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Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 
toàn quốc lần thứ II - cụm VI 
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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Chỉ còn vài ngày nữa, VnExpress 
Marathon Sparkling Quy Nhơn 

2022 diễn ra. Đến nay, công tác 
chuẩn bị cho giải đang được 

các đơn vị khẩn trương thực 
hiện, hướng đến việc tạo 

điều kiện tốt nhất cho những 
người tham gia.
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Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ tuyển 10.584 học sinh 
vào hệ công lập, hơn 600 học sinh cho trường chuyên.                                                                                                              
Ảnh: M.H

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ một số 
dự án giao thông trọng điểm 

Sẵn sàng cho kỳ thi 
tuyển sinh 

u5

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 
diễn ra chính thức trong 2 ngày 10 - 11.6, sẽ tuyển 10.584 
học sinh cho hệ công lập; hai trường THPT chuyên mỗi 
trường tuyển 7 lớp chuyên (tổng số không quá 490 học 
sinh) và hệ không chuyên (tối đa không quá 135 học sinh). 
Công tác chuẩn bị đang được thực hiện khẩn trương.

 Kiểm soát chặt điều kiện xuất bến 
của phương tiện thủy nội địa 
Tiếp tục nâng cao chất lượng nhân sự 
lãnh đạo hội quần chúng
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ NEW ZEALAND:

Chuyển giao mô hình phù hợp, 
phát triển nông nghiệp quy mô nhỏ
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VNEXPRESS MARATHON SPARKLING QUY NHƠN 2022:

Phố biển chào đón các vận động viên . . . . . . . .u3

. . . . . . . . . . . . . .u7

vào lớp 10
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 7.6, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng đi kiểm tra tiến độ 
giải phóng mặt bằng (GPMB) 
và thi công một số dự án giao 
thông trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Quản 
lý dự án giao thông (BQL 
DAGT) tỉnh, dự án tuyến 
đường ven biển (ĐT 639) đoạn 
Cát Tiến - Đề Gi (Phù Cát) tổng 
chiều dài 21,5 km, tổng mức 
đầu tư 1.355 tỷ đồng. Toàn bộ 
6 gói thầu, nhà thầu đã hoàn 
thành khối lượng công việc trên 
94%. Dự kiến dự án hoàn thành 
vào tháng 9.2022.

Dự án tuyến ĐT 639 đoạn 
Cát Tiến (Phù Cát) - Diêm Vân 
(Tuy Phước) có tổng chiều dài 
13,581 km, tổng mức đầu tư 
hơn 2.674 tỷ đồng, tiêu chuẩn 
đường cấp III đồng bằng. Dự án 
chia làm 2 gói thầu, BQL DAGT 
đã bàn giao cọc tim, cọc mốc 
đường chuyền, cọc GPMB cho 
các nhà thầu thi công, bàn giao 
mặt bằng các vị trí đã được chi 
trả đền bù nhưng vì các vị trí 
này không được liên tục nên 
chưa triển khai thi công.

Dự án tuyến đường kết 
nối với ĐT 639 trên địa bàn 
TX Hoài Nhơn có tổng chiều 
dài 7 km, tổng mức đầu tư trên 

703 tỷ đồng, được chia làm 3 gói 
thầu xây lắp. BQL DAGT bàn 
giao cọc tim, cọc mốc đường 
chuyền, cọc GPMB cho các nhà 
thầu thi công. Hiện nay, các nhà 
thầu đã đào bóc và đắp đất nền 
đường, thi công cống hộp, làm 
đường công vụ…, ước tính khối 
lượng công việc đã thực hiện 
đạt 2%. Dự kiến tuyến đường 
hoàn thành vào tháng 3.2024.

Dự án tuyến đường kết nối 
từ trung tâm TX An Nhơn đến 
đường ven biển phía Tây đầm 
Thị Nại (Tuy Phước) có tổng 
chiều dài hơn 9,3 km, tổng mức 
đầu tư hơn 1.043 tỷ đồng. Dự 
án được chia làm 4 gói thầu, 
dự kiến tháng 7.2024 hoàn 
thành. Hiện nay, BQL DAGT 
tổ chức bàn giao cọc tim, cọc 
mốc đường chuyền, cọc GPMB 
cho các nhà thầu thi công. Các 
nhà thầu đang thực hiện một 
số phần việc như đào khuôn 
đường, đúc đầm, khoan nhồi 
trụ… Ước tính các gói thầu 
đang thực hiện được 3 - 11% 
khối lượng công việc.

Dự án tuyến đường kết nối 
từ đường phía Tây tỉnh (ĐT 638) 
đến ĐT 639 trên địa bàn huyện 
Phù Mỹ có tổng chiều dài 
19,2 km, tổng mức đầu tư trên 
700 tỷ đồng. UBND huyện đã 

bàn giao GPMB 3,46/7 km. 
Hiện nay, các nhà thầu đang 
xây dựng lán trại, tập kết máy 
móc thiết bị triển khai đào đất.

Sau khi kiểm tra thực tế các 
tuyến đường và nghe báo cáo 
của BQL DAGT, các sở, ngành, 
địa phương, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng ghi nhận sự cố gắng 
của các địa phương trong công 
tác GPMB, của các đơn vị, nhà 
thầu khi triển khai đồng loạt 
các gói thầu sau khi khởi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
nhấn mạnh, thời gian qua, 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, 
ngành, địa phương, chủ thầu 
triển khai kế hoạch cụ thể đảm 
bảo tiến độ đề ra, đặc biệt có 
sự đồng lòng của người dân, 
nên tiến độ GPMB đạt đúng 
kế hoạch. Hiện nay, một số 
dự án còn vướng mắc đất tái 
định cư, UBND tỉnh tập trung 
chỉ đạo các địa phương, BQL 
DAGT tập trung khẩn trương 
xây dựng khu tái định cư để 
giao cho dân. Đối với công tác 
GPMB đất nông nghiệp, ngày 
30.6 tới, BQL DAGT sẽ bàn giao 
100% cho các nhà thầu triển 
khai xây dựng đạt đúng tiến 
độ đề ra.

HẢI YẾN

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ 
một số dự án giao thông trọng điểm

(BĐ) - Ngày 7.6, tại TP Quy 
Nhơn, Bộ CA phối hợp với 
CA tỉnh tổ chức Hội thi thể 
thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu 
hộ toàn quốc lần thứ II - cụm 
VI vòng loại năm 2022, với sự 
tham gia của 7 đội (Bình Định, 
Quảng Ngãi, Quảng Nam, 
Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú 
Yên và Khánh Hòa). Dự lễ có 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang; đại tá Nguyễn Minh 
Khương, Phó Cục trưởng Cục 
Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ 
CA; đại diện lãnh đạo CA các 
tỉnh, thành phố thuộc cụm VI.

Trong 2 ngày Hội thi, 123 VĐV 
tham gia thi đấu các môn: Chạy 
100 m vượt chướng ngại vật, 
cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn, cứu 
hộ trong môi trường có khói, 
khí độc; cứu nạn, cứu hộ trong 
môi trường nước; bơi cứu nạn, 

cứu hộ.
Hội thi là hoạt động thiết 

thực tạo khí thế thi đua sôi nổi 
góp phần thúc đẩy phong trào 
toàn dân tham gia công tác cứu 
nạn, cứu hộ cùng các lực lượng 
Cảnh sát PCCC&CNCH, dân 
phòng, PCCC cơ sở. Hội thi 
cũng là dịp để kiểm tra công tác 
huấn luyện, đánh giá năng lực, 
khả năng thực hiện nghiệp vụ 
cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 
làm công tác cứu nạn, cứu hộ 
của Cảnh sát PCCC&CNCH, 
CA các địa phương.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ 
chức trao giải nhất toàn đoàn 
cho Đội tuyển CA tỉnh Quảng 
Nam, giải nhì toàn đoàn cho 
đội tuyển CA tỉnh Bình Định và 
giải ba toàn đoàn cho đội tuyển 
CA tỉnh Phú Yên.       

Q.THÀNH

Hội thi thể thao nghiệp vụ 
cứu nạn, cứu hộ toàn quốc 
lần thứ II - cụm VI

(BĐ) - Theo ông Nguyễn Văn 
Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế, Sở 
vừa chỉ đạo BVĐK tỉnh, Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
TTYT các huyện, thị xã, thành 
phố tiếp tục tăng cường công 
tác tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid-19. 

Theo đó, các đơn vị tiêm 
chủng tăng cường công tác 
truyền thông để người dân biết, 
chủ động, tích cực tham gia tiêm 
chủng vắc xin phòng Covid-19 
khi đến lượt tiêm các mũi tiếp 
theo (mũi 3, mũi 4). Trong đó, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh tăng cường phối hợp với 

TTYT các huyện, thị xã, thành 
phố và các đơn vị liên quan để rà 
soát đối tượng, kịp thời phân bổ 
vắc xin đảm bảo đủ để tiêm mũi 
3, mũi 4 theo từng địa phương 
và đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, 
tránh thiếu vắc xin nhưng cũng 
tránh hết hạn, lãng phí. 

TTYT các huyện, thị xã, 
thành phố phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể, địa phương để 
tiếp tục rà soát, đẩy mạnh việc 
tiêm mũi 3 (liều nhắc lại lần 1) 
cho người dân từ 18 tuổi trở 
lên và hoàn thành trong quý 
II/2022. Đồng thời tiêm mũi 4 
(liều nhắc lại lần 2) cho các đối 

tượng nguy cơ cao (người từ 
50 tuổi trở lên, người trên 18 
tuổi có suy giảm miễn dịch từ 
thể vừa đến thể nặng...), người 
thuộc nhóm nguy cơ cao phơi 
nhiễm với Covid-19 như: Cán 
bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công 
nhân, người làm việc trong các 
khu công nghiệp theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 
số 2357/BYT-DP ngày 9.5.2022. 
Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn 
thành tiêm chủng cho trẻ từ 5 
đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện 
trong quý II/2022 đảm bảo an 
toàn, hiệu quả, đúng quy định. 

THẢO YÊN

(BĐ) - Sáng 7.6, Cục Thuế 
tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại 
với 200 DN và hỗ trợ chính sách 
thuế năm 2022 cho DN. 

Tại hội nghị, đại diện Cục 
Thuế tỉnh trả lời, giải đáp 
những câu hỏi của DN liên 
quan đến các quy định kê khai 
hoàn thuế giá trị gia tăng; kê 
khai thuế thu nhập DN, thuế 
thu nhập cá nhân; kê khai thuế 
hoạt động xây dựng cơ bản bất 
động sản, chế biến gỗ viên nén, 
tinh bột sắn…

Các DN đều đánh giá cao sự 
hỗ trợ của cơ quan thuế trong 
thời gian qua; đề nghị Cục 
Thuế tỉnh tiếp tục cập nhật 
các chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước trên lĩnh vực thuế trên 
trang thông tin điện tử, trên 
Zalo của ngành thuế; đồng 
thời tích cực tư vấn, hướng 
dẫn DN thực hiện, đảm bảo 
quyền lợi chính đáng cho DN, 

giúp DN phát triển hoạt động 
sản xuất kinh doanh và thực 
hiện nghĩa vụ nộp thuế cho 
nhà nước.

Ngoài việc trả lời trực tiếp 
tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh 
còn phát phiếu, tiếp nhận các 
câu hỏi và trả lời bằng văn bản 
gửi đến từng DN.

Dịp này, Cục Thuế tỉnh 
phổ biến, giải thích một số nội 
dung của Nghị định 34/2022 
của Chính phủ (có hiệu lực 
từ ngày 28.5 đến hết ngày 
31.12.2022) về việc gia hạn 
thời hạn nộp thuế giá trị gia 
tăng, thuế thu nhập DN, thuế 
thu nhập cá nhân và tiền thuê 
đất năm 2022. Cục Thuế tỉnh 
cũng giới thiệu cổng giao tiếp 
điện tử Biditax.vn và hướng 
dẫn các DN cách thức tra cứu 
thông tin liên quan đến DN, 
hoạt động quản lý, thu thuế của 
cơ quan thuế.             TIẾN SỸ

(BĐ) - Trong 3 ngày từ 7 - 
9.6, Sở KH&CN tổ chức khóa 
đào tạo chuyên sâu cho huấn 
luyện viên khởi nghiệp. Hoạt 
động này thuộc khuôn khổ 
nhiệm vụ Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh Bình Định năm 2022, dành 
cho lực lượng cán bộ nguồn về 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

20 học viên là cán bộ hỗ trợ 
khởi nghiệp, giáo viên, giảng 
viên tại các trường phổ thông 
và các cơ sở giáo dục, dạy nghề, 
trường đại học, cao đẳng trên 
địa bàn tỉnh đã tham dự khóa 
đào tạo.

Trong thời gian tham gia 
khóa đào tạo, các học viên 
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 - truyền đạt, phổ biến 
các nội dung: Hiểu đúng về 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
mentoring (tư vấn dẫn dắt); 
chân dung mento (người tư 
vấn) và mentee (người được 
tư vấn); kỹ thuật thực hiện, 
kỹ năng căn bản mentoring… 
Đồng thời, học viên được thực 
hành các nội dung đã học thông 
qua các hoạt động lồng ghép 
nội dung vào chương trình ươm 
tạo khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo của tỉnh. 

Kết thúc khóa đào tạo, học 
viên được cấp giấy chứng nhận.

