
u3

THỨ HAI

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH baobinhdinh.vn

SỐ 8252

30.5.2022
(1.5 Nhâm Dần)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
đối thoại với nông dân  u2

ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG

u6

 u2

0966.490.490  

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Bình Định - Hòa Bình hợp tác  
phát triển du lịch

DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM ĐOẠN QUA HUYỆN TÂY SƠN: 

Dân đồng tình, ủng hộ cao
Dự án xây dựng đường cao 

tốc Bắc - Nam phía Đông 
đoạn qua địa bàn huyện Tây 

Sơn dài tổng cộng 10,32 km, 
thuộc địa bàn 3 xã: Bình 

Thuận, Tây An và Tây Vinh...

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC, 

Thống nhất về 
nhận thức và hành 
động, phát huy  
sức mạnh tổng hợp
Để nâng cao hiệu quả công tác nội 
chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực và cải cách tư pháp, các cấp ủy, 
tổ chức đảng cần phải thống nhất về 
nhận thức và hành động, phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị và toàn dân. 

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, 
CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC 
VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP:

Nỗ lực chăm sóc  
sức khỏe toàn diện 
cho trẻ em
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Đó là hai anh em Trà Trần Quý Thiên (Sư phạm Toán K41) và Trà Trần Quý 
Bình (Toán ứng dụng K44), Trường ĐH Quy Nhơn. Cả hai xuất sắc chinh 
phục Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc năm 2022 - sân 
chơi Toán học lớn nhất dành cho sinh viên và học sinh trên cả nước.

Hai anh em ruột
cùng chinh phục
Olympic Toán học 
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người dân thêm hài lòng 

Năm 2021, toàn tỉnh tập trung cho công 
tác phòng, chống dịch Covid-19. Năm 
2022, cùng với công tác phòng, chống 
dịch, ngành Y tế còn tập trung vào nhiều 
mục tiêu y tế khác để đảm bảo công tác 
chăm sóc sức khỏe người dân toàn diện, 
trong đó ưu tiên cho công tác chăm sóc 
sức khỏe trẻ em.Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính của tỉnh.                                                                                                               Ảnh: M.LÂM
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 29.5, tại tỉnh 
Sơn La đã diễn ra hội nghị trực 
tuyến Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đối thoại 
với nông dân Việt Nam, với 
chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông 
dân, thực hiện tầm nhìn phát 
triển nông nghiệp, nông thôn 
bền vững”. Đây là hội nghị đối 
thoại với nông dân lần thứ 4 
được Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam tổ chức.

Hội nghị được tổ chức trực 
tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh 
Sơn La và kết nối trực tuyến tới 
62 điểm cầu tại các tỉnh, thành 
phố trong cả nước, với hơn 
3.400 đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Bình 
Định có Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, 
lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và 
hội nông dân 11 huyện, thị xã, 
thành phố; đại diện lãnh đạo 
các sở, ban, ngành chức năng và 
hơn 20 hội viên nông dân tiêu 
biểu trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị là diễn đàn để đại 
diện nông dân, các HTXNN, 
DN, các tổ chức, cá nhân, nhà 
khoa học hoạt động trên lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn 
trong cả nước trực tiếp phản 

ánh với Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ về những khó khăn, 
vướng mắc trong việc triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ về phát 
triển nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn, nhất là quá trình 
thực hiện tái cơ cấu nền nông 
nghiệp, phục hồi chuỗi cung 
ứng sau đại dịch Covid-19.

Thông qua Ban Tổ chức hội 
nghị, đã có gần 1.600 câu hỏi 
gửi đến người đứng đầu Chính 
phủ. Trên tinh thần cởi mở, 
thẳng thắn, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính đã đối thoại với 
nông dân các nội dung, nhóm 
giải pháp nhằm khôi phục sản 
xuất nông nghiệp sau đại dịch 
Covid-19, nhất là các vấn đề 
về: Tình hình giá vật tư nông 
nghiệp đầu vào tăng cao; đất 
đai và cơ chế để nông dân, HTX 
được giao đất lâu dài, ổn định; 
thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
giữa nhà nông - DN; phát huy 
vai trò của HTXNN; vốn, tín 
dụng; môi trường nông thôn; 
đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn; giải quyết di cư lao động 
từ nông thôn lên thành phố gắn 
với câu chuyện “ly nông bất ly 
hương”; thu hút DN đầu tư vào 

nông nghiệp; hỗ trợ phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao... 

Tại hội nghị, trên cơ sở lắng 
nghe ý kiến của nông dân, Thủ 
tướng và đại diện các bộ, ngành 
đã trực tiếp giải đáp các băn 
khoăn, vướng mắc của nông 
dân; chỉ đạo các bộ, ngành kịp 
thời tháo gỡ để nông dân yên 
tâm đầu tư phục hồi sản xuất, 
kinh doanh.

Phát biểu kết luận buổi đối 
thoại, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính đánh giá cao tinh thần 
tâm huyết, trách nhiệm, thẳng 
thắn, cởi mở của các đại diện 
nông dân, các chuyên gia, các 
DN, đặc biệt là những vấn đề 
thảo luận rất trúng và thiết thực 
đối với sự phát triển của nông 
nghiệp, nông thôn và nâng cao 
đời sống nông dân hiện nay. 
Thủ tướng đề nghị, ngoài hội 
nghị đối thoại thường niên giữa 
Thủ tướng với nông dân, chủ 
tịch UBND các tỉnh, thành phố 
trong cả nước cần tổ chức đối 
thoại với nông dân để kịp thời 
giải quyết các vấn đề liên quan 
đến nông nghiệp, nông thôn, 
nông dân, phù hợp với thực tế 
từng địa phương.

NGUYỄN HÂN 

 (BĐ) - Tiếp nối chuỗi xúc 
tiến quảng bá du lịch giữa tỉnh 
Bình Định và các tỉnh Tây Bắc, 
ngày 28.5, tại TP Hòa Bình, 
tỉnh Hòa Bình, Sở Du lịch 
Bình Định phối hợp với Sở 
VH-TT&DL Hòa Bình tổ chức 
hội nghị liên kết phát triển du 
lịch giữa tỉnh Bình Định và Hòa 
Bình, với sự tham dự của các 
DN du lịch, lữ hành, lưu trú của 
hai địa phương.

Thông tin tại hội nghị, ông 
Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở 
Du lịch Bình Định, cho biết: 
Cùng với thực hiện các giải 
pháp đảm bảo an toàn điểm 
đến du lịch, đẩy mạnh truyền 
thông, quảng bá xúc tiến du 
lịch, ngành Du lịch tỉnh Bình 
Định đã liên kết với các vùng 
trọng điểm để thúc đẩy phát 
triển du lịch, như: TP Hồ Chí 
Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Kiên 
Giang, các tỉnh Tây Nguyên… 
Việc hợp tác phát triển du lịch 
với vùng Tây Bắc nói chung, các 
tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Hòa 
Bình nói riêng nhằm tạo cơ hội 
cho các DN du lịch Bình Định 
trao đổi, tìm hiểu các sản phẩm 
du lịch, mở rộng thị trường 
khách du lịch tiềm năng đến 
với Bình Định.

Tại hội nghị, ngành Du lịch 
và các DN du lịch hai tỉnh Bình 
Định - Hòa Bình đã trao đổi 
nhiều thông tin về tiềm năng, 
thế mạnh du lịch địa phương, 
sản phẩm du lịch, cũng như các 
giải pháp định hướng liên kết 
phát triển du lịch để thực hiện 
chương trình hợp tác phát triển 

du lịch giữa hai địa phương. 
Theo bà Bùi Thị Niềm, Giám 

đốc Sở VH-TT&DL Hòa Bình, 
Hòa Bình là tỉnh miền núi nằm 
ở vị trí cửa ngõ vùng Tây Bắc 
của Tổ quốc tiếp giáp với thủ đô 
Hà Nội, nằm trong quy hoạch 
vùng thủ đô Hà Nội, trung tâm 
du lịch quan trọng của cả nước. 
Nơi đây có nền văn hoá Hòa 
Bình nổi tiếng - cái nôi văn hoá 
của người Việt cổ, là vùng đất 
của sử thi “Đẻ đất - đẻ nước”, 
những lễ hội dân gian truyền 
thống của các dân tộc Tây Bắc 
được bảo tồn, phát huy, mang 
nét đặc trưng riêng của văn hóa 
Hòa Bình. Cùng với đó, Hòa 
Bình còn có nhiều cảnh quan 
đẹp và kỳ thú như: Núi Cột 
Cờ, hang Can, hang Trại, hang 
Đồng Nội, khu du lịch đền Thác 
Bờ, khu du lịch quốc gia hồ Hòa 
Bình… là điều kiện thuận lợi 
để phát triển các loại hình du 
lịch văn hóa - tâm linh, sinh thái 
nghỉ dư ỡng, thể thao, giải trí... 

Trên cơ sở nội dung chương 
trình ký kết hợp tác phát triển 
du lịch giữa hai tỉnh, ngành Du 
lịch, các cơ quan chuyên môn, 
Hiệp hội du lịch, DN du lịch 
hai tỉnh thống nhất triển khai 
liên kết thúc đẩy thị trường du 
lịch, quảng bá hình ảnh du lịch 
của Hòa Bình và Bình Định cho 
người dân nói chung, du khách 
nói riêng; qua đó, hình thành 
du lịch liên tuyến, liên vùng kết 
nối Bình Định với Hòa Bình, các 
tỉnh Tây Bắc, cũng như các địa 
phương khác trên cả nước.

NGỌC NHUẬN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
đối thoại với nông dân

Bình Định - Hòa Bình hợp tác
phát triển du lịch

(BĐ) - Sáng 29.5, các cấp bộ 
Đoàn toàn tỉnh đồng loạt tổ 
chức ra quân thực hiện ngày 
Chủ nhật xanh lần II - năm 2022.
l  ĐVTN các phường, xã 

thuộc Thành đoàn Quy Nhơn 
đã ra quân làm sạch biển; bóc 
xóa quảng cáo sai quy định và 
thực hiện công trình “Trụ điện 
nở hoa” tại một số tuyến đường 
trên địa bàn thành phố; ra mắt 
mô hình xây dựng tuyến đường 
xanh - sạch - đẹp; tặng quà cho 
các em học sinh nghèo vượt khó; 
hiến máu tình nguyện.

• Tại huyện Phù Cát, các cơ 
sở Đoàn thực hiện một số công 
trình, phần việc như: Dọn vệ 
sinh, trồng cây xanh tại Nghĩa 
trang liệt sĩ xã Cát Lâm - Cát 
Hiệp; thay và sửa chữa bóng 
đèn hư hỏng tại một số công 
trình thanh niên “Thắp sáng 
đường quê”; trồng cây xanh tại 
một số tuyến đường trên địa bàn 
huyện; dọn dẹp các “điểm đen” 
rác thải tại các khu dân cư; xây 
dựng “vườn thuốc thanh niên”; 
vệ sinh môi trường, cảnh quan 
tại một số điểm trường học…
l Tại huyện Tây Sơn, đông 

đảo ĐVTN ra quân dọn vệ sinh 
môi trường tại Khu tưởng niệm 
Chiến thắng Thuận Ninh (xã 
Bình Tân); tuyên truyền, vận 
động hộ dân tham gia phân 
loại rác thải tại nguồn; dọn vệ 
sinh tại các tuyến đường thanh 
niên tự quản, khuôn viên các cơ 
quan; xây dựng và chăm sóc các 
đường hoa thanh niên…

• Nhiều việc làm ý nghĩa, 
đóng góp vào công tác bảo vệ 
môi trường, ứng phó với biến 
đổi khí hậu được các cơ sở 

(BĐ) - Dịp Quốc tế thiếu nhi 
1.6 năm nay, Hội Bảo trợ người 
khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ 
em tỉnh đã tổ chức trao 194 
suất quà cho trẻ khuyết tật, mồ 
côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt 
trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất quà 
trị giá từ 300 - 500 nghìn đồng, 
do Hội vận động các DN, nhà 
hảo tâm ủng hộ. 

Nhân ngày Quốc tế thiếu 
nhi 1.6, sáng 29.5, Chi hội Bảo 
trợ trẻ em nghèo Tương chao 

đậu hũ 3 Phù Cát đã vận động 
nhà hảo tâm đến thăm, tặng 
quà (gồm bánh, kẹo và sữa) 
cho trẻ em mồ côi đang được 
nuôi dưỡng tại chùa Liên Tôn, 
chùa Mỹ Hóa (huyện Phù Cát) 
và trẻ em khuyết tật tại Chi hội 
khuyết tật Nguyễn Nga. Dịp 
này, Chi hội còn mang theo 
một số thực phẩm tươi sống, 
tổ chức nấu ăn tại chỗ, vui tết 
thiếu nhi cùng các em.

NGỌC TÚ

Đoàn viên thanh niên toàn tỉnh ra quân 
thực hiện ngày Chủ nhật xanh

Đoàn ở TX Hoài Nhơn triển 
khai thực hiện sôi nổi, như: 
Phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ 
môi trường; trồng 200 cây xanh; 
dọn vệ sinh tại khuôn viên nơi 
làm việc, nhà bia tưởng niệm 
các anh hùng liệt sĩ; tháo dỡ 
biển quảng cáo, rao vặt sai quy 
định; thu, gom rác thải, phát 
quang bụi rậm và xóa 5 điểm 
tập kết rác sai quy định... 
l Đoàn thanh niên của 10 

xã, thị trấn thuộc huyện An 
Lão cũng đồng loạt tổ chức cho 
ĐVTN thu gom rác thải, dọn vệ 
sinh môi trường, gia cố kênh 
mương nội đồng, trồng và chăm 
sóc cây xanh tạo cảnh quan môi 
trường nơi làm việc, công sở, 
phát quang bụi rậm tại các khu 
dân cư.
l Các cơ sở Đoàn của huyện 

Vĩnh Thạnh cũng ra quân thực 
hiện nhiều công trình, phần việc 
thanh niên trong ngày Chủ nhật 
xanh, như: Tổ chức trồng cây 
xanh và dọn vệ sinh tại cơ quan, 

trường học, khu dân cư; bóc 
xóa quảng cáo, rao vặt sai quy 
định; nạo vét kênh mương nội 
đồng; quét dọn vệ sinh tại một 
số tuyến đường thanh niên tự 
quản; xây dựng mới công trình 
“Đường hoa thanh niên”; sửa 
chữa các tuyến đường bê tông 
nông thôn…
l  Đoàn Sở NN&PTNT 

(thuộc Đoàn Khối các cơ quan 
tỉnh) triển khai trồng 500 cây 
bần chua tại Khu sinh thái Cồn 
Chim - Đầm Thị Nại (xã Phước 
Sơn, huyện Tuy Phước). Các 
ĐVTN tổ chức trồng cây bần 
chua phân tán dọc các khu vực 
đất còn trồng, các bờ bao và 
kiểm tra cây rừng, vùng ươm 
cây giống ngập mặn. Hoạt 
động này góp phần phục hồi 
hệ sinh thái rừng ngập mặn, 
chống xói lở, cố định đất, tạo 
vành đai cây ngập mặn xung 
quanh Khu sinh thái Cồn 
Chim - Đầm Thị Nại.

