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Sẵn sàng mọi tình huống, chuẩn bị chu đáo
kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 2
u

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân
2
tiếp xúc cử tri phường Đống
Đa 2
u

Tăng tốc

CHUYỂN ĐỔI SỐ
Nhận thức tầm quan trọng và tác động từ chuyển đổi số, các sở, ngành của tỉnh đã chủ động
triển khai nhiều phần việc dựa trên vai trò, nhiệm vụ được giao.
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Thi đua bảo vệ
môi trường tại các
khu công nghiệpu 3

Rèn sức khỏe,
tăng kỹ năng u 4

Chung tay
bảo vệ vùng rừng
giáp ranh

Ngành Y tế ứng dụng phần
mềm trong quản lý hoạt động
tiêm chủng. Ảnh: T.LỢI

HƯỚNG ĐẾN NGÀY TRUYỀN THỐNG THI ĐUA YÊU NƯỚC 11.6:

Hiến máu cứu người là hạnh phúc
Với ông Võ Thành Long (ở thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) và gia đình, cho
đi giọt máu của mình để cứu người là niềm hạnh phúc. Gia đình ông là điển hình tiêu biểu trong
phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh. u 7

Nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác
lâm sản, phá rừng trái pháp luật khu
vực giáp ranh, đầu tháng 6.2022, tỉnh
Bình Định và tỉnh Gia Lai tổ chức Hội
nghị tổng kết quy chế phối hợp bảo vệ
vùng rừng giáp ranh giai đoạn 2017 2022; đồng thời tiếp tục triển khai quy
chế phối hợp giai đoạn tiếp theo. u 5

Nâng cao nghiệp vụ
cứu nạn, cứu hộ u 8
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THỜI SỰ

Sẵn sàng mọi tình huống, chuẩn bị
chu đáo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
(BĐ) - Ngày 8.6, Bộ GD&ĐT
tổ chức Hội nghị trực tuyến với
63 tỉnh, thành trên cả nước về
công tác tổ chức thi tốt nghiệp
THPT năm 2022.
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu
chính ở Hà Nội có Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Thứ
trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu
Độ - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp
quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2022. Tham dự tại điểm cầu
trực tuyến Bình Định có Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang,
Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh
và các thành viên Ban chỉ đạo.
Phát biểu khai mạc hội nghị,
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn
Kim Sơn nhấn mạnh kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm nay cơ bản
giữ ổn định như năm 2021, chỉ
có một số điều chỉnh kỹ thuật.
Thời điểm này, ngành giáo dục
đang hoàn tất những khâu cuối
cùng cho kỳ thi. Trong quá trình
tổ chức thi và kiểm tra, yêu cầu
các địa phương lưu ý hỗ trợ tối
đa cho Sở GD&ĐT chuẩn bị cho
học sinh bước vào kỳ thi một cách
tốt nhất cả về kiến thức, tâm lý;
hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng
xa đi lại, lưu trú. Đặc biệt, các
địa phương quan tâm khâu kiểm

tra, giám sát, đảm bảo an toàn
tuyệt đối trong các khâu đề thi,
chấm thi và các khâu liên quan,
nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật,
trật tự trong kỳ thi.
Báo cáo tại hội nghị, Bộ
GD&ĐT cho biết, kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn
ra từ ngày 6 - 8.7, cả nước có hơn
1 triệu thí sinh dự thi. Trước
đó, Bộ GD&ĐT đã triển khai
thực hiện công tác đề thi, phần
mềm tổ chức thi theo quy định;
tổ chức tập huấn để quán triệt
quy chế, nghiệp vụ tổ chức, công
tác đăng ký dự thi trực tuyến và
nghiệp vụ sử dụng phần mềm
quản lý kỳ thi cũng như chấm
các môn thi trắc nghiệm đến các
địa phương.
Tại Bình Định, theo Sở
GD&ĐT, có 18.601 thí sinh đăng
ký dự thi; bố trí 43 điểm thi với
796 phòng thi. Đến nay đã xây
dựng kế hoạch nhân sự tham
gia kỳ thi với hơn 2.300 người.
Bộ GD&ĐT cũng khẳng định,
dù năm nay, dịch Covid-19 được
kiểm soát, nhưng những ảnh
hưởng của dịch bệnh vẫn còn
hiện hữu. Do đó, Bộ GD&ĐT
đã có phương án tổ chức thi cho
các trường hợp thí sinh có liên
quan đến dịch bệnh, đặc biệt

lường trước, dự phòng những
phát sinh. Đối với thí sinh thuộc
diện F0, có giấy xác nhận của cơ
quan thẩm quyền cấp sẽ được
xét đặc cách tốt nghiệp THPT,
trường hợp thí sinh có nguyện
vọng dự thi phải nộp đơn xin
dự thi, cam kết tuân thủ các quy
định phòng chống dịch Covid-19,
được cha mẹ hoặc người giám
hộ ký xác nhận đồng ý.
Kết luận hội nghị, Thứ
trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu
Độ - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp
quốc gia lưu ý 7 vấn đề quan
trọng trong chuẩn bị, tổ chức kỳ
thi, trong đó nhấn mạnh: Mục
đích thi tốt nghiệp THPT nhằm
đánh giá kết quả học tập của học
sinh sau 12 năm học; lấy kết quả
thi để xét công nhận tốt nghiệp
THPT; làm cơ sở đánh giá chất
lượng dạy, học của trường phổ
thông và công tác chỉ đạo của
các cơ quan quản lý giáo dục.
Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục
đại học, giáo dục nghề nghiệp
có thể sử dụng kết quả thi tốt
nghiệp THPT để tuyển sinh. Tính
chất quan trọng của kỳ thi đòi
hỏi sự nỗ lực, cố gắng để bảo
đảm tổ chức thi “nghiêm túc,
an toàn, chất lượng”.
THU HIỀN

Khánh thành 5 hồ bơi di động và khai giảng
lớp dạy bơi tại TX An Nhơn
(BĐ) - Sáng 8.6, Hội Bảo trợ
bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp
với UBND TX An Nhơn cùng
nhà tài trợ là vợ chồng ông Lê
Ngọc Tú, bà Nguyễn Thị Hiền
(TP Hồ Chí Minh) và Công ty CP
Hiệp Phú (Bà Rịa - Vũng Tàu)
tổ chức khánh thành 5 hồ bơi di
động và khai mạc lớp dạy bơi
hè năm 2022 dành cho trẻ em.
5 hồ bơi di động do Công ty
TNHH Việt Vinh (TP Hồ Chí
Minh) khởi công xây dựng với
tổng kinh phí 775 triệu đồng tại
Trường Tiểu học số 2 phường
Bình Định, Trường THCS Nhơn
An, Trung tâm thể thao xã Nhơn
Phúc, Trường THCS Nhơn Hòa
và Trường THCS Đập Đá. Mỗi
hồ bơi có diện tích hơn 60 m2
(chiều dài 12,6 m; chiều ngang
5,1 m; mực nước là 1,2 m) đảm
bảo đúng tiêu chuẩn bơi an toàn.

Giáo viên Trường THCS Nhơn An dạy bơi cho học sinh tại bể bơi mới đưa vào
sử dụng. 							Ảnh: N.T
Cùng với việc xây các hồ bơi,
ông Đỗ Tấn Việt, Giám đốc Công
ty TNHH Việt Vinh đồng thời
là Ủy viên Liên đoàn Bơi lội TP
Hồ Chí Minh, còn tổ chức huấn
luyện 27 giáo viên một số kiểu
bơi và cách dạy bơi cho học sinh.

Dịp này, Phòng LĐ-TB&XH
TX An Nhơn sẽ mở 3 lớp dạy bơi
hè cho 90 trẻ em. Công ty TNHH
Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu
(TX An Nhơn) tặng 40 bộ đồ bơi
trị giá 6 triệu đồng cho các em
tham gia lớp học.
NGỌC TÚ

DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NỐI VỚI ĐƯỜNG VEN BIỂN TẠI HOÀI NHƠN:

Hoài Nhơn tạm ứng ngân sách tỉnh hơn 7,1 tỷ đồng
để chi trả tiền bồi thường
(BĐ) - Ông Lê Hoàng Nghi,
Giám đốc Sở Tài chính cho biết,
thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh,
Sở Tài chính hướng dẫn UBND
TX Hoài Nhơn tạm ứng ngân
sách tỉnh hơn 7,166 tỷ đồng để
chi trả bồi thường, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng thực hiện dự án
tuyến đường kết nối với đường
ven biển (ĐT 639) thuộc địa bàn
TX Hoài Nhơn. Phía UBND TX
Hoài Nhơn chịu trách nhiệm quản
lý, sử dụng khoản kinh phí được
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tạm ứng đúng mục đích và thực
hiện hoàn ứng khi được bố trí vốn
cho dự án theo đúng quy định.
Dự án tuyến đường kết nối
với ĐT 639 tại TX Hoài Nhơn
dài khoảng 7 km, đi qua địa bàn
các phường: Hoài Thanh Tây,
Hoài Thanh, Tam Quan Nam;
nền đường rộng 22 m, mặt đường
bằng bê tông nhựa rộng 19 m với
4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô
sơ; dải phân cách giữa rộng 2 m;
lề đất rộng 1 m; trên tuyến xây

dựng mới 5 cầu bằng bê tông cốt
thép; hệ thống điện chiếu sáng
để đảm bảo an toàn giao thông
và trồng cây xanh mỹ quan trong
dải phân cách. Dự án có tổng
mức đầu tư 705 tỷ đồng, trong
đó vốn ngân sách Trung ương
400 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân
sách địa phương. Công trình đã
được khởi công ngày 25.4.2022,
dự kiến thi công xây dựng khoảng
24 tháng.
TIẾN SỸ

Bình Định

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Huỳnh Thúy Vân tiếp xúc cử tri
phường Đống Đa
(BĐ) - Sáng 8.6, Phó Chủ
tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy
Vân tiếp xúc cử tri phường
Đống Đa (TP Quy Nhơn) để
thông báo dự kiến nội dung,
thời gian, chương trình kỳ họp
thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII.
Báo cáo kết quả giải quyết các
ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi
đến các cơ quan chức năng của
tỉnh và UBND TP Quy Nhơn
tại những kỳ họp trước. Cùng
tham gia buổi tiếp xúc có đại
biểu HĐND TP Quy Nhơn.
Cử tri phường Đống Đa kiến
nghị nhiều ý kiến liên quan
đến công tác quy hoạch đô thị,
xây dựng hạ tầng giao thông,
hệ thống thoát nước tại các
tuyến hẻm trên địa bàn phường.
Ngoài ra, đề nghị UBND TP
Quy Nhơn sớm đặt tên đường,
gắn bảng số nhà tại Khu quy
hoạch dân cư Bắc sông Hà
Thanh; khắc phục dứt điểm
tình trạng sạt lở núi tại khu

phố 1 để người dân yên tâm
sinh sống.
Cử tri cũng nêu bức xúc về
tình trạng nhiều trường hợp lấn
chiếm vỉa hè, lòng lề đường kinh
doanh, buôn bán, ảnh hưởng
trật tự ATGT và mỹ quan đô
thị. UBND tỉnh cần giải quyết
dứt điểm “nút tắc” tại dự án
Khu đô thị - Du lịch - Văn hóaThể thao hồ Phú Hòa để sớm
hoàn tất việc xây dựng; nhất
là hệ thống đường giao thông
qua khu vực này, tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân đi lại.
Các sở, ngành của tỉnh và TP
Quy Nhơn cần có biện pháp
hữu hiệu điều tiết, đảm bảo
trật tự ATGT tại khu vực nút
giao ngã 5 Đống Đa.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Huỳnh Thúy Vân tiếp thu, ghi
nhận các ý kiến, kiến nghị của
cử tri; hứa sẽ tổng hợp, chuyển
các cấp, các ngành có liên quan
xem xét, giải quyết. VĂN LỰC

TS Nguyễn Thị Như Tú tái đắc cử
Chủ tịch Hội Điều dưỡng Bình Định
(BĐ) - Ngày 8.6, Hội Điều
dưỡng tỉnh tổ chức Đại hội
đại biểu Hội Điều dưỡng tỉnh
Bình Định lần V, nhiệm kỳ
2022 - 2027.
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội
Điều dưỡng tỉnh đã khẳng định
sự phát triển vững mạnh về
mọi mặt. Theo đó, Hội có 1
đề tài cấp viện/bộ; 8 đề tài cấp
tỉnh; 6 đề tài cấp ngành và 150
đề tài cấp cơ sở. Bên cạnh đó,
Hội còn tổ chức các lớp đào tạo
nâng cao năng lực điều dưỡng,
tích cực tổ chức các hoạt động
thiện nguyện...Tính đến cuối
kỳ Đại hội lần thứ IV, nhiệm
kỳ 2017 - 2022, Hội Điều dưỡng
tỉnh có 2.516 hội viên, tăng 234
hội viên so với nhiệm kỳ trước.

Hội Điều dưỡng tỉnh đã đề
ra một số phương hướng hoạt
động nhiệm kỳ V, giai đoạn
2022 - 2027, như: Phát triển
mạng lưới các chi hội Điều
dưỡng phủ sóng toàn tỉnh;
phối hợp với chính quyền, tăng
cường mở các lớp tập huấn,
nâng cao kiến thức, kỹ năng
chăm sóc, quản lý, nghiên cứu
khoa học về điều dưỡng; tiếp
tục mở các lớp đào tạo hộ lý, y
công theo quy định và chương
trình của Bộ Y tế…
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành
gồm 27 thành viên, TS Nguyễn
Thị Như Tú tiếp tục được bầu
làm Chủ tịch Hội Điều dưỡng
Bình Định nhiệm kỳ 2022 - 2027.
		
ĐỖ THẢO

Hướng dẫn DN thực hiện
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động
(BĐ) - Ngày 8.6, Sở LĐTB&XH tổ chức Hội nghị hướng
dẫn thực hiện chính sách hỗ
trợ tiền thuê nhà cho người
lao động theo Quyết định số
08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022
của Thủ tướng Chính phủ. Hội
nghị có sự tham gia của đại
diện lãnh đạo các huyện, Phòng
LĐ-TB&XH các huyện, thị xã,
thành phố, DN có đông lao
động trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị, Sở LĐ-TB&XH
đã thông tin, hướng dẫn về
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động, nhấn mạnh
các điểm lưu ý quan trọng,
hướng dẫn một số vướng mắc
thường gặp trong quá trình
triển khai chính sách.
BHXH tỉnh thông tin về
công tác triển khai chính sách.