TRỌNG LỢI

Phó Chủ 
tịch UBND 

tỉnh Nguyễn 
Tự Công 

Hoàng (bìa 
trái) cùng 

đoàn công 
tác kiểm 

tra thực tế 
tại dự án 

tuyến đường 
kết nối với 
đường ven 

biển trên 
địa bàn 
TX Hoài 

Nhơn.
Ảnh: HẢI YẾN

Tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng 
vắc xin phòng Covid-19

Cục Thuế tỉnh đối thoại 
và hỗ trợ chính sách thuế 
cho doanh nghiệp

Đào tạo chuyên sâu 
huấn luyện viên khởi nghiệp
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Bình Định

TIN VẮNKiểm soát chặt điều kiện xuất bến
của phương tiện thủy nội địa 

Trên thực tế, công tác quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa chưa thật sự chặt chẽ, nhất là về đăng 
ký, đăng kiểm. Không ít phương tiện vẫn hoạt động dù không có đăng ký, đăng kiểm hoặc có đăng ký nhưng hết hạn 
đăng kiểm; thậm chí hoạt động sai vùng cấp phép.

Thiếu điều kiện vẫn lén 
hoạt động

Tuyến Hải Cảng - Nhơn 
Châu (TP Quy Nhơn) là tuyến 
đường thủy nội địa trên biển, 
các phương tiện muốn hoạt 
động phải có đăng kiểm cấp 
VR-SB (được phép hoạt động 
trên biển cách bờ không quá 
12 hải lý, sóng gió không quá 
cấp 5). Tuy nhiên, 5 phương 
tiện vỏ gỗ đang hoạt động trên 
tuyến này đều không có đăng 
kiểm đúng quy định. Cụ thể, 5 
phương tiện này chỉ mới được 
Chi cục Đăng kiểm 4 (thuộc Cục 
Đăng kiểm Việt Nam) cấp Giấy 
chứng nhận An toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường với vùng 
hoạt động là cấp VR-SI (chỉ được 
phép hoạt động từ cửa sông trở 
vào, hồ, đầm, vịnh kín). Ông 
M., 1 trong 5 chủ phương tiện 
hoạt động trên tuyến này, cho 
biết: “Để đăng ký, đăng kiểm 
theo quy định phải mất 10 - 15 
triệu đồng, tôi không đủ điều 
kiện kinh tế để làm, nên chỉ biết 
hoạt động lén thôi”. 

Qua công tác điều tra cơ 
bản, trên địa bàn tỉnh hiện có 
trên 300 phương tiện thủy nội 
địa thuộc diện phải đăng ký, 
đăng kiểm theo quy định của 
pháp luật. Trong những năm 
qua, nhờ làm tốt công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về 
giao thông đường thủy nội địa 
và đẩy mạnh công tác tuần tra, 
xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm về đăng ký, đăng kiểm, 
việc chấp hành các quy định 
về đăng ký, đăng kiểm phương 
tiện thủy nội địa của người dân 
được nâng lên rõ rệt. 

Song, hiện nay vẫn tồn tại 
khoảng 70 phương tiện hoạt 
động dù không có đăng ký, 
đăng kiểm, hoặc có đăng ký 
nhưng hết hạn đăng kiểm. 
Nguyên nhân là nhiều phương 
tiện trước đây đóng theo kiểu 
truyền thống để hoạt động chở 
khách dân sinh, không có hồ sơ 
thiết kế và không đủ thủ tục để 
đăng kiểm. Chưa kể, trong số 
gần 100 ca nô cao tốc hoạt động 
vận chuyển khách du lịch, chỉ có 
khoảng 10% có đăng kiểm vùng 
hoạt động đúng quy định. 

Theo trung tá Nguyễn Hồng 
Vang, Phó trưởng Phòng CSGT 
(CA tỉnh), trước đây, số phương 
tiện này đã được Sở GTVT đăng 
ký, đăng kiểm, đủ điều kiện 
hoạt động. Từ khi Sở GTVT 
chuyển hồ sơ về Chi cục Đăng 
kiểm 4 thực hiện đăng kiểm thì 
số phương tiện trên không đủ 
điều kiện đăng kiểm vì thiếu hồ 
sơ, bản vẽ thiết kế ban đầu theo 
quy định. 

“Tất nhiên, với những 
phương tiện không đủ điều kiện 
thì lực lượng CSGT kiên quyết 

lập biên bản đình chỉ hoạt động, 
giao chính quyền địa phương 
quản lý. Nhưng hiện nay, cái 
khó là không có chế tài thu 
giữ phương tiện, cũng không 
có bến bãi để tạm giữ phương 
tiện không đảm bảo quy định 
hoạt động. Thực tế này dẫn đến 
việc người dân vẫn lén lút hoạt 
động”, trung tá Vang cho biết.

Tăng cường kiểm tra, 
chấn chỉnh

Phương tiện vận tải đường 
thủy nội địa hoạt động theo 
đúng quy định pháp luật phải 
có các giấy tờ như: Bằng thuyền 
trưởng, bằng máy trưởng, giấy 
chứng nhận an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường phương 
tiện thủy nội địa, hóa đơn bán 
hàng, đăng kiểm... Đồng thời, 
phương tiện phải đáp ứng các 
yêu cầu về bảo đảm an toàn, có 
hệ thống PCCC, trang bị đầy đủ 
phao cứu sinh...

Thời gian qua, Sở GTVT đã 
chỉ đạo Trung tâm nghiệp vụ 
GTVT liên kết với Trường CĐ 
GTVT đường thủy 2 (TP Hồ 
Chí Minh) tổ chức đào tạo, cấp 
459 chứng chỉ chuyên môn lái 
phương tiện và trên 300 giấy 
chứng nhận khả năng chuyên 
môn thuyền trưởng hạng 3. Tuy 
nhiên, để đáp ứng đủ điều kiện 
điều khiển ca nô cao tốc và các 
phương tiện thủy cấp VR-SB, 
đòi hỏi người điều khiển ngoài 
bằng thuyền trưởng còn phải 
có các chứng chỉ chuyên môn, 
như: Điều khiển phương tiện 
cao tốc; điều khiển phương tiện 
ven biển; an toàn ven biển, an 
toàn cơ bản; bằng máy trưởng, 
thợ máy... 

Ông Nguyễn Quả, Chánh 
Thanh tra Sở GTVT, cho biết: 
“Sở sẽ tiếp tục rà soát, liên 
kết với các trường, cơ sở thực 
hiện đào tạo, cấp bằng thuyền 
trưởng, máy trưởng, chứng chỉ 

Cảnh sát giao thông kiểm tra đăng ký, đăng kiểm của các phương tiện đường 
thủy tại Nhơn Lý (TP Quy Nhơn).                          Ảnh: K.A

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra tại các bến, bãi để kiểm soát chặt các phương tiện không đủ 
điều kiện xuất bến.            Ảnh: K.A

 Sáng 7.6, Hội CTĐ 
TP Quy Nhơn phối hợp với 
Delight - Trị liệu cổ truyền (Quy 
Nhơn) và Trung tâm Huyết học - 
Truyền máu (BVĐK tỉnh) tổ chức 
buổi hiến máu tình nguyện tại 
Delight khu biệt thự Đại Phú 
Gia (phường Nhơn Bình, TP Quy 
Nhơn). Tham gia hiến máu có 
hơn 80 người là lãnh đạo, nhân 
viên Delight - Trị liệu cổ truyền, 
cùng cán bộ, nhân viên của Công 
ty CP Môi trường Bình Định, Công 
ty CP Công viên cây xanh và 
chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, Đội 
trật tự đô thị TP Quy Nhơn, cùng 
người dân 2 phường Nhơn Bình 
và Đống Đa. Kết quả, Ban tổ 
chức tiếp nhận 67 đơn vị máu.

NGỌC TÚ

 Sáng 7.6, Tổ chức Kết nối 
châu Á phối hợp với Hội Bảo 
trợ người khuyết tật và Bảo vệ 
quyền trẻ em tỉnh và Hội Người 
khuyết tật trao 1 con bò cái 
giống trị giá 20 triệu đồng cho 
gia đình anh Lê Minh Tài (ảnh, 
ở khu phố Định Bình, thị trấn 
Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh), 
thuộc diện hộ nghèo, có 2 
người bị khuyết tật. 

Ảnh: XUÂN DŨNG

Trước đó, Tổ chức Kết nối 
châu Á cũng trao 2 con bò sinh 
sản cho gia đình ông Phạm 
Văn Lợi (ở xã Phước Mỹ, TP Quy 
Nhơn) và ông Trần Đình Nghĩa 
(ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn), 
là hộ có người khuyết tật nặng. 

XUÂN DŨNG

 Chi hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo Tương chao đậu 
hũ 3 Phù Cát sáng ngày 7.6 đã 
đến Bệnh viện Phong - Da liễu 
Trung ương Quy Hòa thăm hỏi 
và trao tiền, quà hỗ trợ một số 
bệnh nhân khó khăn đang điều 
trị tại đây với tổng số tiền 10,8 
triệu đồng. Cụ thể, Chi hội đã 
trao 2,6 triệu đồng hỗ trợ lần 
thứ hai cho bệnh nhân Ngô 
Cẩm Tú bị bệnh vảy nến (hỗ trợ 
lần thứ nhất hơn 42 triệu đồng) 
và tặng bột ngũ cốc BeOne hỗ 
trợ dinh dưỡng cho 12 bệnh 
nhân bị bệnh vảy nến.

NGỌC NGA

 TAND huyện Phù Mỹ 
ngày 7.6 đã mở phiên tòa hình 
sự sơ thẩm xét xử, tuyên phạt 
các bị cáo: Nguyễn Xuân Thanh 
(SN 2004, ở xã Mỹ Lợi, huyện 
Phù Mỹ) 9 tháng tù giam, Trần 
A Huy (SN 2003, ở phường Trần 
Quang Diệu, TP Quy Nhơn) 6 
tháng tù giam, cùng 6 đồng 
phạm có mức án từ  6 - 9 tháng 
tù treo, 5 đồng phạm cùng 9 
tháng cải tạo không giam giữ 
về tội gây rối trật tự công cộng. 
Trước đó, nhóm bị cáo này đã 
có hành vi điều khiển xe mô tô 
với vận tốc cao, dàn thành hàng 
ngang, nẹt pô, hò hét, làm náo 
loạn trên một số tuyến đường ở 
huyện Phù Mỹ. THANH NGHỊ

chuyên môn và nâng hạng bằng 
phương tiện thủy nội địa, đáp 
ứng yêu cầu hiện nay. Người 
dân có nhu cầu đăng ký, đăng 
kiểm phương tiện đã hết hạn 
đăng kiểm thì cần chủ động bổ 
sung đầy đủ hồ sơ thực hiện”.

Bên cạnh đó, Sở GTVT sẽ 
thanh tra các DN, tổ chức, cá 
nhân hoạt động giao thông 
thủy nội địa, nhất là vận chuyển 
khách tham quan du lịch, để 
nâng cao ý thức tuân thủ quy 
định cũng như kịp thời chấn 
chỉnh các sai phạm. 

Còn CA tỉnh tăng cường tuần 
tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm về trật tự ATGT 
đường thủy nội địa. Trong đó 
tập trung kiểm tra ngay tại các 
cảng, bến có tổ chức hoạt động 
vận tải hành khách, đặc biệt là 
vận tải hành khách từ bờ ra đảo, 
vận chuyển khách du lịch tham 
quan trên biển. “Lực lượng sẽ 
xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm; kiên quyết đình chỉ đối 
với cảng, bến hoạt động không 
phép, phương tiện vận chuyển 
khách không đủ điều kiện hoạt 
động, không đảm bảo an toàn; 
không cho xuất bến đối với 
các phương tiện không đảm 
bảo điều kiện an toàn”, đại tá 
Nguyễn Đức Nam, Phó Giám 
đốc CA tỉnh, cho biết.

Để bảo đảm trật tự ATGT 
đường thủy nội địa, bên cạnh 
sự vào cuộc tích cực của ngành 
chức năng, mỗi chủ phương tiện 
cần nâng cao ý thức chấp hành 
các quy định của Luật Giao 
thông đường thủy nội địa, góp 
phần xây dựng Bình Định thành 
một điểm du lịch biển đảo thú 
vị và an toàn.

KIỀU ANH
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Theo trình bày của ông Võ Ngọc 
Cung (ở thị trấn Phú Phong, huyện 
Tây Sơn): Trong quá trình thi công 
xây dựng công trình đập dâng Phú 
Phong, đơn vị thi công là Công ty 
CP Xây dựng 47 đã dùng vật liệu nổ 
công nghiệp để thi công hố móng đập 
dâng, lúc 11 giờ 20 ngày 18.4.2022 
xảy ra sự cố. Cụ thể, cục đá có kích 
thước khoảng 40 x 40 cm văng vào 
khu nhà trọ của ông Cung (ở số 286 
đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú 
Phong) làm thủng mái tôn, rơi xuống 
làm thủng sàn bê tông (mê lỡ) của 
phòng trọ số 3. 

Theo ông Cung, đơn vị thi công 
nổ mìn xem thường tính mạng, tài 
sản của người dân khi cho nổ mìn mà 
không thông báo, báo động. Rất may 
là vào thời điểm đó, phòng trọ không 
có người.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Cung 
báo với đơn vị thi công, đơn vị này 
có đến kiểm tra và đã lập biên bản 
kiểm kê thiệt hại, hứa sẽ khắc phục 
và đền bù thỏa đáng. Tuy nhiên, việc 
đền bù không được thực hiện, khiến 
việc kinh doanh của gia đình ông bị 
ngưng trệ, ảnh hưởng đến cuộc sống, 
sinh hoạt. 

