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Ngành Thuế tỉnh đang tiếp tục triển khai các 
giải pháp để đưa chính sách gia hạn thời hạn 
nộp thuế theo Nghị định 34/2022 của Chính 
phủ vào cuộc sống. Qua đó, góp phần giúp 
người nộp thuế giảm các áp lực - nhất là về 
tài chính, khôi phục sản xuất kinh doanh 
sau dịch Covid-19.

ÐƯA CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ THUẾ VÀO CUỘC SỐNG:

UBKT Tỉnh ủy tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng giai đoạn 
2018 - 2021 (tháng 3.2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ảnh: N.H

Giảm áp lực, khôi phục sản xuất 
kinh doanh

Lan tỏa việc học tập và 
làm theo Bác ở Vĩnh Thạnh
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BẢO TÀNG TỈNH VỚI CÔNG TÁC SƯU TẦM, 
TRƯNG BÀY HIỆN VẬT:

Giới thiệu giá trị đặc sắc, 
thu hút du khách
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Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 
tại An Nhơn, Phù Mỹ

Gần 18.450 thí sinh bước vào 
kỳ thi tuyển sinh lớp 10

trong giám sát tổ chức đảng và đảng viên 
Chủ động, hiệu quả

Để Bãi Xép đẹp hơn trong 
mắt du khách
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 9.6, tại Kỳ họp 
thứ 3, Quốc hội khóa XV, trong 
phiên chất vấn về nhóm vấn 
đề thuộc lĩnh vực GTVT, đại 
biểu Nguyễn Lân Hiếu (Đoàn 
ĐBQH tỉnh) đã chất vấn Bộ 
trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn 
Thể về thực trạng và giải pháp 
xử lý các tồn đọng trong đầu tư, 
khai thác, kinh doanh các dự án 
giao thông theo hình thức BOT. 

“Bộ trưởng vừa khẳng định 
là các trạm BOT khi đã hoàn 
vốn thì sẽ dừng thu phí. Ngày 
22.4.2020, tức là cách đây hơn 
2 năm, Bộ trưởng đã trả lời tôi 
qua Văn bản số 3844 về nội 
dung kiến nghị dỡ bỏ trạm thu 
phí Bắc Thăng Long - Nội Bài ở 
trên đường Võ Văn Kiệt - một 
trạm thu phí gây rất nhiều bức 
xúc cho người dân vì vị trí đặt 
không đúng. Trong công văn, 
Bộ trưởng có nói là dự án BOT 
quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh 
Yên đang trong giai đoạn chuẩn 
bị kết thúc thời gian thu phí 
hoàn vốn. Nhưng, đến giờ này, 
trạm thu phí đấy vẫn còn hoạt 
động bình thường. Xin hỏi Bộ 
trưởng bao giờ trạm thu phí vô 
cùng bất cập này sẽ chính thức 
được dỡ bỏ?”, đại biểu Nguyễn 
Lân Hiếu chất vấn. 

Theo đại biểu, lời hứa của 
Bộ trưởng đối với người dân 
được các ĐBQH chuyển đến, 
cần phải được giám sát từ 
những việc rất nhỏ cho đến 

(BĐ) - Ngày 9.6, đại biểu 
HĐND tỉnh Nguyễn Phi Long - 
Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xúc 
cử tri phường Bình Định và xã 
Nhơn Khánh (TX An Nhơn) 
trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh 
khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu 
HĐND tỉnh thông báo với cử tri 
dự kiến nội dung và thời gian kỳ 
họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII, 
sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14.7.2022. 
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ 
xem xét, thông qua nội dung 20 
báo cáo, 29 tờ trình do Thường 
trực HĐND tỉnh, các ban của 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các 
ngành liên quan trình.

Cử tri phường Bình Định đã 
nêu 9 kiến nghị, phản ánh liên 
quan tới 3 nhóm vấn đề, gồm: 
Công tác giải phóng mặt bằng, 
tái định cư tại nút giao thông 
đường Hàm Nghi và Trần Phú; 
công tác đảm bảo trật tự ATGT 
trên địa bàn; việc duy tu, bảo 
dưỡng cầu Trường Thi. Việc 
thực hiện chế độ trợ cấp thờ 
cúng liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng, 
sửa chữa nhà ở cho các gia đình 
chính sách, người có công. Nâng 
mức phụ cấp cho cán bộ không 
chuyên trách ở cấp phường, khu 
phố; bổ sung chế độ phụ cấp cho 
cán bộ y tế khu phố…

Cử tri xã Nhơn Khánh đề 
xuất, kiến nghị tập trung vào 
4 vấn đề: Giai đoạn trước đây, 
chính quyền thu hồi đất của 
người dân để quy hoạch phát 
triển các khu dân cư, hoán đổi 
phần đất công ích tương ứng 
diện tích thu hồi để người dân 
sản xuất nhưng không giao 
quyền sử dụng đất, gây ảnh 
hưởng đến quyền lợi của họ. 
Giá vật tư đầu vào sản xuất 
nông nghiệp tăng cao nhưng 
sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm, 
giá thấp, nông dân thua lỗ, đề 
nghị Nhà nước có chính sách 
hỗ trợ. Các HTXNN hiện gặp 
nhiều khó khăn do mức cấp 
bù thủy lợi phí thấp, không đủ 
chi phí cho vận hành, cung cấp 
nước tưới cho sản xuất. Nhà 
nước quan tâm tạo điều kiện 
cho bà con được vay vốn ưu 
đãi để phát triển, khôi phục 
sản xuất sau đại dịch Covid-19. 

Phát biểu tại hội nghị, đại 
biểu HĐND tỉnh Nguyễn Phi 
Long - Chủ tịch UBND tỉnh 
ghi nhận và giải trình những 
ý kiến, kiến nghị chính đáng 
của cử tri phường Bình Định 
và xã Nhơn Khánh. Đối với 
những vấn đề cử tri kiến nghị 
liên quan đến thẩm quyền giải 
quyết của UBND TX An Nhơn 
và các ngành liên quan, đồng 

chí đề nghị địa phương và các 
ngành giải trình, xem xét giải 
quyết dứt điểm trong thời gian 
sớm nhất, đặc biệt là các vấn đề 
liên quan đến đất đai, đền bù, 
giải phóng mặt bằng. 

Đồng chí Nguyễn Phi Long 
lưu ý, TX An Nhơn đang phấn 
đấu trở thành thành phố trực 
thuộc tỉnh vào năm 2025, do 
vậy, trong thời gian tới cần tiếp 
tục làm tốt công tác đầu tư hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng, nhất là thi 
công hoàn thiện các tuyến đường 
giao thông mang tính kết nối, 
nhằm phục vụ phát triển KT-
XH. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh 
xúc tiến, mời gọi đầu tư vào các 
khu, cụm công nghiệp; sớm hoàn 
thành các tiêu chí để trở thành 
thành phố. Thực hiện tốt các 
chính sách đảm bảo an sinh xã 
hội, đặc biệt quan tâm thực hiện 
đầy đủ các chính sách đối với 
người có công với cách mạng. 
  Cùng ngày, đại biểu 

HĐND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh - Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh, cùng đại biểu 
HĐND huyện Phù Mỹ tiếp xúc 
cử tri xã Mỹ Chánh, thông báo 
dự kiến thời gian, nội dung kỳ 
họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 
XIII và kỳ họp thứ 4, HĐND 
huyện Phù Mỹ khóa XII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026.

Cử tri xã Mỹ Chánh đánh 
giá cao kết quả hoạt động của 
đại biểu HĐND tỉnh, huyện 
trong thời gian qua, đồng thời 
kiến nghị nhiều nội dung liên 
quan đến chế độ, chính sách đối 
với cán bộ không chuyên trách 
cấp xã và cán bộ giữ các chức 
danh kiêm nhiệm. 

Vấn đề đầu tư phát triển hạ 
tầng giao thông của xã cũng 
được cử tri nêu ra, nhất là 
nâng cấp đoạn đường từ Bưu 
điện xã đến chợ cũ Mỹ Chánh, 
chống ngập úng vào mùa mưa; 
cần có van đóng/mở tràn xả lũ 
tuyến ĐT 639 đoạn qua thôn An 
Xuyên 1 để không ảnh hưởng 
đến hoạt động sản xuất muối 
của diêm dân; kiểm tra, đánh 
giá tác động môi trường của hồ 
Hố Trạnh khi mùa mưa nước 
quá lớn, làm xói lở, ảnh hưởng 
đến hạ lưu…

Đại biểu Nguyễn Tuấn 
Thanh và lãnh đạo địa phương 
đã trả lời thỏa đáng các ý kiến 
của cử tri trong phạm vi thẩm 
quyền. Các ý kiến còn lại, đại 
biểu ghi nhận và trình cấp có 
thẩm quyền xem xét giải quyết.

Buổi chiều cùng ngày, đại 
biểu Nguyễn Tuấn Thanh tiếp 
xúc cử tri xã Mỹ Chánh Tây.

NGUYỄN HÂN - VIỆT LỢI

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu chất vấn  
Bộ trưởng Bộ GTVT về lời hứa dỡ bỏ trạm 
thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

những dự án lớn của quốc gia. 
Trả lời chất vấn này, Bộ 

trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn 
Thể nói: “Dự án trạm thu phí 
Bắc Thăng Long - Nội Bài là dự 
án gây ra nhiều bức xúc. Chúng 
ta đã có những phương án kết 
thúc BOT này. Tuy nhiên, thời 
điểm tôi trả lời cho đại biểu 
Hiếu là thời điểm doanh thu 
của BOT đang tốt. Vừa qua do 
dịch Covid-19, doanh thu sụt 
giảm. Các trạm BOT trước đây 
ký hợp đồng là có điều chỉnh, 
tức là khi doanh thu tăng thì 
dự án giảm thời gian thu phí 5 
năm, 3 năm. Còn những dự án 
khó khăn, chúng ta phải điều 
chỉnh để làm sao đảm bảo hài 
hòa”. 

Bộ trưởng Bộ GTVT tiếp 
thu ý kiến của đại biểu Hiếu. 
Ông khẳng định: “Chúng tôi rà 
soát lại để đảm bảo công bằng 
giữa nhà đầu tư với người dân. 
Bởi vì chúng ta là cơ quan nhà 
nước, chúng tôi cũng không có 
quyền lợi gì ở trong này, nhưng 
chúng ta phải giám sát để làm 
sao người dân không thiệt và 
giám sát làm sao cho nhà đầu tư 
thực hiện đúng theo hợp đồng 
đã ký kết. Do đó đại biểu Hiếu 
cũng hết sức thông cảm. Hiện 
nay, chúng tôi đang rà soát, 
kiểm tra và khi đủ các điều kiện 
hợp đồng thì sẽ dừng ngay và 
khi dừng thì sẽ không để trạm 
ở vị trí đó nữa”.

NGUYỄN MUỘI

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu.                                                                       Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc 
cử tri tại An Nhơn, Phù Mỹ

 Đồng chí Nguyễn Phi Long trả lời ý kiến của cử tri xã Nhơn Khánh.             Ảnh: N.H

(BĐ) - Trong khuôn khổ 
chuyến công tác tại Bình Định, 
ngày 9.6, Đoàn công tác Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam do 
Phó Chủ tịch Trần Lan Phương 
dẫn đầu đã làm việc với Hội 
LHPN xã Nhơn Mỹ (TX An 
Nhơn), kiểm tra, rà soát một 
số hoạt động phối hợp và nắm 
tình hình hoạt động Hội.

Cụ thể, Đoàn đã kiểm tra 
việc triển khai Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn 
quốc lần thứ XIII và công tác 
hỗ trợ, nâng cao quyền năng 
kinh tế cho phụ nữ; kiểm tra 
hoạt động phối hợp với Ngân 
hàng NN&PTNT trong thực 
hiện thỏa thuận liên ngành, 
hoạt động ủy thác tín dụng 
chính sách với Ngân hàng 
CSXH.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ 
tịch Hội LHPN Việt Nam đánh 
giá cao việc triển khai Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Phụ 
nữ toàn quốc lần thứ XIII của 
Hội LHPN xã Nhơn Mỹ, thể 
hiện qua việc tích cực tham gia 
cuộc thi online tìm hiểu Nghị 
quyết; thực hiện tốt, sáng tạo 
phong trào “5 không, 3 sạch” 
gắn với xây dựng nông thôn 
mới. Về công tác phối hợp thực 
hiện thỏa thuận liên ngành với 
Ngân hàng NN&PTNT và hoạt 

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
làm việc tại xã Nhơn Mỹ 

động ủy thác tín dụng chính 
sách với Ngân hàng CSXH, 
lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam 
ghi nhận Hội LHPN xã đã phối 
hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với 
Ngân hàng CSXH, triển khai, 
hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện 
cho người dân thoát nghèo, 
vươn lên làm giàu chính đáng. 
Các tổ trưởng tổ tiết kiệm, vay 
vốn nắm chắc việc sử dụng vốn 
của các thành viên, không tổ 
nào có nợ quá hạn, nợ xấu, 
đảm bảo hoạt động cho vay 

diễn ra thuận lợi.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch 

Hội LHPN Việt Nam Trần 
Lan Phương cũng đề nghị Hội 
LHPN xã Nhơn Mỹ, Hội LHPN 
TX An Nhơn cần tăng cường 
công tác tập huấn, bồi dưỡng 
các kỹ năng cần thiết cho các 
tổ trưởng theo phương châm 
“cầm tay chỉ việc”, đáp ứng 
tối đa nhu cầu của người vay, 
không để người dân tìm tới tín 
dụng đen.

