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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29.11.2007 của Đảng ủy 
Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Nghị quyết 
14-NQ/TVĐU ngày 24.9.2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân 
khu V về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới là văn 
kiện quan trọng đối với ngành kỹ thuật. Thực hiện các nghị 
quyết này, công tác kỹ thuật của LLVT tỉnh đã có chuyển biến 
toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

QUẢN LÝ, KHAI THÁC VŨ KHÍ TRANG BỊ KỸ THUẬT:

Tốt, bền, an toàn và tiết kiệm
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HOÀI ÂN:

Phát huy hiệu quả 
các mô hình tự quản 
an ninh trật tự
Xác định công tác phòng, chống tội phạm, bảo 
vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, 
thời gian qua, CA huyện Hoài Ân đã không 
ngừng xây dựng, củng cố các mô hình tự quản 
ANTT ở cơ sở, tạo thế trận an ninh nhân dân 
vững chắc, an toàn.
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LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG 
TÌM CƠ HỘI PHÁT TRIỂN:

Linh hoạt sản xuất, 
thích ứng nhu cầu 
thị trường

MÚA GƯƠM HẦU THẦN:

Một nghệ thuật 
độc đáo của 
ngư dân Bình Định
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Ở xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn), với các hoạt 
động hỗ trợ thiết thực, kịp thời, học sinh được 
“nâng bước đến trường”, không phải bỏ học vì 
hoàn cảnh quá khó khăn.

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TRỒNG TRỌT TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030:

 u3

Nông dân huyện Phù Cát ứng dụng KHKT, 
công nghệ trong chăm sóc vườn xoài.   

Ảnh: THU DỊU

Theo quy hoạch phát triển trồng trọt tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2030, Bình Định tập trung phát triển một số cây ăn quả chủ lực như chuối, xoài và 

cây có múi các loại. Trong đó, quy hoạch thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, 
áp dụng tiến bộ KHKT, công nghệ vào sản xuất, đáp ứng chất và lượng phục vụ thị trường 

trong, ngoài tỉnh, hướng tới xuất khẩu.

cây ăn quả chất lượng cao
Phát triển vùng chuyên canh

Không để trẻ bỏ học 
vì khó khăn
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Nhân Ngày truyền 
thống Người cao tuổi Việt 
Nam (6.6), ngày 30.5, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 

Nguyễn Tuấn Thanh đi thăm 
và chúc thọ công dân tròn 90 
tuổi ở huyện Phù Cát. Đó là các 
cụ: Trần Ngọc Anh (thôn Phong 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  
Nguyễn Tuấn Thanh chúc thọ công dân  
tròn 90 tuổi ở huyện Phù Cát

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao thiếp, quà mừng 
thọ cho cụ Trần Ngọc Anh.                                                                                                 Ảnh: H.P

(BĐ) - Ngày 30.5, Đoàn 
công tác của tỉnh do đồng chí 
Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em 
tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến 
thăm, tặng quà và chúc mừng 
ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 tại 
Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn, 
Trung tâm Công tác xã hội và 
Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm 
Bảo trợ xã hội Đồng Tâm. Cùng 
đi có Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 
Nguyễn Mỹ Quang, Phó Chủ 
tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo 
trợ trẻ em tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, đồng 
chí Lâm Hải Giang đã hỏi 
thăm  tình hình chăm sóc, nuôi 
dưỡng, giáo dục trẻ; việc thực 
hiện chế độ, chính sách cho đội 

ngũ nhân viên, điều dưỡng 
làm việc ở đây. Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Sở  
LĐ-TB&XH và các đơn vị bảo 
trợ xã hội trực thuộc tích cực 
tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ 
những vướng mắc, đặc biệt về 
cơ sở vật chất và nguồn nhân 
lực, tiếp tục làm tốt hơn nữa 
công tác bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ em; tạo mọi điều 
kiện tốt nhất để các em phát 
triển toàn diện về thể chất, trí 
tuệ, tinh thần và nhân cách.

Dịp này, Đoàn công tác tặng 
quà các đơn vị và một số trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn với tổng số tiền 12,5 triệu 
đồng, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ 
em tỉnh.

NGỌC TÚ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
Lâm Hải Giang thăm và  
tặng quà các cơ sở bảo trợ xã hội

Tặng quà cho trẻ em Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.                                                 Ảnh: N.T

An), Nguyễn Tắc (thôn Phú 
Nhơn), xã Cát Trinh; Lê Xuân 
Thanh (khu phố An Khương), 
thị trấn Ngô Mây.

Tại các gia đình đến thăm, 
đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh 
ân cần thăm hỏi tình hình sức 
khỏe, điều kiện sinh hoạt và 
tinh thần của các cụ. Mong 
các cụ tiếp tục là những tấm 
gương sáng, tích cực động 
viên con cháu học tập, rèn 
luyện, phát triển sản xuất, 
xây dựng gia đình “ông bà, 
cha mẹ mẫu mực, con cháu 
thảo hiền”, góp phần xây 
dựng địa phương ngày càng 
phát triển.

Dịp này, đồng chí Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh đã 
trao thiếp, quà mừng thọ của 
tỉnh cho từng cụ và chúc các cụ 
tiếp tục sống vui, sống khỏe.

HỒNG PHÚC

(BĐ) - Ngày 30.5, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng cùng đại diện 
một số sở, ngành đã đi kiểm 
tra tiến độ thực hiện Dự án hợp 
tác về nước sạch, thu gom, xử 
lý nước thải với 2 Nghiệp đoàn  
SEAFF/SFL của Pháp, triển khai 
trên địa bàn TX An Nhơn. 

Thỏa thuận khung hợp tác 
cấp địa phương về phát triển 
nước sạch, thu gom và xử lý nước 
thải giữa UBND tỉnh và 2 Nghiệp 
đoàn SEAFF/SFL của Pháp được 
ký kết ngày 20.4.2018 (gọi tắt là 
Dự án hợp tác Việt - Pháp) gồm 
6 dự án. Trong đó, Dự án 5 - Tìm 
kiếm nguồn tài chính và triển 
khai dự án cải thiện hạ tầng vệ 
sinh tại một số địa điểm công 
cộng (trường học, trạm xá) - được 
chia thành 3 hợp phần, gồm: 
Xây dựng mới nhà vệ sinh tại 4 
trường tiểu học trên địa bàn TX 
An Nhơn (hợp phần A); Truyền 
thông - giáo dục về nước sạch và 
vệ sinh cho học sinh tiểu học tại 5 
phường thuộc TX An Nhơn (hợp 
phần B); Quản lý, sử dụng quỹ 
duy tu bảo dưỡng các nhà vệ sinh 
tại các trường học được xây dựng 
mới (hợp phần C). 

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện  
Dự án hợp tác Việt - Pháp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (ngoài cùng bên trái) yêu cầu 
chính quyền địa phương, nhà trường sử dụng hiệu quả Quỹ duy tu, bảo dưỡng 
và quản lý vận hành 4 nhà vệ sinh.                                                           Ảnh: HOÀNG QUÂN

(BĐ) - UBND tỉnh đã có 
quyết định chuyển giao 62 cơ 
sở nhà, đất về địa phương để 
quản lý, xử lý theo quy định 
pháp luật. Các cơ sở này chủ 
yếu là trường học tại 7 huyện, 
thị xã.

Cụ thể, huyện Tây Sơn có các 
điểm trường lẻ của các trường 
Mẫu giáo (MG) Bình Hòa, MG 
Tây Bình, Mầm non (MN) Tây 
Vinh, các trường Tiểu học (TH)
Tây Vinh, Tây Phú, Tây Bình.

Tại huyện Tuy Phước, có cơ sở 
của các trường MN: Phước Hưng, 
Phước Quang, Phước Hòa, Phước 

Sơn, Phước Thuận, Phước Lộc.
TX Hoài Nhơn có cơ sở của 

các trường MG: Hoài Đức, Hoài 
Sơn, Hoài Hương; MN Hoài 
Hảo, MN Tam Quan Bắc; các 
trường TH: số 3 Hoài Hương, 
số 1 Hoài Mỹ, số 2 Hoài Mỹ, 
Hoài Xuân, Hoài Sơn. 

Huyện Hoài Ân có cơ sở thuộc 
các trường MN: Ân Hảo Đông, 
Ân Mỹ, Ân Hảo Tây, Ân Tường 
Đông, Ân Tín, thị trấn Tăng Bạt 
Hổ, Ân Đức, TH Ân Đức.

Huyện An Lão có các cơ sở 
thuộc trường MG An Quang, 
MN An Hòa, MN An Tân, 

TH An Tân, TH An Quang và 
Trường Phổ thông dân tộc bán 
trú An Lão. Huyện Phù Mỹ có 
điểm trường lẻ của trường MG  
Mỹ Đức. Tại Vân Canh có trụ 
sở của Hội CTĐ (cũ) và trụ sở 
Phòng LĐ-TB&XH (cũ).

UBND tỉnh yêu cầu trong 
thời hạn 30 ngày kể từ khi có 
quyết định, các cơ quan, đơn vị 
có tài sản có trách nhiệm phối 
hợp cơ quan chức năng của địa 
phương thực hiện bàn giao, tiếp 
nhận tài sản; xử lý cơ sở nhà, 
đất thuộc phạm vi quản lý của 
địa phương.            MAI HOÀNG

Chuyển giao 62 cơ sở nhà, đất  
về địa phương quản lý  Trường Chính trị tỉnh tổ 

chức lễ khai giảng lớp Trung cấp 
lý luận chính trị khóa 9 (2022 - 
2023) hệ tập trung, sáng 30.5. 
Tham gia khóa học có 50 học viên 
là cán bộ, công chức, viên chức 
cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở; DN 
và cơ quan Trung ương đóng trên 
địa bàn tỉnh. DƯƠNG LINH
 Ngày 30.5, tại Trung tâm 

Hoạt động Thanh thiếu nhi 
tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 
Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt 
Nam tỉnh tổ chức chung kết hội 
thi Olympic tiếng Anh học sinh, 
sinh viên Bình Định năm 2022. 
Tại cuộc thi, 10 thí sinh đã tham 
gia 2 phần thi: Thuyết trình bằng 

tiếng Anh và trả lời câu hỏi kiến 
thức. Kết quả, Ban tổ chức trao  
1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba.

                                  DUY ĐĂNG
 Chiều 30.5, UBND 

phường Đống Đa (TP Quy 
Nhơn) ra mắt mô hình “Phòng 
chống bạo lực trên cơ sở giới” 
năm 2022. Mô hình sẽ đẩy mạnh 
truyền thông, giúp người dân 
nâng cao nhận thức về bình 
đẳng giới, đặc biệt là bạo lực 
trên cơ sở giới; ngăn chặn sự gia 
tăng của bạo lực trên cơ sở giới; 
xây dựng, hình thành và duy trì 
đội ngũ cộng tác viên làm công 
tác bình đẳng giới tại cơ sở. 

                                    ĐẶNG VIỆT

Ngày 30.5, UBND TX Hoài 
Nhơn tổ chức biểu dương, 
khen thưởng 7 học sinh Trường 
THPT chuyên Chu Văn An đã 
đạt thành tích xuất sắc trong 
kỳ thi Olympic Toán học toàn 
quốc năm 2022.

Kỳ thi Olympic Toán học 
toàn quốc năm 2022 diễn ra 
theo hình thức trực tiếp tại chỗ 
kết hợp với phần mềm Zoom. 
Kết quả, toàn tỉnh có 14 học 
sinh đạt giải.

Trong đó, TX Hoài Nhơn 
có 7 học sinh chuyên Toán của 

Trường THPT chuyên Chu 
Văn An đạt giải, gồm: Nguyễn 
Đinh Thiện Quang (lớp 12) đạt 
HCV; Đặng Tấn Phát (lớp 12) 
đạt HCB; Đặng Hoài Việt, Lê 
Anh Vinh (lớp 12), Nguyễn Thị 
Thanh Nguyệt, Lê Anh Kiệt 
(lớp 11) và Huỳnh Nguyên Phát 
(lớp 10) đạt HCĐ.

Đặc biệt, em Nguyễn Đinh 
Thiện Quang là 1/29 học sinh 
toàn quốc đạt giải cao nhất 
Kỳ thi Olympic Toán học toàn 
quốc năm 2022.     ÁNH NGUYỆT

Hoài Nhơn biểu dương, khen 
thưởng 7 học sinh đạt giải kỳ thi 
Olympic Toán học toàn quốc

Sau khi trao đổi, hai bên đã 
thống nhất gộp Hợp phần A và 
Hợp phần C thành Hợp phần 
A, C: Xây dựng 4 nhà vệ sinh tại 
4 điểm trường trên địa bàn TX 
An Nhơn và thực hiện duy tu, 
bảo dưỡng trong 3 năm sau khi 
xây dựng hoàn thiện. Đến nay, 4 
công trình nhà vệ sinh đã cơ bản 
hoàn thành tại 4 trường: Tiểu học 
số 1 Bình Định, Tiểu học số 2 Đập 
Đá, Tiểu học số 1 Nhơn Thành 
và Tiểu học số 2 Nhơn Thành. 
Kinh phí đầu tư xây dựng 4 nhà 

vệ sinh gần 5 tỷ đồng; trong đó, 
2 Nghiệp đoàn SEAFF/SFL của 
Pháp tài trợ 70%, tỉnh Bình Định 
đối ứng 30%. 

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng yêu cầu chính quyền địa 
phương, nhà trường sử dụng 
hiệu quả Quỹ duy tu, bảo dưỡng 
và quản lý vận hành 4 nhà vệ 
sinh; hướng dẫn học sinh sử 
dụng các nhà vệ sinh đúng cách, 
vì lợi ích lâu dài của công trình.

                          HOÀNG QUÂN
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Bình Định

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TRỒNG TRỌT TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030:

Phát triển vùng chuyên canh  
cây ăn quả chất lượng cao

Theo quy hoạch phát triển trồng trọt tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Bình Định tập 
trung phát triển một số cây ăn quả chủ lực như chuối, xoài và cây có múi các loại. Trong đó, quy hoạch thành các vùng 
sản xuất chuyên canh quy mô lớn, áp dụng tiến bộ KHKT, công nghệ vào sản xuất, đáp ứng chất và lượng phục vụ thị 
trường trong, ngoài tỉnh, hướng tới xuất khẩu.

