
Công ty CP đầu tư TCV (tỉnh Quảng Nam) đầu tư 512 tỷ đồng xây dựng 
Khu dân cư Phú Mỹ Lộc tại phường Tam Quan.                                     Ảnh: TIẾN SỸ

Công nhân Xí nghiệp may Tam Quan thi đua lao động sản xuất. 
Ảnh: TIẾN SỸ Khai thác cá ngừ đại đương là một trong những thế mạnh của 

Hoài Nhơn.                                                                                               Ảnh: TIẾN SỸ

Một góc phường Bồng Sơn 
(TX Hoài Nhơn) nhìn từ trên cao. 

Ảnh: Hoài Nhơn News
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TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT: 

Chủ động khống chế ngay khi 
phát hiện ca bệnh đầu tiên
ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH:

Đoàn kết, sáng tạo, 
chung tay vì cộng đồng

Hoài Nhơn thu hút đầu tư 
để phát triển mạnh mẽ

u 3

Nhằm tăng cường kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ các nhà cung ứng, tư vấn địa 
phương kết nối với các doanh nghiệp, chiều 24.6, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh 
tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam năm 2022 tại TP Quy Nhơn. 

u 4

Tạo cơ hội cho hàng Việt Nam 
từ sản xuất đến tiêu dùng u5

. . . . . . .u7

Ngày 25.6, Hội nghị xúc tiến đầu tư vào TX Hoài Nhơn năm 2022 với chủ đề “TX Hoài Nhơn - Hợp tác đầu tư và phát triển” khai mạc 
tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX Hoài Nhơn. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

thị xã lần thứ XX - sớm xây dựng TX Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III, trở thành TP Hoài Nhơn trong tương lai gần. 
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 24.6, UBND 
tỉnh đã có buổi làm việc với 
Trường ĐH Tôn Đức Thắng về 
kết quả triển khai thỏa thuận 
hợp tác toàn diện giữa hai bên 
giai đoạn 2018 - 2020 và tổ chức 
lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai 
đoạn 2022 - 2025.

Dự lễ có Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh; TS Trần 
Trọng Đạo, Quyền Hiệu trưởng 
Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, 
giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Bình 
Định và Trường ĐH Tôn Đức 
Thắng đã hợp tác ở nhiều lĩnh 
vực về giáo dục, xúc tiến đầu tư, 
nghiên cứu khoa học… đạt kết 
quả tích cực.

Giai đoạn 2022 - 2025, theo 
văn bản ký kết, Trường ĐH Tôn 
Đức Thắng và UBND tỉnh nhất 
trí hợp tác các nội dung về giáo 
dục, đào tạo và bồi dưỡng nguồn 
nhân lực; nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ; xúc 
tiến thương mại, du lịch, đầu 
tư và cải thiện môi trường kinh 
doanh. Đồng thời, hợp tác trong 
các lĩnh vực quan trắc và xử lý 

môi trường; đánh giá tác động 
môi trường, phát triển năng 
lượng tái tạo, chuyển đổi số, 
nông nghiệp thông minh... 

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
đánh giá cao kết quả hợp tác hai 
bên đạt được trong giai đoạn 
2018 - 2020, dù thời điểm này 
dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng 
nề. Đồng thời, mong muốn, 
thông qua chương trình hợp tác 
giai đoạn 2022 - 2025, Trường 
ĐH Tôn Đức Thắng sẽ tiếp tục 
giúp tỉnh đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao theo nhu 
cầu; nghiên cứu sâu, có sự kết 
hợp giữa lý luận và thực tiễn 
trong việc ứng dụng những tiến 
bộ KH&CN vào lĩnh vực nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
chuyển đổi số; quảng bá, giới 
thiệu các tiềm năng, lợi thế về 
phát triển KT-XH đến với các đối 
tác trong và ngoài nước thông 
qua hội thảo, chương trình xúc 
tiến đầu tư nhằm thu hút các 
nguồn lực, trong đó có các DN 
nước ngoài đầu tư vào tỉnh…

TRỌNG LỢI

(BĐ) - Ngày 24.6, ĐBQH 
Nguyễn Thị Thu Thủy đã tiếp 
xúc cử tri xã Vĩnh Thịnh (huyện 
Vĩnh Thạnh) và thị trấn Phú 
Phong (huyện Tây Sơn), sau kỳ 
họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri 
xã Vĩnh Thịnh và thị trấn Phú 
Phong kiến nghị: Nâng mức hỗ 
trợ cán bộ bán chuyên trách 
cấp xã; bình ổn giá sách giáo 
khoa; sớm có biện pháp giảm 
giá xăng dầu, các loại vật tư 
để người dân yên tâm sản xuất 

nông nghiệp; nên có quy định 
hợp lý hơn về độ tuổi nghỉ 
hưu của giáo viên…

Trả lời các ý kiến của cử tri, 
ĐBQH Nguyễn Thị Thu Thủy 
cho biết, Bộ GD&ĐT đã gửi 
công văn đến Bộ Tài chính, đề 
nghị bổ sung sách giáo khoa 
vào danh mục hàng hóa được 
Nhà nước định giá, tạo điều 
kiện cho học sinh vùng khó 
khăn có thể mua sách phục vụ 
việc học. Bộ NN&PTNT sẽ tăng 
cường phối hợp với Bộ Công 

Thương sớm đưa ra giải pháp 
bình ổn giá xăng dầu, vật tư 
nông nghiệp, tạo điều kiện cho 
người dân yên tâm sản xuất, 
sinh hoạt.

Đối với ý kiến nên có quy 
định hợp lý hơn về độ tuổi 
nghỉ hưu trong ngành GD&ĐT, 
ĐBQH Nguyễn Thị Thu Thủy 
cho hay Bộ GD&ĐT đã tiếp thu 
và đang tổng hợp các ý kiến để 
có hướng dẫn đối với từng đối 
tượng cụ thể.

DƯƠNG LINH

(BĐ) - Ngày 24.6, Sở GD&ĐT 
công bố điểm chuẩn và số lượng 
học sinh (HS) trúng tuyển vào 
lớp 10 năm học 2022 - 2023 của 
34 trường THPT công lập. Theo 
đó, có 9.765 HS trúng tuyển vào 
các trường THPT hệ công lập và 
hệ chuyên.

Ở khối trường chuyên, điểm 
chuẩn vào Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn cao nhất là lớp 
chuyên Ngữ văn (32,75 điểm); 
tiếp theo lần lượt là chuyên 
Tiếng Anh (32,5 điểm); chuyên 
Hóa học (30,75 điểm); chuyên 
Toán - Tin (29,75 điểm); chuyên 
Toán (28,75 điểm); chuyên Vật 
lý (27,25 điểm); chuyên Sinh học 

(24,75 điểm); lớp không chuyên 
(25,25 điểm). Với điểm chuẩn 
này, trường có 320 HS trúng 
tuyển; trong đó, lớp chuyên 230 
HS, lớp không chuyên 90 HS.

Trường THPT chuyên Chu 
Văn An có 253 HS trúng tuyển. 
Điểm chuẩn cao nhất cũng thuộc 
về lớp chuyên Ngữ văn với 
31 điểm (35 HS trúng tuyển); 
chuyên Tiếng Anh 29,25 điểm 
(35 HS); chuyên Toán 26 điểm 
(29 HS); chuyên Vật lý 25,75 
điểm (27 HS); chuyên Hóa học 
25,25 điểm (29 HS); chuyên 
Sinh học 25 điểm (28 HS); 
chuyên Toán - Tin 25 điểm (25 
HS); lớp không chuyên 23,50 

điểm (45 HS trúng tuyển).
Ở khối trường THPT, 

trường có điểm chuẩn trúng 
tuyển cao nhất tỉnh năm nay 
là THPT Quốc học Quy Nhơn 
(28,25 điểm) với số lượng HS 
trúng tuyển 513; trường có 
điểm chuẩn thấp nhất là THPT 
Nguyễn Hữu Quang (10,75 
điểm) tuyển được 280 HS.

Điểm chuẩn và số lượng 
HS trúng tuyển các trường 
còn lại như sau: THPT Trưng 
Vương 21 điểm (522 HS trúng 
tuyển); THPT Hùng Vương 18 
điểm (434 HS); THPT số 1 Tuy 
Phước 15 điểm (537 HS); THPT 
số 2 Tuy Phước 16 điểm (182 

HS); THPT số 3 Tuy Phước 17 
điểm (161 HS); THPT Nguyễn 
Diêu 16 điểm (267 HS); THPT 
số 1 An Nhơn 18,75 điểm (367 
HS); THPT số 2 An Nhơn 17 
điểm (389 HS); THPT số 3 An 
Nhơn 17,50 điểm (249 HS); 
THPT Hòa Bình 15,5 điểm (172 
HS); THPT Quang Trung 14,75 
điểm (428 HS); THPT Tây Sơn 
18 điểm (217 HS); THPT Võ Lai 
17,5 điểm (104 HS); THPT số 1 
Phù Cát 19,75 điểm (385 HS); 
THPT số 2 Phù Cát 16 điểm 
(189 HS); THPT số 3 Phù Cát 
17,75 điểm (276 HS); THPT 
Nguyễn Hồng Đạo 15,75 điểm 
(203 HS); THPT Ngô Lê Tân 18 

điểm (212 HS); THPT số 1 Phù 
Mỹ 22,25 điểm (307 HS); THPT 
số 2 Phù Mỹ 21,75 điểm (353 
HS); THPT An Lương 20 điểm 
(135 HS); THPT Mỹ Thọ 20,5 
điểm (240 HS); THPT Tăng 
Bạt Hổ 19,5 điểm (382 HS); 
THPT Nguyễn Trân 24,5 điểm 
(422 HS); THPT Nguyễn Du 
21,25 điểm (326 HS); THPT 
Lý Tự Trọng 23,5 điểm (226 
HS); THPT Hoài Ân 17,75 
điểm (209 HS); THPT Võ Giữ 
15,5 điểm (132 HS); THPT 
Trần Quang Diệu 15,25 điểm 
(164 HS); THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm 12,25 điểm (209 HS).

ĐỖ THẢO

9.765 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT hệ công lập và hệ chuyên

(BĐ) - Sáng 24.6, tại TP Quy 
Nhơn, Trung ương Hội CCB 
Việt Nam phối hợp với Ủy ban 
ATGT Quốc gia tổ chức hội 
nghị nhân rộng mô hình, điển 
hình tiên tiến trong phong 
trào “CCB tham gia giữ gìn 
trật tự ATGT và xây dựng văn 
hóa giao thông”. Tham dự hội 
nghị có các đồng chí: Trung 
tướng Khuất Việt Dũng - Phó 
Chủ tịch Trung ương Hội CCB 
Việt Nam; Trịnh Thu Hà - Phó 
chánh Văn phòng Ủy ban 
ATGT Quốc gia; thiếu tướng 
Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư 
lệnh Quân khu 5; Nguyễn Tự 
Công Hoàng - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Thông tin tại hội nghị cho 

biết: Giai đoạn 2018 - 2021, 
công tác xây dựng mô hình, 
điển hình tiên tiến trong tham 
gia giữ gìn trật tự ATGT và văn 
hóa giao thông đã được các cấp 
Hội CCB lãnh đạo, chỉ đạo phối 
hợp triển khai sâu rộng, đạt kết 
quả tốt. Trong đó, Hội đã tổ 
chức 21.950 lớp tập huấn thu 
hút gần 400 nghìn lượt người 
tham dự; có trên 95% cán bộ 
chủ chốt Hội các cấp được tập 
huấn nội dung tham gia giữ gìn 
trật tự ATGT. Hội CCB các cấp 
cũng có hàng trăm mô hình, 
điển hình tiên tiến về ATGT đã 
và đang phát huy có hiệu quả, 
nhận được sự tham gia hưởng 
ứng nhiệt tình của các tầng lớp 
nhân dân. Hội CCB Việt Nam 

CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT 
và xây dựng văn hóa giao thông

Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 36 tập thể và 10 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây 
dựng văn hóa giao thông”.                              Ảnh: H.P

(BĐ) - Tối 24.6, tại Nhà thi đấu 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao tỉnh đã diễn ra lễ khai 
mạc và các trận đấu đầu tiên của 
Giải boxing Đại hội TDTT toàn 
tỉnh năm 2022. Giải lần này có 
75 VĐV, đến từ 9 huyện, thị xã, 
thành phố (huyện Hoài Ân và An 
Lão không cử VĐV tham gia), 
tranh tài ở 16 hạng cân (8 hạng 

cân nam, 8 hạng cân nữ).
Giải nhằm đánh giá phong 

trào boxing tại các địa phương 
trong tỉnh, đồng thời, phát hiện, 
tuyển chọn những VĐV xuất sắc 
vào đội tuyển tỉnh. Đây là môn 
thứ 8 trong chương trình thi đấu 
Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2022. 
Dự kiến giải sẽ kết thúc ngày 29.6.                   

LÊ NA

75 VĐV tranh tài ở Giải boxing 
Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2022

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp xúc cử tri 
tại Vĩnh Thạnh, Tây Sơn

UBND tỉnh và Trường Đại học
Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận 
hợp tác toàn diện

UBND tỉnh và Trường ĐH Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện 
giai đoạn 2022 - 2025.               Ảnh: TRỌNG LỢI

và Ủy ban ATGT Quốc gia, các 
tỉnh, thành Hội đã quán triệt và 
triển khai thực hiện hiệu quả 
chương trình phối hợp với Ban 
ATGT cùng cấp. Nhiều tập thể, 
cá nhân trong Hội CCB các cấp 
đã hiến 500 nghìn m2 đất, đóng 
góp 70 tỷ đồng và hàng chục 
nghìn ngày công làm mới, sửa 
chữa, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn, cầu cống 
các loại. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng đề nghị các 
cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp 
tục tiên phong gương mẫu, đi 
đầu thực hiện phong trào “Toàn 
dân tham gia giữ gìn trật tự 
ATGT”. Triển khai công tác vận 
động hội viên, nhân dân tích 
cực tham gia xây dựng, bảo vệ 
cơ sở hạ tầng giao thông, xây 
dựng văn hóa giao thông; tập 
trung xây dựng và nhân rộng 
mô hình, điển hình tiên tiến 
tham gia bảo đảm ATGT. Đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận động 
hội viên nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật về ATGT, xây 
dựng văn hoá giao thông.
l Chiều cùng ngày, tại TP 

Quy Nhơn, Trung ương Hội 
CCB Việt Nam tổ chức tọa 
đàm, giao lưu về kết quả 1 năm 
thực hiện Kết luận số 01 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

HỒNG PHÚC
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Bình Định

Tạo cơ hội cho hàng Việt Nam 
từ sản xuất đến tiêu dùng

Nhằm tăng cường kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ các nhà cung 
ứng, tư vấn địa phương kết nối với các doanh nghiệp, chiều 24.6, Bộ Công 
Thương phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt 
Nam năm 2022 tại TP Quy Nhơn. 

