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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thêm nhiều hy vọng 
điều trị phục hồi
chức năng

Phối hợp nâng cao 
chất lượng giám sát, 
phản biện xã hội

l

l

Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, 
đối thoại với công nhân lao động

38 tác phẩm đoạt giải thưởng 
Giải Báo chí tỉnh Bình Định năm 2022  u2 u2

u3

u6

Tỉnh Bình Định đang tập trung cải cách thủ tục hành 
chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành 
mạnh, đồng thời linh hoạt thực hiện công tác quảng 
bá, xúc tiến thu hút đầu tư...

Chủ động thu hút 
dòng vốn FDI

QUỸ ÐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH:

u7

u5

VNEXPRESS MARATHON SPARKLING QUY NHƠN 2022:

phong trào 
chạy bộ

Các VĐV xuất phát cự ly 5 km 
tại VnExpress Marathon Sparkling 
Quy Nhơn 2022. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Tăng cơ hội cho 
doanh nghiệp 
được vay vốn
ưu đãi u8

Thêm động lực phát triển 
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 12.6, tại điểm 
cầu chính ở tỉnh Bắc Giang, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính gặp gỡ, đối thoại 
trực tiếp, trực tuyến với hơn 
4.500 công nhân lao động tại 
63 điểm cầu các tỉnh, thành 
trong cả nước và Tổng LĐLĐ 
Việt Nam. Đối thoại có chủ đề 
“Công nhân Việt Nam với khát 
vọng phát triển đất nước”.

Tại điểm cầu Bình Định, đến 
dự chương trình có các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh: Nguyễn Phi 
Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn 
Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các 
sở, ban, ngành liên quan; cùng 
đông đảo công nhân lao động 
đại diện cho một số đơn vị, DN 
trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, 
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã 
động viên, chia sẻ với những khó 
khăn mà công nhân lao động gặp 
phải do dịch Covid-19 hai năm 
qua; lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng của công nhân lao động 
tham dự chương trình, cùng 
tổng hợp kiến nghị, đề xuất 
của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Nội 
dung đề xuất tập trung vào 10 
nhóm vấn đề chính, gồm: Chính 
phủ nghiên cứu ban hành chính 
sách tiền lương mới theo tinh 
thần Nghị quyết 27-NQ/TW 
ngày 21.5.2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa 
XII. Rà soát, sửa đổi pháp luật 
về BHXH, bảo đảm quyền lợi 
của công nhân lao động, hạn chế 
tình trạng công nhân lao động 
rút BHXH một lần. Chỉ đạo các 
cơ quan chức năng rà soát, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn 
đốc giải quyết chế độ, chính sách 
cho công nhân lao động bị nhiễm 
Covid-19, chính sách hỗ trợ tiền 
thuê nhà cho công nhân lao động 
theo Quyết định 08/2022/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đề nghị Thủ 
tướng Chính phủ: Chỉ đạo quyết 
liệt các địa phương tăng cường 
công tác quy hoạch, triển khai 
xây dựng nhà ở, nhà trẻ, trường 
học, nơi khám chữa bệnh, nơi 
sinh hoạt văn hóa cho công 
nhân lao động, nhất là tại các 
khu công nghiệp, khu chế xuất. 
Có chính sách hỗ trợ tín dụng 
cho công nhân lao động, hạn chế 
tình trạng công nhân lao động 
tham gia “tín dụng đen”. Sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện chính 
sách về đào tạo nghề; các chính 
sách khuyến khích, tạo điều kiện 
để công nhân lao động tham gia 
học tập nâng cao trình độ, kỹ 
năng nghề nghiệp. Chỉ đạo các 
cơ quan chức năng tăng cường 
tranh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 
tình trạng vi phạm pháp luật 
của người sử dụng lao động…  

Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính thông báo tin vui 
là Chính phủ ban hành Nghị 
định số 38/2022/NĐ-CP ngày 
12.6 .2022,  quy định mức 

lương tối thiểu đối với người 
lao động làm việc theo hợp 
đồng lao động. Theo đó, mức 
lương tối thiểu tăng bình quân 
6% bắt đầu từ ngày 1.7.2022, 
đáp ứng sự trông chờ của công 
nhân lao động. 

Thủ tướng Chính phủ cùng 
lãnh đạo các bộ, ngành liên quan 
đã thông tin, giải đáp, phân 
tích thêm về nhiều nội dung 
kiến nghị để công nhân lao 
động nắm bắt, thêm tin tưởng 
Chính phủ sẽ tiếp tục có nhiều 
sự quan tâm thời gian tới. Thủ 
tướng Phạm Minh Chính nhấn 
mạnh: Các bộ, ban, ngành, địa 
phương trên cơ sở lắng nghe, 
tiếp thu ý kiến, nguyện vọng 
chính đáng, hợp pháp của công 
nhân lao động, cần nhìn nhận 
rõ những mặt còn hạn chế, 
thẳng thắn rút kinh nghiệm 
để làm tốt hơn công tác tham 
mưu; tập trung rà soát lại các 
thể chế, cơ chế, chính sách để 
đề xuất nhanh chóng sửa đổi, 
bổ sung phù hợp thực tế, đúng 
quy định. Qua đó, tiếp tục tăng 
cường thực hiện hiệu quả hơn 
công tác chăm lo, nâng cao đời 
sống công nhân lao động.

Thủ tướng Chính phủ mong 
muốn lực lượng công nhân lao 
động Việt Nam tiếp tục phát 
huy truyền thống cách mạng, 
nỗ lực đóng góp nhiều hơn vào 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn 
đẩy mạnh phục hồi, phát triển 
KT-XH sau đại dịch Covid-19.

HOÀI THU 

Hội đồng xét thưởng giải 
thưởng Giải Báo chí tỉnh Bình 
năm 2022 đã họp xét và thống 
nhất chọn, trao giải thưởng Giải 
Báo chí tỉnh Bình Định năm 2022 
cho 38 tác phẩm, chùm tác phẩm 
thuộc 5 thể loại báo chí.

Trong đó, có 5 tác phẩm đoạt 
giải A gồm: Chùm tác phẩm báo 
in “Tròn trọng trách với Đảng, 
với dân” của tác giả Nguyễn Văn 
Trang (Báo Bình Định); chùm 
tác phẩm báo điện tử “Nông 
nghiệp Bình Định đang chuyển 
mình” của nhóm tác giả Lê Thị 
Thu Hiền, Phạm Tiến Sỹ, Đoàn 
Ngọc Nhuận, Nguyễn Thị Thu 
Dịu (Báo Bình Định); tác phẩm 
truyền hình “Văn hóa ứng xử 
trong dịch bệnh Covid-19” của 
nhóm tác giả Trần Ngọc Luận 
và Nguyễn Nhật Trường (Đài  

PT-TH Bình Định); tác phẩm 
phát thanh “Cán bộ, đảng viên 
huyện vùng cao Vĩnh Thạnh 
nói dân nghe, dân làm theo” 
của nhóm tác giả Nguyễn Xuân 
Nguyên (Đài PT-TH Bình Định) 
và Bùi Xuân Dũng (Trung tâm 
VH-TT-TT huyện Vĩnh Thạnh); 
tác phẩm ảnh báo chí: “Khắc 
phục hậu quả sạt lở kinh hoàng 
ở núi Cấm: Thấy bộ đội đến, cả 
xóm ai cũng mừng” của tác giả 
Võ Lâm Thiên (Văn phòng đại 
diện báo Tuổi Trẻ tại Bình Định). 

Ngoài ra, còn có 11 tác phẩm 
đoạt giải B, 11 tác phẩm đoạt 
giải C và 11 tác phẩm đoạt giải 
khuyến khích.

Lễ trao Giải sẽ được tổ chức 
vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày 
Báo chí Cách mạng Việt Nam 
21.6.2022.           NGUYỄN LOAN

UBND tỉnh đã có quyết định 
đầu tư hơn 39 tỷ đồng, giao cho 
Ban Quản lý dự án NN&PTNT 
tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện 
xây dựng hệ thống kênh tưới hồ 
Đồng Mít tại huyện An Lão.

Theo thiết kế, hệ thống kênh 
tưới hồ Đồng Mít có tổng chiều 
dài hơn 15,5 km, trong đó tuyến 
kênh chính dài hơn 7 km, các 

tuyến kênh cấp I dài 6.406 m, 
tuyến kênh cấp II dài 1.433 m, 
tuyến kênh cấp III dài 578,5 m, 
đồng thời xây dựng 151 công 
trình trên các tuyến kênh.

Hệ thống kênh tưới hồ Đồng 
Mít hoàn thành đưa vào sử dụng 
sẽ kết nối với đập ngăn mặn trên 
sông Lại Giang (TX Hoài Nhơn), 
đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 

276 nghìn người, phục vụ tưới 
cho 6.742 ha đất canh tác vùng 
hạ du của huyện An Lão, huyện 
Hoài Ân, TX Hoài Nhơn và phía 
Bắc huyện Phù Mỹ, góp phần cải 
thiện môi trường sinh thái, chống 
xâm nhập mặn, giảm lũ cho vùng 
hạ lưu; kết hợp xây dựng nhà 
máy phát điện công suất 7 MW.  