Đến thời điểm hiện tại, BHXH
tỉnh đã xác nhận danh sách 121
người lao động (thuộc 6 DN)
tham gia BHXH bắt buộc, đủ
điều kiện đề nghị hỗ trợ tiền
thuê nhà.
Ban Quản lý Khu Kinh tế
tỉnh cho biết: Một số DN đã
lập danh sách gửi về cơ quan
BHXH để xác nhận, một số DN
khác đang rà soát, tổng hợp
danh sách. Sở Tài chính đã trình
UBND tỉnh xem xét cho chủ
trương về nguồn kinh phí thực
hiện, quy trình thanh, quyết
toán thực hiện chính sách.
Xem đây là nhiệm vụ trọng
tâm trong thời gian tới, các đơn
vị nỗ lực triển khai, đảm bảo
thời gian nộp hồ sơ chậm nhất
là hết ngày 15.8.2022.
NGUYỄN MUỘI

Bình Định

THỜI SỰ
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Thi đua bảo vệ môi trường tại các
khu công nghiệp
Với định hướng phát triển công nghiệp bền vững gắn với đô thị thông minh, tỉnh ta đang đẩy mạnh và nâng
cao chất lượng phong trào thi đua bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp. Từ định hướng này, Ban Quản lý
Khu Kinh tế tỉnh đã tích cực rà soát, chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo các DN thực hiện tốt
quy định bảo vệ môi trường.
Từ ngày 1.3.2021 đến
28.2.2022, Ban Quản lý Khu
Kinh tế (BQL KKT) tổ chức điều
tra, khảo sát, thu thập thông tin
về công tác bảo vệ môi trường
(BVMT) và lấy mẫu kiểm nghiệm
chất lượng môi trường (gồm:
Nước thải, khí thải, không khí
xung quanh) tại 158 DN. Kết
quả, có 135 DN được BQL KKT
công nhận đã thực hiện công tác
BVMT năm 2021 với các mức
xuất sắc, tốt và đạt yêu cầu. Cụ
thể: 20 DN được xếp hạng màu
xanh lá cây - đạt loại xuất sắc
(trong đó có 16 DN đạt danh hiệu
DN xanh năm 2020 được tiếp tục
công nhận trong năm 2021); 43
DN xếp hạng màu xanh dươngđạt loại tốt; 72 DN thực hiện đạt
yêu cầu về công tác BVMT.
Tại Khu công nghiệp (KCN)
Nhơn Hòa, nhà máy sản xuất
thức ăn chăn nuôi gia súc, gia
cầm của Công ty TNHH Japfa
Comfeed Việt Nam - chi nhánh
Bình Định là 1 trong 4 DN đạt
danh hiệu DN xanh năm 2021.
Nhà máy bắt đầu hoạt động từ
tháng 11.2020, được đầu tư hoàn
thiện đảm bảo các tiêu chí BVMT
như: Hệ thống mương thu gom
nước mặt, nước thải, kho chứa
chất thải nguy hại, sản xuất, hệ
thống xử lý khí thải; thực hiện
đầy đủ việc ký hợp đồng với đơn
vị chức năng để thu gom, đấu
nối vào hệ thống xử lý nước thải,
vận chuyển, xử lý chất thải rắn
sinh hoạt, chất thải sản xuất, chất

Công ty CP Nước khoáng Quy Nhơn đầu tư dây chuyền sản xuất mới đảm bảo an toàn thực phẩm, BVMT tại nhà máy ở KCN
Long Mỹ. 										
Ảnh: HẢI YẾN
thải nguy hại đúng quy định.
Theo BQL KKT tỉnh, năm
2021, dù bị ảnh hưởng lớn từ
dịch Covid-19, các DN vẫn cố
gắng duy trì và có nhiều nỗ lực
vươn lên để khắc phục khó khăn,
ổn định sản xuất, kết hợp thực
thi hiệu quả công tác BVMT,
nhờ thế, tỷ lệ DN đạt yêu cầu
về công tác BVMT (từ mức đạt
trở lên) lên đến 86% - cao hơn
so với năm 2020 (84,6%).
Ông Phan Anh Triết, Phó Giám

đốc Công ty CP Nước khoáng
Quy Nhơn, cho biết: “Dù bị ảnh
hưởng dịch Covid - 19, chúng tôi
vẫn đầu tư thêm 2 dây chuyền
sản xuất nước khoáng đóng chai
hợp chuẩn ISO 22000:2005. Nhờ
gói đầu tư này, một mặt tăng tính
cạnh tranh cho các sản phẩm nước
uống của Công ty, mặt khác còn
tăng thêm một nấc trong vấn đề
đảm bảo BVMT, củng cố thành
tích DN đạt danh hiệu xanh liên
tục từ năm 2016 đến nay”.

BĐBP tỉnh trao quyết định thăng quân hàm
cho sĩ quan năm 2022
Chiều 8.6, thừa ủy quyền của
Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Thường
vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP
tỉnh đã tổ chức lễ trao quyết
định thăng quân hàm cho 48
cán bộ, sĩ quan BĐBP tỉnh năm
2022. Trong đó, 5 đồng chí được
trao quyết định thăng quân hàm
trung tá, 13 đồng chí được thăng

quân hàm thiếu tá, 7 đồng chí
được thăng quân hàm đại úy, 13
đồng chí được thăng quân hàm
thượng úy, 10 đồng chí được
thăng quân hàm trung úy.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho
các đồng chí được thăng quân
hàm, đại tá Phan Trường Sơn,
Chính ủy BĐBP tỉnh đã đánh giá

cao quá trình công tác, hoàn thành
tốt nhiệm vụ của từng đồng chí và
mong muốn các đồng chí tiếp tục
phấn đấu, học tập, phát huy tốt
hơn nữa tinh thần, trách nhiệm,
xây dựng đơn vị, xây dựng lực
lượng để hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao.
CÔNG CƯỜNG

Ngư dân Nhơn Lý tổ chức lễ hội cầu ngư
vạn đầm Hưng Lương
(BĐ) - Sáng 8.6 (tức mùng
10.5 âm lịch), tại Lăng Ông Nam
Hải vạn đầm Hưng Lương, thôn
Lý Hưng, xã Nhơn Lý (TP Quy
Nhơn), ngư dân Nhơn Lý tổ chức
lễ hội cầu ngư.
Lễ hội cầu ngư vạn đầm Hưng
Lương diễn ra từ ngày 7 - 11.6 (tức
từ mùng 9 - 13.5 âm lịch) với các
nghi lễ, như: Cung nghinh thủy
lục, rước thần Nam Hải nhập
điện (tổ chức trước ngày chính

lễ vào sáng mùng 9.5 âm lịch),
lễ khai tế, lễ cầu quốc thái dân
an, lễ khởi ca… Phần hội có các
hoạt động: Biểu diễn bả trạo, trò
chơi dân gian, thi đấu bóng đá,
bóng chuyền.
Tại các đêm diễn ra lễ hội, địa
phương đã mời đoàn tuồng Nhơn
Hưng biễu diễn phục vụ người
dân và du khách.
Lăng Ông Nam Hải vạn đầm
Hưng Lương là công trình kiến trúc

tín ngưỡng dân gian thờ thần Nam
Hải do nhân dân địa phương tạo
lập vào khoảng thế kỷ XVIII - đầu
thế kỷ XIV. Sau nhiều lần trùng tu,
lăng vẫn giữ được nhiều nét kiến
trúc xưa; đặc biệt, nơi đây hiện
còn lưu giữ 6 sắc phong thần của
các vua triều Nguyễn. Lăng Ông
Nam Hải vạn đầm Hưng Lương
được UBND tỉnh xếp hạng di tích
lịch sử, văn hóa cấp tỉnh vào ngày
12.6.2015.
NGỌC NHUẬN

Rất nhiều DN cố gắng tạo môi
trường xanh - sạch - đẹp tại nơi
làm việc bằng cách trồng thêm
nhiều cây xanh, cỏ, hoa. Nhiều
công ty còn xây dựng khu nghỉ
ngơi, ăn uống, rèn luyện thể thao
cho công nhân sau giờ làm việc
căng thẳng như: Công ty TNHH
Thủy sản An Hải, Công ty TNHH
MTV Hoa Sen Bình Định, Công ty
CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại
Quy Nhơn, Công ty TNHH Sinh
hóa Minh Dương Việt Nam…
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Theo kết quả rà soát của BQL
KKT, tại các KCN trong tỉnh vẫn
còn 23 DN chưa thực hiện đúng
quy định về công tác BVMT,
10 DN hoạt động không đúng
mục tiêu ngành nghề đăng ký
đầu tư. Các DN này không thực
hiện hoặc thực hiện không đầy
đủ, không đạt yêu cầu trong
công tác BVMT định kỳ; chưa có
giải pháp hữu hiệu trong phân
loại, thu gom, quản lý chất thải
công nghiệp; không đầu tư máy
móc, thiết bị để đưa dự án vào
hoạt động sản xuất theo đúng
ngành nghề đăng ký đầu tư ban
đầu (tập trung tại các dự án chế
biến nông sản, chỉ sử dụng nhà
xưởng làm kho chứa)...
Nhằm đưa công tác BVMT
tại KKT Nhơn Hội và các KCN
đi vào nề nếp, trên cơ sở những
quy định mới của Luật BVMT
năm 2020 (có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 1.1.2022), BQL KKT sẽ
phối hợp với các sở, ban, ngành
và chính quyền địa phương tổ
chức phổ biến giáo dục pháp
luật cho các DN; tích cực kiểm
tra, đôn đốc, hướng dẫn và
tạo điều kiện cho các DN khắc
phục các tồn tại trong công tác
BVMT, đặc biệt đối với các DN
thực hiện chưa đạt yêu cầu về
công tác BVMT mà BQL KKT
đã có văn bản nhắc nhở. Theo
ông Nguyễn Thanh Nguyên,
Phó trưởng BQL KKT tỉnh, với
những trường hợp nhắc nhở
nhiều lần nhưng vẫn chây ỳ, kéo
dài thời gian khắc phục thì kiên
quyết đề xuất xử lý nghiêm để
răn đe, góp phần nâng cao hiệu
lực, hiệu quả công tác quản lý
nhà nước.
HẢI YẾN

Thu gom rác, bảo vệ vùng biển
Nhơn Hải
(BĐ) - Ngày 8.6, ông Nguyễn
Tôn Xuân Sáng, Tổ trưởng Tổ
bảo vệ san hô xã Nhơn Hải (TP
Quy Nhơn) cho hay, các thành
viên trong tổ đã ra quân thu
dọn rác thải dưới đáy biển, bắt
sao biển gai để bảo vệ rạn san
hô vùng biển được giao cho tổ
chức cộng đồng địa phương
quản lý.
Hoạt động này nhằm làm
sạch đáy biển, tạo môi trường
thuận lợi cho san hô và các loại
thủy sản sinh trưởng và phát
triển. Các thành viên đã thu gom
được 20 kg rác thải các loại, bắt
4 con sao biển gai.
Thực hiện theo Luật Thủy
sản 2017, đến nay, UBND TP
Quy Nhơn giao tổ chức cộng
đồng bảo vệ nguồn lợi thủy
sản xã Nhơn Hải đồng quản
lý, bảo vệ vùng biển ở khu vực
phía Tây đảo Hòn Khô nhỏ có
diện tích 12,043 ha.
Đây là hoạt động nằm trong
khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ Việt

Thu gom rác thải dưới đáy biển tạo
môi trường trong lành cho san hô và
các loại thủy sản phát triển.
Ảnh: Chi cục Thủy sản Bình Định
Nam thực hiện Luật Thủy sản
2017 với các sáng kiến từ trung
ương đến địa phương” do Trung
tâm Bảo tồn sinh vật biển và
Phát triển cộng đồng phối hợp
Chi cục Thủy sản Bình Định, Tổ
chức cộng đồng bảo vệ nguồn
lợi thủy xã Nhơn Hải thực hiện;
đồng thời hưởng ứng ngày Đại
dương thế giới 8.6.2022. THU DỊU
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Rèn sức khỏe, tăng kỹ năng

Nghỉ hè là quãng thời gian trẻ được vui chơi, giải tỏa căng thẳng sau một năm học tập vất vả. Nhiều em được cha
mẹ cho tham gia các bộ môn vận động theo kiểu “vừa học vừa chơi”, vừa phát triển năng khiếu, vừa tăng cường sức
khỏe, hạn chế các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Ngay khi năm học sắp kết
thúc, chị Bùi Thị Nở (ở phường
Bình Định, TX An Nhơn) đã
tìm lớp dạy bơi cho con. Chị
tâm sự, chứng kiến nhiều vụ
trẻ đuối nước thương tâm, chị
lo lắng và quyết định đưa con
đi học bơi. Tiêu chí hàng đầu
của chị khi tìm lớp là phải chất
lượng, đảm bảo trẻ nắm được
những kỹ năng bơi lội cơ bản.
Bên cạnh đó, vì đây là bộ môn
phải học trực tiếp, cần thường
xuyên thực hành nên đòi hỏi
đội ngũ đứng lớp và cơ sở vật
chất phải tốt thì việc học mới
hiệu quả.
Sau một thời gian tìm hiểu,
chị quyết định cho cả hai con
cùng tham gia lớp học bơi ở
thôn An Cửu, xã Phước Hưng,
huyện Tuy Phước. Địa điểm tuy
khá xa nhà nhưng vì tốt cho
con, chị vẫn kiên trì chở con đi
học. “Từ chỗ không biết bơi,
sau 4 - 5 buổi học, các con đã
có thể tự tin xuống nước, không
còn sợ sệt như trước. Tôi thấy
yên tâm và rất vui vì con mình
được trang bị thêm kỹ năng
vô cùng cần thiết này”, chị Nở
phấn khởi nói.
Trong khi đó, các giáo viên
đứng lớp rất quan tâm, theo sát
sự tiến bộ của học trò. Dõi theo
từng động tác khởi động, cách
thở và di chuyển dưới nước
của học trò, anh Nguyễn Thành
Lâm, phụ trách lớp dạy bơi tại
Nhà văn hóa xã Phước Hưng
(huyện Tuy Phước), cho biết,
anh mở lớp với mong muốn
giúp trẻ ở nông thôn rèn luyện,
nâng cao các kỹ năng như: Bơi
ếch, bơi sải, kỹ năng đảm bảo
an toàn trong môi trường nước,

Trẻ đang học bơi tại lớp dạy bơi của anh Nguyễn Thành Lâm.
cách xử trí khi đến vùng nước
nguy hiểm…
Hiện tại, lớp của anh Lâm
có 40 học viên, phần lớn là
trẻ từ 6 - 14 tuổi. Song song
với việc mở lớp, anh Lâm còn
dạy bơi miễn phí cho trẻ thuộc
diện hộ nghèo, hộ khó khăn;
tạo điều kiện cho trẻ có hoàn
cảnh khó khăn được học bơi
đúng cách.
Cùng với sự quan tâm của
người lớn, tự bản thân trẻ cũng
có ý thức chủ động trau dồi
thêm kỹ năng mềm. Em Đặng
Trân Châu (14 tuổi, ở thị trấn
Tuy Phước, huyện Tuy Phước)
nhờ mẹ đăng ký lớp học võ
để rèn luyện sức khỏe. Thay
vì lựa chọn các môn có phần
nhẹ nhàng hơn như múa, mỹ
thuật, Châu đã chọn võ thuật,
sẵn sàng bị “đo đất”.

