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Tuần làm việc thứ 3: Quốc hội tiến hành
hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
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Nhiều địa phương tổ chức hoạt động
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Chung tay chăm sóc
người cao tuổi
có hoàn cảnh khó khăn

u

u2

CÔNG TÁC Y TẾ TẠI KỲ THI TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10THPT VÀ THI TỐT NGHIỆP THPT:

Đảm bảo an toàn
phòng dịch

Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 được
kiểm soát tốt, nhưng để kỳ thi tuyển
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2022 diễn ra an toàn, hiệu quả, ngành
Y tế đã lên kế hoạch phục vụ, tạo điều
kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn tối đa
cho các kỳ thi. u 8

3 Tây Sơn hỗ trợ các

chủ thể tham gia
chương trình OCOP

u5

Chung tay bảo vệ
rừng ngập mặn u 6
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bên trái) đến thăm, chúc thọ cụ ông Trần Văn Phùng (90 tuổi, ở huyện Vĩnh Thạnh) nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống
người cao tuổi Việt Nam.
Ảnh: N.MUỘI

THÊM 14 TUYẾN ĐƯỜNG ÁP DỤNG QUY ĐỊNH ĐỖ XE THEO NGÀY
CHẴN, LẺ Ở TP QUY NHƠN:

Chủ trương cần thiết
để lập lại trật tự giao thông
và mỹ quan đô thị
Từ ngày 15.5, TP Quy Nhơn tiếp tục mở rộng thêm 14 tuyến đường quy
định đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ. Trước đó, trong năm 2021, thành phố đã áp
dụng quy định này tại 7 tuyến đường khác. u 4

Làm giàu cho mình,
hỗ trợ người khác thoát nghèo
Bà Trần Thị Lệ (ở thôn Lương Lộc, xã
Phước Hưng, huyện Tuy Phước) là
điển hình tiên tiến trong phong trào
thi đua sản xuất giỏi. Năm 2021, bà
Lệ vinh dự được bình chọn là 1 trong
63 gương mặt nhà nông của cả nước
nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam
xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ
tặng bằng khen. u 7

2

THỜI SỰ

THỨ HAI, 6.6.2022

toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Nhiều địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới

(BĐ) - Ngày 5.6, nhiều địa
phương trên địa bàn tỉnh đã tổ
chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới (5.6).
l UBND huyện Vân Canh
tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng
Ngày Môi trường Thế giới,
phát động thực hiện chương
trình Trồng mới một tỷ cây
xanh năm 2022. Dự lễ phát
động có Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn
Thanh; đại diện lãnh đạo các
sở, ngành, các hội, đoàn thể và
người dân địa phương.
Hưởng ứng chương trình
Trồng mới một tỷ cây xanh, đợt
này, trên địa bàn huyện Vân
Canh sẽ trồng mới 1.400 cây
xanh. Trong đó, Đoàn Thanh
niên Công ty CP Becamex Bình
Định hưởng ứng trồng 1.000 cây
xanh trong Khu công nghiệp,
Đô thị và Dịch vụ Becamex.
Tại buổi mít tinh, đại diện
Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh
đã trao tượng trưng số tiền 100
triệu đồng cho UBND huyện
Vân Canh để thực hiện tổ chức
các hoạt động hưởng ứng
chương trình Trồng mới một tỷ
cây xanh.
Chương trình Đổi rác lấy quà
được tổ chức ngay sau lễ mít
tinh, do Huyện đoàn Vân Canh,
Hội LHPN huyện đồng chủ trì,
phối hợp với Đoàn Thanh niên
Sở TN&MT thực hiện.
Trong khuôn khổ các hoạt
động hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới (5.6) tại Vân Canh,
các đại biểu đã cùng tham gia
đạp xe diễu hành tuyên truyền.
Dịp này, UBND 7 xã, thị trấn
và các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn huyện Vân Canh cũng ra

Phó Chủ tịch
Thường trực
UBND tỉnh
Nguyễn Tuấn
Thanh (ngoài
cùng, bên phải)
tham quan khu
vực đổi rác thải
lấy quà tặng,
trong khuôn
khổ các hoạt
động hưởng
ứng Ngày Môi
trường Thế
giới, do UBND
huyện Vân
Canh tổ chức.
Ảnh:
HOÀNG QUÂN
quân tổng vệ sinh khuôn viên
cơ quan, đơn vị, khu vực công
cộng, chợ, dọc QL 19C, dọc các
tuyến đường xã, liên xã, khu
dân cư… Bên cạnh đó, các xã,
thị trấn, đoàn thể huyện Vân
Canh còn tổ chức nhiều hoạt
động hưởng ứng khác như:
Phát động thu gom bao bì
thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng; đặt pa nô tuyên truyền
bảo vệ môi trường; thực hiện
mô hình Ngôi nhà xanh thu
gom rác thải…
l UBND TX Hoài Nhơn
tổ chức Lễ ra quân thực hiện
các phong trào Bảo vệ đa dạng
sinh học, Nói không với rác
thải nhựa và phân loại rác tại
nguồn năm 2022 tại bãi biển
phường Tam Quan Nam.
Tại lễ phát động, lãnh đạo

Tăng cường giám sát, phòng,
chống bệnh đậu mùa khỉ
(BĐ) - UBND tỉnh vừa
có công văn gửi các Sở: Y tế,
GD&ĐT, TT&TT; các huyện, thị
xã, thành phố và các cơ sở y tế
trên địa bàn tỉnh về việc tăng
cường giám sát, phòng, chống
bệnh đậu mùa khỉ.
Để kịp thời triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch,
hạn chế tối đa số ca mắc và tử
vong, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Sở Y tế, UBND các huyện, thị
xã, thành phố và các cơ quan,
đơn vị liên quan chủ động giám
sát phát hiện các trường hợp
nghi ngờ, nhất là các trường
hợp đi về từ các quốc gia đang
lưu hành dịch bệnh đậu mùa
khỉ, như: Benin, Cameroon,
Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa
dân chủ Congo, Gabon, Ghana,
Bờ Biển Ngà, Liberia, Nigeria,
Sierra Leone và Nam Sudan.
Bên cạnh đó, các đơn vị phải
chủ động truyền thông, nâng
cao nhận thức cho người dân về
bệnh đậu mùa khỉ và các biện
pháp phòng, chống dịch theo
khuyến cáo của cơ quan y tế. Sở
Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên
địa bàn tỉnh tăng cường giám

sát phát hiện sớm trường hợp
mắc bệnh; phối hợp với Viện Vệ
sinh dịch tễ Trung ương, Viện
Pasteur Nha Trang để chẩn
đoán xác định ca bệnh.
Theo Tổ chức Y tế thế giới
(WHO), từ ca bệnh đậu mùa khỉ
đầu tiên phát hiện tại Anh ngày
13.5.2022 - 21.5.2022 trên thế
giới đã ghi nhận 92 trường hợp
mắc bệnh, 28 trường hợp nghi
ngờ 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. 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, 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 - 21 ngày (thường từ 6 - 13 ngày).
Bệnh đậu mùa khỉ có các biểu
hiện triệu chứng tương tự như
bệnh đậu mùa.
THẢO KHUY

UBND TX Hoài Nhơn kêu gọi
các cấp, các ngành, các tổ chức
chính trị - xã hội, các DN và cộng
đồng cùng thống nhất nhận
thức, chung tay hành động
chống rác thải nhựa và tích cực
phân loại rác tại nguồn, tăng
cường tuyên truyền, truyền
thông về vai trò, tầm quan
trọng của đa dạng sinh học...
Ngay sau lễ phát động, lãnh
đạo TX Hoài Nhơn đã ra quân
thả 10.000 con tôm, cá giống
bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại
cửa biển Tam Quan; các lực
lượng cán bộ, công chức, viên
chức, ĐVTN, học sinh và người
dân ra quân dọn vệ sinh khu
vực bãi biển Tam Quan Nam
và Tam Quan Bắc.
l Tại thị trấn Cát Tiến
(huyện Phù Cát), Sở TN&MT

phối hợp với UBND huyện
Phù Cát tổ chức lễ phát động
ra quân dọn vệ sinh bãi biển
tại địa phương, nhằm hưởng
ứng Ngày Môi trường thế giới
và Tuần lễ Biển và hải đảo
Việt Nam năm 2022 với chủ
đề Chung tay hành động - vì
Trái đất xanh.
Sau lễ phát động, hơn 200
cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học
sinh và nhân dân trên địa bàn
ra đã quân dọn vệ sinh môi
trường, thu gom rác thải khu
vực bãi biển Trung Lương, thị
trấn Cát Tiến.
l Tại huyện Phù Mỹ, các
xã ven biển tổ chức chiến dịch
Hãy làm sạch biển.
Tại bãi biển 2 thôn Tân
Phụng 1, 2 (xã Mỹ Thọ) có
chiều dài trên 1,5 km, hơn 50

ĐVTN địa phương đã dọn vệ
sinh, thu gom hơn 1,5 tấn rác
thải nhựa, tuyên truyền về tác
hại của rác thải nhựa và các
biện pháp phòng chống.
Tại xã Mỹ Thắng, 50 cán bộ,
đoàn viên, hội viên các đoàn
thể cũng tổ chức dọn vệ sinh,
thu gom, tiêu hủy rác thải tại
bãi biển thôn 9. Dịp này, Ủy
ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ
Thắng đã dựng nhiều pa nô
tuyên truyền ở khu vực bờ
biển để nâng cao ý thức của
người dân trong việc bảo vệ
môi trường biển.
l Trung tâm Quốc tế Khoa
học và Giáo dục liên ngành tổ
chức hoạt động Làm sạch bãi
biển Quy Hòa (TP Quy Nhơn),
với hơn 300 người tham gia,
chung tay thực hiện nhiều hoạt
động, như: Trao đổi, quyên góp
sách cũ và đồ chơi cũ; làm đồ
thủ công thông qua việc tái sử
dụng các đồ vật; thi đố vui tìm
hiểu liên quan đến xử lý rác
thải; kiểm toán rác thải; cùng
dọn rác và giao lưu với người
nước ngoài sống tại Quy Nhơn
về chủ đề này.
Đây là hoạt động đầu tiên
trong chuỗi các hoạt động
Change for green Binh Dinh Thay đổi vì một Bình Định
xanh, của nhóm Nghiên cứu
môi trường và phát triển bền
vững, thuộc Viện nghiên cứu
Khoa học và Giáo dục liên
ngành (Trung tâm Quốc tế
Khoa học và Giáo dục liên
ngành), do TS Đỗ Thị Thu
Trang phụ trách.
HOÀNG QUÂN - THÁI NGÂN TRƯỜNG GIANG - VĂN TỐ M.HOÀNG

Ra mắt mô hình Vệ sinh môi trường cơ động
(BĐ) - Sáng 5.6, tại TP Quy
Nhơn, Công ty CP Môi trường
Bình Định tổ chức lễ ra mắt
mô hình Vệ sinh môi trường
cơ động.
Theo đó, từ ngày 5.6, công
nhân của Công ty CP Môi
trường Bình Định sử dụng
xe đạp trợ lực có gắn 2 thùng
rác sau xe (thùng rác có dán
decal truyền thông về giữ gìn

vệ sinh môi trường) để thu
gom rác, xác động vật phát
sinh trên các tuyến đường
trung tâm, đông du khách
của TP Quy Nhơn. Bên cạnh
đó, công nhân của Công ty còn
thực hiện tuyên truyền, nhắc
nhở các hộ dân bỏ rác đúng
quy định (bỏ rác trước nhà, từ
21 - 22 giờ hằng ngày). Thời
gian hoạt động của mô hình

Vệ sinh môi trường cơ động
là từ 5 - 7 giờ và 15 - 17 giờ
hằng ngày.
Mô hình nhằm nâng cao
chất lượng dịch vụ vệ sinh môi
trường của Công ty, đồng thời,
tăng cường công tác truyền
thông, tuyên truyền người
dân nâng cao ý thức trong việc
giữ gìn vệ sinh môi trường.
ĐỖ THẢO

Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam
cho ngư dân phường Ghềnh Ráng
Chiều 5.6, Đồn Biên phòng
Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn
(BĐBP tỉnh) phối hợp với Hội
LHPN, Hội Nông dân phường
Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn)
tổ chức tuyên truyền chủ
quyền biển, đảo; Luật Biên
phòng Việt Nam và ra quân
Ngày Chủ nhật xanh.
Tại buổi tuyên truyền,
cán bộ, các chủ phương tiện
và người dân trên địa bàn
phường Ghềnh Ráng được
Đồn Biên phòng Cửa khẩu
Cảng Quy Nhơn phát tờ rơi
tuyên truyền Luật Biên phòng

Việt Nam, theo Đề án “Tăng
cường phổ biến giáo dục pháp
luật cho cán bộ, nhân dân
vùng biên giới hải đảo”; thông
tin tình hình tàu cá, ngư dân ta
vi phạm vùng biển nước ngoài
khai thác hải sản trái phép;
một số biện pháp ngăn chặn,
hình thức xử phạt và những
thiệt hại đối với các trường
hợp vi phạm vùng biển nước
ngoài để khai thác hải sản trái
phép; biện pháp ngăn ngừa,
đấu tranh với các đối tượng có
hành vi vi phạm an ninh quốc
gia; tổ chức cho các tập thể, cá

nhân ký bản cam kết tham gia
thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ
tướng Chính phủ về tổ chức
phong trào toàn dân tham gia
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an
ninh biên giới quốc gia trong
tình hình mới.
Dịp này, Hội LHPN và Hội
Nông dân phường tặng 8 suất
quà (mỗi suất 200 nghìn đồng)
cho các hội viên có hoàn cảnh
khó khăn và ra quân dọn vệ
sinh môi trường, phát quang
bụi rậm tuyến đường dốc Quy
Hòa để đảm bảo ATGT.
CÔNG CƯỜNG

Bình Định

toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Chung tay chăm sóc người cao tuổi
có hoàn cảnh khó khăn

Kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 6.6.2022) là dịp để chính quyền địa
phương, các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội càng tích cực quan tâm, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất lẫn tinh
thần cho người cao tuổi.