Dự kiến đến năm 2025, Bình 
Định có vùng sản xuất cây ăn 
quả chuyên canh chất lượng 
cao, trong đó: Xoài 1.500 ha 
ở  TP Quy Nhơn, huyện Phù 
Cát và Tây Sơn; bưởi 1.000 ha 
ở 3 huyện cánh Bắc tỉnh, chủ 
lực là Hoài Ân, TX Hoài Nhơn 
và An Lão; dừa 10.000 ha ở  
TX Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù 
Mỹ và Phù Cát.

Tiềm năng phát triển 
Điểm thuận lợi, diện tích 

cây ăn quả của tỉnh có thể mở 
rộng trên cơ sở rà soát chuyển 
đổi diện tích vườn tạp, vườn 
trồng các cây khác có hiệu 
quả thấp khá lớn; nhiều địa 
phương đầu tư phát triển cây 
ăn quả, từng bước hình thành 
các vùng trồng bưởi (ở Hoài 
Ân, An Lão và Hoài Nhơn), 
xoài (Phù Cát), cam và quýt 
đường (Tây Sơn)…  

Theo quy hoạch, ngành 
NN&PTNT tỉnh xây dựng kế 
hoạch cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, 
trong đó cây ăn quả được chọn 
thuộc nhóm sản phẩm đặc sản 
địa phương, có lợi thế phát 
triển như: Bưởi, dừa, xoài…; 
hình thành vùng sản xuất tập 
trung theo hướng an toàn và 
áp dụng tiến bộ KHKT, công 
nghệ trong sản xuất tạo thành 
các vùng trồng theo hướng 
hữu cơ, VietGAP gắn với 
tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ 
sở này, ngành đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành chính 
sách hỗ trợ liên kết sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2019 - 2022, trong đó 
đầu tư phát triển vùng cây ăn 
quả quy mô lớn. Đồng thời, 

Nông dân huyện Phù Cát ứng dụng KHKT, công nghệ trong chăm sóc vườn xoài.
                                                                                                                                               Ảnh: THU DỊU

Đến hết năm 2021, diện 
tích cây ăn quả của tỉnh Bình 
Định là 5.293 ha, trong đó:  
Cây xoài 1.274 ha, cây chuối 
2.170 ha, cây bưởi 451 ha, cây 
mít 193 ha, cây cam 178 ha.

Dựa trên những lợi thế 
về đặc điểm thổ nhưỡng, khí 
hậu, hệ thống thủy lợi, Bình 
Định có được những vùng cây 
ăn quả chuyên canh. Việc của 
chúng ta là phải quy hoạch theo 
lợi thế vùng, áp dụng tiến bộ 
KHKT, công nghệ vào sản xuất; 
mỗi vùng nên lựa chọn 2 - 3 cây 
trồng thế mạnh để phát triển 
cây ăn quả đạt chất lượng cao”.

 Chủ tịch UBND tỉnh  
NGUYỄN PHI LONG (chỉ đạo sau 

tham quan các mô hình sản xuất 
nông nghiệp dịp Lễ hội Nông sản 

huyện Hoài Ân, ngày 27.5)

“

chỉ đạo xây dựng chính sách 
khuyến khích đầu tư phát 
triển sản xuất trồng trọt ứng 
dụng công nghệ cao, trong đó 
có nội dung hỗ trợ ứng dụng 
công nghệ cao đối với cây ăn 
quả trên địa bàn tỉnh.

Bước đầu, Bình Định đã xây 
dựng được một số mô hình 
trồng cây ăn quả hiệu quả cao. 
Toàn tỉnh có 77,5 ha cây ăn quả 
hợp chuẩn VietGAP, gồm 40 ha 
xoài ở Phù Cát, 37,5 ha cây ăn 
quả có múi ở Hoài Ân và Tây 
Sơn. Các tổ chức, cá nhân trong 
tỉnh đầu tư các mô hình trồng 
cây ăn quả chuyên canh kết hợp 
với công nghệ mới trong tưới 
tiêu, sử dụng các nguồn giống 
tốt, giống mới chất lượng, áp 
dụng canh tác theo phương 
thức IPM. 

Phát triển dựa trên  
lợi thế cạnh tranh

Theo nhiều chuyên gia nông 
nghiệp, Bình Định có lợi thế tạo 
dựng được nhiều vùng nguyên 
liệu phục vụ cho sản xuất, kinh 
doanh, chế biến xuất khẩu nông 
sản. Với khí hậu phù hợp, hệ 
thống thủy lợi đầu tư khá bài 
bản, đảm bảo phục vụ nước 
tưới tiêu cho các vùng sản xuất, 
Bình Định đủ điều kiện phát 
triển cây ăn quả. 

TS Nguyễn Thị Tố Trân, Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT, cho 
biết: Bình Định hoàn toàn có 
thể phát triển được nhiều vùng 
chuyên canh cây ăn quả chất 
lượng tốt. Với lợi thế cây trồng 
cho thu hoạch sau khu vực miền 
Nam khoảng 2 tháng - chính là 
điểm cạnh tranh để trái cây Bình 

Định tạo dựng được thế mạnh 
riêng. Và dựa trên yếu tố này, 
Bình Định rất phù hợp để phát 
triển vùng nguyên liệu nông sản 
ở khu vực miền Trung (vùng 
nguyên liệu thứ 2 sau khu vực 
miền Nam)”.

Chia sẻ nhận định này,  
TS Hồ Huy Cường, Viện trưởng 
Viện KHKT Nông nghiệp Duyên 
hải Nam Trung bộ, cho hay: 
Bình Định đi sau sẽ có lợi thế là 
lựa chọn được nhóm cây trồng 
thế mạnh, nguồn giống tốt và áp 
dụng kỹ thuật canh tác VietGAP 
từ ban đầu để giảm thiểu việc 
phụ thuộc vào hóa chất nông 

nghiệp. Về giống và kỹ thuật, 
hiện chúng tôi đã nghiên cứu 
và chuyển giao các bộ giống cây 
ăn quả và kỹ thuật canh tác cho 
nông dân Bình Định.

Và thực tế đến nay trên địa 
bàn tỉnh đã hình thành một số 
vùng chuyên canh cây ăn quả 
làm vùng lõi như bưởi da xanh 
ở Hoài Ân, cam  và quýt đường 
ở Tây Sơn, dừa xiêm ở TX Hoài 
Nhơn và Phù Cát. Từ vùng lõi 
này, hoàn toàn có thể phát 
triển rộng ra những vùng lân 
cận. Theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh, hiện Sở NN&PTNT đang 
phối hợp cùng các địa phương 
rà soát quy hoạch và tổ chức 
thực hiện quy hoạch vùng sản 
xuất cây ăn quả tập trung theo 
thế mạnh của địa phương. Tăng 
cường chuyển giao các ứng 
dụng KHKT, công nghệ vào sản 
xuất, hỗ trợ nông dân tham gia 
các chuỗi liên kết và tiêu thụ 
sản phẩm. Sở NN&PTNT giao 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật phối hợp hướng dẫn 
các địa phương xây dựng vùng 
trồng hợp chuẩn, đăng ký cấp 
mã số vùng trồng cho nông sản. 

THU DỊU

(BĐ) - Ngày 30.5, tại Khu 
khám bệnh Bệnh viện Phong - 
Da liễu Trung ương Quy Hòa, 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
tỉnh tổ chức chương trình chia 
sẻ yêu thương đến bệnh nhi nhân 
Ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6). 

Tại chương trình, 100% 
bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh 
viện Phong - Da liễu Trung 
ương Quy Hòa đã được tặng 
quà. Trong đó, Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh tặng 
30 suất quà (300 nghìn đồng/
suất), Chi hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo Bệnh viện Phong - 
Da liễu Trung ương Quy Hòa 
tặng 25 suất quà (200 nghìn 
đồng/suất, từ nguồn ủng hộ 
của các nhà hảo tâm) cho các 
bệnh nhi còn lại. 

Tặng quà cho bệnh nhi, trẻ em và hộ dân khó khăn

  Ông Phạm Văn Hiển, 
Trưởng Phòng LĐ-TB&XH  
TX An Nhơn, cho biết: Nhân 

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, từ 
nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em của 
thị xã và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh 

hỗ trợ, 15 xã, phường đã tổ chức 
thăm, tặng 500 suất quà cho trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, khuyết tật, mồ côi, trẻ 
em thuộc diện hộ nghèo, cận 
nghèo… Trong đó, 400 suất quà 
do thị xã tặng, mỗi suất trị giá 
100 nghìn đồng; tỉnh tặng 100 
suất quà, mỗi suất trị giá 200 
nghìn đồng.
  Ngày 30.5, tại Trường 

Tiểu học Tây Bình (xã Tây 
Bình), Hội CTĐ huyện Tây Sơn 
tổ chức tặng 30 suất quà (mỗi 
suất trị giá 300 nghìn đồng) 
cho học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, vươn lên trong học tập.
  Cũng trong ngày 30.5, 

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
phát triển Việt Nam (BIDV) chi 

nhánh Bình Định đã đến thăm, 
tặng 30 suất quà (mỗi suất 500 
nghìn đồng) cho các hộ nghèo 
trên địa bàn thôn 2, xã An Hưng, 
huyện An Lão; Công đoàn Ban 
Dân tộc tỉnh tặng 10 suất quà 
(trị giá 200 nghìn đồng/suất) cho 
học sinh thôn 2, xã An Hưng có 
hoàn cảnh khó khăn vượt khó 
học tập khá, giỏi. 
  Gia đình ông Nguyễn 

Nam Phùng, ở TP Quy Nhơn 
(quê mẹ ở Phước Hòa) vừa về 
thăm, động viên và tặng 10 suất 
quà (mỗi suất trị giá 4 triệu 
đồng) cho hộ nghèo, khó khăn 
và người khuyết tật nằm một 
chỗ ở thôn Tùng Giản, xã Phước 
Hòa, huyện Tuy Phước. 

N.MUỘI -  X.THỨC - 
V.PHONG - Đ.KHẢNH - T.KHÁNH

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương đến 
bệnh nhi nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6).                                                  Ảnh: N.MUỘI
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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Không để trẻ bỏ học vì khó khăn
Ở xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn), với 
các hoạt động hỗ trợ thiết thực, kịp 
thời, học sinh được “nâng bước đến 
trường”, không phải bỏ học vì hoàn 
cảnh quá khó khăn.

Hội Khuyến học xã Tây Thuận trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
Ảnh: Hội Khuyến học xã Tây Thuận

Trước đây, em Đinh Thị Châu (dân tộc 
Bana, SN 2007, hiện là học sinh Trường 
THCS Tây Thuận; ở thôn Hòa Thuận, 
xã Tây Thuận) và các em sinh sống tại 
huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai). Sau khi 
cha mẹ mất sớm vì TNGT, Châu và 2 em 
được một gia đình ở thôn Hòa Thuận 
nhận làm con nuôi. Song, cha mẹ nuôi 
lại thuộc diện hộ nghèo, cha nuôi cũng 
mất sớm, mẹ nuôi không có khả năng 
lao động, hoàn cảnh gia đình hết sức khó 
khăn. Hằng ngày, sau giờ học, Châu phụ 
giúp mẹ cắt cỏ, chăn bò, làm việc nhà và 
chăm sóc các em…

Trước hoàn cảnh ấy, Hội Khuyến học 
xã Tây Thuận đã nhiều lần trao học bổng 
(trị giá từ 500 nghìn - 1 triệu đồng/suất) 
vào đầu và cuối năm học; thường xuyên 
đến thăm gia đình, động viên Châu nỗ 
lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong 
học tập. “Em rất biết ơn sự quan tâm, 
giúp đỡ của các cô, bác trong Hội Khuyến 
học của xã. Em hứa sẽ nỗ lực học tập để 
xứng đáng với những quan tâm, lo lắng 
của mọi người”, Châu chia sẻ.

Em Trương Tô Gia Chiến (SN 2003, 
ở thôn Tiên Thuận) cũng là một trong 
những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt 
được Hội Khuyến học xã Tây Thuận rất 
quan tâm. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, 
cha mẹ phải đi làm ăn xa, ngay từ nhỏ 
em ở với bà nội. Với mong muốn giúp 
Chiến có thể tiếp tục đến trường, Hội 
đã tặng học bổng cho em trong nhiều 
năm liền. Gia đình em còn được hỗ trợ 
xây dựng nhà Nhân ái, được tặng bò để 
chăn nuôi, tạo thêm thu nhập. Đáp lại sự 
quan tâm ấy, năm 2020, Chiến đã thi đậu 
vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (TP 
Hồ Chí Minh).

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học xã 

Tây Thuận, nhận thức rõ công tác xây 
dựng quỹ khuyến học, khuyến tài có ý 
nghĩa quan trọng, Hội tích cực huy động 
các nguồn lực cho công tác khuyến học 
tại địa phương. Trong giai đoạn 2016 - 
2021, Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã 
đã vận động hội viên, các tổ chức chính 
trị - xã hội ủng hộ số tiền trên 476 triệu 
đồng; vận động các nhà hảo tâm, đơn vị 
tài trợ kịp thời 595 suất quà, trị giá 343 
triệu đồng. 

Hội còn phối hợp với các nhà trường, 
hội và đoàn thể tổ chức khen thưởng 
và hỗ trợ 2.453 suất quà trị giá hơn 245 
triệu đồng; hỗ trợ học bổng cho các tân 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chia 
sẻ phần nào gánh nặng kinh tế với gia 
đình các em, tạo động lực để các em tiếp 
tục nỗ lực học tập, có việc làm ổn định 
trong tương lai.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy xã Tây Thuận Võ Văn Dũng, công tác 
khuyến học trên địa bàn xã đã giúp giảm 
tình trạng học sinh có nguy cơ bỏ học vì 
hoàn cảnh khó khăn. 