“Vì sức khỏe không tốt
nên em thường xuyên đau vặt.
Em muốn học võ để vừa vận
động cho khỏe người, lại có
thể tự bảo vệ bản thân trong
các trường hợp bất trắc. Ngoài
ra, đến lớp học, em được gặp
và quen thêm nhiều bạn mới,
biết thêm nhiều kiến thức bổ
ích nên sẽ chủ động sắp xếp
thời gian để tiếp tục tham gia”,
Châu chia sẻ.
Sự hào hứng của Châu đã
làm cho cậu em họ là Đặng
Đăng Khôi (8 tuổi, ở thị trấn
Tuy Phước) quyết định cùng
học võ với chị. Tuổi còn nhỏ,
nhưng Khôi luôn chăm chỉ
học và tiếp thu nhanh, thường
được khen ngợi làm Khôi say
mê hơn với bộ môn võ thuật
cổ truyền. Thay vì dành thời
gian cho trò chơi điện tử, Khôi

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC

Nhầm lẫn trong việc cấp sổ đỏ,
dân khiếu kiện kéo dài
Gửi đơn đến Báo Bình Định, ông Nguyễn Văn
Ngọc (ở tổ 5, khu phố Đệ Đức 3, phường Hoài
Tân, TX Hoài Nhơn), phản ánh: Năm 1993, gia
đình ông được nhà nước giao quyền sử dụng
đất (sổ đỏ) thửa đất số hiệu 178, tờ bản đồ số 4
với diện tích 2992 m2 tại tổ 5, khu phố Đệ Đức 3;
sử dụng ổn định từ đó đến nay, không có tranh
chấp. Đến năm 2021, ông làm thủ tục cấp đổi lại
sổ đỏ thì phát hiện một phần đất của ông được
cơ quan chức năng của TX Hoài Nhơn cấp cho
ông Phan Văn Đồng (ở tổ 4, khu phố Đệ Đức 3).
Mặc dù ông đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến
nay không được giải quyết.
Theo biên bản làm việc giữa ông Nguyễn Văn
Ngọc và bà Phan Thị Lên (vợ ông Đồng) với cán
bộ phường Hoài Tân ngày 22.4.2022, qua kiểm tra
hồ sơ đất đai đang lưu trữ tại phường và các tài
liệu liên quan do các bên cung cấp, gia đình ông
Ngọc được nhà nước cấp sổ đỏ từ năm 1993, sử
dụng liên tục, không có tranh chấp. Nhưng theo
trích lục do Văn phòng Đăng ký đất đai TX Hoài
Nhơn đo đạc, diện tích đất của ông Ngọc tăng
322 m2; phần diện tích tăng này lại được cấp cho
ông Đồng. Trên thực tế, ông Đồng lại sử dụng

đất trên một mảnh đất thuộc thửa đất số 545
tại tổ 4, khu phố Đệ Đức 3. Phần diện tích tăng
322 m2 kể trên, ông Đồng không sử dụng; trên đất
không xây dựng nhà ở, không có vật kiến trúc,
không trồng hoa màu.
Tại buổi làm việc tại phường Hoài Tân, bà
Phan Thị Lên trình bày: Năm 1996, gia đình bà
có làm đơn xin cấp sổ đỏ diện tích 322 m2 tại một
phần thửa đất số 545. Gia đình bà đang sinh sống
ổn định tại đây, hiện trạng có 2 căn nhà, vật kiến
trúc và các công trình khác.
Cũng theo bà Lên, gần đây bà rất bất ngờ
khi được thông báo thửa đất đã cấp cho bà đang
sử dụng không đúng vị trí. “Đề nghị cấp thẩm
quyền lập hồ sơ cấp lại sổ đỏ đúng với thực tế
trước đây tôi đã có đơn xin cấp sổ tại thửa đất số
545, vì mảnh đất này gia đình tôi đã quản lý và sử
dụng từ trước đến nay hợp pháp, không có tranh
chấp. Còn phần đất do cơ quan có thẩm quyền
đã cấp nhầm, tôi xin trả lại”, bà Lên trình bày.
Các cơ quan chức năng của TX Hoài Nhơn
cần sớm xử lý dứt điểm, tránh tình trạng người
dân khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến tình tình
ANTT tại địa phương.
VĂN LƯU

Ảnh: D.L
thường rủ chị Châu tập thêm
ở nhà. Khôi tâm sự: “Học võ
rất vui vì cơ thể sẽ thêm cứng
cáp, mạnh mẽ. Hơn nữa, nhờ
tập luyện đều đặn nên cân
nặng của em duy trì ở mức
ổn định, không thất thường
như trước”.
Chứng kiến con trẻ hào
hứng với các bộ môn có lợi
cho sức khỏe, chị Nguyễn Thị
Minh Quyên, mẹ của Trân
Châu, chia sẻ: “Nhìn hai chị
em dù đẫm mồ hôi nhưng vẫn
tập luyện, chỉnh động tác cho
nhau, tôi thấy vui vì con biết
lựa chọn những gì tốt cho bản
thân. Bởi vậy, tôi luôn khuyến
khích, ủng hộ con tham gia các
lớp rèn luyện kỹ năng để vừa
tăng cường sức khỏe, lại giúp
tinh thần được thoải mái, tích
cực”.
DƯƠNG LINH

Không có
“đinh tặc” ở
đoạn cầu
Thị Nại
Ngày 8.6, CA TP Quy Nhơn
cho biết thông tin tuyến đường
khu vực đoạn cầu Thị Nại bị rải
đinh do “đinh tặc” trục lợi là
không đúng sự thật.
Cuối tháng 5 vừa qua, lãnh
đạo CA TP Quy Nhơn chỉ đạo
các đội nghiệp vụ của CA thành
phố và Đồn CA Khu kinh tế
Nhơn Hội, CA xã Nhơn Hội
điều tra làm rõ thông tin từ một
số trang Facebook về việc một
số người dân khi tham gia giao
thông trên đường khu vực qua
cầu Thị Nại bị thủng lốp xe do
có người rải đinh. Theo đó, một
chủ tiệm vá xe tại xã Nhơn Hội
có hành vi rải đinh để người
tham gia giao thông trúng đinh,
sau đó đến tiệm sửa chữa với
mức giá cao.
CA TP Quy Nhơn đã làm
việc với anh Phùng Thanh
T. (SN 1978, ở xã Nhơn Hội),
chủ tiệm vá xe tại vòng xoay
thuộc thôn Hội Tân (xã Nhơn
Hội) - địa điểm phản ánh có
rải đinh. Đồng thời, kiểm tra
đoạn đường từ đầu cầu Thị
Nại đến điểm vá xe của anh T.,
phát hiện tại vị trí 8 đế trụ đèn
chiếu sáng đang được Công
ty CP Công viên cây xanh và
chiếu sáng đô thị Quy Nhơn
sửa chữa, thi công trên cầu Thị
Nại có khoảng 40 đinh bị rơi vãi
trong quá trình thi công.
CA TP Quy Nhơn đề nghị
công ty này cần có biện pháp
che chắn an toàn khi làm việc,
thu dọn số đinh rơi vãi trên
đường; không để tình trạng
trên ảnh hưởng đến người tham
gia giao thông, mất ANTT nơi
đang thi công, ảnh hưởng đến
du lịch thành phố.
N.GIANG

Kịp thời hiến tiểu cầu
cứu bệnh nhân nguy kịch
(BĐ) - Sáng 8.6, Hội CTĐ
huyện Tây Sơn nhận được
thông tin khẩn của gia đình ông
Nguyễn Thành Trí, ở xã Tây
Bình cho biết ông bị sốt huyết
dạ dày, mất nhiều máu, cần
tiểu cầu gấp để cấp cứu. Sau
khi nhận tin, Hội CTĐ huyện
cùng với CLB Ngân hàng Máu
sống huyện Tây Sơn cử 3 tình

nguyện viên cùng nhóm máu
với ông Trí kịp thời đến BVĐK
tỉnh hiến tiểu cầu, hỗ trợ ông
Trí qua cơn nguy kịch.
Thời gian qua, CLB Ngân
hàng Máu sống huyện Tây Sơn
đã thực hiện nhiều đợt hiến
máu, hiến tiểu cầu đột xuất
để cứu sống các bệnh nhân
nguy kịch.
NGỌC TÚ

Ngày 8.6, CA huyện An Lão
cho biết đã bắt Đinh Văn Hạnh
(SN 1984, ở xã An Trung, huyện
An Lão), đối tượng bị truy nã về
hành vi trộm cắp tài sản. Thời
điểm bị bắt, đối tượng đã lẩn trốn
nhiều tháng ở các rừng keo của
huyện Hoài Ân, vừa về nhà lấy
thêm lương thực thì bị bắt giữ.
Theo điều tra của CA huyện
An Lão, Đinh Văn Hạnh và anh
Đinh Văn Q. (SN 1994, ở cùng
địa phương) là hàng xóm, đi
chặt keo thuê chung với nhau.
Quá trình làm chung, Hạnh
thấy anh Q. có máy cưa cầm
tay rất tiện cho việc khai thác

keo nên nảy ý định trộm cắp.
Cuối tháng 11.2021, Hạnh điều
khiển xe máy đến nhà Q., lợi
dụng gia đình anh Q. ngủ say,
Hạnh lấy trộm máy cưa đem
về nhà.
Sau khi gây án, sợ anh Q.
phát hiện, Hạnh không đi làm
chung nữa; máy cưa chưa tiêu
thụ được nên đem về nhà cất
giấu. Hạnh chuyển sang địa
bàn huyện Hoài Ân làm thuê
và trốn luôn ở đó.
T.LONG

Bắt kẻ trộm tài sản của hàng xóm
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Chung tay bảo vệ vùng rừng giáp ranh
Nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản, phá rừng trái pháp luật khu vực giáp ranh, đầu tháng 6.2022, tỉnh
Bình Định và tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp bảo vệ vùng rừng giáp ranh giai đoạn 2017 2022; đồng thời tiếp tục triển khai quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo.
Hai tỉnh Bình Định và Gia
Lai có vùng rừng giáp ranh
(RGR) dài trên 120 km trải rộng
trên địa bàn các huyện: Vân
Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và
An Lão (Bình Định) giáp với
các huyện: Đak Pơ, Kbang,
Kông Chro và TX An Khê (Gia
Lai). Vùng RGR này có diện
tích khá lớn, địa hình phức tạp,
hiểm trở, phần lớn là rừng tự
nhiên với nhiều loại gỗ quý,
hiếm và có giá trị kinh tế cao.
Dọc tuyến giáp ranh có nhiều
tuyến đường mòn ra vào rừng,
đây là điều kiện để kẻ gian có
cơ hội xâm nhập để phá rừng,
khai thác, vận chuyển trái pháp
luật các loại lâm sản và động
vật rừng hoang dã.
Để chủ động ngăn chặn kẻ
gian, từ năm 2017 đến nay, lực
lượng kiểm lâm, chính quyền
địa phương và chủ rừng ở vùng
RGR giữa 2 tỉnh đã phối hợp
xây dựng kế hoạch, tổ chức
tuần tra, truy quét, chốt chặn
tại các điểm trọng yếu. Kết quả,
đã tổ chức 302 đợt tuyên truyền
với 6.591 lượt người tham
gia, ký 84 bản cam kết bảo vệ
rừng - phòng chống cháy rừng
(BVR - PCCR). Các cuộc tuần
tra, kiểm tra rừng phối hợp đã
phát hiện 50 vụ việc vi phạm,
trong đó xử lý hình sự 5 vụ,
xử lý vi phạm hành chính 45
vụ; tịch thu 109,512 m3 gỗ các
loại; đồng thời buộc trồng lại
3.500 m 2 rừng sản xuất, phạt
tiền 169 triệu đồng.
Theo đánh giá của ngành
chức năng 2 tỉnh tại Hội nghị,
nhờ phối hợp đồng bộ trong
triển khai công tác quản lý, bảo
vệ vùng RGR, tình hình vi phạm
Luật Lâm nghiệp giảm đáng kể;
tình trạng phá rừng, khai thác gỗ
trái pháp luật, nhất là các loại gỗ
quý hiếm đã được hạn chế; việc

Lực lượng kiểm lâm 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý BVR - PCCR vùng giáp ranh
năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.
Ảnh: THU DỊU
mua bán, vận chuyển lâm sản
trái pháp luật có chiều hướng
giảm. Tuy nhiên, vùng RGR có
địa thế hiểm trở, trữ lượng tài
nguyên rừng cao, trong khi đó
hạ tầng kỹ thuật thông tin liên
lạc ở khu vực này còn yếu, hệ
thống giao thông không thuận
lợi cho các lực lượng chức năng
thực thi công vụ, đây là điều
kiện để kẻ gian có thêm cơ hội
xâm hại rừng.
Từ thực tế này, ngành chức
năng 2 tỉnh Bình Định và Gia
Lai thống nhất, công tác quản
lý rừng, BVR - PCCR trong
năm 2022 và những năm tiếp
theo đòi hỏi phải nâng tầm và
tổ chức chu đáo, chi tiết hơn
nữa. Để bảo vệ tốt diện tích
rừng hiện có, lực lượng kiểm
lâm, chủ rừng của 2 tỉnh cần
tăng cường trao đổi thông tin,
tích cực phối hợp tuần tra, truy
quét bảo vệ rừng; đồng thời
phối hợp với các ban, ngành,

hội, đoàn thể cấp xã cần tập
trung, thực hiện quyết liệt các
giải pháp BVR - PCCR.
Về phía Bình Định, tiếp
tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật về lâm nghiệp. Vận dụng
nhiều hình thức, phương pháp
phù hợp để nâng cao nhận thức
và trách nhiệm của nhân dân,
chủ rừng, chính quyền các cấp,
các ngành trong công tác bảo
vệ rừng; vận động nhân dân
vùng giáp ranh ký cam kết
BVR - PCCR.
Ông Trần Văn Phúc,
Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh
Bình Định, cho hay: Ngành
NN&PTNT chỉ đạo các địa
phương có vùng RGR thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả
các ý kiến chỉ đạo của cấp ủy
Đảng, chính quyền hai tỉnh, của
các huyện về công tác quản lý
BVR - PCCR. Phối hợp với các
địa phương có vùng RGR của

tỉnh Gia Lai để trao đổi thông
tin, tổ chức tuần tra, truy quét,
ngăn chặn kịp thời các hành vi
xâm hại rừng. Đặc biệt, phải
tăng cường công tác quản lý hộ
khẩu, hộ tịch, tạm trú tạm vắng;
các trường hợp dân di cư tự do
cư trú trái phép; kiên quyết xử
lý các đối tượng lợi dụng cư trú
để làm ăn phi pháp ở khu vực
giáp ranh. Đồng thời, tổ chức
giao ban theo tháng để nắm bắt
thông tin, chia sẻ kinh nghiệm,
bài học trong công tác chung
tay bảo vệ vùng RGR.
Cùng quan điểm, ông
Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám
đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai,
cho hay: “Ngành nông nghiệp
tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các
địa phương có vùng RGR với
Bình Định triển khai các nội
dung trong quy chế phối hợp
cùng thực hiện quản lý BVR PCCR vùng giáp ranh”.
THU DỊU