Nhiều năm qua, hội CTĐ
các cấp cùng một số hội, nhóm
thiện nguyện trong tỉnh duy trì
đều đặn hoạt động tặng gạo và
nhu yếu phẩm cho người cao
tuổi (NCT) neo đơn, bệnh tật.
Bất chấp cả lúc dịch Covid-19
diễn biến khó lường, những
hạt gạo yêu thương bằng nhiều
cách vẫn về được tận ngõ nhỏ,
mang theo hơi ấm tình người
đến với các cụ ông, cụ bà.
Ở huyện miền núi An Lão,
bà Thái Kim Dung, Chủ tịch
Hội CTĐ huyện cùng một số
hội viên, tình nguyện viên
vẫn giữ thói quen hỏi đường
trước khi mang gạo ra xe máy
chở đi. “Một số cụ thích ở nhà
tận trong rẫy, xa đường lớn.
Gặp hôm trước mưa lớn, hôm
sau đi tặng gạo, chị em vất vả
lắm mới lên được tận nơi tặng.
Trước đây, mỗi tháng, Hội hỗ
trợ 18 cụ, nay do bệnh nặng,
một số cụ qua đời, còn 15 cụ.
Đa số họ sống neo đơn, đau
yếu, không nơi nương tựa. Hội
không chỉ đến tặng quà mà còn
tranh thủ quét dọn nhà cửa, trò
chuyện thăm hỏi các cụ”, bà
Dung cho hay.
Ở hai huyện Phù Cát và
Tuy Phước, nhiều NCT neo
đơn, bệnh tật hoặc sống khổ
cực cùng người thân mắc bệnh
hiểm nghèo đã được một số chi
hội bảo trợ bệnh nhân nghèo
(trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh
nhân nghèo tỉnh) cùng các
hội, nhóm thiện nguyện kêu
gọi nhà hảo tâm giúp tiền chữa

Hội CTĐ tỉnh phối hợp với UBND TX Hoài Nhơn trao lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ NCT gặp khó khăn, tháng
5.2022. 										
Ảnh: N.T
bệnh và sửa, xây nhà ở mới.
Một vài NCT không nơi nương
tựa qua đời đã được các hội,
nhóm vận động quyên góp tiền
mai táng, xây mộ tươm tất.
Những chương trình khám,
mổ mắt, mổ tim miễn phí từ
đầu năm 2022 đến nay luôn ưu
tiên đối tượng là NCT có hoàn
cảnh khó khăn. Tính đến giờ,
chương trình Mắt sáng cho
NCT được Hội Bảo trợ bệnh
nhân nghèo tỉnh phối hợp
với Bệnh viện Mắt Bình Định
thực hiện đã giúp hàng trăm

NCT bị đục thủy tinh thể và
mắc các bệnh về mắt khác cải
thiện thị lực.
Gần đến dịp kỷ niệm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ 27.7,
nhiều cơ quan, đơn vị, hội,
nhóm thiện nguyện và nhà
hảo tâm thăm hỏi, tặng quà và
tư vấn sức khỏe miễn phí cho
NCT là mẹ Việt Nam anh hùng,
thương binh, bệnh binh, NCT
thuộc gia đình chính sách, gia
đình có công với cách mạng.
Cụ Phạm Thị Gái (87 tuổi,
vợ liệt sĩ, ở xã Mỹ Hiệp, huyện

Sống vui, sống khỏe, sống có ích
Theo chân các đoàn công tác của lãnh đạo
tỉnh đến thăm hỏi, chúc thọ NCT dịp này, ấn
tượng sâu sắc nhất đối với chúng tôi là nụ cười
ấm áp, ánh mắt tinh anh của một số NTC. Có
những cụ bày tỏ “quyết tâm” sống khỏe, sống
thọ hơn để được nhận vải lụa chúc thọ của
Chủ tịch nước.
Xác định tâm thế sống chung với dịch
Covid-19, NCT toàn tỉnh nhiều tháng qua tích
cực tập luyện TDTT để tăng cường sức khỏe và

chuẩn bị cho hội thao cấp tỉnh dự kiến tổ chức
vào đầu tháng 9 tới. Tại TX Hoài Nhơn, NCT các
xã, phường tích cực tập luyện cả môn (xe đạp,
đi bộ, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng) theo quy
định để so tài tại hội thao ở cấp xã vào giữa
tháng 7, cấp huyện giữa tháng 8, tiến tới hội
thao cấp tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thơm, Trưởng
Ban đại diện Hội NCT TX Hoài Nhơn cho biết,
NCT của thị xã mạnh đều cả 6 môn nên không
khí tập luyện rất sôi nổi với quyết tâm cao.

Giới thiệu dự án chung cư Simona Heights
(BĐ) - Ngày 5.6, tại Trung
tâm Hội nghị tỉnh, Công ty
TNHH Đầu tư Xây dựng Phú
Mỹ - Quy Nhơn tổ chức giới
thiệu dự án xây dựng mới
chung cư 08 Trần Bình Trọng,
với tên gọi mới là Simona
Heights.
Chung cư 08 Trần Bình
Trọng được xây dựng từ năm
1984, trải qua nhiều năm sử
dụng không được bảo trì, bảo
dưỡng đã xuống cấp nặng, mất
an toàn và ảnh hưởng tới mỹ
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quan đô thị. Năm 2018, theo
chủ trương của UBND tỉnh,
Công ty TNHH Đầu tư Xây
dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn đề
xuất phương án cải tạo, xây
dựng lại khu chung cư 08 Trần
Bình Trọng và sau đó được
UBND tỉnh chọn làm nhà đầu
tư thực hiện dự án này. Dự án
nhằm phát triển, chỉnh trang
đô thị Quy Nhơn và bố trí tái
định cư các chủ sở hữu chung
cư 08 Trần Bình Trọng cũ vào
các căn hộ hiện đại, khang

trang, phù hợp với quy hoạch
của thành phố.
Dự án Simona Heights sẽ
cung cấp hơn 600 căn hộ tiêu
chuẩn từ 1 - 3 phòng ngủ, đặc
biệt có căn hộ 1 cửa với 2 lối
đi riêng biệt/2 chìa khóa, lần
đầu tiên xây dựng tại TP Quy
Nhơn, dành cho các gia đình
đa thế hệ.
Tại sự kiện ra mắt, đại diện
tổ chức tài chính quốc tế IFC
trao chứng chỉ Công trình xanh
EDGE (Excellence in Design

Phù Mỹ) đang háo hức từng
ngày chờ ngôi nhà mới hoàn
thành. “Mẹ cảm ơn Đảng, cảm
ơn Nhà nước, các cơ quan,
chính quyền các cấp đã luôn
quan tâm, giúp đỡ mẹ rất
nhiều, thường xuyên đến tặng
quà hỗ trợ, thăm hỏi lúc ốm
đau, giờ còn xây cho mẹ chỗ ở
mới khang trang, đẹp đẽ hơn
nữa”, cụ Gái tâm sự.
Kế hoạch triển khai thực
hiện Tháng hành động vì NCT
Việt Nam năm 2022 trên địa
bàn tỉnh có chủ đề “Chung
tay chăm sóc NCT có hoàn
cảnh khó khăn”, nhằm nâng
cao nhận thức và ý thức trách
nhiệm của cộng đồng trong
việc thực hiện chế độ chính
sách liên quan đến NCT,
chung tay giúp đỡ NCT có
hoàn cảnh khó khăn. Ông
Phan Như Hải, Trưởng Ban
Đại diện Hội NCT tỉnh, cho
biết Ban Đại diện sẽ phối hợp
với ngành LĐ-TB&XH rà soát,
tổng hợp toàn bộ số NCT đang
gặp khó khăn trong cộng đồng
để lập kế hoạch hỗ trợ thiết
thực, hiệu quả.
NGỌC TÚ

for Greater Efficiencies) cho
chủ đầu tư Simona Heights.
EDGE là một hệ thống chứng
chỉ mang tính toàn cầu đánh
giá công trình sử dụng tài
nguyên hiệu quả, giúp tiết
kiệm năng lượng, nước và
năng lượng dùng để sản xuất
vật liệu xây dựng công trình,
qua đó giảm phát thải khí nhà
kính; đảm bảo mức tiêu thụ
năng lượng (vật liệu, điện,
nước) thấp trong quá trình xây
dựng và vận hành.
H.YẾN

TIN VẮN
l Sáng 5.6, tại xã Nhơn
Phong (TX An Nhơn), Hội CTĐ
tỉnh phối hợp cùng gia đình cụ
Nguyễn Văn Lưu (ở thôn Đại Hữu,
xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) tổ
chức trao tặng 500 suất quà cho
bà con có hoàn cảnh khó khăn,
trong đó xã Cát Nhơn 300 suất, xã
Nhơn Phong 200 suất. Mỗi suất
quà trị giá 400 nghìn đồng; tổng
trị giá quà tặng là 200 triệu đồng.
HỮU THANH
l Đội bóng đá CA Bình
Định đạt giải nhất môn bóng
đá nam tại Hội thao truyền
thống cụm thi đua số 7 (Bộ CA),
diễn ra tại Bình Định từ ngày
31.5 - 4.6. Hội thao thu hút 150
VĐV là cán bộ, chiến sĩ CA của
7 đoàn thể thao đến từ CA các
tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Bình Định, Phú Yên, Khánh
Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận,
tranh tài ở 2 môn bóng đá và
quần vợt. Hội thao là hoạt động
chào mừng kỷ niệm 60 năm
Ngày Truyền thống lực lượng
Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 20.7.2022). MINH NGỌC
l Ngày 3.6, tại Trạm CSGT
Tuy Phước, lực lượng cảnh sát
kinh tế phối hợp với CSGT (CA
tỉnh) tiến hành dừng và kiểm tra
hàng hóa trên xe ô tô tải biển số
99LD-020.06 do Nguyễn Đoàn
Trung Hiếu (SN 1987, ở phường
6, quận 8, TP Hồ Chí Minh) điều
khiển. Qua kiểm tra phát hiện
trên xe chở một số hàng hóa
do nước ngoài sản xuất, không
có hóa đơn chứng từ, gồm: 990
bao thuốc lá điếu, hơn 3.000
chai/tuýp/lọ mỹ phẩm các loại,
1.290 chiếc kính cường lực các
loại... và một số mặt hàng khác.
Phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh
đã tạm giữ số hàng trên để xác
minh làm rõ. T. LONG
l Khoảng 16 giờ ngày
5.6, gia đình và lực lượng chức
năng đã tìm thấy thi thể của bà
V.T.C. (67 tuổi, ở thôn Quảng
Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy
Phước) dưới mương thoát nước
tại địa phương. Theo thông tin
từ người nhà của nạn nhân thì
bà C. có thể tự vẫn do thời gian
gần đây bà có dấu hiệu trầm
cảm và đang phải dùng thuốc
để điều trị. THIÊN KHÁNH

SỰ KIỆN TUẦN NÀY
l Ngày 6.6: Lãnh đạo
UBND tỉnh tiếp và làm việc
với Đại sứ New Zealand tại
Việt Nam. Lãnh đạo UBND
tỉnh đi thăm, chúc thọ và
tặng quà người cao tuổi nhân
Ngày truyền thống Người cao
tuổi Việt Nam 6.6.
l Ngày 7.6: Khai mạc Hội
thi Thể thao nghiệp vụ cứu hộ
cứu nạn toàn quốc lần thứ
II, do Bộ CA tổ chức tại TP
Quy Nhơn.
l Ngày 8.6: Hội nghị Ban
Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ
33. Hội nghị trực tuyến toàn
quốc về công tác tổ chức thi
tốt nghiệp THPT năm 2022,
do Bộ GD&ĐT tổ chức.
l Ngày 9.6: Đại biểu
HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
trước kỳ họp thứ 6, HĐND
tỉnh khóa XIII, tại TX An Nhơn.
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VẤN ĐỀ & DƯ LUẬN

THÊM 14 TUYẾN ĐƯỜNG ÁP DỤNG QUY ĐỊNH ĐỖ XE THEO NGÀY CHẴN, LẺ Ở TP QUY NHƠN:

Chủ trương cần thiết để lập lại
trật tự giao thông và mỹ quan đô thị

đường để có chỗ đỗ xe. Một số công
viên, hoa viên đã bố trí nơi đỗ xe… Tuy
nhiên, việc mở rộng, phát triển các bãi
đỗ ô tô vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu
thực tế.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực
UBND TP Quy Nhơn Nguyễn Công
Vịnh, quy định đỗ xe theo ngày chẵn,
lẻ đã được nhiều nơi thực hiện như Đà
Nẵng, Gia Lai… Theo quy định, chỉ
những tuyến đường có lòng đường rộng
từ 14 m trở lên mới cho phép đỗ xe dưới
lòng đường. Với quy định này thì trên
địa bàn nội thành Quy Nhơn chỉ có vài
tuyến đáp ứng được như Nguyễn Tất
Thành, An Dương Vương...
Để đảm bảo thực hiện nghiêm quy
định đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ, thành
phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động người dân nâng cao
ý thức chấp hành. Đồng thời, giao CA
thành phố tăng cường tuần tra, nhắc
nhở, xử phạt nghiêm đối với các trường
hợp cố tình vi phạm.
“Trong quá trình triển khai, chính
quyền thành phố cũng sẽ lắng nghe các
ý kiến đóng góp của nhân dân để có sự
điều chỉnh cho phù hợp”, ông Vịnh nói.
N. QUÝ

lên UBND xã Phước Sơn để xem xét,
xử lý. Tuy nhiên, UBND xã Phước Sơn
“ngâm” vụ việc không giải quyết. Đầu
tháng 3.2022, ông Khương tới UBND xã
Phước Sơn nộp bổ sung đơn khiếu nại
thì xã lại chỉ về thôn giải quyết.
Ông Khương bức xúc: “Đơn của tôi
gửi đã hơn 8 tháng nhưng không hiểu vì
sao tới nay UBND xã Phước Sơn không
có động thái giải quyết. Xã không hề
mời các bên liên quan làm việc, cũng
như tới hiện trường khảo sát. Khi tôi
trực tiếp lên xã nộp đơn khiếu nại thì họ
lại chỉ về lại thôn. UBND xã Phước Sơn
làm vậy liệu có đúng quy trình, thủ tục
về giải quyết đơn khiếu nại?”.
Về việc này, ông Trương Sơn Lâm,
cán bộ địa chính - xây dựng xã Phước