Bà Huỳnh Thị Chất, Chủ tịch Hội 
Khuyến học xã Tây Thuận, chia sẻ: Các 
trường hợp được nhận học bổng có hoàn 
cảnh khó khăn khác nhau, nhưng các em 
đều có điểm chung là ham học, luôn nỗ 
lực vươn lên trong cuộc sống. Các em 
xứng đáng được nhận sự động viên, khích 
lệ kịp thời để tiếp tục con đường học vấn. 

“Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục thực 
hiện tốt công tác phối hợp và tăng cường 
huy động các nguồn lực xã hội, chăm lo 
hiệu quả công tác khuyến học, khuyến 
tài, phát triển sâu rộng đến các gia đình 
và cộng đồng dân cư, nhằm giúp đỡ, 
giảm bớt khó khăn cho những gia đình 
nghèo, giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ 
học”, bà Chất cho biết.           DUY ĐĂNG

Kiên quyết xử lý 
vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của CA TP Quy 
Nhơn, từ đầu năm 2022 đến nay, trên 
địa bàn thành phố xảy ra 24 vụ TNGT 
làm 21 người chết, 13 người bị thương. 
Khoảng 40% số vụ TNGT và 11% số 
người chết do TNGT có liên quan đến 
rượu, bia. 

Trên thực tế, nhiều trường hợp điều 
khiển phương tiện giao thông khi đã 
sử dụng bia, rượu, không ý thức được 
vi phạm của mình rất dễ gây ra các vụ 
TNGT để lại hậu quả nghiêm trọng. 
Trung bình mỗi đêm tuần tra, xử lý vi 
phạm giao thông, CA TP Quy Nhơn 
xử phạt 50% lỗi vi phạm là nồng độ 
cồn vượt mức cho phép. Ngày 10.5 vừa 
qua, tổ tuần tra phát hiện xe máy biển 
kiểm soát 77 L2-27524 do Nguyễn Hữu 
T. điều khiển tại đường Thi Sách trong 
tình trạng loạng choạng, kết quả đo 
nồng độ cồn là 0,4 miligam/lít khí thở. 

Cũng thời điểm này, Bùi Vân P. (ở 
phường Quang Trung) cũng điều khiển 
xe máy trên đường Nguyễn Thị Định, 
nồng độ cồn đo được là 0,4 miligam/
lít khí thở. Chỉ trong đêm 10.5, đã có 
14 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị 
xử phạt. 

Trong tháng 5.2022, CA TP Quy 
Nhơn mở đợt cao điểm xử lý vi phạm 
về nồng độ cồn và ma túy, tăng cường 
tuần tra kiểm soát, chủ động phòng 
ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
nghiêm hành vi vi phạm của người điều 
khiển phương tiện giao thông. Thông 
qua tuần tra, kiểm soát trên các tuyến 
đường Xuân Diệu, Nguyễn Thị Định, 
tổ tuần tra đã phát hiện và xử lý nhiều 
trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. 

Chỉ tính trong 4 tháng đầu năm, 
lực lượng CSGT CA TP Quy Nhơn đã 
kiểm tra, lập biên bản hành chính 359 
trường hợp có hành vi lái xe sau khi 
uống rượu, bia, phạt tiền 1,34 tỷ đồng.

Trung tá Hồ Thị Hải, Đội phó Đội 
CSGT - Trật tự (CA TP Quy Nhơn), chia 
sẻ: “Chúng tôi tăng cường kiểm soát, 
kiểm tra nồng độ cồn với lái xe và xử 
lý kiên quyết các trường hợp vi phạm. 
Tuy nhiên, người tham gia giao thông 
phải có trách nhiệm với tính mạng của 
mình và mọi người; không thể lấy lý 
do vẫn tỉnh táo khi đã sử dụng bia, 
rượu để cố tình điều khiển phương 
tiện giao thông”.                        T.LONG

Quá tải bãi rác Trực Sơn: Đã có hướng giải quyết

Ô chôn lấp C9 đã quá tải vẫn phải tiếp nhận rác mỗi ngày.                        Ảnh: V.L

Hiện nay, bãi rác Trực Sơn (khu vực 
Trung Ái, phường Nhơn Hòa, TX An 
Nhơn) đã quá tải, không còn nơi chôn 
lấp, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng 
trực tiếp đến hơn 120 hộ dân nơi đây. 

Ông Trần Đình Thi (ở khu vực Trung 
Ái) cho biết: Khói từ việc xử lý bãi rác bốc 
lên gây bụi, ô nhiễm nên nhiều người dân 
mắc bệnh đường hô hấp, nhiều trẻ em bị 
ho, hen suyễn, viêm phế quản. Ruồi, nhặng 
từ bãi rác bay vào nhà cũng gây ra nhiều 
bất tiện trong sinh hoạt cho người dân. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi rác 
thải Trực Sơn mỗi ngày tiếp nhận khoảng 
80 tấn rác; ô chôn lấp C7, C9 đã quá tải. Rác 
ở các ô đã cao hơn bờ bao ngăn cách, tràn 
ra ngoài, quá trình xử lý rác không đảm 
bảo, phát sinh mùi hôi, ruồi nhặng, gây ô 
nhiễm môi trường cho các vùng phụ cận. 

Mặt khác, do bãi chôn lấp rác thải chưa 
được đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, 
xử lý nước mặt phía trên và nước rỉ rác, 
nên mỗi khi trời mưa, nước rỉ rác từ các 
ô hòa lẫn với nước mưa chảy tràn lan ra 
nhiều nơi, đổ trực tiếp xuống suối Bầu 
Ðào (nằm ở phía Ðông bãi chôn lấp) gây 
ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến mạch nước ngầm khu vực 
Trung Ái.

Ông Nguyễn Minh Muộn, Chủ tịch 
UBND phường Nhơn Hòa, xác nhận: Bãi 
rác Trực Sơn ảnh hưởng trực tiếp đến 

người dân phường Nhơn Hòa; do quá 
tải nên rác tràn xuống khu vực sườn đồi 
gây ô nhiễm môi trường. 

Theo ông Nguyễn Đình Chương, 
Trưởng Phòng Quản lý đô thị (TX An 
Nhơn), Phòng chủ trì phối hợp các phòng, 
ban liên quan và Ban Quản lý các dịch vụ 
đô thị An Nhơn thực hiện công tác xử lý 
tạm thời ô chôn lấp C7 bằng cách gia cố, 
đắp đất bổ sung, tạo tường chắn rác ở 
phía Đông, phía Bắc ô C7; gia cố đắp đất 
nền đường tại các vị trí bị sụt lún, nạo 
vét mương thoát nước phía Tây giáp núi.

Đến nay, công tác gia cố xử lý tạm thời 
ô chôn lấp C7 đã hoàn thành và nghiệm 
thu đưa vào sử dụng. Về cơ bản đã khắc 
phục tình trạng rác rơi vãi trên đường, 

nước từ bãi rác 
rò rỉ tràn ra ngoài 
và tình trạng ùn 
ứ quá tải rác thải 
cục bộ ô chôn lấp 
C7. “Vừa qua, 
trời mưa khá 
lớn, nên nước 
từ bãi rác chảy 
ra ngoài, gây ô 
nhiễm. Chúng 
tôi đang chỉ đạo 
khắc phục”, ông 
Chương cho hay.

Về lâu dài, 
UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi 
tiết xây dựng Bãi chôn lấp chất thải rắn 
TX An Nhơn tại vị trí gần bãi rác Trực 
Sơn bằng hình thức xã hội hoá. UBND thị 
xã đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là liên 
danh Công ty TNHH Xây dựng - Thương 
mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận 
và Công ty TNHH Xuân Hiếu. Nhà đầu 
tư đã thực hiện các thủ tục thiết kế cơ sở, 
thẩm định PCCC, trình thẩm định hồ sơ 
đánh giá tác động môi trường. 

“Tuy nhiên, đến nay vẫn còn vướng 
một số thủ tục và giải phóng mặt bằng, 
nên công tác triển khai chậm. Dự kiến sẽ 
khởi công và đưa vào sử dụng Bãi chôn 
lấp trong năm nay”, ông Chương nói.

VĂN LƯU

Truyền thông giảm thiểu 
tình trạng tảo hôn cho 
thanh niên xã Canh Liên

(BĐ) - Ngày 30.5, tại nhà văn hóa 
làng Hà Giao, xã Canh Liên, huyện Vân 
Canh, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Dân 
tộc tỉnh tổ chức truyền thông về giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 
cận huyết thống. 

Tại chương trình, các ĐVTN trên địa 
bàn xã Canh Liên (huyện Vân Canh) 
được thông tin về kiến thức liên quan 
đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống, về giới tính, sức khỏe sinh sản 
vị thành niên. Đồng thời, xem tiểu phẩm 
“Nói không với tảo hôn” do các ĐVTN 
biểu diễn. Các hoạt động góp phần nâng 
cao nhận thức của ĐVTN về những tác 
hại, hệ quả xấu của vấn nạn tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết thống đối với chính 
bản thân, gia đình và xã hội.

   AN PHƯƠNG
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LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TÌM CƠ HỘI PHÁT TRIỂN:

Linh hoạt sản xuất, thích ứng 
nhu cầu thị trường

Nhờ linh hoạt trong sản 
xuất, thích ứng nhanh với 
các yêu cầu của thị trường, 
đến nay đã có 15/57 làng 
nghề, làng nghề truyền 
thống ở tỉnh ta hoạt động 
tốt, duy trì cuộc sống ổn 
định cho người theo nghề.

Nghề trồng mai cảnh ở An Nhơn mang lại thu nhập ổn định cho người dân.          Ảnh: NGỌC NHUẬN

Theo Chi cục Phát triển 
nông thôn (Sở NN&PTNT), 
đến nay toàn tỉnh có 57 làng 
nghề với 6.723 hộ tham gia 
sản xuất, tạo việc làm cho 
hơn 13.000 lao động địa 
phương. Trong số đó, có 15 
làng nghề được công nhận 
theo Nghị định số 52/2018/
NĐ-CP của Chính phủ về phát 
triển ngành nghề nông thôn 
(viết tắt Nghị định 52) phát 
triển tốt. Các làng nghề này 
có nhiều thay đổi, đặc biệt sự 
thích ứng trong bối cảnh mới 
duy trì được cuộc sống cho 
người dân làm nghề, như các 
làng nghề: Làng mai Nhơn An, 
làng nón lá Nhơn Mỹ, làng rèn 
Tây Phương Danh ở TX An 
Nhơn; các làng bún, bánh, đặc 
sản ở TX Hoài Nhơn; làng nón 
Thuận Hạnh ở huyện Tây Sơn.

Trong nhóm 15 làng nghề, 
làng nghề truyền thống kể 
trên, TX An Nhơn chiếm tỷ 
lệ lớn với 11 làng nghề. An 
Nhơn vốn là “đất trăm nghề”, 
những thăng trầm của thời 
gian khiến nhiều làng nghề 
mai một dần. Song, với những 
làng nghề tìm được chỗ đứng, 

thì đến nay đều phát triển tốt 
nhờ những thay đổi tích cực 
trong tiếp cận kỹ thuật mới, 
đáp ứng nhanh thị hiếu của 
người tiêu dùng.

Chẳng hạn, với làng rèn 
Tây Phương Danh (Đập Đá, 
TX An Nhơn), 100 hộ làm 
nghề ở đây đầu tư máy móc, 
thiết bị để chuyên môn hóa 
sản xuất các sản phẩm nông 
nghiệp như cuốc, xẻng, phảng 
cỏ; nhiều hộ tìm thêm các 
sản phẩm mới như sản xuất  
đinh ốc dùng cho việc đóng  
tàu biển.  

Nói về việc thích ứng để 
phát triển, phải kể đến các 
làng mai cảnh ở TX An Nhơn. 
Từ làng mai truyền thống Háo 

Đức (Nhơn An) đến nay thị xã 
đã có thêm 4 làng mai được 
công nhận làng nghề theo 
Nghị định số 52 gồm: Làng 
mai Thanh Liêm,  Trung Định, 
Thuận Thái và Tân Dương. 
“Nhu cầu về chơi mai của thị 
trường càng tăng, đặc biệt là 
mai vàng Bình Định kiểu dáng 
bonsai được nhiều khách hàng 
miền Bắc chuộng. Nhận thấy 
cơ hội tốt, thay vì tập trung 
phát triển mai xuân đại trà, 
tôi lựa chọn đầu tư vào mai 
dáng bonsai các loại phục vụ 
cho khu vực phía Bắc, giảm 
cạnh tranh so với thị trường 
miền Trung hoặc Tây Nguyên. 
Nghề trồng mai mang lại thu 
nhập ổn định cho người dân 

nơi đây” - ông Lê Thanh Tuấn, 
chủ một vườn mai ở Thanh 
Liêm khẳng định.

Ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ 
tịch UBND TX An Nhơn, cho 
biết: Với các làng nghề, làng 
nghề truyền thống trên địa 
bàn, thời gian qua, thị xã ưu 
tiên bố trí kinh phí hỗ trợ 
người dân đầu tư máy móc, 
thiết bị nâng cao hiệu quả sản 
xuất; xây dựng các sản phẩm 
OCOP cho làng nghề, xúc tiến 
quảng bá tiêu thụ sản phẩm. 
Với riêng cây mai, hiện An 
Nhơn là địa phương đầu tiên 
quy hoạch vùng sản xuất mai 
tập trung với quy mô 75 ha 
phân bố ở 2 xã Nhơn An và 
Nhơn Phong; đầu tư nâng cấp 

hạ tầng, thực hiện chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng để người dân 
an tâm sản xuất.

Theo đánh giá của Chi cục 
phát triển nông thôn, hầu hết 
các cơ sở làng nghề quy mô 
sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu là 
loại hình kinh tế hộ gia đình, 
kinh tế cá thể. Về vốn đầu tư, 
các cơ sở làng nghề chủ yếu 
mua sắm thiết bị, công cụ, 
dụng cụ, nguyên vật liệu, nhà 
xưởng phần lớn là tận dụng 
nhà ở bố trí sản xuất. Thu 
nhập bình quân của người 
lao động trong các làng nghề 
từ 3 - 6 triệu đồng/người/ 
tháng, tùy thuộc vào ngành 
nghề. Tuy còn nhiều khó khăn 
trong phát triển, song không 
thể phủ nhận vai trò của làng 
nghề, làng nghề truyền thống 
ở khu vực nông thôn trong tạo 
việc làm và  ổn định cuộc sống 
cho người dân. 