Công nghệ mới giúp người nuôi tôm tăng thu nhập
Tại tỉnh Bình Định, nhiều hộ dân nuôi
tôm thâm canh đã bắt đầu chuyển đổi dần
hình thức nuôi theo hướng công nghệ cao.
Tính đến tháng 4.2022, diện tích ao hồ thả
tôm trên toàn tỉnh đạt 1.728,2 ha, trong
đó diện tích nuôi tôm công nghệ cao là
29,5 ha, chiếm 1,7% . Việc ứng dụng công
nghệ cao vào nuôi tôm thương phẩm chưa
nhiều nhưng đã mở ra hướng đi mới cho
các hộ nuôi tôm trong tỉnh; đồng thời
khẳng định đó là xu thế tất yếu.
Tiếp nối thành công trong việc triển
khai mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng
ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc” trong
các năm 2020 và 2021, năm 2022, Trung
tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục nhân rộng
mô hình này tại xã Cát Khánh, huyện Phù
Cát, để chuyển giao quy trình kỹ thuật
nuôi tôm thẻ chân trắng theo công nghệ
Semi-Biofloc cho nông dân, góp phần nâng
cao năng suất, hiệu quả kinh tế và giảm
thiểu rủi ro dịch bệnh.
Thực hiện mô hình này, hộ tham gia
được Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí mua
con giống và vật tư, được hướng dẫn kỹ

cao (80%). Theo kinh nghiệm
của tôi, nếu không có gì bất
thường, dự kiến sẽ lãi khoảng
350 triệu đồng, cao hơn so với
nuôi kiểu cũ khá nhiều.
Tại hội thảo tổng kết đánh
giá kết quả sau 3 tháng thả
nuôi (tháng 3 đến tháng 6),
đa số hộ nuôi tôm tham gia
thực hiện mô hình đánh giá
cao ưu thế của kỹ thuật mới.
Ông Thái Duyên Hạnh phân
tích thêm, thời tiết năm nay
diễn biến phức tạp, nhiều ao
nuôi trong vùng đã phát sinh
Các hộ dân tham quan mô hình.
Ảnh: THÀNH NGUYÊN bệnh, dịch, buộc phải xả ao
sớm. Tuy nhiên, toàn bộ các ao
thuật trong suốt quá trình nuôi. Ông Thái tôm áp dụng công nghệ Semi-Biofloc đều
Duyên Hạnh, một người nuôi tôm ở Cát sinh trưởng và phát triển tốt. Tôi tin rằng,
Khánh, cho biết: Tôi tham gia thực hiện rồi đây sẽ có thêm nhiều hộ tìm cách áp
mô hình trên ao nuôi rộng 1.500 m2; được dụng công nghệ này để nâng cao hiệu quả
cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tận tình nên kinh tế của nghề nuôi tôm, hạn chế dịch
mọi việc mau chóng trơn tru, kết quả khá bệnh, đảm bảo môi trường nuôi ngày càng
khả quan. Qua 3 tháng thả nuôi, tôm sinh bền vững.
THÀNH NGUYÊN
trưởng và phát triển tốt, đạt tỷ lệ sống

Ban hành kế hoạch
thực hiện đề án
bảo vệ rừng
ven biển
(BĐ) - Thông tin từ Sở
NN&PTNT, UBND tỉnh vừa
ban hành Quyết định số 1699/
QĐ-UBND ngày 31.5.2022 về
việc ban hành Kế hoạch thực
hiện Đề án “Bảo vệ và phát
triển rừng vùng ven biển nhằm
ứng phó với biến đổi khí hậu
và thúc đẩy tăng trưởng xanh
giai đoạn 2021 - 2030” trên địa
bàn tỉnh.
Mục tiêu của kế hoạch này
nhằm thực hiện hiệu quả Đề án
bảo vệ và phát triển rừng ven
biển ứng phó với biến đổi khí
hậu và thúc đẩy tăng trưởng
xanh giai đoạn 2021-2030 theo
Quyết định số 1662/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời quản lý, bảo vệ, sử
dụng bền vững diện tích vùng
rừng ven biển hiện có và diện
tích rừng được trồng mới trong
giai đoạn này. Phát huy hiệu
quả vai trò, chức năng của vùng
rừng ven biển trong việc phòng
hộ và bảo vệ môi trường, hệ
thống kết cấu hạ tầng vùng
ven biển…
QUANG BẢO

TIN VẮN
 Thương vụ Việt Nam
tại Nhật Bản vừa tổ chức giới
thiệu quả vải tươi ở Lễ hội Việt
Nam tại Tokyo năm 2022.

Đây là lần đầu tiên Thương
vụ Việt Nam tại Nhật Bản giới
thiệu hoa quả tươi, sự kiện do
Thương vụ phối hợp với UBND
tỉnh Bắc Giang, Công ty CP Xuất
nhập khẩu Toàn Cầu, Công ty
CP Ameii Việt Nam tổ chức.
Quả vải tươi của Việt Nam được
Nhật Bản cho phép nhập khẩu
kể từ ngày 15.12.2019. Mùa vải
năm 2020, Nhật Bản nhập khẩu
khoảng 40 tấn vải tươi, đến
năm 2021 con số này vọt lên
khoảng 400 tấn. (Theo NNVN)
 Theo Tổng cục Hải quan,
tháng 4, Việt Nam nhập khẩu
255.285 tấn hạt điều, kim
ngạch 373,4 triệu USD. Lũy kế
trong 4 tháng đầu năm, Việt
Nam đã nhập khẩu 728.731 tấn
hạt điều, kim ngạch hơn 1,1 tỷ
USD, giảm 41,8% về kim ngạch
so với cùng kỳ năm ngoái. Việt
Nam nhập khẩu hạt điều nhiều
nhất từ Campuchia; 4 tháng
đầu năm, Việt Nam đã nhập
555.094 tấn, kim ngạch 845,8
triệu USD. Ngoài ra, Việt Nam
còn nhập khẩu nhiều hạt điều
từ: Tanzania (62.937 tấn/gần
93 triệu USD); Bờ Biển Ngà
(46.884 tấn/67 triệu USD);
Ghana (10.684 tấn/14,3 triệu
USD); Nigeria (5.575 tấn/9,2
triệu USD)…
(Theo Báo Công Thương)
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Bình Định

Tăng tốc chuyển đổi số
Nhận thức tầm quan trọng
và tác động từ chuyển đổi số,
các sở, ngành của tỉnh đã chủ
động triển khai nhiều phần
việc dựa trên vai trò, nhiệm
vụ được giao.
Niềm vui ban đầu

Ngành Y tế là một trong
những ngành sớm thực hiện
chuyển đổi số (CĐS). Ông Lê
Quang Hùng, Giám đốc Sở Y
tế, cho biết: Đến nay, các cơ sở
khám, chữa bệnh trong tỉnh
đã áp dụng phần mềm quản
lý hoạt động tiêm chủng mở
rộng. Các bệnh viện, TTYT đã
kết nối liên thông từ tuyến xã
đến tuyến tỉnh, phục vụ cho
việc tuyến trên hỗ trợ tuyến
dưới chẩn đoán bệnh, tư vấn
qua mạng với những trường
hợp bệnh phức tạp. Một số đơn
vị còn triển khai hệ thống phần
mềm quản lý bệnh viện, phần
mềm chuyển tải dữ liệu hình
ảnh, phần mềm nhận và trả kết
quả xét nghiệm; việc in phim
khô sau chụp X - Quang cũng đã
được thay thế bằng hình ảnh số
để dễ dàng lưu thông trên môi
trường internet. CĐS đã xuất
hiện từ khoa khám đến cả hoạt
động quản lý bệnh nhân. Thông
tin về xét nghiệm, chỉ định điều
trị, phẫu thuật của bệnh nhân
được số hóa, lưu trữ một cách
khoa học, lưu trữ cả thông tin
những lần khám, chữa bệnh
trước đó, giúp bác sĩ dễ quản
lý, theo dõi, chẩn đoán, điều trị
cho bệnh nhân. Các cơ sở y tế
trong tỉnh đã sử dụng hóa đơn
điện tử, giúp việc thanh, quyết
toán chi phí khám, chữa bệnh
bằng BHYT của bệnh nhân trở

Ngành Y tế ứng dụng
phần mềm trong quản lý
hoạt động tiêm chủng.
Ảnh: T.LỢI
nên thuận tiện...
Cuối năm 2021, Sở Du lịch đã
ra mắt app “Du lịch Quy Nhơn Bình Định” có nhiều thông tin,
tính năng, giới thiệu về cơ sở lưu
trú, điểm mua sắm, nhà hàng
ẩm thực, khu du lịch, vui chơi,
giải trí,… giúp du khách thuận
lợi khi tìm hiểu thông tin, du
lịch tại Quy Nhơn - Bình Định.
Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc
Sở Du lịch, cho biết: “Vừa qua,
Tổng cục Du lịch đã chấp thuận
đưa Bình Định vào danh sách
các tỉnh, thành triển khai thí
điểm CĐS, với kinh phí hỗ trợ
từ 1 - 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở
còn chuẩn bị xây dựng các cơ
sở dữ liệu để quản lý các cơ sở
lưu trú, điểm đến, nhà hàng ăn
uống… trên địa bàn tỉnh”.
Trong giai đoạn giãn cách
xã hội để phòng, chống dịch
Covid-19, CĐS đã giúp nhiều
cơ sở giáo dục trong tỉnh duy trì
việc dạy và học. Ông Đào Đức

Thanh tra an toàn bức xạ và hạt nhân
(BĐ) - Từ ngày 25.5 đến 24.6,
Đoàn Thanh tra do bà Đào Thị Ái
Thùy, Phó Chánh Thanh tra Sở
KH&CN làm Trưởng đoàn triển
khai kế hoạch thanh tra việc chấp
hành các quy định pháp luật về
an toàn bức xạ và hạt nhân đối

với 52 tổ chức, cá nhân quản lý,
sử dụng nguồn phóng xạ, thiết
bị bức xạ trên địa bàn tỉnh.
Đoàn thanh tra tập trung
kiểm tra các hoạt động liên quan
đến nguồn phóng xạ tiềm ẩn
nguy cơ cao xảy ra mất an toàn

Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT, chia
sẻ: Thời gian này, Sở đã phổ cập
dạy học trực tuyến bằng việc
hướng dẫn các trường lựa chọn
các phần mềm phù hợp, tập
huấn kỹ năng soạn bài, giảng
bài phù hợp với môi trường
trực tuyến. Hiện nay, ngành
đang đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ số và các nền tảng số để
đổi mới nội dung, phương pháp
dạy - học, bồi dưỡng, tập huấn,
kiểm tra - đánh giá. Tập trung
CĐS trong công tác quản lý,
hoàn thiện hệ thống văn phòng
điện tử, cổng dịch vụ công và
một cửa điện tử, thủ tục hành
chính trực tuyến mức độ 3, 4,
xây dựng nền quản trị giáo dục
thông minh. Đầu tư, nâng cấp
trang thiết bị công nghệ thông
tin cho các trường ở vùng khó
khăn hoặc chưa có thiết bị kết
nối. Phát triển dữ liệu, hoàn
thiện cơ sở dữ liệu ngành
GD&ĐT tỉnh về giáo dục mầm

bức xạ hạt nhân, an ninh nguồn
phóng xạ, thiết bị bức xạ trong
các cơ sở hoạt động sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu,
đào tạo, khám chữa bệnh có sử
dụng nguồn phóng xạ, thiết bị
bức xạ.
T. LỢI

non và giáo dục phổ thông, giáo
dục thường xuyên…

Tiếp tục hoàn thiện
cơ chế, chính sách

Tại phiên họp thứ nhất của
Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh, đồng chí
Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh,
đánh giá: Bước đầu việc triển
khai CĐS trên địa bàn tỉnh đã
đem lại những kết quả tích cực.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó
khăn, hạn chế, nhất là về cơ
chế, chính sách để thực hiện. Kế
hoạch CĐS chưa ban hành kịp
thời, dẫn đến các cơ quan, đơn
vị, người đứng đầu còn lúng
túng trong việc triển khai. Hạ
tầng số được đầu tư từ nhiều
nguồn lực, song nhìn chung
còn thiếu đồng bộ. Nguồn lực
CĐS, trong đó có nguồn lực con
người (về đào tạo, bồi dưỡng) và
cả kinh phí phục vụ CĐS chưa
được quan tâm đúng mức…

Bảo tồn thành công 3 loài lan
quý hiếm

Kiểm tra, nghiệm thu mô hình nhà nuôi yến
và nhà sơ chế tổ yến
(BĐ) - Sở KH&CN vừa kiểm
tra, nghiệm thu mô hình nhà
nuôi yến và nhà sơ chế tổ yến
sau thu hoạch tại thôn Tân
Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù
Cát - một trong những phần việc
của Dự án “Ứng dụng tiến bộ
KH&CN xây dựng mô hình nhà
nuôi yến và quy hoạch vùng,

làng nghề nuôi chim yến nhà
tại tỉnh Bình Định”, do Công ty
TNHH Thiên Minh Nano (TP
Quy Nhơn) thực hiện, từ tháng
3.2019 và gia hạn đến hết tháng
8.2022. Dự án được Công ty
TNHH nhà nước MTV Yến Sào
Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa)
hỗ trợ ứng dụng công nghệ.

