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CHỌN SÁCH GIÁO KHOA: 

Khách quan, phù hợp
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Phụ huynh học sinh tìm hiểu chọn mua SGK tại nhà sách thuộc Công ty CP Văn hóa Giáo dục Gia Lai - Chi nhánh Bình Định.                                     Ảnh: M.H
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Sôi nổi chiến dịch 
tình nguyện hè

u 3

NHÂN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (5.6): 

Lan tỏa thông điệp 
bảo vệ môi trường
Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan quản 
lý nhà nước, công tác tuyên truyền đến 
nhiều tầng lớp nhân dân để cùng tham 
gia các hoạt động bảo vệ môi trường đã 
được quan tâm hơn trong thời gian qua, 
tạo sức lan tỏa đến nhiều địa phương, 
nhiều đối tượng.

u4

LẤN CHIẾM MẶT NƯỚC ĐẦM THỊ NẠI 
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÁI PHÉP:

Cương quyết xử lý, 
không để tái diễn

Chuyển đổi số chỉ thành công nếu có sự tham gia 
của toàn dân, của tất cả các cơ quan, tổ chức

Gặp mặt, tuyên dương HLV, VĐV 
đạt thành tích cao tại SEA Games 31

u8

Tinh vi thủ đoạn 
lừa đảo

Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2 do Công ty CP Năng 
lượng FICO Bình Định làm chủ đầu tư có 6 trụ turbine, công suất 5 MW/
turbine, tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng. Dù đã hoàn thành và đủ điều 
kiện hoạt động nhưng nhà máy này chưa thể vận hành thương mại. 
Ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công Thương đã cho Báo Bình Định 
biết lý do, vướng mắc của tình trạng trên. 

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ NHƠN HỘI - GIAI ĐOẠN 2 CHƯA THỂ VẬN HÀNH: 

Do chưa được công nhận 
ngày vận hành thương mại
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Bình Định

(BĐ) - Đó là phát biểu của 
đồng chí Hồ Quốc Dũng - Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 
(BCĐ) chuyển đổi số tỉnh tại 
phiên họp thứ nhất của BCĐ 
chuyển đổi số tỉnh, sáng 3.6.

Tại phiên họp, sau khi nghe 
ý kiến của các thành viên BCĐ, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
khẳng định: “Chuyển đổi số 
chỉ thành công nếu có sự tham 
gia của toàn dân, của tất cả các 
cơ quan, tổ chức. Đây là nhiệm 
vụ cấp bách, trọng tâm được 
Đảng, Nhà nước quan tâm”. 

Tại Bình Định, kế hoạch 
triển khai chuyển đổi số bước 
đầu đã đem lại những kết 
quả tích cực. Tuy nhiên, theo 
Bí thư Tỉnh ủy vẫn còn nhiều 
khó khăn, hạn chế. Đơn cử 

như về cơ chế, chính sách để 
thực hiện kế hoạch chuyển đổi 
số trên địa bàn tỉnh chưa ban 
hành kịp thời, dẫn đến các cơ 
quan, đơn vị, người đứng đầu 
còn lúng túng trong việc triển 
khai. Hạ tầng số được đầu tư từ 
nhiều nguồn lực và còn thiếu 
đồng bộ. Nguồn lực chuyển đổi 
số, trong đó có nguồn lực con 
người và cả kinh phí phục vụ 
chuyển đổi số chưa được quan 
tâm đúng mức…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng nhấn mạnh: Từ nay 
đến năm 2025, Bình Định nỗ 
lực, phấn đấu nằm trong top 
10 toàn quốc về chỉ số chính 
quyền số, kinh tế số, xã hội số. 
Hoàn thành các mục tiêu về 
chuyển đổi số đã đề ra trong 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XX.
Để hoàn thành các mục tiêu 

này, nhiệm vụ quan trọng đầu 
tiên là chuyển đổi nhận thức. 
Giải pháp cụ thể là đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, quán 
triệt, học tập, nâng cao nhận 
thức của các cấp, các ngành, 
cán bộ, đảng viên, cộng đồng 
DN và người dân về sự cần 
thiết và tính cấp thiết của 
chuyển đổi số. Người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền các 
cấp chịu trách nhiệm trực 
tiếp về chuyển đổi số trong 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, lĩnh 
vực, địa bàn phụ trách; tiên 
phong, đi đầu trong chuyển 
đổi số để nâng cao năng lực 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
của địa phương, đơn vị mình. 
Kinh nghiệm cho thấy, người 

đứng đầu các sở, ban, ngành, 
cơ quan, đơn vị, DN có trách 
nhiệm, quan tâm đến kế hoạch 
thì triển khai chuyển đổi số 
rất nhanh, hiệu quả và ngược 
lại. Bên cạnh đó, cần tập trung 
phát triển hạ tầng số (trong đó 
có xây dựng kho cơ sở dữ liệu 
dùng chung). 

“Sau phiên họp thứ nhất, 
các sở, ban, ngành, chính 
quyền địa phương phải khẩn 
trương xây dựng kế hoạch 
chuyển đổi số, triển khai quyết 
liệt các giải pháp thực hiện 
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 
20.9.2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển 
đổi số tỉnh Bình Định đến năm 
2025, định hướng đến năm 
2030. Tập trung phát triển 
nguồn lực, trong đó tính toán, 

xây dựng cơ chế, chính sách 
riêng về đào tạo, bồi dưỡng, 
thu hút các nguồn nhân lực 
chất lượng cao, chuyên gia… 
để thực hiện chuyển đổi số”, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
chỉ đạo.

Trong bối cảnh nguồn kinh 
phí của tỉnh còn khó khăn, Bí 
thư Tỉnh ủy yêu cầu cần chọn 
một số lĩnh vực trọng tâm, thiết 
thực mang tính cải thiện, nâng 
cao chất lượng đời sống người 
dân, DN, phục vụ phát triển 
KT-XH của tỉnh để tập trung 
triển khai; trong đó, ưu tiên các 
lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, 
nông nghiệp, công thương, kế 
hoạch đầu tư; đồng thời, sớm 
hoàn thiện hồ sơ đề án để tham 
gia Chuỗi Công viên phần mềm 
Quang Trung…       TRỌNG LỢI

Gặp mặt, tuyên dương HLV, VĐV đạt 
thành tích cao tại SEA Games 31 

(BĐ) - Chiều 3.6, UBND 
tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên 
dương các HLV, VĐV giành 
thành tích cao tại SEA Games 
31 và Giải vô địch bóng ném 
bãi biển châu Á năm 2022. Dự 
buổi gặp mặt có các đồng chí: 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Phi 
Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh 
Xuân - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, 
ngành, địa phương, đại diện 
gia đình các VĐV…

Tại SEA Games 31, tỉnh 
Bình Định có 1 trưởng đoàn, 
1 HLV, 4 VĐV và 9 trọng tài 
tham gia. Qua đó, đóng góp 
4 HCV, 1 HCB vào thành tích 
chung của đoàn thể thao Việt 
Nam. Trong đó, VĐV Phạm 
Thị Hồng Lệ đoạt HCV cự ly 
10.000 m và HCB cự ly 5.000 m 
môn điền kinh; VĐV Nguyễn 
Thị Hằng Nga bảo vệ thành 
công HCV hạng cân 48 kg môn 
kickboxing. VĐV Võ Bé Tư 
cùng với đội tuyển bóng ném 
nữ Việt Nam giành HCV môn 

bóng ném nữ trong nhà; VĐV 
Lý Công Hoàng Anh cùng đội 
tuyển U23 Việt Nam bảo vệ 
thành công HCV môn bóng 
đá nam. Trưởng đoàn Bộ môn 
kickboxing Bùi Trung Hiếu và 
HLV đội tuyển kickboxing Việt 
Nam Trần Đình Đô đã tham 
gia huấn luyện và chỉ đạo thi 
đấu, đạt thành tích xuất sắc: 5 
HCV, 6 HCĐ. Đây là kỳ SEA 
Games thành công nhất trong 
lịch sử của thể thao Bình Định 
từ trước đến nay.

Trước đó, ở Giải vô địch 
bóng ném bãi biển châu Á 
năm 2022 tổ chức tại Bangkok 
(Thái Lan) từ ngày 23.4 - 1.5, 
đội tuyển bóng ném bãi biển 
nữ Việt Nam, với sự góp mặt 
của HLV Nguyễn Thái Hòa và 
VĐV Đỗ Thị Kim Yến (thành 
viên đội tuyển bóng ném Bình 
Định) giành chức vô địch, qua 
đó đoạt tấm vé duy nhất của 
châu Á dự giải thế giới (World 
Games) tại Hy Lạp và Thế Vận 
hội (Olympic) tại Mỹ. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long chúc mừng và đánh 
giá cao thành tích đặc biệt mà 
các HLV, VĐV giành được tại 

các giải thể thao châu Á và 
Đông Nam Á vừa qua, nhất 
là sau khi trải qua ảnh hưởng 
nặng nề của dịch Covid-19. 
Đồng thời, cam kết tỉnh sẽ tiếp 
tục quan tâm, tạo điều kiện để 
ngành Thể thao tiếp tục đào tạo 
được nhiều lứa VĐV xuất sắc; 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
để phát triển thể thao thành 
tích cao và thể thao phong trào. 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu 
gọi các cấp, các ngành tiếp tục 
có sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ 
bằng những hành động thiết 
thực để Thể thao Bình Định 
phát huy hơn nữa những thành 
tích đạt được, phát triển nhanh 
hơn, mạnh hơn và bền vững 
hơn, vươn tới các đấu trường 
quốc gia và thế giới, xứng đáng 
với sự tin yêu, kỳ vọng của 
Đảng bộ, chính quyền và các 
tầng lớp nhân dân, xứng danh 
với niềm tự hào “miền đất Võ” 
Bình Định.

Tại buổi gặp mặt, đại diện 
Công ty CP Thực phẩm dinh 
dưỡng Nutifood đã trao tặng 
500 triệu đồng cho HLV, VĐV 
Bình Định đoạt thành tích cao 
ở các giải đấu vừa qua.

HOÀNG QUÂN

(BĐ) - Sáng 3.6, Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy 
Vân tiếp xúc cử tri phường Thị 
Nại (TP Quy Nhơn) để thông 
báo dự kiến nội dung, thời 
gian, chương trình kỳ họp thứ 6, 
HĐND tỉnh khóa XIII. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 
phường Thị Nại nêu nhiều ý 
kiến, kiến nghị liên quan đến 
công tác chỉnh trang đô thị, 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
tại địa phương nói riêng và TP 
Quy Nhơn nói chung. Cử tri 
đề nghị các cấp, các ngành cần 
xử lý kiên quyết, dứt điểm tình 
trạng viết, vẽ, dán tờ rơi quảng 
cáo, rao vặt tràn lan tại trụ điện, 
các tuyến hẻm trong nội thị 
Quy Nhơn gây mất mỹ quan.

Có biện pháp thu gọn hệ 
thống đường dây viễn thông 
tại các tuyến đường, để không 
còn hình ảnh “mạng nhện” 
trên không gây mất mỹ quan. 
Xử lý số cây xanh bị trốc gốc, 
ngã đổ để đảm bảo an toàn 
cho người dân.

Công viên Đống Đa lâu nay 
hoạt động thiếu hiệu quả, cử tri 

kiến nghị các cấp, các ngành 
xem xét thu hồi đất, giao địa 
phương quản lý, sử dụng. Hệ 
thống cống thoát nước trên 
đường Đống Đa (từ khu vực 
chợ Đầm đến Cầu Đen) chưa 
được đầu tư xây dựng, mỗi khi 
trời mưa nước tù đọng gây ảnh 
hưởng môi trường, các đơn vị 
chức năng cần sớm xem xét 
khắc phục.

Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ 
bức xúc việc UBND TP Quy 
Nhơn chậm triển khai thực hiện 
dự án mở rộng một số tuyến 
hẻm trên địa bàn phường Thị 
Nại, gây khó khăn cho người 
dân trong việc sửa chữa, xây 
dựng nhà ở; tình trạng mất 
ATGT trên tuyến đường Đống 
Đa; hệ thống đèn tín hiệu giao 
thông tại một số tuyến đường 
nội thị còn bất cập...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
Huỳnh Thúy Vân tiếp thu, 
ghi nhận các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri và hứa sẽ tổng hợp, 
chuyển các cấp, các ngành có 
liên quan xem xét, giải quyết.

VĂN LỰC

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 81 
năm Ngày truyền thống Người 
cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 
6.6.2022), ngày 3.6, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh 
Đoàn Văn Phi đi thăm, chúc 
thọ, tặng quà các cụ tròn 100 
tuổi và 90 tuổi ở huyện Tây Sơn.

Đó là các cụ: Trần Dân (SN 
1922), Nguyễn Văn Ký (SN 1932, 
cùng ở thôn Thượng Giang 2, 
xã Tây Giang), Dương Thành 
Sơn (SN 1932, ở thôn Thượng 

Sơn, xã Tây Thuận).
Tại mỗi gia đình, Phó Chủ 

tịch Thường trực HĐND tỉnh 
Đoàn Văn Phi gửi lời hỏi thăm 
tình hình sức khỏe, đời sống, 
trao thiếp mừng thọ và quà của 
Chủ tịch UBND tỉnh cho các cụ; 
ông cũng đề nghị chính quyền 
địa phương tiếp tục quan tâm 
đến đời sống vật chất, tinh thần 
để các cụ tiếp tục sống vui, 
sống khỏe, là gương sáng cho 
con cháu noi theo.

