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Bình Định

Góp ý về Luật Phòng, chống bạo lực 
gia đình, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

ĐB Lý Tiết Hạnh góp ý hai dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), dự án 
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.                                Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

(BĐ) - Trong khuôn khổ kỳ 
họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, 
chiều 31.5, các ĐBQH thuộc Đoàn 
ĐBQH tỉnh đã thảo luận ở tổ về 
dự án Luật Phòng, chống bạo lực 
gia đình (sửa đổi), dự án Luật 
Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đối với Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình (sửa đổi), đại 
biểu (ĐB) Lý Tiết Hạnh đặt vấn 
đề: Bên cạnh những sự việc có thể 
dễ dàng nhìn thấy như phụ nữ bị 
bạo hành, vợ chồng xung khắc, 
ngược đãi, có những sự việc cũng 
là bạo lực nhưng không dễ nhìn 
thấy, tiềm ẩn và ảnh hưởng đến 
sự phát triển của cá nhân, nhất 
là trẻ em, chưa được thể hiện rõ 
nét trong luật. ĐB Hạnh mong 
Luật cần quan tâm đến trẻ em, 
cụ thể hóa, luật hóa những vấn 
đề liên quan đến bảo vệ trẻ em 
trước bạo lực gia đình trong thực 
tiễn hiện nay. 

Thống nhất cao với việc ban 
hành dự án Luật Thực hiện dân 
chủ ở cơ sở, ĐB Hạnh cũng bày 
tỏ băn khoăn đối với các vấn đề 
chưa rõ. Đối với nội dung nhân 
dân tham gia ý kiến, Luật mở 
rộng quyền của người dân, nhưng 
vấn đề quan trọng là việc xử lý ý 
kiến của người dân, việc sử dụng 
ý kiến này vào công việc thực tế 
trong quy trình hành chính thì 
chưa rõ. Cần cụ thể hơn đối với 
trường hợp nhiều người dân có 
ý kiến về một vấn đề, cấp nào có 
trách nhiệm xử lý vấn đề, sau khi 
xử lý vấn đề thì công khai ra sao, 
nếu người dân vẫn chưa đồng ý 
với cách giải quyết đó thì tiếp tục 

làm gì… Phải có quy định cụ thể 
để tránh dân chủ hình thức, tránh 
rắc rối thêm thủ tục hành chính. 
Ngoài ra, cần có quy định để thúc 
đẩy các tổ chức đoàn thể chính trị 
thực hiện vai trò giám sát, phản 
biện xã hội; có các cơ chế đảm 
bảo nhân dân thực hiện kiểm tra, 
giám sát chính quyền phải thực 
chất, hiệu quả hơn.

Tham gia góp ý Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình (sửa đổi), 
ĐB Nguyễn Thị Thu Thủy đề 
nghị ban soạn thảo nên có bảng 
phân tích chung về các số liệu 
phân tách giới liên quan đến các 
hành vi bạo lực và đối tượng bạo 
lực. Dự thảo luật mới chỉ đề cập 
đến mối quan hệ giữa người đã 
ly hôn, người chung sống với 
nhau như vợ chồng mà chưa đề 
cập đến mối quan hệ giữa người 
tình của vợ/chồng (đã ly hôn) với 
đứa con riêng của vợ, chồng hoặc 
của người đang chung sống với 

nhau như vợ chồng. Trên thực 
tế, thời gian gần đây nhiều vụ 
việc trẻ em bị tử vong do người 
tình của bố/mẹ bạo lực khiến dư 
luận phẫn nộ. 

ĐB Thủy cho rằng quy định 
trách nhiệm của người có hành 
vi bạo lực gia đình trong dự 
thảo không sát thực tiễn. Đối với 
khoản 2, Điều 17, đề nghị nghiên 
cứu bổ sung đối tượng được tư 
vấn bao gồm cả người gây bạo 
lực gia đình. Về cơ chế hòa giải, 
ĐB Thủy đề nghị thực hiện như 
khoản 2, Điều 27 để đảm bảo tính 
cấp thiết kịp thời. Về địa chỉ tin 
cậy ở cộng đồng, ĐB Thủy cho 
rằng địa chỉ tin cậy ở cộng đồng 
và nhà tạm lánh đang phát huy 
hiệu quả trong thực tiễn. Tuy 
nhiên, cơ chế để hoạt động nhà 
tạm lánh, nhà cộng đồng hiện 
chưa đảm bảo đối với người thực 
hiện công tác này.

N.MUỘI - N.QUÝ

DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025:

Đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, 
lập phương án bồi thường

(BĐ) - Chiều 31.5, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
và Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng chủ 
trì cuộc họp Ban Chỉ đạo công 
tác bồi thường, giải phóng mặt 
bằng (GPMB) và tái định cư thực 
hiện dự án Xây dựng công trình 
đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn 
qua địa phận tỉnh Bình Định. 

Theo báo cáo của Sở GTVT, 
tính đến ngày 30.5, các chủ đầu 
tư đã bàn giao cọc mốc GPMB với 
chiều dài hơn 99,3 km/118,8 km 
cho các địa phương, đạt 83,6%. 
8 huyện, thị xã, thành phố có dự 
án cao tốc đi qua đã tiến hành 
rà soát sơ bộ quy mô, số hộ bị 
ảnh hưởng; tiến hành họp dân 
thông báo chủ trương thực hiện 
dự án; thu thập thông tin về thửa 
đất; tuyên truyền vận động các 
hộ không được xây dựng và cơi 
nới nhà cửa nằm trong phạm vi 
dự án; hoàn thành việc lấy ý kiến 
cộng đồng dân cư và hiện đang 
tổ chức đo đạc, kiểm kê đất đai 
và tài sản trên đất bị ảnh hưởng. 

Ước tính, tổng diện tích đất 
cần thu hồi để thực hiện dự án 
qua địa phận tỉnh là hơn 1.674 ha, 
gồm đất lúa, đất rừng sản xuất, 
rừng phòng hộ và các loại đất 
khác. Kinh phí dự trù thực hiện 
công tác bồi thường, GPMB dự án 
khoảng 7.473,6 tỷ đồng. Các chủ 
đầu tư cũng đã khảo sát 16 mỏ 
đất, 25 mỏ cát, 21 mỏ đá cơ bản 
đáp ứng đủ nhu cầu thi công…

Tại  cuộc họp,  các  địa 
phương, sở, ngành kiến nghị 
một số vấn đề: Chủ đầu tư tập 
trung bàn giao đầy đủ hồ sơ, 
cọc mốc GPMB tại các nút giao 
liên thông; sớm hoàn thiện hồ 
sơ về giải pháp thiết kế các 
công trình thủy lợi, thoát lũ 
để các địa phương triển khai 
thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến 
độ. Chủ đầu tư cần cung cấp 

hồ sơ chi tiết về khung chính 
sách bồi thường, GPMB và tái 
định cư đối với dự án thành 
phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 
và Quy Nhơn - Chí Thạnh đã 
được phê duyệt. Kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền sớm thống 
nhất về quy mô, kinh phí thực 
hiện các hạng mục liên quan 
đến công tác bồi thường, GPMB 
và tái định cư...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chỉ 
đạo các địa phương đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động 
tạo sự đồng thuận của người dân; 
tổ chức kiểm đếm, lập phương 
án bồi thường, GPMB, phê duyệt 
quy hoạch các khu tái định cư, 
thông qua thiết kế chuẩn bị 
phương án tái định cư… Khu tái 
định cư phải đảm bảo tốt nhất 
cho người dân bị ảnh hưởng. Các 
tổ phản ứng nhanh ở các địa 
phương kịp thời xử lý các vụ 
việc liên quan tách thửa, xây 
dựng trái phép, lấn chiếm đất 
đai nhằm trục lợi từ dự án. 

Các sở, ngành, chủ đầu tư 
phải thống nhất, phê duyệt, rà 
soát, có phương án tối ưu nhất 
cho hệ thống thoát lũ; chốt danh 
sách mỏ đất, mỏ cát, mỏ đá, 
bãi thải… trên địa bàn tỉnh; rà 
soát phê duyệt các khu tái định 
cư. Sở GTVT chuẩn bị công bố 
công khai toàn bộ dự án trên 
các phương tiện thông tin khi 
dự án được phê duyệt để người 
dân nắm rõ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long đề nghị các Ban Quản 
lý dự án 2 và 85 có ý kiến với 
Bộ GTVT sớm có văn bản hướng 
dẫn cụ thể về thẩm quyền chỉ 
định thầu đối với gói thầu phục 
vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói 
thầu thực hiện đền bù, GPMB 
và tái định cư của dự án; sớm 
phê duyệt kế hoạch sử dụng đất.

   HẢI YẾN 

Giám sát hoạt động chính sách tín dụng tại 
huyện Vĩnh Thạnh

(BĐ) - Ngày 31.5, Đoàn 
giám sát của Ban Văn hóa - Xã 
hội, HĐND tỉnh do Trưởng ban 
Huỳnh Thị Ngọc Hà làm trưởng 
đoàn đã làm việc với huyện Vĩnh 
Thạnh về kết quả thực hiện chính 
sách tín dụng đối với người 
nghèo và các đối tượng chính 
sách khác, giai đoạn 2019 - 2021 
và quý I/2022.

Theo báo cáo của huyện Vĩnh 
Thạnh, từ năm 2019 đến ngày 
31.3.2022, vốn Ngân hàng CSXH 
đã cho 3.149 lượt hộ nghèo vay 
153,874 tỷ đồng; 1.021 lượt hộ 
cận nghèo vay 63,151 tỷ đồng; 
1.044 lượt lao động vay 41,887 tỷ 
đồng để tự tạo việc làm mới ổn 
định tại chỗ. Nguồn vốn ủy thác 
địa phương đã giúp 401 lượt hộ 
nghèo, người lao động vay 16,796 

tỷ đồng để đầu tư sản xuất, ổn 
định việc làm. Đối tượng vay vốn 
là người đồng bào dân tộc thiểu 
số có 1.796 hộ tham gia 11 chương 
trình với dư nợ 89,703 tỷ đồng, 
đạt 64,28% số hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số toàn huyện. 

Dù vậy, do nguồn vốn cho 
vay hỗ trợ việc làm còn hạn chế 
nên chưa thể đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng để đầu tư sản 
xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. 
Công tác rà soát hộ có mức sống 
trung bình thời gian qua chưa kịp 
thời nên việc cho vay đối với đối 
tượng này còn hạn chế. 

Kết luận buổi giám sát, 
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội 
Huỳnh Thị Ngọc Hà đề nghị, 
bên cạnh nguồn vốn phân bổ của 
tỉnh, huyện cần tiếp tục quan tâm, 

bổ sung nguồn vốn ủy thác của 
UBND huyện sang Phòng giao 
dịch Ngân hàng CSXH huyện để 
thực hiện các chính sách tín dụng 
xã hội, đặc biệt là vốn giải quyết 
việc làm cho các đối tượng hộ 
nghèo, cận nghèo là người đồng 
bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục 
thực hiện tốt công tác rà soát các 
đối tượng có mức thu nhập trung 
bình. Đẩy mạnh tuyên truyền các 
chế độ chính sách cho vay mới 
theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của 
Chính phủ để đảm bảo các đối 
tượng thụ hưởng tiếp cận sớm 
nguồn vốn vay ưu đãi… 

Trước đó, Đoàn giám sát đã 
kiểm tra, giám sát thực tế hoạt 
động tín dụng chính sách tại xã 
Vĩnh Hảo.                   

  NGỌC NGA

Gặp mặt các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài 
đang hoạt động tại Bình Định

(BĐ) - Chiều 31.5, tại TP Quy 
Nhơn, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội 
nghị gặp mặt các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài đăng ký 
hoạt động tại tỉnh Bình Định. 
Tham gia Hội nghị có đại diện 
10 tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài đăng ký hoạt động tại tỉnh.

Trong những tháng đầu năm 
2022, mặc dù tình hình dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn 
còn diễn biến phức tạp, song 
các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài và các cơ quan chủ dự án 
đã nỗ lực triển khai các chương 
trình, dự án, phi dự án đã đăng 
ký. Tính đến ngày 31.5.2022, toàn 
tỉnh có 17 tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài có đăng ký triển khai 
hoạt động (tăng 2 đơn vị so với 
năm 2021) và đang triển khai 16 
dự án, phi dự án với tổng giá trị 
cam kết là 3.687.197 USD, trong 
đó đã giải ngân 389.523 USD, 

chiếm tỷ lệ 8,82%. Các khoản hỗ 
trợ, tài trợ của các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài là nguồn 
kinh phí quan trọng và cần thiết, 
giúp các đối tượng yếu thế của 
xã hội có cơ hội vươn lên trong 
cuộc sống, góp phần xóa đói giảm 
nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở 
các địa phương.

Giám đốc Sở Ngoại vụ 
Nguyễn Thái Bình khẳng định, 
Sở Ngoại vụ luôn tạo điều kiện 
hướng dẫn, tuyên truyền, cung 
cấp thông tin, hỗ trợ triển khai 
đối với các dự án; đồng thời đề 
nghị các cơ quan, đơn vị, địa 
phương cần thường xuyên quan 
tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận 
lợi để các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài triển khai thực hiện 
các chương trình, dự án, phi dự 
án, đảm bảo đúng nội dung, đối 
tượng và tiến độ đề ra.

