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Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng 
tiếp xúc cử tri xã đảo Nhơn Châu

Phát động chiến dịch Thanh niên 
tình nguyện hè năm 2022

Đội ngũ y tế cần sự ổn định, 
định hướng rõ ràng Kết nối, mở rộng 

thị trường du lịch u4

Hôm nay (2.6), tại tỉnh Cà Mau, chương trình vận động hiến máu 
lớn nhất trong năm - Hành trình Đỏ lần thứ X sẽ khai mạc. Tại 
Bình Định, những ngày qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình 
nguyện tỉnh phối hợp Trung tâm Huyết học và Truyền máu BVĐK 
tỉnh cùng một số địa phương tích cực chuẩn bị các hoạt động hưởng 
ứng để lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện cứu người.   u 7

HÀNH TRÌNH ĐỎ 2022:

Chú trọng hiệu quả, phù hợp thực tế

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 
CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Triển khai giải phóng
mặt bằng tại các 
địa phương
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TIẾN SĨ NGUYỄN THỊ NHƯ TÚ:

Yêu nghề, 
đam mê khoa học

Tiến sĩ Nguyễn Thị Như Tú - Phó 
Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y (Sở 
Y tế), Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh 
Bình Định, vừa được Liên hiệp các 
Hội KH&KT Việt Nam tôn vinh trí thức 
KH&CN tiêu biểu năm 2022...

Theo ĐB Nguyễn Lân Hiếu, sự ổn định và phương hướng phát triển rõ ràng là điều nhân viên y tế cần nhất lúc này.         Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Ngày 1.6, tại phiên thảo luận ở hội trường kỳ họp thứ 3,
Quốc hội khóa XV, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh 

đã tích cực tham gia kiến nghị một số vấn đề quan trọng 
liên quan đến y tế,  tài chính, giao thông, giáo dục, 

chính sách người có công…
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Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long 
thăm, tặng quà 
bệnh nhi  u2

Sau cuộc họp chiều 31.5, UBND tỉnh chỉ đạo 
các địa phương đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, 
lập phương án bồi thường, giải phóng mặt 
bằng và tái định cư phục vụ Dự án...

u6
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 1.6, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử 
tri xã đảo Nhơn Châu (TP Quy 
Nhơn) trước kỳ họp thứ 6, 
HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026. Cùng tham gia 
buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang…

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu 
HĐND tỉnh đã thông báo dự 
kiến nội dung, thời gian, chương 
trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh 
khóa XIII, kết quả giải quyết 
các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
gửi đến các cơ quan chức năng 
và UBND thành phố tại các kỳ  
họp trước.

Với tinh thần dân chủ, 
trách nhiệm, thẳng thắn, cử tri 
xã Nhơn Châu đã nêu lên một 
số ý kiến, kiến nghị, trong đó 
nổi cộm là: Cần bố trí ê - kíp 
y, bác sĩ và vật tư y tế cần thiết 
để chăm sóc sức khỏe, khám - 
chữa bệnh cho người dân trong 
mùa mưa bão; quan tâm đầu 
tư nâng cấp hệ thống đường 
ống cấp nước sinh hoạt đang 
bị xuống cấp cho nhân dân; các 
cơ quan chức năng cần bố trí 
phương tiện, lực lượng để đảm 
bảo tuần tra, ngăn chặn, xử lý 

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng tiếp xúc cử tri 
xã đảo Nhơn Châu

(BĐ) - Ngày 1.6, tại Quảng 
trường Chiến thắng, TP Quy 
Nhơn, Tỉnh đoàn tổ chức lễ 
phát động chiến dịch Thanh 
niên tình nguyện (TNTN) hè 
và hưởng ứng Tháng hành 
động vì trẻ em năm 2022.

Tham dự buổi lễ có các 
đồng chí: Nguyễn Phi Long - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh;  Nguyễn Thị 
Phong Vũ - Trưởng ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Chiến dịch TNTN hè năm 
nay diễn ra từ  ngày 1.6 đến 
31.8, với tháng 7 là tháng cao 
điểm và được chia thành 1 
chương trình, 4 chiến dịch, gồm: 
Chương trình Tiếp sức mùa thi 
và các chiến dịch Hoa phượng 
đỏ, Mùa hè xanh, Hành quân 
xanh, Kỳ nghỉ hồng. 

Thông qua các nội dung cụ 
thể của chiến dịch, các cấp bộ 
Đoàn, Hội sẽ phát huy tinh 
thần xung kích, tình nguyện 
của đoàn viên, hội viên, thanh 
niên trong việc tham gia phát 
triển KT-XH; xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh, góp 
phần đảm bảo an sinh xã hội, 
quốc phòng an ninh, nhất là ở 
những địa bàn khó khăn, vùng 
sâu, vùng xa, hải đảo.

Ngoài ra, chiến dịch TNTN 
hè và hưởng ứng Tháng hành 
động vì trẻ em năm nay, toàn 
tỉnh đã xác lập nhiều chỉ tiêu, 
như: Xây dựng 11 nhà nhân 
ái, 6 nhà vệ sinh trường học, 

Phát động chiến dịch Thanh niên 
tình nguyện hè năm 2022

(BĐ) - Nhân Ngày Quốc tế 
thiếu nhi, sáng 1.6, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
đã đến thăm và tặng 159 suất 
quà cho toàn bộ bệnh nhi đang 
điều trị tại khoa Nhi của BVĐK 
tỉnh. Mỗi suất quà trị giá từ 200 
- 650 nghìn đồng, bao gồm tiền 
mặt và bánh, kẹo, sữa, từ nguồn 
ngân sách tỉnh và Quỹ Bảo trợ 
trẻ em tỉnh.   

Chủ tịch UBND tỉnh hỏi 
thăm tình hình sức khỏe của 
các bệnh nhi, chúc mừng các 
em nhân Ngày Quốc tế thiếu 
nhi, chúc các em vượt qua 
bệnh tật, sớm hồi phục. Ông 
cũng động viên đội ngũ bác 
sĩ cùng người nhà bệnh nhi cố 

gắng chăm sóc tốt các em. 
Dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6 

năm nay, Sở LĐ-TB&XH dùng 
nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ 
trẻ em tỉnh và vận động thêm 
nguồn lực xã hội hóa tặng 1.100 
suất quà cho trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt tại 11 huyện, 
thị xã, thành phố; bệnh nhi 
đang điều trị tại các cơ sở y tế  
trong tỉnh; 3 cơ sở trợ giúp 
xã hội đang chăm sóc, nuôi 
dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, 
gồm: Làng Trẻ em SOS Quy 
Nhơn; Trung tâm Bảo trợ xã 
hội Đồng Tâm; Trung tâm 
Công tác xã hội và Bảo trợ  
xã hội.                            

                                      NGỌC TÚ

Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long thăm, 
tặng quà bệnh nhi

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhi. 
                                                                                                                                                        Ảnh: N.T

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng (bên trái) nghe báo cáo công tác triển khai quy hoạch phát triển du lịch xã đảo  
Nhơn Châu.                                                                                                                                                                                                                   Ảnh: N. HÂN

các tàu thuyền hành nghề giã 
cào khai thác hải sản trái phép 
khu vực gần bờ. 

Cùng với đó, quan tâm xây 
dựng cầu tàu và âu thuyền để 
ngư dân địa phương neo đậu 
tàu thuyền an toàn trong mùa 
mưa bão, góp phần phát triển 
kinh tế biển; quan tâm hỗ trợ 
xi măng để nâng cấp, sửa chữa 
các tuyến đường giao thông trục 
chính, các tuyến đường hẻm trên 

địa bàn xã; xem xét hỗ trợ tiền 
điện cho các gia đình nghèo; hỗ 
trợ xây dựng nhà ở cho gia đình  
chính sách… 

Phát biểu với cử tri xã đảo 
Nhơn Châu, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết, 
thời gian qua, tỉnh rất quan tâm, 
ưu tiên nguồn lực để từng bước 
đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết 
yếu cho địa phương. Nhờ vậy, 
đến nay đã đưa được lưới điện 

quốc gia ra đảo, xây dựng hồ 
chứa nước nhân tạo và hệ thống 
cấp nước sinh hoạt cho nhân 
dân; đồng thời đầu tư hoàn thiện 
cơ bản hệ thống giao thông. Từ 
nay đến cuối năm, tỉnh sẽ hoàn 
thành đầu tư nhà máy xử lý rác 
thải sinh hoạt và đưa vào hoạt 
động, giải quyết vấn nạn rác thải 
tại chỗ.    

Đối với ý kiến của cử tri đề 
nghị quan tâm xây dựng âu 

thuyền, cầu tàu để phát triển 
nghề đánh bắt thủy sản và phục 
vụ du lịch, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Hồ Quốc Dũng cho rằng đây là 
kiến nghị rất xác đáng; đồng 
thời ghi nhận để tiếp tục kiến 
nghị Trung ương hỗ trợ. Đồng 
chí cho biết, nếu không được 
hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh và 
thành phố sẽ quyết tâm thực 
hiện dự án này từ năm 2023. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch 
HĐND tỉnh đã giao Sở Xây 
dựng nghiên cứu, quy hoạch 
tổng thể xã đảo để có kế hoạch 
thu hút đầu tư, phát triển du 
lịch, dịch vụ, tạo việc làm, 
tăng thu nhập cho nhân dân xã  
Nhơn Châu. 

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu 
nhi 1.6, đồng chí Hồ Quốc Dũng 
đã tặng 20 suất quà cho các em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
ở địa phương; tặng 2 ti vi cho 
Trường Tiểu học và THCS xã 
Nhơn Châu.

Dịp này, đồng chí Chủ tịch 
HĐND tỉnh đã đi kiểm tra một 
số công trình xây dựng trên xã 
đảo Nhơn Châu; nghe lãnh đạo 
Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn 
báo cáo tiến độ triển khai quy 
hoạch tổng thể phát triển du lịch 
xã đảo Nhơn Châu từ nay đến 
năm 2035.             

 NGUYỄN HÂN

15 km thắp sáng đường quê, 
sửa chữa 50 km đường nông 
thôn; khám bệnh, phát thuốc 
miễn phí cho 2.000 người dân; 
xây mới 40 điểm vui chơi sinh 
hoạt cho thiếu nhi; xây dựng 
15 mô hình Du lịch xanh “3 
tốt - 3 không”; triển khai 
159 đội hình “chuyển đổi số  
cộng đồng”…

Phát biểu tại lễ phát động, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long nhấn mạnh: Mỗi  
thanh niên tham gia phong 
trào TNTN cần xác định đây là 
môi trường để rèn luyện, cống 
hiến. ĐVTN có đi mới cảm 
nhận được đất nước còn nhiều 
khó khăn, rất cần sự vào cuộc 
của ĐVTN. Phong trào TNTN 
chính là một môi trường lớn, 
một trường học lớn để ĐVTN 
cùng phấn đấu, rèn luyện và 
trưởng thành hơn.

Dịp này, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn tặng 20 suất quà và 
20 suất học Tiếng Anh trị giá 
1 triệu đồng/suất cho 20 học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn tỉnh; tặng 300 suất 
học bơi miễn phí cho thiếu nhi 
có hoàn cảnh khó khăn tại TP 
Quy Nhơn với tổng trị giá 300 
triệu đồng và 2 khu vui chơi 
cho thiếu nhi tại phường Hoài 
Tân (TX Hoài Nhơn), xã Cát 
Tân (huyện Phù Cát), mỗi khu 
vui chơi trị giá 20 triệu đồng; 
tặng 100 túi thuốc an sinh cho 
người dân có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thực hiện công 
trình thanh niên xây dựng 
“Không gian sáng tạo trẻ” tại 
Trường ĐH Quy Nhơn với 
tổng trị giá 300 triệu đồng; 
tặng 4 mô hình Du lịch xanh “3 
tốt - 3 không” cho 4 Đội TNTN 
hỗ trợ phát triển du lịch trên 
địa bàn tỉnh…

Sau lễ phát động, các ĐVTN 
ra quân tập huấn tuyên truyền 
phòng, chống tai nạn đuối 
nước và chương trình “Học 
làm người có ích” tại Trường 
Tiểu học Nguyễn Văn Cừ; 
“Ngày hội uống sữa” tại Làng 
Trẻ em SOS Quy Nhơn; ra 
quân chiến dịch “Hãy làm sạch 
biển” tại phường Ghềnh Ráng 
và các đội TNTN xây dựng đô 
thị văn minh tại phường Lý  
Thường Kiệt…
  Cũng trong ngày 1.6, 

Đoàn Khối DN tỉnh và Đoàn 
Thanh niên CA tỉnh đã ra 
quân chiến dịch Kỳ nghỉ 
hồng và Hành quân xanh tại 
xã Tây Vinh (huyện Tây Sơn). 
Tại chương trình, ĐVTN đã 
trao 60 suất quà (mỗi suất 
300 nghìn đồng) cho học 
sinh nghèo hiếu học; trao 
công trình “Sân chơi thiếu 
nhi” ;  t rồng cây xanh;  tổ 
chức diễn đàn truyền thông 
phòng chống ma túy và tai 
nạn thương tích, đuối nước 
tại Trường THCS Tây Vinh; 
sửa chữa, làm mới nhà, điện 
cho các gia đình khó khăn.           

CHƯƠNG HIẾU



“Đi đâu cũng vướng, 
làm gì cũng có thể sai” 

Tham gia thảo luận, đại biểu 
Nguyễn Lân Hiếu cung cấp 
thông tin đáng chú ý: Đến sáng 
1.6, Bệnh viện Covid-19 Hoàng 
Mai chỉ còn 10 bệnh nhân. Số 
ca tử vong do Covid-19 gây ra 
trong nhiều ngày nay gần như là 
không có. ĐB Hiếu cho rằng, đã 
đến lúc trở lại “bình thường cũ” 
để hướng đến 2 mục tiêu: Phục 
vụ cho lộ trình mở cửa, phục hồi 
kinh tế thời kỳ hậu Covid-19; 
tránh quá tải cho hệ thống y tế. 

Theo ĐB Hiếu, dịch Covid-19 
đã ảnh hưởng rất nhiều lĩnh 
vực; nặng nề nhất là y tế. Hệ 
thống y tế đã trải qua những 
giờ phút không thể nào quên, 
những thành công được xã hội 
ghi nhận, những sai lầm đã phải 
trả giá đúng theo nguyên tắc 
“công, tội phân minh”.  