DƯƠNG LINH

Chuyển đổi số chỉ thành công nếu có sự tham gia 
của toàn dân, của tất cả các cơ quan, tổ chức 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 4 từ trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long (thứ 3 từ phải sang) tặng bằng 
khen, hoa cho các HLV, VĐV.                                    Ảnh: HOÀNG QUÂN

Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi 
chúc thọ người cao tuổi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
Huỳnh Thúy Vân tiếp xúc cử tri
phường Thị Nại
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NHÂN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (5.6): 

Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường
Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền đến nhiều tầng 

lớp nhân dân để cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường đã được quan tâm hơn 
trong thời gian qua, tạo sức lan tỏa đến nhiều địa phương, nhiều đối tượng.

Với ý thức được nâng cao, cộng với việc tích cực tìm hiểu thông tin, nhiều DN trong ngành chăn nuôi đã áp dụng công 
nghệ mới trong xử lý chất thải để hạn chế ô nhiễm môi trường.                                Ảnh: HOÀNG QUÂN

Tăng cường công tác 
quản lý

Cùng với quá trình phát 
triển KT-XH, vấn đề ô nhiễm 
môi trường luôn đặt ra thách 
thức cho các nhà quản lý. 
Trong những năm qua, các cấp, 
ngành đã tham mưu cho lãnh 
đạo tỉnh ban hành nhiều văn 
bản, chính sách để thu hút DN 
đầu tư, nhưng kèm theo đó là 
nguyên tắc “không đánh đổi 
kinh tế lấy môi trường”. Cùng 
với đó, tỉnh chủ trương từng 
bước di dời hoàn toàn các cơ sở 
sản xuất kinh doanh trong khu 
dân cư vào khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, hạn chế các 
trường hợp bố trí địa điểm 
thực hiện dự án ngoài khu/cụm 
công nghiệp. Tăng cường quản 
lý dữ liệu số về môi trường, kết 
nối với dữ liệu về quản lý môi 
trường, nguồn thải của các địa 
phương trên toàn quốc; bố trí 
các phương tiện cảnh báo, dự 
báo để đánh giá khả năng lan 
truyền ô nhiễm môi trường. 

Bên cạnh đó, tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông 
tin, sử dụng các phần mềm 
báo cáo thống kê về tài nguyên 
và môi trường để rà soát, 
đánh giá, thống kê, báo cáo 
tình hình môi trường kịp thời. 
Tăng cường thực hiện cải cách 
hành chính, đặc biệt là dịch vụ 
công trực tuyến để tiết kiệm 
thời gian và chi phí cho DN, 
người dân. Nâng cao hiệu quả 
giải quyết các kiến nghị về môi 
trường được phản ánh thông 
qua đường dây nóng. Thực 
hiện chế độ kiểm tra, giám sát 
đặc biệt đối với các dự án, khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp, 

làng nghề, cơ sở sản xuất kinh 
doanh dịch vụ lớn, tiềm ẩn 
nguy cơ cao gây ô nhiễm môi 
trường, sự cố môi trường trên 
diện rộng. Tăng cường công tác 
kiểm tra, kiên quyết xử lý các 
trường hợp vi phạm.

Xây dựng cơ chế hỗ trợ các 
thành phần kinh tế tham gia vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt và các dịch vụ môi trường 
khác. Xây dựng các cơ chế, chính 
sách ưu đãi đầu tư phù hợp tạo 
điều kiện cho các DN sản xuất 
vừa và nhỏ được tiếp cận nguồn 
vốn vay ưu đãi, trong đó ưu 
tiên cho các DN có công nghệ 
sản xuất tiên tiến và thân thiện 
với môi trường. Triển khai thực 

hiện đồng bộ cơ chế đấu thầu, 
đặt hàng đối với các nhiệm vụ 
công ích về bảo vệ môi trường 
(BVMT). Phân cấp cụ thể cho 
từng địa phương, từng ngành 
trong công tác BVMT; đồng 
thời, xây dựng cơ chế phối hợp 
chặt chẽ để giải quyết vấn đề 
môi trường còn tồn đọng và 
định hướng quản lý bền vững.

Đa dạng hình thức 
truyền thông

Vừa tốt nghiệp tại Nhật 
Bản, về Quy Nhơn làm việc, 
TS Đỗ Thị Thu Trang, trưởng 
nhóm Môi trường và Phát triển 
bền vững thuộc Viện Nghiên 
cứu Khoa học và Giáo lục 

Liên ngành (IFIRSE), ICISE đã 
nhanh chóng bắt tay vào thực 
hiện các ý tưởng nâng cao ý 
thức BVMT cho những bạn trẻ. 
Khởi đầu bằng việc làm sạch 
môi trường tại biển Quy Hòa 
đúng vào Ngày Môi trường thế 
giới (5.6) và hoạt động hướng 
dẫn làm những tấm thiệp, 
lọ hoa, khung ảnh quà tặng 
xinh xắn từ sản phẩm tái chế 
cho người thân; tham gia trả 
lời các câu đố về rác; trao đổi 
sách cũ, đồ chơi cũ; kiểm toán 
rác thải. Chị Trang chia sẻ: “Tôi 
đang muốn góp phần thúc đẩy 
cộng đồng, đặc biệt là các bạn 
trẻ cùng chung tay trong hoạt 
động bảo vệ môi trường; qua 

đó tạo nên hình ảnh tích cực 
của Bình Định trong các hoạt 
động môi trường của Việt Nam 
và thế giới. Đồng thời, thể hiện 
sự quyết tâm và sức mạnh của 
cộng đồng, đặc biệt là thanh 
niên cùng chung tay góp phần 
thực hiện mục tiêu phát triển 
bền vững mà Liên Hợp quốc và 
Việt Nam đang hướng đến”. 

Công tác BVMT đang nhận 
được sự quan tâm của nhiều 
cấp, ngành, đoàn thể bằng 
những hoạt động thiết thực. 
Từ đó đem lại những hiệu quả 
bước đầu, khi ý thức của một 
bộ phận người dân được nâng 
lên. Mới đây, chúng tôi tình cờ 
đọc được thông điệp từ trang 
facebook của khách sạn Aloha 
(đường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) 
với những câu từ khá nhẹ 
nhàng với du khách như: “Nếu 
bạn đến Quy Nhơn, hay những 
thành phố biển khác, đây là 
những thói quen nhỏ mọi người 
thử áp dụng nha: Luôn sử dụng 
túi vải thay cho bì nhựa để đựng 
quần áo bẩn và những vật dụng 
cần thiết. Ngoài ra, quá trình di 
chuyển cần nhiều năng lượng 
nên mình hay mang theo bình 
nước riêng, vừa chủ động, vừa 
hạn chế rác thải nhựa, nguyên 
nhân chính gây ra biến đổi khí 
hậu. Ưu tiên dùng phương tiện 
công cộng hoặc đi bộ thay vì 
taxi; tuyệt đối không hủy hoại 
cảnh quan chỉ vì phút cao hứng 
của mình…”.

Công tác BVMT chỉ thực sự 
hiệu quả khi có sự chung tay 
của người dân, và những việc 
làm dù là nhỏ nhất cũng có thể 
làm thay đổi môi trường sống 
của chúng ta theo hướng tích 
cực hơn. Vì vậy, mỗi cá nhân 
hãy cùng lan tỏa thông điệp 
chung tay BVMT để cuộc 
sống chúng ta ngày càng tốt 
đẹp hơn!          HOÀNG QUÂN

Một poster truyền thông cho Nhân 
Ngày Môi trường thế giới năm nay.

(BĐ) - Tiếp tục chương trình kỳ họp 
thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 3.6, các 
ĐQBH đoàn ĐBQH tỉnh đã thảo luận ở 
tổ về Dự án Luật sửa đổi bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
và Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Về Dự án Luật sửa đổi bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, 
đại biểu (ĐB) Đồng Ngọc Ba đề nghị 
cần bổ sung, làm rõ những chính sách 
hình thành, phát triển DN viễn thông, 
công nghệ thông tin, DN số chủ lực để 
thực hiện vai trò dẫn dắt hạ tầng công 
nghệ số. 

Luật áp dụng trong mối quan hệ với 
Luật Quy hoạch. Đối với khoản 4 Điều 
11 “Các trường hợp đặc biệt được sử 
dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện 
không phù hợp với quy hoạch tần số vô 
tuyến điện trong không gian, thời gian 
nhất định; bao gồm sử dụng trong các sự 
kiện đặc biệt được Chính phủ cho phép, 
hoặc sử dụng cho mục đích triển lãm, đo 
kiểm, nghiên cứu thử nghiệm công trình 
mới”, ĐB Ba cho rằng quy định này nếu 

gắn với Luật Quy hoạch thì phải xem xét 
kỹ lưỡng sự tương thích và cần có đánh 
giá tác động của nội dung này. Bởi, luật 
hiện hành không quy định các trường 
hợp được sử dụng tần số vô tuyến điện 
mà không phù hợp quy hoạch tần số vô 
tuyến điện. Đồng thời, cần cụ thể hóa 
quy định xác định được các trường hợp 
đặc biệt. 

Liên quan đến việc cho phép sử dụng 
tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ 
quốc phòng - an ninh kết hợp với phát 
triển KT-XH, ĐB Ba cho rằng đây là 
một điểm đổi mới. Tuy nhiên, quy định 
này cần phải được rà soát lại để đảm 
bảo chặt chẽ về thẩm quyền quyết định 
cũng như trình tự thủ tục, các biện 
pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo việc 
kết hợp với phát triển KT-XH, nhất 
là kinh tế, không ảnh hưởng đến an 
toàn, an ninh. 

Còn ĐB Lý Tiết Hạnh thống nhất với 
việc sửa đổi Dự án Luật Dầu khí trên 
quan điểm phải đặt lợi ích quốc gia, độc 
lập lên trên hết. ĐB Hạnh nhấn mạnh: 

Việc xây dựng luật chuyên ngành không 
làm ảnh hưởng đến quy hoạch, phát 
triển không gian biển, bảo vệ tài nguyên 
biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia.  

Về nguyên tắc áp dụng Luật Dầu khí, 
trong luật có ghi “thời gian thực hiện 
điều tra cơ bản về hoạt động dầu khí 
được triển khai trước, là căn cứ khoa 
học định hướng cho hoạt động dầu khí”. 
Như vậy, đây là hoạt động thời gian dài, 
có phạm vi rộng, mang tính định hướng. 
Trong trường hợp luật xung đột với các 
luật khác thì sẽ thực hiện theo luật nào, 
cơ quan soạn thảo luật cần quan tâm, 
có quy định. 

Đối với nội dung miễn tiền sử dụng 
khu vực biển đối với việc sử dụng khu 
vực biển để tìm kiếm, thăm dò dầu khí, 
ĐB Hạnh nhận thấy quy định này không 
tương thích với các luật khác, đề nghị 
điều chỉnh. Cũng cần quy định rõ đối 
với hoạt động thu dọn công trình dầu 
khí, hướng tới đảm bảo mục tiêu đề ra 
là bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm. 

NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Chiều 3.6, tại TP Quy Nhơn, 
Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) tỉnh đã 
tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu DN xanh 
cho các DN trong KKT Nhơn Hội và các 
Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi lễ, có 20/158 DN đang hoạt 
động tại KKT Nhơn Hội và các KCN được 
xếp hạng màu xanh lá cây, tức là thực 
hiện xuất sắc công tác bảo vệ môi trường. 
Trong đó, bao gồm 16 DN đạt danh hiệu 
DN xanh năm 2020 được tiếp tục công 
nhận trong năm 2021. 

Ngoài ra, có 43/158 DN xếp hạng màu 
xanh dương, thực hiện tốt công tác bảo vệ 
môi trường; 72/158 DN thực hiện đạt yêu 
cầu về công tác bảo vệ môi trường. 

Theo Ban Quản lý KKT tỉnh, năm 2021 
dù bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, 
song nhiều DN vẫn cố gắng duy trì và 
nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định sản 
xuất, kết hợp thực thi hiệu quả công tác 
bảo vệ môi trường với tỷ lệ DN đạt yêu 
cầu 86%, cao hơn so với năm 2020 (đạt 
84,6%).                HẢI YẾN 

Góp ý Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện, Dự án Luật Dầu khí

135 doanh nghiệp
đạt danh hiệu 
doanh nghiệp xanh
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Theo ông Tôn Kỳ Hải, Chủ tịch 
UBND xã Phước Sơn, tình trạng người 
dân lấn chiếm mặt đầm Thị Nại để quây 
lưới nuôi trồng, khai thác thủy sản trái 
phép đã gây mất ANTT tại địa phương, 
phát sinh nhiều trường hợp khiếu nại, 
khiếu kiện. Trước đây, chính quyền địa 
phương chỉ vận động người dân tự giác 
tháo dỡ và xử phạt vi phạm hành chính 
nên không đủ sức răn đe. 

Do không xử lý nghiêm việc lấn 
chiếm mặt đầm Thị Nại nên nhiều hộ 
khác cũng bắt chước làm theo, mang 
tre, trảy, thậm chí lén lút chặt phá rừng 
đước để cắm cọc, quây lưới. Sau đó, 
dưới đáy thì thả nuôi sìa, nuôi cua; trên 
thì thả lưới lồng tận thu thủy sản, gây 
bức xúc cho người dân hành nghề khai 
thác thủy sản truyền thống; làm nguồn 
lợi thủy sản trên đầm ngày càng cạn kiệt. 