Quá bức xúc, ngày 29.4, ông Cung 
đến công trường tiếp tục yêu cầu 
giải quyết vụ việc; sau đó, chỉ huy 
công trường có tổ chức làm việc với 
ông. Trong biên bản làm việc, chỉ huy 
công trường thỏa thuận sẽ đền bù; 
tuy nhiên đơn vị thi công chưa xác 
định được giá trị thiệt hại vì không đủ 
chuyên môn để đánh giá. Sự việc từ 
đó đến nay lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Trao đổi với phóng viên Báo Bình 
Định, ông Trần Đăng Khoa, Trưởng 
Ban chỉ huy công trình xây dựng đập 
dâng Phú Phong (Công ty CP Xây 
dựng 47), xác nhận vụ việc đúng như 
ông Cung trình bày. Theo ông Khoa, 
đơn vị thi công đã thực hiện hàng 
chục vụ nổ mìn khác rất an toàn; tuy 
nhiên trong quá trình nổ mìn vào 
ngày 18.4, có thể một vài cục đá bay 

Anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, ở 
thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, 
huyện Tuy Phước) làm nghề phụ hồ, 
là lao động chính trong gia đình; có 
cha Nguyễn Văn Ba (SN 1948), mẹ Võ 
Thị Vân (SN 1952) già yếu, đau ốm  
thường xuyên.

Ngày 27.4, trên đường đi làm về, 
anh Tùng không may gặp TNGT, bị chấn 
thương sọ não, hôn mê sâu, cấp cứu tại 
BVĐK tỉnh đến nay vẫn chưa tỉnh. 

Gia đình anh Tùng thuộc diện hộ 
nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Hiện 
tại, anh Tùng điều trị tại đơn nguyên 
Thần kinh 3, khoa Ngoại Thần kinh và 
cột sống (BVĐK tỉnh) với chi phí tạm 
ứng phải đóng hơn 80 triệu đồng. Đây 
là số tiền không hề nhỏ đối với gia đình 
anh Tùng. 

Bà Vân, mẹ anh Tùng, cho biết: “Hơn 
một tháng qua, tôi sức cùng lực kiệt 
vì chăm sóc con, vừa phải chạy lo vay 

mượn tiền để phẫu thuật phục hồi 
não”. Xót xa nhìn con nằm hôn mê bất 
động, không biết bao giờ tỉnh lại, bà 
Vân còn đau đáu nỗi lo viện phí điều 
trị lâu dài, trong khi gia đình ngày càng 
khánh kiệt.

Hoàn cảnh gia đình anh Tùng quá 
khó khăn, rất mong những tấm lòng 
nhân ái, các tổ chức từ thiện cùng chung 
tay giúp đỡ để anh có tiền điều trị, giúp 
gia đình anh vượt qua lúc khốn khó.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình 
anh Nguyễn Văn Tùng (SĐT 0865507757) 
hoặc Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm 
Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài 
khoản Báo Bình Định: 4300201006894, 
Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Định; 58010000052522, 
Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Định 
(vui lòng ghi tên người gửi và người được 
giúp đỡ). Báo Bình Định xin cảm ơn!                 

NHÂN ÁI

Từ ngày 1.6, Phòng Cảnh sát Quản 
lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh) 
triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước 
công dân (CCCD) qua cổng dịch vụ công 
của Bộ CA.

Theo đó, người dân truy cập địa chỉ 
dichvucong.dancuquocgia.gov.vn, thực 
hiện các bước theo hướng dẫn. Cụ thể, 
sau khi đăng ký thành công tài khoản 
dịch vụ công, người dân thực hiện lần 
lượt theo các bước: Chọn dịch vụ công 
CCCD → thủ tục hành chính (chọn cấp, 
đổi, cấp lại thẻ CCCD) và lý do thực 
hiện → cấp thực hiện (chọn cấp tỉnh) → 
cơ quan thực hiện (chọn CA tỉnh Bình 
Định) → kiểm tra thông tin tại phiếu 
yêu cầu cấp thẻ CCCD (nếu phát hiện 
có sai, thiếu thông tin đề nghị công dân 
đến CA phường, xã nơi thường trú để 
cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu) → đăng ký 

lịch thu nhận thông tin CCCD → xác 
nhận đăng ký.

Sau khi đăng ký thành công, đúng 
thời gian đã đăng ký, công dân đến trụ 
sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội (số 10 Trần Phú, TP Quy 
Nhơn) xuất trình mã đăng ký trực tuyến 
để được tiếp nhận hồ sơ.

Triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD 
qua cổng dịch vụ công của Bộ CA giúp 
tiết kiệm thời gian, công sức, tạo thuận 
lợi cho người dân trong quá trình thực 
hiện thủ tục cấp CCCD. Đây là hoạt động 
cụ thể thực hiện Quyết định số 06/QĐ-
TTg ngày 6.1.2022 của Thủ tướng chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển 
ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và 
xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 
quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030”.                                        B.B.Đ

TUY PHƯỚC:

Một cá nhân bị phạt 
90 triệu đồng vì 
xây dựng công trình 
trái phép

(BĐ) - Ngày 3.6, Chủ tịch UBND 
huyện Tuy Phước Huỳnh Nam ký ban 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính đối với ông Phạm Đồng Thanh 
(SN 1971, ở khu phố Vân Hội 2, thị trấn 
Diêu Trì, huyện Tuy Phước) về hành 
vi xây dựng công trình không có giấy 
phép xây dựng và tái phạm trên thửa 
đất số 125, tờ bản đồ số 67 (ở khu phố 
Vân Hội 2).

Theo đó, ông Thanh bị phạt tổng 
cộng 90 triệu đồng; trong đó phạt 35 
triệu đồng cho hành vi “Tổ chức thi công 
xây dựng công trình không có giấy phép 
xây dựng mà theo quy định phải có giấy 
phép xây dựng”, phạt 55 triệu đồng cho 
hành vi “Tiếp tục thực hiện hành vi vi 
phạm sau khi đã bị lập biên bản vi phạm 
hành chính (trước khi ban hành quyết 
định xử phạt) dù người có thẩm quyền 
đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm đối 
với hành vi vi phạm hành chính nêu trên”.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, 
buộc ông Thanh phải phá dỡ công trình, 
phần công trình xây dựng vi phạm theo 
quy định.                                            M.LÂM

VỤ NỔ MÌN THI CÔNG CÔNG TRÌNH LÀM VĂNG ĐÁ THỦNG NHÀ DÂN Ở TÂY SƠN:

Cần khắc phục 
khẩn trương, hợp lý

Anh Tùng bị TNGT, gia cảnh khó khăn

lung tung, không kiểm soát được, bay 
xa rơi vào nhà dân. Do đó, Công ty sẽ 
chịu mọi chi phí để khắc phục sự cố 
trên cơ sở thẩm định thiệt hại. 

“Trước mắt, chúng tôi cho xây 
dựng lại mái tôn để tránh mưa dột, 
nhưng gia đình ông Cung không đồng 
tình. Ông Cung đã gửi đơn và chúng 
tôi cũng đã chuyển lên Công ty. Công 
ty đang thành lập đoàn để thẩm định, 
đánh giá mức độ thiệt hại rồi mới tiến 
hành đền bù. Tuy nhiên, do lãnh đạo 
Công ty đang đi công tác ở Lào chưa 
về nên chưa thể giải quyết được”, ông 

Khoa cho hay.
Liên quan vụ việc này, 

ông Tô  Tấn Thi ,  Giám 
đốc Ban Quản lý dự án 
NN&PTNT tỉnh (chủ đầu 
tư dự án), cho biết: Sau sự 
việc đáng tiếc xảy ra ngày 
18.4, đơn vị thi công có báo 
cáo, Ban đã yêu cầu Công 
ty CP Xây dựng 47 nhanh 
chóng thỏa thuận đền bù 
với gia đình bị hại, khẩn 
trương khắc phục sự cố. Tuy 
nhiên, trong biên bản làm 
việc ngày 29.4, chủ nhà yêu 
cầu phải đền bù với mức giá 

720 triệu đồng cho một lỗ thủng mái 
tôn và sàn bê tông là không thể chấp 
nhận được. Vì vậy, để đảm bảo công 
bằng, sắp đến, Ban sẽ phối hợp với 
UBND huyện Tây Sơn chủ trì cuộc 
họp, mời các đơn vị chức năng của 
huyện xem xét, đánh giá mức độ thiệt 
hại, trên cơ sở đó sẽ thỏa thuận mức 
đền bù hợp lý. 

“Nếu chủ nhà không chấp nhận 
thì khởi kiện ra tòa; lúc đó tòa định 
giá thiệt hại bao nhiêu thì đền bù bấy 
nhiêu”, ông Thi nói.               

VĂN LƯU

Đá văng vào nhà ông Cung làm thủng sàn bê tông, lộ cả 
khung sắt.                                                                                                 Ảnh: V.LƯU

Viên đá 
có kích 

thước 
khoảng 

40 x 40 cm 
vẫn còn 

nằm trong 
nhà ông 

Cung.                                                                                                                        
Ảnh: V.LƯU

Cấp căn cước công dân trực tuyến 
trên cổng dịch vụ công Bộ Công an

Bắt sòng bầu cua ở 
quán cà phê vườn

Ngày 7.6,  Phòng Cảnh sát hình sự 
(CA tỉnh) chuyển giao đối tượng và tang 
vật vụ cờ bạc vừa phát hiện tại phường 
Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) cho CA TP 
Quy Nhơn xử lý. 

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 6.6, tổ 
công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự 
đã bất ngờ ập vào quán cà phê vườn Yến 
Nhi do Huỳnh Thị Thu Liễu (SN 1970, 
ở khu phố 7, phường Bùi Thị Xuân) 
làm chủ. Tổ công tác bắt quả tang 5 đối 
tượng đang chơi bầu cua ăn tiền, tạm 
giữ 6,3 triệu đồng, 4 điện thoại và 10 xe 
máy. Liễu cùng tham gia đánh bạc với 
nhóm đối tượng này. 

Qua đấu tranh ban đầu, các đối 
tượng khai nhận sòng bạc do Nguyễn 
Tiến Dũng (SN 1979, ở phường Bùi Thị 
Xuân) tổ chức, trực tiếp xóc bầu cua và 
chung tiền thắng - thua.            N.GIANG
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Bình Định

Tăng không nhiều 
so với năm ngoái

Ngày 6.6, Sở GD&ĐT đã 
chốt số lượng học sinh (HS) dự 
thi vào lớp 10 năm học 2022 - 
2023. Theo đó, năm nay toàn 
tỉnh có 18.447 HS đăng ký dự 
thi vào lớp 10 thường và lớp 10 
chuyên. Con số này tăng không 
nhiều so với kỳ thi năm 2021 
(có 18.235 HS dự thi) trong khi 
số học sinh khối lớp 9 toàn tỉnh 
năm nay tăng hơn 500 HS. 

Ông Nguyễn Đình Hùng, 
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho 
rằng lý do khiến nhiều HS khối 
lớp 9 không dự thi vào lớp 10 
là vì các em đã chọn lựa con 
đường học tập khác phù hợp 
hơn như học tại trường THPT tư 
thục, trường nghề. Trên địa bàn 
tỉnh hiện có 3 trường THPT tư 
thục là Quy Nhơn, iSchool, FPT 
Quy Nhơn, ngoài ra còn có các 
trường CĐ tuyển HS tốt nghiệp 
THCS và đào tạo liên thông đã 
“hút” một lượng đáng kể học 
sinh THCS không tham gia thi 
tuyển vào 10.

Trong số 18.447 HS đăng ký 
dự thi, có 17.466 thí sinh dự thi 
vào lớp 10 thường, 981 em thi 
vào lớp 10 chuyên. Năm nay, 
số HS thi vào Trường THPT 
chuyên Chu Văn An (TX Hoài 
Nhơn) tăng 62 em so với kỳ thi 
năm 2021. Ông Dương Trọng 
Anh, Hiệu trưởng Trường THPT 
chuyên Chu Văn An, cho hay: 
“Năm ngoái, trường được giao 
chỉ tiêu tuyển tối đa 245 HS cho 
7 lớp chuyên, và 1 lớp không 
chuyên tối đa 45 HS. Ngoài lớp 
không chuyên tuyển đủ thì các 
lớp chuyên chỉ tuyển được 181 

Cấp học bổng 
toàn phần cho 
10 học sinh lớp 12 
tỉnh Bình Định 

(BĐ) - Thực hiện chương 
trình hợp tác hỗ trợ đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng 
cao của tỉnh Bình Định, năm 
học 2022 - 2023, Trường ĐH 
FPT dành tặng 10 suất học 
bổng toàn phần cho học 
sinh lớp 12 được lựa chọn 
của tỉnh để theo học bậc ĐH  
của trường.

Theo đó, trong danh sách 
tỉnh đề xuất Trường ĐH FPT 
để thống nhất hỗ trợ học bổng 
toàn phần, 10 học sinh này 
đều đạt thành tích cao ở kỳ 
thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 
cuộc thi sáng tạo KHKT, thuộc 
các trường: THPT chuyên Lê 
Quý Đôn (4 học sinh), THPT 
chuyên Chu Văn An (2 học 
sinh), THPT Nguyễn Hồng 
Đạo (1 học sinh),  THPT 
số 1 Phù Cát (1 học sinh),  
THPT số 1 Phù Mỹ (1 học 
sinh), THPT số 3 Tuy Phước  
(1 học sinh).

