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PHÒNG, CHỐNG CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRONG MÙA HÈ: 

Tăng cường giám sát, 
nâng cao ý thức phòng bệnh

u 8

Bác sĩ tư vấn cho phụ huynh về cách điều trị bệnh tay chân miệng ở trẻ.                                                                                                      Ảnh: Đ. THẢO

Góp ý về chủ trương đầu tư các dự án 
giao thông quan trọng

Bình Định và New Zealand tiếp tục 
phát huy kết quả hợp tác

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CA tỉnh) luôn kiên cường, mưu trí, triệt xóa thành công 
từng ổ nhóm, tụ điểm về ma túy, góp phần ngăn chặn tệ nạn ma túy lây lan trong cộng đồng. Đây là điển hình tiêu 
biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

HƯỚNG ĐẾN NGÀY TRUYỀN THỐNG THI ĐUA YÊU NƯỚC 11.6:

Ngăn chặn tội phạm ma túy lộng hành

Thời tiết thất thường là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và phát triển. 
Tính đến ngày 1.6, toàn tỉnh có 340 ca sốt xuất huyết và 55 ca tay chân miệng. Dù tình hình dịch 

bệnh đang được kiểm soát khá tốt nhưng các địa phương vẫn tập trung theo dõi, 
giám sát để xử lý nhanh khi có ca bệnh xảy ra. u 3
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Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Lâm Hải Giang 
thăm, chúc thọ các cụ
cao tuổi ở Tuy Phước
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XÃ VĨNH SƠN, HUYỆN VĨNH THẠNH:

Nhiều diện tích đất 
rừng bị lấn chiếm

TX AN NHƠN:

Đưa cơ sở giết mổ 
động vật nhỏ lẻ vào 
khu giết mổ tập trung

TP QUY NHƠN:  

Sôi nổi Hội thao 
Trung đội dân quân 
cơ động u7

Trần Đức Hòa - 
người em kết nghĩa 
với chúa Nguyễn u6

u5

Ông Nguyễn Thanh Long 
và ông Chu Ngọc Anh 
bị khai trừ Đảng u 9
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 6.6, tiếp tục 
chương trình kỳ họp thứ 3, 
Quốc hội khóa XV, các ĐBQH 
thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh tham 
gia thảo luận ở tổ về chủ trương 
đầu tư Dự án xây dựng đường 
Vành đai 4 - Thủ đô Hà Nội; 
Dự án đầu tư xây dựng đường 
Vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh; 
các dự án xây dựng đường bộ 
cao tốc: Châu Đốc - Cần Thơ - 
Sóc Trăng, Khánh Hòa - Buôn 
Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu 
(giai đoạn 1).

Tham gia thảo luận tổ, các 
đại biểu (ĐB) Đoàn ĐBQH tỉnh 
tán thành với sự cần thiết ban 
hành chủ trương đầu tư các dự 
án giao thông quan trọng trên. 
ĐB Hồ Đức Phớc cho rằng, phát 
triển hạ tầng giao thông là chủ 
trương lớn trong chiến lược phát 
triển đất nước. Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng đã xác định 
rõ đây là 1 trong 3 đột phá chiến 
lược quan trọng. Có thể khẳng 
định rằng, đường giao thông đi 
đến đâu thì trăm nghề phát triển 
đến đó. Phát triển hệ thống giao 
thông sẽ tạo nên “mạch máu” 
của quốc gia, góp phần khai 
thác tiềm năng, phục vụ phát 
triển đất nước. 

ĐB Phớc đề nghị Bộ GTVT 
khi quy hoạch các dự án giao 
thông phải tính đến hiệu quả 

lâu dài và có tầm nhìn dài hạn 
để tránh lạc hậu. Đồng thời, 
yêu cầu các dự án giao thông 
phải được triển khai nhanh, tập 
trung thi công đảm bảo tiến độ, 
sớm bàn giao đưa vào khai thác, 
sử dụng, nhằm phát huy hiệu 
quả công trình. 

Còn theo ĐB Đồng Ngọc Ba, 
trong huy động các nguồn vốn 
đầu tư thi công các dự án nên rà 
soát, tính toán kỹ để thu hút vốn 
đầu tư phù hợp; có biện pháp cụ 
thể, quyết liệt để đẩy nhanh tiến 
độ giải ngân vốn đầu tư công. 

“Chúng ta làm đề án, dự 
án tính toán khá kỹ lưỡng, 
cam kết của các bộ, ngành, của 
Chính phủ với Quốc hội rất chắc 
chắn; thế nhưng đến khi triển 
khai vẫn có những chậm trễ xảy 
ra trong giải ngân vốn đầu tư 
công. Nguyên nhân gây chậm 
trễ không hoàn toàn do khách 
quan mà có rất nhiều trường 
hợp do chủ quan. Do vậy, cần 
quy định cụ thể trách nhiệm của 
bộ máy vận hành thực hiện dự 
án và các giải pháp thực hiện cụ 
thể!”, ĐB Ba nêu ý kiến. 

ĐB Đồng Ngọc Ba cũng đề 
nghị cần phải quy định cụ thể, 
đối với những dự án sử dụng 
vốn đầu tư công phải tính đến 
phương án sau khi hoàn thành 
cần kịp thời xem xét để nhượng 

quyền khai thác thu hồi vốn 
trong thời gian hợp lý. Trong 
đó, có vấn đề như quy định 
địa điểm lắp đặt trạm thu phí, 
đấu giá quyền khai thác tuyến 
đường cần phải xây dựng cụ thể 
ngay trong hồ sơ của dự án để 
trình Quốc hội xem xét.  

Tham gia góp ý về Dự án 
thi công đường cao tốc Khánh 
Hòa - Buôn Ma Thuột, ĐB 
Nguyễn Văn Cảnh góp ý về quy 
hoạch hướng tuyến sao cho hợp 
lý, tránh tình trạng bị chói nắng 
gây mất an toàn cho lái xe. Bên 
cạnh đó, cần quan tâm đến việc 
trồng cây xanh ở những vị trí 
phù hợp dọc theo tuyến cao tốc, 
đảm bảo cảnh quan môi trường. 
Xây dựng công trình phụ trợ 
trên tuyến nên chọn những địa 
điểm có nền đất chắc chắn để 
tránh bị sạt lở. Đồng thời, quan 
tâm lắp đặt các thiết bị đảm bảo 
ATGT, đề phòng tai nạn khi lưu 
thông với tốc độ cao. 

Còn ĐB Nguyễn Thị Thu 
Thủy đề nghị cần phải khảo sát, 
đánh giá kỹ về lưu lượng, mật 
độ xe lưu thông trên các tuyến 
để đưa ra các chính sách thu hút 
nhà đầu tư phù hợp. Bên cạnh 
đó, cần đánh giá tác động môi 
trường của việc cấp phép các mỏ 
cát phục vụ thi công các dự án.  

NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Sáng 6.6, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 
Tuấn Thanh đã tiếp bà Tredene 
Dobson - Đại sứ New Zealand tại 
Việt Nam. Cùng tham dự buổi 
tiếp có lãnh đạo các sở, ngành, 
Hội Hữu nghị Việt Nam - New 
Zealand tỉnh Bình Định.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
chào mừng và cảm ơn Đại 
sứ Tredene Dobson đã quan 
tâm đến thăm. Ông đánh giá 
cao sự hợp tác giữa tỉnh với  
New Zealand trong nhiều năm 
qua trên các lĩnh vực nông 
nghiệp, y tế, thương mại, giáo 
dục - đào tạo. Nổi bật là thành 
công của Dự án Sinh kế nông 
thôn bền vững t ỉnh Bình 
Định - Kết nối hộ nông dân với 
thị trường, Dự án Rau an toàn 
Bình Định, tạo sinh kế nông 
thôn bền vững, mang lại lợi ích 
về sức khỏe và môi trường, là 
tiền đề để tỉnh tiếp tục mở rộng 
sản xuất rau an toàn nói riêng và 
các sản phẩm nông nghiệp sạch 
nói chung.

Tỉnh còn được Chính phủ 
New Zealand hỗ trợ thực hiện 
tốt Dự án Nâng cao chất lượng 
và sử dụng các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; Tổ 
chức Ủy thác Y tế New  Zealand  -  
Việt Nam đã tài trợ các trang 
thiết bị y tế, đào tạo chuyên môn 
kỹ thuật cho BVĐK tỉnh, BVĐK 
khu vực Bồng Sơn... 

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
cũng chia sẻ về tiềm năng, thế 
mạnh, nỗ lực phòng, chống 
dịch Covid-19 để phát triển 
KT-XH của tỉnh. Qua đó, mong 
muốn Đại sứ Tredene Dobson 
quan tâm trong vai trò “cầu 
nối” để New Zealand tiếp tục 
hỗ trợ tỉnh về các lĩnh vực mà  

New Zealand có thế mạnh và 
tỉnh có nhu cầu, như: Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, y 
tế, giáo dục, du lịch... Đồng thời, 
hỗ trợ kết nối, giới thiệu các DN  
New Zealand đến tìm hiểu cơ 
hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh. 

Bà Tredene Dobson bày tỏ 
ấn tượng về cơ sở hạ tầng giao 
thông, các công trình xây dựng 
mới, phong cảnh đẹp của Bình 
Định nói chung và thành phố 
biển Quy Nhơn nói riêng. Bà Đại 
sứ cảm ơn các cấp chính quyền, 
sở, ngành của tỉnh đã hỗ trợ, 
phối hợp tốt để New Zealand 
thực hiện thành công các dự án 
về nông nghiệp và phát triển 
nông thôn. Bà sẽ kết nối, đề xuất 
để New Zealand tiếp tục có các 
dự án, chương trình, hoạt động 
hỗ trợ như mong muốn của tỉnh. 
Trong tương lai gần, sẽ mời Bình 
Định tham gia dự án An toàn 
đê điều trong lĩnh vực quản lý 
rủi ro thiên tai đã và đang được 
New Zealand hỗ trợ triển khai 
hiệu quả tại Việt Nam.

Nhìn nhận du lịch tỉnh Bình 
Định nhiều tiềm năng và sẽ phát 
triển mạnh, bà cho biết sẽ quay 
trở lại để nghỉ dưỡng dịp hè và 
góp phần quảng bá với mong 
muốn ngày càng có nhiều người 
New Zealand biết và đến Quy 
Nhơn - Bình Định. 
l  Chiều cùng ngày, Đại sứ 

Tredene Dobson cùng đoàn công tác 
đã đến tham quan điểm bán rau an 
toàn Bình Định - nhãn hiệu Lá Lành 
tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn 
và mô hình sản xuất rau an toàn 
VietGAP tại HTXNN Phước Hiệp 
(xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước). 
Dự án Rau an toàn Bình Định được 
triển khai thực hiện từ tháng 6.2016 
trong khuôn khổ chương trình 
viện trợ 5 năm của Chính phủ  
New Zealand.  

HOÀI THU - THU DỊU

(BĐ) - Nhân Ngày truyền 
thống Người cao tuổi Việt 
Nam (6.6.1941 - 6.6.2022), ngày 
6.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang đi thăm, mừng 
thọ các cụ tròn 90 tuổi, 100 tuổi  
ở huyện Tuy Phước.

Tại các gia đình đến thăm, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang ân cần hỏi thăm tình 
hình sức khỏe, điều kiện sinh 
hoạt và chúc các cụ sống vui, 
sống khỏe, tiếp tục là những 
tấm gương sáng động viên con 
cháu học tập, rèn luyện, phát 
triển sản xuất, góp phần xây 
dựng địa phương ngày càng 
phát triển. Đồng chí Lâm Hải 
Giang đã trao thiếp mừng thọ 
và quà của Chủ tịch UBND 
tỉnh cho các cụ.

Đại diện gia đình và các cụ 
bày tỏ lòng biết ơn, xúc động 
trước sự quan tâm của lãnh 

Góp ý về chủ trương đầu tư các dự án 
giao thông quan trọng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
thăm, chúc thọ các cụ cao tuổi ở Tuy Phước

(BĐ) - Trong khuôn khổ 
chương trình “Tuyển chọn và 
ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo” lần 
thứ 2 - năm 2022, ngày 6.6, Sở 
KH&CN tổ chức diễn đàn khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đây là chương trình dành 
cho các cá nhân, nhóm cá nhân, 
chủ thể OCOP, gồm: DN, HTX, 
cơ sở kinh doanh có ý tưởng, 
dự án khởi nghiệp; chuyên viên 
quản lý nhà nước các sở, ngành 
có liên quan đến hoạt động hỗ 

trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, 
TS Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám 
đốc Sở KH&CN, nhấn mạnh: 
Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo là chương trình khởi 
động, kích hoạt các chuỗi sự 
kiện, hoạt động hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp trên địa bàn 
tỉnh; góp phần lan tỏa mạnh 
mẽ tinh thần khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo đến cộng đồng 
startup và mọi tầng lớp nhân 

dân. Từ hoạt động này, đơn 
vị sẽ truyền thông tuyển chọn 
các dự án, tiến hành ươm tạo 
thông qua các hoạt động, như: 
Tổ chức huấn luyện, đánh giá 
dự án, tìm kiếm cố vấn phù 
hợp cho từng dự án, kết nối dự 
án với cộng đồng khởi nghiệp, 
tiếp cận đầu tư, hỗ trợ dự án 
tham gia các cuộc thi, chương 
trình hỗ trợ khởi nghiệp trong 
nước và quốc tế.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã 
được chuyên gia Trương Thanh 

Hùng - Giám đốc Finno Group, 
Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia phổ biến các nội dung 
về khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, kinh nghiệm xây dựng mô 
hình kinh doanh cho dự án 
khởi nghiệp.

Dịp này, Sở KH&CN đã phát 
động chương trình “Tuyển chọn 
và ươm tạo các ý tưởng, dự 
án khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo” lần thứ 2 - năm 2022. Theo 
đó, năm nay, Sở KH&CN triển 

khai một số hoạt động hỗ trợ 
hệ sinh thái khởi nghiệp, như: 
Tổ chức chương trình ươm tạo 
các dự án khởi nghiệp, chương 
trình tăng tốc các dự án năm 
2021, đào tạo cố vấn, nhà đầu 
tư khởi nghiệp cho lực lượng 
giảng viên, cán bộ hỗ trợ khởi 
nghiệp, nhằm hình thành mạng 
lưới các nhà cố vấn, nhà đầu 
tư khởi nghiệp để đồng hành 
cùng hệ sinh thái khởi nghiệp 
của tỉnh...   