HOÀNG NAM QUỐC

(BĐ) - Trong khuôn khổ 
chương trình khám sàng lọc 
miễn phí cho trẻ em nghi ngờ bị 
bệnh tim bẩm sinh và các bệnh 
tim mắc phải ở người lớn, do Hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh 
cùng Bệnh viện Trung ương Huế 

triển khai thực hiện, sáng 12.6, 
tại BVĐK khu vực Bồng Sơn, Hội 
và Bệnh viện đã tổ chức khám 
sàng lọc cho người dân TX Hoài 
Nhơn và các huyện: Phù Mỹ, 
Hoài Ân, An Lão.

Theo thống kê, đã có 655 người 

SỰ KIỆN TUẦN NÀY
l Ngày 13.6: Hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng 

viên giai đoạn 2022 - 2025, do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức.
l Ngày 14.6: Lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với công dân tại 

Ban Tiếp công dân tỉnh. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện An 
Lão. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt 
nghiệp THPT năm 2022.
l Ngày 15.6: Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ GTVT về 

dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh.
l Ngày 17.6: Lãnh đạo tỉnh đi thăm các cơ quan báo chí nhân 

kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 
21.6.2022).

Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, 
đối thoại với công nhân lao động

(BĐ) - Tin từ Liên hiệp các 
Hội KH&KT Bình Định cho biết: 
Kết thúc hạn nộp hồ sơ, Ban tổ 
chức Cuộc thi Sáng tạo thanh 
thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình 
Định lần thứ IX - năm 2022 đã 
nhận 72 giải pháp đăng ký dự 
thi trên 5 lĩnh vực.

Cụ thể, lĩnh vực các giải 
pháp kỹ thuật nhằm ứng phó 
với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 
trường và phát triển kinh tế có 
28 giải pháp; lĩnh vực sản phẩm 
thân thiện với môi trường có 20 
giải pháp; lĩnh vực các dụng cụ 
sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ 
em có 9 giải pháp; lĩnh vực đồ 
dùng học tập có 11 giải pháp; 
lĩnh vực phần mềm tin học có 
4 giải pháp.

Dự kiến, công tác chấm thi 

tiến hành từ ngày 18 - 30.6.2022; 
tổng kết trao giải trong tháng 
8.2022.

Cuộc thi Sáng tạo thanh 
thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình 
Định lần thứ IX - năm 2022 dành 
cho các em trong tỉnh từ 6 - 18 
tuổi. Cuộc thi nhằm khơi dậy 
tiềm năng, phát huy tư duy 
sáng tạo của thanh thiếu niên, 
nhi đồng trên địa bàn tỉnh; qua 
đó, giúp các em trau dồi kiến 
thức, rèn luyện kỹ năng sáng 
tạo, xây dựng ước mơ trở thành 
nhà sáng chế trong tương lai.

Các sản phẩm đoạt giải sẽ 
được Ban tổ chức cuộc thi lựa 
chọn gửi tham dự Cuộc thi Sáng 
tạo dành cho thanh thiếu niên, 
nhi đồng toàn quốc lần thứ 
XVIII - năm 2022.     TRỌNG LỢI

Có 72 giải pháp tham dự  
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên,
nhi đồng tỉnh

38 tác phẩm đoạt giải thưởng Giải 
Báo chí tỉnh Bình Định năm 2022

Hơn 39 tỷ đồng xây dựng kênh tưới hồ Đồng Mít

1.295 người được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí 

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế siêu âm tim cho bệnh nhi tại BVĐK khu vực 
Bồng Sơn.                                                                                                                       Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Chiều 12.6, tại SVĐ TX An 
Nhơn diễn ra lễ bế mạc Giải 
bóng đá nam Đại hội TDTT TX 
An Nhơn lần thứ VIII, năm 2022. 

Giải diễn ra từ ngày 21.5, 
có 15 đội bóng đến từ 15 xã, 
phường trên địa bàn thị xã 
tham dự. 

Ở trận chung kết,  đội 
phường Đập Đá đã giành chiến 
thắng 5 - 2 trước đội xã Nhơn 
Lộc, đoạt chức vô địch.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức 
đã trao giải nhất cho đội bóng 

phường Đập Đá, giải nhì cho 
đội bóng xã Nhơn Lộc, giải ba 
cho đội phường Bình Định. 
Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã 
trao các giải phụ khác cho các 
đội bóng và cầu thủ xuất sắc.

Thông qua giải đấu, Ban 
tổ chức Đại hội TDTT TX An 
Nhơn lần thứ VIII, năm 2022 sẽ 
chọn ra những cầu thủ có thành 
tích xuất sắc đại diện cho bóng 
đá TX An Nhơn tham dự Đại 
hội TDTT tỉnh Bình Định lần 
thứ IX, năm 2022.  THANH MINH

GIẢI BÓNG ĐÁ ĐẠI HỘI TDTT TX AN NHƠN NĂM 2022:

Đội phường Đập Đá đạt giải nhất

đến thăm khám. Kết quả, phát 
hiện 23 ca cần can thiệp phẫu 
thuật tim, trong đó 20 ca trẻ em 
và 3 ca người lớn.

Như vậy, trong hai ngày 11 - 
12.6, đã có 1.295 người dân toàn 
tỉnh đến khám sàng lọc bệnh tim 
mạch, trong đó 69 ca được chỉ 
định phẫu thuật, gồm 60 trẻ em 
và 9 người lớn.

Nếu số bệnh nhân trên có 
nguyện vọng phẫu thuật tại 
Bệnh viện Trung ương Huế, 
những ai dưới 18 tuổi, có giấy 
chuyển viện, sẽ được miễn phí 
100% (Bệnh viện Trung ương 
Huế chịu toàn bộ chi phí sau 
khi trừ khoản chi trả của BHYT). 
Với người trên 18 tuổi đến dưới 
30 tuổi, có giấy chuyển viện, 
có BHYT hộ nghèo, Bệnh viện 
Trung ương Huế sẽ chi trả một 
phần chi phí phẫu thuật.

NGỌC TÚ
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Bình Định

Thêm nhiều trải nghiệm 
thú vị

Sáng 12.6, 10.000 VĐV 
tham gia VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022 đã 
có những trải nghiệm thú 
vị trên suốt đường đua. Mới  
3 giờ sáng đã xuất phát cự ly 
đầu tiên 42 km, nhưng nhiều 
người vẫn không ngại dậy thật 
sớm, háo hức có mặt trước ở 
khu vực Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành. 

Ấn tượng nhất vẫn là cự ly 
21 km, khi có đến hơn 3.500 
người tham gia, tạo nên sự 
sôi động cho đường chạy. Việc 
nhiều người chọn cự ly tương 
đối khó khăn để thi đấu phần 
nào cho thấy phong trào chạy bộ 
đã được nâng thêm một bước. 

Giải lần này có nhiều công 
ty đăng ký cho hàng trăm nhân 
viên của mình tham gia; nhiều 
gia đình đăng ký với số lượng 
lớn thành viên với mong muốn 
chung là tất cả cùng tích cực rèn 
luyện sức khỏe để nâng cao chất 
lượng cuộc sống.

Hoàn thành cự ly 42 km sau 
hơn 4 giờ, anh Đỗ Thanh Trung 
(31 tuổi, ở Thanh Hóa) chia sẻ: 
“Đây là lần thứ hai tôi tham 
gia giải ở Quy Nhơn. Công tác 
tổ chức bài bản hơn so với lần 
trước, dù số lượng VĐV năm 
nay tăng gần gấp đôi. Đường 
chạy của giải năm nay cũng mới 
mẻ và tốt hơn. Việc Ban tổ chức 
cho xuất phát sớm là hợp lý, 
để bảo đảm sức khỏe cho VĐV 
trong thời điểm thời tiết miền 
Trung nắng nóng kéo dài. Tôi đã 
có nhiều kỷ niệm đẹp và những 
người bạn mới ở TP Quy Nhơn; 
mong năm sau sẽ tiếp tục được 
tham gia giải lần nữa”.

Ông Đoàn Ngọc Hải, chân 
chạy 54 tuổi, đến từ TP Hồ 
Chí Minh, từng tham dự nhiều 
giải marathon do VnExpress 
tổ chức những năm trước và 
đây là lần thứ hai ông có mặt 
tại VnExpress Marathon Quy 
Nhơn với cự ly đăng ký là 42 
km. “Ở VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022 lần 
này tôi rất vui vì bản thân đã 
cải thiện thành tích đáng kể. Ở 
giải trước tôi phải mất 7 giờ để 
chinh phục 42 km, còn ở giải 
lần này chỉ mất 4 giờ, dù trước 
giờ chạy tôi hầu như thức trắng 
do mới từ châu Âu về nên chưa 
quen lại với múi giờ. Trở lại Quy 
Nhơn lần này, tôi đã được trải 
nghiệm cung đường chạy rất 

VNEXPRESS MARATHON SPARKLING QUY NHƠN 2022:

Thêm động lực phát triển 
phong trào chạy bộ

thú vị”, ông Hải chia sẻ.
V n E x p r e s s  M a r a t h o n 

Sparkling Quy Nhơn 2022 cũng 
chứng kiến sự phát triển đáng 
mừng cả về số lượng lẫn chất 
lượng của người tham gia chạy 
bộ trong tỉnh. Anh Đoàn Thịnh 
(thành viên nhóm Quy Nhơn 
Morning Run), cho biết: “Năm 
nay nhóm chúng tôi có hơn 100 
người đăng ký tham gia giải, 
trong đó phân nửa là chạy cự ly 
21 km. Hầu hết các VĐV trong 
nhóm đều đạt được thành tích 
cá nhân vượt trội so với các giải 
trước. Việc thường xuyên được 
giao lưu với các nhóm, cá nhân 
từ các tỉnh, thành trong cả nước 
giúp phong trào chạy bộ ở Quy 
Nhơn và các địa phương khác 
sôi nổi hơn trước rất nhiều”.