Đến nay đã xây dựng xong
4 mô hình nhà nuôi yến, đảm
bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật,
như: Số tổ đạt 50 - 100 tổ/nhà;
bầy đàn chim yến ở 150 - 200
cá thể/nhà và 1 mô hình nhà sơ
chế tổ yến sau thu hoạch diện
tích 32 m2.
AN NHIÊN

Tập huấn kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo hướng hữu cơ
(BĐ) - Liên hiệp các Hội
KH&KT Bình Định vừa phối hợp
với Trung tâm Khuyến nông tỉnh
và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
huyện Hoài Ân tổ chức 2 lớp tập
huấn “Hướng dẫn kỹ thuật trồng
bưởi da xanh theo hướng hữu
cơ” tại xã Ân Mỹ và Ân Tường
Tây, thu hút sự tham gia của 100

học viên đến từ 11 xã, thị trấn.
Tại lớp tập huấn, các học viên
được hướng dẫn kỹ thuật chọn
giống, chăm sóc, ngăn ngừa sâu
bệnh, kiểm soát ô nhiễm; các
biện pháp ổn định sản xuất,
nâng cao năng suất và chất lượng
bưởi da xanh.
Lớp tập huấn nhằm giới thiệu

kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo
hướng hữu cơ, góp phần cùng
nông dân nâng cao hơn nữa năng
suất, chất lượng bưởi da xanh - sản
phẩm đặc trưng của địa phương,
giúp người dân ổn định sản xuất,
tăng giá trị sản phẩm để mở rộng
thị trường tiêu thụ.
TRỌNG LỢI

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các
sở, ngành, địa phương cần
chọn một số lĩnh vực trọng
tâm, phục vụ đắc lực việc phát
triển KT-XH của tỉnh để triển
khai CĐS; trong đó, ưu tiên
lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch,
nông nghiệp, công thương, kế
hoạch đầu tư… Phấn đấu đến
năm 2025, Bình Định nằm trong
top 10 toàn quốc về chỉ số chính
quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Để hoàn thành mục tiêu này,
việc tập trung phát triển nguồn
lực, trong đó tính toán, xây
dựng cơ chế, chính sách riêng
về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút
các nguồn nhân lực chất lượng
cao, chuyên gia… để thực hiện
CĐS. Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, quán triệt, học tập, nâng
cao nhận thức của các cấp, các
ngành, cán bộ, đảng viên, cộng
đồng DN, người dân về sự cần
thiết và tính cấp thiết của CĐS
là rất quan trọng.
Ông Ngô Văn Tổng, Giám
đốc Sở Công Thương, cho hay:
Ngoài phát triển thương mại
điện tử trên địa bàn tỉnh, Sở đã
xây dựng kế hoạch triển khai
CĐS đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030. Theo đó, phấn
đấu đến năm 2025 đạt 100%
dịch vụ công trực tuyến mức
độ 4 thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở được cung cấp trên
nhiều phương tiện truy cập khác
nhau; 90% hồ sơ công việc được
xử lý trên môi trường mạng (trừ
hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí
mật nhà nước); tối thiểu 50% sản
phẩm hàng hóa và dịch vụ được
chứng nhận thương hiệu có mặt
trên các sàn thương mại điện tử;
50% các DN nhỏ và vừa hoạt
động trên lĩnh vực công thương
thực hiện CĐS… TRỌNG LỢI

Ban quản lý Khu bảo tồn
thiên nhiên Xuân Liên, huyện
Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa,
đã thực hiện thành công đề tài
khoa học “Bảo tồn, khai thác và
phát triển nguồn gene lan hài
vân bắc (ảnh), lan hài lông và lan
thủy tiên hường vùng Bắc Trung
Bộ (giai đoạn 2017 - 2022)”.
Phó Giám đốc Khu bảo tồn
thiên nhiên Xuân Liên Đỗ Ngọc
Dương cho biết trong thời gian
thực hiện đề tài, Ban quản lý
Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân
Liên đã điều tra 42 tuyến với
chiều dài 325,9 km tại 14 vườn
quốc gia và khu bảo tồn thiên
nhiên thuộc vùng Bắc Trung Bộ
để xác định hiện trạng, vùng
phân bố các loài lan này, tìm giải

pháp bảo tồn, nhân
giống các loài lan
quý này. Đồng thời,
xây dựng được 9 quy
trình kỹ thuật nhân
giống, trồng, chăm
sóc các loài lan và 3
mô hình trồng cây
lan thương phẩm, 1
mô hình vườn giống
gốc với 5.035 cây để
cung cấp vật liệu giống sản
xuất cây thương phẩm.
Đến thời điểm này, Ban
quản lý Khu bảo tồn thiên
nhiên Xuân Liên đã nhân
giống được 45.320 cây lan
của 3 loài bằng phương pháp
nuôi cấy mô (30.000 cây/3 loài),
phương pháp tách mầm (15.000
cây/3 loài).
Hiện 3 loài lan này chỉ còn
mọc rất ít trên các vách núi đá
vôi, hang, sườn núi thuộc các
khu bảo tồn, vườn quốc gia
các tỉnh Bắc Trung Bộ, vì vậy
việc thực hiện thành công đề
tài khoa học trên đã giúp 3 loài
lan này được bảo tồn và tránh
được nguy cơ tuyệt chủng loài.
(Theo TTO)
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Hiến máu cứu người là hạnh phúc
Với ông Võ Thành Long (ở thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) và gia đình, cho đi giọt
máu của mình để cứu người là niềm hạnh phúc. Gia đình ông là điển hình tiêu biểu trong phong trào
hiến máu tình nguyện của tỉnh.
Chiều 8.6, ông Võ Thành Long dẫn
vợ - bà Nguyễn Thị Hồng Thơm xuống
Quy Nhơn mổ cườm mắt. Tranh thủ lúc
đợi vợ, ông chuyện trò về việc hiến máu
tình nguyện của gia đình. Ông cho biết
đã 61 tuổi rồi, cái tuổi theo khuyến cáo
của Bộ Y tế là không nên hiến máu nữa.
“Vậy mà tôi quên luôn, cứ tưởng mình
còn trẻ nên đợt hiến máu tình nguyện
tập trung nào cũng hăng hái đăng ký
tham gia; hay nghe ai cần nhóm máu
của mình thì lại gật đầu ngay”, ông cười
nói. Cao 1,65 m, nặng 58 kg, ông nói
mình “khỏe như voi ấy chứ”, nên còn
muốn cho máu dài dài.
Nhắc đến vợ, ông cười giòn tan:
“Bà ấy hăng hái hiến máu tình nguyện
còn hơn tôi”. Từng là chủ tịch hội phụ
nữ xã, bà Thơm còn tích cực vận động
chị em tham gia hiến máu. Hai người
con, một gái, một trai cũng “mê” hiến
máu cứu người không thua cha mẹ.
Ông “trách” con trai đang làm kế toán
ở Phú Yên “tính toán kỳ cục”. Ai lại
hoãn ngày về thăm cha mẹ, vợ con; đợi
đúng ngày diễn ra buổi hiến máu tình
nguyện tập trung mới về, để “một công
đôi chuyện”.
Tính đến ngày 1.6.2022, 4 thành
viên của gia đình ông Long gồm hai
vợ chồng, con trai, con gái đã hiến máu
tổng cộng 75 lần, riêng ông Long hơn 40
lần. Ông Trần Văn Bài, Chủ tịch UBND
xã Canh Vinh, cho biết: “Thương hiệu”
hiến máu tình nguyện cứu người hàng
chục năm qua đã gắn liền với gia đình
ông Long. Không chỉ hiến máu, những
việc liên quan đến công tác từ thiện
nhân đạo, ông Long đều tham gia đầy
nhiệt tâm. Vài năm trước, theo quy định,
xã không còn chủ tịch Hội CTĐ chuyên
trách, ông Long không làm Chủ tịch Hội

Ông Võ Thành Long không chỉ hiến máu cứu người mà còn tích cực vận động người thân cùng tham
gia hiến máu và các hoạt động từ thiện, nhân đạo. 		
Ảnh: NGUYỄN MUỘI
CTĐ xã nữa nhưng không vì vậy mà vơi
tâm huyết với công tác xã hội nói chung,
hiến máu tình nguyện nói riêng.
“Bằng chứng là đợt hiến máu tập
trung nào ông cũng hô hào, xông xáo
vận động, đăng ký tham gia. Ông là
nhóm trưởng, nắm chắc nhóm máu
hàng chục người trong xã, nghe ai cấp
cứu cần máu là ông huy động xuống
bệnh viện cho máu”, ông Bài thông tin.
Theo Hội CTĐ huyện Vân Canh, xã
Canh Vinh có truyền thống lâu đời về
tinh thần hiến máu tình nguyện cứu
người; nhưng vì nhiều lý do, việc tiếp
nối, lan tỏa tinh thần ấy chưa thật sự
mạnh mẽ như tiềm năng và mong muốn.
Đây cũng là điều ông Long trăn trở bấy
lâu và đang nỗ lực tạo chuyển biến.
“Giúp từng con người cụ thể vượt qua

cơn nguy kịch do thiếu máu hết sức
quan trọng; nhưng quan trọng hơn vẫn
là tinh thần tự nguyện hiến máu cứu
người. Để làm được điều này, công tác
tuyên truyền có vai trò quyết định. Tôi
và các thành viên trong gia đình sẽ nỗ
lực nhiều hơn trong thời gian tới”, ông
Long tâm tình.
Tháng 2.2022, Ban Chỉ đạo vận động
hiến máu tình nguyện tỉnh đã đề nghị
Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến
máu tình nguyện khen thưởng gia đình
ông Long. “Chính ở những nơi phong
trào chưa phát triển mạnh mẽ, sự động
viên, khen thưởng kịp thời sẽ góp phần
tạo động lực lớn để thúc đẩy phong trào
khởi sắc trong thời gian tới”, Chủ tịch
Hội CTĐ tỉnh Hà Văn Cát đánh giá.
NGỌC TÚ

Trẻ em góp sức bảo vệ môi trường
Ngày càng ý thức hơn trong việc bảo vệ môi
trường, nhiều trẻ em nhặt rác tại bãi biển,
giảm thiểu rác thải nhựa tại nơi sống và tích
cực tham gia phong trào tái chế vì một môi
trường xanh trong trường học.
Cuối tuần qua, tham gia hoạt động
dã ngoại, bé Nguyễn Trần Gia Hân (13
tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn)
cùng các bạn tích cực nhặt chai, lọ
nhựa, bì ny lông... vứt bừa bãi trên
biển Quy Hòa. Dưới cái nắng gay gắt
của mùa hè, Hân cầm theo túi đựng,
nhanh nhẹn dọn sạch rác tại khu vực
phụ trách. Em chia sẻ: “Đây là năm
thứ 3 em cùng các bạn được bố mẹ
cho tham gia vào các hoạt động bảo
vệ môi trường. Trời nắng nóng thật,
nhưng được trải nghiệm một ngày lao
động thế này, em thêm hiểu nỗi khổ
của những cô chú công nhân vệ sinh
môi trường”.
Ngoài ra, các bé còn cùng nhau thi
vẽ tranh về chủ đề môi trường, đặc biệt
là về ô nhiễm rác thải nhựa. Nhờ tự
mình trải nghiệm, nhiều trẻ đã hiểu tác
hại của phế liệu nhựa với môi trường,
từ đó tạo thói quen hạn chế sử dụng đồ
nhựa dùng một lần.
Bên cạnh đó, nhiều em đã cùng

Nhóm trẻ tình nguyện nhặt chai, lọ nhựa tại
Quy Hòa.				
người thân sáng tạo mô hình giảm
thiểu rác thải nhựa tại nơi sống. Với
mô hình “Ngôi nhà mơ ước” được làm
từ chai, thùng nhựa, em Chương Thị
Đào (SN 2012, ở phường Ghềnh Ráng,
TP Quy Nhơn) đã gây ấn tượng cho các
cô, chú trong khu phố bởi sự sáng tạo
trong đề xuất và cùng tham gia thực
hiện ý tưởng. Cùng với chai nhựa bỏ
đi, Đào còn đính lên thêm cho ngôi nhà
nhiều chi tiết sinh động như nhân vật
hoạt hình hay bông hoa làm từ giấy do
em tự làm. “Ngoài việc tiện dụng, dễ
làm, ngôi nhà còn thể hiện sở thích của

chúng em về những sản phẩm
thân thiện với môi trường”,
Đào cho biết.
Để trẻ thực sự hiểu về rác
thải nhựa cũng như lợi ích
của việc tái sử dụng các vật
liệu nhựa, cần có sự hướng
dẫn, đồng hành của thầy cô
và cha mẹ. Với hy vọng đem
lại “làn gió mới” cho trẻ
trong tiết học “Hoạt động
trải nghiệm”, cô Trần Thị Hà
Phương (giáo viên Trường
Tiểu học Kim Đồng, TP Quy
bãi biển Nhơn) đã hướng dẫn học sinh
Ảnh: D.N cùng cắt, tạo hình cho nhiều
chai, lọ nhựa khác nhau, tạo
thành nhiều chậu cây ngộ nghĩnh. Sau
đó, chính tay các em sẽ trồng cây, hoa
vào các chậu tái chế ấy rồi phân công
nhau chăm sóc.
Đến nay, “Góc thiên nhiên” với
hơn 20 chậu cây, hoa nhỏ đang tươi
tắn, khoe sắc dưới bàn tay của những
“thợ làm vườn nhí”. Em Hồ Nguyễn
Khánh Ngân, học sinh lớp 1A2, cho
biết: “Chúng em rất thích vườn hoa
nhỏ xinh mà cô hướng dẫn chúng em
làm. Nhờ đó, chúng em thêm hứng thú
với đồ tái chế chứ không sợ khó làm
như trước nữa”.
DIỆU NGỌC