Sơn, giải thích: Thời điểm ông Khương
gửi đơn khiếu nại, dịch Covid-19 đang
diễn biến phức tạp tại địa phương nên
bộ phận chuyên môn chưa thể giải quyết
theo đúng hạn định. Sau đó, bộ phận địa
chính - xây dựng tập trung giải quyết
một số việc liên quan đến dự án giao
thông đang triển khai trên địa bàn xã
nên đơn của ông Khương bị “trôi” qua
đến nay.
Còn ông Nguyễn Minh Thiện, Phó
Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, cho
biết: Tới đây, xã sẽ chỉ đạo bộ phận địa
chính - xây dựng tới hiện trường khảo
sát, đo đạc; mời các bên liên quan làm
việc để hòa giải, nếu không được thì địa
phương sẽ xử lý theo đúng quy định
pháp luật.
CÔNG LUẬN

Lực lượng CA lập biên bản xử phạt một trường hợp xe taxi vi phạm quy định đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ.
Ảnh: Q.H
chế tình trạng ùn tắc giao thông trong
giờ cao điểm, đảm bảo trật tự ATGT và
mỹ quan đô thị.
Hầu hết các tuyến đường ở nội thành
Quy Nhơn có chiều rộng mặt đường
dưới 14 m, trong khi lượng ô tô trên địa
bàn phát triển nhanh đã dẫn đến tình
trạng quá tải hạ tầng. Nếu không áp
dụng quy định đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ
tại các tuyến giao thông quan trọng thì
nguy cơ gây ùn ứ giao thông là rất lớn.
Thời gian qua chính quyền thành
phố đã rất nỗ lực để giải quyết “bài
toán khó” là nơi đỗ xe công cộng. Một
số tuyến đường đã được nới rộng lòng

Bắt đầu từ ngày 15.5, UBND TP Quy Nhơn tiếp tục thực hiện quy định đỗ xe theo
ngày chẵn, lẻ tại 14 tuyến đường mới, gồm: Nguyễn Thái Học (đoạn Tây Sơn - Diên
Hồng), Phạm Ngọc Thạch (đoạn Nguyễn Huệ - Hoàng Diệu), Vũ Bảo (đoạn Diên
Hồng - Nguyễn Thái Học), Ỷ Lan (đoạn Bạch Đằng - Đống Đa), Trần Hưng Đạo (đoạn
Nguyễn Tất Thành - Lê Hồng Phong và Phan Chu Trinh - Xuân Diệu), Hai Bà Trưng
(đoạn Lê Thánh Tôn - Trần Phú), Hà Huy Tập (đoạn Trần Phú - Đô Đốc Bảo), Tăng Bạt
Hổ (đoạn Trần Phú - Đinh Bộ Lĩnh), Nguyễn Huệ (đoạn Lê Thánh Tôn - Cổ Loa), Nguyễn
Thị Định (đoạn Ngô Mây - Tây Sơn), Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn Lý Thái Tổ - Nhà
thờ Đồng Tiến), Chương Dương (đoạn An Dương Vương - Tây Sơn), Phan Bội Châu
(đoạn Lê Thánh Tôn - Phan Đình Phùng), Tháp Đôi (đoạn Trần Hưng Đạo - Hoa Lư).

Nuôi heo
trong khu dân cư,
gây ô nhiễm
môi trường
Theo phản ánh của người dân khu
phố 2, phường Ghềnh Ráng (TP Quy
Nhơn), hiện nay một số hộ chăn nuôi
heo trong khu dân cư, gây ô nhiễm
môi trường, ảnh hưởng đến đời sống
cũng như sinh hoạt của người dân
xung quanh.
Theo bà L.T.T (ở khu phố 2),
chuồng trại nuôi heo của ông Nguyễn
Văn Hùng, bà Lê Thị Tâm (cùng ở tại
địa phương) được xây dựng kiên cố,
dù có xây hầm biogas để xử lý phân
và chất thải, nhưng do nuôi với số
lượng lớn nên mùi hôi thối vẫn bốc
ra, nhất là mỗi khi vệ sinh chuồng
trại và cho heo ăn. Ngoài ra, nước
thải có lúc chảy ra ngoài, gây ô nhiễm
môi trường.
Ngoài 2 hộ nuôi heo trong khu
dân cư, còn rất nhiều cá nhân từ nơi
khác đến khu vực sườn núi phía Đông
QL 1D (giáp với khu dân cư khu phố
2) lập trại chăn nuôi heo, liên tục tăng
số lượng nên môi trường nơi đây bị
ô nhiễm nặng.
Ông Vũ Huy Hảo, Phó Chủ tịch
UBND phường Ghềnh Ráng, xác nhận
việc người dân phản ánh là đúng.
UBND phường đã tiếp nhận đơn thư
của người dân, nhiều lần phối hợp
với các cơ quan chức năng của thành
phố đến kiểm tra. Tại thời điểm kiểm
tra, có phát sinh mùi hôi, đã lập biên
bản nhắc nhở các hộ chăn nuôi phải
thường xuyên dọn vệ sinh chuồng
trại, giảm số lượng đàn để không phát
sinh mùi hôi, ruồi, nhặng… làm ảnh
hưởng môi trường khu dân cư. Chăn
nuôi tạo thu nhập chính cho một bộ
phận không nhỏ người dân nơi đây,
nên việc vận động các hộ di dời ra
khỏi khu dân cư là việc không phải
dễ. Khó khăn nhất hiện nay là trên
địa bàn phường không có khu chăn
nuôi tập trung.
“Để giải quyết tình trạng trên,
phường thường xuyên cử cán bộ
chuyên môn kiểm tra, nhắc nhở việc
bảo vệ môi trường trong khu dân
cư, kịp thời xử lý các trường hợp
vi phạm theo quy định. Về lâu dài,
phường sẽ tuyên truyền, vận động
các hộ giảm bớt số lượng heo nuôi,
từng bước chuyển đổi nghề”, ông
Hảo cho hay.
VĂN LƯU

Từ ngày 15.5, TP Quy Nhơn tiếp tục mở rộng thêm 14 tuyến đường quy định đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ.
Trước đó, trong năm 2021, thành phố đã áp dụng quy định này tại 7 tuyến đường khác.
Để đảm bảo cho việc chấp hành
nghiêm, TP Quy Nhơn đã tổ chức cắm
các biển báo hiệu P.131b và P.131c kết
hợp biển phụ số S.508a (thể hiện thời
gian cấm từ 6 giờ 30 phút đến 22 giờ 30
phút hằng ngày) tại các tuyến đường áp
dụng quy định này. UBND thành phố
cũng đã giao CA thành phố, Trung tâm
VH-TT&TT, UBND các phường tăng
cường công tác thông tin, tuyên truyền,
nhắc nhở để người dân biết, chấp hành.
Về việc áp dụng quy định đỗ xe
theo ngày chẵn, ngày lẻ trên địa bàn
nội thành Quy Nhơn, thời gian qua còn
nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Bên cạnh sự đồng thuận, vẫn còn ý kiến
cho rằng chính quyền thành phố đã
cứng nhắc; quy định này gây khó khăn
cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ, nhất
là ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo TP Quy Nhơn,
việc áp dụng quy định trên tại các tuyến
đường nội thị là rất cần thiết, nhằm hạn
chế ùn tắc giao thông, góp phần đảm
bảo trật tự ATGT và mỹ quan đô thị.
Ông Nguyễn Thái Diễn, Trưởng
Phòng Quản lý đô thị TP Quy Nhơn, cho
biết: Trước khi tham mưu cho UBND
thành phố mở rộng áp dụng quy định
đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ tại 14 tuyến
đường mới, Phòng đã tiến hành sơ kết,
đánh giá kết quả sau 6 tháng triển khai
tại 7 tuyến đường thực hiện trong năm
2021. Các đơn vị chức năng và UBND
các phường đều đánh giá cao hiệu quả
áp dụng quy định, qua đó góp phần hạn

Bình Định

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC

Xây tường rào lấn đất người khác
Gửi đơn tới Báo Bình Định, ông
Nguyễn An Khương, ở xóm 20, thôn
Vinh Quang 2, xã Phước Sơn (huyện
Tuy Phước), trình bày: Gia đình ông có
thửa đất rộng hơn 343 m2, mang số hiệu
122 (TĐ 122), tờ bản đồ số 59, thuộc thôn
Vinh Quang 2. TĐ 122 đã được UBND
huyện Tuy Phước cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất vào năm 2012.
Giáp ranh với TĐ 122 về phía Đông
Bắc là thửa đất của vợ chồng ông Huỳnh
Văn Mau, bà Lê Thị Hoa (ở cùng địa
phương). Vợ chồng ông Mau xây tường
rào để phân chia 2 thửa đất, nhưng lại
lấn sang thửa đất của gia đình ông
Khương với diện tích hơn 10 m2.
Tháng 9.2021, ông Khương làm đơn
khiếu nại gửi tới Ban nhân dân thôn Vinh

Ông Khương cho rằng tường rào đã lấn sang một
phần diện tích đất của gia đình ông. Ảnh: C.L
Quang 2 để giải quyết nhưng không
thành. Sau đó, đơn của ông được Ban
nhân dân thôn Vinh Quang 2 chuyển
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Tây Sơn hỗ trợ các chủ thể
tham gia chương trình OCOP

Từ sự lan tỏa của chương trình
Mỗi xã một sản phẩm (OCOP),
nhiều sản phẩm đặc trưng,
tiềm năng trên địa bàn huyện
Tây Sơn đã được các chủ thể
đầu tư, phát triển sản xuất và
đăng ký để được chứng nhận
đạt chuẩn OCOP.

Trong quý I/2022, có 16 sản
phẩm của các địa phương trong
huyện Tây Sơn đăng ký để
được xét công nhận sản phẩm
đạt chuẩn OCOP, gồm: Bánh
canh rau củ, chim bồ câu Pháp
(xã Bình Nghi); quýt đường (xã
Tây Xuân); dầu phụng Tân Lạc
Việt (xã Tây Phú); bưởi da xanh
(xã Bình Tường); dầu phụng,
dầu mè (xã Tây Giang); nem
chả Ba Sương (xã Tây Bình);
dầu mè Thành Mười (xã Bình
Thuận); gà sạch Hà My, dầu
phụng, bò thịt chất lượng cao
(xã Bình Tân); nấm sò, trứng
gà, chanh đào (xã Tây Thuận);
nem, tré (thị trấn Phú Phong).
Theo ông Trương Thế Việt,
Phó trưởng Phòng NN&PTNT
huyện: Để được chứng nhận
đạt chuẩn OCOP, sản phẩm
phải thỏa mãn nhiều điều kiện,
tiêu chí, trong đó quan trọng
nhất là yếu tố đảm bảo chất
lượng, vệ sinh, có nguồn gốc
rõ ràng. Sau khi thống kê, tổng
hợp danh sách các sản phẩm có
khả năng đạt chuẩn, chúng tôi
tổ chức đến các cơ sở sản xuất
để kiểm tra quy trình sản xuất,
góp ý và hướng dẫn các chủ thể
hoàn thiện thủ tục hồ sơ. Tới
đây UBND huyện sẽ thành lập

Ngành Nông nghiệp huyện vận động các nhà vườn trồng bưởi da xanh mạnh dạn đăng ký sản phẩm OCOP. Ảnh: Đ. PHƯƠNG
Hội đồng đánh giá, xếp hạng
sản phẩm OCOP cấp huyện, từ
đó mới chọn ra các sản phẩm
giàu tiềm năng để giới thiệu
đăng ký OCOP cấp tỉnh.
Để chủ động nguồn nguyên
liệu và đảm bảo có đủ nguyên
liệu chất lượng cao, HTXNN
Thượng Giang (xã Tây Giang)
đã và đang triển khai dự án
vận động xã viên chuyển
những diện tích trồng mía, mì
kém hiệu quả sang trồng đậu
phụng, mè… ở 2 thôn Thượng
Giang 1 và Thượng Giang 2, với
diện tích lên đến 60 ha. Cũng
theo hướng này, năm 2021,
HTX đã đầu tư 2 máy ép dầu
có tổng công suất 300 kg/giờ,
2 máy lọc dầu và một số trang
thiết bị, máy móc hiện đại khác.
Nhờ đó sản phẩm dầu ép ra của

HTX có phẩm cấp cao hơn hẳn
so với trước, được người tiêu
dùng tín nhiệm.
Từ tháng 3.2022 đến nay,
HTX đã ép hơn 100 tấn đậu
phụng để lấy dầu cung cấp cho
thị trường. Phấn đấu để 2 sản
phẩm dầu phụng và dầu mè của
HTX được công nhận đạt chuẩn
OCOP cấp tỉnh trong năm 2022,
ông Trần Đình Thọ, Giám đốc
HTX, cho biết: Chúng tôi đã ký
hợp đồng với Công ty TNHH
Kiểm nghiệm môi trường và
kiểm định miền Trung (trụ
sở tại TP Quy Nhơn) lấy mẫu
phân tích, lập hồ sơ quản lý
chất lượng. HTX cũng được
Sở Công Thương hỗ trợ trong
vấn đề thiết kế mẫu mã, bao bì
sản phẩm, bổ sung một số chi
tiết quan trọng để có thể giới

thiệu sản phẩm thật ấn tượng,
bắt mắt. Cùng với đó, chúng
tôi tổ chức liên kết với Công ty
CP Tập đoàn Lộc Trời (tỉnh An
Giang) trong khâu tiêu thụ sản
phẩm khi được công nhận.
Xã Tây Xuân là địa phương
có diện tích trồng quýt đường
lớn nhất huyện, có tiềm năng
để phát triển thành sản phẩm
OCOP. Ông Nguyễn Đình
Chương, Phó Chủ tịch UBND
xã, cho biết: Chỉ với 6 hộ trồng
nhiều nhưng toàn xã đã có
khoảng 28 ha quýt đường. Xã
có kế hoạch hỗ trợ các hộ này
thành lập tổ trồng quýt đường
do ông Hồ Ngọc Dũng (ở thôn
Đồng Sim) làm tổ trưởng nhằm
phát triển bền vững và chọn
quýt đường đăng ký sản phẩm
OCOP.