Thành công từ các 
chân chạy chủ nhà

Quy tụ nhiều VĐV hàng đầu 
của đội tuyển quốc gia cùng các 
chân chạy nghiệp dư kỳ cựu, 

nhưng VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022 vẫn 
có “đất diễn” cho những VĐV 
chủ nhà. Là VĐV vô địch nội 
dung 42 km nữ tại VnExpress 
Marathon Quy Nhơn 2020, 
nhưng giải năm nay Phạm Thị 

Hồng Lệ không tham dự vì chưa 
bình phục chấn thương. Nhưng 
các đồng đội của cô ở đội tuyển 
điền kinh Bình Định đã làm khá 
tốt công việc của mình. 

Trong đó, Nguyễn Thị Kim 
Luyến vô địch nội dung 5 km 
nữ, Võ Thị Phượng về nhì; 
tương tự, Võ Thị Thu Hà và 
Bùi Thị Út Nguyệt chia nhau 2 
vị trí nhất - nhì ở nội dung 10 
km nữ; ở nội dung 21 km nữ, 
VĐV Diệp Thị Thanh Phương 
về nhất lứa tuổi dưới 30; còn Lê 
Đình Tường hạng 3 nội dung 5 
km nam.

HLV đội tuyển điền kinh 
Bình Định Huỳnh Minh Hiếu 
cho biết: “Thành tích của các 
VĐV Bình Định năm nay khá 
tốt, một phần nhờ sự chuẩn bị 
kỹ về chuyên môn, phần vì được 
thi đấu trên sân nhà nên tâm 
lý tốt hơn. Việc thường xuyên 
tham gia các giải đấu không 
chỉ giúp cải thiện thành tích 
của VĐV mà còn giúp họ tích 

lũy kinh nghiệm, ổn định tâm 
lý khi góp mặt ở những sân chơi 
lớn hơn”.

Chân chạy từng tham gia và 
giành được nhiều giải thưởng 
ở các giải đấu khắc nghiệt trên 
thế giới Đỗ Trọng Nhơn đã hoàn 
thành cự ly 21 km ở VnExpress 
Marathon Sparkling Quy Nhơn 
2022 trong thời gian 1 giờ 20 
phút 17. VĐV quê Tây Sơn chia 
sẻ: “Được chạy ở quê hương, 
cảm giác thích lắm luôn. Hôm 
nay thời tiết hơi oi và nhiều 
dốc nhưng may mắn tôi vẫn cải 
thiện được thành tích ở cự ly bán 
marathon, đúng mục tiêu, đúng 
kế hoạch. Tham gia giải mới thấy 
tự hào vì quê nhà có một giải thể 
thao to và xịn như vậy. Ngoài 
giải Trung Nam Marathon thì 
đây là lần thứ hai tôi được cọ 
xát với nhiều bạn VĐV tuyển và 
phong trào chất lượng”.

Trong khi đó, VĐV “chuyên 
trị” các giải chạy địa hình Trần 
Duy Quang (quê Tuy Phước) 
cũng có thêm trải nghiệm đáng 
nhớ ở VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022. Về 
đích thứ 3 ở cự ly 42 km nam, 
VĐV thường được biết đến với 
nickname facebook Quang Trần 
thổ lộ: “Được thi đấu trên quê 
hương luôn là điều tuyệt vời. 
Cảm giác thân thuộc và hào 
hứng đã giúp tôi có được kỷ 
lục cá nhân hôm nay. Vui còn 
vì mẹ của tôi cũng tham gia và 
đã hoàn thành 10 km với thời 
gian 1 giờ 30 phút một cách rất 
vui và thoải mái. Chạy xong 
mẹ còn hỏi giải này năm sau 
có cự ly 15 km không? Thế 
là nhân tiện cho “lún” luôn. 
Mẹ tôi hẹn năm sau sẽ chạy  
21 km”.                  HOÀNG QUÂN

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã 
trao 128 giải cho các VĐV đạt 
thành tích cao ở các nội dung 
theo nhiều nhóm tuổi. Trong 
đó, giải thưởng chung cuộc 
dành cho những VĐV xuất sắc 
nhất ở các cự ly gồm:
- 42 km nam: Lê Văn Tuấn
- 42 km nữ: Phạm Thị Bình
- 21 km nam: Đỗ Quốc Luật
- 21 km nữ: Nguyễn Thị Oanh
- 10 km nam: Lê Tiến Long
- 10 km nữ: Võ Thị Thu Hà
- 5 km nam: Nguyễn Thành Đạt
- 5 km nữ: Nguyễn Thị Kim Luyến

Giải chạy với số lượng VĐV đông nhất từ trước đến nay trong 
hệ thống VnExpress Marathon đã diễn ra thành công tốt đẹp. 
Quy Nhơn - Bình Định tự hào được góp phần thúc đẩy phong 
trào chạy bộ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ tham gia chạy bộ như cách truyền niềm đam mê, ý 
thức rèn luyện sức khỏe cho các em.                                                            Ảnh: HOÀNG QUÂN

Sự góp mặt của các VĐV thuộc đội tuyển quốc gia như Nguyễn Thị Oanh góp phần 
kích thích phong trào chạy bộ phát triển.                                                   Ảnh: HOÀNG QUÂN

Phong trào chạy bộ đang lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều địa phương nên các giải đấu luôn thu hút đông đảo vận động viên tham 
gia, trong đó có giải VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022.                                                     Nguồn: VnExpress
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Vẫn còn tình trạng 
cán bộ, công chức 
vắng nhiệm sở 
không có lý do

(BĐ) - Ngày 9.6, UBND tỉnh ban hành 
công văn giao Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ 
trưởng Tổ kiểm tra công vụ tỉnh có văn 
bản đề nghị các đơn vị, địa phương tăng 
cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp 
hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành 
chính của cán bộ, công chức, viên chức 
và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý; tập trung chấn chỉnh, khắc 
phục những tồn tại, hạn chế phát hiện 
qua công tác kiểm tra của Tổ kiểm tra 
công vụ tỉnh. 

Đồng thời, Tổ kiểm tra công vụ 
tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ 
được giao, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, 
góp phần nâng cao ý thức chấp hành 
kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất 
lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức các cấp trên 
địa bàn tỉnh.

Trước đó, Tổ kiểm tra công vụ tỉnh 
đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ 
quan, đơn vị: UBND TP Quy Nhơn, bộ 
phận Một cửa huyện Tuy Phước, huyện 
Vân Canh, Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh, một số UBND cấp 
xã thuộc TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, 
Hoài Nhơn và các huyện Tuy Phước, 
Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh, Phù Mỹ, 
An Lão.

Theo kết quả kiểm tra, nhìn chung, 
các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 
hiện tốt quy định liên quan đến các 
vấn đề được kiểm tra. Bên cạnh đó, 
vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 
Có tình trạng cán bộ, công chức vắng 
nhiệm sở không có lý do; một số phòng 
làm việc chưa có biển tên và một số 
trường hợp không mang thẻ công 
chức khi làm việc; bố trí phòng tiếp 
công dân ghép với phòng chuyên môn 
khác, phòng tiếp công dân không đảm 
bảo mỹ quan…                M.LÂM

Phạt 115 triệu đồng
đối với cơ sở bán mỹ
phẩm nhiều vi phạm

Ngày 12.6, Sở Y tế cho biết đã ra 
quyết định xử phạt hành chính cơ sở 
bán mỹ phẩm của Nguyễn Thị Uông 
Nguyên (23 tuổi, ở xã Mỹ Phong, huyện 
Phù Mỹ) với số tiền 115 triệu đồng, đồng 
thời đề nghị tiêu hủy toàn bộ số mỹ 
phẩm đã thu giữ. Các sai phạm của 
cơ sở này gồm: Chưa có giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, 
chưa được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố 
sản phẩm mỹ phẩm, không có hồ sơ 
thông tin sản phẩm.