Học sinh được cấp học 
bổng toàn phần để học tập 
chương trình ĐH tại Trường 
ĐH FPT bao gồm các giai 
đoạn tiếng Anh chuẩn bị và 
9 học kỳ chuyên môn; được 
lựa  chọn bất  kỳ  chuyên 
ngành nào trong các chuyên 
ngành mà trường có tổ chức 
đào tạo; được cấp sinh hoạt 
p h í  2  t r i ệ u  đ ồ n g / t h á n g 
trong thời  gian theo học; 
sau khi hoàn thành chương 
trình ĐH sẽ được xem xét 
để cấp tiếp học bổng học lên 
thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường 
đại  học trong nước hoặc  
nước ngoài.

MAI HOÀNG

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 diễn ra chính thức trong 2 ngày 10 - 11.6, sẽ tuyển 10.584 

học sinh cho hệ công lập; hai trường THPT chuyên mỗi trường tuyển 7 lớp chuyên (tổng số không quá 490 học sinh) 
và hệ không chuyên (tối đa không quá 135 học sinh). Công tác chuẩn bị đang được thực hiện khẩn trương.

Trường 
THPT số 1 
An Nhơn 
rà soát 
công tác 
chuẩn bị 
kỳ thi.                                                                                                                                
Ảnh: M.H

em, thậm chí có lớp chuyên Tin 
chỉ tuyển được 11 em. Năm 
nay HS dự thi nhiều hơn thì sự 
cạnh tranh cũng tốt hơn và có 
thêm nhiều HS chất lượng trúng 
tuyển vào trường”.

Chuẩn bị cơ sở, thiết bị, 
nhân lực

Sau khi chốt số lượng HS 
dự thi, Giám đốc Sở GD&ĐT 
đã ra quyết định thành lập các 
hội đồng coi thi, hội đồng chấm 
thi kỳ thi; chiều 8.6 các chủ tịch, 
phó chủ tịch hội đồng coi thi 
sẽ họp liên quan công tác thi. 
Đồng thời, ủy nhiệm cho hiệu 
trưởng các trường THPT điều 
động cán bộ, giáo viên, phục vụ 
theo đúng số lượng và đúng yêu 
cầu thực tế của các hội đồng coi 
thi. Các hội đồng thi phối hợp 
với công an, y tế của huyện, thị 
xã, thành phố để bố trí người 
tham gia hội đồng. 

Theo đó, toàn tỉnh thành lập  

34 hội đồng thi, với 41 điểm thi 
(773 phòng thi). Có 7 hội đồng thi 
có số lượng thí sinh lớn được bố trí 
2 điểm thi/hội đồng, gồm: Hùng 
Vương (1.103 HS), Trưng Vương 
(1.338 HS), số 1 An Nhơn (774 HS), 
số 2 An Nhơn (877 HS), số 1 Phù 
Cát (847 HS), số 2 Phù Mỹ (746 
HS), Nguyễn Trân (865 HS).

Trước kỳ thi, các địa phương 
và các nhà trường rà soát lại cơ 
sở vật chất để đảm bảo đủ điều 
kiện tổ chức kỳ thi theo quy 
định. Tại tất cả các điểm thi đều 
lắp đặt camera giám sát ở phòng 
lưu trữ đề thi và bài thi. Kỳ thi 
diễn ra ở trạng thái bình thường 
mới, các hội đồng thi vẫn chuẩn 
bị đủ cơ số thuốc và các phòng 
thi dự phòng, phòng cách ly 
Covid-19 theo quy định.

Với 774 HS dự thi, Trường 
THPT số 1 An Nhơn bố trí 2 cơ 
sở thi: Tại cơ sở của trường có 
20 phòng thi, với 480 HS dự thi; 
tại Trường THCS phường Bình 

Định tổ chức 12 phòng thi, với 
294 HS dự thi. Ông Nguyễn Hữu 
Lộc, Hiệu trưởng Trường THPT 
số 1 An Nhơn, cho hay: “Tại 
mỗi điểm thi, ngoài các phòng 
thi chính, chúng tôi đã bố trí sẵn 
sàng 3 phòng dự phòng và 1 
phòng cách ly. Mỗi điểm thi đều 
có 3 công an, 1 nhân viên y tế”.

Tại hội đồng thi Trường 
THPT Hùng Vương, ông Võ 
Kế Phương, Hiệu trưởng nhà 
trường, cho biết: Với số lượng 
thí sinh dự thi lên đến con số 
nghìn, ngoài điểm thi tại chỗ có 
31 phòng thi (744 HS dự thi), 
còn tổ chức điểm thi tại Trường 
THCS Trần Quang Diệu có 15 
phòng thi (359 HS dự thi). Đến 
nay, các công đoạn chuẩn bị cơ 
sở, trang thiết bị phục vụ kỳ thi 
cơ bản hoàn tất. Hiện một số 
lớp 12 vẫn đang ôn tập thi tốt 
nghiệp THPT, do đó chúng tôi 
vẫn liên tục rà soát cơ sở cho 
đến trước ngày thi. MAI HOÀNG

l Môn Ngữ văn - Gắn với chủ đề 
thời sự 

Theo giáo viên Ngữ văn, thí sinh 
(TS) lưu ý bám sát cấu trúc đề thi 
để chủ động phân bố thời gian cho 
từng phần. Với dạng đề nghị luận 
xã hội, TS cần xác định rõ yêu cầu về 
hình thức; đọc kỹ văn bản trích dẫn 
(đặc biệt văn bản ngoài sách giáo 
khoa), nắm chắc vấn đề để không 
“lạc đề”. 

Cô Nguyễn Thị Bích Oanh, khối 
trưởng khối 9 Trường THCS Lê Hồng 
Phong (Quy Nhơn) nhấn mạnh đặc 
biệt việc cập nhật thời sự, theo dõi tin 
tức hằng ngày để “làm mới” nguồn 
dẫn chứng cho bài viết; khi viết, 
tránh liệt kê dẫn chứng hay chỉ sử 
dụng những dẫn chứng mang tính 
“truyền thống”. Bài văn nghị luận 
xã hội không đòi hỏi phải viết thật 
dài mà cần những dẫn chứng sắc sảo, 
tinh tế, thuyết phục.

Phần nghị luận văn học chiếm 
đến 60% điểm bài thi, do đó TS cần 
dành lượng lớn thời gian và công 
sức, tránh bỏ trống hoặc viết quá sơ 
sài. “TS phải nắm chắc nội dung và 
nghệ thuật tác phẩm, có thể hệ thống 

Vài lưu ý quan trọng dành cho các thí sinh 

hóa kiến thức bằng những sơ đồ tư 
duy, để khi viết thỏa sức sáng tạo dựa 
trên kiến thức cơ bản. Tránh thuộc lòng 
từng câu chữ, cả bài rồi viết lại sẽ mất 
đi cái riêng, hoặc sẽ bỏ giấy trắng nếu 
đề ra vào phần “chưa thuộc”, cô Oanh 
nhấn mạnh.

l Tránh những sai lầm 
làm mất điểm Toán

Dựa trên đề thi lớp 10 môn Toán 
của tỉnh những năm qua, thầy Huỳnh 
Duy Thủy, tổ trưởng tổ Toán - Tin, 

Trường THPT chuyên Chu Văn An (TX 
Hoài Nhơn) nhận định đề thi thường 
chạm đến 5 vấn đề, gồm các dạng toán 
“truyền thống”.

Thứ nhất là 2 bài toán nhỏ kiến thức 
liên quan đến rút gọn biểu thức, tính 
giá trị biểu thức, giải phương trình 
hoặc hệ phương trình. Thứ hai, 2 bài 
toán nhỏ liên quan phương trình bậc 
hai có chứa tham số; bài toán về đồ 
thị tương giao giữa parabol và đường 
thẳng. Thứ ba, giải bài toán bằng cách 
lập phương trình, hệ phương trình. 
Thứ tư, bài toán hình học. Thứ năm, bài 
toán liên quan bất đẳng thức, tìm giá trị 
lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, nội dung này 
nhằm phát hiện học sinh thông minh, 
có tố chất học toán.

“Quá trình chấm thi cho thấy có 
nhiều sai lầm TS thường mắc phải 
dẫn đến mất điểm oan. Đó là bài giải 
thiếu hoặc quên đặt điều kiện để biểu 
thức tồn tại; khai căn sai; không kiểm 
tra khi chọn nghiệm; nhầm lẫn khi 
phân tích nhân tử; vận dụng bất đẳng 
thức Cauchy cho các đại lượng tùy ý… 
Tình huống mất điểm nữa là TS trình 
bày bài “nhảy cóc”, không liền mạch; 
thiếu kết luận”, thầy Thủy chia sẻ.

l Chú trọng phương pháp 
làm bài môn Tiếng Anh

Tiếng Anh là 1 trong 3 môn thi 
vào 10, nhưng theo thầy Nguyễn Hữu 
Tài, giáo viên Trường THCS Ngô Mây 
(Quy Nhơn), ở một số TS có tâm lý 
chỉ tập trung 2 môn Toán và Ngữ văn 
(vì nhân hệ số 2), không tập trung ôn 
luyện đúng mực cho Tiếng Anh, đặc 
biệt phương pháp làm bài. TS giải rất 
nhiều đề thi của các năm trước nhưng 
không nắm được phương pháp làm 
bài cho từng phần của đề thi cũng 
sẽ cho kết quả không như mong đợi. 
Nhiều TS học rất tốt nhưng trình bày 
bài làm kém dẫn đến mất điểm. 

Thầy Tài lưu ý TS cần đọc kỹ yêu 
cầu đề. Bởi, nhiều TS làm bài theo thói 
quen hơn là theo phương pháp, rất dễ 
dẫn đến “câu đó có thể đúng nhưng 
sai so với yêu cầu đề”. Sau khi dành 
10 phút nghiên cứu đề, TS cần xem câu 
nào, phần nào có thể làm được thì làm 
trước, không nhất thiết phải làm đúng 
thứ tự của đề. Đồng thời, kiểm soát bài 
làm bằng cách sử dụng bút chì để đánh 
ký hiệu phân biệt; kiểm tra bài làm thật 
kỹ trước khi rời phòng thi. 

HOÀNG ANH

Các trường ở huyện Tuy Phước tổ chức ôn tập cho 
học sinh lớp 9 chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10.                                                        

 Ảnh: X.VINH
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V n E x p r e s s  M a r a t h o n 
Sparkling Quy Nhơn (VMSQ) 
2022 đã nhận được gần 10.000 
đăng ký chạy ở ngày chính thức 
12.6. Bên cạnh đó, giải chạy 
dành cho trẻ em diễn ra trước 
đó 1 ngày cũng nhận được 
khoảng 2.000 đăng ký. Đây là 
số lượng VĐV tham gia đông 
nhất từ trước đến nay, do đó, 
một trong những vấn đề nhận 
được sự quan tâm lớn hiện nay 
là nơi ở cho VĐV cùng những 
dịch vụ kèm theo. 

Liên quan đến các dịch vụ 
lưu trú và ăn uống, Phó Giám 
đốc Sở Du lịch Huỳnh Cao 
Nhất cho biết: “Chúng tôi đã 
sớm công bố thông tin về các 
khách sạn ở TP Quy Nhơn và 
vùng phụ cận, trong đó có một 
số khách sạn đăng ký giảm giá 
phòng cho VĐV dự giải, để mọi 
người có thể đặt phòng trước. 
Qua khảo sát, chúng tôi đảm 
bảo số lượng phòng đủ đáp 
ứng nhu cầu của người chạy, 
dù vậy, có thể có những người 
ở hơi xa khu vực xuất phát. 
Theo quy định, các khách sạn 
đều phải niêm yết giá; Thanh 
tra Sở cũng thường xuyên kiểm 
tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú 
và cơ sở cung cấp dịch vụ ăn 
uống trong việc bán đúng giá, 
đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh 
an toàn thực phẩm”.

Năm nay, sau khi khảo sát 
đường chạy, CA tỉnh đã lên 
phương án phân luồng giao 
thông, thông báo rộng rãi trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng để người dân chủ động 
trong việc di chuyển. Cùng với 
đó, phương án đảm bảo an toàn 

Đội U23 Việt Nam đã trải qua 2 lượt 
trận được đánh giá thành công tại vòng 
bảng vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tuy 
nhiên, để lọt vào tứ kết, điều kiện cần là thầy 
trò HLV Gong Oh Kyun buộc phải thắng 
U23 Malaysia ở trận đấu tối nay (8.6). 

Sau 2 trận hòa, U23 Việt Nam có 2 
điểm, tạm đứng thứ 3 ở bảng C, khi 
U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc cùng 
có 4 điểm. Với cục diện bảng C lúc này, 
Bùi Hoàng Việt Anh cùng các đồng đội 
buộc phải chiến thắng U23 Malaysia 
để nuôi cơ hội đi tiếp vào vòng tứ kết. 
Nếu chúng ta giành được 3 điểm, đây là 
những kịch bản có khả năng sẽ xảy ra: 

U23 Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết 
nếu trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 
Thái Lan có kết quả thắng thua, nhưng 
cũng chỉ đi tiếp với tư cách đội nhì bảng. 

Nếu U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc 
hòa nhau, bảng C sẽ có 3 đội bằng điểm 
nhau (5 điểm); khi đó, U23 Việt Nam 
chắc chắn bị loại nếu U23 Thái Lan và 
U23 Hàn Quốc hòa với tỷ số 3 - 3 trở lên. 

U23 Việt Nam chắc chắn đi tiếp nếu 
U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc hòa 
nhau với tỷ số 0 - 0 hoặc 1 - 1. 

