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Bình Định

Lữ đoàn Pháo binh 572 kỷ niệm 50 năm 
Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương 
Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Lãnh đạo Quân khu 5 gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì lên Quân kỳ 
Quyết thắng của Lữ đoàn Pháo binh 572.       Ảnh H.P

(BĐ) - Sáng 26.5, Lữ đoàn 
Pháo binh 572 (thuộc Quân  
khu 5, đóng tại huyện Phù Mỹ) 
long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 
50 năm Ngày truyền thống 
(26.5.1972 - 26.5.2022) và đón 
nhận Huân chương Bảo vệ Tổ 
quốc hạng nhì. Dự lễ có các 
đồng chí: Trung tướng Trịnh 
Đình Thạch - Chính ủy Quân 
khu 5; thiếu tướng Nguyễn 
Hồng Phong - Tư lệnh Binh 
chủng Pháo binh; Nguyễn Tuấn 
Thanh - Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng 
nhau ôn lại truyền thống 50 năm 
xây dựng và trưởng thành của 
đơn vị. Ngày 26.5.1972, Bộ Tư 
lệnh Quân khu 5 quyết định 
thành lập Cụm 572 hỗn hợp 
pháo binh, xe tăng, cao xạ, công 
binh tại Trạm 10 Tí Sé (thuộc 
huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng 
Nam). Do yêu cầu của chiến 
trường, đầu năm 1973, Bộ Tư 
lệnh Quân khu 5 cho tách một 
số đơn vị của Cụm 572 hỗn hợp 
thành lập Trung đoàn Pháo 
binh mặt đất 572. Ngày thành 
lập Trung đoàn Pháo binh 572 
được giữ nguyên theo quyết 
định thành lập Cụm 572 là 
ngày 26.5.1972. Ngày 10.9.1978, 
Trung đoàn được giao nhiệm 
vụ chuyển toàn bộ đội hình vào 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
Năm 1991, Trung đoàn Pháo 
binh 572 phát triển thành Lữ 
đoàn Pháo binh 572.

Chặng đường 50 năm qua của 
Lữ đoàn đầy gian khổ, hy sinh 
nhưng rực rỡ những chiến công. 
Với 3 năm chống Mỹ cứu nước và 
10 năm vừa chiến đấu bảo vệ biên 
giới Tây Nam, vừa làm nghĩa vụ 
quốc tế, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã 
tham gia 8 chiến dịch, bắn 29.367 
viên đạn pháo, tiêu diệt, phá hủy 
684 mục tiêu...

Ngày 3.3.2022, Chủ tịch nước 
đã ký Quyết định tặng thưởng 
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc 
hạng nhì cho Lữ đoàn Pháo binh 
572 vì đã có thành tích xuất sắc 

trong huấn luyện, phục vụ chiến 
đấu, xây dựng lực lượng quân 
đội nhân dân, củng cố quốc 
phòng từ năm 2017 - 2021, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng 
CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch 
nước, lãnh đạo Quân khu 5 đã 
trao Huân chương Bảo vệ Tổ 
quốc hạng nhì cho Lữ đoàn Pháo 
binh 572. Nhân dịp kỷ niệm 50 
năm Ngày truyền thống, đại 
tướng Phan Văn Giang - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân 
ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng - cũng gửi thư chúc 
mừng, động viên cán bộ, chiến 
sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572.

HỒNG PHÚC

Công ty Chấn Hưng Sinh Lợi 
muốn đầu tư vào lĩnh vực chế biến, 
tiêu thụ nông sản tại Bình Định

(BĐ) - Chiều 26.5, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì 
buổi làm việc với Công ty CP 
Tập đoàn đầu tư nông nghiệp 
Chấn Hưng Sinh Lợi (TP Hồ 
Chí Minh) về việc liên kết sản 
xuất, chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm trồng trọt trên địa bàn 
tỉnh. Tham dự buổi làm việc có 
đại diện các sở, ngành và một 
số địa phương có vùng nguyên 
liệu với diện tích lớn gồm  
TX Hoài Nhơn, huyện Hoài 
Ân, Phù Cát và Tây Sơn.

Tại buổi làm việc, đại diện 
Công ty CP Tập đoàn đầu tư 
nông nghiệp Chấn Hưng Sinh 
Lợi cho biết, DN mong muốn 
đầu tư vào lĩnh vực chuyển 
giao KHKT, công nghệ trong 
nhân giống cây trồng; đầu tư 
xây dựng vùng nguyên liệu 
nông sản, xây dựng chuỗi liên 
kết, chuyển giao kỹ thuật sản 
xuất, xây dựng mã vùng trồng 
đủ điều kiện phục vụ xuất 
khẩu; thu mua nông sản sẵn có 
trên địa bàn; đầu tư xây dựng 
1 nhà máy chế biến, đóng gói 
trái cây và nhiều loại nông sản 
khác của Bình Định và khu vực 
Nam Trung bộ, xuất khẩu sang 
các nước.

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 

Thanh cảm ơn thiện chí của 
Công ty CP Tập đoàn đầu tư 
nông nghiệp Chấn Hưng Sinh 
Lợi khi đến Bình Định tìm 
kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp. 

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh đề xuất, Công ty 
phối hợp với Viện KHKT nông 
nghiệp Duyên hải Nam Trung 
bộ cung cấp cây giống chất 
lượng, hướng dẫn kỹ thuật và 
ký kết hợp đồng bao tiêu nông 
sản cho người dân bằng với giá 
thị trường. Khi hình thành mô 
hình chuỗi liên kết khép kín và 
có hiệu quả thực tế, nông dân 
sẽ làm theo và có thể nhân rộng 
ra trong tỉnh. Trước mắt, có 2 
sản phẩm Công ty có thể liên 
kết sản xuất và thu mua gồm 
bưởi da xanh ở huyện Hoài Ân 
và đậu phụng. Quan điểm của 
tỉnh là việc hợp tác phải đảm 
bảo hài hòa lợi ích của DN và 
nông dân.

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh giao Sở NN&PTNT, 
chính quyền các địa phương 
phối hợp, hướng dẫn Công ty 
khảo sát các vùng trồng nông 
sản, bàn thảo phương hướng 
hợp tác cụ thể để triển khai 
trong thực tế.             

THU DỊU

Góp ý về Dự án Luật Thanh tra và Dự án Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Các ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận về 2 dự án luật tại tổ.                                                  Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

(BĐ) - Trong khuôn khổ kỳ 
họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, 
chiều 26.5, các ĐBQH thuộc 
Đoàn ĐBQH tỉnh đã thảo luận 
ở tổ về Dự án Luật Thanh tra 
(sửa đổi) và Dự án Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đối với Dự án Luật Thanh 
tra (sửa đổi), ĐB Hồ Đức Phớc 
đề nghị giữ lại Thanh tra huyện 
để giải quyết đơn thư khiếu nại, 
tố cáo, phục vụ cho chính quyền 
cấp huyện thực hiện thanh tra 
KT-XH, chấn chỉnh và phát 
hiện hành vi vi phạm pháp luật. 
Đối với Thanh tra ngành, cần 
phải quy định rõ về chức năng, 
nhiệm vụ và phạm vi công tác, 
tránh chồng chéo. Cũng cần 
giao cho Thanh tra Chính phủ, 
thanh tra một số ngành có thể 
thanh tra một số DN cổ phần 
vốn nhà nước. 

Đồng tình với việc giữ lại 
Thanh tra huyện, ĐB Lý Tiết 
Hạnh cho rằng: Cần có các giải 
pháp để kiện toàn tổ chức, biên 
chế, đổi mới phương thức hoạt 
động để đảm bảo các điều kiện 
cần thiết và phát huy vai trò, vị 
trí, trách nhiệm của lực lượng 
thanh tra cấp huyện. Đồng thời, 
cần phải có quy định rõ nét hơn 
về cơ chế phối hợp để thanh tra 
các cấp phát huy được hiệu quả. 

ĐB Lý Tiết Hạnh cũng thống 
nhất với sự phân cấp, phân 

quyền cho UBND cấp tỉnh để 
quyết định tổ chức bộ máy 
thanh tra cấp sở, tuy nhiên, cần 
quy định một số nguyên tắc để 
đảm bảo việc thực hiện nghiêm 
túc giữa các tỉnh. 

Quan tâm đến việc thực hiện 
kết luận thanh tra, ĐB Lý Tiết 
Hạnh đề nghị cần có quy định 
rõ về cơ sở pháp lý, các biện 
pháp, chế tài đảm bảo việc thực 
hiện kết luận thanh tra được 
kiểm soát, tiến hành một cách 
nghiêm túc. 

Cũng liên quan đến Luật 
Thanh tra (sửa đổi), Trưởng 

đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn 
thống nhất chuyển quy định 
thanh tra nhân dân sang Luật 
Thực hiện dân chủ cơ sở. ĐB Lê 
Kim Toàn đề nghị cần phân định 
rạch ròi phạm vi, thẩm quyền 
của các cơ quan thanh tra các 
cấp, có quy định rõ giữa thanh 
tra bộ, thanh tra cục, tổng cục 
thuộc bộ; nâng cao hiệu lực của 
kết luận thanh tra và có quy 
định về hậu kiểm trong thực 
hiện kết luận thanh tra. 

Góp ý về Dự án Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), ĐB 
Hồ Đức Phớc đề nghị bỏ quy 

định người nước ngoài vào Việt 
Nam khám chữa bệnh phải biết 
tiếng Việt Nam. ĐB Lê Kim Toàn 
cho rằng cần phải bổ sung vào 
Điều 3 - Giải thích từ ngữ để 
làm rõ nội hàm “hệ thống y tế 
cơ sở”, góp phần thuận lợi cho 
chính sách ưu tiên bố trí ngân 
sách đầu tư cho hệ thống y tế cơ 
sở. Theo ĐB Lê Kim Toàn, phải 
xác định hệ thống y tế cơ sở bao 
gồm: Hệ thống trạm y tế cấp xã 
và bệnh viện tuyến huyện. Đồng 
thời, cần có chế độ chính sách 
và hình thành đội ngũ cộng tác 
viên y tế thôn, bản. 

ĐB Lê Kim Toàn thống 
nhất với chính sách ưu tiên 
bố trí ngân sách, có chế độ ưu 
đãi đối với cán bộ, công nhân 
viên đang làm nhiệm vụ trong 
ngành Y tế. Ngoài ra, cần quy 
định cụ thể thời gian thực hành 
trước khi được cấp chứng chỉ 
hành nghề  y. 

Phân tích về việc giao cho 
hội đồng y khoa cấp chứng chỉ 
hành nghề y, ĐB Nguyễn Lân 
Hiếu đề xuất phải có quy định 
rõ ràng về cơ cấu, chức năng, 
nhiệm vụ của hội đồng y khoa. 
Việc cấp giấy phép nên chia làm 
2 nhóm: Nhóm hành nghề đa 
khoa thì chỉ cần vượt qua bài 
kiểm tra của hội đồng y khoa 
thì có thể vào vị trí làm việc, vừa 
làm, vừa học; với nhóm chuyên 
khoa, hội đồng y khoa phối hợp 
với hội chuyên ngành cấp chứng 
chỉ hành nghề. 

Về sử dụng tiếng Việt Nam 
để khám chữa bệnh, ĐB Nguyễn 
Lân Hiếu đề xuất sửa quy định 
thành “người nước ngoài hành 
nghề tại Việt Nam với điều kiện 
sử dụng được tiếng Việt”, không 
cần phải thông thạo tiếng Việt. 
Đối với việc gia hạn giấy phép 
hành nghề, nên dùng công nghệ 
thông tin, chỉ cần bác sĩ đủ các 
điều kiện thì hệ thống tự động 
gia hạn chứng chỉ hành nghề…                            

N.MUỘI
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Bình Định

Thu hút, thúc đẩy phát triển điện gió
Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho 4 dự án điện gió đã đầu tư hoạt động hiệu quả, Bình Định đang 

hỗ trợ Tập đoàn PNE (CHLB Đức) hoàn tất các thủ tục đăng ký đầu tư dự án phát triển điện gió ngoài khơi công 
suất 2.000 MW, tổng vốn khoảng 6 tỷ USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (thứ 3 từ trái sang) cùng Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam 
và Tập đoàn PNE đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương về dự án trang trại điện gió ngoài khơi.          Ảnh: Sở Ngoại vụ cung cấp 

Không chỉ có vậy, Bình Định 
còn kiến nghị Chính phủ bổ 
sung 11 dự án điện gió, tổng 
công suất 6.174,5 MW vào Quy 
hoạch phát triển điện lực quốc 
gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch 
điện VIII), làm cơ sở để thu hút 
đầu tư, tạo động lực thúc đẩy 
kinh tế phát triển.

Các bên cùng có lợi
Sau 2 năm triển khai, đầu 

quý I/2020, Công ty CP Phong 
điện Miền Trung - thành viên 
Công ty CP Halcom Việt Nam, 
chính thức đưa dòng điện từ 
Nhà máy phong điện Phương 
Mai 3 tại Khu kinh tế Nhơn 
Hội lên lưới điện quốc gia. 
Đây là dự án điện gió đầu 
tiên của tỉnh đi vào hoạt 
động. Nhà máy điện công suất  
21 MW này có tổng mức đầu 
tư 40 triệu USD, gồm 6 tổ máy 
turbine (3,5 MW/turbine), đủ 
năng lực đưa lên lưới điện 
quốc gia mỗi năm hơn 70 
triệu kWh, mang lại doanh thu 
khoảng 200 tỷ đồng, góp phần 
giảm phát thải khoảng 50.000 
tấn CO2 mỗi năm.