Trước đó, ngày 16.5, Phòng Cảnh 
sát môi trường (CA tỉnh) phối hợp với 
Thanh tra Sở Y tế và CA huyện Phù Mỹ 
kiểm tra nơi sản xuất mỹ phẩm của 
Nguyễn Thị Uông Nguyên. Tại đây, lực 
lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 
hộp mỹ phẩm thành phần gồm kem 
trộn, bột tắm trắng, kem kích trắng với 
hàng chục xô chậu chứa kem, hơn 3 tấn 
kem các loại được Nguyên trộn, chia 
hũ để bán.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyên 
không xuất trình được giấy phép đủ 
điều kiện sản xuất mỹ phẩm cũng như 
các giấy tờ liên quan đến việc đảm bảo 
môi trường xung quanh…          N.GIANG

Vấn đề được nhiều người quan tâm 
là ở các trường mầm non, nhà giữ trẻ 
tư nhân đã có nhiều trường hợp (có 
thể vô tình hay cố ý) gây hoảng loạn 
về tinh thần, gây thương tích, nghiêm 
trọng hơn là có trường hợp trẻ tử vong. 

Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy 
sinh viên ngành giáo dục mầm non ở 
Trường CĐ Bình Định (từ năm 2021 
được sáp nhập vào Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn), Th.S Đoàn Minh 
Hạnh cho rằng, đa số các vụ việc tiêu 
cực trong môi trường giáo dục mang 
tính chất tự phát; người giữ trẻ không 
có chuyên môn. 

Bà Hạnh cho biết: Qua tìm hiểu, 
các trường hợp phản ứng tiêu cực có 
phần nguyên nhân bị áp lực từ phía 
phụ huynh, nhà trường khi ép các cháu 
học, ép cháu ăn để tăng cân… Chưa 
kể, công việc quá tải đối với giáo viên 
khi phải phụ trách số trẻ quá nhiều 
hơn quy định trong một lớp, dẫn đến 
làm việc quá sức, sinh ra nóng nảy… 
Để khắc phục tình trạng này, cần thực 
hiện đồng bộ các giải pháp từ các bên 
liên quan. Cần có các khóa học “cân 
bằng cảm xúc” cho giáo viên mầm non 
và phụ huynh để giúp họ biết cách giải 
tỏa áp lực, bức xúc, nhất là trong mối 
quan hệ tương tác với nhau khi xảy ra 
các việc không hay. 

Quan trọng hơn cả là mỗi giáo viên 
mầm non, người giữ trẻ phải nâng cao 
ý thức nghề nghiệp với đối tượng chăm 
sóc dễ bị tổn thương, dễ gây bức xúc 
cho phụ huynh. Một giáo viên mầm 
non ở TP Quy Nhơn (không muốn nêu 
tên) chia sẻ: “Cách đây nhiều năm, khi 
cố gắng dỗ dành một trẻ rất biếng ăn 
trong lớp ăn mà cháu không hợp tác, 
tôi nổi nóng đánh vào mông cháu để lại 
lằn đỏ. Dù tôi hết sức xin lỗi nhưng bố 
mẹ cháu vẫn kiện, không chỉ ảnh hưởng 
nỗ lực nhiều năm trong nghề của tôi mà 
còn là uy tín của trường. Tôi bị sốc khá 
lâu, nhưng qua đó bản thân và đồng 
nghiệp cũng thấy được bài học đắt giá, 
luôn cẩn trọng hơn từ hành động, lời 
nói khi chăm sóc trẻ”.  

Ứng xử chuẩn mực, 
phù hợp trong trường học

Thời gian qua xảy ra một số vụ việc liên quan đến bạo lực học đường xuất phát từ cách ứng xử chưa hợp lý 
trong môi trường giáo dục. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần quan tâm hơn đối với vấn đề ứng xử trong các cơ sở 
giáo dục, nhằm xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và 
phòng, chống bạo lực học đường.

Trong khi đó, vấn nạn bạo lực học 
đường chủ yếu rơi vào học sinh THCS, 
THPT. Nổi cộm gần đây là cuối tháng 
5.2022 khi xảy ra vụ xô xát của học sinh 
ở một trường quốc tế tại TP Hồ Chí 
Minh, qua đó đặt ra vấn đề ứng xử của 
bố mẹ học sinh và nhà trường; rồi nhóm 
học sinh một trường THCS ở tỉnh Long 
An đánh bạn ngay tại phòng học, bị 
quay clip đưa lên mạng xã hội…  

Theo cựu hiệu trưởng một trường 
THCS ở Quy Nhơn, Bộ GD&ĐT đã có 
thông tư quy định quy tắc ứng xử trong 
các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 
giáo dục thường xuyên, áp dụng đối 
với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 
người học, cha mẹ người học. Trong 
bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ 
thông mới cho cán bộ quản lý cơ sở giáo 
dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2021, 
cũng có nhiều nội dung về xây dựng 
văn hóa nhà trường; xây dựng trường 
học an toàn, phòng chống bạo lực học 
đường; phối hợp giữa nhà trường, gia 
đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, 
lối sống cho học sinh trường tiểu học, 
THCS, THPT.  

Tuy nhiên, từ “lý thuyết” đến “thực 
hành”, muốn hiệu quả thì phải bám sát 
thực tế cuộc sống, quan trọng nhất là 
gắn kết tốt hơn giữa nhà trường - giáo 
viên - phụ huynh - học sinh trong giáo 
dục; cùng nhau giải quyết các vấn đề 
hạn chế, tiêu cực một cách đúng đắn, 
hài hòa nhất có thể. 

Chị Ngọc Phụng, có hai con đang 
học bậc THCS, THPT ở TP Quy Nhơn, 
rất quan tâm theo dõi các vụ bạo lực 
học đường trên báo chí, mạng xã hội. 
“Độ tuổi này, các cháu còn bồng bột, 
dễ bị kích động, dễ xảy ra bạo lực với 
bạn bè, nhất là những em không có sự 
quan tâm từ gia đình hoặc được gia 
đình nuông chiều quá mức. Theo tôi, 
cần phát huy trách nhiệm từ cả nhà 
trường và gia đình, trên cơ sở phối hợp, 
tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau, hướng 
đến mục đích cuối cùng là tránh tiêu 
cực. Khi xảy ra trường hợp tiêu cực 
thì phối hợp tốt trong xử lý để hạn 
chế đến mức thấp nhất việc tiếp tục 
tác động xấu đến các cháu liên quan”, 
chị Ngọc Phụng chia sẻ.      

      HOÀI THU 

Theo thông tin từ Tổng Công ty 
Điện lực miền Trung (EVNCPC), ngày 
25.4 vừa qua đã xảy ra sự cố do diều 
vướng vào đường dây điện, gây mất 
điện cho 4.448 khách hàng ở huyện Phù 
Cát trong hơn 2 giờ. Cũng theo đơn vị 
này, bước vào mùa nắng nóng, hoạt 
động thả diều giải trí có chiều hướng 
gia tăng. Việc thả diều gần đường dây 
điện dễ gây ra sự cố về điện do diều 
vướng vào đường dây. Nhiều trường 
hợp diều vướng vào đường dây điện 
đang vận hành gây ra chập điện, cháy 
nổ; người chơi diều nếu không có kinh 
nghiệm xử trí sẽ bị điện giật; nghiêm 

trọng hơn là ảnh hưởng đến tính mạng 
của người chơi diều, gây mất điện khu 
vực, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống 
sinh hoạt của người dân.

Để bảo vệ hành lang an toàn lưới 
điện, EVNCPC khuyến cáo người dân, 
đặc biệt là trẻ em không thả diều gần 
các công trình lưới điện; không được 
tự ý trèo lên cột điện, dùng sào gỡ khi 
diều bị vướng vào dây điện mà phải 
báo ngay cho đơn vị quản lý điện can 
thiệp để tránh nguy cơ tai nạn. 

Bên cạnh đó, thiết nghĩ ngành 
GD&ĐT cần có văn bản yêu cầu tất 
cả các trường học, bằng nhiều hình 

thức đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 
cho học sinh và vận động cha mẹ học 
sinh giáo dục, nhắc nhở các em thực 
hiện tốt các quy định về an toàn điện. 
Đồng thời, các trường học phối hợp 
với các tổ chức đoàn thể, chính quyền 
địa phương tạo cho các em nhiều sân 
chơi bổ ích.

Chính quyền địa phương cần 
thường xuyên kiểm tra, phát hiện tình 
trạng người dân thả diều không đúng 
nơi quy định để nhắc nhở, chấn chỉnh 
kịp thời, tránh những sự cố, thiệt hại 
đáng tiếc.

THIÊN TRÚC

Không nên thả diều gần đường dây điện

Để ngăn chặn bạo lực, các trường học 
cần xây dựng văn hóa nhà trường. 

Ảnh minh họa của LAP
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Bình Định

Co.opmart 
Quy Nhơn 
tiếp bước 
em tới trường

(BĐ) - Thông tin từ Siêu 
thị Co.opmart Quy Nhơn, từ 
ngày 10.6 - 10.8.2022, siêu thị 
tổ chức chương trình “Góp 
sách yêu thương - Tiếp bước 
tới trường”. 