Theo ông Hồ Vĩnh Thảo, 
Chi cục trưởng Chi cục Phát 
triển nông thôn, hiện Chi cục 
phối hợp với các địa phương 
xây dựng Kế hoạch phát triển 
ngành nghề nông thôn, làng 
nghề trên địa bàn tỉnh, giai 
đoạn 2022 - 2025; nhằm giúp 
các địa phương quy hoạch lại, 
lựa chọn và hỗ trợ cho các làng 
nghề, làng nghề truyền thống 
có tiềm năng. Đồng thời, tiếp 
tục hỗ trợ về chính sách trong 
đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng; phối hợp với các ngành 
chức năng liên quan tôn vinh 
các nghệ nhân, các thợ lành 
nghề, tạo động lực để duy trì 
nghề truyền thống.    THU DỊU

Thong thả nghề làm giá tổ truyền
 Ngày 30.5, ông Phạm 

Quang Ân, Phó trưởng Phòng 
NN&PTNT huyện Tuy Phước 
xác nhận, trên địa bàn huyện 
đã có một mẫu bệnh phẩm ở 
hồ nuôi tôm thẻ rộng 5.000m2 
của ông Phan Văn Thảo ở thôn 
Nhân Ân, xã Phước Thuận cho 
kết quả dương tính với bệnh 
thân đỏ đốm trắng. Các ngành 
chức năng của huyện đã vận 
động ông Phan Văn Thảo đóng 
cổng, không được xả nước ra 
môi trường, tiến hành xử lý, làm 
sạch hồ tôm, tránh làm lây lan 
ra diện rộng. XUÂN VINH
 Trung tâm Khuyến nông 

tỉnh Bình Định vừa tổ chức lớp 
tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật về chăn nuôi heo, gà theo 
hướng an toàn sinh học cho 
30 khuyến nông viên và cộng 
tác viên khuyến nông của các 
huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh. Các học viên được cập 
nhật kỹ thuật nuôi heo, gà theo 
hướng an toàn sinh học và các 
biện pháp nâng cao an toàn sinh 
học trong chăn nuôi. 

THÀNH NGUYÊN

Nghề làm giá ở khối 1, thị 
trấn Phú Phong, huyện Tây 
Sơn đã có từ hơn trăm năm 
qua và điều thú vị là cho đến 
nay, nhiều người ở làng nghề 
vẫn tự hào vì giữ nguyên cách 
làm đã được tổ tiên truyền dạy.

Nghề làm giá ở đây tận 
dụng nguồn cát sông Côn. 
Muốn có cát làm giá, người 
ta phải bơi ra giữa dòng nước 
chảy, lặn ngụp để hốt được 
những mẻ cát sạch. Muốn giá 
ngon phải lấy được cát lúc 
nước chảy, nếu lấy lúc nước 
đứng thì giá sẽ kém ngon. 
Người làng giá cũng vì thế mà 
ai cũng biết bơi lội.

Người làng nghề thường 
làm 2 loại giá, là giá cát (hay 
còn gọi là giá cao - giá dùng 
để ăn sống) và giá trúc (dùng 
để cuốn chả ram). Nay do quá 
trình đô thị hóa, người làm 
giá không ra sông hốt cát nữa 
mà mua về làm sạch rồi dùng; 
cùng với đó, bà con còn học 
hỏi và phát triển cách làm giá 
vò - theo đó giá được làm trong 

Xóm Giá vẫn giữ nghề gieo giá trên cát.            Ảnh: ĐINH NGỌC

các vò đất nung có khoét lỗ, 
đậy kín bằng các loại lá. Loại 
giá này dùng để ăn phở hoặc 
xào, nấu canh. 

Chị Huỳnh Thị Hà, một 
trong số ít những người làm 

đủ 3 loại giá ở khối 1 cho hay, 
dù làm giá cát, giá vò hay giá 
trúc thì việc lựa chọn hạt đậu 
rất quan trọng. Đậu được chọn 
để làm giá phải to, mọng. Bên 
cạnh đó, việc tưới nước giữ 

ẩm đúng thời gian cũng quyết 
định đến năng suất và chất 
lượng từng cọng giá làm ra. 
Điều đặc biệt là dù làng nghề 
đã hơn trăm tuổi nhưng toàn 
bộ giá được làm ở đây vẫn 
hoàn toàn thủ công, tuyệt đối 
không dùng hóa chất, chúng 
tôi dặn nhau giữ nguyên như 
thế, coi đây là một cách giữ 
nghề tổ truyền. 

Xóm Giá là một trong nhiều 
xóm nghề thủ công cổ truyền 
của làng Kiên Mỹ xưa. Hiện 
xóm còn độ hơn 30 hộ dân theo 
nghề làm giá. Nhờ làm giá đỗ, 
đời sống người dân ngày một 
nâng cao. Một cân đậu xanh 
cho ra khoảng 6 kg giá cát,  
7 kg giá vò và chỉ chừng 2,2 kg 
giá trúc. Với giá bán khoảng 
12.000 đồng/kg giá cát, 16.000 
đồng/kg giá vò và 40.000  
đồng/kg giá trúc thì mỗi 
ngày chợ, một người làm giá 
cũng kiếm được chừng 150 
nghìn đồng. Nhờ vậy, người 
theo nghề làm giá cũng khá  
thong thả.              ĐINH NGỌC

TIN VẮN
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Ở tỉnh ta hiện còn hai địa phương 
lưu giữ nghệ thuật múa gươm hầu 
thần, đó là thôn Vĩnh Lợi (xã Mỹ Thành, 
huyện Phù Mỹ) và xã Nhơn Hải (TP 
Quy Nhơn). Tại xã Nhơn Hải, từ năm 
1992, khi xây dựng Lăng Ông Nam Hải 
tại vị trí mới, ngư dân địa phương phục 
dựng lại nghệ thuật múa gươm, duy trì 
biểu diễn đến nay. Đội múa gươm xã 
Nhơn Hải rất lớn - có tới 33 nhân vật; 
trong đó, có 2 nhân vật lồng đèn (đóng 
vai trò như phao tiêu trên thuyền), 2 bộ 
hổ (phó tướng), 4 hèo (tức roi), 4 siêu 
(đại đao), 20 lính cầm gươm đứng chia 
ra hai bên quân hầu xanh và đỏ, tất cả 
được điều khiển qua các màn múa bởi 
một chấp sự (tức tổng chỉ huy - giống 
như nhân vật Tổng sanh trong bả trạo) 
qua hiệu lệnh trống cầm tay. 

Ông Nguyễn Khắc Vũ, Trưởng Ban 
vạn Lăng Ông Nam Hải xã Nhơn Hải, 
cho biết: “Lễ hội cầu ngư ở Nhơn Hải 
là sự kiện đặc biệt trong năm của ngư 
dân địa phương, mỗi năm chỉ diễn ra 
một lần nên thu hút đông đảo người 
dân tham gia, du khách đến tham quan. 
Đội bả trạo chỉ biểu diễn vào buổi chiều 
sau lễ nghinh thần Nam Hải nhập điện, 
riêng đội múa gươm thì cúng thần vào 
buổi chiều, đến giữa đêm là lễ tế thần 
sẽ hầu thần và biểu diễn”.

Mặc dù có nhiều nhân vật được xây 
dựng có nét tương đồng với nghệ thuật 
bả trạo, như: Lồng đèn, chấp sự, quân 
lính (giống như quân trạo trong bả trạo) 
nhưng nếu nghệ thuật bả trạo thể hiện 
tính văn gắn với biểu diễn có tuồng tích, 
chương hồi thì nghệ thuật múa gươm 
lại không hát, mà chủ yếu biểu diễn các 
động tác múa võ, như: Múa roi, dương 
cung, xóc đao, chém kiếm, múa rìu… 
thể hiện như một đội quân đang đi trên 
thuyền ra khơi bảo vệ, hộ tống thần 
Nam Hải, vừa là những người biểu diễn 
nghệ thuật cho thần xem. 

Đội gươm ở Vĩnh Lợi xây dựng với 
17 nhân vật, gồm 1 chấp sự, 4 bộ tướng 
cầm binh khí là rìu, hai bên có 12 quân 
lính cầm đại đao. Tất cả đều hóa trang, 

LIÊN HOAN TUỒNG VÀ DÂN CA KỊCH 
TOÀN QUỐC - 2022: 

Bình Định giành 
nhiều huy chương

(BĐ) - Thông tin từ Sở VH&TT, tại 
Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn 
quốc - năm 2022 (diễn ra từ ngày 17 - 28.5) 
tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An), các diễn viên, 
nghệ sĩ của Đoàn tuồng Đào Tấn và Đoàn 
ca kịch bài chòi Bình Định (thuộc Nhà hát 
Nghệ thuận truyền thống tỉnh) đã xuất 
sắc đem về 13 huy chương. 

Tại Liên hoan, Nhà hát Nghệ thuật 
truyền thống tỉnh tham gia 2 vở diễn, gồm: 
Vở tuồng “Vua thánh triều Lê” (tác giả kịch 
bản Lê Duy Hạnh; tác giả chuyển thể Đoàn 
Thanh Tâm; đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh 
Mai) và vở bài chòi “Cô thần” (tác giả kịch 
bản Văn Trọng Hùng; chuyển thể NSƯT 
Tấn Hào; đạo diễn NSND Hoài Huệ); đặc 
biệt “Cô thần” là một trong những vở diễn 
đạt HCV trong liên hoan lần này.

Cụ thể, HCV được trao cho các nghệ 
sĩ: Nguyễn Phương Phú, Dương Nữ Thùy 
Dung, Cao Bá Tuấn (Đoàn ca kịch bài chòi 
Bình Định); Nguyễn Thái Phiên, Hoàng 
Thanh Bình (Đoàn tuồng Đào Tấn). HCB 
có các diễn viên: Trần Thị Gái (Thu Thẳm), 
Bùi Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Trần Thái 
Anh (Đoàn tuồng Đào Tấn); Đỗ Thị Kim 
Tiển, Nguyễn Thế Cường (Đoàn ca kịch 
bài chòi Bình Định). HCĐ có các diễn viên, 
gồm: Mai Ngọc Nhân (Đoàn tuồng Đào 
Tấn); Phạm Văn Rõ (Hoài Tâm), Sử Thành 
Việt (Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định). 

Bên cạnh đó, kịch tác gia Văn Trọng 
Hùng được trao giải Tác giả xuất sắc, biên 
đạo múa Kim Tiển được trao giải Biên đạo 
múa xuất sắc trong vở diễn “Cô thần”, 
NSND Hoài Huệ được trao giải Đạo diễn 
xuất sắc trong vở “Làm vua” do Nhà hát 
tuồng Việt Nam biểu diễn tại Liên hoan.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch 
toàn quốc - năm 2022 có sự góp mặt 
của gần 600 diễn viên, nhạc công… 
thuộc 11 đơn vị nghệ thuật tuồng, dân 
ca kịch chuyên nghiệp trên cả nước, 
biểu diễn 16 vở diễn (9 vở tuồng,  
7 vở dân ca kịch).                      ĐOAN NGỌC

Tổ chức các hoạt 
động nhân Ngày 
Gia đình Việt Nam 

(BĐ) - Sở VH&TT vừa ban hành kế 
hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày 
Gia đình Việt Nam (28.6) và Tháng hành 
động quốc gia phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hoạt động tuyên truyền tập 
trung vào chủ đề “Gia đình bình an - xã 
hội hạnh phúc”, với nhiều thông điệp 
truyền thông, như: Gia đình là trường học 
đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi 
người; văn hóa là động lực của phát triển, 
văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa 
dân tộc; gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các 
giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; bạo lực 
gia đình là vi phạm pháp luật…

Nội dung tuyên truyền chủ yếu về ý 
nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam và 
tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trong 
gia đình để xây dựng gia đình no ấm, tiến 
bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững; tuyên 
truyền việc thực hiện chính sách, pháp 
luật của Đảng và Nhà nước về an sinh 
xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, 
hạnh phúc…

Hình thức tuyên truyền là treo băng 
rôn, khẩu hiệu tại nơi công cộng; xây 
dựng các chuyên trang, chuyên mục trên 
báo, đài, bản tin… 

Thời gian tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền tập trung cao điểm từ 24.6 
đến 30.6.2022.                                 TRỌNG LỢI

MÚA GƯƠM HẦU THẦN:

Một nghệ thuật độc đáo 
của ngư dân Bình Định

Tại các vùng biển ở Bình Định, tín ngưỡng thờ thần Nam Hải (tức cá Voi, ngư dân tôn kính gọi cá Ông) 
gắn liền với lễ hội cầu ngư. Ở đây, ngoài nghệ thuật hát múa bả trạo, ngư dân còn bảo tồn và phát huy 
nghệ thuật múa gươm hầu thần. 

phục trang theo nghệ thuật tuồng Bình 
Định. Chấp sự chịu trách nhiệm dẫn 
dắt cả đội múa qua hiệu lệnh trống,  
4 bộ tướng cầm rìu theo kiểu là tướng 
lĩnh dẫn quân gác bốn hướng Đông, 
Tây, Nam, Bắc trên thuyền; hai bên quân 
cầm đại đao thể hiện trạng thái sẵn sàng 
đương đầu với hiểm nguy trên biển.