Qua kiểm tra thực tế hiện trường, cơ 
quan chức năng phát hiện có 3 trường 
hợp vi phạm: Ông Nguyễn Nhẫn (ở thôn 
Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hòa) lấn 
chiếm 0,57 ha; ông Nguyễn Huy Phong 
(ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn) 
chiếm 1,7 ha mặt nước tại Khu nghiên 
cứu thực nghiệm và phục hồi nguồn lợi 
thủy sản thuộc Khu sinh thái Cồn Chim - 
đầm Thị Nại (do Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh quản lý), dựng 1 chòi canh kết 
cấu bằng tre, có phủ bạc ni lông để bảo 
vệ; ông Hồ Văn Liền (cùng ở thôn Vinh 
Quang 2) chiếm dụng 1,5 ha. 

Thời gian qua, chính quyền địa 
phương, các cơ quan chức năng đã 
thành lập các tổ công tác đến từng hộ 
vi phạm để tuyên truyền, vận động, 
yêu cầu tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên, các 
hộ dân này không tự giác chấp hành, 
UBND huyện đã lập biên bản vi phạm, 
báo cáo UBND tỉnh cho phép tổ chức 
cưỡng chế bắt buộc.

Trong ngày 3.6, sau khi công bố 
các quyết định thi hành cưỡng chế, lực 

LẤN CHIẾM MẶT NƯỚC ĐẦM THỊ NẠI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÁI PHÉP:

Cương quyết xử lý, không để tái diễn
Sáng 3.6, các lực lượng chức năng của huyện Tuy Phước đã ra quân cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp 

khắc phục hậu quả đối với các cá nhân có hành vi bao chiếm trái phép mặt nước đầm Thị Nại để nuôi trồng 
thủy sản. Đây là biện pháp nhằm lập lại trật tự trong công tác quản lý, bảo vệ mặt nước đầm Thị Nại.   

Lực lượng chức năng cưỡng chế chặt bỏ các cọc tre, cắt lưới do các hộ bao chiếm trái phép mặt nước đầm 
Thị Nại để nuôi trồng thủy sản.                                                                                                                                      Ảnh: N. HÂN

lượng chức năng đã tiến hành chặt bỏ 
toàn bộ các cọc tre, trảy, đước mà các hộ 
đã cắm xuống mặt nước đầm để khoanh 
nuôi thủy sản; đồng thời thu toàn bộ 
lưới, tháo dỡ chòi canh xây dựng trên 
mặt đầm. Đến cuối buổi chiều cùng 
ngày, công tác cưỡng chế đã hoàn tất, 
đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Theo ông Huỳnh Ngọc Biên, Trưởng 
thôn Vinh Quang 2 (xã Phước Sơn), việc 
ra quân cưỡng chế các hộ vi phạm là rất 
cần thiết, nhằm lập lại trật tự, kỷ cương 
trong công tác quản lý, bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản trong đầm Thị Nại, nhân 
dân địa phương ủng hộ cao. “Mong 
rằng trong thời gian tới, các cơ quan 
chức năng và chính quyền địa phương 
thường xuyên duy trì tuần tra, kiểm 
soát để kịp thời ngăn chặn, xử lý các 
đối tượng vi phạm. Nhà nước cũng nên 
có chính sách giao quyền quản lý mặt 

nước đầm Thị Nại để nhân dân cùng 
có ý thức trách nhiệm bảo vệ hơn”, ông 
Biên kiến nghị.

 Theo Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND huyện Tuy Phước Nguyễn Ngọc 
Xuân, UBND huyện đã chỉ đạo các 
phòng chức năng thường xuyên phối 
hợp với chính quyền các xã khu Đông 
tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân 
dân không được tái lấn chiếm mặt đầm. 

“Huyện sẽ kiên quyết xử lý nghiêm 
đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Về 
kiến nghị cần giao mặt nước cho nhân 
dân quản lý, bảo vệ, UBND huyện sẽ đề 
xuất với các cấp, các ngành chức năng. 
Trước mắt, huyện phát động nhân dân 
trồng rừng ngập mặn để tạo tính đa 
dạng sinh học, mở hướng phát triển 
du lịch sinh thái trong tương lai”, ông  
Xuân nói.

NGUYỄN HÂN   

Báo Bình Định số ra ngày 28.5.2022 
có bài “Gặp khó khi chứng thực giấy 
tờ”, phản ánh Bộ phận Tiếp nhận và trả 
kết quả (TN&TKQ) của UBND phường 
Quang Trung (TP Quy Nhơn) nhiều lần 
không tiếp nhận chứng thực giấy tờ cho 
người dân, chỉ sang nơi khác thực hiện. 

Ngày 31.5, Chủ tịch UBND phường 
Quang Trung Nguyễn Thị Hải Yến đã 
ký công văn gửi Báo Bình Định xung 
quanh vấn đề này.

Theo đó, UBND phường Quang 
Trung cảm ơn Báo Bình Định đã có 
thông tin phản ánh về việc tiếp nhận và 
giải quyết hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ 
của UBND phường. Sau khi tiếp nhận 
thông tin phản ánh, lãnh đạo UBND 
phường đã kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh 
cán bộ, công chức tại Bộ phận TN&TKQ 
của phường. 

Theo thông tin từ UBND phường 
Quang Trung, sáng 27.5, Chủ tịch và 
các phó chủ tịch UBND phường có lịch 
họp tại Chi bộ Trường Tiểu học Quang 
Trung và UBND thành phố. Đầu giờ 

chiều 27.5, lãnh đạo UBND phường 
có cuộc họp hội ý để triển khai một số 
nhiệm vụ công tác trong tháng 6.

Trong ngày 27.5, Bộ phận TN&TKQ 
có thực hiện chứng thực chữ ký 5 trường 
hợp, chứng thực sao y bản chính 9 
trường hợp, đăng ký khai sinh 9 trường 
hợp; 3 trường hợp yêu cầu cấp bản sao 
trích lục khai sinh, đăng ký kết hôn 1 
trường hợp và xác nhận tình trạng hôn 
nhân 3 trường hợp. 

Ông Nguyễn T. vào sáng 27.5 có đến 
Bộ phận TN&TKQ để làm bản sao trích 
lục khai sinh và chứng thực sao y bản 
chính. Công chức đã giải quyết hồ sơ 
làm bản sao trích lục khai sinh cho ông 
T., còn về việc giải quyết chứng thực sao 
y bản chính không thực hiện được, vì 
thời gian này lãnh đạo họp chưa xong. 
Tuy nhiên, công chức lại có hướng dẫn 
không phù hợp, gây bức xúc đối với 
người dân.

Sau sự việc trên, lãnh đạo UBND 
phường đã chấn chỉnh cán bộ, công chức 
làm nhiệm vụ tại Bộ phận TN&TKQ 

trong công tác tiếp nhận và trả hồ sơ 
cho công dân. Cụ thể, cán bộ, công chức 
cần phải chấp hành nghiêm nội quy, 
quy chế làm việc, tuân thủ kỷ cương, 
kỷ luật hành chính và các quy định về 
văn hóa nơi công sở; đảm bảo luôn có 
mặt tại cơ quan để thực hiện nhiệm vụ 
(trừ trường hợp được phân công đi công 
tác), tránh tình trạng vắng mặt không có 
lý do chính đáng. 

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện Quy 
chế hoạt động của Bộ phận TN&TKQ. 
Khi giải quyết công việc của nhân dân 
phải lịch sự, nhã nhặn; tôn trọng, lắng 
nghe nhân dân; giải quyết nhanh gọn, 
dứt điểm, không để người dân phải đến 
nhiều lần, hỏi nhiều cấp. Nếu để xảy ra 
tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây 
phiền hà cho tổ chức và công dân thì 
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
phường; tùy mức độ xử lý theo quy định.

Báo Bình Định ghi nhận tinh thần 
cầu thị của UBND phường Quang Trung 
trong quá trình tiếp thu, xử lý thông tin 
được Báo Bình Định phản ánh.     B.B.Đ

PHẢN HỒI

Chấn chỉnh tình trạng người dân gặp khó  
khi chứng thực giấy tờ

Ngày 3.6, CA huyện Phù Cát cho 
biết vừa bắt Trần Công Trứ (SN 2003, 
ở xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn) là 
đối tượng truy nã nguy hiểm về tội 
mua bán trái phép chất ma túy. 

Trần Công Trứ là đối tượng chính 
trong đường dây tổ chức sử dụng và 
mua bán trái phép chất ma túy gồm 
5 đối tượng tham gia bị CA huyện 
Phù Cát triệt xóa tại xã Cát Trinh 
vào cuối tháng 1.2022. Trứ bỏ trốn 
ngay sau đó, khiến cơ quan CA gặp 
không ít khó khăn trong việc củng 
cố hồ sơ xử lý.

Sau khi nắm tình hình, trinh 
sát biết đối tượng đang lẩn trốn ở  
TP Huế; một tổ công tác trực tiếp ra 
TP Huế xác minh và truy bắt. Qua lần 
tìm, được biết Trứ bán dưa hấu tại 
khu vực Hương Vang; quan hệ khá tốt 
với người dân xung quanh, dặn dò có 
ai hỏi thăm về mình thì báo ngay để 
biết. Đối tượng hết sức cảnh giác khi 
tiếp xúc với người lạ. 

Nhận tin báo Trứ đang chuẩn bị 
hành lý ra bến xe đi Gia Lai, lập tức 
một tổ công tác đã triển khai ra bến 
xe phía Nam TP Huế và bằng các 
biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ được 
Trứ. Trứ khai nhận đã liên hệ được 
người quen ở Gia Lai nên muốn thay 
đổi nơi lẩn trốn, tuy nhiên kế hoạch  
bất thành.           

                                                 T.LONG

Bắt đối tượng  
truy nã  
nguy hiểm

TIN VẮN

 CA huyện Phù Cát đang củng 
cố hồ sơ, xử lý vụ cờ bạc tại xã Cát 
Minh. Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự 
(CA huyện Phù Cát) phối hợp CA xã Cát 
Minh bắt quả tang tại nhà ông Bùi Văn 
Hạ (SN 1970, ở xã Cát Minh) có 2 sòng 
bạc với 8 đối tượng tham gia. Các đối 
tượng đánh bạc bằng hình thức bài 
phỏm và xóc bầu cua. CA huyện thu 
giữ nhiều tang vật liên quan đến hành 
vi đánh bạc và số tiền gần 5 triệu đồng.
 CA TP Quy Nhơn cho biết qua 

quá trình điều tra, đã đủ chứng cứ 
khởi tố Nguyễn Văn Hà (SN 1998, ở 
huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) hành vi 
cướp tài sản. Trước đó, đối tượng Hà 
đã bị khởi tố tội cướp giật tài sản. Ban 
đầu, đối tượng khai nhận trong tháng 
4.2022 đã thực hiện 3 vụ cướp giật 
tài sản nhằm vào phụ nữ có mang nữ 
trang đi mô tô. Quá trình điều tra, đối 
tượng khai nhận thêm: Tối 8.4, Hà dùng 
dao khống chế bà Nguyễn Thị Hiền 
(ở phường Nhơn Bình) để cướp một 
sợi dây chuyền có trọng lượng 1,7 chỉ 
vàng tại đường Phạm Tông Mại (thuộc 
phường Nhơn Bình). Sau đó, Hà mang 
đến một tiệm vàng ở TX Sông Cầu (Phú 
Yên) bán được 3,6 triệu đồng. 

N.GIANG
 Mô hình tự quản về ANTT với 

tên gọi “Camera và ánh sáng an 
ninh” vừa được ra mắt tại thôn Trà 
Thung (xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ). 
Theo đó, hệ thống camera an ninh 
được lắp đặt tại các tuyến đường huyết 
mạch, khu vực giao lộ, điểm họp chợ, 
trung tâm hành chính xã, được kết 
nối với điện thoại của chủ tịch UBND, 
trưởng CA xã, bí thư chi bộ và trưởng 
thôn. Hệ thống ánh sáng phục vụ cho 
mô hình được mở từ 18 giờ ngày hôm 
trước đến 5 giờ hôm sau. VĂN TỐ
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Bình Định

 6 trụ turbine điện gió của 
Công ty CP Năng lượng FICO 
Bình Định không thể vận hành 
không chỉ gây tổn thất nặng nề 
cho Công ty, mà còn ảnh hưởng 
đến thu ngân sách của tỉnh gần 
19 tỷ đồng/năm. Thưa ông, vì 
sao lại có chuyện như vậy?  

- Đến hết ngày 31.10.2021, 
Dự án đã hoàn thành toàn bộ 
khối lượng xây dựng, lắp đặt 
thiết bị; đã được Cục Điều tiết 
điện lực, Bộ Công Thương cấp 
Giấy phép hoạt động điện lực; 
đã hòa lưới, phát điện lên hệ 
thống lưới điện quốc gia và 
đã được ghi nhận trên cơ sở 
dữ liệu của ngành điện. Tuy 
nhiên, Dự án chưa được công 
nhận ngày vận hành thương 
mại, do chưa hoàn thành hết 
các quy trình thử nghiệm theo 
quy định của ngành điện. 
Trong ngành điện lực có khái 
niệm “ngày vận hành thương 
mại” (Commercial Operation 
Date - ngày vận hành thương 
mại - COD). Đây là ngày mà 
các nhà máy điện nhận được 
Chứng nhận thử nghiệm cuối 
cùng và đã vượt qua các thử 
nghiệm vận hành thành công.