Theo đó, đơn vị thu đổi 
sách giáo khoa cũ, dụng cụ 
học tập cũ (còn dùng được) 
trao tặng cho các gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn, các 
em học sinh ở khu vực miền 
núi, vùng sâu, vùng xa còn 
khó khăn trên địa bàn tỉnh. 
Mỗi khách hàng được nhận 
5 cuốn vở học sinh khi đổi 1 
bộ sách giáo khoa, đồ dùng 
học tập ngay tại quầy dịch 
vụ khách hàng của siêu thị. 
Đồng thời, khách hàng có thể 
liên hệ trực tiếp qua số điện 
thoại 0911061234, sẽ có nhân 
viên của siêu thị đến tận nơi 
nhận gom sách giáo khoa cũ.

QUANG BẢO

Cùng với việc quản lý tốt 
nguồn vốn được tỉnh phân 
bổ hằng năm, Quỹ Đầu tư 
phát triển tỉnh (BDDIF) linh 
hoạt tiếp cận nguồn vốn vay 
của Ngân hàng Thế giới; 
nhận vốn ủy thác từ Quỹ hỗ 
trợ phát triển HTX tỉnh, Quỹ 
phòng chống thiên tai tỉnh; 
đồng thời chủ động huy 
động vốn trung và dài hạn 
từ các tổ chức, cá nhân trong 
tỉnh nhằm nâng cao năng 
lực về tài chính. Bên cạnh 
đó, BDDIF bám sát chương 
trình hành động phát triển 
KT-XH của tỉnh, tham mưu 
đề xuất UBND tỉnh mở rộng 
các danh mục ưu tiên đầu tư 
cho vay, điều chỉnh giảm lãi 
suất tiền vay và liên tục cập 
nhật các danh mục đã được 
tỉnh khuyến khích, ưu tiên 
đầu tư cho vay, thông báo 
đến tổ chức, DN biết. BDDIF 
còn tích cực tư vấn, hướng 
dẫn, tạo điều kiện thuận lợi 
cho DN vay vốn lãi suất ưu 
đãi để thực hiện các công 
trình dự án.

Với nhiều ưu đãi, tín 
dụng từ BDDIF thu hút sự 
quan tâm của nhiều DN, 
trong đó Công ty CP Cấp 
thoát nước Bình Định. Ông 
Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Công ty 
cho hay: Chúng tôi được vay 
với lãi suất thấp hơn lãi suất 
ngân hàng thương mại và 
ổn định trong suốt thời gian 
thực hiện dự án đầu tư xây 

QUỸ ÐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH:

Tăng cơ hội cho doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi 
Năm 2022, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh mở rộng danh mục ưu tiên đầu tư cho vay, giảm lãi suất tiền vay còn 6,5%/

năm và duy trì lãi suất suốt quá trình thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận 
và vay vốn để đầu tư khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh. 

dựng hệ thống cấp nước cho 
Khu công nghiệp Becamex 
VSIP Bình Ðịnh tại xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh. Việc 
được vay vốn với điều kiện 
như thế góp phần giúp Công 
ty có thêm điều kiện để đẩy 
nhanh tiến độ thi công. 

Đến cuối năm 2021, có 
22 DN trên địa bàn tỉnh đã 
được vay 570 tỷ đồng từ 
BDDIF để thực hiện 25 dự 

án trên nhiều lĩnh vực. Vốn 
do BDDIF cấp đã và đang 
giúp các chủ đầu tư có thêm 
nguồn lực để thực hiện các 
công trình dự án, đảm bảo 
hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Qua hoạt động này, 
BDDIF cũng tăng trưởng vốn 
để tiếp tục thực hiện hoạt 
động tín dụng.

Năm 2022, được phép 
của UBND tỉnh, BDDIF mở 

rộng danh mục thêm các 
lĩnh  vực ưu tiên gồm: Công 
nghiệp, nông nghiệp, giao 
thông, năng lượng, du lịch, 
môi trường, giáo dục, y 
tế… Cùng với đó còn giảm 
lãi suất tiền vay từ 7%/năm 
(áp dụng từ các năm trước) 
xuống còn 6,5%/năm và đặc 
biệt mức lãi suất này được 
duy trì ổn định trong suốt 
thời gian thực hiện dự án. 

Vốn vay từ BDDIF góp phần giúp Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định hoàn thành hệ thống cấp nước cho Khu công 
nghiệp Becamex VSIP Bình Ðịnh. 
- Trong ảnh: Nhân viên Công ty kiểm nghiệm chất lượng nước của nhà máy.                                                         Ảnh: TIẾN SỸ

Dẫn chúng tôi tham quan 
một vòng quanh thôn, ông 
Huỳnh Văn Tứ, Trưởng thôn 
Mỹ Thạch, xã Bình Tân (huyện 
Tây Sơn) kể: Trước đây dân 
chúng tôi gần như chỉ độc 
canh cây lúa, cây mì, nuôi bò 
thì thả rông, đời sống lúc nào 
cũng chật vật; nhưng chỉ sau 
mấy năm tích cực tham gia 
xây dựng nông thôn mới, mọi 
thứ đã khác hẳn. Đầu tiên là 
bà con đã làm quen và biết 
cách áp dụng nhiều tiến bộ 
KHKT vào sản xuất, chuyển 
từ sản xuất 3 vụ lúa bấp bênh 
sang 2 vụ ăn chắc, thôi trồng 
mì chuyển sang trồng đậu 
phụng, bắp, các loại dưa - 
đặc biệt là dưa lưới… Tất cả 
đều đạt hiệu quả kinh tế cao 
hơn trước. Trong chăn nuôi 
thì tập trung phát triển đàn 
bò thịt chất lượng cao. Hiện 
đàn bò của thôn có gần 1.000 
con, hầu hết là bò lai.

6 tháng trước, trên con 
đường đất dài 13 km từ trung 
tâm xã Bình Tân vào làng 
M6, tôi bị ngã xe, do đường 
trơn, bùn lún. Giờ đây trước 
mắt tôi là con đường bê tông 

Thông tin trên được nhiều 
DN quan tâm, trong đó Công 
ty TNHH Năng lượng xanh 
Hà Tiên và Công ty TNHH 
An Nhơn Land đã nộp hồ 
sơ xin vay vốn từ BDDIF 
để thực hiện 2 dự án. Hiện 
BDDIF đã chấp thuận và tiến 
hành giải ngân 60 tỷ đồng 
cho Công ty TNHH Năng 
lượng xanh Hà Tiên để thực 
hiện dự án nhà máy nhiên 
liệu sinh học rắn tại TX 
Hoài Nhơn; đồng thời thẩm 
định, xét duyệt cho Công ty 
TNHH An Nhơn Land vay 
100 tỷ đồng để đầu tư xây 
dựng khu dịch vụ, thương 
mại, dân cư Bắc cầu Tân An 
tại TX An Nhơn. 

Nhằm nâng cao chất 
lượng tín dụng, tạo thêm cơ 
hội cho DN được vay vốn với 
lãi suất thấp để đẩu tư khôi 
phục, phát triển sản xuất 
kinh doanh, BDDIF tiếp tục 
giải ngân vốn vay cho các 
DN theo đúng hợp đồng đã 
ký kết, đồng thời thu hồi vốn 
gốc và lãi vay đối với các dự 
án đã đến kỳ hạn trả. Cùng 
với đó là tăng cường xúc 
tiến, huy động vốn từ các tổ 
chức, cá nhân để nâng cao 
năng lực về tài chính, đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn 
của DN. 

Ông Nguyễn Bạo, Giám 
đốc BDDIF, cho biết: BDDIF 
cũng sẽ thường xuyên cập 
nhật, thông tin nhanh đến 
các DN những danh mục 
mà tỉnh ưu tiên đầu tư cho 
vay vốn; đồng thời tư vấn, 
hướng dẫn DN hồ sơ thủ tục, 
giải quyết nhanh nguồn vốn 
vay cho DN.  PHẠM TIẾN SỸ

Ai về Bình Tân hôm nay

phẳng phiu rộng rãi. Người 
xã khác khi nhắc đến Bình 
Tân bây giờ hay bảo, cứ xem 
làng M6 lột xác ra sao thì biết 
Bình Tân đổi khác thế nào. 

Nghe tôi kể chuyện này, 
ông Hồ Sỹ Lai, Phó Chủ tịch 
UBND xã Bình Tân, cho hay, 
M6 là làng khó khăn nhất xã, 
dân trong làng chủ yếu là bà 
con Bana. Nhưng từ khi có 
con đường, bà con hăng hái 
sản xuất hẳn, M6 thay đổi 
rất nhanh. Còn ông Đinh 

Cao, Bí thư chi bộ thôn M6, 
chia sẻ: Ở làng tôi giờ điện - 
đường - trường - trạm được 
đầu tư đồng bộ, dân làng 
thay đổi hẳn từ nếp ăn kiểu 
nghĩ. Mọi người nhắc nhở 
nhau giữ gìn vệ sinh môi 
trường, nhất là con đường 
bê tông. Cán bộ bảo đến lớp 
học kỹ thuật trồng trọt mới 
thì ai cũng vui vẻ đến học và 
cùng nhau áp dụng. 