Khai mạc
Hành trình Đỏ
năm 2022

(BĐ) - Ngày 8.6, Ban Chỉ đạo vận
động hiến máu tình nguyện tỉnh đã khai
mạc Hành trình Đỏ năm 2022 tại huyện
Tuy Phước.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hà Văn
Cát, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh (cơ quan
Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến
máu tình nguyện tỉnh) khẳng định: Qua
8 lần tổ chức trước, Hành trình Đỏ/Giọt
hồng đất Võ mang thông điệp Kết nối
dòng máu Việt đã trở thành một chiến
dịch truyền thông, vận động và tổ chức
hiến máu lớn; thu hút nhiều huyện, thị
xã, thành phố tham gia và tiếp nhận được
trên 12.000 đơn vị máu.
Đây là minh chứng rõ nhất cho tính
nhân văn, sức lan tỏa mạnh mẽ của một
hành trình nhân ái vì cộng đồng; góp
phần quan trọng khắc phục tình trạng
khan hiếm máu cho điều trị người bệnh
vào dịp hè hằng năm. Đồng thời, góp
phần nâng cao nhận thức cho hàng
triệu người dân, thêm hiểu biết về hiến
máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm
sinh. Bên cạnh hiến máu, trong khuôn
khổ chương trình còn có các hoạt động:
Thăm, tặng quà cho các bệnh nhân bị
bệnh hiểm nghèo về máu; tôn vinh các
tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia phong
trào và hiến máu nhiều lần... Thông qua
chương trình Hành trình Đỏ/Giọt hồng
đất Võ đã đào tạo, phát triển được hàng
nghìn tình nguyện viên vận động hiến
máu tình nguyện tại các địa phương
trong tỉnh.
Hành trình Đỏ năm 2022 tại huyện
Tuy Phước là hoạt động hưởng ứng
Chương trình xuyên quốc gia Hành trình
Đỏ - Kết nối dòng máu Việt năm 2022, do
Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Bộ Y tế,
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo
Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện
và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức
tại 46 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt
động trên địa bàn tỉnh từ ngày 5.6 -16.7
với chỉ tiêu tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị
máu. 3 ngày hội được tổ chức tại Tuy
Phước, Phù Cát, Quy Nhơn. Ngày hội tại
huyện Tuy Phước đã tiếp nhận 417 đơn
vị máu, vượt chỉ tiêu 17 đơn vị. K.HUÂN

Tiếp nhận tài trợ
xe cứu thương và
nhà văn hóa cộng
đồng chống lũ

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có công văn
gửi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - Chi nhánh Quy Nhơn (BIDV Quy
Nhơn), Sở Y tế, UBND TX Hoài Nhơn về
việc tiếp nhận tài trợ xe cứu thương và
xây dựng nhà văn hóa cộng đồng chống
lũ từ đối tác của BIDV Quy Nhơn.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế
là cơ quan đầu mối, phối hợp làm việc
với BIDV Quy Nhơn và Ngân hàng
Hanabank để tổ chức tiếp nhận 2 xe
cứu thương (1 xe cho BVĐK tỉnh và 1
xe cho Bệnh viện Mắt). Đồng thời giao
UBND TX Hoài Nhơn là cơ quan đầu
mối, phối hợp làm việc với BIDV Quy
Nhơn và Ngân hàng Hanabank để tổ
chức tiếp nhận tài trợ xây dựng 1 nhà
văn hóa cộng đồng chống lũ tại khu
phố Định Bình Nam, phường Hoài
Đức, TX Hoài Nhơn.
THẢO YÊN
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Nâng cao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - cụm VI vòng loại năm 2022, do Bộ CA phối
hợp CA tỉnh Bình Định tổ chức là dịp để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong công tác chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chuyên nghiệp.

Nhờ quá trình chuẩn bị chu
đáo, trong 2 ngày diễn ra Hội
thi (6 - 7.6), 123 VĐV của 7 đơn
vị (cảnh sát PCCC&CNCH,
CA các tỉnh Quảng Ngãi,
Quảng Nam, Ninh Thuận,
Bình Thuận, Phú Yên, Khánh
Hoà và Bình Định) đều hoàn
thành tốt nhiệm vụ.
Đáng chú ý, tại mỗi phần
thi, các VĐV tham gia đều thể
hiện rõ quyết tâm cao, phối
hợp tốt khi liên tiếp vượt qua
các thử thách: Chạy nhanh,
chui qua hầm rào, vượt qua
thang ngang bằng tay; phá
khóa, mở cửa; mang bình khí,
dụng cụ chạy trên đường, bơi
dưới nước và đưa người bị
nạn đến khu vực an toàn…
Các phần thi này đòi hỏi VĐV
phải có thể lực tốt, thuần thục
các động tác chuyên môn.
Đơn cử, tại môn thi CNCH
trong môi trường có khói, khí
độc, các VĐV đều thể hiện tốt
khả năng phối hợp, tốc độ và
thao tác gọn gàng, tận dụng
“thời gian vàng” để hoàn
thành tốt nhiệm vụ cứu nạn
theo đúng yêu cầu.
Bình Định là đội có thời
gian hoàn thành phần thi
sớm nhất và có số điểm cao
nhất trong phần thi này.
Thiếu tá Phan Thanh An, Đội
trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát
PCCC&CNCH (CA tỉnh), chia
sẻ: “CNCH, nhất là trong môi
trường có khói, khí độc luôn
đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải
có sự phối hợp ăn ý, kỹ năng
CNCH chuyên nghiệp. Hội thi
là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ
nâng cao kỹ năng chiến thuật,

Các VĐV của đội chủ nhà Bình Định phối hợp tốt trong phần thi cứu người bị nạn trong môi trường có khói, khí độc. Ảnh: K.A
bản lĩnh trong CNCH, từ đó
vận dụng tốt trong thực tế, góp
phần cứu nguy được người và
tài sản khi xảy ra sự cố”.
Trong khi đó, đại úy Lê
Tây, chiến sĩ Phòng Cảnh sát
PCCC&CNCH (CA tỉnh Quảng
Nam), VĐV tham gia hội thi,
chia sẻ: “CNCH trong môi
trường nước là nội dung mới
rất hay và quan trọng, bởi tình
trạng đuối nước rất đáng lo
ngại. Hội thi là dịp để cán bộ,
chiến sĩ có thêm kinh nghiệm
thực hiện nhiệm vụ CNCH
trong môi trường nước”.
Có thể thấy, Hội thi là sự
kiện quan trọng đánh giá
chất lượng công tác nghiệp

vụ CNCH của từng đơn vị,
địa phương; học hỏi, trao
đổi kinh nghiệm thực tế
trong CNCH. Đồng thời, góp
phần thúc đẩy phong trào
toàn dân tham gia công tác
CNCH cùng lực lượng cảnh
sát PCCC&CNCH, lực lượng
dân phòng, lực lượng PCCC
cơ sở.
Theo đại tá Nguyễn Minh
Khương, Phó Cục trưởng Cục
Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ
CA), khi KT-XH phát triển thì
nguy cơ cháy nổ cũng sẽ tăng
cao; cần chuẩn bị kỹ hơn về
con người, phương tiện, đặc
biệt là năng lực chiến đấu của
lực lượng chữa cháy, CNCH;

người dân cũng cần được
nâng cao kiến thức, kỹ năng
PCCC, CNCH để xử lý ngay
từ đầu.
“Trong định hướng đến
năm 2030, bên cạnh việc đầu
tư nâng cấp trang thiết bị,
phương tiện CNCH hiện đại,
mục tiêu chúng tôi hướng đến
còn là nâng cao năng lực, thể
lực, chiến thuật cho cán bộ,
chiến sĩ; giúp người dân hiểu
hơn về công việc, nhiệm vụ
của chiến sĩ PCCC, nắm kỹ kỹ
năng thoát nạn cho mình và
cứu nạn cho người khác nếu
chẳng may xảy ra sự cố cháy
nổ”, đại tá Khương nói.
KIỀU ANH

TUY PHƯỚC:

Tích cực đưa pháp luật về bình đẳng giới vào cuộc sống

Theo Phòng Tư pháp
huyện Tuy Phước, trên địa
bàn huyện có 4 mô hình ngăn
ngừa, giảm thiểu tác hại của
bạo lực trên cơ sở giới tại xã
Phước Sơn, Phước Lộc, Phước
Thuận và thị trấn Diêu Trì.
Các CLB và tổ phòng, chống
bạo lực giới cũng được thành
lập tại 25 thôn, khu phố trên
địa bàn huyện. Ngoài ra,
huyện còn xây dựng và duy
trì hoạt động đội ngũ cộng
tác viên với gần 3.000 cán bộ
hội, đoàn viên nòng cốt.
Từ đó, mỗi năm có hàng
trăm buổi sinh hoạt, truyền
thông được tổ chức để nâng
cao nhận thức của người dân
trong ngăn ngừa và giảm
thiểu các hệ lụy từ bạo lực
giới, nhất là bạo lực đối với
phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh Luật
Bình đẳng giới, các nội dung
khác được tập trung tuyên
truyền như: Luật Hôn nhân
và gia đình; Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình; các
quy định xử phạt vi phạm

Hội LHPN huyện Tuy Phước tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực gia đình bằng hình thức sân khấu hóa.
Ảnh: M.N
hành chính về bình đẳng giới,
bạo lực gia đình…
Ông Thái Văn Thuận, Chủ
tịch UBND xã Phước Lộc,
cho biết: “Chúng tôi thường
xuyên tuyên truyền pháp luật
về bình đẳng giới, công tác
vì sự tiến bộ phụ nữ thông
qua việc lồng ghép với các
hoạt động phát triển kinh tế,

văn hóa, xã hội. Qua đó, giúp
cán bộ, nhân dân nâng cao
nhận thức, thay đổi hành vi
về bình đẳng giới”.
Bên cạnh đó, các ban,
ngành, hội, đoàn thể và
UBND các xã, thị trấn trên
địa bàn huyện Tuy Phước
thường xuyên tổ chức nhiều
hoạt động thiết thực, thu hút

cán bộ, hội viên, phụ nữ và
nhân dân tham gia. Đơn cử
như các hội thi “Phụ nữ với
pháp luật”, “Phụ nữ với văn
hóa giao thông”…
Đáng chú ý, để thúc đẩy
bình đẳng giới thực chất, các
cấp, ngành, địa phương trên
địa bàn huyện Tuy Phước
quan tâm chú trọng đào tạo
nghề, tạo việc làm cho phụ
nữ. Hiện nay, toàn huyện có
hơn 30.500/52.600 phụ nữ
trong độ tuổi lao động đã
được đào tạo nghề (đạt tỷ lệ
gần 58%).
Theo ông Nguyễn Hùng
Tân, Phó Chủ tịch UBND
huyện Tuy Phước, pháp luật
về bình đẳng giới đi vào cuộc
sống giúp phụ nữ tích cực
phấn đấu, vươn lên. Quyền
lợi về học tập, việc làm,
chăm sóc sức khỏe, nuôi con
của phụ nữ được cải thiện; vị
thế, vai trò của phụ nữ được
khẳng định trong đời sống
xã hội.
MINH NHÂN

Bình Định

Kiểm tra công tác
thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm
hành chính

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban
hành quyết định thành lập
Đoàn kiểm tra công tác thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính năm 2022 trên địa
bàn tỉnh. Theo đó, Đoàn kiểm
tra gồm 8 thành viên, do ông
Trương Đình Hy, Phó Giám đốc
Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn.
Từ ngày 6 - 29.7, Đoàn
kiểm tra tiến hành kiểm tra
tại Sở GTVT, Sở LĐ-TB&XH,
UBND huyện Tây Sơn và
UBND huyện An Lão. Nội
dung kiểm tra gồm công tác
thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính tại đơn vị,
địa phương; các hồ sơ xử lý,
xử phạt vi phạm hành chính
thuộc thẩm quyền trong thời
kỳ kiểm tra theo yêu cầu của
Đoàn kiểm tra.
C.LUẬN

Tuyên truyền pháp
luật về ATGT cho
ĐVTN

(BĐ) - Nhằm góp phần nâng
cao ý thức và kỹ năng tham gia
giao thông an toàn, Đội CSGT Trật tự (CA TX An Nhơn) phối
hợp với Công ty Honda Viễn
Thuận Phát và Xã đoàn Nhơn
Phúc vừa tổ chức chương trình
tập huấn kiến thức ATGT và kỹ
năng lái xe an toàn cho hơn 100
ĐVTN trên địa bàn xã.
Tại đây, ban tổ chức đã
thông tin về tình hình vi phạm
trật tự ATGT và TNGT trên địa
bàn thị xã; hướng dẫn Luật
Giao thông đường bộ và các
quy định về mức xử phạt vi
phạm hành chính. Đồng thời,
hướng dẫn cách thức tham
gia giao thông an toàn thông
qua những tình huống cụ thể,
thường gặp để mọi người nắm
bắt và áp dụng trong quá trình
giao thông.
N.LINH

Ô tô tải nhiều vi
phạm bị tạm giữ

Sáng 8.6, trong lúc làm
nhiệm vụ tại Km1216 trên QL1,
đoạn qua địa bàn thôn Trung
Thành, xã Phước Lộc, huyện
Tuy Phước, tổ CSGT thuộc Trạm
CSGT Tuy Phước phát hiện ô tô
tải biển số 49C - 060.06, do tài xế
Nguyễn Xuân Trung (39 tuổi, ở
tỉnh Nghệ An) điều khiển theo
hướng Nam - Bắc, có dấu hiệu
vi phạm tải trọng. Tổ CSGT đã
ra tín hiệu dừng và yêu cầu đưa
phương tiện vào Trạm để kiểm
tra tải trọng nhưng tài xế không
chấp hành. Ngoài ra, tài xế cũng
không xuất trình giấy phép lái
xe, giấy tờ xe và các giấy tờ liên
quan đến hàng hóa trên xe.
Lực lượng chức năng đã niêm
phong và đưa phương tiện vi
phạm về nơi tạm giữ.
THIÊN KHÁNH

Bình Định

TRONG NƯỚC

THỨ NĂM, 9.6.2022

toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Trồng thêm 60.000
cây xanh khu vực
rừng đầu nguồn
Tây Nguyên

Phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một
Việt Nam xanh” ngày 8.6 tại Hà Nội.
Đây là mục tiêu mà Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh đặt ra tại lễ phát
động chương trình “Triệu cây xanh Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 (tổ
chức ngày 8.6 tại Hà Nội). Chương trình
nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của
đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân
dân về bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước,
ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn kết
cộng đồng.
Trong năm 2022, chương trình dự
kiến trồng 50.000 cây trồng mới rừng
đầu nguồn (khoảng 40 ha) tại Đắk Lắk
và Đắk Nông và đồng thời, từ chương
trình vận động trồng thêm 10.000 cây.
Chương trình góp phần thực hiện thành
công Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của
Chính phủ và mục tiêu trồng mới 100
triệu cây do Trung ương Đoàn xác lập
trong giai đoạn 2021 - 2025.
Các hoạt động cụ thể như trồng cây
ảo, chạy, đi bộ sẽ được ban tổ chức ghi
nhận và quy đổi sang cây xanh tương
ứng để góp vào chương trình. ĐVTN
có thể truy cập website trieucayxanh.
doanthanhnien.vn để đăng ký
thực hiện.
(Theo baomoi.com)