Rất nhiều nhân viên y tế, cán 
bộ BHXH, cử tri, người bệnh đã 
gửi gắm cho đại biểu nỗi lòng về 
những khó khăn của hệ thống y 
tế. Việc đấu thầu mua sắm trang 
thiết bị, thuốc men là nỗi lo lớn 
nhất của đại đa số các bệnh viện 
công và tư. Nguồn nhân lực chất 
lượng cao đã thiếu nay lại càng 
ít hơn. Phương tiện, cơ sở vật 
chất để triển khai các kỹ thuật 
mới, hiện đại thiếu. 

ĐB Hiếu đề nghị Quốc hội 
rà soát, cho ý kiến sớm hoàn 
thiện dự thảo Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh (sửa đổi) trong kỳ 
này và thông qua ở kỳ họp 
tiếp theo. Giám sát Chính phủ 
ban hành sớm các nghị định, 

Đội ngũ y tế cần sự ổn định, định hướng rõ ràng
Ngày 1.6, tại phiên thảo luận ở hội trường 
kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, các đại biểu 
thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực tham gia 
kiến nghị một số vấn đề quan trọng liên 
quan đến y tế, tài chính, giao thông,  
giáo dục, chính sách người có công… 

thông tư then chốt nhằm tháo 
gỡ vướng mắc nghiêm trọng 
của hệ thống y tế. Cần có nguồn 
ngân sách cụ thể trong gói hồi 
phục kinh tế cho y tế tuyến cơ 
sở, đầu tư các kỹ thuật cao cho 
các bệnh viện chuyên ngành; 
chính sách đào tạo nâng cao 
chất lượng, thu hút tài năng, 
nhân lực cho ngành. 

“Sự ổn định và phương 
hướng phát triển rõ ràng là 
điều nhân viên y tế chúng tôi 
cần nhất lúc này. Những “con 
sâu” đã bị gạt bỏ khỏi hệ thống. 
Nhưng những người mới nhận 
nhiệm vụ lại vô cùng bối rối, 
loay hoay chưa tìm được 
đường đi cho đúng. Vì đi đâu 
cũng vướng, làm gì cũng có thể 
sai khi mà hệ thống pháp luật 
hiện nay chưa hoàn chỉnh”, ĐB 
Hiếu bày tỏ.

Cần lành mạnh hóa 
thị trường vốn, chứng khoán

Gần đây, thị trường chứng 
khoán, một số giao dịch trong 
thị trường chứng khoán, việc 
phát hành trái phiếu DN có 

những biểu hiện không lành 
mạnh. Cá biệt, đã có những cá 
nhân, tổ chức, DN thao túng, 
gây bất ổn cho thị trường chứng 
khoán, gây thiệt hại đến người 
tham gia đầu tư, phần nào ảnh 
hưởng đến an toàn tín dụng, an 
toàn tài chính đất nước.

ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị 
tiếp tục triển khai nhiều biện 
pháp để làm lành mạnh thị 
trường chứng khoán và việc 
phát hành trái phiếu DN; quản 
lý chặt chẽ thông qua sửa Luật 
Chứng khoán, Luật DN và các 
nghị định liên quan.

“Phải có giải pháp phát 
triển cân đối, lành mạnh hóa 
thị trường vốn, thị trường 
chứng khoán, thị trường tiền 
tệ để vừa tạo điều kiện phát 
triển thị trường chứng khoán, 
tạo điều kiện cho các DN huy 
động vốn thực hiện các dự án 
đầu tư, phát triển DN, phát triển  
KT-XH, nhưng phải đảm bảo 
chặt chẽ, nhất là đảm bảo 
quyền lợi của người tham gia 
thị trường chứng khoán. Cần 
tăng cường công khai thông tin 

đến người dân, cung cấp thông 
tin, trang bị kiến thức cho người 
dân trên lĩnh vực này; tránh 
việc người dân, nhà đầu tư chỉ 
tham gia theo “hội chứng đám 
đông”, bị lợi dụng”, ĐB Hạnh 
nhấn mạnh. 

ĐB cũng kiến nghị Chính 
phủ sớm nghiên cứu đầu tư các 
tuyến đường Đông - Tây để tạo 
lợi thế, phát huy tiềm năng cho 
các tỉnh phía Tây của đất nước. 
Không chỉ phát huy lợi thế về 
kinh tế, các tuyến đường này 
còn có ý nghĩa chiến lược trong 
quốc phòng và an ninh.  

Mặt khác, ĐB kiến nghị 
Chính phủ và Quốc hội cần có 
chương trình đầu tư mạnh mẽ 
hơn nữa, có giải pháp hiệu quả, 
trong đó, có hợp tác quốc tế, 
ứng dụng công nghệ thông tin 
để kết nối thông tin, ứng dụng 
các kỹ thuật hiện đại trong tìm 
kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. 

Gia đình và nhà trường cần 
có tiếng nói chung 

Phân tích tình trạng học 
sinh vi phạm về đạo đức và có 

lối sống không tốt, ĐB Nguyễn 
Văn Cảnh nhấn mạnh trách 
nhiệm chung của gia đình và 
nhà trường. Nếu gia đình và 
nhà trường cùng nhận ra lỗi, 
thay vì đổ lỗi cho nhau, thì 
đạo đức và lối sống của các em 
sẽ được điều chỉnh tốt hơn. 

Theo ĐB Cảnh, để tốt 
cho các em, trách nhiệm của 
cha mẹ là nuôi con và làm 
gương tốt cho con. Việc giáo 
dục, dạy dỗ, thưởng phạt, 
hãy tin tưởng vào thầy cô. 
Khi gia đình và nhà trường 
có tiếng nói chung thì trẻ sẽ 
được quan tâm, chăm sóc, 
dạy dỗ tốt hơn. Chỉ vì một 
vài trường hợp cá biệt mà 
mất lòng tin vào thầy cô thì 
học sinh sẽ thiệt thòi. Nếu 
học sinh không kính trọng 
thầy cô thì người lớn trong 
gia đình học sinh đó cũng sẽ 
nhận được cách cư xử tương 
tự từ con em của mình. 

Để thầy cô toàn tâm, toàn 
ý cho sự nghiệp trồng người, 
Nhà nước cần có chính sách 
tiền lương, chính sách liên 
quan đến đào tạo, bồi dưỡng 
để thầy cô yên tâm công tác. 
Chính sách thì phải đi với 
ngân sách. Để thuyết phục 
các ngành khác khi tăng lương 
giáo viên, đầu vào sư phạm 
cũng sẽ là những em học giỏi 
hàng đầu ở các trường phổ 
thông, có hạnh kiểm tốt. Lộ 
trình áp dụng chế độ mới cho 
thầy cô giáo sẽ vào khoảng 
năm 2028 khi các em tốt 
nghiệp đại học. 

“Tôi đề nghị trong nghị 
quyết của Quốc hội cần có nội 
dung “đảm bảo chi ngân sách 
cho giáo dục tăng hằng năm 
để cải thiện các chính sách cho 
thầy cô giáo và đến 2028 thì 
thực chi ngân sách cho giáo 
dục đạt tỷ lệ 20% tổng chi 
ngân sách””, ĐB Cảnh nói.

NGUYỄN MUỘI 

ĐB Lý Tiết Hạnh 
cho rằng, phải có 
giải pháp phát 
triển cân đối, 
lành mạnh hóa 
thị trường vốn, 
thị trường chứng 
khoán, thị trường 
tiền tệ. 
Ảnh: 
Đoàn ĐBQH tỉnh

    3THỨ NĂM, 2.6.2022 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

(BĐ) - Sáng 1.6, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng đã tiếp và làm việc với 
Đoàn công tác của Ngân hàng 
Thế giới về việc kiểm tra, giám 
sát tiến độ triển khai thực hiện 
Dự án Môi trường bền vững các 
thành phố duyên hải - Tiểu dự 
án TP Quy Nhơn.

Theo đánh giá của Đoàn 
công tác Ngân hàng Thế giới, 
từ đầu năm đến nay, Dự án Môi 
trường bền vững các thành phố 
duyên hải - Tiểu dự án TP Quy 
Nhơn dù gặp ảnh hưởng thiên 
tai, dịch bệnh, nhưng nhờ sự 
hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh 
Bình Định, nhiều hạng mục 
của Tiểu dự án được đánh giá 
đạt yêu cầu. Đặc biệt là các nội 
dung về An toàn môi trường, 
An toàn xã hội, Quản lý kỹ 
thuật và chất lượng.

Tại buổi làm việc, các đại 
biểu đã tập trung trao đổi về 
việc đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện Gói thầu Xây dựng mở 

rộng khu chôn lấp chất thải 
rắn Long Mỹ do ảnh hưởng 
việc điều chỉnh thiết kế tuyến 
cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn 
TP Quy Nhơn; phối hợp tăng 
cường việc đấu nối nước thải 
vào hệ thống xử lý nước cho 
khoảng 6.200 hộ dân để sớm 
đạt mục tiêu đấu nối tổng cộng 
20.000 hộ theo kế hoạch của 
Dự án. Đồng thời, nghiên cứu 
giải pháp kỹ thuật bổ sung hệ 
thống cống chung, vừa ngăn 
ngừa ô nhiễm môi trường nước 
ngầm vừa phát huy hiệu quả 
đầu tư xây dựng của Dự án Môi 
trường bền vững. Ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 khiến một 
số hạng mục của Dự án chậm 
so với tiến độ, do đó, các bên 
đã trao đổi về việc gia hạn thời 
gian kết thúc dự án thêm 18 
tháng, để hoàn thành Gói thầu 
Xây dựng mở rộng, nâng công 
suất Nhà máy xử lý nước thải 
Nhơn Bình lên 28.000 m3/ngày.

Phát biểu tại buổi làm 

việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng đề 
nghị các đơn vị liên quan nhanh 
chóng rà soát, thống nhất điều 
chỉnh thiết kế các hạng mục của 
Dự án để trình UBND tỉnh xem 
xét, phê duyệt. Thường xuyên 
bám sát, báo cáo tiến độ thi công 
các Gói thầu của Dự án, nhất là 
Gói thầu Xây dựng mở rộng khu 
chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ 
và Xây dựng mở rộng, nâng công 
suất Nhà máy xử lý nước thải 
Nhơn Bình. Đồng thời rà soát các 
hạng mục mới phát sinh, điều 
chỉnh so với hồ sơ trước đây của 
Dự án để tổng hợp, báo cáo và 
làm cơ sở để UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh thông qua vào kỳ 
họp sắp tới. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
tiếp thu những ý kiến đánh giá 
của Đoàn, đồng thời, cam kết tạo 
điều kiện tối đa để các đơn vị 
triển khai các hạng mục đạt tiến 
độ và yêu cầu đề ra.

HOÀNG QUÂN

DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI - TIỂU DỰ ÁN TP QUY NHƠN:

Gia hạn thêm 18 tháng để hoàn thiện các hạng mục  Ngày 1.6, Bí thư Thị ủy 
An Nhơn Đặng Vĩnh Sơn đã 
đi thăm, tặng quà và chúc thọ 
5 công dân tròn 90 tuổi trên 
địa bàn phường Nhơn Thành 
nhân Ngày Người Cao tuổi Việt 
Nam (6.6).            THANH MINH
 Chiều 31.5, UBND huyện 

Phù Cát đã tổ chức lễ khai mạc 
Đại hội TDTT huyện lần thứ VII, 
năm 2022. Tham gia Đại hội có 
hơn 800 vận động viên thuộc 
32 cơ quan, đơn vị, trường học 
và các xã, thị trấn. Các vận động 
viên tranh tài ở 8 bộ môn: Cờ 
vua, cờ tướng, cầu lông, bóng 
bàn, bóng chuyền, bóng đá 
nam, điền kinh và việt dã. Đến 
nay, huyện đã tổ chức xong 6/8 
môn thi đấu của đại hội.              

TRƯỜNG GIANG
 Ngày 1.6, Hội LHPN thị 

trấn Vĩnh Thạnh (huyện 
Vĩnh Thạnh) tổ chức tặng 
quà, trao học bổng cho 4 học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
vượt khó học giỏi, mỗi phần 
quà gồm đồ dùng học tập 

và 500 nghìn đồng tiền mặt; 
Hội LHPN phường Hải Cảng 
(TP Quy Nhơn) đã thăm và 
tặng 2 triệu đồng cho cháu 
Võ Lê Tiến Đạt (SN 2017, ở 
khu phố 2), là trẻ có hoàn cảnh 
khó khăn, mồ côi mẹ, được Hội 
LHPN phường nhận đỡ đầu 
theo hình thức hỗ trợ 500 nghìn 
đồng/quý.             LINH DƯƠNG

 Chiều 1.6, Huyện đoàn 
Tây Sơn tổ chức lễ khởi 
công xây dựng nhà “Khăn 
quàng đỏ” cho em Đinh Thị 
Hà Ngưng, học sinh lớp 8A1, 
trường Phổ thông Dân tộc 
bán trú Tây Sơn (xã Vĩnh An), 
thuộc diện mồ côi cha, có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 
nhà 40 triệu đồng, trong 
đó Công ty TNHH Nhà máy 
bia Heineken Việt Nam (chi 
nhánh Quy Nhơn ) hỗ trợ 20 
triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện Tây Sơn hỗ trợ  
20 triệu đồng. 

VĂN PHONG

TIN VẮN



  Ấn tượng lớn nhất sau 
chuyến đi là gì, thưa ông?

- Chuyến đi liên kết, hợp tác 
phát triển du lịch với 3 tỉnh: Lào 
Cai, Điện Biên, Hòa Bình là một 
trong những hoạt động hưởng 
ứng Năm Du lịch quốc gia - 
Quảng Nam 2022 do Bộ VH-
TT&DL tổ chức. Qua đó, góp 
phần thực hiện chương trình 
hành động số 06-CTr/TU của 
Tỉnh ủy về phát triển du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Đối với công tác quảng 
bá xúc tiến du lịch, ngoài các 
kênh truyền thông, xuất bản 
ấn phẩm, phim quảng bá, ứng 
dụng công nghệ, tham gia các sự 
kiện, hội chợ du lịch…, các tỉnh 
bạn chú trọng xây dựng điểm 
đến hấp dẫn, chuyên nghiệp, 
thân thiện để tạo thương hiệu 
thu hút du khách trong nước 
và quốc tế. Chúng tôi trao đổi, 
chia sẻ với các bạn về công tác 
quản lý nhà nước, các DN kinh 
doanh du lịch tỉnh ta có thêm 
cơ hội quảng bá, giới thiệu hình 
ảnh du lịch Bình Định; trao đổi 
kinh nghiệm để phát huy tối đa 
tiềm năng, lợi thế, đa dạng hóa 
các sản phẩm, dịch vụ du lịch 
hấp dẫn phục vụ nhu cầu của 
du khách, hướng tới phát triển 
thị trường du lịch.