DƯƠNG LINH

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (thứ ba từ phải sang) đến 
thăm, tìm hiểu nhu cầu về vốn vay tại một hộ vay vốn ở xã Nhơn Mỹ. 

Ảnh: DƯƠNG LINH
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Bình Định

Chủ động, hiệu quả trong giám sát  
tổ chức đảng và đảng viên 

Thời gian qua, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, 
giám sát với tinh thần chủ động, hiệu quả. Trong đó, công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với 
tổ chức đảng và đảng viên luôn được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Ủy ban Kiểm tra 
(UBKT) Tỉnh ủy, trong giai 
đoạn 2020 - 2022, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã thành lập 6 đoàn 
giám sát do các Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng 
các ban đảng của Tỉnh ủy làm 
trưởng đoàn, thực hiện giám 
sát đối với 6 tổ chức đảng và 
15 đảng viên. 

Nội dung giám sát tập 
trung vào nhiệm vụ lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) về 
“Tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ” gắn 
với việc thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW ngày 15.5.2016 của 
Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. 

Cùng với đó là giám sát 
việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện các nghị quyết, chỉ 
thị, quy định, quyết định, kết 
luận của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước; việc thực hiện 
quy chế làm việc của cấp ủy và 
nguyên tắc tập trung dân chủ; 
việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, 
lối sống; thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao; những 
điều đảng viên không được làm; 
thực hiện chế độ kê khai và công 
khai tài sản, thu nhập; việc lãnh 

đạo, chỉ đạo xây dựng quy chế 
làm việc sau đại hội đảng các 
cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Bên cạnh đó, ban thường 
vụ cấp ủy cấp huyện và cấp 
cơ sở tổ chức giám sát chuyên 
đề 889 tổ chức đảng và 1.700 
đảng viên, trong đó có 570 
cấp ủy viên các cấp. Qua hoạt 
động giám sát, bên cạnh việc 
phát huy những ưu điểm của 
tổ chức đảng, đảng viên, các 
cấp ủy đã chỉ ra những hạn 
chế, tồn tại, yêu cầu các tổ 
chức đảng, đảng viên nghiêm 
túc rút kinh nghiệm, đề ra 
biện pháp khắc phục để lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao.
Ngoài ra, UBKT các cấp đã 

tiến hành giám sát 619 tổ chức 
đảng và 686 đảng viên, có 323 
cấp ủy viên các cấp; trong đó 
UBKT Tỉnh ủy đã giám sát 9 tổ 
chức đảng, 14 đảng viên. Nội 
dung giám sát chủ yếu là việc 
chấp hành nghị quyết, chỉ thị, 
quy định của Đảng; thực hiện 
quy chế làm việc, nguyên tắc 
tập trung dân chủ, đoàn kết 
nội bộ; thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao; những 
điều đảng viên không được 
làm; phẩm chất đạo đức, lối 
sống... Qua giám sát đã phát 
hiện 2 tổ chức đảng và 4 đảng 

viên có dấu hiệu vi phạm; sau 
kiểm tra đã kết luận 2 tổ chức 
đảng và 4 đảng viên này có vi 
phạm, khuyết điểm.

Theo Phó Chủ nhiệm UBKT 
Huyện ủy Tuy Phước Nguyễn 
Long Hưng, công tác giám sát 
thường xuyên, giám sát chuyên 
đề đối với tổ chức đảng và 
đảng viên là nhiệm vụ rất quan 
trọng trong công tác xây dựng, 
chỉnh đốn đảng. Hằng năm 
UBKT Huyện ủy đã xây dựng 
chương trình, kế hoạch giám 
sát rất cụ thể. Trong 6 tháng 
đầu năm nay, UBKT Huyện ủy 
đã giám sát đối với 1 tổ chức 
cơ sở đảng và 2 đảng viên với 

nội dung thực hiện các nguyên 
tắc tổ chức và hoạt động của 
Đảng, quy chế làm việc, chế 
độ công tác, việc giữ gìn đạo 
đức, lối sống, trách nhiệm nêu 
gương theo các quy định của 
Đảng. Qua giám sát đã kịp thời 
chỉ ra những hạn chế, khuyết 
điểm của từng tổ chức đảng 
và đảng viên để yêu cầu khắc 
phục, sửa chữa.

Đồng chí Trần Văn Thọ - 
Ủy viên  Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT 
Tỉnh ủy  - đánh giá: Từ năm 
2020 đến nay, thông qua việc 
tăng cường giám sát thường 
xuyên, giám sát chuyên đề 
cùng với  v iệc  đẩy mạnh 
thông tin, tuyên truyền đã 
giúp cho tổ chức đảng, đảng 
viên kịp thời chấn chỉnh, 
khắc phục,  sửa chữa các 
khuyết điểm, vi phạm, góp 
phần thực hiện toàn diện các 
nhiệm vụ do Điều lệ Đảng 
quy định cũng như nhiệm 
vụ do cấp ủy giao về công 
tác kiểm tra, giám sát. 

Trên cơ sở những kết quả 
đạt được, trong thời gian đến, 
các cấp ủy, tổ chức đảng và 
UBKT các cấp sẽ chú trọng 
giám sát chuyên đề việc tu 
dưỡng, rèn luyện phẩm chất, 
đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đảng viên. Đồng thời kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh, 
phòng chống tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí và xử lý 
nghiêm cán bộ, đảng viên vi 
phạm, góp phần nâng cao 
năng lực, sức chiến đấu của 
tổ chức đảng và đảng viên.       

                                   N. QUÝ

(BĐ) - Hôm nay (10.6), hơn 
18.000 học sinh trên địa bàn 
tỉnh chính thức bước vào kỳ thi 
tuyển sinh lớp 10 THPT năm 
học 2022 - 2023. 

Trong ngày 10.6, buổi sáng 
thí sinh dự thi môn Ngữ văn 
(thời gian làm bài 120 phút, 
bắt đầu từ 7 giờ 30 phút); buổi 
chiều thi môn tiếng Anh (thời 
gian 60 phút, bắt đầu từ 14 giờ 
15 phút). Sáng 11.6, thí sinh tiếp 
tục thi môn Toán (thời gian 120 
phút, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút); 
riêng buổi chiều cùng ngày, 
chỉ có thí sinh dự thi vào hai 
trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn, Chu Văn An thi các môn 
chuyên tương ứng hồ sơ đăng 
ký dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 
là kỳ thi quan trọng và được 
đánh giá có tính cạnh tranh 
cao. Trước ngày chính thức 
bước vào kỳ thi, chiều 9.6, thí 
sinh tập trung tại hội đồng thi 
để nghe phổ biến quy chế thi, 

Gần 18.450 thí sinh bước vào  
kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Thí sinh học quy chế thi tại hội đồng thi Trường Quốc học Quy Nhơn. 
Ảnh: MAI HOÀNG

(BĐ) - Được sự ủy quyền 
của 3 DN, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TX An Nhơn vừa trao số 
tiền đỡ đầu cho 3 trẻ em mồ 
côi do đại dịch Covid-19, có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
trên địa bàn. 

Theo đó, Công ty Xăng 
dầu Phương Linh trao số 
tiền 12 triệu đồng (tiền hỗ trợ 
năm 2022) cho bé Lê Quỳnh 
Ngân (5 tuổi, ở khu phố Phụ 
Quang, phường Nhơn Hòa). 
Công ty PISICO Bình Định 
trao 3 triệu đồng (tiền hỗ 
trợ quý I/2022) cho bé Lê 
Quỳnh Nghi (9 tháng tuổi, ở 
khu phố Phụ Quang, phường 
Nhơn Hòa). Công ty TNHH 
Vinh Sơn trao 12 triệu đồng 
(tiền hỗ trợ năm 2022) cho 
bé Đường Lập Khánh Như 
(2 tuổi, ở thôn Thọ Tân Bắc, 
xã Nhơn Tân). 

Hai bé Lê Quỳnh Ngân 
và Lê Quỳnh Nghi là chị em 
ruột,  mất mẹ do đại dịch 
Covid-19. Trong đó, Quỳnh 
Nghi mất mẹ ngay khi vừa 
chào đời .  Bé  Đường Lập 
Khánh Như cũng mất cha 
do Covid-19 khi vừa được 1 
tuổi. 

Trước  những mất  mát , 
t h i ệ t  t h ò i  c ủ a  c á c  b é , 
chương trình “Kết nối  yêu 
thương” do Ủy ban MTTQ 
Việt  Nam t ỉnh và Hội  Nữ 
Doanh nhân t ỉnh phối  hợp 
triển khai nhằm chia sẻ khó 
khăn,  động viên các bé và 
g i a  đ ì nh  t ro ng  thờ i  g i a n 
dài. Theo đó, các DN do các 
nữ  doanh nhân  lãnh  đạo 
nhận đỡ các bé đến năm 18 
tuổi  với  mức 1 tr iệu đồng/
tháng.                    

                          AN PHƯƠNG

Đỡ đầu, trao hỗ trợ cho 3 trẻ  
mồ côi cha, mẹ do Covid-19  
ở TX An Nhơn 

lịch thi, xem số phòng, số báo 
danh và điều chỉnh những sai 
sót (nếu có).

Sở GD&ĐT cho biết, kỳ thi 
năm nay có 18.447 thí sinh dự 
thi, tại 34 hội đồng thi (bố trí 41 
điểm thi, 773 phòng thi). Toàn 
tỉnh đã huy động hơn 2.300 cán 
bộ giáo viên và lực lượng an 
ninh, y tế làm công tác giám 
thị, thanh tra, bảo vệ tại các 

điểm thi. Đáng chú ý, mỗi điểm 
thi đều có bố trí các phòng thi 
dự phòng và 1 phòng cách ly 
tạm thời để cách ly trường hợp 
mắc Covid-19 trong thời gian 
tổ chức thi. 

Thông tin từ Sở GD&ĐT 
đến chiều 9.6, chưa ghi nhận 
báo cáo nào từ các hội đồng thi 
về thí sinh dự thi thuộc diện  
F1, F0.                           MAI HOÀNG

 UBKT Huyện ủy Tuy Phước kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy xã Phước Thắng.                                                                                             Ảnh: T.D
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Để Bãi Xép đẹp hơn 
trong mắt du khách

Hiện nay, Bãi Xép không còn nét 
hoang sơ, yên ả như trước kia; thay 
vào đó là sự xô bồ, ồn ào, nhếch nhác. 

Bãi biển Bãi Xép đã không còn vẻ hoang sơ, thay vào đó là sự xô bồ của hàng quán ăn uống.  Ảnh: C.L

Vào mỗi buổi chiều, người dân địa 
phương bày các loại bàn, ghế ken kín 
trên đoạn dài bãi biển chạy dọc Bãi 
Xép (khu phố 1, phường Ghềnh Ráng, 
TP Quy Nhơn) để phục vụ du khách 
ăn uống. Do nhiều người cùng kinh 
doanh, buôn bán nên tình trạng chủ 
quán giành giật khách thường xuyên 
xảy ra. Điều này khiến không ít khách 
du lịch khi tới đây tắm biển và ăn uống 
cảm thấy phiền lòng.

Bên cạnh đó, dịch vụ ăn uống diễn 
ra ngay trên bãi biển; trong khi nơi đây 
chưa có công trình vệ sinh xây dựng 
bài bản nên việc xả rác, chất thải gây 
ảnh hưởng môi trường biển là điều 
khó tránh khỏi. Trên các con hẻm dẫn 
xuống bãi biển Bãi Xép, nhiều bì đựng 
rác thải nằm rải rác; nước thải từ thau, 
chậu đựng các loại hải sản chảy tràn 
lan, vừa mất mỹ quan, vừa ảnh hưởng 
môi trường. 

Ngoài ra, một số chủ quán mở nhạc 
sôi động với âm lượng lớn; nhiều du 
khách tới đây ăn uống mang theo loa di 
động hát karaoke tới đêm khuya. Thực 
trạng này khiến nạn ô nhiễm tiếng ồn 
tại Bãi Xép rất đáng báo động.

Bà Lan, người dân ở khu vực Bãi 
Xép, than phiền: “Họ mở nhạc và hát 
karaoke thâu đêm suốt sáng không 
để người dân nghỉ ngơi sau một ngày 
lao động mệt mỏi. Làm du lịch mà gây 
ảnh hưởng đời sống người dân và môi 
trường thì cần xem xét lại”. 

Chưa hết, các chủ quán còn kéo điện 
ra bãi biển để thắp sáng phục vụ hoạt 
động buôn bán và chạy máy sục ô xy 
cho các loại hải sản tươi sống. Họ làm 
cẩu thả khi để dây điện, ổ cắm điện 
nằm ngay trên bãi cát; trụ treo bóng 
đèn làm bằng tre hoặc cọc gỗ không 
đủ chắc chắn. Tình trạng sử dụng điện 
thiếu an toàn này rất dễ dẫn đến các sự 

cố về điện, ảnh hưởng sức khỏe, tính 
mạng con người. 