DƯƠNG LINH

l UBND huyện An Lão đã 
khai mạc chợ phiên vùng cao 
xã An Trung vào chiều 30.5. Chợ 
phiên xã An Trung (tại thôn 5) 
được đầu tư xây dựng với kinh phí 
khoảng 567 triệu đồng, quy mô 10 
gian hàng. Chợ đi vào hoạt động 
và sẽ duy trì nhóm họp định kỳ vào 
ngày 16 hằng tháng. HỮU BÁ
l Ngày 31.5, UBND huyện 

Tây Sơn cho biết đã có quyết định 
xử phạt hành chính với số tiền 165 

triệu đồng đối với những sai phạm 
của Công ty TNHH Nhật Tiến (Cụm 
Công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân), 
do bà Phạm Thị Hiền Lương làm 
giám đốc. Các mức xử phạt với lỗi 
vi phạm của Công ty này gồm: 90 
triệu đồng đối với hành vi sửa chữa 
vỏ bình gas; 50 triệu đồng cho 
hành vi sửa chữa chai LPG không 
có nguồn gốc, xuất xứ; 25 triệu 
đồng đối với hành vi kinh doanh ở 
địa điểm không thông báo với cơ 

quan đăng ký kinh doanh.  T.LONG
l Lúc 20 giờ 10 phút ngày 

30.5, tại QL 1 thuộc thôn Vĩnh 
Bình, xã Mỹ Phong (huyện Phù Mỹ) 
xảy ra vụ TNGT giữa xe khách do 
tài xế Nguyễn Chí Linh (SN 1982, ở 
TX Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển 
chạy hướng Nam - Bắc với xe máy 
do ông Đặng Văn Tự (SN 1964, ở xã 
Mỹ Phong) điều khiển qua đường. 
Hậu quả, ông Tự chết tại chỗ. 

M.QUÂN

TIN VẮN
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Bình Định

MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THEO NGHỊ QUYẾT 18-NQ/TW:

Hiệu quả thiết thực, 
cần phát huy, nhân rộng 

Đây là phát biểu kết luận của đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh - tại buổi khảo sát mô hình tổ chức hoạt động một số tổ chức cơ sở đảng tại Đảng bộ xã Nhơn Lộc 
(TX An Nhơn), ngày 31.5. 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.                            Ảnh: N. HÂN

Cùng tham gia buổi khảo sát 
có đồng chí Nguyễn Giờ - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
các đồng chí trong Thường trực 
Thị ủy An Nhơn.

Phát huy vai trò, 
trách nhiệm của người 
đứng đầu

Theo Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc 
Dương Văn Khanh, thực hiện 
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 
25.10.2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa XII) về “Tiếp 
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả”, thời gian qua, địa phương 
đã tập trung công tác xây dựng, 
củng cố hệ thống chính trị theo 
hướng tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Xã đã thực hiện mô hình 
thí điểm Bí thư Đảng ủy đồng 
thời là Chủ tịch UBND xã; thực 
hiện mô hình bí thư chi bộ đồng 
thời là trưởng thôn tại tất cả 6/6 
thôn trên địa bàn. Đáng chú ý, 
từ tháng 4.2019 đến nay, xã đã 
rà soát, sắp xếp, cắt giảm số 
lượng cán bộ hoạt động không 
chuyên trách xã, thôn từ 41 
người xuống còn 28 người.

Bên cạnh đó, để nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng, 
Đảng ủy xã đã thực hiện chủ 
trương phân công cấp ủy viên 
phụ trách các chi bộ trực thuộc. 
Qua thực hiện mô hình, các 
đồng chí Đảng ủy viên đã phát 
huy vai trò trách nhiệm, tích 
cực quán triệt, tuyên truyền 
chủ trương, nghị quyết của cấp 
ủy Đảng cấp trên và nhiệm vụ 
của địa phương; thường xuyên 
nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục 
những hạn chế, thiếu sót trong 

sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, qua 
tham dự sinh hoạt chi bộ, các 
Đảng ủy viên đã kịp thời nắm 
bắt những vấn đề phát sinh 
trong thực tiễn để kịp thời tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền 
giải quyết.

Cùng với đó, thực hiện chủ 
trương phân công đảng viên 
phụ trách nhóm hộ gia đình, các 
đảng viên thường xuyên theo 
dõi, nhắc nhở, động viên quần 
chúng nhân dân ý thức chấp 
hành các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Các phong trào, cuộc vận 
động triển khai ở địa phương 
như xây dựng gia đình văn 
hóa, gia đình không vi phạm 
pháp luật, không vi phạm các 
chính sách DS-KHHGĐ, xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, 
hiến đất làm đường, đóng góp 
vật chất để xây dựng các công 
trình… được người dân hưởng 
ứng tích cực. 

Nói về hiệu quả mang lại 
của việc thí điểm triển khai mô 
hình bí thư chi bộ đồng thời 
là trưởng thôn, ông Trần Thế 

Vân - Bí thư Chi bộ, Trưởng 
thôn Trường Cửu - cho biết: 
Qua triển khai mô hình tại địa 
phương thời gian qua đã phát 
huy vai trò, trách nhiệm, sáng 
tạo của người đứng đầu và đạt 
nhiều kết quả tích cực. Chuyển 
biến rõ nét nhất là địa phương 
đã vận động hiệu quả các hộ 
dân thực hiện các tiêu chí về 
xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, thanh niên lên đường nhập 
ngũ, nâng cao ý thức gìn giữ, 
bảo vệ môi trường nông thôn.     

Còn Phó Bí thư Đảng ủy xã 
Nhơn Lộc Bùi Văn Tô cho rằng, 
qua thực hiện mô hình Bí thư 
Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch 
UBND xã đã góp phần tinh gọn 
về tổ chức bộ máy hoạt động, từ 
đó giải quyết các vấn đề chung 
của xã nhanh gọn, hiệu quả và 
kịp thời hơn. Đồng thời phát huy 
tinh thần trách nhiệm trong thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ của 
người đứng đầu tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, theo đánh giá của Đảng ủy 
xã Nhơn Lộc, việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

còn bộc lộ những hạn chế, tồn 
tại. Đáng chú ý là việc thực hiện 
kiêm nhiệm chức danh Bí thư 
Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch 
UBND xã, bí thư chi bộ đồng thời 
là trưởng thôn nên khối lượng 
công việc của người đứng đầu cơ 
sở khá lớn. Chế độ phụ cấp cho 
người hoạt động không chuyên 
trách ở xã tuy có tăng nhưng về 
cơ bản vẫn còn thấp so với mức 
sống. Tinh thần trách nhiệm của 
một số cán bộ, người hoạt động 
không chuyên trách có lúc chưa 
tốt, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ ngày càng cao.

Phát huy, nhân rộng 
mô hình 

Theo Trưởng Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy Nguyễn Giờ, việc thực 
hiện mô hình bí thư chi bộ đồng 
thời là trưởng thôn ở Nhơn Lộc 
bước đầu đã phát huy hiệu quả 
khá tốt, cần được phát huy, 
nhân rộng. Kết quả thực hiện 
mô hình phân công đảng viên 
phụ trách nhóm hộ gia đình đã 
tạo chuyển biến tích cực trong 
công tác vận động, tuyên truyền 

quần chúng nhân dân chấp 
hành tốt chủ trương của Đảng, 
chính sách của Nhà nước. 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy đề nghị Ban 
Thường vụ Thị ủy An Nhơn 
tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô 
hình, nhằm phát huy hơn nữa 
vai trò lãnh đạo của cấp ủy, 
chính quyền, hoàn thiện quy 
chế hoạt động trong hệ thống 
chính trị tại địa phương.

Phát biểu kết luận buổi 
khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Hồ 
Quốc Dũng ghi nhận, đánh 
giá cao kết quả thực hiện các 
mô hình tổ chức cơ sở đảng 
tại Đảng bộ xã Nhơn Lộc thời 
gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy nhấn mạnh: “Tổ chức cơ sở 
đảng và đội ngũ đảng viên có 
vai trò rất quan trọng, quyết 
định việc thực hiện thành công 
các chủ trương, đường lối của 
Đảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. Qua thực hiện, 
mô hình Bí thư Đảng ủy đồng 
thời là Chủ tịch UBND xã và 
mô hình bí thư chi bộ đồng thời 
là trưởng thôn tại Đảng bộ xã 
Nhơn Lộc có nhiều ưu điểm 
cần được phổ biến, nhân rộng, 
nhằm phát huy tinh thần trách 
nhiệm và tính năng động, sáng 
tạo của người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền trong tổ chức thực 
hiện nghị quyết đại hội Đảng 
các cấp”.   

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho 
rằng, những kết quả đạt được 
qua thực hiện các mô hình 
thí điểm tổ chức cơ sở đảng 
ở Nhơn Lộc sẽ là những kinh 
nghiệm quý để các địa phương 
khác học tập, nhân rộng. Trên 
cơ sở đó, đồng chí yêu cầu Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục khảo 
sát việc thực hiện các mô hình 
thí điểm kiêm nhiệm các chức 
danh ở một số địa phương khác, 
xây dựng đề án tổng kết hoạt 
động các mô hình, đúc rút các 
kinh nghiệm hay, cách làm tốt 
để nhân rộng ra toàn tỉnh.

NGUYỄN HÂN 

LĐLĐ TX An Nhơn biểu dương 
người lao động tiêu biểu năm 2022

Ngày 31.5, LĐLĐ TX An Nhơn tổ 
chức Hội nghị biểu dương công nhân, 
viên chức, lao động tiêu biểu nhân Tháng 
Công nhân năm 2022.

Theo báo cáo của LĐLĐ TX An Nhơn, 
trong năm 2022, phong trào thi đua yêu 
nước lao động giỏi, lao động sáng tạo 
trong công nhân, viên chức, lao động trên 
địa bàn thị xã phát triển, lan tỏa, thực sự 
là động lực tinh thần thúc đẩy, cổ vũ cán 
bộ, đoàn viên, người lao động vượt qua 
khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, 
vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, LĐLĐ TX An Nhơn đã 
biểu dương 18 công nhân, viên chức, lao 
động tiêu biểu trên các lĩnh vực trực tiếp 

lao động, công tác, đã góp phần hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, 
đơn vị, DN. Đồng thời khen thưởng 1 tập 
thể và 25 cá nhân có thành tích trong học 
tập và làm theo gương Bác; biểu dương 
và khen thưởng 1 gia đình thành đạt cấp 
thị xã. 

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh tặng 2 
suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, 
cho 2 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo và 
tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 
nghìn đồng, cho đoàn viên công đoàn có 
hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ thị xã tặng 
30 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn 
đồng, cho đoàn viên công đoàn có hoàn 
cảnh khó khăn.                        THANH MINH

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Định năm 2022
(BĐ) - Ngày 31.5, Tỉnh đoàn phối 

hợp với các sở GD&ĐT, KH&CN, 
TT&TT, Hội Tin học tỉnh Bình Định tổ 
chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Định 
lần thứ 28 -  năm 2022.

Tham dự hội thi có 114 thí sinh được 
tuyển chọn từ các hội thi các huyện, thị 
xã, thành phố (khối THPT có 36 em, 
khối THCS có 37 em, khối tiểu học có 41 
em, và các thí sinh thi Phần mềm sáng 
tạo). Các thí sinh tham gia các phần thi: 
Sử dụng ngôn ngữ LOGO để lập trình 
giải những bài toán thuộc chương trình 
tiểu học; giải các bài toán thuộc chương 
trình THCS, THPT dựa trên thư viện 
ngôn ngữ Pascal (Free Pascal), C/C++ 
(trên CodeBlock hoặc DevC++)…

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 3 giải 

nhất cho các em Nguyễn Tấn Hải (Trường 
Tiểu học Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn), 
Trần Nguyễn Quốc Thịnh (Trường THCS 
Hoài Tân, TX Hoài Nhơn), Lê Văn Thức 
(Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP 
Quy Nhơn); trao 5 giải nhì, 8 giải ba và 
13 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt 
giải ở các bảng. Ngoài ra, trong phần thi 
Phần mềm sáng tạo, Ban tổ chức trao 1 
giải ba và 1 giải khuyến khích.

Hội thi nhằm tạo sân chơi lành 
mạnh, bổ ích, tạo môi trường và điều 
kiện thuận lợi để các em học sinh có cơ 
hội được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh 
nghiệm trong học tập, phát huy trí tuệ, 
khả năng sáng tạo trong ứng dụng công 
nghệ thông tin.                  

CHƯƠNG HIẾU
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 Cụ thể, thiết thực
Với mong muốn hạn chế 

thấp nhất tình trạng trẻ em tử 
vong do đuối nước, Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh đã nỗ lực 
vận động nhà hảo tâm xây hồ 
bơi và huấn luyện người dạy bơi 
để hè này triển khai các chương 
trình dạy bơi chống đuối nước 
cho trẻ. Theo kế hoạch, ngày 
8.6 tới, 5 hồ bơi di động đầu 
tiên từ nguồn vận động của Hội 
sẽ được khánh thành ở TX An 
Nhơn. Thời gian qua, Hội cũng 
trao đổi, làm việc với Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh, Quỹ xã hội, từ thiện Tâm 
Nguyện Việt và Tập đoàn Hưng 
Thịnh về việc mở hồ bơi khắp các 
huyện, thị xã, thành phố trong 
thời gian sớm nhất có thể. 

“Trước mắt, Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh sẽ vận động các hội đồng 
hương huyện, thị xã, thành phố 
trực thuộc đóng góp xây hồ bơi 
cho trẻ em quê nhà. Tùy vào 
thực tế, nếu không đủ nguồn 
lực, chúng tôi sẽ vận động thêm 
một số nguồn bổ sung”, ông 
Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng thư ký Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh, cho biết.

Cùng với hoạt động xây hồ 
bơi, hè này, Hội Bảo trợ bệnh 

Bảo vệ trẻ bằng hành động cụ thể, thiết thực
Sáng 31.5, tại huyện Phù Cát, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 

2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.  
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu, kêu gọi sự chung tay của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm và toàn xã hội để các hoạt động trong 
Tháng Hành động vì trẻ em nói riêng và công tác trẻ em của tỉnh nói chung đạt hiệu quả tốt hơn. 