Ông Nguyễn Việt Nam, Phó 
Tổng Giám đốc Công ty CP 
Phong điện Miền Trung, cho 
hay: Điểm đặc biệt thuận lợi của 
chúng tôi khi đầu tư vào Bình 
Định là luôn được lãnh đạo tỉnh 
và các ngành chức năng quan 
tâm, nhờ đó dự án triển khai 
rất suôn sẻ. Phía công ty cũng 
đã đầu tư bài bản, quản lý, khai 
thác chuyên nghiệp, nên doanh 
thu hằng năm luôn đạt và vượt 
kế hoạch đề ra”.

Tương tự, Công ty CP 
Phong điện Phương Mai đã 
đầu tư 1.076 tỷ đồng thực hiện 
dự án Nhà máy Phong điện 
Phương Mai 1, gồm 11 turbine 

với tổng công suất 26,4MW; 
Công ty CP Năng lượng FICO 
Bình Định đầu tư trên 2.500 
tỷ đồng xây dựng 2 nhà máy 
điện gió Nhơn Hội 1, Nhơn 
Hội 2 (mỗi nhà máy gồm 6 
turbine gió, tổng công suất  
30 MW) tại Khu kinh tế Nhơn 
Hội. Tháng 10.2021, Nhà máy 
Phong điện Phương Mai 1 và 
Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 
đã chính thức hòa vào lưới điện 
quốc gia. 

“Công ty thụ hưởng đầy đủ 
chính sách hỗ trợ đầu tư phát 
triển điện gió của Trung ương 
và của tỉnh. Nhà máy cũng 
được quản lý, vận hành tốt, 
đảm bảo hệ thống hoạt động 
liên tục với hiệu suất cao. Nhờ 
đó, doanh thu từ điện gió luôn 
đảm bảo kế hoạch đề ra”, ông 
Phạm Trường Thọ, Tổng Giám 
đốc Công ty CP Phong điện 
Phương Mai, khẳng định.

Theo ông Nguyễn Thành 
Hải, Giám đốc Sở KH&ĐT, về 
số lượng thì các dự án điện 
gió tại Bình Định chưa nhiều, 
nhưng hầu hết đều có lượng 
vốn đầu tư lớn, đang hoạt 
động đạt hiệu quả cao, góp 
phần giảm phát thải CO2, bảo 
vệ môi trường, nâng cao giá 
trị sản xuất công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. Hơn nữa, còn tạo 
môi trường cảnh quan, thúc 
đẩy phát triển lĩnh vực dịch 
vụ - du lịch, tạo động lực thu 
hút thêm các nhà đầu tư khác 
đến với Bình Định.

Cục Thuế tỉnh cũng ghi 
nhận sự đóng góp đáng kể 
vào ngân  sách nhà nước của 
các DN sản xuất kinh doanh 
trên lĩnh vực điện gió. “Đến 
cuối tháng 5.2022, các DN sản 
xuất kinh doanh điện gió đã 
nộp 10,737 tỷ đồng tiền thuế”, 
ông Phạm Xuân Vinh, Trưởng 

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 
người nộp thuế (Cục Thuế Bình 
Định) cho hay. 

Tiếp tục thu hút dự án 
điện gió

Theo các chuyên gia trên lĩnh 
vực năng lượng tái tạo, Bình 
Định hội đủ các yếu tố cốt lõi 
để phát triển điện gió, như: Bờ 
biển dài, giao thông thuận lợi; 
các thông số về gió rất tốt; hạ 
tầng lưới điện truyền tải đảm 
bảo phát triển và nhu cầu tiêu 
thụ điện thương phẩm thời gian 
tới rất lớn. Những hoạt động xúc 
tiến đầu tư gần đây cho thấy, 
Bình Định đang ưu tiên thúc 
đẩy phát triển điện gió và đã 
có nhiều DN đến Bình Định tìm 
hiểu, đăng ký đầu tư phát triển 
kinh doanh trên lĩnh vực này.

Ông Ngô Văn Tổng, Giám 
đốc Sở Công Thương, cho hay: 
Hiện có 9 DN đăng ký đầu tư 

11 dự án điện gió, trong đó 
đáng chú ý là Tập đoàn PNE 
(CHLB Đức) đăng ký đầu tư 
dự án trang trại gió ngoài khơi 
tại khu vực 2 huyện Phù Mỹ, 
Phù Cát với công suất lên đến 
2.000 MW. Đây là cơ hội lớn 
để tạo bước đột phá mới thúc 
đẩy KT-XH của tỉnh phát triển. 
Tuy nhiên, số lượng, quy mô 
công suất các dự án điện gió 
được phê duyệt bổ sung vào 
quy hoạch phát triển điện lực 
quốc gia chỉ 111 MW là rất 
khiêm tốn (theo Quy hoạch 
điện VII đối với điện mặt trời 
được quy hoạch tại Bình Định 
là 529,5 MWp, điện gió là  
111 MW). Vì vậy, cùng với việc 
tạo điều kiện thuận lợi cho các 
dự án hiện hữu hoạt động hiệu 
quả, Sở Công Thương đã kiến 
nghị Bộ Công Thương xem xét, 
đề xuất Chính phủ cho bổ sung 
vào quy hoạch phát triển điện 
lực hoặc tính toán đưa 11 dự 
án điện gió, tổng công suất 
6.174,5 MW mà các chủ đầu 
tư đã đăng ký đầu tư vào Quy 
hoạch điện VIII.

Mới đây, tại Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc lấy ý kiến của 
các bộ, ngành, địa phương để 
hoàn thiện Quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2045, do Văn phòng Chính phủ 
phối hợp với Bộ Công Thương 
tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Định Nguyễn Phi Long đã 
kiến nghị Chính phủ và các bộ, 
ngành quan tâm nâng cao cơ 
cấu nguồn điện năng lượng tái 
tạo trên địa bàn tỉnh trong quy 
hoạch điện VIII, đặc biệt là dự 
án điện gió ngoài khơi của Tập 
đoàn PNE. Việc này nhằm làm 
cơ sở cho tỉnh hỗ trợ các chủ 
đầu tư thực hiện các bước tiếp 
theo của các dự án đã đăng ký 
đầu tư, tạo điều thuận lợi cho 
tỉnh thu hút thêm nhiều nhà 
đầu đầu tư phát triển điện gió, 
tạo động lực phát triển kinh tế.

PHẠM TIẾN SỸ

TX Hoài Nhơn vận động được gần 4,6 tỷ đồng 
cho quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Sáng 26.5, UBND TX Hoài 
Nhơn tổ chức Lễ phát động 
đợt thi đua cao điểm hưởng 
ứng phong trào Đền ơn đáp 
nghĩa nhân dịp kỷ niệm 75 
năm Ngày Thương binh -  
Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) và 
vinh danh các tập thể, cá nhân 
tiêu biểu trong phong trào Đền 
ơn đáp nghĩa. Dự lễ phát động có 
đồng chí Nguyễn Giờ - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh 
đạo thị xã ôn lại quá trình đấu 
tranh anh dũng và những mất 
mát, hy sinh của các gia đình 
có công. Trải qua 2 cuộc kháng 
chiến, toàn TX Hoài Nhơn có 
hơn 11.280 liệt sĩ, trên 8.760 
thương, bệnh binh, 2.084 bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, 30 tập thể 
và 29 cá nhân anh hùng LLVT 

nhân dân, hơn 26.600 người có 
công với cách mạng. Với đạo 
lý “Uống nước nhớ nguồn, 
ăn quả nhớ người trồng cây”, 
trong những năm qua, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
TX Hoài Nhơn tranh thủ mọi 
nguồn lực để giúp đỡ thân 
nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh 
hùng, các gia đình chính sách 
và có công với cách mạng… 
Riêng trong 5 năm qua, toàn 
thị xã đã vận động các cơ quan, 
đơn vị, DN và nhân dân tham 
gia ủng hộ quỹ Đền ơn đáp 
nghĩa được trên 4,5 tỷ đồng. 
Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ 
kinh phí xây mới 21 nhà, sửa 
chữa 3 nhà tình nghĩa, tặng 4 sổ 
tiết kiệm tình nghĩa; hỗ trợ cải 
tạo, nâng cấp 3 nhà bia tại các 
nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ kinh 
phí nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ tại 9 

nghĩa trang liệt sĩ… 
Hướng tới kỷ niệm 75 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27.7.1947 - 27.7.2022), lãnh 
đạo thị xã đã kêu gọi tất cả các 
cơ quan, DN, tổ chức, cá nhân 
chung tay đóng góp công sức, 
trí tuệ thực hiện công tác đền ơn 
đáp nghĩa bằng nhiều việc làm 
cụ thể, thiết thực đối với thương 
binh, gia đình liệt sĩ, gia đình 
người có công, với tinh thần tự 
nguyện và lòng biết ơn, tri ân 
sâu sắc.

Nhân dịp này, có 24 DN, cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn đóng 
góp vào quỹ Đền ơn đáp nghĩa 
thị xã tổng số tiền 4,57 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, TX Hoài Nhơn 
vinh danh 48 cơ quan, đơn vị, 
DN nhận phụng dưỡng mẹ Việt 
Nam anh hùng trên địa bàn.

THÁI NGÂN - QUANG HẢI

29 giáo viên đạt danh hiệu 
Giáo viên làm tổng phụ trách 
Đội giỏi cấp tỉnh

(BĐ) -  Chiều 26.5,  Sở 
GD&ĐT phối hợp với Tỉnh 
đoàn tổ chức bế mạc Hội thi 
Giáo viên làm tổng phụ trách 
Đội Thiếu niên tiền phong Hồ 
Chí Minh giỏi cấp tỉnh, năm 
học 2021 - 2022.

Kết quả hội thi, 29 giáo viên 
được công nhận danh hiệu Giáo 
viên làm tổng phụ trách Đội 
Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 
Minh giỏi cấp tỉnh; trong đó, có 
4 giáo viên đạt giải nhì (không 
có giải nhất), 7 giáo viên đạt 
giải ba và 18 giáo viên đạt giải 
khuyến khích.

Diễn ra từ ngày 18 - 26.5, Hội 
thi được chia làm 2 giai đoạn: 
Thi sáng kiến kinh nghiệm và 
kiểm tra năng lực; thực hành 
nghiệp vụ công tác Đội và thi 

năng khiếu.
Sở GD&ĐT đánh giá, thành 

công lớn nhất của hội thi là đội 
ngũ giáo viên làm tổng phụ 
trách Đội có dịp khẳng định 
mình; đồng thời, khơi dậy tinh 
thần phấn khởi, bầu nhiệt huyết 
của đội ngũ giáo viên làm công 
tác này. Đây cũng là dịp để 
giáo viên trao đổi chuyên môn 
nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm 
về công tác Đội và phong trào 
thiếu nhi trong trường học. Hội 
thi cũng góp phần đánh giá 
thực trạng đội ngũ giáo viên 
làm công tác Đội, từ đó có kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp 
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, 
đổi mới công tác Đội và phong 
trào thiếu nhi trường học.

MAI HOÀNG
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NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Theo phản ánh của người dân tại 
các hẻm 241, 243, 231/20, 231/82 đường 
Tây Sơn và hẻm 17 đường Trạng Quỳnh 
(phường Quang Trung, TP Quy Nhơn), 
hệ thống thoát nước tại các con hẻm 
này do người dân đầu tư xây dựng đã 
xuống cấp; số khác chưa có hệ thống 
thoát, hễ có mưa là ngập, ảnh hưởng 
đến đời sống, sinh hoạt. 

Theo nhiều người dân, sau cơn mưa 
ngày 20.5 vừa qua, nhiều con hẻm dọc 
tuyến đường Tây Sơn thành những điểm 
chứa nước với độ sâu khoảng 0,3 m. Bà 
Nguyễn Thị Mỹ, ở hẻm 243 đường Tây 
Sơn, cho biết: “Mưa vừa dứt thì cuối 
con hẻm nước đã dâng cao hơn gang 
tay. Ở đây còn may mắn vì hệ thống 
thoát nước tuy đã hư hỏng nhưng vẫn 
còn thoát được, không như các con hẻm 
khác trên địa bàn phường, hễ có mưa 
là ngập đến đầu gối”.

Ông Lê Đình Tứ, cư dân sống nhiều 
năm ở hẻm 17 đường Trạng Quỳnh, cho 
biết: Khu vực này trước đây là vùng đất 
trống, khi các dãy nhà được cất lên, hệ 
thống thoát nước được người dân lắp 
đặt tự phát, không đồng bộ, nên nước 
thoát rất chậm.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch 
UBND phường Quang Trung, xác nhận: 
Do các hẻm trên nằm ở vị trí trũng, 
thấp, nhiều hẻm chưa được đầu tư xây 
dựng hệ thống thoát nước nên xảy ra 
tình trạng ngập cục bộ mỗi khi có mưa 
lớn. “Phường đã thường xuyên kiến 
nghị, nhưng nhiều hẻm cần sự đầu tư 
cấp thiết hơn, nên lãnh đạo thành phố 
bố trí theo thứ tự ưu tiên. Một số hẻm 

Một mình nuôi 4 người bệnh, 2 cháu nhỏ

TP QUY NHƠN:

Sẽ làm cống thoát nước cho 
các con hẻm ở phường Quang Trung

trên địa bàn phường đã được thành phố 
xem xét đưa vào danh mục đầu tư hệ 
thống thoát nước trong năm nay”, bà 
Yến thông tin.

Theo báo cáo của UBND TP Quy 
Nhơn, qua kiểm tra thực tế hiện trường, 
tại các hẻm 241, 243 đường Tây Sơn có 
tuyến cống thoát nước mưa do người 
dân tự làm, nhưng đã xuống cấp, không 
đảm bảo thoát nước mưa. Còn các hẻm 
khác không có hệ thống thoát nước mưa 
và nước thải, nên mỗi khi trời mưa nước 
không thoát được, thường xuyên gây 
ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống 

Người dân xây tường gạch và dùng bao cát ngăn nước tràn vào nhà mỗi khi trời mưa.    Ảnh: V.L

cũng như sinh hoạt của các hộ dân tại 
các hẻm.