Năm 2013, Bình Tân bước 
vào xây dựng xã nông thôn 

mới với nhiều khó khăn, khi 
chỉ đạt 5/19 tiêu chí. Sau 8 
năm xây dựng nông thôn 
mới, đến nay xã có 120/151 
tuyến đường giao thông đạt 
mức từ cứng hóa trở lên, 
đảm bảo nhu cầu đi lại, vận 
chuyển hàng hóa quanh năm 
cho nhân dân; có 25/38 tuyến 
kênh mương nội đồng được 
bê tông hóa; 3/3 trường học 
đảm bảo cơ sở vật chất và 
trang thiết bị dạy học; tỷ lệ 
hộ nghèo của xã hiện chỉ còn 
2,89%; bình quân thu nhập 
đạt 43,2 triệu đồng/người/ 
năm, tăng 26,2 triệu đồng so 
với năm 2013. 

Bình Tân đã cán đích nông 
thôn mới từ cuối năm 2021 
nhưng mọi việc không hề 
dừng lại. Ông Hồ Sỹ Lai 
cho hay, nay Bình Tân đã 
khác hẳn nhờ tỉnh, huyện 
hỗ trợ, nhiều cán bộ về cầm 
tay chỉ việc đến khi bà con 
thuần thục mới thôi. Chúng 
tôi tiếp tục phát huy khí thế, 
tinh thần phấn khởi của bà 
con để nâng cao chất lượng 
các tiêu chí đã đạt được.  

ĐINH NGỌC

Một góc xã Bình Tân hôm nay.          Ảnh: ĐINH NGỌC
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Chủ động thu hút dòng vốn FDI
Tỉnh Bình Định đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, 

đồng thời linh hoạt thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư. Trong đó, tỉnh chú trọng thu hút các tập 
đoàn, DN có khả năng lôi kéo, thúc đẩy các dự án phụ trợ; nhóm nhà đầu tư có công nghệ sạch và công nghệ cao, 
tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.

Theo ông Nguyễn Thành 
Hải, Giám đốc Sở KH&ĐT, để 
thu hút các DN nước ngoài, 
tỉnh ta tiếp tục chú trọng đến 
công tác quy hoạch và thực 
hiện tốt các quy hoạch. Bên 
cạnh đó, đẩy nhanh công tác 
giải phóng mặt bằng và huy 
động nguồn lực để đầu tư 
xây dựng hoàn thiện cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật Khu Kinh 
tế Nhơn Hội, các khu công 
nghiệp (KCN), sẵn sàng bàn 
giao mặt bằng sạch cho các 
nhà đầu tư. 

Tỉnh cũng ưu tiên đầu tư 
xây dựng hạ tầng giao thông, 
trong đó có nhiều công trình 
giao thông trọng điểm mang 
tính kết nối, tạo động lực 
thúc đẩy kinh tế phát triển. 
Cùng với đó là tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách hành chính, 
đơn giản hóa thủ tục đầu tư, 
đảm bảo môi trường đầu tư 
thông thoáng, lành mạnh. 
Thể hiện rõ nét nhất là chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) Việt Nam năm 2021 của 
Bình Định tăng 26 bậc so với 
năm 2020; chuyển từ nhóm 
trung bình lên nhóm tốt của 
cả nước. 

Năm 2021 dù dịch bệnh 
diễn biến hết sức phức tạp, 
nhưng tỉnh Bình Định cũng 
thu hút được 4 dự án có vốn 
đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài (FDI) mới với tổng vốn 
đăng ký 80,3 triệu USD. Hiện 
đã có một số dự án được triển 

khai, trong đó có dự án nhà 
máy sản xuất nhũ và màng 
mỏng công nghệ cao của Tập 
đoàn Kurz (CHLB Đức) khởi 
công ngày 24.5.2022 tại KCN 
Becamex VSIP Bình Định. Nhà 
máy này được xây trên diện 
tích 12 ha, công suất thiết kế 15 
triệu m2/năm, với tổng vốn đầu 
tư giai đoạn 1 là 40 triệu USD. 
Dự kiến đến quý III/2023 nhà 
máy có thể đi vào hoạt động, 
góp phần nâng cao giá trị sản 
xuất công nghiệp của tỉnh, 
tạo động lực thu hút đầu tư  

vào KCN. 
Sau khi kiểm soát tốt tình 

hình dịch bệnh Covid-19, 
tỉnh Bình Định linh hoạt áp 
dụng phương thức xúc tiến 
đầu tư trực tiếp, trực tuyến; 
chủ động tiếp cận và hỗ trợ 
các DN từ Đức, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Australia, New 
Zealand, Hà Lan… đến tìm 
kiếm cơ hội đầu tư, xây dựng 
dự án đăng ký đầu tư. 

Trong tháng 4 và tháng 
5.2022, lãnh đạo tỉnh đã đón 
tiếp rất nhiều nhà đầu tư 

nước ngoài đến Bình Định 
tìm hiểu môi trường đầu tư, 
trong đó đáng chú ý là việc 
Tập đoàn PNE (CHLB Đức) đã 
trao hồ sơ đề xuất dự án điện 
gió ngoài khơi. 

Theo  ông  Thors ten 
Fastenau, Giám đốc phụ trách 
lĩnh vực điện gió ngoài khơi 
đại diện Tập đoàn PNE, ngoài 
tiềm năng và lợi thế phát điện 
gió ngoài khơi thì sự quan 
tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh 
là những yếu tố quan trọng để 
tập đoàn quyết định đăng ký 

Anh Nhựt với mô hình 
ruộng - vườn - ao - chuồng 

Anh Trần Văn Nhựt bên cạnh trại vịt, ao cá của 
gia đình.                                                           Ảnh: LÊ NGÂN

Công bố Top 50 công ty đại chúng uy tín 
và hiệu quả

Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt 
Nam (Vietnam Report) vừa chính thức 
công bố Top 50 công ty đại chúng uy 
tín và hiệu quả năm 2022 (VIX50). Đây 
là kết quả nghiên cứu độc lập, được 
công bố chính thức trên các phương 
tiện truyền thông trong và ngoài 
nước. Để thực hiện danh sách VIX50, 
Vietnam Report đánh giá các DN bao 
gồm cả niêm yết và chưa niêm yết qua 
hai giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, các công ty đủ tiêu 
chuẩn xếp hạng được chọn theo 4 
chỉ số: Doanh số, lợi nhuận, tài sản 
và vốn hóa thị trường tối thiểu 500 

tỷ đồng. Qua giai đoạn 2,  Vietnam 
Report tổ chức đánh giá, xếp hạng 
công ty từ góc nhìn của nhà đầu tư, 
thị trường và chuyên gia, dựa trên 
hai nhóm tiêu chí chính: Quy mô, 
hiệu quả và triển vọng kinh doanh 
của DN; uy tín truyền thông của DN. 
Đồng thời, Vietnam Report phối hợp 
với các nhóm chuyên gia tài chính và 
kinh tế ngành để đánh giá bổ sung về 
tiềm năng tăng trưởng; mức độ phát 
triển bền vững; chất lượng quản trị 
và vị thế trong ngành của mỗi DN 
đại chúng.      

(Theo Kinhte&Dubao)

Đại diện Tập đoàn PNE trao hồ sơ đề xuất dự án điện gió ngoài khơi cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long. Ảnh: Sở Ngoại vụ

thực hiện dự án điện gió ngoài 
khơi với quy mô lớn tại Bình 
Định. Dự kiến, dự án có tổng 
mức đầu tư hơn 4,8 tỷ USD, 
mục tiêu xây dựng từ 154 -  
166 tua bin gió với tổng công 
suất lên đến 2.000 MW. Dự kiến 
các tua bin gió sẽ được đặt tại 
một số đảo và vùng biển thuộc 
huyện Phù Cát và Phù Mỹ. 
Dự án hoàn thành không chỉ 
giúp tăng sản lượng điện khai 
thác, mà còn góp phần đầu tư, 
nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng 
biển, đầu tư vào chuỗi cung 
ứng, phát triển công nghiệp 
và tạo việc làm cho người dân  
địa phương. 

FDI là nguồn vốn đầu tư 
quan trọng đối với sự tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh, 
giúp bổ sung nguồn vốn đầu 
tư, tăng cường xuất khẩu, 
tạo thêm việc làm, tăng thu 
ngân sách, góp phần xây 
dựng môi trường đầu tư 
chuyên nghiệp, hội nhập 
sâu rộng. 

Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long cho biết, 
Bình Định đang nỗ lực cải 
thiện môi trường đầu tư, tăng 
chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; 
chủ động mời gọi nhiệt thành 
và tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho các nhà đầu tư đến 
nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu 
tư, kinh doanh. Đến với Bình 
Định, các DN sẽ không gặp 
bất kỳ rào cản nào bởi tỉnh 
cam kết mạnh mẽ sẽ hỗ trợ các 
nhà đầu tư từ việc hình thành 
ý tưởng, tìm kiếm cơ hội đầu 
tư, đến triển khai xây dựng 
dự án và nhanh chóng đưa dự 
án đi vào hoạt động.                