DUY ĐĂNG -  THU DỊU

Đoàn Thanh niên Sở NN&PTNT trồng 500 cây bần chua phân tán ở các khu 
đất trống, bờ bao tại Khu sinh thái Cồn Chim - Đầm Thị Nại.             Ảnh: THU DỊU

Quan tâm, chăm lo trẻ em 
nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

SỰ KIỆN TUẦN NÀY
l Ngày 30.5: Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà cho trẻ em 

tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn; Trung tâm BTXH Đồng Tâm; 
Trung tâm CTXH & BTXH nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6.
l Ngày 31.5: Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em 

trên địa bàn tỉnh năm 2022, do UBND tỉnh tổ chức tại huyện 
Phù Cát. Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của 
cộng đồng trên địa bàn tỉnh, do Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh tổ chức.
l Ngày 1.6: Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho trẻ em là 

bệnh nhi đang điều trị tại BVĐK tỉnh nhân Ngày Quốc tế thiếu 
nhi 1.6. Lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 
và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
l Ngày 2.6: Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra các công trình xây 

dựng cơ bản tại xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn).
l Ngày 2 - 3.6: Lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc thọ và tặng 

quà người cao tuổi nhân Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6.6) 
năm 2022. 



    3THỨ HAI, 30.5.2022 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII và Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban 
hành Chương trình hành động 
số 14-CTr/TU về công tác nội 
chính, phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực và cải cách tư 
pháp trên địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu chung đặt ra từ 
kế hoạch là các cấp ủy, tổ chức 
đảng cần phải thống nhất về 
nhận thức và hành động, phát 
huy sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị và toàn 
dân, triển khai thực hiện và 
hoàn thành các nhiệm vụ quốc 
phòng - quân sự; bảo vệ vững 
chắc an ninh quốc gia và trật 
tự, an toàn xã hội, không để 
hình thành các tổ chức chính 
trị đối lập, không để xảy ra bạo 
loạn, khủng bố, “điểm nóng” 
về ANTT; không để xảy ra các 

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP:

Thống nhất về nhận thức và hành động,
phát huy sức mạnh tổng hợp 

Để nâng cao hiệu quả công 
tác nội chính, phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực và cải 
cách tư pháp, các cấp ủy, tổ 
chức đảng cần phải thống 
nhất về nhận thức và hành 
động, phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị và toàn dân. 

vụ án tham nhũng, tiêu cực 
nghiêm trọng, phức tạp, gây 
dư luận trong nhân dân. Đồng 
thời, xây dựng nền tư pháp địa 
phương “chuyên nghiệp, hiện 
đại, công bằng, nghiêm minh, 
l iêm chính,  phụng sự Tổ 
quốc, phục vụ nhân dân”… 
nhằm tạo môi trường ổn định, 
phục vụ phát triển KT-XH và 
xây dựng Đảng bộ tỉnh trong 
sạch, vững mạnh.

Để thực hiện đạt mục tiêu 
đó, kế hoạch đề ra các nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu như: 
Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

đảng viên và nhân dân; tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy, tổ chức đảng; phát 
huy vai trò, trách nhiệm của 
người đứng đầu; củng cố, kiện 
toàn bộ máy, tổ chức và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
các cơ quan, đơn vị làm công 
tác nội chính, phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực và cải 
cách tư pháp. 

Về các nhiệm vụ trọng tâm, 
liên quan đến công tác quốc 
phòng - quân sự, cần thực 
hiện tốt việc đăng ký, quản 
lý nhân lực, phương tiện tàu 
thuyền tham gia đấu tranh bảo 

vệ chủ quyền biển, đảo; kiểm 
soát chặt chẽ hoạt động của tàu 
nước ngoài trên vùng biển của 
tỉnh. Kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn, phối hợp xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm lãnh 
hải, sớm chấm dứt tình trạng 
tàu cá của tỉnh vi phạm vùng 
biển nước ngoài, khai thác hải 
sản bất hợp pháp, không khai 
báo và không theo quy định.

Với công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự an toàn xã hội, 
phải chủ động nắm chắc tình 
hình từ sớm, từ xa và ngay từ 
cơ sở trong mọi tình huống, 
nhất là tại các địa bàn trọng 
điểm về ANTT. Tập trung 
nắm chắc tình hình khiếu kiện, 
tranh chấp, mâu thuẫn trong 
nhân dân, kịp thời lãnh đạo, 
chỉ đạo giải quyết dứt điểm 
các vụ khiếu kiện, tranh chấp 
nhỏ ngay từ cơ sở, không để 
hình thành “điểm nóng” về 
ANTT. Thực hiện tốt các biện 
pháp phòng ngừa, tích cực chủ 
động đấu tranh, tấn công, trấn 
áp các loại tội phạm, tập trung 
vào các băng, nhóm, đường 
dây tội phạm có tổ chức, tội 
phạm sử dụng công nghệ cao, 
liên quan đến “tín dụng đen”, 
ma túy, môi trường, tội phạm 

xâm phạm đến lợi ích quốc gia, 
dân tộc, tính mạng, sức khỏe 
con người…

Đối với công tác cải cách tư 
pháp, nhiệm vụ quan trọng đặt 
ra là tiếp tục thực hiện việc đổi 
mới về tổ chức và hoạt động, 
nâng cao chất lượng, hiệu lực, 
hiệu quả trong hoạt động khởi 
tố, điều tra, truy tố, xét xử và 
thi hành án. Các hoạt động tư 
pháp phải đảm bảo tính kịp 
thời, nghiêm minh, thượng 
tôn pháp luật, chống oan, sai, 
bỏ lọt tội phạm, bảo vệ lợi ích 
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính dáng của tổ chức, 
cá nhân, đồng thời tồn trọng, 
bảo vệ, bảo đảm quyền con 
người, quyền công dân trong 
hoạt động tư pháp. 

Trong đó, trọng tâm là 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác kiểm sát, công tác giải 
quyết, xét xử và thi hành án dân 
sự, hành chính; đi đôi với việc 
nâng cao nhận thức pháp luật, 
tăng cường công tác hướng 
dẫn áp dụng thống nhất pháp 
luật trong hoạt động kiểm sát, 
giải quyết, xét xử, thi hành án 
và thực hiện công khai, minh 
bạch thủ tục tư pháp tại tòa án, 
cơ quan thi hành án dân sự, coi 
đây là khâu đột phá trong hoạt 
động cải cách tư pháp trong 
thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề 
nghị Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND 
và MTTQ Việt Nam các cấp 
nâng cao hơn nữa hiệu quả 
công tác giám sát các hoạt 
động tư pháp, trọng tâm là 
tăng cường giám sát việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, kháng 
cáo, kháng nghị, việc giải quyết 
vụ án có dấu hiệu oan, sai, dư 
luận xã hội đặc biệt quan tâm. 
Tiếp tục đổi mới và nâng cao 
chất lượng, số lượng hoạt động 
chất vấn, trả lời chất vấn đối 
với công tác tư pháp và hoạt 
động của các cơ quan tư pháp 
tại các kỳ họp của HĐND.

NGUYỄN VĂN TRANG

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND tỉnh. 
Ảnh: K.ANH

Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 
331/KH-TTT triển khai thực hiện Chương trình 
hành động số 14-CTr/TU.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn 
Thơm, Thanh tra tỉnh đề ra các giải pháp cụ 
thể trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực, quản lý nhà nước 
và xây dựng ngành. Trong đó, đáng chú ý, lĩnh 
vực công tác thanh tra KT-XH trong thời gian 
tới sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra có trọng 

tâm, trọng điểm trong những ngành, lĩnh vực 
nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí, vi phạm chính sách, pháp luật, có phát 
sinh những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan 
tâm, nhất là các lĩnh vực: Quản lý đầu tư, xây 
dựng cơ bản; quản lý tài chính và ngân sách 
nhà nước; việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài 
sản công; quản lý, sử dụng đất đai, khai thác 
tài nguyên, khoáng sản; thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia, chính sách bảo đảm 
an sinh xã hội.

Tăng cường thanh tra có trọng tâm, trọng điểm

(BĐ) - Trong 2 ngày 28 và 
29.5, Trung tâm Hoạt động 
thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp 
với Đoàn Sở VH&TT tổ chức 
giải bóng rổ 3x3 học sinh khối 
THCS TP Quy Nhơn mở rộng 
năm 2022.

Tham gia giải đấu có 10 đội, 
chủ yếu đến từ các CLB bóng 
rổ của các trường THCS trên 
địa bàn TP Quy Nhơn. Các đội 
được chia thành 2 bảng thi đấu 
vòng tròn tính điểm và chọn ra 
đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi 
đấu bán kết. Sau 2 ngày thi đấu 

và qua 23 trận cầu sôi động, 
Ban tổ chức đã trao cúp và huy 
chương vàng cho đội bóng rổ 
CLB Honey Bee; giải nhì thuộc 
về CLB Pinky; CLB Hunting 
Wolves và CLB Genz cùng đoạt 
giải ba. 

Giải đấu nhằm tạo sân 
chơi bổ ích trong dịp hè, tăng 
cường đoàn kết, giao lưu 
giữa các CLB; đồng thời góp 
phần thúc đẩy phong trào tập 
luyện môn bóng rổ trong học 
sinh trên địa bàn tỉnh.       

CHƯƠNG HIẾU

10 đội tham gia, CLB Honey Bee
đoạt huy chương vàng (BĐ) - Chiều 29.5, tại sân bóng đá Bộ CHQS 

tỉnh đã diễn ra 2 trận đấu cuối cùng của Giải 
bóng đá Doanh nhân trẻ Bình Định lần thứ V - 
năm 2022 tranh cúp Takumino. Ở trận tranh hạng 
ba, đội Hiệp hội Du lịch Bình Định giành 
chiến thắng trước đội Hội Doanh nhân trẻ 
Bình Dương. Trong trận chung kết, đội Hội 
Doanh nhân trẻ Bình Định đã vượt qua đội 
Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng với tỷ số 4 - 
2, đoạt chức vô địch. Tại lễ tổng kết, Ban tổ 
chức đã trao thưởng cho các tập thể và cá 
nhân xuất sắc tại giải.

Giải bóng đá Doanh nhân trẻ Bình Định 
lần thứ V - năm 2022 tranh cúp Takumino do 
Hội Doanh nhân trẻ Bình Định tổ chức, khởi 
tranh từ chiều 27.5. Tham gia giải có 8 đội bóng, 
được chia thành 2 bảng. Ở vòng bảng, các đội 

GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN TRẺ BÌNH ĐỊNH NĂM 2022:

Đội chủ giải đoạt chức vô địch

Một pha bóng trong trận chung kết giữa đội Hội Doanh 
nhân trẻ Bình Định và đội Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng 
(áo sậm).         Ảnh: ĐỨC MẠNH

thi đấu vòng tròn một 1 lượt, chọn 2 đội đứng 
đầu mỗi bảng vào bán kết.              ĐỨC MẠNH

GIẢI BÓNG RỔ HỌC SINH THCS TP QUY NHƠN MỞ RỘNG:



BẠN CẦN BIẾT
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

PHẢN HỒI

Phần lớn những người bị tai 
nạn lao động là trụ cột trong gia 
đình, nên khi họ mất đi hoặc bị 
tai nạn mất sức lao động, mọi 
gánh nặng sẽ dồn lên vai những 
người thân trong gia đình. 

Nhà anh Trương Đình 
Nhân (công nhân Công ty 
CP BICEM) ở trong một con 
hẻm sâu thuộc tổ 2, khu phố 
7, phường Trần Quang Diệu 
(TP Quy Nhơn). Anh Nhân là 
trụ cột kinh tế gia đình, vợ anh 
tập trung lo chăm sóc, đưa đón 
con bị thiểu năng trí tuệ. Đầu 
năm 2020, khi đang móc cẩu 
xe cẩu, anh bị cáp chèn gãy 
tay, mất một ngón tay. Hiện 
tại, sức khỏe của anh đã hồi 
phục và trở lại với công việc. 

Anh Nhân cho biết: “Tôi 
tiếp tục làm việc ở Công ty. Sức 
khỏe không được như trước, 
bàn tay mình không hoạt bát 
như xưa. Nhưng, may mắn là 
vẫn được làm việc để tiếp tục 
chăm lo, gánh vác gia đình. Tôi 
chỉ biết dặn mình là phải cẩn 
thận hơn nữa!”. 

Từng sốc, đau đớn khi bị 
máy xay cuốn cánh tay, chị 
Hồ Thị Diễn (quê ở Hà Tĩnh, 
công nhân Công ty CP Thủy 
sản Bình Định) cũng đã vượt 
qua khó khăn, quay trở lại 
với công việc. Mỗi lần nhìn 
vào một phần cánh tay bị mất, 
người phụ nữ nhỏ bé lại tự dặn 
mình phải luôn mạnh mẽ. 