TRỌNG LỢI

Sở KH&CN tổ chức diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bình Định và New Zealand 
tiếp tục phát huy kết quả hợp tác

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà lưu niệm Đại 
sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson.                                                        Ảnh: H.THU

đạo UBND tỉnh và các cấp 
chính quyền đối với người 
cao tuổi.

Được biết, Tuy Phước hiện 
có 20 cụ thọ 100 tuổi, 216 cụ thọ 

90 tuổi. UBND huyện cũng đã 
thành lập các đoàn đến thăm và 
chúc thọ các công dân thượng 
thọ trên địa bàn huyện.               

KIỀU ANH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao thiếp mừng thọ cụ Dương Thị Khanh 
(ở thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc).                                                                                       Ảnh: K.A



    3THỨ BA, 7.6.2022 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Không chủ quan, liên tục 
theo dõi, giám sát

Theo các chuyên gia y tế, hiện 
nay thời tiết thuận lợi cho dịch 
bệnh phát triển trong khi ý thức 
vệ sinh phòng bệnh của người 
dân chưa tốt là những điều kiện 
thuận lợi cho dịch bệnh phát 
sinh và phát triển, đặc biệt là 
các bệnh lây truyền qua đường 
tiêu hóa, đường hô hấp, bệnh do 
muỗi truyền như: Bệnh tiêu chảy 
do vi rút Rota, tay chân miệng, 
lỵ, thương hàn, sởi, cúm, sốt 
xuất huyết, viêm não do vi rút, 
viêm màng não mô cầu, viêm 
não Nhật Bản... Hơn nữa, hiện 
nay nguy cơ dịch Covid-19 bùng 
phát trở lại do chủ quan khá cao, 
nếu không triển khai quyết liệt 
các biện pháp phòng, chống sẽ 
rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Trung, 
Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: 
Nhìn chung, hiện nay một số địa 
phương trong tỉnh đã ghi nhận 
nhiều ca bệnh sốt xuất huyết và 
tay chân miệng nhưng ít hơn 
cùng kỳ năm ngoái. Khi phát 
hiện ca bệnh, ngành Y tế các địa 
phương đã chủ động giám sát, 
xử lý rất sớm. Theo chỉ đạo của 
Bộ Y tế và sự chủ động theo 
dõi, cập nhật tình hình dịch 
bệnh, chúng tôi liên tục chỉ 
đạo các cơ sở y tế phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền địa 
phương chủ động giám sát, 
phát hiện, phòng, chống các 
loại dịch bệnh. Bên cạnh đó, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh thường xuyên đi giám sát, 
kiểm tra công tác phòng, chống 
dịch ở các địa phương.

Trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh, cấp cơ sở cũng chung 
tay phối hợp chặt chẽ để phát 
hiện ca bệnh, báo cho các cơ sở 
y tế. Ông Lê Văn Trị, Trưởng 
thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, 
TX An Nhơn, chia sẻ: Năm nào 
cũng vậy, trước khi bước vào giai 
đoạn thời tiết thuận lợi cho dịch 
bệnh phát triển, chúng tôi đều tổ 
chức tuyên truyền cho người dân 
trong thôn; thường xuyên nắm 

PHÒNG, CHỐNG CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRONG MÙA HÈ: 

Tăng cường giám sát, 
nâng cao ý thức phòng bệnh

Thời tiết thất thường là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và phát triển. Tính đến ngày 1.6, toàn tỉnh 
có 340 ca sốt xuất huyết và 55 ca tay chân miệng. Dù tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát khá tốt nhưng các 
địa phương vẫn tập trung theo dõi, giám sát để xử lý nhanh khi có ca bệnh xảy ra.

Bác sĩ tư 
vấn cho phụ 
huynh về 
cách điều trị 
bệnh tay chân 
miệng ở trẻ.                                                                                 
Ảnh: Đ. THẢO

bắt tình hình sức khỏe của bà con 
nếu có biểu hiện bất thường thì 
báo ngay cho cơ sở y tế để cùng 
phối hợp xử lý, đảm bảo sức 
khỏe cho người dân trong thôn. 

Nâng cao ý thức bảo vệ 
sức khỏe bản thân

Với 108 ca, hiện huyện Hoài 
Ân là địa phương có nhiều ca 
mắc sốt xuất huyết nhất tỉnh. Bên 
cạnh công tác xử lý ổ dịch, điều 
trị ca bệnh, địa phương còn tập 
trung tuyên truyền nâng cao ý 
thức tự giác bảo vệ sức khỏe bản 
thân và gia đình. 

Để bảo vệ sức khỏe của người 
dân, ngành Y tế huyện chủ động, 
liên tục theo dõi tình hình dịch 
bệnh qua nhiều kênh; khi phát 
hiện ca bệnh lập tức phối hợp với 
chính quyền địa phương giám 
sát, bắt bọ gậy, phun thuốc diệt 
muỗi theo quy định của Bộ Y tế. 

Bác sĩ Lê Văn Mạnh, Phó 
Giám đốc TTYT huyện Hoài 
Ân, cho biết: Chúng tôi thiết 
lập kênh thông tin với chính 
quyền xã, y tế thôn phối hợp 
theo dõi để chủ động phát hiện 
sớm các loại dịch bệnh khác.
Với quan điểm “phòng bệnh 
hơn chữa bệnh”, việc nâng 
cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe 

của người dân vẫn là quan 
trọng nhất. Do vậy, chúng tôi 
thường xuyên tuyên truyền 
để mỗi người ý thức được sự 
nguy hiểm của dịch bệnh và 
chủ động phòng tránh.

Là bệnh thường bùng phát 
mạnh vào mùa hè (tháng 4 đến 
tháng 10), gần đây bệnh sốt xuất 
huyết Dengue có nhiều biểu hiện 
lâm sàng phức tạp, dễ bị nhầm 
sang bệnh khác và có thể dẫn 
đến tử vong nếu không phát 
hiện sớm, xử trí kịp thời. Theo 
bác sĩ Phạm Châu Duy, Trưởng 
khoa Truyền nhiễm (BVĐK tỉnh), 
bên cạnh sự vào cuộc của các địa 
phương, ý thức phòng bệnh tại 
gia đình của mỗi người dân là 
hết sức quan trọng. Hằng tuần, 
nên kiểm tra khuôn viên trong 
gia đình, phát hiện các dụng cụ 
chứa nước và loại bỏ các dụng 
cụ, phế thải có thể chứa nước 
đọng là nơi muỗi đẻ trứng, 
sinh ra các ổ bọ gậy và phát 
triển thành muỗi truyền bệnh. 
Để phòng chống muỗi đốt, mọi 
người nên mặc quần áo dài tay, 
ngủ trong mùng, dùng bình 
xịt muỗi, hương diệt muỗi, vợt 
điện… để diệt muỗi. Trong nhà 
có người bị sốt xuất huyết phải 
cho nằm trong mùng, tránh muỗi 

đốt lây lan cho người khác. Tích 
cực phối hợp với chính quyền và 
ngành Y tế trong các đợt phun 
hóa chất phòng, chống dịch.

Đối với các loại dịch bệnh 
mùa nắng nóng, người cao tuổi 
và trẻ em là đối tượng dễ bị tác 
động. Bác sĩ Nguyễn Bá Hảo, 
Trưởng khoa Lão khoa (BVĐK 
tỉnh), cho biết: Mùa nóng, môi 
trường không khí cũng dễ phát 
triển vi khuẩn, vi rút. Ở người 
cao tuổi, hệ thống miễn dịch yếu 
nên dễ mắc bệnh. Do vậy, người 
cao tuổi cần chú ý ăn uống hợp 
vệ sinh, cung cấp đầy đủ nước, 
khoáng chất, vitamin.

Đối với trẻ em, theo các 
chuyên gia y tế, mùa này trẻ 
dễ bị sốt xuất huyết, tay chân 
miệng, các bệnh về đường tiêu 
hóa, hô hấp. Do vậy, phụ huynh 
nên chú ý vệ sinh cho trẻ, ăn 
chín uống sôi, rửa tay bằng xà 
phòng trước khi ăn và tránh để 
trẻ thay đổi nhiệt độ đột ngột. 
Bên cạnh đó, theo các chuyên gia 
y tế, để phòng các bệnh thường 
phát triển mạnh vào mùa hè 
như cúm, thủy đậu, viêm não 
Nhật Bản… mọi người có thể 
chủ động tham khảo ý kiến bác 
sĩ để tiêm vắc xin phòng bệnh. 
                                         ĐỖ THẢO

(BĐ) - Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh vừa chấp nhận chủ 
trương đầu tư xây dựng nhà 
máy chế biến gỗ của Công ty 
TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt 
Nam tại Khu công nghiệp Long 
Mỹ. Nhà máy sẽ được đầu tư 
trên diện tích 19.584 m2 , tổng 
vốn đầu tư 46,125 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là 
chế biến đồ gỗ, đồ gỗ nội 
ngoại thất, công suất 1.200 m3 
sản phẩm/năm. Từ tháng  
7 - 12.2022, DN thực hiện sửa 
chữa, cải tạo; xây dựng mới 
một số hạng mục; mua sắm, 
lắp đặt máy móc thiết bị và 
đưa dự án đi vào hoạt động.

Công ty TNHH Kỹ nghệ 
Kingston Việt Nam có trách 
nhiệm triển khai thực hiện dự 
án đầu tư theo đúng mục tiêu, 
quy mô, nội dung, tiến độ đã 
cam kết; tuân thủ các quy 
định pháp luật về xây dựng, 
đất đai, môi trường, PCCC và 
các quy định của pháp luật 
có liên quan. Trong vòng 12 
tháng, nếu chủ đầu tư không 
thực hiện hoặc không có khả 
năng thực hiện dự án theo 
tiến độ đã đăng ký mà không 
có lý do chính đáng sẽ bị thu 
hồi chủ trương đầu tư.               

TIẾN SỸ

l UBND tỉnh đồng ý 
chuyển đổi mục đích sử dụng 
31,7 ha rừng sang khai thác 
đất làm vật liệu san lấp phục 
vụ thi công dự án Đường ven 
biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát 
Tiến - Diêm Vân. Trong đó, 
12,2 ha rừng thuộc mỏ đất 
Hóc Giảng (khoảnh 8, tiểu 
khu 253, xã Cát Tường, huyện 
Phù Cát) và 19,5 ha rừng 
thuộc mỏ QN03 (khoảnh 6, 
tiểu khu 344, phường Bùi Thị 
Xuân, TP Quy Nhơn).  HẢI YẾN

l Sáng 6.6, Sở LĐ-TB&XH 
phối hợp với Phòng LĐ-
TB&XH huyện Tuy Phước 
khai giảng lớp dạy bơi miễn 
phí cho 30 trẻ em trên địa bàn 
huyện. Được biết, năm 2022, 
Sở có kế hoạch mở 2 lớp dạy 
bơi chống đuối nước cho 60 
trẻ em của huyện.     NGỌC TÚ

l Khoảng 22 giờ 50 phút 
ngày 5.6, tại Km 1220 + 100, 
trên tuyến QL1, đoạn qua địa 
bàn khu phố Vân Hội 1, thị trấn 
Diêu Trì (huyện Tuy Phước),  
ô tô khách mang biển số 49B- 
019.16 do anh Trần Việt Danh 
(33 tuổi, ở huyện Lâm Hà, tỉnh 
Lâm Đồng) điều khiển lưu 
thông theo hướng Nam - Bắc, 
đã va chạm với mô tô mang 
biển số 77L1-412.18, do anh 
Phạm Phú Quốc (40 tuổi, ở 
phường Nhơn Bình, TP Quy 
Nhơn) điều khiển chạy ngược 
chiều. Hậu quả, anh Quốc tử 
vong tại chỗ.  

THIÊN PHÚC

TIN VẮN

Đầu tư hơn 
46 tỷ đồng xây 
dựng nhà máy 
chế biến gỗ

(BĐ) - Sáng 6.6, BHXH tỉnh 
và Công ty Bảo hiểm PVI Bình 
Định ký kết hợp đồng ủy quyền 
thu BHXH, BHYT.

Theo đó, BHXH tỉnh ủy quyền 
Công ty Bảo hiểm PVI Bình Định 
vận động, duy trì phát triển người 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 
trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, thu 
tiền đóng, tiếp nhận hồ sơ của 
người tham gia; lập danh sách 

của người tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT; nhận sổ BHXH, 
thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả 
cho người tham gia. 

Trong năm 2022, Công ty Bảo 
hiểm PVI Bình Định phấn đấu 
phát triển 500 người tham gia 
BHXH tự nguyện và 1.280 người 
tham gia BHYT. Trong đó, TP Quy 
Nhơn: 300 người tham gia BHXH 
tự nguyện, 680 người tham gia 

BHYT; huyện Tuy Phước, Phù 
Mỹ và TX An Nhơn: 200 người 
tham gia BHXH tự nguyện, 600 
người tham gia BHYT.

Sau khi ký kết hợp đồng, 
BHXH tỉnh sẽ nhanh chóng tập 
huấn quy trình, nghiệp vụ thu, 
cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho nhân 
viên của Công ty Bảo hiểm PVI 
Bình Định; cấp thẻ nhân viên 
thu cho nhân viên đã qua lớp 

bồi dưỡng, tập huấn theo đúng 
quy định của BHXH Việt Nam. 
Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH huyện 
Phù Mỹ, Tuy Phước và TX An 
Nhơn tổ chức triển khai công tác 
thu BHXH tự nguyện, BHYT tự 
đóng qua hệ thống Bảo hiểm PVI 
theo hướng dẫn của BHXH Việt 
Nam và các nội dung thỏa thuận 
tại Hợp đồng…

NGUYỄN MUỘI

BHXH TỈNH VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM PVI BÌNH ĐỊNH: 

Ký kết hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT
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Chiều 4.6, trên sân cỏ nhân tạo 
Lyon (219 Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 11, TP Hồ Chí Minh) đã diễn 
ra trận thi đấu bóng đá với mục đích 
thiện nguyện giữa 2 đội Đồng hương 
Phù Cát và Anh em Đồng hương 
Bình Định.