Hội nghị là một nội dung 
thuộc Đề án phát triển thị 
trường trong nước gắn với Cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” giai 
đoạn 2021 - 2025; thu hút hơn 
110 DN, cơ sở sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và làng nghề của 18 tỉnh, thành 
phố với hàng trăm sản phẩm 
đậm nét đặc trưng vùng miền. 
Đặc biệt, với định hướng đưa 
hàng Việt đi xa, lan tỏa rộng, Bộ 
Công Thương đã kêu gọi được 
20 DN kinh doanh phân phối, 
xuất nhập khẩu; 7 DN kinh 
doanh thương mại điện tử; 10 
DN logistic tham gia hội nghị. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, 
Giám đốc đối ngoại miền 
Trung - Tây Nguyên của Tập 
đoàn Central Retail, cho biết: 
Chúng tôi lựa chọn và kết nối 
trực tiếp 9 DN các tỉnh, trong 
đó có 2 DN của Bình Định. Tập 
đoàn ký kết bản ghi nhớ với Sở 
Công Thương Bình Định tư vấn 
hỗ trợ tìm hiểu tất cả quy trình, 
điều kiện, tiêu chuẩn để hàng 
hóa vào chuỗi siêu thị của Tập 
đoàn. Chúng tôi muốn hỗ trợ để 
các sản phẩm OCOP của miền 
Trung - Tây Nguyên trong đó 
có tỉnh Bình Định vào hệ thống 
và xuất khẩu. 

Đến với hội nghị, các nhà sản 
xuất địa phương có điều kiện 

tiếp cận thông tin về nhà phân 
phối, nguồn nhập khẩu, các tổ 
chức xúc tiến thương mại. Ông 
Mai Xuân Chung, đại diện Hội 
Nông sản an toàn tỉnh Lào Cai, 
cho biết: Hội Nông sản an toàn 
tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm 
quảng bá, xúc tiến thương mại 
hơn 109 sản phẩm OCOP ở địa 
phương và mở rộng thị trường 
đến 50 tỉnh, thành trong cả 
nước. Đặc biệt, nhiều sản phẩm 
đặc trưng khá nổi tiếng chỉ có ở 
Lào Cai như gạo Séng Cù, nước 
ngâm chân Dao đỏ, miến Bản 
Xèo… Đến với hội nghị, chúng 
tôi mong muốn kết nối bền vững 
các sản phẩm nông sản của tỉnh 
Lào Cai với thị trường miền 
Trung - Tây Nguyên. 

Theo Báo cáo Chỉ số thương 
mại điện tử 2021 do Hiệp 
hội Thương mại điện tử Việt 
Nam (Vietnam E-commerce 
Association - VECOM) và Cục 
Thương mại điện tử và Kinh tế 
số (Cục TMĐT - KTS, thuộc Bộ 
Công Thương) phối hợp thực 
hiện và công bố, chỉ số TMĐT 
của tỉnh Bình Định hiện đứng 
21/63 tỉnh, thành cả nước. Với vị 
trí như thế, những tỉnh, thành có 
điều kiện, môi trường như Bình 
Định sẽ tìm được ở hội nghị 
nhiều thông tin tốt có thể thúc 
đẩy kết nối cung- cầu hướng 
tới mục tiêu giúp nhà sản xuất 

Sở Công Thương các tỉnh ký kết bản ghi nhớ, hợp tác liên kết cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh, thành 
phố tại hội nghị.                                                 Ảnh: HẢI YẾN

Khai mạc Hội chợ triển lãm 
sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu 
các tỉnh, thành phố 

(BĐ) - Tối 24.6, Sở Công Thương phối hợp với Công ty 
TNHH xúc tiến thương mại Đức Việt tổ chức khai mạc Hội 
chợ triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu các tỉnh, thành 
phố tại Bình Định, năm 2022. Dự khai mạc có Phó Vụ trưởng 
Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Lê Việt Nga, Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng.

Hội chợ diễn ra từ ngày 24.6 đến 3.7.2022 (tại khu đất 
K 200, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn), có hơn 170 
DN với khoảng 380 gian hàng, trong đó có 200 gian hàng 
sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của 27 tỉnh, thành phố trong 
cả nước tham gia. Bình Định có 80 gian hàng.

Các ngành hàng tham gia hội chợ bao gồm: Sản phẩm đặc 
trưng vùng miền, địa phương, sản phẩm OCOP; công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nông sản, thực phẩm; gian 
hàng dịch vụ: Bất động sản, tài chính, viễn thông, du lịch và 
các mặt hàng khác… 

Hội chợ là chuỗi hoạt động hưởng ứng phát triển thị trường 
trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” năm 2022 của Bình Định. Sau thời gian 
dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội chợ mở trở lại để xúc 
tiến thương mại, tạo điều kiện cho các DN, HTX, cơ sở sản xuất 
sản phẩm đạt các danh hiệu OCOP; hàng công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu; hàng Việt Nam chất lượng cao… của Bình Định 
và các tỉnh, thành phố trong cả nước có cơ hội giao lưu, trao 
đổi kinh nghiệm; đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối. 
Qua đó, thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa các tỉnh, thành phố 
trong cả nước, mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết giữa các 
DN, địa phương, tạo mối liên kết thương mại giữa các nhà 
sản xuất với các DN, nhà đầu tư… góp phần thúc đẩy sản 
xuất kinh doanh và phát triển thị trường.            CÔNG HIẾU

địa phương tiếp cận nhà phân 
phối, biết được những yêu cầu 
của các đơn vị xuất nhập khẩu. 

Ông Phạm Toản, Giám đốc 
Công ty TNHH Thực phẩm PT, 
tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: Chúng 
tôi đã đưa sản phẩm mật ong 
vào hệ thống siêu thị Big C, xuất 
khẩu sang Hàn Quốc. Chúng tôi 
đặt mục tiêu chinh phục người 
tiêu dùng ở các tỉnh duyên hải 
miền Trung. Dịp này, Công ty 
đã ký được bản ghi nhớ với siêu 
thị Co.opmart Quy Nhơn và hy 
vọng sẽ sớm có nhiều cơ hội 
phục vụ khách hàng Bình Định. 

Nếu các DN ngoài tỉnh rất 
tích cực tìm kiếm cơ hội đưa 
hàng hóa vào các tỉnh miền 
Trung, nhất là Bình Định, thì từ 
hội nghị, nhiều DN Bình Định 
đã tìm thấy đối tác để tiếp cận 
thị trường mới, lắng nghe nhu 
cầu của khách hàng, nâng cao 
giá trị sản phẩm. 

Ông Nguyễn Cảnh Duy, 
chủ cơ sở kinh doanh trà cà 
phê Cazin, huyện Vân Canh, 
cho biết: “Cơ sở vừa ra mắt sản 
phẩm mới bột trà - túi gói trà lá 
tía tô; thay đổi mẫu mã bao bì 
sản phẩm trà dung, trà rau má… 
Đến hội nghị, tôi rất bất ngờ vì 
sản phẩm của nhiều DN địa 
phương ở các tỉnh, thành khác 
có mẫu mã, bao bì hiện đại, tạo 
ấn tượng tốt, nhiều hộp quà xinh 

xắn. Nhìn thấy những sản phẩm 
như thế, tôi biết mình phải nỗ lực 
nhiều hơn nữa mới có thể đứng 
vững trong cuộc cạnh tranh, đặc 
biệt phải tích cực tham gia vào 
kinh tế số qua việc tích cực đưa 
hàng lên sàn TMĐT. 

Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ 
trưởng Vụ Thị trường (Bộ Công 
Thương), cho biết với nhiều lợi 
thế và nền tảng tốt, tỉnh Bình 
Định có cơ sở vững chắc để đẩy 
nhanh quá trình chuyển đổi số, 
mở rộng kênh phân phối mới, 
nâng cao giá trị các sản phẩm 
của tỉnh. “Theo tôi, việc kết 
nối cung cầu, kết nối TMĐT 
hay kết nối thúc đẩy lưu thông 
hàng hóa kết hợp phương thức 

truyền thống và hiện đại sẽ tạo 
ra giải pháp căn cơ cho phát 
triển, tăng trưởng kinh tế”, bà 
Nga nói.

Bộ Công Thương đánh giá 
Hội nghị kết nối cung cầu 
hàng Việt Nam là hoạt động 
xúc tiến thương mại theo 
chuỗi phù hợp, đạt hiệu quả 
tốt nhất hiện nay, do đó sẽ tìm 
cách tổ chức nhiều và thường 
xuyên hơn. Từ hội nghị, các 
nhà đầu mối gồm: Sản xuất - 
phân phối - xuất khẩu sẽ hợp 
tác cùng nhau, tiếp cận xu 
hướng thị trường ở thời điểm 
gần nhất, kịp thời nắm bắt cơ 
hội, đáp ứng nhu cầu thị trường 
phù hợp nhất.                   HẢI YẾN 

TIN VẮN

l Trong 2 ngày (24 - 
25.6), tại TP Quy Nhơn, Thanh 
tra Bộ VH-TT&DL phối hợp 
Sở VH&TT tổ chức Hội nghị 
tập huấn nghiệp vụ công 
tác thanh tra chuyên ngành, 
xử lý vi phạm trong lĩnh vực 
VH-TT&DL. Hơn 50 đại biểu 
là lãnh đạo, công chức thanh 
tra đến từ sở VH&TT, sở Du 
lịch các tỉnh, thành phố 
thuộc khu vực miền Trung-  

Tây Nguyên tham dự Hội nghị.
TRỌNG LỢI

l Sáng 24.6, tại TX Hoài 
Nhơn, Sở LĐ-TB&XH phối hợp 
với Hội Bảo trợ Người khuyết 
tật và bảo vệ quyền trẻ em 
tỉnh tổ chức chương trình 
“Giao lưu tìm hiểu quyền trẻ 
em” có 40 trẻ em khuyết tật, 
mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc 
biệt ở các huyện Hoài Ân, An 
Lão, Phù Mỹ và TX Hoài Nhơn 

tham gia. Dịp này, các đơn vị 
đã tặng 40 suất quà, mỗi suất 
trị giá 300 nghìn đồng cho các 
em tham gia chương trình.

ÁNH NGUYỆT
l Ngày 24.6, UBND huyện 

Hoài Ân tổ chức giải bơi 
“Đường đua xanh” cho trẻ em 
lần thứ II năm 2022 thu hút 53 
VĐV (3 nhóm tuổi từ 10 - 11 
tuổi, 12 - 13 tuổi, 14 - 15 tuổi) 
tham gia đua tài ở 3 nội dung 

gồm bơi tự do 20 m, 25 m, 50 
m. Kết quả cuộc thi, giải nhất 
toàn đoàn thuộc xã Ân Đức, 
giải nhì xã Ân Mỹ và giải ba 
thị trấn Tăng Bạt Hổ. 

VĂN HÙNG
l Ngày 24.6, Ban CHQS 

huyện Tây Sơn tổ chức trao 
80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 
nhà tình nghĩa cho ông Hồ 
Khắc Bá (70 tuổi, ở thôn Phú 
Mỹ, xã Tây Phú) là thương binh 

hạng 3/4, có hoàn cảnh gia 
đình khó khăn. MỘC MIÊN
l Hội LHPN huyện Tuy 

Phước đã phối hợp cùng 
Hội LHPN xã Phước Hiệp tổ 
chức buổi truyền thông “Bình 
đẳng giới, phòng chống bạo 
lực gia đình, phòng chống 
xâm hại phụ nữ và trẻ em” cho 
hơn 100 hội viên phụ nữ và trẻ 
em ở xã, ngày 24.6. 

XUÂN VINH
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Bình Định

Hoài Nhơn thu hút đầu tư 
để phát triển mạnh mẽ

Ngày 25.6, Hội nghị xúc tiến đầu tư vào TX Hoài Nhơn năm 2022 với chủ đề “TX Hoài Nhơn - Hợp tác đầu tư và phát triển” khai mạc tại Trung 
tâm Văn hóa - Thể thao TX Hoài Nhơn. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần 
thứ XX - sớm xây dựng TX Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III, trở thành TP Hoài Nhơn trong tương lai gần. 

Một góc TX Hoài Nhơn.                      Ảnh: DŨNG NHÂN

Hội nghị xúc tiến đầu tư 
“TX Hoài Nhơn - Hợp tác đầu 
tư và phát triển” là biểu hiện cụ 
thể của quan điểm nhất quán, 
xuyên suốt: Hoài Nhơn luôn 
đồng hành, hỗ trợ, lắng nghe, 
hợp tác với nhà đầu tư để cùng 
phát triển.

Nhiều tiềm năng 
và lợi thế 

Nói đến Hoài Nhơn là nói 
đến kinh tế biển. Hoài Nhơn 
có vùng nước lợ rộng lớn gắn 
liền các cửa sông, nối với biển 
Đông, có hệ sinh thái đa dạng, 
phong phú, nhiều loại thủy, hải 
sản có giá trị kinh tế cao, có thể 
khai thác để tiêu thụ nội địa và 
xuất khẩu. Các ngành nghề khai 
thác, nuôi trồng, chế biến thủy, 
hải sản đã thành ngành nghề 
truyền thống, với đội ngũ lao 
động thạo việc. Đặc biệt, Hoài 
Nhơn có đội tàu trên 2.250 chiếc, 
tổng công suất trên 1 triệu CV, 
chuyên khai thác thủy sản xa bờ 
đạt hiệu quả. Cảng cá Tam Quan 

Cam kết “3 nhanh 4 đồng hành”
UBND TX Hoài Nhơn cam kết tập trung thực hiện các giải pháp 

đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, 
nhất là các công trình, dự án trọng điểm theo phương châm “3 
nhanh, 4 đồng hành”. Theo đó, thị xã giải phóng mặt bằng sạch 
nhanh; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư nhanh nhất; 
giải quyết khó khăn, vướng mắc trước, trong và sau đầu tư theo 
thẩm quyền nhanh nhất. Thị xã đồng hành cùng nhà đầu tư nghiên 
cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp quy hoạch và đáp 
ứng yêu cầu của nhà đầu tư; đồng hành cùng nhà đầu tư trong giải 
quyết thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình đầu tư, để hoạt động dự án hiệu quả bền vững. 