Nếu U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc 
hòa nhau với tỷ số 2 - 2, U23 Thái Lan sẽ 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ U17 
QUỐC GIA 2022:

U17 Bình Định  
khởi đầu thuận lợi

(BĐ) - Chiều 8.6, các đội bóng tham 
dự vòng loại bảng C Giải bóng đá U17 
quốc gia năm 2022 sẽ thi đấu lượt trận 
thứ 2. Ở lượt trận này có 2 cặp đấu 
gồm: U17 Hoàng Anh Gia Lai gặp U17 
Quảng Nam; U17 Quảng Ngãi gặp U17 
Đà Nẵng; đội U17 Bình Định được nghỉ 
lượt này.

Trước đó, ở lượt đấu đầu tiên diễn ra 
chiều 6.6, các cầu thủ trẻ đất Võ đã xuất 
sắc cầm hòa đội chủ nhà U17 Hoàng 
Anh Gia Lai với tỷ số 1 - 1; U17 Quảng 
Nam và U17 Quảng Ngãi cũng chia 
điểm trong trận cầu có cùng tỷ số. Đây 
được coi là khởi đầu tốt của U17 Bình 
Định, khi chỉ cách đây vài ngày, đội 
bóng trẻ đất Võ đã để thua chính U17 
Hoàng Anh Gia Lai trong trận giao hữu 
trên sân Quy Nhơn với tỷ số 0 - 3.

Theo lịch thi đấu, các trận đấu tiếp 
theo của U17 Bình Định ở lượt đi vòng 
loại bảng C Giải bóng đá U17 quốc gia 
năm 2022 lần lượt gặp U17 Quảng Ngãi 
(ngày 11.6), U17 Quảng Nam (14.6), U17 
Đà Nẵng (16.6).                    

                                          ĐỨC MẠNH

VNEXPRESS MARATHON SPARKLING QUY NHƠN 2022:

Phố biển chào đón các vận động viên 
Chỉ còn vài ngày nữa, VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 diễn ra. Đến nay, công tác chuẩn bị cho 

giải đang được các đơn vị khẩn trương thực hiện, hướng đến việc tạo điều kiện tốt nhất cho những người tham gia.

VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 có nhiều 
giải thưởng hơn các giải trước đây. Mỗi cự ly marathon và bán 
marathon sẽ có 3 giải chung cuộc và 5 nhóm giải phân theo lứa 
tuổi. Cự ly 5 km và 10 km sẽ trao giải theo hạng mục nhất, nhì, 
ba. Mỗi người chỉ được nhận một giải thưởng, VĐV đã nhận giải 
chung cuộc sẽ không nhận giải thưởng theo nhóm tuổi. Riêng cự 
ly marathon, năm nay ban tổ chức mở rộng cơ cấu trao thưởng 
tới top 10, thay vì top 5, với hai lứa tuổi từ 31 - 39, 40 - 49. 

Tổng trị giá giải thưởng cho các cự ly là hơn 1 tỷ đồng.

Với số lượng người tham gia đông gấp đôi so với năm 2020, điều nhiều người quan tâm hiện nay là chất lượng dịch vụ 
dành cho VĐV dự giải. 
- Trong ảnh: Các VĐV xuất phát cự ly 5 km tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020.                                                  Ảnh: HOÀNG QUÂN

cho VĐV tham gia giải cũng 
đã được chuẩn bị. Ở giải lần 
này, hầu hết đường chạy ở các 
cự ly đều có sự thay đổi so với 
trước. Điều này nhằm tạo cảm 
giác mới mẻ, đồng thời, giới 
thiệu được những cung đường 
với cảnh quan ấn tượng cho 
runners. Các cự ly 5 km, 10 
km, VĐV chạy quanh đường 
Xuân Diệu - tuyến đường biển 
đẹp nhất TP Quy Nhơn. Ở cự ly  
21 km, các runner chinh phục 
cầu Thị Nại; còn cự ly 42 km, 
các runner sẽ băng qua cánh 
đồng điện gió Phương Mai và 
những cồn cát thơ mộng.

Bên cạnh đó, với việc đường 
chạy năm nay hầu hết đều mới, 
bằng phẳng, thành tích của 
VĐV có thể sẽ được cải thiện 

so với các giải trước. Đồng thời, 
với việc cả 4 cự ly của giải đều 
đạt chuẩn đường chạy và được 
Liên đoàn Điền kinh quốc tế 
AIMS chứng nhận, nên các 
runner có thể sử dụng thành 
tích tại VMSQ 2022 để đăng 
ký dự những giải marathon 
lớn trên thế giới như Boston 

Marathon, Chicago Marathon 
hay New York City Marathon.

Tuy nhiên, một trong những 
thách thức lớn với người chạy 
chính là thời tiết nắng nóng ở 
TP Quy Nhơn. Để đảm bảo sức 
khỏe cho VĐV, năm nay Ban 
tổ chức quyết định đẩy giờ 
xuất phát lên sớm hơn (cự ly 

42 km xuất phát đầu tiên lúc  
3 giờ). Với những VĐV chuyên 
nghiệp, đây là điều kiện lý 
tưởng, khi họ có thể về đích 
lúc thời tiết chưa quá nóng bức. 
Dẫu vậy, với nhiều VĐV phong 
trào tham gia cự ly 42 km, cái 
nắng ngày hè sẽ khiến họ tiêu 
tốn nhiều sức lực. Nhận thấy 
điều này, Ban tổ chức đã lên kế 
hoạch chuẩn bị những bàn tiếp 
nước, đồ ăn nhanh, gel… dọc 
đường chạy để VĐV bổ sung 
năng lượng kịp thời.

Công tác y tế được chú 
trọng không chỉ ở vạch đích mà 
ở suốt đường chạy. Phó Giám 
đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Trung 
cho hay: “Lực lượng y tế hỗ trợ 
cho giải năm nay đông hơn các 
năm trước, chủ yếu được trưng 
dụng từ BVĐK tỉnh, TTYT  
TP Quy Nhơn, Bệnh viện  
Y học cổ truyền và Phục hồi 
chức năng. Từng có kinh 
nghiệm ở các giải trước, lực 
lượng y tế làm nhiệm vụ lần 
này được yêu cầu có thể xử trí 
tốt các trường hợp sốc nhiệt, 
say nắng và những chấn 
thương nhẹ”.

Nhận định đây là một cơ hội 
tốt để quảng bá, giới thiệu hình 
ảnh về quê hương, con người 
Bình Định với du khách, ngay 
từ khi bắt đầu triển khai công 
tác chuẩn bị với các sở, ngành, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang đã yêu cầu các đơn vị 
phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện 
tốt nhất để giải diễn ra thành 
công, tạo được ấn tượng tốt đẹp 
với runners và du khách. Về 
cơ bản, công tác chuẩn bị đến 
nay đã hoàn tất, sẵn sàng đón 
chào các VĐV đến với ngày hội 
của những người yêu thích môn 
chạy bộ.               HOÀNG QUÂN

GIẢI BÓNG ĐÁ U23 CHÂU Á NĂM 2022:

Phải thắng để đi tiếp!

giành ngôi đầu bảng. U23 Việt Nam và 
U23 Hàn Quốc có cùng chỉ số đối đầu 
và phải so sánh điểm fair-play để xếp 
hạng. Chúng ta đang tạm có ưu thế khi 
chỉ phải nhận 1 thẻ vàng từ đầu giải, 
trong khi U23 Hàn Quốc đã phải nhận 
2 thẻ vàng (1 thẻ đỏ).

Phân tích như vậy để thấy rằng, khả 
năng bị loại của U23 Việt Nam vẫn rất 
lớn ngay cả khi chúng ta giành chiến 
thắng. Còn nếu không thắng, chắc chắn 
thầy trò HLV Gong Oh Kyun phải nói 
lời chia tay giải đấu. 

Không có bất ngờ nào từ U23 

Malaysia, khi họ là đội 
bị đánh giá thấp nhất 
ở bảng C. Để thua 2 
trận đều với cách biệt 
3 bàn, “những chú hổ” 
đã chính thức bị loại. 
Dẫu vậy, tinh thần thi 
đấu của các cầu thủ 
U23 Malaysia là điều 
rất đáng ghi nhận. Cả 
trong trận thua trước 
U23 Thái Lan, họ cũng 
đã tạo ra được không 
ít cơ hội nguy hiểm về 
phía khung thành đối 

phương. Tại SEA Games 31, các cầu thủ 
U23 Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn 
mới giành được chiến thắng với cách 
biệt tối thiểu trước đối thủ này.

Bùi Hoàng Việt Anh cùng các đồng 
đội đang có tinh thần tốt, sau khi cầm 
chân đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. 
Nếu biết tận dụng những sơ hở trong 
hàng phòng ngự có phần lỏng lẻo của 
đối phương, họ hoàn toàn có thể nghĩ 
đến một chiến thắng. Nhưng với tinh 
thần không còn gì để mất, U23 Malaysia 
có thể gây ra không ít khó khăn cho các 
học trò HLV Gong Oh Kyun.           LÊ NA

U23 Việt Nam (áo sậm) đang có sự hưng phấn sau khi chơi sòng phẳng 
với U23 Hàn Quốc.                                                                                  Ảnh: thethao.vn
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Bình Định

Tiếp tục nâng cao chất lượng 
 nhân sự lãnh đạo hội quần chúng

Kết luận số 32-KL/TW ngày 30.3.2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, 
Nhà nước giao nhiệm vụ sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của các hội liên quan trên địa bàn tỉnh. 

Trong Kết luận số 32-KL/TW 
(KL 32), Ban Bí thư thống nhất 
thực hiện một số nội dung về 
tiêu chuẩn, điều kiện đối với 
nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch 
hội quần chúng (gọi tắt là lãnh 
đạo hội) do Đảng, Nhà nước 
giao nhiệm vụ. 

Theo đó, lãnh đạo hội phải 
đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện 
theo quy định; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức tốt; có năng 
lực lãnh đạo, quản lý, có kinh 
nghiệm trong công tác quần 
chúng. Đối với lãnh đạo hội còn 
trong độ tuổi lao động thì thực 
hiện theo các quy định chung 
về cán bộ, công chức, viên chức 
trong hệ thống chính trị. Lãnh 
đạo hội đã hết tuổi lao động 
phải có đủ sức khỏe để làm việc; 
có tinh thần trách nhiệm cao, 
năng lực, uy tín cao trong cán 
bộ, hội viên. Lãnh đạo các hội 
chuyên ngành phải có chuyên 
môn phù hợp.

Đối với nhân sự đã hết tuổi 
lao động thì tuổi giới thiệu lần 
đầu hoặc tái cử lãnh đạo hội 
không quá 65 tuổi; đối với chủ 
tịch hội, trường hợp đặc biệt 
không quá 70 tuổi, do cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết 
định. Đối với lãnh đạo hội trong 
độ tuổi lao động khi đến tuổi 
nghỉ hưu thì thực hiện theo quy 

Kết luận số 32-KL/TW thay thế Kết luận số 58-
KL/TW ngày 12.9.2019 của Ban Bí thư về độ tuổi 
tham gia công tác hội, không chỉ áp dụng cho 
hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung 
ương mà còn ở các tỉnh, thành trong cả nước. 

Tại Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định 
65-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán 
bộ do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức theo hình 
thức trực tuyến vào cuối tháng 5.2022, khi mở 

rộng vấn đề trong công tác tổ chức cán bộ, Trưởng 
Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn 
mạnh: Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực 
thuộc Trung ương căn cứ Kết luận số 32-KL/TW 
của Ban Bí thư và tình hình thực tế ở địa phương 
để quy định cụ thể đối với các hội do Đảng, Nhà 
nước giao nhiệm vụ ở địa phương cho phù hợp, 
hiệu quả, phát huy được vai trò lãnh đạo trong 
nâng cao chất lượng hoạt động hội quần chúng.  

Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Nguyễn An Pha (giữa) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Văn học nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
Ảnh: VÂN PHI 

định, trường hợp đặc biệt do 
cấp có thẩm quyền quản lý cán 
bộ xem xét, quyết định. 

Về nhiệm kỳ, chủ tịch hội 
giữ chức vụ không quá 2 nhiệm 
kỳ liên tiếp. Trường hợp đã giữ 
chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp mà 
chưa đến tuổi nghỉ hưu theo 
quy định thì cấp có thẩm quyền 
xem xét, quyết định việc tiếp 
tục giữ chức vụ chủ tịch hay bố 
trí công tác khác. Nhân sự được 
giới thiệu ứng cử lãnh đạo hội 
phải được sự đồng ý của cấp có 
thẩm quyền quản lý cán bộ theo 

phân cấp quản lý cán bộ.
Căn cứ danh sách 30 hội do 

Đảng, Nhà nước giao nhiệm 
vụ ở Trung ương kèm theo  
KL 32, trên địa bàn tỉnh có 17 hội 
là thành viên các hội ở Trung 
ương. Theo ông Nguyễn An 
Pha, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, 
trên cơ sở tiếp tục thực hiện các 
kết luận trước đó của Ban Bí thư, 
KL 32 có những nội dung về tiêu 
chuẩn, điều kiện được quy định 
cụ thể, chặt chẽ hơn. 

Ông Nguyễn An Pha cho 
biết: Hội VHNT tỉnh bám sát  

KL 32 trong công tác chuẩn 
bị nhân sự để tổ chức Đại hội 
nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội VHNT 
tỉnh hiện có 8 chuyên ngành; 
điểm mới theo KL 32 quy định 
lãnh đạo các hội chuyên ngành 
phải có chuyên môn phù hợp là 
rất đúng, cần thiết.