Trận đấu được tổ chức với mục 
đích gây quỹ giúp đỡ gia đình chị 
Đặng Thị Ký (SN 1968, ở thôn Chánh 
Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) 
có hoàn cảnh khó khăn và đang điều 
trị bệnh hiểm nghèo. Chị Ký cùng 
chồng nuôi 3 con nhỏ ăn học; chị lại 
mắc bệnh u tủy, không thể cử động 
được, bị đau nhức hằng ngày, cần số 
tiền lớn để điều trị. 

Thông qua trận đấu đã gây quỹ 
được 35 triệu đồng và trao tận tay cho 
gia đình chị Ký. 

T.TRÚC

Theo tìm hiểu của phóng viên, gần 
15 ha đất rừng bị người dân phá, lấn 
chiếm thuộc khu vực Trạm quản lý bảo 
vệ rừng (QLBVR) Suối Cát, tại tiểu khu 
(TK) 144, 145 và khu vực Trạm QLBVR 
Vĩnh Sơn, tại TK 110, 123, 124 (xã Vĩnh 
Sơn). Trong đó, diện tích đất có rừng 
gần 10 ha, diện tích đất không có rừng 
hơn 5 ha. 

Trong diện tích này, có hơn 9,1 ha 
do Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông 
Kôn (Công ty Sông Kôn) quản lý, bảo 
vệ; còn lại do UBND xã Vĩnh Sơn quản 
lý. Rừng tại khu vực này được Công 
ty Sông Kôn trồng theo mô hình rừng 
trồng phục hồi, xen giữa cây keo lai 
và sao đen; kinh phí thực hiện từ ngân 
sách Nhà nước.

Khi Công ty Sông Kôn trồng keo lai 
và sao đen được một thời gian, nhiều hộ 
dân ở xã Vĩnh Sơn lén lút trồng xen cây 
mì, bời lời vào diện tích này. Chưa hết, 
các hộ dân còn nhổ hoặc bỏ thuốc cho 
chết cây do Công ty Sông Kôn trồng. 

Năm 2020, qua kiểm kê rừng, Công 
ty Sông Kôn phát hiện gần 15 ha rừng 
bị người dân phá, lấn chiếm để trồng 
xen một số loại cây nông nghiệp, lâm 
nghiệp. Thế nhưng, đơn vị không kịp 
thời báo cáo vụ việc cho các ngành chức 
năng để kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Theo Công ty Sông Kôn, diện tích 
đơn vị trồng rừng phục hồi tại TK 110, 
123, 124, 144, 145 là đất trống; trước kia 
từng bị người dân địa phương phá, lấn 
chiếm. Diện tích này manh mún, xung 
quanh là rẫy của người dân đang canh 
tác nên việc QLBVR gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, lực lượng làm nhiệm 
vụ QLBVR sợ mâu thuẫn với người dân 
địa phương, dẫn đến khó khăn trong 
phối hợp QLBVR nên ngay từ đầu 

XÃ VĨNH SƠN, HUYỆN VĨNH THẠNH:

Nhiều diện tích đất rừng 
bị lấn chiếm

Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Sơn lén lút lấn chiếm gần 15 ha đất rừng trên địa bàn xã. 
Đáng nói, đơn vị được giao quản lý, bảo vệ diện tích rừng này không kịp thời báo cáo vụ việc cho các cơ quan 
chức năng để xử lý dứt điểm.

không ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc 
trồng xen cây. Khi kiểm tra, lực lượng 
QLBVR phát hiện mất một số cây, nghĩ 
không đáng kể nên không lập biên bản, 
không báo cáo bằng văn bản.

Theo ông Nguyễn Ngọc Đạo, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Công ty Sông 
Kôn, Công ty xác định có 38 thửa đất 
rừng bị 38 hộ dân lấn chiếm. Công ty 
đã tiến hành kiểm điểm, xử lý trách 
nhiệm các cá nhân có liên quan đến việc 
này; đồng thời, lập phương án trình 
các ngành chức năng liên quan xem xét 
hướng giải quyết.

Cụ thể, đối với diện tích đã trồng 
cây, Công ty yêu cầu các hộ dân cam kết 
sau khi thu hoạch cây bời lời, keo thì 
trồng lại cây bản địa đa mục đích như 
cây giổi ăn hạt, cây trám đen. Đối với 
diện tích đất trống, Công ty thu hồi, sau 

đó ký hợp đồng với hộ dân để họ trồng 
cây bản địa và hưởng lợi theo quy định. 
Riêng diện tích do địa phương quản lý, 
Công ty Sông Kôn sẽ có văn bản gửi 
UBND xã Vĩnh Sơn theo dõi, quản lý.

Trong khi đó, mới đây, UBND tỉnh 
ban hành thông báo số 133/TB-UBND 
ngày 24.5 giao Thanh tra tỉnh chủ trì, 
phối hợp với Công ty Sông Kôn kiểm 
tra, xác minh, làm rõ đối tượng, vị trí 
đất rừng bị lấn chiếm trái phép để thu 
hồi theo quy định. Đồng thời, Công ty 
Sông Kôn kiểm điểm và có hình thức xử 
lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan 
đến việc để mất cây trồng trên diện tích 
rừng trồng do Nhà nước đầu tư; trong 
đó, có diện tích hơn 9,1 ha bị người dân 
lấn chiếm nhưng không lập biên bản 
báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định.           VĂN LỰC

Công ty Sông Kôn không kịp thời báo cáo các ngành chức năng khi phát hiện nhiều diện tích đất 
rừng do đơn vị quản lý, bảo vệ bị người dân lấn chiếm.                                Ảnh: V.L

Gọi đến đường dây nóng Báo Bình 
Định sáng 6.6, người dân bày tỏ bức xúc 
trước tình trạng nhiều người buôn bán 
ở khu vực cầu vượt QL 19, đoạn giáp 
ranh giữa thôn Phú Mỹ 1 (xã Phước 
Lộc, Tuy Phước) với khu vực Huỳnh 
Kim (phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn), 
lấn chiếm vỉa hè, không còn đường đi 
bộ, gây mất ANTT.

Sáng cùng ngày, theo quan sát của 
phóng viên, một số người đặt bàn ghế 
dưới chân cầu vượt, lấn chiếm cả lòng 
đường để kinh doanh. Xe cộ qua lại nút 
giao thông này khá lộn xộn. Xung đột 
giao thông xảy ra nhiều nhất là khi các 
phương tiện lưu thông trên QL 19, hướng 
TP Quy Nhơn về khu vực Huỳnh Kim 
và ngược lại.

Bà L.T.L (ở đường Võ Nguyên Giáp, 
khu vực Huỳnh Kim), phản ánh thêm: 
Tại đây còn có tình trạng xe ôm, taxi tụ 
tập, đỗ xe nghỉ ngơi, chờ khách. 

Theo ông Nguyễn Minh Muộn, Chủ 
tịch UBND phường Nhơn Hòa, khu 
vực này có gần 10 hộ của 2 địa phương 
mua bán hàng nước giải khát. Phường 

Tái diễn tình trạng mua bán dưới chân cầu vượt QL 19

cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc 
nhở các hộ kinh doanh không được lấn 
chiếm lòng lề đường để mua bán. Do 
khu vực này giáp ranh với xã Phước 
Lộc, nằm xa trung tâm nên hằng tháng 
phường ra quân 2 lần để chấn chỉnh, 
xử lý. Tuy nhiên, khi lực lượng ra về 
thì họ lại lấn chiếm. “Trong tuần này, 
chúng tôi sẽ tiếp tục ra quân để tuyên 

truyền, vận động. Nếu hộ nào không 
chấp hành, chúng tôi sẽ kiên quyết xử 
lý”, ông Muộn cho hay

Đề nghị chính quyền các địa phương 
và lực lượng chức năng liên quan tăng 
cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lộn 
xộn này, lập lại trật tự, đảm bảo ATGT 
cho người và phương tiện lưu thông.

VĂN LƯU

Hộ kinh doanh bày cả tủ bán hàng lấn chiếm 
lòng đường, che khuất tầm nhìn người tham 
gia giao thông.    Ảnh: V.L

Tình trạng xe ôm, taxi tụ tập, chờ khách khiến 
giao thông tại khu vực lộn xộn, tiềm ẩn nguy 
cơ TNGT.                       Ảnh: V.L

Chiều 5.6, Xã đoàn Mỹ Thọ (huyện 
Phù Mỹ) tổ chức lễ khánh thành công 
trình thanh niên “Trường học bích 
họa”. Công trình được thực hiện hai 
bên cổng Trường Tiểu học số 2 Mỹ 
Thọ, mỗi bên tường có chiều dài 45 m. 
Công trình do 20 ĐVTN ở xã thực hiện 
trong 4 ngày đêm; tổng kinh phí thực 
hiện 40 triệu đồng từ nguồn quỹ của 
Xã đoàn và vận động tài trợ.

Các bức tường rêu mốc, cũ kỹ đã 
được ĐVTN sơn lại và vẽ nên những 
hình ảnh sinh động, màu sắc tươi 
sáng, rực rỡ. Đặc biệt, các bức bích 
họa truyền tải những thông điệp mang 
tính giáo dục, xoay quanh nhiều chủ 
đề: Tình yêu mái trường, yêu thiên 
nhiên, bảo vệ môi trường, ATGT, bảo 
vệ chủ quyền biển đảo...

Anh Nguyễn Tuyên Hoàng, Phó 
Bí thư Xã đoàn Mỹ Thọ phấn khởi, 
cho biết: “Công trình hoàn thành đưa 
vào sử dụng từ sự nỗ lực của các tình 
nguyện viên là ĐVTN trên địa bàn 
xã. Công trình vừa tạo cảnh quan 
môi trường sạch, đẹp, văn minh, vừa 
phục vụ công tác tuyên truyền; góp 
phần cùng với cấp ủy, chính quyền 
và nhân dân phấn đấu thực hiện kế 
hoạch xây dựng xã nông thôn mới 
nâng cao trong thời gian đến”. 

              VĂN TỐ

Công trình 
“Trường học 
bích họa”  mang tính
giáo dục cao

Các bức họa trên tường Trường Tiểu học số 2 Mỹ 
Thọ mang tính giáo dục cao.                        Ảnh: V.T

Trao 35 triệu đồng 
cho gia đình chị 
Đặng Thị Ký
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Bình Định

Theo Chi cục chăn nuôi và Thú y, 
thực hiện chính sách khuyến khích đầu 
tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập 
trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 
2025, đến nay TX An Nhơn đã nỗ lực thu 
hút, mời gọi nhà đầu tư xây dựng cơ sở 
giết mổ động vật tập trung (GMĐVTT) 
gồm Nhà máy GMĐVTT của Công ty 
CP Chăn nuôi CP Việt Nam - chi nhánh 
Bình Định tại KCN Nhơn Hòa (phường 
Nhơn Hòa) và Nhà máy GMĐVTT của 
Công ty TNHH Sản xuất chế biến thực 
phẩm Quy Nhơn tại xã Nhơn An (TX 
An Nhơn). 

Theo đó, Nhà máy GMĐVTT của 
Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam 
được đầu tư xây dựng phục vụ hoạt 
động giết mổ, chế biến các sản phẩm 
trong chuỗi sản xuất của DN. Phía DN 
triển khai xây dựng từ tháng 7.2020, dự 
kiến đi vào hoạt động vào tháng 7.2022; 
quy mô nhà máy 10.000 m2, công suất 
giết mổ 500 - 1.000 con/ngày đêm. Hoạt 
động giết mổ của DN CP khép kín trong 
chuỗi chăn nuôi - giết mổ - tiêu thụ của 
DN; khâu kiểm soát, kiểm dịch động vật 
tập trung và đảm bảo đúng quy định 
của Nhà nước.

Riêng với Nhà máy GMĐVTT tại xã 
Nhơn An do Công ty TNHH Sản xuất 
chế biến thực phẩm Quy Nhơn đầu tư - 
đây là nơi đưa các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ 
trong khu dân cư vào hoạt động. Theo 
đó, ngay sau khi được UBND tỉnh chấp 
thuận chủ trương đầu tư (tháng 9.2020), 
DN gấp rút triển khai các hoạt động liên 
quan để tiến hành xây dựng nhà máy. 
Nhà máy này được xây dựng trên lô đất 
rộng hơn 2 ha, chia thành 2 giai đoạn đầu 
tư, trong đó giai đoạn 1 là xây dựng nhà 
máy giết mổ có công suất 500 con/ngày 
đêm; giai đoạn 2 là thiết lập dây chuyền 
chế biến thực phẩm đông lạnh với năng 
lực sản xuất 1.000 tấn thịt đông lạnh/
năm. Theo dự kiến, tháng 8.2022, nhà 
máy chính thức đi vào hoạt động; sẽ gom 
107 hộ giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn TX An 
Nhơn và 46 hộ ở phía Đông huyện Tuy 

TX AN NHƠN:

Đưa cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ
    vào khu giết mổ tập trung

Dự kiến trong quý III/2022, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) phối hợp với các cấp chính quyền 
TX An Nhơn và DN triển khai các bước hoàn thiện, sớm đưa 2 khu giết mổ động vật tập trung ở KCN Nhơn 
Hòa (phường Nhơn Hòa) và xã Nhơn An đi vào hoạt động.

Cán bộ thú y thực hiện công tác kiểm dịch thịt heo tại cơ sở GMĐVTT trước khi đưa ra thị trường.  
                             Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Kỳ vọng phát triển
chuỗi giá trị cà phê chè
ra thị trường quốc tế 

Ngày 6.6, Đại sứ quán Pháp tại Việt 
Nam kết hợp với Trung tâm Hợp tác 
quốc tế nghiên cứu Nông nghiệp phục 
vụ phát triển Pháp (CIRAD) và Viện Khoa 
học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tổ 
chức hội thảo công bố kết quả trồng thử 
nghiệm các giống cà phê chè (Arabica) 
lai tại khu vực Tây Bắc trong khuôn khổ 
dự án do Pháp tài trợ và nếm thử 5 mẫu 
cà phê thu hoạch từ các lô thử nghiệm 
này, gồm Sarchimor Marsellesa, F1 hybrid 
Starmaya, F1 hybrid Centroamericano (H1)  
và Catimor (giống địa phương - đối chứng). 