Giá tôm thương Đến 2030, tăng 50% số tập đoàn thuộc Top 500 thế giới
phẩm tăng nhẹ đầu tư vào Việt Nam
(BĐ) - Tin từ Chi cục Thủy
sản (Sở NN&PTNT), hiện
người nuôi tôm trên địa bàn
tỉnh bắt đầu thu hoạch tôm
nuôi vụ 1, dự kiến sản lượng
khoảng 3.650 tấn; giá bán từ
110 - 115 nghìn đồng/kg.
Đến nay, tổng diện tích
nuôi tôm nước lợ toàn tỉnh là
1.829 ha, trong đó diện tích
nuôi tôm thâm canh, bán thâm
canh 461 ha; nuôi quảng canh
cải tiến là 1.367 ha. Do tình hình
thời tiết diễn biến bất thường,
tỷ lệ tôm nuôi bị bệnh nhiều
hơn so với cùng kỳ năm 2021.
Để chuẩn bị cho vụ thả
tôm thứ 2 (dự kiến cuối tháng
6, đầu tháng 7), Chi cục Thủy
sản phối hợp với Chi cục Chăn
nuôi và thú y hướng dẫn người
nuôi tôm vệ sinh ao tôm; sử
dụng chế phẩm vi sinh để cải
thiện môi trường; sử dụng con
giống có nguồn gốc rõ ràng, đã
được cấp giấy kiểm dịch hoặc
giấy xét nghiệm trước khi đưa
vào thả nuôi.
THU DỊU

Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài
(ĐTNN) giai đoạn 2021 - 2030 đặt mục tiêu
đến năm 2030, tăng 50% số lượng tập đoàn
đa quốc gia thuộc nhóm 500 tập đoàn lớn
nhất thế giới do Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ)
xếp hạng có hiện diện và hoạt động tại
Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là nâng
cao tỷ lệ vốn đầu tư đăng ký của các quốc
gia và vùng lãnh thổ trong một số khu vực
trong tổng số vốn ĐTNN cả nước lên hơn
70% trong giai đoạn 2021 - 2025 và 75%
trong giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm: Châu
Á: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung
Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia,
Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Phillipines;
châu Âu: Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Liên
bang Nga, Anh; châu Mỹ: Hoa Kỳ.
Đến năm 2030 Việt Nam nằm trong
nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm
60 quốc gia đứng đầu thế giới theo xếp
hạng môi trường kinh doanh của Ngân
hàng Thế giới.
Theo Cục ĐTNN (Bộ KH&ĐT), tính đến
ngày 20.5, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều
chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần
vốn góp của nhà ĐTNN trong năm 2022
đạt trên 11,71 tỷ USD, bằng 83,7% so với
cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngành công

nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng
vốn đầu tư đạt trên 6,8 tỷ USD, chiếm 58,2%
tổng vốn đầu tư đăng ký. Nhiều chuyên
gia nhận định, dù có nhiều tiềm năng và
lợi thế nhưng Việt Nam vẫn chưa thu hút
được nhiều tập đoàn đa quốc gia đến từ
châu Âu và Hoa Kỳ. Vì vậy, đây cũng là
nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược thu
hút ĐTNN thời gian tới.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên,
Chiến lược đề ra 9 giải pháp nâng cao hiệu
quả hợp tác đầu tư nước ngoài gồm:
1- Triển khai có hiệu quả các giải pháp
đã ban hành.
2- Cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và
sức cạnh tranh của nền kinh tế.
3- Phát triển hệ sinh thái về khoa học
công nghệ và đổi mới sáng tạo.
4- Đổi mới và nâng cao cạnh tranh trong
thu hút ĐTNN.
5- Phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc
đẩy liên kết, lan tỏa.
6- Phát huy năng lực nội tại và tận dụng
lợi thế cạnh tranh nhằm cải thiện hiệu quả
hợp tác ĐTNN.
7- Nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh
tế quốc tế và vị thế Việt Nam trên trường
quốc tế.
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Vườn quýt rộng hơn 7 ha
với 3.000 gốc của ông Hồ Ngọc
Dũng trồng từ năm 2018 đến
nay vẫn phát triển đều đặn
và xanh tốt. Ông Dũng cắt tỉa,
dọn trái bài bản để cây không
bị mất sức, chăm sóc vườn quýt
theo hướng hữu cơ, ngoài sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật
hợp lý, ông gần như chỉ bón
phân chuồng để cây quýt xanh
tốt tự nhiên. Nhờ vậy, mỗi
năm một cây quýt cho khoảng
100 kg trái, không cao hơn
so với cách chăm sóc thông
thường bao nhiêu nhưng chất
lượng trái hơn hẳn, nhờ thế
quýt bán cũng được giá hơn.
Ông Dũng chia sẻ: Chính
quyền xã, huyện đã hỗ trợ rất
nhiều, giúp chúng tôi mở rộng
quy mô sản xuất, quảng bá sản
phẩm. Cùng với các chủ vườn
quýt khác, chung tôi đang làm
các thủ tục để trái quýt của
vườn mình được công nhận là
sản phẩm hợp chuẩn OCOP.
“Huyện Tây Sơn hiện có
7 sản phẩm OCOP đạt 3 sao
cấp tỉnh trở lên. Để triển khai
hiệu quả chương trình OCOP,
huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền, hỗ trợ các chủ thể hoàn
thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm,
tham gia đánh giá phân hạng,
kiểm tra định kỳ về tiêu chuẩn,
chất lượng các sản phẩm. Theo
kế hoạch, chúng tôi phấn đấu
mỗi năm có thêm khoảng 4 sản
phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh
trở lên nhằm nâng cao hiệu quả
kinh tế, thu nhập cho người
dân, góp phần xây dựng nông
thôn mới”, ông Trương Thế
Việt cho biết thêm.
ĐÌNH PHƯƠNG

8- Hiện đại hóa và đa dạng hóa công tác
xúc tiến đầu tư.
9- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước về ĐTNN.
Chiến lược nêu rõ yêu cầu, phát triển
khu vực DN trong nước lớn mạnh, đủ thực
lực hội nhập quốc tế; hỗ trợ tối đa DN khởi
nghiệp, DN đổi mới sáng tạo, DN nhỏ và
vừa để liên doanh, liên kết với khu vực
ĐTNN, tập trung vào lĩnh vực công nghệ
cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến,
công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ 4, dịch vụ hiện đại,
công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin
và dịch vụ tài chính.
Thúc đẩy, hỗ trợ DN trong nước liên
doanh, liên kết thông qua hình thức
góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
của DN ĐTNN trong những ngành, lĩnh
vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ
mới, tiên tiến, tiến tới sở hữu và làm chủ
công nghệ.
Định hướng, hỗ trợ DN trong nước
đánh giá, lựa chọn và tiếp nhận công nghệ
được chuyển giao từ DN ĐTNN, đảm bảo
tính tương thích, đồng bộ và phù hợp với
mục tiêu phát triển công nghệ quốc gia
trong từng giai đoạn.
(Theo kinhtevadubao)
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Chung tay bảo vệ rừng ngập mặn
Nhằm khôi phục hệ sinh thái rừng ngập mặn, tái tạo nguồn lợi thủy sản, nhiều năm qua ngành Nông nghiệp
tỉnh có một số chương trình, hoạt động hướng tới việc trồng mới, đa dạng hóa cây rừng ngập mặn, và tích cực bảo
vệ những vùng rừng đang lên xanh.
Những ngày cuối tháng
5.2022, lực lượng ĐVTN
của Đoàn Thanh niên Sở
NN&PTNT tập trung về Khu
sinh thái Cồn Chim - đầm Thị
Nại trồng cây ngập mặn. 500
cây bần chua từ Vườn ươm
giống cây ngập mặn (Trung
tâm Khuyến nông tỉnh) được
trồng phân tán khắp các
khoảng trống ở những bãi bồi,
bờ bao khu vực đầm.
Cùng với trồng rừng, các
bạn trẻ dành thời gian đi thực
tế ở các cánh rừng đang lên
xanh, kiểm đếm các cây giống
ngập mặn, chăm sóc những
cây con. Đồng thời, để lan
tỏa thêm về lợi ích của rừng
ngập mặn trong hệ sinh thái
vùng đầm, nhiều đoàn viên trò
chuyện với cư dân địa phương,
những người đang mưu sinh
trên đầm, chủ những hồ tôm
ven đầm… Màu xanh của
những cánh rừng ngập mặn
ở Khu sinh thái Cồn Chim đầm Thị Nại bắt đầu bén rễ
từ những cây con của ngày
hôm nay, từ những hoạt động
thường niên trong trồng mới
gắn với bảo vệ rừng của ngành
Nông nghiệp tỉnh.
Trò chuyện với chúng
tôi, anh Trần Đức Vương,
Bí thư Đoàn Thanh niên Sở
NN&PTNT, cho biết: “Từ năm
2022, Đoàn Thanh niên của
Sở duy trì thường xuyên hoạt
động trồng cây ngập mặn
phân tán, tập trung ở khu vực
các đầm trong tỉnh. Trồng cây
ngập mặn khó hơn nhiều so
với trồng cây trên cạn, đặc
biệt là tỷ lệ sống thấp hơn
nhiều. Nhưng chính vì khó
như thế nên càng phải trồng
rừng và động viên người dân
giữ rừng. Chúng tôi xem 1 cây
rừng bén rễ là nhóm lên một
vùng hy vọng”.

Vùng rừng ngập mặn ở Khu sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại.
Đến nay toàn tỉnh có 88,11 ha
rừng ngập mặn tập trung ở
khu vực các bãi triều, bờ bao
khu vực đầm Thị Nại và đầm
Đề Gi, trong đó 53 ha rừng
đã lên xanh - đây là những
diện tích rừng được trồng
và bảo vệ trong giai đoạn
2010 - 2020, và 35,41 ha mới
trồng trong thời gian gần đây.
Theo Kế hoạch bảo vệ và phát
triển rừng ngập mặn giai đoạn
2021 - 2025, Sở NN&PTNT
giao Trung tâm Khuyến nông
tỉnh tổ chức trồng mới thêm
10 ha rừng ngập mặn ở các
khu vực còn trống, các bờ
bao…; phối hợp với các hộ
dân được giao khoán bảo vệ
rừng thực hiện chăm sóc, bảo
vệ rừng. Đồng thời, Trung
tâm Khuyến nông tỉnh phối
hợp với các trung tâm dịch vụ
nông nghiệp ở các địa phương
có rừng ngập mặn triển khai
một số mô hình nuôi trồng

thủy sản tổng hợp kết hợp với
bảo vệ rừng ngập mặn.
Năm 2022, gia đình ông Lê
Kim Đông, ở thôn Đức Phổ 1,
xã Cát Minh, huyện Phù
Cát đấu thầu 14.000 m 2 mặt
nước bao gồm cây ngập mặn
để nuôi trồng thủy sản. Nhờ
được cán bộ Trung tâm Khuyến
nông tỉnh hướng dẫn kỹ thuật
chi tiết, ông Đông nuôi tổng
hợp tôm, cua, cá dưới tán
rừng; làm bờ bao trồng thêm
cây ngập mặn ở khu vực đất
trống, bãi bồi. Ông Đông cho
hay, nhờ được hướng dẫn đầy
đủ về kỹ thuật chăm sóc, nuôi
tổng hợp tôm, cua, cá dưới tán
rừng ngập mặn, người dân ở
đây hiểu thêm về tầm quan
trọng của rừng ngập mặn.
Nuôi tổng hợp thủy sản dưới
tán rừng chi phí đầu vào thấp,
hiệu quả kinh tế cao hơn so với
các mô hình khác; quan trọng
vừa nuôi vừa bảo vệ rừng,