Hồ bơi do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh xây tại Trường Tiểu học  số 2 phường Bình 
Định (TX An Nhơn) đã tổ chức hoạt động dạy bơi trước khi chính thức khánh thành.             

Ảnh: N.T

Quang cảnh Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.                                                                                                                           Ảnh: N.T

Phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 
2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến 
cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác trẻ 
em, phối hợp thực hiện tốt các đề án, kế hoạch, mục tiêu về 
trẻ em trên địa bàn. Tăng cường công tác vận động nguồn lực 
ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em các cấp, tăng cường các giải pháp 
phòng, tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống 
đuối nước cho trẻ em. Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, 
giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan, giao lưu cho trẻ 
em với nội dung bổ ích, phù hợp với điều kiện, đặc thù tại địa 
phương trong tình hình mới.

Đề cập đến hoạt động giám sát, ngăn ngừa hành vi bạo 
lực, xâm hại trẻ em, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND 
các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng kế hoạch triển khai 
Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 tại địa phương với những 
hoạt động cụ thể, thiết thực và chỉ đạo các cơ quan liên quan 
bố trí kinh phí, huy động nguồn lực, phối hợp nhau triển khai 
hiệu quả. Các địa phương phải thường xuyên rà soát, kiểm tra, 
phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi nguy 
cơ gây ra tai nạn thương tích cho trẻ em. 

nhân nghèo tỉnh khởi động lại 
chương trình khám, sàng lọc 
miễn phí cho các cháu nhỏ nghi 
ngờ bị bệnh tim bẩm sinh và các 
bệnh tim mắc phải ở người lớn 
trên địa bàn tỉnh. Hội và Bệnh 
viện Trung ương Huế đã thống 
nhất thành lập hai điểm khám 
tập trung vào hai ngày 11 và 
12.6 tới tại BVĐK Bình Định và 
BVĐK khu vực Bồng Sơn. Hội 
đang rất mong mọi người thông 
tin rộng rãi để chương trình đến 
được với nhiều trẻ em bị bệnh 
tim bẩm sinh. 

Từ ngày 1.6, Hội LHPN tỉnh 
sẽ bắt đầu thực hiện vai trò “Mẹ 

đỡ đầu” của mình với một số trẻ 
mồ côi trong tỉnh. Theo thống 
kê của Hội, tính đến ngày 1.6, 
đã có 45 trẻ mồ côi do Covid-19 
và các nguyên nhân khác được 
các cơ quan, hội, đoàn thể, nhà 
hảo tâm nhận đỡ đầu. 

“Các đơn vị nhận đỡ đầu hỗ 
trợ tiền hằng tháng (bình quân 
500 nghìn - 1 triệu đồng), tặng 
quà, sách vở, quần áo, cử người 
chăm sóc các em lúc ốm đau. 
Sự quan tâm, tình yêu thương 
được thể hiện bằng những hành 
động, việc làm cụ thể như vậy 
giúp trẻ cảm nhận sự ấm áp, có 
chỗ nương tựa đáng tin cậy, có 

động lực vươn lên”, Phó Chủ 
tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị 
Thanh Nhã thông tin. 

Lắng nghe trẻ bằng cả 
trái tim 

Cùng với sự hỗ trợ thiết 
thực, đặc biệt với trẻ có hoàn 
cảnh đặc biệt, trong từng nếp 
nhà, trẻ có đủ cha đủ mẹ luôn 
cần sự quan tâm, bảo vệ, yêu 
thương đúng cách. Trên thực 
tế, trước quá nhiều áp lực trong 
cuộc sống, không ít người làm 
cha mẹ đã lơ là vai trò quan 
trọng của mình với con trẻ, 
thậm chí còn tự cho phép mình 
có quyền thể hiện thoải mái 
cảm xúc với con để giải tỏa bao 
ấm ức, bực bội phải gánh chịu 
ở cơ quan, ngoài xã hội. 

Giữa tháng 5 vừa qua, 
chương trình “Sinh con, sinh 
cha” đã đến với Bình Định. 
NSƯT Xuân Bắc, đại sứ thiện 
chí của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt, 
cho rằng: Làm cha mẹ thời nay 
không dễ, vậy nên có khi sinh 
con rồi, người chồng, người vợ 
mới từ đó mà học cách làm cha, 
làm mẹ cho phù hợp. 

Nghệ sĩ Xuân Bắc trao đổi: 
“Những người làm cha, làm mẹ 
phải không ngừng nỗ lực học 
tập, nâng cao nhận thức, hoàn 
thiện mình trong vai trò cha 

mẹ, tích cực điều chỉnh hành 
vi, điều tiết tốt cảm xúc của 
bản thân, dành thời gian thật 
chất lượng cho con và hãy lắng 
nghe con bằng cả trái tim”.

Mặt khác, theo Phó Giám 
đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Văn 
Hùng, công tác phòng, ngăn, 
ngừa tình trạng xâm hại, bạo 
lực với trẻ em phải được coi 
trọng hơn nữa. Ông cho rằng, 
phải mạnh dạn lên tiếng, tố 
cáo các hành vi, các nghi ngờ 
có xâm hại, bạo lực ngay để vụ 
việc không trở nên phức tạp, để 
lại hậu quả đáng tiếc. 

“Những điều này không 
phụ thuộc nhiều vào trẻ em, 
nhất là các em nhỏ mà chủ yếu 
“nhờ cả vào” người lớn. Công 
tác phòng ngừa theo đó cần sự 
quan tâm của cộng đồng và 
toàn xã hội trước những biểu 
hiện bất thường nếu vô tình 
nhìn thấy. Có một thực tế, vì 
nhiều lý do, người thân của 
trẻ không muốn hoặc không 
dám công khai với cơ quan 
chức năng việc trẻ bị bạo hành. 
Trong trường hợp như vậy, hãy 
gọi đến Tổng đài 111 để chia sẻ, 
giãi bày, để được tư vấn, hỗ trợ 
riêng tư, kín đáo; để tìm kiếm 
một giải pháp tốt nhất, giúp trẻ 
giải thoát nghịch cảnh… ”, ông 
Hùng kêu gọi.             NGỌC TÚ 

(BĐ) - Nhân dịp Quốc tế 
thiếu nhi 1.6, ngày 30 và 31.5, 
các đơn vị, tổ chức đã đến thăm 
và trao tặng hàng trăm suất quà 
cho các cháu thiếu nhi, học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn tỉnh.
l Hội Bảo trợ bệnh nhân 

nghèo tỉnh đến thăm hỏi, 
động viên và tặng 201 suất 
quà có tổng trị giá 60,3 triệu 
đồng cho bệnh nhi tại một số 
bệnh viện trong tỉnh. Cụ thể, 
tặng 30 suất quà cho bệnh nhi 
tại TTYT huyện Phù Mỹ, 30 
suất cho bệnh nhi tại BVĐK 
khu vực Bồng Sơn và 141 
suất cho bệnh nhi tại BVĐK 
tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 300 

Tặng hàng trăm suất quà cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi
nghìn đồng.
l Công ty TNHH Dulah 

(xã Ân Hảo Ðông, huyện Hoài 
Ân) trao 10 suất quà, mỗi suất 
trị giá 200 nghìn đồng, cho 
học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn của Trường Mầm non 
Ân Hảo Đông. 
l  Hội LHPN huyện Vân 

Canh phối hợp cùng Hội LHPN 
thị trấn Vân Canh tặng 22 suất 
quà, mỗi suất trị giá 200 nghìn 
đồng, cho trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn. 
l  Hội LHPN phường 

Quang Trung (TP Quy Nhơn) 
vận động Nhà thuốc Mát Tay 
trao tặng 230 phần quà (gồm 
các loại thực phẩm chức năng) 

cho trẻ em trong phường, với 
tổng trị giá các phần quà gần 
61 triệu đồng.

l Hội CTĐ huyện Tây Sơn 
tổ chức trao tặng 40 suất quà 
(mỗi suất trị giá 300 nghìn 

đồng) cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn vươn lên 
trong học tập tại Trường Tiểu 
học Bình Tường và Trường 
Tiểu học Tây Giang. Ủy ban 
MTTQ Việt Nam xã Tây Bình 
trao tặng 10 suất quà (trị giá 
150 nghìn đồng/suất) cho trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn xã. 
l  Hội LHPN xã Nhơn 

Khánh (TX An Nhơn) trao tặng 
15 suất quà cho các em vượt 
khó học giỏi và 10 phần quà 
cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, mỗi phần quà trị giá 
500 nghìn đồng. 

NGỌC NGA - DƯƠNG LINH - 
VĂN PHONG - THÁI PHIÊN

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tặng quà cho bệnh nhi tại TTYT huyện Phù Mỹ. 
Ảnh: VĂN TỐ
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Bình Định

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 
10 các trường THPT hệ công 
lập (trừ 3 huyện miền núi) 
diễn ra trong 2 ngày 10 và 11.6. 
Theo Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 
khoảng 23.200 học sinh (HS) 
lớp 9 thuộc đối tượng dự tuyển 
vào lớp 10. Kỳ thi năm nay khá 
cam go khi số lượng HS tăng 
khoảng 1.000 so với năm học 
trước; dự kiến tuyển không 
quá 19.725 HS (chiếm tỷ lệ 
84,96%), thấp hơn năm 
học trước 0,34%. 

Dồn lực cho 
kỳ thi

Nhiều HS cảm thấy 
khá căng thẳng, áp lực 
khi kỳ thi quan trọng 
này đang tới gần, nhất 
là trong một năm học đặc 
biệt, việc học tập của các 
em bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi dịch bệnh Covid-19. Đặc 
biệt giai đoạn nước rút, không 
chỉ HS mà các nhà trường cũng 
đang dồn toàn lực, gấp rút ôn 
tập để các em bước vào kỳ thi 
với tâm thế tự tin, chắc kiến 
thức nhất.

Trường THCS thị trấn Tuy 
Phước (huyện Tuy Phước) có 
hơn 330 HS khối 9 và đã tập 
trung ôn tập cho HS từ cuối 
học kỳ II, kéo dài đến ngày 
6.6. Bà Đặng Thị Thu Hương, 
Hiệu trưởng nhà trường, cho 
hay: Kết quả thi thử do Phòng 
GD&ĐT huyện Tuy Phước tổ 
chức cuối tháng 5 này đã đánh 
giá khá chính xác năng lực HS 
của trường. Một số em có năng 
lực học tập tốt định hướng thi 
vào chuyên Lê Quý Đôn, đa 
số dự thi vào THPT số 1 Tuy 
Phước. Nhiều HS có kết quả thi 

Với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ học 
sinh, sinh viên Bình Định có động lực 
học tập để trở thành người có ích cho 
xã hội, góp sức xây dựng quê hương 
Đất Võ, chủ của nhiều DN là người 
Bình Định hiện đang sống tại TP Hồ 
Chí Minh đã chung sức chung lòng, 
đóng góp vật chất để lập quỹ khuyến 
học, khuyến tài.

Thành lập và hoạt động gần 7 
năm nay, Quỹ học bổng Quang Trung 
(thuộc Hội đồng hương Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ rất nhiều 
sinh viên Bình Định có hoàn cảnh khó 
khăn, hộ nghèo, gia đình gặp bệnh 
hiểm nghèo, rủi ro trong cuộc sống; 
sinh viên đạt thành tích cao trong học 
tập, đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, 
quốc tế có thêm điều kiện học tập tại 
các trường đại học, cao đẳng, học viện 
tại TP Hồ Chí Minh với số tiền lên đến 
hàng tỷ đồng.

Ông Lê Minh Tổng - Phó Chủ tịch 

Thủ tướng chỉ thị 
về tổ chức Kỳ thi 
tốt nghiệp THPT và 
tuyển sinh năm 2022 

Ngày 27.5, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chỉ thị số 
06/CT-TTg về tăng cường chỉ 
đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi 
tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 
đại học, giáo dục nghề nghiệp 
năm 2022.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu 
UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ 
thi của địa phương; bảo đảm an 
toàn, nghiêm túc, chất lượng, 
bao gồm: Tổ chức đăng ký dự 
thi, in sao đề thi, coi thi, chấm 
thi, thanh tra, kiểm tra, công 
bố kết quả thi, phúc khảo bài 
thi và xét công nhận tốt nghiệp 
THPT; chuẩn bị đầy đủ các điều 
kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, 
trang thiết bị để tổ chức kỳ thi 
tại địa phương; bố trí kinh phí 
từ ngân sách địa phương để tổ 
chức kỳ thi; bảo đảm các quy 
định phòng, chống dịch, vệ 
sinh, an toàn thực phẩm, an 
ninh, trật tự, xây dựng phương 
án tổ chức thi cho các thí sinh bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tạo điều kiện thuận lợi về 
đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và 
người thân của thí sinh ở tất 
cả các điểm thi; vận động, hỗ 
trợ các thí sinh là con em hộ 
nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí 
sinh khuyết tật, thí sinh cư trú 
tại các vùng chịu ảnh hưởng 
của thiên tai, dịch bệnh tham 
dự kỳ thi, không để thí sinh nào 
phải bỏ thi vì gặp khó khăn về 
điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi 
tham dự kỳ thi.

Trường hợp phát sinh tình 
huống bất khả kháng cần xử lý 
kịp thời, phù hợp thực tế, bảo 
đảm quyền lợi tối đa cho thí 
sinh; tổ chức thanh tra, kiểm 
tra công tác chuẩn bị và tổ chức 
kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ 
GD&ĐT, của Thanh tra Chính 
phủ bảo đảm tuyệt đối an toàn, 
trung thực, không để xảy ra sai 
sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.