Qua chuyến khảo sát và làm 
việc với 3 tỉnh Tây Bắc, chúng 
tôi học được nhiều điều. Các 
tỉnh bạn rất chú trọng và sớm 
phát triển lực lượng lao động 
trong ngành du lịch. Họ ưu tiên 
tối ưu hóa các hoạt động dịch 
vụ du lịch để cung cấp thông 
tin hỗ trợ, phục vụ du khách… 
Tôi rất ấn tượng về cách các tỉnh 
bạn nâng cao năng lực ngoại 
ngữ trên toàn hệ thống phục vụ. 
Nhờ thế, những người làm việc 
trong lĩnh vực này có thể giao 
tiếp cơ bản với du khách quốc 
tế khá chuyên nghiệp. 

 Trong những kết quả thu 
hoạch được, hoạt động nào có 
thể triển khai ngay với tỉnh ta?

- Ta có thế mạnh du lịch biển, 

Kết nối, mở rộng thị trường du lịch
Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, hợp tác và liên kết mở rộng thị trường du lịch, từ ngày 

22 - 29.5, Sở Du lịch tổ chức chương trình khảo sát, liên kết xây dựng sản phẩm du lịch giữa Bình 
Định với 3 tỉnh Tây Bắc. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch đã trò chuyện với phóng viên 
Báo Bình Định về kết quả của chuyến đi. 

 Ông TRẦN VĂN THANH

đảo. Đây là một trong những 
nhu cầu lớn của các tỉnh bạn 
khi nghĩ đến du lịch và hầu hết 
đều chưa biết về biển - đảo Bình 
Định. Như vậy, tỉnh ta có thể 
khai thác tiềm năng rất lớn này. 

Chúng tôi nhận thấy thế 
mạnh du lịch của các tỉnh bạn 
là loại hình du lịch cộng đồng, 
sinh thái - nghỉ dưỡng, di tích 
văn hóa, lịch sử, tâm linh… Bình 
Định cũng nhiều di tích văn hóa, 
lịch sử; có những vùng cao ở các 
huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, 
An Lão có thể phát triển sản 
phẩm du lịch cộng đồng gắn với 
đời sống, văn hóa của đồng bào 
dân tộc thiểu số như các tỉnh 
bạn. Thậm chí ta có thế mạnh 
riêng để phát triển ngay sản 
phẩm du lịch MICE (du lịch kết 
hợp hội nghị, hội thảo), du lịch 
khám phá khoa học tại TP Quy 
Nhơn - nơi có Trung tâm Quốc 
tế Khoa học và Giáo dục liên 
ngành Quy Nhơn, Trung tâm 
Khám phá khoa học và Đổi mới 
sáng tạo để thu hút du khách 
Tây Bắc, cũng như các nơi khác 
đến với Quy Nhơn - Bình Định.

Sắp tới, chúng tôi sẽ phối 
hợp tổ chức các hoạt động để 
hưởng ứng Lễ hội du lịch biển 
Quy Nhơn năm 2022, như: Tổ 
chức chương trình sân khấu hóa 
về du lịch, tuyên truyền bảo vệ 
môi trường, truyền thông điệp 
“mỗi người dân là một đại sứ du 
lịch” tại 2 xã Nhơn Hải, Nhơn 
Lý (TP Quy Nhơn); tổ chức các 
hoạt động thể thao trên biển tại 

Quảng trường Chiến Thắng (TP 
Quy Nhơn) để quảng bá du lịch; 
xây dựng các phim quảng bá 
về ẩm thực, di tích lịch sử, văn 
hóa, danh lam thắng cảnh, điểm 
đến du lịch hấp dẫn của Bình 
Định… để phục vụ du khách 
trong nước và quốc tế đến Quy 
Nhơn dịp hè này.

  Thưa ông, về lâu dài, 
ngành Du lịch sẽ triển khai 
những nội dung đã ký kết hợp 
tác phát triển với các tỉnh bạn 
như thế nào?

- Việc đưa những nội dung 
liên kết, hợp tác phát triển du 
lịch giữa Bình Định với các tỉnh: 
Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình 
là một bước để Bình Định mở 
rộng thị trường du lịch, thu hút 
du khách các tỉnh Tây Bắc trong 
thời gian đến. Trên cơ sở những 
nội dung trao đổi thông tin về 
công tác quản lý du lịch; hỗ trợ 
giới thiệu thông tin, hình ảnh du 
lịch, xúc tiến quảng bá du lịch; 
liên kết xây dựng, phát triển sản 
phẩm du lịch; tạo điều kiện cho 
hiệp hội du lịch các địa phương 
giao lưu, hợp tác với nhau…, các 
bên sẽ xây dựng nhiều chương 
trình nhỏ, nhiều kế hoạch với 
nội dung hợp tác cụ thể.

Dựa trên thế mạnh của 
mỗi địa phương, chúng tôi sẽ 
thường xuyên chia sẻ về tình 
hình thị trường, phát triển sản 
phẩm, kế hoạch xúc tiến đầu 
tư du lịch; các chính sách đối 
với cộng đồng, DN của hai địa 

phương; định kỳ hằng năm các 
bên sẽ cùng phối hợp tổ chức 
một số sự kiện du lịch nhằm 
quảng bá xúc tiến du lịch… 

Tôi đã nghĩ đến việc phải 
khuyến khích hiệp hội du lịch, 
cộng đồng DN du lịch của Bình 
Định và các địa phương chủ 
động tham gia các chương trình 
hợp tác phát triển du lịch; các 
hội chợ du lịch trong nước và 
quốc tế; xây dựng các chương 
trình khuyến mại, các sản phẩm 
ưu đãi về dịch vụ bằng nhiều 
hình thức để thu hút khách đến 
với nhau. Mỗi một đơn vị, DN 
có điều kiện, hoàn cảnh riêng 
nên trên nền tảng, định hướng 
chung, họ chủ động tiếp cận 
theo cách của riêng mình sao 
cho phù hợp, linh hoạt chứ 
không máy móc, rập khuôn.

Với ngành Du lịch, chúng tôi 
cũng sẽ triển khai các chương 
trình xúc tiến liên kết phát triển 
du lịch tại các thị trường, như: 
TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, khu 
vực Tây Nguyên, Bắc Trung 
bộ…, qua đó, chúng tôi sẽ 
quảng bá hình ảnh du lịch của 
Bình Định; đồng thời làm “cầu 
nối” giới thiệu du lịch các tỉnh 
Tây Bắc đến với các tỉnh, thành 
khác, góp phần thúc đẩy, mở 
rộng thêm nhiều tour, tuyến du 
lịch, phát triển thêm thị trường 
khách du lịch nội địa và quốc tế.

 Xin cảm ơn ông!
                      ĐOÀN NGỌC NHUẬN 
                                              (Thực hiện)

Ngành Du lịch và các DN du lịch Bình Định khảo sát sản phẩm quà lưu niệm du lịch tại Sa Pa (tỉnh Lào Cai).  Ảnh: NGỌC NHUẬN
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 1.6, nhân dịp 
tổ chức Hội nghị tập huấn 
công tác dân vận tại Bình 
Định, Đảng ủy Khối các cơ 
quan (CCQ) Trung ương đã 
trao tặng 1 tỷ đồng để Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây 
dựng 20 căn nhà cho các gia 
đình chính sách, hộ nghèo 
khó khăn về nhà ở trên địa 
bàn tỉnh. 

Dự chương trình, có các 
đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy 
viên Ban chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Đảng ủy 
Khối CCQ Trung ương; đồng 
chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên 
dự khuyết Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh. 

Năm 2021, Đảng ủy Khối 
đã có kế hoạch thực hiện 
Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 
23.6.2021 của Ban Bí  thư 
Trung ương Đảng về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác giảm nghèo 
bền vững đến năm 2030”. 
Theo đó, mỗi đảng bộ trực 
thuộc đảm nhận kết nối, kết 
nghĩa, giúp đỡ ít nhất một 
huyện nghèo, xã nghèo trong 
cả nước để hỗ trợ cơ sở vật 
chất, chuyển giao ứng dụng 
khoa học, công nghệ giúp 
địa phương phát triển kinh 
tế, xóa đói giảm nghèo.  Năm 
2021, Đảng ủy Khối đã vận 
động, ủng hộ kinh phí xây 
dựng 150 nhà tình nghĩa (mỗi 
căn trị giá 50 triệu đồng) tặng 
các gia đình chính sách và có 
công với cách mạng nghèo ở 
các địa phương thuộc 3 miền 
Bắc, Trung, Nam; đến nay, đã 
vận động được 17,6 tỷ đồng.  

Gửi lời cảm ơn đến lãnh 
đạo Đảng ủy Khối CCQ Trung 
ương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị 
Phong Vũ hứa sẽ sử dụng kinh 
phí đúng mục đích, ý nghĩa; 
mong Đảng ủy Khối CCQ 
Trung ương tiếp tục quan 
tâm, chia sẻ với gia đình chính 
sách, hộ nghèo khó khăn về 
nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian tới. 

NGUYỄN MUỘI

ĐẢNG ỦY KHỐI CCQ 
TRUNG ƯƠNG: 

Trao tặng 1 tỷ
đồng xây dựng 20
căn nhà cho gia
đình chính sách 

Ngày 1.6, Đoàn giám sát 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
tỉnh giám sát tình hình thực 
hiện Nghị quyết số 41/2018/
NQ-HĐND về Quy định chính 
sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng 
sản xuất cho DN nhỏ và vừa 
tại các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp trên địa bàn TX 

Hoài Nhơn.
Báo cáo với đoàn giám 

sát, lãnh đạo UBND TX Hoài 
Nhơn cho biết, thị xã hiện 
có 28 DN nhỏ và vừa hoạt 
động sản xuất kinh doanh tại  
7 cụm công nghiệp, trong đó 
có 22 DN đã có quyết định cho 
thuê đất của UBND tỉnh. Tuy 

nhiên, hiện nay thị xã chưa có 
DN nhỏ và vừa nào được hỗ 
trợ giá thuê mặt bằng sản xuất 
theo Nghị quyết số 41. Nguyên 
nhân là do hiện nay việc cho 
các DN tại các cụm công 
nghiệp thuê đất đều do cấp 
sở, ngành cấp tỉnh triển khai 
thực hiện. Tại buổi giám sát, 

lãnh đạo UBND thị xã đề xuất 
UBND tỉnh có văn bản hướng 
dẫn việc thực hiện Nghị quyết, 
quy định cụ thể cấp triển khai 
thực hiện, các tiêu chí để lựa 
chọn xem xét đối với các DN 
nhỏ và vừa được hưởng chính 
sách theo Nghị quyết số 41.

Qua giám sát tại Hoài Nhơn, 

Đoàn giám sát Ban kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh cho biết 
sẽ ghi nhận, tổng hợp những 
vướng mắc, bất cập trong thực 
hiện Nghị quyết số 41 và trình 
HĐND tỉnh có hướng chỉ đạo 
thực hiện đạt hiệu quả trong 
thời gian tới.

ÁNH NGUYỆT

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Hoài Nhơn
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Bình Định

Đến nay, các chủ đầu tư Dự 
án bao gồm Ban Quản lý dự 
án (QLDA) 2 và 85 (Bộ GTVT) 
đã hoàn thành hồ sơ thiết kế 
cắm cọc giải phóng mặt bằng 
(GPMB) được hơn 99,3 km, 
trong tổng số 118,8 km đoạn đi 
qua tỉnh ta (83,6%).

Tập trung hoàn thành 
khâu chuẩn bị

Ông Phạm Văn Chung, Phó 
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, 
cho biết: Đến nay, chúng tôi đã 
nhận cọc mốc GPMB khoảng 
27,27 km, còn thiếu 2 km. Trong 
đó, Ban QLDA 2 chưa bàn giao 
1,1 km. Riêng đoạn hầm chui 
dài 0,9 km từ điểm giáp với 
tỉnh Quảng Ngãi vào TX Hoài 
Nhơn, đến nay Ban QLDA 2 
vẫn chưa bàn giao cọc. Thị xã 
đã kiểm kê được 2.485 hộ trong 
tổng số 3.069 hộ bị ảnh hưởng 
bởi Dự án (80,9%) với diện tích 
đất các loại trong phạm vi có 
liên quan (75,1%). Hầu hết các 
nội dung liên quan đến tiến độ 
GPMB tại Hoài Nhơn đều cơ 
bản đảm bảo yêu cầu.

Cùng với Hoài Nhơn, các 
địa phương còn lại cũng nỗ lực 
đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư 
giao cọc mốc GPMB đến đâu 
thực hiện kiểm kê tới đó. Điển 
hình như: UBND huyện Phù 
Mỹ đã thực hiện kiểm kê đối 
với 351hộ/540 hộ ảnh hưởng. 
UBND huyện Tuy Phước đã 
kiểm kê xong toàn bộ 7hộ/7hộ 
bị ảnh hưởng (100%), với diện 
tích khoảng 9,235 ha trong 
phạm vi đoạn tuyến. Riêng 

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Triển khai giải phóng mặt bằng 
tại các địa phương 

Sau cuộc họp chiều 31.5, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, lập phương án bồi thường, 
giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ Dự án. Dù còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được các chủ đầu tư giải 
quyết nhưng lãnh đạo các địa phương thuộc vùng ảnh hưởng từ Dự án đều rất quyết tâm, cố gắng.

các huyện Hoài Ân, Phù Cát, 
Tây Sơn và TX An Nhơn vừa 
mới nhận mốc GPMB từ chủ 
đầu tư, đang hoàn thiện hồ sơ 
kỹ thuật và triển khai công tác 
kiểm kê.