Thời gian qua, các cấp hội nông dân 
huyện Tây Sơn đã tích cực phát huy hiệu 
quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân 
huyện, giúp nông dân có thêm vốn xây 
dựng những mô hình trồng trọt, chăn 
nuôi, làm dịch vụ ngành nghề hiệu quả, 
tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Đến nay, các cấp hội ở huyện đã huy 
động được gần 2,4 tỷ đồng thực hiện mục 
tiêu hỗ trợ nông dân, trong đó nguồn vận 
động trong hội viên được hơn 553 triệu 
đồng, nguồn do ngân sách địa phương 
cấp hơn 1,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, 
Hội Nông dân huyện đã giải ngân cho 
hơn 80 hộ vay đầu tư phát triển sản xuất. 
Cùng với đó, Hội Nông dân huyện cũng 
giải ngân hơn 3 tỷ đồng cho hơn 100 hộ 
khác trong huyện vay, mở rộng quy mô 
sản xuất. Đây là vốn từ nguồn của Quỹ 
hỗ trợ nông dân thuộc Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh 

ủy thác. 
Ở thôn Trường Định 2, xã Bình 

Hòa, làm nghề mộc dân dụng như ông 
Nguyễn Ngọc Việt còn có 15 người khác 
mở cơ sở sản xuất ở địa phương và có thu 
nhập khá cao. Để tiếp tục phát huy sức 
tác động của nghề mộc tại địa phương 
trong dạy nghề và tạo việc làm tại chỗ 
cho người lao động, Ban điều hành Quỹ 
hỗ trợ nông dân huyện đã đầu tư 300 
triệu đồng từ nguồn vốn của Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam giúp nhóm thợ 
mộc dân dụng Bình Hòa thực hiện dự án 
phát triển nghề mộc dân dụng.

Ông Nguyễn Ngọc Việt cho biết: 
“Cùng với số vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông 
dân, tôi đầu tư thêm hơn 200 triệu đồng 
để mở rộng trại mộc, mua sắm thêm máy 
móc, kéo điện 3 pha, thuê lao động, thuê 
thợ về làm. Nhờ đó, tôi vừa đa dạng các 
nhóm sản phẩm vừa nâng cao năng lực 

Phước vào giết mổ tập trung tại đây.
Theo quy hoạch và định hướng của 

TX An Nhơn, Nhà máy GMĐVTT Nhơn 
An chính là bước đi đầu tiên hướng tới 
mục tiêu từng bước giải quyết và đi tới 
chấm dứt tình trạng giết mổ nhỏ lẻ gây 
ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; 
kiểm soát được dịch bệnh ngay trong 
hoạt động giết mổ. Quan trọng hơn, khi 
nhà máy hoạt động đúng quy mô, đáp 
ứng yêu cầu sẽ tạo ra các sản phẩm phù 
hợp với nhu cầu của thị trường, cung 
cấp sản phẩm thịt đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; 
tạo việc làm cho lao động địa phương. 

Theo ông Phan Thanh Hòa, Trưởng 
Phòng Kinh tế TX An Nhơn, để Nhà máy 
GMĐVTT Nhơn An đi vào hoạt động, 
chính quyền các cấp thị xã chuẩn bị các 
bước ban hành công tác tổ chức, thành 
lập các đoàn liên ngành trong công tác 
chủ trì triển khai thực hiện. Xây dựng 
phương án di dời các hộ giết mổ nhỏ 
lẻ đưa vào khu giết mổ tập trung. Để 
người dân hiểu và thực hiện, Phòng 

Kinh tế TX An Nhơn phối hợp với các 
địa phương tuyên truyền cho người dân 
về chính sách, các quy định hỗ trợ di 
dời…; đồng thời hướng dẫn DN hoàn 
thiện thủ tục, hồ sơ, chứng nhận trong 
quá trình triển khai dự án. Đến nay, phía 
DN đang gấp rút hoàn tất các thủ tục, 
hoàn thành các hạng mục để kịp đưa Nhà 
máy GMĐVTT Nhơn An vào hoạt động. 

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục 
trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, 
cho biết: “Đầu tháng 6.2022, Chi cục và 
Sở NN&PTNT đã làm việc với UBND 
TX An Nhơn và DN đầu tư Nhà máy 
GMĐVTT Nhơn An nhằm chuẩn bị 
đưa nhà máy vào hoạt động trong quý 
III/2022. Trên cơ sở buổi làm việc, phía 
Chi cục xây dựng kế hoạch cụ thể trong 
công tác hỗ trợ địa phương và DN vận 
hành nhà máy; đồng thời, tổ chức tập 
huấn cho các cán bộ thú y cấp cơ sở làm 
nhiệm vụ kiểm dịch ở khu giết mổ; cấp 
chứng nhận về đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm trong hoạt động giết mổ”. 

 THU DỊU

QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN HUYỆN TÂY SƠN:

Giúp nhiều nông dân có việc làm ổn định, tăng thu nhập 

sản xuất của cơ sở”. Đáng chú ý, ông Việt 
còn đào tạo nghề cho nhiều thanh niên 
địa phương và sau đó sắp xếp việc làm 
cho nhiều người ngay tại cơ sở. Ngoài 
ra, ông còn hỗ trợ 3 thợ lành nghề khác 

mở cơ sở làm riêng. 
Còn ông Nguyễn Văn Hạnh ở thôn 4, 

xã Bình Nghi, phấn khởi chia sẻ: Được 
Hội Nông dân huyện cho vay 40 triệu 
đồng, tôi đầu tư làm chuồng, nuôi 40 
cặp chim bồ câu Pháp trên 100 m2 đất 
vườn nhà. Đến nay, đàn chim nhà tôi 
đã phát triển hơn 500 cặp, gồm chim 
bố mẹ và chim con. Hiện tôi đã thu lãi 
hơn 60 triệu đồng từ bán chim giống và 
chim ra ràng. 

Ông Trần Văn Lượng - Chủ tịch Hội 
Nông dân huyện Tây Sơn, Trưởng Ban 
điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện 
cho biết, điều khiến ông thấy vui mừng 
không chỉ vì nhiều hội viên sản xuất, 
kinh doanh đạt hiệu quả cao mà còn ở 
chỗ khi làm ăn có kết quả, hầu hết đều 
tham gia đóng góp, ủng hộ trở lại để 
Quỹ có thêm điều kiện phát triển.

ĐÀO MINH TRUNG

Ông Nguyễn Văn Hạnh ở xã Bình Nghi đang 
chăm sóc đàn chim bồ câu.                         Ảnh: Đ.M.T

5 mẫu cà phê thu hoạch từ các lô thử nghiệm của 
dự án trồng cà phê chè arabia do Pháp tài trợ. 

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas 
Warnery đánh giá, đây là một dự án 
trọng điểm trong hợp tác giữa Pháp và 
Việt Nam và là minh chứng rõ ràng cho 
thấy chất lượng quan hệ hợp tác của hai 
nước trong lĩnh vực nông nghiệp nói 
riêng. “Điều đáng mừng là qua kết quả 
trồng thử nghiệm ban đầu, giống cà phê 
mới cho thấy sức chịu hạn, chịu nắng vượt 
trội, khả năng chống lại sâu bệnh cao và 
cho sản lượng tốt hơn. Nhờ những đặc 
tính này, người nông dân có thể hạn chế 
việc sử dụng phân bón đầu vào, thuốc trừ 
sâu, từ đó bảo đảm yếu tố kinh tế và sinh 
học trong canh tác cà phê”, Đại sứ Nicolas 
Warnery nhấn mạnh.

Trong 20 năm qua, ngành cà phê Việt 
Nam đã có những bước tiến ngoạn mục 
với nhiều nỗ lực nghiên cứu, chọn lọc 
giống cà phê tốt trong đó chủ yếu là 
giống Robusta để thâm canh, đánh dấu 
tên tuổi cà phê Việt Nam trên bản đồ cà 
phê thế giới.

PGS.TS Đào Thế Anh, Phó Giám đốc 
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 
(VAAS) cho biết đây là dự án ODA có kinh 
phí không lớn nhưng mang tầm quan 
trọng đặc biệt trong việc nâng cao chất 
lượng sản phẩm cà phê chè và giúp góp 
phần vào chiến lược đa dạng hóa, nâng 
cao chất lượng sản phẩm của ngành cà 
phê Việt Nam.                        (Theo NNVN)

v 
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Bình Định

Trần Đức Hòa - người em kết nghĩa với chúa Nguyễn
Dưới thời chúa Nguyễn, Trần Đức Hòa (người ở xã Bồ Đề, huyện Bồng Sơn, phủ Quy Nhơn; nay là thôn Hy Văn, xã 

Hoài Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là một vị quan tài giỏi; đặc biệt, ông là người đã tiến cử với chúa Nguyễn 
nhà chính trị, quân sự, danh nhân kiệt xuất Đào Duy Từ. Hiện nay, trong khối Mộc bản triều Nguyễn - Di sản Tư liệu 
thế giới, còn lưu giữ nhiều ván khắc ghi chép về thân thế, sự nghiệp và hành trạng của Trần Đức Hòa, xin trân trọng 
giới thiệu cùng bạn đọc.

Mộc bản sách 
Đại Nam liệt 
truyện tiền biên, 
quyển 3, mặt 
khắc 9 ghi chép 
về gia thế của 
Trần Đức Hòa. 
Nguồn: Trung tâm 
Lưu trữ quốc gia IV

Mộc bản sách Đại Nam liệt 
truyện tiền biên, quyển 3, mặt 
khắc 9 ghi về gia thế của ông 
như sau: “Trần Đức Hòa người 
ở huyện Bồng Sơn, Bình Định. 
Ông nội là Trần Ngọc Chính, làm 
quan nhà Lê, được tặng phong 
Vinh lộc đại phu. Cha là Trần 
Ngọc Phẩn, cũng làm quan nhà 
Lê, đến chức Phó tướng dinh 
Quảng Nam. Trần Đức Hòa là 
người hào hùng cao cả, vì là con 
nhà tướng, ban đầu được ấm thụ 
làm Hoằng tín đại phu rồi thăng 
Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ thự vệ 
sự. Vì có quân công, Đức Hòa 
được phong làm Thám lý Quy 
Nhơn, Cống Quận công”.

Năm Nhâm Dần (1602), 
Trần Đức Hòa vào yết kiến, 
chúa Nguyễn Hoàng khen 
ông là người cung thuận rồi 
hậu đãi cho về. Đến khi chúa 
Nguyễn Phúc Nguyên nối ngôi, 
Trần Đức Hòa thường được 
mời vào phủ để bàn việc quân 
chính. Ông được chúa tin yêu, 
thường gọi với cái tên thân mật 
là “nghĩa đệ”. Không chỉ được 
chúa trọng dụng, Trần Đức Hòa 
còn được nhân dân yêu mến. 
Trong thời gian nhậm chức 
Khám lý phủ Quy Nhơn, ông 
đã có công giữ yên trấn lỵ, tích 
trữ lương thực theo quy định. 
Trần Đức Hòa khuyến khích 
nhân dân khẩn hoang lập ấp, 
cho dân làm ăn trên đất hoang 
đã thành điền, sau 10 năm mới 
phải nộp thuế. Riêng với phần 
ruộng đất của mình, Trần Đức 
Hòa cũng cho dân làm, đóng 
địa tô thấp. 

Không chỉ là người tài ba 
trong việc quân cơ, Trần Đức 

Hòa còn là người tinh anh, sáng 
suốt trong việc nhận diện nhân 
tài. Ngay khi gặp Đào Duy Từ, 
Trần Đức Hòa đã nhìn thấy dưới 
lớp vỏ bần hàn là một kẻ sĩ có tài 
trí phi thường, có thể giúp chúa 
Nguyễn làm nên việc lớn. Vì vậy, 
Trần Đức Hòa đã mời Đào Duy 
Từ về ở nhà mình và đem con 
gái gả cho. 

Mộc bản sách Đại Nam thực 
lục tiền biên, quyển 2, mặt khắc 
8, 9 ghi lại câu chuyện này: 
“Nghe tin Khám lý Hoài Nhơn 
Trần Đức Hòa là người có mưu 
trí, được chúa tin dùng, Đào Duy 
Từ bèn vào Hoài Nhơn, thác làm 
người ở, chăn trâu cho phú ông 
ở xã Tùng Châu. Phú ông thấy 
người biết rộng nghe nhiều, 
nói với Đức Hòa. Đức Hòa nói 
chuyện với Đào Duy Từ, thấy 
không điều gì là không thông 

suốt, rất quý trọng, đem con gái 
gả cho. Duy Từ từng ngâm bài 
Ngọa Long cương để ví mình 
với Khổng Minh. Đức Hòa thấy 
thế nói rằng: “Đào Duy Từ là 
Ngọa Long đời nay chăng”.

Năm Đinh Mão (1627), Trần 
Đức Hòa tiến cử Đào Duy Từ 
với chúa Nguyễn Phúc Nguyên. 
Mộc bản sách Đại Nam thực lục 
tiền biên, quyển 2, mặt khắc 12 
ghi: “... Đức Hòa ung dung lấy 
bài Ngọa Long cương ngâm từ 
trong tay áo ra tiến, nói rằng: 
“Bài này do thầy dạy học ở nhà 
tôi là Đào Duy Từ làm”. Chúa 
xem thấy lạ, giục sai đi mời đến 
gặp. Sau mấy ngày, Đức Hòa 
cùng Duy Từ đến ra mắt. Lúc 
ấy, chúa mặc áo trắng đứng ở 
cửa nách chờ. Duy Từ nhìn thấy, 
đứng lại không đi. Chúa tức thì 
áo mũ chỉnh tề, ra mời vào. Duy 

Từ rảo bước vào lạy, cùng nói 
chuyện. Chúa rất vui lòng nói: 
“Khanh sao đến muộn thế?”. 
Tức thì trao cho chức Nha úy 
nội tán, tước Lộc khê hầu, trông 
coi việc quân cơ trong ngoài và 
tham lý quốc chính. Chúa từng 
mời vào trong bàn bạc. Duy Từ 
bày tỏ hết những điều uẩn khúc 
trong lòng, điều gì biết đều nói 
hết cả. Chúa cho Đức Hòa là biết 
người, bèn trọng thưởng cho”.