“Để giải quyết tình trạng ngập úng, 
UBND TP Quy Nhơn sẽ đầu tư tuyến 
cống thoát nước tại các hẻm 241, 243 
đường Tây Sơn và hẻm 17 đường Trạng 
Quỳnh trong năm 2022. Đối với tuyến 
cống thoát nước tại hẻm 231/20, 231/82 
đường Tây Sơn, thành phố đã có công 
văn kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng dân dụng và công nghiệp 
tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng”, ông 
Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP 
Quy Nhơn, cho hay.                    VĂN LƯU

l BHXH huyện Tây Sơn tổ chức 
hội nghị tuyên truyền chính sách BHYT, 
BHXH tự nguyện tại xã Bình Tường cho 
50 hội viên, phụ nữ và người dân, ngày 
26.5. Hội nghị nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân về chính sách BHXH, 
BHYT, từ đó chủ động tham gia BHYT hộ 
gia đình, BHXH tự nguyện, góp phần bảo 
đảm an sinh xã hội trên địa bàn.                                       

VĂN PHONG

l Chiều 26.5, Hội Phụ nữ Phòng 
CSGT, CA tỉnh phối hợp với Công ty 
TNHH MM Mega Quy Nhơn tổ chức 
chương trình “Vui tết thiếu nhi” cho bệnh 
nhi đang khám, chữa bệnh và điều trị tại 
khoa Nhi, BVĐK tỉnh. Chương trình đã 
trao tặng 130 suất quà, với tổng trị giá 
gần 10 triệu đồng.                             T.LONG

l Sáng 26.5, tại Văn phòng Hội 
Người mù tỉnh (TP Quy Nhơn) đã diễn 
ra buổi trao 240 suất quà (500 nghìn 
đồng/suất) hỗ trợ người mù có hoàn 
cảnh khó khăn trong tỉnh. Toàn bộ kinh 
phí trao quà do Hội vận động nhà hảo 
tâm ở TP Hồ Chí Minh tài trợ.     NGỌC TÚ

l Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát cùng nhà 
hảo tâm vừa tổ chức trao 13 suất học 
bổng với tổng trị giá 62,5 triệu đồng cho 
5 học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi của 
Trường Tiểu học số 2 thị trấn Ngô Mây và 
8 học sinh nghèo, hiếu học của Trường 
THCS Cát Tường (huyện Phù Cát). 

NGỌC NGA

Năm nay 64 tuổi, bị bệnh thấp khớp 
nặng, nhưng hằng ngày ông Lê Văn Toàn 
(ở thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng, huyện 
Tuy Phước) vừa lội đồng chăm bón 2 sào 
ruộng, vừa phải cơm nước thuốc thang 
cho 4 người bệnh và nuôi dạy 2 cháu nội 
từ 4 - 6 tuổi. 

Tuy cực nhọc, khó khổ nhưng ông Toàn 
không nửa lời than vãn, bởi cả 6 người đó 
đều là máu mủ ruột rà của ông. Trong đó, 
cha ông là cụ Lê Văn Hiến (86 tuổi) bị tàn 
tật, tuổi già sức yếu nên hơn 3 năm nay chỉ 
nằm một chỗ. Mẹ ông là cụ Lê Thị Bích (86 
tuổi) bị lú lẫn, không còn nhận ra người 
thân, phải có người trông giữ nếu không 
dễ xảy ra nguy hiểm.

Trong lúc cùng cực, tai họa lại ập đến 
với gia đình ông Toàn. Con trai ông là Lê 

Hoàng Vũ (39 tuổi) sau nhiều năm dắt díu 
vợ con tha phương cầu thực tại TP Hồ Chí 
Minh, đến ngày 3.1.2021 bị tai biến. Những 
đồng tiền còm cõi con ông dành dụm được, 
chỉ sau gần một tháng cấp cứu, điều trị đã 
hết. Anh Vũ xuất viện trong tình trạng nửa 
người bên trái bị liệt. Bi kịch tiếp tục xảy ra 
khi vợ anh Vũ đưa đơn ly hôn; cuối cùng 
Vũ phải dắt díu hai con thơ quay về quê 
nương tựa cha mẹ già. 

Ban đầu, vợ ông Toàn, bà Võ Thị Hồng 
(59 tuổi) còn khỏe nên cùng chồng san sẻ 
việc nhà , nhưng bất hạnh lại lần nữa dồn 
gia đình vào ngõ cụt, khi cuối năm 2021 
đến lượt bà Hồng bị tai biến. Hiện, sau một 
thời gian cấp cứu, điều trị, vợ ông tuy giữ 
được mạng sống nhưng đã trở thành người 
tàn phế do một nửa người bên trái bị liệt.  

Hơn nửa năm nay, ông Toàn ăn không 
trọn bữa, ngủ không trọn giấc. Những ngày 
tháng này, ông còn oằn vai vì món nợ vay 
mượn của bà con láng giềng, họ hàng gần 
xa để chạy chữa cho vợ, con chưa biết khi 
nào trả được! Lâm cảnh khốn cùng bi đát, 
ông Toàn mong nhận được sự giúp đỡ của 
các nhà hảo tâm. 

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

MAI LINH GIANG

(BĐ) - Ngày 25.5, Sở LĐ-TB&XH tổ 
chức Hội nghị Nâng cao năng lực quản 
lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, 
phổ biến pháp luật về lao động cho cán 
bộ là đại diện các sở, ban, ngành, hội, 
đoàn thể cấp tỉnh, huyện và lãnh đạo 
UBND các xã, phường, thị trấn trên địa 
bàn tỉnh.

Hội nghị đã thông tin đến các đại biểu 
về Chương trình An toàn, vệ sinh lao 
động tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Thông 
tư 28/2021/TT-BLĐTBXH về quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật An toàn, vệ sinh lao động đối với 
người lao động bị tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp; Nghị quyết số 17/2022/
UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong  
1 năm, 1 tháng của người lao động trong 
bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và 
phục hồi, phát triển KT-XH; một số nội 
dung cơ bản của Quyết định số 08/2022/
QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ 
tiền thuê nhà cho người lao động.

Các nội dung tập huấn giúp cho cán 

bộ quản lý nhà nước nắm bắt đầy đủ 
các quy định mới của pháp luật về lao 
động, Luật An toàn vệ sinh lao động, 
các văn bản hướng dẫn thi hành và triển 
khai thực hiện có hiệu quả; tăng cường 
và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, 
vai trò, trách nhiệm của mọi tổ chức, DN 
và cá nhân trong việc xây dựng quan hệ 
lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định, bảo 
đảm môi trường lao động, sản xuất kinh 
doanh ngày càng tốt hơn. NGUYỄN MUỘI

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

Bị khởi tố vì 
cùng bạn sử dụng 
ma túy tại nhà

Cơ quan CSĐT CA huyện Phù Mỹ đã 
khởi tố Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2000, 
ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ) về hành vi chứa chấp 
việc sử dụng trái phép chất ma túy. 

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 
3.5, qua công tác trinh sát, CSĐT tội 
phạm về ma túy CA huyện Phù Mỹ 
phối hợp với CA xã Mỹ Phong bất ngờ 
kiểm tra hành chính nhà của Nguyễn 
Mạnh Hùng, phát hiện Hùng cùng 3 đối 
tượng khác đang tổ chức sử dụng trái 
phép chất ma túy. 

Tại hiện trường, cơ quan CA thu 
giữ một số chất bột màu trắng cùng 
nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Các đối 
tượng khai nhận: Khoảng 19 giờ ngày 
2.5, Nguyễn Quang Vinh (SN 1996) và 
Nguyễn Thanh Nam (SN 2003, cùng ở 
thị trấn Bình Dương) vào thị trấn Phù 
Mỹ nhậu với Nguyễn Hoàng Trung (SN 
2000, ở thị trấn Phù Mỹ). Trong lúc nhậu, 
Vinh rủ cả nhóm đến nhà Nguyễn Mạnh 
Hùng sẽ có “đồ chơi”. Tại nhà Hùng, 
cả nhóm thống nhất mua ma túy đá về 
sử dụng. 

Trong lúc cả nhóm đang sử dụng thì 
bị bắt quả tang. Kết quả test nhanh, cả 4 
người đều dương tính với chất ma túy.      

N.GIANG

TIN VẮN

Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan CA.             Ảnh: N.G



5KINH TẾTHỨ SÁU, 27.5.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Đây được xem là điểm nhấn quan 
trọng trong triển khai thực hiện cuộc 
vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam. Theo đánh giá của Ban 
Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, hiện tại 
các chợ ở vùng nông thôn, hơn 70% sản 
phẩm được bày bán là hàng Việt. Sau 
dịch Covid-19, với chất lượng cao, mẫu 
mã phong phú, đa dạng, ưu thế của 
hàng Việt càng lớn. 

Chị Nguyễn Thị Vân, 45 tuổi, chủ sạp 
bánh kẹo ở chợ An Hòa, huyện An Lão, 
cho biết: “Trước đây, hàng tôi nhập về 
bán phần lớn là hàng ngoại, chủ yếu là 
hàng Trung Quốc với lợi thế rất lớn là 
giá rẻ, nhiều mẫu mã. Mấy năm gần đây, 
người tiêu dùng (NTD) chuộng dùng 
hàng Việt Nam hơn. Các nhà sản xuất 
tăng cường quảng bá, tiếp thị tận sạp; 
nhiều loại bánh kẹo, nước giải khát do 
DN trong nước sản xuất chất lượng tốt, 
giá khá cạnh tranh nên dần dần đã lấn 
được hàng Trung Quốc”. 

Hưởng lợi từ xu thế chuộng hàng 
Việt, thông qua các phiên chợ hàng Việt, 
những kỳ hội chợ, chương trình kết nối 
cung - cầu, các DN trong tỉnh cũng phát 
triển được đại lý ở các huyện, thị xã 
trong tỉnh. Điển hình là cơ sở sản xuất 
bún, phở khô Phương Anh (xã Ân Hảo 
Đông, huyện Hoài Ân), ngoài việc xây 
dựng được hệ thống 40 đại lý trong cả 
nước, còn tìm được khách hàng và xuất 
khẩu sản phẩm sang các nước Malaysia, 
Indonesia. 

Thực tế cũng cho thấy, một số cơ sở 
do mới thành lập, nhờ “siêng” đi hội chợ 
đã giúp NTD biết đến sản phẩm nhiều 
hơn. Chị Nguyễn Thị Bích Liễu, chủ cơ 
sở ngũ cốc Cô Ba Bình Định (phường 
Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn), cho biết: “Tôi 
thành lập cơ sở vào năm 2020, chuyên 
sản xuất sản phẩm dinh dưỡng chăm sóc 
sức khỏe, gồm ngũ cốc, trà gạo lức hoa 
nhài. Để NTD biết đến thương hiệu của 
mình, chúng tôi tích cực tham gia các 
chương trình kết nối cung - cầu, phiên 
chợ đưa hàng Việt về nông thôn, các sự 
kiện do Sở Công Thương tổ chức, kết 
nối. Qua đó, các sản phẩm của cơ sở 

Sơ kết dự án chuyển 
giao kỹ thuật trồng 
chè dây tại xã An Toàn

Chiều 24.5, tại xã An Toàn, Hội 
LHPN huyện An Lão tổ chức Hội nghị 
sơ kết giữa kỳ thực hiện dự án “Chuyển 
giao kỹ thuật trồng cây thuốc bản địa 
chè dây cho đồng bào dân tộc thiểu số để 
xây dựng liên kết chuỗi sản xuất dược 
liệu hiệu quả, bền vững nhằm cải thiện 
sinh kế, giảm áp lực khai thác tài nguyên 
rừng tại xã An Toàn” do Quỹ Môi trường 
toàn cầu (GEF) tài trợ, Hội LHPN huyện 
An Lão chủ trì thực hiện với tổng chi phí 
hơn 2,3 tỷ đồng trong thời gian 30 tháng 
(10.2020 - 4.2023). 

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, 
dự án đã đi đúng tiến độ, đạt yêu cầu 
đề ra. Đến nay, dự án đã khảo sát và 
chọn được địa điểm đủ điều kiện trồng 
và nhân rộng cây chè dây; mở 1 lớp tập 
huấn ToT cho 30 người tại xã An Toàn 
và 3 lớp tập huấn FFS cho 90 hộ dân ở 3 
thôn về chuyển giao quy trình kỹ thuật 
trồng, thu hái, bảo tồn cây chè dây theo 
tiêu chuẩn GACP-WHO. Dự án cũng 
phối hợp với chính quyền địa phương 
xây dựng biển báo, biển khoanh vùng 
nuôi trồng cây chè dây tại các điểm đã 
chọn và chọn 3 hộ dân ở 3 thôn để làm 
mẫu, tiến hành chuyển giao kỹ thuật, hỗ 
trợ xây dựng vườn ươm nhân giống chè 
dây tại nhà, với quy mô 100 m2/hộ; xây 
dựng mô hình 2.000 m2 trồng thâm canh 
cây chè dây trên rẫy. 

Theo kế hoạch, trong quý II/2022 sẽ 
hướng dẫn hộ dân thu hái chè dây đúng 
tiêu chuẩn GACP-WHO cũng như tiếp tục 
các biện pháp chăm sóc để cây chè dây cho 
thu hoạch bền vững.            ĐĂNG KHẢNH 

Được ông Lê Quốc Tuấn, Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân xã Nhơn Hạnh,  
TX An Nhơn giới thiệu, tôi đến thôn 
Bình An thăm cơ sở sản xuất và sửa chữa 
máy nông cụ của ông Đặng Ngọc Tùng, 
54 tuổi.