Nguyên nhân dẫn đến việc 
không hoàn thành đầy đủ các 
quy định để được công nhận 
COD trước ngày 31.10.2021 là 

Do chưa được công nhận  
ngày vận hành thương mại

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ NHƠN HỘI - GIAI ĐOẠN 2 CHƯA THỂ VẬN HÀNH: 

Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2 do Công ty CP Năng lượng FICO Bình Định làm 
chủ đầu tư có 6 trụ turbine, công suất 5 MW/turbine, tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng. Dù đã hoàn 
thành và đủ điều kiện hoạt động nhưng nhà máy này chưa thể vận hành thương mại. Ông Ngô Văn 
Tổng, Giám đốc Sở Công Thương đã cho Báo Bình Định biết lý do, vướng mắc của tình trạng trên. 

 Ông NGÔ VĂN TỔNG
                                                     Ảnh: H.Y

Các turbine điện gió của Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2 chưa thể vận hành do chưa được công nhận ngày vận 
hành thương mại.                                                                                                                                                                                                  Ảnh: HẢI YẾN

do trong năm 2021 tình hình 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
quá phức tạp, làm ảnh hưởng 
đến việc vận chuyển thiết bị, 
huy động lao động và các 
chuyên gia nước ngoài để triển 
khai thi công. Đồng thời, trong 
tháng 10.2021 trên địa bàn có 
các cơn bão và áp thấp nhiệt 
đới gây mưa rất to nên đã ảnh 
hưởng đến tiến độ thi công của 
Dự án. 

Mặc dù FICO Bình Định đã 
nỗ lực triển khai mọi biện pháp 
thi công nhưng vẫn không 
hoàn thành được các quy trình 
nghiệm thu, thử nghiệm để 
đưa Dự án vào vận hành phát 
điện thương mại trước ngày 
1.11.2021 để được hưởng cơ chế 
hỗ trợ giá bán điện theo quy 
định tại Quyết định số 39/2018/
QĐ-TTg ngày 10.9.2018 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết 
định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 
29.6.2011 của Thủ tướng Chính 
phủ (Quyết định 39).

 Như vậy với thẩm quyền 
và trách nhiệm của mình, Sở 
Công Thương đã hỗ trợ DN như 
thế nào? 

- Việc Dự án không được 
đưa vào vận hành phát điện 
khiến Công ty gặp rất nhiều 
khó khăn; có thể dẫn đến nhiều 
bất ổn, tranh chấp, kiện tụng và 
có nguy cơ phá sản. Các thiết bị 
của nhà máy đã lắp đặt nhưng 
không hoạt động có thể bị  
hư hỏng. 

Để tạo điều kiện cho Dự án 
sớm được đưa vào vận hành 
phát điện thương mại, phát 
huy hiệu quả đầu tư, đóng góp 
cho nguồn ngân sách và giá trị 
sản xuất công nghiệp cho địa 

phương, tránh lãng phí hàng 
nghìn tỷ đồng đã đầu tư, chúng 
tôi đã có các Công văn số 1593/
SCT-QLNL ngày 2.11.2021; số 
441/SCT-QLNL ngày 1.4.2022 
tham mưu đề xuất UBND tỉnh 
kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 
xem xét chỉ đạo cho phép công 
nhận COD đối với Dự án và 
Công văn số 618/SCT/KHCTTH 
ngày 4.5.2022 về việc phản ánh 
ý kiến, kiến nghị với kỳ họp  
thứ 3, Quốc hội khóa XV, đã 
kiến nghị Quốc hội xem xét 
chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam cho phép công nhận COD 
đối với Dự án Nhà máy điện gió 
Nhơn Hội - Giai đoạn 2 do FICO 
Bình Định làm chủ đầu tư; tạo 
điều kiện cho dự án được vận 
hành, hòa lưới điện để duy trì 
các trạng thái kỹ thuật của nhà 
máy trong thời gian chờ được 
công nhận COD.

  Quyết định số 39/2018/
QĐ-TTg đã hết hiệu lực, nhưng 
7 tháng trôi qua vẫn chưa có 
một hướng xử lý rõ ràng gây ra 
sự lãng phí rất lớn. DN phải chờ 
đến khi nào, thưa ông?

- Sở Công Thương luôn 
quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện 
và kiến nghị tới Quốc hội hoặc 
cấp có thẩm quyền để tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho DN; 
và vẫn liên tục cập nhật thông 
tin, kiến nghị Bộ Công Thương 
hỗ trợ DN. 

Theo thông tin chúng tôi 
được biết, hiện nay, Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ và 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ 
bản nhất trí về đề xuất sớm ban 
hành cơ chế giá điện mặt trời 
nối lưới đối với các dự án điện 
mặt trời vận hành thương mại 
sau ngày 1.10.2021 cũng như 
chủ trương kéo dài thời gian về 
cơ chế hưởng giá điện gió theo 
Quyết định số 39 của Thủ tướng 
đến hết ngày 31.3.2022. Đây là 
những vấn đề lớn đã được nêu 
tại Nghị quyết số 31 của Quốc 
hội và Nghị quyết số 115 của 
Chính phủ, đồng thời xuất phát 
từ thực tiễn của địa phương, 
một số vấn đề do vướng mắc 
chung như chính sách về giá 
điện năng lượng tái tạo.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội nhất trí đề nghị Chính 
phủ nghiên cứu để gia hạn thời 
hạn áp dụng biểu giá điện gió, 
nhất là với các dự án đã làm 
xong nhưng chưa vận hành 
được do tác động của dịch bệnh 
Covid-19. Theo Chủ tịch Quốc 
hội Vương Đình Huệ, đây cũng 
có thể xem là một trong những 
giải pháp trong kế hoạch phục 
hồi, phát triển kinh tế sau đại 
dịch, đặt trong bối cảnh như thế 
để chúng ta tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho DN.

 
 Xin cảm ơn ông!

HẢI YẾN (Thực hiện) 

(BĐ) - Chiều 3.6, tại huyện Kbang 
(tỉnh Gia Lai), Sở NN&PTNT 2 tỉnh Gia 
Lai và Bình Định tổ chức Hội nghị tổng 
kết kết quả thực hiện quy chế phối hợp 
trong công tác quản lý, bảo vệ rừng  
(QL - BVR) vùng giáp ranh Bình Định - 
Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022 và tiếp tục 
thực hiện quy chế phối hợp QL - BVR, 
PCCC rừng giai đoạn tiếp theo.

Tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai có 
vùng rừng giáp ranh (RGR) dài trên  
120 km, gồm các huyện Vân Canh, Tây 
Sơn, Vĩnh Thạnh và An Lão (tỉnh Bình 
Định) giáp ranh huyện Đak Pơ, Kbang, 
Kông Chro và TX An Khê (tỉnh Gia Lai). 
Diện tích RGR giữa hai tỉnh khá lớn, chủ 
yếu rừng tự nhiên với nhiều loại gỗ quý, 
hiếm và có giá trị kinh tế cao. Song với 
địa hình hiểm trở, dọc tuyến giáp ranh có 
nhiều tuyến đường mòn ra vào rừng, là 
điều kiện để các đối tượng “lâm tặc” xâm 
nhập phá rừng, khai thác, vận chuyển 

Tăng cường phối hợp bảo vệ vùng rừng giáp ranh giữa Bình Định và Gia Lai

UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) và UBND huyện Kbang (Gia Lai) 
ký quy chế phối hợp QL - BVR vùng giáp ranh.                                             Ảnh: T.D

trái pháp luật các loại lâm sản và động 
vật rừng hoang dã. 

Thực hiện quy chế phối hợp bảo 
vệ vùng RGR,  từ năm 2017 đến nay, 
lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa 
phương và chủ rừng có vùng RGR giữa 

hai tỉnh đã phối hợp xây 
dựng kế hoạch, tổ chức 
tuần tra, truy quét, chốt 
chặn tại các điểm trọng 
yếu. Tổ chức 302 đợt 
tuyên truyền với 6.591 
lượt người tham gia, 
ký 84 bản cam kết bảo 
vệ rừng, phòng chống 
cháy rừng. Việc phối 
hợp tuần tra, kiểm tra 
rừng đã phát hiện 50 vụ 
việc vi phạm, trong đó 
xử lý hình sự 5 vụ, xử 
lý vi phạm hành chính 
45 vụ; tịch thu 109,512 

m3 gỗ các loại, phạt tiền 169 triệu đồng.
Theo đánh giá của Sở NN&PTNT 

2 tỉnh Bình Định và Gia Lai, nhờ công 
tác phối hợp đồng bộ, triển khai quyết 
liệt các giải pháp trong QL - BVR, tình 
hình vi phạm Luật Lâm nghiệp vùng 

RGR được ngăn chặn kịp thời; tình trạng 
phá rừng, khai thác gỗ trái pháp luật 
nhất là các loại gỗ quý hiếm đã được 
hạn chế; việc mua bán, vận chuyển lâm 
sản trái pháp luật có chiều hướng giảm. 
Tuy nhiên, nguy cơ phá rừng, khai thác, 
vận chuyển lâm sản trái pháp luật vùng 
RGR diễn biến phức tạp. Các đối tượng 
lâm tặc dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, 
lợi dụng địa hình hiểm trở, cấu kết với 
các đối tượng khác trong vùng để hoạt 
động. Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện 
có, trong thời gian tới, lực lượng kiểm 
lâm, các chủ rừng và chính quyền địa 
phương có vùng RGR giữa hai tỉnh 
tăng cường công tác thông tin, phối hợp 
tuần tra, truy quét bảo vệ rừng; đồng 
thời phối hợp với các ban, ngành, hội, 
đoàn thể ở cơ sở tập trung triển khai 
quyết liệt các giải pháp QL - BVR và  
PCCC rừng.                                  

                                                THU DỊU
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Bình Định

TIN VẮN

Chất lượng và phù hợp
Tại Bình Định, đến tháng 

5.2022, các hội đồng chọn sách 
giáo khoa (SGK) của tỉnh đã 
hoàn tất chọn, tổng hợp SGK 
lớp 3, lớp 7, lớp 10, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, quyết 
định. Mỗi một bộ môn có 1 hội 
đồng chọn sách gồm 15 thành 
viên, do lãnh đạo Sở GD&ĐT 
làm chủ tịch hội đồng. Quy 
định, tiêu chí thực hiện chọn 
sách theo Thông tư 25/2020/
TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và 
Quyết định 1066/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh.

Ông Đào Đức Tuấn, Giám 
đốc Sở GD&ĐT khẳng định, nội 
dung SGK đã được Bộ GD&ĐT 
thẩm định chất lượng, nên việc 
lựa chọn sách để sử dụng tại 
địa phương chính là sự phù 
hợp vùng miền. Có 14 tiêu chí 
rõ ràng và được công khai minh 
bạch, cụ thể là nhóm tiêu chí 
phù hợp với đặc điểm KT-XH 
của địa phương; phù hợp với 
điều kiện tổ chức dạy và học 
tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Trường THCS Quang Trung 
nằm ở nội thành TP Quy Nhơn, 
đặt tiêu chí hàng đầu để chọn 
SGK là hiệu quả, chất lượng 
sử dụng của sách, phù hợp 
với điều kiện dạy và học, phù 
hợp với năng lực học sinh của 
trường. Kết quả chọn sách  
lớp 7 năm học tới cho 12 môn 
học của trường, có 3 đầu sách 
bộ “Cánh Diều”; 3 đầu sách 
bộ “Chân trời sáng tạo”; 6 đầu 
sách bộ “Kết nối tri thức với 
cuộc sống”. Lựa chọn này cũng 
tương đương như kết quả chọn 
SGK lớp 6 đã sử dụng năm học 

Chiều 2.6 Trung tâm học tập cộng 
đồng phường Bồng Sơn, TX Hoài 
Nhơn phối hợp với Đoàn Thanh niên, 
Hội đồng đội 4 đơn vị trường học tổ 
chức khai giảng 4 lớp năng khiếu hè 
năm 2022 (taekwondo, võ cổ truyền, 
cầu lông, bóng đá) cho học sinh lứa 
tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Sau 2 năm 2020 - 2021 không tổ 
chức do dịch Covid-19, năm nay, chỉ 
sau mấy ngày Trung tâm mở lớp năng 
khiếu đã có rất nhiều em đến đăng 
ký học tập, rèn luyện; đặc biệt lớp 
võ thu hút hơn 200 thiếu niên, nhi 
đồng. Ông Nguyễn Trung Hòa, Giám 
đốc Trung tâm học tập cộng đồng 
phường Bồng Sơn, cho biết thêm: 
Đầu tháng 7.2022, Trung tâm sẽ mở 
thêm lớp bơi cho các em. Đồng thời, 
để nâng cao chất lượng giảng dạy, 
tạo sự hưng phấn cho các em, hằng 
tuần Trung tâm sẽ tổ chức một số 
cuộc thi để thiếu nhi có điều kiện 
phát huy tố chất, năng khiếu, tăng 
động lực tập luyện. 

DIỆP BẢO SƯƠNG

(BĐ) - Ngày 31.5, UBND tỉnh ban 
hành Quyết định 1714/QĐ-UBND phê 
duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng 
vùng huyện An Lão đến năm 2035 và 
tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện 
An Lão bao gồm toàn bộ ranh giới hành 
chính của huyện, với tổng diện tích tự 
nhiên khoảng 696,88 km2, gồm thị trấn 
An Lão và 9 xã (An Dũng, An Hòa, An 
Hưng, An Nghĩa, An Quang, An Tân, An 
Toàn, An Trung, An Vinh). 