Để thất thoát bạc tỷ,
tỉnh Gia Lai chỉ đạo
kiểm điểm giám đốc
Sở GD&ĐT
Liên quan đến việc Sở GD&ĐT Gia
Lai gây thất thoát 2,3 tỷ đồng tại các dự
án phần mềm, ngày 8.6, UBND tỉnh Gia
Lai đã có văn bản yêu cầu tổ chức kiểm
điểm trách nhiệm Giám đốc Sở GD&ĐT
tỉnh này giai đoạn 2017 - 2021 về công
tác quản lý điều hành, kiểm tra, giám
sát của chủ đầu tư trong việc thực hiện
đầu tư, mua sắm các dự án, phần mềm
ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).
Tỉnh Gia Lai yêu cầu báo cáo kết quả
kiểm điểm, xử lý trách nhiệm về Sở Nội
vụ trước ngày 16.6.
Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai có
Kết luận thanh tra số 08 (ngày 2.6), phát
hiện Sở GD&ĐT Gia Lai có nhiều sai
phạm tại các dự án phần mềm CNTT.
Sở này được UBND tỉnh giao làm
chủ đầu tư 13 dự án phần mềm ứng
dụng CNTT và gia hạn 2 phần mềm với
tổng kinh phí thanh toán 33 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhiều dự án phần mềm có
sai phạm, không công khai kết quả lựa
chọn nhà thầu; nhiều dự án hiệu quả
sử dụng không cao…. gây thất thoát,
lãng phí ngân sách nhà nước hơn 2,3 tỷ
đồng. Trách nhiệm chính thuộc về Sở
GD&ĐT Gia Lai, giám đốc các giai đoạn
2017 - 2021.
(Theo tienphong.vn)
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Khởi công các công trình chào mừng kỷ niệm 110 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm
Hùng (11.6.1912 - 11.6.2022), ngày 8.6,
tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công dự
án nâng cấp, mở rộng Trường THPT
Phạm Hùng và dự án xây dựng đường
D1 (huyện Long Hồ).
Dự án nâng cấp, mở rộng Trường
THPT Phạm Hùng có tổng mức đầu
tư là 37,7 tỷ đồng, thời gian thi công
240 ngày, gồm các hạng mục: Mở rộng
diện tích trường, xây dựng mới các
phòng học bộ môn, hội trường, nhà
đa năng...
Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng
trường nhằm đảm bảo cơ sở vật chất,
phục vụ tốt công tác giảng dạy cho giáo
viên và việc học tập cho khoảng 1.335
học sinh, đồng thời đảm bảo đủ điều
kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc
gia mức độ 2.
Dự án đầu tư xây dựng đường D1,
thị trấn Long Hồ có tổng mức đầu tư
hơn 268 tỷ đồng, thời gian thi công là
365 ngày, quy mô là công trình giao
thông hạ tầng kỹ thuật cấp III, hình thức

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình nâng cấp, mở rộng Trường THPT Phạm Hùng, huyện
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Ảnh: TTXVN
đầu tư xây dựng mới, có tổng chiều dài
2.786 m, lộ giới 21 m.
Tuyến đường D1 được xem là một
trong những tuyến đường giao thông
trọng yếu kết nối thị trấn Long Hồ,
xã Phú Đức và xã Long Phước (huyện
Long Hồ). Việc đầu tư xây dựng tuyến
đường nhằm góp phần phát triển hệ

thống giao thông, chỉnh trang đô thị và
đảm bảo đạt tiêu chí cơ sở vật chất, hạ
tầng giao thông trong xây dựng đô thị,
góp phần tạo động lực thúc đẩy phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội huyện
Long Hồ nói riêng và tỉnh Vĩnh Long
nói chung.
(Theo tuoitre.vn)

CA HIẾN TẠNG SAU KHI CHẾT NÃO ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN TRUNG -TÂY NGUYÊN:

Cứu 2 bệnh nhân suy thận
Ngày 8.6, Bệnh viện Trung ương Huế
cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công
2 ca ghép tạng từ nguồn tạng của một
bệnh nhân chết não. Đây là trường hợp
đầu tiên hiến tạng sau khi chết não tại
khu vực miền Trung - Tây Nguyên, xóa
tan nỗi trăn trở trong suốt 21 năm qua.
Ngày 31.7.2001 là cột mốc đánh dấu
cho hành trình 21 năm ghép tạng của
Bệnh viện Trung ương Huế khi thực
hiện ca ghép thận đầu tiên của người mẹ
hiến cho con trai (cả 2 mẹ con hiện vẫn
sống và làm việc bình thường, sức khỏe
ổn định). Từ đó đến nay, Bệnh viện đã
thực hiện hơn 1 200 ca ghép thận, nhưng
nguồn tạng hiến đều từ người cho sống.
Theo lãnh đạo Bệnh viện, mỗi lần
Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc
gia thông báo có ca chết não hiến tạng
từ Hà Nội, TP HCM…, quá trình nhận
điều phối tạng thực sự là một cuộc chiến

Các y bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật ghép thận.
cam go về thời gian, không gian và nhân
lực của cả hệ thống y tế, CA, các hãng
hàng không.
“Trải qua những lần như vậy, chúng
tôi càng thêm đau đáu: Tại sao miền
Trung lại không làm được?”, GS.TS
Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện
Trung ương Huế trăn trở.
Và ngày 3.6 vừa qua, Phòng Điều
phối ghép tạng - Bệnh viện Trung ương

Phát hiện 1 bệnh nhi ở Đắk Lắk
nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người”
Theo CDC Đắk Lắk, bé gái 9 tuổi ở
huyện Ea Súp nhập viện với triệu chứng
sốt cao, tuyến mang tai hai bên sưng to,
góc hàm hóa mủ, đau, kết quả xét nghiệm
sau đó cho thấy em dương tính với vi
khuẩn Burkholderia Pseudomallei vi khuẩn gây bệnh Whitmore, còn gọi

là “vi khuẩn ăn thịt người”, chẩn đoán
nhiễm trùng huyết, viêm màng não.
Đây là người đầu tiên tại Đắk Lắk
được ghi nhận mắc bệnh Whitmore - căn
bệnh đã bị lãng quên nhiều năm và vài
năm gần đây xuất hiện trở lại.
Các bác sĩ khuyến cáo các biện pháp

Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng từ
gia đình của nam bệnh nhân chết não, 33
tuổi, trú tại Huế, đang điều trị tại khoa
Gây mê hồi sức B, tiên lượng tử vong.
Đúng 13 giờ 30 phút ngày 5.6, ca
phẫu thuật ghép thận cho 2 người nhận
đồng thời diễn ra. Ba ngày sau ca phẫu
thuật, hiện sức khỏe của 2 người được
ghép thận đã ổn định và có tiến triển tốt.
“Em là người hiến tạng sau khi chết
não đầu tiên tại Huế và khu vực miền
Trung. Hy vọng nghĩa cử cao đẹp của
em và gia đình sẽ góp phần thay đổi
cách nhìn cũng như quan điểm về hiến
tạng sau khi chết để những bệnh nhân
suy tạng có thể được cứu sống nhiều
hơn nữa”, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám
đốc Bệnh viện Trung ương Huế cùng
êkip xúc động nói lời tri ân và tiễn biệt
trước lúc thực hiện phẫu thuật lấy thận.
(Theo chinhphu.vn, congan.com.vn)

phòng bệnh gồm mang giày, ủng và
găng tay bảo hộ khi làm việc ở môi
trường nước. Người mắc bệnh tiểu
đường, viêm thận mạn tính, có vết xước
hay vết thương hở trên da nên tránh tiếp
xúc với những nơi có nguồn nước, đất
bị ô nhiễm.
(Theo VnExpress.net)

Viện Hải dương học Nha Trang lai tạo thành công cá hề nemo
Viện Hải dương học Nha Trang ngày
8.6 cho biết, lần đầu tiên, các nhà nghiên
cứu trong nước đã lai tạo thành công đàn
cá hề nemo, trong đó có những dòng đột
biến bán 300 nghìn - 1 triệu đồng mỗi con.
Việc lai tạo cá hề nemo nằm trong dự
án phát triển thương mại cá khoang cổ
nemo được Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam phê duyệt, với kinh
phí 1,8 tỷ đồng. Viện Hải dương học Nha
Trang là nơi đầu tiên trong nước được
giao thực hiện lai tạo giống cá này.

Mục đích của dự án là thay thế
nguồn cá hề nemo đang suy giảm ở tự
nhiên, đồng thời hướng đến xuất khẩu
qua các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Đài
Loan, và châu Âu.
Ở Việt Nam, nguồn cá nemo được
đánh bắt từ quần đảo Trường Sa, mỗi
năm khoảng 3.000 - 5.000 con, tập trung
vào tháng 3 đến tháng 6. Cá hề nemo
hiện là một trong những giống cá cảnh
biển được ưa chuộng.
(Theo tintuc7s.com)

Cá hề nemo được Viện Hải dương học lai tạo
thành công.
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THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THỨ NĂM, 9.6.2022

quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH TM&DV Tấn Chúc có nhu cầu tuyển kỹ thuật:
« 2 kỹ thuật viên máy tính.
« 2 kỹ thuật viên photocopy.
* Ứng viên chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin việc đến nộp trực tiếp tại:
Địa chỉ: 246 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 02563.820820 - 0905 400 466 - 0935 744 700

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 24/2022
từ ngày 14.6.2022 đến ngày 20.6.2022

THỨ BA, NGÀY 14.6.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-9h45: TBA Trần Hưng
Đạo 6. 9h45-11h45: TBA Bạch Đằng 4. 6h45-16h15: TBA Hùng Vương.
H. Tuy Phước: 9h-12h: Lộ Đông TBA Lương Lộc. TX An Nhơn: 5h30-10h15:
Khu vực Gò Sơn - xã Nhơn Tân. H. Phù Cát: 7h50-9h10: Thôn Tường Sơn - xã Cát
Tường. 9h20-10h20: TBA Đại Phúc. 10h20-11h40: TBA Vạn Đại. 13h20-14h40:
Thôn Long Hậu - xã Cát Thắng. 8h50-10h40: Thôn Tùng Chánh - xã Cát Hiệp.
TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố 9 -phường Tam Quan. 10h45-12h45:
Thôn An Sơn - xã Hoài Châu. 7h45-9h45: Khu phố Tài Lương 3 - phường
Hoài Thanh.
THỨ TƯ, NGÀY 15.6.2022: TP Quy Nhơn: 6h45-16h15: TBA Gỗ 2.9.
7h45-11h15: Khu dân cư tổ 11, KV 1 - phường Bùi Thị Xuân. H. Tuy Phước:
7h45-11h15: Xóm Thiện Trường, xóm Đình, thôn Ngọc Thạnh - xã Phước
An. TX An Nhơn: 5h30-8h10: Lộ 2 TBA UBND xã Nhơn Phong. H. Phù Mỹ:
7h30-9h: TBA Quang Nghiễm - xã Mỹ Châu. TX Hoài Nhơn: 9h-11h: Khu
phố 4 - phường Tam Quan. 13h15-15h15: Thôn Cự Tài - xã Hoài Phú.
H. Vĩnh Thạnh: 7h30-11h30: Các TBA Vĩnh Thọ, Vĩnh Khương và Vĩnh
Phúc - xã Vĩnh Hiệp.
THỨ NĂM, NGÀY 16.6.2022: TP Quy Nhơn: 6h45-11h45: TBA Chợ
Dinh. 13h15-17h15: TBA Hùng Vương 2. H. Tuy Phước: 6h30-16h30: Các
TBA Tư Cung, Thanh Quang, Thanh Quang 2 - xã Phước Thắng. TX An
Nhơn: 5h30-10h15: Các TBA Mười Thu, Điện mặt trời Khai Thạch. H. Phù
Cát: 7h50-9h30: TBA Kho bạc Phù Cát. H. Phù Mỹ: 7h30-9h30: Các TBA
Phú Lộc, thôn 4.1, thôn 7.1 - xã Mỹ Thắng; các TBA Xuân Phương, Xuân
Phương 2, Xuân Phương 3, The The - xã Mỹ An. TX Hoài Nhơn: 5h30-7h15:
Khu phố Giao An 2, Giao Hội 1 - phường Hoài Tân. 5h30-17h45: Khu phố
Thiết Đính Nam - phường Bồng Sơn; khu phố Đệ Đức 3 - phường Hoài
Tân. 15h45-17h45: Khu phố Giao An 2, Giao Hội 1 - phường Hoài Tân.
H. Vĩnh Thạnh: 7h-9h30: Các TBA Vĩnh Cửu, Vĩnh Giang, An Ngoại và
Vĩnh Định - xã Vĩnh Thịnh.
THỨ SÁU, NGÀY 17.6.2022: TP Quy Nhơn: 13h45-16h15: TBA Chung
cư Đống Đa 1A. H. Tuy Phước: 7h-17h: TBA Tự dùng TCPS. H. Phù Mỹ:
7h-15h: TBA Trương Quang Thành. TX Hoài Nhơn: 9h-11h: Khu phố Song
Khánh - phường Hoài Xuân. 13h15-15h15: Thôn Mỹ Bình 2 - xã Hoài Phú.
THỨ BẢY, NGÀY 18.6.2022: TP Quy Nhơn: 7h10-9h20: TBA Nguyễn
Thái Học 5.
15h30-17h30: Các TBA Bảo hiểm Nhân thọ, Nguyễn Công Trứ, Phạm Hùng
2, khu Biệt thự, Tôn Đức Thắng, Mai Xuân Thưởng 1, 3, KS Thanh Bình, KS Đông
Phương, Nhà hàng Trầu Cau, Hội trường Quang Trung, Đài PTTH Bình Định.
H. Phù Cát: 7h45-10h45: Khu An Ninh - TT Ngô Mây. H. Phù Mỹ: 6h45-16h30:
Các TBA Phù Mỹ 2, Bưu điện Phù Mỹ, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, Phù Mỹ
5, Vinatex, F572, Quang Trung 1 - TT Phù Mỹ, Trà Bình 2 - xã Mỹ Hiệp.
CHỦ NHẬT, NGÀY 19.6.2022: TP Quy Nhơn: 4h-17h: Các TBA Hoàng
Hoa Thám 3, Nguyễn Thái Học 5, Hỏa xa 1, Nguyễn Tất Thành, Bơm PS 6,
Nhà làm việc Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng, NH Ngoại Thương, NH
Công Thương, NH Phát triển, NH Nông nghiệp, Kho bạc tỉnh, Bảo hiểm Bảo
Việt, Diên Hồng 2, Trung tâm Hội nghị, Bảo hiểm Nhân thọ. 15h45-17h:
Các TBA Nguyễn Công Trứ, Phạm Hùng 2, Khu Biệt thự, Tôn Đức Thắng,
Mai Xuân Thưởng 1, 3, KS Thanh Bình, KS Đông Phương, NH Trầu Cau, Hội
trường Quang Trung, Đài PTTH Bình Định. 6h-16h: Trường CĐSP - phường
Nhơn Phú. TX An Nhơn: 7h20-8h40: TBA Trung Đoàn. 8h50-10h10: TBA
Gạch Bình Định. 5h30-11h55: KV Phò An - phường Nhơn Hưng. H. Vĩnh
Thạnh: 6h-18h: Khu vực xã Vĩnh Sơn và xã Vĩnh Kim.
THỨ HAI, NGÀY 20.6.2022: TP Quy Nhơn: 7h10-9h20: TBA Nguyễn Thái
Học 5. H. Phù Mỹ: 7h15-8h45: Các TBA Trung Thành 3, Trung Hòa - xã Mỹ Quang.
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