Theo Điều lệ Hội Người cao 
tuổi Việt Nam được sửa đổi, 
bổ sung năm 2017, chỉ có hội 
người cao tuổi ở 13 tỉnh trong 
cả nước đang thực hiện thí điểm 
có ban chấp hành, chủ tịch, phó 
chủ tịch; còn lại các tỉnh, thành 
khác (trong đó có Bình Định) chỉ 
thành lập ban đại diện hội người 
cao tuổi cấp tỉnh, huyện (do Chủ 
tịch UBND tỉnh quyết định). 
Theo ông Phan Thanh Sơn, Phó 
Trưởng Ban đại diện Hội Người 
cao tuổi tỉnh, các thành viên 
được chọn giao nhiệm vụ phụ 
trách Ban đại diện cũng căn cứ 
KL 32, trong những trường hợp 
cụ thể cần có thêm hướng dẫn 
để thực hiện đúng trong thời  
gian tới.                         HOÀI THU

Xác định xây dựng xã đạt chuẩn 
nông thôn mới (NTM) nâng cao là nhiệm 
vụ chính trị quan trọng, ngay sau khi có 
chủ trương của cấp trên, Đảng ủy xã đã 
chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng chi bộ, hội, đoàn thể và từng đảng 
ủy viên để triển khai thực hiện. 

Theo ông Phan Đình Hiệp, Bí thư 
Đảng ủy xã, trong xây dựng xã NTM nâng 
cao, cảnh quan môi trường là một trong 
những tiêu chí khó nhất. Do đó, các chi bộ 
và hội, đoàn thể trong xã đã triển khai đến 
từng đảng viên và hội, đoàn viên phải nêu 

ĐẢNG BỘ XÃ CÁT HƯNG:

Đảng viên gương mẫu, đi đầu xây dựng nông thôn mới nâng cao
Cát Hưng là 1 trong 2 địa phương của huyện 
Phù Cát được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao năm 2021. Để có kết quả 
này, Đảng ủy xã đã tăng cường công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò gương mẫu 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực 
hiện các tiêu chí, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, 
thu hút quần chúng nhân dân tham gia. 

gương trong việc thực hiện. “Tất cả đảng 
viên trong xã đều đăng ký và thực hiện 
việc phân loại rác thải tại nguồn; đi đầu 
trong việc hiến đất, cây cối để mở rộng 
đường giao thông, trồng hoa, cây xanh 
tạo cảnh quan môi trường, đóng góp các 
khoản quỹ ở địa phương… Từ đó, tuyên 
truyền, vận động nhân dân cùng thực 
hiện”, ông Hiệp cho hay.

Đến nay, xã Cát 
Hưng đã tập trung 
nguồn lực để đầu tư 
xây dựng, nâng cấp 
nhiều công trình giao 
thông nông thôn, thủy 
lợi và các công trình 
văn hóa, xã hội khác 
với tổng kinh phí gần 
184,3 tỷ đồng; trong 
đó, nhân dân đóng 
góp gần 8,05 tỷ đồng. 
Xã đã đầu tư mở rộng, 
thảm nhựa hơn 3,7 km 

tuyến đường trục chính và xây dựng, 
nâng cấp nhiều tuyến đường trục thôn, 
liên thôn, đường ngõ, xóm cùng hệ thống 
thủy lợi trên địa bàn đáp ứng nhu cầu đi 
lại, sản xuất của nhân dân. 

Cùng với đó, đã xây dựng 4 tuyến 
đường hoa và lắp đặt hệ thống điện 
chiếu sáng trên 2 km đường giao thông 
nông thôn; xây dựng các tuyến đường 

phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, thanh 
niên tự quản…, góp phần tạo cảnh quan 
môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Thôn Hưng Mỹ 1 nằm ở trung tâm 
xã, được chọn xây dựng khu dân cư kiểu 
mẫu. Ngoài sự hỗ trợ của xã, cấp ủy, Mặt 
trận và chính quyền thôn đã đẩy mạnh 
tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và tham 
gia của tất cả người dân trong thôn. Theo 
đó, người dân đã đầu tư sửa sang nhà 
cửa, trồng hoa, cây cảnh dọc các tuyến 
đường, giữ gìn vệ sinh môi trường… 

Ông Hà Hầu, Bí thư Chi bộ thôn 
Hưng Mỹ 1, cho biết: “Đến nay, tất cả 
đường giao thông trong thôn đều được 
bê tông hóa, đều có điện thắp sáng. 
Thôn còn xây dựng 1 tuyến đường cờ, 
1 tuyến đường hoa; tổ chức được mô 
hình “ngôi nhà xanh” thu gom, phân 
loại rác thải tại chợ Tân Hưng do Chi 
hội Phụ nữ thôn quản lý, với hơn 95% hộ 
dân trong thôn sử dụng dịch vụ thu gom 
rác thải…”.                      TRƯỜNG GIANG

Một góc xã Cát Hưng hôm nay.                                                                         Ảnh: T.G 

(BĐ) - Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã ban hành Chỉ thị số 21-
CT/TU về tăng cường lãnh đạo, 
chỉ đạo đối với các hoạt động 
tư pháp và một số nhiệm vụ cải 
cách tư pháp (CCTP).

Theo Chỉ thị, để tạo chuyển 
biến mạnh mẽ hơn nữa về chất 
lượng, hiệu quả trong hoạt động 
tư pháp và CCTP thời gian tới, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu 
các huyện ủy, thị ủy, thành ủy 
và người đứng đầu cấp ủy tăng 
cường công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt 
động tư pháp và công tác CCTP 
trên địa bàn. 

Tập trung chỉ đạo về tổ chức 
và hoạt động của các cơ quan 
CA, viện kiểm sát, tòa án và thi 
hành án dân sự cùng cấp, nhất là 
trong công tác tuyển dụng, đào 
tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản 
lý cán bộ; công tác đầu tư cơ sở 
vật chất; công tác phối hợp giữa 
các cơ quan liên quan trong cung 
cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, 
tham gia hòa giải, đối thoại và 
tham dự các phiên tòa; giải quyết 
dứt điểm các vụ án, vụ việc tồn 
đọng, kéo dài, có biểu hiện tiêu 
cực gây bức xúc trong dư luận 
xã hội.

Cấp ủy và người đứng đầu 
các cơ quan tư pháp tỉnh chỉ 
đạo đẩy mạnh công tác phối 
hợp trong giải quyết các vụ án, 
vụ việc; rà soát, giải quyết dứt 
điểm các vụ, việc hình sự, dân 
sự, hành chính và thi hành án 
quá hạn, tạm đình chỉ, tồn đọng, 
kéo dài; không để xảy ra án oan, 
sai, bỏ lọt tội phạm, hạn chế án bị 
hủy, sửa do lỗi chủ quan. 

Đồng thời, chủ động tham 
mưu, đề xuất với cấp thẩm 
quyền tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc, giải quyết kịp thời 
các vụ án, vụ việc theo đúng quy 
định của pháp luật. Đẩy mạnh 
củng cố, kiện toàn tổ chức bộ 
máy; chú trọng công tác kiểm 
tra, thanh tra và quản lý công 
chức, công vụ…                M.LÂM

Giải quyết dứt điểm 
các vụ việc có  
biểu hiện tiêu cực  
gây bức xúc dư luận
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Bình ĐịnhNÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Nhằm đánh giá kết quả dự 
án Sinh kế nông thôn tỉnh Bình 
Định - Kết nối hộ nông dân 
và thị trường (2009 - 2013) và 
dự án Rau an toàn Bình Định 
(tháng 6.2016 - 5.2022), đồng 
thời chia sẻ về dự án An toàn 
đập tại Việt Nam, ngày 6.6, 
bà Tredene Dobson, Đại sứ 
New Zealand tại Việt Nam, có 
chuyến thăm và làm việc tại 
tỉnh Bình Định.

Tối ưu hóa hệ thống 
sản xuất nông nghiệp

Theo đánh giá của ngành 
NN&PTNT, điểm nổi bật nhất 
từ các chương trình hợp tác 
của Chính phủ New Zealand 
trong sản xuất nông nghiệp là 
giúp chúng ta nhìn nhận và 
tổ chức lại có hệ thống toàn 
bộ quy trình sản xuất; đào 
tạo, nâng cao năng lực cán bộ 
nông nghiệp từ chuyên môn 
đến quản lý - từ tổ chức, hoạch 
định đến triển khai chính sách. 
Số cán bộ nông nghiệp được 
đào tạo trở thành các giảng 
viên trong việc chuyển giao kỹ 
thuật cho nông dân; rất nhiều 
nông dân đã có kinh nghiệm tổ 
chức làm việc nhóm, biết cách 
thực hành sản xuất tốt theo 
tiêu chuẩn VietGAP. 

Theo ông Kiều Văn Cang, 
Chi cục trưởng Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật (Sở 
NN&PTNT), sản xuất VietGAP 
không còn xa lạ với nông dân 
Bình Định từ những hỗ trợ của 
dự án Rau an toàn Bình Định. 

Sau khi tìm tòi và học hỏi kinh 
nghiệm ở nhiều nơi, năm 2005, ông Đào 
Sanh Đài, ở thôn An Long 2, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh mở vườn ươm 
cây giống để phát triển kinh tế gia đình. 
Hiện nay mỗi năm ông cung cấp ra thị 
trường khoảng 6 triệu cây keo giống.

Ông Đài kể: “Lúc khởi nghiệp, tôi 
gặp không ít khó khăn trong việc ươm 
trồng sao cho phù hợp với thổ nhưỡng 
và khí hậu địa phương, cũng như cách 
chăm sóc, nên cây giống bị chết khá 
nhiều. Sau đó, tôi tiếp tục nghiên cứu 
kỹ thuật cắt hom, giâm hom, đóng bầu, 
tưới nước… áp dụng vào vườn ươm của 
mình. Năm 2012, sau khi tham gia các 
lớp tập huấn nâng cấp vườn ươm, gieo 
tạo cây - con giống, mô hình khuyến 
lâm từ dự án trồng rừng WB3, tôi đã mở 
rộng vườn ươm lên 4 sào, từ đó mọi thứ 
cứ thuận lợi dần”. 

Thông qua các lớp tập huấn, ông Đài 
đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng 
CSXH và Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện 
để đầu tư phát triển vườn ươm, mở rộng 
diện tích lên đến 2 ha. Bên cạnh đó, ông 
còn trồng thêm 1,3 ha cây keo giống để 
cắt hom. Vườn ươm của ông được lắp 

Năm 2022 phấn đấu 
10 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao 

(BĐ) - Thông tin từ Văn phòng Điều 
phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, đơn 
vị đã tham mưu Sở NN&PTNT trình 
UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo xây 
dựng nông thôn mới tỉnh xem xét quyết 
định Kế hoạch các xã thực hiện đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 
trên địa bàn tỉnh gồm 10 xã, cụ thể: 
Nhơn Hải (TP Quy Nhơn), Nhơn Lộc, 
Nhơn An (TX An Nhơn), Phước Nghĩa, 
Phước Quang (huyện Tuy Phước), Cát 
Hanh (huyện Phù Cát), Mỹ Quang, 
Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ), Ân Tường 
Tây (huyện Hoài Ân), xã Bình Tường 
(Tây Sơn). 

Đến nay, toàn tỉnh có 5 đơn vị cấp 
huyện (TX Hoài Nhơn, TX An Nhơn, TP 
Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và huyện 
Phù Cát) được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm 
vụ nông thôn mới; có 83/113 xã (73,45%) 
được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới; 7/113 xã (7,07%) được 
UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao.            QUANG BẢO

Làm giàu từ vườn ươm keo giống

đặt hệ thống tưới phun mưa, áp dụng 
nghiêm túc các quy trình kỹ thuật nhằm 
đảm bảo tỷ lệ cây giống đạt chất lượng 
sống cao nhất. 

Ông Đài chia sẻ: “Giá bán cây giống 
cao hay thấp tùy vào từng thời điểm, 
nhưng tính giá bình quân đạt từ 500 - 
600 đồng/cây. Với khoảng 6 triệu cây 
giống cung cấp ra thị trường mỗi năm, 
tôi lãi hơn 1,5 tỷ đồng”. 

Được biết, ông Đài sẵn sàng chia 
sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật ươm 

cây keo giống và hỗ 
trợ vốn không lấy lãi 
cho bà con nông dân 
ở địa phương để phát 
triển kinh tế. Ngoài 
ra, ông còn tạo điều 
kiện cho các gia đình 
khó khăn mua cây keo 
giống để trồng rừng 
bằng phương thức 
trả dần không tính 
lãi. Hằng năm, ông 
cũng tích cực ủng hộ 
Quỹ Hỗ trợ nông dân 
xã và nhiều quỹ khác, 
tham gia làm từ thiện 

ở địa phương.
Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân xã Canh Vinh, nhận xét: 
Ông Đào Sanh Đài là hội viên nông dân 
tiêu biểu của xã. Nhiều năm liền, ông 
đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh 
doanh giỏi cấp huyện, tỉnh. Hội Nông 
dân xã đang đề xuất hội nông dân các 
cấp đề nghị Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam công nhận ông Đài là nông 
dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

ĐÌNH NGUYÊN

Ông Đài kiểm tra cây keo giống trước khi xuất bán.            Ảnh: Đ. NGUYÊN

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ NEW ZEALAND:

Chuyển giao mô hình phù hợp, 
phát triển nông nghiệp quy mô nhỏ

Theo đánh giá của ngành NN&PTNT, sự hỗ trợ của Chính phủ New Zealand trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, 
giúp cán bộ nông nghiệp và nông dân Bình Định biết cách thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hệ thống lại 
toàn bộ quy trình canh tác, các mô hình điểm, đã tác động và tạo được sự lan tỏa tích cực trên toàn tỉnh.