TX Hoài Nhơn luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các DN phát triển sản 
xuất, chế biến các sản phẩm gỗ xuất khẩu.                  Ảnh: UBND TX Hoài Nhơn

Sự chân thành và minh bạch sẽ giúp Hoài Nhơn
đi đúng hướng, đạt mục đích

Bình Định nói chung và Hoài Nhơn nói riêng có cơ hội lớn 
trong thu hút đầu tư khi những lợi ích từ hiệp định FTA đang 
mang lại, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những địa bàn có lợi thế 
sản xuất hàng xuất khẩu. Để thu hút đầu tư và hấp thụ vốn đầu 
tư, Hoài Nhơn cần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi 
trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh và luôn đồng hành, chia 
sẻ cùng nhà đầu tư thông qua những việc làm cụ thể. Sự chân 
thành trong mời gọi đầu tư, tính minh bạch trong công tác quy 
hoạch, các quyết định đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện 
chính sách ưu đãi… sẽ tạo cơ sở cho sự đồng thuận khi thực thi 
các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy Hoài Nhơn phát triển.” 

 TS TRẦN DU LỊCH, chuyên gia kinh tế

Sẵn sàng và luôn chia sẻ, hỗ trợ Hoài Nhơn
Việc TX Hoài Nhơn chủ động tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu 

tư, công bố các dự án đầu tư cho thấy sự năng động, linh hoạt 
trong điều hành chỉ đạo, nhanh nhạy nắm bắt xu thế phát triển 
của lãnh đạo thị xã. Chúng tôi tin tưởng, với tiềm năng, lợi thế và 
nỗ lực, quyết tâm cùng cam kết đầy trách nhiệm của thị xã, sẽ có 
nhiều nhà đầu tư lớn đến đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại 
Hoài Nhơn. Sở KH&ĐT sẵn sàng và luôn chia sẻ, hỗ trợ Hoài Nhơn 
trong xúc tiến thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án.”  

Giám đốc Sở KH&ĐT NGUYỄN THÀNH HẢI 

Chúng tôi muốn góp phần tạo nên 
diện mạo mới cho Hoài Nhơn

Chúng tôi nhận thấy, Hoài Nhơn hội tụ các yếu tố thuận lợi 
cho dự án như môi trường đầu tư, hạ tầng giao thông... và đặc 
biệt là sự chân thành, thiện chí của lãnh đạo thị xã. Đó là lý do để 
Công ty quyết định đầu tư hơn 512 tỷ đồng thực hiện dự án Khu 
dân cư Phú Mỹ Lộc gần 13 ha tại phường Tam Quan. Mục tiêu của 
chúng tôi là hình thành một khu đô thị đầy đủ tiện nghi, hiện đại 
đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, 
góp phần tạo nên diện mạo mới cho Hoài Nhơn.” 

Ông NGUYỄN VĂN ĐOÀN - Chủ tịch HĐQT, 
Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư TCV, tỉnh Quảng Nam 

“

“

“

Luôn đồng hành cùng 
nhà đầu tư 

Đảng bộ và chính quyền 
TX Hoài Nhơn xác định những 
trọng điểm và các khâu đột phá 
phát triển, trong đó tập trung 
đẩy mạnh phát triển sản xuất 
công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp; sản xuất chế biến lâm 
sản, thủy sản; may mặc; du lịch 
(du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du 
lịch văn hóa, du lịch làng nghề); 
phát triển thương mại dịch vụ; 
xây dựng hạ tầng, chỉnh trang 
phát triển đô thị xanh. Từ đó, 
chủ động xây dựng, công bố 69 
danh mục dự án mời gọi đầu tư 
giai đoạn 2022 - 2025 với tổng 
vốn đầu tư hơn 54.623 tỷ đồng, 
tương ứng với diện tích đất sử 
dụng 2.647,74 ha.

Phó Chủ tịch UBND TX Hoài 
Nhơn Trần Hữu Thảo chia sẻ: 
Hoài Nhơn giàu tiềm năng và 
dư địa đầu tư phát triển trên 
nhiều lĩnh vực. Đóng vai trò là 
cực tăng trưởng kinh tế phía Bắc 
Bình Định, TX Hoài Nhơn đang 
hướng đến mục tiêu hình thành 
thành phố phía Bắc tỉnh, là hạt 
nhân phát triển lan tỏa đến các 
địa phương xung quanh. 

Hoài Nhơn tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho nhà đầu tư thông 
qua việc thực hiện, thụ hưởng 
chính sách của tỉnh về ưu đãi, hỗ 
trợ thuê đất, đầu tư kết cấu hạ 
tầng, giải phóng mặt bằng, hồ 
sơ thủ tục hành chính. Cùng với 
đó, thực hiện công khai, minh 
bạch, bình đẳng các quy định 
về thủ tục hành chính; thường 
xuyên rà soát, kiến nghị Trung 
ương và tỉnh điều chỉnh, bổ 
sung nhằm đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, góp phần giảm chi 
phí, thời gian cho nhà đầu tư. 

TX Hoài Nhơn tiếp tục 
xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức có tinh 
thần trách nhiệm cao, chuyên 
nghiệp, trung thực, gương mẫu, 
tận tụy, lắng nghe và chủ động 
giải quyết kịp thời các yêu cầu 
chính đáng, hợp pháp của nhà 
đầu tư; sẵn sàng cung ứng đủ 
lao động, có chất lượng phù hợp 
hoạt động đầu tư. Đồng thời, 
đảm bảo ANTT, an toàn xã hội 
trên địa bàn thị xã trước, trong 
và sau khi nhà đầu tư thực hiện 
dự án. 

Đồng chí Phạm Trương, Bí 
thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX 
Hoài Nhơn, khẳng định: Đầu tư, 
phát triển tại Hoài Nhơn, nhà 
đầu tư sẽ không gặp bất cứ một 
rào cản nào. Thị xã chủ trương 
nhất quán, xuyên suốt là cùng 
đồng hành, hỗ trợ, lắng nghe, 
hợp tác và phát triển. Chủ động, 
sẵn sàng cùng nhà đầu tư giải 
quyết khó khăn, vướng mắc, xem 
khó khăn, vướng mắc của nhà 
đầu tư chính là khó khăn, vướng 
mắc của thị xã để tạo điều kiện 
tối đa và sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu 
tư trong mọi lĩnh vực.  TIẾN SỸ - 

NGỌC NHUẬN - THU DỊU

có sức chứa 1.400 tàu; cơ sở dịch 
vụ hậu cần nghề cá khá hoàn 
chỉnh. Thị xã có 17 DN và 160 cơ 
sở chế biến, tiêu thụ hải sản, góp 
phần tăng giá trị kinh tế biển, 
tạo việc làm cho hàng nghìn 
lao động tại các địa phương. 

TX Hoài Nhơn hiện là trung 
tâm phát triển công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp đầu tàu 
phía Bắc tỉnh với 12 cụm công 

nghiệp (CCN) đang hoạt động, 
thu hút hàng trăm dự án đầu 
tư trên nhiều lĩnh vực. Ngoài 
ra, thị xã đang quy hoạch, phát 
triển thêm 4 khu, CCN đáp 
ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng 
quy mô phát triển sản xuất 
kinh doanh.

Dừa cũng là ngành Hoài 
Nhơn có thế mạnh và nhiều 
tiềm năng phát triển. Hiện thị 
xã có gần 2.969 ha dừa, chiếm 
khoảng 60% diện tích dừa của cả 

tỉnh, sản lượng thu hoạch hằng 
năm 31.105,7 tấn/năm; có 150 
DN sản xuất các sản phẩm từ 
dừa cung cấp cho thị trường nội 
địa và xuất khẩu.

TX Hoài Nhơn còn có nhiều 

di tích lịch sử, danh lam, thắng 
cảnh hấp dẫn. Dọc theo bờ biển 
có các địa danh: Gành Diêu 
Quang, bán đảo Kim Giao, đèo 
Lộ Diêu với những ghềnh đá 
hoang sơ, bãi cát vàng, bãi tắm 
đẹp và những rừng dương phù 
hợp với phát triển du lịch biển. 
Ngoài ra, còn một số tiềm năng 
du lịch khác như: Suối Vàng, 
núi La Vuông, Thác Đổ và một 
số hồ, đập nhân tạo khác như: 
Mỹ Bình, Hố Giang. Trong 
định hướng quy hoạch du lịch 
của tỉnh, TX Hoài Nhơn nằm 
trong tuyến, cụm du lịch biển 
ở phía Bắc tỉnh, liên kết với các 
trung tâm du lịch của Huế, Đà 
Nẵng, Quy Nhơn và vùng phụ 
cận, là điều kiện tốt để Hoài 
Nhơn khai thác, phát triển 
ngành “công nghiệp không 
khói” này. 

Trong tuần, ghi nhận thêm 
129 ca mắc bệnh sốt xuất huyết 
Dengue (SXH), tăng 4 ca so với 
tuần trước (125 ca); phát hiện 10 
ổ dịch SXH tại các xã Nhơn Lộc, 
Nhơn Hậu, Nhơn Tân (TX An 
Nhơn); các phường Hoài Châu 
Bắc, Hoài Thanh Tây (TX Hoài 
Nhơn); thị trấn Phú Phong, xã 
Tây Xuân, Tây Vinh, Tây Phú 
(huyện Tây Sơn), xã Cát Lâm 
(huyện Phù Cát). Nhìn qua có 
thể thấy điểm đáng lo là nhiều 
phường, xã, thị trấn ở các thị 
xã, huyện đã xuất hiện ổ dịch.

Với 234 ca mắc, đến nay 
huyện Hoài Ân tiếp tục là địa 
phương có nhiều ca mắc SXH 
nhất tỉnh. Bác sĩ Lê Văn Mạnh, 
Phó Giám đốc TTYT huyện Hoài 
Ân, cho biết, để tránh dịch bệnh 
lan rộng, chúng tôi nỗ lực xử lý 
ngay khi vừa phát hiện ca mắc. 

Ngoài hoạt động của ngành 
Y tế vốn được đánh giá đã đạt 
yêu cầu cơ bản, theo ông Trần 
Văn Thơm, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Hoài Ân, huyện đã có văn 
bản chỉ đạo chính quyền các xã, 
thị trấn đôn đốc các trạm y tế 
phối hợp với các ban ngành, 
đoàn thể địa phương đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân chủ động thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh SXH. Huy động lực lượng 
tổ chức ra quân diệt lăng quăng/
bọ gậy, vệ sinh môi trường, đặc 
biệt tại các chợ, khu đông dân cư. 

Cùng với đó, Hoài Ân tổ 
chức phun hóa chất diệt muỗi 
diện rộng tại các khu vực có 
nguy cơ bùng phát dịch SXH 
và phun hóa chất diệt muỗi 
triệt để tại 100% các gia đình 
trong khu vực ổ dịch theo yêu 
cầu của ngành Y tế. Đồng thời, 

tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, kịp thời phát hiện các 
trường hợp nghi nhiễm bệnh, 
hướng dẫn người dân đến ngay 
cơ sở y tế gần nhất để được 
khám và điều trị kịp thời, tuyệt 
đối không tự ý điều trị tại nhà. 

Để phát hiện và kiểm soát 
dịch SXH, hiện các TTYT địa 
phương tăng cường theo dõi, 
chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, 
hướng dẫn trạm y tế các xã, thị 
trấn về chuyên môn, đảm bảo 
phát hiện sớm, kịp thời hướng 
dẫn bệnh nhân đến cơ sở y tế 
điều trị. Đồng thời chủ động tổ 
chức phun hóa chất diệt muỗi 
tại những nơi có chỉ số mật độ 
muỗi, lăng quăng/bọ gậy cao, 
những ổ dịch phát sinh, trong 
đó tổ chức phun hóa chất 100% 
các nhà trong khu vực ổ dịch. 
Đặc biệt, TTYT còn hướng dẫn 
để bảo đảm phun hóa chất đúng 
kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ 
trước và sau phun để có chỉ định 
phun cụ thể. Cùng với đó, TTYT 
tổ chức việc thu dung điều trị 
bệnh nhân, điều trị đúng phác 
đồ, phân loại bệnh nhân, chuyển 
tuyến điều trị kịp thời.

TX An Nhơn cũng là địa 
phương có số ca mắc SXH cao. 
Ở những địa phương trước 
đây ít có ca nhiễm, nay cũng 
đã xuất hiện nhiều ca mắc SXH. 
Để khống chế dịch bệnh, ngay 

khi phát hiện có ca SXH trên 
địa bàn, ngành Y tế phối hợp 
với địa phương tổ chức diệt bọ 
gậy và phun thuốc diệt muỗi. 

Từ đầu năm đến nay, xã 
Nhơn Tân ghi nhận 5 ca mắc 
SXH, hiện có 2 ca đang điều trị 
tại TTYT TX An Nhơn. Qua điều 
tra, Nhơn Tân đang có ổ dịch 
SXH tại xóm An Tượng A, An 
Tượng B và An Tượng C thuộc 
thôn Nam Tượng 3. Bác sĩ Cao 
Hoàng Dạ Thảo, Trưởng Trạm Y 
tế Nhơn Tân, cho biết: Ngoài sự 
hướng dẫn về chuyên môn của 
TTYT, chúng tôi còn phối hợp 
với chính quyền địa phương và 
các ngành, đoàn thể cùng nhau 
phòng, chống dịch. Sau khi phát 
hiện ca bệnh, chúng tôi thực hiện 
điều tra bệnh nhân, điều tra côn 
trùng. Sau khi có kết quả, chúng 
tôi họp dân tuyên truyền vận 
động nhân dân tổng vệ sinh môi 
trường, lật, úp, cọ rửa các dụng 
cụ chứa nước, không cho muỗi 
đẻ trứng, diệt các ổ bọ gậy. Đợt 
này, chúng tôi thực hiện phun 
hóa chất cho khoảng 270 nhà để 
phòng, chống dịch.