Theo báo cáo của Sở GTVT, 
8/8 địa phương có liên quan 
đến Dự án đã hoàn thành việc 
rà soát vị trí, quy mô bố trí tái 
định cư, cải táng phục vụ Dự 
án; lựa chọn đơn vị tư vấn triển 
khai lập quy hoạch xây dựng tỷ 
lệ 1/500 các khu tái định cư, khu 
cải táng. Cụ thể: TX Hoài Nhơn, 
huyện Phù Cát đã hoàn thành và 
thống nhất thông qua; 2 huyện 
Hoài Ân, Phù Mỹ, Tuy Phước 
đã hoàn thành công tác lập hồ 
sơ quy hoạch khu tái định cư dự 
kiến thông qua, phê duyệt vào 

ngày 30.6.2022; huyện Tây Sơn 
đã hoàn thành công tác lập hồ 
sơ quy hoạch khu tái định cư dự 
kiến thông qua ngày 5.6.2022. 
Riêng TX An Nhơn đã phê 
duyệt khu tái định cư trên địa 
bàn phường Nhơn Lộc và đang 
triển khai xây dựng; khu tái 
định cư ở phường Nhơn Hòa 
đã được UBND thị xã thông 
qua, hiện đang hoàn chỉnh trình 
phê duyệt; khu tái định cư ở xã 
Nhơn Phúc dự kiến thông qua, 
phê duyệt vào ngày 5.6.2022. 
UBND TP Quy Nhơn đã hoàn 
thành công tác lập quy hoạch 
khu tái định cư xây dựng mới 
ở phường Bùi Thị Xuân, đang 
tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành 
liên quan và dự kiến phê duyệt 
ngày 20.6.2022.

Đảm bảo bàn giao 
mặt bằng, tổ chức 
khởi công đúng ngày

Tỉnh ta cam kết phối hợp 
chặt chẽ với Ban QLDA 2 và 85 
nỗ lực GPMB và đảm bảo giao 
đủ 70% mặt bằng của gói thầu 
xây lắp để có thể khởi công 
trước ngày 20.11.2022 và bàn 
giao toàn bộ diện tích còn lại 
trong quý II/2023.

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, 
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy 
Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho 
biết: Trong tháng 4 và 5.2022, 
chúng tôi đã tổ chức 14 hội nghị 
lấy ý kiến cộng đồng dân cư, 
có 2.000 đại biểu đại diện các 
cấp chính quyền, người dân ở 
23 xã, phường có đường cao tốc 
đi qua tham dự. Nhìn chung, 

người dân thống nhất cao và 
mong Nhà nước sớm triển khai 
Dự án. Tuy nhiên, bà con cũng 
mong chính sách bồi thường, 
GPMB của Bộ GTVT thống 
nhất, tránh trường hợp mỗi địa 
phương áp dụng một giá đền 
bù; hạn chế sử dụng các khu 
đất vừa mới cải táng làm đất 
tái định cư, định canh. Chủ đầu 
tư cần phối hợp tốt với chính 
quyền địa phương để thực hiện 
đúng, chính xác chính sách của 
Nhà nước trong bồi thường, hỗ 
trợ, tái định canh, định cư trong 
điều kiện giá cả thị trường 
nhiều biến động hiện nay, đảm 
bảo quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người dân khi 
bị ảnh hưởng, thu hồi đất theo 
quy định pháp luật.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự 
án tỉnh với các sở, ngành, địa 
phương vào chiều 31.5, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
nhấn mạnh: UBND tỉnh đánh 
giá cao nỗ lực của các huyện, 
thành phố trong quá trình thực 
hiện các bước chuẩn bị để phục 
vụ Dự án. Các khu tái định cư 
phải đảm bảo tốt nhất cho người 
dân. Đặc biệt, chính quyền địa 
phương phải tập trung cao độ, 
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. UBND tỉnh 
cũng đề nghị Ban QLDA 2 và 
85 đề xuất 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 để các địa 
phương thực hiện GPMB đúng, 
kịp tiến độ.                     HẢI YẾN 

Tổ công tác dự án ở UBND TX Hoài Nhơn đo đạc, kiểm đếm đất, tài sản ở hộ dân tại phường Hoài Hảo.                   Ảnh: ÁNH NGUYỆT

(BĐ) - Ngày 1.6, Sở Công 
Thương tổ chức họp thống 
nhất việc tổ chức Hội chợ 
triển lãm sản phẩm đặc trưng, 
tiêu biểu của các tỉnh, thành 
phố tại Bình Định năm 2022. 

Theo đó, Hội chợ sẽ diễn 
ra từ ngày 24.6 đến 3.7.2022, 
tại khu đất K200, phường 
Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 
Nhơn. Đến nay, đã có gần 400 
gian hàng của hơn 150 DN 
trong và ngoài tỉnh đăng ký 
tham gia. Sản phẩm, ngành 
hàng tham gia Hội chợ chủ 
yếu là sản phẩm đặc trưng 
vùng miền, địa phương, sản 
phẩm OCOP; hàng tiểu thủ 
công nghiệp, công nghiệp địa 
phương, làng nghề, nông sản, 
thực phẩm; ngoài ra còn có 
một số gian hàng liên quan 
các dịch vụ: Bất động sản, tài 
chính, viễn thông, du lịch… 

(BĐ) - Số liệu từ Sở Công 
Thương, chỉ số sản xuất công 
nghiệp (IIP) tháng 5.2022 tăng 
5,5 % so với tháng trước và tăng 
9,4% so với cùng kỳ. Trong đó: 
Công nghiệp chế biến, chế tạo 
tăng 9,2%; công nghiệp sản xuất 
và phân phối điện tăng 22,1%; 
cung cấp nước, hoạt động quản 
lý và xử lý rác thải tăng 2,3%. 
Tính chung, trong 5 tháng đầu 
năm 2022, IIP tăng 7,08% so với 

cùng kỳ năm ngoái.
Nhờ đã kiểm soát tốt dịch 

Covid-19, nhiều ngành sản xuất 
công nghiệp nhanh chóng hồi 
phục, do đó, chỉ số IIP tháng 
5.2022 so với cùng kỳ tăng cao 
nhờ một số sản phẩm có sản 
lượng lớn vẫn duy trì tốc độ 
tăng trưởng. Điển hình là: Sản 
lượng điện sản xuất tăng 36,8% 
nhờ các dự án điện gió, điện 
mặt trời đã đi vào hoạt động ổn 

định; phi lê cá và các loại thịt cá 
tăng 65,9%; tôm đông lạnh tăng 
25%; sản xuất giường, tủ, bàn, 
ghế tăng 35,1%; thuốc nước để 
tiêm tăng 116,2%. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có 
một số sản phẩm giảm so với 
cùng kỳ, như: Khai thác quặng 
kim loại giảm 83,9%, sản phẩm 
tấm lợp kim loại giảm 27,8%, 
cấu kiện thép giảm 40%. 

CÔNG HIẾU

(BĐ) - Theo báo cáo của 
Sở Công Thương, trong tháng 
5.2022, nhờ chính thức mở cửa 
du lịch quốc tế trong điều kiện 
bình thường mới, thị trường 
hàng hóa trên địa bàn tỉnh tiếp 
tục được duy trì, lưu thông thông 
suốt. Các hoạt động thương mại 
và dịch vụ đã khởi sắc trở lại, 
đặc biệt là dịch vụ du lịch, lưu 
trú, ăn uống và vui chơi giải trí.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ xã hội 
tháng 5 ước đạt 7.450,1 tỷ đồng, 
tăng 3,1% so với tháng trước 
và tăng 13,7% so với cùng kỳ. 
Trong đó, thương nghiệp ước 
thực hiện 6.100,5 tỷ đồng, tăng 
7,8% so với cùng kỳ; khách sạn, 
nhà hàng ước thực hiện 951,2 tỷ 
đồng, tăng 57,3% so với cùng 
kỳ; du lịch, lữ hành ước thực 

hiện 11,2 tỷ đồng, tăng 447,1% 
so với cùng kỳ; dịch vụ ước thực 
hiện 387,1 tỷ đồng, tăng 36,3% 
so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm 
2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ xã hội ước 
đạt 37.504,9 tỷ đồng, tăng 13,3% 
cùng kỳ, đạt 42,8% kế hoạch 
năm 2022.                     

  H.Y

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng cao

Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 5 
đạt hơn 7.400 tỷ đồng

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG, TIÊU BIỂU 
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TẠI BÌNH ĐỊNH NĂM 2022:

Sẽ có 400 gian hàng tham gia 
Tại Hội chợ, tỉnh Bình 

Định có 80 gian hàng, các 
đơn vị tham gia được ngân 
sách hỗ trợ 50% chi phí thuê 
gian hàng. 

Sau thời gian dài ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19, 
Hội chợ là hoạt động hưởng 
ứng phát triển thị trường 
trong nước gắn với Cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” 
năm 2022. Tại cuộc họp, các 
sở, ban, ngành liên quan góp 
ý Ban tổ chức hội chợ một số 
vấn đề liên quan về kiểm tra 
hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng 
trước khi lưu thông; niêm yết 
giá và bán đúng giá niêm yết; 
đảm bảo an toàn phòng cháy 
chữa cháy, an toàn hệ thống 
điện; đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm tại hội chợ…     

 BÙI NGHĨA
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Bình Định

TIẾN SĨ NGUYỄN THỊ NHƯ TÚ:

Yêu nghề, đam mê khoa học
Tiến sĩ Nguyễn Thị Như Tú - Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế), Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Bình Định, 

vừa được Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022. Đây là thành quả xứng đáng với 
những gì chị đã đóng góp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

TS Nguyễn 
Thị Như Tú có 
nhiều đóng 
góp trong 
hoạt động 
nghiên cứu 
khoa học và 
chăm sóc, bảo 
vệ sức khỏe 
nhân dân. 
Ảnh: NVCC 

Nhiều năm làm việc trong 
ngành Y tế, chị Tú luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chuyên 
môn, nhất là tham mưu lãnh 
đạo Sở góp ý, định hướng các 
đơn vị đầu mối về chương 
trình chăm sóc sức khỏe bà 
mẹ - trẻ em, phòng, chống tai 
nạn thương tích, xây dựng 
cộng đồng an toàn…, góp 
phần cải thiện nâng cao sức 
khỏe cộng đồng. Trong lĩnh 
vực y tế dự phòng, chị cũng 
chủ động, kịp thời nắm bắt nội 
dung công việc, tích cực tham 
mưu và phối hợp tốt với các 
đơn vị trong và ngoài ngành 
để triển khai các hoạt động 
có hiệu quả với phương châm 
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. 
Kết quả mang lại, hệ thống y 
tế dự phòng của tỉnh đã phát 
hiện, khống chế không để dịch 
bệnh lây lan ra diện rộng, 
hạn chế tỷ lệ mắc và chết do  
dịch bệnh. 

Ngoài ra, chị còn tích cực 
tham mưu, đề xuất cho ngành 
xây dựng kế hoạch can thiệp 
để hạn chế các bệnh không lây 
nhiễm phổ biến, như: Tăng 
huyết áp, đái tháo đường, ung 
thư; xây dựng thành công hai 
mô hình về can thiệp phát 
hiện sớm ung thư cổ tử cung 
và ung thư vú, phù hợp với 
điều kiện thực tế của tỉnh.

Trong nghiên cứu khoa 
học, các đề tài do chị Tú làm 
chủ nhiệm, nghiên cứu thường 

có tính ứng dụng cao, đóng 
góp tích cực cho hoạt động 
khám, chữa bệnh,  tiêu biểu 
như: “Dịch tễ học ung thư”, 
“Nghiên cứu thực trạng và đề 
xuất giải pháp nhằm tăng khả 
năng tiếp cận và sử dụng dịch 
vụ khám chữa bệnh của người 
dân tỉnh Bình Định”, “Xây 
dựng mô hình can thiệp dự 
phòng, sàng lọc và kiểm soát 
ung thư cổ tử cung của phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ (15 - 49 
tuổi) dựa vào y tế xã tỉnh Bình 
Định”. Mới đây (năm 2019 - 
2021) là đề tài “Nghiên cứu 

xây dựng mô hình sàng lọc 
ung thư vú dựa vào y tế cơ sở 
cho phụ nữ trong độ tuổi nguy 
cơ tại huyện Vân Canh”. Kết 
quả nghiên cứu cung cấp mô 
hình sàng lọc, phát hiện sớm 
ung thư vú, chủ yếu dựa vào 
y tế cơ sở thông qua hoạt động 
cải thiện nâng cao nhận thức 
của phụ nữ trong độ tuổi nguy 
cơ (30 - 60 tuổi) về ung thư vú. 
Từ đó, giúp phụ nữ thay đổi 
hành vi, chủ động tự khám vú 
hằng tháng tại nhà, định kỳ đi 
khám sàng lọc.

Đến nay, chị Tú đã hoàn 

thành 20 công trình khoa học 
(trong đó, có 4 công trình 
cấp tỉnh, 1 cấp viện và 15 cấp 
ngành), để hỗ trợ cho nhiệm 
vụ công tác. Chị Tú  chia sẻ: 
“Tôi may mắn được lãnh đạo 
tạo điều kiện trong công việc 
để an tâm cống hiến và thực 
hiện đam mê nghiên cứu khoa 
học. Trong hành trình ấy, có 
những lúc tôi mệt mỏi, thậm 
chí nản lòng, song những giá 
trị nhận được khi hoàn thành 
đề tài, đóng góp chung vào sự 
phát triển của ngành Y tế tỉnh 
nhà đã giúp tôi có thêm động 

TS Nguyễn Thị Như Tú tốt 
nghiệp Trường ĐH Y Dược 
TP Hồ Chí Minh năm 1997, 
chuyên ngành Điều dưỡng. 
Tháng 8.1998, chị nhận công 
tác tại Sở Y tế. Năm 2006, chị 
hoàn thành khóa học Th.S 
chuyên ngành y tế công cộng 
tại Trường ĐH Y Hà Nội. Năm 
2016, chị tham gia khóa đào 
tạo nghiên cứu sinh tại Viện 
Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 
chuyên ngành y tế công 
cộng. Đến năm 2019, chị 
được công nhận học vị, cấp 
bằng Tiến sĩ - chuyên ngành 
y tế công cộng.

lực để phấn đấu, cống hiến”.
Từ 2000 đến nay,  TS 

Nguyễn Thị Như Tú đã đạt 
nhiều danh hiệu cao quý, như: 
Thầy thuốc ưu tú (2017); trí 
thức tiêu biểu về KH&CN tỉnh 
Bình Định (2018, 2020); giải 
nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
tỉnh Bình Định lần thứ XI 
(2018 - 2019); Bằng Lao động 
sáng tạo (2020); “Điều dưỡng 
viên tiêu biểu đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác 
xây dựng và phát triển Hội 
Điều dưỡng’’ do Hội Điều 
dưỡng Việt Nam vinh danh 
năm 2020, cùng nhiều bằng 
khen của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Y tế, Tổng LĐLĐ Việt 
Nam, Hội LHPN Việt Nam; 
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt 
Nam, UBND tỉnh.