(Theo VOV, GD&ĐS)

Khẩn trương chuẩn bị thi vào lớp 10
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày 
nữa, học sinh lớp 9 sẽ dự thi 
tuyển vào lớp 10 năm học 
2022 - 2023. Đối với học sinh 
THCS, kỳ thi tuyển sinh lớp 
10 được ví như “bước ngoặt 
đầu đời”. 

Trường THPT Trưng Vương thu nhận hồ sơ dự thi vào lớp 10.                          Ảnh: M.HOÀNG

Toàn tỉnh tuyển 
không quá 19.725 HS. 

Trong đó, hai trường chuyên 
của tỉnh tuyển không quá 490 

HS cho hệ chuyên và không quá 
135 HS hệ không chuyên. Hệ công 

lập tuyển 10.584 HS, chiếm tỷ lệ 
45,59%; hệ công lập tự chủ tuyển 

7.906 HS (34,05%); hệ tư thục 
tuyển không quá  
610 HS (2,63%).

thử thấp đã quyết định không 
tham gia thi vào lớp 10 mà sẽ 
nộp đơn vào Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn, 
Phổ thông cao đẳng FPT, hoặc 
đi học nghề.

Ngay đầu năm học, sau khi 
lên kế hoạch giáo dục môn học, 
nhóm giáo viên bộ môn Trường 
THCS Quang Trung (TP Quy 
Nhơn) đã họp bàn thống nhất 
cách thức ôn tập cho HS. Nội 
dung ôn tập, củng cố kiến thức 
dựa vào khung chương trình 
(phần giảm tải), cách thức ra 
đề tiệm cận với đề thi vào lớp 
10 (khoảng 80%) để HS làm 
quen. Kết thúc năm học, HS 
không đến lớp, giáo viên ứng 
dụng các nền tảng mạng xã 
hội như zalo, zoom, meet… 

để tiếp tục hướng dẫn các em 
ôn tập và rèn luyện kỹ năng. 
Hiệu trưởng nhà trường Cao 
Thị Hồng Nghĩa cho hay, về nội 
dung ôn tập, nhà trường bám 
sát ma trận thi tuyển sinh lớp 
10, tập trung ôn luyện những 
kiến thức căn bản, cốt lõi cho 
HS. Song song với đó là luyện 
đề, hệ thống lại kiến thức và rèn 
luyện kỹ năng làm bài cho các 
em. Trong số 367 HS khối 9, có 
khoảng 1/3 số em nộp đơn dự 
tuyển vào trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn, phần còn lại đăng 
ký vào THPT Quốc học Quy 
Nhơn, THPT Trưng Vương. 

Chuẩn bị kỹ, hỗ trợ 
học sinh

Những ngày này, các thí 
sinh đang gấp rút nộp hồ sơ dự 
thi (từ ngày 28.5 đến sáng 3.6). 
Ngày 28.5, Trường THPT Trưng 
Vương (Quy Nhơn) bắt đầu thu 
nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh 
vào lớp 10 của trường. Ngay 
ngày đầu tiên, 3 bàn nhận hồ 
sơ kín chỗ, với lượng lớn thí 
sinh và phụ huynh HS đến nộp 
hồ sơ. 

Trường THPT này gần như 
đứng đầu tỉnh về số lượng thí 
sinh đăng ký dự thi. Ông Đỗ Kim 
Hảo, Hiệu trưởng nhà trường 
cho biết, năm nay chỉ tiêu lớp 10 
của trường hơn 500 HS, nhưng 
số hồ sơ đăng ký dự thi dự kiến 
gấp 3 lần, khoảng 1.500. “Buộc 
phải làm thật nhanh, thật chính 
xác. Chúng tôi nhận hồ sơ cả 
ngày nghỉ để kịp thời cho HS. 
Riêng về cơ sở tổ chức phục vụ 
thi, ngoài trường thì còn bố trí 
thêm cơ sở trường THCS Lê 
Hồng Phong”, ông Hảo nói.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Nguyễn Đình Hùng cho biết, về 
cơ bản kỳ thi vào 10 năm nay vẫn 
giữ ổn định. Sở GD&ĐT đã lập 
phương án tổ chức kỳ thi gồm 
34 hội đồng coi thi với khoảng 
42 điểm thi tại các trường THPT 
có tổ chức thi, trường hợp cần 
thiết sẽ sử dụng thêm điểm thi 
phụ đối với những hội đồng có 
đông thí sinh. Cùng với chuẩn 
bị các điều kiện tổ chức kỳ thi 
tuyển sinh vào lớp 10, các trường 
THCS tranh thủ thời gian còn lại 
để tổ chức ôn tập cho HS.

MAI HOÀNG

Tiếp sức cho học sinh, sinh viên Bình Định 

Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh, Giám đốc Quỹ học bổng 
Quang Trung - chia sẻ: “Nhờ sự ủng 
hộ của các DN, doanh nhân người Bình 
Định để gây dựng quỹ, chúng tôi không 
những hỗ trợ về vật chất để các em vững 
bước trên con đường học tập, mà còn 

thường xuyên phối 
hợp tổ chức các lớp 
học về khởi nghiệp, hỗ 
trợ kỹ năng làm việc 
nhằm giúp các em tự 
tin, trang bị các kiến 
thức cần thiết để làm 
việc sau khi ra trường. 
Nhờ đó, có nhiều em 
sau khi ra trường có 
việc làm ổn định đã 
đóng góp nhiệt tình 
với các hoạt động 
của Quỹ học bổng  
Quang Trung”.

Dù chỉ hoạt động ở 
phạm vi dòng tộc, nhưng Hội đồng họ 
Dương TX An Nhơn cũng đã tạo sức 
lan tỏa trong công tác thiện nguyện ở 
địa phương, nhất là công tác khuyến 
học, khuyến tài được triển khai đã giúp 
nhiều học sinh, sinh viên mồ côi, gia 
cảnh khó khăn vững bước đến trường. 

Ông Dương Văn Hành - Giám đốc 
Công ty TNHH Bidir Hoàng Long, Chủ 
tịch Hội đồng họ Dương ở TX An Nhơn - 
tâm tình: “Với sự hỗ trợ của Hội đồng 
họ Dương Việt Nam cùng những doanh 
nhân họ Dương gốc Bình Định, hằng 
năm chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động 
thiện nguyện cho tộc họ Dương, cũng 
như hỗ trợ nhiều học sinh, sinh viên 
trong học tập. Mỗi năm học, chúng tôi 
trích quỹ gần 40 triệu đồng hỗ trợ cho 
nhiều học sinh nghèo, sinh viên đang 
học đại học, sinh viên tốt nghiệp đại 
học với mức từ 1 - 5 triệu đồng/em. 
Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ khuyến 
học nhiều trường hợp học sinh có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh đột 
xuất... Những phần quà tuy nhỏ nhưng 
thể hiện tấm lòng của dòng họ nhằm 
chia sẻ yêu thương, kết nối tình cảm với 
nhau để động viên tinh thần cho các em 
nỗ lực đến trường, có thêm niềm tin học 
tập tốt”.                                  ĐOAN NGỌC

Quỹ học bổng Quang Trung trao học bổng cho sinh viên Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh trong năm 2020.                  Ảnh: CLB SV BÌNH ĐỊNH TẠI TP HCM 
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

Khai mạc hội thao
cụm thi đua số 7 -
Bộ Công an

Sáng 31.5, Hội thao cụm thi 
đua số 7 - Bộ CA đã khai mạc tại 
sân thể thao CA tỉnh. Hơn 150 
VĐV là cán bộ, chiến sĩ CA của 7 
đoàn thể thao đến từ CA các tỉnh 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh 
Thuận, Bình Thuận sẽ tranh tài 
2 môn bóng đá và quần vợt.

Hội thao cụm thi đua số 7 
không chỉ là một trong những 
hoạt động nâng cao thể chất, trau 
dồi sức khỏe và tăng cường xây 
dựng mối quan hệ đoàn kết thân 
thiện của lực lượng CA trong 
cụm thi đua, mà còn góp phần 
đẩy mạnh phong trào thi đua 
Vì an ninh Tổ quốc trong Công 
an nhân dân             T. LONG

ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN TÂY SƠN:  

Đã tổ chức 
thành công 10/13
môn thi

Chiều 30.5, tại hồ bơi Minh 
Thành, thị trấn Phú Phong, huyện 
Tây Sơn đã diễn ra vòng chung 
kết và trao giải cho các VĐV đoạt 
giải môn bơi lội trong khuôn khổ 
Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII. 

Kết quả, ở nội dung 50 m, 
Ban tổ chức trao giải nhất cho 
nữ VĐV Trần Thị Hồng Tuyết (xã 
Bình Thành) và nam VĐV Trương 
Đình Nguyễn (xã Bình Thành); nội 
dung 100 m, giải nhất nữ thuộc về 
VĐV Trần Khánh Ngân (thị trấn 
Phú Phong) và nhất nam được 
trao cho VĐV Trần Hữu Khang 
(thị trấn Phú Phong). Ngoài ra, 
Ban tổ chức còn trao các giải nhì, 
ba và khuyến khích cho nhiều 
VĐV khác. 

Trước đó, từ ngày 26 - 30.5, tại 
SVĐ huyện và Trung tâm Huấn 
luyện quân sự quốc gia 2, huyện 
Tây Sơn cũng tổ chức xong 2 
môn thi trong khuôn khổ Đại 
hội TDTT huyện lần thứ VIII là 
điền kinh, đẩy gậy. Như vậy đến 
thời điểm này, huyện Tây Sơn 
đã tổ chức thành công 10/13 môn 
thi đấu Đại hội TDTT huyện, các 
môn còn lại gồm: Võ cổ truyền, 
bóng đá nam và bóng chuyền nam.             

 ĐINH NGỌC

Thành phần đội tuyển U23 
Việt Nam chuẩn bị tham gia 
Vòng chung kết Giải bóng đá 
U23 châu Á năm 2022 chủ yếu 
vẫn là những gương mặt vừa 
giành HCV SEA Games 31. Bên 
cạnh đó, lực lượng của đội còn 
có một số sự bổ sung đáng chú 
ý trên hàng tiền đạo như Lê 
Minh Bình (cầu thủ thành danh 
ở giải hạng nhất quốc gia trong 
màu áo CLB Vũng Tàu), Trần 
Danh Trung (CLB Viettel)… Dù 
vừa giành được thành tích ấn 
tượng ở SEA Games 31, nhưng 
U23 Việt Nam hiện nay không 
được đánh giá cao so với các lứa 
cầu thủ trước đây.

Trước hết, trong thành phần 
cầu thủ được triệu tập lần này, 
không nhiều người thường 
xuyên xuất hiện ở các trận đấu 
V-League - nơi trui rèn bản lĩnh 
hiệu quả cho những cầu thủ trẻ 
Việt Nam. Quan trọng hơn, lối 
chơi mà HLV Gong Oh-kyun 
xây dựng cho U23 Việt Nam 
hoàn toàn khác so với HLV Park 
Hang Seo. Trong đó, vị tân HLV 
đang cho đội bóng của mình 
chơi theo sơ đồ 4 - 3 - 3, thiên 
về tấn công. Đây là lối chơi có 
sự khác biệt lớn so với người 
tiền nhiệm. Ở SEA Games 31, 
hàng công chính là nơi khiến 
các CĐV Việt Nam lo lắng nhất, 
khi trong cả 6 trận đấu các cầu 
thủ đều không thể tìm đến 
mành lưới đối phương trong 45 
phút đầu tiên. 

Ở vòng chung kết Giải bóng 
đá U23 châu Á năm 2022, U23 
Việt Nam ở bảng đấu được 
đánh giá vừa sức, với sự góp 
mặt của các đội: U23 Hàn Quốc, 
U23 Thái Lan và U23 Malaysia. 
Ngoại trừ đội bóng thuộc khu 
vực Đông Á có phần trội hơn, 
2 “người quen” ở Đông Nam 
Á có trình độ tương đồng với 
U23 Việt Nam. Tuy nhiên, với 
những bước tiến trong thời gian 
gần đây, đoàn quân của HLV 

VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ U23 CHÂU Á 2022:

Chờ màn ra mắt của HLV Gong Oh-kyun
Sau nhiều thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trải nghiệm 

mới cùng vị HLV mới Gong Oh-kyun tại Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2022. Sự thay đổi trên băng 
ghế huấn luyện cùng phong cách chơi là điều rất đáng chờ đợi ở giải đấu lần này.

HLV Gong 
Oh-kyun 
(bên trái) 
đang xây 
dựng lối 
chơi thiên 
về tấn công 
cho U23 
Việt Nam.  
Ảnh: VFF

Một trong những hình ảnh ấn 
tượng nhất của U23 Việt Nam tại vòng 
bảng môn bóng đá nam ở SEA Games 31 
có lẽ đến từ trận đấu giữa chủ nhà với 
U23 Timor-Leste. Đó là khi bị thay ra 
ở phút 75, tiền vệ Huỳnh Công Đến, 
cầu thủ sinh ra ở xã Nhơn Lý (TP Quy 
Nhơn) lễ phép sang cúi chào HLV 
Fabio Magrao của U23 Timor - Leste 
trước khi trở về khu kỹ thuật đội nhà 
trong trận đấu tối 15.5.

Khi thấy học trò sang bên khu vực 
đội bạn, HLV Park Hang Seo không 
hiểu tại sao và quay lại hỏi các trợ lý. 
Hiểu rõ sự việc, ông chờ cầu thủ sinh 
năm 2001 trở lại bắt tay động viên và 
tỏ ý khen ngợi. Đây là hành động đẹp 
của cầu thủ trưởng thành từ Trung tâm 

Gong Oh-kyun có được sự tự 
tin cao hơn so với U23 Thái Lan 
và U23 Malaysia.