Ông Tùng xởi lởi: Trước đây tôi chỉ 
làm ruộng, thấy máy làm đất thường 
hư hỏng, chủ máy phải tháo rời từng bộ 
phận đem đi xa sửa chữa, tôi nghĩ sao 
mình không học nghề cơ khí để sửa chữa 
những máy hư và làm nông cụ phục vụ 
sản xuất nông nghiệp. Vậy là năm 2002 
tôi đi học nghề cơ khí, rồi học thêm nghề 
lái xe tải để chở thuê. Đến năm 2006, tôi 
mua đất ven đường 631 mở cơ sở sản 
xuất và sửa chữa máy nông cụ phục vụ 
bà con địa phương. Được ít lâu, thấy 
trồng mai cho thu nhập khá, tôi thuê của 
xã 4.000 m2 đất để trồng mai xuân. Rất 
may mắn là khi đó Hội nông dân xã, thị 

Đa năng, tăng thu nhập

xã và Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp sơ 
cấp nghề chăm sóc và tạo dáng cây mai 
cảnh, tôi cũng đăng ký học luôn! 

Nhờ chịu khó học hỏi, mở rộng 

ngành nghề, lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh 
như thế nên thu nhập 
của ông Tùng năm 
sau thường xuyên cao 
hơn năm trước; như 
năm vừa qua ước đạt 
khoảng 1 tỷ đồng. 
Không chỉ có vậy, cùng 
với việc tạo việc làm 
thường xuyên cho 7 
lao động, xưởng cơ 
khí của ông Tùng còn 
giúp đào tạo nghề cho 
nhiều thanh niên ở địa 
phương. Tham gia xây 
dựng nông thôn mới 

ở địa phương, ông Tùng hăng hái hiến 
142 m2 đất ruộng để làm đường, góp 10 
triệu đồng cho quỹ đền ơn đáp nghĩa, 
trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 

vừa qua, ông ủng hộ 20 triệu đồng mua 
lương thực, thực phẩm giúp đỡ các hộ 
gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. 

Gia đình ông Tùng nhiều năm liền đạt 
gia đình văn hóa và mới đây, bản thân 
ông được Hội Nông dân TX An Nhơn đề 
nghị Hội Nông dân tỉnh công nhận danh 
hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 
cấp tỉnh” giai 2017 - 2021.

Ông Hà Thế Phong, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Nhơn Hạnh nhận xét: 
“Không chỉ làm giàu cho mình, ông 
Tùng còn giúp đỡ nhiều người, trong 
đó có nhóm gần 40 người thường 
xuyên đến học hỏi cách trồng và chăm 
sóc mai cảnh. Bên cạnh đó, từ sự động 
viên của Hội Nông dân xã, ông Tùng 
còn cho 5 hộ nghèo mượn 150 triệu 
đồng làm vốn đầu tư trồng và chăm 
sóc mai cảnh, nhờ đó cả 5 hộ này đều 
đã thoát nghèo bền vững”.  THÁI PHIÊN

Ông Đặng Ngọc Tùng đang chăm sóc cây mai cảnh.               Ảnh: THÁI PHIÊN

Tuy Phước triển khai 
thi công 32,6 km 
kênh nội đồng

Được tỉnh hỗ trợ hơn 3.143 tấn xi 
măng và 8,349 tỷ đồng, từ đầu tháng 
4 đến nay, huyện Tuy Phước triển 
khai bê tông hóa 52 tuyến kênh nội 
đồng với tổng chiều dài 32,6 km, ở  
9/13 xã, thị trấn, dự kiến sẽ đảm bảo 
cung cấp nước tưới cho 3.737 ha đất 
canh tác. Trong đó, Phước Sơn và Phước 
Hòa thi công ở mỗi xã 9 tuyến, xã Phước 
Thành thi công 7 tuyến. Huyện phấn 
đấu đổ bê tông xong các tuyến kênh 
và đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ 
năm nay.                                            X. THỨC

Đưa hàng Việt 
đến người tiêu dùng 

Thời gian qua, Sở Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức hoạt động đưa hàng Việt đến với người 
tiêu dùng; trong đó, có những chuyến đưa hàng Việt về nông thôn, chương trình kết nối cung - cầu, tham dự 
các kỳ hội chợ…

Tham gia phiên chợ, hội chợ là cơ hội để các DN quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.                              Ảnh: HẢI YẾN

được NTD ở nông thôn ưa chuộng. Học 
hỏi kinh nghiệm của một số DN lớn, 
chúng tôi chuẩn bị ra mắt các sản phẩm 
mới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng 
của NTD như: Cháo hạt vỡ cho trẻ em, 
ngũ cốc hạt granola. Cơ sở đang đăng 
ký sản phẩm đạt OCOP và tham gia 
các phiên chợ ở Phù Cát, An Lão, Vĩnh 
Thạnh và các tỉnh Khánh Hòa, Quảng 
Ngãi trong tháng 6, 7.2022”. 

Những DN tham gia các phiên 
chợ đưa hàng Việt về nông thôn đều 
khẳng định, những kỳ hội chợ, kết nối 
cung - cầu… rất thiết thực bởi giúp họ 
có cơ hội tìm kiếm nhà phân phối, đại 
lý tiêu thụ sản phẩm rộng rãi khắp các 
tỉnh, thành. Từ đó, NTD biết đến sản 
phẩm nhiều hơn, tạo điều kiện để cơ 
sở đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, 
đa dạng hóa sản phẩm. Giá các mặt 
hàng Việt phù hợp túi tiền, nguồn 
gốc rõ ràng.

Theo số liệu thống kê gần đây của 
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh 

Bình Định, tại các cửa hàng bán lẻ, tạp 
hóa, HTX, hệ thống các siêu thị trong 
tỉnh hiện có trên 85% sản phẩm hàng 
hóa được bày bán là hàng Việt Nam. 
Sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu 
học tập của học sinh có đến 90% là 
hàng Việt. 

Theo ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó 
Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ 
đạo Cuộc vận động Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh, kết 
quả này có được là nhờ thực hiện nhiều 
giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến huyện. 
Trong đó, chương trình đưa hàng Việt về 
nông thôn, những chương trình kết nối 
cung - cầu, những hội chợ… đưa hàng  
Việt đến tận tay NTD là một trong 
những hoạt động hiệu quả nhất, giúp 
người dân tiếp cận được với hàng Việt 
có chất lượng tốt và giá hợp lý nhất. 
Cuộc vận động đã tác động tích cực 
đến cách nhận diện hàng hóa, NTD 
quan tâm nhiều hơn đối với hàng nội.

HẢI YẾN
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

NGHE HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN

Ngày hội VH-TT các dân 
tộc thiểu số miền núi tỉnh 
Bình Định lần thứ XVI sẽ có 
5 phần thi: Trại đẹp, biểu diễn 
nghệ thuật quần chúng, người 
đẹp ngày hội, trình diễn lễ hội 
dân gian, trình diễn nghề thủ 
công truyền thống; và 2 hoạt 
động giao lưu văn hóa là giao 
lưu nghệ thuật cồng chiêng, 
giao lưu nghệ thuật ẩm thực. 
Ngày hội quy tụ 6 đoàn nghệ 
nhân, diễn viên, VĐV đến từ 
các huyện: Vĩnh Thạnh, Vân 
Canh, An Lão, Tây Sơn, Phù 
Cát, Hoài Ân.

Là địa phương đăng cai, 
huyện Vĩnh Thạnh đã chủ 
động ban hành kế hoạch tham 
gia Ngày hội thành công, 
an toàn, tiết kiệm; đảm bảo 
an ninh trật tự, vệ sinh môi 
trường và phòng, chống dịch 
Covid-19 trong tình hình mới. 

Ông Lê Văn Vinh, Trưởng 
Phòng VH-TT huyện Vĩnh 
Thạnh, cho biết: “UBND huyện 
đã xây dựng kế hoạch phân 
công nhiệm vụ thành viên 
ban tổ chức theo từng ngành 
để chuẩn bị tham gia Ngày 
hội; đồng thời chỉ đạo UBND 
các xã, thị trấn triển khai khâu 
đảm bảo vệ sinh môi trường, 
trang trí trực quan. Riêng đối 
với công tác chuẩn bị thì Trung 

tâm VH-TT&TT huyện phụ 
trách những nội dung về tập 
luyện, tuyển chọn nghệ nhân, 
diễn viên, VĐV tham gia theo 
kế hoạch của tỉnh”.

Ngày hội là dịp để đồng 
bào các dân tộc thiểu số trên 
địa bàn tỉnh được gặp gỡ giao 
lưu, trao đổi kinh nghiệm 
trong xây dựng đời sống văn 
hóa, phát triển KT-XH, góp 

phần bảo tồn, phát huy bản sắc 
văn hóa của các dân tộc thiểu 
số miền núi trên địa bàn tỉnh. 
Thông qua Ngày hội còn góp 
phần giáo dục thế hệ trẻ niềm 
tự hào văn hóa truyền thống 
của dân tộc mình, tăng cường 
sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân, thực hiện có hiệu quả 
phong trào Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa, 

Xây dựng nông thôn mới.
Ông Võ Chí Hà, Phó Giám 

đốc Trung tâm VH-TT&TT 
huyện Hoài Ân, chia sẻ: Triển 
khai kế hoạch của tỉnh và 
UBND huyện, chúng tôi đã 
lên thiết kế, triển khai làm nhà 
trại mang bản sắc đặc trưng 
riêng của đồng bào dân tộc 
thiểu số ở địa phương. Cùng 
với đó, Trung tâm cũng đã làm 

NGÀY HỘI VH-TT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XVI - NĂM 2022:

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa
trong thời kỳ hội nhập

Sở VH&TT đang tích cực phối hợp với các địa phương liên quan để chuẩn bị tổ chức Ngày hội VH-TT các dân tộc 
thiểu số miền núi tỉnh lần thứ XVI - năm 2022 (diễn ra từ ngày 16 - 18.6) tại huyện Vĩnh Thạnh với chủ đề “Bảo tồn, 
phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước”.

Giao lưu nghệ thuật cồng chiêng - một trong những hoạt động văn hóa, văn nghệ sẽ có trong Ngày hội. 
- Trong ảnh: Đồng bào dân tộc thiểu số xã Ân Sơn (huyện Hoài Ân) tập luyện cồng chiêng.        Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đến Bảo tàng tỉnh tham quan phòng 
trưng bày hiện vật chủ đề “Bác Hồ với nhân 
dân Bình Định, nhân dân Bình Định với Bác 
Hồ”, người xem sẽ không khỏi xúc động với 
nhiều hiện vật minh chứng cho tác phong 
giản dị của Bác Hồ, tình cảm của Người 
dành cho nhân dân Bình Định và nhân dân 
Bình Định đối với Người. 

Bình Định tự hào là một trong 5 địa 
phương Bác Hồ từng dừng chân sống, lao 
động và học tập trong những ngày tìm 
đường cứu nước. Mảnh đất này cũng là nơi 
thân sinh của Bác - cụ Nguyễn Sinh Sắc - 
nhậm chức Tri huyện Bình Khê. Năm 1990, 
nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Bảo tàng tỉnh đã dành không 
gian trang trọng nhất để trưng bày những 
tư liệu, hiện vật của Bác gắn với nhân dân 
Bình Định.

Nội dung trưng bày phòng này gồm 2 
phần chính: Thân thế và sự nghiệp của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh; Bác Hồ với nhân dân Bình 
Định và tình cảm của nhân dân Bình Định 
đối với Bác Hồ. 

Ở phần thân thế và sự nghiệp của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh có những hình ảnh, hiện 
vật, tư liệu gắn với quá trình trưởng thành, 
hoạt động cách mạng của Bác như: Chân 
dung ông Nguyễn Sinh Sắc, ông Nguyễn 
Sinh Khiêm - anh trai Bác, bà Nguyễn Thị 

Bác Hồ với nhân dân Bình Định, nhân dân Bình Định với Bác Hồ

ĐVTN Chi đoàn Sở Du lịch tham quan phòng trưng 
bày “Bác Hồ với nhân dân Bình Định, nhân dân Bình 
Định với Bác Hồ” tại Bảo tàng tỉnh. 

Ảnh: CHI ĐOÀN SỞ DU LỊCH

việc với 3 xã Ðak Mang, Bok 
Tới và Ân Sơn, chuẩn bị cho 
đồng bào Bana, H’re các xã tập 
luyện chương trình văn hóa, 
văn nghệ, TDTT mới hơn so 
với những năm trước; trong 
đó, chúng tôi tập trung vào thế 
mạnh của từng xã, như Bok Tới 
chú trọng mảng văn hóa, văn 
nghệ, còn với Ðak Mang, Ân 
Sơn thì phát huy thế mạnh ở 
mảng TDTT.

Ngày hội là một trong 
những hoạt động thiết thực 
nhằm thực hiện Đề án của Bộ 
VH-TT&DL về “Chương trình 
hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
phục vụ vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải đảo, vùng dân 
tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 
2030”. Sở VH&TT đã chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc phối hợp 
chặt chẽ với các địa phương 
trong khâu chuẩn bị tham gia 
Ngày hội. 