TRỌNG LỢI

Triển khai tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh
(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 

hành kế hoạch triển khai 
tổ công nghệ số cộng đồng 
trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 
thành lập tổ công nghệ số 
cộng đồng tại cấp thôn, làng, 
khối phố (tối thiểu 4 người/
tổ), ưu tiên lựa chọn những 
người trẻ, có kiến thức về 
CNTT, gồm: Đại diện Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh (làm tổ 
trưởng), Hội LHPN, cán bộ 
thôn, làng, khối phố. Tổ công 
nghệ số cộng đồng do UBND 

xã, phường, thị trấn quyết 
định thành lập.

Tổ công nghệ số cộng 
đồng có nhiệm vụ thông tin 
tuyên truyền sâu rộng các 
chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước về công tác 
chuyển đổi số đến các hộ gia 
đình, người dân trong thôn, 
làng, khối phố. Hướng dẫn 
người dân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến; sử dụng 
các dịch vụ số và tương tác 
với  chính quyền qua các 

nền tảng được đánh giá,  
lựa chọn…

Kế hoạch nhằm mục đích 
đưa nền tảng số, công nghệ 
số, kỹ năng số đến người 
dân thông qua tổ công nghệ 
số cộng đồng để thúc đẩy 
chuyển đổi số, người dân 
tiên phong sử dụng nền tảng 
số, công nghệ số, qua đó, 
trở thành tác nhân thúc đẩy 
chính quyền chuyển đổi số 
mạnh mẽ hơn.

ĐẠI NAM

Kiểm tra tiến độ các dự án khoa học và công nghệ
(BĐ) - Văn phòng Chương trình Nông thôn 

miền núi vừa phối hợp Sở KH&CN tổ chức 
đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án 
(DA), gồm: “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây 
dựng mô hình ương giống và nuôi thương 
phẩm cá chình hoa đạt năng suất và hiệu quả 
cao tại Bình Định” do Công ty TNHH MTV 
sản xuất chế biến thủy hải sản Cửa biển (xã 
Cát Hải, huyện Phù Cát) chủ trì thực hiện, 
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (Bộ 
NN&PTNT) là đơn vị hỗ trợ ứng dụng công 
nghệ; DA “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây 
dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi thành 
phân bón hữu cơ vi sinh góp phần bảo vệ môi 
trường và phục vụ nông nghiệp sạch tại Bình 
Định” do Trung tâm Thông tin - Ứng dụng 
KH&CN (Sở KH&CN) chủ trì thực hiện, Viện 
Môi trường Nông nghiệp Hà Nội là đơn vị hỗ 

WHO: Hành động sớm sẽ dễ dàng 
kiểm soát dịch bệnh đậu mùa khỉ

Phát biểu tại Đại hội đồng 
Y tế thế giới ở Geneva (Thụy 
Sĩ) mới đây, bà Sylvie Briand, 
quan chức phụ trách lĩnh vực 
kiểm soát nguy cơ lây nhiễm 
toàn cầu của Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO) khẳng định, ưu 
tiên hiện tại là ngăn chặn đậu 
mùa khỉ lây lan ở các nước 
không phổ biến bệnh này và 
nếu áp dụng các biện pháp 
phù hợp, chúng ta có thể ngăn 
chặn đậu mùa khỉ một cách 
dễ dàng. Bà Briand cũng kêu 
gọi công chúng không nên quá 
lo lắng vì virus gây bệnh đậu 
mùa khỉ có tốc độ lây truyền 
chậm hơn nhiều so với các loại 
virus khác như SARS-CoV-2.

Bệnh đậu mùa khỉ vốn 
chỉ phổ biến ở các nước châu 
Phi, nhưng nay bất ngờ lây 
lan sang các nước không có 
dịch bệnh như ở châu Âu và 
Mỹ. Cho đến nay, đã có hơn 
200 trường hợp mắc bệnh đậu 
mùa khỉ và hơn 100 ca nghi 
mắc ở 20 quốc gia.

Hồi cuối tháng 5.2022, bà 
Rochelle Walensky, giám đốc 
Cơ quan Kiểm soát và phòng 
ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, cho 
biết một số bệnh nhân mắc 
bệnh đậu mùa khỉ ở nước này 

hoàn toàn chưa từng đến các 
quốc gia có dịch đang bùng 
phát, cũng không tiếp xúc với 
người mắc bệnh, điều này cho 
thấy virus đang lây lan trong 
nước. CDC đang tiến hành 
truy vết tiếp xúc nhằm nỗ lực 
phá vỡ các chuỗi lây truyền 
ở Mỹ.

Trước đó, Trung tâm Kiểm 
soát và phòng ngừa dịch bệnh 
châu Âu (ECDC) cho biết số ca 
mắc bệnh đậu mùa khỉ tại các 
nước vốn hiếm khi ghi nhận 
căn bệnh này đã lên tới 219 
người và đã có hơn 10 nước, 
hầu hết ở châu Âu, báo cáo 
có ít nhất 1 ca mắc bệnh này. 
Theo Hãng tin Reuters, Liên 
minh châu Âu (EU) thông báo 
quyết định mua chung vắc xin 
và thuốc kháng virus chống 
bệnh đậu mùa khỉ.

Các quan chức của WHO 
cho biết không cần thiết phải 
tiêm chủng đại trà ngừa đậu 
mùa khỉ, mà nên tiêm chủng 
có mục tiêu, nhất là những 
người tiếp xúc gần với người 
bị nhiễm bệnh. Bệnh đậu mùa 
khỉ thường nhẹ, hầu hết bệnh 
nhân sẽ hồi phục trong vòng 
vài tuần mà không cần điều trị.                                   

(Theo TTO)

Đoàn kiểm tra đánh giá tiến độ DA “Ứng dụng tiến bộ KH&CN 
xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi thành phân bón 
hữu cơ vi sinh góp phần bảo vệ môi trường và phục vụ nông 
nghiệp sạch tại Bình Định”.                Ảnh: HỒNG HÀ

trợ ứng dụng công nghệ. Cả hai DA đều triển 
khai đúng tiến độ, đúng các nội dung được 
phê duyệt.           AN NHIÊN
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Không như những năm 
trước, Ban Tổ chức Hành 
trình Đỏ năm 2022 không giao 
“cứng” chỉ tiêu tiếp nhận đơn 
vị máu cho từng địa phương, 
mà yêu cầu các tỉnh đưa ra kế 
hoạch tham gia tùy vào khả 
năng tiếp nhận và lượng máu 
cần sử dụng thực tế. Trên tinh 
thần đó, Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện tỉnh đã 
lấy ý kiến của BVĐK tỉnh và 
các cơ sở y tế trong tỉnh, thống 
nhất chỉ tiếp nhận 1.000 đơn vị 
máu (giảm 200 đơn vị so với 
năm 2021) trong các hoạt động 
hưởng ứng Hành trình Đỏ. 

Một sự điều chỉnh hợp lý 
khác của Ban Chỉ đạo tỉnh là 
không tập trung tiếp nhận 
lượng máu lớn trong một hoặc 
hai ngày; bởi trên thực tế, có 
những năm, lượng máu tiếp 
nhận nhiều, sử dụng không 
hết lại không thể lưu trữ quá 
thời gian quy định. Trong khi 
đó, người đã hiến máu thì cần 
khoảng thời gian ít nhất 3 tháng 
mới có thể hiến lại. 

Theo kế hoạch, các hoạt 
động hưởng ứng Hành trình 
Đỏ năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 
8.6 - 16.7 với ba hoạt động điểm 
nhấn. Trong đó, hai hoạt động 

HÀNH TRÌNH ĐỎ 2022:

Chú trọng hiệu quả, phù hợp thực tế
Hôm nay (2.6), tại tỉnh Cà Mau, chương trình vận động hiến máu lớn nhất trong năm - Hành trình Đỏ lần thứ X 

sẽ khai mạc. Tại Bình Định, những ngày qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp Trung tâm 
Huyết học và Truyền máu BVĐK tỉnh cùng một số địa phương tích cực chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng để lan tỏa 
tinh thần hiến máu tình nguyện cứu người. 

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Hành trình Đỏ năm 2022 của tỉnh sẽ tiếp nhận 1.000 đơn vị máu. 
- Trong ảnh: Người dân TP Quy Nhơn tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ 2021.                                                                           Ảnh: N.T

Hành trình Đỏ sau 10 lần diễn ra trong cả nước 
đã góp phần thay đổi nhận thức của hàng triệu 
người dân về hiến máu tình nguyện, cơ bản khắc 
phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè. Chương 
trình cũng tạo cơ hội để các trung tâm truyền 
máu, ngành y tế địa phương tập dượt và thuần 
thục quy trình tổ chức hiến máu với số lượng lớn, 
bảo đảm công tác tiếp nhận máu an toàn trong 

điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. 
Riêng tại Bình Định, sau 9 năm hưởng ứng 

tích cực, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện tỉnh, nhận thức của người 
dân trong tỉnh đã nâng lên rất nhiều, biểu hiện 
thuyết phục là tinh thần hiến máu cứu người lan 
tỏa mạnh mẽ trong quãng thời gian dịch Covid-19 
hoành hành.  

được bố trí vào đầu và cuối 
tháng 6 tại huyện Tuy Phước 
và huyện Phù Cát, hoạt động 
còn lại vào giữa tháng 7 tại TP 
Quy Nhơn. 

“Số lượng đơn vị máu tiếp 
nhận tại mỗi hoạt động điểm 
nhấn được tính toán kỹ lưỡng, 

cân chỉnh thỏa đáng giữa thực 
lực của địa phương và nhu cầu 
máu tại thời điểm đó, tuyệt 
đối tránh tình trạng lãng phí 
và thiếu máu bị động phục 
vụ bệnh nhân”, Phó Chủ tịch 
Hội CTĐ tỉnh Phạm Văn Dư  
khẳng định.

(BĐ) - Nhân ngày Quốc tế 
thiếu nhi 1.6, nhiều cơ quan, đơn 
vị, hội, đoàn thể, tổ chức, cá nhân 
đã thăm hỏi và tặng quà bệnh 
nhi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 
khó khăn trong toàn tỉnh. 

Cụ thể, Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh đã đến TTYT 
TP Quy Nhơn thăm hỏi và tặng 
35 suất quà có tổng giá trị 10,5 
triệu đồng cho bệnh nhi đang 
điều trị tại đây (ảnh). Hội CTĐ 
phường Lê Hồng Phong (TP Quy 
Nhơn) phối hợp với Hội Phụ nữ, 
Đoàn Thanh niên phường đến 
thăm và tặng quà cho 20 trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn, khuyết 
tật với tổng số tiền 6 triệu đồng. 

Dịp này, CLB tình nguyện 
viên CTĐ Bạch Mai Trang (thuộc 
Hội CTĐ TX Hoài Nhơn) tổ chức 
trao 400 suất quà cho trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn của TX Hoài 
Nhơn và TP Quy Nhơn. Số quà 
trị giá 10 triệu đồng, do các thành 
viên CLB đóng góp và vận động 

Tặng quà trẻ em khó khăn,  
bệnh nhi nhân dịp Quốc tế thiếu nhi (BĐ) - Sở LĐ-TB&XH vừa 

ban hành văn bản gửi UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
đề nghị chỉ đạo UBND cấp 
xã tuyên truyền các quy định 
về rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo thường xuyên; đề nghị 
công nhận hộ thoát nghèo, 
thoát cận nghèo theo quy định 
tại Quyết định số 24/2021/
QĐ-TTg ngày 16.7.2021 của 

Thủ tướng Chính phủ để 
mọi người dân, hộ nghèo, hộ 
cận nghèo biết và đăng ký  
tham gia. 

Tiếp đó, UBND các xã tiếp 
nhận và thực hiện rà soát; tổng 
hợp, báo cáo kết quả về UBND 
cấp huyện. Phòng LĐ-TB&XH 
các huyện, thị xã, thành phố có 
trách nhiệm theo dõi, hướng 
dẫn UBND cấp xã triển khai 

thực hiện việc này và phối hợp 
với các phòng, ban chuyên môn 
của cấp huyện kiểm tra, giám 
sát mọi khâu. 

Sở LĐ-TB&XH cũng đề 
nghị MTTQ, các hội, đoàn thể 
cấp huyện, xã phối hợp tuyên 
truyền, giám sát, đảm bảo các 
hoạt động diễn ra khách quan, 
công bằng, đúng quy định. 

K.HUÂN

Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh 

nhà hảo tâm hỗ trợ. 
 Ngày 31.5, Hội Người mù 

tỉnh đã tổ chức trao 400 suất quà 
hỗ trợ hội viên, người mù, trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn trong 
toàn tỉnh tại hai điểm tập trung 
ở TX Hoài Nhơn và Văn phòng 
Hội ở TP Quy Nhơn. Mỗi suất 
quà trị giá 300 nghìn đồng, do 
Hội vận động Hội Phước Thiện 
Tam Kỳ Phổ Độ (tỉnh Tây Ninh) 
tài trợ.                         NGỌC NGA

(BĐ) - Theo quyết định của 
Sở LĐ-TB&XH, Tổ khảo sát, 
giám sát việc thực hiện quyền 
của người khuyết tật trong 
tiếp cận và sử dụng công trình 
xây dựng của dự án “Hỗ trợ 
cải thiện chất lượng sống của 
người khuyết tật tại các tỉnh 
bị phun rải nặng chất da cam” 
do Cơ quan Phát triển quốc tế 
Hoa Kỳ (USAID) tài trợ trên 
địa bàn tỉnh có 6 thành viên. 

Tổ trưởng là ông Trương Công 
Thành, Phó Giám đốc Công ty 
CP TAJ Việt Nam; ngoài ra còn 
có 1 tổ phó và 4 thành viên là 
đại diện của Sở Xây dựng, Hội 
Bảo trợ người khuyết tật và Bảo 
vệ quyền trẻ em tỉnh, Sở Y tế, 
Sở LĐ-TB&XH, Chi hội Khuyết 
tật Quy Nhơn. 