Ông Đỗ Như Ý, Vạn trưởng làng 
chài Vĩnh Lợi, cho biết: “Ở Vĩnh Lợi 
hằng năm có hai lần tổ chức lễ hội cầu 
ngư vào tháng giêng âm lịch tại Lăng 
Ông đại và tháng tư âm lịch tại Lăng Từ 
đường, đều có biểu diễn múa gươm, bả 
trạo. Nghệ thuật múa gươm, bả trạo ở 
đây có từ xưa kia, nhưng bị gián đoạn 
bởi nhiều lý do. Mãi đến năm 2000, ngư 
dân địa phương cùng chung tay phục 
dựng, duy trì biểu diễn tới nay để bảo 
tồn bản sắc văn hóa truyền thống”.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân 
gian Nguyễn An Pha, Chủ tịch Hội 
VHNT tỉnh, điểm xuất phát của nghệ 
thuật múa gươm hầu thần nhiều khả 
năng là từ làng chài Bình Thái do ông 

Bầu Đê - một người rất giỏi võ và giỏi 
tuồng (Ông Bầu Đê là học trò của ông 
Dương Đồng Luân và ông Luân là học 
trò cụ Tú Diêu, tức nhà soạn tuồng 
nổi tiếng Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu) 
sáng tạo, dàn dựng. Sau đó truyền dạy 
cho nhiều học trò khác, từ đó lan rộng 
khắp nơi. 

Trải qua nhiều biến cố thăng trầm, 
nghệ thuật này bị mai một, đến nay chỉ 
còn làng biển Vĩnh Lợi, Nhơn Hải còn 
gìn giữ nghệ thuật múa gươm. “Cùng 
với nghệ thuật bả trạo, nghệ thuật múa 
gươm cũng là nét văn hóa đặc sắc của 
ngư dân các vùng biển ở Bình Định. Việc 
ngư dân còn gìn giữ, bảo tồn những 
bộ môn nghệ thuật này là điều hết sức 
đáng quý. Tuy nhiên, mỗi nơi có những 
kiểu làm, cách biểu diễn khác nhau, 
không sao tránh khỏi tam sao, thất bản. 
Nên chăng cần có động thái nghiên cứu, 
sưu tầm, chỉnh lý, dàn dựng lại để phát 
huy hơn nữa những bộ môn nghệ thuật 
đặc sắc này”, nhà nghiên cứu Nguyễn 
An Pha bày tỏ.          ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Múa gươm ở Lễ hội cầu ngư Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ).                                           Ảnh: NGỌC NHUẬN

Lời người từ tuyến lửa là ca khúc do 
nhạc sĩ Lê Trọng Nghĩa phổ thơ của bác 
sĩ Lê Minh Khôi do ca sĩ Nguyên Trường 
thể hiện. Dịch bệnh Covid-19 nay có thể 
nói là đã qua đi nhưng ca khúc - câu 
chuyện của hy vọng, thông điệp nhắn 
gửi của những người là bác sĩ từ tuyến 
đầu chống dịch Covid-19, vẫn khiến 
nhiều người xúc động.

Trên tuyến đầu chống dịch, những 
chiến sĩ áo trắng vẫn không nguôi hy 
vọng về một ngày bình yên, ngày những 
khổ đau sẽ lùi lại như lời bài hát bắt 
nhịp êm đềm “rồi mình sẽ đi qua…”. Thả 
lòng theo lời hát trầm lắng miên man, 
người nghe như đi qua những không 
gian, tầng nấc xúc cảm. Nơi ấy, có đau 
thương, nhưng vẫn luôn cháy lên một 

khát vọng mãnh liệt: “Rồi mình sẽ đi 
qua những đêm sâu, những lưng áo 
ướt đầm, những đau lòng, mất mát. 
Tiếng buồn và tiếng khóc, sẽ qua thôi 
lo sợ hoang mang. Qua từng chiều thưa 
bóng nhân gian”.

Giai điệu của bài hát lúc êm đềm, khi 
lại được đẩy lên da diết đầy thổn thức. 
Và cái mạch chảy của màu xanh hy vọng 
đã làm bài hát thoát ra khỏi những sa 
đà kể lể tang thương để ấm lên những 
ngọt ngào, tươi sáng: “Phố sẽ xúng xính, 
xênh xang như chưa từng hoang vắng. 
Hạt bụi bay trên vỉa hè cũng long lanh 
màu nắng. Những môi cười sẽ biếc xanh 
như nụ mới. Và ngày ấy sẽ tới. Nhất định 
ngày ấy sẽ tới”.

Tôi đặc biệt thích phần điệp khúc 

cuối bài hát. Không là đoạn cao trào để 
dồn đẩy đến một xúc cảm mãnh liệt, 
nhạc sĩ đã chọn cách thả ra những âm 
điệu êm đềm như thủ thỉ, như vừa đủ 
độ ngân rung khẽ khàng mà dây dưa dịu 
mát tâm hồn. Thật thơ, thật xúc động với 
hình ảnh, ca từ, giai điệu đã quyện hòa, 
mộc mạc mà lắng sâu: “Ta sẽ về thưa với 
mẹ xin một góc vườn. Một khoảng trời. Và 
một chiếc võng đong đưa…”.

Ca khúc - câu chuyện của những 
người trên tuyến đầu chống dịch đã thắp 
lên ngọn lửa của hy vọng. Và ngọn lửa ấy, 
đủ ấm để khiến tim ta như lắng lại, thêm 
thương, thêm yêu cuộc sống này. 

Link nhạc: https://www.youtube.
com/watch?v=-2MAotlJB2o&t=183s

VÂN PHI

NHẠC HAY

Lửa của hy vọng…
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Bình Định

Đảm bảo đầy đủ, kịp thời 
cho các nhiệm vụ

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã 
xây dựng Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết 
382-NQ/ĐUQSTW và triển khai 
nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, 
với những nội dung, yêu cầu 
cụ thể, sát với đặc điểm nhiệm 
vụ và thực trạng vũ khí trang 
bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện có. 
Trên cơ sở đó, Đảng ủy Quân 
sự tỉnh đã chỉ đạo ngành kỹ 
thuật tổ chức rà soát chặt chẽ, 
đánh giá chính xác thực trạng 
của công tác kỹ thuật, làm rõ 
những mặt mạnh, yếu, nguyên 
nhân khách quan, chủ quan. 
Từ đó, đề ra phương hướng và 
có biện pháp giải quyết, khắc 
phục kịp thời. 

Đơn cử, việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ 
thuật có năng lực toàn diện, 
chất lượng cao được Đảng ủy 
Quân sự tỉnh xác định là khâu 
then chốt, vừa cấp thiết trước 
mắt, vừa cơ bản lâu dài. Thiếu 
tá Nguyễn Xuân Cảnh, Chủ 
nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh, 
cho hay: “Những năm đầu thực 
hiện Nghị quyết, số lượng cán 
bộ nhân viên kỹ thuật mới bảo 
đảm từ 60 - 75% biên chế, tỷ lệ 
cán bộ nhân viên kỹ thuật trình 
độ CĐ, ĐH chiếm chưa đến 
10%. Đến nay, số lượng cán bộ 
nhân viên kỹ thuật đã bảo đảm 
được 96% biên chế, tỷ lệ có trình 
độ CĐ, ĐH chiếm 80%”.

Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng 
đã chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung, 
quy hoạch hệ thống kho tàng 
kỹ thuật giai đoạn 2010 - 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030 theo 
phương châm “công tác kỹ 
thuật đi trước một bước”. Hoàn 
chỉnh quy hoạch kho đạn dược 

Trên cơ sở đặc điểm, nhiệm vụ, Lữ đoàn 
Pháo binh 572 đã cụ thể hóa phong trào 
“Xây dựng và quản lý doanh trại chính 
quy, xanh, sạch, đẹp” bằng nhiều hình 
thức bền vững, thiết thực. Lữ đoàn đã đầu 
tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng nhà 
làm việc Lữ đoàn; công trình nhà ở Tiểu 
đoàn 3, nhà ở Đại đội chỉ huy, bệnh xá… 
tạo diện mạo mới, chính quy, hiện đại từ 
Sở Chỉ huy cho đến các cơ quan, đơn vị.

Nhằm đẩy mạnh phong trào tăng gia sản 
xuất, nâng cao đời sống bộ đội hiệu quả, Lữ 
đoàn Pháo binh 572 quan tâm tuyên truyền, 
phát động sâu rộng phong trào thi đua 
“Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác 
Hồ dạy” và “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý 
quân nhu tốt”. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ đã 
phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ra sức 
thi đua lao động, tăng gia sản xuất. 

Thiếu tá Trần Thanh Tuấn, Chủ nhiệm 

Đối thoại dân chủ 
với cán bộ, chiến sĩ

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức 
hội nghị đối thoại dân chủ  
6 tháng đầu năm 2022 với cán 
bộ, chiến sĩ ban CHQS các 
huyện, thị xã, thành phố và các 
đơn vị trực thuộc. 

Trong không khí chân tình, 
cởi mở, thẳng thắn, cán bộ, 
chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã 
đóng góp nhiều ý kiến phản 
ánh trên các mặt công tác chính 
trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, 
kinh tế và đời sống, công tác 
huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, 
xây dựng nền nếp chính quy, 
rèn luyện kỷ luật…

Các ý kiến phản ánh, trao 
đổi tại hội nghị đã được lãnh 
đạo Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh 
tiếp thu, giải đáp và chỉ đạo 
các phòng, ban tập trung xem 
xét, giải quyết, nhằm đảm bảo 
dân chủ trong đơn vị, đem lại 
quyền lợi chính đáng cho cán 
bộ, chiến sĩ.                  ĐỨC DŨNG

QUẢN LÝ, KHAI THÁC VŨ KHÍ TRANG BỊ KỸ THUẬT:

Tốt, bền, an toàn và tiết kiệm
Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29.11.2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và 

Nghị quyết 14-NQ/TVĐU ngày 24.9.2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu V về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong 
tình hình mới là văn kiện quan trọng đối với ngành kỹ thuật. Thực hiện các nghị quyết này, công tác kỹ thuật của 
LLVT tỉnh đã có chuyển biến toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Công tác quản lý kỹ thuật các loại VKTBKT luôn được Bộ CHQS tỉnh đảm bảo chính quy, thống nhất.                                                    Ảnh: H.P

“ Để đảm bảo kỹ thuật trong tình hình mới, LLVT tỉnh sẽ 
tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng 
quản lý, khai thác VKTBKT; phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế 
hoạch huấn luyện kỹ thuật hằng năm và phát huy mọi nguồn 
lực, tích cực xây dựng, củng cố, nâng cấp cơ sở kỹ thuật theo 
tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật”.

Đại tá NGUYỄN MINH HIẾN - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 để tích hợp lập 
quy hoạch khu quân sự, kho 
đạn dược, công trình - công 
nghiệp quốc phòng thời kỳ 2021 
- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Đồng thời, trong 15 năm qua, 
Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã 
quan tâm đầu tư gần 21 tỷ đồng 
để xây dựng, nâng cấp hệ thống 
cơ sở kỹ thuật của LLVT tỉnh. 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ 
huy các cấp đã làm tốt công 
tác tham mưu, đề xuất huy 
động các nguồn ngân sách địa 
phương, triển khai đầu tư xây 
dựng 5 kho vũ khí - đạn, 22 
nhà che VKTBKT, sửa chữa hệ 
thống kho tàng, với tổng kinh 
phí gần 9,6 tỷ đồng. Đến nay, 
100% hệ thống kho vũ khí, đạn 
cấp huyện đã được xây dựng, 
nâng cấp đúng quy cách. 

Đại tá Nguyễn Minh Hiến, 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, nhìn 
nhận: “Công tác quản lý kỹ 
thuật các loại VKTBKT luôn 
được đảm bảo chính quy, thống 
nhất. Đặc biệt, nhờ nắm chắc 
thực lực VKTBKT, hệ thống cơ 
sở vật chất và chất lượng đội ngũ 
cán bộ, nhân viên kỹ thuật nên 
các cơ quan, đơn vị triển khai 
toàn diện, đảm bảo đầy đủ kịp 
thời VKTBKT cho nhiệm vụ”.

Phải “giữ tốt, dùng bền”
Để đảm bảo cho việc cấp 

phát kịp thời, đủ số lượng, 
có chất lượng tốt và đồng bộ 
VKTBKT cho các nhiệm vụ, 
yêu cầu quan trọng đặt ra là 
phải “giữ tốt, dùng bền”.

Trên cơ sở đó, ngành kỹ 
thuật trong LLVT tỉnh thường 
xuyên kiện toàn, củng cố, hoàn 
thiện sổ sách, mẫu biểu quản lý 
VKTBKT theo đúng quy định. 

Đồng thời, tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát theo phân 
cấp, kết hợp với công tác kiểm 
kê, kiểm nghiệm hằng năm để 
nắm chắc số lượng, chất lượng 
và tình trạng đồng bộ VKTBKT 
của từng đơn vị, làm cơ sở để 
xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, 
sửa chữa, đồng bộ, niêm cất. 

Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó 
Chỉ huy trưởng, Tham mưu 
trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho 
biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ 
CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị 
luôn duy trì nghiêm nền nếp 
chế độ ngày kỹ thuật và chế 
độ trực ban kỹ thuật, chế độ 
kiểm tra VKTBKT… Các loại 
VKTBKT khi đưa ra sử dụng 
đều được kiểm tra, đăng ký, 
quản lý chặt chẽ, đủ tiêu chuẩn 
mới cho phép sử dụng”.

Ngoài ra, công tác huấn 
luyện kỹ thuật cho các đối 
tượng cũng được tiến hành 
chặt chẽ, nghiêm túc. Tập trung 
huấn luyện nâng cao trình độ 
quản lý, khai thác, làm chủ 
VKTBKT, nhất là các loại mới. 
Đặc biệt, hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học và phát huy 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật được 
cấp ủy, chỉ huy các cấp chú 
trọng quan tâm. Trong 15 năm 
qua, đã có 185 sáng kiến, cải 
tiến trên các lĩnh vực được công 
nhận ở các cấp, trong đó có 11 
sáng kiến đạt giải cấp quân khu. 

Đại úy Nguyễn Hà Minh 
Tăng (Ðại đội Kho vũ khí, 
đạn, Phòng Kỹ thuật, Bộ 
CHQS tỉnh) là cây sáng kiến 
của đơn vị, từng đạt giải Thủ 
kho quân khí giỏi toàn quân. 
“Quá trình làm nhiệm vụ, tôi 
phải luôn cẩn trọng, tỉ mỉ để 
nắm chắc tính năng kỹ thuật 
của từng VKTBKT. Từ đó, lên 
kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng 
kỹ lưỡng, đảm bảo hệ số kỹ 
thuật của VKTBKT phục vụ 
tốt cho các nhiệm vụ”, đại úy 
Tăng chia sẻ.            