Quả thật, Trần Đức Hòa 
đã tiến cử lên phủ chúa một 
con người tài ba hiếm có, giúp 
chúa Nguyễn xưng vương 
định bá ở Đàng Trong. Quả 
nhiên về sau, Đào Duy Từ trở 
thành người đứng đầu trong 
các công thần.

Trần Đức Hòa mất vào thời 
điểm nào, không thấy Mộc 
bản triều Nguyễn ghi chép, 

chỉ biết rằng sau khi mất, ông 
được phong tặng phúc thần, 
dân làng Bồ Đề lập đền thờ để 
tưởng nhớ. Mộc bản sách Đại 
Nam nhất thống chí, quyển 9, 
mặt khắc 26 ghi rằng: “Đền thờ 
Cống Quận công ở thôn Cự Tài, 
huyện Bồng Sơn. Thời quốc sơ, 
thờ Công thần, Khám lý Cống 
quận công Trần Đức Hòa”. Năm 
Bính Thân (1716), chúa Nguyễn 
Phúc Chu cho một người cháu 
gọi Đức Hòa bằng ông chú được 
miễn sai dịch, lại cấp cho 10 mẫu 
tự điền. 

Năm Ất Sửu (1805), vua Gia 
Long cho truy xét công thần khai 
quốc, liệt Đức Hòa vào hạng 
nhất: “Cho Khám lí Trần Đức 
Hòa làm công thần bậc nhất”. 
Ngoài ra, vua Gia Long còn ban 
cấp 9 mẫu tự điền và 4 người 
trông coi mộ phần. Bên cạnh đó, 
ấm thụ một người cháu đời xa 
làm Đội trưởng, được thế tập 
để coi việc thờ cúng. Năm Giáp 
Thân (1824), vua Minh Mạng đã: 
“Ấm thụ cho Trần Viết Tứ làm 
Đội trưởng để coi giữ việc thờ 
cúng Khám lý Cống Quận công 
Trần Đức Hòa. Đức Hòa là công 
thần buổi quốc sơ, khoảng năm 
Gia Long ấm thụ cho con cháu là 
Trần Tần làm chủ tự. Tần không 
có con, em là Tứ xin tập ấm. 
Vua y cho. Nhân sắc rằng từ sau 
phàm con cháu công thần được 
tập ấm mà chết thì quan sở tại 
tâu lên. Định làm lệnh mãi mãi”. 

Trải qua nhiều biến cố của 
lịch sử, Đền thờ Cống quận công 
Trần Đức Hòa không còn nữa. 
Nhưng gần đây chính quyền 
cùng với gia tộc Trần Đức đã 
xây dựng lại khu tưởng niệm 
Khám lý Trần Đức Hòa, điều đó 
thể hiện đạo lý uống nước nhớ 
nguồn đối với cha ông và sự trân 
trọng của thế hệ hôm nay với 
một danh nhân như Cống quận 
công Trần Đức Hòa.

CAO THỊ QUANG

CHUNG KẾT HOA HẬU HOÀN VŨ VIỆT NAM 2022:

Miss Universe 2018 Catriona Gray 
làm giám khảo 

Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu 
Hoàn vũ Việt Nam 2022 chính thức 
công bố Hoa hậu Hoàn vũ 2018 
Catriona Gray sẽ tham gia làm 
giám khảo trong đêm chung kết.
Người đẹp Philippines từng được 
Missosology bình chọn là Vẻ đẹp 
vượt thời gian vào năm 2016. 

Xinh đẹp, thông minh, tài năng 
và am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, 
Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona 
Gray còn là thạc sĩ ngành nhạc lý 
của một học viện âm nhạc nổi tiếng 
thế giới - Học viện âm nhạc Berklee 
(Boston, Mỹ). 

Tại đêm Chung kết, Catriona 
Gray sẽ đồng hành cùng với bà 
Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng 
trường John Robert Powers; bà 
Lê Diệp Linh - tiến sĩ, bác sĩ nhân 
trắc học; doanh nhân, siêu mẫu 
Vũ Thu Phương; siêu mẫu Hà Anh; 
siêu mẫu, Á hậu Võ Hoàng Yến; đạo 
diễn, Á hậu Vũ Hoàng My; Hoa hậu 
H’HenNiê - Top 5 Miss Universe 
2018, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 

Sôi nổi Ngày hội VH-TT xã Vĩnh An
Ngày hội VH-TT xã Vĩnh 

An, huyện Tây Sơn mở rộng 
năm 2022 kết thúc hôm 3.6, đã 
thu hút gần 200 nghệ nhân, 
diễn viên, VĐV đến từ 5 làng 
của xã và 2 đội khách mời là 
làng M6 thuộc xã Bình Tân và 
làng Cam thuộc xã Tây Xuân. 
Các VĐV tranh tài ở các môn 
thi: Bắn nỏ (nam - nữ), đẩy gậy 
(nam - nữ), kéo co phối hợp 
nam - nữ; các trò chơi dân gian 
như: Thi giã gạo - nấu cơm 
lam; diễn tấu cồng chiêng và 
múa xoang. 

Ngày hội diễn ra trong 
không khí sôi động, nhất là ở 
2 môn đẩy gậy và kéo co. Em 
Đinh Thị Đông, một VĐV đội 
thi kéo co làng Kon Mon, chia 
sẻ: Em rất vui và dồn hết sức 
mình vào thi đấu. Tham gia 
Ngày hội, em học hỏi nhiều 
kinh nghiệm tốt. 

Chiều 3.6, tại nhà văn hóa 
xã Vĩnh An, lần lượt diễn ra các 
môn thi giã gạo, nấu cơm lam. 
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào 
từng nhịp chày, cối gạo và đôi 

Đẩy gậy là môn thi thu hút đông CĐV cổ vũ nhiệt tình.                       Ảnh: M. MIÊN

bàn tay thoắt thoắt của các chị, 
các em khéo léo sàng sảy mớ 
thóc để cho ra mẻ gạo đạt trọng 
lượng, chất lượng tốt nhất. 
Cạnh đó là những bếp lửa, ống 
tre nứa, lá chuối, lá dứa đã được 
các đội chuẩn bị sẵn cho mục thi 
“bịt mắt nấu cơm lam”. 

Khi đêm xuống, mỗi đội 
thi lại mang đến cho Ngày hội 
những tiếng trống, chiêng lúc 
êm dịu, nhẹ nhàng, lúc rộn ràng 
khẩn trương của những điệu 

xoang do các cô gái Bana biểu 
diễn, mô phỏng, tái hiện truyền 
thống sinh hoạt, sản xuất của 
đồng bào dân tộc thiểu số. 

Chị Đinh Thị Sang, một 
người dân địa phương chia sẻ: 
Tôi rất thích những ngày hội 
như thế này. Trước kia khi còn 
trẻ, tôi cũng từng tham gia một 
vài môn thi đấu do làng tổ chức; 
giờ lớn tuổi, chỉ xem và cổ vũ 
cho các đội cũng thấy rất vui! 

MỘC MIÊN 

2017; Hoa hậu Natalie Glebova - 
Miss Universe 2005. 

Vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu 
Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ diễn ra 
vào ngày 21.6, truyền hình trực tiếp 
trên VTV9, đêm chung kết ngày 
25.6 truyền hình trực tiếp trên VTV3 
và một số đài địa phương khác, địa 
điểm tổ chức 2 đêm thi quan trọng 
là Trung tâm Hội chợ và Triển lãm 
Sài Gòn SECC (quận 7, TP HCM).         

(Theo SGGP)
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TP QUY NHƠN:  

Sôi nổi Hội thao Trung đội dân quân cơ động
Cuối tuần qua, Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 do Ban CHQS TP Quy Nhơn tổ chức đã thành 

công tốt đẹp. Đây là cơ sở đánh giá chất lượng công tác huấn luyện của các địa phương; qua đó, nâng cao trình độ 
quản lý, tổ chức huấn luyện trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Các dân quân cơ động tham gia thi bắn súng AR-15 bài 1.           Ảnh: H.P

Tham gia Hội thao có 609 
VĐV là dân quân cơ động 
(DQCĐ) của các địa phương. 
Hội thao có các nội dung: Duyệt 
đội ngũ đội hình cấp trung đội; 
đồng diễn võ thể dục tay không; 
thi nhận thức về pháp luật dân 
quân tự vệ và 3 môn quân sự 
phối hợp (bắn súng AR-15 bài 
1, ném lựu đạn, chạy vũ trang 
3.000 m đối với nam, 1.500 m 
đối với nữ).

Sau lễ khai mạc, các đội thi 
bước vào nội dung duyệt đội 
ngũ. Khẩu lệnh của từng trung 
đội trưởng vừa dứt, từng trung 
đội DQCĐ xếp thành hàng ngay 
ngắn, chỉnh tề. Từng bước chân 
mạnh mẽ, đều tăm tắp của các 
chiến sĩ DQCĐ hòa nhịp cùng 
khẩu lệnh của chỉ huy làm cho 
không khí Hội thao sôi động. 

Trong nội dung chạy vũ 
trang, những bước chạy mạnh 
mẽ, bền bỉ khi vừa chạy vừa 
vác súng của các VĐV đã tạo 
nên hình ảnh đẹp. Vừa về đích, 
DQCĐ Võ Khắc Tuấn (phường 
Bùi Thị Xuân) chia sẻ: “Để hoàn 
thành tốt nội dung này, tôi đã 
dành rất nhiều thời gian để 
luyện tập thể lực. Thật vui và 
phấn khởi khi mình hoàn thành 
nội dung khó này trong thời 
gian quy định”.

Hai nội dung thi bắn súng 
AR-15 bài 1, ném lựu đạn được 
tổ chức tại thao trường của Trung 
đoàn Bộ binh 739 (Bộ CHQS 
tỉnh). Riêng nội dung bắn súng 
AR-15 bài 1, mỗi VĐV phải thi 
bắn với 3 tư thế: Đứng, quỳ và 
nằm bắn. Dưới trời nắng nóng, 
mỗi lần giương súng hướng về 
phía mục tiêu, hai mắt lại nhòe 
đi, song nhờ biết cách điều hòa 
nhịp thở, khử độ chóa ở đầu 
ngắm, giữ mặt súng không 
nghiêng, tâm lý vững vàng, các 
DQCĐ đều hoàn thành xuất sắc 
các nội dung thi đấu. Kết quả 
này phản ánh đúng chất lượng 

huấn luyện của các địa phương 
và thành quả tập luyện của VĐV. 

DQCĐ Trần Tiến (xã Nhơn 
Châu) chia sẻ: “Trong quá trình 
thi đấu, tôi cố gắng tự tin, giữ 
vững tâm lý, phát huy tốt các kỹ 
năng đã được tập luyện. Đối với 
cá nhân tôi và các đồng đội, Hội 
thao lần này là cơ hội tốt để rèn 
luyện thuần thục thêm các kỹ 
năng nhằm phục vụ tốt cho hoạt 
động sẵn sàng chiến đấu”.

Với tinh thần “vượt nắng, 
thắng mưa”, sự quyết tâm thể 
hiện rõ trên từng khuôn mặt và 
ánh mắt của các DQCĐ, nhất là 
ở nội dung 3 môn quân sự phối 
hợp. Đặc biệt, ở một số nội dung 
thi, một số nữ DQCĐ có thành 
tích cao, ngang sức, ngang tài, 
thậm chí nhỉnh hơn khiến “cánh 
mày râu” vô cùng nể phục. Nữ 
DQCĐ Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
(phường Nhơn Phú) chia sẻ rằng, 
truyền thống “giặc đến nhà, đàn 
bà cũng đánh” chính là động lực 
để bản thân tích cực tập luyện và 

giành giải nhất nội dung 3 môn 
quân sự phối hợp của nữ. 

Mồ hôi lấm tấm trên trán, 
Ánh bộc bạch: “Sợ nắng nhưng 
càng tham gia tập luyện và thi 
đấu tôi càng thấy mê. Tôi rất vui 
về kết quả đạt được hôm nay, sẽ 
tiếp tục nỗ lực luyện rèn, tham 
gia thực hiện các nhiệm vụ quốc 
phòng, quân sự, có mặt bất cứ 
lúc nào địa phương cần”.

Là địa phương đạt thành 
tích tốt trong Hội thao lần này, 
anh Nguyễn Hoàng Sơn - Trung 
đội trưởng DQCĐ phường Bùi 
Thị Xuân, cho biết: Lực lượng 
DQCĐ trên địa bàn phường 
được xây dựng, tổ chức chặt chẽ, 
thường xuyên củng cố, kiện toàn 
về số lượng và đảm bảo chất 
lượng. Lực lượng này luôn tích 
cực lao động sản xuất, thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
tại địa phương, tham gia huấn 
luyện đầy đủ. Riêng các DQCĐ 
tham gia Hội thao năm nay đều 
khắc phục khó khăn, tích cực, 

nhiệt tình trong luyện tập và 
hoàn thành tốt các nội dung thi.

Thượng tá Tô Bắc - Chỉ huy 
trưởng Ban CHQS TP Quy Nhơn- 
nhìn nhận: Hội thao là dịp nâng 
cao trình độ tổ chức, chỉ huy, 
quản lý, hiệp đồng của cán bộ 
trung đội trưởng, tiểu đội trưởng 
và chiến sĩ DQCĐ, phát huy tốt 
vai trò trách nhiệm, rèn luyện tốt 
kỹ năng huấn luyện và sẵn sàng 
chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 

“Qua theo dõi, chất lượng 
các môn thi đều đạt yêu cầu 
đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt 
đối về người và vũ khí trang 
bị. Các VĐV là DQCĐ đã chấp 
hành nghiêm điều lệ, quy tắc, 
nắm chắc các nội dung, thực 
hành thuần thục các động tác, 
thể hiện được trình độ nhận 
thức chính trị, pháp luật gắn 
với chức trách, nhiệm vụ trên 
cương vị công tác”, thượng tá 
Tô Bắc đánh giá.      