Anh Trần Văn Chiến, khách du lịch 
đến từ Hà Nội, chia sẻ: “5 năm trước 
tôi đã đến Bãi Xép. Lúc đó, Bãi Xép còn 
vẻ nguyên sơ với bãi cát trắng trải dài 
xen lẫn bờ đá lô nhô; còn người dân 
làng chài sống đơn sơ, mộc mạc. Nay 
bãi cát đã thành khu ăn uống với vô 
số bàn, ghế, dù bạt và bảng hiệu được 
bày biện. Điều này khiến Bãi Xép mất 
đi vẻ đẹp hoang sơ và bình yên như 
trước. Chưa hẳn sự náo nhiệt nào cũng 
tốt cho hoạt động du lịch”.

Ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND 
phường Ghềnh Ráng, cho biết: Khu vực 
Bãi Xép được ngành chức năng quy 
hoạch phát triển du lịch cộng đồng. Tuy 
nhiên, hoạt động du lịch ở đây chưa 
được thực hiện bài bản, địa phương 
cũng “đau đầu” trong việc quản lý.

Tới đây, UBND phường mời các hộ 
kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bãi 

biển Bãi Xép làm việc, yêu cầu phải 
đảm bảo an toàn, trật tự và giữ gìn 
vệ sinh môi trường. Đồng thời, tăng 
cường kiểm tra, nhắc nhở người dân 
địa phương, các chủ quán, khách du 
lịch không được mở nhạc, hát karaoke 
với âm lượng lớn và quá giờ quy định 
làm ảnh hưởng đời sống khu dân cư.

“Sau ngày 15.6, nếu các hộ còn bày 
bán ăn uống trên bãi biển, phường sẽ 
ra quân dọn dẹp, kiên quyết xử lý theo 
quy định pháp luật”, ông Thiện nói.

Có thể thấy, việc phát triển hoạt 
động du lịch tại Bãi Xép là tín hiệu đáng 
mừng, giúp người dân địa phương cải 
thiện đời sống kinh tế. Tuy nhiên, thực 
trạng đang diễn ra tại đây cho thấy 
phần lớn là tự phát, thiếu bền vững. Do 
đó, chính quyền địa phương và ngành 
chức năng liên quan cần có biện pháp 
đưa hoạt động du lịch tại Bãi Xép đi 
vào quy củ, bài bản.

CÔNG LUẬN

BẠN CẦN BIẾT

Thêm một số tuyến 
đường cấm dừng, 
đỗ xe để phục vụ Giải 
VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022

Ngày 8.6, CA tỉnh thông báo về việc 
phân luồng giao thông Giải VnExpress 
Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022. 

Theo đó, cấm các ô tô dừng, đỗ; mô tô 
để dưới lòng đường các tuyến đường sau 
vào ngày 12.6: An Dương Vương (đoạn từ 
Ngô Mây - Xuân Diệu đến Trần Văn Ơn, 
từ 0 giờ đến 4 giờ), Diên Hồng (đoạn từ 
Ngô Mây - Diên Hồng đến Vũ Bảo, từ 0 
giờ đến 11 giờ), Nguyễn Tất Thành (đoạn 
từ Lý Thường Kiệt - Nguyễn Thái Học 
đến Trần Hưng Đạo, từ 0 giờ đến 11 giờ).

Trước đó, ngày 2.6, CA tỉnh có thông 
báo cấm ô tô dừng, đỗ; mô tô để dưới 
lòng đường tuyến đường Đô Đốc Bảo 
(từ 0 giờ đến 10 giờ); tuyến đường Xuân 
Diệu, Nguyễn Thiếp (từ 0 giờ đến 8 giờ 
ngày 12.6).       B.B.Đ

Công ty CP Xây dựng 47 khẳng định thực hiện đầy đủ quy trình nổ mìn
Ngày 8.6, Báo Bình Định có đăng 

bài “Vụ nổ mìn thi công công trình làm 
văng đá thủng nhà dân ở Tây Sơn: Cần 
khắc phục khẩn trương, hợp lý” của tác 
giả Văn Lưu.

Ngày 9.6, Công ty CP Xây dựng 47 
(C47) có công văn gửi Tổng Biên tập Báo 
Bình Định để giải thích rõ một số vấn 
đề được nêu trong bài báo.

Cụ thể, việc nổ mìn phá đá thi công 
công trình là biện pháp được tư vấn 
thiết kế đưa ra trong hồ sơ kỹ thuật 
công trình, tuân thủ nghiêm ngặt các 
quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia. Hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt mới chính thức được đưa 
vào triển khai. Sau khi có hồ sơ chính 
thức, Ban Quản lý Dự án NN&PTNT 
tỉnh (BQLDA) và C47 thực hiện các thủ 
tục đăng ký với cơ quan chức năng (Sở 
Công Thương, CA tỉnh, chính quyền 
địa phương...) và chỉ được phép triển 
khai khi có giấy phép sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp. 

Đồng thời, trước khi nổ, đơn vị thực 
hiện phải tiến hành thông báo kế hoạch 
nổ mìn đến chính quyền địa phương 
và người dân sinh sống trong khu vực. 
Trong khi nổ luôn phải tuân thủ quy 
trình, có đại diện BQLDA, có tư vấn 
giám sát, có người canh gác, bảo vệ, 
dùng loa phát thanh thông bảo, báo 
động, loa hú... 

Thực tế, C47 đã thực hiện đầy đủ quy 
trình nói trên. Ngoài ra, do khu vực nổ 
mìn nằm gần khu dân cư, trước khi nổ 
mìn, C47 đã gặp gỡ các đơn vị và người 
dân trong khu vực giải thích và mong 
mọi người thông cảm vì mục tiêu chung. 
Đồng thời, quay phim, chụp ảnh làm 
biên bản hiện trạng để có cơ sở đền bù 
nếu có xảy ra thiệt hại vật chất. Gia đình 
ông Võ Ngọc Cung cũng đã ký biên bản 
xác nhận hiện trạng nhà trọ (ông Cung ở 
nơi khác) ngày 29.3 (trước ngày nổ mìn) 
với sự chứng kiến của lãnh đạo UBND 
thị trấn Phú Phong và tổ dân phố số 10. 

C47 cho rằng, việc ông Cung kết 

luận “đơn vị thi công xem thường tính 
mạng, tài sản của người dân khi cho nổ 
mìn mà không thông báo, báo động” 
là vội vàng, thiếu thiện chí và không 
khách quan.

Ngày 18.4, đợt nổ mìn của C47 gặp 
sự cố văng đá đã gây thủng nhà đúng 
như ông Cung đã trình bày. Ngay sau vụ 
việc khoảng vài tiếng, Ban chỉ huy công 
trường đã chủ động mời ông Cung đến 
làm việc để xác nhận thiệt hại và phương 
án bồi thường khắc phục toàn bộ (chứ 
không phải ông Cung báo cho C47, vì 
lúc đó không có người thuê ở nhà và 
ông Cung ở nhà khác). Ông Cung đến 
và cho biết là không vào nhà trọ được 
vì người thuê khóa cửa đi vắng, hẹn 
khi nào họ mở cửa sẽ quay lại làm việc. 

Ngày 19.4, ông Cung thông báo mời 
đến nhà làm việc, sau khi chụp ảnh hiện 
trạng, C47 đã đề xuất phương án thay lại 
tôn mới, chống dột cho phòng trọ để có 
chỗ ở, còn vết thủng trên sàn sẽ làm sau. 
Ông Cung đã đồng ý, C47 cho chuyển 

tôn đến tập kết thì ông nói sẽ hỏi ý kiến 
các con rồi trả lời; tối hôm đó ông không 
đồng ý cho thay nên không thể triển khai. 

Đến ngày 29.4, khi hai bên họp thỏa 
thuận, C47 đề nghị sẽ sửa chữa toàn bộ 
phần thiệt hại do vụ nổ, còn gia đình 
ông Cung đòi bồi thường 720 triệu đồng. 
Hai bên đã lập biên bản ghi lại, bảo lưu 
ý kiến của mình; không thể thống nhất 
được phương án đền bù. C47 đã báo 
cáo với BQLDA; đang chờ cuộc họp 
do BQLDA và UBND huyện Tây Sơn tổ 
chức để xem xét và phân xử.

Theo C47, đây là sự cố ngoài ý muốn, 
gây thiệt hại cho các công trình trong 
khu vực, C47 đã hết sức thiện chí để 
khắc phục toàn bộ, không làm phiền 
bà con và các đơn vị xung quanh. Tuy 
nhiên, mọi việc đều có giới hạn để các 
bên có thể chấp nhận được.          B.B.Đ

PHẢN HỒI

TIN VẮN
l Khoảng 300 ngư dân tại 2 xã Cát 

Khánh và Cát Tiến (huyện Phù Cát) đã 
được tuyên truyền pháp luật về khai 
thác, đánh bắt hải sản trên biển và giữ 
gìn ANTT trên biển. Hoạt động do Phòng 
An ninh kinh tế (CA tỉnh) phối hợp với 
Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) tổ chức 
ngày 9.6. Ngoài ra, các đơn vị còn phát 
tờ rơi, lắp đặt 2 pa nô tại cảng cá Đề Gi 
tuyên truyền về nội dung trên. T.LONG
l Thực hiện chương trình Dinh 

dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật, 
do Hội CTĐ Việt Nam phát động, chiều 
9.6, tại xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, hội 
CTĐ tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức 
tặng 70 thùng sữa cho trẻ em nghèo, khó 
khăn và khuyết tật trên địa bàn xã, tổng 
trị giá là 14 triệu đồng. TÍN TRỌNG
l Ngày 9.6, Hội Nông dân phường 

Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn tổ chức ra mắt 
Tổ hội nghề chế tác trầm Trung Lương - 
Bồng Sơn. Tổ có 5 thành viên, cùng ở khu 
phố Trung Lương, đều là những người có 
thâm niên chế tác trầm từ 20 năm trở lên. 
Việc thành lập Tổ hội nghề chế tác trầm 
nhằm gìn giữ và phát triển nghề truyền 
thống của địa phương. BẢO SƯƠNG
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Bình Định

Vĩnh Thạnh phát triển sản phẩm OCOP
So với các huyện miền núi khác trong tỉnh, sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) ở huyện 

Vĩnh Thạnh còn khá ít. Dù vậy, nỗ lực của UBND huyện Vĩnh Thạnh trong hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm 
OCOP (mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm…) đã đạt một số kết quả nhất định.

Vĩnh Thạnh hiện có 4 sản 
phẩm OCOP, trong đó cơ sở 
nem chả Quốc Hội (thôn Vĩnh 
Hòa, xã Vĩnh Thịnh) có 2 sản 
phẩm là chả lụa và nem chua. 
Ông Bùi Quốc Hội, chủ cơ sở 
này cho biết: Từ chỗ là hộ cá 
thể sản xuất với quy mô nhỏ, 
thị trường tiêu thụ chủ yếu 
trong huyện, được sự động 
viên của huyện, 3 năm qua, tôi 
đầu tư thêm máy móc, triển 
khai sản xuất khép kín, nhờ 
đó chất lượng và sản lượng 
đều tăng cao; mở rộng thị 
trường tiêu thụ ra toàn tỉnh và 
tại các tỉnh, thành khác như 
Gia Lai, Kon Tum, TP Hồ Chí 
Minh… Năm 2021, theo sự 
chỉ đạo của UBND huyện, các 
ngành, chính quyền xã tích 
cực hỗ trợ cơ sở hoàn thiện 
sản phẩm, bao bì, mẫu mã... 
và được UBND tỉnh công 
nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. 
Đây là động lực lớn để cơ sở 
tiếp tục đầu tư mở rộng quy 
mô sản xuất. 

Chỉ với 12 hộ nấu rượu 
nhưng làng rượu Vĩnh Cửu ở 
xã Vĩnh Hiệp lại khá nổi tiếng 
nhờ duy trì cách nấu rượu 
truyền thống và đặc biệt chỉ 
dùng nguyên liệu gạo lức của 
đồng bào Bana. Độc đáo với 
hương vị riêng, nhưng nhiều 
năm qua, rượu Vĩnh Cửu 
vẫn không mở rộng được thị 
trường ra ngoài huyện. Để 
hỗ trợ các hộ nấu rượu giữ 
nghề và giữ một sản phẩm 
đặc trưng của địa phương, 
UBND huyện Vĩnh Thạnh đã 
thành lập HTX Kinh doanh 
dịch vụ tổng hợp Vĩnh Hiệp 
với mục đích tổ chức tiêu thụ 
sản phẩm của các hộ dân, chịu 
trách nhiệm hoàn chỉnh nhãn 

Những sản phẩm của huyện Vĩnh Thạnh được giới thiệu tại chương trình khởi nghiệp do Tỉnh đoàn tổ chức.             Ảnh: HẢI YẾN 

hiệu, quảng bá sản phẩm và 
hoàn thiện thủ tục đăng ký 
OCOP. Nhờ vậy năm 2021, 
sản phẩm rượu Vĩnh Cửu đã 
được UBND tỉnh công nhận 
hợp chuẩn OCOP 3 sao.