“Hồi đó, tôi làm công nhân 
ở xưởng, có nhiệm vụ làm lườn 
cá. Máy móc ở xưởng nhạy bén, 
tốc độ. Chỉ một khoảnh khắc 
sơ ý, tay phải của tôi bị cuốn 
vào máy xay. Và sau đó, tôi chỉ 

Xin đừng chủ quan!
Chỉ một phút bất cẩn hoặc 
sự cố ngoài ý muốn, nhiều 
người bị tai nạn lao động 
mang thương tật, ảnh hưởng 
đến sức lao động hoặc vĩnh 
viễn ra đi, để lại nỗi đau cho 
gia đình.

Theo cảnh báo của cơ quan 
CA, hiện tại, ở một số nơi xuất 
hiện nhóm đối tượng đến từng 
nhà dân xin chụp ảnh căn cước 
công dân (CCCD), CMND; sau 
đó trả cho người dân 100 nghìn 
đồng trên mỗi CMND/CCCD 
được chụp. 

Với thẻ CCCD gắn chip, mã 
QR và chip trên thẻ chứa rất 
nhiều thông tin cá nhân mà tội 
phạm công nghệ cao triệt để lợi 
dụng để trục lợi. 

Hiện tại, có rất nhiều ứng 
dụng cho vay tiền online chỉ 
cần chụp hình ảnh CCCD hay 
CMND hai mặt là có thể được 
giải quyết hợp đồng vay tiền 
và giải ngân nhanh chóng. Vì 
vậy, các đối tượng xấu thường 
tìm cách lấy thông tin cá nhân 

của người khác, sau đó chụp 
ảnh và gửi vào những ứng 
dụng này để vay tiền nhằm 
chiếm đoạt. 

Các ứng dụng (app) cho 
vay tiền online này có ưu điểm 
là thủ tục đơn giản, giải ngân 
nhanh, nhưng có nhược điểm 
lớn là bỏ qua khâu xác minh 
chính chủ, hoặc có xác minh 
nhưng làm rất sơ sài; từ đó tạo 
kẽ hở cho các đối tượng khác 
có cơ hội chiếm đoạt tiền thông 
qua hợp đồng vay.

Bên cạnh đó, đã có rất nhiều 
người bị lợi dụng sử dụng hình 
ảnh CCCD/CMND hai mặt để 
đăng ký thuê bao trả sau của 
các nhà mạng, sau đó thực hiện 
những cuộc gọi quốc tế, hoặc 
thực hiện các cuộc gọi trong 

nước vô tội vạ.
Chưa hết, rất nhiều công ty 

ảo hoạt động không có nhân 
viên, thường mua lại ảnh 
CMND/CCCD của người khác 
đăng ký mã số thuế ảo cho 
nhân viên công ty nhằm qua 
mặt cơ quan chức năng. 

Để phòng ngừa các đối 
tượng lấy thông tin của người 
dân phục vụ mục đích xấu, 
cơ quan CA khuyến cáo toàn 
thể người dân không cho các 
đối tượng chụp ảnh CCCD/
CMND. 

Nếu có hiện tượng trên xảy 
ra trên địa bàn, đề nghị người 
dân nêu cao tinh thần cảnh 
giác và báo cáo ngay với cơ 
quan CA gần nhất để có biện 
pháp xử lý kịp thời.         B.B.Đ

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH thăm, tặng quà chị Hồ Thị 
Diễn (ảnh trên) và anh Trương Đình Nhân.
                                                                                        Ảnh: N.M

Không cho người khác chụp căn cước 
công dân của mình

(BĐ) - Sở LĐ-TB&XH vừa 
có hướng dẫn triển khai thực 
hiện chính sách hỗ trợ tiền 
thuê nhà cho người lao động 
trên địa bàn tỉnh theo Quyết 
định số 08/2022/QĐ-TTg 
ngày 28.3.2022 của Thủ tướng  
Chính phủ. 

Theo đó, việc hỗ trợ phải 
đảm bảo nguyên tắc kịp thời, 
đúng đối tượng, công khai, 
minh bạch, không để lợi dụng, 
trục lợi chính sách; không hỗ 
trợ đối với người lao động 
không đề nghị được hỗ trợ. 
Trường hợp người lao động 
làm việc theo hợp đồng lao 
động cho nhiều người sử dụng 
lao động thì được hỗ trợ tại 
nơi tham gia BHXH bắt buộc; 
mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 
1 lần trong 1 tháng và không 
quá 3 tháng.

Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối 
hợp với các sở, ban, ngành liên 
quan triển khai, đôn đốc, kiểm 
tra, giám sát các cơ quan, đơn 
vị, địa phương thực hiện theo 
đúng quy định. UBND cấp 
huyện tổ chức tiếp nhận hồ 
sơ do các DN, người sử dụng 
lao động gửi đến, thẩm định 

danh sách đối tượng được 
hưởng hỗ trợ, bảo đảm chặt 
chẽ, đúng điều kiện, quy trình, 
thủ tục theo quy định và trình 
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 
quyết định phê duyệt danh 
sách và kinh phí hỗ trợ. Đồng 
thời, có trách nhiệm tổng hợp 
báo cáo quyết toán kinh phí 
hỗ trợ theo quy định; chỉ đạo 
các cơ quan chuyên môn phối 
hợp với lực lượng CA cập nhật, 
kiểm tra, xác minh thông tin 
đối tượng được hỗ trợ trên hệ 
thống Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, đảm bảo việc hỗ trợ 
đúng đối tượng.

Các DN, HTX, hộ kinh 
doanh có đăng ký kinh doanh 
tổ chức phổ biến, tuyên truyền 
đến toàn thể người lao động về 
chính sách, lập hồ sơ đề nghị 
hỗ trợ chính sách cho người lao 
động đang làm việc tại DN đủ 
điều kiện hưởng chính sách, 
chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính chính xác của danh 
sách đối tượng đề nghị hỗ trợ, 
thực hiện chi trả tiền hỗ trợ 
thuê nhà cho người lao động 
theo quy định của pháp luật.       

    N.M

Báo Bình Định số ra ngày 
10.5.2022 có đăng bài viết “Bất 
thường trong chứng thực giấy 
tờ”. Theo nội dung bài viết, 
gần đây, tại xã Phước Quang 
(huyện Tuy Phước) có dư luận 
về việc Chủ tịch UBND xã và 
công chức Tư pháp - Hộ tịch 
có sai sót trong chứng thực 
giấy tờ, hồ sơ. Đáng chú ý, số 
giấy tờ này có liên quan đến 
người thân của công chức Tư 
pháp - Hộ tịch, dù không đúng 
thực tế vẫn được chứng thực.

Ngày 24.5, ông Huỳnh 

Nam, Chủ tịch UBND huyện 
Tuy Phước, đã ký văn bản chỉ 
đạo Chủ tịch UBND xã Phước 
Quang khẩn trương kiểm tra, 
làm rõ các nội dung thông tin 
mà Báo Bình Định đã phản 
ánh; kiểm điểm trách nhiệm 
và xử lý các cá nhân có liên 
quan đến sai phạm (nếu có) 
theo quy định của pháp luật; 
báo cáo kết quả bằng văn bản 
cho Chủ tịch UBND huyện 
trước ngày 5.6 để phản hồi 
cho Báo Bình Định. 

XUÂN VINH

 Em Phạm Phương Quỳnh 
(học sinh lớp 2E, Trường Tiểu 
học số 2 phường Bình Định, TX 
An Nhơn) chẳng may mắc bệnh 
viêm não, điều trị tốn kém, gia 
đình lại có hoàn cảnh khó khăn. 

Từ đầu tháng 5.2022 đến nay, 
với tinh thần tương thân tương 
ái, Ban Giám hiệu, Ban Chấp 
hành Công đoàn, Hội Phụ huynh 
học sinh, Liên đội nhà trường… 
đã kêu gọi các nhà hảo tâm 
quyên góp giúp đỡ em Quỳnh. 
Chỉ trong thời gian ngắn, các tổ 
chức đã vận động được 31,86 
triệu đồng, kịp thời trao cho gia 
đình để góp phần chữa trị bệnh 
cho em Quỳnh.

Giúp đỡ học sinh bị bệnh 
hiểm nghèo

còn một tay để làm việc. Công 
ty đã tạo điều kiện, chuyển tôi 
qua bộ phận vật tư, công việc 
phù hợp hơn với sức khỏe để 
tôi có thể tiếp tục làm việc, 
đồng hành cùng chồng chi trả 
các khoản thiết yếu như tiền 
trọ, điện, nước, dành dụm gửi 
về cho ông bà đang hỗ trợ nuôi 
con nhỏ”, chị Diễn kể. 

Câu chuyện của chị Diễn 
là lời nhắc nhở cho các công 
nhân khác tại xưởng. Bất kỳ ai 
cũng phải cẩn trọng trong từng 
phút giây, tuân thủ các quy tắc 
vận hành máy, các nguyên tắc 
đảm bảo an toàn lao động. Bởi, 
không may mắn như chị Diễn, 
anh Nhân, rất nhiều người lao 
động đã ra đi vĩnh viễn sau tai 
nạn lao động, để lại nỗi đau, 
mất mát cho gia đình hoặc 
mang thương tật suốt đời, trở 

thành gánh nặng cho 
gia đình. 

Theo báo cáo của 
Sở LĐ-TB&XH, năm 
2021, trên địa bàn 
tỉnh đã xảy ra 133 
vụ tai nạn lao động 
ở khu vực có quan hệ 
lao động, làm chết 16 
người (tăng 9 người 
so với năm 2020), 
bị thương nặng 19 
người (tăng 3 người). 
Ở khu vực không 
quan hệ lao động, 11 
huyện, thị xã, thành 
phố báo cáo đã xảy 

ra 8 vụ tai nạn lao động, làm 
chết 4 người, so với năm 2020 
tăng 3 vụ. 

Các nguyên nhân xảy ra tai 
nạn đến từ nhiều phía. Trong 
đó, có lý do đến từ nhận thức 
chấp hành pháp luật an toàn, 
về công tác an toàn, vệ sinh 
lao động của các cấp, ngành, 
người sử dụng lao động và 
người lao động chưa cao. Đặc 
biệt, một bộ phận người lao 
động còn có hiện tượng làm 
bừa, làm ẩu, coi thường tính 
mạng bản thân, vi phạm các 
quy định, nội quy an toàn vệ 
sinh lao động trong quá trình 
làm việc. 

Để tự bảo vệ bản thân trước 
tai nạn lao động, mỗi người 
lao động cần nâng cao ý thức, 
nhận thức. Xin đừng chủ quan!

NGUYỄN MUỘI

Hướng dẫn thực hiện 
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động

Làm rõ “bất thường 
trong chứng thực giấy tờ ” 
tại xã Phước Quang

 Từ nguồn hỗ trợ của các 
nhà hảo tâm, Chi hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo Tịnh Đức 
thuộc Tịnh thất Hoà Hội (xã Mỹ 
Thành, huyện Phù Mỹ) vừa đến 
trao số tiền gần 13,8 triệu đồng, 
giúp gia đình chữa bệnh cho 
em Phạm Đình Hảo (SN 2014, 
ở thôn Xuân Thạnh, xã Mỹ An, 
huyện Phù Mỹ). Từ khi sinh ra 
đến nay, em Hảo mang nhiều 
căn bệnh hiểm nghèo. Hiện tại 
em đang điều trị tại bệnh viện 
Nhi đồng, TP Hồ Chí Minh. 
Cha của em Hảo làm thợ hồ để 
nuôi cả gia đình, gia cảnh hết 
sức khó khăn.

      XUÂN THỨC - HẰNG NGA             
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Bình Định

Trong 10 giải thưởng 
Olympic Toán học 2022 của 
sinh viên Trường ĐH Quy 
Nhơn, riêng hai anh em Quý 
Thiên - Quý Bình “rinh” 4 giải. 
Đặc biệt hơn, Quý Thiên chinh 
phục thành công giải nhất ở 
cả 2 môn thi với số điểm rất 
cao: 29/30 điểm môn Đại số 
và 26/30 điểm môn Giải tích; 
còn Quý Bình đạt giải nhì ở 
môn Đại số, giải khuyến khích 
môn Giải tích.

Cặp bài trùng
Trò chuyện với tôi, cậu 

sinh viên năm cuối Quý Thiên 
cho hay, chiến thắng Olympic 
Toán học 2022 là kết quả của 
sự chờ đợi trong 3 năm do ảnh 
hưởng dịch Covid-19. Năm 
2019, Olympic diễn ra tại TP 
Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), 
khi đó cậu sinh viên năm 
nhất Quý Thiên đã mang về 
huy chương vàng ở môn Đại 
số và huy chương bạc môn 
Giải tích. “Tôi rất vui vì năm 
nay đã đổi màu huy chương 
ở môn Giải tích và mang về 
thành tích cao cho trường. 
Nhưng cũng xen lẫn chút tiếc 
nuối vì đây có lẽ là kỳ thi cuối 
cùng tôi đại diện cho trường”, 
Quý Thiên chia sẻ.

Trong khi đó, kỳ thi 
Olympic Toán học năm nay 
là lần đầu tiên của cậu em trai 
Quý Bình khi mới bước vào 
ngưỡng cửa đại học, nhưng 
đã được nhà trường tin tưởng 
giao trọng trách thi đấu ở cả 
hai môn và mang về giải nhì 
môn Đại số, cùng giải khuyến 
khích môn Giải tích. Thành 
tích cao, nhưng Quý Bình 
cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất 
của đội tuyển trường tham gia 
sân chơi lớn về Toán. 

Nói về thành công này, 

Quý Bình cho biết: “Tôi dự 
thi ở cả hai môn vì muốn thử 
sức của mình và tích lũy thêm 
kiến thức. Thật sự cũng khá 
bất ngờ khi có thể làm tốt và 
đạt giải cao môn Đại số”.

Theo TS Nguyễn Ngọc 
Quốc Thương, Phó Trưởng 
khoa Toán và Thống kê 
(Trường ĐH Quy Nhơn), 
kỳ thi Olympic Toán học sinh 
viên, học sinh toàn quốc năm 
nay là kỳ thi lần thứ 28 sau 
2 năm liên tiếp bị hoãn vì dịch 
Covid-19. Kỳ thi diễn ra trực 
tuyến, riêng khối trường đại 
học thu hút gần 500 sinh viên 
của 58 trường tham gia. Đây 
là kỳ thi truyền thống, có uy 
tín và là sân chơi Toán học 
lớn nhất dành cho sinh viên, 
học sinh trên cả nước, do Hội 

Toán học Việt Nam phối hợp 
cùng Bộ GD&ĐT, Liên hiệp 
các Hội KH&KT Việt Nam, 
Trung ương Hội Sinh viên 
Việt Nam tổ chức. 