HỒNG PHÚC

“Thực túc binh cường” ở Lữ đoàn Pháo binh 572
Đặt chân đến Lữ đoàn Pháo binh 572 (đóng quân ở 
huyện Phù Mỹ), chúng tôi cảm nhận được sự khác 
biệt giữa không khí náo nhiệt nơi thị trấn ồn ào và 
khu doanh trại với không gian thoáng đãng, tràn 
ngập màu xanh của những người lính pháo binh.

Hậu cần Lữ đoàn Pháo binh 572, chia sẻ: 
“Lữ đoàn đẩy mạnh tăng gia sản xuất phù 
hợp với điều kiện đất đai, thời tiết tại khu 
vực đóng quân. Trong đó, đơn vị đã đầu 
tư xây dựng hệ thống vườn tăng gia tập 
trung; duy trì chăn nuôi thường xuyên đàn 
gia súc, gia cầm, nuôi cá và vườn cây ăn 
quả, đa dạng về chủng loại. Lữ đoàn còn 
áp dụng các biện pháp khai thác triệt để 
công năng của hệ thống bếp lò hơi cơ khí, 
hạ mức tiêu thụ chất đốt”. 

Nhờ đó, đến nay, toàn Lữ đoàn đã tự 

túc trên 75% nhu cầu thịt, gần 
60% nhu cầu cá và trên 96% 
nhu cầu rau xanh. 100% các 
bếp ăn trong Lữ đoàn đạt “Bếp 
nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, 
đời sống bộ đội luôn ổn định, 
có nhiều cải thiện.

Ngoài ra, đơn vị thường 
xuyên làm tốt việc vệ sinh 
phòng dịch, nâng cao chất 
lượng chăm sóc, khám kiểm 
tra sức khỏe định kỳ cho cán 
bộ, chiến sĩ; đơn vị duy trì tỷ lệ 
quân số khỏe từ 99,6% trở lên. 

Đại tá Phạm Văn Lung, Lữ đoàn trưởng 
Lữ đoàn Pháo binh 572, khẳng định: “Việc 
xây dựng ngành hậu cần vững mạnh về 
mọi mặt đã góp phần vào thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị của Lữ đoàn. Thời gian tới, đơn 
vị sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
đối với công tác hậu cần. Thực hiện quyết 
liệt các biện pháp nâng cao chất lượng các 
mặt bảo đảm hậu cần, nhất là công tác nuôi 
dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, đảm bảo 
cho cán bộ, chiến sĩ thực sự là “Chân đồng, 
vai sắt””.                                      XUÂN NHÂM

Tăng gia sản xuất ở Lữ đoàn Pháo binh 572.                                            Ảnh: X.N
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Bình Định

Để chủ động phòng, chống 
các loại tội phạm có hiệu quả, 
các cấp ủy đảng, chính quyền 
và lực lượng CA huyện Hoài 
Ân đã nâng cao hiệu quả công 
tác xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
(ANTQ), trong đó chú trọng tại 
các địa bàn trọng điểm, phức 
tạp về ANTT. Cùng với đó, địa 
phương đã đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền bằng nhiều hình 
thức đa dạng, phong phú liên 
quan đến các vấn đề đấu tranh, 
phòng, chống tội phạm, tệ 
nạn xã hội, nhất là về ma túy,  
cờ bạc…

Đến nay, huyện Hoài Ân 
đã xây dựng hơn 10 mô hình 
tự phòng, tự quản, tự bảo vệ 
về ANTT phù hợp với đặc 
điểm từng địa bàn. Điển hình 
như “2 giữ, 5 thực hiện” ở xã 
Ân Tường Đông; “Barie an 
ninh” ở thôn Tân Thịnh, xã 
Ân Tường Tây; “Chi hội CCB 
với phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ” ở thôn Tân Thịnh, xã 
Ân Tường Tây; “Móc khóa an 
ninh” ở xã Ân Đức; “Khu dân 
cư an toàn về ANTT” ở 4 xã 
Ân Phong, Ân Hữu, Ân Thạnh, 
Ân Hảo Đông; “Đoạn đường 
tự quản, tự phòng, tự bảo vệ 
về ANTT” ở thị trấn Tăng Bạt 
Hổ; “Camera an ninh” ở xã Ân 
Thạnh; “Bản làng bình yên, gia 
đình hạnh phúc” ở xã Bok Tới, 
Đak Mang, Ân Sơn… Qua xây 
dựng, nhân rộng và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các mô 
hình, đã phát huy cao độ tính 
tự giác của cán bộ, quần chúng 
nhân dân trong công tác phòng 
chống tội phạm, bài trừ tệ nạn 
xã hội.

Tại xã Ân Thạnh, từ năm 
2020 đến nay, khi địa phương 
ra mắt mô hình “Camera an 
ninh” với 12 mắt camera được 
gắn trên các trục đường giao 
thông chính, tình hình ANTT 
có sự chuyển biến tích cực, tội 
phạm trộm cắp, cờ bạc… giảm 

HOÀI ÂN:

Phát huy hiệu quả các mô hình 
tự quản an ninh trật tự

Xác định công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, CA huyện Hoài 
Ân đã không ngừng xây dựng, củng cố các mô hình tự quản ANTT ở cơ sở, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, an toàn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân không được sử dụng vũ khí tự chế trái phép để săn bắn, thời gian qua, 
CA huyện Hoài Ân đã thu hồi nhiều súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp.                                                                                 Ảnh: N.Q

đáng kể. 
Ông Nguyễn Đô, Chủ tịch 

UBND xã Ân Thạnh, cho biết: 
Từ khi xã lắp đặt hệ thống 
camera an ninh bằng hình thức 
xã hội hóa, những hoạt động 
xảy ra trên các tuyến đường, 
nơi thường xuyên tụ tập đông 
người đều được ghi lại. Khi có 
dấu hiệu phức tạp, bất thường, 
CA xã tiến hành trích xuất hình 
ảnh, xử lý kịp thời các vấn đề, 
đảm bảo ANTT và an toàn xã 
hội. Chuyển biến thấy rõ nhất 
là thời gian qua trên địa bàn xã 
không xảy ra các vụ trộm chó, 
đánh bạc hay vi phạm về trật 
tự ATGT.

Còn tại xã Ân Tường Đông, 
địa phương trước đây phức tạp 
về ANTT, nhất là xảy ra nhiều 
vụ trộm cắp tài sản, khiếu nại, 
khiếu kiện đông người, vượt 
cấp về đất đai, từ khi mô hình 
“2 giữ, 5 thực hiện” về ANTT 
được CA xã thành lập (năm 
2017) đến nay, tình hình trật 
tự trị an ở địa phương được 

đảm bảo. 
Trung tá Lê Thanh Hải, 

Trưởng CA xã Ân Tường 
Đông, cho biết: Qua thực hiện 
mô hình, nhân dân trong xã 
đã phát huy được vai trò, 
trách nhiệm, tích cực tham 
gia đấu tranh phòng, chống 
tội phạm, mỗi người nghiêm 
chỉnh chấp hành các quy định 
của pháp luật, không còn xảy 
ra tình trạng trộm cắp hay 
khiếu nại, khiếu kiện. Hiện 
CA xã đang tiếp tục xây dựng 
mô hình tự phòng, tự quản 
trong công tác PCCC tại chợ 
Lộc Giang, đảm bảo cho việc 
buôn bán của người dân ở 
đây được an toàn.

Mô hình “Chi hội CCB với 
phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ” ở thôn Tân Thịnh, xã 
Ân Tường Tây cũng được lãnh 
đạo huyện Hoài Ân đánh giá 
cao. Hiện mô hình có 22 thành 
viên nòng cốt là các CCB, tích 
cực phối hợp với lực lượng CA 
cập nhật tình hình liên quan 

đến ANTT, chủ động nắm bắt 
phương thức, thủ đoạn hoạt 
động của các loại tội phạm; 
vận động hội viên và nhân dân 
nêu cao tinh thần cảnh giác, 
sẵn sàng tố giác tội phạm và 
hành vi vi phạm pháp luật với 
cơ quan chức năng.

Theo thượng tá Nguyễn 
Toàn Thắng, Phó Trưởng CA 
huyện Hoài Ân, các mô hình, 
điển hình tiên tiến trong phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ 
được quan tâm, củng cố, nhân 
rộng đã góp phần nâng cao ý 
thức chấp hành đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước về 
công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, bài trừ tệ nạn 
xã hội. Qua đó, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội tại địa phương, đảm bảo 
giữ vững môi trường ổn định 
để phát triển KT-XH, xây dựng 
nông thôn mới an toàn, đô thị 
văn minh.                        

                                    N. QUÝ

Từ ngày 30.5 - 4.6, CA tỉnh 
tổ chức tập huấn nghiệp vụ 
công tác tuần tra, kiểm soát, xử 
lý vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường 
bộ cho 96 cán bộ, chiến sĩ lực 
lượng CSGT của CA các tỉnh: 
Bình Định, Quảng Ngãi, Phú 
Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, 
Nghệ An và Đắk Nông.

Các học viên sẽ được tiếp 
thu một số nội dung mới trong 
công tác xử phạt vi phạm hành 
chính theo Thông tư 15/2022/
TT-BCA (về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
65/2020/TT-BCA của Bộ CA 
quy định nhiệm vụ, quyền 
hạn, hình thức, nội dung và 
quy trình tuần tra, kiểm soát, 
xử lý vi phạm hành chính về 
giao thông đường bộ của CSGT 
có hiệu lực từ ngày 21.5.2022), 
nội dung cơ bản của các thông 
tư quy định nhiệm vụ, quyền 
hạn, hình thức, nội dung tuần 
tra kiểm soát của CSGT đường 
bộ; quy trình tuần tra kiểm soát 
và xử lý vi phạm hành chính 
của CSGT đường bộ; phân công 
trách nhiệm và quan hệ phối 
hợp trong công tác điều tra, 
giải quyết TNGT của lực lượng  
CSGT…                           

                                               Q.HIỀN             

Tập huấn 
nghiệp vụ tuần 
tra, kiểm soát 
giao thông 
đường bộ

(BĐ) - Ngày 30.5, CA TP 
Quy Nhơn cho biết đã tạm 
giữ hình sự Trương Minh Hậu 
(SN 1986, ở phường Hải Cảng,  
TP Quy Nhơn) về hành vi mua 
bán trái phép chất ma túy. 

Trước đó, khuya 27.5, các 
trinh sát bắt quả tang Trương 
Minh Hậu đang mang 5 gói ma 
túy đi giao cho các con nghiện 
tại ngã ba đường Duy Tân - Lê 
Lợi (thuộc phường Trần Hưng 
Đạo, TP Quy Nhơn). Khám xét 
nơi ở của đối tượng, cơ quan 
CA thu giữ tổng cộng gần  

37 g ma túy đá. Bước đầu, 
đối tượng khai nhận, Hậu chỉ 
mua ma túy để sử dụng; trong 
quá trình nghiện, y làm quen 
nhiều đối tượng nghiện khác 
nên nảy sinh ý định mua ma 
túy về bán để có tiền tiếp tục 
sử dụng.
 Ngày 27.5, bằng các biện 

pháp nghiệp vụ, Cơ quan  
CSĐT CA huyện Tuy Phước 
đã giữ người trong trường 
hợp khẩn cấp và ra quyết định 
tạm giữ đối với Nguyễn Thị 
Thu Ba (SN 1990, ở khu phố 

9, phường Đống Đa, TP Quy 
Nhơn) về hành vi trộm cắp  
tài sản.

Trước đó, khoảng 4 giờ 
ngày 22.5, anh P.V.H. (SN 1992, 
ở tỉnh Kon Tum) là nhân viên 
một công ty giao hàng nhanh 
có địa chỉ tại thị trấn Diêu Trì 
(huyện Tuy Phước) phát hiện 
công ty bị mất trộm 2 điện thoại 
di động, 2 laptop và 103 triệu 
đồng, nên trình báo vụ việc cho 
CA. Cơ quan CA xác định Thu 
Ba là thủ phạm. 

                T.LONG - Q.THÀNH

Bắt các đối tượng mua bán ma túy,  
trộm cắp tài sản

ĐÍNH CHÍNH
Ngày 29.3, trên trang 8 

An ninh - Trật tự, Báo Bình 
Định đăng bài “Cẩn trọng 
khi vay tiền qua app” của tác 
giả Bảo Ngân. Nội dung bài 
viết có một số nội dung chưa  
chính xác.

Nay, Báo Bình Định xin 
đính chính như sau: Chị N.T.L 
không chủ động vay tiền qua 
app, mà các đối tượng lừa đảo 
tự ý chuyển tiền vào tài khoản 
của chị L. Đối tượng lừa đảo 
yêu cầu chị L. trả gốc và lãi 
3,99 triệu đồng, chứ không 
phải 1,33 triệu đồng.

Báo Bình Định xin lỗi chị 
N.T.L và bạn đọc.

                                         B.B.Đ

Ngày 30.5, CA huyện An 
Lão cho biết vừa nhận đơn 
trình báo của bà Đặng Thị H. H. 
(SN 1975, ở xã An Hòa, huyện 
An Lão) về việc bị lừa 500  
triệu đồng. 

Theo bị hại, từ đầu tháng 
4.2022, bà H. có kết bạn với một 
người nước ngoài là nam. Sau 
thời gian làm quen, cả hai nói 
chuyện thân mật; người bạn 
nước ngoài cho biết muốn về 
Việt Nam sinh sống, nhờ bà 
H. mua giúp mảnh đất trị giá 
khoảng 2 tỷ đồng. 