Tổ có nhiệm vụ đề xuất một 
số công trình công cộng cần 
phải khảo sát; thực hiện khảo 

sát một số công trình công cộng 
trên địa bàn tỉnh; khảo sát theo 
chuẩn danh mục tiếp cận đã 
được Bộ Xây dựng ban hành; 
giám sát hoạt động cải thiện 
tiếp cận tại các công trình ở 
TP Quy Nhơn, huyện Tây Sơn, 
Phù Mỹ; phối hợp với cán bộ 
Sở Xây dựng đề xuất các công 
trình công cộng xây mới chưa 
tiếp cận, lấy ý kiến của người 
khuyết tật...                          N.N

Thành lập Tổ khảo sát, giám sát thực hiện  
quyền người khuyết tậtẢnh: N.N

Cùng với việc chú trọng 
hiệu quả tiếp nhận và sử dụng 
lượng máu hiến tình nguyện 
của người dân, Ban Tổ chức 
hoạt động hưởng ứng Hành 
trình Đỏ trên địa bàn tỉnh năm 
2022 còn nỗ lực duy trì và phát 
huy tinh thần sẵn sàng hiến 
máu tình nguyện cứu người 
trong cộng đồng và toàn xã 
hội. Theo ông Hà Văn Cát, Chủ 
tịch Hội CTĐ tỉnh, Cơ quan 
Thường trực của Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh, công tác truyền thông 
sẽ được đẩy mạnh để nâng cao 
hơn nữa nhận thức của người 
dân về bệnh tan máu bẩm sinh 
(luôn cần có máu để truyền) 
và nghĩa cử tham gia hiến máu 

tình nguyện cứu người. 
“Sẽ có hoạt động tặng quà 

cho bệnh nhân tan máu bẩm 
sinh khó khăn từ nguồn vận 
động tài trợ; lễ tôn vinh các 
gia đình, cá nhân và tập thể 
có thành tích hiến máu tình 
nguyện nhiều lần cũng như 
tích cực vận động người dân 
tham gia hiến máu ở các cấp 
trong năm 2022”, ông Cát  
cho hay.

Sau hai năm tổ chức với 
quy mô nhỏ do ảnh hưởng từ 
dịch Covid-19, các hoạt động 
hưởng ứng Hành trình Đỏ 
2022 được hy vọng sẽ lan tỏa 
mạnh mẽ trong cộng đồng. Để 
có được điều đó, ông Cát kêu 
gọi sự quan tâm, đặc biệt bố 
trí kinh phí cho các hoạt động, 
đảm bảo quyền lợi người đi 
hiến máu tình nguyện của 
chính quyền, ban chỉ đạo vận 
động hiến máu tình nguyện 
các địa phương, cơ quan,  
đơn vị.

“Trân quý tinh thần thương 
người cần máu và giọt máu 
hiến tình nguyện của từng 
người dân, nhất là những 
người mang trong mình dòng 
máu hiếm, Hội CTĐ tỉnh luôn 
phối hợp chặt chẽ với Trung 
tâm Huyết học và Truyền máu 
BVĐK tỉnh khảo sát kỹ lưỡng 
nhu cầu về máu. Trên cơ sở đó, 
đề ra chỉ tiêu và thời điểm tổ 
chức hiến máu phù hợp. Mong 
chính quyền các địa phương 
quan tâm, thực hiện chính xác 
kế hoạch hưởng ứng Hành 
trình Đỏ nói riêng và hiến 
máu tình nguyện hằng năm 
nói chung, góp phần hạn chế 
máu hiến bị lãng phí, lúc người 
bệnh cần, người cho muốn 
nhưng không đủ điều kiện về 
thời gian và sức khỏe để giúp”, 
ông Cát bày tỏ.

NGỌC TÚ  
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(BĐ) - Ngày 1.6, CA huyện Tây 
Sơn cho biết đã ra quyết định tạm giữ 
hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Thanh 
Hùng (SN 1953), Nguyễn Văn Tiền (SN 
1979), Phan Văn Thông (SN 1966) và 
Trần Quốc Tin (SN 1983, cùng ở xã Tây 
Giang, huyện Tây Sơn) về hành vi đánh 
bạc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

Trước đó, ngày 27.5, qua công tác 
nắm tình hình, CA xã Tây Giang phối 
hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự (CA 

huyện Tây Sơn) bất ngờ kiểm tra và bắt 
quả tang tại nhà ông Phan Văn Thao 
(SN 1971, thôn Thượng Giang 1, xã Tây 
Giang) có các đối tượng đang đánh bạc 
dưới hình thức đánh “bài phỏm” ăn 
thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực 
lượng thu giữ trên chiếu bạc hơn 700 
nghìn đồng, 3 điện thoại di động, cùng 
một số tang vật.

Đáng chú ý, trong quá trình đấu 
tranh với các đối tượng, lực lượng CA 
phát hiện thêm hành vi đánh bạc bằng 

hình thức lô đề của 2 đối tượng. Cụ 
thể, đối tượng Thông thực hiện hành vi 
đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề 
cho nhiều người với số tiền hơn 25 triệu 
đồng; đối tượng Tin thực hiện hành vi 
đánh bạc dưới hình thức mua đề của 
Thông với số tiền hơn 22 triệu đồng.

Được biết, đối tượng Hùng và Tiền 
trước đó đã bị CA huyện Vĩnh Thạnh 
xử phạt hành chính về hành vi đánh 
bạc, chưa được xóa án tích.              

      K.ANH

Vụ án xuất phát từ việc T.T.M.D. 
(huyện Phù Cát) nợ 6,8 triệu đồng; làm 
tiếp viên karaoke cho Đạt và vợ là Huỳnh 
Thị Diễm Hồng (SN 1994, TP Quy Nhơn) 
để trả nợ. Nhưng sau đó, D. không chịu 
tiếp khách theo yêu cầu, bỏ đi chơi nên 
rạng sáng 26.11.2018, Hồng, Đạt rủ Văn 
Võ Công Hậu (SN 1994, TP Quy Nhơn), 
Võ Thanh Duy (SN 1993, huyện Tuy 
Phước) là 2 nhân viên của mình đi tìm và 
bắt D. đưa lên ô tô chở về một khách sạn 
thuộc phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn. 

Tại đây, D. bị Hồng đánh đập và yêu 
cầu trả nợ. Lúc này vợ chồng Đạt, Hồng 
bàn bạc đẩy D. đi chỗ khác vì D. không 
có tiền trả nợ và lười “làm việc”. Sau đó, 
Đạt gọi cho Đỗ Văn Tượng (SN 1976, 
huyện Tuy Phước) trao đổi về việc D. 
đang nợ vợ chồng Đạt 20 triệu đồng, nếu 
Tượng nhận D. về làm tiếp viên cho quán 
Tượng thì phải trả cho Đạt 20 triệu đồng; 
Tượng đồng ý. 

Sau khi thỏa thuận xong, vợ chồng 
Hồng, Đạt dùng ô tô chở D. đến địa chỉ 
90/3 Quang Trung (phường Bình Định, 
TX An Nhơn) giao cho Vũ Cao Nguyên 
(SN 1990, ở tỉnh Kon Tum, nhân viên của 
Tượng); Nguyên đưa cho vợ chồng Đạt 
20 triệu đồng theo sự chỉ đạo của Tượng. 

Tại tòa, các bị cáo Đạt, Hồng, Duy, 
Hậu thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành 
vi phạm tội. Ngược lại, Tượng cho rằng 
mình không chỉ đạo Nguyên đưa 20 triệu 
đồng cho vợ chồng Đạt; lớn tiếng cho 
rằng mình không liên quan gì trong 
chuyện này. Trong khi đó, Nguyên ngụy 
biện: “Sở dĩ đưa tiền cho vợ chồng Đạt 
là vì có quen biết với bị hại. Khi bị hại 
cần thì giúp thôi”. Tuy nhiên, trên thực 
tế, bị hại D. không hề quen biết Tượng, 
Nguyên; D. bị nhóm Đạt, Hồng bắt đưa 
đến quán karaoke của Tượng là do vợ 

Đền tội vì xem con người
như... hàng hóa

Ngày 27.5, phiên tòa sơ thẩm xét 
xử bị cáo Nguyễn Tấn Đạt (SN 1993, 
huyện Tuy Phước) cùng đồng phạm 
phạm tội mua bán người và bắt giữ 
người trái pháp luật đã khép lại với 
những bản án hết sức nghiêm minh.

Theo Thanh tra huyện Tây Sơn, thời 
gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng. Tập trung kiểm tra, thanh tra, xử 
lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo 
dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên 
và nhân dân địa phương quan tâm. Tiến 
hành các cuộc thanh tra có trọng tâm, 
trọng điểm, xử lý nghiêm các vụ việc có 
dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, hoạt động phổ biến, 
tuyên truyền pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng cũng được UBND huyện 
Tây Sơn thường xuyên thực hiện. Năm 
2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ 
chức 11 buổi tuyên truyền pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng với gần 800 
lượt người tham dự.

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện thực hiện nghiêm túc việc công 
khai, minh bạch trong hoạt động ở địa 
phương. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ 
tịch UBND xã Tây Giang, cho biết: Xã 
công khai đầy đủ các lĩnh vực như quy 
trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn 
với cải cách thủ tục hành chính; công 
khai các dự án; công khai việc quản lý, sử 
dụng ngân sách; các loại quỹ… Qua đó, 
tạo điều kiện thuận lợi để người dân, DN, 
các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin 
về hoạt động của địa phương.

Ngoài các biện pháp trên, huyện Tây 
Sơn còn rà soát, lập kế hoạch định kỳ 
chuyển đổi vị trí công tác của công chức 
theo quy định của Luật Phòng, chống 
tham nhũng. Năm 2021, địa phương 
đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 28 
cán bộ, công chức, viên chức theo đúng 
quy định.

Đặc biệt, huyện Tây Sơn thực hiện 
nghiêm việc kiểm soát tài sản, thu nhập 
đối với người có nghĩa vụ phải kê khai 
đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị. Năm 2021, huyện có 97 cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thực hiện kê khai tài sản, 
thu nhập lần đầu với 530 người. Ngoài 
ra, có 85 người thuộc diện kê khai tài 
sản thu nhập hằng năm và kê khai tài 
sản, thu nhập bổ sung đã thực hiện kê 
khai và công khai theo đúng quy định.

MINH NHÂN

QUY NHƠN: 

Phối hợp giải quyết 
các vụ, việc dân sự

(BĐ) - Viện KSND và TAND TP Quy 
Nhơn vừa phối hợp tổ chức lễ ký kết 
Quy chế trong công tác giải quyết các 
vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, 
hành chính, kinh doanh và thương mại, 
lao động.

Quy chế gồm 3 chương, 28 điều, quy 
định nguyên tắc, phương thức, nội dung 
phối hợp liên ngành trong giải quyết các 
vụ, việc dân sự; vụ án hành chính giữa 
2 đơn vị, góp phần bảo vệ quyền công 
dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo 
quy định của pháp luật.

Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm 
giúp kiểm sát viên, thẩm phán, công 
chức hai ngành tiếp tục trao đổi thông 
tin, hỗ trợ nhau trong thụ lý, giải quyết 
và kiểm sát việc thụ lý giải quyết các vụ 
việc dân sự, vụ án hành chính. 

Q.THÀNH

TÂY SƠN: 

Thực hiện thường xuyên, 
liên tục công tác phòng, 
chống tham nhũng

Quang cảnh
 phiên tòa. Ảnh: K.A

CA huyện Phù Mỹ cho biết đã khởi 
tố Nguyễn Như Ý (SN 1994, ở xã Mỹ 
Phong, huyện Phù Mỹ) và Trần Văn Trí 
(SN 1990, ở thị trấn Bình Dương, huyện 
Phù Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép 
chất ma túy.

Khoảng 15 giờ ngày 1.5, sau khi 
nhậu cùng với bạn bè xong, Nguyễn 
Như Ý gọi điện thoại cho Trần Văn Trí 
rủ cùng chơi ma túy. Cả hai đến nhà 

Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2000, ở  xã Mỹ 
Phong) để sử dụng.  

Đến tối 2.5, Trí đi nhậu và tiếp tục rủ 
Nguyễn Văn Tính (SN 2001, ở thị trấn 
Bình Dương) và một số người khác đến 
nhà Hùng để sử dụng ma túy. Khi đến 
nơi, Trí và Tín điều khiển xe đi thẳng 
vào bên trong phòng khách nhà của 
Hùng, thấy có lực lượng CA đang làm 
nhiệm vụ, Trí đã khai nhận chất bột màu 

trắng bên trong nỏ thủy tinh đang mang 
theo là ma túy đá, nên CA huyện Phù 
Mỹ bắt giữ để làm rõ. 

Nghe tin Trí bị bắt, trưa 3.5, Ý đã đến 
cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Phù 
Mỹ đầu thú về việc đã cung cấp ma túy 
cho Trí và Hùng sử dụng. Riêng Hùng đã 
bị CA huyện Phù Mỹ khởi tố, bắt giam về 
hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất 
ma túy trong một vụ án khác.     T.LONG

chồng Đạt định đoạt; bị hại cũng không 
tự nguyện đến làm tiếp viên cho quán 
karaoke của Tượng.

Pháp luật Việt Nam quy định: 
Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng 
vũ lực hoặc thủ đoạn khác thực hiện việc 
chuyển giao hoặc tiếp nhận người để 
giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật 
chất khác là phạm tội mua bán người. 
Vậy nên, hành vi của Đạt, Hồng phạm tội 
“mua bán người” với tình tiết “chuyển 
giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận 
tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác” 
theo Điểm a Khoản 1 Điều 150 Bộ luật 
Hình sự. Tượng, Nguyên phạm tội “mua 
bán người” với tình tiết “tái phạm nguy 
hiểm” được quy định tại Điểm e Khoản 3 
Điều 150 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, Tượng 
và Nguyên đều đã có tiền án, trong đó 
Tượng có 3 tiền án về các tội “Môi giới 
mại dâm”, “Trốn khỏi nơi giam giữ” và 
“Bắt, giữ người trái pháp luật”; Nguyên 
có 2 tiền án về tội cướp tài sản. 

Tuy vậy, các luật sư bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp cho bị cáo Nguyên và Tượng 
lại cho rằng giữa bị hại và bị cáo có quan 
hệ dân sự về nợ nần, vay mượn; do đó 
các bị cáo không phạm tội. 

Trước lời bào chữa này, đại diện viện 
kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa, 
cho rằng: Luật sư có thể đưa ra các tài 
liệu chứng cứ để bảo vệ thân chủ của 
mình. Tuy nhiên, sự thật trong vụ án này 

là bị cáo Hồng, Đạt đã chuyển giao người 
cho bị cáo Nguyên và nhận 20 triệu đồng. 
Điều này cũng có nghĩa bị cáo Nguyên 
trả 20 triệu đồng cho Hồng, Đạt để nhận 
bị hại D. 

“Pháp luật Việt Nam quy định đây là 
hành vi mua bán người, hoàn toàn không 
phải là quan hệ vay mượn dân sự như 
luật sư biện hộ”, ông Đỗ Tấn Phước, đại 
diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại 
phiên tòa lập luận. 