“Đây là hai anh em khá 
đặc biệt. Quý Thiên - Quý 
Bình cùng có niềm đam mê 
và năng khiếu toán học. Khi 
lập đội tuyển của trường dự 
thi Olympic Toán học, cả hai 
em đều được tin tưởng cử dự 
thi ở cả 2 môn Đại số, Giải tích 
và đều đạt thành tích cao”, TS. 
Thương cho hay.

Toán học rất đẹp và 
gần gũi với cuộc sống

Quê ở TX Hoài Nhơn, Quý 
Thiên là cựu học sinh Trường 
THPT Tăng Bạt Hổ, còn Quý 
Bình theo học Trường THPT 

chuyên Chu Văn An. Từng 
có thời gian giảng dạy và 
tham gia bồi dưỡng học 
sinh giỏi cho Quý Thiên và 
Quý Bình, trong cảm nhận 
của thầy giáo Huỳnh Duy 
Thủy, Tổ trưởng Tổ Toán - 
Tin (Trường THPT chuyên 
Chu Văn An), cả hai em đều 
cực kỳ đam mê và khả năng 
tư duy toán học rất tốt. 

Trong câu chuyện của 
chúng tôi với hai anh em 
Quý Thiên - Quý Bình, dễ 
nhận thấy được niềm đam mê 
Toán học cùng tình cảm đặc 
biệt anh em dành cho nhau. 
Quyết định chọn theo ngành 
sư phạm Toán, sau khi tốt 
nghiệp ra trường, Quý Thiên 
dự định học lên thạc sĩ, tiến 
sĩ, có cơ hội sẽ đi du học để 

mở rộng kiến thức toán. Nối 
gót anh trai, nhưng Quý Bình 
chọn theo ngành Toán ứng 
dụng, bởi sức hấp dẫn của 
ngành học mới. 

Học Toán “siêu”, nhưng 
nói về bí quyết học, hai anh 
em khẳng định đơn giản là 
nắm vững kiến thức nền tảng 
và làm bài tập để tích lũy các 
phương pháp, hướng đi để 
giải toán. Quan trọng là nỗ 
lực không ngừng nghỉ và luôn 
hướng về phía trước. 

Cả hai đều cho rằng Toán 
là môn khoa học cơ bản và 
cần thiết cho hầu hết mọi lĩnh 
vực trong cuộc sống, cũng 
không quá khó, “khô” như 
mọi người hay nghĩ. Bởi vì 
áp lực thi cử hiện nay mà trên 
lớp học, các học sinh thường 
chỉ được dạy để giải toán, và 
giải càng nhiều bài toán khó 
càng tốt mà không tìm hiểu 
xem kiến thức Toán đó có ý 
nghĩa gì trong thực tiễn. Từ 
đó, các bạn sợ Toán và thấy 
rất “khô khan” mà không thấy 
được vẻ đẹp của Toán, không 
biết Toán được áp dụng như 
thế nào trong thực tế. Theo 
chương trình phổ thông mới, 
phần ứng dụng thực tiễn của 
Toán được chú trọng hơn 
nhiều, điều đó sẽ làm tăng 
sự thú vị, gợi niềm đam mê 
học Toán cũng như giảm bớt 
gánh nặng kiến thức cho học 
sinh. Ngoài ra, để tăng hứng 
thú với Toán học, các bạn học 
sinh có thể tham gia Ngày hội 
Toán học mở do Viện Nghiên 
cứu cao cấp về Toán tổ chức; 
theo dõi một số facebook, 
fanpage về Toán chẳng hạn 
như “Mathasy Toán học kỳ 
thú”; hay đọc một số sách về 
ứng dụng, vẻ đẹp của Toán. 
“Tôi tin rằng, nếu có thời gian 
để tìm hiểu, các bạn học sinh 
sẽ thấy Toán thật ra “rất đẹp” 
và gần gũi với cuộc sống”, 
Quý Thiên khẳng định.

MAI HOÀNG

Hai anh em ruột cùng chinh phục 
Olympic Toán học

Đó là hai anh em Trà Trần Quý Thiên (Sư phạm Toán K41) và Trà Trần Quý Bình (Toán ứng dụng K44), Trường ĐH 
Quy Nhơn. Cả hai xuất sắc chinh phục Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc năm 2022 - sân chơi 
Toán học lớn nhất dành cho sinh viên và học sinh trên cả nước.

Hai anh em Trà Trần Quý Thiên (bên trái) và Trà Trần Quý Bình chung niềm đam mê Toán học.

(BĐ) - Trung tâm Khám phá khoa 
học và Đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN) 
vừa thông báo tổ chức Chương trình 
tuyển chọn và ươm tạo các ý tưởng, 
dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
lần 2 năm 2022.

Chương trình dành cho các cá 
nhân, DN hoạt động tại tỉnh Bình 
Định, cụ thể: Cá nhân có ý tưởng, 
dự án kinh doanh khả thi, sáng tạo, 
mong muốn thành lập DN; cá nhân đã 
có sản phẩm nhưng chưa có mô hình 
kinh doanh cụ thể; DN mới thành 
lập hoặc có thời gian hoạt động dưới 
5 năm nhưng còn đang loay hoay 
chưa định vị được chỗ đứng trên 
thị trường.

Tham gia chương trình, các DN 
được chọn sẽ được đào tạo và cố vấn 

để đổi mới sáng tạo và hoàn thiện mô 
hình kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, 
thất bại, tăng khả năng thành công 
trong quá trình phát triển dự án, điều 
hành DN; đồng thời có cơ hội tiếp cận 
chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, 
đối tác và các nguồn lực hỗ trợ. Bên 
cạnh đó, DN được hỗ trợ giới thiệu 
và tham gia các sự kiện kết nối, các 
cuộc thi khởi nghiệp và gọi vốn đầu 
tư trên cả nước…

Thông tin chi tiết và đăng ký tham 
gia chương trình tại địa chỉ https://
forms.gle/4PEAX4gMv834aJoT7. 
Hạn cuối nộp đăng ký: Hết ngày 
15.6.2022. Thông tin hỗ trợ, liên hệ 
emai: bihub.vn@gmail.com, hoặc 
số điện thoại 0986.293.294 (gặp chị 
Uyển Như).            AN NHIÊN

Tuyển chọn, ươm tạo các ý tưởng, dự án 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(BĐ) - Sáng 29.5, Hội đồng KH&CN 
tỉnh tổ chức nghiệm thu kết quả thực 
hiện đề tài “Nghiên cứu thực nghiệm 
sinh sản nhân tạo, ương và nuôi 
thương phẩm cá mú đen chấm nâu tại 
Bình Định”, dưới sự chủ trì của Giám 
đốc Sở KH&CN Lê Công Nhường. 

Đề tài do ThS Cao Văn Hạnh - Giám 
đốc Trung tâm quốc gia Giống hải sản 
miền Bắc, làm chủ nhiệm. Đề tài đã 
hoàn thành các mục tiêu: Nghiên cứu 
sinh sản nhân tạo cá mú đen chấm nâu 
phù hợp với điều kiện tự nhiên tại 
Bình Định; thực nghiệm ương từ giai 
đoạn cá bột lên cá hương và giai đoạn 
cá hương lên cá giống; thực nghiệm 
nuôi cá mú thương phẩm trong lồng… 

Kết quả, cá mú đen chấm nâu đã được 
sinh sản nhân tạo thành công tại Bình 
Định, với tỷ lệ sống khi thuần nhưỡng 
và nuôi vỗ cá bố mẹ đạt 100%. Sau 12 
tháng thả nuôi, trọng lượng cá thương 
phẩm đạt bình quân từ hơn 1 kg đến 
gần 1,5 kg/con. Năng suất cá mú đen 
chấm nâu nuôi trong lồng đạt bình 
quân 10,4 kg/m3. Với giá bán 205 
nghìn đồng/kg, tỷ suất lợi nhuận trong 
việc nuôi trung bình đạt gần 41%/năm.

Hội đồng KH&CN tỉnh đã đánh 
giá cao nỗ lực của chủ nhiệm đề tài 
và khẳng định kết quả nghiên cứu đạt 
được những mục tiêu đề ra. Hội đồng 
nghiệm thu đánh giá đề tài loại: Đạt.

TRỌNG LỢI

Sinh sản nhân tạo, ương và nuôi 
thương phẩm cá mú đen chấm nâu 
tại Bình Định
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Dự án xây dựng đường cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn 
qua địa bàn huyện Tây Sơn dài 
tổng cộng 10,32 km, thuộc địa 
bàn 3 xã: Bình Thuận, Tây An 
và Tây Vinh. 

Tại các hội nghị lấy ý kiến 
cộng đồng dân cư về Dự án do 
UBND huyện Tây Sơn tổ chức 
mới đây tại 3 xã kể trên, đông 
đảo các chủ hộ trong vùng dự 
án đã có mặt. Hầu hết ý kiến 
của người dân tập trung vào 
các nội dung: Tính toán giá đền 
bù tài sản trên đất, đất sản xuất 
nông nghiệp, trang trại... sao 
cho hợp lý, thỏa đáng; tích cực 
hỗ trợ để người dân tái định 
cư thuận lợi; cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật ở các khu tái định cư cần 
xây dựng sớm, đồng bộ....

Ông Nguyễn Tấn Đạt, ở xã 
Bình Thuận, cho hay: Gia đình 
tôi có một phần diện tích đất 
thổ cư, đất vườn nằm trong 
phạm vi giải phóng mặt bằng 
của dự án và sẽ sẵn sàng thực 
hiện các yêu cầu của Nhà nước 
để công trình triển khai thuận 
lợi. Tuy vậy, tôi mong muốn 
các cam kết của chính quyền 
phải được thực hiện chính xác 
đúng hạn chứ không dây dưa, 
hẹn rày hẹn mai.

Phần đường thuộc dự án 
cao tốc đi qua xã Bình Thuận 
dài chỉ 4 km nhưng có tới 6 
hầm chui, buộc phải thu hồi 
nhiều hecta đất nông nghiệp, 
đất ở và đất lâm nghiệp, đồng 
thời nhiều hộ dân cũng phải tái 
định cư. Tại hội nghị với cấp 
ủy, chính quyền và chủ đầu tư, 
các hộ dân xã Bình Thuận bị 
ảnh hưởng đã có nhiều ý kiến 
xung quanh dự án. Ông Đặng 
Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã 
Bình Thuận, cho hay: Đại đa số 
bà con đều đồng thuận, nhất trí 
cao với chủ trương làm đường 
cao tốc, tin tưởng công trình sẽ 
góp phần thúc đẩy phát triển 
KT-XH của địa phương và họ 
cũng sẽ được hưởng lợi.

Qua theo dõi, nắm bắt 
thông tin về dự án này trên các 

DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM ĐOẠN QUA HUYỆN TÂY SƠN: 

Dân đồng tình,  
ủng hộ cao

Người dân xã Bình Thuận phát biểu ý kiến tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự án đường cao tốc Bắc - Nam.        Ảnh: V.P

phương tiện truyền thông, bà 
Nguyễn Thị Xuân, ở xã Tây 
Vinh, phấn khởi bày tỏ: Tuyến 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
sẽ được khởi công xây dựng 
cho thấy quyết tâm của Đảng 
và Nhà nước trong việc thực 
hiện phát triển đất nước. Tôi 
cũng nhiều người dân khác 
mong công trình này thi công 
đảm bảo tiến độ và đưa vào sử 
dụng đúng thời gian dự kiến.

Theo bà Văn Thị Kim 
Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện Tây 
Sơn, thông qua những trao đổi 
thẳng thắn tại hội nghị, người 
dân tại các xã Bình Thuận, Tây 
An và Tây Vinh bị ảnh hưởng 
bởi dự án đã bày tỏ sự đồng tình 
về chủ trương, ý nghĩa của công 
trình đối với sự phát triển của 
xã mình nói riêng và huyện Tây 
Sơn nói chung. Đây là điều hết 
sức đáng mừng, chứng tỏ người 
dân được tiếp cận tốt với các 
thông tin chính thống về dự án, 
cán bộ ở cơ sở đã làm tốt công 
tác vận động, tuyên truyền.

Hiện nay, UBND huyện Tây 
Sơn và chủ đầu tư triển khai 
rà soát tất cả dự án xây dựng 

đang thi công hoặc đang triển 
khai các thủ tục đầu tư xây 
dựng, thuộc địa bàn quản lý 
hoặc làm chủ đầu tư. Trường 
hợp công trình thuộc phạm vi 
ảnh hưởng của dự án đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam hoặc chồng 
lấn các quy hoạch khác có liên 
quan thì tạm dừng thi công. 
Việc rà soát dự án nhằm tránh 
chồng chéo, lãng phí trong đầu 
tư xây dựng, thuận lợi trong 
giải phóng mặt bằng và triển 
khai xây dựng dự án.

Ông Phan Chí Hùng, Chủ 
tịch UBND huyện Tây Sơn, cho 
hay: Công tác rà soát các dự án 
đầu tư xây dựng trên địa bàn 
được tiến hành khẩn trương, 
kết quả cho thấy, trong phạm 
vi hướng tuyến của dự án đoạn 
đi qua địa bàn 3 xã của huyện, 
hiện không có dự án đang triển 
khai, không chồng lấn các quy 
hoạch khác có liên quan. Chỉ 
riêng tại xã Bình Thuận có dự 
án kênh tưới thôn Thuận Hạnh - 
Thuận Hiệp đã được tỉnh cho 
chủ trương nghiên cứu đầu tư 
hồi tháng 3.2022, do Ban Quản 
lý dự án NN&PTNT làm chủ 
đầu tư và đang triển khai lập 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư. Qua nắm tình hình được 
biết, hướng tuyến cao tốc sẽ 
đi qua khu vực dự định sẽ thi 
công kênh tưới, do đó kênh sẽ 
“nhường chỗ” cho đường. Để 
đảm bảo phục vụ nước tưới cho 
các khu vực sản xuất thuộc vùng 
hưởng lợi của kênh tưới, chúng 
tôi đã kiến nghị Ban Quản lý 
dự án NN&PTNT, Ban Quản 
lý dự án 85 và các sở, ngành 
liên quan xem xét có phương án 
điều chỉnh nhằm đảm bảo cấp 
đủ nước tưới liên vùng do việc 
điều chỉnh nói trên. 