Theo lịch thi đấu, trong trận 
ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp 
U23 Thái Lan vào tối 2.6. Đây 
là trận đấu rất được chờ đợi, 
khi chỉ cách đây chục ngày, 
đội chủ nhà SEA Games 31 đã 
đánh bại đối thủ ngay tại Mỹ 
Đình để bảo vệ thành công tấm 
HCV. Tuy nhiên, thành phần 
đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng ở 
giải lần này có nhiều đổi khác, 
khi trên băng ghế huấn luyện 
của họ xuất hiện cựu tiền đạo 
Worrawoot Srimaka thay cho 
Mano Polking. Bên cạnh đó, 
hàng loạt cầu thủ đang chơi 
bóng ở châu Âu đã được triệu 
tập để chuẩn bị cho giải đấu 
lần này. Dẫu vậy, vì nhiều lý do 
khác nhau, đội hình U23 Thái 
Lan chưa thể tập trung đầy đủ 

khiến việc tập luyện không thể 
diễn ra như kế hoạch.

Trong khi đó, dù được đánh 
giá là đội bóng yếu thế nhất ở 
bảng đấu, nhưng HLV trưởng 
đội tuyển U23 Malaysia Brad 
Maloney vẫn tự tin cho rằng 
các học trò của ông có thể cạnh 
tranh sòng phẳng với các đối 
thủ còn lại để tranh 1 trong 2 
tấm vé vào vòng tiếp theo. Việc 
không chịu áp lực về thành tích 
cũng là một điểm thuận lợi của 
những “chú hổ”, khi các cầu thủ 
có thể thoải mái chơi bóng đúng 
với khả năng của mình.

Với việc được lọt vào bảng 
C, nơi có sự góp mặt của 3 đội 
bóng Đông Nam Á có trình độ 
bị đánh giá thấp hơn hẳn, U23 
Hàn Quốc được cho là có nhiều 
cơ hội đi tiếp nhất, thậm chí là ở 
vị trí đầu bảng. Đại diện đến từ 
xứ sở kim chi sở hữu lực lượng 

rất mạnh gồm những cầu thủ 
đang thi đấu tại các giải vô địch 
quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc 
và cả một số quốc gia châu Âu. 
Trong đó, đáng chú ý nhất là 
ngôi sao trẻ Lee Kang-in, đang 
chơi cho CLB Mallorca tại Giải 
vô địch quốc gia Tây Ban Nha. 
Đây cũng là người được bầu 
chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất 
tại vòng chung kết Giải bóng đá 
U20 thế giới năm 2019. Tuy vậy, 
với việc ít có thời gian tập luyện 
cùng nhau, U23 Hàn Quốc cũng 
gặp phải những khó khăn nhất 
định trong việc kết nối các vị 
trí. Nhưng với tư cách là đương 
kim vô địch của giải, lại được 
chơi với các đối thủ không quá 
mạnh ở vòng bảng, U23 Hàn 
Quốc sẽ dần hoàn thiện lối 
chơi và trở nên mạnh mẽ hơn ở 
những vòng đấu tiếp theo. 

                 HOÀNG QUÂN

SỔ TAY 

PVF trước khi khoác áo CLB Phố Hiến ở 
giải V-League 2. 

Ở trận đấu gặp U23 Timor-Leste, 
Công Đến đá chính thay cho Đỗ Hùng 
Dũng và anh thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh 
trái. Anh thường di chuyển sát đường 
biên và vài lần nhận những hành động 
fair-play của HLV Fabio. HLV Timor-Leste 
lấy bóng đưa cho cầu thủ này ném biên. 
Cách nhận bóng của anh cũng rất lễ độ. 
HLV Fabio còn mở nắp chai nước và đưa 
cho Công Đến uống khi cầu thủ này khát 
nước. Vì vậy mà hành động đẹp của tiền 
vệ U23 Việt Nam sau khi được thay ra thể 
hiện tinh thần trân trọng nét fair-play 
của HLV đội bạn.

Ở SEA Games 31, Công Đến thường 
được vào sân từ ghế dự bị và thỉnh 

thoảng được điền tên trong đội hình 
xuất phát. Anh chơi tròn vai và khá tích 
cực trong tranh chấp cũng như chạy chỗ. 
Hành động đẹp của Công Đến cũng dễ 
dàng nhận thấy ở một số cầu thủ trẻ 
khi thi đấu ở các giải trẻ quốc gia trong 
những năm vừa qua. Khi bị thay ra sân, 
các cầu thủ này đến khu vực của đội 
khách, vòng tay cúi đầu chào đội bạn và 
khán giả. 

Từ cái cúi chào đầy lễ phép của 
Huỳnh Công Đến, bỗng nhớ đến những 
lần chào khán giả của CLB TopenLand 
Bình Định trong hai mùa giải vừa qua. 
Dù đá sân nhà hay sân khách, thầy trò 
HLV Nguyễn Đức Thắng luôn tiến về 
phía khán đài và cúi chào người hâm mộ 
bóng đá đất Võ. Hành động ấy không 

đơn thuần là lời cảm ơn mà hàm chứa 
cả đạo đức và văn hóa thể thao trong 
bóng đá. Những thứ vốn tưởng chừng 
nhỏ nhặt nhưng hầu như bị lãng quên 
nhiều năm, nhất là ở môi trường thể 
thao thường bị xem nặng về tính cạnh 
tranh hơn là hình ảnh văn hóa.

Để thể thao không chỉ là những 
con số, bó hẹp trong khuôn thước của 
những tấm huy chương, từ phía ngược 
lại có lẽ khán giả cũng nên dành cho 
những hành vi đẹp ấy sự trân trọng 
cần thiết của người hâm mộ, đơn giản 
là bởi vì mọi sự tử tế đều rất cần được 
ghi nhận bằng sự tử tế khác không 
kém. Thể thao khi ấy còn thể hiện tinh 
thần giáo dục.

THIÊN TRÚC

Từ cái cúi chào nghĩ đến sự tử tế
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Bình Định

Huyện ủy Tây Sơn vừa tổ chức Hội 
nghị chuyên đề về công tác cán bộ; 
sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 
18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII “Một 
số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo thông tin từ Hội nghị, thực hiện 
Nghị quyết số 18-NQ/TW, huyện Tây Sơn 
đã thực hiện Trưởng Ban Dân vận Huyện 
ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung 
tâm Chính trị; bí thư cấp ủy đồng thời 
là chủ tịch HĐND ở 8/15 xã, thị trấn. Có 
30/76 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, 
làng, khối phố.

Qua hợp nhất, sáp nhập đã giảm được 
4 cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh, 4 đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc huyện và 10 chức 

danh cấp trưởng các ngành của huyện, 
tỉnh. Đến nay đã giảm 111 cán bộ, công 
chức, người hoạt động không chuyên 
trách cấp xã, giảm 76 biên chế người hoạt 
động không chuyên trách ở thôn, làng, 
khối phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận 
về một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực 
hiện trong thời gian tới, như: Phổ biến 
những điển hình tiên tiến, những việc 
làm hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả; 
đấu tranh kịp thời, hiệu quả trước những 
luận điệu của các thế lực thù địch, phần 
tử xấu lợi dụng việc sắp xếp, kiện toàn 
bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, 
phá hoại, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội 
bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 
để đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá 
trình thực hiện…

TÍN TRỌNG

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ 
đạo Công tác thông tin đối ngoại, Báo Nhân 
dân và các cơ quan liên quan đã phát động 
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối 
ngoại lần thứ VIII.

Theo quy chế, Giải thưởng xét tặng 
những tác phẩm, sản phẩm bằng tiếng 
Việt và tiếng nước ngoài ở nhiều hạng mục, 
gồm: Báo in tiếng Việt; báo điện tử, trang 
thông tin điện tử tiếng Việt; báo in tiếng 
nước ngoài; báo điện tử, trang thông tin 
điện tử tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền 
hình; ảnh (gồm ảnh báo chí và ảnh phong 
cảnh); sách; video clip và các sáng kiến, ý 
tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối 
ngoại được đăng tải trên các phương tiện 
thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, 
công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước 
trong thời gian từ ngày 1.7.2021 - 30.6.2022.

Về nội dung, sản phẩm bảo đảm tính 
kịp thời, khách quan; có sức lan tỏa trong 
nước và quốc tế; phục vụ hiệu quả cho công 
tác thông tin đối ngoại. Cụ thể, thông tin 

chính xác, kịp thời, sinh động các hoạt động 
chính trị - đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước; đường lối đối ngoại của Việt Nam, 
các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà 
nước về các vấn đề quốc tế, bảo đảm chủ 
quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc 
gia - dân tộc. Phản ánh thành tựu đổi mới, 
hội nhập quốc tế, phát triển, nhất là trên 
các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du 
lịch; thành tựu trong công cuộc bảo vệ Tổ 
quốc, đảm bảo nhân quyền; khẳng định vai 
trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trong cộng 
đồng quốc tế. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng; đấu tranh, phản bác quan điểm sai 
trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, tuyên 
truyền sai sự thật về tình hình Việt Nam 
của các thế lực thù địch, cơ hội…

Các tác phẩm dự thi gửi đến Cơ quan 
thường trực Giải thưởng trước ngày 
1.8.2022 (tính theo dấu bưu điện), tại địa 
chỉ: Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể 
Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, TP Hà Nội. 

M.LÂM

Ngày 31.5, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị 
trao đổi kinh nghiệm về hoạt 
động ban thanh tra nhân dân 
(TTND), ban giám sát đầu tư 
của cộng đồng (GSĐTCĐ). 

“Cánh tay nối dài” 
của Mặt trận

Hoạt động của ban TTND 
và ban GSĐTCĐ thời gian qua 
được ví như “cánh tay nối dài” 
của ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp trong thực hiện chức năng 
giám sát. 

Đến nay, toàn tỉnh có 159 
ban TTND được thành lập ở 
159 xã, phường, thị trấn (đạt 
100%), với 1.152 thành viên 
được bầu từ 1.116 thôn, làng, 
khu vực. Nhiều ban TTND đã 
phát huy khá tốt vai trò đại diện 
quyền làm chủ của nhân dân 
trong tham gia giám sát hoạt 
động của HĐND, UBND cấp xã 
thông qua việc theo dõi các kỳ 
họp HĐND, các đợt tiếp xúc cử 
tri của đại biểu HĐND, việc tổ 
chức, triển khai thực hiện các 
nghị quyết của HĐND, quyết 
định của UBND đến khu dân 
cư và kết quả thực hiện các chỉ 
tiêu: Nghĩa vụ quân sự; đóng 
góp, thu chi các quỹ của địa 
phương; thực hiện chính sách 
đền bù, giải phóng mặt bằng, 
tái định cư; nhất là việc thực 
hiện dân chủ ở xã, phường, thị 
trấn đối với các nội dung về 
công khai, minh bạch… Hằng 
năm, có từ 150 - 170 đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân 
gửi đến ban TTND cấp xã, 
được ban TTND chọn lọc, kiến 
nghị chính quyền địa phương 

xem xét, giải quyết. 
Trong 5 năm qua, ủ̉y 

ban MTTQ Việt Nam cấp 
xã đã thành lập 1.660 ban 
GSĐTCĐ/3.548 công trình, 
dự án. Mỗi ban GSĐTCĐ có 
ít nhất 5 thành viên; thực hiện 
giám sát việc chấp hành các quy 
định về thực hiện chủ trương 
đầu tư; chỉ giới đất đai và sử 
dụng đất; quy hoạch mặt bằng, 
phương án kiến trúc, chính sách 
đền bù, giải phóng mặt bằng, 
phương án tái định cư, bảo vệ 
môi trường và theo dõi những 
tác động tiêu cực, xâm hại đến 
lợi ích cộng đồng... 

Ông Trương Minh Sanh, 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam xã Phước Quang 
(huyện Tuy Phước), Trưởng 
Ban GSĐTCĐ xã, thông tin: 

“Năm 2019, khi giám sát thi 
công đường bê tông tại xóm Lạc 
Đạo, thôn Lương Quang, nhân 
dân và Ban GSĐTCĐ xã đã phát 
hiện một đoạn đường khoảng 
30 m có độ dày 12 cm, chưa đảm 
bảo độ dày theo thiết kế là 
18 cm. Ban đã báo cáo UBND 
xã. UBND xã tiếp thu, tổ chức 
cuộc họp với nhà đầu tư, đơn 
vị thi công với nhân dân, đưa 
ra yêu cầu đơn vị thi công thực 
hiện đúng theo thiết kế”.

Kiện toàn, củng cố
Tại Hội nghị, đại diện các 

ban TTND, GSĐTCĐ đã chia sẻ 
về những vướng mắc, khó khăn, 
tồn tại trong quá trình thực hiện 
chức năng thanh tra, giám sát. 

Cụ thể, hoạt động của ban 
TTND chưa đồng đều, rõ nét, 

chưa phát huy hết vai trò, trách 
nhiệm; chưa sâu sát thực tiễn, 
nên việc phát hiện sai sót có 
lúc chưa kịp thời. Không ít ban 
TTND còn lúng túng, thụ động 
trong việc xây dựng chương 
trình, kế hoạch, xác định nội 
dung giám sát hằng năm. Việc 
thành lập ban GSĐTCĐ ở nhiều 
địa phương chưa thực hiện 
được, chưa thành lập riêng ban 
GSĐTCĐ cho từng công trình, 
dự án. Một số địa phương 
chưa bố trí kinh phí cho ban 
GSĐTCĐ. 