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó 
Giám đốc Sở VH&TT, cho biết: 
Ngày hội lần này được tổ chức 
sẽ giảm 2 môn thi đấu TDTT là 
phóng lao, chạy vượt đồi dốc, 
nhưng không hạn chế số lượng 
nghệ nhân, diễn viên, VĐV 
tham gia. Chúng tôi đã phối hợp 
với huyện Vĩnh Thạnh khảo sát 
sân bãi để bố trí phần thi trại 
đẹp, các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, TDTT đảm bảo chất 
lượng, đáp ứng các điều kiện về 
phòng, chống dịch, an ninh trật 
tự, an toàn vệ sinh thực phẩm… 

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Thanh - chị ruột Bác; mô hình ngôi nhà quê 
nội, quê ngoại của Bác; ảnh tàu của thực dân 
Pháp xâm lược Việt Nam; ảnh công nhân và 
nông dân Việt Nam dưới thời Pháp thuộc; sơ 
đồ những nơi chàng thanh niên yêu nước 
Nguyễn Tất Thành dừng chân trước khi ra 
nước ngoài; ảnh bến cảng và tàu Amiral 
Latouche-Tréville, con tàu đưa người thanh 
niên Nguyễn Tất Thành rời Việt Nam bắt đầu 
những năm tháng bôn ba ở hải ngoại; ảnh 
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tours (1920); bảng 
trích 8 điểm ở Hội nghị Versailles; bảng trích 
kêu gọi Tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh; ảnh Bác Hồ đọc bản 
Tuyên ngôn độc lập…

Bên cạnh đó, theo những tư liệu lịch sử 
còn để lại, ngày 1.7.1909, triều đình Huế 
đã bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Sắc làm Tri 
huyện Bình Khê. Trước khi lên đường nhậm 
chức, ông đã gởi Bác Hồ đến Quy Nhơn để 
học thêm tiếng Pháp và văn hóa ở giáo học 
Phạm Ngọc Thọ (cha của bác sĩ Phạm Ngọc 
Thạch), giáo viên của trường Pháp - Việt 
đầu tiên của tỉnh Bình Định ở Quy Nhơn. 
Vị trí trường này hiện nay được xác định là 
khu vực sau Tòa Giám mục giáo phận Quy 
Nhơn, nằm phía Bắc đường Bạch Đằng, bên 
trái đường Trần Bình Trọng, khu vực này 
còn có tên gọi dân gian là xóm Trường (nay 
là dãy nhà số 54 - 66 Bạch Đằng). 

Do vậy, ở phần Bác Hồ với nhân dân 
Bình Định và tình cảm của nhân dân Bình 
Định đối với Bác Hồ, chúng ta có thể dễ 
dàng bắt gặp những hình ảnh thân thuộc 
như: Ảnh khu vực nhà giáo học Phạm 
Ngọc Thọ; ảnh khu vực nơi anh Nguyễn Tất 
Thành đã từng ở trọ trong thời gian ở Quy 
Nhơn; ảnh địa điểm trường thi Bình Định; 
ảnh Bác Hồ với thiếu nhi Tam Quan; hiện 
vật chiếc băng tang của Thường vụ Tỉnh ủy 
Bình Định để tang Bác năm 1969; ảnh Đoàn 
cán bộ Bình Định làm lễ truy điệu Bác tại 
Cộng hòa dân chủ Đức; hiện vật chiếc áo 
choàng Bác Hồ tặng cho đồng chí Huỳnh 
Đăng Thơ…                       ĐOAN NGỌC

l Ngày 26.5, tại Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn, Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh tổ chức lễ nhận 
đỡ đầu sinh viên Lào đang 
học tập tại các trường đại 
học, cao đẳng trên địa bàn 
tỉnh. Đợt này, có 7 sinh viên 
của Trường ĐH Quy Nhơn và 
2 sinh viên của Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn 
có lực khá trở lên, hạnh kiểm 
tốt, hoàn cảnh khó khăn 
được các đơn vị nhận đỡ đầu 
từ năm 2022 - 2025. 

DƯƠNG LINH

l Hội LHPN TP Quy Nhơn 
phối hợp tổ chức hội thi “Sáng 
kiến cộng đồng về thu gom, 
xử lý và phân loại rác thải 
sinh hoạt trong gia đình năm 
2022” và truyền thông “Bảo vệ 
môi trường biển, giảm thiểu 
rác thải nhựa đại dương” tại 
UBND xã Nhơn Hải vào tối 
25.5. Thông qua hội thi nhằm 
tăng cường sự quan tâm, hiểu 
biết của cộng đồng đối với 
bảo vệ môi trường biển, giảm 
thiểu rác thải nhựa đại dương, 
thu gom phân loại rác thải sinh 
hoạt trong gia đình. 

ĐẶNG VIỆT

TIN VẮN
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Bình Định

Tỉnh táo trước luận điệu chống phá 
chính sách đất đai của Việt Nam

Hội nghị Trung ương 5 khóa 
XIII vừa kết thúc, các đối 
tượng phản động lại tung 
ra luận điệu sai trái, lệch 
lạc nhằm chống phá Đảng, 
Nhà nước, nhất là chính 
sách đất đai của Việt Nam. 

Hội nghị lần thứ 5, Trung ương Đảng khóa XIII khẳng định: Thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ 
và phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.          Ảnh: thanhnien.vn

Tại Hội nghị Trung ương 5 
khóa XIII, Ban Chấp hành Trung 
ương đã thảo luận nhiều vấn đề 
quan trọng, trong đó có nội dung 
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 6 
khóa XI về tiếp tục đổi mới chính 
sách, pháp luật về đất đai trong 
thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công 
cuộc đổi mới. 

Quyền sử dụng đất 
không phải là quyền sở hữu

Về vấn đề đất đai, phát biểu 
bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng thông tin: 
Trung ương cho rằng, cần phải 
kế thừa, bổ sung, phát triển Nghị 
quyết Trung ương 6 khóa XI theo 
hướng tiếp tục khẳng định đất 
đai thuộc sở hữu toàn dân do 
nhà nước là đại diện chủ sở hữu 
và thống nhất quản lý.

“Quyền sử dụng đất là quyền 
sử dụng một loại tài sản và hàng 
hóa đặc biệt nhưng không phải 
là quyền sở hữu; quyền sử dụng 
đất và tài sản gắn liền với đất 
được pháp luật bảo hộ”, Tổng 
Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Nhà nước thu 
hồi đất để sử dụng vào các mục 
đích quốc phòng - an ninh, phục 
vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công 
cộng và các dự án phát triển  
KT-XH theo luật định, bảo đảm 
công bằng, công khai, minh bạch. 
Quản lý và sử dụng đất phải bảo 
đảm lợi ích chung của toàn dân; 

nhân dân được tạo điều kiện tiếp 
cận, sử dụng đất “công bằng, 
hiệu quả và bền vững”.

Trung ương Đảng cũng 
khẳng định: Thể chế, chính sách 
về đất đai phải được hoàn thiện 
đồng bộ và phù hợp với thể chế 
phát triển kinh tế thị trường định 
hướng XHCN. Trong đó có chính 
sách phù hợp đối với đối tượng, 
loại hình sử dụng đất để khơi 
dậy tiềm năng, phát huy cao 
nhất nguồn lực tài nguyên đất 
đai; kiên quyết khắc phục tình 
trạng đầu cơ đất, sử dụng đất 
không đúng mục đích, lãng phí, 
tham nhũng, tiêu cực, gây khiếu 
kiện, bức xúc trong nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, trên cơ sở 
thống nhất về nhận thức, Trung 
ương đã đi sâu phân tích, đánh 
giá và thống nhất cao về các giải 
pháp, chủ trương, định hướng 

tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ 
chức thực hiện tốt hơn nữa luật 
pháp, chính sách về đất đai. Trong 
đó, quan trọng trước hết là sửa 
đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 
2013 và các luật pháp có liên quan 
để khắc phục những hạn chế, yếu 
kém tồn tại kéo dài lâu nay.

Thông tin lệch lạc, 
bóp méo sự thật 

Đã thành “thông lệ”, khi 
Đảng, Nhà nước Việt Nam tiến 
hành bất kỳ sự kiện chính trị 
quan trọng nào, các đối tượng 
chống phá lại giở giọng xuyên 
tạc. Liên quan đến Hội nghị 
Trung ương 5, một số kênh 
truyền thông có cái nhìn thiếu 
thiện cảm với Việt Nam như 
BBC tiếng Việt, Đài Á châu tự 
do (RFA), Đài VOA… cùng các 
trang mạng của tổ chức phản 

động lưu vong như Việt Tân, đã 
đăng tải nhiều bài viết có thông 
tin lệch lạc, đánh giá chủ quan, 
thiếu căn cứ, tạo sự nhiễu loạn 
trong dư luận.   

Trong đó, chiêu trò chủ yếu 
vẫn là đào sâu những bất cập, 
hạn chế liên quan đến quản 
lý đất đai, thổi phồng những 
vi phạm về đất đai được phát 
hiện, xử lý gần đây, từ đó phủ 
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, 
vai trò quản lý của Nhà nước. 
Đồng thời, đưa ra những quan 
điểm sai trái, bóp méo sự thật 
với tham vọng kích động mâu 
thuẫn trong xã hội, tạo khoảng 
cách giữa người dân và cơ quan 
quản lý nhà nước trong cách 
nhìn nhận về sở hữu đất đai. 

Chẳng hạn, Đài RFA rêu rao: 
“Việc tổng kết chính sách đất đai 
có thể gây chú ý nhưng không 

tạo hiệu quả thay đổi vì cơ bản 
vẫn đất đai là sở hữu toàn dân, 
Nhà nước quản lý”... Còn trên 
trang facebook của tổ chức phản 
động Việt Tân có bài đăng với 
nguồn dẫn của “Nguyễn Thông” 
có đoạn: “Đất đai ở đất nước này 
do con người khai phá mở mang 
tạo lập là thuộc sở hữu tư nhân... 
Xác quyết sở hữu toàn dân thực 
chất là cuộc cướp đất công khai, 
cướp tài sản nước mắt mồ hôi 
của dân chúng”.

Về bản chất, những luận 
điệu do các đối tượng phản 
động tung ra hoàn toàn không 
phải vì mục đích hoàn thiện 
chính sách, pháp luật về quản 
lý đất đai. Ngược lại, cái đích 
mà chúng hướng đến là thu hẹp, 
tiến tới loại trừ vai trò của Nhà 
nước trong quản lý đất đai, xa 
hơn là làm thay đổi bản chất xã 
hội, đánh chệch hướng XHCN 
mà Việt Nam đang theo đuổi.

Thêm lần nữa phải khẳng 
định rằng: Mục tiêu cao nhất 
của Đảng Cộng sản Việt Nam 
là phụng sự Tổ quốc, phụng sự 
nhân dân. Nhà nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam là nhà nước của 
dân, do dân và vì dân. Với bất kỳ 
một luật nào, quá trình xây dựng 
đều có sự tham gia góp ý của các 
chuyên gia, nhà khoa học, các 
tổ chức chính trị - xã hội, đặc 
biệt là lấy ý kiến rộng rãi trong 
toàn dân, được sự đồng thuận 
của nhân dân. 

Trước những luận điệu lạc 
lõng kể trên, mọi người cần cảnh 
giác, tránh mơ hồ, nhầm lẫn khái 
niệm. Từng người dân có nhận 
thức đúng đắn, cách nhìn khách 
quan, chân xác về đất đai và quản 
lý đất đai sẽ góp phần ổn định xã 
hội, phát triển kinh tế, xây dựng 
đời sống ấm no, hạnh phúc.

MAI LÂM

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH: 

Dân vận hiệu quả ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong 
công tác dân vận, công tác dân tộc ở vùng đồng bào DTTS.     Ảnh M.L

Trong 10 năm qua (2012 - 2022), LLVT 
tỉnh đã huy động bộ đội và dân quân 
với hơn 82.100 công lao động, di dời hơn 
500 hộ/1.700 nhân khẩu vùng ngập lụt 
đến nơi an toàn; tu sửa 25,6 km đường, 
39 phòng học, 12 trạm xá, 18 ngôi nhà, 
nạo vét 10,2 km kênh mương, khai hoang 
phục hóa, trồng 24 ha rừng; tham gia xóa 
đói, giảm nghèo cho 57 hộ; khám tư vấn 
sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 
6.070 lượt người, với giá trị thuốc trên 2,7 
tỷ đồng; thăm tặng 380 tấn gạo cho đồng 
bào nghèo, gia đình chính sách các xã đặc 
biệt khó khăn.

Cùng với đó là tặng quần, áo, chăn, 
màn, ti vi, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng  
Bác Hồ, đài bán dẫn, dụng cụ lao động... 
cho đồng bào các xã đặc biệt khó khăn 
trên địa bàn các huyện trung du, miền 
núi, với giá trị trên 1,8  tỷ đồng. Đồng 
thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành 
công tác dân vận tại địa phương, các làng 
kết nghĩa thuộc các xã đặc biệt khó khăn 
của tỉnh, với tổng số tiền trên 3,1 tỷ  đồng.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các đơn 

vị trực thuộc chủ động phối hợp với cấp 
ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn 
thể địa phương tham gia xây dựng hệ 
thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số (DTTS) và miền núi vững 
mạnh. Tích cực tham gia xây dựng lực 
lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên 
vững mạnh, tham gia xử lý có hiệu quả 
những vấn đề phức tạp nảy sinh trên 
địa bàn. Thực hiện tốt các chính sách 

trong tuyển quân, bồi 
dưỡng, đào tạo cán bộ 
là con em đồng bào các 
dân tộc; nhờ vậy, tỷ lệ 
thanh niên nhập ngũ 
là người DTTS ngày 
càng cao. 

Đại tá Nguyễn 
Minh Hiến, Chính ủy 
Bộ CHQS tỉnh, đánh 
giá: Những kết quả 
đạt được của LLVT 
tỉnh thời gian qua đã 
góp phần quan trọng 
trong thực hiện thành 

công các chủ trương, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về công tác dân vận, công tác dân 
tộc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. 
Qua đó, tăng cường mối quan hệ máu 
thịt giữa Đảng, quân đội và nhân dân, 
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 
tô thắm thêm hình ảnh, truyền thống, 
phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của 
dân” trong thời kỳ mới.          MINH LỰC

Vận động nhân dân 
hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới 

(BĐ) - Hưởng ứng “Tháng hành động 
vì môi trường” và Ngày Môi trường thế 
giới (5.6), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các huyện, thị xã, thành phố chủ trì 
phối hợp với các tổ chức thành viên vận 
động các tầng lớp nhân dân cùng xây 
dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên 
nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với 
biến đổi khí hậu, hướng tới lối sống xanh 
hơn, sạch hơn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị 
xã, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt 
động phù hợp với tình hình thực tế như: 
Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng 
cây xanh, thu gom xử lý chất thải; không 
sử dụng túi ny lông khó phân hủy và các 
sản phẩm nhựa dùng một lần… Đồng 
thời, nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi 
trường, tổ chức thu gom, phân loại, xử lý 
rác thải sinh hoạt tại nguồn… AN PHƯƠNG
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Bình Định

Câu hỏi: Mức xử phạt hành chính về hành vi 
vi phạm chế độ sử dụng hóa đơn hiện nay như 
thế nào?