Bác sĩ Lê Thái Bình, Giám 
đốc TTYT TX An Nhơn, cho 
biết: Chúng tôi luôn nhắc nhở 
đội ngũ phụ trách phòng, chống 
SXH phải luôn luôn cẩn thận và 
chủ động phát hiện kiểm soát 
ngay các ổ dịch, không để dịch 

bệnh lan rộng và có trường hợp 
tử vong do SXH.

Khác với nhiều năm trước, 
năm nay các huyện miền núi 
như Vân Canh, Vĩnh Thạnh, 
An Lão có số ca mắc SXH ít 
hơn các huyện đồng bằng. Bác sĩ 
Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Giám 
đốc TTYT huyện Vân Canh, 
cho biết: Đến nay, Vân Canh 
ghi nhận 38 ca mắc SXH với 1 ổ 
dịch, dù ít hơn các địa phương 
khác về số lượng ca mắc nhưng 
so với chính mình vào cùng 
kỳ năm ngoái lại tăng hơn khá 
nhiều. Để dịch bệnh không lan 
rộng, các trạm y tế và đội ngũ 
y tế thôn, làng thường xuyên 
tuyên truyền, nhắc nhở người 
dân phòng, chống dịch, trong 
đó có việc vệ sinh nhà cửa, đổ 
nước đọng và nằm màn ngay cả 
ban ngày. Bên cạnh đó, khi phát 
hiện ca mắc, chúng tôi sẽ xử lý 
ngay theo quy định của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Văn Trung, 
Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, 
chúng tôi đã chỉ đạo ngành Y tế 
các địa phương theo dõi, giám 
sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh 
để xử lý kịp thời. Đây là thời 
điểm thuận lợi cho muỗi phát 
triển, người dân không nên chủ 
quan. Cần vệ sinh môi trường 
thông thoáng và chủ động các 
biện pháp phòng, chống muỗi 
ngay trong nhà.               ĐỖ THẢO

Chủ động khống chế ngay khi
phát hiện ca bệnh đầu tiên

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến ngày 22.6, toàn 
tỉnh ghi nhận 766 ca mắc sốt xuất huyết. Riêng 
tuần 24 (từ ngày 16 - 22.6), toàn tỉnh ghi nhận 
129 ca mắc sốt xuất huyết với 10 ổ dịch. Để 
dịch bệnh không lan rộng, ngành Y tế và chính 
quyền các địa phương chủ động khống chế 
ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên.

Di tích nơi cập bến tàu không số Lộ Diêu đã được đầu tư xây dựng khang trang, thu 
hút nhiều du khách tham quan.                   Ảnh: UBND TX Hoài Nhơn 
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Bình Định

Phun thuốc diệt 
muỗi, phòng sốt 
xuất huyết lan 
rộng. Ảnh: ĐỖ THẢO

(BĐ) - Chiều 24.6, Viện 
Nghiên cứu phát triển KT-XH 
tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học 
cấp tỉnh đề tài “Bộ chỉ số thịnh 
vượng TP Quy Nhơn”. Đề 
tài do Viện Nghiên cứu phát 
triển KT-XH tỉnh chủ trì, TS Võ 
Ngọc Anh - Viện trưởng - làm 
chủ nhiệm. 

Tại Hội thảo, chủ nhiệm 
đề tài đã trình bày các nghiên 
cứu: Tổng quan về chỉ số thịnh 
vượng; phương pháp luận về 
chỉ số thịnh vượng; đề xuất bộ 

chỉ số thịnh vượng của TP Quy 
Nhơn. Qua báo cáo cho thấy, 
TP Quy Nhơn có vị trí kinh tế 
thuận lợi cho sự phát triển một 
đô thị vùng với nhiều đầu mối 
giao thông thủy, bộ quan trọng, 
như: QL 1, QL 1D từ thành phố 
chạy dọc bờ biển đến tỉnh Phú 
Yên; QL 19 nối với Tây Nguyên, 
Đông Bắc Campuchia, Nam Lào 
và Thái Lan ra biển Đông; có 
tuyến đường sắt Bắc - Nam đi 
ngang qua địa bàn; sân bay Phù 
Cát cách TP Quy Nhơn 30 km. 

Hiện nay, Quy Nhơn đang phấn 
đấu để trở thành điểm đến du 
lịch và đầu tư hấp dẫn; là 1 
trong 3 trung tâm thương mại 
và du lịch của vùng Duyên hải 
Nam Trung bộ có hệ thống kết 
cấu hạ tầng khá đồng bộ, các 
dịch vụ ngân hàng, viễn thông, 
y tế, giáo dục ngày càng hoàn 
thiện nhằm phục vụ tốt nhất các 
nhà đầu tư đến với thành phố 
giàu tiềm năng này.

Trên cơ sở đó, chủ nhiệm 
đề tài đề xuất “Bộ chỉ số thịnh 

vượng của TP Quy Nhơn”, gồm 
32 chỉ số cơ bản tổng hợp từ 6 
khía cạnh của sự thịnh vượng 
và mở rộng thêm 20 chỉ số khác 
dùng để so sánh với các đô thị 
trong phạm vi khu vực, đồng 
thời có thêm đặc thù của TP 
Quy Nhơn.

Tại Hội thảo, các đại biểu 
tham gia thảo luận về hiệu quả 
và các yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả của đề tài, tính khả thi 
các bộ chỉ số thịnh vượng của 
TP Quy Nhơn…         AN NHIÊN

Hội thảo đề tài khoa học cấp tỉnh “Bộ chỉ số thịnh vượng TP Quy Nhơn”

TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT:
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Bình Định

Trước tình hình đó, CA xã Tây An đã 
chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND 
xã xây dựng kế hoạch, phương án và 
huy động toàn lực lượng kiên quyết đấu 
tranh với vấn nạn trộm chó, mèo. 

Tính riêng từ đầu tháng 4.2022 đến 
nay, CA xã đã tuần tra ban đêm hơn  
40 ca/160 lượt cán bộ, chiến sĩ tham 
gia, kết hợp phục bắt, tại các chốt điểm 
trong nhiều khung giờ khác nhau. Qua 
đó, đã phát hiện và đuổi bắt 4 vụ, hơn 
20 lượt đối tượng trộm chó, mèo. Tuy 
nhiên, các đối tượng chống trả quyết 
liệt để chạy thoát thân. Tinh thần kiên 
quyết trong đấu tranh với tội phạm của 
CA xã Tây An góp phần giữ ổn định 
tình hình ANTT trên địa bàn.

Điển hình, đêm 18.4, CA xã phát 
hiện 1 nhóm gồm 6 đối tượng cùng các 
dụng cụ trộm chó, mèo chuyên nghiệp, 
đã tổ chức vây bắt, truy đuổi kết hợp sử 
dụng hơi cay, công cụ hỗ trợ tấn công. 
Tuy nhiên, các đối tượng đã chống trả 
manh động và chạy thoát thân. Tại hiện 
trường, CA thu giữ 2 giỏ xách, 10 bộ bẫy 
chó mèo, 1 gậy sắt, 1 đôi dép của các đối 
tượng bỏ lại khi trốn chạy.

Để hạn chế tình trạng trộm chó, mèo 
hoành hành, CA xã Tây An triển khai 
thực hiện nhiều biện pháp, như tiếp tục 
phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp 
người dân đề cao cảnh giác, ngăn ngừa. 
Đồng thời, kêu gọi người dân khi phát 

Nhức nhối nạn trộm chó, mèo
Gần đây, trên địa bàn xã Tây An, huyện Tây Sơn, tình trạng trộm chó, mèo  ngày càng phức tạp, manh động, 

làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân địa phương.

Tang vật được CA xã Tây An thu giữ sau một vụ vây bắt, truy đuổi trộm chó, mèo.                                                    Ảnh: T.T               

Sau 2 đợt phẫu thuật ở BVĐK tỉnh 
vào đầu năm 2022, khối u bên mông 
phải của bà Phan Thị Lâm (SN 1962, ở 
thôn Liên Hội, xã Ân Hữu, huyện Hoài 
Ân) vẫn không khả quan, vết mổ không 
lành, da thịt quanh vết mổ dần hoại tử. 

Không chịu nổi những cơn đau liên tục 
hành hạ cơ thể, gia đình xin chuyển bà vào 
Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cấp 
cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán có một 
khối u mới, tiến hành phẫu thuật cắt u và 
một phần cơ thắt trực tràng. Sau lần phẫu 
thuật thứ 3, hy vọng bệnh tình sẽ sớm hồi 
phục, nhưng vết mổ vẫn cứ mãi sưng tấy, 
kéo theo những cơn đau dữ dội, khiến 
cho sức khỏe bà Lâm ngày càng suy kiệt.

Trước diễn biến bất thường và nguy 
hiểm của khối u, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp 
tục hội chẩn và đi đến kết luận cuối cùng 
bà Lâm bị “U tân sinh không chắc chắn 
hoặc không biết tính chất”, nên chuyển 
sang một bệnh viện chuyên khoa tiếp tục 
theo dõi điều trị. 

Không còn đủ tiền bạc điều trị, ông 
Diệp Văn Giác (SN 1956, chồng bà Lâm) 
đành chấp nhận đưa vợ về quê cầm cự 
bằng thuốc nam, được ngày nào hay 
ngày ấy. Do khối u và vết mổ không 
lành nằm sát hậu môn, phía sau mông 
phải, sau các đợt phẫu thuật bà Lâm 
phải luôn nằm sấp, mọi sinh hoạt cá 
nhân, ăn uống rất khó khăn, phải có 

người thân túc trực, chăm lo hỗ trợ. 
Tài sản bán được ông Giác đã bán 

hết, vay mượn cũng đã nhiều, giờ chẳng 
còn nơi nào vay được. Rất mong các nhà 
hảo tâm giúp đỡ, để gia đình bà Lâm có 
thêm điều kiện chạy chữa, giành lại sự 
sống cho bà.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: 
Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản 
Báo Bình Định: 4300201006894 (Ngân hàng 
NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh Bình 
Định), 58010000052522 (Ngân hàng BIDV - 
chi nhánh Bình Định). Vui lòng ghi tên 
người gửi và người được giúp đỡ. Báo 
Bình Định xin cảm ơn!           BẢO SƯƠNG 0966.490.490

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Gọi tới đường dây nóng Báo Bình 
Định, người dân ở xóm 7 (thôn Vạn Hội 
1, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân), trình bày: 
Từ khu dân cư thuộc xóm 1, xóm 7 và 
xóm Tân Hội (thôn Vạn Hội 1) vào trung 
tâm xã Ân Tín bị ngăn cách bởi suối Dinh 
(nằm ở địa phận xóm 7). Để tiện việc đi 
lại, lâu nay, người dân bắc tạm cây cầu 
bằng cọc tre, ván gỗ ngang qua suối. Tuy 
nhiên, cầu nhỏ hẹp và gập ghềnh nên đi 
lại rất khó khăn, nguy hiểm; nhất là khi 
chuyên chở nông sản qua cầu. Tại cây cầu 
này đã từng xảy ra 2 vụ tai nạn, người dân 
địa phương bị rơi xuống suối, tử vong.

Năm 2020, UBND xã Ân Tín hỗ trợ 
18 triệu đồng, các hộ dân có nhà ở phía 
Đông suối Dinh đóng góp 15 triệu đồng 
để xây cây cầu kiên cố hơn. Thế nhưng, 
mới xây được 4 trụ cầu bê tông và 2 
thanh giằng bắc ngang qua 4 trụ cầu 

Mong một cây cầu kiên cố
TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Người dân đi lại trên cầu làm bằng cọc tre, ván gỗ rất khó khăn, nguy  
hiểm.                                                                                                                                          Ảnh: V.L

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Người phụ nữ nghèo mắc bệnh nan y

hiện kẻ trộm cần hô hoán, nhờ sự giúp 
đỡ của mọi người xung quanh; ghi lại 
biển số xe, đặc điểm nhận dạng của đối 
tượng, không đơn thân đối phó, dễ nguy 
hiểm đến tính mạng, sức khỏe. 

Khi bắt được kẻ trộm chó, mèo, cần 
báo ngay cho cơ quan CA, chính quyền 
địa phương. Người dân ở cùng xóm nên 
phối hợp trao đổi số điện thoại với nhau, 
khi phát hiện có đối tượng khả nghi, kẻ 
trộm chó, mèo thì liên lạc, hô hoán cùng 
nhau truy bắt. Mỗi người dân cần phải 
tuân thủ pháp luật, hành động đúng 
mực, tránh các hành vi vi phạm pháp 

luật khi bắt trộm, nhất là tránh hành 
động tra khảo, làm nhục, dùng vũ khí 
gây thương tích hay hô hào đám đông 
hành hung kẻ trộm.

Dự báo từ đây đến cuối năm, tội 
phạm trộm cắp tài sản, trong đó có trộm 
chó, mèo sẽ còn diễn biến phức tạp ở các 
vùng nông thôn. Mỗi người dân cần có 
biện pháp bảo vệ tài sản của mình. Chó, 
mèo nên được nuôi nhốt cẩn thận, tránh 
thả rông ngoài đường, tiềm ẩn nguy cơ 
TNGT, tạo điều kiện cho đối tượng trộm 
ra tay.                                      

                                            TÍN TRỌNG

thì hết tiền. Từ đó đến nay, công trình 
dừng lại, người dân nhiều lần kiến nghị 
UBND xã Ân Tín sớm có biện pháp tháo 
gỡ nhưng chưa được giải quyết.