Ảnh: THU DỊU
góp phần khôi phục hệ sinh
thái, không chỉ tôm cá nuôi mà
rừng phát triển thì tôm cá tự
nhiên theo đó tăng lên.
Theo ông Trần Quang
Nhựt, Phó Giám đốc Trung
tâm Khuyến nông tỉnh, việc
bảo vệ rừng ngập mặn phải
dựa vào cộng đồng cư dân ở
khu vực ven rừng. Chỉ khi họ
hiểu được vai trò của rừng,
giữ rừng và tham gia vào
công tác bảo vệ, tái tạo rừng
thì việc bảo vệ rừng mới bền
vững. Để người dân ở ven
rừng ngập mặn hiểu được
điều này, Trung tâm Khuyến
nông tỉnh tích cực tìm tòi, xây
dựng nhiều mô hình vừa kết
hợp bảo vệ rừng vừa phát
triển kinh tế cho người dân.
Từ những mô hình đó, người
dân bắt đầu hiểu, tin tưởng
và chung tay với ngành chức
năng trong việc bảo vệ rừng
ngập mặn.
THU DỊU

Bình Định

Yêu cầu đơn vị cung
cấp thiết bị giám sát
hành trình tàu cá
sớm khắc phục lỗi
Ngày 3.6 Tổng cục Thủy
sản (Bộ NN&PTNT) ban hành
Công văn số 843 yêu cầu các
đơn vị cung cấp thiết bị giám
sát hành trình tàu cá khắc phục
sớm nhất các lỗi gây khó khăn
và thiệt hại cho ngư dân.
Công văn của Tổng cục
Thủy sản nêu rõ, thời gian qua,
một số thiết bị thường xuyên bị
trục trặc, lỏng sim không phát
được tín hiệu, hoạt động không
ổn định, pin bị nóng…, dẫn đến
mất kết nối với hệ thống giám
sát hành trình. Ngoài ra, các
đơn vị cung cấp chưa kịp thời
sửa chữa, khắc phục khi thiết bị
xảy ra lỗi, hư hỏng. Có trường
hợp, đơn vị cung cấp gỡ thiết
bị đi sửa chữa, nhưng vài tháng
vẫn chưa xong, chưa trả lại ngư
dân. Nhiều đơn vị chưa quan
tâm đến khâu bảo trì, lắp xong
là gần như hết trách nhiệm, việc
liên hệ để sửa chữa là rất khó
khăn và chưa kịp thời.
Tổng cục Thủy sản cũng
khẳng định, nhiều đơn vị cung
cấp chưa thực hiện đầy đủ trách
nhiệm của mình, dẫn đến khó
khăn trong quản lý và ảnh hưởng
tới sản xuất của ngư dân. Do đó,
để không gây ảnh hưởng hoạt
động đánh bắt của tàu cá, Tổng
cục Thủy sản đề nghị các đơn vị
cung cấp thiết bị khẩn trương
khắc phục triệt để những tồn tại.
Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt
chẽ với Tổng cục Thủy sản và cơ
quan quản lý thủy sản các tỉnh
xác định nguyên nhân mất kết
nối trên biển hằng ngày, cũng
như có trách nhiệm hỗ trợ ngư
dân khắc phục sự cố của thiết bị
do đơn vị mình cung cấp.
Đặc biệt, Tổng cục Thủy sản
sẽ tổ chức đoàn kiểm tra đánh
giá việc thực hiện trách nhiệm
của các đơn vị cung cấp và xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm
quy định trong việc thực thi
pháp luật về thiết bị giám sát
hành trình tàu cá. (Theo NNVN)

An Lão tập trung cho cây trồng cạn
Vụ Hè Thu năm nay, huyện An Lão
có kế hoạch sản xuất hơn 495 ha cây
trồng cạn (đậu phụng, bắp, mè, rau
màu…); đáng chú ý là năm nay bà
con không chỉ sản xuất trên diện tích
chuyên canh mà còn tận dụng quỹ đất
ruộng sau thu hoạch vụ Xuân, để phát
huy tối đa giá trị đất đai. Đến nay toàn
huyện đã gieo trỉa được gần 80% diện
tích, những ngày qua bà con nông dân
tập trung đẩy nhanh tiến độ, khép kín
diện tích cây trồng cạn đảm bảo đúng
theo lịch thời vụ.
Chị Phan Thị Hương, ở xã An Tân,
cho biết: Trên 5 sào đất của gia đình,
tôi trồng bắp, đậu phụng, mè, đậu
xanh. Sau khi thu hoạch xong đậu
phụng vụ Xuân, tôi làm đất ngay để
tiếp tục luân canh bắp và mè trong vụ
Hè Thu. Nhờ luân canh thường xuyên
theo hướng an toàn sinh học nên đất
đai được cải tạo, tơi xốp, hạn chế sâu
bệnh, cỏ dại. Đến nay bắp đã phát
triển 7 - 8 lá, mè đã ra hoa, đậu trái.

dưa chuột, thu về gần
10 triệu đồng. Sau
khi thu hoạch xong,
ông Hòa tiếp tục
trồng ớt và rau màu
để phủ kín diện tích,
thường xuyên chăm
bón kết hợp kiểm
tra để phòng trừ sâu
bệnh kịp thời, bảo vệ
cây màu.
Đa dạng hóa các
loại cây trồng và
canh tác theo hướng
an toàn sinh học là
xu thế đang lan tỏa
ở huyện miền núi An
Nông dân xã An Hòa trồng mè đen trên đất lúa thiếu nước đạt hiệu Lão. Ông Trần Nam
quả cao.
Ảnh: D.T.D Trung, Phó Chủ tịch
UBND xã An Hòa,
Tương tự, ông Nguyễn Thái Hòa, cho biết: Chúng tôi tìm hiểu và động
ở xã An Hòa, trồng 4 sào dưa lê, dưa viên bà con đưa thêm giống mới năng
chuột và rau màu. Vừa qua, ông thu suất cao, hiệu quả kinh tế tốt vào
hoạch được 1 tấn dưa lê và gần 1 tấn sản xuất. Ví dụ năm ngoái đưa vào

sản xuất thử nghiệm giống mè đen,
hiệu quả kinh tế đạt tốt nên năm nay
chúng tôi khuyến khích bà con mở
rộng diện tích.
Để vừa đảm bảo tiến độ sản xuất,
chất lượng cây trồng cạn vụ Hè Thu,
huyện An Lão đã ban hành nhiều
chính sách hỗ trợ giống, kinh phí, kỹ
thuật để bà con chủ động, yên tâm hơn
trong sản xuất. Ông Đỗ Đình Biểu,
Trưởng Phòng NN&PTNT huyện, cho
hay: Chúng tôi cùng Trung tâm Dịch
vụ nông nghiệp huyện phối hợp phân
công cán bộ bám sát cơ sở, cùng với
chính quyền địa phương đôn đốc,
động viên bà con nông dân tập trung
xuống giống, đảm bảo đúng thời vụ,
tránh tối đa cao điểm hạn hán trong
thời điểm sinh trưởng của cây cũng
như mưa lũ vào cuối vụ. Phải thường
xuyên làm việc với bà con để hễ có
diễn biến bất thường là có thể tư vấn
để bà con xử lý ngay.
DIỆP THỊ DIỆU
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Làm giàu cho mình,
hỗ trợ người khác thoát nghèo
Bà Trần Thị Lệ (ở thôn Lương Lộc, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua
sản xuất giỏi. Năm 2021, bà Lệ vinh dự được bình chọn là 1 trong 63 gương mặt nhà nông của cả nước nhận danh hiệu
Nông dân Việt Nam xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Với chuyên môn trung cấp
thú y, năm 2013, bà Lệ mạnh
dạn vay vốn từ Ngân hàng
NN&PTNT và Quỹ Hỗ trợ
nông dân để đầu tư xây dựng
chuồng trại, mua con giống,
khởi nghiệp chăn nuôi heo.
Nhờ đầu tư xây dựng hệ thống
chuồng trại đúng kỹ thuật,
ứng dụng các tiến bộ KHKT
vào chăn nuôi, sử dụng đệm
lót sinh học và xây dựng hệ
thống biogas để xử lý chất thải
nên việc chăn nuôi heo thương
phẩm của bà đạt hiệu quả kinh
tế khá cao.
Đến nay, ngoài cơ sở chuồng
trại chăn nuôi heo ở thôn
Lương Lộc, bà Lệ còn xây
dựng một gia trại chăn nuôi
heo hiện đại với diện tích
1.200 m 2 ở thôn Biểu Chánh
(xã Phước Hưng). Mỗi lứa,
bà Lệ thả nuôi 500 con heo
thịt, trung bình 3 - 4 tháng
xuất chuồng, lãi 150 - 200
triệu đồng.
Bà Lệ chia sẻ, lúc mới khởi
nghiệp chăn nuôi cũng gặp
không ít khó khăn do còn hạn
chế về kinh nghiệm và nguồn
vốn. “Để có thêm kiến thức
chăn nuôi, tôi thường xuyên
tham gia các lớp học khuyến
nông do Hội Nông dân xã
phối hợp tổ chức. Bên cạnh
đó, tôi nắm bắt thị trường để
có hướng đầu tư chăn nuôi
phù hợp. Nhờ nắm vững kiến
thức chăn nuôi, lựa chọn con
giống tốt, chú trọng công tác
tiêm phòng dịch bệnh nên
việc chăn nuôi ngày càng

Bà Lệ trong gia trại
chăn nuôi heo của mình. Ảnh: N.H

Năm 2017, bà Trần Thị Lệ được Hội Nông
dân tỉnh công nhận danh hiệu Nông dân sản
xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh (giai đoạn
2012 - 2016). Cùng năm đó, bà nhận bằng
khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2021, bà
Lệ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
tôn vinh là 1 trong 63 gương mặt nông dân
phát triển”.
Khi tích lũy được nguồn
vốn kha khá từ việc chăn
nuôi, bà Lệ mở đại lý mua
bán thức ăn gia súc, thuốc
thú y để vừa tự cung cấp cho
gia đình, vừa bán cho người
chăn nuôi tại địa phương.
Mỗi năm đại lý của bà cung

xuất sắc của cả nước; được Thủ tướng Chính
phủ tặng bằng khen.
Trong cuộc sống hằng ngày, bà Lệ luôn thể
hiện là nông dân gương mẫu. Đặc biệt bà đi đầu
ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học,
quỹ đền ơn đáp nghĩa… Gia đình bà luôn được
công nhận là gia đình văn hóa xuất sắc.

ứng cho nông dân trên 2.500
tấn thức ăn gia súc, gia cầm
các loại.
Từ thành công trong chăn
nuôi heo, nhận thấy ở địa
phương nhiều hộ có chuồng
trại chăn nuôi sẵn nhưng còn
thiếu kiến thức, thiếu vốn để
phát triển, bà Lệ quyết định

hỗ trợ cải tạo chuồng, đầu
tư con giống, thức ăn, tiêm
phòng để cùng liên kết chăn
nuôi. Đến nay, trên địa bàn xã
Phước Hưng đã có trên 50 hộ
tham gia liên kết với bà, với
số lượng trung bình mỗi lứa
nuôi trên 2.000 con heo thịt.
Cứ mỗi lứa heo, người nuôi

Ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính
trên lĩnh vực môi trường
(BĐ) - UBND tỉnh đã ban hành
quyết định ủy quyền cho Ban Quản
lý Khu kinh tế tỉnh giải quyết một số
thủ tục hành chính trên lĩnh vực môi
trường thuộc phạm vi thẩm quyền của
UBND tỉnh.
Theo đó, phạm vi ủy quyền là tổ
chức thẩm định, phê duyệt kết quả
thẩm định báo cáo đánh giá tác động
môi trường của các dự án/cơ sở đầu tư

trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu
công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của
UBND tỉnh; gửi quyết định phê duyệt
kết quả thẩm định báo cáo đánh giá
tác động môi trường cho chủ dự án
đầu tư và đến các cơ quan liên quan
theo quy định tại khoản 3, Điều 35
và khoản 2, Điều 36 Luật Bảo vệ môi
trường năm 2020.