Tại huyện Tây Sơn, nhờ 
công tác tuyên truyền, nắm 
bắt tình hình tốt, đa số người 
dân trên địa bàn đồng thuận 
với chủ trương làm đường cao 
tốc, không xảy ra hành vi cố ý 
xây dựng, cơi nới công trình để 
trục lợi đền bù. Về công tác tái 
định cư, trên cơ sở điều kiện 
của từng địa phương và ý kiến 
của nhân dân, huyện chỉ đạo 
các xã khẩn trương khảo sát, 
lựa chọn địa điểm và xác định 
phương án phù hợp để tiến 
hành các bước tiếp theo.

VĂN PHONG

Huyện An Lão 
triển khai vốn 
tín dụng ưu đãi 
hỗ trợ phát triển  
KT-XH

UBND huyện An Lão đã 
quyết định phân bổ 12 tỷ đồng 
vốn tín dụng ưu đãi để thực 
hiện các chương trình cho vay 
ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-
CP ngày 30.1.2022 của Chính 
phủ. Theo đó, xã An Tân được 
phân bổ 500 triệu đồng; các xã 
An Quang, An Nghĩa, An Toàn 
và thị trấn An Lão được phân 
bổ mỗi địa phương 1 tỷ đồng; 
xã An Dũng 1,5 tỷ đồng; các xã 
An Trung, An Vinh, An Hưng 
mỗi địa phương 2 tỷ đồng.

Đối tượng được vay vốn 
ưu đãi từ nguồn kể trên là hộ 
nghèo dân tộc thiểu số hoặc hộ 
nghèo dân tộc Kinh, DN, HTX... 
cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt 
khó khăn, thôn đặc biệt khó 
khăn vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi. 

UBND huyện giao chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, 
phân bổ chỉ tiêu cho các thôn, 
phối hợp với các tổ chức chính 
trị, xã hội và Ngân hàng CSXH 
huyện triển khai thực hiện 
đúng quy định của Nhà nước.

HOÀNG NAM QUỐC

Tối 28.5, tại Quảng trường 
Tây Bắc, TP Sơn La, Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam 
phối hợp với tỉnh Sơn La tổ 
chức Festival trái cây và sản 
phẩm OCOP Việt Nam năm 
2022. Lễ khai mạc festival thu 
hút hàng nghìn người dân  
TP Sơn La và các địa phương 
lân cận tham dự. Đây là festival 
trái cây và sản phẩm OCOP lần 
đầu tiên được tổ chức tại tỉnh 
Sơn La và có quy mô toàn quốc, 
lớn nhất từ trước đến nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đánh giá cao sáng kiến 
của tỉnh Sơn La phối hợp tổ 

chức festival, nhất là trong bối 
cảnh ngành nông nghiệp nói 
chung và trái cây nói riêng còn 
nhiều khó khăn, thách thức. 
Trong đó, có việc nhiều loại 
giống cây trồng, vật tư đầu vào 
còn phụ thuộc nhập khẩu, vùng 
nguyên liệu chưa tập trung, quy 
mô sản xuất còn nhỏ và manh 
mún, công nghệ chế biến và bảo 
quản chưa phát triển, thị trường 
tiêu thụ thiếu ổn định và chưa 
đa dạng, trong khi yêu cầu về 
chất lượng ngày càng cao.

Trong tối 28.5, Thủ tướng đi 
thăm nhiều gian hàng trưng bày 
tại festival, đồng thời ân cần hỏi 
thăm các HTX, người dân. Đồng 

thời, người đứng đầu Chính phủ 
nhấn mạnh tầm quan trọng của 
chuyển đổi số, coi đây là mục 
tiêu cần phấn đấu hoàn thành 
trong thời gian tới.

Năm 2021, cả nước có 1,17 
triệu ha cây ăn quả các loại, 
trong đó Đồng bằng sông Cửu 
Long có 389 nghìn ha, lớn nhất 
cả nước. Xếp sau là vùng trung 
du và miền núi phía Bắc với 
diện tích 267 nghìn ha, thứ ba 
là vùng Đông Nam bộ với diện 
tích 130 nghìn ha.

Để phát triển nông nghiệp 
hiệu quả, gia tăng giá trị của 
ngành nông nghiệp nói chung 
và Sơn La nói riêng, Thủ tướng 

nhấn mạnh cần tập trung phát 
triển hệ sinh thái nông nghiệp, 
hệ sinh thái trái cây, kinh tế 
xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm 
phát thải khí nhà kính, khuyến 
khích khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo và đẩy mạnh chuyển 
đổi số trong nông nghiệp, đa 
dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Hiện có khoảng 1.300 sản 
phẩm là đặc sản vùng miền như 
các loại trái cây tươi, sản phẩm 
chế biến, sản phẩm OCOP được 
giới thiệu tại các gian hàng số, 
sẵn sàng phục vụ yêu cầu mua 
sắm của người tiêu dùng trong 
nước và quốc tế.

      (Theo Báo Dân Việt, NNVN)

Hơn 1.300 đặc sản khoe sắc tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP

Khai mạc  
Phiên chợ  
Hàng Việt về 
miền núi - huyện 
Vĩnh Thạnh

(BĐ) - Chiều 29.5, tại SVĐ thị 
trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 
Thạnh, Sở Công Thương tổ chức 
khai mạc Phiên chợ Hàng Việt 
về miền núi - huyện Vĩnh Thạnh  
năm 2022. 

Diễn ra từ ngày 29.5 đến 
5.6.2022, Phiên chợ có khoảng 
100 gian hàng của hơn 40 DN 
trong và ngoài tỉnh, bày bán 
các mặt hàng: Thực phẩm tiêu 
dùng, quần áo, hàng công nghệ 
phẩm, điện gia dụng, gỗ mỹ 
nghệ… Trong đó, có khoảng 20 
gian hàng tiêu chuẩn bán sản 
phẩm nông sản, công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 
của 13 DN, HTX, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn huyện 
Vĩnh Thạnh.

Phiên chợ Hàng Việt về 
miền núi tại huyện Vĩnh Thạnh 
là cơ hội để các DN hàng Việt 
Nam giới thiệu sản phẩm, 
hiểu thêm nhu cầu, thị hiếu 
của người tiêu dùng, nhất là 
người tiêu dùng miền núi. Dịp 
này, các DN, cơ sở làng nghề 
truyền thống của tỉnh có nhiều 
cơ hội phát triển kênh phân 
phối hàng hóa tại địa phương, 
tạo mối liên kết chặt chẽ giữa 
nhà sản xuất - nhà phân phối - 
đại lý bán lẻ. Phiên chợ lần 
này vừa kích cầu tiêu dùng 
nội địa vừa thỏa mãn nhu cầu 
mua sắm của người dân huyện  
Vĩnh Thạnh.                      HẢI YẾN
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Bình Định

Ngày 26.5, Sở Nội vụ có báo cáo về Chỉ số PAR 
INDEX và Chỉ số SIPAS năm 2021. Theo Phó Giám 
đốc Sở Nội vụ Trịnh Xuân Long, trên cơ sở phân 
tích các nội dung có liên quan đến kết quả các 
chỉ số của tỉnh, các nội dung cần khắc phục để 
nâng cao các chỉ số trong thời gian đến là: Các 
sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC còn 
ít; chưa kịp thời xử lý các văn bản trái pháp luật 
do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị; 
chưa thường xuyên rà soát, cập nhật các TTHC 
trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và trên website 
các cơ quan, đơn vị; công tác khắc phục các tồn 

tại, hạn chế sau thanh tra, kiểm tra về phân cấp 
chưa được quan tâm theo dõi; vẫn còn một số 
cơ quan, địa phương không chấp hành đúng 
quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính; cán 
bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn về chuyên 
môn, nghiệp vụ theo quy định. 

Cùng với đó là tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến 
mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến chưa 
đạt yêu cầu; số lần đi lại để giải quyết TTHC từ 4 
lần trở lên của người dân, tổ chức vẫn còn; việc 
thực hiện xin lỗi đối với những hồ sơ giải quyết 
TTHC bị trễ hẹn chưa được thực hiện nghiêm túc… 

Cải cách hành chính chuyển biến 
tích cực, người dân thêm hài lòng 

CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH

Chỉ số cải cách hành chính và 
Chỉ số sự hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính 
nhà nước năm 2021 của tỉnh 
đều tăng so với năm 2020 là 
tín hiệu tích cực đáng  
ghi nhận.   

Điểm sáng cải cách  
thủ tục hành chính 

Theo kết quả công bố, chỉ 
số Cải cách hành chính (PAR 
INDEX) năm 2021 của tỉnh Bình 
Định đạt 86,7%, xếp hạng 30/63 
tỉnh, thành phố; tăng 2,73 điểm 
và tăng 1 bậc so với năm 2020. 
Tỉnh tăng hạng ở 4/8 lĩnh vực 
so với năm 2020, gồm: Công tác 
chỉ đạo điều hành cải cách hành 
chính (đứng vị trí 35/63, tăng 5 
bậc); xây dựng và tổ chức thực 
hiện văn bản quy phạm pháp 
luật (37/63, tăng 6 bậc); cải cách 
thủ tục hành chính (31/63, tăng 
31 bậc); cải cách tổ chức bộ máy 
hành chính (46/63, tăng 14 bậc). 

Nổi bật nhất là cải cách thủ 
tục hành chính (TTHC) khi đạt 
12,96/13,5 điểm (đạt 96,02%, cao 
hơn 0,87% so với giá trị trung 
bình cả nước). Theo báo cáo 
của Bộ Nội vụ, năm 2021 ghi 
nhận 34/63 tỉnh, thành có chỉ 

số thành phần cải cách TTHC 
tăng cao hơn so với năm 2020, 
trong đó tăng cao nhất là Bình 
Định (13,48%). 

Nhiều tiêu chí, tiêu chí 
thành phần cải cách TTHC 
của tỉnh đạt điểm tối đa như: 
Thực hiện quy định về ban 
hành TTHC theo thẩm quyền; 
xử lý các vấn đề phát hiện qua 
rà soát TTHC; công bố TTHC 

và danh mục thủ tục TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết 
của các cấp chính quyền trên 
địa bàn tỉnh; tỷ lệ TTHC thực 
hiện việc tiếp nhận, trả kết 
quả tại bộ phận một cửa; số 
TTHC hoặc nhóm TTHC được 
giải quyết theo hình thức liên 
thông cùng cấp, giữa các cấp 
chính quyền…

Đáng chú ý, kết quả giải 

quyết TTHC của tỉnh bị trừ rất ít 
điểm. Trong năm 2021, tỷ lệ hồ 
sơ TTHC giải quyết đúng hạn 
của các cơ quan chuyên môn 
cấp tỉnh đạt 99,69% (trừ 0,0047 
điểm); của UBND cấp huyện 
đạt 98,7% (trừ 0,0196 điểm), của 
UBND cấp xã đạt 98,71% (trừ 
0,0129 điểm).

Qua kết quả chỉ số PAR 
INDEX năm 2021, tỉnh cần tiếp 
tục quan tâm đến 3 lĩnh vực 
giảm điểm, giảm vị trí, gồm: Cải 
cách tài chính công, hiện đại hóa 
hành chính, xây dựng và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức. 

Nâng cao sự hài lòng 
của người dân, tổ chức 

Một trong những tiêu chí 
quan trọng trong đánh giá 
chung về Chỉ số PAR INDEX 
và tác động của cải cách hành 
chính đến sự phát triển KT-XH 
của tỉnh là kết quả khảo sát sự 
hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước (SIPAS). 

Tỉnh Bình Định có Chỉ số 
SIPAS năm 2021 đạt 87,67%, xếp 
hạng 23/63 tỉnh, thành (tăng 6 
bậc so với năm 2020). Theo Sở 
Nội vụ, bên cạnh những điểm 
tích cực, kết quả 5 chỉ số thành 
phần của SIPAS cho thấy vẫn 
còn những hạn chế cần khắc 
phục để nâng cao sự hài lòng 
của người dân, tổ chức.

Cụ thể, chỉ số hài lòng về 
tiếp cận dịch vụ hành chính 
công đạt 90,16%, cao hơn giá trị 
trung bình chung của cả nước 
(88,66%); tuy nhiên, qua kết 
quả khảo sát, tỷ lệ người dân, 
tổ chức được tiếp cận thông tin 
qua mạng internet còn thấp (đạt 
18,75%). 

Chỉ số hài lòng về TTHC đạt 
89,52%, cao hơn giá trị trung 
bình chung (88,48%); nhưng tỷ 
lệ người dân, tổ chức được biết 
thông tin về TTHC qua mạng 
internet còn thấp (chỉ 12,75%). 

Chỉ số hài lòng về công 
chức giải quyết TTHC đạt 
87,18%, thấp hơn giá trị trung 
bình chung (88,25%). Qua khảo 
sát, mặc dù người dân, tổ chức 
không bị gây phiền hà, sách 
nhiễu hoặc gợi ý nộp thêm tiền 
ngoài khoản phí, lệ phí theo quy 
định, nhưng tình trạng người 
dân, tổ chức phải đi lại nhiều 
lần vẫn còn diễn ra (4 lần: 1,5%; 
trên 4 lần: 0,25%).

Chỉ số hài lòng về cung 
ứng dịch vụ hành chính công, 
kết quả giải quyết TTHC đạt 
90,78%, cao hơn giá trị trung 
bình chung (89.52%). Song, 
khảo sát cho thấy còn những 
hạn chế như: Việc ghi giấy hẹn 
tại các bộ phận một cửa chưa 
được thực hiện nghiêm túc, đầy 
đủ theo quy định, vẫn còn tình 
trạng công chức “hẹn miệng” 
thay vì viết giấy hẹn trả kết quả 
theo quy định. 