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án 
quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, chương 
trình phát triển đô thị toàn tỉnh; các chủ 
trương, chiến lược phát triển KT-XH của 
tỉnh và của huyện về xây dựng nông 
thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa. 

Đáng chú ý, quy hoạch xác định 
cụ thể các vùng động lực phát triển, 
mô hình phát triển không gian vùng 
của huyện. Định hướng tổ chức không 
gian hệ thống đô thị, phát triển dân cư, 
phân loại, phân cấp đô thị và xác định 

tính chất của từng đô thị; đảm bảo phát 
triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực  
KT-XH, đô thị và nông thôn mới trên 
cơ sở khai thác tối đa tiềm năng và lợi 
thế của địa phương. Xây dựng vùng 
phát triển kinh tế nông nghiệp, chế 
biến ứng dụng công nghệ cao và phát 
triển du lịch sinh thái. UBND tỉnh yêu 
cầu tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch 
không quá 12 tháng kể từ ngày nhiệm 
vụ quy hoạch được phê duyệt.

MAI HOÀNG

l UBND tỉnh giao UBND huyện 
Vĩnh Thạnh lập đồ án quy hoạch, lấy 
ý kiến cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân 
cư có liên quan, trình thẩm định, phê 
duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch 
chung xây dựng thị trấn Vĩnh Thạnh 
(huyện Vĩnh Thạnh) đến năm 2035. Việc 
điều chỉnh quy hoạch nhằm đáp ứng 
mục tiêu quy hoạch chung, xây dựng  
thị  trấn Vĩnh Thạnh phù hợp với định 
hướng phát triển chung của tỉnh, của 
huyện Vĩnh Thạnh và điều kiện thực tế 

địa phương; cập nhật định hướng phát 
triển mạng lưới giao thông liên kết 
vùng, khu vực.                                    H. ANH
l Giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 

203 cơ sở nhà, đất của cơ quan, đơn 
vị, DN thuộc phạm vi quản lý của địa 
phương. Theo quyết định của UBND tỉnh, 
203 cơ sở này được phân bổ cụ thể: Khối 
tỉnh có 12 đơn vị; khối huyện có 3 huyện 
Tuy Phước, Hoài Ân, Phù Cát; khối DN có 
1 đơn vị là Công ty TNHH Lâm nghiệp  
Hà Thanh.                                      M.HOÀNG

l 32,4 tỷ đồng từ nguồn chi 
thường xuyên sự nghiệp GD&ĐT và 
dạy nghề đã được tỉnh phân bổ cho Sở 
GD&ĐT đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa cơ 
sở vật chất các công trình trường học 
trong năm 2022. Theo đó, có 25 trường 
học trực thuộc Sở được đầu tư, nâng cấp 
gồm: 21 trường THPT, Trường Chuyên 
biệt Hy vọng Quy Nhơn và 3 trường Phổ 
thông dân tộc nội trú THCS&THPT An 
Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh. 

HOÀNG ANH

Chọn sách giáo khoa: Khách quan, phù hợp
Sở GD&ĐT khẳng định, công tác lựa chọn sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 áp 

dụng cho lớp 3, lớp 7, lớp 10 chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023 đã được triển khai minh bạch, khách quan, phù hợp 
và đúng quy trình.

2021 - 2022. Hiệu trưởng Cao 
Thị Hồng Nghĩa cho hay: Thực 
tế sử dụng SGK lớp 6 giáo viên 
cảm thấy ổn và phù hợp, do đó 
kế thừa lựa chọn tương tự sách 
của cùng nhà xuất bản cho bộ 
SGK lớp 7 để sử dụng cho năm 
học tới, nhằm đảm bảo kiến 
thức của học sinh có sự kết nối 
liên tục. 

Tương tự, khối trường tiểu 
học năm nay chọn SGK mới cho 
lớp 3 cũng được kế thừa từ các 
đầu sách của nhà xuất bản đã 
chọn ở lớp 1, lớp 2. Bà Huỳnh 
Kim Thúy, Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học Ngô Mây (Quy Nhơn) 
thông tin: Lớp 1 năm học  
2020 - 2021, nhà trường chọn 

bộ sách “Cánh Diều” cho học 
sinh. Năm lớp 2 vừa rồi thì sự 
lựa chọn đa dạng hơn ở các bộ 
sách, nên đợt chọn sách cho  
lớp 3 này nhà trường tiếp nối 
đầu sách của nhà xuất bản đã 
chọn ở lớp 2. “Bộ sách nào cũng 
có ưu thế riêng. Nhà trường 
chọn sách trên cơ sở chất lượng 
sách, nội dung, kết cấu bài học 
phù hợp và học liệu điện tử 
khai thác, sử dụng thuận tiện”, 
bà Thúy chia sẻ.

Chặt chẽ và minh bạch
Với 10 đầu SGK tiếng Anh 

của các nhà xuất bản, TX Hoài 
Nhơn đã báo cáo đề xuất lựa 
chọn 2 đầu sách, gồm: 26 cơ sở 

chọn sách tiếng Anh 3 i-Learn 
Smart Start (NXB ĐH Sư phạm 
TP Hồ Chí Minh); 1 cơ sở chọn 
đầu sách tiếng Anh 3 Global 
Success (NXB Giáo dục Việt 
Nam). Với lớp 7, sách tiếng 
Anh có 2 đầu sách: Global 
Success (NXB Giáo dục Việt 
Nam) có 11 cơ sở chọn; Ilearn 
Smart World (NXB ĐH Sư 
phạm TP Hồ Chí Minh) có 7 
cơ sở chọn.

Liên quan đến thông tin về 
việc có nhiều đầu sách môn 
tiếng Anh và sự chênh lệch 
về giá giữa các đầu sách lựa 
chọn, bà Nguyễn Thị Hoài 
Anh, Trưởng Phòng GD&ĐT 
TX Hoài Nhơn, cho hay, đối 

với bộ môn tiếng Anh lớp 1, 
lớp 2, những năm trước đây (từ 
năm học 2017 - 2018, khi triển 
khai Đề án ngoại ngữ, trên cơ 
sở hướng dẫn của Sở GD&ĐT, 
phòng GD&ĐT Hoài Nhơn đã 
triển khai việc làm quen tiếng 
Anh cho lớp 1, lớp 2 và bộ sách 
tiếng Anh i-Learn Smart Start 
được Bộ GD&ĐT thẩm định, 
phụ huynh học sinh tự nguyện 
mua cho con em làm quen 
tiếng Anh với bộ sách này. 
Vì vậy, khi triển khai chương 
trình Giáo dục phổ thông mới 
và đề xuất lựa chọn danh mục 
SGK thì các cơ sở giáo dục phổ 
thông đề xuất lựa chọn bộ sách 
i-Learn Smart Start. Việc triển 
khai chương trình giáo dục 
phổ thông mới đến nay là năm 
thứ ba, đến thời điểm hiện tại 
chưa có ý kiến của phụ huynh 
về vấn đề này. 

Trong khi đó, đối với 
SGK tiếng Anh chọn mới ở 
bậc THCS và lần đầu tiên 
thực hiện ở bậc THPT, ông 
Vương Trường Quân, Trưởng 
Phòng Giáo dục trung học (Sở 
GD&ĐT) cho hay về cơ bản các 
cơ sở chọn sách của Nhà xuất 
bản Giáo dục Việt Nam.

Ở góc độ của đơn vị phân 
phối, cung ứng SGK, bà 
Nguyễn Thị Thu Trang, Giám 
đốc Công ty CP Văn hóa Giáo 
dục Gia Lai - Chi nhánh Bình 
Định, cho hay: Giá bán tất cả 
các loại sách đều được niêm yết 
trên bìa sách, không có chuyện 
đơn vị cung ứng hay đại lý có 
thể tự ý điều chỉnh giá. Đơn 
vị còn thực hiện chương trình 
giảm giá SGK nhân dịp hè 
nhằm thu hút khách hàng và 
hỗ trợ phần nào cho học sinh, 
khoản giảm giá đó giảm trừ 
vào lợi nhuận của đơn vị. 

MAI HOÀNG

Bồng Sơn 
khai giảng 4 lớp 
năng khiếu hè 

Quy hoạch xác định cụ thể các vùng động lực phát triển 
huyện An Lão  

Nội dung SGK đã được Bộ GD&ĐT thẩm định chất lượng, nên các trường đề xuất chọn sách trên cơ sở phù hợp điều kiện tổ chức 
dạy và học từng trường.                                                                                                                                                                                                           Ảnh: M.H
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Sôi nổi chiến dịch tình nguyện hè
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 đã được khởi động từ 

những ngày đầu tháng 6 với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa ở nhiều địa 
phương. Đây là cơ hội để đoàn viên thanh niên được rèn luyện, phấn đấu, 
góp sức xây dựng đất nước, đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Gia đình bà Nguyễn Thị 
Tuyến (ở thôn Nhơn Thuận, xã 
Tây Vinh, huyện Tây Sơn) có 
hoàn cảnh rất khó khăn. Hai vợ 
chồng già nương tựa vào nhau, 
sức khỏe đều không tốt; các con 
đi làm ăn xa, thu nhập không 
ổn định. Theo bà Tuyến, thời 
gian qua, hệ thống điện trong 
nhà đã xuống cấp từ lâu, chắp 
nối nhiều chỗ, điện lại không 
an toàn, dây nhỏ tải không đủ, 
làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh 
hoạt, nhưng bà không có điều 
kiện sửa chữa.

Trong chiến dịch Thanh 
niên tình nguyện (TNTN) hè 
năm nay, các ĐVTN Đoàn Khối 
DN tỉnh, Đoàn Thanh niên CA 
tỉnh, Điện lực Phú Phong (Công 
ty Điện lực Bình Định) đã tập 
trung nhân lực đến sửa chữa 
và làm mới hệ thống điện chiếu 
sáng, bộ công tắc, aptomat, thay 
mới đường dây truyền tải điện 
và hướng dẫn cho vợ chồng bà 
cách sử dụng điện an toàn, hiệu 
quả. Ngoài ra, các ĐVTN còn 
phụ giúp bà Tuyến sửa chữa 
lại mái nhà, cửa, vệ sinh môi 
trường xung quanh…

Bà Tuyến chia sẻ: “Nhà 
nghèo, vợ chồng tôi chạy ăn 
từng bữa. Khi điện đóm hư 
hỏng nặng, tôi từng thuê thợ 
sửa chữa, nhưng cũng chỉ là 
khắc phục tạm bợ. Nếu không 
có sự giúp đỡ của các cháu 
thanh niên thì không biết đến 
bao giờ tôi mới nâng cấp được 

Phát huy vai trò của tổ 
chức Đoàn trong tham gia 
phòng, chống đuối nước và 
tai nạn thương tích ở trẻ em, 
ngày 1.6, Xã đoàn Ân Đức 
phối hợp với Trường Tiểu 
học Ân Đức (huyện Hoài 
Ân) tổ chức khai giảng lớp 
dạy bơi năm 2022 cho 30 học 
sinh. Trong khóa dạy bơi 
kéo dài gần 4 tuần, các em 
sẽ được trang bị lý thuyết 
bơi cơ bản và thực hành kỹ 
năng bơi, phòng tránh tai 
nạn đuối nước... Mục tiêu là 
100% học sinh đều biết bơi 
sau khi kết thúc khóa học. 
Hoạt động đã nhận được sự 
đồng tình ủng hộ của cấp 
ủy,  chính quyền và đông 
đảo nhân dân trong xã.

Anh Võ Văn Đức (ở thôn 
Gia Trị, xã Ân Đức) có con trai 
học bơi tại lớp, chia sẻ: “Mùa 
hè, các cháu được nghỉ học 
nên nhu cầu bơi lội càng tăng 
cao, dẫn đến xảy ra không ít 
tai nạn đuối nước. Do vậy, tôi 
và nhiều phụ huynh khác rất 
đồng tình với việc mở các lớp 
học bơi, để cho trẻ vừa rèn 
luyện thân thể vừa học được 
những kỹ năng cần thiết”.

Theo Bí thư Huyện đoàn 

Bồi dưỡng 
bí thư Đoàn cơ sở
năm 2022

(BĐ) - Sáng 3.6, tại Trung 
tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi 
tỉnh, Tỉnh đoàn đã tổ chức bế 
giảng lớp bồi dưỡng chức danh 
bí thư Đoàn cơ sở năm 2022.

Trong 3 ngày, 113 học viên 
là phó bí thư, bí thư Đoàn xã, 
phường, thị trấn trong tỉnh và 
cán bộ quy hoạch chức danh 
bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 
2022 - 2027 đã được các báo cáo 
viên từ Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy, Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh 
đoàn hướng dẫn một số chuyên 
đề, như: Công tác nắm bắt, định 
hướng tư tưởng, dư luận trong 
ĐVTN; kỹ năng lãnh đạo quản lý; 
công tác tổ chức xây dựng Đoàn, 
công tác kiểm tra, giám sát; ứng 
dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý đoàn viên; nội dung và 
phương thức đoàn kết, tập hợp 
thanh niên thời kỳ mới; triển 
khai Đề án “Phát huy vai trò của 
ĐVTN trong thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 giai đoạn 2022 - 2027”…

100% học viên tham gia 
lớp bồi dưỡng đã được nhận 
Giấy chứng nhận hoàn thành 
khóa học.        DUY ĐĂNG

hệ thống điện của gia đình”.
Bên cạnh đó, các ĐVTN 

trong khối DN tỉnh và CA tỉnh 
còn phối hợp với Xã đoàn Tây 
Vinh tổ chức các hoạt động 
trồng cây xanh tại trường học 
và khu dân cư, nạo vét kênh 
mương nội đồng, dọn dẹp vệ 
sinh môi trường, xây dựng sân 
chơi cho thiếu nhi...