Không những thế, hành vi bắt giữ, 
đánh đập, yêu cầu bị hại trả nợ của bị 
cáo Hồng, Đạt, Hậu và Duy cũng phạm 
vào tội “bắt, giữ người trái pháp luật” 
quy định tại Khoản 1 Điều 157 Bộ luật 
Hình sự.

Hội đồng xét xử nhận định, hành 
vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội. 
Tượng, Nguyên chịu mức án 12 năm 
tù giam về tội “Mua bán người”; Đạt 
7 năm 6 tháng tù giam và Hồng 6 năm 
6 tháng tù giam cùng 2 tội danh “Mua 
bán người” và “Bắt, giữ người trái pháp 
luật”; Duy 1 năm 6 tháng tù giam về tội 
“Bắt, giữ người trái pháp luật” và Hậu 1 
năm 5 tháng 9 ngày tù về tội “Bắt người 
trái pháp luật”. 

Mỗi bản án dành cho các bị cáo cũng 
là bài học cho những ai xem người khác là 
hàng hóa thuộc sở hữu của mình; tự cho 
mình quyền định đoạt số phận của họ.

KIỀU ANH

Đi nhậu, rủ nhau cùng sử dụng ma túy

Triệt xóa ổ cờ bạc
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Bình Định

Việt Nam là một trong hai nước ở châu 
Á - Thái Bình Dương được tổ chức xếp 
hạng S&P nâng bậc tín nhiệm quốc gia dài 
hạn lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”.

Trước đó, vào tháng 4.2019, tổ chức 
này cũng nâng từ mức BB- lên BB.

Theo dõi lịch sử xếp hạng tín nhiệm 
của Việt Nam mới thấy, để đạt mức BB+ 
là một nỗ lực bền bỉ.

Để đạt mức BB, Việt Nam đã mất tới 
9 năm (từ tháng 12.2010). Còn để từ BB 
lên BB+, Việt Nam rút ngắn được thời 
gian khi chỉ mất 3 năm.

S&P nâng hệ số tín nhiệm quốc gia 
của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận nền 
kinh tế đang trên đà phục hồi vững chắc 
trong bối cảnh Chính phủ gỡ bỏ các hạn 
chế di chuyển trong nước và xuyên biên 
giới; tỷ lệ tiêm chủng được cải thiện ấn 
tượng. Cùng với đó là sự cải thiện rõ rệt 
về quy trình, thủ tục hành chính; triển 
vọng kinh tế mạnh mẽ, vị thế đối ngoại 
vững vàng và thu hút dòng vốn FDI bất 
chấp gián đoạn do đại dịch…

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm này cũng 
đánh giá thu nhập bình quân đầu người 
của Việt Nam đã tăng nhanh chóng vài 

Việt Nam sẽ đón nhận nhiều dòng vốn quốc tế hơn khi được thăng hạng.                                      Ảnh minh họa

Việt Nam thăng hạng 
tín nhiệm quốc gia

năm gần đây với mức tăng trưởng thực 
10 năm là 4,8%, cao hơn mức trung bình 
các quốc gia có thu nhập tương đồng.

Triển vọng “Ổn định” thể hiện dự 
báo của S&P trong 12 - 24 tháng tiếp 

theo, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục 
hồi, vượt qua các khó khăn trong hai 
năm qua, góp phần củng cố vị thế đối 
ngoại và kiềm chế thâm hụt ngân sách.

 (Theo vietnamnet.vn)

Tăng cường 
triển khai công tác 
xây dựng văn hóa 
học đường

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 
vừa ký Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 1.6.2022 
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 
triển khai công tác xây dựng văn hóa 
học đường.

Văn hóa học đường là một môi 
trường quan trọng để rèn luyện nhân 
cách và giáo dục thế hệ trẻ thành 
những con người phát triển toàn diện 
đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, 
tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có 
ý thức và trách nhiệm với đất nước, 
cộng đồng, gia đình và bản thân.

Thực tế vẫn còn một bộ phận học 
sinh, sinh viên, nhà giáo biểu hiện lệch 
chuẩn về đạo đức, lối sống văn hóa, 
hành vi ứng xử trên bình diện xã hội 
và môi trường học đường. Ở một số 
địa phương, công tác xây dựng văn 
hóa học đường chưa được các cấp, 
các ngành quan tâm đúng mức, sự 
phối hợp giữa nhà trường, gia đình, 
xã hội còn thiếu chặt chẽ; nội dung, 
hình thức tổ chức các hoạt động giáo 
dục văn hóa học đường ở một số nơi 
còn bất cập, thiếu hấp dẫn.

Chỉ thị được ban hành nhằm khắc 
phục tình trạng trên, nâng cao hiệu 
quả công tác xây dựng văn hóa học 
đường, trong đó chú trọng hoàn thiện 
các quy định về: Quy tắc ứng xử trong 
các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 
giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục 
thường xuyên; Chuẩn nghề nghiệp 
nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; 
điều lệ các cấp học, quy chế đánh 
giá hạnh kiểm, kết quả học tập, rèn 
luyện của học sinh, sinh viên; Nghiên 
cứu rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ các 
quy định, các loại chuẩn, tiêu chuẩn 
có tính hình thức, cứng nhắc, không 
phát huy được tính sáng tạo, chủ 
động ở các cấp cơ sở giáo dục, không 
phù hợp với thực tiễn, dẫn tới bệnh 
thành tích trong giáo dục.                  

(Theo baochinhphu.vn)

Ngày 31.5, Bộ CA cho biết nhằm 
triển khai Luật xuất cảnh, nhập cảnh 
của công dân Việt Nam, Bộ đã ban hành 
Thông tư số 73/2021 quy định về mẫu 
hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu 
mẫu liên quan.

Theo đó, từ ngày 1.7, Bộ CA sẽ bắt 
đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông 

mẫu mới với nhiều cải tiến cho công 
dân, vừa mang tính đặc trưng, dân tộc, 
vừa đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó 
làm giả.

Vì vậy, từ nay đến ngày 1.7, Bộ CA 
chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu 
cũ cho công dân trong trường hợp cần 
thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa 

bệnh, có quyết định đi công tác hoặc có 
vé máy bay…

Trường hợp chưa cần thiết, đề nghị 
người dân đến cơ quan quản lý xuất 
nhập cảnh nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ 
ngày 1.7 để được nhận và sử dụng hộ 
chiếu phổ thông theo mẫu mới.

 (Theo Tuổi trẻ)

Bộ Y tế vừa có Công điện 708/CĐ-
BYT gửi các tỉnh, thành phố về việc tiếp 
nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng 
Covid-19.

Theo Bộ Y tế, ngày 16.5, Viện Vệ sinh 
dịch tễ Trung ương đã ban hành Quyết 
định số 743/QĐ-VSDTTW về việc phân 
bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 146 và 
147; tuy nhiên theo báo cáo của Viện, 
một số địa phương vẫn chưa tiếp nhận 
số vắc xin được phân bổ hoặc có văn bản 
đề nghị không nhận hoặc điều chuyển.

Để tăng cường công tác tiêm chủng 
nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và 
tránh lãng phí; Bộ Y tế điện và đề nghị 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy;  

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em. 

Bộ Y tế tiếp tục phản ánh việc nhiều địa phương 
không nhận vắc xin phòng Covid-19

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở 
Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương 
tiếp nhận và triển khai tiêm chủng đối 
với số lượng vắc xin được phân bổ đợt 

146 và 147, đảm bảo sử dụng hiệu quả.
Các địa phương đẩy mạnh việc tiêm 

mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, 
hoàn thành trong quý II/2022 theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ và tiêm cho trẻ 
từ 5- dưới 12 tuổi. Đồng thời, xây dựng kế 
hoạch và tổ chức tiêm chủng mũi 4 cho đối 
tượng cần tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo Bộ Y tế, nếu địa phương nào 
không tiếp nhận đủ vắc xin sử dụng để 
tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi 
trở lên, cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi và 
không rà soát đủ đối tượng thuộc diện 
phải tiêm, để xảy ra dịch tại địa phương 
thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(Theo Báo Tin tức)

Sau điều chỉnh từ liên Bộ Công 
Thương - Tài chính, giá xăng RON 95 
từ 15 giờ ngày 1.6 đã vượt 31.000 đồng 
một lít, ở mức 31.570 đồng. Xăng E5 
RON 92 cũng tăng thêm 600 đồng, lên 
mức 30.230 đồng một lít.

Giá các mặt hàng dầu đều tăng. 
Dầu hỏa là 25.340 đồng một lít, tăng  
940 đồng. Dầu diesel lên 26.390 đồng 
một lít, tăng 840 đồng. Dầu mazut là 
20.900 đồng một kg, tăng 310 đồng.

Đây lần tăng giá thứ 5 kể từ ngày 21.4 
đến nay. Tổng cộng giá xăng RON 95  
đắt thêm 4.260 đồng một lít, E5 RON 92 
cũng tăng thêm 3.760 đồng một lít.

(Theo VnExpress.net)

Giá xăng vượt 
31.000 đồng một lít

Cửa hàng xăng dầu tại Hà Đông, Hà Nội chiều 1.6. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc 
tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh 
đậu mùa khỉ, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn chỉ 
đạo các cơ quan chức năng liên quan 
kịp thời triển khai các biện pháp phòng, 
chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong.

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tăng 
cường giám sát, phát hiện các trường hợp 
nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, nhất là các 
trường hợp đi về từ các quốc gia đang 
lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ.

Cùng với đó, các cơ sở y tế tăng 
cường giám sát phát hiện các trường 
hợp nghi ngờ, trường hợp có thể mắc 
bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn. Khi phát 
hiện, các đơn vị báo cáo ngay Sở Y tế, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối 
hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 
để chẩn đoán xác định ca bệnh.

Các cơ quan chức năng cần chủ động 
phối hợp với các cơ quan truyền thông, 
báo chí và các cơ quan liên quan tăng 
cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
cho người dân về tình hình bệnh đậu 
mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống 
tạm thời theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh đậu 
mùa khỉ có thể lây từ người sang người khi 
tiếp xúc gần gũi, lây qua vết thương, dịch cơ 
thể, giọt bắn và qua tiếp xúc với các vật dụng 
bị nhiễm mầm bệnh như chăn, ga, gối, đệm.

Bệnh thường diễn biến nặng ở trẻ 

em, phụ nữ có thai hoặc người bị suy 
giảm miễn dịch; thời gian ủ bệnh từ  
5 đến 21 ngày.

Bệnh đậu mùa khỉ có các triệu 
chứng tương tự như bệnh đậu mùa, 
tuy nhiên hay gặp tổn thương da toàn 
thân và có hạch to.

Tính đến ngày 25.5.2022, thế giới đã 
ghi nhận trên 158 trường hợp mắc bệnh, 
117 trường hợp nghi ngờ tại 19 quốc gia 
và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. 
Các ca bệnh được phát hiện đều không 
có tiền sử đi về từ vùng có dịch và các 
quốc gia ghi nhận ca bệnh chưa từng lưu 
hành dịch bệnh đậu mùa khỉ trước đây.

(Theo TTXVN/Tin tức)

Lạng Sơn tăng cường giám sát bệnh đậu mùa khỉ tại cửa khẩu

Từ ngày 1.7, Bộ Công an cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ NĂM, 2.6.2022
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

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).

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.

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

THÔNG BÁO 
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC

VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2022
1. Số lượng viên chức cần tuyển là: 65 viên chức làm việc 

tại các cơ sở giáo dục Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non 
trên địa bàn TP Quy Nhơn.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển: 
Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/

NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ.
3. Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, 

kể từ ngày 01.6.2022 đến ngày 30.6.2022.
4. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND thành phố Quy 
Nhơn - Số 30 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

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

Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định có phát hành hồ sơ 
mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Xây lắp Cửa hàng Tuy Phước”.

Trân trọng kính mời các nhà thầu có nhu cầu tham gia chào 
giá cạnh tranh xin liên hệ:

Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định. 
Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256 3522453 gặp chị Diệp Cẩm Nhung để 

nhận hồ sơ.
Thời hạn phát hành và nộp hồ sơ chào giá: Từ 07 giờ ngày 

06.6.2022 đến trước 07 giờ ngày 15.6.2022.
Xin trân trọng!

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

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

NGÀY VÀ ĐÊM 2.6.2022
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THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuộc đấu giá.

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

- 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty phát hành)
- 01 chứng từ nộp tiền đặt trước
- 01 bản sao giấy CMND hoặc giấy chứng nhận ĐKKD
- 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ
- 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)
* Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công 

ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.
6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết Thông 

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

7. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
8. Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá 

bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
9. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ 30 phút thứ Bảy 

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

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

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

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

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

12. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Sở Tài chính Bình Định.
	Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 - Diên Hồng, TP Quy Nhơn; 

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

Xem website: https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn

   

THỨ BA, NGÀY 7.6.2022: TP Quy Nhơn: 5h30-17h30: Các TBA Cao 
đẳng Y tế, Nhà thờ Lớn, Phan Bội Châu 3, Lê Thánh Tôn 1, Trần Bình Trọng, 
BV Đa khoa thành phố 1, 2, Đinh Bộ Lĩnh. 9h-11h30: TBA ABC - phường 
Bùi Thị Xuân. TX An Nhơn: 5h-14h30: Xã Nhơn Phong, Nhơn Hạnh. 
5h-15h30: TBA Lộc Thuận 2. H. Phù Cát: 7h50-10h10: Thôn Chánh Lý- 
xã Cát Tường. 10h20-12h40: Thôn Chánh Nhơn - xã Cát Nhơn. 13h20-
14h40: Thôn Mỹ Thuận - xã Cát Hưng. 14h50-16h10: Thôn Đại Hào - xã 
Cát Nhơn. H. Phù Mỹ: 7h30-9h: Lộ Đông TBA Vân Trường và lộ Tây TBA 
Vân Trường 2 - xã Mỹ Phong. 7h15-8h45: TBA Đá Đông Á - xã Mỹ Hòa. 
9h-10h30: TBA Mỏ đá 380 -xã Mỹ Hòa. 14h45-16h15: TBA Lê Minh Công - 
xã Mỹ Quang. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h15: KH thôn Thành Sơn, Thành Sơn 
Tây - xã Hoài Châu. H. Tây Sơn: 6h30-14h: Khu vực TBA T1, T2, T3, Bơm 
Đại Chí, UB Tây An và Trà Sơn - xã Tây An.