                                          HOÀI THU

PHÙ CÁT:

8 đảng viên bị 
thi hành kỷ luật

(BĐ) - Phó Bí thư Thường 
trực Huyện ủy Phù Cát Nguyễn 
Thị Tuyết cho biết: Từ đầu năm 
2022 đến nay, Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra 
Huyện ủy đã tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật 
đảng trong toàn Đảng bộ huyện. 

Trong đó, Ban Thường vụ 
Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, 
giám sát đối với 2 đảng viên và 
1 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm 
tra Huyện ủy kiểm tra 2 tổ chức 
đảng. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy 
ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi 
hành kỷ luật đối với 2 đảng viên 
(khai trừ 1, khiển trách 1); các 
đảng bộ và chi bộ cơ sở thi hành 
kỷ luật đối với 6 đảng viên bằng 
hình thức khiển trách.         N.HÂN

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân  
về phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Ngày 26.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban 
hành Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên 
truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 06-NQ/TW ngày 24.1.2022 của Bộ Chính 
trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát 
triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Mục đích đặt ra là giúp cấp ủy, tổ chức 
đảng các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo 
và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết số 06-NQ/TW; nâng cao nhận thức 
và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ 
và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong 
nhân dân về quy hoạch, xây dựng, quản lý 
và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo hướng dẫn, về tổ chức học tập, 
quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng, các 
địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh chỉ 
đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 
số 06-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 
Nội dung học tập, quán triệt là quan 

điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn, các nhiệm 
vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị 
quyết số 06-NQ/TW và các nội dung có liên 
quan. Hình thức tổ chức thông qua hội nghị 
cán bộ chủ chốt, các lớp học tập, quán triệt, 
kết hợp với tự học, tự nghiên cứu của cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 
viên, hội viên; các hình thức khác phù hợp 
với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Về công tác tuyên truyền,  các cấp ủy, 
tổ chức đảng, MTTQ, các tổ chức chính 
trị - xã hội, lãnh đạo các địa phương, cơ 
quan, đơn vị trong tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh 
việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị 
quyết số 06-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và 
nhân dân thông qua sinh hoạt chi bộ, đoàn 
thể, cơ quan, đơn vị, các buổi tọa đàm, trao 
đổi… và thông qua các phương tiện thông 

tin, tuyên truyền. 
Các cơ quan thông tin, tuyên truyền của 

tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở 
các chuyên trang, chuyên mục phổ biến sâu 
rộng nội dung trọng tâm của Nghị quyết 
số 06-NQ/TW. Qua đó, góp phần nâng cao 
nhận thức và hành động trong quán triệt, 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/
TW và các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước liên 
quan đến công tác quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển bền vững đô thị. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các 
tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các địa 
phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng 
chương trình, kế hoạch, đề án… để thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW 
gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng 
bộ ở cấp mình.

                                                                           M.LÂM

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính của tỉnh.                               Ảnh: M.LÂM
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Bình ĐịnhSỨC KHỎE

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

GÓC DINH DƯỠNG

Thói quen ăn uống giúp giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư

6 tháng đầu năm 2022, ngành Y tế 
tập trung tiêm vắc xin phòng Covid-19 
cho các trường hợp từ 12 đến dưới 18 
tuổi và 5 đến dưới 12 tuổi. Đến nay, 
99,8% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được 
tiêm 1 mũi vắc xin phòng Covid-19, 
96,7% tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Đối với 
trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tổ chức tiêm 
mũi 1 vắc xin cho 53.907/169.534 trẻ. 

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Giám 
đốc Sở Y tế, chia sẻ: Đối với công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, ngành Y tế 
phối hợp với các sở, ngành, địa phương 
tổ chức thành công các chiến dịch tiêm 
chủng vắc xin phòng Covid-19. Đến 
nay, số trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã 
được tiêm chủng đủ 2 mũi, đạt tỷ lệ 
gần 97%, đồng thời đẩy nhanh tiến độ 
tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 
tuổi. Cùng với đó, ngành Y tế đã đảm 
bảo triển khai tốt các chương trình y 
tế và các nhiệm vụ chuyên môn khám 
chữa bệnh liên quan đến trẻ em. 

Huyện Tuy Phước có khoảng 20.000 
trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong diện tiêm 
chủng vắc xin phòng Covid-19. Bác sĩ 
CKII Dương Ngọc Hùng, Giám đốc 
TTYT huyện, cho biết: Bên cạnh công 
tác chăm sóc sức khỏe khác, chúng tôi 
tập trung ưu tiên tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 
và tiêm đủ mũi cho trẻ từ 12 đến dưới 
18 tuổi. Sau đó tiếp tục tiêm vắc xin 
mũi 4 cho người trên 18 tuổi.

Theo ông Nguyễn Văn Trung, từ đầu 
năm, ngành Y tế đã chủ động giám sát 
chặt chẽ các dịch bệnh truyền nhiễm 
như: Sốt xuất huyết, sởi, bệnh tay chân 
miệng, các bệnh dịch phát sinh theo 
mùa thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là 
dịch bệnh Covid-19, qua đó đã kịp thời 
khống chế không để có dịch lớn xảy ra 
trên địa bàn tỉnh; một số bệnh truyền 
nhiễm gây dịch xảy ra rải rác ở các địa 
phương đã được các cơ sở y tế phát 

hiện sớm, cách ly và dập tắt kịp thời. 
Công tác tiêm chủng mở rộng tiếp tục 
được duy trì, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi 
tiêm chủng đầy đủ và các loại vắc xin 
khác trong chương trình tiêm chủng 
mở rộng (DPT mũi 4, sởi - rubella và 
viêm não Nhật Bản B) đạt tỷ lệ cao; việc 
tiêm chủng diễn ra an toàn, không có 
tai biến nặng, tử vong do tiêm chủng. 

Bên cạnh đó, ngành Y tế từng bước 
cải thiện tình trạng sức khỏe trẻ em 
của người dân trên địa bàn tỉnh, tập 
trung giảm tử vong sơ sinh, giảm tử 
vong trẻ dưới 1 tuổi và 5 tuổi. Đặc biệt, 
tập trung ưu tiên các vùng khó khăn, 
vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; tăng 
cường tiếp cận và nâng cao chất lượng 
dự phòng các bệnh lây truyền từ cha 
mẹ sang con. 

Chị Nguyễn Thị Nam, nữ hộ sinh 

tại Khoa Sản, TTYT huyện Vân Canh, 
chia sẻ: Để theo dõi tình hình sức khỏe 
mẹ và bé, chúng tôi triển khai Sổ theo 
dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em. Đồng thời, 
chúng tôi thực hiện sàng lọc trước sinh 
và sàng lọc sơ sinh miễn phí cho một 
số đối tượng theo quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Trung, so 
với cùng kỳ năm 2021, nhìn chung các 
hoạt động những tháng đầu năm của 
Ngành Y tế về công tác trẻ em đều đạt 
các kết quả khả quan, các chương trình 
y tế dự phòng và các nhiệm vụ chuyên 
môn khám chữa bệnh liên quan đến trẻ 
em đều đang được thực hiện tốt. Dịch 
bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm 
soát, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân 
miệng, sởi và các bệnh truyền nhiễm 
khác giảm mạnh so với năm 2021. 

ĐỖ THẢO

Nỗ lực chăm sóc sức khỏe 
toàn diện cho trẻ em
Năm 2021, toàn tỉnh tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2022, cùng với công tác 

phòng, chống dịch, ngành Y tế còn tập trung vào nhiều mục tiêu y tế khác để đảm bảo công tác chăm sóc sức 
khỏe người dân toàn diện, trong đó ưu tiên cho công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Ngành Y tế các địa phương tập trung tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 
Ảnh: ĐỖ THẢO

Viêm kết mạc (đau mắt đỏ) là 
bệnh nhiễm trùng - nhiễm khuẩn 
mắt thường gặp, nguyên nhân do vi 
rút hoặc vi khuẩn gây ra, đôi khi do 
một số tác nhân dị ứng, có thể điều 
trị và phòng tránh được. Tuy nhiên có 
đến 30% bệnh nhân Covid-19 mắc di 
chứng kéo dài với nhiều triệu chứng 
liên quan đến mắt như khô mắt, nặng 
mắt, đau mắt, viêm kết mạc… nhưng 
nhiều khi người bệnh không biết 
hoặc bỏ qua, đặc biệt với trẻ em. 

Theo bác sĩ chuyên khoa, viêm kết 
mạc hậu Covid-19 ở trẻ em thường 
có biểu hiện đỏ mắt ở các phần màu 
trắng của mắt, nếu không được chăm 
sóc, vệ sinh mắt đúng cách, tình trạng 
có thể sẽ nặng hơn, dẫn đến những 
tổn thương khó lường, thậm chí nếu 
không điều trị kịp thời có thể gây 
mất thị lực, mù lòa. Không chỉ có vậy, 
trong một số trường hợp, dấu hiệu đỏ 
mắt không đơn thuần là viêm kết mạc 
mà là một số tình trạng nguy hiểm 
hơn, như viêm màng bồ đào trước 
(một tình trạng viêm phần trước nhãn 
cầu), liên quan đến bệnh lý đáp ứng 
viêm hệ thống đa cơ quan.

Vì thế, ngay sau khi thấy có những 
biểu hiện của viêm kết mạc hậu 
Covid-19 ở trẻ em, cha mẹ nên đưa 
con đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt 
để được thăm khám, chẩn đoán và 
can thiệp kịp thời, tránh trường hợp 
chủ quan, tự chữa tại nhà, sẽ dẫn đến 
nhiều nguy hại cho đôi mắt của trẻ.

Cha mẹ cũng nên lưu ý biện 
pháp phòng tránh viêm kết mạc hậu 
Covid-19 ở trẻ bằng cách: Vệ sinh 
mắt cho trẻ bằng nước muối sinh lý 
0,9%, nhằm rửa trôi vi rút và các yếu 
tố gây viêm khỏi bề mặt nhãn cầu, 
giúp sự hồi lưu nước mắt và hồi phục 
nhanh hơn trong các trường hợp đau 
đỏ mắt. Hạn chế cho trẻ nhìn điện 
thoại, máy tính, các thiết bị điện tử 
trong thời gian dài để tránh bị mỏi 
mắt, tổn thương võng mạc.                   

THÙY VY 
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Cẩn trọng với 
viêm kết mạc 

hậu Covid-19 ở trẻ

biết đến là có thể giúp giảm nguy cơ 
ung thư. Tỏi là một nguồn tự nhiên của 
một hợp chất có tên allicin có đặc tính 
chống ung thư, đặc biệt giúp giảm nguy 
cơ phát triển ung thư dạ dày.

Tăng cường ăn các loại rau họ 
cải. Các loại rau họ cải như súp lơ, 
bông cải xanh và cải bó xôi, là những 

thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, là 
nguồn tự nhiên của một hợp chất thực 
vật được gọi là sulforaphane. Một số 
nghiên cứu cho thấy hợp chất này có 
đặc tính chống ung thư, ăn một số loại 
rau họ cải cho phép đào thải nhiều hợp 
chất gây ung thư ra khỏi cơ thể hơn.

Chọn dầu ô liu làm nguồn chất 
béo. Chất béo lành mạnh là một phần 
thiết yếu của chế độ ăn uống lành 
mạnh. Đặc biệt, dầu ô liu có thể giúp 
giảm nguy cơ ung thư. Nhiều kết quả 
nghiên cứu cho thấy những người 
thường xuyên dùng dầu ô liu hàng 
ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư 
thấp hơn 31% so với những người 
không có thói quen này. 

Bỏ hoặc giảm uống rượu, bia. Bạn 
càng uống ít rượu, bia thì nguy cơ mắc 
ung thư vú, gan, đại trực tràng, thực 
quản, dạ dày và miệng càng thấp. Bạn 
có thể giới hạn tổng lượng đồ uống có 

cồn mà bạn tiêu thụ trong một ngày 
hoặc ngừng uống rượu, bia hoàn 
toàn. Nếu bạn có thói quen uống 
rượu, bia hàng ngày và nay muốn bắt 
đầu cắt giảm, hãy thử thay thế bằng 
nước trái cây lên men, thử nghiệm 
các công thức pha chế cocktail hoặc 
uống trà.

Hạn chế các loại thịt đã qua chế 
biến. Bạn nên sớm hạn chế sử dụng 
các loại thực phẩm chế biến sẵn sử 
dụng nguyên liệu là thịt. Nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng tiêu thụ thịt hun khói, 
đã qua chế biến và bảo quản có liên 
quan đến việc tăng nguy cơ ung thư, 
đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân 
loại thịt đã qua chế biến bao gồm 
giăm bông, thịt xông khói, xúc xích 
là chất gây ung thư nhóm 1, đặc biệt 
là ung thư ruột và dạ dày.

(Theo SK&ĐS)

Qua nghiên cứu và thực tiễn cho 
thấy, có một số loại thực phẩm, khi 
ăn hàng ngày, có thể giúp giảm nguy 
cơ mắc bệnh. Dưới đây là 6 thói quen 
ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ 
mắc bệnh ung thư nói chung.

Thực hiện theo chế độ ăn kiêng 
dựa trên thực vật để phòng ngừa 
ung thư. Chế độ ăn kiêng dựa trên 
thực vật không có nghĩa là bạn phải 
tránh hoàn toàn thịt. Thay vào đó, 
phần lớn đĩa thức ăn của bạn đến từ 
các nguồn thực vật như nông sản, các 
loại hạt và các loại đậu. Thịt bò, sữa, 
trứng và các thực phẩm có nguồn 
gốc động vật khác vẫn có thể là một 
phần của chế độ ăn uống tổng thể 
của bạn, nhưng chỉ với số lượng ít 
hơn so với trước.

