem xét báo cáo 
của các cơ quan thành lập theo Công ước, 
như Tòa án quốc tế về Luật Biển, Ủy ban 
ranh giới thềm lục địa (CLCS)...

Đại sứ Đặng Hoàng Giang tái khẳng 
định UNCLOS, với vai trò “Hiến pháp 
của đại dương”, là khuôn khổ pháp lý 
điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và cơ 
sở pháp lý duy nhất để xác định phạm 
vi quyền được hưởng vùng biển của các 
quốc gia.

Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng 
của thực thi đầy đủ và toàn diện Tuyên 
bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông 
(DOC), kêu gọi giải quyết mọi tranh 
chấp thông qua các biện pháp hòa bình, 
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc 
tế, trong đó có Hiến chương LHQ và 
UNCLOS, tôn trọng các tiến trình ngoại 

Mỹ, Hàn Quốc 
hội đàm về các 
vấn đề liên quan 
Triều Tiên

Nhận lời mời của Bộ Quân đội Pháp, 
đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam 
do Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, 
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội 
nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn 
đã tham dự Triển lãm Vũ khí Lục quân 
Eurosatory.

Triển lãm diễn ra từ ngày 10 - 17.6 tại 
Khu triển lãm Villepinte, phía Bắc thủ 
đô Paris. Tham gia đoàn còn có lãnh đạo 
một số cơ quan, đơn vị chức năng của 
Bộ Quốc phòng.

Eurosatory là một trong những 
triển lãm vũ khí, trang bị lục quân lớn 
nhất thế giới với sự tham gia của gần 
160 nước và các DN quốc phòng hàng 

Nga bổ sung 
121 người 
Australia vào 
danh sách cấm vận

Một loạt tờ báo tại Australia ngày 
17.6 đã đưa tin về việc 121 công dân 
của nước này vừa bị Nga đưa vào 
danh sách cấm vận. Trong danh sách 
này có nhiều nhà báo đang làm việc 
cho các cơ quan báo chí có nhiều ảnh 
hưởng tại nước này và cả lãnh đạo của 
các cơ quan này như ABC, báo Người 
Australia, báo The Sydney Morning 
Herald và The Age, Kênh truyền hình 
Nine News và tổ hợp truyền thông 
Seven Group. Nhiều người trong số 
này đã đến Ukraine hoặc các nước 
láng giềng đưa tin về cuộc chiến tại 
Ukraine.

Bên cạnh các nhà báo, Nga còn đưa 
vào danh sách này một số doanh nhân 
nổi tiếng của Australia như hai tỷ phú 
khai thác mỏ là bà Gina Rinehart và 
ông Andrew Forrest, giám đốc điều 
hành công ty khai thác mỏ của Rio 
Tinto ông Simon Trott và tỷ phú công 
nghệ Mike Cannon Brookes.

Danh sách này cũng bao gồm một 
số nhà lãnh đạo cấp cao thuộc Bộ Quốc 
phòng Australia và một số nhà nghiên 
cứu của nước này.          

    (Theo VOV.VN)

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay 
thứ 3 tiên tiến nhất nước sáng 17.6, 
tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở 
Thượng Hải.

Theo Đài CCTV, tàu sân bay thứ 3 
của Trung Quốc được đặt tên Fujian 

 Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết, 
cơ quan này đã nhận được thông tin về 
việc một công dân Mỹ thứ 3 đến Ukraine 
với tư cách là binh sĩ tình nguyện hỗ trợ 
Chính phủ Ukraine đối phó với Nga đã 
mất tích trong những tuần gần đây.
 Giới chức Trung Quốc cho biết ít 

nhất 8 người đã bị thương và 6 người khác 
vẫn đang mất tích sau khi xảy ra một vụ nổ 
tại nhà máy hóa chất ở tỉnh Cam Túc, miền 
Tây Bắc nước này trong đêm 16.6.
 Một máy bay quân sự bị rơi ở 

vùng Belgorod, miền Tây nước Nga, 
phi công đã thoát hiểm an toàn, hãng 
thông tấn TASS ngày 17.6 dẫn nguồn tin 
từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết.
 Ngày 16.6, cảnh sát Đức đã đột 

kích vào hàng chục địa điểm tại 3 bang 
ở nước này trong khuôn khổ vụ điều tra 
các đối tượng cực đoan cánh hữu cũng 
như tội phạm có tổ chức và đã bắt giữ  
7 đối tượng.               (Theo TTXVN, VOV.VN)

Việt Nam đề cao hòa bình, 
ổn định ở Biển Đông

giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Ông khẳng định hợp tác quốc tế trên 
cơ sở UNCLOS có ý nghĩa rất quan trọng 
để đối phó với những thách thức trên 
biển như ảnh hưởng tiêu cực của đại 
dịch Covid-19, vấn đề đa dạng sinh học 
biển, di cư, biến đổi khí hậu và mực 
nước biển dâng.