Tại TP Quy Nhơn, ra quân 
chiến dịch TNTN hè, đông 
đảo ĐVTN trên địa bàn thành 
phố và BĐBP tỉnh đã tổ chức 
các hoạt động xây dựng đô thị 

văn minh, cụ thể như: Làm sạch 
biển và thu gom rác thải dọc bờ 
biển làng chài Bãi Xếp (phường 
Ghềnh Ráng); bóc xóa quảng 
cáo, rao vặt sai quy định; thực 
hiện công trình thanh niên “con 
đường bích họa” và “bốt điện 
nở hoa”; dọn vệ sinh, thu gom 
rác thải, tạo mỹ quan đường 
phố luôn xanh - sạch - đẹp...

Anh Nguyễn Lương Hải, 
Phó Bí thư Thành đoàn Quy 
Nhơn, chia sẻ: “Bảo vệ môi 
trường, xây dựng đô thị văn 
minh là một trong những hoạt 

động thường xuyên của tuổi 
trẻ thành phố. Đây là trách 
nhiệm của mỗi ĐVTN; tin 
rằng thông qua các hoạt động, 
ý thức bảo vệ môi trường của 
thanh niên và nhân dân sẽ 
được nâng lên”.

Theo Tỉnh đoàn, Chiến dịch 
TNTN hè năm 2022 được triển 
khai thực hiện từ đầu tháng 6 
đến hết tháng 8, với chương 
trình Tiếp sức mùa thi và 4 
chiến dịch: Hoa phượng đỏ, 
Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng và 
Hành quân xanh. Trong đó, các 
hoạt động hướng mạnh về cơ 
sở, bám sát nhiệm vụ phát triển 
KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội, 
xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh, nâng cao năng lực 
chuyển đổi số… Các hoạt động 
tình nguyện được triển khai 
theo hướng hỗ trợ lâu dài tại 

những địa bàn khó khăn, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 
khăn, mang lại hiệu quả thiết 
thực nhất tại các địa bàn.

Anh Nguyễn Thành Trung, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
đoàn, chia sẻ: Chiến dịch TNTN 
hè chính là môi trường để đoàn 
viên, hội viên, thanh niên được 
rèn luyện, cống hiến và trưởng 
thành. Qua mỗi mùa chiến dịch, 
tổ chức Đoàn, Hội sẽ bổ sung 
những ĐVTN tích cực, nhiệt 
huyết, dám lăn xả vào cuộc 
sống, có tinh thần vượt khó, 
phục vụ nhân dân. Từ đó, tăng 
cường công tác đoàn kết, tập 
hợp thanh niên; củng cố, nâng 
cao chất lượng tổ chức Đoàn, 
Hội; khẳng định vị trí, vai trò 
của tổ chức Đoàn, Hội trong 
thanh niên và xã hội.

CHƯƠNG HIẾU

Thanh niên CA tỉnh và Điện lực Phú Phong sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng 
cho gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến.                             Ảnh: C.H

ĐVTN TP Quy Nhơn ra quân làm sạch bờ biển dọc làng chài Bãi Xếp (phường 
Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).                Ảnh: Tỉnh đoàn

Tập bơi, giúp trẻ phòng ngừa đuối nước

Hoài Ân Lê Thanh Việt, ngay 
từ đầu hè, Ban Thường vụ 
Huyện đoàn đã chỉ đạo các 
cơ sở Đoàn tiếp nhận các 
em về sinh hoạt hè tại địa 
phương, hướng dẫn các em 
cách phòng, chống đuối nước, 
tai nạn thương tích như: Mở 
các lớp dạy bơi; rào chắn nơi 
nguy hiểm như bờ ao, bờ suối; 
tổ chức các buổi ngoại khóa về 
“Kỹ năng phòng, chống đuối 
nước và tai nạn thương tích 
cho trẻ em”... Qua đó, tạo môi 
trường an toàn, lành mạnh cho 
trẻ vào mỗi dịp hè về.

Còn tại huyện Vân Canh, 
trong những ngày qua, các 
cấp bộ Đội toàn huyện đồng 
loạt triển khai các hoạt động 
tuyên truyền phòng, chống 
đuối nước, thu hút đông 
đảo học sinh tham gia, như: 
Tuyên truyền, tập huấn kỹ 
năng phòng tránh đuối nước 
thông qua các hình thức sân 
khấu hóa; duy trì việc tuyên 
truyền trên mạng xã hội, hệ 
thống truyền thanh xã, thị 
trấn về mức độ nguy hiểm 
của đuối nước…

Theo anh Đinh Chí Công, 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
đồng Đội tỉnh, để hạn chế thấp 
nhất các vụ tai nạn đuối nước 
xảy ra, đầu năm 2021 đến nay, 
Tỉnh đoàn đã tổ chức 22 lớp 
truyền thông tuyên truyền các 
kỹ năng, phòng, chống đuối 
nước, thu hút hơn 3.500 học 
sinh tham gia; tổ chức tặng 
6 hồ bơi di động cho 6 huyện 
đoàn, trường học trong tỉnh; 
tặng 300 suất học bơi miễn phí 
cho 300 học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn; thực hiện hiệu quả 
các mô hình ngôi nhà an toàn, 
trường học an toàn trong 
phòng, chống tai nạn thương 
tích ở trẻ em… 

“Thời gian tới, Hội đồng 
Đội sẽ chỉ đạo đẩy mạnh công 
tác truyền thông, nâng cao 
nhận thức về nguy cơ và các 
biện pháp đảm bảo an toàn 
phòng, chống đuối nước cho 
trẻ tại cộng đồng; nâng cao 
kỹ năng bơi an toàn trong môi 
trường nước cho trẻ em từ 6 - 
15 tuổi; đẩy mạnh công tác xã 
hội hóa, huy động các nguồn 
lực để tiếp tục nâng cao hiệu 
quả chương trình bơi an toàn, 
phòng chống đuối nước ở trẻ 
em…”, anh Công cho biết.

TRIỀU CHÂU

Lớp dạy bơi tại xã Ân Đức, huyện Hoài Ân.                                Ảnh: Huyện đoàn Hoài Ân
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Muôn kiểu lừa
Theo các cơ quan tố tụng, 

tội phạm lừa đảo thường sử 
dụng các cách thức như gửi 
tiền, quà từ nước ngoài; chiếm 
quyền sử dụng tài khoản 
mạng xã hội của người dùng, 
sau đó nhắn tin cho người 
thân, bạn bè của chủ tài khoản 
để vay tiền hoặc nhờ chuyển 
tiền, nạp thẻ điện thoại; giả 
danh các cơ quan thực thi 
pháp luật, cán bộ Nhà nước 
gọi điện thông báo nạn nhân 
hoặc người nhà nạn nhân có 
liên quan đến tội phạm hoặc 
gây TNGT; tuyển dụng nhân 
viên làm việc, tham gia vào 
các trò chơi trúng thưởng 
trên mạng. 

Đây là những chiêu thức, 
thủ đoạn không mới nhưng 
lại là cái bẫy khiến nhiều 
nạn nhân sa chân. Mới nhất, 
ngày 30.5, bà L.T.T. (phường 
Đập Đá, TX An Nhơn) nhận 
cuộc gọi từ số điện thoại lạ 
tự xưng là thanh tra Bộ CA 
và Viện KSND tối cao, thông 
báo bà T. có liên quan đến 
đường dây rửa tiền, mua bán 
trẻ em nên cơ quan pháp luật 
yêu cầu thanh tra, kiểm tra số 
tiền trong tài khoản của bà T. 
Đồng thời, yêu cầu bà T. truy 
cập trang web 1130113vn.com 
và làm theo hướng dẫn của 
trang web này. Sau khi thực 
hiện theo hướng dẫn cũng 
như cung cấp số tài khoản, mã 
OTP, bà T. phát hiện tài khoản 

Tinh vi thủ đoạn lừa đảo
Mặc dù các cơ quan chức 
năng liên tục khuyến cáo về 
các hành vi, thủ đoạn lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản, nhưng 
với những phương thức, thủ 
đoạn đa dạng, đánh trúng 
tâm lý nạn nhân nên vẫn có 
nhiều người sập bẫy và mất 
tài sản.

ngân hàng có 4,3 tỷ đồng bị 
chuyển sang nhiều tài khoản 
ngân hàng khác nhau.

Theo cơ quan chức năng, 
ngoài sự tinh vi của tội phạm 
thì sự cả tin, hám lợi của bị hại 
cũng chính là mồi ngon để tội 
phạm này hoạt động. Mới đây, 
TAND tỉnh mở phiên tòa xét 
xử bị cáo Châu Thị Mỹ Hiệp 
(SN 1982, TX Hoài Nhơn) 
phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản” với số tiền chiếm đoạt 
hơn 72 tỷ đồng. Hội đồng xét 
xử nhận định, chính sự chủ 
quan, hám lợi với mức lãi suất 
từ 0,3 - 0,6%/ ngày, các bị hại 
đã không xem xét kỹ việc làm 
ăn thật sự của Hiệp. Còn Hiệp 
tận dụng sự cả tin của bị hại 
để thực hiện hành vi lừa đảo.

Không chỉ vậy, tội phạm 
lừa đảo còn thông qua mạng 
internet hack tài khoản cá 
nhân facebook, email, tạo 
những đường link về trò 
chơi, tuyển dụng việc làm, 
nhằm chiếm đoạt tài sản của 
nạn nhân. Đơn cử, ngày 1.6, 
chị T.T.K. (TP Quy Nhơn) 
đã bị lừa mất 15 triệu đồng 
vì nhận tin nhắn của người 
quen thông qua facebook nhờ 
chuyển tiền. 

Cần thận trọng
Theo thống kê của CA tỉnh, 

từ đầu năm 2022 đến nay, toàn 
tỉnh xảy ra 14 vụ lừa đảo, 
chiếm đoạt tài sản, tăng 6 vụ so 
cùng kỳ năm 2021. Để phòng 
ngừa các hoạt động lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản, các ngành, 
các cấp đã và đang thực hiện 
nhiều giải pháp. Theo đại 
tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó 
Giám đốc CA tỉnh, CA tỉnh 
tập trung điều tra cơ bản, rà 
soát, lập chuyên án đấu tranh 
mạnh với các loại tội phạm, 
trong đó có tội phạm lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản. Ban Giám 
đốc CA tỉnh chỉ đạo các phòng 
nghiệp vụ, CA các địa phương 
tham mưu cấp ủy, chính quyền 
địa phương tăng cường tuyên 
truyền, thông báo về hành vi, 
thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản gắn với các vụ việc, vụ 
án cụ thể để người dân nâng 
cao ý thức cảnh giác. 

Đồng thời, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
về ANTT, nhất là đối với các 
lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ 
hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản như đất đai, 
bất động sản, chứng khoán, tài 
chính, ngân hàng, đầu tư, kinh 

doanh, kinh doanh trên mạng, 
xuất khẩu lao động. 

“Người dân nên hạn chế 
truy cập vào các trang web lạ, 
không cung cấp, chia sẻ thông 
tin cá nhân, tài khoản ngân 
hàng trên mạng xã hội hoặc 
cho người lạ. Không cho mượn, 
cho thuê hoặc cho chụp ảnh các 
giấy tờ cá nhân như: Căn cước 
công dân, CMND, thẻ ngân 
hàng. Không cung cấp mã OTP, 
không chuyển tiền cho bất kỳ ai 
không có căn cứ. Báo ngay cho 
cơ quan CA và ngân hàng để 
kịp thời phong tỏa tài sản, ngăn 
chặn đối tượng rút tiền tẩu tán 
tài sản khi phát hiện dấu hiệu 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đại 
tá Nguyên khuyến cáo.

Trong khi đó, theo Chánh 
án TAND tỉnh Lê Văn Thường, 
tội phạm lừa đảo có chiều hướng 
phức tạp, số tiền trong từng vụ 
án thường lớn và kéo theo nhiều 
bị hại. Ngành sẽ tiếp tục tăng 
cường công tác phối hợp với 
các cơ quan tiến hành tố tụng 
cùng cấp để kịp thời đưa ra xét 
xử các vụ án về kinh tế, sở hữu, 
trong đó có lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản; tuyên phạt các mức án 
đúng người, đúng tội và đúng 
pháp luật.                   KIỀU ANH

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Châu Thị Mỹ Hiệp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị tuyên phạt mức án chung thân.                        
                                                                                                                                                                                                                 Ảnh: K.A

CUỘC THI “TÌM HIỂU 
PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN CHO 
THANH NIÊN NĂM 2022”:

Đã có gần 1.200 
thí sinh tham gia

(BĐ) - Theo Ban tổ chức 
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật 
trực tuyến cho thanh niên năm 
2022”, tính đến 6 giờ ngày 3.6, 
đã có gần 1.200 người tham 
gia Cuộc thi. Trong đó, các cơ 
quan, đơn vị, địa phương có 
số thí sinh dự thi nhiều như 
Trường CĐ Y tế Bình Định 
(349 thí sinh); Đoàn Khối các 
cơ quan tỉnh (183 thí sinh); TX 
Hoài Nhơn (175 thí sinh)...