Trả lời: Có 6 lỗi về sử dụng hóa đơn (SDHĐ) 
thường gặp và bị xử phạt theo Nghị định 125/2020 
của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 5.12.2020). Cụ 
thể, đối với lỗi về SDHĐ trước khi lập thông báo 
phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế, mức xử phạt 
cho hành vi này là 12 triệu đồng. Trường hợp, nếu 
không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc 
quá thời hạn khai thuế mà chưa được khai, nộp 
thuế thì bị xử phạt theo hành vi SDHĐ không hợp 
pháp hoặc khai sai, trốn thuế.

Với lỗi về làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát 
hành nhưng chưa lập; hóa đơn đã lập (liên 2) trong 
quá trình sử dụng, nếu người bán đã kê khai, nộp 
thuế và có hồ sơ chứng minh việc mua bán hàng 
hóa dịch vụ, mức xử phạt 6 triệu đồng. Nếu người 
bán chưa kê khai, chưa nộp thuế và không có hồ 
sơ chứng minh việc mua bán hàng hóa dịch vụ 
thì mức xử phạt là 7,5 triệu đồng. Trường hợp do 
lỗi của bên thứ ba mà giao dịch với người bán thì 
người bán là đối tượng bị xử phạt, nếu bên thứ 
ba giao dịch với người mua thì người mua là đối 
tượng bị xử phạt.

Đối với lỗi về SDHĐ không hợp pháp hoặc sử 
dụng không hợp pháp hóa đơn, mức xử phạt cho 

hành vi này là 35 triệu đồng. 
Lỗi về lập sai báo cáo hóa đơn hoặc không 

đầy đủ nội dung gửi cơ quan thuế, mức xử phạt 
là 2 triệu đồng và nếu tự phát hiện sai sót và lập 
lại báo cáo thay thế trước khi cơ quan thuế ban 
hành quyết định kiểm tra thì không bị xử phạt.

Lỗi về chậm nộp báo cáo hóa đơn gửi cơ quan 
thuế, quá thời hạn quy định từ 1 - 10 ngày, mức 
xử phạt cho hành vi này là 2 triệu đồng; nộp báo 
cáo hóa đơn quá thời hạn từ 11 - 20 ngày thì phạt 
tiền 3 triệu đồng; quá thời hạn từ 21 - 90 ngày sẽ 
bị xử phạt  6 triệu đồng và sẽ tăng mức phạt lên 
10 triệu đồng nếu quá thời hạn từ 91 ngày trở lên.

Lỗi về chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử 
(HĐĐT) khi sử dụng hóa đơn không mã sẽ bị xử 
phạt 3,5 triệu đồng đối với hành vi chuyển dữ 
liệu HĐĐT cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 1 - 5 
ngày làm việc. Xử phạt 6,5 triệu đồng đối với một 
trong các hành vi: Chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ 
quan thuế quá thời hạn từ 6 - 10 ngày làm việc; 
chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT không đầy 
đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ. Xử phạt 15 
triệu đồng đối với một trong các hành vi chuyển 
dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 
11 ngày làm việc trở lên.

Để hạn chế các lỗi về hóa đơn thường gặp 
thì DN nên chuyển sang đăng ký áp dụng HĐĐT.

Lỗi sử dụng hóa đơn và mức xử phạt 
TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG QUAN TỰ ĐỘNG:

Hàng hóa thông quan nhanh,  
tránh rủi ro cho DN

Cùng với việc tư vấn, hướng dẫn các DN thực hiện tờ khai đúng quy định, Cục Hải quan Bình Định ứng dụng hệ thống 
thông quan hàng hóa tự động, giúp DN tránh rủi ro, giảm thời gian và chi phí thông quan, từ đó chủ động thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh. 

Với mục tiêu tiếp tục nâng 
cao chất lượng phục vụ, tạo 
điều kiện thuận lợi và giảm 
chi phí cũng như rủi ro cho DN 
hoạt động trên lĩnh vực xuất 
nhập khẩu (XNK), năm 2022,  
Cục Hải quan Bình Định tiếp 
tục đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ trong tin, trong đó có ứng 
dụng hệ thống thông quan hàng 
hóa tự động (VNACCS/VCIS). 
Căn cứ vào tờ khai hải quan, 
mức độ tuân thủ các quy định 
trên lĩnh vực XNK của DN, xuất 
xứ, nguồn gốc các loại hàng hóa 
XNK…, hệ thống VNACCS/
VCIS cập nhật và phân luồng 
theo 3 cấp độ: Luồng xanh, 
luồng vàng và luồng đỏ. 

Tương ứng với mỗi cấp độ,  
cơ quan hải quan sẽ khuyến 
nghị cách thức xử lý tờ khai 
của DN. Đối với luồng xanh, 
hồ sơ, thủ tục của DN được 
miễn kiểm tra, hàng hóa được 
thông quan ngay; luồng vàng 
sẽ kiểm tra hồ sơ; luồng đỏ thì 
vừa phải kiểm tra hồ sơ vừa 
kiểm tra thực tế hàng hóa của 
DN. Từ đó, yêu cầu DN bổ 
sung, làm rõ các vấn đề liên 
quan đến việc thực hiện các 
tờ khai và hàng hóa XNK theo 
đúng quy định. 

Theo ông Trương Văn 
Chung, Chi cục trưởng Chi cục 
Hải quan cửa khẩu Cảng Quy 
Nhơn, các DN XNK trên địa bàn 
tỉnh đều đã được tư vấn, hướng 
dẫn chi tiết việc thực hiện các 

Chi cục Hải 
quan cửa 
khẩu Cảng 
Quy Nhơn 
kiểm tra thực 
tế hàng hóa 
XNK của DN.                                                       
Ảnh: MINH HẢI

quy định liên quan đến thủ tục 
hải quan và hàng hóa XNK, 
đồng thời ứng dụng tốt công 
nghệ thông tin, nên tỷ lệ tờ khai 
và lượng hàng hóa XNK được 
hệ thống VNACCS/VCIS phân 
định vào luồng xanh và luồng 
vàng rất cao. 

Cụ thể từ đầu năm đến nay, 
có 407 DN tham gia thủ tục hải 
quan với 18.030 tờ khai, trong 
đó tờ khai luồng xanh chiếm tỷ 
lệ 51,6%, luồng vàng 43,28%. 
Điều đó cho thấy, các DN đã 
thực hiện khá tốt các quy định 

trên lĩnh vực hải quan và việc 
ứng dụng hệ thống VNACCS/
VCIS giúp DN tránh rủi ro, 
giảm thời gian và chi phí thông 
quan hàng hóa, từ đó chủ động 
thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh. Cơ quan hải quan 
cũng giảm được chi phí, công 
sức kiểm tra hồ sơ, hàng hóa 
XNK của DN.

Thường xuyên thực hiện các 
tờ khai, thủ tục XNK hàng hóa, 
ông Trần Ngọc Quế, nhân viên 
phụ trách XNK của Công ty CP 
Công nghệ gỗ Đại Thành, chia 

sẻ: Các thủ tục hải quan đều đã 
thực hiện qua mạng, rất thuận 
lợi cho DN. Hơn nữa, cơ quan 
hải quan cũng thường xuyên 
tư vấn, hướng dẫn, cảnh báo 
về những nguy cơ dẫn đến sai 
phạm trong thực hiện tờ khai 
hải quan, giúp chúng tôi làm 
tốt hồ sơ, thủ tục hải quan, nên 
hàng hóa XNK của công ty 
thường xuyên được phân luồng 
màu xanh, thông quan ngay. 
Điều này mang lại rất nhiều lợi 
ích cho DN, đáp ứng yêu cầu 
cho hoạt động sản xuất kinh 

(BĐ) - Ông Nguyễn Thành 
Hải, Giám đốc Sở KH&ĐT cho 
biết, từ đầu năm đến nay, toàn 
tỉnh đã thu hút được 29 dự án 
mới với tổng vốn đầu tư trên 
5.545 tỷ đồng.

Trong đó, có 15 dự án được 
đầu tư tại các cụm công nghiệp: 
Tường Sơn (TX Hoài Nhơn), 
Rẫy Ông Thơ, Hóc Bợm, Tây 
Xuân (huyện Tây Sơn), Gò 
Bùi, Gò Cầy, Gò Cây Duối 
(huyện An Lão), Tân Đức (TX 
An Nhơn) với tổng vốn đầu tư 
trên 328,48 tỷ đồng; 9 dự án đầu 

tư tại khu kinh tế và khu công 
nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 
2.043 tỷ đồng; 5 dự án đầu tư 
ngoài khu kinh tế và khu công 
nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 
3.173 tỷ đồng. Ngoài ra, có 6 
dự án đầu tư tăng trên 2.268 tỷ 
đồng so với vốn ban đầu. 

Trong 29 dự án đầu tư mới, 
có 22 dự án thuộc lĩnh vực công 
nghiệp, 2 dự án thuộc lĩnh vực 
thương mại, dịch vụ, du lịch 
và 3 dự án thuộc lĩnh vực bất 
động sản. 

T. SỸ

Thu hút 29 dự án mới, tổng vốn 
đầu tư trên 5.545 tỷ đồng

TIN VẮN
l UBND tỉnh đã đồng ý cho 

UBND huyện Tuy Phước thực 
hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư 
đối với dự án cầu Hóc Công (xã 
Phước Thành), như đề nghị của Sở 
KH&ĐT.  Cầu Hóc Công thuộc diện 
cầu dân sinh vượt lũ, tổng mức 
đầu tư khoảng 26 tỷ đồng, thời 
gian thực hiện từ năm 2022 - 2024. 
l UBND tỉnh vừa phê duyệt 

kinh phí bồi thường, hỗ trợ 

cho 50 hộ gia đình, cá nhân ở 
xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước 
bị ảnh hưởng bởi công tác giải 
phóng mặt bằng thực hiện dự án 
đường ven biển tỉnh Bình Định, 
đoạn Cát Tiến - Diêm Vân với số 
tiền hơn 8,894 tỷ đồng. Trong 
đó bồi thường, hỗ trợ về đất cho 
người dân hơn 8,558 tỷ đồng; 
số tiền còn lại hỗ trợ ổn định đời 
sống. M. HẰNG

doanh của DN.
Chuyển sang trạng thái bình 

thường mới, các DN đang tập 
trung tái đầu tư phát triển sản 
xuất kinh doanh, số lượng DN 
làm thủ tục hải quan và khối 
lượng hàng hóa XNK tăng cao. 
Việc cơ quan hải quan ứng 
dụng tốt hệ thống thông quan 
tự động để quản lý rủi ro, góp 
phần nâng cao năng lực quản 
lý nhà nước trên lĩnh vực hải 
quan, tạo điều kiện thuận lợi 
cho DN phát triển sản xuất kinh 
doanh, thực hiện nghĩa vụ nộp 
thuế cho nhà nước là việc làm 
cần thiết. 

Ông Nguyễn Văn Đông, 
Cục trưởng Cục Hải quan Bình 
Định, cho hay: Thời gian tới, 
chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức 
đối thoại với DN, tư vấn hướng 
dẫn cho DN thực hiện tốt các 
quy định về thủ tục hải quan; 
đồng thời phát huy hiệu quả 
ứng dụng thông quan điện 
tử tự động và cơ chế một cửa 
quốc gia; giám sát hải quan tự 
động và hệ thống miễn, giảm, 
hoàn thuế, không thu thuế, 
xử lý tiền thuế nộp thừa điện 
tử của ngành Hải quan. Cùng 
với đó, chủ động nắm bắt toàn 
bộ thông tin ngay từ khi hàng 
chưa hạ bãi, chưa đến cửa khẩu 
để phân tích, đánh giá, đưa ra 
các quyết định kiểm tra, giám 
sát phù hợp, tạo môi trường 
XNK minh bạch, công bằng, 
góp phần nâng cao năng lực 
cạnh tranh, thúc đẩy hoạt động 
sản xuất kinh doanh của DN 
phát triển, đảm bảo nguồn thu 
cho ngân sách. 

MINH HẢI
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Gặp mặt đại biểu Quốc hội 
là người dân tộc thiểu số

Chiều 25.5, tại Hà Nội, Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc 
hội Vương Đình Huệ cùng các đồng 
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp 
mặt ĐBQH là người dân tộc thiểu số 
khóa X.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn 
mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định 
đại đoàn kết các dân tộc có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng đối với nước ta, luôn 
nhất quán việc xây dựng chính sách đại 
đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở bình 
đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau 
cùng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ĐBQH 
dân tộc thiểu số tiếp tục nâng cao hơn 
nữa nhận thức về công tác dân tộc, đề 
cao cảnh giác và ngăn chặn những âm 
mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, 
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt ĐBQH là người dân tộc thiểu số.

Mưa lớn hiếm gặp, 
dự báo một năm
thiên tai bất thường

Trưa 26.5, Trung tâm Dự báo khí 
tượng - thủy văn quốc gia đã báo cáo về 
nguyên nhân gây ra đợt mưa lũ đầu mùa 
bất thường ở miền Bắc từ ngày 21 - 24.5. 
Tổng lượng mưa một số nơi đã vượt so 
với lượng mưa tháng trung bình nhiều 
năm từ 30 - 50%. 