Thành viên ban TTND, ban 
GSĐTCCĐ phần lớn đều kiêm 
nhiệm, thiếu kinh nghiệm về 
lĩnh vực đầu tư xây dựng, năng 
lực, nghiệp vụ giám sát còn hạn 
chế. Ông Nguyễn Hữu Phước, 
Trưởng Ban GSĐTCĐ xã An 

Hòa (huyện An Lão), cho hay: 
“Không phải người dân nào 
được bầu vào ban cũng có hiểu 
biết về xây dựng, phương pháp 
giám sát nên không tránh khỏi 
lúng túng. Hiện nay, hoạt động 
giám sát của ban GSĐTCĐ chủ 
yếu là bên ngoài, bằng mắt chứ 
chưa sâu vào bên trong”. 

Ông Nguyễn Đình Thảo, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã Cát Minh (huyện Phù 
Cát), Trưởng Ban TTND xã, cho 
rằng: “Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam xã là Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy xã có nhiều 
thông tin về các chương trình, 
kế hoạch, phải phát huy vai trò 
trong hướng dẫn, định hướng 
hoạt động cho ban TTND, ban 
GSĐTCĐ”.  

Phát biểu tại hội nghị, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh 
giá cao vai trò của ban TTND, 
ban GSĐTCĐ tại cơ sở. Trong 
thời gian tới, ông yêu cầu ban 
TTND, ban GSĐTCĐ tiếp tục 
tăng cường giám sát chất lượng 
công trình do xã làm chủ đầu 
tư; đồng hành, giúp chính 
quyền các cấp xác định nguồn 
gốc đất đai trong thực hiện các 
dự án đầu tư trọng điểm, xét 
duyệt hỗ trợ đối với các đối 
tượng thụ hưởng chính sách…  

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong 
Vũ chỉ đạo ủy ban MTTQ Việt 
Nam cấp huyện chủ động 
tham mưu với cấp ủy Đảng 
và phối hợp với chính quyền 
lãnh đạo, chỉ đạo về hỗ trợ kinh 
phí, cung cấp tài liệu các công 
trình, dự án… để cao nâng cao 
chất lượng hoạt động TTND, 
GSĐTCĐ, góp phần đẩy mạnh 
hoạt động giám sát tại cơ sở 
trong thời gian tới.  

NGUYỄN MUỘI

BAN THANH TRA NHÂN DÂN, BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG:

Phát huy vai trò, góp phần thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở

Hiệu quả thiết thực từ hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng góp phần 
phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ cũng như vai trò chủ động, tích cực của nhân dân 
trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về hoạt động ban TTND, ban GSĐTCĐ.           Ảnh: N.M

Phát động Giải thưởng toàn quốc 
về thông tin đối ngoại lần thứ VIII

TÂY SƠN: 

Hiệu quả từ sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị
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Bình ĐịnhNÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Phát huy chính sách bảo hiểm chăn nuôi
Việc mở rộng thêm đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm chăn nuôi và các rủi ro tác động đến hoạt động chăn nuôi 

được đền bù thiệt hại - theo quy định tại Quyết định 13/2022 của Thủ tướng Chính phủ - sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi cho DN, hộ gia đình nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, tham gia bảo hiểm chăn nuôi và có thêm động lực phát 
triển ngành nghề.  

Chính sách mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ trang trại chăn nuôi heo tại huyện Hoài Ân tham gia BHCN.  Ảnh: TIẾN SỸ

Theo Quyết định số 22/2019 
của Thủ tướng Chính phủ 
về chính sách bảo hiểm nông 
nghiệp, Bình Định được Trung 
ương chọn thực hiện bảo hiểm 
chăn nuôi (BHCN) cho 2 loại vật 
nuôi là trâu và bò. Đối tượng 
thuộc diện hộ nghèo và hộ cận 
nghèo được hỗ trợ 90% phí bảo 
hiểm/năm; các tổ chức, cá nhân 
khác được hỗ trợ 20%. Khi vật 
nuôi tham gia BHCN bị thiệt hại 
do thiên tai (bão, áp thấp nhiệt 
đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, 
ngập lụt sạt lở đất, nắng nóng), 
dịch bệnh mà cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền công bố hoặc xác 
nhận (bệnh lở mồm long móng, 
nhiệt thán…) sẽ được đơn vị thực 
hiện BHCN bồi thường thiệt hại. 

Được ngành chức năng, 
chính quyền địa phương và 
Công ty Bảo Minh Bình Định 
(đơn vị thực hiện BHCN) tư 
vấn, hướng dẫn, đầu năm 2021, 
ông Phạm An, ở xã Ân Hảo Tây, 
huyện Hoài Ân đã mua BHCN 
cho 2 con bò thịt với số tiền bảo 
hiểm 30 triệu đồng/năm, tổng 
phí bảo hiểm hơn 1,1 triệu đồng. 
“So với trị giá của 2 con bò, mức 
phí 110 nghìn đồng/năm tôi phải 
đóng là không đáng kể, phần 
còn lại được Nhà nước hỗ trợ. 
Nếu xảy ra thiên tai, dịch bệnh 
khiến bò chết, công ty bảo hiểm 
họ đền bù từ 9 - 10,5 triệu đồng/
con. Điều đó cho thấy, lợi ích từ 
việc tham gia BHCN là không hề 
nhỏ”, ông An cho biết.

Theo ông Lê Văn Tấn, 
Trưởng Phòng kế toán tổng hợp- 
Công ty Bảo Minh Bình Định 
(đơn vị được tỉnh chọn thực 
hiện BHCN), đến tháng 12.2021, 
công ty đã ký 7 hợp đồng BHCN 
với UBND 7 xã: Ân Hảo Tây, 
Ân Tường Đông, Ân Hữu, Ân 
Phong, Ân Mỹ (huyện Hoài 
Ân); Hoài Mỹ, Hoài Sơn (TX 
Hoài Nhơn) đại diện cho 339 hộ 
dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 
nghèo tham gia BHCN cho 614 

con trâu, bò với tổng số tiền bảo 
hiểm là 9,21 tỷ đồng. Tổng phí 
bảo hiểm là 337,73 triệu đồng, 
trong đó Nhà nước hỗ trợ gần 
304 triệu đồng. 

Tuy vậy, so với tổng đàn hơn 
300 nghìn con trâu, bò của tỉnh 
thì số lượng trâu, bò được bảo 
hiểm còn quá ít. Nguyên nhân 
là do thời điểm triển khai chính 
sách BHCN, dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp, các cấp chính 
quyền và người dân tập trung 
cho công tác phòng chống dịch. 
Hơn nữa, đối tượng được hỗ trợ 
phí BHCN và các loại bệnh tác 
động đến vật nuôi được đền bù 
còn hạn hẹp, nên nhiều hộ dân 
không mặn mà với BHCN. 

Để tiếp tục hỗ trợ người chăn 
nuôi, năm 2021 UBND tỉnh đã 
kiến nghị các bộ, ngành Trung 
ương và Chính phủ tiếp tục duy 
trì chính sách BHNN, cho phép 
Bình Định được tham gia đầy 
đủ các đối tượng bảo hiểm, bao 
gồm cả cây trồng, vật nuôi, nuôi 

trồng thủy sản. Và ngày 9.5.2022, 
Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 13/2022 về chính sách 
BHNN từ tháng 6.2022 đến 
tháng 12.2025. 

Theo đó, Bình Định được 
Trung ương chọn thực hiện 
BHCN cho 3 loại vật nuôi là 
trâu, bò, heo (đối tượng vật 
nuôi mới được hỗ trợ phí bảo 
hiểm) và thêm loại dịch bệnh 
(heo tai xanh) tác động đến vật 
nuôi được chi trả tiền đền bù bảo 
hiểm. Theo Sở NN&PTNT, với 
720 nghìn con heo, Bình Định 
được xem là “vựa heo” của khu 
vực miền Trung và Tây Nguyên, 
nhưng nghề chăn nuôi heo ở tỉnh 
ta vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. 
Heo tai xanh là một trong 2 loại 
dịch bệnh đáng lo ngại nhất hiện 
nay. Dịch bệnh này do vi rút gây 
ra, đến nay vẫn chưa có thuốc 
đặc trị; heo nhiễm bệnh thường 
chết nhanh với số lượng lớn, tốc 
độ lây lan cũng rất nhanh. 

Ông Đào Văn Hùng, Phó 

Giám đốc Sở NN&PTNT, cho 
hay: Chính sách BHCN theo 
quy định mới mang lại nhiều lợi 
ích cho người chăn nuôi, chắc 
chắn số hộ tham gia BHCN sẽ 
nhiều hơn. Hơn nữa, chuyển 
sang trạng thái bình thường 
mới, việc triển khai chính sách 
BHCN cũng thuận lợi hơn trước. 
Để chính sách đi vào cuộc sống, 
Sở NN&PTNT sẽ phối hợp với 
ngành chức năng có liên quan 
tham mưu cho UBND tỉnh ban 
hành văn bản chỉ đạo thực hiện 
Quyết định số 13/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, 
chủ động khảo sát đàn trâu, bò, 
heo trên phạm vi toàn tỉnh; tham 
vấn ý kiến của các cấp chính 
quyền và người chăn nuôi; đồng 
thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 
biến chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước đến với người dân; phối 
hợp với đơn vị thực hiện BHCN 
tư vấn, hướng dẫn người dân 
tham gia BHCN đạt hiệu quả. 

PHẠM TIẾN SỸ

Hội thảo quốc tế 
về nông nghiệp 
hiệu quả cao tại 
Việt Nam năm 2022

Mạng lưới đổi mới sáng tạo 
Việt Nam - Australia vừa chủ 
trì tổ chức Hội thảo trực tuyến 
chuyên đề “Ứng dụng công 
nghệ 5.0 để đổi mới phát triển 
bền vững ngành Nông nghiệp 
và chuỗi cung ứng nhằm nâng 
cao chất lượng, phân phối, và 
giá trị nông sản một cách hiệu 
quả tuần hoàn”.

Phát biểu tại Hội thảo, ông 
Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng 
Bộ NN&PTNT hoan nghênh 
sáng kiến tổ chức buổi hội 
thảo của Mạng lưới đổi mới 
sáng tạo Việt Nam - Australia, 
đồng thời bày tỏ hy vọng tại 
buổi hội thảo này các bên tham 
gia sẽ cùng trao đổi, thảo luận 
các ý tưởng, đề xuất mới, đặc 
biệt là đưa ra các giải pháp, 
khuyến nghị và cách thức để 
biến những ý tưởng thành 
những kế hoạch cụ thể nhằm 
góp phần thúc đẩy ngành 
Nông nghiệp Việt Nam phát 
triển bền vững và hiệu quả 
hơn nữa.

Hội thảo quốc tế về nông 
nghiệp hiệu quả cao tại Việt 
Nam năm 2022 đặt ra các mục 
tiêu gồm góp phần vào thành 
công đổi mới sáng tạo theo 
Chiến lược phát triển nông 
nghiệp và nông thôn bền 
vững giai đoạn 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. Tại 
Hội thảo, các chuyên gia đầu 
ngành đã trình bày, giới thiệu 
các nghiên cứu trong lĩnh vực 
công nghệ cho nông nghiệp 
cùng các giải pháp công nghệ 
liên quan để cùng thảo luận 
đưa ra những giải pháp phù 
hợp giải quyết các vấn đề, các 
bài toán đang được Nhà nước, 
các DN, tập đoàn trong chuỗi 
cung ứng nông nghiệp Việt 
Nam quan tâm với mục tiêu 
phát triển nông nghiệp Việt 
Nam bền vững, tuần hoàn, 
góp phần cải thiện, nâng cao 
đời sống của người nông dân 
Việt Nam.  

(Theo mard.gov.vn)

NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN TUY PHƯỚC:

Sớm đưa “vốn Nghị quyết 11” đến với người dân

Nhân viên Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tuy Phước giải ngân 
vốn vay cho người dân tại điểm giao dịch xã Phước Sơn.  Ảnh: N.M

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của 
Chính phủ, các chương trình tín dụng ưu 
đãi trong 2 năm 2022 - 2023, gồm: Cho vay 
hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng 
việc làm; cho vay đối với cá nhân, gia đình 
để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho 
công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa 
chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội, 
cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua 
máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và 
trang trải chi phí học tập; cho vay đối với 
các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài 
công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 
tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch. 

Ông Nguyễn Hoàng Nhất Nam, Giám 
đốc Ngân hàng CSXH huyện Tuy Phước, 
cho biết: Căn cứ các quy định về thực 
hiện các chính sách trên và với tinh thần 
khẩn trương quyết liệt, chúng tôi tích cực 
tham mưu UBND huyện, phối hợp với 
các phòng, ban, ngành, chính quyền các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt chính 
sách của Nhà nước. Đầu tiên là rà soát, 
lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện 
vay, có nhu cầu vay vốn theo quy định 
để chuyển thông tin, hướng dẫn làm hồ 
sơ vay ngay sau khi được giao chỉ tiêu kế 
hoạch tín dụng. Tích cực tuyên truyền, 

phổ biến chính sách 
cho vay đến các cấp, 
các ngành và người 
dân biết để thực hiện 
và giám sát; xử lý kịp 
thời những khó khăn, 
vướng mắc phát sinh. 

Nhờ triển khai 
đồng bộ các giải 
pháp, tính đến ngày 
30.5.2022, dư nợ từ 
nguồn “vốn Nghị 
quyết 11” là hơn 7,3 tỷ 
đồng/123 khách hàng, 

đạt 58% kế hoạch năm 2022. Trong đó, 
cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và 
mở rộng việc làm là 5 tỷ đồng/105 hộ; 
cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, 
nhà ở cho công nhân, cải tạo, sửa chữa 
nhà ở hơn 1,6 tỷ đồng/7 hộ; cho vay học 
sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị 

phục vụ học tập trực tuyến và trang trải 
chi phí học tập 40 triệu đồng/4 hộ và cho 
vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học 
ngoài công lập phải ngừng hoạt động là 
650 triệu đồng/8 cơ sở.