Theo khảo sát của HTX 
Kinh doanh dịch vụ tổng hợp 
Vĩnh Hiệp, mỗi năm làng 
rượu Vĩnh Cửu cung ứng ra 
thị trường khoảng 10.000 - 
20.000 lít rượu. HTX đang cố 
gắng quảng bá sản phẩm, kết 
nối thị trường để nâng cao 
năng lực sản xuất cũng như 
tiêu thụ gấp 1,5 lần hiện nay. 
Bà Nguyễn Thị Huệ, chủ một 

hộ nấu rượu ở làng Vĩnh Cửu, 
cho biết: Từ khi có HTX bao 
tiêu sản phẩm, chúng tôi hăng 
hái duy trì và nâng cao phẩm 
cấp rượu, cùng nhau xây dựng 
thương hiệu làng nghề. Giờ 
đây, tôi tập trung nấu rượu 
quanh năm còn khâu tiêu thụ 
sẽ do HTX đảm trách. 

Có thâm niên hơn 30 năm 
sản xuất rượu nhung nai, 
nhưng mãi đến năm 2019, gia 
đình bà Nguyễn Thị Duyên 
mới đăng ký thành lập Công 
ty TNHH SPRINGCHI ở thôn 
Đăk Tra, xã Vĩnh Kim. Bà 
Nguyễn Thị Duyên, Giám đốc 

công ty TNHH SPRINGCHI, 
cho biết: “Chúng tôi sử dụng 
rượu nguyên liệu là loại rượu 
làm từ gạo, men lá cây do 
đồng bào Bana làm và nước 
khoáng nóng. Nhung nai 
lấy từ đàn nai nuôi ở trang 
trại rộng 20 ha của gia đình. 
Nhung nai, mật ong ruồi 
ủ trong rượu nguyên liệu 
thêm 1 năm nữa mới chiết 
xuất, đóng chai và đưa ra 
thị trường”. Sản phẩm được 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, mã 
vạch, mã truy xuất nguồn gốc, 
cải tiến bao bì, quảng bá trên 
nhiều không gian, môi trường 

khác nhau. Năm 2021, sau khi 
được chứng nhận hợp chuẩn 
OCOP 3 sao, rượu nhung nai 
Vĩnh Kim bắt đầu tìm thấy 
nhiều khách hàng trong tỉnh 
và ngoài tỉnh. 

Huyện Vĩnh Thạnh còn 
nhiều sản phấm chất lượng 
cao như: Tinh bột mì, tinh bột 
nghệ, mật ong rừng, trái ươi, 
cam sành… Và hầu hết các chủ 
thể sản phẩm OCOP ở huyện 
Vĩnh Thạnh đều chú trọng 
xây dựng vùng nguyên liệu 
ổn định tại địa phương. Để 
phát triển sản phẩm OCOP, 
UBND huyện Vĩnh Thạnh đã 
thành lập ban điều hành, tổ 
giúp việc và phân công nhiệm 
vụ cụ thể cho các thành viên. 
Các ngành, đơn vị liên quan 
phụ trách từng nội dung, bộ 
tiêu chí OCOP của tỉnh để 
hướng dẫn, tư vấn cho các chủ 
thể sản xuất đăng ký tham gia 
chương trình.  

Trong phát triển sản phẩm 
OCOP, huyện Vĩnh Thạnh ưu 
tiên những sản phẩm sử dụng 
nguyên liệu và lao động địa 
phương, chú trọng xây dựng 
vùng nguyên liệu ổn định, 
kiểm soát được quy trình sản 
xuất. Ông Nguyễn Văn Long, 
Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: 
“Năm 2022, huyện tiếp tục hỗ 
trợ duy trì và nâng cao chất 
lượng sản phẩm OCOP để 
giữ gìn niềm tin trong người 
tiêu dùng; tập trung phát 
triển sản phẩm theo hướng 
liên kết chuỗi, đẩy mạnh giới 
thiệu, quảng bá, tiếp thị các 
sản phẩm địa phương trên 
nhiều kênh truyền thông, 
nhiều không gian khác nhau. 
Qua đó hy vọng sẽ có thêm 
nhiều sản phẩm OCOP có vị 
thế tốt, thương hiệu mạnh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh 
trên thị trường”.        

HẢI YẾN  

Xúc tiến nâng hạng các sản phẩm OCOP cấp tỉnh
(BĐ) - Theo tin từ Văn phòng điều 

phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, 
triển khai chương trình OCOP giai 
đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh, đơn vị phối hợp với các 
địa phương vừa hướng dẫn các thủ 
tục xây dựng sản phẩm OCOP, vừa tổ 
chức nâng cao hiệu quả chương trình 
OCOP, phấn đấu trong năm 2022 có 30 
sản phẩm được công nhận sản phẩm 
OCOP cấp tỉnh và 12 sản phẩm được 

nâng hạng từ 3 sao lên 4 - 5 sao; 2 
sản phẩm được công nhận sản phẩm 
OCOP 5 sao cấp Trung ương.

Theo ông Phan Thành Giản, Phó 
Chánh Văn phòng điều phối xây 
dựng nông thôn mới tỉnh, toàn tỉnh 
có 133 sản phẩm được UBND tỉnh 
công nhận hợp chuẩn OCOP cấp tỉnh 
từ 3 sao trở lên, trong đó có 6 sản 
phẩm ở mức tiềm năng 5 sao, 14 sản 
phẩm đạt 4 sao. 

Cùng với việc hỗ trợ xây dựng sản 
phẩm hợp chuẩn, nâng hạng OCOP, 
Văn phòng còn phối hợp hỗ trợ, tạo 
điều kiện để các cơ sở sản xuất tham 
gia nhiều hội chợ xúc tiến thương mại, 
kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP với 
các siêu thị, tạo chuỗi liên kết bền 
vững, nâng cao hiệu quả kinh tế cho 
người sản xuất, phối hợp đưa sản 
phẩm lên sàn thương mại điện tử.

QUANG BẢO

Hỗ trợ DN dệt may tiếp cận thị trường châu Âu
Để giúp DN dệt may hiểu hơn về 

thị trường châu Âu và các nội dung 
cần chuẩn bị khi tham gia xuất khẩu 
hàng hóa vào thị trường tiềm năng 
này, đồng thời tận dụng tối đa các 
ưu đãi của Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu 
(EVFTA), Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ 
phát triển công nghiệp khu vực phía 
Nam (IDCS, thuộc Bộ Công Thương) 
vừa phối hợp với Hiệp hội Dệt may 
Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ 

chức Hội thảo trực tuyến “Thị trường 
châu Âu và những vấn đề khi tham 
gia cung ứng sản phẩm dệt may sang 
thị trường châu Âu”.

EVFTA có hiệu lực từ tháng 8.2020 
đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với 
nhiều sản phẩm xuất khẩu của Việt 
Nam và EU, tạo động lực thúc đẩy 
gia tăng thương mại song phương. 
Hoạt động xuất nhập khẩu đang trên 
đà phát triển và được dự báo sẽ tiếp 
tục tăng trưởng trong thời gian tới. 

Đây sẽ là cơ hội lớn cho nhiều ngành 
hàng xuất khẩu, trong đó cơ hội của 
ngành dệt may Việt Nam được dự báo 
là rất lớn. Đặc biệt, Hội thảo còn tạo 
cơ hội để các DN nghiên cứu nhu cầu, 
tham dự chương trình mở rộng giao 
thương thị trường châu Âu, tham dự 
Hội chợ MFS - Munich Fabric Start 
(CHLB Đức) được Trung tâm IDCS- 
Cục Công nghiệp tổ chức vào đầu 
tháng 9.2022 tới đây.

(Theo Báo Công Thương)

l Từ đầu năm đến nay, ngành Thủy 
sản đã phát hiện 11 lượt/10 tàu cá bị 
cảnh báo vượt ngoài vùng tự do đánh 
bắt. Đến nay, ngành chức năng phối hợp 
làm việc với 1 chủ tàu - qua xác minh 
chưa đủ cơ sở xử phạt nên đã tuyên 
truyền, nhắc nhở, giáo dục và hướng dẫn 
chủ tàu cam kết không tái phạm; 9 tàu 
cá khác đã phát thông báo song do tàu 
chưa về địa phương nên chưa phối hợp 
làm việc. T. DỊU
l Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Bình Định (Sở LĐ-TB&XH) vừa khai 
giảng lớp đào tạo nghề nuôi tôm thẻ 
chân trắng cho 35 học viên là nông dân 
tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Lớp 
đào tạo diễn ra trong 2 tháng. 

T. NGUYÊN
l TX An Nhơn đã cơ bản gieo sạ 

xong lúa vụ Thu 2022 trên diện tích 
6.650 ha và chuyển sang giai đoạn chăm 
sóc, bón phân đợt 1. Trong số này có 200 
ha sản xuất lúa giống thực hiện theo 
hợp đồng liên kết chuỗi với DN từ canh 
tác đến thu hoạch và tiêu thụ. Cùng với 
cây lúa, nông dân còn xuống giống trên 
1.240 ha cây trồng cạn, 330 ha cỏ cao 
sản để nuôi bò. X. THỨC

TIN VẮN
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

NGHE HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN

Tính đến nay, Bảo tàng tỉnh sưu tầm 
được gần 15.000 hiện vật, tư liệu, hình 
ảnh có giá trị về lịch sử, văn hóa của 
Bình Định. Trong số này, có nhiều hiện 
vật, bộ sưu tập quý, hấp dẫn, điển hình 
là: Trống đồng Đông Sơn, điêu khắc 
đá Champa, đất nung trang trí tháp 
Champa; gốm cổ Champa; tiền đồng; 
súng thần công thế kỷ XVIII - XIX… 

Ông Hoàng Như Khoa, Phòng 
Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng tỉnh, 
chia sẻ: “5 năm trở lại đây, Bảo tàng 
tỉnh phối hợp tổ chức một số cuộc khai 
quật khảo cổ học, nhờ đó đã phát hiện 
nhiều hiện vật có giá trị cao như: Gốm 
gia dụng Champa, gốm kiến trúc nhiều 
thời đại khác nhau… góp phần bổ sung 
cho kho lưu giữ tư liệu, hiện vật tại bảo 
tàng để phục vụ công tác nghiên cứu và 
trưng bày”.

Công tác sưu tầm, trưng bày hiện vật 
được Bảo tàng tỉnh chú trọng, các hiện 
vật sau sưu tầm được chỉnh lý, bổ sung 
để tổ chức trưng bày, tạo sự tươi mới 
phục vụ công chúng. Theo ông Nguyễn 
Thanh Vinh, Phó trưởng phòng phụ 
trách Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo 
tàng tỉnh, mỗi năm Bảo tàng tỉnh sưu 
tầm, kiểm kê và nhập kho rất nhiều hiện 
vật, hình ảnh, tư liệu. Do đó, công tác 
sưu tầm, kiểm kê, bảo quản hiện vật 
được Bảo tàng tỉnh thực hiện một cách 
đồng bộ, đảm bảo mọi khâu theo quy 
định, góp phần bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản văn hóa của tỉnh.

Trong quá trình sưu tầm, bảo quản 
và phát huy giá trị hiện vật, tài liệu, Bảo 
tàng tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, như: 
Trang thiết bị bảo quản tại các kho chưa 
được đầu tư đồng bộ đáp ứng việc bảo 
quản hiện vật theo chủng loại, chất liệu. 
Đáng lưu ý, theo quy định của Luật Di 
sản văn hóa, bảo vật quốc gia được bảo 
vệ và bảo quản theo chế độ đặc biệt; tiêu 
chuẩn bảo quản phải tùy thuộc vào đặc 
điểm chất liệu và niên đại của từng bảo 
vật để có phương pháp bảo quản riêng 
cho phù hợp. Tuy nhiên, do điều kiện 
còn quá eo hẹp nên hiện nay các bảo vật 

Tại Bảo tàng tỉnh, ngoài những hiện 
vật liên quan văn hóa, lịch sử, còn có một 
góc trưng bày tiêu bản các loài rùa biển 
quần cư ở vùng biển Bình Định do Bảo 
tàng tỉnh phối hợp với ngành Thủy sản 
tỉnh bảo tồn mẫu vật này, nhằm tuyên 
truyền với người dân, du khách khi đến 
tham quan tại Bảo tàng tỉnh hiểu được 
vai trò quan trọng của hệ sinh thái biển, 
các loài động vật biển quý, hiếm. 

Theo Tổ chức bảo tồn thiên nhiên 
quốc tế (IUCN), trên thế giới hiện còn 7 
loài rùa biển, thuộc hai họ chính là họ 
vích, gồm các loài đồi mồi, rùa xanh, 
đồi mồi dứa, quản đồng, rùa mai phẳng 
và họ rùa da với chỉ có một loài rùa da. 

Tại vùng biển Việt Nam, các nhà 
nghiên cứu thống kê được 5 loại rùa biển 
là rùa da (còn gọi con ba khía, ông tam, 

bà khế), vích (con đú, rùa xanh, tráng 
bông), đồi mồi (con vẩy), đồi mồi dứa và 
quản đồng (rùa đầu to) phân bố, sinh sản 
tại các bãi cát dọc vùng biển Việt Nam; 
trong đó có Bình Định. Trước những năm 
90 của thế kỷ trước, ở Bình Định có rất 
nhiều rùa biển, nhất là loài vích với số 
lượng lên đến hàng nghìn con lên bờ đẻ 
mỗi năm. Tuy nhiên, số lượng rùa biển ở 
trong nước cũng như tại vùng biển Bình 
Định đã giảm rất nhiều do nhiều nguyên 
nhân; hiện còn một số địa phương như: 
xã Nhơn Hải, Nhơn Lý, phường Ghềnh 
Ráng (TP Quy Nhơn)… rùa biển thường 
xuất hiện lên bờ đẻ trứng. 