Thêm tỏi vào bữa ăn. Ngoài việc 
mang lại cho món ăn hương vị độc 
đáo, tỏi còn có một lợi ích ít được 

Nên hạn chế các sản phẩm chế biến sẵn, nhất là 
những sản phẩm sử dụng nguyên liệu là thịt.
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Bình Định

Trong tuần làm việc thứ 2 
của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 
khóa XV (từ ngày 30.5 - 3.6), 
Quốc hội thảo luận nhiều vấn 
đề quan trọng trong chương 
trình nghị sự.

Quốc hội dành cả ngày đầu 
tiên của tuần làm việc để thảo 
luận tại hội trường về việc 
thực hiện chính sách, pháp 
luật về công tác quy hoạch kể 
từ khi Luật Quy hoạch có hiệu 
lực thi hành.

Ngày 1.6, Quốc hội thảo 
luận cả ngày tại hội trường 
về: Đánh giá bổ sung kết quả 
thực hiện kế hoạch phát triển 
KT-XH và ngân sách Nhà nước 
năm 2021; tình hình thực hiện 
kế hoạch phát triển KT-XH và 
ngân sách Nhà nước những 
tháng đầu năm 2022; tổng kết 
việc thực hiện Nghị quyết số 
42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 
về thí điểm xử lý nợ xấu của 
các tổ chức tín dụng và việc 
kéo dài thời hạn áp dụng toàn 
bộ quy định của Nghị quyết số 
42/2017/QH14 ngày 21.6.2017. 

Quốc hội sẽ thảo luận về quy hoạch, 
nợ xấu, quyết toán ngân sách

Tuần làm việc thứ 2 của Kỳ 
họp thứ 3 (từ ngày 30.5 - 3.6), 
Quốc hội thảo luận nhiều 
vấn đề quan trọng; trong đó 
dành cả ngày đầu thảo luận 
việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về công tác quy hoạch.

Nội dung này sẽ tiếp tục được 
thảo luận trong sáng ngày 2.6.

Trong phiên họp chiều 
cùng ngày, các đại biểu thảo 
luận về phê chuẩn quyết toán 
ngân sách Nhà nước năm 2020; 
công tác thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí năm 2021. 
Các nội dung này được phát 
thanh và truyền hình trực 
tiếp để cử tri và nhân dân 
quan tâm theo dõi.

Trong tuần, các đại biểu sẽ 
nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm 
tra Chủ trương đầu tư các dự 
án xây dựng công trình đường 

bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - 
Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh 
Hòa - Buôn Ma Thuột (giai 
đoạn 1); Biên Hòa - Vũng Tàu 
(giai đoạn 1); Tờ trình và Báo 
cáo thẩm tra về Chủ trương 
đầu tư Dự án đường Vành đai 
4 vùng thủ đô Hà Nội và Dự 
án đường Vành đai 3 TP Hồ 
Chí Minh và thảo luận tại tổ 
về các nội dung này.

Quốc hội sẽ nghe trình các 
dự án: Luật Dầu khí; Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện và 
thảo luận tại hội trường về 

một số nội dung còn ý kiến 
khác nhau của dự án Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ; thảo luận 
tại tổ về dự án Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình (sửa 
đổi) và dự án Luật Thực hiện 
dân chủ ở cơ sở.

Quốc hội nghe trình dự 
thảo Nghị quyết về thí điểm 
mô hình tổ chức hoạt động lao 
động, hướng nghiệp, dạy nghề 
cho phạm nhân ngoài trại giam 
và thảo luận nội dung này tại 
hội trường.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Đền Voi Phục, 
đền Quán Thánh đón 
bằng xếp hạng di tích 
quốc gia đặc biệt

Sáng 29.5, quận Ba Đình 
(Hà Nội) long trọng tổ chức lễ 
đón nhận Bằng xếp hạng di tích 
quốc gia đặc biệt “Thăng Long 
tứ trấn” gồm đền Voi Phục và 
đền Quán Thánh.

Quận Ba Đình có 74 di tích 
lịch sử văn hóa. Trong đó, Trấn 
Tây (đền Voi Phục) và Trấn Bắc 
(đền Quán Thánh) là một trong 
những biểu tượng của Thăng 
Long - Hà Nội. Trấn Tây thờ 
Đức Thượng đẳng Phúc thần 
Linh Lang Đại Vương - vị 
thần đã có công giúp vua Lý 
Thánh Tông đánh giặc Vĩnh 
Trinh (giặc Tống). Đền Quán 
Thánh là nơi thờ Đức Huyền 
Thiên Trấn Vũ, vị thần trấn giữ 
cửa ngõ phía Bắc thành Thăng 
Long xưa.

Tại buổi lễ, quận Ba Đình 
đã tổ chức rước Bằng xếp hạng, 
tuyên Chúc văn và tổ chức dâng 
hương tại di tích đền Voi Phục 
và đền Quán Thánh.  

(Theo nhandan.vn)

Vượt lên nhiều bộ phim hoạt 
hình tiêu biểu của nhiều quốc 
gia, phim hoạt hình Giấc mơ gỏi 
cuốn của đạo diễn trẻ Mai Vũ 
(Việt Nam) đã được trao giải Light 
on Women Award 2022 tại Liên 
hoan phim (LHP) Cannes 2022.

Giấc mơ gỏi cuốn (Spring Roll 
Dream) dài 9 phút, xoay quanh 
một gia đình người Việt tại Mỹ, 
trong đó xây dựng hình tượng 
một người cha già cô đơn, muốn 
kết nối với con cháu nhưng chỉ 

biết biểu lộ cảm xúc qua việc 
nấu nướng. Đạo diễn đặt tác 
phẩm trong bối cảnh khác biệt 
văn hóa phương Tây - phương 
Đông, ở đó người trẻ muốn xây 
dựng cái tôi, còn người già khó 
khăn trong việc hòa nhập. Khai 
thác chủ đề khoảng cách thế hệ 
và thông qua văn hóa ẩm thực, 
bộ phim truyền thông điệp về 
xây dựng tình yêu gia đình.

Với việc chiến thắng giải 
thưởng này, đạo diễn Mai Vũ 

đã góp phần khẳng định tiềm 
năng phát triển của hoạt hình 
Việt Nam.

Mai Vũ sinh năm 1992 tại 
TP HCM, bắt đầu gắn bó với 
hoạt hình từ năm 2011, là đạo 
diễn hơn 70 tập bộ Xin chào Bút 
Chì - loạt phim hoạt hình stop 
motion đầu tiên của Việt Nam. 
Năm 2020, cô sang Anh du học 
ngành hoạt hình, tốt nghiệp 
tháng 3 năm nay.

(Theo baovanhoa.vn)Đạo diễn Mai Vũ.

Phim hoạt hình về món ăn Việt đoạt giải 
tại LHP Cannes 2022

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. 

5 tháng, Việt Nam 
xuất siêu 516 triệu USD

Theo Tổng cục Thống kê, 
trong tháng 5, Việt Nam ước 
tính nhập siêu 1,73 tỷ USD. Tuy 
nhiên, tính chung 5 tháng đầu 
năm 2022, cán cân thương mại 
hàng hóa ước tính xuất siêu 516 
triệu USD. Con số này vẫn cải 
thiện hơn so với cùng kỳ năm 
trước khi nhập siêu 1,24 tỷ USD.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất 
khẩu 5 tháng đầu năm 2022, 
nhóm hàng công nghiệp chế biến 
chiếm nhiều nhất với 88,6%. Về 
cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, 
nhóm hàng tư liệu sản xuất 
chiếm nhiều nhất với 93,9%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu 
hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022, 
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu 
lớn nhất của Việt Nam với kim 
ngạch ước đạt 46,7 tỷ USD. 
Trung Quốc là thị trường nhập 
khẩu lớn nhất của Việt Nam với 
kim ngạch ước đạt 49,6 tỷ USD.

15 hiệp định thương mại tự 
do đã được ký kết đang hỗ trợ 
đắc lực cho hoạt động thương 
mại của Việt Nam với nhiều thị 
trường lớn.   (Theo nhandan.vn)

Chiều 29.5, các quận nội 
thành Hà Nội mưa lớn trong 
hơn hai t iếng,  hàng loạt 
tuyến phố ngập sâu, nhiều 
xe chết  máy,  giao thông 
đình trệ, hỗn loạn.

Công ty thoát nước Hà 
Nội đã huy động hàng trăm 
nhân viên ứng trực tại các 
điểm ngập. Các cửa ga hồ 
Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố 
Mè, trạm bơm Yên Sở, Đồng 
Bông 1-2, Cổ Nhuế đã được 
vận hành để tiêu úng.

Trung tâm Dự báo Khí 

tượng thủy văn quốc gia 
ghi nhận, quận Cầu Giấy 
mưa to nhất với lượng gần 
170 mm trong vòng hai giờ, 
tiếp theo là Tây Hồ 150 mm, 
Hoàng Mai 120 mm. Các 
quận Nam Từ Liêm, Thanh 
Xuân,  Ba Đình và huyện 
Thanh Trì lượng mưa trên 
100 mm. Nguyên nhân mưa 
là tác động của rãnh áp thấp 
có trục đi qua Bắc Bộ, vốn 
gây mưa nhiều ngày nay ở 
miền Bắc. 

(Theo VnExpress.net)

Giao thông Hà Nội hỗn loạn 
sau cơn mưa

Tối 29.5, CA tỉnh Phú Yên cho biết đã phối hợp 
với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ CA bắt được Đoàn 
Minh Hải (34 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Trung, 
thị xã Đông Hòa), nghi phạm gây ra vụ án mạng 
làm 3 người trong một gia đình chết được phát 
hiện vào sáng cùng ngày. 

Nghi phạm Hải bị bắt tại quận 12, TP HCM 
và đang được di lý về Phú Yên để phục vụ công 
tác điều tra.

Như đã thông tin, sáng 29.5, người dân phát 
hiện ông Nguyễn Cu (60 tuổi) cùng vợ là bà Lê Thị 
Liền (58 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Dương (28 
tuổi) chết trong nhà, hiện trường có nhiều vết máu. 
Ngay sau đó, lực lượng điều tra và các cơ quan 
chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi. 

Vụ cha, mẹ và con gái chết trong nhà: 
Đã bắt được nghi phạm tại TP HCM

Nghi phạm Đoàn Minh Hải.   
Ảnh do CA cung cấp

Chị Dương không sống 
chung với Đoàn Minh Hải 
trong nhiều năm, chị và 
con gái 3 tuổi sống chung 
nhà với cha mẹ ruột. Dù 
không sống chung nhưng 
Hải thường xuyên về nhà 
cha mẹ vợ cũ lớn tiếng, 
giành nuôi con.

CA xác định con gái chị 
Dương hiện ở nhà ông bà 
nội cách nhà các nạn nhân 

chừng 500 m. Trong khi đó, ngày 29.5, Đoàn Minh 
Hải không có mặt ở nơi cư trú.  

(Theo tuoitre.vn)
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Bình Định

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 34 - 360C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn:
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. 

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 Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. 
Sóng cao 2 - 3 m.             

                                                                                             (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 30.5.2022

THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

Cơ sở nhà đất số 254 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn 
1. Tài sản đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 254 đường 
Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, cụ thể như sau:

• Giới cận: Hướng Tây Nam giáp đường Lê Hồng Phong, các hướng còn 
lại giáp nhà dân.

• Quyền sử dụng đất:
- Diện tích: 99,7 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
• Tài sản gắn liền với đất: 
- Diện tích sàn xây dựng: 332,1 m2

- Hiện trạng: Nhà 03 tầng + 01 tầng lửng, khung BTCT, tường xây gạch, 
nền lát gạch ceramic, mái tole, mã hiệu N2.

• Đối với tài sản gắn liền với đất bán theo hiện trạng thực tế, không kiểm 
tra chi tiết và chất lượng công trình.
Giá khởi điểm: 11.858.511.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, tám 

trăm năm mươi tám triệu, năm trăm mười một nghìn đồng). Giá trên không 
bao gồm thuế VAT.

       Trong đó:  - Giá trị đất: 10.967.000.000 đồng.
                          - Giá trị nhà:     891.511.000 đồng.
Bước giá: 475.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng)
Tiền đặt trước: 2.016.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm mười sáu  

triệu đồng)
2. Tiền đặt trước nộp đúng số tiền như trên vào tài khoản CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH tại các ngân hàng sau:
- Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định
- Tài khoản số: 1355777777 tại VCB Quy Nhơn
- Tài khoản số: 55810000858888 tại BIDV Quy Nhơn
- Tài khoản số: 58010006666888 tại BIDV Bình Định
- Tài khoản số: 110609331111 tại Vietinbank Bình Định
3. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/tài sản.
4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày Thông báo đến 16 giờ trước ngày mở 

cuộc đấu giá.

5. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, 
hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu 
giá, gồm:

- 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty phát hành)
- 01 chứng từ nộp tiền đặt trước
- 01 bản sao giấy CMND hoặc giấy chứng nhận ĐKKD
- 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.
6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết Thông 

báo đến 16 giờ 30 phút thứ Tư ngày 15.6.2022 tại Văn phòng Công ty Đấu giá 
Hợp danh Bình Định; địa chỉ: Số 120 - Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định. 

7. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
8. 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.
9. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ 30 phút thứ Bảy 

ngày 18.6.2022 tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, số 281 đường 
Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

10. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Chia thành 2 đợt.
  + Đợt 1: Nộp 50% giá trị tài sản trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. 
  + Đợt 2: Nộp 50% giá trị tài sản trúng đấu giá còn lại trong vòng 60 ngày 

tiếp theo kể từ ngày kết thúc nộp tiền đợt 1.
11. Người trúng đấu giá nộp lệ phí trước bạ nhà, đất theo quy định của 

Nhà nước; nộp phí Công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự làm 
thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất.

12. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Sở Tài chính Bình Định.
	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; 

Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com     
Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386

Xem website: https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn
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MỜI THAM GIA 
CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG 

TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN IX (NĂM 2022)
Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của 

thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp các 
em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng 
ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai, UBND tỉnh Bình 
Định đã phát động Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi 
đồng tỉnh Bình Định lần thứ IX (năm 2022) (sau đây gọi tắt là 
Cuộc thi).
 Đối tượng dự thi
Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 

18 tuổi (có ngày sinh từ 31.8.2004 đến 31.8.2016), có hộ khẩu tại 
Bình Định đều có quyền dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các 
em ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.
 Lĩnh vực dự thi
- Đồ dùng dành cho học tập.
- Phần mềm tin học.
- Sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.
- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
 Hồ sơ tham dự Cuộc thi
- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (01 bản);
- Mô hình, sản phẩm dự thi (01 mô hình); 
- Bản thuyết minh sản phẩm dự thi (02 bản);
- Ảnh tác giả (mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ họ, tên 

ở mặt sau);
- Bản sao giấy khai sinh của người dự thi (mỗi tác giả 01 bản).