Nguyên nhân gây ra đợt mưa lớn là 
do rãnh gió mùa có trục đi qua Bắc Bộ. 
Riêng hai ngày 23 - 24.5, rãnh áp thấp 
hoạt động mạnh kết hợp với vùng xoáy 
thấp trên rãnh áp thấp phát triển đến độ 
cao 5.000 m gây ra mưa rất to ở Bắc Bộ, 
Bắc Trung Bộ, là đỉnh điểm của đợt mưa 
lớn vừa qua.

“Đợt mưa lớn ở miền Bắc vừa qua có 
thể là một dấu hiệu cho thấy năm nay có 
thể là một năm nhiều thiên tai bất thường 
ở nước ta”, đại diện Trung tâm Dự báo 
Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định. 

Trong đó, miền Bắc năm nay được 
nhận định sẽ mưa nhiều hơn hẳn trung 
bình những năm trước, nhất là các tháng 
7 - 9.2022. Tại khu vực Tây Nguyên và 
Nam Bộ lượng mưa có xu hướng thiếu 
hụt so với trung bình nhiều năm từ 
tháng 6 - 9.2022. Tuy nhiên, khu vực ven 
biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ 
khoảng tháng 10 - 11.2022, lượng mưa 
có xu hướng gia tăng. Cảnh báo nguy cơ 
xảy ra mưa, lũ dồn dập tại các tỉnh miền 
Trung trong tháng 10 - 11.2022.

(Theo tienphong.vn, sggp.org.vn)

Cách chức tất cả chức vụ Đảng của Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND TP Đà Nẵng

tích cực nghiên cứu, đề xuất và cụ thể 
hóa các quan điểm, chủ trương, đường 
lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 
nước ta thành các chương trình, mục 
tiêu, nhiệm vụ cụ thể, tập trung xây 
dựng vùng dân tộc thiểu số và miền 
núi phát triển nhanh về kinh tế, văn 
hóa, xã hội, vững mạnh về an ninh, 
quốc phòng, hội nhập với sự phát triển 
chung của cả nước, xứng đáng với vị 
trí chiến lược đặc biệt quan trọng của 
đất nước.

Đại diện cho 89 ĐBQH khóa XV 
là đồng bào dân tộc thiểu số, một số 
đại biểu phát biểu, chia sẻ tại buổi 
gặp mặt khẳng định luôn giữ mối liên 
hệ với cử tri vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi, giữ vai trò cầu 
nối, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và 
quyền lợi chính đáng của nhân dân để 
có kiến nghị đề xuất phù hợp với tâm 
tư nguyện vọng chính đáng của đồng 
bào dân tộc thiểu số với các cơ quan 
có thẩm quyền, quan tâm, xem xét giải 
quyết những vấn đề bức xúc của đồng 
bào ngay từ cơ sở.

Đồng thời, quan tâm đảm bảo quốc 
phòng, an ninh và trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn, nhất là các nơi xung 
yếu, biên giới và hải đảo..., góp phần 
cùng các ĐBQH khóa XV tiếp tục nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
Quốc hội.       (Theo nhandan.vn)

Ngày 26.5, tại Trụ sở Trung ương 
Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi 
hành kỷ luật ông Lê Minh Trung - Ủy 
viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP 
Đà Nẵng; ông Đinh Quý Nhân - nguyên 
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Quảng Bình, nguyên Giám đốc Sở 
GD&ĐT tỉnh Quảng Bình. 

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư 
nhận thấy:

Ông Lê Minh Trung đã thiếu tu 
dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất 
đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về 
những điều đảng viên không được làm, 

quy định về trách nhiệm nêu gương, vi 
phạm Luật Hôn nhân và gia đình. 

Ông Đinh Quý Nhân đã vi phạm 
nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế 

làm việc; vi phạm quy định về những 
điều đảng viên không được làm, quy 
định về trách nhiệm nêu gương, quy 
định về kiểm soát quyền lực trong công 
tác cán bộ; lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn, cố ý làm trái các quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước trong 
việc tuyển dụng viên chức. 

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ 
hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo 
quy định của Đảng về xử lý kỷ luật 
đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết 
định thi hành kỷ luật bằng hình thức: 
Cách chức tất cả các chức vụ trong 
Đảng đối với ông Lê Minh Trung; khai 
trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh 
Quý Nhân.          (Theo tuoitre.vn)

Ông Lê Minh Trung.
Tại cuộc họp Bộ GTVT sáng 26.5, Bộ 

trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, dự án 
cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn (Ninh 
Bình) - QL 45 (Thanh Hóa) đạt 62% khối 
lượng, đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) - La 
Sơn (Thừa Thiên Huế) đạt 86%. Lo ngại 
nhất là đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Bình 
Thuận) mới đạt 38%, đoạn Phan Thiết 
(Bình Thuận) - Dầu Giây (Đồng Nai) đạt 
45%. Các dự án này đã bị chậm tiến độ 
do thiếu vật liệu xây lắp.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thi công 
hai đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan 
Thiết - Dầu Giây phải tăng tiến độ từng 
ngày thì mới đảm bảo kế hoạch cùng các 
dự án khác.

Đối với 6 dự án cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông còn lại đang thực hiện, Bộ 
trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn 
vị tập trung thi công đoạn Diễn Châu - 
Bãi Vọt vì mới đạt 5% khối lượng và Cam 
Lâm - Vĩnh Hảo mới đạt 13%. Đây là hai 
dự án được đầu tư theo hình thức PPP, 
cùng về đích năm 2024.

Bộ GTVT đang triển khai 11 dự án 
thành phần cao tốc Bắc - Nam với chiều 
dài 654 km đi qua 13 tỉnh, thành phố. 
Trong đó có 8 dự án được đầu tư bằng 
vốn ngân sách và 3 dự án theo hình thức 
đối tác công tư (PPP). 

(Theo VnExpress.vn)

Bốn dự án cao tốc Bắc-
Nam sẽ hoàn thành
cuối năm 2022

Sáng 26.5, thông tin từ Tỉnh Đoàn 
Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này 
vừa trình Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị 
xét tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” 
cho 2 thanh niên có hành động dũng cảm 
để cứu sống 6 cháu bé bị cuốn trôi ra 
biển, nguy hiểm tính mạng.

Trước đó, vào chiều 20.5, nhóm 7 học 
sinh tắm biển không may gặp sóng dữ, 
đều bị cuốn trôi ra xa.

Nghe tiếng kêu cứu, các anh Trần Văn 
Bin (SN 1986), Trần Vĩnh Thu (SN 1991, 
cùng trú tại Phú Hải, Phú Vang) đã dũng 
cảm lao ra vùng sóng dữ, phối hợp cùng 

một số người dân địa phương cứu được 
6 cháu học sinh bị đuối nước, đưa vào 
bờ an toàn.

Riêng cháu Trần Văn V. (SN 2013, trú 
xã Phú Hải) bị sóng nhấn chìm mất tích 
và được tìm thấy thi thể sau đó. 

(Theo tienphong.vn)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng 
tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 18 giờ ngày 25.5, 
tại xã Kim Long, Tam Dương đã xảy ra 
vụ đổ sập tường nhà khiến 3 người tử 
vong, 1 người bị thương.

Ba nạn nhân tử vong gồm ông Chu 
Minh Q. (43 tuổi, ở TP Vĩnh Yên), ông 
Nguyễn Văn L. (40 tuổi, ở xã Minh 

Quang, huyện Tam Đảo) và chị Hoàng 
Thị Th. (25 tuổi, ở xã Định Trung, TP 
Vĩnh Yên).

Nạn nhân bị thương trong vụ việc 
là chị Hoàng Thị L. (22 tuổi, ở TP Vĩnh 
Yên), được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết, 4 nạn nhân trên qua giúp 

đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa sau khi 
bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn trên địa 
bàn thì bất ngờ tường nhà đổ sập, đè 
lên. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng 
chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại 
hiện trường để điều tra nguyên nhân 
vụ việc.

(Theo vietnamnet.vn)

Đề nghị khen thưởng 2 thanh niên dũng cảm 
cứu sống 6 cháu bé bị đuối nước

Đổ sập tường nhà làm 3 người chết ở Vĩnh Phúc

Công trường thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn 
tháng 2.2021.
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MẤT GIẤY TỜ
Thaco Auto Bình Định xin thông báo đã làm mất 02 phiếu 

kiểm tra chất lượng xuất xưởng (dùng cho xe cơ giới) xe ô tô có 
thông tin chi tiết như sau:

- Phiếu số 1: Mã xe Carnival 2.2D Signature 7S - Màu Trắng 
(Mã màu GWP) - Số khung: RNYNC5BA8NC262799 - Số máy: 
D4HENH724083 

- Phiếu số 2: Mã xe K3 1.6 AT Premium - Màu Trắng  
(Mã màu GWP) - Số khung: RNYFK46A6NC260944 - Số máy: 
G4FGME047462

Ai nhặt được xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0938.907.798
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi 
nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; 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 33 - 350C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có 

mưa rào và giông, ngày nắng. Gió Nam đến Tây 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 đến nhiều 

mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Tầm nhìn xa trên  
10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có 
lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.    

                                                                                             (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 27.5.2022

Tài sản thế chấp: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99768-TS; Công dụng: Khai thác thủy 
sản; Năm đóng: 2017; Nơi đóng: Hoài Nhơn, Bình Định; Mẫu thiết kế: TKBD67-12; Cơ 
quan thiết kế: Công ty TNHH Hữu  Minh; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 21,90; Ltk,m: 19,71; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,00; Btk,m: 6,67; 
- Chiều cao mạn D,m: 2,90; Chiều chìm d,m: 2,04; Mạn khô f,m: 0,86; 
- Vật liệu vỏ: Gỗ; Tổng dung tích: 104,50; Sức chở tối đa, tấn: 82,70;  
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 9,10; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy
Công suất
(sức ngựa)

Nơi chế tạo

1 MITSUBISHI (S6R-MPTK) 69478 823 Nhật Bản
MP1 DOOSAN (L126TIM) 703054 400 Hàn Quốc
MP2 CUMMINS (C300-20) 69035990 300 Mỹ

       Cảng đăng ký: Tam Quan Bắc; 
Cơ quan đăng kiểm: Chi cục thủy sản Bình Định;   
Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Cảng cá Quy Nhơn, phường Hải Cảng,  

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Giá khởi điểm của tài sản: 1.400.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT; Nộp 

khoản tiền đặt trước 300.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN 
Phú Tài. 

Địa chỉ: Số 218 đường Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, 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 2.6.2022 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 
2.6.2022, 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 8 
giờ 30 phút ngày 4.6.2022 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là cá 

nhân, 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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
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Bình Định

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo tổ chức đấu giá quyền sử 
dụng đất ở, quỹ đất do UBND TP Quy Nhơn quản lý, cụ thể như sau:

	Phiên đấu giá: Vào lúc 08 giờ, Chủ nhật, ngày 12.6.2022: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ, thứ Năm, 

ngày 09.6.2022.
Ký 

hiệu 
lô đất

Khu đất, tên đường, 
lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền đặt 
trước
(trđ)

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng -
Côn trùng, phường Nhơn Phú

Lô 23B Đường Đ2 (khu G), lộ giới 15m 80,0 16.000.000 1.280.000.000 40 250
Lô 23C Đường Đ2 (khu G), lộ giới 15m 80,0 16.000.000 1.280.000.000 40 250

Khu QHDC phía Bắc đường Đống Đa, P. Thị Nại
Lô 23 Đường QH, lộ giới 12m 102,6 42.000.000 4.309.200.000 100 750

Khu dân cư tại khu vực phía Bắc khu tái định cư 
Tiểu dự án vệ sinh môi trường, phường Nhơn Bình

Lô 10 Đường ĐS1, lộ giới 12m 100,00 25.000.000 2.500.000.000 60 400

Khu QHDC khu vực 6, phường Nhơn Bình
Lô 01

(lô góc)
Đường D2 và đường D4 
(khu D1), lộ giới 24m-22m 260,00 18.000.000 4.680.000.000 100 750

HTKT Khu TĐC Nguyễn Trọng Trì, P. Nhơn Bình
Lô 16 Đường ĐS7, lộ giới 12m 107,60 24.000.000 2.582.400.000 60 400

	Phiên đấu giá: Vào lúc 08 giờ, thứ Bảy, ngày 18.6.2022: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ, thứ Tư, 

ngày 15.6.2022.

Ký hiệu 
lô đất

Khu đất, tên đường, 
lộ giới

Diện tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt trước

(trđ)

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng - 
Côn trùng, phường Nhơn Phú

Lô 10B Đường Đ1 (khu A), lộ giới 14m 70,00 14.000.000 980.000.000 40 180
Lô 10C Đường Đ1 (khu A), lộ giới 14m 70,00 14.000.000 980.000.000 40 180

Khu QHDC phía Bắc đường Đống Đa, P. Thị Nại

Lô 18 Đường QH, lộ giới 12m 81,00 42.000.000 3.402.000.000 80 600

Khu dân cư tại khu vực phía Bắc khu tái định cư Tiểu dự 
án vệ sinh môi trường, phường Nhơn Bình

Lô 11 Đường ĐS1, lộ giới 12m 100,00 25.000.000 2.500.000.000 60 400

Khu QHDC khu vực 6, phường Nhơn Bình

Lô 02 Đường D4 (khu D1), lộ giới 22m 300,00 15.000.000 4.500.000.000 100 700

	Phiên đấu giá: Vào lúc 08 giờ, thứ Bảy, ngày 25.6.2022: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ, thứ Tư, 

ngày 22.6.2022.