THỨ TƯ, NGÀY 8.6.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Bà Chị. H. 
Phù Mỹ: 7h30-9h45: TBA Thái An - xã Mỹ An. 7h30-10h: TBA Bình Trị - xã 
Mỹ Quang.

THỨ NĂM, NGÀY 9.6.2022: H. Phù Mỹ: 7h30-9h: Các TBA Trung 
Thành, XN Gạch 1, XN Gạch 2 - xã Mỹ Quang. H. Hoài Ân: 7h-9h30: Đội 
4, 5, 6, 7 - xã Ân Hữu và xã Đăk Mang. H. Tây Sơn: 7h-8h30: Các TBA 
Núi Ngang, Hòa Sơn 3, Hòa Sơn 2, Hòa Hiệp, Hòa Bình, Chiếu sáng số 
4 - xã Bình Tường; TBA Bình Liên 2 - xã Tây Giang; khu vực xã Vĩnh An. 
8h30-15h30: Các TBA Đập Định Bình 4 - xã Vĩnh Hảo; khu vực các TBA Duy 
Tùng, Giang Đạt Thành, Nhật Khánh 2, Thành Ngân 1, Thành Ngân 2, Huy 
Hoàng Thiện, sông Kôn Granite, Tiên Thuận 3, T1.10, TD3.1 - xã Tây Thuận; 
khu vực Nam Giang, cầu Tràn, Đồng Tràm, xóm 3, Nam Giang 1, Điện mặt 
trời TĐH Đà Nẵng, ĐMT Quảng Nam, Điện mặt trời KTĐ Việt Nam, VLXD 
Tâm Tín và Gạch ngói Xuân Hải - xã Tây Giang. 15h30-17h00: Các TBA Núi 
Ngang, Hòa Sơn 3, Hòa Sơn 2, Hòa Hiệp, Hòa Bình, Chiếu sáng số 4 - xã 
Bình Tường; TBA Bình Liên 2 - xã Tây Giang; khu vực xã Vĩnh An. 6h30-
12h45: Khu vực các TBA Đập Bộng, Bình Nghi, xóm Trung, Bình Nghi 4, 

Minh Tài, KSH Phú Tài, Hiệp Tiến Thành, Đồng Cẩm Trên, Phân sinh hóa 
sông Kôn và Đồng Cẩm Dưới - xã Bình Nghi.

THỨ SÁU, NGÀY 10.6.2022: TP Quy Nhơn: 8h-14h: TBA Me Tro 1, 2. 
H. Tây Sơn: 7h-9h30: Các TBA Thuận Hòa 1, Thuận Hòa 2 - xã Bình Tân. 

THỨ BẢY, NGÀY 11.6.2022:  H. Vĩnh Thạnh: 7h45-9h15: TBA Trung 
tâm huyện -TT Vĩnh Thạnh. 9h30-11h: TBA Khu dân cư TT Vĩnh Thạnh.

CHỦ NHẬT, NGÀY 12.6.2022: TP Quy Nhơn: 5h30-16h45: Các TBA 
Nhơn Bình 2, 6, 10, Đào Tấn 3. 6h-17h: Công ty Bê tông Mê Kông, Văn 
Minh, Nguyên Đạt, Hồng Lĩnh, Năng lượng SH Tín Nhân, Phước Tiến, Việt 
Ý; các TBA Điện mặt trời Hòa Trung Phát và Hòa Trung Phát 2, Trường Phát, 
Thành Đạt, Nam Quang, Quang Minh Thông. NLSH Tín Nhân, Điện mặt 
trời Quang Minh Thông, Điện mặt trời Nam Quang, khu vực dân cư KV 8, 
khu dân cư chợ Trại - phường Trần Quang Diệu; thôn Thanh Long, Mỹ Lợi. 
H. Vân Canh: 6h-17h: Khu vực huyện Vân Canh. H. Tuy Phước: 6h-17h: 
Khu vực xã Phước Thành. H. An Lão: 7h-13h: Các TBA An Tân 1, Hưng 
Nhơn, Hưng Nhơn 2; các TBA khu vực xã An Vinh, An Trung, An Dũng, An 
Hưng và khu vực TT An Lão.

THỨ HAI, NGÀY 13.6.2022: TP Quy Nhơn: 4h30-17h: Các TBA NH 
Đông Á, Trần Hưng Đạo 3, Cẩm Thượng, Nguyễn Văn Bé, Petec, Phan 
Đình Phùng 1, 2, 3, Bạch Đằng, Ỷ Lan, Bến xe, Hoàng Hoa Thám 2, Đoàn 
Thị Điểm 1, 2. H. Tuy Phước: 7h45-9h30: TBA Phổ Trạch 3. TX An Nhơn: 
13h50-15h10: TBA Tân Nghi 5. H. Phù Mỹ: 13h30-16h45: Các TBA: Vĩnh 
Lợi, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3, Vĩnh Lợi 4, Võ Thành Long, Cấp điện XD cầu Đề 
Gi xã Mỹ Thành. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h45: Khu phố Thiết Đính Bắc - 
phường Bồng Sơn; khu chế biến thủy sản Tam Quan Bắc.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử 
dụng điện trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công 
việc phù hợp. Đối với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của 
lưới điện thì Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa 
nhanh chóng. Trung tâm CSKH: 19001909. 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 23/2022 từ ngày 7.6.2022 đến ngày 13.6.2022
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Bình Định

TIN VẮN

Bà Valentina Matviyenko, Chủ tịch 
Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện 
Nga), cho biết Nga sẵn sàng đàm phán và 
ký các thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS, tuyên bố 
trên được đưa ra trong khuôn khổ cuộc 
hội đàm giữa Chủ tịch Hội đồng Liên 
bang Nga Valentina Matviyenko với 
Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi. 
Một phái đoàn của Hội đồng Liên bang 
Nga do bà Matviyenko dẫn đầu đang có 
chuyến thăm chính thức Mozambique từ 
ngày 30.5 - 1.6.

“Chúng tôi để ngỏ khả năng đàm 
phán. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan 
điểm rằng các giải pháp ngoại giao, 
hòa bình là cần thiết. Nhưng cả hai 
bên cần có ý chí để thực hiện điều đó. 
Chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi đã 
sẵn sàng xúc tiến các cuộc đàm phán 
và ký các thỏa thuận dân sự hướng đến 
hòa bình ở Ukraine, nhưng chúng tôi 
không thấy phản ứng nào từ Kiev”, bà 
Matviyenko nói.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga 
cũng nhắc lại rằng trước khi bắt đầu 
chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, 

Nga tuyên bố sẵn sàng 
ký thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Nga đã đàm phán với các đối tác 
phương Tây và Mỹ yêu cầu đảm bảo 
an ninh chung, không thể chia cắt 
trên lục địa châu Âu, theo các cam 

Quân đội Nga tiếp quản nhà máy gang thép Azovstal ở Mariupol, Ukraine.                Ảnh: REUTERS

kết trong tất cả các văn kiện quốc tế. 
Rất tiếc, chúng tôi không nhận được 
phản hồi thích đáng nào. 

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Ngày 31.5, Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) cho biết vi rút gây bệnh đậu mùa 
khỉ đã lan ra 30 quốc gia trên thế giới 
với trên 550 ca mắc đã được ghi nhận.

Trao đổi với báo giới, TS Rosamund 
Lewis, chuyên gia phụ trách các bệnh 
đậu mùa trong chương trình khẩn cấp 
của WHO, cho biết: “Hiện nay chúng tôi 
đã thống kê được trên 550 ca mắc bệnh 
đậu mùa khỉ được xác nhận ở 30 quốc 
gia trên 4 trong 6 khu vực của WHO”.

WHO: 

Bệnh đậu mùa khỉ
đã lan ra 30 quốc gia

Các em nhỏ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: WHO/TTXVN

Bộ Ngoại giao Philippines ngày 
1.6 tiết lộ vào ngày 13.4, họ đã triệu 
quan chức tại đại sứ quán Trung Quốc 
ở Manila để phản đối hành vi quấy rối 
tàu RV Legend đang “thực hiện một 
nghiên cứu khoa học hàng hải” trên 
Biển Đông.

Giới chức Philippines không nói rõ 
tàu hải cảnh Trung Quốc có hành vi 
quấy rối tàu khảo sát RV Legend vào 
thời gian và địa điểm cụ thể nào.

Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng 

hải châu Á (AMTI) tuần trước cho biết 
tàu RV Legend bị tàu hải cảnh Trung 
Quốc bám đuôi ở cự ly gần tại khu vực 
phía Tây Bắc đảo Luzon.

AMTI thêm rằng trong tháng 4, các 
tàu hải cảnh Trung Quốc đã hai lần 
quấy rối các tàu thương mại và nghiên 
cứu cho rằng, những hành động này 
tạo ra “nguy cơ va chạm cao trên biển”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila 
chưa bình luận về những thông tin trên.

(Theo VnExpress.net)

Philippines tố tàu hải cảnh Trung Quốc quấy rối ở Biển Đông

Tàu hải cảnh Trung Quốc (bên trái) và tàu tuần 
duyên Philippines ở Biển Đông hồi tháng 3.

Ảnh: AFP

Hãng thông tấn Interfax dẫn thông 
báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các 
lực lượng hạt nhân của nước này đã tổ 
chức các cuộc tập trận tại tỉnh Ivanovo, 
phía Đông Bắc Moskva trong ngày 1.6.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 
1.000 binh lính đang tham gia các cuộc 
diễn tập cường độ cao cùng với hơn 
100 phương tiện và trang thiết bị quân 
sự, bao gồm các bệ phóng tên lửa liên 
lục địa Yars.

Thông tin về các cuộc diễn tập của 

các lực lượng hạt nhân Nga được đưa 
ra trong bối cảnh ngày 31.5, Tổng thống 
Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ 
cung cấp các loại pháo hiện đại cho 
Ukraine.

Một số quan chức Mỹ tiết lộ đó là 
Hệ thống rocket pháo binh cơ động cao 
(HIMARS) có tầm bắn đến 80 km, theo 
Hãng tin Reuters. Washington mong 
muốn Kiev có thể sử dụng các hệ thống 
rocket này tại khu vực Donbass ở miền 
Đông Ukraine.                     (Theo TTO)

Các lực lượng hạt nhân Nga tập trận

Các quân nhân Nga đứng xếp hàng trước các 
hệ thống tên lửa liên lục địa Yars, khi chuẩn bị 
cho buổi lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng 
9.5 tại quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga.

Ảnh: GETTY IMAGES

Chính phủ Indonesia vừa quyết định 
mở rộng danh sách cấp thị thực khi đến 
(VoA) cho du khách từ 72 quốc gia, tăng 
12 quốc gia so với trước.

Trong một tuyên bố ngày 30.5, 
người phát ngôn Tổng cục Di trú 
Achmad Nur Saleh cho biết 12 quốc 
gia mới được bổ sung vào danh sách 
cấp VoA của Indonesia bao gồm: 
Bahrain, Belarus, Bosnia, Kuwait, Ai 
Cập, Maroc, Oman, Peru, Nga, Serbia, 
Ukraine và Jordan.    

Ông Achmad quyết định mới này 
không bổ sung hoặc thay đổi các điểm 
nhập cảnh cung cấp dịch vụ VoA. Nội 
dung này được quy định trong Thông 
tư của Tổng cục trưởng Di trú về các cơ 
sở nhập cảnh nhằm hỗ trợ du lịch bền 
vững trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Như vậy, khách du lịch từ 72 quốc 
gia có thể nhập cảnh và xin cấp VoA tại 
9 sân bay, 11 cảng biển và 4 cửa khẩu 
biên giới đã được giới chức Indonesia 
chỉ định.         (Theo Báo Tin Tức)

 Ngày 31.5, Tổng thư ký LHQ 
Antonio Guterres nhấn mạnh cần 
gia hạn và thực thi đầy đủ thỏa thuận 
ngừng bắn có hiệu lực trong 2 tháng 
trên toàn lãnh thổ Yemen.
 Ngày 1.6, Tổng thống Ukraine 

Vladimir Zelensky nói rằng tình hình 
tại miền Đông nước này đang vô cùng 
cam go, thừa nhận có khoảng 60 - 100 
quân nhân nước này tử trận mỗi ngày.
 Ngày 31.5, Bộ Quốc phòng Anh 

cho biết nước này sẽ nâng cấp kho tên 
lửa Tomahawk tiêu diệt các mục tiêu 
mặt đất (TLAM) hiện có trên các tàu 
ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh theo 
thỏa thuận mới trị giá 344 triệu USD với 
chính phủ Mỹ.
 Văn phòng điều phối các vấn đề 

nhân đạo của LHQ (OCHA) ngày 31.5 
cho biết tổng số người cần được hỗ trợ 
nhân đạo và bảo vệ ở Somalia đã tăng 
từ 5,9 triệu người năm 2021 lên 7,7 triệu 
người hiện nay.
 Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 

13 người khác bị thương trong vụ nổ 
xảy ra ngày 1.6 tại một quán ăn ở tỉnh 
Hồ Nam, Trung Quốc.
 Ngày 31.5, một nguồn tin cảnh 

sát cho biết một vụ nổ bom đã xảy ra tại 
một quận sầm uất tại trung tâm TP Yangon 
(Myanmar), khiến 1 người thiệt mạng và 9 
người bị thương.                    (Theo TTXVN)

Bà Lewis nhận định bệnh đậu mùa 
khỉ đang cùng một lúc bùng phát ở nhiều 
nơi, trong thời gian tương đối ngắn. Chỉ 
trong vài ngày và vài tuần, số ca mắc đã 
tăng vọt lên trên 500 ca và đây là điều 
chưa từng được ghi nhận trước đây.

TS Lewis cho biết ở thời điểm hiện 
tại, WHO không tin rằng đợt bùng phát 
bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi sẽ 
dẫn đến một đại dịch. WHO đang xem 
xét liệu xu hướng bùng phát bệnh đậu 
mùa khỉ có được coi là tình trạng y tế 
công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc 
tế (PHEIC) như với Covid-19 hay Ebola 
hay không, qua đó giúp đẩy nhanh quá 
trình nghiên cứu và tài trợ để ngăn chặn 
bệnh dịch.

Cùng ngày, Văn phòng WHO tại châu 
Phi cho biết từ đầu năm tới nay, có 7 
quốc gia trong khu vực đã ghi nhận 44 
ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và 1.392 ca 
nghi mắc.             (Theo Vietnam+)

Indonesia mở rộng cấp thị thực khi đến cho du khách

Hành khách tại sân bay Juanda ở Sidoarjo, 
Indonesia.       Ảnh: AFP/TTXVN