Ông Nguyễn Hoàng Nhất Nam chia 
sẻ thêm, “vốn Nghị quyết 11” là dòng 
tín dụng có nhiều ưu đãi, việc khơi dòng 
kịp thời và hiệu quả chính sách này sẽ 
góp phần hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho 
người dân, nhất là người lao động, người 
nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội 
và ổn định đời sống, do vậy chúng tôi phấn 
đấu giải ngân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch 
được giao. Đặc biệt, Ngân hàng phối hợp 
với hội, đoàn thể nhận ủy thác, các phòng, 
ban, ngành của huyện thực hiện tốt công 
tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ khách hàng 
để giúp họ sử dụng vốn đúng mục đích, 
đạt hiệu quả cao.                           XUÂN VINH 
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Bình Định

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho trẻ khuyết tật. 

Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi, 
sáng 31.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc đã đi thăm, tặng quà trẻ khuyết tật 
tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết 
tật Hà Nội (thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ).

Đề cập cả nước có gần 700 nghìn trẻ 
em khuyết tật trong số hơn 20 triệu trẻ 
em, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, 
Nhà nước hết sức chăm lo công tác an 
sinh xã hội, trong đó có trẻ em khuyết 
tật. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em khuyết tật được ưu tiên thực 
hiện với nhiều chính sách phù hợp. 

Chủ tịch nước khẳng định bảo vệ và 
giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến 
lược, lâu dài của đất nước. Đồng thời 
nhấn mạnh, hệ thống pháp luật, chính 
sách về trẻ em ở nước ta đã khá đầy đủ, 
nhưng vẫn phải tiếp tục hoàn thiện và 
thực thi tốt để bảo đảm quyền trẻ em, 
bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống an 
toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các 
ngành quan tâm, nỗ lực hơn nữa nhằm 
tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cùng 
toàn xã hội chung tay để mọi trẻ em 
đều được đến trường, quan tâm, chăm 
sóc, yêu thương, không bị đuối nước, 
bạo lực gia đình, bạo lực học đường, tai 
nạn, thương tích…, được sống trong môi 
trường tốt nhất. Bên cạnh đó, lên án, xử 
lý nghiêm các vụ việc trẻ em bị xâm hại.

Nhấn mạnh “Trẻ em hôm nay - Thế 

Tạo môi trường sống an toàn, 
lành mạnh và thân thiện cho trẻ em

giới ngày mai” và quan tâm, chăm sóc trẻ 
em khuyết tật là lương tri, trách nhiệm, 
Chủ tịch nước lưu ý cần mở rộng lĩnh 
vực đào tạo, dạy nghề và chữa bệnh, phát 
huy năng khiếu riêng có để các em có 
cuộc sống tốt đẹp hơn, có niềm tin yêu 
vào cuộc sống, nỗ lực, vươn lên, xóa bỏ 
mặc cảm để hòa nhập tốt với cộng đồng 
và đóng góp cho xã hội, để không ai bị 
bỏ lại phía sau.

Chủ tịch nước kêu gọi các tổ chức,  

cá nhân, nhà hảo tâm trong nước và quốc 
tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật, 
đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và 
bảo vệ trẻ em. Chủ tịch nước mong các 
cháu thiếu nhi cả nước tiếp tục học tập 
và rèn luyện thật tốt, vượt qua khó khăn, 
đạt được thành tích cao hơn nữa, xứng 
đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan 
Bác Hồ, lớn lên trở thành công dân có ích 
cho nước nhà.  (Theo TTXVN/Báo Tin tức)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
36/2022/NĐ-CP ngày 30.5.2022 về hỗ trợ 
lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân 
hàng CSXH theo Nghị quyết số 43 của 
Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ 
hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát 
triển KT-XH.

Theo đó, khách hàng vay vốn được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có khoản vay đáp ứng các điều 
kiện sau: a) Thuộc các chương trình tín 
dụng chính sách do Ngân hàng CSXH 
cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 
văn bản ủy thác của chính quyền địa 
phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức 
chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các 
tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong 
và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay 
lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước 
ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác.

b) Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm; 
c) Được Ngân hàng CSXH giải ngân 

và có phát sinh dư nợ trong thời gian 
thực hiện hỗ trợ lãi suất.

2. Khách hàng vay vốn đúng đối 
tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng 
mục đích theo quy định.

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất 
là từ ngày 1.1.2022 đến ngày 31.12.2023 
hoặc theo thông báo của Ngân hàng 
CSXH. Mức hỗ trợ lãi suất là 2%/năm 
tính trên số dư nợ vay của các khoản giải 
ngân được giải ngân trong thời gian thực 
hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được 
hỗ trợ lãi suất.

Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa 
3.000 tỷ đồng.                (Theo Chinh Phu)

3.000 tỷ đồng 
hỗ trợ lãi suất 
các khoản vay tại 
Ngân hàng CSXH

Bộ GD&ĐT vừa có Công văn số 2232/
BGDĐT- QLCL gửi chủ tịch UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương về 
việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19.

Theo đó, đối với thí sinh thuộc diện 
F0 có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm 
quyền cấp sẽ được xét đặc cách tốt 
nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện F0 
nếu có nguyện vọng tham dự Kỳ thi phải 
nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các 
quy định phòng chống, dịch Covid-19, 
được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác 

 Thanh Hóa thu giữ hơn 13 tấn 
phân bón giả. Ngày 30.5, CA TP Thanh 
Hóa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với 
Hoàng Văn Cường (SN 1982), Giám đốc 
Công ty CP sản xuất và thương mại tổng 
hợp Cường Phát về tội sản xuất, buôn bán 
hàng giả. Trước đó, ngày 17.5, qua kiểm tra 
hành chính, CA TP Thanh Hóa đã phát hiện 
và tạm giữ hơn 100 tấn phân bón hỗn hợp 
NK do công ty này sản xuất không đủ tiêu 
chuẩn, trong đó có hơn 13 tấn là hàng giả, 
không có giá trị sử dụng. 

(Theo Baophapluat)

 121 ổ dịch sốt xuất huyết, 10 ổ 
dịch tay chân miệng bùng phát ở TP 
Hồ Chí Minh. Ngày 31.5, Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật TP HCM cho biết, trong 
5 tháng đầu năm 2022, thành phố ghi 
nhận 10.052 trường hợp mắc sốt xuất 
huyết, tăng 46,4% với cùng kỳ năm 2021 
(6.867 ca). Cả 2 loại bệnh truyền nhiễm 
này đang diễn biến phức tạp tại TP Hồ 
Chí Minh. Ngành Y tế kêu gọi người dân 
tăng cường các biện pháp phòng ngừa 
để bảo vệ sự an toàn cho cả cộng đồng. 

(Theo Tienphong)

 Sạt lở đất ở Thái Nguyên, 3 người 
chết. Đêm 30.5, do mưa lớn, hàng chục 
khối đất phía sau nhà sạt xuống, vùi 
lấp chủ nhà Hoàng Văn Liền (46 tuổi, 
ở xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ) và 2 
người họ hàng từ Bắc Giang sang chơi 
là chị Hoàng Thị Mai (30 tuổi) và bà Vi 
Thị Thành (41 tuổi). Vợ và hai con chủ 
nhà kịp tháo chạy ra ngoài. Ảnh hưởng 
của rãnh áp thấp, trong ngày 30.5, Thái 
Nguyên mưa lớn nhất miền Bắc, gây 
nhiều thiệt hại.                           (Theo VNE)

Thí sinh F0 được dự thi tốt nghiệp THTP nếu cha mẹ đồng ý

Kiểm tra thân nhiệt học sinh.                 Ảnh minh họa

nhận đồng ý. Các thí sinh này được hội 
đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi 

Sau những đợt mưa lớn kỷ lục, nắng 
nóng bắt đầu xuất hiện từ ngày 1.6 và 
lan rộng miền Bắc và Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn quốc gia, từ ngày 1 - 2.6, ở khu 
vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng 
nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 
35 - 370C.

Ngày 3 - 5.6, nắng nóng khả năng 
xảy ra ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ. 
Từ ngày 2 - 6.6, ở khu vực Thanh Hóa 
đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng 

gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 
từ 36 - 380C, có nơi trên 390C. 

Từ ngày 6.6, nắng nóng ở khu vực 
Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp 
với độ ẩm trong không khí giảm thấp 
và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi 
mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy 
nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu 
cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ 
cao cháy rừng ở khu vực Bắc và Trung  
Trung Bộ.        (Theo Suckhoedoisong.vn)

TIN VẮN
riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống 
dịch Covid-19.

Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh 
nghi ngờ, hội đồng thi bố trí dự thi tại 
phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Các địa phương bố trí kíp trực y 
tế tại các điểm thi để hỗ trợ phòng, 
chống Covid-19, kịp thời sơ cấp cứu và 
xử lý các tình huống phát sinh.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Kỳ 
thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn 
ra trong các ngày 7 và 8.7 tới

(Theo Vietnam+)

Bộ Công Thương vừa có báo cáo bổ 
sung về tình hình triển khai kế hoạch 
phát triển KT-XH năm 2022, trong đó tập 
trung làm rõ hơn về tình trạng khan hiếm 
xăng dầu và việc điều hành giá xăng dầu 
trong nước thời gian qua.

Theo thống kê của Bộ này, hiện giá 

xăng RON95 là 29.988 đồng/lít (tương 
đương 1,3 USD/lít), bằng mức bình quân 
của thế giới khi đứng thứ 86/170 quốc 
gia, nhưng thấp hơn một số nước trong 
khu vực như: Trung Quốc (1,35 USD/
lít), Thái Lan (1,43 USD/lít), Campuchia  
(1,39 USD/lít), Lào (1,74 USD/lít),  

Hàn Quốc (1,53 USD/lít).
Về điều hành giá xăng dầu trong 

nước, Bộ Công Thương cho rằng cơ quan 
điều hành đã linh hoạt để bảo đảm giá 
xăng dầu trong nước theo xu hướng diễn 
biến của giá xăng dầu thế giới, nhưng 
mức tăng thấp hơn.    (Theo Vietnamnet)

BỘ CÔNG THƯƠNG: 

Giá xăng Việt Nam thấp hơn Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc

Nắng nóng chuẩn bị lan rộng miền Bắc và Trung Bộ

Ảnh minh họa. Nguồn: moitruong.net
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Bình Định

Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn, Bình Định đang thụ lý xác minh vụ: “Cướp giật 
tài sản” và “Trộm cắp tài sản” xảy ra vào tháng 4.2022 trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Quá trình xác minh xác định: Vào khoảng 19 giờ - 21 giờ ngày 9.4.2022, 2 đối 
tượng nam trong vụ việc nêu trên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision 
(màu đen, biển số 77L2-058.58) thực hiện 1 vụ cướp giật tài sản tại đoạn đường 
gần ngã tư Lê Hồng Phong - Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn. Đặc điểm tài sản: 
Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A7. Đặc điểm người bị giật tài sản: Giới 
tính nữ khoảng 30 - 40 tuổi, điều khiển xe mô tô màu xanh, đi trên đường Lê 
Hồng Phong hướng từ ngã 4 Lê Hồng Phong - Hai Bà Trưng đến vòng xuyến 
Quang Trung, TP Quy Nhơn.

Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn, Bình Định 
thông báo đến người bị cướp giật tài sản trong vụ việc nêu trên biết, liên hệ 
với Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn, địa chỉ: 144 Cần Vương, phường Nguyễn 
Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định. Số điện thoại liên hệ: 0908203429 (Điều tra 
viên Trần Quang Huy) để được giải quyết.

THÔNG BÁO TÌM BỊ HẠI

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định đang thụ lý xác minh nguồn tin về 

tội phạm vụ: Nguyễn Duy Khánh bị tố giác có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản” xảy ra vào tháng 3.2022 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, theo Quyết định 
phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm số 
38 ngày 29.4.2022 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định.

Kết quả điều tra, xác minh xác định: Trong tháng 3.2022, Nguyễn Duy Khánh 
(Sinh năm: 1991; Thường trú tại: 298B Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định) đã đưa ra thông tin cần tiền làm đáo hạn ngân hàng để 
vay mượn tiền của nhiều người trên địa bàn TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định rồi bỏ 
đi khỏi địa phương nơi cư trú, không trả nợ.

Để công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đảm bảo theo đúng quy 
định pháp luật, Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định thông báo: Ai là người bị 
thiệt hại có liên quan đến việc bị Nguyễn Duy Khánh (Sinh năm: 1991; Thường trú 
tại: 298B Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vay 
mượn tiền rồi bỏ đi khỏi địa phương nơi cư trú, không trả nợ, mà chưa viết đơn tố 
cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định để được giải quyết 
(theo địa chỉ: Số 41, đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 
069.434.9334 hoặc Điều tra viên Nguyễn Đức Duy- SĐT: 0935.974.682). 

Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này mà người bị thiệt hại không gửi 
đơn yêu cầu, thì mọi khiếu nại về sau Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định không 
chịu trách nhiệm giải quyết.

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

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

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

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

Dự báo 
THỜI TIẾT

  
NGÀY VÀ ĐÊM 1.6.2022

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 4 - 5, có lúc cấp 6. Biển động nhẹ. 
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

THÔNG BÁO
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TX Hoài Nhơn về việc 

giải quyết kiến nghị của Chi bộ thôn Lộ Diêu và buổi làm việc 
với cấp ủy, ban nhân dân thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ) về một số 
tồn tại, vướng mắc trên địa bàn. 