Tỉnh ta có được hệ thống sản 
xuất rau an toàn hợp chuẩn 
VietGAP phù hợp với thực tế 
của địa phương, đó là điều rất 
đáng quý. Nhưng điểm quý giá 
nhất là từ những điều vừa kể, 
không chỉ cán bộ mà cả nông 
dân đã có nhiều thay đổi trong 
tư duy canh tác.

Chia sẻ về hiệu quả của việc 
tham gia dự án Rau an toàn 
Bình Định, ông Phạm Long 
Thăng, Giám đốc HTXNN 
Phước Hiệp (xã Phước Hiệp, 
huyện Tuy Phước), nói: “Từ dự 
án này, 11 năm trồng rau vừa 
qua của tôi và các thành viên 
HTX thay đổi rất nhiều. Dự án 
giúp tôi từ chỗ chỉ biết trồng 
rau nay còn biết cách tổ chức 
sản xuất, tiếp thị và bán sản 

phẩm chuyên nghiệp. Nhân 
chuyến thăm và làm việc của 
bà Đại sứ hôm nay, tôi chân 
thành cảm ơn sự hỗ trợ của 
Chính phủ New Zealand giúp 
nông dân chúng tôi có những 
thay đổi tích cực thế này”.

50 cán bộ nông nghiệp được 
đào tạo trở thành giảng viên. 
Tất cả những giảng viên, nông 
dân này đều giữ vai trò hạt 
nhân trong việc nhân rộng và 
phát triển vùng rau an toàn 
Bình Định, đưa Bình Định 
thành “thủ phủ” rau khu vực 
miền Trung với định hướng 
đến năm 2025 phát triển 100 
ha rau được cấp chứng nhận 
VietGAP, quy hoạch vùng rau 
trải đều các địa phương với 
diện tích 14.000 ha.

Trao đổi tại buổi làm 
việc với bà Tredene Dobson, 
TS Nguyễn Thị Tố Trân, Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT, chia 
sẻ: “Dự án này đưa tới sự thay 
đổi trong tư duy sản xuất 
nông nghiệp, đưa ra được hệ 
thống phù hợp với sản xuất 
nông hộ nhỏ và vừa, thúc đẩy 
sự phát triển bền vững. Từ 
thành công này, chúng tôi sẽ 
tiếp tục tham mưu UBND tỉnh 
duy trì và nhân rộng thành 
quả của dự án ra toàn tỉnh. 
Đồng thời, mong bà Đại sứ 
quan tâm, kiến nghị Chính 
phủ New Zealand tiếp tục hỗ 
trợ Bình Định trong lĩnh vực 
nông nghiệp”. 

Đại sứ Tredene Dobson 
bày tỏ rất tự hào khi tham 
quan thực tế và thấy rau an 
toàn Bình Định - nhãn hiệu 
Lá Lành bày bán tại hệ thống 
siêu thị hiện đại, được người 
tiêu dùng đón nhận. Và quan 
trọng hơn là nông dân Bình 
Định từ dự án đã học hỏi 
và áp dụng kỹ thuật sản 
xuất rau an toàn hợp chuẩn 
VietGAP hiệu quả, ổn định 
cuộc sống. 

THU DỊU

Nhân rộng thành quả 
Kết thúc dự án, Bình Định 

có 40 nhóm cùng sở thích sản 
xuất rau an toàn với 2.005 
nông dân tham gia; phát triển 
được 80 ha rau được cấp chứng 
nhận hợp chuẩn Vi e t G A P ; 

Dự án này không chỉ giúp nông dân Bình Định nói riêng, 
nông dân Việt Nam nói chung mà còn giúp phía New Zealand có 
thêm kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Mục tiêu cuối cùng mà cả phía New Zealand và 
Việt Nam hướng tới là ngày càng có nhiều nông dân thực hành 
sản xuất rau an toàn hợp chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn cho 
cả người sản xuất và người tiêu dùng. 

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson

Dự án cũng giúp phía New Zealand 
có thêm kinh nghiệm

Đại sứ 
Tredene 
Dobson 
mua rau an 
toàn Bình 
Định - nhãn 
hiệu Lá Lành 
tại Siêu thị 
Co.opmart 
Quy Nhơn. 
Ảnh: THU DỊU
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Sáng 7.6, thông tin từ Bộ Y tế xác nhận 
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn 
đã nộp đơn xin thôi việc.

Chức danh Thứ trưởng do Chính phủ 
bổ nhiệm, do đó, nguyện vọng của Thứ 
trưởng Sơn đang được các cơ quan của 
Chính phủ xem xét.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn sinh 
năm 1964 (58 tuổi), quê quán TP HCM. 
Cuối năm 2018, từ vị trí Giám đốc Bệnh 
viện Chợ Rẫy, ông được bổ nhiệm làm 
Thứ trưởng Bộ Y tế.    (Theo nld.com.vn)

Thứ trưởng Bộ Y tế 
Nguyễn Trường Sơn 
xin nghỉ việc

Ngày 7.6, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó 
Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết, 
lực lượng chức năng đã xác định được 
tàu tông chìm thuyền đánh cá khiến 3 
người tử vong.

“Tàu chở hàng gây ra vụ việc được 
xác định là Thịnh Long 68, xuất phát từ 
Đồng Nai. Khi ra đến vùng biển Quảng 
Nam thì xảy ra vụ việc.

Hiện cục Hàng hải Việt Nam phối 
hợp với BĐBP tạm giữ tàu chở hàng này 
ở Hương Trà - Thừa Thiên Huế để điều 
tra. Bước đầu, chủ tàu này đã thừa nhận 
hành vi của mình”, đại tá Lai nói.

Lực lượng chức năng ứng cứu các ngư dân gặp nạn. 

Tạm giữ tàu hàng vụ đâm chìm tàu cá khiến 3 người tử vong

Trước đó, khoảng hơn 3 giờ ngày 6.6, 
tàu cá QNg 91426 do ông Trần Văn Công 
(47 tuổi, trú Quảng Ngãi) làm thuyền 

trưởng cùng với 7 thuyền viên hành nghề 
pha xúc, đến vị trí cách bờ biển xã Bình 
Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam 
khoảng 7 hải lý về hướng Đông thì xảy 
ra va chạm với một tàu không rõ số hiệu.

Cú va chạm khiến tàu ông Công bị 
chìm, cả 8 ngư dân rơi xuống biển.

Lực lượng chức năng đã vớt được  
7 ngư dân, trong đó có 2 người tử vong, 
5 người khác được đưa vào bờ an toàn. 
Đến 9 giờ sáng cùng ngày, ngư dân mất 
tích còn lại (trú Quảng Ngãi) được tìm 
thấy thi thể.          

 (Theo vietnamnet.vn)

Sáng 7.6, Bộ CA cho biết, Cơ quan CSĐT 
Bộ CA thông báo tìm các nhà đầu tư (người 
bị hại) liên quan đến vụ án “Thao túng thị 
trường chứng khoán”, xảy ra tại Công ty CP 
Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán 
BOS và các công ty có liên quan.

Để phục vụ điều tra, các nhà đầu tư 
(người bị hại) mua mã chứng khoán FLC 

trong giai đoạn từ ngày 23.9 - 10.1.2022; 
mã chứng khoán ROS từ ngày 1.9.2016 
đến nay; mã chứng khoán ART từ ngày 
2.1 - 11.6.2021; mã chứng khoán HAI từ 
ngày 26.6.2017 - 9.2.2018; mã chứng khoán 
AMD từ ngày 26.5.2017 - 13.7.2017 và mã 
chứng khoán GAB từ ngày 19.12.2019 - 
27.11.2020 liên hệ với Cơ quan CSĐT 

Bộ CA (Phòng 4/C01) trước ngày 
29.6.2022 để giải quyết theo quy định của  
pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Số 47 Phạm Văn Đồng, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà 
Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; 
số điện thoại di động: 0912733444.

(Theo dantri.com.vn)

Tìm bị hại trong vụ thao túng thị trường chứng khoán tại FLC

Thành Đoàn Hải Phòng vừa tặng 
bằng khen 3 nam học sinh lớp 10 đã 
dũng cảm cứu cụ bà 70 tuổi bị đuối 
nước cách đây vài ngày.

Trước đó, chiều 4.6, 3 nam sinh 
Phạm Văn Tú, Đỗ Đình Phúc và Đỗ 
Văn Sơn (cùng học lớp 10) đang làm 
thêm tại một quán ăn ở khu vực cầu 
An Dương (TP Hải Phòng) thì Tú phát 
hiện có tiếng người cầu cứu tại khu vực 
cầu An Dương bắc qua sông Tam Bạc. 
Khúc sông này rộng, có dòng chảy xiết.

 Mưa lớn, Thanh Hóa sơ tán khẩn 
cấp hàng trăm người dân ở Mường 
Lát. UBND xã Mường Lý, huyện Mường 
Lát, Thanh Hóa cho biết: Từ rạng sáng 
7.6, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn, nguy 
cơ sạt lở rất cao. Hàng trăm người dân đã 
được sơ tán đến các nơi an toàn để đảm 
bảo an toàn tính mạng và tài sản.

(Theo baotintuc.vn)
 Xuất khẩu cà phê trong 5 tháng 

đầu năm 2022 đạt trên 2 tỷ USD. Theo 
Bộ Công Thương, trong 5 tháng đầu năm 
2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê 
của Việt Nam ước đạt mức 2.251 USD/
tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. 
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
Thương), dự báo giá cà phê thế giới sẽ 
tiếp tục tăng trong thời gian tới, đây là 
cơ hội cho các DN xuất khẩu cà phê nói 
chung; trong đó có DN Việt Nam.

(Theo vietnamplus.vn)
 Một thiếu nữ ở Buôn Ma Thuột, 

Đắk Lắk tử vong sau khi bị mèo cắn. 
Ngày 7.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
(CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận 
trường hợp thứ 2 tử vong do bệnh dại 
từ đầu năm 2022 đến nay. Trong đó có 1 
trường hợp thiếu nữ 16 tuổi ở buôn Cư 
Mblim, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột sau 
khi bị 1 con mèo cắn nhưng không đi tiêm 
phòng, đã tử vong do bệnh dại. Trước đó, 
bệnh nhân được đưa vào điều trị tại BVĐK 
vùng Tây Nguyên, sau đó chuyển viện đến 
Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM nhưng tình 
trạng bệnh không cải thiện.

(Theo nld.com.vn)

UBND TP Đà Nẵng vừa có kế hoạch 
thực hiện chiến lược phát triển nông 
nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên 
địa bàn thành phố.

Kế hoạch đặt mục tiêu tạo chuyển biến 
mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức 
về phát triển “Nông nghiệp sinh thái, 
nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ 
tăng trưởng GDP ngành Nông nghiệp 
giai đoạn 2021 - 2030 đạt bình quân từ 
3 - 3,5%/năm. Phấn đấu thu nhập bình 
quân dân cư nông thôn đến năm 2030 
cao gấp 3 lần so với năm 2020. 

Tầm nhìn đến năm 2050, nông nghiệp 
Đà Nẵng trở thành nông nghiệp đô thị, 
hiện đại, sản phẩm nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, hữu cơ, sinh thái, 
tuần hoàn hướng đến xây dựng nền nông 
nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, 
nông dân văn minh; hình thành được 
những vùng trọng điểm về nông nghiệp, 
nông thôn gắn với phát triển du lịch.

(Theo laodong.vn)

Đà Nẵng phấn đấu 
thu nhập bình quân 
nông thôn cao gấp 3 lần

Chị Vương Toàn Thu Thủy - Bí thư Thành Đoàn  
Hải Phòng tặng bằng khen biểu dương 3 nam 
sinh đã có hành động dũng cảm cứu người.

Tặng bằng khen 3 học sinh Hải Phòng cứu cụ bà đuối nước
Tú cùng hai bạn liền chạy ra bờ 

sông, thấy một người phụ nữ cao tuổi 
(khoảng 70 tuổi) đang chới với dưới 
dòng nước. Tú lập tức lao xuống sông 
tiếp cận người bị nạn, 2 bạn hỗ trợ 
Tú đưa nạn nhân lên bờ, kịp thời cứu 
sống bà cụ.

Hình ảnh 3 nam học sinh cứu người 
đuối nước được chia sẻ và lan tỏa trên 
mạng xã hội, dư luận ngợi khen tinh thần 
dũng cảm cứu người của các bạn trẻ.

(Theo tuoitrethudo.vn)

TIN VẮN

Ngày 7.6, trung tướng Tô Ân Xô - 
Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn 
Bộ CA - cho biết Cơ quan CSĐT (C03), 
Bộ CA đã ra quyết định khởi tố bị can, 
lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh 
Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cơ quan điều tra xác định ông 
Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn làm trái các quy định của 
pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu 
hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá 
hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, 
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài 
sản Nhà nước. 

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực 
hiện khám xét nhà riêng và nơi làm việc 
của ông Long.

Tính đến thời điểm này, ông Long là 
quan chức cao nhất của Bộ Y tế bị khởi 
tố trong vụ án nâng khống giá kit xét 
nghiệm Covid-19 gây bức xúc dư luận.

Cũng trong ngày 7.6, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc ra Quyết định số 658/
QĐ-CTN về việc cách chức Bộ trưởng Bộ 
Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông 
Nguyễn Thanh Long (Quyết định có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày ký). Thứ trưởng 
Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban 
cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế 
được Bộ Chính trị phân công tạm thời 
điều hành Bộ này kể từ ngày 7.6.
 Ngày 7.6, C03, Bộ CA đã ra quyết 

định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 
ông Chu Ngọc Anh - cựu Chủ tịch UBND 
TP Hà Nội.