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp 
luật trực tuyến cho thanh niên 
năm 2022” chính thức bắt đầu 
từ 0 giờ ngày 25.5 và kết thúc 
vào lúc 24 giờ ngày 8.6. Cuộc 
thi được tổ chức công khai, 
rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh, 
dưới hình thức trực tuyến tại 
địa chỉ http://thpltructuyen.
binhdinh.gov.vn; đối tượng dự 
thi là học sinh, sinh viên, thanh 
niên có năm sinh từ 1987 đến 
2008, đang sinh sống, học tập, 
làm việc trên địa bàn tỉnh. 

Thí sinh dự thi đăng ký 
trực tuyến tại địa chỉ: https://
thpltructuyen.binhdinh.gov.vn 
hoặc truy cập Chuyên mục 
“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC 
TUYẾN CHO THANH NIÊN 
NĂM 2022” trên Cổng Thông 
tin điện tử của tỉnh (tại địa 
chỉ https://binhdinh.gov.vn), 
Trang Thông tin điện tử Phổ 
biến, giáo dục pháp luật của 
tỉnh (https://pbgdpl.binhdinh.
gov.vn), Trang Thông tin điện 
tử của Sở Tư pháp (https://stp.
binhdinh.gov.vn).         VĂN LỰC

(BĐ) - Viện KSND và TAND huyện 
Hoài Ân vừa phối hợp tổ chức phiên tòa 
xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đình Nhân 
phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 
Đây là phiên tòa rút kinh nghiệm, thực 
hiện bằng hình thức số hóa hồ sơ vụ án.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên giữ quyền 
công tố đã công bố các tài liệu, chứng cứ 
bằng hình ảnh, video cũng như phân 

tích, đánh giá khách quan, toàn diện, 
đầy đủ các chứng cứ xác định có tội, 
làm rõ các nội dung, sự thật khách quan 
của vụ án.

Ngày 31.8.2021, UBND huyện Hoài 
Ân thành lập Tổ kiểm tra, xử lý phương 
tiện vận chuyển hành khách từ vùng có 
dịch Covid-19 về địa bàn huyện Hoài 
Ân, phân công nhiệm vụ cho tổ công 

tác thực hiện nhiệm vụ kiểm soát. Dù 
cán bộ trực chốt giải thích không được 
qua chốt, nhưng Nhân đã có hành vi 
thách thức, đốt mô tô của Nhân, gây 
ảnh hưởng đến hoạt động bình thường 
của chốt kiểm soát. 

Với hành vi này, Hội đồng xét xử đã 
tuyên phạt bị cáo Nhân 12 tháng tù giam.                                                          

  K.A

HOÀI ÂN: 

Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm bằng hình thức số hóa

(BĐ) - Nhằm tăng cường trách nhiệm, 
chất lượng và hiệu quả công tác thi hành 
án dân sự (THADS) cũng như sự phối hợp 
giữa các cơ quan liên quan, liên ngành  
CA - Viện KSND - TAND và Chi cục 
THADS TP Quy Nhơn vừa tổ chức ký kết 
Quy chế phối hợp liên ngành trong công 
tác THADS.

Quy chế có 3 chương, 25 điều, quy định 
nguyên tắc, phương thức và nội dung phối 
hợp liên ngành trong công tác THADS giữa 
các đơn vị. Cụ thể, các đơn vị sẽ phối hợp 
trong việc thực hiện các mặt công tác như: 
Hướng dẫn quyền yêu cầu THADS, cấp và 
chuyển giao bản án, quyết định; giải thích, 
sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định, trả lời 

kiến nghị, thụ lý và giải quyết yêu cầu của 
cơ quan THADS trong việc đề nghị giám 
đốc thẩm, tái thẩm, việc gửi quyết định về 
thi hành án; việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo về THADS, công tác thu tiền, tài sản; 
đặc xá, tha tù trước thời hạn; giao, nhận, 
xử lý vật chứng, tài sản, công tác cưỡng chế 
THADS…                                         N.LINH

TP QUY NHƠN:

Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

Ngày 2.6, CA TP Quy Nhơn 
tổ chức tập huấn công tác thi 
hành án hình sự tại cộng đồng 
và tái hòa nhập cộng đồng. 

100 học viên gồm chủ tịch, 
cán bộ tư pháp và CA các 
phường, xã được tập huấn 
những nội dung cơ bản của 
Luật Thi hành hình sự và một 
số quy định của lực lượng CA 
về công tác thi hành án hình 
sự tại cộng đồng và công tác 
tái hòa nhập cộng đồng đối 
với người chấp hành xong 
hình phạt tù; công tác tiếp 
nhận, quản lý, giáo dục, giúp 
đỡ người chấp hành xong án 
phạt tù; công tác điều tra cơ 
bản hệ loại đối tượng cần thiết 
tổ chức công tác tái hòa nhập 
cộng đồng.

Việc tập huấn nhằm trang 
bị, nâng cao kiến thức pháp luật, 
nghiệp vụ cho chủ tịch UBND, 
CA cấp xã và cán bộ tham gia 
công tác thi hành án hình sự tại 
cộng đồng và tái hòa nhập cộng 
đồng trong toàn thành phố để 
thực hiện đúng pháp luật, quy 
trình, quy định; tránh sai sót, 
vi phạm trong quá trình thực 
hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.                  MINH NGỌC

Tập huấn công tác 
thi hành án hình 
sự tại cộng đồng
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Bình Định

Bí thư tỉnh, thành làm trưởng ban 
chỉ đạo chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực.                            Ảnh: TTXVN

Ngày 2.6, Ban Bí thư ban hành quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, 
quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
cấp tỉnh (Ban chỉ đạo cấp tỉnh).

Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Thường 
vụ Tỉnh ủy, Thành ủy thành lập, để 
chỉ đạo công tác phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, trọng tâm là suy thoái 
tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống 
của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức; trước hết là lãnh đạo các cấp ở 
địa phương; trực tiếp chỉ đạo xử lý 
các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận 
quan tâm.

Một trong những nhiệm vụ cụ thể 
của Ban chỉ đạo cấp tỉnh là tham mưu 
thực hiện chủ trương của cơ quan có 
thẩm quyền ở Trung ương; đôn đốc, 
giám sát cấp ủy, tổ chức đảng thực 
hiện chủ trương, chính sách, pháp 
luật; giám sát công tác thanh tra, điều 
tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong 
phòng, chống tham nhũng.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh có quyền yêu 
cầu tổ chức đảng báo cáo tình hình, 
kết quả chống tham nhũng; về xử lý 
một số vụ án; thực hiện biện pháp 
chống tham nhũng. Ngoài ra, cơ quan 
này cũng được yêu cầu cơ quan thanh 
tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, 
thi hành án xử lý các vụ tham nhũng. 
Trường hợp cần thiết, Ban chỉ đạo cấp 
tỉnh lập tổ công tác liên ngành tháo gỡ 
khó khăn trong quá trình xử lý một số 
vụ án, vụ tham nhũng phức tạp, dư 
luận quan tâm.

Khi có căn cứ cán bộ, đảng viên 
có hành vi tham nhũng, Ban chỉ đạo 
sẽ kiến nghị với Thường vụ Tỉnh ủy 

xem xét hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm 
quyền xử lý.

Nếu phát hiện vi phạm liên quan 
đến cán bộ diện Thường vụ Tỉnh ủy 
quản lý, các cấp ủy đảng báo cáo Ban 
chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo xử lý; 
chuyển hồ sơ đến Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy.

Trường hợp phát hiện vi phạm liên 
quan đến cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư quản lý, cơ quan phòng, chống 
tham nhũng địa phương kịp thời báo 
cáo Ban Chỉ đạo Trung ương. “Quá 
trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án, 
nếu phát hiện sai phạm có dấu hiệu 

tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra 
để xử lý theo thẩm quyền, không chờ 
đến khi kết thúc mới chuyển”, quy 
định nêu rõ.

Khi cần thiết, cơ quan phòng, chống 
tham nhũng địa phương được sử dụng 
bộ máy, cán bộ và phương tiện của các 
đơn vị có liên quan để làm nhiệm vụ.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh 
ủy, Thành ủy làm Trưởng ban; Phó ban 
là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội 
chính, Trưởng ban Tổ chức, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra, Giám đốc CA tỉnh. 
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy là Phó 
ban thường trực.      (Theo VnExpress.net)

TP HCM đưa vào 
hoạt động Trung tâm 
tim mạch trẻ em 
hiện đại nhất phía Nam

Ngày 3.6, Bệnh viện Nhi đồng 1  
TP HCM đưa vào hoạt động Trung tâm 
chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp 
tim mạch trẻ em với cơ sở vật chất, 
trang thiết bị hiện đại.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng, 
Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, 
Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và 
can thiệp tim mạch trẻ em được đưa 
vào hoạt động có quy mô 215 giường 
bệnh và 20 phòng mổ, trong đó có 1 
phòng mổ hybrid (phòng mổ hiện đại 
bậc nhất hiện nay). Trung tâm gồm 5 
khoa, thực hiện phẫu thuật tim hở, 
thông tim can thiệp và điện sinh lý; 
triển khai những kỹ thuật chẩn đoán 
chuyên sâu, can thiệp tim mạch ở trẻ 
sơ sinh cực non rất nhẹ cân… tiến tới 
có thể giải quyết hết tất cả các bệnh 
lý tim phức tạp nhất, đặc biệt sẽ triển 
khai thành công kỹ thuật ghép tim 
trẻ em trong thời gian tới. Đây cũng 
là nơi đào tạo, huấn luyện và chuyển 
giao kỹ thuật về can thiệp tim mạch 
ở trẻ em đặc biệt là thông tim can 
thiệp cho nhiều bệnh viện trong và 
ngoài nước, đồng thời cũng là nơi hợp 
tác quốc tế với nhiều chuyên gia tim 
mạch hàng đầu thế giới và đang trên 
đường trở thành một trong những 
Trung tâm tim mạch xuất sắc của tổ 
chức Children’s Heartlink, Hoa Kỳ 
trong điều trị bệnh tim bẩm sinh  
trẻ em...

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND 
TP HCM cho biết, việc đưa vào hoạt 
động trung tâm là nỗ lực của TP HCM; 
khẳng định vị thế đầu tàu của tuyến 
cuối khu vực phía Nam. 

(Theo VOV.VN)

Nếu không có thuế, phí 
thì giá xăng Việt Nam 
tương đương Malaysia

Theo thông tin từ Vụ Thị trường 
trong nước, Bộ Công Thương về giá 
xăng dầu cho thấy: Trong cơ cấu 
giá xăng hiện nay của Việt Nam, 
các loại thuế, phí chiếm khoảng 30- 
32% (tương đương 10.000 - 11.000 
đồng/lít). Như vậy nếu không có 
thuế phí thì giá xăng Việt Nam sẽ 
khoảng 20.000 đồng/lít (tương đương  
0,86 USD/lít).

Trước thông tin một số báo có đưa 
về việc giá xăng tại Malaysia chỉ ở mức 
13.000 đồng/lít, Bộ Công Thương lý 
giải: Malaysia là nước sản xuất xăng 
dầu lớn và xuất khẩu xăng dầu. Tại 
Malaysia, Nhà nước không đánh các 
loại thuế đối với xăng dầu tiêu thụ 
trong nước và đồng thời còn có chính 
sách trợ giá đối với xăng dầu tiêu thụ 
trong nước cho người dân.

Hiện, Chính phủ Malaysia đang trợ 
giá 1,65 RM tương đương 0,4 USD cho 
mỗi lít xăng RON95 và 1,85 RM tương 
đương 0,45 USD cho mỗi lít dầu diesel.

Như vậy, nếu Chính phủ Malaysia 
không trợ giá và nếu Việt Nam không 
đánh các loại thuế, phí, giá xăng 
RON95 của hai quốc gia là tương 
đương nhau (tại Malaysia hiện sẽ là 
0,87 USD/lít, trong khi giá tại Việt 
Nam nếu bỏ các loại thuế phí là 
khoảng 0,86 USD/lít).

 (Theo qdnd.vn)

Khai trương đường bay mới Nha Trang - Singapore

Hành khách trong chuyến bay đầu tiên nối 
Nha Trang - Singapore chụp ảnh lưu niệm cùng 
lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Đúng vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 
3.6, chuyến bay mang số hiệu VN692 
của hãng hàng không quốc gia Việt 
Nam (Vietnam Airlines) cất cánh từ 
sân bay quốc tế Changi (Singapore) 
đã hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng 
không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). 
Chuyến bay có 165 hành khách.

Đây là đường bay mới và là chuyến 
bay thương mại đầu tiên kết nối thành 
phố biển Nha Trang với đảo quốc 
Singapore. Đường bay Nha Trang - 

Singapore được khai thác với tần suất 
2 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Các chuyến 
bay khởi hành từ Cam Ranh vào thứ Ba 
và Chủ nhật hằng tuần, từ Singapore 
vào thứ Sáu, Chủ nhật hằng tuần.

Trước đó, ngày 20.5, đường bay 
Cam Ranh - Incheon (Hàn Quốc) cũng 
đã được khai thác trở lại. Đường bay 
Nha Trang - Seoul (Incheon) được khai 
thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào 
các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật.

 (Theo baogiaothong.vn)

Dự án 5 triệu Euro về bảo vệ rừng và tạo sinh kế 
tại Lâm Đồng và Đắk Nông

Dự án quản lý cảnh quan bền vững sẽ giúp tạo 
sinh kế cho người dân sống gần rừng. 