 Thời gian nhận hồ sơ
- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 30.5.2022 

(tính theo dấu bưu điện).
- Thời gian tổ chức lễ trao giải: Dự kiến đầu tháng 9.2022.
 Địa điểm nhận hồ sơ dự thi
- Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256-3828598, Email: lhhbdinh@gmail.com
Website: http://bidiusta.binhdinh.gov.vn
- Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Địa chỉ: 08 Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256-3820163, Email: vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn
- Tỉnh Đoàn Bình Định
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, KV 5, phường Quang Trung, TP Quy 

Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256-6250277, Email: banphongtraobinhdinh@gmail.com
 Giải thưởng
- 01 Giải đặc biệt, trị giá: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng)
- 05 giải nhất, mỗi giải trị giá: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng). 
- 10 giải nhì, mỗi giải trị giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).
- 15 giải ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
- 25 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng 

(Ba triệu đồng).
Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi xin vui lòng truy cập:

Website: http://bidiusta.binhdinh.gov.vn
Email: lhhbdinh@gmail.com - Điện thoại: (0256) 3828598

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng 
lao động như sau:

I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU: 
1. Số lượng chỉ tiêu: 08 nam công nhân điện.
2. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành về điện. Ưu tiên đối tượng 

tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.
- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi tính đến ngày 30.06.2022. 
* Đối với bộ đội xuất ngũ: Không quá 27 tuổi tính đến ngày 30.06.2022.
- Sức khỏe: Đạt từ loại II trở lên theo quy định của cơ quan y tế có thẩm quyền.
- Chiều cao: Từ trên 1m60.
- Thị lực: Không bị các tật khúc xạ. Thị lực từ 7/10 trở lên ở một mắt và tổng 

thị lực 2 mắt từ 14/10 trở lên.
- Cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Điện lực Bình Định.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
- Đơn đăng ký dự thi tuyển dụng lao động (theo mẫu phụ lục 1).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phụ lục 2) có xác nhận của UBND xã, phường, thị 

trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (thời gian từ 
ngày xác nhận đến ngày tổ chức thi tuyển không quá 6 tháng).

- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu, CMND/CCCD.
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ. Khi được 

tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại. Đối với các 
trường hợp tốt nghiệp trong năm 2022 nhưng chưa nhận bằng tốt nghiệp có thể 
nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có 
thẩm quyền cấp tính đến ngày tổ chức thi tuyển (cơ quan y tế là bệnh viện huyện, 
quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).

- 02 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng).
- Các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên - nếu có.
Ngoài bìa hồ sơ tuyển dụng phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email 

liên lạc.

III. NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo này đến 16 giờ ngày 15.06.2022.
Các thông tin chi tiết và mẫu đơn đăng ký dự thi, mẫu sơ yếu lý lịch được 

đăng tải lên trang web của Công ty tại địa chỉ https://pcbinhdinh.cpc.vn. Xem tại 
mục Thông báo (góc trái phía trên trang web).
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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

Chính quyền TP Thượng Hải (Trung 
Quốc) ngày 29.5 đã công bố các bước 
tiếp theo để khôi phục các hoạt động trở 
lại bình thường và sẽ nới lỏng các biện 
pháp phòng dịch trong tuần tới.

Trong khi đó, tại thủ đô Bắc Kinh, 
một phần hệ thống giao thông công 
cộng đã được khôi phục, một số trung 
tâm thương mại, phòng tập thể dục và 
các địa điểm công cộng khác đã được 
mở cửa trở lại khi tình hình dịch bệnh 
dần ổn định.

Việc “đóng cửa” trung tâm thương 
mại của Trung Quốc với 25 triệu dân để 
phòng ngừa dịch bệnh đã gây thiệt hại 
kinh tế nghiêm trọng, khiến nhiều người 
dân Thượng Hải mất thu nhập và phải 
vật lộn để tìm nguồn cung thực phẩm.

Ông Yin Xin, người phát ngôn của 
chính quyền TP Thượng Hải, cho biết 
thành phố đông dân nhất của Trung 
Quốc này sẽ bắt đầu nới lỏng các quy 
định xét nghiệm đối với những người 
muốn đến các khu vực công cộng kể từ 
ngày 1.6, từ đó khuyến khích mọi người 
đi làm trở lại. Cụ thể, những người đi 
đến các địa điểm công cộng hoặc đi 
phương tiện giao thông công cộng sẽ 
phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính 
được thực hiện trong vòng 72 giờ, so với 
yêu cầu 48 giờ trước đó.

Dịch vụ xe buýt trong phố Đông Tân 
Khu, nơi có sân bay lớn nhất Thượng 
Hải và là trung tâm thương mại - tài 
chính của Thượng Hải, sẽ hoạt động 
trở lại hoàn toàn từ ngày 30.5. Plaza 66, 
một trung tâm mua sắm cao cấp ở trung 
tâm Thượng Hải, đã mở cửa trở lại vào 
ngày 29.5.

Trung Quốc: Thượng Hải và Bắc Kinh 
nới lỏng các biện pháp phong tỏa

Nhiều người đã được phép rời khỏi 
căn hộ của họ và ngày càng nhiều cơ sở 
kinh doanh được phép mở cửa trở lại.

Tại thủ đô Bắc Kinh, các thư viện, 
bảo tàng, nhà hát và phòng tập thể dục 
được phép mở cửa trở lại từ ngày 29.5 
với số lượng người giới hạn, tại các quận 
không phát hiện ca nhiễm mới trong 
cộng đồng trong 7 ngày liên tiếp.

Các quận Fangshan và Shunyi sẽ 
chấm dứt quy định yêu cầu người dân 
làm việc tại nhà, trong khi phương tiện 
giao thông công cộng sẽ hoạt động trở 
lại ở hai quận này cũng như Chaoyang, 
quận lớn nhất của thành phố. Tuy nhiên, 
việc ăn uống trong nhà hàng vẫn bị cấm 
trên toàn thủ đô.

Nền kinh tế Trung Quốc đã có dấu 

hiệu phục hồi trong tháng 5, sau khi suy 
giảm mạnh trong tháng trước đó. Tuy 
nhiên, các hoạt động kinh tế, phản ánh 
qua các số liệu tháng 5.2022 yếu hơn so 
với cùng kỳ năm ngoái khiến nhiều nhà 
phân tích dự báo GDP quý II sẽ giảm.

Sức mạnh và sự bền vững của tiến 
trình phục hồi kinh tế Trung Quốc sẽ 
phụ thuộc phần lớn vào diễn biến của 
dịch Covid-19.

Các nhà đầu tư bày tỏ lo ngại về việc 
Trung Quốc thiếu một lộ trình để thoát 
khỏi chiến lược zero Covid-19 với các 
quy định ngặt nghèo. Bên cạnh đó, thị 
trường mong đợi chính phủ sẽ đưa ra 
nhiều chính sách hỗ trợ hơn cho nền 
kinh tế.

 (Theo Báo tin tức)

Người dân mua hàng tại một khu chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc.                                                 Ảnh: THX/TTXVN

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris 
ngày 28.5 tiếp tục kêu gọi nhà chức trách 
sớm cấm vũ khí sau hàng loạt vụ xả 
súng xảy ra tại nước này thời gian qua.

Phát biểu khi tới dự lễ viếng một 
nạn nhân vụ xả súng tại siêu thị cách 
đây 2 tuần trước, bà Harris nhấn mạnh: 
“Chúng ta hãy cùng đứng lên không để 
điều này được phép tái diễn ở đất nước 
chúng ta. Chúng ta cần có can đảm để 
làm điều này. Đối với vấn đề bạo lực 
súng đạn, tôi đã nói vô số lần, chúng ta 
không thể ngồi chờ để tìm ra các giải 
pháp. Chúng ta không đi tìm vắc xin. 
Chúng ta biết rõ cần phải làm gì. Một 
trong những giải pháp chính là cấm vũ 
khí tấn công”.

Hàng loạt vụ xả súng xảy ra tại Mỹ 
thời gian qua. Mới đây nhất, ngày 24.5 
vừa qua là vụ xả súng nhằm vào một 
trường học tại thị trấn Uvalde, bang 
Texas, Mỹ - khiến hơn 20 người thiệt 
mạng, trong đó đa phần là học sinh tiểu 
học, đã làm chấn động nước Mỹ.

Hiện các tổ chức vận động đang thúc 
đẩy chính quyền của Tổng thống Mỹ 
Joe Biden thực hiện các biện pháp mạnh 
tay hơn nhằm ngăn chặn các vụ bạo lực 
súng đạn. Trong khi Nhà Trắng cũng 
đang hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua 
các luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt 
hơn, với tác động lâu dài hơn so với các 
biện pháp khác.                

                                      (Theo VOV.VN)

Phó Tổng thống Mỹ 
tiếp tục kêu gọi  
cấm súng đạn

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.          Ảnh: AFP

 Nga khẳng định tiếp tục cung 
cấp khí đốt cho Serbia. Điện Kremlin 
thông báo, trong cuộc điện đàm ngày 
29.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin 
và người đồng cấp Serbia Aleksandar 
Vucic nhất trí rằng Moskva sẽ tiếp tục 
cung cấp khí đốt tự nhiên cho Serbia và 
hai nước sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối 
tác. Nền kinh tế của Serbia hoàn toàn 
phụ thuộc vào khí đốt của Nga. 
 Giới chức Nigeria ngày 28.5 

thông tin, ít nhất 31 người đã thiệt 
mạng do giẫm đạp khi hàng trăm 
người tập trung trong 1 sự kiện phát 
thức ăn từ thiện diễn ra tại 1 nhà thờ ở 
bang Rivers, miền Nam Nigeria. Theo 
hãng tin CNN, hầu hết nạn nhân thiệt 
mạng là trẻ em. 
 Giới chức Nepal cho biết ngày 

29.5, một máy bay tư nhân chở 22 
người đã bị mất tích khi đang trên 
đường từ thị trấn du lịch Pokhara, cách 
thủ đô Kathmandu 200 km về phía Tây 
Bắc, đến khu vực Jomsom, cách thủ đô 
80 km về phía Tây Bắc. Máy bay bị mất 
tích trên do hãng hàng không tư nhân 
Tara Air của Nepal vận hành. Thời tiết 
thất thường và địa hình núi non hiểm 
trở là những nguyên nhân chính gây ra 
các vụ tai nạn hàng không tại Nepal.

                                        (Theo TTXVN)

Trung tâm xử lý dịch bệnh khẩn cấp 
quốc gia của Triều Tiên cho biết trong  
24 giờ tính đến 18 giờ ngày 28.5, nước 
này ghi nhận hơn 89.500 người bị sốt và 
hơn 106.390 bệnh nhân bình phục.

Triều Tiên cho biết nước này có 
thể giảm bớt hạn chế liên quan đến 
dịch Covid-19 khi tình hình đại dịch 
ở đây có dấu hiệu cải thiện và việc lây 
nhiễm dịch bệnh đang được kiểm soát.

Hãng thông tấn trung ương Triều 
Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo 
Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc 
họp Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều 
Tiên, “đưa ra đánh giá tích cực về tình 
hình đại dịch đang được kiểm soát và 

cải thiện trên khắp đất nước”, song 
không cho biết thời điểm diễn ra cuộc 
họp này.

Tin của KCNA đề cập khả năng 
Triều Tiên có thể nới lỏng hạn chế liên 
quan đến dịch Covid-19 để ngăn chặn 
tình trạng nền kinh tế trở nên ngày càng 
xấu đi, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng 
rằng tình hình dịch bệnh trong nước 
đang được kiểm soát.

Tính từ cuối tháng 4 đến tối 28.5, 
tổng số trường hợp bị sốt được ghi nhận 
tại Triều Tiên là 3.448.880 người, trong 
đó hơn 3.262.700 người đã bình phục 
và ít nhất 186.110 người đang điều trị.

 (Theo Vietnam+)

Triều Tiên có thể nới lỏng các hạn chế ngăn ngừa dịch Covid-19

Xe cứu thương hoạt động tại Bình Nhưỡng, Triều 
Tiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan. 

Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida 
cho biết nước này sẽ mở cửa biên 
giới cho khách du lịch nước ngoài vào 
tháng 6, lần đầu tiên kể từ khi Xứ sở 
hoa anh đào áp đặt các hạn chế chặt chẽ 
về du lịch trong đại dịch khoảng hai  
năm trước.

Tuy nhiên, việc mở cửa biên giới trên 
mới chỉ dành cho các chuyến du lịch 
trọn gói.

Kể từ ngày 10.6, Nhật Bản sẽ cho 
phép những người đi du lịch có lịch 
trình và hướng dẫn viên cố định; du 
khách từ khu vực có tỷ lệ nhiễm thấp, 

đã tiêm 3 mũi vắc xin sẽ được miễn xét 
nghiệm và kiểm dịch sau khi nhập cảnh.

Các số liệu thống kê cho thấy trong 
năm 2019, tức là trước khi đại dịch 
Covid-19 bùng phát, lượng du khách 
nước ngoài đến Nhật Bản đạt mức kỷ 
lục 31,9 triệu lượt khách. Tuy nhiên, 
lượng du khách nước ngoài giảm hơn 
90% vào năm 2020.

Coi du lịch là động lực chính thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế, Nhật Bản 
đã đặt mục tiêu thu hút tới 60 triệu 
lượt khách du lịch nước ngoài vào  
năm 2030.                           (Theo TTXVN)

Nhật Bản sẽ mở cửa biên giới đón du khách từ tháng 6

Người dân ngắm hoa anh đào nở rộ tại Osaka, 
Nhật Bản.                                             Ảnh: Kyodo/TTXVN