Đại sứ nêu quan điểm của Việt Nam 
rằng các biện pháp giải quyết thách thức 
cần quan tâm đúng mức đến xây dựng 
năng lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ 
tài chính cho các nước đang phát triển.

UNCLOS có hiệu lực từ ngày 
16.11.1994, được 168 nước và tổ chức quốc 
tế phê chuẩn, 14 quốc gia khác ký nhưng 
chưa phê chuẩn.        (Theo VnExpress.net)

Duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông là ưu tiên hàng đầu của ASEAN. 
Ảnh: NBCNews

Việt Nam tham dự Triển lãm vũ khí lục quân Eurosatory tại Pháp

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay 
nội địa thứ 3

(Phúc Kiến), số hiệu 18.
Đây là tàu sân bay đầu tiên của 

Trung Quốc sử dụng máy phóng điện 
từ (EMALS) để phóng máy bay từ 
boong tàu, nhanh hơn hệ thống máy 
phóng hơi nước đã cũ.

Hệ thống EMALS cũng được sử 
dụng trên các tàu sân bay lớp Gerald 
R. Ford của hải quân Mỹ.

Khác với hai tàu sân bay đầu tiên, 
vốn có đường băng dốc, tàu Phúc 
Kiến có đường băng bằng phẳng và có 
lượng giãn nước hơn 80.000 tấn. Sau 
khi hạ thủy, con tàu sẽ thử nghiệm neo 
đậu và điều hướng.

Theo Đài CCTV, Phúc Kiến là 
tàu sân bay có máy phóng đầu tiên 
do Trung Quốc thiết kế và chế tạo  
hoàn toàn.

(Theo TTO)

Tàu sân bay Phúc Kiến tại nhà máy đóng tàu Giang 
Nam ở Thượng Hải.                                          Ảnh: XINHUA

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan Triển 
lãm Vũ khí Lục quân Eurosatory tại Pháp.             

Ảnh: TTXVN

đầu thế giới.
Từ năm 1998 đến nay, tại hầu hết các 

kỳ triển lãm, Bộ Quốc phòng Việt Nam 
đều cử đoàn đại biểu tham dự nhằm tìm 
hiểu công nghệ mới, cập nhật những 
tiến bộ KHKT, xu hướng phát triển trang 
bị của Lục quân các nước và tìm kiếm 
cơ hội hợp tác.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn 
Văn Nghĩa cũng thông báo và mời Bộ 
Quân đội Pháp cử đại diện cùng các 
DN quốc phòng lớn của Pháp tham dự 
Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 
nhất tại Việt Nam, dự kiến diễn ra vào 
tháng 12.2022.

(Theo LĐO)

Theo các quan chức Hàn Quốc ngày 
17.6, đặc phái viên hạt nhân hàng 
đầu của nước này đã gặp các quan 
chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ 
tại Washington D.C. để thảo luận các 
chính sách về Triều Tiên trong bối cảnh 
lo ngại về việc nước này tiến hành một 
vụ thử hạt nhân.

Đặc phái viên của Hàn Quốc về hòa 
bình và các vấn đề an ninh trên Bán 
đảo Triều Tiên, ông Kim Gunn đã có 
một loạt cuộc gặp với các quan chức 
chính quyền Tổng thống Joe Biden 
trong chuyến đi tháp tùng Bộ trưởng 
Ngoại giao Park Jin vào đầu tuần này.

Trong một thông điệp trên Twitter, 
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy 
Sherman cho biết bà đã gặp ông Kim 
“để đảm bảo phản ứng quốc tế, có sự 
phối hợp, mạnh mẽ” đối với “các hoạt 
động gây bất ổn đang diễn ra” của 
Triều Tiên.                            (Theo TTXVN)

Một vụ phóng thử tên lửa phòng không mới của 
Triều Tiên.                                                    Ảnh: KCNA/TTXVN