Đối tượng xin số CCCD 

và số điện thoại của bà H. để 
chuyển tiền về; đồng thời cho 
biết sẽ tặng bà H. một món quà. 
Sau đó, bà H. nhận được điện 
thoại của một người xưng là hải 
quan Việt Nam, đề nghị bà H. 
chuyển phí để nhận gói hàng có 
giá trị. Bà H. đã chuyển nhiều 
lần cho người phụ nữ xưng là 
hải quan với tổng số tiền hơn 
500 triệu đồng để được nhận 
quà của người bạn nước ngoài. 
Tuy nhiên, cuối cùng bà H. 
vẫn không được nhận hàng, 
nên đến CA huyện An Lão  
trình báo.                                    N.GIANG

Làm quen với người nước ngoài,  
bị lừa 500 triệu đồng



9TRONG NƯỚCTHỨ BA, 31.5.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm 
Bác Hồ về thăm Quảng Bình

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Chiều 30.5, tỉnh Quảng Bình tổ chức 
họp báo thông tin về việc tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về 
thăm Quảng Bình (16.6.1957- 16.6.2022). 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 
ôn lại truyền thống, ghi nhớ những tình 
cảm thiêng liêng, sâu sắc của Đảng, Bác 
Hồ kính yêu với Đảng bộ và Nhân dân 
Quảng Bình.

Cách đây 65 năm, ngày 16.6.1957, 
trong điều kiện đất nước còn bị chia cắt, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vào thăm tuyến 
lửa, động viên nhân dân Quảng Bình - 
Vĩnh Linh nơi chia cắt giới tuyến trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
Dẫu thời gian vào thăm Quảng Bình rất 
ngắn, nhưng Người đã để lại cho Đảng 
bộ, quân và dân nơi đây những tình cảm 
thiêng liêng, sâu nặng. Trong 65 năm 
qua, khắc ghi lời Bác căn dặn, tỉnh Quảng 
Bình đã phát huy tiềm năng và lợi thế 
của địa phương, xây dựng quê hương 
giàu đẹp.

Dịp này, tỉnh Quảng Bình sẽ phát 
động đợt thi đua cao điểm chào mừng 
Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm 
Quảng Bình; các hoạt động dâng hương, 
dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ và tưởng 
niệm anh hùng liệt sĩ; tổ chức Lễ báo 
công dâng Bác và chương trình nghệ 

thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về 
thăm Quảng Bình; Ủy ban Dân tộc khen 
thưởng và tặng quà đồng bào dân tộc 
thiểu số; Giao lưu “Đồng bào dân tộc 
Bru - Vân Kiều tỉnh Quảng Bình 65 năm 
vinh dự mang họ Hồ”; Trưng bày, triển 
lãm sách, hiện vật, hình ảnh với chủ đề 
“65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác 

Hồ dạy”...
Tỉnh cũng sẽ tổ chức lễ khởi động Dự 

án cấp điện lưới quốc gia cho 2 xã Tân 
Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch; 
khởi động Dự án nâng cấp Đường 20 
“Quyết thắng”, thăm và tặng quà đồng 
bào dân tộc thiểu số xã Tân Trạch và một 
số gia đình chính sách.            (Theo VOV)

Kiểm tra chỉ số IQ 
trên thế giới: 
Người Việt Nam 
xếp hạng 9

Trang web kiểm tra IQ thế giới 
Wiqtcom tại Phần Lan đã công bố kết 
quả bài kiểm tra IQ trên toàn thế giới 
cho năm 2022, người Việt Nam xếp 
hạng 9 thế giới về chỉ số IQ.

Trong số hơn 100 quốc gia và 
vùng lãnh thổ tham gia xếp hạng, 
Đài Loan xếp hạng 1 với chỉ số IQ 
trung bình là 116,07; Nhật Bản đứng 
thứ 2 với chỉ số  IQ trung bình 112,69; 
tiếp theo là Hungary (111,42), Hàn 
Quốc (111,36), Iran (111,33), Hong 
Kong (111,01),  Serbia (110,09),  Ý 
(110,87), Việt Nam (109,37) và Phần 
Lan (109,02).

Theo Taiwan News của Đài Loan, 
trang web kiểm tra IQ thế giới cho biết 
những người tham gia bài kiểm tra IQ 
ở lãnh thổ Đài Loan đạt điểm IQ trung 
bình “đáng kinh ngạc” là 116,07. Đây 
là một sự cải thiện đáng kể về điểm 
số trung bình của Đài Loan là 106,47 
trong năm 2019.

Năm 2019, lãnh thổ Đài Loan đứng 
thứ 2 thế giới, rất gần với con số 106,49 
của Nhật Bản (hạng nhất), chỉ cách biệt 
0,02 điểm giữa 2 quốc gia và vùng lãnh 
thổ này.                                         (Theo TTO)

Thông quan Lối mở cầu phao tạm Km3+4: Khơi thông hàng hóa 
Việt - Trung

Thông quan trở lại Lối mở cầu phao tạm 
Km3+4 Hải Yên.

Ngày 30.5, lối mở cầu phao tạm 
Km3+4 Hải Yên (TP Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh) chính thức thông 
quan trở lại sau hơn 3 tháng tạm dừng 
(từ ngày 26.2).

Ngay trong buổi sáng thông quan trở 
lại, đã có 30 xe hàng hóa, gồm: Hàng tạp 
và vải may mặc nhập khẩu từ phía Trung 
Quốc về Việt Nam và 30 xe không, lưu bãi 
tại cảng Thành Đạt thông quan qua Lối 
mở cầu phao tạm Km 3+4 Hải Yên.

Ngay khi Lối mở cầu phao tạm Km3+4 
Hải Yên thông quan trở lại, cùng với các 
mặt hàng tạp, vải may mặc nhập khẩu 

về Việt Nam, phía Trung Quốc và Việt 
Nam khẩn trương thông quan đối với 
hơn 400 xe không đang tồn đọng tại Cảng 
ICD Thành Đạt (Việt Nam) và phía Đông 
Hưng (Trung Quốc); tiếp đến là các mặt 
hàng khô và hàng thủy sản tươi sống, 
ướp đá, hoa quả, thủy sản đông lạnh và 
nông sản.

Để đảm bảo hoạt động thông quan 
hàng hóa được thông suốt, TP Móng 
Cái đang thực hiện chặt chẽ phương án 
phòng, chống dịch đối với “vùng xanh” 
an toàn đã được thiết lập.

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

Đường trên cao Bắc - Nam TP HCM có tổng mức đầu tư 
hơn 38.000 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 
TP HCM (CII) vừa trình UBND thành 
phố báo cáo tóm tắt đề xuất đầu tư 
xây dựng dự án đường trên cao Bắc - 
Nam từ đường Cộng Hòa đến đường 
Nguyễn Văn Linh theo hình thức đối tác 
công tư (PPP, hợp đồng BOT).

Dự án dài 14,1 km tạo trục đường 
trên cao xuyên suốt theo tuyến Bắc- 

Nam, kết nối khu vực trung tâm thành 
phố (quận 1, 3, 5, 4) với khu đô thị Nam 
Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo CII, do chưa đủ điều kiện 
xác định thời điểm chính thức làm dự 
án nên qua tính toán tại thời điểm năm 
2022, tổng mức đầu tư dự án 38.192 tỷ 
đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt 
bằng hơn 18.992 tỷ đồng, chi phí làm 

đường 19.200 tỷ đồng. 
Khi thực hiện dự án, tổng diện tích 

giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 
12,129 ha tại các quận Tân Bình, 3, 10, 
1, 5 và quận 8. Tổng số hộ bị giải tỏa 
trắng 1.186 hộ, do đó cần phải chuẩn 
bị xây dựng các khu tái định cư cho 
người dân.

(Theo TTO)

Triển lãm hơn 3.000 hiện vật liên quan Covid-19
Hơn 3.000 hiện vật, hình ảnh, tranh 

vẽ, tiểu cảnh... tái hiện quá trình TP HCM 
vượt qua Covid-19 được trưng bày tại 
một quán cà phê trên đường Nguyễn 
Văn Trỗi, quận Phú Nhuận. Hoạt động 
do Quận ủy Phú Nhuận tổ chức với chủ 
đề “Lặng”, diễn ra từ ngày 29.5 đến 4.6.

Các hiện vật do ông Huỳnh Minh 
Hiệp, chủ quán cà phê và nhiều người 
sưu tập đã tâm huyết sưu tầm để lưu 
lại những ký ức về cuộc chiến chống 
Covid-19. “Triển lãm ý nghĩa hơn khi 

diễn ra ở thời điểm khoảng một năm sau 
khi dịch bắt đầu căng thẳng để chúng ta 
cùng nhìn lại những khó khăn ngày ấy”, 
ông Hiệp cho biết.

Triển lãm chuyên đề “Lặng” mang 
giá trị tinh thần sâu sắc, giúp mọi người 
dân có cơ hội nhìn lại một năm vất vả đã 
qua, thêm ghi nhớ và trân quý những 
công lao, hy sinh của các y bác sĩ, các lực 
lượng tuyến đầu trên hành trình chống 
dịch Covid-19 trong năm 2021.

(Theo VNE)
Những hiện vật lưu giữ, tái hiện về “cuộc chiến” 
với dịch Covid-19 làm người xem xúc động.

Khen thưởng 
thanh niên dũng 
cảm giải cứu xe 
máy mất phanh 
trên đèo Tam Đảo

Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo 
(Vĩnh Phúc) vừa ký quyết định khen 
thưởng đối với anh Đinh Văn Chiến do 
có hành động dũng cảm giải cứu thành 
công chiếc xe máy chở 3 người bị mất 
phanh trên đèo Tam Đảo.

Lãnh đạo huyện Tam Đảo đánh giá 
việc giải cứu xe máy bị mất phanh của 
anh Đinh Văn Chiến rất dũng cảm, 
nhanh trí và là hành động đẹp được 
đông đảo người dân khâm phục.

Trước đó, một clip được đưa lên 
mạng xã hội ghi lại cảnh chiếc xe 
máy chở 3 người bị mất phanh đang 
trôi đi rất nhanh trên đèo ở Tam Đảo 
thì được một thanh niên đi xe máy 
phía sau dùng tay kéo, dừng chiếc 
xe lại thành công. Video clip sau khi 
được đăng lên đã “gây sốt” cộng  
đồng mạng.

Anh Đinh Văn Chiến cho biết mình 
làm nghề sửa chữa xe lưu động trên 
khu vực Tam Đảo. Khi đang di chuyển 
trên đèo Tam Đảo để sửa xe máy, anh 
thấy chiếc xe máy do một người đàn 
ông điều khiển, phía sau chở một phụ 
nữ và một cháu nhỏ có dấu hiệu bị mất 
phanh, nên đã đuổi theo, cố gắng giúp 
hãm phanh chiếc xe lại an toàn, sau 
đó dùng đồ nghề sửa chữa giúp chiếc 
xe để tiếp tục lưu thông an toàn. Từ 
chối nhận là “người hùng”, anh Chiến 
khẳng định: “Ai ở trong hoàn cảnh đó 
cũng làm như vậy thôi!”.

Được biết, trong nhiều năm hành 
nghề sửa xe máy ở khu vực Tam Đảo, 
anh Chiến đã từng nhiều lần giúp kéo 
hãm xe máy mất phanh như vậy.

(Theo Dân trí)
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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 vài nơi; trong mưa giông 
có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam 
cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không 

mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 350C; nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và 

giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió 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 31.5.2022

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Quyền sử dụng đất ở: 02 lô đất ở tại khu dân cư thôn Tường Sơn, xã 

Hoài Sơn; 02 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Đệ Đức 3, phường Hoài Tân; 
06 lô đất ở tại khu dân cư thôn Tân Trung, xã Hoài Châu; 09 lô đất ở tại khu 
dân cư dọc tuyến thuộc công trình tuyến đường từ QL 1A cũ đến Gò Dài và 
khu dân cư dọc tuyến, phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Diện tích: Từ 150 m2/lô đến 272 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 344.550.000 đồng/
lô đến 1.650.000.000 đồng/lô. 

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: Số 06 đường 28/3, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 

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

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

5. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 20.6.2022, cụ thể như sau: 
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 11 giờ 30 phút ngày 17.6.2022 (không nhận hồ sơ tham gia 
đấu giá và phiếu trả giá); 

+ Tại Nhà thi đấu đa năng thuộc Sân vận động Bồng Sơn cũ, số 186 
đường Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn: Từ 07 giờ 30 phút 
đến 16 giờ ngày 17.6.2022;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 17.6.2022; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 

07 giờ 30 phút ngày 20.6.2022, tại Nhà thi đấu đa năng thuộc Sân vận 
động Bồng Sơn cũ, số 186 đường Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, 
TX Hoài Nhơn.

6. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Bảy hằng tuần sau 
ngày 20.6.2022 (các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc 
không hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục đến 16 giờ ngày thứ Tư hằng tuần tại Nhà thi đấu đa năng thuộc Sân 
vận động Bồng Sơn cũ, số 186 đường Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, 
TX Hoài Nhơn; 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày thứ Tư 
hằng tuần; 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
07 giờ 30 phút ngày thứ Bảy hằng tuần tại Nhà thi đấu đa năng thuộc Sân 
vận động Bồng Sơn cũ, số 186 đường Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, 
TX Hoài Nhơn.

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

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

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

được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của 
Luật Đất đai; 

- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 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: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

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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Bình Định

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 27 lô đất tại khu dân cư 
xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước. Địa chỉ: Số 381 Nguyễn Huệ, 
thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên 
đấu giá, gồm 3 phiên.

a. Phiên đấu giá lần 1 - ngày công bố giá: 14.6.2022 (thứ Ba): 
gồm 08 lô đất tại Khu ĐƠ thôn Quảng Vân. Thời gian, địa điểm đăng 
ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước và UBND xã 
Phước Thuận: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 10.6.2022. Thời gian nộp tiền 
đặt trước và phí tham gia đấu giá: Đến 16 giờ, ngày 10.6.2022. Thời 
gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 14.6.2022, tại 
Hội trường UBND xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

b. Phiên đấu giá lần 2 - ngày công bố giá: 21.6.2022 (thứ Ba): 
gồm 10 lô đất tại Khu ĐƠ thôn Quảng Vân. Thời gian, địa điểm đăng 
ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước và UBND xã 
Phước Thuận: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 17.6.2022. Thời gian nộp tiền 
đặt trước và phí tham gia đấu giá: Đến 16 giờ, ngày 17.6.2022. Thời 
gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 21.6.2022, tại 
Hội trường UBND xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

c. Phiên đấu giá lần 3 - ngày công bố giá: 28.6.2022 (thứ Ba): 
gồm 09 lô đất tại Khu ĐƠ thôn Quảng Vân. Thời gian, địa điểm đăng 
ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước và UBND xã 
Phước Thuận: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 24.6.2022. Thời gian nộp tiền 
đặt trước và phí tham gia đấu giá: Đến 16 giờ, ngày 24.6.2022. Thời 
gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 28.6.2022, tại 
Hội trường UBND xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Tất cả các tổ chức, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định 

không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu 

giá hợp lệ; phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo đúng  
quy định.

- Bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, gồm 04 loại chứng từ, cụ 
thể: 01 Giấy đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty ĐGHD Bình 
Phú phát hành); 01 bản photo CMND (hoặc Thẻ căn cước, Hộ chiếu) của 
cá nhân; 01 chứng từ nộp “Tiền đặt trước + Phí tham gia đấu giá” cho 
riêng từng lô đất; 01 phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) đựng trong bì thư, 
niêm phong.

5. Nộp khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: 
Tên tài khoản nộp: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú:
- Số tài khoản: 118002780120 tại Ngân hàng Vietinbank - CN Phú Tài
- Số tài khoản: 1023464123 tại Ngân hàng Vietcombank - CN Bình Định
- Số tài khoản: 0431000230249 tại Ngân hàng Vietcombank - CN Quy Nhơn
- Số tài khoản: 58110009064123 tại Ngân hàng BIDV - CN Phú Tài
- Số tài khoản: 4300201006734 tại Ngân hàng Agribank - CN Bình Định
6. Hình thức và phương thức đấu giá: Kết hợp giữa Đấu giá bằng 

bỏ phiếu gián tiếp tại vòng 01 và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc 
đấu giá từ vòng 02 trở đi. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, bán riêng 
từng lô.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày ra 
thông báo cho đến trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi tọa lạc của 
lô đất.

8. Trường hợp các lô đất còn lại không đấu giá hết sẽ đấu giá liên 
tục đến khi bán hết cụ thể:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
Từ 8 giờ đến 16 giờ ngày thứ Tư hàng tuần tại Trụ sở Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước: Từ 8 giờ ngày thứ Bảy 
hàng tuần. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ

Địa chỉ: Khu phố Trung Tín 2,  
thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Khu dân cư xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)

1. Tài sản bán đấu giá: Tài sản thanh lý do Phòng GD&ĐT huyện 
Tuy Phước chuyển giao đấu giá thanh lý tháo dỡ tài sản, bao gồm: Dãy 
phòng học Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng. Dãy 02 phòng chức 
năng Trường Tiểu học số 1 Phước Hưng. Khu hiệu bộ Trường THCS 
Phước Hưng.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước. 
Địa chỉ: 373 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh 
Bình Định.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá Gồm 3 hạng mục:

STT Tên tài sản
Giá khởi 

điểm Bước giá Tiền đặt 
trước 

Tiền mua hồ 
sơ đấu giá 

1
Dãy 04 phòng học Trường Tiểu 
học số 1 Phước Thắng (Tư Cung)

27.484.000 1.000.000 5.000.000 100.000

2
Dãy 02 phòng chức năng Trường 
Tiểu học số 1 Phước Hưng

11.454.000 500.000 2.000.000 50.000

3
Khu hiệu bộ Trường THCS  
Phước Hưng

12.783.000 500.000 2.500.000 50.000 50.000

Tổng 
cộng 51.721.000 9.500.000 200.000

    4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia 
đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 tiến 
hành nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá theo 
quy định: a)Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 
ra thông báo đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 10.6.2022. Địa 

điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú. b) Thời gian, cách 
thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 0 giờ đến 16 giờ ngày 
10.6.2022. Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt hoặc Chuyển 
khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú, Số 
tài khoản: 118002780120 tại Ngân hàng Vietinbank - CN Phú Tài.

Bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ: 01 Giấy đăng ký tham gia đấu 
giá, 01 bản photo CMND của người tham gia; 01 bản chứng từ nộp 
tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành 
chính trước ngày tổ chức cuộc đấu giá. Địa chỉ: Trường Tiểu học 
số 1 Phước Thắng, Trường Tiểu học số 1 Phước Hưng. Trường THCS 
Phước Hưng. Khi xem liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú 
để lấy giấy giới thiệu. Người tham gia đấu giá được xem hiện trạng 
thực tế của tài sản. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ  ngày 
13.6.2022 (thứ Hai), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú. 
Địa chỉ: Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh  
Bình Định.

7. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá: 
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: 
Trả giá lên, bán riêng từng hạng mục.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ 

Địa chỉ: Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước,  
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 

ĐT: 0905368949; 0852912098.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:
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Trung Quốc không đạt được thỏa thuận 
với các đảo quốc Thái Bình Dương

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (thứ 3 bên phải) họp với Thủ tướng Samoa Fiame Naomi 
Mataafa (thứ 3 bên trái).            Ảnh minh họa: AFP

Ngày 30.5, Ngoại trưởng Trung 
Quốc Vương Nghị khuyên các đảo 
quốc Thái Bình Dương chớ nên “quá 
lo lắng” về mục đích của Bắc Kinh, sau 
khi hội nghị với 10 quốc gia không thể 
nhất trí với thông cáo chung về hợp tác 
thương mại và an ninh.

Ngoại trưởng Vương Nghị chủ 
trì cuộc họp với ngoại trưởng của 10 
đảo quốc Thái Bình Dương có quan 
hệ ngoại giao với Trung Quốc nhân 
chuyến thăm khu vực, nơi sự hiện diện 
của Bắc Kinh đang khiến Mỹ và các 
đồng minh lo ngại.

Bản thông cáo chung và kế hoạch 
hành động 5 năm mà Trung Quốc 
chuẩn bị trước và gửi đến các nước 
tham dự cho thấy Bắc Kinh đang muốn 
ký một thỏa thuận an ninh thương mại 
quy mô khu vực.

Tuy nhiên, dự thảo thông cáo 
chung trước đó vấp phải sự phản 
đối của ít nhất 1 quốc gia được mời: 
Micronesia.

Sau hội nghị cùng với đại diện 
Samoa, Tonga, Kiribati, Papua New 
Guinea, Vanuatu, Quần đảo Solomon, 

Niue, ông Vương Nghị nói rằng các 
bên đã đồng ý về 5 lĩnh vực hợp tác, 
nhưng cần thảo luận nhiều hơn để đạt 
được đồng thuận.

Năm lĩnh vực ông Vương Nghị nêu 

ra bao gồm phục hồi kinh tế sau đại 
dịch Covid-19, các trung tâm nông 
nghiệp và ứng phó thiên tai mới, 
nhưng không có an ninh.

(Theo TPO)

Phương Tây khó có thể 
dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 29.5, 
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov 
cho biết, phương Tây đã lên kế hoạch cho 
các biện pháp trừng phạt Moskva từ lâu 
và không có ý định dỡ bỏ.

“Tốc độ các lệnh trừng phạt được áp 
đặt và phạm vi của chúng chứng minh 
rằng chúng không được thiết lập ra chỉ 
trong một sớm một chiều. Các biện pháp 
trừng phạt đã được lên kế hoạch từ trước 
đây khá lâu và khó có thể được dỡ bỏ”, 
ông Lavrov cho hay.

“Dù không công khai, nhưng trong 
các cuộc gặp với các đồng minh, Mỹ thể 
hiện rằng khi mọi thứ kết thúc, các lệnh 
trừng phạt sẽ được giữ nguyên”, Ngoại 
trưởng Nga nói.

Các lãnh đạo EU đang bất đồng về việc 
thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga. 
EU đang thảo luận về gói các biện pháp 
trừng phạt Nga thứ 6, bao gồm lệnh cấm 
nhập khẩu dầu của Moskva. Động thái 
này yêu cầu sự nhất trí chung, nhưng 
Hungary hiện phản đối ý tưởng này với 
lý do nền kinh tế của nước này sẽ bị ảnh 
hưởng quá nhiều.                (Theo VOV.VN)

Đức lập quỹ 107 tỷ USD để hiện đại hóa quân đội

Binh sĩ Bỉ đang chuẩn bị vũ khí trong đợt huấn 
luyện tại một căn cứ quân sự tại Munster, Đức ngày 
10.5.2022.               Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, tối 29.5, liên 
minh cầm quyền ở Đức gồm ba Đảng 

Dân chủ xã hội (SPD), Đảng Xanh và 
Đảng Dân chủ tự do (FDP) và liên đảng 
Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo 
(CDU/CSU) đối lập thông báo đã thống 
nhất về việc lập quỹ đặc biệt để củng 
cố quân đội liên bang và mục tiêu chi 
2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho 
quốc phòng.

Theo đó, 100 tỷ euro (107 tỷ USD) 
sẽ được rót vào một quỹ đặc biệt ngoài 
ngân sách quốc gia. Tiền cung cấp cho 
quỹ đặc biệt này sẽ từ nợ bổ sung.

Do vi phạm quy tắc “phanh nợ” 
được ghi trong hiến pháp, vốn giới 
hạn việc vay nợ của chính phủ, liên 
minh cầm quyền cần sự hỗ trợ của 

phe đối lập để có được đa số cần 
thiết - 2/3 trong Quốc hội để thông 
qua sửa đổi hiến pháp cho phép 
thành lập quỹ.

Thỏa thuận đạt được sau nhiều tuần 
đàm phán khó khăn giữa các bên. CDU/
CSU muốn quỹ đặc biệt này chỉ được 
dành riêng cho quân đội liên bang, 
trong khi Đảng Xanh muốn chia sẻ 
cho an ninh mạng cũng như hỗ trợ các 
nước khác.

Liên minh cầm quyền sẽ phải đưa ra 
kế hoạch tài chính với các dự án mua 
sắm cụ thể cho quân đội liên bang trước 
kỳ nghỉ hè của Quốc hội.

(Theo TTO)

Sudan dỡ bỏ tình trạng 
khẩn cấp quốc gia

Tổng Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah 
al-Burhan.           Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29.5, Hội đồng chủ quyền cầm 
quyền Sudan cho biết Tướng Abdel 
Fattah al-Burhan đã dỡ bỏ tình trạng 
khẩn cấp được áp dụng kể từ cuộc đảo 
chính quân sự hồi năm ngoái ở quốc gia 
châu Phi này.

Trong một tuyên bố, Hội đồng chủ 
quyền cho biết ông Burhan “đã ban hành 
một sắc lệnh dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp 
trên toàn quốc”. Lệnh này được đưa ra 
“để chuẩn bị cho một cuộc đối thoại hiệu 
quả và ý nghĩa, nhằm đạt được sự ổn 
định cho giai đoạn chuyển tiếp”.

Quyết định trên được ông Burhan 
đưa ra sau cuộc họp với các quan chức 
quân sự cấp cao đã khuyến nghị dỡ bỏ 
tình trạng khẩn cấp và trả tự do cho 
những người bị giam giữ theo luật 
khẩn cấp.

Trước đó, đặc phái viên của LHQ 
Volker Perthes cũng đưa ra lời kêu gọi về 
việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Sudan, 
sau vụ 2 người biểu tình chống đảo chính 
thiệt mạng hôm 28.5.       (Theo Vietnam+)

Brazil: Mưa lớn chưa từng thấy, 79 người 
thiệt mạng

Quân đội Brazil được huy động để tìm kiếm các 
nạn nhân mất tích tại Recife.                  Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Bộ Phát triển Vùng Brazil 
(MDR) Daniel Ferreira ngày 29.5 cho 
biết ngoài 79 người thiệt mạng, có thêm 
56 người mất tích, ít nhất 25 người bị 
thương cùng hơn 3.900 người mất nhà 
cửa do đợt mưa lớn cuối tuần qua tại khu 
vực Đông Bắc nước này.

Lực lượng phòng vệ dân sự bang 

Pernambuco cảnh báo cư dân sống tại 
vùng Recife sơ tán, cho biết một số người 
đã thiệt mạng do lở đất ở khu vực này. 
Các trường học ở Recife đã được biến 
thành nơi trú ẩn cho người dân sơ tán.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho 
biết quân đội Brazil đã được điều động 
để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, nói 
thêm rằng ông sẽ đến Recife để đánh giá 
tình hình.

Giới chức Brazil cho biết vùng Đông 
Bắc nước này đang hứng chịu lượng mưa 
lớn “chưa từng có”. Một số khu vực ghi 
nhận lượng mưa trong 24 giờ cao hơn 
tổng lượng dự kiến của cả tháng 5.

Mưa lớn liên tục tấn công Brazil 
những tháng gần đây. Cuối năm 2021, 
mưa đã làm vỡ hai con đập ở bang 
Bahia, khiến hàng chục người thiệt 
mạng và nhấn chìm các tuyến đường 
trong khu vực.

(Theo VnExpress.net)

TIN VẮN
 Tổng thống Ukraine Volodymyr 

Zelensky cho biết ông sẽ tham dự Hội 
nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế 
phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới 
(G20) tại Bali, Indonesia, vào tháng 11 tới 
theo hình thức trực tuyến.
 Hàng chục nghìn người Israel 

ngày 29.5 đã tham gia lễ diễu hành 
cờ qua khu vực Hồi giáo tại thành cổ 
Jerusalem, dẫn tới các cuộc đụng độ với 
người Palestine.
 Ngày 30.5, quân đội Nepal cho 

biết cơ quan này đã xác định được vị trí 
của chiếc máy bay gặp nạn hôm 29.5. 
Các nhân viên cứu hộ ở Nepal đã đưa 
được 14 thi thể khỏi hiện trường vụ tai 
nạn rơi máy bay nhỏ, chở 22 người ở một 
vùng hẻo lánh của nước này.
 Ngày 30.5, giới chức Indonesia 

cho biết 31 người đã được cứu trong khi 
vẫn còn 11 người mất tích sau khi một 
chiếc phà chở họ hết nhiên liệu và bị 
chìm trong bối cảnh thời tiết xấu ở ngoài 
khơi bờ biển Indonesia.

(Theo TTXVN, TTO)