Mỗi loài rùa biển có tuổi trưởng 
thành khác nhau, dao động từ 15 - 30 
năm. Tuổi thọ trung bình của rùa biển 
khoảng 50 năm; một số loài như vích, 

quản đồng, rùa da có tuổi thọ lên đến 80 
năm hoặc hơn nữa. Khi rùa biển trưởng 
thành và đến kỳ sinh sản, chúng sẽ di 
cư về tại nơi chúng đã được sinh ra để 
đẻ trứng. Một rùa mẹ có thể đẻ từ 2 - 5 
ổ trứng, mỗi ổ có từ 50 - 150 quả trứng. 
Tuy nhiên, tỷ lệ nở thành công của ổ 
trứng dao động từ 50 - 85%; trong khi 
đó, rùa con mới nở với cơ thể non nớt 
khi trở về biển sẽ đối diện với những loài 
vật ăn mồi như cua, chim ăn thịt, cá lớn, 
nên chỉ có khoảng 40 - 50% rùa con có 
thể sống sót. 

Rùa biển là một trong những động 
vật biển đứng trước nguy cơ tuyệt 
chủng, được sách Đỏ thế giới và sách 
Đỏ Việt Nam xếp vào nhóm động vật 
quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

ĐOAN NGỌC

CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC 
VỀ BÌNH ĐỊNH (ĐỢT 2):

Ca khúc Âm vang 
miền đất Võ được 
trao giải nhất

Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết 
định công nhận 11 tác phẩm đạt giải tại 
Cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định 
(đợt 2). Theo đó, ca khúc Âm vang miền 
đất Võ của tác giả Lê Khắc Hùng (Đài 
PT-TH Bình Định) đạt giải nhất. 2 ca 
khúc Yêu lắm quê tôi Bình Định (tác giả 
Hoàng Hồng Ngọc, ở TP Hà Nội) và Có 
một Bình Định trong tôi (tác giả Nguyễn 
Vĩnh Phúc, tỉnh Hậu Giang) đạt giải nhì. 
Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi còn trao 
3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình 
Định (đợt 2) đã nhận 135 tác phẩm của 
93 tác giả và nhóm tác giả trong toàn 
quốc gửi tham gia.                    TRỌNG LỢI

Tặng bằng khen 
cho đoàn tuồng 
100 tuổi nghề

(BĐ) - Viện Nghiên cứu bảo tồn và 
phát huy văn hóa dân tộc (thuộc Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam) đã tặng bằng khen cho Đoàn tuồng 
Nhơn Hưng (phường Nhơn Hưng, TX 
An Nhơn) - đoàn tuồng được mệnh 
danh đoàn tuồng 100 tuổi nghề - vì đã 
có thành tích xuất sắc gìn giữ và phát 
huy nghệ thuật tuồng truyền thống. 

Ngoài bằng khen tập thể, Viện còn 
tặng bằng khen cho nhiều nghệ nhân, 
diễn viên của Đoàn tuồng Nhơn Hưng 
vì đã có nhiều đóng góp trong việc bảo 
tồn, phát huy nghệ thuật tuồng, gồm: 
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Toàn 
(nghệ danh Minh Lưỡng), Trưởng đoàn; 
nghệ nhân Trần Thị Quý (nghệ danh Lệ 
Hoa), Phó trưởng đoàn kiêm diễn viên; 
nghệ nhân Nguyễn Dũng, nhạc trưởng 
đoàn tuồng; diễn viên Kiều My; diễn 
viên Diễm Thi.                                       BẢO MINH

Thực hiện chiến lược 
ngoại giao văn hóa 
trên địa bàn tỉnh 

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban hành kế 
hoạch thực hiện chiến lược ngoại giao 
văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, kế hoạch tập trung thực 
hiện 6 nội dung, gồm: Đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và 
tăng cường nghiên cứu, xây dựng các 
chính sách về ngoại giao văn hóa; thúc 
đẩy quan hệ hợp tác và xây dựng lòng 
tin với các địa phương, đối tác nước 
ngoài và tổ chức quốc tế; quảng bá các 
giá trị văn hóa, hình ảnh và con người 
Bình Định; bảo tồn, phát huy các di 
sản, danh hiệu đã được công nhận; xây 
dựng, vận động công nhận mới các danh 
hiệu; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại 
và gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại 
giao chính trị và ngoại giao kinh tế.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức 
và thống nhất hành động trong đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh 
về công tác ngoại giao văn hóa trong 
giai đoạn hiện nay. Đồng thời, giới 
thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, 
con người Bình Định, những nét đặc 
sắc văn hóa của tỉnh đến bạn bè quốc tế, 
qua đó thu hút đầu tư, thúc đẩy thương 
mại, du lịch, góp phần phát triển KT-XH 
của tỉnh…                                  AN NHIÊN

BẢO TÀNG TỈNH VỚI CÔNG TÁC SƯU TẦM, TRƯNG BÀY HIỆN VẬT:

Giới thiệu giá trị đặc sắc, 
thu hút du khách

Những năm gần đây, Bảo tàng tỉnh chú trọng công tác sưu tầm, trưng bày hiện vật theo hướng vừa làm giàu 
các bộ sưu tập giới thiệu nền văn hóa - lịch sử đa dạng, phong phú của tỉnh Bình Định, vừa có thể giới thiệu 
những giá trị đặc sắc, hấp dẫn của địa phương để tham gia thu hút du khách, phục vụ phát triển kinh tế du lịch.  

Viên chức Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm Bảo tàng tỉnh kiểm tra tình trạng hiện vật bảo quản trong kho. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

quốc gia của Bảo tàng tỉnh chưa hưởng 
chế độ tương xứng.

“Chúng tôi hy vọng sau này khi có 
cơ sở vật chất mới, Bảo tàng tỉnh sẽ có 
hẳn một không gian riêng trưng bày 
những hiện vật Champa, nhất là những 
bảo vật quốc gia để phát huy giá trị hơn 
nữa”, ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng 
tỉnh tâm sự.

Theo ông Bùi Tĩnh, thời gian tới, Bảo 
tàng tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu, sưu 
tầm hiện vật văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa 
Champa để tiếp tục hoàn chỉnh bản đồ 
khảo cổ tỉnh Bình Định; các hiện vật là 
kỷ vật kháng chiến của quân, dân Bình 
Định, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng 
LLVT nhân dân của tỉnh được Nhà nước 
phong tặng và truy tặng; hiện vật của 
cộng đồng các dân tộc miền núi trên 
địa bàn tỉnh, như: Kinh, Chăm H’roi, 
Bana, H’re để bổ sung hiện vật lưu 
trữ và trưng bày phục vụ việc tham 
quan, nghiên cứu về lịch sử, văn hóa  
Bình Định. 

Cùng với đó, Bảo tàng tỉnh cũng 
dành sự quan tâm đặc biệt cho những 
bảo vật quốc gia đang được lưu giữ 
tại bảo tàng, như: Phù điêu nữ thần 
Mahishasuramardini (công nhận năm 
2015), phù điêu thần Brahma (công 
nhận năm 2016), cặp tượng chim thần 
Garuda diệt rắn (công nhận năm 2017), 
phù điêu nữ thần Sarasvati (công nhận 
năm 2020). Trong năm nay, Bảo tàng 
tỉnh sẽ tham mưu Sở VH&TT lập hồ 
sơ khoa học trình UBND tỉnh để đề 
nghị Bộ VH-TT&DL trình Thủ tướng 
Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia 
đối với hai tượng voi đá tại thành Đồ 
Bàn (nay là di tích thành Hoàng Đế, xã 
Nhơn Hậu, TX An Nhơn); đồng thời, 
sẽ phối hợp với ngành Du lịch tổ chức 
tọa đàm bàn giải pháp giới thiệu các 
điểm đến di tích lịch sử, văn hóa, danh 
lam thắng cảnh, kiến trúc… để gắn kết 
Bảo tàng tỉnh trong việc phục vụ phát 
triển du lịch.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Tiêu bản các loài rùa biển 
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Bình Định

Theo Phó Bí thư Thường 
trực Huyện ủy Vĩnh Thạnh 
Nguyễn Kế Đấu, thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, các cấp ủy đảng, chính 
quyền, cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể từ huyện đến cơ sở 
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
toàn diện, đồng bộ với những 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, 
sát thực, trong đó công tác 
tuyên truyền được triển khai 
sâu rộng. Qua đó đã xuất hiện 
nhiều mô hình hay, cách làm 
mới, gương người tốt, việc tốt 
trong học tập và làm theo Bác. 

Tại TTYT huyện Vĩnh 
Thạnh, chuyển biến trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
thể hiện rõ nhất chính là thái 
độ, tác phong làm việc của đội 
ngũ cán bộ, y, bác sĩ, luôn tận 
tâm, tận lực với công việc, với 
người bệnh. 

Để việc học và làm theo Bác 
đi vào nền nếp, hiệu quả, Ban 
Giám đốc TTYT thường xuyên 
quán triệt, triển khai đến toàn 
thể các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ 
thuật viên, nhân viên việc thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với 
các cuộc vận động, phong trào 
thi đua của ngành, như thực 
hiện tốt 12 điều y đức; đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ 
của cán bộ y tế hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh… 

“Qua đó, mỗi cán bộ, nhân 
viên y tế dần chuyển từ “học” 
sang “làm theo” Bác bằng 
những việc làm thiết thực, 
thường xuyên nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết 
với công việc, đẩy lùi tiêu cực, 
yếu kém”, bác sĩ Hứa Tự Thảo, 
Giám đốc TTYT huyện Vĩnh 
Thạnh, cho biết.

(BĐ) - Tổ công tác của 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa 
hoàn thành công tác rà soát, 
theo dõi tình hình, kết quả 
thực hiện 1.387 nhiệm vụ 
(756 nhiệm vụ có thời hạn, 
631 nhiệm vụ không có thời 
hạn) được UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh giao cho 41 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
tính đến ngày 30.5.2022.

Theo đó, đối với 1.160 
nhiệm vụ đã hoàn thành, có 
1.014 nhiệm vụ hoàn thành 
đúng/trước hạn, chiếm tỷ 
lệ 87,4%; 146 nhiệm vụ giải 
quyết trễ hạn, chiếm tỷ lệ 
12,6%. Đối với 227 nhiệm vụ 

đang giải quyết, có 211 nhiệm 
vụ còn trong thời hạn (trong 
đó có 123 nhiệm vụ không 
có thời hạn giải quyết), 16 
nhiệm vụ đã quá thời hạn 
giải quyết nhưng còn tồn 
đọng (trong đó có 7 nhiệm 
vụ đã quá hạn trên 30 ngày).

Trong số 123 nhiệm vụ 
giao không có thời hạn giải 
quyết nêu trên, có 21 nhiệm 
vụ tính từ thời điểm được 
giao cho đến nay đã quá 3 
tháng nhưng các đơn vị, địa 
phương liên quan vẫn chưa 
có văn bản tham mưu, đề 
xuất việc giải quyết hoặc văn 
bản báo cáo tình hình triển 

khai thực hiện cụ thể.
Trước tình hình này, Tổ 

công tác của Chủ tịch UBND 
tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn 
vị liên quan khẩn trương rà 
soát, hoàn thành việc tham 
mưu, đề xuất đối với 16 
nhiệm vụ đã quá thời hạn 
giải quyết và 21 nhiệm vụ 
giao hơn 3 tháng nhưng chưa 
được xử lý. 

Đồng thời ,  thực  hiện 
nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch 
UBND tỉnh tại  Công văn 
số 1907/UBND-KSTT ngày 
13.4.2022 trong việc nâng cao 
hiệu quả, chất lượng công tác 
phối hợp với bộ phận thường 

trực Tổ công tác của Chủ tịch 
UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát 
thủ tục hành chính thuộc Văn 
phòng UBND tỉnh) thông qua 
việc chủ động, tích cực trao 
đổi, thông tin về tình hình, 
kết quả thực hiện các nhiệm 
vụ được giao, nhất là trao 
đổi, thông tin về những khó 
khăn, vướng mắc để thống 
nhất biện pháp tháo gỡ hoặc 
đề xuất cấp có thẩm quyền 
xem xét, chỉ đạo việc thực 
hiện, tránh để tình trạng tồn 
đọng nhiệm vụ quá thời hạn 
được giao nhưng không có 
báo cáo cụ thể.

M.LÂM

Rà soát, bố trí kinh phí 
cho ban thanh tra 
nhân dân, ban giám sát 
đầu tư của cộng đồng 
đảm bảo quy định 

(BĐ) - Sở Tài chính đã có văn 
bản gửi UBND các huyện, thị 
xã, thành phố về việc bố trí kinh 
phí cho ban thanh tra nhân dân 
(TTND), ban giám sát đầu tư 
của cộng đồng (GSĐTCCĐ) tại 
xã, phường, thị trấn.  