PHẠM TIẾN SỸ

Ở thôn Đại Hòa, xã Nhơn Hậu 
(TX An Nhơn), anh Trần Văn Nhựt 
(SN 1964) không chỉ là Bí thư chi bộ, 
trưởng thôn gương mẫu mà còn là 
một hội viên nông dân điển hình, 
làm kinh tế giỏi, được nhiều người 
mến phục.

Anh Nhựt chia sẻ: Nhiều năm 
trước, về lại quê nhà sau khi hoàn 
thành nghĩa vụ quân sự, tôi thuê 
của xã 5.000 m² đất trồng lúa và 
đầu tư chuồng trại để nuôi vịt bán 
trứng. Lúa thu hoạch được không chỉ 
giúp gia đình đủ ăn, đủ mặc mà còn 
làm nguồn thức ăn cho đàn vịt. Cứ 
liên tục như thế, trại vịt của tôi giờ 
thường xuyên có khoảng 600 con vịt 
đẻ trứng, mỗi ngày xuất bán tầm 450 
trứng vịt lộn.

Tiếp đà thành công từ trồng lúa, 
nuôi  vịt ,  anh Nhựt đầu tư nuôi 
cá.  Non 10 năm trước,  anh đào 1 
ao rộng 500 m² ở sau nhà để tập 
nuôi cá chép, mè, trắm. Thấy việc 
nuôi cá khả quan, năm 1996, anh 
thuê thêm 5.000 m² đất để đào ao 
nuôi cá nước ngọt và trồng thêm 
rau làm thức ăn bổ sung cho vịt , 
cá. . .  Cùng với  việc nuôi  cá,  anh 
Nhựt còn xây dựng chuồng trại để 
nuôi bò sinh sản, nuôi heo nái,  gia 

cầm… Cứ như vậy mô hình kinh tế 
ruộng - vườn - ao - chuồng của anh 
Nhựt liên hoàn, gắn kết với nhau 
phát triển.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch 
Hội Nông dân xã Nhơn Hậu, chia sẻ: 
Anh Trần Văn Nhựt không chỉ là một 
nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 
tại địa phương, mà còn rất tích cực 
tham gia các phong trào của hội phát 
động, tạo điều kiện giúp đỡ bà con 
địa phương cùng phát triển kinh tế 
hộ gia đình, tích cực tham gia đóng 
góp vào các quỹ do chính quyền địa 
phương phát động.

LÊ NGÂN

Khảo sát vị trí mở rộng một số cụm công nghiệp 
trên địa bàn TX Hoài Nhơn

Lãnh đạo UBND TX Hoài Nhơn 
vừa đi khảo sát vị trí quy hoạch mở 
rộng Cụm công nghiệp Hoài Châu 
(xã Hoài Châu) và Cụm công nghiệp 
Tường Sơn (xã Hoài Sơn).

Qua khảo sát thực địa, lãnh đạo thị 
xã đã chỉ đạo các ngành chức năng rà 
soát các diện tích dự kiến sẽ mở rộng, 
thành lập mới các cụm công nghiệp. 
Trong đó đối với Cụm công nghiệp 

Hoài Châu hiện trạng 25 ha, dự kiến 
mở rộng thêm 15 ha và đề xuất tỉnh 
cho mở thêm 1 cụm công nghiệp mới 
trên địa bàn xã. Đối với Cụm công 
nghiệp Tường Sơn hiện trạng 15 ha, 
dự kiến mở rộng thêm 28 ha. Các cụm 
công nghiệp khi được mở rộng, thành 
lập mới sẽ phục vụ cho ngành nghề 
chế biến gỗ, lâm sản… 

ÁNH NGUYỆT
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Bình Định

Phối hợp nâng cao chất lượng 
giám sát, phản biện xã hội

Tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền” do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ngày 10.6, các đại biểu đã có nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất 
lượng công tác này. 

Quang cảnh Hội thảo.             Ảnh: N.M

Phối hợp nhịp nhàng hơn
Thực hiện Quyết định số 

217-QĐ/TW và Quyết định số 
218-QĐ/TW của Bộ Chính trị 
(khóa XI), nhận thức và trách 
nhiệm của các cấp ủy đảng, 
chính quyền, MTTQ, các tổ 
chức chính trị - xã hội, cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên 
và nhân dân về ý nghĩa và tầm 
quan trọng của công tác giám 
sát, phản biện xã hội và tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, chính 
quyền được nâng lên. 

Theo ông Hồ Sĩ Dũng, Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, thông qua nhiệm vụ 
chính trị giám sát, phản biện 
xã hội và tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, chính quyền, sự 
phối hợp giữa Mặt trận, các tổ 
chức chính trị - xã hội với cấp 
ủy, chính quyền, các cơ quan 
liên quan đã nhịp nhàng, sâu 
sát hơn. Thông qua giám sát, 
MTTQ các cấp đã có nhiều kiến 
nghị, đề xuất với chính quyền 
địa phương hàng nghìn vụ việc, 
được chính quyền xem xét, giải 
quyết kịp thời đạt trên 80%. 

Đối với công tác phản biện, 
giai đoạn 2015 - 2021, ban 
thường trực ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp trong tỉnh đã tổ 
chức 51 hội nghị phản biện xã 
hội với sự tham gia của các tổ 
chức thành viên, các nhân sĩ, trí 
thứ, hội đồng tư vấn của Mặt 
trận, chuyên gia… Đồng thời, tổ 
chức lấy ý kiến góp ý 2.100 văn 
bản quy phạm pháp luật.  

Ông Mai Xuân Tiến, Phó 
Chủ tịch UBND TX An Nhơn, 
cho biết: Định kỳ vào quý IV 
mỗi năm, UBND thị xã thông 
báo cho Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam thị xã cùng 
các tổ chức chính trị - xã hội và 
gửi dự thảo những văn bản quy 
phạm pháp luật dự kiến sẽ ban 
hành trong năm có tác động sâu 
rộng đến nhân dân để lựa chọn 
phản biện. Công tác tổ chức 
đối thoại trực tiếp giữa người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
với nhân dân được quan tâm chỉ 
đạo triển khai.

“UBND thị xã chỉ đạo các xã, 
phường tổ chức 840 cuộc đối 
thoại trực tiếp giữa bí thư đảng 
ủy, chủ tịch HĐND, UBND với 
nhân dân. Đồng thời, phối hợp 
tổ chức đối thoại với chủ DN và 
nhân dân tại Cụm công nghiệp 
Gò Đá Trắng (phường Đập Đá) 
về giải pháp xử lý vấn đề ô 
nhiễm môi trường; tổ chức lấy 
ý kiến nhân dân về phương án 
giải tỏa, chỉ đạo giải quyết thỏa 
đáng, đúng pháp luật vấn đề 
đền bù giải tỏa đường Lê Hồng 

Phong (phường Bình Định)…”, 
ông Tiến thông tin. 

Nâng cao chất lượng 
giám sát, phản biện

Tại Hội thảo “Nâng cao chất 
lượng công tác giám sát, phản 
biện xã hội và góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền”, 
đại diện cấp ủy, chính quyền, 
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã 
hội đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn 
chế trong thực tiễn. Việc xác định 
nội dung, đối tượng, hình thức 
giám sát ở cấp cơ sở còn lúng 
túng, chưa phong phú. Việc theo 
dõi kết quả, thực hiện các kiến 
nghị sau giám sát, phản biện 
còn chưa được quan tâm đúng 
mức. Việc giám sát của MTTQ 
và các tổ chức chính trị - xã hội 
đối với cấp ủy, chính quyền 
cùng cấp còn khó, chưa mang lại  
hiệu quả…

Để góp phần tháo gỡ các 

vướng mắc này, Bí thư Huyện 
ủy Hoài Ân Đỗ Thị Diệu Hạnh 
cho biết: “Trong thời gian tới, địa 
phương chỉ đạo sâu sát hơn đối 
với công tác giải quyết các kiến 
nghị sau giám sát, phản biện xã 
hội. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện 
quy chế phối hợp giữa UBND và 
ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 
tốt hơn”. 

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp 
nâng cao chất lượng các cuộc 
giám sát, phản biện xã hội. Theo 
đó, cần phải xây kế hoạch giám 
sát, phản biện với nội dung cụ 
thể để đảm bảo hiệu quả; mời 
các chuyên gia, trí thức, nhà khoa 
học… để đảm bảo tính khoa học, 
phát huy “chất xám”, góp phần 
nâng cao chất lượng của chính 
sách sắp ban hành. Bên cạnh đó, 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh cần tập 

huấn, nâng cao kỹ năng giám 
sát, phản biện xã hội cho các lực 
lượng nòng cốt của Mặt trận. 

Phát biểu kết luận Hội thảo, 
bà Nguyễn Thị Phong Vũ, 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, yêu cầu MTTQ và các 
tổ chức chính trị - xã hội quan 
tâm nghiên cứu, thống nhất và 
lựa chọn nội dung giám sát, 
phản biện xã hội hằng năm, 
sớm xây dựng kế hoạch, hướng 
dẫn cho cấp dưới xây dựng kế 
hoạch ngay từ đầu năm, tránh 
chồng chéo, đảm bảo có trọng 
tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu 
cầu thực tế. 