Cùng với đó là tổ chức thẩm định,
cấp giấy phép môi trường (cấp, cấp
đổi, cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi
giấy phép môi trường) các dự án/cơ
sở đầu tư trong Khu kinh tế Nhơn Hội
và các khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND
tỉnh quy định tại khoản 3, Điều 41
và khoản 1, Điều 48 Luật Bảo vệ môi
trường năm 2020.
M.LÂM

Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Năng lượng xanh
Idemitsu Việt Nam
(BĐ) - LĐLĐ TX Hoài Nhơn vừa
tổ chức công bố quyết định thành lập
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Năng
lượng xanh Idemitsu Việt Nam (Cụm
Công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài
Tân). Tại buổi lễ, LĐLĐ thị xã trao quyết
định thành lập Công đoàn cơ sở, chỉ
định Ban Chấp hành lâm thời, quyết
định kết nạp 73 đoàn viên công đoàn.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng Giám
đốc Công ty TNHH Năng lượng xanh
Idemitsu Việt Nam, ông Hidetoshi
Suzuki khẳng định sẽ tạo điều kiện
thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt
động; đề nghị Ban Chấp hành Công
đoàn thực hiện đảm bảo các quyền
và lợi ích chính đáng, chăm lo cho
người lao động. Qua đó, giúp người

lao động yên tâm sản xuất, góp phần
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh
doanh của Công ty.
Đây là hoạt động đáng chú ý trong
quá trình xây dựng, phát triển tổ chức
công đoàn, tạo nền tảng cho việc thành
lập tổ chức đảng ở DN ngoài khu vực
nhà nước ở TX Hoài Nhơn.
H.NHÂN

được bà Lệ trả công chăn nuôi
260 nghìn đồng/con.
Đi lên từ bàn tay trắng, từ
việc chăn nuôi giỏi, kết hợp
làm đại lý cung cấp thức ăn
chăn nuôi, mỗi năm bà Lệ có
mức lợi nhuận lên đến hàng
tỷ đồng. Bà cho biết: “Để chăn
nuôi heo thành công, điều
quan trọng nhất là phải nắm
chắc kỹ thuật, trong đó khâu
lựa chọn con giống tốt cùng
công tác tiêm phòng vắc xin
đầy đủ là quan trọng hàng
đầu. Cùng với đó, chuồng trại
chăn nuôi phải luôn được giữ
vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên
phun thuốc tiêu độc sát trùng,
hạn chế người ra vào trại nuôi
để tránh lây lan mầm bệnh”.
Theo ông Nguyễn Công
Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân
xã Phước Hưng, bà Trần Thị
Lệ là tấm gương tiêu biểu,
điển hình của địa phương
trong phát triển chăn nuôi.
Không chỉ làm giàu cho gia
đình, bà còn tự nguyện giúp
đỡ nhiều hội viên nông dân
khác về vốn, kỹ thuật để phát
triển chăn nuôi, nâng cao thu
nhập. Từ việc liên kết chăn
nuôi gia công với nông dân,
bà đã tạo việc làm ổn định
cho 100 lao động ở nông thôn.
Ngoài ra, bà cũng cho 20 hộ
khó khăn mượn không tính
lãi trên 1 tỷ đồng làm vốn
chăn nuôi để đầu tư phát triển
sản xuất. Nhờ vậy đã có 10
hộ thoát nghèo. Bà cũng đã
tự nguyện đóng góp trên 50
triệu đồng, cùng với chính
quyền địa phương xây dựng
đường giao thông nông thôn,
góp phần hoàn thiện tiêu chí
xã nông thôn mới nâng cao.
NGUYỄN HÂN

TIN VẮN
l Tính đến ngày 30.5.2022, có
85/3.204 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ
sở đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 2025 (chiếm tỷ lệ 2,65%). Theo hướng
dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các chi
bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong
toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc tổ chức
đại hội trước ngày 30.9.2022.
l Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh
có 502 tổ chức đảng trong các loại
hình DN với 4.549 đảng viên. Cụ thể,
có 245 tổ chức đảng trong DN có vốn
nhà nước, 132 tổ chức đảng trong DN
ngoài khu vực nhà nước, 125 tổ chức
đảng trong HTX.
l Trong 5 tháng đầu năm 2022,
toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được
434 đảng viên, nâng tổng số đảng
viên trong toàn Đảng bộ lên 72.666
đồng chí. Đồng thời, các cấp ủy,
tổ chức đảng đã tiến hành rà soát
47.761 đảng viên; trong đó 216 đảng
viên có dấu hiệu vi phạm, 40 đảng
viên không đủ tư cách (đã xóa tên 36,
đưa ra khỏi Đảng 4 người), 143 đảng
viên cần phải kiểm điểm, giáo dục
và 33 đảng viên qua kiểm điểm, giáo
dục đã tiến bộ.
MỘC LAN
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CÔNG TÁC Y TẾ TẠI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THI TỐT NGHIỆP THPT:

Đảm bảo an toàn phòng dịch
Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, nhưng để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học
2022 - 2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, hiệu quả, ngành Y tế đã lên kế hoạch phục vụ,
tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn tối đa cho các kỳ thi.

Để các kỳ thi nói trên được triển
khai an toàn, đảm bảo các yêu cầu
về phòng, chống dịch Covid-19, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang
đã yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị
y tế trực thuộc cử cán bộ, nhân viên
y tế tham gia hỗ trợ, xử lý kịp thời sự
cố bất thường về sức khỏe của những
người làm công tác coi thi và các thí
sinh. Giao các đơn vị y tế trực thuộc
chịu trách nhiệm xác nhận các trường
hợp thí sinh bị bệnh hoặc phải cấp cứu
không thể dự thi được, để làm căn cứ
xét và công nhận đặc cách tốt nghiệp
THPT cho thí sinh. Bên cạnh đó, phải
triển khai thực hiện phương án bảo
đảm an toàn thực phẩm và phòng,
chống dịch Covid-19 tại các địa điểm
tổ chức thi.
Theo đó, ngành Y tế phối hợp
với ngành GD&ĐT bố trí phòng thi
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 phù hợp điều kiện thực tiễn
từng địa điểm thi, đặc biệt bố trí các
phòng thi dự phòng để kịp thời xử lý
tình huống dịch bệnh. Bên cạnh đó,
bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn
tay tại khu vực ra vào, bố trí đủ nước
sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh.
Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh
và cốc uống nước dùng riêng cho thí

“
“

Ở các kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ mang khẩu trang khi tham dự thi.
sinh và hội đồng coi thi. Các điểm thi
bố trí bộ phận đón tiếp, giám sát và
đề nghị tất cả những người tham gia
thi, tham gia họp phải tuân thủ quy
định 5K trước khi vào thi/dự họp.
Thí sinh vào thi sẽ được kiểm tra
thân nhiệt, hướng dẫn y tế. Nếu phát
hiện trường hợp F0 hoặc trường hợp
nghi ngờ có dấu hiệu bất thường sức
khỏe như mệt mỏi, sốt, ho, khó thở…,
nhân viên y tế sẽ chuyển thí sinh vào

Để có sức khỏe tốt tham gia kỳ thi, học sinh nên dành thời gian đi bộ, tập
thể dục, thể thao nơi không khí trong lành, ngủ đúng giờ, nên nhớ là không
thức khuya và nên ngủ đủ 7 - 8 giờ/ngày. Học sinh nên dậy sớm học bài vì não
bộ hoạt động tốt hơn vào sáng sớm. Các em nên ăn uống cân bằng ngoài ra có
thể sử dụng thêm vitamin C, nước hoa quả và các loại thực phẩm chức năng có
tác dụng lưu thông máu não”.
PGS.TS NGUYỄN HUY NGA, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế)
Việc tổ chức kỳ thi mà có phòng thi riêng cho thí sinh mắc Covid-19 giúp
các em đỡ áp lực hơn, đỡ lo lắng sợ không tham gia được kỳ thi. Bên cạnh đó,
hầu hết các em đã được tiêm vắc xin nên nếu mắc bệnh thì triệu chứng nhẹ
hoặc không có triệu chứng”.
Ông NGUYỄN VĂN TRUNG, Phó Giám đốc Sở Y tế

Ảnh: ĐỖ THẢO

phòng thi riêng biệt theo quy định
phòng, chống dịch Covid-19, đồng
thời báo ngay TTYT để thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch phù
hợp sau khi thí sinh hoàn thành bài
thi. Việc này tạo điều kiện để thí sinh
tham gia đủ các buổi thi và đồng thời
đảm bảo tuân thủ quy định về phòng,
chống dịch.
Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Giám
đốc Sở Y tế, cho biết: Tuy dịch bệnh
Covid-19 đã được kiểm soát tốt, nhưng
để đảm bảo an toàn, thí sinh tham gia
dự thi, hội đồng coi thi cần thực hiện
đầy đủ các việc sau: Thực hiện thông
điệp 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang
khi tham dự thi; không khạc, nhổ; vứt
rác, khẩu trang đúng nơi quy định;
che miệng và mũi khi hắt hơi, ho; tuân
thủ các biện pháp dự phòng cá nhân
và các hướng dẫn phòng, chống dịch
Covid-19; thông báo ngay cho ban tổ
chức thi, nhà trường, giáo viên chủ
nhiệm để được giải quyết nếu có biểu
hiện bất thường về sức khỏe như mệt
mỏi, sốt, ho, khó thở.
ĐỖ THẢO

Bình Định

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Chăm sóc sức khỏe cho
các em trong mùa thi
Kỳ thi vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt
nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đang
đến gần, ngoài tập trung ôn kiến thức,
học sinh cần quan tâm đến sức khỏe
bản thân để bảo đảm sức khỏe trong
mùa thi.
Thư giãn trước thi: 1 - 2 ngày trước
thi nên thư giãn, nghe nhạc, giải trí nhẹ
nhàng. Những giấc ngủ sâu sẽ giúp cho
cơ thể thư giãn, khỏe mạnh, sảng khoái.
Loại bỏ những lo lắng không cần thiết.
Đồng thời, tránh căng thẳng quá mức
nếu bài thi trước làm không tốt. Nên bỏ
qua, không suy nghĩ, không kiểm tra
ngay kết quả bài vừa thi để tập trung
vào bài thi sau.
Chế độ dinh dưỡng hợp lý: Bảo
đảm ăn uống 3 bữa chính trong ngày
và 2 - 3 bữa phụ để cung cấp năng
lượng và dinh dưỡng cần thiết trong
ngày, ăn đủ 4 nhóm thực phẩm: Bột
đường, chất đạm, chất béo, chất xơ.
Với nhóm bột đường, cung cấp nhiều
năng lượng, giúp não năng động, nếu
thiếu chất này các em sẽ mệt mỏi, hoa
mắt, chóng mặt. Hạn chế chất đường
tinh trong bánh kẹo ngọt, nước ngọt.
Trong mùa thi, nên ăn trứng hằng
ngày, vì lòng đỏ trứng cung cấp rất
nhiều chất dinh dưỡng cho trí não.
Chất béo còn có trong cá, ăn 3 bữa cá
sẽ giúp cho trí não hoạt động tốt. Các
loại rau quả giàu vitamin C như cam,
quýt, chanh, bưởi, rau dền... giúp cơ thể
giảm mệt mỏi. Đồng thời, ăn sữa chua
giúp hỗ trợ tiêu hóa, mật ong cung cấp
năng lượng và uống đầy đủ nước, nhất
là nước trái cây tươi, nguyên chất. Mặt
khác, trong mùa thi nên hạn chế các
loại nước kích thích như nước ngọt,
tăng lực, nước có gas, cà phê.
Phụ huynh nên tích cực hỗ trợ:
Trong thời gian ôn thi và sắp sửa đi
thi, học sinh thường bị áp lực, căng
thẳng nên rất cần được sự quan tâm
giúp đỡ của cha mẹ để vơi đi những lo
lắng. Những cử chỉ thương yêu sẽ giúp
các em vượt qua khó khăn tinh thần và
việc thường xuyên hỏi han tâm sự sẽ
giúp giải tỏa được những âu lo.
MINH PHƯỢNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

GÓC DINH DƯỠNG

Nước dừa tươi có lợi cho sức khỏe như thế nào?
Uống nước dừa tươi tăng cường
năng lượng cho cơ thể: Trong nước
dừa có rất nhiều các vitamin và
khoáng chất vô cùng bổ dưỡng đối
với sức khỏe. Hàm lượng khoáng chất
cao hơn nhiều so với các loại trái cây
khác. Chính vì vậy mà nó đóng vai trò
cân bằng, tối ưu quá trình tuần hoàn
và trao đổi chất của cơ thể.
Uống nước dừa mỗi ngày cải
thiện hệ tim mạch: Theo như nhiều
nghiên cứu khoa học, những người
có vấn đề về tim mạch hay huyết áp
thấp thường có lượng kali trong máu
thấp. Vậy nên việc sử dụng nước dừa
thường xuyên và điều độ sẽ góp phần
bổ sung lượng kali bị thiếu cho cơ
thể và khiến hệ tim mạch làm việc
trơn tru hơn.
Nước dừa hỗ trợ điều trị bệnh
tiêu hóa. Uống nước dừa đúng
cách sẽ cung cấp cho cơ thể nguồn

acid lauric vô cùng có lợi cho dạ
dày. Acid lauric sẽ chuyển hóa thành
monolaurin có tác dụng kháng khuẩn,
làm lành vết thương và ổn định hệ vi
sinh trong dạ dày.
Hỗ trợ giảm cân, giúp làm đẹp da.
Đây có lẽ là tác dụng của nước dừa được
các chị em thích thú nhất. Bởi lẽ nước
dừa nguyên chất chứa rất ít chất béo,
lượng đường trong dừa không hề bị cơ
thể dự trữ lại dễ khiến hình thành mỡ.
Ngoài ra các chuỗi chất béo triglixerit
đóng vai trò duy trì năng lượng cho cơ
thể, thuận lợi cho quá trình giảm cân của
các chị em. Nước dừa cung cấp cho cơ
thể lượng nước dồi dào, acid lauric và
các khoáng chất giúp chống lại sự ô xy
hóa, tăng cường trẻ hóa làn da. Hơn nữa
nó còn giúp làn da trở nên mịn màng,
trắng sáng hơn nhờ vào tinh dầu vốn
có của dừa.
Ngăn ngừa nguy cơ mắc sỏi thận.