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.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 9.6.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định:
Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Nam đến Tây Nam
cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 370C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn:
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió Nam
đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định:
Mây thay đổi, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam
cấp 4 - 5, có lúc cấp 6. Biển động nhẹ. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Bình Định

Chuyện tử tế

THỨ NĂM, 9.6.2022
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THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

THÔNG BÁO

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

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 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

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

TT

Ký hiệu

Số máy

Công suất
(sức ngựa)

Nơi chế tạo

31058
730
Nhật Bản
1
MITSUBISHI (S6A3MTK-2L)
MP
HYUNDAI (D6AUM)
073744
Cảng đăng ký: Phù Mỹ;
Cơ quan đăng ký, đăng kiểm: Chi cục thủy sản Bình Định.
Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Cảng Phù Mỹ (cơ sở đóng, sửa chữa
tàu cá Hữu Hòa); địa chỉ: Thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Giá khởi điểm của tài sản: 1.850.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước
360.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá
20.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên
tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 24.6.2022 tại Trụ sở Công ty đấu
giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Đến
16 giờ 30 phút ngày 24.6.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá
hợp danh Đông Dương.
Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày tổ
chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá:
Bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút ngày 27.6.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh
Đông Dương.
Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương
thức trả giá lên.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là
cá nhân, doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép
tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 091.4024837
Website: www.daugiataisandongduong.com

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
CƠ SỞ NHÀ ĐẤT SỐ 82 LÊ HỒNG PHONG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN
1. Tài sản đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá
tài sản là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 82
đường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, cụ thể như sau:
• Giới cận: Hướng Tây Nam giáp đường Lê Hồng Phong, các hướng còn lại
giáp nhà dân.
• Quyền sử dụng đất:
- Diện tích: 147,2 m2
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức
đấu giá quyền sử dụng đất
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
• Tài sản gắn liền với đất:
- Diện tích sàn xây dựng: 383,4 m2
- Hiện trạng: Nhà 03 tầng, khung BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic,
mái tole, mã hiệu N2.
• Đối với tài sản gắn liền với đất bán theo hiện trạng thực tế, không kiểm tra
chi tiết và chất lượng công trình.
2. Giá khởi điểm: 15.079.706.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, không trăm
bảy mươi chín triệu, bảy trăm lẻ sáu nghìn đồng). Giá trên không bao gồm thuế VAT.
Trong đó: - Giá trị đất: 13.984.000.000 đồng.
- Giá trị nhà: 1.095.706.000 đồng.
3. Bước giá: 604.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bốn triệu đồng)
4. Tiền đặt trước: 2.564.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng)
Tiền đặt trước nộp đúng số tiền như trên vào tài khoản CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH BÌNH ĐỊNH tại các ngân hàng sau:
- Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định
- Tài khoản số: 1355777777 tại VCB Quy Nhơn
- Tài khoản số: 55810000858888 tại BIDV Quy Nhơn
- Tài khoản số: 58010006666888 tại BIDV Bình Định
- Tài khoản số: 110609331111 tại Vietinbank Bình Định
5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
6. Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16 giờ trước ngày mở cuộc đấu giá.

7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia
đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:
- 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty phát hành)
- 01 chứng từ nộp tiền đặt trước
- 01 bản sao giấy CMND/CCCD hoặc giấy chứng nhận ĐKKD
- 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ
- 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)
* Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty
cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.
8. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết thông
báo đến 16 giờ 30 phút thứ Tư ngày 29.6.2022 tại Văn phòng Công ty Đấu giá
Hợp danh Bình Định; địa chỉ: Số 120 - Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
9. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
10. Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá
bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
11. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút thứ Bảy
ngày 02.7.2022 tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, số 281 đường Trần
Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
12. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Chia thành 2 đợt.
+ Đợt 1: Nộp 50% giá trị tài sản trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
+ Đợt 2: Nộp 50% giá trị tài sản trúng đấu giá còn lại trong vòng 60 ngày tiếp
theo kể từ ngày kết thúc nộp tiền đợt 1.
13. Người trúng đấu giá nộp lệ phí trước bạ nhà, đất theo quy định của Nhà
nước; nộp phí Công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự làm thủ tục
đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
14. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Sở Tài chính Bình Định.
 Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 - Diên Hồng, TP Quy Nhơn; Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com/
Điện thoại: (0256) 3521281 - 2468386
Xem website: https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn/
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Việt Nam trở thành Phó chủ tịch Đại hội đồng LHQ
đại diện châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam trở thành một trong những
Phó chủ tịch Đại hội đồng LHQ (UNGA)
khóa 77 đại diện cho khu vực châu Á Thái Bình Dương sau cuộc họp ngày 7.6.
Đại sứ Csaba Korosi người Hungary
đã trở thành tân Chủ tịch UNGA khóa
77, nhiệm kỳ 2022 - 2023, thay thế ông
Abdulla Shahid, người Maldives, chủ
tịch UNGA khóa 76.
Cuộc họp cũng đồng thuận bầu Việt
Nam trở thành một trong những Phó
chủ tịch UNGA khóa 77 đại diện cho
khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí này
trong một năm kể từ ngày 13.9.
UNGA là 1 trong 6 cơ quan chính của
LHQ và là cơ quan duy nhất của LHQ có
đại diện của tất cả 193 nước thành viên.
UNGA có thẩm quyền rộng trong
các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội, có quyền thảo luận và
đưa ra kiến nghị về các vấn đề thuộc
phạm vi Hiến chương hoặc bất kỳ vấn
đề nào thuộc thẩm quyền của các cơ
quan LHQ, nhằm mục đích thúc đẩy sự
hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu.
Các nước khác cùng trúng cử làm
Phó chủ tịch LHQ khóa 77 gồm Benin,
Burundi, Kenya, Mauritania, Niger,
Zimbabwe (khu vực châu Phi), Malaysia,

Đại hội đồng LHQ họp tại trụ sở ở New York, Mỹ hôm 7.6.
Nepal, Tajikistan, Turkmenistan (khu
vực châu Á - Thái Bình Dương), Chile,
El Salvador, Jamaica (Mỹ Latin), Estonia
(Đông Âu), Israel, Úc (khu vực Tây Âu
và các nước khác).
Trong 45 năm là thành viên của
LHQ, Việt Nam đã gánh vác nhiều trọng
trách lớn, có nhiều đóng góp thực chất
và hiệu quả cho tổ chức đa phương lớn

Ảnh: Bộ Ngoại giao

nhất hành tinh.
Với đường lối đối ngoại đa phương
đúng đắn, lấy LHQ là trọng tâm, Việt
Nam - trên cương vị mới, sẽ tiếp tục
đóng góp nhiều hơn nữa cho những mục
tiêu cao cả của LHQ. Đó là giải quyết
xung đột, duy trì hòa bình, ổn định cho
tất cả người dân trên thế giới.
(Theo TTO)

Trong báo cáo mới nhất ngày 8.6,
Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự
báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc
trong năm 2022 còn 4,3%, tức giảm
0,8 điểm % so với dự báo đưa ra hồi
tháng 12.2021.
Theo WB, cơ sở để cơ quan này hạ
mức dự báo tăng trưởng kinh tế của
Trung Quốc là do lệnh phong tỏa phòng
dịch Covid-19 trong thời gian từ tháng 3
đến tháng 5 vừa qua đã ảnh hưởng đến
hoạt động sản xuất, sinh hoạt và tiêu

dùng nội địa.
Do xuất hiện nhiều ổ dịch, từ tháng 3
đến tháng 5 vừa qua, Trung Quốc - nền
kinh tế lớn thứ 2 thế giới, đã triển khai
áp đặt lệnh phong tỏa tại nhiều tỉnh,
thành trên cả nước, khiến hoạt động sản
xuất đình trệ và làm trầm trọng thêm
tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng,
kéo theo các chỉ số kinh tế của nước
này giảm xuống mức thấp nhất trong
hai năm.
(Theo TTXVN)

Nga tuyên bố mở hành lang trên bộ tới Crimea
Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.6 tuyên
bố đã mở một hành lang trên bộ tới bán
đảo Crimea, cho phép dân thường và
hàng hóa đi qua lãnh thổ phía Đông
Ukraine hiện do Moskva kiểm soát.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei
Shoigu cho biết, quân đội nước này
đã hợp tác với công ty đường sắt Nga,
nhằm khôi phục 1.200 km đường ray xe
lửa và mở đường cho phép kết nối giao

thông giữa Nga, khu vực Donbass ở
miền Đông Ukraine và Crimea - bán đảo
mà Nga sáp nhập năm 2014. Việc cung
cấp nước cho bán đảo qua kênh đào Bắc
Crimea cũng đã hoạt động trở lại.
Hành lang trên bộ này cho phép Nga
bắt đầu chuyển hàng hóa đến Mariupol,
Berdiansk và Kherson, các thành phố
cảng phía Đông Nam Ukraine hiện do
Nga kiểm soát.
(Theo VOV.VN)

Cảng Mariupol của Ukraine, ngày 30.5.2022.
Ảnh: Reuters

Xe buýt lao xuống khe núi ở Pakistan,
ít nhất 18 người thiệt mạng
Ít nhất 18 người đã thiệt mạng
trong vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra
ngày 8.6 ở tỉnh Balochistan, Tây Nam
Pakistan.
Theo giới chức địa phương, vụ việc
xảy ra ở khu vực Killa Saifullah thuộc
tỉnh Balochistan, khi chiếc xe buýt chở

Mỹ và Hàn Quốc
giúp Việt Nam
chuyển đổi sang
năng lượng sạch

Giám đốc USAID Ann Marie Yastishock (thứ 3 từ
trái) cùng Giám đốc KOICA Cho Han Deog (thứ 4 từ
trái) tại lễ ký kết.
Ảnh: USAID

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Công nhân sản xuất tại một phân xưởng của
Skyworth ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng
Đông, Trung Quốc.
Ảnh: THX/TTXVN

Bình Định

khoảng 25 hành khách bất ngờ lao
xuống một khe núi. Nguyên nhân gây
tai nạn có thể là do tài xế bị mất lái khi
cua gấp.
Trong số những người thiệt mạng
có phụ nữ và trẻ em. Những người bị
thương đã được đưa đến bệnh viện để

cứu chữa.
TNGT thường xuyên xảy ra tại
Pakistan mà nguyên nhân chủ yếu là
chất lượng các phương tiện giao thông,
đường sá không được đảm bảo và lái
xe ẩu.
(Theo Vietnam+)

Ngày 8.6, Giám đốc quốc gia Cơ
quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID)
Ann Marie Yastishock cùng Giám đốc
quốc gia Cơ quan Phát triển Quốc tế
Hàn Quốc (KOICA) Cho Han Deog ký
bản ghi nhớ đầu tiên giữa hai cơ quan
về hợp tác giảm thiểu ô nhiễm và biến
đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu
Long và hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quá
trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.
“Mỹ cam kết hợp tác với các đối tác
toàn cầu để cùng chung tay giải quyết
cuộc khủng hoảng khí hậu. Chúng tôi
vui mừng hợp tác với KOICA để cùng
nhau thực hiện mục tiêu chung với Việt
Nam nhằm hướng tới một tương lai bền
vững với môi trường” - Giám đốc quốc
gia USAID Yastishock phát biểu.
“Hành động vì khí hậu và môi
trường được coi là trọng tâm trong hoạt
động hợp tác phát triển của KOICA. Tôi
tin rằng chúng ta sẽ thực hiện những
nỗ lực cứu hành tinh này một cách hiệu
quả hơn thông qua cùng hợp tác thay vì
hành động riêng lẻ” - Giám đốc quốc gia
KOICA Cho Han Deog cho biết.
Thông qua triển khai các hoạt động
hợp tác, USAID và KOICA dự định sẽ
gia tăng tác động và nâng cao hiệu quả
của các chương trình do hai cơ quan tài
trợ, đồng thời đạt được những kết quả
tốt hơn và có thể đo lường được cho
người dân Việt Nam...
(Theo LĐO)

TIN VẮN
 Hàn Quốc ngày 8.6 đã dỡ bỏ quy
định tự cách ly 7 ngày bắt buộc đối với
tất cả những người nhập cảnh nước này.
 Ngân hàng Thế giới (WB) ngày
7.6 cho biết ban lãnh đạo thể chế này
đã thông qua việc cấp tài chính bổ sung
trị giá 1,49 tỷ USD cho Ukraine để hỗ trợ
trả lương cho nhân viên chính phủ và xã
hội của nước này, qua đó mở rộng tổng
hỗ trợ tài chính cam kết của WB dành
cho Kiev lên hơn 4 tỷ USD.
 Ngày 7.6, cảnh sát chống khủng
bố Italy và Cơ quan cảnh sát châu Âu
(Europol) đã bắt giữ một số đối tượng
người Pakistan bị tình nghi liên quan
đến thủ phạm tấn công trụ sở tòa soạn
tạp chí Charlie Hebdo của Pháp
năm 2020.
 Truyền thông Iran đưa tin, ngày
8.6, đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt
nghiêm trọng tại nước này khiến ít nhất
60 người thương vong.
 Ngày 8.6, các phương tiện truyền
thông tại Đức đưa tin một chiếc ô tô đã
lao vào đám đông tại thủ đô Berlin của
nước này, khiến ít nhất 30 người thương
vong. (Theo TTXVN)
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