Bắt cựu Bộ trưởng Y tế, cựu Chủ tịch 
Hà Nội vì liên quan vụ Việt Á

Cơ quan điều tra xác định ông Chu 
Ngọc Anh vi phạm quy định của pháp 
luật trong việc giao, quản lý, sử dụng 
đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc 
gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm 
Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài 
sản Nhà nước.

Thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, 
ông Chu Ngọc Anh giữ chức Bộ trưởng 
Bộ KH&CN.

Cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã 
nhất trí thông qua nghị quyết bãi nhiệm 
chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội 
đối với ông Chu Ngọc Anh; đồng thời 

phân công ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND TP Hà Nội tạm 
thời điều hành UBND TP Hà Nội.
  Diễn biến liên quan, ngày 7.6, 

C03, Bộ CA đã ra quyết định khởi tố bị 
can, lệnh bắt tạm giam đối với cựu Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, để 
điều tra về tội Vi phạm quy định về quản 
lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất 
thoát, lãng phí.

Ông Tạc bị kỷ luật bằng hình thức 
buộc thôi việc vào ngày 6.6, trước đó 
ông bị khai trừ đảng. 

(Theo tuoitre.vn)

Công an đến khám xét tại nhà riêng của ông Chu Ngọc Anh.
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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

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: 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 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 34 - 360C, 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 8.6.2022

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.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

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

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

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

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

B40, cao 1,2 m; 
+ 01 cây dừa; 01 cây mãng cầu ta. 
Giá khởi điểm của tài sản: 629.177.913 đồng (nộp khoản tiền đặt 

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

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

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

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

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày 
tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công 
bố giá: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 27.6.2022 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự  
TX Hoài Nhơn.  

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

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com



THÔNG BÁO
 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022

Tổng cục Thống kê tổ chức tuyển dụng công chức năm 2022, 
trong đó Cục Thống kê tỉnh Bình Định có 07 chỉ tiêu theo vị trí việc 
làm trình độ tối thiểu Đại học, cụ thể:

- Phòng Tổ chức - Hành chính: 01 chỉ tiêu Văn thư, ngạch Chuyên viên.
- Chi cục Thống kê TP Quy Nhơn: 01 chỉ tiêu Thống kê kinh tế, 

ngạch Thống kê viên.
- Chi cục Thống kê TX Hoài Nhơn: 01 chỉ tiêu Thống kê kinh tế, 

ngạch Thống kê viên.
- Chi cục Thống kê huyện Phù Mỹ: 02 chỉ tiêu Thống kê kinh tế, 

ngạch Thống kê viên.
- Chi cục Thống kê huyện Phù Cát: 01 chỉ tiêu Thống kê kinh tế, 

ngạch Thống kê viên.
- Chi cục Thống kê khu vực Tuy Phước - Vân Canh: 01 chỉ tiêu Thống 

kê kinh tế, ngạch Thống kê viên.

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vị trí, chỉ tiêu và yêu cầu 
chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm được quy định tại Thông 
báo số 110/TB-TCTK ngày 30.5.2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục 
Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 
2022 (được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống 
kê tại địa chỉ https://www.gso.gov.vn; Trang thông tin điện tử Cục 
Thống kê tỉnh Bình Định tại địa chỉ https://cucthongke.binhdinh.
gov.vn; Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tại địa chỉ 
https://snv.binhdinh.gov.vn).

l Thời gian và nơi tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 31.5.2022 đến 17 giờ 
ngày 29.6.2022 tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh 
Bình Định, số 70A đường Tôn Đức Thắng, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại liên hệ: 02563.821206 - 0905955411. 

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).

Chuyện tử tế
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quangcaobaobinhdinh@gmail.com
Bình Định

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.
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Bình Định

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256. 3812559 n Quảng cáo: 0256. 3822279 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

TIN VẮN

Ngày 6.6, tại TP Bonn (miền Tây 
nước Đức), đại diện đến từ hơn 200 quốc 
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã 
khởi động các cuộc đàm phán về khí hậu 
nhằm chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 27 
Các bên tham gia Công ước khung của 
LHQ về biến đổi khí hậu (COP27) dự 
kiến diễn ra tại Ai Cập vào cuối năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, 
Thư ký điều hành Công ước khung của 
LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC) 
Patricia Espinosa đã kêu gọi thế giới hành 
động khẩn cấp và tiến hành các cuộc đàm 
phán càng sớm càng tốt. Bà Espinosa 
nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi tất cả các bạn, 
đặc biệt là trong những thời điểm khó 
khăn và thách thức này, không nản chí 
hay tuyệt vọng mà cùng nỗ lực và đoàn 
kết để chống biến đổi khí hậu... Chúng ta 
phải tiếp tục tiến về phía trước”.

Theo bà Espinosa, trọng tâm của hội 
nghị năm nay là việc thực hiện những 
hành động đã được đưa ra kể từ hội 
nghị COP26 diễn ra tại Glasgow (Vương 
quốc Anh) năm ngoái. Trong đó, các vấn 
đề cụ thể mà đại diện các nước sẽ thảo 
luận trong 10 ngày tại Bonn chủ yếu liên 
quan đến viện trợ tài chính cho các quốc 
gia có thu nhập thấp và đang phát triển 

Ngày 7.6, Bộ Y tế Campuchia thông 
báo quốc gia Đông Nam Á này đã loại bỏ 
Covid-19 sau khi bệnh nhân cuối cùng 
mắc căn bệnh này đã bình phục.

Theo tuyên bố của bộ trên, 
Campuchia đã không còn ghi nhận ca 
mắc mới Covid-19 nào trong 31 ngày 
liên tiếp. Kể từ khi đại dịch bùng phát 
vào tháng 1.2020 đến nay, quốc gia 
Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 
136.262 ca mắc, trong đó có 133.206 bệnh 
nhân đã bình phục và 3.056 ca tử vong.

Theo Bộ Y tế, đến nay Campuchia 

đã triển khai tiêm ít nhất 1 mũi vắc 
xin ngừa Covid-19 cho hơn 15 triệu 
người, tương đương 94% trong tổng số  
16 triệu dân của nước này. Trong số này,  
14,3 triệu người, tương đương 89,4% 
dân số, đã tiêm đủ 2 mũi cơ bản. Ngoài 
ra, khoảng 9,25 triệu người, tương 
đương 58%, đã tiêm mũi thứ ba và  
2,58 triệu, tương đương 16%, đã tiêm 
mũi thứ 4. Campuchia sẽ bắt đầu triển 
khai tiêm mũi vắc xin thứ 5 cho các 
nhóm ưu tiên từ ngày 9.6 tới.

(Theo Vietnam+)

Nữ giáo sư người Việt Nguyễn Thị 
Kim Thanh được vinh danh là người 
chiến thắng Giải thưởng liên ngành 
(Interdisciplinary Prize) của Hiệp 
hội Hóa học Hoàng gia Vương quốc 
Anh (RSC) để ghi nhận sự xuất sắc 
trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. 
GS Nguyễn Thị Kim Thanh, đang làm 
việc tại ĐH UCL Vương quốc Anh, giành 
được giải thưởng do những đóng góp 
quan trọng trong nghiên cứu cơ bản về 
tổng hợp hóa học và các phân tích tính 
chất vật lý của vật liệu nano plasmonic 
và từ tính cho các ứng dụng y sinh.

Giải thưởng của Hiệp hội Hóa học 
Hoàng gia Vương quốc Anh là một trong 
những giải thưởng lâu đời và uy tín nhất 
trên thế giới, công nhận những thành tựu 
của các cá nhân, nhóm và tổ chức trong 
việc phát triển chuyên ngành hóa học.

Cho đến nay đã có 60 nhà khoa 
học được Hiệp hội Hóa học Hoàng gia 
Vương quốc Anh vinh danh sau đó nhận 
được giải Nobel cho nghiên cứu của 
mình, như các giáo sư, tiến sĩ Jean-Pierre 
Sauvage, Fraser Stoddart và Ben Feringa 
đạt giải Nobel hóa học năm 2016 và  
GS John B Goodenough đạt giải Nobel 
hóa học năm 2019.                (Theo vtc.vn)

Nhật tuyên 12 năm 
tù với người sát hại 
du học sinh Việt

Tòa án Osaka (Nhật Bản) tuyên án  
12 năm tù đối với bị cáo quốc tịch 
Dominica đã sát hại Trịnh Tú Anh, du 
học sinh gốc Hải Phòng, hồi năm ngoái.

Trong phiên xét xử sáng ngày 6.6, 
tòa án Osaka cho rằng hành động của bị 
cáo Cruz Cabrera Brian Alberto, 27 tuổi, 
quốc tịch Dominica, ban đầu là phòng vệ 
chính đáng. Tuy nhiên, khi Tú Anh kiệt 
sức và cố gắng leo lên bờ, bị cáo tiếp tục 
có “hành vi bạo lực quá mức cần thiết” 
khiến nạn nhân tử vong. Do đó, tòa tuyên 
án 12 năm tù với bị cáo người Dominica.

Cảnh sát Osaka tối 2.8.2021 nhận 
được tin báo Trịnh Tú Anh, sinh năm 
1999, bị hành hung tại khu vực đi bộ 
ven sông cầu Ebisu và đạp xuống sông 
Dotonbori. Đội cứu hộ đã đưa nạn nhân 
đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi. 
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn 
nhân có nhiều vết bầm tím ở đầu và cổ.

(Theo VnExpress.net)

 Bộ Ngoại giao Liên bang Nga 
ngày 6.6 thông báo nước này đã đưa  
61 công dân Mỹ vào danh sách trừng 
phạt, trong đó có Bộ trưởng Tài chính 
Janet Yellen và Bộ trưởng Năng lượng 
Jennifer Granholm. Theo đó, 61 công dân 
này bị cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga.
 Giới chức Hàn Quốc cho biết 

ngày 7.6, nước này và Mỹ đã tiến hành 
cuộc tập trận chung phô diễn sức mạnh 
không quân phối hợp trên biển Hoàng 
Hải, với sự tham gia của 20 máy bay 
chiến đấu, trong đó có máy bay chiến 
đấu tàng hình F-35.
 Ngày 6.6, Bộ trưởng Quốc phòng 

Ấn Độ Rajnath Singh đã thông qua các 
đề xuất mua thiết bị quốc phòng được sản 
xuất trong nước trị giá khoảng 9,8 tỷ USD 
để phiên chế cho các LLVT.
 Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường 

của Cộng hòa Dominica, ông Orlando 
Jorge Mera, đã bị bắn chết ngay trong 
văn phòng của mình hôm 6.6.
 Giới chức Mỹ cho biết một máy 

bay chiến đấu của Hải quân nước này đã 
bị rơi ở sa mạc phía Nam bang California 
vào cuối tuần qua, khiến phi công  
thiệt mạng.            (Theo TTXVN, VOV.VN)

LHQ kêu gọi tiến hành các cuộc 
đàm phán về khí hậu càng sớm càng tốt

hiện đang phải chật vật ứng phó với tác 
động của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, 
hội nghị cũng thảo luận việc các quốc 
gia dự kiến ban hành luật, chính sách 
và chương trình để đưa vào thực thi 
Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ký 

năm 2015, với nội dung chính là hạn chế 
mức tăng nhiệt của Trái Đất ở ngưỡng  
dưới 20C, cũng như nỗ lực cho một mục 
tiêu tham vọng hơn là ở ngưỡng dưới 
1,50C, so với thời kỳ tiền công nghiệp.                         

(Theo TTXVN)

Khí thải bốc lên từ nhà máy ở Saint-Avold, miền Đông nước Pháp.                                                    Ảnh: AFP/TTXVN

Nữ giáo sư người 
Việt được Hiệp hội 
Hóa học Hoàng gia 
Anh vinh danh

GS Nguyễn 
Thị Kim 
Thanh. 
Ảnh: TTXVN

Campuchia tuyên bố đã loại bỏ Covid-19

Người dân chờ tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 
tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 3.5.2021. 

Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tàu Trung Quốc “khảo sát” trong vùng 
đặc quyền kinh tế Nhật Bản

Một tàu hải giám Trung Quốc và tàu của Lực lượng 
bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Ảnh: SCMP/GETTY IMAGES

Nhật Bản phản ứng gay gắt sau 
khi phát hiện một tàu của Chính phủ 
Trung Quốc dường như đang khảo sát 
dưới biển mà không có sự cho phép 
trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 
của Nhật Bản ngoài khơi tỉnh đảo 
Okinawa, Tây Nam nước này.

Theo báo South China Morning 
Post (SCMP) ngày 7.6, Lực lượng bảo 
vệ bờ biển Nhật Bản xác định tàu Trung 
Quốc nói trên là tàu khảo sát Đông 
Phương Hồng 3 (Dong Fang Hong 3),  
hoạt động trong khu vực cách đảo 
Ishigaki khoảng 73 km về phía Bắc 
vào ngày 4.6.

Lúc đó tàu Đông Phương Hồng 3 
ở vị trí cách quần đảo Senkaku/Điếu 
Ngư khoảng 90 km về phía Nam và 
cách Okinawa khoảng 400 km về 
phía Tây.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản 
nói rằng tàu này đã triển khai dây cáp 
ở đuôi tàu và dường như đang tiến 

hành nghiên cứu. Họ đã yêu cầu tàu 
Trung Quốc dừng các hoạt động lại, 
nhưng yêu cầu này đã bị phớt lờ.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã gửi 
công hàm tới Bắc Kinh để phản đối. Họ 
nhấn mạnh “vô cùng đáng tiếc” khi tàu 
Trung Quốc thực hiện nghiên cứu khoa 
học trong vùng EEZ của Nhật Bản mà 
không thông báo hoặc xin phép Tokyo.

(Theo TTO)