Theo ông Trương Quang Phụ, Chủ 

tịch UBND xã Ân Tín, 
để đầu tư xây dựng 
cầu kiên cố cần kinh 
phí lớn, trong khi 
ngân sách địa phương 
có hạn. Trước mắt, khi 
trời mưa bão, người 
dân nên hạn chế qua 
lại cầu để đảm bảo an 
toàn. Khi về trung tâm 
xã, bà con nên đi vòng 
qua hướng cầu Đồng 
Quang (thuộc thôn 
Thanh Lương); đoạn 
đường phải đi vòng 

không quá xa, chỉ chừng 3 km. Về lâu 
dài, xã mong huyện, tỉnh xem xét hỗ trợ 
kinh phí đầu tư xây dựng cầu kiên cố để 
người dân địa phương đi lại thuận tiện, 
an toàn.                                        VĂN LỰC

Kiểm tra 1.200  DN 
kinh doanh du lịch,  
lữ hành và cơ sở lưu trú

(BĐ) - Chiều 24.6, tại TP Quy Nhơn, cụm 
thi đua thanh tra sở Du lịch 14 tỉnh, thành 
phố (cụm thi đua số 7) tổ chức Hội nghị sơ 
kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, thanh tra sở 
Du lịch các tỉnh, thành phố thuộc cụm 
thi đua số 7 đã tham mưu lãnh đạo sở Du 
lịch tại địa phương triển khai công tác 
thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh 
du lịch theo đúng quy định. Thanh tra sở 
Du lịch các tỉnh, thành phố đã thực hiện 
hơn 50 đợt thanh tra, kiểm tra tại 1.200 
DN kinh doanh du lịch, lữ hành và cơ sở 
lưu trú. Qua đó, phát hiện và xử phạt 46 
trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 
277 triệu đồng; trình UBND tỉnh, thành 
phố xử phạt theo thẩm quyền 2 trường 
hợp vi phạm với số tiền hơn 136 triệu 
đồng. Phần lớn các lỗi vi phạm chủ yếu, 
như: Kê khai không trung thực hồ sơ 
đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng 
dẫn viên du lịch; không thông báo thời 
điểm hoạt động đúng thời hạn; không 
niêm yết, công khai giá hàng hóa, dịch 
vụ theo quy định…

Tại Hội nghị, cụm thi đua số 7 đã đề 
ra nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; 
trong đó, chú trọng công tác phối hợp 
giữa thanh tra sở Du lịch với thanh tra các 
sở, ngành cùng cấp, các cơ quan chuyên 
môn của Bộ VH-TT&DL, Bộ CA và chính 
quyền các quận, huyện, thị xã trong công 
tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực du 
lịch bảo đảm đồng bộ.       NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Chiều 24.6, UBND huyện Tuy 
Phước đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương, 
khen thưởng HLV, VĐV người Tuy Phước 
đạt thành tích cao tại SEA Games 31 (ảnh). 

Tại SEA Games 31, những người con 
của quê hương Tuy Phước đã có những 
đóng góp đáng kể, cụ thể: Trưởng đoàn 
Bùi Trung Hiếu và HLV Trần Đình Đô 
cùng đội tuyển kickboxing Việt Nam 
giành 5 HCV, 6 HCĐ; VĐV Nguyễn Thị 
Hằng Nga bảo vệ thành công tấm HCV 
SEA Games hạng cân 48 kg nữ môn 
kickboxing; VĐV Võ Bé Tư cùng đội 
tuyển bóng ném nữ trong nhà đoạt HCV. 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Tuy 
Phước đã biểu dương những thành tích 
nổi bật mà các HLV, VĐV giành được, 
coi đây là niềm tự hào của người Bình 
Định nói chung và huyện Tuy Phước nói 
riêng. Đồng thời, mong muốn trong thời 
gian tới, phong trào TDTT trên địa bàn 
huyện được quan tâm hơn, để có thêm 
nhiều VĐV được góp mặt cho các đội 
tuyển quốc gia, tham gia và đạt thành 
tích cao ở các giải quốc tế.       ĐỨC MẠNH

Tuy Phước tuyên dương 
HLV, VĐV đạt  
thành tích cao tại  
SEA Games 31

Ảnh: ĐỨC MẠNH
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Bình Định

Anh Huỳnh Vĩnh Huy 
(SN 1991, ở xã Phước Thuận, 
huyện Tuy Phước; nhân viên 
Công ty CP BICEM) hiện là 
trưởng nhóm tình nguyện 
Hoa hướng dương QN. Anh 
Huy chia sẻ rằng, từ nhỏ, 
anh đã được ba mẹ dạy dỗ 
phải biết chia sẻ và giúp đỡ 
những người có hoàn cảnh 
khó khăn. Năm 2019, khi rời 
giảng đường đại học, anh 
và nhiều bạn trẻ trong tỉnh 
cùng thành lập nên nhóm 
Hoa hướng dương QN, dốc 
sức làm việc thiện, với tâm 
nguyện “cho đi cũng chính 
là nhận lại”.

Ngay sau khi được thành 
lập, anh Huy và nhóm đã vận 
động từ nhiều nguồn gần 10 
triệu đồng để tặng cho em 
Nguyễn Thị Mỹ Phương (SN 
2008, ở xã Phước Mỹ, TP Quy 
Nhơn), có hoàn cảnh rất khó 
khăn, mồ côi cha mẹ, sống 
cùng ông bà ngoại đã lớn 
tuổi. Nhóm còn tặng nhiều 

Tích cực đổi mới, 
sáng tạo

Trước yêu cầu ngày càng 
cao trong công việc chuyên 
môn của từng cơ quan, đơn 
vị, ĐVTN Khối DN tỉnh đã nỗ 
lực học tập, nghiên cứu nhằm 
đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ 
sáng tạo”, “Người thợ trẻ giỏi”. 
Trong 5 năm qua, đã có 709 đề 
tài sáng kiến và giải pháp kỹ 
thuật của thanh niên được triển 
khai, với giá trị làm lợi hơn 16,7 
tỷ đồng, góp phần tăng năng 
suất, chất lượng, hiệu quả 
trong sản xuất kinh doanh của 
các cơ quan, đơn vị, DN.

Điển hình là sáng kiến 
“Công tơ 1 pha có camera giám 
sát sử dụng điện” của anh Đinh 
Thành Chính (SN 1988, Công 
ty Điện lực Bình Định) được 
áp dụng và lắp đặt năm 2018 
tại Điện lực Phù Mỹ. Từ đó, ghi 
lại hành vi trộm cắp điện của 
khách hàng P.V.H. (ở thôn Phú 
Lộc, xã Mỹ Thắng) bằng hình 
thức câu móc dây pha lưới 
điện hạ thế để sử dụng điện 
cho mục đích sinh hoạt, không 
qua hệ thống đo đếm. Ngành 
điện đã truy thu số tiền điện 
hơn 22,5 triệu đồng.

Anh Chính cho biết: “Sáng 

Tặng công trình 
không gian sinh 
hoạt Đội tại 
huyện Tây Sơn

(BĐ) - Ngày 24.6, Tỉnh 
đoàn, Hội đồng Đội tỉnh 
phối hợp với Huyện đoàn 
Tây Sơn tổ chức tặng công 
trình không gian sinh hoạt 
Đội tại Trường Tiểu học Tây 
Vinh (xã Tây Vinh).  Theo 
đó, công trình không gian 
sinh hoạt Đội gồm: Bàn được 
làm từ vật liệu tái chế, ghế 
đá, hệ thống bảng biểu, tủ 
sách cộng đồng, sách thiếu 
nhi, các vật dụng trang trí… 
với tổng giá trị 15 triệu đồng. 

Công trình không gian 
sinh hoạt Đội sẽ giúp các học 
sinh được sinh hoạt trong 
không gian thân thiện, góp 
phần nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện và tăng 
cường tinh thần học hỏi, đam 
mê đọc sách.

DUY ĐĂNG

sách vở, đồ dùng học tập, quần 
áo và giúp đỡ em trong học tập. 
“Được nhận học bổng và hỗ trợ 
của nhóm từ năm 2019 đến nay, 
em rất vui và hứa sẽ cố gắng 
chăm ngoan, học giỏi để không 
phụ lòng giúp đỡ của các anh 
chị”, em Phương chia sẻ.

Trong gần 4 năm qua, anh 
Huy và nhóm Hoa hướng 
dương QN đã giúp đỡ 53 
trường hợp có hoàn cảnh khó 

khăn; tổ chức trên 80 chương 
trình thiện nguyện tại vùng 
sâu, vùng xa và địa bàn khó 
khăn trong tỉnh, trao 800 suất 
quà cho các học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn. Đồng thời, 
phối hợp với nhóm Dấu chân 
tình nguyện (Trường ĐH Quy 
Nhơn) thường xuyên nấu cháo 
tình thương tặng cho bệnh 
nhân nghèo đang điều trị tại 
BVĐK tỉnh… với tổng kinh 

phí thực hiện hơn 500 triệu 
đồng, vận động từ nhiều 
nguồn tài trợ.

Anh Huy và nhóm Hoa 
hướng dương QN đang 
tích cực đăng tải nhiều bài 
viết trên fanpage để kêu gọi 
nhiều nguồn hỗ trợ để thăm, 
tặng quà cho các em mồ côi 
tại chùa Liên Tôn (xã Cát 
Thắng, huyện Phù Cát), trao 
quà cho bệnh nhân nghèo…

Để có những chương 
trình thành công, điều anh 
Huy trân trọng nhất chính 
là sự tin tưởng, ủng hộ của 
gia đình, bạn bè, các nhà hảo 
tâm, tình nguyện viên. Họ 
chính là những người bạn 
đồng hành cùng anh trên các 
chuyến thiện nguyện.

“Mỗi khi tổ chức, tham 
gia các hoạt động thiện 
nguyện, tôi cảm thấy hạnh 
phúc vì mang được nhiều 
điều tốt đẹp đến cộng đồng”, 
anh Huy chia sẻ.

TRIỀU CHÂU

Anh Huỳnh Vĩnh Huy (ngoài cùng bên phải) và nhóm Hoa hướng dương QN trao 
quà cho học sinh nghèo tại phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn).                    Ảnh: NVCC

Dốc sức vì cuộc sống cộng đồng

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH:

Đoàn kết, sáng tạo, chung tay vì cộng đồng
Trong nhiệm kỳ 2017 - 
2022, Đoàn Thanh niên 
Khối Doanh nghiệp tỉnh 
tích cực triển khai nhiều 
hoạt động thiết thực, ý 
nghĩa. Qua đó, phát huy 
tinh thần tình nguyện vì 
cộng đồng và sáng tạo 
trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn.

kiến này đã được Tổng Công 
ty Điện lực miền Trung công 
nhận vào năm 2019; được áp 
dụng, nhân rộng trên địa bàn 
tỉnh. Qua đó, giúp các đơn 
vị không mất thời gian, nhân 
lực theo dõi hiện trường; tăng 
năng suất lao động”.

Một giải pháp đáng chú ý 
khác là “Nâng cao năng suất 
lao động Nhà máy chế biến 
hải sản đông lạnh An Hải” của 
chị Nguyễn Thị Linh (SN 1990, 
Công ty CP Thủy sản Bình 
Định) được áp dụng năm 2021. 
Trong quá trình làm việc, chị 
Linh đã đề nghị Công ty trang 
bị băng chuyền bán tự động 
thay thế cho phương pháp làm 
việc thủ công, mỗi máy cưa/
cắt Steak sẽ áp dụng cho từng 
cỡ sản phẩm, từ đó giảm được 
phần lớn thời gian cấp đông 

cho sản phẩm. 
Đồng thời, chị Linh đề xuất 

áp dụng hình thức trả lương 
theo năng suất thay cho thời 
gian lao động. Kết quả, năm 
2021, sản phẩm xuất khẩu của 
Công ty đạt 11.540 tấn, doanh 
thu xuất khẩu đạt 90,5 triệu 
USD. “Với giải pháp này, tôi 
đã được Đoàn Khối DN tỉnh và 
Công ty ghi nhận, biểu dương. 
Qua đó, càng giúp tôi có thêm 
điều kiện và động lực để gắn 
bó với nghề đã chọn”, chị Linh 
tâm sự. 

Góp sức vì cuộc sống 
cộng đồng

Anh em V.Đ.H. (SN 2009) 
và V.Đ.H. (SN 2013), ở phường 
Ngô Mây, TP Quy Nhơn, 
không may có mẹ qua đời vì 
dịch Covid-19, gánh nặng lo 

toan cuộc sống đổ dồn lên vai 
người cha. Trước hoàn cảnh 
khốn khó ấy,  năm 2021, 
Đoàn Khối DN tỉnh đã nhận 
đỡ đầu và bảo trợ 2 em đến 
hết lớp 12, với mức hỗ trợ 
500 nghìn đồng/tháng/em. 
Mức hỗ trợ còn thấp, nhưng 
phần nào tiếp thêm động lực 
để hai em và cha cùng vượt 
qua giai đoạn khó khăn nhất.

Ông V.Đ.H. (cha của hai 
em V.Đ.H. và V.Đ.H.) chia 
sẻ: “Sự trợ giúp kịp thời của 
thanh niên Đoàn Khối DN tỉnh 
giúp tôi có thêm điều kiện nuôi 
dạy 2 con tốt hơn. Đây là món 
quà rất ý nghĩa đối với gia đình 
tôi trong giai đoạn này”.

Phát huy vai trò xung kích, 
tình nguyện vì cuộc sống cộng 
đồng, trong nhiệm kỳ 2017 - 
2022, tuổi trẻ Khối DN tỉnh 

đang nhận đỡ đầu 24 em mồ 
côi, có hoàn cảnh khó khăn; tổ 
chức vận động từ nhiều nguồn 
hỗ trợ cho các em thiếu nhi với 
số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài 
ra, Đoàn Khối DN tỉnh còn tặng 
gần 25.000 suất quà với tổng trị 
giá gần 7,5 tỷ đồng cho nhiều 
gia đình nghèo, chính sách và 
trẻ em nghèo; triển khai 832 
công trình, phần việc thanh 
niên trị giá trên 50 tỷ đồng; xây 
dựng 82 ngôi nhà cho thanh 
niên công nhân; khám bệnh 
phát thuốc miễn phí trên 2.100 
cơ số thuốc, tặng 1.750 suất quà 
cho nhân dân vùng lũ…

Trong công tác chống dịch 
Covid-19, thanh niên Khối DN 
tỉnh còn hỗ trợ 5 tấn gạo, tặng 
hơn 50.000 khẩu trang y tế, 
hơn 2.000 chai nước sát khuẩn 
tay, các nhu yếu phẩm như 
nước suối, sữa, mì tôm và hỗ 
trợ tiêu thụ 15 tấn vải thiều 
của tỉnh Bắc Giang và các 
nông sản giúp bà con nông 
dân trong tỉnh…

Theo Bí thư Đoàn Khối DN 
tỉnh Bùi Lê Khánh, nhiệm kỳ 
qua, Đoàn Khối DN tỉnh đã 
đẩy mạnh các phong trào xung 
kích, tình nguyện vì cuộc sống 
cộng đồng. Nhiều công trình, 
phần việc, nhiều hoạt động có 
ý nghĩa thiết thực đã được triển 
khai, đưa chất lượng công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên 
của Khối ngày một phát triển, 
góp phần thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị được giao. 