Theo đó, về kinh phí 
hoạt động của ban TTND và 
GSĐTCCĐ, hiện nay, tỉnh 
đã cân đối cho ngân sách xã, 
phường, thị trấn. Do đó, UBND 
cấp huyện quan tâm, phối hợp 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
và UBND cấp xã rà soát, bố trí 
kinh phí thực hiện năm 2022 
đảm bảo theo mức quy định 
tại Nghị định số 29/2021/NĐ-
CP của Chính phủ quy định 
về trình tự, thủ tục thẩm định 
dự án quan trọng quốc gia và 
giám sát, đánh giá đầu tư và 
Quyết định số 68/2017/QĐ-
UBND của UBND tỉnh quy 
định về mức kinh phí hỗ trợ 
hoạt động của ban TTND và 
GSĐTCCĐ xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh. 

Mặt khác, từ năm 2023 trở 
đi, UBND cấp xã tiếp tục rà 
soát, cân đối và đưa vào dự 
toán chi hằng năm đối với kinh 
phí hỗ trợ hoạt động của ban 
TTND và GSĐTCCĐ đảm bảo 
theo mức quy định. Trường hợp 
ngân sách xã, phường, thị trấn 
khó khăn về nguồn kinh phí 
thực hiện, UBND cấp xã phản 
ánh cho UBND cấp huyện xem 
xét, giải quyết theo quy định. 

Trước đó, tại Hội nghị trao 
đổi kinh nghiệm về hoạt động 
ban TTND và GSĐTCCĐ do 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh tổ chức vào ngày 
31.5, ban TTND và GSĐTCCĐ 
tại một số địa phương đã phản 
ánh về thực trạng vẫn còn một 
số nơi chưa bố trí kinh phí 
hoặc chỉ hỗ trợ một phần kinh 
phí theo mức quy định cho 
hoạt động của ban TTND và 
GSĐTCCĐ.              AN PHƯƠNG

Lan tỏa việc học tập và 
làm theo Bác ở Vĩnh Thạnh

Khẩn trương tham mưu, đề xuất đối với các nhiệm vụ 
đã quá thời hạn giải quyết 

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ở huyện Vĩnh Thạnh đã xuất hiện ngày 
càng nhiều các mô hình hay, kinh nghiệm quý; các tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều 
lĩnh vực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Với tuổi trẻ huyện Vĩnh 
Thạnh, bằng những phương 
pháp hay, cách làm sáng tạo, 
việc học tập và làm theo Bác 
đã và đang tạo những chuyển 
biến rõ rệt về nhận thức, từ đó 
lan tỏa nhiều việc làm tốt, hoạt 
động thiết thực hiệu quả, phát 
huy vai trò xung kích, sáng tạo 
của thanh niên.

Anh Lương Thành Chương, 
Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, 
cho biết: “Học tập và làm theo 
Bác được tuổi trẻ huyện Vĩnh 
Thạnh thể hiện bằng những 
việc làm cụ thể, thiết thực. 
Đặc biệt, trong thời gian dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 
Ban Thường vụ Huyện đoàn 
đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn 
thành lập đội thanh niên tình 
nguyện hỗ trợ nhân viên y tế 
thực hiện các nhiệm vụ chống 
dịch. Đồng thời, kết nối, huy 
động nguồn lực xã hội để hỗ 

trợ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 như tặng nước sát 
khuẩn, khẩu trang, quần áo 
bảo hộ, mũ, kính chắn giọt bắn; 
quyên góp nhu yếu phẩm tặng 
cho người dân bị ảnh hưởng...”.

Tại làng 6, xã Vĩnh Thuận, 
Chi ủy Chi bộ xác định nhiệm 
vụ trọng tâm, đột phá trong học 
tập và làm theo Bác là kịp thời 
giải quyết vấn đề bức xúc, nổi 
cộm ngay ở khu dân cư; thực 
hiện tốt các phong trào thi đua 
yêu nước. Mặt trận và các hội, 
đoàn thể đã phát động các 
phong trào thi đua, phát huy 
tinh thần tự lực tự cường, tích 
cực phát triển nông nghiệp, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây 
dựng nông thôn mới, góp phần 
nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho bà con nhân dân. 
Trong đó, đáng kể nhất là Mặt 
trận thôn đã phát huy vai trò, 
kết nối các phong trào thi đua, 

đoàn kết, tập hợp nhân dân, 
tuyên truyền, vận động bà con 
chấp hành tốt chủ trương của 
Đảng, Nhà nước, thi đua phát 
triển sản xuất, xây dựng đường 
làng xanh, sạch, đẹp. 

“Từ các phong trào này đã 
khơi dậy tính chủ động, sáng 
tạo, cần cù trong hội viên, 
đoàn viên và nhân dân trong 
khai thác, sử dụng có hiệu quả 
lợi thế về đất đai, chuyển dịch 
cơ cấu sản xuất, ứng dụng các 
tiến bộ KHKT vào sản xuất 
nông nghiệp, như trồng cây 
bí đỏ, ớt sạch, đậu đỗ, chăn 
nuôi bò, dê… tạo ra sản phẩm 
góp phần tăng thu nhập cho 
gia đình. Đồng thời, phát huy 
truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc về lòng nhân ái, tính cộng 
đồng giúp nhau cùng phát 
triển, ổn định cuộc sống”, ông 
Đinh Bơ, Bí thư Chi bộ làng 6, 
cho hay.                  XUÂN DŨNG

Cấp ủy Chi bộ làng 6, xã Vĩnh Thuận thăm hỏi động viên người dân.                                                                                                             Ảnh: X.D

l Ủy ban MTTQ Việt Nam 
xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) 
ngày 9.6 đã đến thăm và hỗ 
trợ cho 3 hộ nghèo, hộ có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
đau ốm nặng trên địa bàn xã, 
mỗi hộ 2 triệu đồng. Nguồn 
kinh phí hỗ trợ được trích từ 
quỹ Vì người nghèo của xã. 

VĂN TỐ

l Ngày 9.6, Ban CHQS 
huyện Tuy Phước trao 80 
triệu đồng hỗ trợ gia đình 
ông Nguyễn Văn Dăn (SN 
1962, ở thôn Lộc Hạ, xã Phước 
Thuận, huyện Tuy Phước) xây 
nhà tình nghĩa. Ông Dăn là 
cựu quân nhân, thương tật 
25%. Hiện ông Dăn sức khỏe 
đã yếu, nhà ở xuống cấp 
nghiêm trọng, hoàn cảnh  
khó khăn.                   TẤN HÙNG

TIN VẮN
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Bình Định

Câu hỏi: Xin cho biết đối tượng và 
loại thuế được gia hạn năm 2022 theo 
Nghị định 34/2022 của Chính phủ?

Trả lời (tiếp theo):
2. Về loại thuế được gia hạn
Thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu 

nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền 
thuê đất theo quy định tại Điều 4 Nghị 
định 34, cụ thể:

2.1 -  Đối với DN, tổ chức kinh tế
+ Thuế VTA từ tháng 3 - 8 và của quý 

I, quý II năm 2022, cụ thể:
- Gia hạn 6 tháng đối với số thuế từ 

tháng 3 đến tháng 5.2022 và quý I/2022,
- Gia hạn 5 tháng đối với số thuế VAT 

của tháng 6.2022 và quý II/2022,
- Gia hạn 4 tháng đối với số thuế VAT 

của tháng 7.2022, 
-Gia hạn 3 tháng đối với số thuế VAT 

của tháng 8.2022. 
Thời gian gia hạn tại điểm này được 

tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế 
VAT theo quy định.

+ Thuế thu nhập DN của quý I và quý II 
Gia hạn thời hạn nộp thuế thu 

nhập DN tạm nộp của quý I, quý II 
năm 2022 là 3 tháng, kể từ ngày kết 
thúc thời hạn nộp thuế thu nhập DN 
theo quy định.

+ Đối với tiền thuê đất, thuê mặt 

nước: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê 
đất, thuê mặt nước phải nộp kỳ đầu năm 
2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ 
ngày 31.5.2022.

2.2 -  Đối với hộ, cá nhân kinh doanh: 
Gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thuế 

thu nhập cá nhân đối với tiền thuế 
phải nộp năm 2022 chậm nhất là ngày 
30.12.2022.

Về thủ tục để được gia hạn 
Người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia 

hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu 
hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót 
bằng phương thức điện tử; hoặc gửi 
bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 

(theo mẫu tại phụ lục ban hành theo Nghị 
định), cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, 
một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc 
thuế và tiền thuê đất được gia hạn, cùng 
với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo 
tháng/quý.

Trường hợp không nộp cùng với hồ sơ 
khai thuế tháng/quý thì nộp chậm nhất 
là ngày 30.9.2022.

Trường hợp có các khoản được gia 
hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế 
quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản 
lý trực tiếp có trách nhiệm truyền thông 
tin gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan 
thuế quản lý có liên quan.

Đối tượng và loại thuế được gia hạn năm 2022
TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

Năm 2022, nhiều chính sách hỗ trợ 
người nộp thuế (NNT) tiếp tục được 
ngành Thuế tỉnh triển khai, trong đó có 
chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá 
trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập DN, 
thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất 
năm 2022 theo Nghị định 34/2022 của 
Chính phủ. Đây là những chính sách hỗ 
trợ quan trọng giúp NNT khắc phục khó 
khăn, khôi phục phát triển sản xuất kinh 
doanh (SXKD), ổn định “sức khỏe” của 
DN, tạo nguồn thu bền vững. 

Dù vậy, theo ông Phạm Xuân Vinh, 
Trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 
người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh), thời 
hạn thực hiện chính sách gia hạn thời 
hạn nộp thuế theo Nghị định 34 ngắn 
(từ ngày 28.5 đến hết ngày 31.12.2022), 
trong khi phạm vi, đối tượng được hỗ 
trợ khá rộng. Chính vì vậy, Cục Thuế 
tỉnh nhanh chóng chuyển thông tin đến 
cộng đồng DN đồng thời tổ chức hội 
nghị đối thoại và hướng dẫn cho DN các 
quy trình, thủ tục gia hạn thời gian nộp 
thuế theo Nghị định 34. Các ứng dụng 
công nghệ thông tin, các nền tảng mạng 
xã hội cũng được ngành Thuế phát huy 
tối đa, qua đó giúp NNT hiểu rõ và thực 
hiện nhanh, đúng quy định. 

Với sự tích cực của ngành Thuế, 
nhiều DN đã nắm bắt được thông tin 
về Nghị định 34 và tiến hành các thủ 
tục cần thiết để được thụ hưởng chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước. Ông Hồ Đình 
Phong, kế toán trưởng Công ty CP Xây 
dựng 47, cho hay: Thời gian gần đây, giá 
xăng dầu, nguyên vật liệu và công lao 
động đang tăng cao, cộng thêm nhiều 
chi phí khác phát sinh đã ảnh hưởng 
đến hoạt động SXKD của công ty. Vì 
vậy, việc Chính phủ gia hạn thời hạn 
nộp thuế cho DN vào thời điểm này là 
rất thiết thực. Theo hướng dẫn của cơ 
quan thuế, chúng tôi rà soát, tính toán 
cụ thể các sắc thuế, số tiền thuế được gia 
hạn thời hạn nộp, đề nghị Cục Thuế tỉnh 
xem xét, giải quyết. 

Nhiều chính sách hỗ trợ về thuế sẽ 
giúp DN giảm bớt áp lực về tài chính, 
có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện 
kế hoạch SXKD. Theo bà Đồng Thị Ánh - 
Tổng Giám đốc Tổng Công ty PISICO 

Giảm áp lực, khôi phục  
sản xuất kinh doanh

Ngành Thuế tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp để đưa chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế theo 
Nghị định 34/2022 của Chính phủ vào cuộc sống. Qua đó, góp phần giúp người nộp thuế giảm các áp lực - nhất 
là về tài chính, khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19.

Công chức ngành Thuế tỉnh tư vấn, hướng dẫn cho NNT hồ sơ, thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế. 
Ảnh: TIẾN SỸ

Bình Định, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân 
Bình Định - các DN thành viên của Hội 
Nữ doanh nhân Bình Định đang nỗ lực 
khôi phục, phát triển SXKD và đều có 
chung mong muốn ngành Thuế thực 
hiện nhanh, hiệu quả Nghị định 34, 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN đầu tư  
phát triển.

Theo Cục Thuế tỉnh, việc triển khai 
chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế 
tại Bình Định thuận lợi hơn nhiều tỉnh, 
thành khác, bởi hầu hết các DN đã sử 
dụng hóa đơn điện tử và thường xuyên 
kết nối, tương tác với cơ quan thuế 
thông qua cổng thông tin điện tử, qua 
Zalo, Facebook, Gmail của Cục Thuế 
tỉnh, nhờ đó các vấn đề phát sinh liên 
quan đến lĩnh vực thuế đều được giải 
quyết một cách kịp thời. 

Hơn nữa, với việc ngành Thuế ứng 
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, 
thực hiện mô hình quản lý thuế mới theo 
hướng hỗ trợ, phục vụ NNT, các thông 
tin về Nghị định 34 của Chính phủ đã 
được phổ biến đến với tất cả các DN một 
cách kịp thời, đầy đủ nhất. Cục Thuế 
tỉnh cũng đã kiểm tra, rà soát và xác 

định 2.600 NNT được gia hạn thời hạn 
nộp thuế theo quy định tại Nghị định 
34 với tổng số tiền 600 tỷ đồng, làm cơ 
sở để xem xét, giải quyết các kiến nghị 
của NNT. 