HỒNG PHÚC

TUY PHƯỚC:

Bồi dưỡng nội dung 
diễn tập chiến đấu 
phòng thủ xã, 
thị trấn năm 2022

Ngày 6.6, Ban Tổ chức diễn 
tập khu vực phòng thủ (KVPT) 
huyện Tuy Phước tổ chức Hội 
nghị Tập huấn, bồi dưỡng nội 
dung diễn tập chiến đấu phòng 
thủ xã, thị trấn năm 2022 cho các 
cán bộ chủ chốt của 5 xã: Phước 
Sơn, Phước Thuận, Phước Hiệp, 
Phước Lộc, Phước Thành.

Các nội dung tập huấn, bồi 
dưỡng gồm: Xây dựng KVPT, 
một số hoạt động trong KVPT; 
hoạt động của cấp ủy, các cơ 
quan khối Đảng, đoàn thể trong 
các trạng thái quốc phòng, trong 
tổ chức chuẩn bị, thực hành tác 
chiến phòng thủ; thứ tự nội 
dung, tổ chức phương pháp 
tiến hành một số hội nghị của 
cấp ủy trong diễn tập; thứ tự 
các bước trong chuyển trạng 
thái sẵn sàng chiến đấu; thứ tự 
các bước trong tổ chức chuẩn bị 
chiến đấu và thực hành chiến 
đấu, ban bố tình trạng khẩn cấp 
quốc phòng, thiết quân luật, 
giới nghiêm; hệ thống văn kiện 
trong tác chiến phòng thủ, quy 
định các văn kiện phải soạn thảo 
trong diễn tập.            TẤN HÙNG

Bộ CHQS tỉnh đã 
đầu tư xây dựng 
đơn vị vững mạnh

Ngày 6.6, tổ chấm thi số 1 Hội 
thi Kho vũ khí, đạn cấp chiến 
thuật, chiến dịch năm 2022 của 
Quân khu 5 đã tiến hành chấm 
thi tại Bộ CHQS tỉnh. Theo đánh 
giá của Ban giám khảo, Bộ CHQS 
tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị 
về mọi mặt cho Hội thi; trong đó, 
đã đầu tư, củng cố, xây dựng đơn 
vị vững mạnh; các nhà kho, nhà 
chức năng được sắp xếp, bố trí 
đúng quy hoạch; các chỉ tiêu bảo 
dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị 
kỹ thuật đều đạt kế hoạch năm; 
hạng mục khu kỹ thuật và cảnh 
quan môi trường được củng cố 
toàn diện…             THÀNH PHÚC

Đảm bảo hậu cần đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ
Những năm qua, ngành Hậu cần đã chủ 
động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh 
lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển 
khai các biện pháp thực hiện công tác bảo 
đảm hậu cần đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ 
sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác, 
cả thường xuyên và đột xuất.

Trung đoàn bộ binh 739 đã linh hoạt, sáng tạo triển khai các mô hình 
tăng gia, sản xuất hiệu quả.                              Ảnh: X.N

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng 
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công 
tác hậu cần quân đội, nhất là Nghị quyết 
số 623-NQ/QUTW ngày 29.10.2012 của 
Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu 
cần quân đội đến năm 2020 và những 
năm tiếp theo”. Theo thượng tá Trịnh 
Ngọc Chinh, Chủ nhiệm Hậu cần (Bộ 
CHQS tỉnh), hằng năm, cấp ủy các cấp 
luôn xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực 
hiện Nghị quyết 623 là một nội dung 
quan trọng trong Nghị quyết lãnh đạo 
của cấp mình. “Ngành Hậu cần các cấp 
bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vật 

chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng 
chiến đấu, huấn luyện, cứu hộ cứu nạn, 
thường xuyên và đột xuất. Chất lượng 
công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật 
chất hậu cần ngày càng đi vào nền nếp, 
đời sống bộ đội ngày càng nâng cao. 
Công tác xây dựng ngành được duy trì 

thường xuyên, nhiều 
mặt phát triển khá 
vững chắc”, thượng 
tá Chinh chia sẻ.

Ngành Hậu cần 
còn tích cực tham 
mưu, đề xuất cấp ủy, 
chính quyền các cấp 
trong việc quy hoạch, 
đầu tư xây dựng 
các công trình quốc 
phòng, khu quân sự. 
Đến nay, đã có 151/159 
ban CHQS các xã, 
phường, thị trấn được 
xây dựng nhà làm 

việc. Đồng thời, các địa phương, đơn vị 
còn tổ chức thực hiện tốt công tác nuôi 
dưỡng bộ đội, định lượng thực phẩm 
bảo đảm đủ theo quy định bình quân 
đưa vào ăn thêm vượt 13,5% định lượng 
so với quy định. Nhiều cơ quan, đơn vị 
đã linh hoạt, sáng tạo triển khai các mô 

hình tăng gia sản xuất và các dịch vụ 
hậu cần hiệu quả. Trong 10 năm qua, 
tổng giá trị tăng gia sản xuất ước đạt 
gần 31,9 tỷ đồng; thu lãi trên 23 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Minh Hiến, Chính 
ủy Bộ CHQS tỉnh, cho hay: Đảng ủy 
Quân sự tỉnh sẽ tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của 
cấp ủy các cấp đối với công tác bảo 
đảm hậu cần. Nêu cao tinh thần tự lực, 
tự cường, phát huy nội lực; tích cực đổi 
mới phương thức bảo đảm hậu cần gắn 
với đổi mới cơ chế quản lý tài chính 
trong Quân đội. Đồng thời, phát huy 
vai trò của cơ quan hậu cần, đội ngũ 
cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần 
các cấp. Xây dựng nền nếp, tác phong 
chính quy trên các mặt công tác hậu 
cần; trước hết là trong thực hiện kế 
hoạch, chế độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
đẩy mạnh cải cách hành chính trong 
mọi lĩnh vực công tác.     

XUÂN NHÂM 
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Bình Định

Theo dõi chặt, phá án nhanh
Dù tội phạm mua bán, sử dụng, tàng 

trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn 
tỉnh không nhiều như các địa phương 
khác, nhưng tinh vi và phức tạp. Các 
đối tượng, chủ yếu là thanh thiếu niên 
hình thành từng nhóm nhỏ chặt chẽ và 
hoạt động trải dài ở nhiều địa bàn. Lực 
lượng CA tập trung đánh mạnh vào các 
mắt xích vận chuyển, buôn bán để triệt 
xóa các tụ điểm, ổ nhóm tổ chức, sử 
dụng trái phép các chất ma túy. 

Điển hình, vụ án liên quan nhóm 
bán lẻ ma túy ở một chung cư tại 
phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) cuối  
tháng 5 vừa qua cho thấy sự chặt chẽ 
của loại tội phạm này. Cụ thể, các đối 
tượng thuê nhiều căn hộ trong chung 
cư để tàng trữ và mua bán ma túy. Để 
thuận tiện cho việc giao dịch, các đối 
tượng sử dụng mạng xã hội zalo “nhận 
đơn” từ khách hàng, sau đó đi giao 
hàng tại các địa điểm do khách đưa ra, 
thanh toán qua chuyển khoản. 

Hay như đối tượng Nguyễn Hữu 
Thanh (SN 1984, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ) móc nối với một số đối tượng ở 
TP Quy Nhơn mua bán trái phép chất 
ma túy. Cụ thể, Thanh phân công cho 
đàn em móc nối và trực tiếp giao hàng 
cho các đối tượng nghiện. Để qua mắt 
cơ quan chức năng, các đối tượng này 
đóng vai nhân viên phục vụ tại quán  
cà phê, đây cũng là địa điểm giao dịch. 
Sau khi thỏa thuận xong, chúng chọn địa 
điểm khác để giao hàng và nhận tiền. 

Tội phạm ma túy có đặc tính “ẩn”. 
Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy 
luôn nắm bắt, theo dõi, giám sát chặt 
các mối quan hệ, thói quen và những 
nơi đối tượng tình nghi thường lui tới 
để có phương án đấu tranh phù hợp. 
Nhờ đó, việc truy bắt tội phạm ma 
túy đạt hiệu quả cao. Cụ thể, từ đầu 
năm 2022 đến nay, CA toàn tỉnh phát 
hiện, xử lý 41 vụ/124 bị can, thu giữ  
358,17 g ma túy các loại. Riêng Phòng 
CSĐT tội phạm về ma túy (CA tỉnh) đã 
khởi tố 14 vụ/45 bị can, tăng 1 vụ/10 bị can 
so với cùng kỳ năm trước; thu giữ 275 g  
ma túy các loại. 

Từ đầu năm 2022 đến nay, cơ quan 
CA đã phát hiện 4 vụ làm giả các loại 
giấy tờ để lừa đảo; 8 đối tượng bị khởi 
tố liên quan đến các hành vi “Lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con 
dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Theo Cơ quan An ninh điều tra (CA 
tỉnh), hiện nay, trên nhiều trang mạng 
xã hội đăng tải các thông tin quảng bá 
dịch vụ làm các loại giấy tờ giả như 
bằng cấp, CMND, giấy tờ xe và giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất... thu 
hút nhiều người tham gia. Trong đó, 
nổi lên hành vi làm giả giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất để vay vốn, chuyển 
nhượng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Hành vi của các đối tượng này đang có 
chiều hướng gia tăng, ngày càng tinh 
vi, xảo quyệt gây bất bình trong xã hội.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp 
tục điều tra mở rộng vụ án lừa đảo 
bằng giấy tờ giả do Trần Thị Kim Hoa  
(48 tuổi, ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) 
cầm đầu. Hoa và đồng bọn mua sổ đỏ 

Kết thúc điều tra 
vụ TNGT làm 2 người 
chết giữa đèo

CA TP Quy Nhơn cho biết vừa kết thúc 
điều tra vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng xảy ra ngày 1.1.2022 tại 
đường dốc lên Suối Tiên (thuộc tổ 15, khu 
phố 3, phường Ghềnh Ráng).

Theo kết quả điều tra, khoảng 12 giờ 
ngày 1.1.2022, Nguyễn Minh Tuấn (SN 1993 
ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) và nhóm 
bạn cùng xóm lên trạm radar ở núi Vũng 
Chua chơi. Khi trở xuống, Tuấn điều khiển 
mô tô 77E1-332.55 chở Nguyễn Hoàng Quốc 
A. (SN 2004) và Võ Nhật H. (SN 2005, cùng 
ở phường Nhơn Phú). Lúc này, Tuấn cho xe 
chạy tốc độ khoảng 20 - 30 km/giờ, xuống 
dốc và bóp phanh liên tục. Khi chạy được 
khoảng 10 phút, tốc độ xe ngày càng nhanh, 
Tuấn bóp phanh nhưng do đường dốc, xe 
chở ba người quá nặng nên không hãm xe lại 
được. Tuấn chủ động nhảy ra khỏi xe vào lề 
phải. H., A. cùng mô tô tiếp tục lao xuống dốc 
và tông vào tường rào B40 của người dân, xảy 
ra tai nạn; làm H. và A. tử vong.  

Hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành 
tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 
thông đường bộ” được quy định tại Bộ luật 
Hình sự.                                            T.LONG
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Ngăn chặn tội phạm ma túy lộng hành
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CA tỉnh) luôn kiên cường, mưu trí, triệt xóa 

thành công từng ổ nhóm, tụ điểm về ma túy, góp phần ngăn chặn tệ nạn ma túy lây lan trong cộng đồng. 
Đây là điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn TP Quy Nhơn bị 
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang.                                                                                                                       Ảnh: K.A

Cảnh báo tình trạng mua giấy tờ giả qua mạng

giả qua mạng để lừa nhiều người dân 
ở xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ). Hay, CA 
huyện Tuy Phước đang thụ lý điều tra 
vụ Huỳnh Trúc Như (SN 1986, trú thôn 
Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện 
Tuy Phước) có hành vi thông qua mạng 
xã hội facebook mua giấy chứng nhận 
đăng ký ô tô biển số 77A-127.11 mang đi 
thế chấp, lấy hơn 300 triệu đồng. 

Còn Phùng Mạnh Tu (SN 1989, ở xã 
Nhơn Thọ, TX An Nhơn) sử dụng 2 giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở giả mua qua mạng, lừa 
bán cho anh Đỗ Văn Thanh (ở huyện 
Tuy Phước) để chiếm đoạt 350 triệu 
đồng. Tu còn thuê ô tô của anh Trần 
Phạm Tiến Duy (ở TP Quy Nhơn), làm 
giả giấy chứng nhận đăng ký rồi lừa bán 

Cơ quan an 
ninh điều tra 

(CA tỉnh) điều 
tra vụ mua sổ 
đỏ qua mạng 

để lừa đảo. 
Ảnh: N.G

Tạo thế chủ động trong đấu tranh 
Với quyết tâm không để tội phạm 

ma túy hoành hành, lực lượng cảnh sát 
nói chung và Phòng CSĐT tội phạm về 
ma túy (CA tỉnh) nói riêng vẫn luôn nắm 
chắc, phân tích, tổng hợp, đánh giá và 
dự báo chính xác tình hình có liên quan 
đến hoạt động của tội phạm ma túy để 
có phương án, giải pháp đấu tranh hiệu 
quả. Không chỉ vậy, đơn vị cũng xác định, 
công tác tuyên truyền, vận động quần 
chúng nhân dân tham gia phòng, chống 
tội phạm ma túy cần triển khai đồng bộ, 
hiệu quả với nhiều hình thức. Nhờ đó, 
nhận thức của người dân về phòng chống 
tội phạm ma túy được nâng lên. 