UBND xã Hoài Mỹ thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc 
không thành lập Tổ quản lý rừng cộng đồng 6,1 ha rừng sản 
xuất tại Khoảnh 7, Tiểu khu 86, thôn Lộ Diêu theo đề nghị tại 
biên bản họp ngày 13.3.2020.

Từ ngày có Thông báo đến ngày 7.6.2022, các hộ gia đình, tổ 
chức, cá nhân có yêu cầu với nội dung nêu trên trực tiếp đến 
tại UBND xã Hoài Mỹ, trong giờ hành chính để giải quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ TÀI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Vị trí tuyển dụng: CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ DỰ ÁN

- Yêu cầu: Nam/Nữ, dưới 35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành 
Luật, Kinh tế xây dựng, Đầu tư… Nắm vững các quy trình thủ tục đầu tư dự án, 
có kiến thức về pháp luật hiện hành trong lĩnh vực đầu tư dự án. Nắm vững các 
quy trình và thực hiện các thủ tục pháp lý từ khâu lập kế hoạch đến triển khai 
và thực hiện dự án…

- Ưu tiên: Nam, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 
tại các Công ty đầu tư, xây dựng và bất động sản,…

- Địa điểm làm việc: Số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn.
- Mức lương và phụ cấp: Theo thỏa thuận và năng lực.
- Quyền lợi: Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, công việc ổn định, 

phát huy được nhiều khả năng, nâng cao kiến thức nghề nghiệp. Được ký hợp đồng 
lao động, hưởng các quyền lợi theo đúng quy định hiện hành và phúc lợi Công ty.
« Liên hệ: CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ TÀI
Tầng 2 tòa nhà Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định - TP Quy Nhơn. 
Email: thaoptb.bds@gmail.com - Điện thoại: 0935 446 993 (Ms.Thảo)
Hồ sơ ứng viên có thể nộp trực tiếp tại văn phòng hoặc gửi qua địa chỉ email như trên.
Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15.06.2022.
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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).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản đấu giá: 
- Đối tượng khai thác: Rừng trồng sản xuất; Năm trồng: 2015; 
- Loài cây khai thác: Cây keo lai; Diện tích khai thác: 28,25 ha;  
- Sản lượng khai thác: 3.454,6m3;  Trong đó: 
+ Gỗ gia dụng: 432,5m3; 
+ Gỗ nguyên liệu giấy: 3.022,1m3; 
- Phương thức khai thác: Khai thác trắng; 
- Phương thức bán: Bán đấu giá cây đứng tại rừng; 
- Thời gian khai thác: 12 tháng kể từ ngày phê duyệt phương án khai thác;
- Địa điểm khai thác: Tiểu khu 128, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 
Giá khởi điểm của tài sản: 1.936.249.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 

380.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
100.000.000 đồng). 

Người có tài sản đấu giá: UBND xã Vĩnh Kim
Địa chỉ: Thôn Đăk Tra, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 
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 16 giờ 30 phút ngày 17.6.2022; 
- Tại Trụ sở UBND xã Vĩnh Kim: Từ 08 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 17.6.2022.  
Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 

17.6.2022, tài khoản các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  
Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục trong các ngày 13, 14, 15, 16.6.2022 

(liên hệ UBND xã Vĩnh Kim trong giờ hành chính).  
Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 15 giờ 

ngày 20.6.2022 tại Trụ sở UBND xã Vĩnh Kim. 
Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương 

thức trả giá lên.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là 

doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác gỗ theo quy định 
của pháp luật, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia 
đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá.  

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

Địa chỉ: Lô DC1a -13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

THÔNG BÁO KÊ KHAI DI DỜI MỒ MẢ
Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 06.02.2022 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư 
phục vụ dự án Tuyến Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 
19 mới, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn. 

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân có 
mồ mả thân nhân chôn cất tại Gò Ông Bống, khu phố 7, phường Nhơn Phú, 
TP Quy Nhơn bị ảnh hưởng do GPMB để xây dựng Khu tái định cư phục vụ 
dự án Tuyến Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, 
phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn đến tại UBND phường Nhơn Phú làm thủ tục 
kê khai mồ mả.

Thời gian đăng ký kê khai bắt đầu kể từ ngày 01.6.2022 trong giờ hành 
chính. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có thân nhân của 
các ngôi mộ đến kê khai thì Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh sẽ phối hợp các 
đơn vị làm thủ tục di dời các ngôi mộ nói trên đến khu cải táng theo quy định 
của pháp luật. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, số 20 Ngô Thời Nhiệm, TP Quy Nhơn,  

số điện thoại: 0256.3747786; hoặc ông: Trần Tiến Dũng, Phó trưởng phòng 
Phòng GPMB - Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, số điện thoại: 0914012489.

- UBND phường Nhơn Phú, tổ 6, khu vực 5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn,  
số điện thoại: 0256.3848336.
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

TIN VẮN

Ngày 31.5, Philippines đã gửi công 
hàm ngoại giao phản đối việc Trung 
Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh 
bắt cá tại Biển Đông.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao 
Philippines nêu rõ nước này phản đối 
việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh 
bắt cá hằng năm tại Biển Đông, trong đó 
có vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh 
tế (EEZ) của Philippines và Việt Nam.

Hôm 29.4, trả lời câu hỏi của phóng 
viên về phản ứng của Việt Nam trước 
việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm 
đánh bắt cá trong 3 tháng tại Biển 
Đông, trong đó có vùng biển của Việt 
Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Lập 
trường của Việt Nam đối với lệnh cấm 
đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông 
là nhất quán, được khẳng định rõ trong 
những năm qua. Theo đó, một phần 
phạm vi của lệnh cấm đánh bắt cá đã vi 
phạm chủ quyền của Việt Nam đối với 
quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và 
quyền tài phán của Việt Nam được xác 
định theo Công ước của LHQ về Luật 

EU thống nhất cấm 
nhập khẩu phần lớn 
dầu từ Nga

Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng tổ chức một 
vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine 
tại Istanbul, Tổng thống Recep Tayyip 
Erdogan cho biết ngày 30.5. Lời đề nghị 
được đưa ra trong cuộc điện đàm với 
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tổng thống Erdogan tuyên bố 
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng, nếu được cả 
hai bên đồng ý về nguyên tắc, tổ 
chức cuộc gặp với Nga, Ukraine và 
LHQ tại Istanbul, đồng thời đảm 
nhận vai trò trong một cơ chế quan 

sát khả thi”, ban truyền thông của 
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 
trong một tuyên bố .

Ông Erdogan nhấn mạnh “sự cần 
thiết phải thực hiện các bước nhằm 
giảm thiểu tác động tiêu cực của chiến 
tranh và xây dựng lòng tin bằng cách 
khôi phục càng sớm càng tốt nền tảng 
hòa bình giữa Nga và Ukraine”.

Nga hiện chưa bình luận về đề xuất 
của Thổ Nhĩ Kỳ. 

(Theo VOV.VN) Buôn lậu ma túy 
khu vực Đông Nam Á 
ở mức kỷ lục

Theo báo cáo của Văn phòng LHQ 
về ma túy và tội phạm đưa ra hôm 
30.5, khu vực “Tam giác vàng” ở biên 
giới các nước Myanmar, Lào và Thái 
Lan là điểm nóng nguy hiểm về vấn 
nạn buôn bán ma túy.

Số liệu của Văn phòng của LHQ 
về ma túy và tội phạm khu vực Đông 
Nam Á - Thái Bình Dương cho thấy 
trong năm ngoái, các cơ quan thực 
thi pháp luật các nước đã thu giữ gần  
172 tấn ma túy đá, tăng gấp 7 lần so 
với cách đây một thập kỷ.

Số liệu của cơ quan này cũng cho 
thấy quy mô và phạm vi buôn bán  
ma túy đá và ma túy tổng hợp ở Đông 
và Đông Nam Á là rất đáng lo ngại. 
Các tổ chức tội phạm và các nhóm 
vũ trang đã lợi dụng tình trạng bất 
ổn chính trị và đại dịch Covid-19 để 
gia tăng hoạt động. Các tổ chức tội 
phạm cũng có mọi nguồn lực cần thiết 
để tiếp tục mở rộng mạng lưới buôn 
bán ma túy.

(Theo VTV.VN)

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa 
Chad, Tướng Daoud Yaya Brahim ngày 
30.5 đã công bố thêm thông tin liên quan 
đến vụ bạo lực giữa hai nhóm người 
khai thác vàng tại miền Bắc nước này 
một tuần trước, trong đó cho biết đã có 
khoảng 100 người thiệt mạng và ít nhất 
40 người bị thương.

Theo Tướng Daoud, bạo lực nổ ra 
hôm 23.5 giữa 2 nhóm người Mauritani 
và người Libya ban đầu xuất phát từ 
tranh chấp giữa 2 cá nhân. Nơi xảy ra 
vụ việc là Kouri Bougoudi, nằm cách 
thủ đô N’Djamena của Cộng hòa Chad 
khoảng 1.000 km. Đây là nơi phát hiện 
nhiều mỏ vàng mới do đó người dân từ 
các nước láng giềng của Chad đổ xô tới 
đây tìm kiếm kim loại quý này. Hầu hết 
các mỏ vàng ở khu vực này đều khai 
thác phi pháp.

Sau vụ bạo lực, giới chức Cộng hòa 

 Ngày 30.5, Bộ Y tế Italy tuyên 
bố hủy bỏ yêu cầu những người nhập 
cảnh nước này phải xuất trình thẻ xanh 
Covid-19, bằng chứng về việc đã tiêm 
vắc xin, mới khỏi bệnh trong vòng  
6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm  
âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

 Kể từ ngày 31.5, việc sử dụng 
khẩu trang trong các hoạt động xã hội sẽ 
không còn là quy định bắt buộc tại Cuba.

 Ngày 30.5, Hội đồng Tổng thống 
Yemen thông báo đã thành lập một 
ủy ban quân sự và an ninh để tái cơ cấu 
các lực lượng quân đội và an ninh của 
nước này.

 Theo hãng tin AFP, một quan 
chức quân sự ngày 30.5 cho biết  
5 quả tên lửa đã nhằm mục tiêu vào một 
căn cứ quân sự của Iraq, nơi đóng quân 
của lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu 
nhưng không gây thương vong cũng 
như thiệt hại nào.

 Sáng 31.5, một chiếc máy bay 
huấn luyện AT-3 của Trường sĩ quan 
Không quân Đài Loan bị rơi khiến phi 
công thiệt mạng. (Theo TTXVN, VOV.VN)

Ông Charles Michel, Chủ tịch Hội 
đồng châu Âu, thông báo Liên minh 
châu Âu (EU) đã đồng ý cấm một phần 
dầu Nga, sau cuộc họp đến tối muộn 
của các lãnh đạo 27 nước thành viên 
diễn ra ngày 30.5.

Theo Đài CNN, lệnh cấm sẽ ngay lập 
tức ảnh hưởng đến hơn 2/3 lượng dầu 
nhập khẩu từ Nga, trong đó bao gồm 
tất cả dầu đường biển từ Nga. Việc này 
sẽ cắt một nguồn tài chính lớn của Nga 
đến từ dầu mỏ và là áp lực tối đa lên 
Nga để kết thúc chiến sự tại Ukraine.

Tuy nhiên, EU đồng ý cho Hungary, 
quốc gia phụ thuộc lớn vào dầu thô 
của Nga, ngoại lệ với lệnh cấm dầu 
của khối.

Ngoài lệnh cấm dầu mỏ, gói trừng 
phạt mới chống lại Nga sẽ bao gồm các 
biện pháp quan trọng khác, trong đó có 
hủy bỏ việc sử dụng SWIFT của ngân 
hàng lớn nhất Nga là Sberbank, cấm 
ba đài truyền hình nhà nước của Nga, 
trừng phạt các cá nhân có trách nhiệm 
với cuộc chiến ở Ukraine.

Ngoài  ra ,  theo  ông  Char les 
Michel,  Hội đồng châu Âu cũng 
sẵn sàng cấp cho Ukraine 9 tỷ euro 
(khoảng 9,6 tỷ USD).            (Theo TTO)

Công nhân vận hành đường ống dẫn khí đốt của Nga. 
Ảnh: Bloomberg/TTXVN

Philippines phản đối lệnh cấm đánh 
bắt cá của Trung Quốc tại Biển Đông

Biển năm 1982, Hiệp định phân định 
Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung 
Quốc ký năm 2000.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn 
trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 
quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền 

và quyền tài phán đối với các vùng biển 
của mình khi triển khai các biện pháp bảo 
tồn nguồn tài nguyên sinh vật ở khu vực 
Biển Đông, không làm phức tạp tình hình, 
đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, 
trật tự ở khu vực Biển Đông. (Theo TTXVN)

Philippines tuyên bố phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông. 
Ảnh: Philippine News Agency

Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đề xuất mới cho các cuộc đàm phán 
Nga - Ukraine

Hai phái đoàn Nga và Ukraine tại vòng đàm phán 
trực tiếp đầu tiên giữa hai nước ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi 
tháng 3.2022.                                                                 Ảnh: RT

Cộng hòa Chad: Đụng độ giữa các nhóm 
khai thác vàng, khoảng 100 người 
thiệt mạng

Chad đã ban hành lệnh đóng cửa toàn 
bộ mỏ vàng tại Kouri Bougoudi cho đến 
khi có thông báo mới. Quân đội đã được 
triển khai để đảm bảo an ninh trật tự 
tại đây.

(Theo Vietnam+)

Một địa điểm khai thác vàng tại Cộng hòa Chad.
Ảnh: GUARDIAN