“Thời gian tới, tuổi trẻ 
Khối DN tỉnh sẽ tiếp tục phát 
huy tinh thần xung kích, tình 
nguyện, tham gia phát triển 
KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội 
và chung tay xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh…”, 
anh Khánh chia sẻ.

CHƯƠNG HIẾU

Đoàn Khối DN tỉnh trao biển tượng trưng tặng công trình thanh niên “Sân chơi cho em” cho Trường THCS Tây Vinh 
(huyện Tây Sơn).                                 Ảnh: C.H
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Bình Định

Sáng 20.6, gần 200 ngư dân 
huyện Phù Cát tập trung về nhà 
văn hóa thôn Đức Phổ 1 (xã Cát 
Minh) nghe báo cáo viên các sở, 
ngành tuyên truyền, phổ biến 
các quy định pháp luật về biển, 
đảo; bảo hộ công dân, ngư dân; 
đánh bắt hải sản. Dù trời khá 
nắng nóng nhưng bà con đều 
tập trung và chăm chú lắng 
nghe các khái niệm, quy định về 
lãnh hải, thềm lục địa, đường cơ 
sở, vùng biển Việt Nam, vùng 
biển quốc tế… Ngoài ra, các chủ 
trương, chính sách, quy định 
của pháp luật khi đánh bắt, khai 
thác trên biển cũng được ngư 
dân hào hứng tiếp nhận.

Bà Nguyễn Thị Năm (ở xã 
Cát Minh) chia sẻ: “Chồng con 
quanh năm đánh bắt trên biển 
nên việc tiếp cận các quy định 
pháp luật bị hạn chế không ít. 
Những buổi tuyên truyền như 
thế này rất hữu ích, giúp bà con 
ngư dân nắm chắc các quy định 
về khai thác, đánh bắt trên biển; 
từ đó không vi phạm pháp luật 
khi hành nghề”.

Còn ông Nguyễn Văn Long 
(cùng ở xã Cát Minh) cho biết: 
“Qua buổi tuyên truyền, tôi 
hiểu rõ hơn các quy định về hộ 
chiếu rút gọn, bảo hộ công dân 
khi ngư dân chẳng may khai 
thác trên biển bị vi phạm. Điều 
này giúp bà con yên tâm hơn 
khi đánh bắt xa bờ”.

Theo Phòng Tư pháp huyện 
Phù Cát, hằng năm, các ban, 
ngành, đoàn thể của huyện 

Rạng sáng 21.6, CA xã Nhơn 
Hải (TP Quy Nhơn) nhận tin 
báo tại nhà trọ của bà Lê Thị 
Hảo (SN 1970, ở thôn Hải Nam) 
xảy ra vụ mất trộm tài sản. Nạn 
nhân là chị Nguyễn Thị Ý Nhi 
(SN 1996, ở huyện Tân Hiệp, 
tỉnh Kiên Giang). Chị Nhi cùng 
2 người bạn thuê trọ mới được 
vài ngày thì xảy ra vụ trộm. 
“Kẻ trộm đã lấy mất balo của 
tôi, trong đó có 3 triệu đồng tiền 
mặt, 1 chiếc điện thoại Samsung 
cùng một số giấy tờ, thẻ ngân 
hàng… Chúng tôi mới đến đây, 
gặp chuyện này nên rất hoang 
mang”, chị Nhi kể lại.

Sau khi nắm thông tin, CA 
xã Nhơn Hải đã huy động 
CA các thôn tiến hành rà soát 
các đối tượng hình sự, các 

Khen thưởng 
2 kiểm sát viên bảo vệ 
thành công cáo trạng 
vụ án phức tạp

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN VÙNG BIỂN Ở PHÙ CÁT:

Chú trọng tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức

Thời gian qua, chính quyền các 
xã ven biển và các ban, ngành 
chức năng  huyện Phù Cát chú 
trọng tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật, nhất là cho 
ngư dân. Đây là hoạt động cần 
thiết để nâng cao nhận thức, ý 
thức chấp hành pháp luật cho 
người dân.

thường xuyên phối hợp với các 
xã ven biển tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức pháp luật cho cán 
bộ, nhân dân về biên giới quốc 
gia. Trong đó, tập trung tuyên 
truyền Luật Biên giới quốc gia, 
Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy 
sản, Nghị định số 71/2015 của 
Chính phủ về quản lý hoạt động 
của người, phương tiện trong 
khu vực biên giới biển nước 
Việt Nam; các hiệp định về hợp 
tác nghề cá, các quy định khi 
hành nghề trên biển… Ngoài 
ra, còn tuyên truyền, vận động 
người dân chấp hành pháp luật 
về sử dụng mặt nước nuôi trồng 
thủy sản; không sử dụng xung 
điện, xiếc máy, thuốc nổ đánh 
bắt thủy hải sản. 

Theo thiếu tá Tô Duy Điệp, 
Chính trị viên phó Đồn Biên 
phòng Cát Khánh (Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh), cùng với ngành 

chức năng và chính quyền các 
địa phương, đơn vị thường 
xuyên tuyên truyền, vận động, 
hướng dẫn bà con ngư dân ký 
cam kết tham gia bảo vệ chủ 
quyền an ninh biên giới biển; 
chấp hành các quy định của 
pháp luật khi khai thác, đánh 
bắt trên biển. Qua đó, quần 
chúng nhân dân cung cấp nhiều 
tin có giá trị về các hoạt động 
xâm phạm chủ quyền vùng biển 
Việt Nam của tàu thuyền nước 
ngoài. Các hoạt động gây mất 
ANTT giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, UBND các 
xã Cát Minh, Cát Khánh, Cát 
Thành, Cát Hải, Cát Chánh 
và thị trấn Cát Tiến cũng tăng 
cường tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về biển, đảo cho 
người dân địa phương. Thông 
qua hình thức tư vấn pháp luật, 
hòa giải ở cơ sở, sân khấu hóa, 

các buổi tuyên truyền mang đến 
nhiều kiến thức bổ ích về lĩnh 
vực biển, đảo; giúp người dân 
nâng cao nhận thức pháp luật, 
tích cực tham gia bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo quê hương.

Ông Phạm Dũng Luận, Phó 
Chủ tịch UBND huyện Phù 
Cát, cho biết: Thời gian qua, 
huyện chú trọng tuyên truyền 
pháp luật cho người dân vùng 
biển; nhất là ngư dân có tàu 
khai thác, đánh bắt xa bờ. Hoạt 
động này mang lại hiệu quả tích 
cực, nhận thức về pháp luật của 
nhân dân trên địa bàn các xã 
ven biển được nâng lên. 

Tuy nhiên, thực tế gần đây, 
ngư dân Phù Cát vẫn còn vi 
phạm khi đánh bắt trên biển. 
Do đó, thời gian tới, UBND 
huyện tiếp tục chỉ đạo các xã 
ven biển và các ban, ngành, 
đoàn thể liên quan tăng cường 
tuyên truyền, vận động bà con 
chấp hành nghiêm chủ trương, 
chính sách, quy định pháp luật 
về khai thác, đánh bắt trên biển. 
Qua đó khắc phục các vi phạm; 
cùng với huyện, tỉnh gỡ bỏ “thẻ 
vàng” trong khai thác, đánh bắt 
thủy sản.                        CÔNG LUẬN

Phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về khai thác, đánh bắt trên biển cho người dân huyện Phù Cát.                              Ảnh: N.GIANG

Nhanh chóng làm rõ vụ trộm tài sản của du khách

đối tượng có tiền án, tiền sự 
trên địa bàn xã, thấy nổi lên 
đối tượng Nguyễn Văn Bảo  
(SN 1985, ở thôn Hải Nam) có 
biểu hiện bất minh về tài chính. 

Ngay sáng 21.6, CA xã Nhơn 
Hải đã tiến hành kiểm tra cư 
trú, kiểm tra hành chính đột 
xuất nhà của Nguyễn Văn Bảo. 
Qua kiểm tra, phát hiện chiếc 

balo cùng tài sản của chị Nhi 
đang cất giấu ở đây nên mời 
đối tượng về trụ sở CA xã để 
tiếp tục làm rõ. Biết không thể 
chối tội, Bảo thành khẩn thừa 
nhận hành vi của mình. 

Những năm gần đây, Nhơn 
Hải nổi lên là một điểm đến 
hấp dẫn khách du lịch trong 
và ngoài nước. “Chúng tôi 
chú trọng triển khai các biện 
pháp nghiệp vụ nhằm quản lý 
chặt địa bàn, giữ vững ANTT, 
quyết tâm làm rõ các vụ việc 
liên quan đến ANTT trong thời 
gian sớm nhất, góp phần phục 
vụ cho phát triển KT-XH địa 
phương và phát triển du lịch 
nói riêng”, đại úy Trần Văn 
Linh, Phó trưởng CA xã Nhơn 
Hải, cho biết.             MINH NGỌC

CA xã Nhơn Hải nắm thông tin về vụ trộm.                                                                       Ảnh: M.N

Tại Hội nghị sơ kết công tác 
ngành Kiểm sát 6 tháng đầu 
năm 2022 vừa được tổ chức, 
Viện trưởng Viện KSND tỉnh 
đã tặng giấy khen cho ông Đỗ 
Tấn Phước và Mai Văn Cường, 
là kiểm sát viên đại diện Viện 
KSND tỉnh giữ quyền công tố 
Nhà nước tại phiên tòa sơ thẩm 
xét xử 6 bị cáo về tội “Mua bán 
người”, “Bắt, giữ người trái 
pháp luật” vào ngày 27.5 (ảnh).

Đây là vụ án được dư luận 
xã hội đặc biệt quan tâm bởi 
loại tội phạm này rất nguy 
hiểm, hoạt động hết sức tinh 
vi, có bóng dáng của tội phạm 
“xã hội đen”. Để kiểm sát điều 
tra, truy tố, đấu tranh xử lý 
được loại tội phạm này đòi 
hỏi kiểm sát viên phải có năng 
lực, trình độ chuyên môn, kinh 
nghiệm thực tiễn và bản lĩnh 
vững vàng.

Tại phiên tòa, 5 luật sư 
bào chữa cho các bị cáo Đỗ 
Văn Tượng (SN 1976, ở TX 
An Nhơn) và Vũ Cao Nguyên  
(SN 1990, ở tỉnh Kon tum) 
đều đề nghị Hội đồng xét xử 
tuyên các bị cáo không phạm 
tội, trả tự do tại phiên tòa. Tuy 
nhiên, với bản lĩnh và lý lẽ đầy 
thuyết phục, kiểm sát viên Đỗ 
Tấn Phước và Mai Văn Cường 
đã xét hỏi, tranh luận, đối đáp 
mạch lạc, có căn cứ để bảo vệ 
cáo trạng. Đây là cơ sở để Hội 
đồng xét xử tuyên phạt các bị 
cáo tổng cộng gần 40 năm tù; 
trong đó Tượng và Nguyên 
cùng lĩnh 12 năm tù.     M.NGỌC

 Ảnh: M.N

Huyện Phù Cát có bờ biển dài 35 km, tàu cá tham gia khai 
thác trên biển gồm 757 chiếc; trong đó, 383 chiếc khai thác 
vùng khơi, 343 chiếc khai thác vùng lộng và 31 chiếc khai thác 
vùng bờ. Sản lượng khai thác hải sản 45.000 tấn/năm, tạo thu 
nhập ổn định cho bà con ngư dân; góp phần phát triển KT-XH 
địa phương.

Lãnh 3 năm tù 
vì hủy hoại rừng

TAND huyện An Lão vừa 
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 
vụ án hình sự tuyên phạt bị 
cáo Đinh Văn Lý (SN 1992, ở  
thôn 2, thị trấn An Lão) 3 năm 
tù giam về tội “Hủy hoại rừng” 
và bồi thường thiệt hại cho chủ 
rừng hơn 145 triệu đồng.

Trước đó, tháng 7.2021, 
Đinh Văn Lý đến khu vực 
rừng tự nhiên tại khoảnh 5, 
tiểu khu 19A, Nước Ben (thị 
trấn An Lão) dùng rựa và cưa 
lốc cầm tay phá hạ cây rừng 
tự nhiên, cao khoảng 7 - 10 m, 
đường kính gốc từ 14 - 26 cm 
để trồng cây keo lai. Sau đó, Lý 
đến khoảnh 1, tiểu khu 18 (xã 
An Trung) tiếp tục phát rừng 
tự nhiên để trồng keo lai. Tổng 
cộng 2 diện tích rừng bị Lý phá 
là 13.191 m2. Tổng thiệt hại hơn 
145 triệu đồng.      ĐĂNG KHẢNH
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Bình Định

Ngày 24.6, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã 
diễn ra Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan 
hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. 
Đây là hoạt động trọng tâm của Năm 
Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, 
kỷ niệm cột mốc trọng đại của tình hữu 
nghị gắn bó giữa hai nước, là dịp để hai 
bên cùng ôn lại lịch sử và truyền thống 
đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ nhau trong 
thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc 
trước đây và trong công cuộc phát triển 
đất nước ngày nay.

Đọc diễn văn kỷ niệm, Phó Thủ 
tướng Lê Minh Khái khẳng định đây 
là sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại của 
Chính phủ và nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự gần 
gũi về địa lý cũng như những nét tương 
đồng về văn hóa, lịch sử là nền tảng 
vững chắc để Việt Nam và Campuchia 
vun đắp và phát triển mối quan hệ có 
truyền thống lâu đời. 