Những người mắc sỏi thận đều có đặc
điểm chung, đó là sự hình thành oxalat
và canxi lắng đọng lâu ngày kết tụ thành
sỏi trong thận. Việc duy trì uống đủ nước
hằng ngày được đánh giá là giúp ngăn
ngừa quá trình lắng đọng các chất để
tạo sỏi. Tuy nhiên việc uống nước dừa
thường xuyên còn có lợi ích kinh ngạc
hơn vậy. Nước từ dừa giúp giảm đi đáng
kể các gốc tự do có hại cho việc tạo ra

oxalat và hình thành sỏi. Từ đó giúp
sỏi thận suy giảm đáng kể và khiến
người bệnh mau chóng khỏe lại.
Uống nước dừa thường xuyên
điều trị bệnh tiểu đường. Nhiều
nghiên cứu khoa học đã cho thấy, sử
dụng nước dừa thường xuyên sẽ giúp
giảm đáng kể lượng đường trong máu.
Từ đó sẽ giúp cho các bệnh nhân bị
mắc tiểu đường có thể ổn định lại
sức khỏe.
Đặc tính chống ô xy hóa. Các gốc
tự do xuất hiện trong cơ thể con người
bắt nguồn từ các phân tử không ổn
định trong tế bào. Khi có quá nhiều
gốc tự do trong cơ thể, tình trạng
ô xy hóa sẽ gia tăng, từ đó gây nguy
cơ mắc ung thư và nhiều bệnh nguy
hiểm tới sức khỏe. Việc uống nước
dừa sẽ giúp ngăn chặn tình trạng
ô xy hóa của cơ thể.
(Theo eva.vn)

Bình Định
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Dâng hương tưởng niệm
111 năm ngày Bác Hồ
ra đi tìm đường cứu nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác
đến dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ
Chí Minh tại bến Nhà Rồng.
Ảnh: TTXVN
Sáng ngày 5.6, tại Bảo tàng Hồ Chí
Minh (Bến Nhà Rồng), TP Hồ Chí Minh,
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn
công tác của Chính phủ dâng hương, hoa
tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh nhân kỷ niệm 111 năm (5.6.19115.6.2022) ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu
nước; dâng hương, hoa tưởng nhớ Chủ
tịch Tôn Đức Thắng, người cộng sản kiên
trung, mẫu mực, người bạn chiến đấu thân
thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ
của giai cấp công nhân Việt Nam.
Cách đây 111 năm, ngày 5.6.1911,
trước cảnh nước mất, nhà tan, chứng kiến
sự bóc lột tàn bạo của thực dân và phong
kiến tay sai, nỗi thống khổ của nhân dân
lao động, từ bến Nhà Rồng - cảng Sài
Gòn (TP Hồ Chí Minh), người thanh niên
Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên
con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu
hành trình tìm con đường giải phóng dân
tộc, giải phóng đất nước.
Sau 30 năm tìm đường cứu nước, năm
1941, Người trở về Tổ quốc, lãnh đạo cách
mạng Việt Nam, làm cuộc cách mạng
tháng Tám thành công, khai sinh ra nước
Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng
hòa XHCN Việt Nam).
Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính
cùng đoàn công tác đã đến dâng hương,
dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức
Thắng - người đã sáng lập ra tổ chức
Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết
của phong trào đấu tranh của giai cấp
công nhân Việt Nam trong những thập
niên đầu thế kỷ XX; tạo một bước ngoặt to
lớn trong phong trào đấu tranh của công
nhân, chuyển từ đấu tranh tự phát sang
đấu tranh tự giác, đấu tranh có tổ chức
và mang tính chính trị, góp phần quan
trọng vào phong trào đấu tranh của giai
cấp công nhân thế giới… (Theo VOV.VN)

Thừa Thiên Huế khai
trương hệ thống xe đạp
chia sẻ công cộng

Sáng 5.6, UBND TP Huế phối hợp với
Cơ quan Hợp tác phát triển Đức và Công
ty CP Vietsoftpro tổ chức khai trương thí
điểm hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng
tại TP Huế.
Hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng tại
Huế sẽ là giải pháp giao thông đô thị mới
giúp người dân, du khách chuyển đổi
sang phương thức giao thông thân thiện
môi trường.
Để sử dụng dịch vụ mới này, người
dân nhận và trả xe ở nhiều điểm khác
nhau trong thành phố, phù hợp với
những quãng đường di chuyển ngắn.
Dự án thí điểm hệ thống xe đạp chia
sẻ công cộng tại khu vực trung tâm TP
Huế được thực hiện từ tháng 6.2022 đến
tháng 12.2023. Trước mắt, TP Huế thực
hiện thí điểm tuyến xe đạp này với 7 trạm
đặt 2 bên bờ sông Hương và trong khu
vực Đại Nội, mỗi trạm từ 10 - 20 xe.
(Theo baochinhphu.vn)

Tuần làm việc thứ 3: Quốc hội tiến hành
hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
Tuần làm việc thứ 3 (từ ngày 6 10.6) của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa
XV sẽ diễn ra nhiều nội dung quan
trọng, thu hút sự quan tâm của cử tri
và nhân dân cả nước.
Điểm nhấn nổi bật trong tuần
làm việc là sẽ diễn ra hoạt động chất
vấn và trả lời chất vấn trước Quốc
hội. Dự kiến diễn ra trong hai ngày
rưỡi (từ chiều 7.6 - 9.6), các phiên
chất vấn được phát thanh và truyền
hình trực tiếp để cử tri và nhân dân
theo dõi.
Trên cơ sở kết quả xin ý kiến ĐBQH,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống
nhất 4 nhóm vấn đề chất vấn và người
trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc
hội khóa XV, gồm: Lĩnh vực nông
nghiệp và phát triển nông thôn; tài
chính; ngân hàng; giao thông vận tải.
Trong tuần làm việc, các ĐBQH sẽ
nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra
Chủ trương đầu tư các dự án xây
dựng công trình đường bộ cao tốc
Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
(giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma
Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa - Vũng
Tàu (giai đoạn 1); Tờ trình và Báo
cáo thẩm tra Chủ trương đầu tư dự
án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

Quang cảnh Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 				
Hà Nội và dự án đường Vành đai 3
TP Hồ Chí Minh. Sau đó các ĐBQH
sẽ thảo luận về các nội dung này.
Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường
về tổng kết, đánh giá tổng thể tình
hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/
QH13 và kế hoạch triển khai dự án
đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp
theo; dự thảo Nghị quyết về thí điểm

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4
Ngày 5.6, tại TP Hồ Chí Minh đã
diễn ra Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần
thứ 4 với chủ đề: Xây dựng nền kinh
tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập
kinh tế sâu rộng trong tình hình mới,
do Ban Kinh tế Trung ương, Chính
phủ và UBND TP Hồ Chí Minh đồng
tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã
chủ trì phiên toàn thể tọa đàm cấp cao
tại Diễn đàn, chiều 5.6. Phiên toàn thể
có quy mô 600 đại biểu với các nội
dung tọa đàm chính: Kinh tế toàn cầu
và xu hướng về hợp tác kinh tế quốc tế
hiện nay; Đào tạo nhân lực công nghệ
số để tạo mũi đột phá về khoa học và
công nghệ; Quản trị rủi ro quốc gia
trong bối cảnh mới...
Trước đó, Diễn đàn diễn ra với
3 cuộc hội thảo chuyên đề về: Phát
triển chuỗi cung ứng lao động ổn
định sau đại dịch Covid-19, Phát
triển thị trường vốn và thị trường

Ban chủ tọa Phiên chuyên đề 3, Diễn đàn Kinh tế
lần thứ 4.
bất động sản, Đổi mới công nghệ,
chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi
cung ứng.
Tại Diễn đàn, lãnh đạo các ban, bộ,
ngành, tỉnh, thành phố, các chuyên gia
kinh tế, tổ chức, DN trong và ngoài
nước phát biểu, thảo luận đánh giá,
dự báo diễn biến kinh tế quốc tế, các

Ảnh: TTXVN

một số cơ chế, chính sách đặc thù
phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời
biểu quyết Nghị quyết về Chương
trình giám sát của Quốc hội năm
2023; Nghị quyết về Chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều
chỉnh Chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh năm 2022.
(Theo Báo Tin tức)

xu hướng mới trên thế giới sau đại
dịch Covid-19 trên các khía cạnh như
thương mại, đầu tư, kinh tế số, dịch
chuyển chuỗi cung ứng…; những cơ
hội, thách thức cho nền kinh tế Việt
Nam; các thành tựu, tồn tại và hạn chế
trong phát triển KT-XH, ứng phó với
đại dịch Covid-19 tại Việt Nam trong
thời gian qua; quan điểm, nhiệm vụ,
giải pháp và các bước cải cách, cơ cấu
lại nền kinh tế nhằm khắc phục khó
khăn, vượt qua thách thức, tận dụng
cơ hội để thực hiện các mục tiêu phát
triển KT-XH; kiến nghị các giải pháp
khơi thông nguồn lực, phát huy hiệu
quả nguồn lực cho tăng trưởng, cơ cấu
lại nền kinh tế.
Đặc biệt, các đại biểu thảo luận,
trao đổi, chia sẻ quan điểm để làm rõ
các nội hàm về kinh tế độc lập, tự chủ
của Việt Nam trong bối cảnh và điều
kiện mới.
(Theo TTXVN)

Bộ CA điều tra, xử lý tội phạm tấn công
hệ thống ngân hàng

Thủ đoạn của hacker là rà soát lỗ hổng bảo
mật, tấn công “leo thang đặc quyền”, truy cập
trái phép vào hệ thống của máy chủ tại các
ngân hàng.
Ảnh minh họa: The Guardian
Bộ CA phát hiện tội phạm người
nước ngoài tấn công vào hệ thống

ngân hàng tại Việt Nam để chiếm
đoạt tiền nên cơ quan điều tra đã
vào cuộc.
Tối 4.6, Cổng thông tin Bộ CA đã
đăng tải thông tin trên.
Thời gian qua, Cục An ninh mạng
và phòng, chống tội phạm công nghệ
cao, Bộ CA, đã phát hiện một số nhóm
tội phạm người nước ngoài tấn công,
xâm nhập vào hệ thống ngân hàng
thương mại lớn của Việt Nam để đánh
cắp, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Thủ đoạn của các đối tượng là rà
quét lỗ hổng bảo mật, tấn công leo
thang đặc quyền, truy cập trái phép
vào hệ thống quản trị của máy chủ

tại các ngân hàng để rút tiền trong tài
khoản của khách hàng.
Trước tình hình trên, Bộ CA đã đề
nghị các ngân hàng phối hợp chặt chẽ
với Bộ CA trong việc khắc phục các
lỗ hổng bảo mật hệ thống quản trị
tại các máy chủ tại ngân hàng. Đồng
thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
khẩn trương điều tra, xác minh vụ
việc. Qua điều tra đã bắt khởi tố 1 đối
tượng người Đài Loan (Trung Quốc).
Cơ quan điều tra Bộ CA đang tiếp
tục mở rộng điều tra để xử lý các đối
tượng liên quan theo đúng quy định
của pháp luật.
(Theo laodong.vn)
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Bình Định

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

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng: CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ DỰ ÁN
- Yêu cầu: Nam/Nữ, dưới 35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên
ngành Luật, Kinh tế xây dựng, Đầu tư… Nắm vững các quy trình thủ tục
đầu tư dự án, có kiến thức về pháp luật hiện hành trong lĩnh vực đầu tư
dự án. Nắm vững các quy trình và thực hiện các thủ tục pháp lý từ khâu
lập kế hoạch đến triển khai và thực hiện dự án…
- Ưu tiên: Nam, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương
đương tại các Công ty đầu tư, xây dựng và bất động sản,…
- Địa điểm làm việc: Số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn.
- Mức lương và phụ cấp: Theo thỏa thuận và năng lực.
- Quyền lợi: Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, công việc
ổn định, phát huy được nhiều khả năng, nâng cao kiến thức nghề nghiệp.
Được ký hợp đồng lao động, hưởng các quyền lợi theo đúng quy định
hiện hành và phúc lợi Công ty.
« Liên hệ: CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ TÀI
Tầng 2 tòa nhà Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định - TP Quy Nhơn.
Email: thaoptb.bds@gmail.com - Điện thoại: 0935 446 993 (Ms.Thảo)
Hồ sơ ứng viên có thể nộp trực tiếp tại văn phòng hoặc gửi qua địa chỉ
email như trên.
Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15.06.2022.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-94933-TS; Công dụng:
Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hoài Nhơn, Bình Định; Mẫu
thiết kế: MDG; Đặc điểm kỹ thuật như sau:
- Chiều dài: Lmax,m: 21,60; Ltk,m: 19,58;
- Chiều rộng: Bmax,m: 6,40; Btk,m: 6,25;
- Chiều cao mạn D,m: 2,70; Chiều chìm d,m: 2,21; Mạn khô f,m: 0,49;
- Vật liệu vỏ: Gỗ; Tổng dung tích: 78,40; Sức chở tối đa, tấn: 39,00
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 9,20;
- Máy chính:
TT

Ký hiệu

Số máy

1
MP

MITSUBISHI (S6A3MTK-2L)
HYUNDAI (D6AUM)

31058
073744

Công suất
(sức ngựa)

Nơi chế tạo

730

Nhật Bản

Cảng đăng ký: Phù Mỹ;
Cơ quan đăng ký, đăng kiểm: Chi cục thủy sản Bình Định.
Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Cảng Phù Mỹ (cơ sở đóng, sửa
chữa tàu cá Hữu Hòa); địa chỉ: Thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ,
tỉnh Bình Định.
Giá khởi điểm của tài sản: 1.850.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước
360.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá
20.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 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 15 giờ 30 phút ngày 27.6.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp
danh Đông Dương.
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 cá nhân, doanh nghiệp, 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

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Công ty CP Xây lắp Điện Tuy Phước Bình Định, số 02 Trần Phú,
thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cần tuyển 2
vị trí sau:
« Vị trí 1: KỸ SƯ ĐIỆN VÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG
Tuổi đời không quá 40 tuổi, có thời gian kinh nghiệm công tác
3 năm trở lên.
Mức lương: Theo thỏa thuận.
« Vị trí 2: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, có nguyện vọng
công tác lâu dài.
Ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại huyện Tuy Phước.
Mức lương: Theo thỏa thuận.
Liên hệ: Gặp anh Hiến, điện thoại: 0985178126.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 6.6.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng
nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; trong mưa giông có
khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không
mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C, 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 - 3 m. (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Bình Định