Ảnh: danviet.vn

Ngày 3.6, tại Lâm Đồng, Bộ 
NN&PTNT phối hợp với Chương trình 
Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), 
UBND tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh Lâm 
Đồng và các đối tác tổ chức khởi động dự 
án “Quản lý cảnh quan bền vững toàn 
diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát 
triển bền vững không gây mất rừng tại 
Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam”, do 
Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.

Ông Jesus Lavina, Tham tán thứ nhất, 
Phó trưởng ban hợp tác của Phái đoàn 
Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, 
ba mục tiêu cụ thể của dự án gồm: Tăng 
cường hệ sinh thái rừng; cải thiện sinh 
kế và sản xuất lương thực bền vững đều 
rất phù hợp với khu vực Tây Nguyên và 
hoàn toàn phù hợp với các chính sách và 

chiến lược của cả Chính phủ Việt Nam 
và Liên minh châu Âu.

Dự án sẽ được thực hiện trong 4 
năm, từ 2022 - 2026 tại các tỉnh Lâm 
Đồng và Đắk Nông; hướng mục tiêu tới 
năm 2026, có 25.000 ha rừng tự nhiên 
sẽ được bảo vệ, giảm lượng phát thải 
tương đương khoảng 3 triệu tấn CO2. 
Đồng thời cải thiện sinh kế cho 35% dân 
số trong 2 tỉnh, đặc biệt là người dân tộc 
ít người và phụ nữ; nâng cao tính bền 
vững trong sản xuất với mục tiêu các 
hàng hóa chính tăng 25% giá trị. Các 
kết quả của dự án sẽ được nhân rộng 
và lồng ghép vào các chiến lược, chính 
sách phát triển của Việt Nam.

Tổng ngân sách của dự án là 5 triệu 
Euro, do Liên minh châu Âu tài trợ 

thông qua Chương trình Phát triển Liên 
Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam. Tổng 
cục Lâm nghiệp cùng với Sở NN&PTNT 
các tỉnh Đắk Nông và Lâm Đông là chủ 
dự án.                        (Theo vneconomy.vn)
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Bình Định

   

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

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

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi 
nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; trong 
mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam 
đến Tây Nam cấp 2 - 3.

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

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

và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam 
cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0 m.       

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 4.6.2022
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THÔNG BÁO
TỔ CHỨC THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THÔNG BÁO 
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Công ty CP Xây lắp Điện Tuy Phước Bình Định, số 02 Trần Phú, 
thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cần tuyển  2 
vị trí sau: 
« Vị trí 1: KỸ SƯ ĐIỆN VÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG
Tuổi đời không quá 40 tuổi, có thời gian kinh nghiệm công tác 

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

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở nông thôn có diện tích 262m2; thửa đất số 72; tờ bản 

đồ số 23; địa chỉ: Thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn (TX Hoài 
Nhơn), tỉnh Bình Định; 

- Tài sản gắn liền trên đất gồm:
+ Nhà ở riêng lẻ, cấp IV; diện tích xây dựng 67,6m2; Kết cấu: Tường xây gạch, 

mái lợp tole proximăng, nền xi măng;
+ 01 hàng rào phía Nam và 01 hàng rào phía Tây, được giăng bằng lưới B40, 

cao 1,2m; 
+ 01 cây dừa; 01 cây mãng cầu ta. 
Giá khởi điểm của tài sản: 629.177.913 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 

120.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn,  

tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên tục 

kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 24.6.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 
giờ 30 phút ngày 24.6.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày 
tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố 
giá: Bắt đầu lúc 09 giờ ngày 27.6.2022 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự  
TX Hoài Nhơn.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương 
thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là hộ 
gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham 
gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá.  

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

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

TIN VẮN

Ngày 2.6, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên 
bố phản đối lệnh cấm đánh bắt cá theo 
mùa do Trung Quốc đơn phương áp đặt 
ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ 
Ned Price viết trên Twitter: “Lệnh cấm 
đánh bắt cá đơn phương của Trung 
Quốc ở Biển Đông không phù hợp với 
phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài 
quốc tế và luật pháp quốc tế”.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ “đề nghị 
Trung Quốc tuân thủ những nghĩa vụ của 
họ theo quy định của luật pháp quốc tế”.

Ngày 31.5, Philippines triệu một cán 
bộ ngoại giao của Đại sứ quán Trung 
Quốc tại Manila đến để phản đối tuyên 
bố cấm đánh bắt cá đơn phương của Bắc 
Kinh cũng như cáo buộc một tàu hải 
cảnh Trung Quốc quấy rối tàu nghiên 
cứu biển.

Mỗi năm, Trung Quốc đều đơn 
phương đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá 
mùa hè, cho rằng họ có quyền tài phán 
trên hầu khắp Biển Đông, dù yêu sách 
của Bắc Kinh đã bị Tòa trọng tài quốc 

Mỹ phản đối Trung Quốc đơn phương 
cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

tế bác bỏ.
Năm nay, lệnh cấm đánh bắt cá mà 

Trung Quốc đưa ra kéo dài trong 3 
tháng, bắt đầu từ ngày 1.5. Khu vực cấm 

đánh bắt cá nằm ở vùng biển phía Bắc vĩ 
độ 16 ở Biển Đông, gồm một phần vịnh 
Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ 
quyền Việt Nam.             (Theo TPO, TTO)

Ngư dân Philippines quan sát tàu hải cảnh Trung Quốc di chuyển gần bãi cạn Scarborough (tranh chấp 
giữa Philippines và Trung Quốc, ảnh chụp vào tháng 4.2017).                                                                  Ảnh: REUTERS

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 
hơn 2/3 dân số thế giới có thể đã có 
lượng kháng thể Covid-19 đáng kể, có 
nghĩa là đã từng mắc bệnh hoặc đã được 
tiêm chủng.

Trong một bản tổng hợp các nghiên 
cứu từ khắp thế giới, WHO cho biết tỷ 
lệ dân số có lượng kháng thể Covid-19 
đáng kể đã tăng từ mức 16% vào tháng 
2.2021 lên mức 67% vào tháng 10.2021. 
Với sự xuất hiện của biến thể Omicron 
có tốc độ lan truyền nhanh, tỷ lệ này 
hiện nay có thể thậm chí còn cao hơn.

Mặc dù vắc xin chỉ có tác dụng phòng 
ngừa ở mức vừa phải đối với biến thể 
Omicron, WHO vẫn kêu gọi các quốc gia 
tăng tỷ lệ tiêm chủng, đặc biệt là đối với 
những người thuộc nhóm nguy cơ cao, 
bởi miễn dịch nhờ tiêm vắc xin có hiệu 
quả ngăn ngừa nguy cơ bệnh chuyển 
nặng cao hơn so với miễn dịch có được 
sau lần mắc trước đó. 

Hầu hết các nghiên cứu cho thấy 
những người vừa mắc Covid-19 vừa 
được tiêm chủng có khả năng phòng 
ngừa tốt nhất đối với nguy cơ bệnh diễn 
tiến nghiêm trọng, mặc dù vẫn chưa rõ 
kết quả này có đúng đối với các biến thể 
mới của vi rút SARS-CoV-2 hay không.

(Theo TTXVN)

WHO: Trên 2/3 dân 
số thế giới đã có 
kháng thể Covid-19

Người dân di chuyển trên đường phố tại New York, 
Mỹ.                                                       Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

 Ngày 3.6, Thủ tướng Hàn Quốc Han 
Duck-soo cho biết Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ quy 
định cách ly bắt buộc 7 ngày đối với những 
người chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 
nhập cảnh vào nước này từ ngày 8.6 tới.
 Cơ quan cứu trợ động đất tỉnh Tứ 

Xuyên, Trung Quốc ngày 3.6 cho biết 
thống kê sơ bộ cho thấy 14.427 người đã 
bị ảnh hưởng sau khi một trận động đất 
độ lớn 6,1 độ Richter làm rung chuyển tỉnh 
này ngày 1.6.
 Lực lượng Taliban tại Pakistan 

ngày 2.6 đã tuyên bố ngừng bắn vô 
thời hạn với chính phủ nước này sau khi 
các cuộc hòa đàm giữa hai bên tại thủ đô 
Kabul của Afghanistan đã đạt được những 
tiến bộ đáng kể.
 Ngày 2.6, Hội CTĐ Mali (MRC) cho 

biết 2 người, trong đó có 1 người nước 
ngoài đã thiệt mạng trong một vụ tấn 
công nhằm vào phương tiện của họ ở vùng 
Kayes, miền Tây Mali.
 Cảnh sát Mỹ cho biết một đối tượng 

nam giới đã nổ súng và sát hại 2 phụ nữ 
tại bãi đỗ xe của một nhà thờ ở bang Iowa 
ngày 2.6, sau đó tự sát.
 Ít nhất 20 người bị thương trong 

một vụ nổ xảy ra vào tối 2.6 tại một trạm 
xăng ở bang Kano, phía Bắc Nigeria.

(Theo TTXVN)

6 quốc gia ASEAN cùng với 20 quốc 
gia khác sẽ tham gia cuộc tập trận hàng 
hải lớn nhất thế giới “Vành đai Thái 
Bình Dương” (RIMPAC) lần thứ 28, diễn 
ra từ ngày 29.6 - 4.8.2022 tại Mỹ.

Trong một tuyên bố của Hải quân 
Mỹ, 6 quốc gia ASEAN tham dự cuộc 
tập trận hàng hải lần thứ 28 này bao 
gồm Indonesia, Philippines, Thái 
Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. 
Ngoài ra còn có sự tham gia của các 
đồng minh quan trọng của Mỹ từ 
khắp nơi trên thế giới với tổng cộng 

khoảng 25.000 binh lực, 38 tàu nổi, 4 
tàu ngầm và hơn 170 máy bay từ 26 
quốc gia.

Tập trận Vành đai Thái Bình Dương 
bắt đầu từ năm 1971, diễn ra hai năm 
một lần do Hải quân Mỹ tổ chức, nhằm 
nâng cao năng lực tác chiến và triển 
khai lực lượng liên quân; tăng cường 
năng lực đối phó chung đối với mối 
đe dọa và bảo hộ giao thông hàng hải 
giữa các quốc gia thuộc vùng biển Thái  
Bình Dương.

(Theo VOV.VN)

6 nước ASEAN dự diễn tập hải quân lớn nhất thế giới

Các tàu chiến và tàu ngầm những nước tham gia 
dàn đội hình ngoài khơi tiểu bang Hawaii trong 
khuôn khổ diễn tập RIMPAC 2020. 
                                     Ảnh: HẠM ĐỘI THÁI BÌNH DƯƠNG MỸ

“Theo ước tính của chính phủ, 
tổng  th iệ t  hạ i  mà nền  k inh  tế 
Ukraine gánh chịu do chiến sự đã 
lên tới  600 tỷ USD”,  Thủ tướng 
Ukraine Denys Shmyhal phát biểu 
trước Diễn đàn GLOBSEC 2022 ở 
Bratislava hôm 2.6.

Thủ tướng Ukraine giải thích con 
số 600 tỷ USD là thiệt hại từ nền kinh 
tế bị đình trệ, bị chặn các đường xuất 
khẩu, đình chỉ kinh doanh cũng như 
thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà ở, 
đường sá, đường dây liên lạc.

Ông Shmyhal nói rằng để khắc 
phục những thiệt hại này, cần có 

Ukraine thiệt hại 600 tỷ USD sau hơn ba tháng xung đột với Nga

Cảnh đổ nát ở TP Mariupol, Ukraine sau các cuộc 
giao tranh.                                                           Ảnh: Reuters

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại 
trung tâm thương mại ở thủ đô Moskva, 
Nga hôm qua (3.6). Trung tâm thương 
mại cao 10 tầng với diện tích sàn 14.000 
m2 này nằm ở vị trí trung tâm của thủ đô 
Moskva, cách Điện Kremlin chỉ khoảng 
14 km.

Khi ngọn lửa bùng lên, khoảng 125 
người đã kịp thời thoát ra khỏi trung 
tâm thương mại này. Tuy nhiên, theo 

nhà chức trách thủ đô Moskva, khoảng 
15 đến 20 người đang bị mắc kẹt ở bên 
trong. Hai người bị thương đã được ghi 
nhận cho tới nay.

Ít nhất 200 lính cứu hỏa đã được điều 
động đến hiện trường để dập lửa và giải 
cứu người mắc kẹt. Một trực thăng cứu 
hộ Ka-32 cùng 2 máy bay chữa cháy 
khác cũng đã được huy động.

(Theo dantri.com.vn)

nỗ lực phối hợp từ chính quyền địa 
phương, các tổ chức tư nhân và cả 

các chính phủ nước ngoài.
“Chúng tôi đang sửa chữa đường 

sá và nhà dân, rà phá bom mìn, khôi 
phục điện, nước và khí đốt, đồng thời 
dựng nhà tạm cho hàng nghìn người. 
Đó là lý do chúng tôi đang nhờ các 
đối tác trợ giúp”, Thủ tướng Ukraine 
nhấn mạnh.

Ông Shmyhal hồi cuối tháng 4 
ước tính 6 tuần đầu tiên xung đột 
đã khiến Ukraine chịu thiệt hại 500 
tỷ USD và nhận định con số này có 
thể lên đến 1.000 tỷ USD nếu chiến 
sự kéo dài.

(Theo VnExpress.net)

Nga: Cháy trung tâm thương mại ở thủ đô Moskva

Vụ hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại Grand 
Setuin Plaza tại Moskva sáng 3.6.          Ảnh: Reuters