Minh chứng là đã có nhiều nguồn 
tin từ quần chúng giúp lực lượng truy 
bắt thành công tội phạm ma túy. Nghi 
ngờ nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử 
dụng ma túy tại nơi mình sinh sống, 
anh B.V.B. (phường Nhơn Bình, TP Quy 
Nhơn) đã kịp thời báo tin cho CA. “Tôi 
thấy có bất thường trước nhóm khoảng 
10 người cả nam lẫn nữ xăm trổ sống 
chung, thường rủ thêm các đối tượng ở 
nơi khác đến. Tôi báo cáo sự việc cho cơ 
quan CA và quả thật sự cảnh giác của 

mình là đúng. Tôi rất ấn tượng trước 
việc các chiến sĩ nhanh chóng bắt gọn 
các đối tượng”. 

Chống tội phạm ma túy là cuộc 
chiến nhiều gian khổ, chông gai, luôn 
phải đối mặt với nguy hiểm và thậm chí 
là cám dỗ. Theo thượng tá Đặng Thanh 
Lộc, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về 
ma túy (CA tỉnh), lực lượng sẽ không 
ngừng nỗ lực ngăn chặn và đẩy lùi tệ 
nạn ma túy, để mỗi người dân, mỗi gia 
đình không bị “làn khói trắng” hủy diệt. 
Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
đẩy mạnh công tác nắm tình hình, triển 
khai quyết liệt các kế hoạch, phương án 
và liên tục tổ chức các đợt cao điểm đấu 
tranh với tội phạm ma túy.

Bên cạnh đó, lực lượng sẽ tăng 
cường nắm tình hình, tập trung vào 
những địa bàn trọng điểm, phức tạp, 
tạo thế chủ động đấu tranh truy quét 
tội phạm và tệ nạn ma túy. Tích cực 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương phát động mạnh mẽ phong 
trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm 
và tệ nạn ma túy, góp phần giữ gìn 
ANTT ở địa phương.  

KIỀU ANH

cho chị Trần Thị Hồng Vân (ở TP Quy 
Nhơn) với số tiền 520 triệu đồng.

Hiện nay, giấy tờ giả được làm rất 
tinh vi, nếu không có kiến thức rất dễ bị 
lừa gạt. Theo trung tá Hà Thanh Hùng, 
Phó Trưởng phòng An ninh điều tra (CA 
tỉnh), nhiều loại giấy tờ giả rất giống 
thật từ màu sắc, cỡ chữ cho đến con 
dấu... có thể “qua mặt” các văn phòng 
công chứng. Đặc biệt, khi có nhu cầu 
làm giấy tờ, người dân nên thật tỉnh 
táo và tìm hiểu kỹ thông tin, đến các cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền để được 
giải quyết.

Cơ quan CA lưu ý người dân cần 
nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao 
dịch, tránh bị đối tượng xấu lừa đảo 
dẫn đến mất tài sản. Người dân khi phát 
hiện các bất thường khi giao dịch đất 
đai, cầm cố tài sản, hoặc nghi ngờ giấy 
tờ bị làm giả, cần báo ngay cho CA xã, 
thị trấn gần nhất và thu thập các tài liệu, 
thông tin liên quan để cơ quan CA xử lý.

N.GIANG

Khởi tố đối tượng 
trộm cắp tài sản

(BĐ) - CA huyện Tây Sơn cho biết đã 
khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 
để tiếp tục điều tra làm rõ đối với Nguyễn 
Quốc Cường (SN 1992, ở thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn) và Trần Dương  
(SN 1993, ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) về 
hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 29.5, 
CA xã Tây Phú (huyện Tây Sơn) tiếp nhận tin 
báo của anh Đ.V. T. (ở thôn Phú Thọ, xã Tây 
Phú) về việc mất xe máy tại thôn Phú Mỹ 
(xã Tây Phú). Bằng các biện pháp nghiệp 
vụ, CA xã Tây Phú xác định được đối tượng 
gây án và tổ chức truy tìm, nhưng đối 
tượng bỏ trốn khỏi nơi ở. Nhận thấy hành 
vi bị phát hiện, không thể tiếp tục trốn, 
ngày 30.5, Cường và Dương đã mang tang 
vật trộm cắp ra trình diện và thừa nhận 
hành vi phạm tội. Cụ thể, sau khi lấy trộm 
mô tô, cả 2 đã mang về phòng trọ tại khối 
Phú Xuân (thị trấn Phú Phong), thay đổi 
hoàn toàn màu sơn của xe từ trắng sang 
đen và gỡ bỏ biển kiểm soát xe để không 
bị phát hiện.                                     N.LINH
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Bình Định

TIN VẮN

Tại cuộc họp bất thường chiều 6.6, 
Ban Chấp hành Trung ương quyết định 
khai trừ Đảng đối với Bộ trưởng Y tế 
Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND 
TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Tại cuộc họp, Trung ương yêu cầu 
các cơ quan chức năng “khẩn trương 
xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính 
theo đúng quy định đối với cá nhân đã 
bị kỷ luật đảng”.

Bộ Chính trị cũng quyết định cảnh 
cáo Ban cán sự đảng Bộ KH&CN nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Phạm Công Tạc bị Ban Bí thư 
khai trừ khỏi Đảng. Các cơ quan chức 
năng được yêu cầu thi hành kỷ luật về 
hành chính theo quy định với tập thể, 
cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

Các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn 
Thanh Long và Phạm Công Tạc bị đánh 
giá “suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống; vi phạm quy định 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Ba ông cũng được xác định vi 
phạm quy định về những điều đảng 
viên không được làm, quy định trách 
nhiệm nêu gương; “gây hậu quả rất 
nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí 
lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng 
đến công tác phòng, chống dịch 
Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; 
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức 

Ông Nguyễn Thanh Long 
và ông Chu Ngọc Anh bị khai trừ Đảng

đảng, Bộ Y tế, Bộ KH&CN”.
Hồi tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương kết luận, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo 
Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 thiếu trách 
nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, 
quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh 
đạo Bộ và đơn vị vi phạm quy định của 
Đảng, pháp luật Nhà nước trong đánh 
giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp 
phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp 
thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm 
xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ 
KH&CN nhiệm kỳ 2016 - 2021 bị xác 

định thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh 
đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số 
lãnh đạo Bộ và đơn vị vi phạm quy định 
của Đảng, pháp luật Nhà nước trong 
phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký 
hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển 
giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh 
quyết toán kinh phí thực hiện Đề tài 
khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh 
phẩm xét nghiệm Covid-19 của Học viện 
Quân y; trong truyền thông, xác nhận 
và đề nghị khen thưởng đối với Học 
viện Quân y, Công ty Việt Á và một số 
cá nhân.                   (Theo VnExpress.net)

Ông Nguyễn Thanh Long (trái) và ông Chu Ngọc Anh bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 6.6, Tổng cục Du lịch Việt 
Nam cho biết, du lịch Việt Nam được 
đề cử tranh giải tại 10 hạng mục của giải 
thưởng Du lịch World Travel Awards 
2022 - giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh 
vực du lịch.

Theo đó, 10 hạng mục du lịch Việt 
Nam xuất hiện trong danh sách đề cử là: 

Điểm đến hàng đầu châu Á 
2022; Điểm đến du lịch bền vững hàng 
đầu châu Á 2022; Điểm đến di sản hàng 
đầu châu Á 2022; Điểm đến văn hóa 
hàng đầu châu Á 2022; Điểm đến thiên 
nhiên hàng đầu châu Á 2022; Điểm 
đến dành cho giới trẻ hàng đầu châu Á 

Bộ Y tế vừa có Công văn 2826/BYT-
KCB về việc tăng cường quản lý Nhà 
nước về công tác khám sức khỏe.

Trong đó lưu ý, Cục Y tế (Bộ Công 
an), Cục Y tế GTVT (Bộ GTVT), Sở Y 
tế tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ 
tăng cường kiểm tra hoạt động khám 
sức khỏe đối với người lái xe thuộc thẩm 
quyền quản lý nhằm ngăn chặn và hạn 
chế việc cấp giấy khám sức khỏe giả, cấp 
khống giấy khám sức khỏe.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng 
cường kiểm tra định kỳ, đột xuất với 
các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện 
khám sức khỏe đối với người lái xe. Cơ 
sở phối hợp với Tổng cục đường bộ, Sở 
GTVT, chính quyền địa phương, Công 
an trong các hoạt động liên quan đến 
công tác khám và cấp giấy khám sức 
khỏe người lái xe...

Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện, Y tế 
bộ, ngành tăng cường quản lý công tác 
khám sức khỏe và cấp giấy khám sức 
khỏe. Kiểm tra, thanh tra công tác khám 
sức khỏe và phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền trong việc xử lý, giải quyết các 
trường hợp vi phạm về khám sức khỏe 
như giấy khám sức khỏe giả, cấp giấy 
khám sức khỏe khi không có người 
khám....           (Theo nld.com.vn)

Bộ Y tế đề nghị 
siết chặt quản lý 
kiểm tra khám 
sức khỏe lái xe

Khởi tố vụ án hình 
sự xảy ra tại CDC 
Bạc Liêu liên quan 
Công ty Việt Á

Ngày 6.6, CA tỉnh Bạc Liêu đã khởi 
tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về 
đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 
xảy ra tại CDC tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, cuối tháng 5.2022, Thanh 
tra tỉnh Bạc Liêu có thông báo kết luận 
thanh tra đột xuất công tác mua sắm, 
quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất, sinh 
phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương 
tiện phòng, chống dịch Covid-19 và thực 
hiện quy trình, định mức, giá dịch vụ xét 
nghiệm chẩn đoán Covid-19 đối với Sở 
Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra, phát hiện một số vi 
phạm trong công tác mua sắm trang 
thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm kit test 
tại CDC tỉnh này.  (Theo vietnamnet.vn)

2022; Điểm đến bãi biển hàng đầu châu 
Á 2022; Cơ quan du lịch hàng đầu châu 
Á 2022 (Tổng cục Du lịch); Điểm đến 
thành phố hàng đầu châu Á 2022 (Hà 

Nội); Điểm đến thành phố văn hóa hàng 
đầu châu Á 2022 (Hội An).

World Travel Awards (gọi tắt là 
WTA) là giải thưởng được tổ chức 
thường niên kể từ năm 1993, đến nay 
đã trở thành thương hiệu hàng đầu thế 
giới về việc tôn vinh các thành tựu xuất 
sắc của ngành du lịch trên mọi lĩnh vực.

Năm nay là lần thứ 29 WTA tổ chức 
hoạt động bình chọn và trao giải thưởng. 
Trước đó, Việt Nam đã 3 lần là điểm đến 
hàng đầu châu Á, nhiều lần dẫn đầu khu 
vực tại các hạng mục di sản, văn hóa, du 
lịch bền vững từ năm 2018 - 2021. 

(Theo sggp.org.vn)
 

Sáng 6.6, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh 
Quảng Nam cho hay đã tìm thấy thi thể 
ông Trần Gương (61 tuổi, trú Quảng 
Ngãi) - ngư dân mất tích trong vụ 
hai tàu va chạm nhau trên vùng biển 
Quảng Nam.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút 
cùng ngày xảy ra vụ va chạm trên biển 
giữa tàu cá QNg 91426 do ông Trần Văn 

Công (47 tuổi, Quảng Ngãi) làm thuyền 
trưởng với một tàu không rõ số hiệu tại 
vị trí cách bờ biển xã Bình Dương, huyện 
Thăng Bình, Quảng Nam khoảng 7 hải 
lý về hướng Đông.

Hậu quả, tàu của ông Công bị chìm, 
8 ngư dân rơi xuống biển. Đồn Biên 
phòng Cửa Đại đã điều động hai canô 
cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu 

hộ tàu bị nạn, cứu sống được 5 người.
Ba người tử vong là ông Võ Đình 

Nam (59 tuổi), ông Nguyễn Văn Thành 
(54 tuổi) và ông Gương (cả ba cùng trú 
tỉnh Quảng Ngãi).

BĐBP Quảng Nam đang phối hợp 
với các cơ quan liên quan xử lý vụ việc, 
truy tìm tàu đã va chạm với tàu cá trên.

(Theo tuoitre.vn)

 Bộ Y tế đã lấy ý kiến các thành 
viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, 
chống dịch Covid-19 và trình Chính phủ 
về đề xuất V2K (vắc xin - khẩu trang - khử 
khuẩn) thay 5K như trước đây (tức dừng 
việc khai báo y tế, không bắt buộc hạn chế 
tập trung đông người và giữ khoảng cách). 
Nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất trên 
trước tình hình dịch ổn định hiện nay.
 Trung tâm Dự báo khí tượng 

thủy văn quốc gia nhận định ngày 6.6, 
nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia 
cực tím rất cao, trong đó, Nha Trang cao 
nhất với 9.7. Thời điểm xuất hiện chỉ số 
tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 - 
13 giờ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân 
cần có các biện pháp chủ động để bảo 
vệ cơ thể khỏi tác hại của tia cực tím như 
đeo kính mát có tác dụng chống tia cực 
tím, mặc quần áo chống nắng, hạn chế ra 
nắng giờ cao điểm… (Theo tuoitre.vn)

Ngày 6.6, CA tỉnh Ninh Bình cho 
biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối 
với Phạm Minh Đức (SN 1985), Tào Văn 
Viên (SN 1978, cùng ngụ TP Tam Điệp), 
Phạm Thị Thảo (SN 1970), Bùi Thị Thơm 
(SN 1969) và Vũ Văn Lâm (SN 1983, cùng 
ngụ TP Ninh Bình) về tội “Vi phạm quy 
định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Trước đó, ngày 4.11.2021, Công ty 

Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh (trụ 
sở ở phường Tân Thành, TP Ninh Bình) 
tổ chức đấu giá đất là quyền sử dụng 
74 lô đất thuộc phường Ninh Sơn, Ninh 
Phong và Nam Bình (TP Ninh Bình).

Trước và trong quá trình tham gia 
đấu giá 26 lô đất Khu dân cư phía Nam 
đường Trần Nhân Tông (phường Ninh 
Phong và phường Ninh Sơn), những 

người trên đã tổ chức kêu gọi, lôi kéo 
khoảng 20 người có hồ sơ tham gia đấu 
giá tại 2 khu này để thông đồng, dìm 
giá nhằm tạo điều kiện cho người trong 
nhóm trúng đấu giá với mức giá thấp 
hơn thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước 
tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, gây bức xúc 
trong dư luận nhân dân.