Chuyện tử tế

THỨ HAI, 6.6.2022

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH thông báo về việc tổ
chức thi tuyển dụng lao động như sau:
1. Số lượng chỉ tiêu: 13 Nam công nhân điện (bao gồm
08 chỉ tiêu đã thông báo tuyển dụng tại thông báo 2539/TBBĐPC ngày 25.05.2022)
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.
3. 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 khỏe 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.
4. Nhận hồ sơ dự tuyển:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo này đến 16
giờ ngày 15.06.2022.
Các thông tin chi tiết và mẫu đơn đăng ký dự thi, mẫu sơ
yếu lý lịch được đăng tải lên trang web của Công ty tại địa
chỉ https://pcbinhdinh.cpc.vn. Xem tại mục Thông báo (góc
trái phía trên trang web).
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Khu dân cư xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 27 lô đất tại khu dân cư xã
Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và
Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước. Địa chỉ: Số 381 Nguyễn Huệ, thị
trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên
đấu giá, gồm 3 phiên.
a. Phiên đấu giá lần 1 - ngày công bố giá: 14.6.2022 (thứ Ba): gồm
08 lô đất tại Khu ĐƠ thôn Quảng Vân. Thời gian, địa điểm đăng ký
tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước và UBND xã Phước
Thuận: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 10.6.2022. Thời gian nộp tiền đặt trước
và phí tham gia đấu giá: Đến 16 giờ, ngày 10.6.2022. Thời gian, địa điểm
tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 14.6.2022, tại Hội trường UBND xã
Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
b. Phiên đấu giá lần 2 - ngày công bố giá: 21.6.2022 (thứ Ba): gồm
10 lô đất tại Khu ĐƠ thôn Quảng Vân. Thời gian, địa điểm đăng ký tham
gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước và UBND xã Phước Thuận:
Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 17.6.2022. Thời gian nộp tiền đặt trước và phí
tham gia đấu giá: Đến 16 giờ, ngày 17.6.2022. Thời gian, địa điểm tổ chức
phiên đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 21.6.2022, tại Hội trường UBND xã Phước
Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
c. Phiên đấu giá lần 3 - ngày công bố giá: 28.6.2022 (thứ Ba):
gồm 09 lô đất tại Khu ĐƠ thôn Quảng Vân. Thời gian, địa điểm đăng
ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước và
UBND xã Phước Thuận: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 24.6.2022. Thời
gian nộp tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: Đến 16 giờ, ngày
24.6.2022. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ,
ngày 28.6.2022, tại Hội trường UBND xã Phước Thuận, huyện Tuy
Phước, tỉnh Bình Định.
4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Tất cả các tổ chức, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định
không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu
giá hợp lệ; phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo đúng
quy định.
- Bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, gồm 04 loại chứng từ, cụ thể:
01 Giấy đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty ĐGHD Bình Phú phát
hành); 01 bản photo CMND (hoặc Thẻ căn cước, Hộ chiếu) của cá nhân; 01
chứng từ nộp “Tiền đặt trước + Phí tham gia đấu giá” cho riêng từng lô đất;
01 phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) đựng trong bì thư, niêm phong.
5. Nộp khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá:
Tên tài khoản nộp: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú:
- Số tài khoản: 118002780120 tại Ngân hàng Vietinbank - CN Phú Tài
- Số tài khoản: 1023464123 tại Ngân hàng Vietcombank - CN Bình Định
- Số tài khoản: 0431000230249 tại Ngân hàng Vietcombank - CN
Quy Nhơn
- Số tài khoản: 58110009064123 tại Ngân hàng BIDV - CN Phú Tài
- Số tài khoản: 4300201006734 tại Ngân hàng Agribank - CN Bình Định
6. Hình thức và phương thức đấu giá: Kết hợp giữa Đấu giá bằng bỏ
phiếu gián tiếp tại vòng 01 và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu
giá từ vòng 02 trở đi. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, bán riêng từng lô.
7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày ra
thông báo cho đến trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi tọa lạc của
lô đất.
8. Trường hợp các lô đất còn lại không đấu giá hết sẽ đấu giá liên tục
đến khi bán hết cụ thể:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ
8 giờ đến 16 giờ ngày thứ Tư hằng tuần tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước.
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước: Từ 8 giờ ngày thứ Bảy hằng tuần.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ
Địa chỉ: Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước,
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
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toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Cháy nổ tại Ấn Độ và Bangladesh,
gần 370 người thương vong
Ít nhất 46 người đã thiệt mạng và 321
người khác đã bị thương trong vụ nổ
nhà máy hóa chất ở Ấn Độ và vụ cháy
nhà kho ở Bangladesh trong ngày 4.6.
Theo hãng tin ANI, vụ nổ ở Ấn Độ
xảy ra tại một nhà máy hóa chất thuộc
khu công nghiệp Dhaulana (bang
Uttar Pradesh) vào chiều 4.6. Ít nhất 12
người đã thiệt mạng và 21 người khác
bị thương. Thủ tướng Ấn Độ Narendra
Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình
các nạn nhân.
Đêm cùng ngày tại nước láng giềng
Bangladesh, đã xảy ra vụ cháy nổ kho
chứa container ở thị trấn Sitakunda,
cách cảng biển lớn Chittagong, miền
Đông Nam Bangladesh, khoảng 40 km.
Hãng tin AFP dẫn nguồn quan chức y
tế vùng Chittagong cho biết ít nhất 34
người đã thiệt mạng và hơn 300 người
bị thương, trong đó một số người bị
thương nghiêm trọng.
Lực lượng cứu hỏa cho biết đám
cháy bùng phát ngay trước nửa đêm tại
cơ sở kho bãi container trên đất liền cách
cảng biển lớn Chittagong khoảng 40 km.
Trong lúc hàng trăm người tìm cách dập
lửa, một số container chứa hóa chất đã
phát nổ, nhấn chìm mọi thứ xung quanh
trong “biển lửa” và làm rung chuyển các

Lực lượng cứu hộ chuyển các nạn nhân tại hiện trường vụ cháy nổ kho chứa container ở Bangladesh.
Ảnh: AFP/TTXVN
tòa nhà dân cư cách đó vài ki lô mét. Đến
sáng 5.6 các đội cứu hộ khẩn cấp vẫn nỗ
lực dập tắt đám cháy, trong khi các cơ
sở y tế của quân đội giúp điều trị những
người bị thương. Một quan chức cho

biết phần lớn đám cháy đã được kiểm
soát nhưng vẫn còn một số điểm chưa
dập được lửa.
Hiện nguyên nhân các vụ cháy đang
được điều tra làm rõ. (Theo TTXVN, TPO)

Cột khói đen bốc lên tại Kiev ngày 5.6 sau tiếng
còi cảnh báo không kích.
Ảnh: REUTERS
trình của Nga đã bay vọt qua nhà máy
Pivdennoukrainska ở độ cao “cực kỳ

thấp”. Pivdennoukrainska là nhà máy
hạt nhân lớn thứ hai của Ukraine,
nằm gần khu vực Mykolaiv, cách Kiev
khoảng 350 km về phía Nam.
Theo Hãng tin Reuters, các vụ
không kích Kiev diễn ra trong bối
cảnh Nga đang tập trung lực lượng
kiểm soát TP Severodonetsk thuộc tỉnh
Lugansk.
“Tình hình ở Severodonetsk, nơi
giao tranh trên đường phố tiếp diễn,
vẫn còn vô cùng khó khăn”, Tổng thống
Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết
trong thông điệp ghi hình phát cuối
ngày 4.6.
(Theo TTO)

Máy bay trinh sát Australia bị Trung Quốc “chặn nguy hiểm” ở Biển Đông
Bộ Quốc phòng Australia ngày 5.6
cho biết, một máy bay chiến đấu của
Trung Quốc đã chặn một cách nguy
hiểm máy bay trinh sát quân sự của
Australia ở Biển Đông trong tháng 5
vừa qua.
Máy bay trinh sát hàng hải P-8
của Không quân Hoàng gia Australia
(RAAF) đã bị một máy bay chiến đấu

J-16 của Trung Quốc chặn khi đang
thực hiện “hoạt động giám sát hàng
hải thường lệ” trên không phận quốc
tế ở Biển Đông hôm 26.5, Bộ Quốc
phòng Australia cho biết trong một
tuyên bố.
Theo phía Australia, hành động chặn
của máy bay Trung Quốc đã gây ra mối
đe dọa an toàn cho máy bay P-8 và phi

hành đoàn.
Phát biểu với các phóng viên ở Perth,
Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng
chính phủ Australia đã bày tỏ quan ngại
với Trung Quốc “thông qua các kênh
thích hợp”.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia
hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận.
(Theo VOV.VN)

Du khách quốc tế tấp nập đến Malaysia
Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và
Văn hóa Malaysia Nancy Shukri cho biết
sau hai tháng mở cửa trở lại biên giới,
quốc gia Đông Nam Á này đã thu hút
được hơn 1 triệu lượt khách du lịch nước
ngoài, đạt hơn 50% mục tiêu đề ra của
chính phủ trong năm 2022 kể từ ngày 1.4.
Phát biểu với báo giới ngày 5.6, Bộ
trưởng Nancy cho biết đa số du khách
nhập cảnh Malaysia đến từ Singapore và

Triều Tiên phóng loạt
tên lửa đạn đạo

Tên lửa phòng không Triều Tiên khai hỏa trong
một đợt thử nghiệm.
Ảnh: KCNA

Hàng loạt vụ nổ lớn rung chuyển thủ đô Kiev
Thủ đô Ukraine hứng chịu một loạt
vụ nổ mạnh làm rung chuyển khu vực
từ những giờ đầu tiên của ngày 5.6,
nhưng chưa rõ con số thương vong và
thiệt hại cơ sở hạ tầng.
“Đã có các vụ nổ tại các quận
Darnytsky và Dniprovsky của Kiev.
Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt
lửa” - Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko
cho biết trên Telegram ngay sau khi cảnh
báo không kích vang lên ở Kiev và một
số thành phố lân cận rạng sáng 5.6 (giờ
địa phương).
Energoatom, cơ quan quản lý các
nhà máy điện hạt nhân của Ukraine,
cho biết một trong các tên lửa hành

Bình Định

dự kiến sẽ có thêm nhiều khách du lịch
từ Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc.
Bộ trưởng Nancy nêu rõ một trong
những lý do khiến du khách ưu tiên
lựa chọn đến Malaysia là vì song song
với việc mở cửa biên giới trở lại, quốc
gia này đã dỡ bỏ các chốt kiểm dịch bắt
buộc, kiểm tra sàng lọc Covid-19 cũng
như bỏ quy định mua bảo hiểm. Tuy
nhiên, ngành du lịch trong nước vẫn

đang phải đối mặt với tình trạng thiếu
lao động sau khi bị ảnh hưởng nặng nề
trong đại dịch Covid-19.
Để thu hút khách du lịch, các cơ quan
quản lý thuộc Bộ Du lịch, Nghệ thuật
và Văn hóa Malaysia đã đưa ra nhiều
chương trình khuyến mại cung cấp vé
máy bay và khách sạn lưu trú với mức
chiết khấu lên đến 35% đến hết tháng
6.2022.
(Theo Vietnam+)

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên
quân Hàn Quốc (JCS) cho biết loạt tên
lửa đạn đạo tầm ngắn được Triều Tiên
phóng ra biển sáng 5.6, nhưng chưa xác
định loại vũ khí được sử dụng trong đợt
thử nghiệm này.
Một nguồn thạo tin chính phủ Hàn
Quốc sau đó cho biết Triều Tiên đã
phóng 8 tên lửa này từ sân bay Sunan ở
thủ đô Bình Nhưỡng.
Theo JCS, đây là lần thử nghiệm vũ
khí thứ 18 của Bình Nhưỡng trong năm
2022 và là lần thử tên lửa thứ ba từ khi
Tổng thống Yoon Yuk-seol nhậm chức
vào ngày 10.5.
Báo Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ
Nhật Bản cũng cho biết Triều Tiên đã
phóng nhiều tên lửa đạn đạo sáng 5.6.
Trước đó, Triều Tiên được cho là đã
thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên
lục địa (ICBM) loại mới và hai tên lửa
đạn đạo khác vào ngày 25.5, ngay sau
chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe
Biden đến Hàn Quốc và Nhật Bản.
(Theo VnExpress.net)

TIN VẮN
 Đúng 7 giờ sáng 5.6, 23.602
điểm bỏ phiếu trên cả nước
Campuchia đồng loạt mở cửa để
hơn 9,2 triệu cử tri (tương đương
87,9% dân số cả nước) đã đăng ký đi
bỏ phiếu có thể thực thi quyền bầu
cử Hội đồng xã/phường, nhiệm kỳ V.
 Sáng 5.6, Trung Quốc đã
phóng thành công tàu vũ trụ có
người lái Thần Châu -14 bằng tên
lửa đẩy Trường Chinh-2F. Phi hành
đoàn gồm 3 người sẽ ở trên quỹ đạo
6 tháng với nhiệm vụ hoàn thành
việc xây dựng Phòng thí nghiệm
không gian quốc gia.
 Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển công nghệ thiên tai địa
chất Indonesia (BPPTKG) ghi nhận
chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua, hơn
100 vụ lở tuyết đã xảy ra tại núi lửa
Merapi ở Indonesia. Đây là một trong
những núi lửa hoạt động mạnh nhất
thế giới.
 Ít nhất 3 người đã thiệt mạng
và hơn 10 người khác bị thương
trong vụ xả súng xảy ra trưa 5.6 (giờ
Việt Nam) ở Philadelphia, thành phố
lớn nhất bang Pennsylvania, miền
Đông nước Mỹ.
 Hãng thông tấn Algeria APS
đưa tin ngày 4.6, các lực lượng an
ninh đã phát hiện thi thể của 2 nam
thanh niên bên trong một máy bay
của hãng hàng không Air Algérie,
đang dừng đỗ tại sân bay quốc tế
Algiers.
(Theo VOV.VN, TTXVN)
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