Hiện tất cả các thông tin có liên quan 
đến Nghị định 34, danh sách các DN 
thuộc diện được thụ hưởng, kể cả biểu 
mẫu gia hạn thời gian nộp thuế đều đã 
được Cục Thuế tỉnh đăng tải công khai 
trên cổng thông tin điện tử; NNT dễ 
dàng biết được mình có thuộc diện được 
hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước 
hay không. Nếu thuộc diện được hỗ trợ, 
NNT chỉ cần điền thông tin vào biểu 
mẫu và gửi đến Cục Thuế tỉnh. 

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Đẩu, 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, công chức 
ngành Thuế luôn đồng hành, tích cực 
tư vấn, hướng dẫn, giúp NNT thực hiện 
nhanh, đúng các quy định, đảm bảo 
100% đối tượng thuộc diện được hỗ trợ 
được hưởng đầy đủ, kịp thời chính sách 
gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu 
nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền 
thuê đất năm 2022 theo đúng quy định.

PHẠM TIẾN SỸ

ÐƯA CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ THUẾ VÀO CUỘC SỐNG: Nguồn vốn huy động 
và dư nợ cho vay 
tăng khá 

(BĐ) - Theo Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, chuyển 
sang trạng thái bình thường mới, hoạt 
động huy động vốn và cho vay vốn của 
ngành ngân hàng thuận lợi và hiệu quả 
hơn. Ước tính đến cuối tháng 5.2022, 
tổng lượng vốn huy động của các ngân 
hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn 
tỉnh đạt 86.750 tỷ đồng, tăng 12,7% so 
với cùng kỳ năm ngoái và tăng 7% so 
với tháng 12.2021. 

Cùng với việc huy động vốn, các đơn 
vị tích cực cho cộng đồng DN, hộ kinh 
doanh và người dân vay vốn để khôi 
phục phát triển sản xuất kinh doanh. 
Tổng dư nợ cho vay đến ngày 31.5.2022 
ước đạt 96.350 tỷ đồng, tăng 11,6% so 
với cùng kỳ và tăng 6,1% so với tháng 
12.2021. 

Các ngân hàng đều thực hiện tốt chỉ 
đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
về lãi suất huy động và cho vay, một 
số ngân hàng tích cực triển khai chính 
sách hỗ trợ của nhà nước trên lĩnh vực 
tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
DN vay vốn với lãi suất cạnh tranh để 
tái đầu tư sản xuất kinh doanh. 

MINH HẰNG

Đã giải ngân  
hơn 2.214 tỷ đồng 
vốn đầu tư công

(BĐ) - Thông tin từ Sở KH&ĐT cho 
hay, 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh 
đã giải ngân được hơn 2.214 tỷ đồng 
vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước do địa phương quản lý, tăng 
13,8% so cùng kỳ năm 2021, đạt 24,5% 
kế hoạch năm. Trong đó, vốn cân đối 
ngân sách địa phương đã thực hiện 916,3 
tỷ đồng, vốn Trung ương hỗ trợ đầu 
tư theo mục tiêu là 823,1 tỷ đồng, vốn 
nước ngoài 17,6 tỷ đồng, vốn xổ số kiến 
thiết 44 tỷ đồng và các nguồn vốn khác 
413,8 tỷ đồng. 

Hiện các sở, ngành của tỉnh đang 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến 
độ thi công các công trình, dự án, nhất 
là đối với công trình trọng điểm của 
tỉnh, nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 
công. Toàn tỉnh phấn đấu đến ngày 
30.6.2022, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn 
đầu tư công đạt ít nhất từ 40% đối với tất 
cả các nguồn vốn và đến ngày 30.9.2022 
đạt tối thiểu 60%.       

MINH HẢI
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Bình Định

Hai năm, Chính phủ chi hơn 
351 nghìn tỷ  đồng để chống dịch Covid-19

Chính phủ đã chi ra nguồn lực rất lớn để chống dịch Covid-19 trong 2 năm 2020 - 2021.

Báo cáo kiểm toán chuyên đề 
Covid-19 vừa được Kiểm toán Nhà 
nước gửi tới các ĐBQH khóa XV cho 
thấy từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước 
đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch. Chính 
phủ đã huy động rất nhiều nguồn lực 
để phòng, chống dịch và hỗ trợ người 
dân, DN vượt qua khó khăn.

Theo đó, tổng nguồn lực đã huy 
động cho công tác phòng, chống dịch 
đến ngày 31.12.2021 khoảng 376.200 
tỷ đồng, ngoài ra ngân sách nhà nước 
còn hỗ trợ các địa phương khoảng 
142.017 tấn gạo.

Tổng số tiền Chính phủ đã phân 
bổ, sử dụng chống dịch trong 2 năm 
2020 - 2021 khoảng 351.170 tỷ đồng. 

Cụ thể, đối với chính sách thuế 
đã gia hạn, giảm thu từ các gói hỗ 
trợ chính sách thuế năm 2020 khoảng 
111 nghìn tỷ đồng, năm 2021 khoảng 
72.100 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ từ 
lĩnh vực hải quan không thu khoảng 
201 tỷ đồng; miễn thuế nhập khẩu 
đối với mặt hàng phục vụ phòng, 
chống dịch viêm đường hô hấp cấp  
63,3 tỷ đồng.

Đối với chính sách tín dụng, đến 
cuối năm 2021, giảm lãi suất cho vay 
cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 khoảng 36.811 tỷ đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ an sinh 
xã hội và phục hồi kinh tế đã giải ngân 
từ nguồn ngân sách nhà nước, năm 
2020 thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-
CP hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 là 14.023 tỷ đồng. Tiếp 
đó, năm 2021 thực hiện Nghị quyết số 
68/NQ-CP, ngân sách đã hỗ trợ người 
dân 13.964,6 tỷ đồng…

Kiểm toán Nhà nước cũng kết luận, 
những nội dung mua sắm, vay mượn 
kit xét nghiệm có dấu hiệu bất thường 
và liên quan đến Công ty CP công 
nghệ Việt Á, Kiểm toán Nhà nước đã 
chuyển thông tin sang cơ quan chức 
năng để tiếp tục làm rõ, kịp thời cung 
cấp hồ sơ, tài liệu cho Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương theo yêu cầu. Đồng thời 
kiến nghị các bộ, ngành, địa phương, 
trong điều kiện bình thường mới cần 
tập trung kiểm tra, rà soát để khắc 
phục kịp thời hạn chế, xử lý theo quy 
định của pháp luật đối với những sai 
phạm đã được Kiểm toán Nhà nước 
chỉ ra.

Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị 

Quốc hội, Chính phủ sớm nghiên 
cứu ban hành khung pháp lý để vận 
hành nền hành chính, bao gồm công 
tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 
công trong điều kiện, hoàn cảnh đặc 
biệt, bất thường để tạo cơ sở, hành 
lang pháp lý, thuận lợi cho các tổ chức, 
cá nhân khi thực thi nhiệm vụ được 
giao trong điều kiện, hoàn cảnh đặc 
biệt, bất thường.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, đây 
là cuộc kiểm toán chưa có tiền lệ, được 
triển khai trên phạm vi toàn ngành với 
quy mô lớn, thực hiện kiểm toán tại 
9 bộ, cơ quan Trung ương và 32 tỉnh, 
thành phố.

(Theo tuoitre.vn)

Đến năm 2025, 
xử lý cơ bản các 
ngân hàng yếu kém

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh 
Khái vừa phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại 
hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với 
xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”.

Mục tiêu chung của Đề án nhằm tạo 
bước chuyển rõ rệt, thực chất trong cơ 
cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng 
(TCTD) gắn với xử lý nợ xấu; phấn 
đấu đến năm 2025 giảm số lượng các 
TCTD, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu 
kém, không để phát sinh những ngân 
hàng yếu kém mới, hệ thống các TCTD 
lành mạnh và phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là triển 
khai thí điểm áp dụng Basel II theo 
phương pháp nâng cao tại các ngân 
hàng thương mại (NHTM) Nhà nước 
nắm cổ phần chi phối và NHTM cổ 
phần có chất lượng quản trị tốt đã 
hoàn thành áp dụng Basel II; phấn đấu 
đến năm 2023, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 
của các NHTM đạt tối thiểu 10 - 11%; 
đến năm 2025, đạt tối thiểu 11 - 12%.

Đề án nêu cụ thể nhóm giải pháp 
cơ cấu lại TCTD. Trong đó bên cạnh 
các giải pháp về chuyên môn, cần tăng 
cường phối hợp giữa các bộ, ngành và 
cơ quan liên quan trong việc xử lý nợ 
xấu của các TCTD. Chủ tịch UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương tăng cường chỉ đạo các cấp chính 
quyền địa phương, cơ quan liên quan 
tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD 
trên địa bàn trong việc xử lý nợ xấu, 
tạo điều kiện để TCTD có thể xử lý 
nhanh tài sản bảo đảm của các khoản 
nợ xấu liên quan đến các vụ án đang 
được xử lý tại địa phương theo quy 
định của pháp luật.

(Theo chinhphu.vn)

Việt Nam có 
3 đại học vào top 
1.000 thế giới

Ngày 9.6, QS (Quacquarelli Symonds- 
Anh) công bố bảng xếp hạng đại học 
tốt nhất thế giới 2023. Năm nay, 1.422 
trường trên khắp thế giới được xếp 
hạng, tăng hơn 100 trường so với năm 
2022. Đây là bảng xếp hạng lớn nhất 
từ trước đến nay của QS với số trường 
nhiều chưa từng có.

ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) lần đầu 
tiên góp mặt trong bảng xếp hạng đại 
học tốt nhất thế giới của QS, nằm trong 
nhóm 801 - 1.000. Đây là thành tích tốt 
nhất của một trường đại học tư thục tại 
Việt Nam tính đến nay.

Bên cạnh đó, hai ĐH Quốc gia Hà 
Nội và TP HCM cũng xếp hạng 801 - 
1.000 thế giới - là năm thứ ba liên tiếp 2 
trường góp mặt trong nhóm này.

(Theo vnexpress.net)

5 loại thuốc bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam 
vì giả mạo hồ sơ

Căn cứ kết quả hậu kiểm xác thực 
giấy tờ pháp lý trong hồ sơ đăng ký 
thuốc, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) 
đã quyết định thu hồi giấy đăng ký 
lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 
5 thuốc do có giả mạo về hồ sơ, bao 
gồm thuốc Pompezo 40mg, thuốc 
Pompezo 20mg, thuốc Choludexan 
300mg, thuốc Etacid 0,05% (do 
Công ty CP dược phẩm Minh Kỳ, TP 
HCM đăng ký; World Medicine Ilac 
San. ve Tic. A.S sản xuất) và thuốc 
Ulsepan 40mg (do Công ty TNHH 

MTV DP Altus, TP.HCM đăng ký; do 
World Medicine Ilac San. ve Tic. A.S  
sản xuất)

Cục Quản lý dược yêu cầu cơ 
sở đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc 
phối hợp với cơ sở sản xuất có thuốc 
ban hành kèm theo quyết định này 
gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở 
bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc, tiến 
hành thu hồi toàn bộ các mặt hàng 
thuốc nêu trên, gửi báo cáo thu hồi 
về Cục Quản lý dược trước ngày 
15.6.2022.          (Theo suckhoedoisong.vn)

Phúc thẩm vụ Sadeco: Ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng... 
được giảm án

Bị cáo Tất Thành Cang (trái) và bị cáo Tề Trí Dũng.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, 
chiều 9.6, TAND Cấp cao tại TP HCM 
đã tuyên án vụ ông Tất Thành Cang 
(cựu Phó Bí thư Thường trực Thành 
ủy TP HCM) và các đồng phạm 
theo đơn kháng cáo của 10 bị cáo và 
Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn 
(Sadeco - công ty con của Công ty 
TNHH MTV Phát triển công nghiệp 
Tân Thuận - IPC).

HĐXX chấp nhận kháng cáo của 
các bị cáo, tuyên phạt ông Tất Thành 
Cang 8 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm 
quy định về quản lý, sử dụng tài sản Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Ảnh: Website nhà trường

nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 
cấm đảm nhiệm chức vụ 3 năm sau 
khi chấp hành xong hình phạt. Ông 
Tất Thành Cang được giảm 1 năm 6 
tháng so với án sơ thẩm là 10 năm tù.

Bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám 
đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco) lãnh 
10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây 
thất thoát, lãng phí”; 9 năm tù về tội 
“Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt 
là 19 năm tù (án sơ thẩm 20 năm tù).

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Trường 
Bảo Khánh (cựu thành viên HĐTV 

IPC) cũng được HĐXX giảm án và cho 
hưởng 3 năm án treo.      (Theo plo.vn)
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH TM&DV Tấn Chúc có nhu cầu tuyển kỹ thuật viên:

« 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
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.