(Theo nld.com.vn)

Dàn xếp đấu giá đất gây thất thoát 20 tỷ đồng, 5 người bị khởi tố

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích vụ 2 tàu va chạm 
ở biển Quảng Nam

Việt Nam được đề cử tại 10 hạng mục của giải thưởng 
Du lịch World Travel Awards 2022

Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới.
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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

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: 
Mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm 

không mưa. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 380C; nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: 
Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Tây Nam 

cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 370C; nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 290C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: 
Mây thay đổi, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây 

Nam cấp 4 - 5, có lúc cấp 6. Biển động nhẹ. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.
    (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 7.6.2022

NHÀ - ĐẤT
Cần bán nhà mặt tiền số 354 đường Tây Sơn, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định (đối diện Gara Quyền). Diện tích 
95m2 (5 x 19). Sổ đỏ chính chủ. Giá bán 6 tỷ 800 triệu đồng.  
Liên hệ số điện thoại: 0903 541 089.
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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.

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/TB-BĐPC 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).

THÔNG BÁO
Tuyển dụng lao động hợp đồng

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định cần tuyển:
1. Số lượng cần tuyển (nam): 01 người. Độ tuổi: Dưới 35 tuổi 

(có sức khỏe tốt).
2. Mô tả công việc: Thực hiện công tác Quản lý dự án, quy 

hoạch, đầu tư xây dựng, di dời hạ tầng kỹ thuật,…
3. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên 

ngành: Điện; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật 
giao thông (chuyên ngành cầu đường); Kỹ thuật hạ tầng đô thị 
(cấp, thoát nước),...

Ưu tiên: Người có kinh nghiệm công tác trên lĩnh vực xây dựng 
và có các chứng chỉ hành nghề theo quy định.

4. Mức lương: Thỏa thuận.
5. Hình thức tuyển dụng: Thông qua phỏng vấn trực tiếp.
6. Hồ sơ bao gồm: Đơn xin việc; Chứng minh nhân dân (hoặc căn 

cước công dân) và Hộ khẩu thường trú photo công chứng; Bản sao 
bằng Đại học (trở lên) và các chứng chỉ, chứng nhận có liên quan; Sơ 
yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ); 
Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế chứng nhận.

7. Địa chỉ nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Ban Giải phóng mặt bằng 
tỉnh, số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Hành chính - 
Tổng hợp thuộc Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, 

số điện thoại: 02563.847966, 
hoặc bà Võ Thị Thu Trâm: 0906486486.

Nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho 
khách hàng, Vietnam Airlines tiếp tục triển khai dịch vụ làm thủ tục 
trực tuyến (check-in online) cho hành khách khởi hành từ sân bay Phù 
Cát từ ngày 08.6.2022.

Theo đó, Vietnam Airlines nâng tổng số sân bay áp dụng dịch vụ 
check-in online lên 16 sân bay và đang dần tiến tới việc triển khai dịch 
vụ tiện lợi này trên toàn mạng lưới sân bay nội địa Hãng khai thác 
đường bay đến. Đây là một trong những nỗ lực của Vietnam Airlines 
nhằm tiến tới mục tiêu hãng hàng không công nghệ số (Digital Airline).

Hành khách có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tự làm thủ tục 
trực tuyến qua website www.vietnamairlines.com hoặc ứng dụng 
di động Vietnam Airlines trong khoảng thời gian từ 24 tiếng đến 
01 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến. Sau khi hoàn thành quá trình 
làm thủ tục trực tuyến, hành khách sẽ nhận được “Thẻ lên máy bay 
trực tuyến” qua thiết bị điện tử hoặc có thể tự in thẻ, sau đó đến thẳng 
cửa kiểm tra an ninh hành khách và cửa ra tàu bay mà không cần phải 
vào quầy làm thủ tục của hãng tại cảng hàng không để xác nhận. Đối 
với khách có hành lý ký gửi, có thể làm thủ tục gửi hành lý tại các 
quầy thủ tục đã được bố trí tại sân bay.

Dịch vụ làm thủ tục trực tuyến giúp chuyến đi của hành khách 
được thông suốt, liền mạch, nhanh gọn hơn chỉ với vài thao tác đơn 
giản và quan trọng là giúp hạn chế việc xếp hàng, tập trung đông 
người, đảm bảo cho hành trình di chuyển của hành khách an toàn 
hơn. Hiện nay, tỷ lệ hành khách của Vietnam Airlines làm thủ tục 
trực tuyến chiếm khoảng 55% ở các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn 
Nhất, Đà Nẵng và trên 30% ở các sân bay địa phương.

Với mục tiêu hướng đến Hãng hàng không quốc tế tiêu chuẩn 5 
sao. Vietnam Airlines đang tiếp tục nghiên cứu triển khai nhiều cải 
tiến mới từ mặt đất lẫn trên không, mang đến cho hành khách trải 
nghiệm bay trọn vẹn và tiện nghi nhất.

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC 
TRỰC TUYẾN TẠI SÂN BAY PHÙ CÁT
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Ngày 6.6, lãnh đạo tất cả các tỉnh- 
thành của Campuchia xác nhận, 
đảng Nhân dân Campuchia (CPP) 
đã giành được đại đa số phiếu bầu 
trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/
phường nhiệm kỳ V.

Theo Fresh News - trang tin tức lớn 
nhất tại  Campuchia,  lãnh đạo 25 
tỉnh - thành trên cả nước Campuchia 
đã xác nhận, đảng CPP cầm quyền đã 
giành được phần lớn số phiếu bầu, 
vượt qua tất cả các đảng khác trong 
cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường 
nhiệm kỳ V.

Theo dự đoán, đảng CPP có thể 
giành được hơn 9.000 ghế trên tổng 
số 11.622 ghế Hội đồng xã/phường. 
Trong 1.652 ghế Chủ tịch xã/phường 
trên cả nước, đảng CPP chiếm 1.648 
ghế, còn lại đảng Ngọn nến giành 
được 4 ghế.

Tính đến 13 giờ ngày 6.6,  Ủy ban 
bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) 
đã hoàn thành việc công bố kết quả sơ 
bộ cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường 
trên cả nước thông qua hình thức trực 
tuyến của Ủy ban bầu cử quốc gia 
Campuchia và Đài truyền hình quốc 
gia Campuchia.

Bầu cử xã, phường ở Campuchia: 
Đảng CPP giành thắng lợi áp đảo

Ngày 6.6, Tổ chức những nhà dân 
chủ trung dung châu Á Thái Bình 
Dương (CAPDI) đã ra tuyên bố đánh 
giá cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp, hòa 
bình và phi bạo lực. CAPDI nhấn 
mạnh, thắng lợi của cuộc bầu cử Hội 

đồng xã/phường lần này là một bước 
tiến quan trọng trong việc thúc đẩy 
cải cách đang diễn ra ở Campuchia, 
vì mục tiêu hòa bình, dân chủ và phát 
triển cho người dân.

(Theo VOV.VN)

Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia và phu nhân đi bầu cử.  Ảnh: VOV

Mỹ, Hàn Quốc phóng 
8 tên lửa nhằm đáp trả 
hành động của Triều Tiên

Theo hãng thông tấn Yonhap của 
Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc và Mỹ 
đã phóng 8 quả tên lửa đất đối đất trong 
vòng 10 phút, rạng sáng 6.6 nhằm đáp 
trả việc Triều Tiên thử 8 quả tên lửa 1 
ngày trước đó.

Việc Triều Tiên phóng các tên lửa tầm 
ngắn ở bờ biển phía Đông được cho là 
vụ thử lớn nhất của nước này và được 
tiến hành 1 ngày sau khi Hàn Quốc và 
Mỹ chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự 
chung. Triều Tiên đã gọi các cuộc diễn 
tập chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là ví 
dụ của việc Washington tiếp tục chính 
sách thù địch đối với nước này bất kể 
việc Washington vẫn đề cập tới giải pháp 
ngoại giao.

Triều Tiên trong năm nay đã tiến 
hành một loạt các vụ thử tên lửa bao 
gồm cả loại tên lửa đạn đạo liên lục địa 
lớn nhất của nước này lần đầu tiên trong 
gần 5 năm. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc 
mới đây cũng cảnh báo Triều Tiên dường 
như đã sẵn sàng nối lại các vụ thử hạt 
nhân, lần đầu tiên kể từ năm 2017.

(Theo VOV.VN)

 Philippines đã phải sơ tán dân, 
nâng mức cảnh báo nguy hiểm sau khi núi 
lửa Bulusan ở miền Đông nước này phun 
trào tro bụi hôm 5.6.
 Bộ Tổng tham mưu Các LLVT 

Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 5 tên 
lửa hành trình X-22 từ Biển Caspi theo 
hướng Kiev vào ngày 5.6.
 Truyền thông Israel ngày 5.6 

đưa tin, các vụ đụng độ đã xảy ra tại 
quần thể Núi Đền ở Jeruslem khi những 
người Do Thái tiến vào Đền thờ Al Aqsa 
để hành lễ, khiến những người Hồi giáo 
phản ứng và đụng độ với cảnh sát Israel.
 Ngày 5.6, các bên đối địch tại 

Yemen đã nối lại tiến trình đàm phán 
về việc mở lại các tuyến đường ở tỉnh 
Taiz và các tỉnh khác, sau khi họ nhất trí 
gia hạn lệnh ngừng bắn trên toàn quốc.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong 
một vụ tai nạn xe buýt xảy ra ở miền 
Bắc Ấn Độ và 11 người thiệt mạng trong 
một vụ tai nạn xe buýt khác ở miền 
Đông Kenya trong ngày 5.6

Hãng tin tư nhân Asian News 
International (ANI) cho biết chiếc xe 
buýt chở khoảng 30 hành khách đã rơi 
xuống một hẻm núi sâu ở vùng đồi núi 
phía Bắc của Ấn Độ. Vào thời điểm đó, 
các nạn nhân đang trên đường đi hành 
hương. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng 
trong khi 5 người bị thương đã được 
chuyển đến bệnh viện địa phương.

Cùng ngày, một vụ tai nạn xe buýt 
khác cũng đã xảy ra ở miền Đông 
Kenya, khiến 11 người thiệt mạng và 
8 người khác bị thương. Theo giới 
chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra 
vào khoảng 23 giờ tại Kanyonyo, một 
khu vực thuộc hạt Kitui. Tài xế xe buýt 
trong lúc cố vượt một phương tiện khác 
đã để xe buýt lao ra khỏi con đường 

Các tay súng tấn công vào một nhà 
thờ Công giáo St Francis ở thị trấn 
Owo, bang Ondo, vùng Tây Nam 
Nigeria khi đang diễn ra buổi cầu 
nguyện ngày 5.6, khiến ít nhất 50 
người thiệt mạng, trong đó có nhiều 
phụ nữ và trẻ em.

Nhóm tấn công đã nã đạn vào 
những người đứng trong và ngoài 
nhà thờ, khiến nhiều người thiệt mạng 
và bị thương, bà Funmilayo Ibukun 
Odunlami - phát ngôn viên cảnh sát 
bang Ondo cho biết.

Bà Odunlami không cho biết có 
bao nhiêu người thiệt mạng hay bị 
thương trong vụ tấn công vào nhà thờ 
St Francis ở thị trấn Owo, chỉ cho biết 
cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Đến thăm hiện trường và những 
người bị thương trong bệnh viện, Thống 
đốc bang Ondo Arakunrin Oluwarotimi 
Akeredolu gọi đây là vụ “thảm sát lớn” 
không được phép lặp lại nữa.

Danh tính và động cơ của những kẻ 
tấn công chưa được xác định.

(Theo TPO)

Thảm sát ở Nigeria, ít nhất 50 người chết

Thân nhân của những người bị tấn công đang chờ 
nhân viên y tế tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tấn 
công ngày 5.6.                    Ảnh: REUTERS

Ngày 6.6, báo Bangkok Post dẫn 
nguồn tin cho biết cảnh sát trưởng Thái 
Lan Suwat Jangyodsuk đã phát chỉ đạo 
đến cơ quan điều tra đặc biệt của Cảnh 
sát Hoàng gia Thái Lan (RTP), Cục Điều 
tra trung ương, Cơ quan cảnh sát đô 
thị Bangkok và cảnh sát tại 9 tỉnh của 
Thái Lan nâng báo động và thu thập 
thông tin tình báo về hoạt động của 
các điệp viên.

Cảnh sát được yêu cầu theo dõi 
hoạt động của công dân Iran và một 
số người Thái theo đạo Hồi nghi làm 
gián điệp.

Chỉ đạo của ông Suwat nhắc đến vụ 
chính quyền Indonesia ngày 24.5 phát 
hiện một người đàn ông tên Ghassem 
Saberi Gilchalan mang hộ chiếu giả của 
Bulgaria. Người này bị bắt giữ ngày 
27.5 tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta 
khi chuẩn bị chạy sang Qatar.

Cảnh sát Indonesia xác định 
Gilchalan là công dân Iran đã nhập 

cảnh vào nước này tổng cộng 10 lần 
bằng giấy tờ giả. Người này đã bị tuyên 
án tù 2 năm.

Chính quyền Indonesia cho rằng 
Gilchalan là một gián điệp. Người này 
đã khai nhận với cảnh sát Indonesia là 
được một cựu nhân viên ngoại giao Iran 
ở Malaysia giao một số nhiệm vụ do 
thám tại Malaysia và Indonesia.

(Theo TTO)

đông đúc và lộn nhiều vòng, gây ra vụ 
tai nạn thương tâm. Tài xế xe buýt đã 
bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tai nạn.

(Theo Vietnam+)

Thái Lan săn mạng lưới gián điệp 
ở Đông Nam Á

Cảnh sát Thái Lan ở Bangkok.                           Ảnh: AFP

Tai nạn xe buýt ở Ấn Độ và Kenya, 
khiến 36 người thiệt mạng

Hiện trường xe buýt lao xuống hẻm núi ở huyện 
Uttarkashi, bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ 
hôm 5.6.     Ảnh: ANI