Ký hiệu 
lô đất

Khu đất, tên đường, 
lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng - 
Côn trùng, phường Nhơn Phú

Lô 01A
(lô góc)

Đường Đ2 và đường Đ5 (khu 
D), lộ giới 15m-14m 79,50 19.200.000 1.526.400.000 40 250

Lô 01
(lô góc)

Đường Đ2 và đường Đ4 (khu F), 
lộ giới 15m-14m 107,00 19.200.000 2.054.400.000 50 350

Khu QHDC phía Bắc đường Đống Đa, P. Thị Nại
Lô 17 Đường QH, lộ giới 12m 95,00 42.000.000 3.990.000.000 80 700

Khu dân cư tại khu vực phía Bắc khu tái định cư Tiểu 
dự án vệ sinh môi trường, phường Nhơn Bình

Lô 12 Đường ĐS1, lộ giới 12m 117,00 25.000.000 2.925.000.000 70 500

Khu QHDC khu vực 6, phường Nhơn Bình

Lô 14 Đường D5 (khu D1), lộ giới 13m 292,00 13.000.000 3.796.000.000 80 700

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	Phiên đấu giá: Vào lúc 08 giờ, thứ Bảy, ngày 02.7.2022: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ, thứ Tư, 

ngày 29.6.2022.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng - 
Côn trùng, phường Nhơn Phú

Lô 04 Đường Đ6 (khu B), lộ giới 20m 118,70 18.000.000 2.136.600.000 50 400

Lô 05 Đường Đ6 (khu B), lộ giới 20m 127,00 18.000.000 2.286.000.000 50 400

Khu QHDC phía Bắc đường Đống Đa, P. Thị Nại
Lô 16 Đường QH, lộ giới 12m 95,00 42.000.000 3.990.000.000 80 700

Khu dân cư tại khu vực phía Bắc khu tái định cư 
Tiểu dự án vệ sinh môi trường, phường Nhơn Bình

Lô 13 Đường ĐS1, lộ giới 12m 117,00 25.000.000 2.925.000.000 70 500

Khu QHDC khu vực 6, phường Nhơn Bình
Lô 15 Đường D5 (khu D1), lộ giới 13m 292,00 13.000.000 3.796.000.000 80 700

	Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì thời gian nộp hồ 
sơ kết thúc vào lúc 16 giờ, thứ Tư và tổ chức đấu giá vào thứ Bảy các tuần 
tiếp theo.

	Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày Thông báo đến ngày mở cuộc 
đấu giá.

	Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân 
đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:

- 01 đơn đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty phát hành)

- 01 chứng từ nộp tiền đặt trước

- 01 bản sao giấy CMND/CCCD

- 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ

- 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)
*  Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty 

cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.
	Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh 

Bình Định. 
	Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản 

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:
- Tài khoản số: 0051000086868 tại VCB Bình Định
- Tài khoản số: 58010006778899 tại BIDV Bình Định
- Tài khoản số: 55810003956666 tại BIDV Quy Nhơn
- Tài khoản số: 110609331111 tại Vietinbank Bình Định

	Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

	Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.

	Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá 
bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

	Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa 
chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

	Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND TP Quy Nhơn.
	Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Điện thoại: (0256) 3521281 - 2468386

Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com/ 
hoặc https://dgts.moj.gov.vn/

« Kỹ sư Cơ khí  :  01 người
« Công nhân Gò Hàn : 10 người
* Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30.6.2022.
* Chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính Công ty
Địa chỉ: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài, phường Trần 

Quang Diệu, TP Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3841005 - 0949.540.518 (gặp anh Việt).

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Công ty cổ phần Xây lắp Điện Tuy Phước Bình Định, số 02 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cần tuyển  2 vị trí sau: 
« Vị trí 1: KỸ SƯ ĐIỆN VÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG
Tuổi đời không quá 40 tuổi, có thời gian kinh nghiệm công tác 3 năm 

trở lên.
Mức lương: Theo thỏa thuận.
« Vị trí 2: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 
Có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, có nguyện vọng công 

tác lâu dài. 
Ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại huyện Tuy Phước.   
Mức lương: Theo thỏa thuận.
Liên hệ: Gặp anh Hiến, điện thoại: 0985178126.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY DỰNG QUANG TRUNG

THÔNG BÁO
TUYỂN CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
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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

Sáng 26.5, Hội nghị Tương lai châu Á 
lần thứ 27 đã khai mạc tại Thủ đô Tokyo, 
Nhật Bản với sự tham dự trực tiếp của 
nhiều nhà lãnh đạo châu Á. Phó Thủ 
tướng Thường trực Phạm Bình Minh 
dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham 
dự trực tiếp tại hội nghị.

Hội nghị lần này có chủ đề “Định 
hình vai trò của châu Á trong thế giới 
chia tách”. Bên cạnh các bài phát biểu 
trực tuyến của các nhà lãnh đạo, nhiều 
phiên thảo luận trong 2 ngày với chủ đề 
như: Thay đổi thế giới từ châu Á - tương 
lai được tạo dựng bởi các DN; xung đột 
Mỹ - Trung và ảnh hưởng đến trật tự, an 
ninh, kinh tế của châu Á; phát triển DN 
châu Á thông qua giao lưu văn hóa... sẽ 
được diễn ra. Qua đó, các nước châu Á 
sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong việc đối 
phó với những thách thức mới trong khu 
vực và toàn cầu, xây dựng một khu vực 
phát triển đóng góp cho hòa bình và ổn 
định của khu vực.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch kiêm 
Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn 
Nikkei mong muốn hội nghị sẽ là nơi 
thảo luận làm rõ những vấn đề của khu 
vực và thế giới, nhằm thúc đẩy sự phát 
triển của khu vực châu Á trong bối cảnh 
thế giới có nhiều biến động như hiện nay.

Tham gia phát biểu đầu tiên là Thủ 
tướng Singapore Lý Hiển Long, tiếp 

EU đầu tư gần 
1 tỷ euro tăng cường 
năng lực quốc phòng

Cháy bệnh viện 
ở Senegal, 11 trẻ 
sơ sinh thiệt mạng

Hôm 25.5, Tổng thống Senegal - ông 
Macky Sall cho biết 11 trẻ mới sinh đã 
chết trong vụ hỏa hoạn tại khoa sơ sinh 
của một bệnh viện khu vực ở thị trấn 
Tivaouane, cách thủ đô Dakar khoảng 
120 km về phía Đông, hãng tin Reuters 
cho hay.

Ông Sall viết trên Twitter: “Tôi đau 
đớn và sốc khi hay tin 11 em bé sơ sinh 
đã mất trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khoa 
sơ sinh của Bệnh viện Mame Abdou 
Aziz Sy Dabakh ở thị trấn Tivaouane. 
Tôi xin chia sẻ sự mất mát đối với mẹ 
và gia đình các cháu”.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang 
được điều tra làm rõ.

Theo truyền thông địa phương, Bệnh 
viện Mame Abdou Aziz Sy Dabakh mới 
được khánh thành.                     (Theo PLO)

l Ngày 25.5, Quốc hội Philippines 
xác nhận ông Ferdinand Marcos Jr và 
bà Sara Duterte - con gái Tổng thống 
Rodrigo Duterte - lần lượt trở thành tổng 
thống, phó tổng thống của nước này từ 
ngày 30.6.
l Hãng thông tấn Trung ương 

Triều Tiên KCNA dẫn số liệu từ Bộ chỉ 
huy phòng, chống dịch khẩn cấp quốc 
gia cho biết, trong ngày 25.5 nước này 
ghi nhận thêm 105.500 ca sốt mới,  
nâng tổng số ca sốt tại nước này lên hơn 
3 triệu ca.
l Ngày 25.5, giới chức Palestine 

đã kêu gọi Chính phủ Israel ngăn chặn 
một cuộc tuần hành dự kiến diễn ra ngày 
29.5 tới tại Jerusalem.
l Truyền thông Iran ngày 26.5 đưa 

tin tổng số nạn nhân thiệt mạng trong 
vụ sập một phần tòa nhà 10 tầng đang 
thi công ở miền Tây Nam Iran đã lên tới 
18 người, đã giải cứu được 37 người. 
l Hãng dược phẩm Roche của Thụy 

Sĩ ngày 25.5 thông báo đã phát triển 
các bộ xét nghiệm PCR có khả năng phát 
hiện bệnh đậu mùa khỉ.
l Ngày 25.5, các chiến binh của 

nhóm phiến quân M23 đã tiến vào phía 
Đông CHDC Congo và giao tranh ác liệt 
với quân đội nước này bên ngoài căn cứ 
quân sự lớn nhất khu vực này.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

Hội nghị Tương lai châu Á 
lần thứ 27 tại Nhật Bản

đến là Thủ tướng Malaysia và Phó Thủ 
tướng Việt Nam Phạm Bình Minh. Các 
bài phát biểu đều hướng tới phương 
châm làm thế nào để phát huy vai trò 
của từng quốc gia, tăng cường hợp tác 
để giải quyết những thách thức trong 
thời gian tới.

Hội nghị Tương lai châu Á năm nay 

được tổ chức dưới dạng vừa trực tiếp 
và trực tuyến, thể hiện sự linh hoạt 
của Nhật Bản trong tình hình đại dịch 
Covid-19 vẫn còn có những diễn biến 
chưa thể báo trước, khẳng định quyết 
tâm của Nhật Bản và các nước tham gia 
sẽ tích cực khôi phục phát triển KT-XH 
trong giai đoạn tới.            (Theo VOV.VN)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á 
lần thứ 27.                                                                                                                                                                                Nguồn: TTXVN

Nhằm tăng cường chất lượng nguồn 
nhân lực và góp phần động viên cho 
các sinh viên người gốc Việt, sáng 26.5, 
đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại 
Campuchia và Công ty Viettel Cambodia 
Pte.Ltd (Metfone) đã ký thỏa thuận hỗ 
trợ sinh viên đang học tại các trường 
đại học Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027.

Trong năm đầu tiên 2022, thông 

qua Quỹ Phát triển nguồn nhân lực 
trong cộng đồng người gốc Việt 
Nam tại Campuchia do Đại sứ quán 
Việt Nam điều phối, Metfone hỗ trợ  
10 suất học bổng, mỗi suất trị giá khoảng  
2.000 USD cho con em người gốc Việt 
Nam có hoàn cảnh khó khăn sang học 
đại học tại Việt Nam.

Những năm tiếp theo, căn cứ trên 

điều kiện thực tế, Metfone dự kiến sẽ 
cấp thêm từ 20 đến 30 suất học bổng, 
đồng thời xem xét dành cho cộng đồng 
bà con gốc Việt Nam tại Vương quốc 
Campuchia những trợ giúp thiết thực 
khác, trong đó có việc tạo việc làm cho 
những sinh viên có kết quả học tập tốt 
tại Việt Nam.

(Theo Báo Tin Tức)

Doanh nghiệp Việt tại Campuchia hỗ trợ sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn

Giới chức ở Afghanistan ngày 25.5 
cho biết có ít nhất 11 người thiệt mạng 
trong các vụ đánh bom ở nước này.

Theo thông tin của cảnh sát, ít nhất 
9 người thiệt mạng khi 3 quả bom được 
đặt trong các chiếc xe buýt nhỏ khác 
nhau phát nổ tại khu vực phía Bắc của 
TP Mazar-i-Sharif.

Trong khi đó, một quả bom khác 
phát nổ trong thánh đường ở thủ đô 
Kabul, làm ít nhất 2 người thiệt mạng 
và bị thương 10 người khác.

Hiện chưa rõ nhóm nào hoặc cá 
nhân nào chủ mưu các vụ tấn công 
nói trên. 

Trong tháng lễ Ramadan linh 
thiêng của tín đồ Hồi giáo - kết thúc 
vào ngày 30.4, nhiều vụ tấn công đã 
xảy ra nhằm vào các cơ sở cầu nguyện 
và dân thường tại quốc gia Tây Nam 
Á này.

Ít nhất 11 người thiệt mạng trong 
các vụ đánh bom ở Afghanistan

Ngày 28.4, đã có 9 người thiệt mạng 
và 13 người bị thương trong hai vụ nổ 
xảy ra ở TP Mazar-i-Sharif, miền Bắc 
Afghanistan.

(Theo Vietnam+)

Xe cứu thương tại hiện trường một vụ đánh bom 
ở Kabul.                                                           Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 25.5, Ủy ban châu Âu (EC) 
đã thông qua chương trình làm việc 
thường niên thứ hai của Quỹ Quốc 
phòng châu Âu (EDF) với nguồn kinh 
phí là 924 triệu euro.

Một tuần sau cuộc trao đổi chung về 
khoảng trống đầu tư quốc phòng, EC 
giải ngân nguồn vốn mới để đầu tư và 
nâng cao năng lực phòng thủ chiến lược.

Ngoài ra, chương trình làm việc 2022 
còn giới thiệu một loạt công cụ mới để 
thúc đẩy đổi mới quốc phòng, trong 
khuôn khổ Chương trình đổi mới quốc 
phòng của Liên minh châu Âu (EUDIS).

Như thông báo hôm 15.2, EUDIS sẽ 
hợp tác chặt chẽ với Trung tâm đổi mới 
của Cơ quan Quốc phòng châu Âu.

Chương trình làm việc bao gồm 
tổng cộng 33 chủ đề được thiết lập theo  
8 đề xuất sẽ bắt đầu vào đầu tháng 6 để 
khởi động một số dự án mang tính biểu 
tượng nhất định, từ an ninh mạng đến 
không gian hoặc tác chiến hải quân.

EUDIS cũng nhắm vào các công 
nghệ và năng lực quốc phòng phù hợp 
với các ưu tiên năng lực của EU đã 
được các quốc gia thành viên nhất trí 
và được nêu rõ trong Định hướng chiến 
lược của khối.                      (Theo TTXVN)

Ảnh minh họa. Nguồn: AP