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.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Đơn vị: Viễn thông Bình Định - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam
Mã số thuế: 4100259162
Địa chỉ: 33 Nguyễn Trãi, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trong quá trình chia tách giữa Bưu điện và Viễn thông, giấy tờ 

pháp lý về quyền sử dụng đất tại thửa đất số 44, tờ bản đồ số 12, 
thôn Tám Đông, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ đã bị thất lạc giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Bưu điện huyện Phù Mỹ, 
số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T01004 được 
UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 22.10.2007. 

Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc số điện 
thoại: 0918653079, đơn vị xin cảm ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng 
tôi sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng để xin cấp lại giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu sau 7 ngày ra thông báo, giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất gốc trên không còn giá trị.

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định đang thụ lý xác minh nguồn 

tin về tội phạm vụ: Võ Thị Minh Hiệp (SN: 1963; thường trú tại: 298B 
Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị 
tố giác có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào tháng 3.2022 
tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, theo Quyết định phân công Phó Thủ 
trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm số 26 ngày 
28.3.2022 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định.

Kết quả điều tra xác định: Trong tháng 3.2022, Võ Thị Minh Hiệp đã 
đưa ra thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của nhiều 
người trên địa bàn TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Nhưng khi đến hạn, 
Hiệp đã không trả nợ theo cam kết.

Để công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đảm bảo 
theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình 
Định thông báo: Ai là người bị thiệt hại có liên quan đến việc bị Võ 
Thị Minh Hiệp (Sinh năm: 1963; thường trú tại: 298B Nguyễn Thái Học, 
phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vay, mượn tiền với lý 
do để đáo hạn ngân hàng hoặc vay để sử dụng vào việc khác nhưng 
đến hạn không trả nợ, mà chưa có đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ 
quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định để được giải quyết (theo địa 
chỉ: Số 41, đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 
069.434.9334 hoặc Điều tra viên Nguyễn Đức Duy - SĐT: 0935.974.682). 
Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này mà người bị thiệt hại 
không gửi đơn yêu cầu, thì mọi khiếu nại về sau Cơ quan CSĐT -  
CA tỉnh Bình Định không chịu trách nhiệm giải quyết.

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều 
tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. 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)

NGÀY VÀ ĐÊM 10.6.2022
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Bình Định

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
 
Tài sản thi hành án: 
l Tài sản gắn liền với đất: 
- Tài sản gắn liền với đất trong hợp đồng thế chấp: Nhà làm 

việc, diện tích 190,4 m2; Xưởng bao bì, diện tích 2.208 m2; 
Nhà ăn ca, diện tích 62,2 m2; Kho vật tư, diện tích 38,8 m2;  Kho 
phế liệu, diện tích 82,8 m2; Xưởng sản xuất giấy, diện tích  
896,2 m2; Mái che hành lang, diện tích 135 m2;  Nhà vệ sinh, diện tích  
12 m2; Trạm xử lý nước thải, diện tích 83,9 m2; Nhà bảo vệ, diện tích 
9,4 m2; Phân xưởng xay bột giấy, diện tích 190,7 m2; San lấp mặt 
bằng, diện tích 6.581,5 m2;

- Tài sản gắn liền với đất không thế chấp: Mái hiên sau lưng 
nhà làm việc, diện tích 529,35 m2; Sân nền bê tông, diện tích  
838 m2; Tường rào, cổng ngõ: 353 m; Nhà vệ sinh sau lưng nhà 
ăn, diện tích 8 m2; Hệ thống dây điện dẫn từ trạm biến áp vào 
nhà xưởng; 

Toàn bộ tài sản gắn liền với đất được xây dựng trên thửa đất 
số: 430; Tờ bản đồ số: 26; Địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường 
Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Diện tích:  
6.581,5 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp (XD nhà 
máy sản xuất giấy và bao bì carton); Thời hạn sử dụng đất: Đến 
ngày 31.12.2048; Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất của Công ty CP 
Đầu tư và Xây dựng Bình Định; Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 
593059, số vào sổ cấp GCN: CT01519, cấp ngày 13.12.2012, nơi 
cấp: Sở TN&MT tỉnh Bình Định. 
l Hệ thống máy móc phục vụ sản xuất trong hợp đồng thế chấp: 
- Dây chuyền sản xuất giấy carton 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp;
- Lò hơi Balong. 
Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty TNHH 

Hiệp Phát; Địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

Giá khởi điểm của tài sản: 10.621.979.610 đồng (nộp khoản 
tiền đặt trước 2.000.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 
500.000 đồng; Bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự  
TP Quy Nhơn.

Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ,  
TP Quy 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 
01.7.2022 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 01.7.2022, 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 
04.7.2022 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham 
gia đấu giá là DN, 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 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. 
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Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia - Trung Quốc 
chạm trán trên Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.          Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại họp báo thường kỳ ngày 9.6, trả 
lời câu hỏi của phóng viên, đề nghị cho 
biết phản ứng của Việt Nam trước thông 
tin “máy bay Australia bị máy bay tiêm 
kích Trung Quốc quấy rối” trên vùng 
trời thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt 
Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh:

“Việt Nam cho rằng hoạt động của 
tất cả các nước cần phù hợp với luật 
pháp quốc tế, Công ước của LHQ về 
Luật biển (UNCLOS) 1982, và các quy 
định của Tổ chức Hàng không dân dụng 
quốc tế (ICAO), không làm gia tăng 
căng thẳng khu vực, đóng góp thiết 
thực vào duy trì hòa bình, ổn định, an 
ninh, trật tự, hợp tác và phát triển của 
khu vực và quốc tế.

Một lần nữa, Việt Nam khẳng định 
có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng 
lịch sử về chủ quyền đối với hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp 
với luật pháp quốc tế”. 

Trung Quốc và Australia đã lời qua 
tiếng lại vì sự cố ngày 26.5 trên Biển 
Đông. Hôm 5.6, Bộ Quốc phòng Úc lần 
đầu xác nhận một chiến đấu cơ của 
Trung Quốc đã có hành động nguy hiểm 
khi bay cắt mặt máy bay tuần thám P-8A 
của Australia trên Biển Đông.

Quan chức quốc phòng Australia sau 
đó mô tả máy bay Trung Quốc đã thả 
các túi nhôm trước máy bay Australia. 
Một vài mảnh nhôm trong số này cuốn 
vào động cơ, nhưng máy bay Australia 
vẫn trở về căn cứ an toàn.

Quân đội Trung Quốc sau đó bác 

bỏ các cáo buộc và cho rằng nước này 
đã hành động hợp lý. Người phát 
ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc 
Đàm Khắc Phi cáo buộc chiếc P-8A 
“liên tục tiếp cận không phận Trung 
Quốc” ở quần đảo Hoàng Sa, vốn 
thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng bị 
Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng 
bất hợp pháp.

“Sự cố lần này xảy ra trong không 
phận quốc tế”, Thủ tướng Úc Anthony 
Albanese phản ứng khi được hỏi về 
tuyên bố của Trung Quốc.

Theo các đánh giá và hình ảnh vệ 

tinh của Trung tâm Nghiên cứu chiến 
lược và quốc tế (CSIS), Trung Quốc đã 
ngang nhiên cải tạo và triển khai bất 
hợp pháp các khí tài phòng không cùng 
chiến đấu cơ tại một số thực thể ở quần 
đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Bắc Kinh không nói rõ các chiến đấu 
cơ chạm trán máy bay Australia xuất 
phát từ đâu. Tuy nhiên, sự việc một 
lần nữa khiến giới quan sát lo ngại về 
các hoạt động quân sự của Trung Quốc 
ảnh hưởng đến tự do hàng không trên 
Biển Đông.

(Theo TTO)

Thứ trưởng 
Ngoại giao Mỹ 
sắp thăm Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Wendy 
Sherman cùng các quan chức Mỹ sẽ 
thăm Việt Nam từ ngày 10 - 13.6 theo 
lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi 
Thanh Sơn, phát ngôn viên Bộ Ngoại 
giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong 
cuộc họp báo ngày 9.6.

Thứ trưởng Sherman và phái đoàn 
Mỹ sẽ gặp đại diện các cơ quan Việt 
Nam “để trao đổi về các vấn đề hợp tác 
song phương, cũng như một số vấn đề 
quốc tế, khu vực cùng quan tâm”, bà 
Hằng nói.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông 
báo Thứ trưởng Sherman sẽ thăm 4 nước 
châu Á gồm Hàn Quốc, Philippines, 
Việt Nam và Lào từ ngày 5 - 14.6, khẳng 
định chuyến thăm thể hiện cam kết lâu 
dài của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương- 
Thái Bình Dương và tiếp nối Hội nghị 
thượng đỉnh đặc biệt ASEAN - Mỹ hồi 
tháng 5.                    (Theo VnExpress.net)

Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman.    Ảnh: AP

Nga nêu điều kiện diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Ukraine

Xe tăng Ukraine tại vùng Donetsk - Ukraine 
hôm 8.6.                    Ảnh: Reuters

Ngày 8.6, trong cuộc họp báo sau 
hội đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ 
Mevlut Cavusoglu, Ngoại trưởng Nga 
Sergei Lavrov khẳng định, cuộc gặp 
thượng đỉnh Nga - Ukraine chỉ diễn 
ra sau khi nối lại đàm phán giữa hai 
phái đoàn. 

Theo Ngoại trưởng Lavrov, để có thể 
diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga 
Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine 
Volodymyr Zelensky, trước tiên cần khôi 
phục lại hoạt động của các đoàn đàm 
phán. Nga cũng đã nhiều lần cáo buộc 
Ukraine là nguyên nhân dẫn tới các cuộc 

đàm phán bị ngưng trệ.
Cùng ngày, người phát ngôn Điện 

Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, cuộc 
gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine trong 
thời điểm hiện nay khó có thể thực hiện 
được, vì Ukraine đã rút khỏi tiến trình 
đàm phán và cuộc gặp cấp cao nếu có cần 
phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Các quan chức Nga đưa ra những 
tuyên bố trên sau khi Tổng thống Ukraine 
Zelensky ngày 30.5 vừa qua khẳng định 
sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin để 
thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột 
hiện nay.                                 (Theo VOV.VN)

Phái viên hạt nhân Hàn - Trung 
thảo luận vấn đề Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo 
ngày 9.6, các phái viên hạt nhân hàng 
đầu của Hàn Quốc và Trung Quốc đã 
tiến hành tham vấn qua điện thoại về 
vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, giữa 
lúc dấy lên đồn đoán về khả năng 
Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử 
hạt nhân.

Đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về 
vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán 
đảo Triều Tiên, ông Kim Gunn, và 
người đồng cấp Trung Quốc Lưu Hiểu 
Minh chia sẻ đánh giá về an ninh khu 

vực sau các vụ phóng thử tên lửa gần 
đây của Triều Tiên, đồng thời trao đổi 
quan điểm về cách thức xử lý vấn đề.

Trong cuộc điện đàm, phái viên 
Kim Gunn nhấn mạnh tầm quan trọng 
của cộng đồng quốc tế trong việc thể 
hiện lập trường phối hợp và kiên 
quyết nhằm đối phó với hành động 
của Triều Tiên.

Về phần mình, ông Lưu Hiểu Minh 
nhất trí cần phải duy trì “liên lạc và hợp 
tác chặt chẽ” giữa Bắc Kinh và Seoul.                                   

(Theo TTXVN)

Cháy tòa nhà 
văn phòng ở 
Hàn Quốc, ít nhất 
7 người chết

Lính cứu hỏa được cho là đang di chuyển thi 
thể người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại  
TP Daegu, Hàn Quốc ngày 9.6.               Ảnh: DONGA

Một vụ hỏa hoạn bùng phát trưa 
9.6 tại một tòa nhà văn phòng ở TP 
Daegu, Đông Nam Hàn Quốc làm 
ít nhất 7 người chết và 46 người  
bị thương.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời 
lính cứu hỏa cho biết ngọn lửa bùng 
lên lúc 10 giờ 55 phút giờ địa phương 
tại một tòa nhà 7 tầng ở TP Daegu, 
cách thủ đô Seoul khoảng 302 km về 
phía Nam.

Đám cháy đã được lực lượng cứu 
hỏa dập tắt hoàn toàn khoảng 20 phút 
sau đó. Hàng chục người dân đã được 
sơ tán khỏi tòa nhà.

Giới chức địa phương đã điều động 
50 xe cứu hỏa và 160 lính cứu hỏa đến 
để dập tắt ngọn lửa đang cháy trên 
tầng hai của tòa nhà.             (Theo TTO)

l Ngày 9.6, truyền thông nhà nước 
Trung Quốc đưa tin mưa lũ hoành hành 
những ngày qua đã cướp đi sinh mạng 
của 10 người, khiến hàng trăm nghìn 
người khác phải đi sơ tán và ảnh hưởng 
tới cuộc sống của gần 2 triệu người dân ở 
tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.
l Ngày 8.6, một thiết bị bay không 

người lái đã phát nổ ở TP Erbil, miền Bắc 
Iraq, khiến 3 người bị thương và một số 
xe ôtô bị hư hỏng.
l Ngày 8.6, người phát ngôn của lực 

lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ xác nhận 
thông tin một máy bay V-22 Osprey bị rơi 
tại Glamis, phía Nam bang California và 
cách biên giới với Mexico 35 km. 

(Theo TTXVN)
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