Chính phủ Vương quốc Campuchia 
là một trong những chính phủ đầu tiên 
trên thế giới công nhận Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam thực hiện chính sách trung lập, tích 
cực ủng hộ kháng chiến của nhân dân 
Việt Nam. Những năm tháng sau đó, cả 
hai nước tiếp tục kề vai sát cánh trong 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành 
cho nhau sự ủng hộ vô cùng quý báu và 
cùng giành những thắng lợi lịch sử.

Hiện nay Việt Nam duy trì vị trí 
đứng đầu ASEAN và nhóm 5 nước có 
đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. 
Hợp tác trên lĩnh vực an ninh, quốc 
phòng ngày càng thực chất, hiệu quả, 
là một trong những trụ cột quan trọng 
trong quan hệ hai nước.

“Hai bên luôn khẳng định không 

Việt Nam - Campuchia: Không cho phép thế lực thù địch  
sử dụng lãnh thổ của mình gây phương hại an ninh nước kia

cho phép bất kỳ thế lực thù địch nào sử 
dụng lãnh thổ của mình để gây phương 
hại cho an ninh nước kia. Biên giới hai 
bên đang tích cực việc phân giới, cắm 
mốc trên đất liền”, Phó Thủ tướng Lê 
Minh Khái nói.

Thay mặt Chính phủ Campuchia 
phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Men Sam 
An - Phó Thủ tướng - tin tưởng mối 
quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày 
càng bền vững, gắn bó và sâu sắc.

Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam 
An khẳng định: Trong 55 năm qua, hai 
nước Việt Nam - Campuchia luôn là 
những người bạn thân thiết, người láng 
giềng tốt, chân thành; đã cùng nhau xây 
dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, 
hợp tác truyền thống bền chặt và đồng 
cam cộng khổ như những người anh 
em, đồng đội, láng giềng, và giành được 
nhiều thành công to lớn trong hợp tác 

trên tất cả các lĩnh vực.
Phó Thủ tướng Campuchia cho rằng 

một trong những thành quả lịch sử là 
việc chúng ta đã giải quyết vấn đề biên 
giới đất liền khi cơ bản hoàn thành công 
tác phân giới cắm mốc, cùng nhau gìn 
giữ, xây dựng đường biên giới hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác và phát triển, mang 
lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai 
nước, nhất là cư dân sống dọc biên giới.

Nhân dịp này, bà Men Sam An bày tỏ 
sự trân trọng, biết ơn chân thành và sâu 
sắc nhất đối với sự giúp đỡ, công ơn của 
Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân 
Việt Nam. Sự ủng hộ và giúp đỡ của Việt 
Nam đã góp phần đưa Campuchia phát 
triển từ một dân tộc đau khổ và chia ly 
do chiến tranh trở thành quốc gia thống 
nhất, với hòa bình trọn vẹn và phát triển 
trên mọi lĩnh vực.

(Theo tuoitre.vn, tienphong.vn)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm.                        Ảnh: baoquocte.vn

Đó là ý kiến của ông Trần Tuấn Anh - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh 
tế Trung ương - tại tọa đàm “Liên kết 
phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ 
trong bối cảnh mới” tại TP Nha Trang 
(tỉnh Khánh Hòa) sáng 24.6.

Tiểu vùng Nam Trung Bộ (bao gồm các 
tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, 
Bình Thuận) có ý nghĩa chiến lược về an 
ninh quốc phòng với quần đảo Trường Sa 
và thềm lục địa rộng lớn. Tiểu vùng có hạ 
tầng giao thông tương đối thuận lợi gồm: 
Hai sân bay (Tuy Hòa và Cam Ranh), một 
số cảng, đường sắt, đường bộ Bắc - Nam 
đi qua, gần TP HCM và là cửa ngõ của 
Tây Nguyên ra Biển Đông; có điều kiện 
phát triển các khu kinh tế biển, có thế 
mạnh về du lịch biển, du lịch sinh thái 
và du lịch văn hóa dân tộc gắn với phát 
triển các đô thị ven biển như TP Tuy Hòa 
(Phú Yên), TP Nha Trang (Khánh Hòa), 
TP Phan Thiết (Bình Thuận)…

Tuy nhiên, theo ông Trần Tuấn Anh, 
các đô thị trong tiểu vùng chưa được 
liên kết tốt thành một hệ thống thống 
nhất, huy động các nguồn lực cho phát 
triển đô thị còn hạn chế. Tài nguyên 
chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả 
để trở thành nguồn lực quan trọng cho 
phát triển, nhất là cảng biển.

“Liên kết vùng còn lỏng lẻo, lúng 
túng, bị động; thiếu vai trò “nhạc 
trưởng” định hướng, dẫn dắt; lợi thế 
quy mô nhiều ngành, lĩnh vực chưa 
được khai thác, phát huy...” - ông Trần 
Tuấn Anh nêu rõ.

Tọa đàm bàn các giải pháp nhằm 
tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt của 
vùng, cả vùng; đề xuất các cơ chế chính 
sách nhằm khai thông và bổ sung nguồn 
lực thúc đẩy phát triển KT-XH tiểu 
vùng Nam Trung Bộ nói riêng và vùng 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ  
nói chung.                      (Theo tuoitre.vn)

Liên kết vùng  
Nam Trung Bộ còn 
thiếu nhạc trưởng

Chiều 23.6, làm việc với UBND 
TP HCM, Bộ trưởng Nội vụ Phạm 
Thị Thanh Trà phê bình chính quyền 
thành phố để dư hơn 5.700 biên chế 
công chức, viên chức dù Trung ương 
có nghị quyết tinh giản biên chế 5 năm 
trước. Đây hiện là địa phương duy nhất 
trên cả nước còn tồn tại công chức, viên 
chức dôi dư so với số lượng được Trung 
ương giao. 

Trước đó, Giám đốc Sở Nội vụ 
Huỳnh Thanh Nhân cho biết tổng biên 
chế công chức Trung ương giao TP HCM 
là 10.869 người, nhưng thực tế con số mà 
HĐND thành phố duyệt là 14.470 người, 
cao hơn 3.601 người. Tương tự, số biên 
chế viên chức mà HĐND thành phố giao 
là 99.985 người, cao hơn 2.104 người so 
với con số Trung ương giao.

Ông Nhân nhiều lần khẳng định con 
số này “không dư” mà đều đang làm 
việc tại các sở, ngành và các địa phương. 
Phát sinh dân số cơ học khiến số bệnh 
viện, trường học tăng hàng năm dẫn 
đến TP HCM tăng nhân sự. Từ thực tế 
đó, thành phố đề xuất Trung ương công 
nhận số biên chế công chức mà HĐND 
đã duyệt.

Lý giải thêm về số lượng cán bộ dôi 
dư, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn 
Mãi cho biết TP HCM có nhiều cơ quan 
mà địa phương khác không có, chẳng 
hạn như đội quản lý trật tự đô thị, mỗi 

quận, huyện khoảng 50 người thì 22 địa 
phương đã thêm gần 1.000 người; hay 
Ban Quản lý An toàn thực phẩm cũng 
là mô hình duy nhất cả nước.

Không đồng tình với quan điểm 
của Sở Nội vụ thành phố, Bộ trưởng 
Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói rằng 
việc tăng biên chế công chức như 
mong muốn của TP HCM là “rất khó”. 
Tới đây, Bộ Chính trị sẽ giao biên chế 
cho các địa phương nên thành phố sẽ 
phải giải trình, làm rõ nguyên nhân 
tại sao có sự chênh lệch giữa biên chế 
công chức thực tế và được giao, sau 
đó điều chỉnh hợp lý để vận hành 
chính quyền đô thị.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn 
Mãi cho biết trong tháng 7 thành phố 
sẽ đánh giá, làm rõ nguyên nhân, trách 
nhiệm liên quan vấn đề này. Thành phố 
cũng sẽ có đề xuất theo hướng phát huy 
tự chủ và cơ chế xã hội hóa để giảm gánh 
nặng cho ngân sách.

Số lượng biên chế công chức, viên 
chức các tỉnh, thành thường dựa vào 
quy mô diện tích, dân số, khối lượng 
công việc. Hằng năm, số lượng biên chế 
công chức được trình lên để Thủ tướng 
phê duyệt. Năm 2022, tổng số biên chế 
công chức cả nước hơn 256 nghìn. Hà 
Nội và TP HCM có nhiều biên chế công 
chức nhất.

(Theo VnExpress.net)

Ngày 24.6, UBND huyện Bình Sơn 
(tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp cùng Liên 
hiệp các hội KH&KT tỉnh Quảng Ngãi 
tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng dân 
cư, tổ chức, cá nhân về hoạt động xả 
thải vào nguồn nước của Nhà máy bột 
giấy VNT 19.

Hệ thống ống dẫn nước xả thải từ 
nhà máy đến nơi xả thải (vịnh Việt 
Thanh) có tổng chiều dài khoảng  
6.000 m; trong đó, đoạn đi ngầm trên 
cạn khoảng 5.000 m, phần còn lại chạy 
dưới mặt nước biển.

Người dân các xã Bình Trị, Bình Hải, 
Bình Phước sống chủ yếu bằng nghề 
đánh bắt hải sản, lo lắng về việc Nhà 
máy bột giấy VNT 19 xả thải ra vùng 
biển vịnh Việt Thanh sẽ gây ảnh hưởng 

TP Hồ Chí Minh bị phê bình vì dư hơn  
5.700 biên chế

Quảng Ngãi: Tham vấn ý kiến cộng đồng về  
hoạt động xả thải của Nhà máy bột giấy VNT 19

Đại diện Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất bày tỏ 
quan điểm về vấn đề xả thải của Nhà máy bột 
giấy VNT 19. 

đến môi trường sống của các sinh vật 
biển, từ đó ảnh hưởng đến sản lượng 
khai thác của những tàu thuyền gần bờ, 
ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 
Do đó, để người dân yên tâm và đồng 
thuận về hệ thống xả thải của nhà máy, 
chủ đầu tư cần cam kết nếu xảy ra sự 
cố môi trường, đời sống nhân dân gặp 
nhiều khó khăn sẽ có những chính sách 
hỗ trợ cụ thể…

Ban tổ chức buổi tham vấn đã tiếp thu 
các ý kiến của người dân, các cá nhân, 
tổ chức liên quan. UBND huyện đề nghị 
chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các cam 
kết, đúng quy định của pháp luật về công 
tác môi trường, đặc biệt chất lượng nước 
thải khi xả ra biển; đồng thời quan tâm 
đến vấn đề an sinh xã hội, chăm lo đời 
sống và giải quyết việc làm cho người 
dân trong vùng dự án. 

Đại diện chủ đầu tư nêu quan điểm 
sẵn sàng cam kết, đồng hành với chính 
quyền địa phương để người dân được 
tham quan, giám sát hệ thống xử lý nước 
thải trong suốt quá trình vận hành và 
hoạt động.

Dự án Nhà máy bột giấy VNT 19 có 
công suất giai đoạn 1 là 350 nghìn tấn 
bột giấy tẩy trắng/năm, tổng vốn đầu tư 
gần 9.900 tỷ đồng, thời gian hoạt động 
là 50 năm.

Theo dự kiến, nhà máy sẽ vận hành 
vào cuối năm 2023.

(Theo baotintuc.vn)
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Bình Định

UBND phường Đống Đa sẽ tiến hành tổ chức đấu thầu kinh 
doanh, khai thác và quản lý chợ Nam Sông Hà Thanh vào ngày 
27.6.2022. 

Giá khởi điểm đấu thầu: 1.547.250.000 đồng/5 năm.
Các tổ chức, các nhân có nhu cầu vui lòng liên hệ UBND 

phường Đống Đa để mua Hồ sơ mời thầu với mức giá không 
hoàn lại: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ . 

Thời gian bán và nộp hồ sơ mời thầu: Kể từ ngày 23.6.2022 
đến trước 16 giờ ngày 27.6.2022 (trong giờ hành chính).

Mọi chi tiết liên hệ: UBND phường Đống Đa. 
Điện thoại: 0927978127 - 0975153111
Địa chỉ: Số 887 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  ĐỐNG ĐA 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

NHÀ - ĐẤT
Bán đất lô 17 đường Thành Thái nối dài, Khu đô thị 

An Phước, TP Quy Nhơn. Diện tích: 88 m2 (5m x 17,5m). 
Hướng Đông Bắc, lộ giới 20 m. Giá 5 tỷ 300 triệu đồng. 
Liên hệ: 0988 808 780.

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 
Bình Định

+ Số lượng: 03 người (02 nam và 01 nữ).
2. Yêu cầu: 
+ Tuổi đời: Từ 23 đến dưới 30.
+ 02 Đại học Luật (chuyên ngành Luật Hành chính và Luật Dân sự) 

thuộc Trường ĐH Luật TP HCM hoặc ĐH Kinh tế - Luật TP HCM. Tốt 
nghiệp loại khá trở lên, loại hình: Chính quy.

+ 01 Kỹ sư CNTT hoặc cử nhân tin học (chuyên về lập trình). Tốt 
nghiệp loại khá trở lên, loại hình: Chính quy thuộc các trường công 
lập TP HCM.

+ Mức lương theo tối thiểu vùng.
+ Sức khỏe tốt, trung thực, tận tụy trong công việc, nhanh nhẹn, 

chịu khó học hỏi.
3. Địa điểm làm việc: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định. 

Địa chỉ: 518 - 520 Trần Hưng Đạo - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định.
4. Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3811507.
5. Hạn chót nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15.7.2022.
Ghi chú: Trường hợp không trúng tuyển thì không lấy lại hồ sơ 

đã nộp vào dự tuyển và không khiếu nại, khiếu kiện về kết quả 
tuyển dụng.

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Số lượng viên chức cần tuyển là: 20 chỉ tiêu. Thông tin cụ 
thể đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP Quy Nhơn: 
https://quynhon.gov.vn. 

2. Phiếu đăng ký dự tuyển: 
Theo Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Quy 

chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
Bình Định (ban hành theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND 
ngày 28.8.2020 của UBND tỉnh Bình Định).

3. Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể 
từ ngày 22 tháng 6 năm 2022 đến ngày 21 tháng 7 năm 2022.

4. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp 
xã: Phòng Nội vụ TP Quy Nhơn, số 30 đường Nguyễn Huệ, TP 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính. 

5. Số điện thoại liên hệ: 0256.3.820.255 (trong giờ hành chính)

UBND TP QUY NHƠN

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022

Dự báo 
THỜI TIẾT

  
NGÀY VÀ ĐÊM 25.6.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, 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 Đông Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 350C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm 
không mưa. Gió Đông Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.  

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào 
giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam cấp 4 - 5. Sóng cao 
1.0 - 2.0 m.                                                   (Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 
CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI

Địa chỉ: 218 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Hiện nay, Vietinbank KCN Phú Tài có nhu cầu tuyển dụng 01 cán bộ, nội dung cụ 

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

trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian thi hành án;
- Nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng làm việc dưới sức ép, độc lập và theo nhóm.
2. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy, tập trung dài hạn tại các trường đại học 

công lập trong nước hoặc các trường đại học nước ngoài và một số trường đại học 
dân lập.

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

- Tuổi đời không quá 35 tuổi (Nam cao từ 1,65; nữ cao từ 1,58; ngoại hình cân đối).
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tối thiểu 02 năm.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Phỏng vấn trực tiếp
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Phiếu thông tin ứng viên (theo mẫu tải tại website Vietinbank.vn mục Tuyển dụng)
- Sơ yếu lý lịch trong thời gian 03 tháng gần nhất có dấu xác nhận của địa phương 

nơi cư trú;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng (Đại học, Thạc sĩ (nếu có)…), chứng chỉ, bảng 

điểm, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.
V. HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ: 
- Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng TCHC - Ngân hàng TMCP Công thương 

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

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
Từ ngày: 24.06.2022 đến hết ngày 30.06.2022
Thông báo lịch thi tuyển sẽ được gửi email, SMS cá nhân đến ứng viên đủ điều 

kiện dự thi. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến: Tháng 07.2022 
Mọi thắc mắc liên quan đến đợt tuyển dụng, thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại 

0256.3941326.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

THÔNG BÁO
Đấu giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước

1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản là sản 
phẩm yến sào năm 2021 với khối lượng là 230,1 kg tại 17 hang yến 
thuộc bán đảo Phương Mai, TP Quy Nhơn, cụ thể như sau:

Sản phẩm ĐVT Gói số 01 Gói số 02 Gói số 03 Tổng cộng

Yến tổ thô kg 72 73,45 71,5 216,95

Yến vụng kg 4,35 4,35 4,45 13,15

Tổng 76,35 77,8 75,95 230,10

2. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 10.699.088.400 đồng (Mười tỷ, 
sáu trăm chín mươi chín triệu không trăm tám mươi tám nghìn bốn trăm 
đồng), cụ thể:

 - Gói số 1: 3.550.176.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm năm mươi triệu một 
trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

- Gói số 2: 3.618.140.400 đồng (Ba tỷ, sáu trăm mười tám triệu một 
trăm bốn mươi nghìn bốn trăm đồng).

- Gói số 3: 3.530.772.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm ba mươi triệu bảy 
trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

(Trong đó: Yến tổ thô: 46.872.000 đồng/kg; Yến vụn: 40.320.000 đồng/kg).
3. Phương thức bán: Bán từng gói.
4. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
5. Hình thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng 

bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu 
giá theo phương thức trả giá lên theo trình tự sau:

a. Tại vòng đấu giá đầu tiên thực hiện việc đấu giá bằng hình 
thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp. Trình tự thực hiện theo quy định 

tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
b. Tại vòng đấu giá tiếp theo thực hiện việc đấu giá bằng hình 

thức bỏ phiếu trực tiếp. Trình tự thực hiện theo quy định tại Khoản 2  
Điều 42 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

6. Bước giá: Gói 1: 143.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba triệu 
đồng); gói 2: 145.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng);  
gói 3: 142.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu đồng).

7. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định. 
Địa chỉ: Số 110 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

8. Thời gian và địa điểm xem thực trạng về tài sản và nơi có tài 
sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến ngày mở cuộc 
đấu giá tại kho Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định. Địa chỉ: Số 110 Trần 
Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

9. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá và bỏ phiếu trả 
giá: Từ ngày niêm yết đến hết 16 giờ 00 phút ngày 08.7.2022 tại Trung 
tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 
11.7.2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định.

11. Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá 
nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật có nhu cầu đăng 
ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp khoản tiền đặt trước là: 
700.000.000 đồng/1 gói vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá 
tài sản và tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng.

Mọi chi tiết liên hệ tại: 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

37 Phan Đình Phùng - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. 
ĐT: 0256.3814641 - 3812837
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Bình Định

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3812559 n Quảng cáo: 0256.3822279  n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Việt Nam tham dự Phiên họp 
về các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc

Toàn cảnh Phiên họp về các vấn đề nhân đạo của Hội đồng Kinh tế - Xã hội LHQ.                            Ảnh: VOV

Từ ngày 21 - 23.6, đại diện Việt 
Nam tham dự Phiên họp về các vấn 
đề nhân đạo của Hội đồng Kinh tế - Xã 
hội LHQ (ECOSOC) tổ chức, với chủ 
đề “Tăng cường hỗ trợ nhân đạo: Thực 
tiễn tốt và hành động thực hiện luật 
nhân đạo quốc tế, phục hồi sau đại 
dịch Covid-19 và ứng phó với khủng 
hoảng về khí hậu”.

Phát biểu tại Phiên họp, Đại sứ 
Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn 
Thường trực Việt Nam nhấn mạnh 
tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ 
nhân đạo và vai trò của các cơ quan 
LHQ trong lĩnh vực này. Vì vậy, ở 
cấp độ toàn cầu, Việt Nam đã ủng hộ  
500 nghìn USD trong năm 2022 cho các 
Quỹ nhân đạo của LHQ và 1 triệu USD 
cho cơ chế COVAX. Trong khu vực, 
Việt Nam cũng đang cùng các nước 
thành viên ASEAN thông qua Trung 
tâm điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân 
đạo và quản lý thảm họa (AHA) và 
các cơ quan LHQ hỗ trợ nhân đạo cho 
người dân Myanmar.

Đại sứ khẳng định hòa bình và ổn 
định là điều kiện tiên quyết để đảm 
bảo tiếp cận nhân đạo an toàn và 
không bị gián đoạn cho những người 
cần hỗ trợ. Các hoạt động nhân đạo 
cần dựa trên nguyên tắc trung lập, 
không thiên vị và độc lập, đề cao Hiến 
chương LHQ và luật nhân đạo quốc 

tế, phù hợp với điều kiện, nhu cầu và 
hoàn cảnh của từng nước.

Về trách nhiệm của quốc gia, Đại 
sứ cho rằng các quốc gia có vai trò và 
trách nhiệm quan trọng nhất, theo đó 
cần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ 
của xung đột và khủng hoảng nhân đạo 
một cách toàn diện. Bên cạnh đó, các 
quốc gia cũng cần tăng cường năng lực 
ngăn ngừa dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro 

về khí hậu và môi trường, tăng cường 
hệ thống cảnh báo sớm và khả năng 
sẵn sàng ứng phó, tăng cường tài chính 
cho thích ứng và khả năng chống chịu.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng 
Giang gửi lời chia buồn sâu sắc đến 
những người dân Afghanistan chịu 
ảnh hưởng của trận động đất mạnh 5,9 
độ Richter tại tỉnh Paktika ngày 22.6 
vừa qua.                           (Theo VOV.VN)

Cảnh báo nguy cơ 
xảy ra một cuộc 
khủng hoảng y tế mới

Người dân xếp hàng chờ được phát lương thực 
cứu trợ tại trại tị nạn ở Yazi Bagh, Aleppo, Syria. 

Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 23.6, Giám đốc điều hành Quỹ 
Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, lao và 
sốt rét Peter Sands cảnh báo cuộc khủng 
hoảng lương thực toàn cầu bắt nguồn từ 
cuộc xung đột ở Ukraine có thể sẽ làm 
hàng triệu người trên thế giới thiếu ăn 
khiến họ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, 
từ đó có thể gây ra một thảm họa y tế mới 
trên toàn cầu.

Ông Sands dự báo sẽ có thêm hàng 
triệu người tử vong do tác động kết 
hợp của các bệnh truyền nhiễm, tình 
trạng thiếu lương thực và khủng hoảng 
năng lượng... 

Theo ông, chính phủ các nước trên 
thế giới cần giảm thiểu tác động của cuộc 
khủng hoảng lương thực bằng cách cử 
các nhân viên y tế tuyến đầu tới các cộng 
đồng nghèo nhất bởi đây là nhóm đối 
tượng dễ bị tổn thương nhất. Ông nói: 
“Điều này có nghĩa là tập trung vào chăm 
sóc sức khỏe cơ bản để y tế có thể tới được 
các bản làng và cộng đồng”. (Theo TTXVN)

Kế hoạch mở các tuyến xe buýt kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam

Cửa khẩu Lao Bảo thuộc huyện Hướng Hóa (Quảng 
Trị) là cửa khẩu biên giới tiêu biểu, kiểu mẫu trên 
tuyến biên giới Việt - Lào.              Ảnh minh họa: TTXVN

Trang mạng laotiantimes.com 
ngày 23.6 đưa tin Thái Lan đang 
thảo luận với Lào và Việt Nam về 
việc mở các tuyến xe buýt mới kết 
nối các điểm đến nổi tiếng của 3 
nước này.

Theo báo trên, Chính phủ Thái 
Lan đã chấp thuận các cuộc đàm phán 
nhằm xúc tiến mở một tuyến xe buýt 
kết nối ba nước qua tuyến R12 từ 
Nakhon Phanom (Thái Lan) đến thị 
xã Thakhek (tỉnh Khammuan, Trung 

Lào) và sang tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. 
Khoảng cách từ Nakhon Phanom đến 
Hà Tĩnh khoảng 300 km.

Bộ GTVT Thái Lan cho biết bộ 
này đang nỗ lực xúc tiến quá trình 
mở tuyến, bao gồm việc đề nghị Lào 
đăng cai cuộc họp Nhóm công tác 3 
bên lần thứ hai càng sớm càng tốt để 
thảo luận về mô hình dịch vụ và đưa 
ra các thỏa thuận chính thức liên 
quan tới tuyến xe buýt này.

( Theo Vietnam+)

Singapore bắt đầu nhận điện mua từ Lào

Các căn hộ chung cư ở Singapore về đêm. 
Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA/ISTOCK

Hôm 23.6, Singapore bắt đầu nhập 
khẩu năng lượng tái tạo, cụ thể là 
thủy điện từ Lào thông qua Thái Lan 
và Malaysia.

Theo báo Straits Times, động thái 
nói trên đánh dấu việc mua bán điện 
xuyên biên giới đa phương đầu tiên 
liên quan đến 4 quốc gia ASEAN và 
là lần đầu tiên Singapore nhập khẩu 
năng lượng tái tạo.

Cụ thể, lên tới 100 megawatt 
(MW) điện (thủy điện) từ Lào sẽ 
được đưa tới Singapore bằng các đầu 
nối liên kết hiện có trong khuôn khổ 
dự án tích hợp điện của Lào - Thái 
Lan - Malaysia - Singapore. Đây là 
dự án liên chính phủ được lập vào 
năm 2014 nhằm nghiên cứu tính khả 
thi của việc buôn bán điện xuyên 
biên giới.

Việc buôn bán điện xuyên biên 

giới diễn ra sau khi Công ty Keppel 
Electric ở Singapore và Công ty 
Electricite du Laos (nhà cung cấp điện 
thuộc sở hữu của Chính phủ Lào) ký 
thỏa thuận về nhập khẩu năng lượng 
tái tạo vào Singapore. Hai bên đã ký 
thỏa thuận mua bán điện ban đầu kéo 
dài 2 năm.                            (Theo TTO)

Mỹ viện trợ thêm 
450 triệu USD vũ khí 
cho Ukraine

Lính Ukraine huấn luyện với tên lửa Javelin do Mỹ 
cung cấp tại thao trường ở miền Đông.      Ảnh: AFP

“Lô viện trợ này bao gồm vũ khí và 
thiết bị, trong đó có tổ hợp pháo phản 
lực cơ động cao. Ngoài ra còn có tàu 
tuần tra và hàng chục nghìn đạn pháo”, 
phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby 
hôm 23.6 cho biết, thêm rằng các loại 
vũ khí, thiết bị có thể được thay đổi vào 
phút chót.

Theo Lầu Năm Góc, gói viện trợ mới 
cũng bao gồm 36.000 viên đạn pháo, 18 
phương tiện dùng để kéo pháo cỡ nòng 
155 mm, 1.200 súng phóng lựu, 2.000 
súng máy, 18 tàu tuần tra ven biển và 
sông, cùng các phụ tùng thay thế.

Lô vũ khí mới nâng tổng số viện trợ 
của Mỹ cho quân đội Ukraine lên 6,1 tỷ 
USD từ khi Nga mở chiến dịch quân sự 
ở nước láng giềng hồi cuối tháng 2, ông 
Kirby cho biết.        (Theo VnExpress.net)

TIN VẮN
l  Ngân hàng thế giới (WB) ngày 

23.6 cho biết đã phê duyệt khoản tiền 
143 triệu USD Hỗ trợ phát triển quốc 
tế (IDA) giúp Somalia ứng phó với tình 
trạng mất an ninh lương thực và hạn 
hán nghiêm trọng.
l  Ngày 24.6, các phương tiện 

truyền thông phương Tây đưa tin 
binh sĩ Ukraine đã được lệnh rút khỏi 
thành phố chiến lược Severodonetsk 
khi cuộc xung đột hiện nay giữa nước 
này và Nga bước sang tháng thứ 4.
lTheo hãng tin Interfax, ít nhất 3 

người đã thiệt mạng sau khi máy bay 
chở hàng Ilyushin Il-76 của Nga đã 
bị rơi và bốc cháy trong khi đang hạ 
cánh gần TP Ryazan của nước này vào 
sáng 24.6.
l  Hai phụ nữ và 3 trẻ nhỏ đã thiệt 

mạng trong một vụ cháy chung cư 
tại thủ đô Buenos Aires của Argentina 
ngày 23.6.                              (Theo TTXVN)