Đồng thời, tập trung giám sát 
các đề án, chương trình có liên 
quan trực tiếp đến quyền, lợi ích 
chính đáng của người dân. Về 
nội dung góp ý xây dựng Đảng, 
chính quyền, cần tập trung góp 
ý việc thực hiện chính sách pháp 
luật có liên quan đến quyền 
lợi của người dân, về cải cách 
hành chính, về pháp luật phòng 
chống tham nhũng, lãng phí, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
nhân dân…                  

NGUYỄN MUỘI

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
Huỳnh Thúy Vân đánh giá 
cao những kiến nghị, đề 
xuất của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh đối với các kỳ họp 
của HĐND tỉnh. “Đây đều 
là những kiến nghị từ cơ 
sở, trong đó, có nhiều kiến 
nghị rất chất lượng. Đối với 
các kiến nghị của Mặt trận, 
Thường trực HDNĐ tỉnh đã 
có văn bản yêu cầu UBND 
tỉnh có báo cáo, giải trình 
cụ thể”, bà Vân cho hay. 

Thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam 
“Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

(BĐ) - Ngày 6.6, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy có công văn về 
việc tuyên truyền, tham gia, 
hưởng ứng cuộc thi trực tuyến 
tìm hiểu kiến thức về biển, 
đảo Việt Nam “Tổ quốc bên 
bờ sóng” năm 2022.

Theo đó, thực hiện nhiệm 
vụ tuyên truyền về biển, đảo 
theo tinh thần Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, Nghị quyết 
số 36-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa 
XII) về phát triển bền vững 
kinh tế biển Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045; kế hoạch thực hiện công 
tác tuyên truyền biển, đảo đến 
năm 2025 và hướng dẫn tuyên 
truyền công tác biển, đảo năm 
2022, Ban Tuyên giáo Trung 
ương tổ chức cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu kiến thức về 

biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc 
bên bờ sóng” năm 2022.

Cuộc thi dự kiến được tổ 
chức từ tháng 6 - 8.2022; dành 
cho tất cả công dân Việt Nam 
trong và ngoài nước, người 
nước ngoài đang công tác, 
sinh sống và học tập ở Việt 
Nam, không giới hạn độ tuổi.

Về hình thức thi, ở vòng thi 
tuần, thí sinh trả lời câu hỏi 
trắc nghiệm theo hình thức 
trực tuyến trong khoảng thời 
gian 4 tuần: Tuần 1 từ ngày 
27.6 - 3.7, tuần 2 từ ngày 4 - 
10.7, tuần 3 từ ngày 11 - 17.7, 
tuần 4 từ ngày 18 - 24.7. Vòng 
bán kết dự kiến tổ chức trong 
tháng 8 - 9.2022, thi trực tiếp 
trên nền tảng truyền thông của 
cuộc thi. Vòng chung kết toàn 
quốc được tổ chức trực tiếp, 
dự kiến vào tháng 9 - 10.2022 
tại thủ đô Hà Nội; hình thức 

thi đối kháng trực tiếp, 15 thí 
sinh có tổng số điểm cao nhất 
của vòng thi bán kết được 
tham gia vòng thi chung kết 
được bốc thăm thành 5 đội, 
mỗi đội có 3 thành viên.

Về cách thức tham gia, 
truy cập website: http://www.
toquocbenbosong.vn để đăng 
ký/đăng nhập thông tin tham 
gia cuộc thi; tìm và tải ứng 
dụng “Tổ quốc bên bờ sóng” 
trên điện thoại di dộng từ 
kho ứng dụng App Store (đối 
với hệ điều hành IOS) và CH 
Play (đối với hệ điều hành 
Android) hoặc truy cập gián 
tiếp thông qua các banner mời 
tham gia cuộc thi được đăng 
trên giao diện trang chủ của 
các cơ quan báo chí, truyền 
thông để đăng ký/đăng nhập 
thông tin tham gia cuộc thi.

M.LÂM

Một số công chức cấp xã gây trễ hạn 
hồ sơ liên tục trong tháng 4 - 5.2022

(BĐ) - Theo thông tin từ Văn 
phòng UBND tỉnh, thông qua 
việc trích xuất dữ liệu trên hệ 
thống phần mềm Một cửa điện 
tử của tỉnh (VNPT-iGate), Văn 
phòng nhận thấy: Nhìn chung, số 
hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) 
giải quyết trễ hạn của tỉnh trong 
tháng 5.2022 đã có chuyển biến 
tích cực so với tháng 4.2022, nhất 
là đối với khối các sở, ngành 
thuộc tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn 
tình trạng hồ sơ TTHC giải quyết 
trễ hạn tại cấp huyện, cấp xã; 
trong đó, có một số cán bộ, công 
chức cấp xã gây trễ hẹn hồ sơ liên 
tục trong 2 tháng qua.

Văn phòng UBND tỉnh đã 
cung cấp số lượng hồ sơ và danh 
sách các cá nhân giải quyết hồ sơ 
TTHC trễ hạn từ ngày 1 - 31.5.

Cụ thể, đối với UBND các 
huyện, thị xã, thành phố, có 35 
hồ sơ giải quyết trễ hạn thuộc 9/11 

đơn vị cấp huyện (TX Hoài Nhơn, 
huyện Hoài Ân không có hồ sơ trễ 
hẹn). Trong đó, TP Quy Nhơn có 
10 hồ sơ; huyện Vĩnh Thạnh 8 hồ 
sơ; huyện An Lão 6 hồ sơ; TX An 
Nhơn và huyện Phù Mỹ mỗi địa 
phương 3 hồ sơ; huyện Tây Sơn 2 
hồ sơ; Phù Cát, Tuy Phước và Vân 
Canh mỗi huyện 1 hồ sơ.

Đối với UBND các xã, 
phường, thị trấn, có 70 hồ sơ 
trễ hạn thuộc 35/159 đơn vị cấp 
xã. Trong đó, huyện Phù Cát có 
6/18 đơn vị cấp xã trễ 17 hồ sơ, 
TP Quy Nhơn có 5/21 đơn vị trễ 
11 hồ sơ (đáng chú ý có 2 công 
chức ở UBND phường Thị Nại 
gây trễ hạn 5 lần trong 2 tháng 
qua); huyện Phù Mỹ có 6/19 đơn 
vị trễ 10 hồ sơ; TX An Nhơn có 
7/15 đơn vị  trễ 9 hồ sơ; huyện 
Vĩnh Thạnh có 1/9 đơn vị  trễ 8 hồ 
sơ (đều do 1 công chức ở UBND 
xã Vĩnh Sơn)…                  H.NHÂN
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Bình ĐịnhSỨC KHỎE

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Trước đây, Khoa Châm cứu - Dưỡng 
sinh và Phục hồi chức năng (PHCN) 
chỉ có 1 mảng là Vật lý trị liệu (tổ chức 
điều trị bằng các thiết bị vật lý và tập 
vận động). Nay, với sự hỗ trợ của Cơ 
quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) 
thông qua Tổ chức Trung tâm quốc tế 
(IC), Khoa có thêm Khu Khám và Điều 
trị PHCN đa ngành  với các mảng như: 
Ngôn ngữ trị liệu (tập cho các rối loạn 
nói và nuốt), hoạt động trị liệu. Bên cạnh 
đó, khu này còn có phòng khám và chỉ 
định dụng cụ trợ giúp - dụng cụ giúp 
lấy lại chức năng cho người bệnh/người 
khuyết tật như chức năng vận động, 
chức năng sinh hoạt bàn tay; phòng thực 
hành chức năng sinh hoạt hằng ngày, 
xưởng sửa chữa…

Toàn Khu Khám và Điều trị PHCN 
đa ngành có 6 phòng, mỗi phòng đều 
có chức năng riêng để người bệnh luyện 
tập PHCN. Thông thường sau khi đột 
quỵ, bệnh nhân sẽ quên gần như tất cả 
ý niệm và hoạt động, phòng thực hành 
chức năng sinh hoạt hằng ngày được bố 
trí giống như căn hộ mini, có đầy đủ các 
vật dụng sinh hoạt bàn, ghế, tủ, bếp... để 
bệnh nhân tập lại các chức năng trước 
khi hòa nhập với cộng đồng. Đây là nơi 
dành cho các bệnh nhân gần ra viện. 

Bác sĩ Võ Ngọc Phải, Phó Giám đốc 
Bệnh viện, cho biết: Không gian luyện 
tập được thiết kế để tạo thuận lợi tối 
đa giúp bệnh nhân đưa được xe lăn vô 
tận nơi. Căn phòng không chỉ là nơi để 
bệnh nhân luyện tập, phục hồi mà còn 
là mô hình để bệnh nhân và người nhà 
tham khảo nhằm gợi mở ý tưởng cải tạo 
môi trường sinh hoạt, nhà cửa sao cho 
tăng cao mức độ phù hợp với tình trạng 
của bệnh nhân.

Trung bình mỗi ngày Khoa Châm 
cứu - Dưỡng sinh và PHCN đón 280 ca 
điều trị, thường xuyên cao hơn nhiều so 
với số giường bệnh của kế hoạch. Bác sĩ 
Phan Ngọc Vinh, Phó trưởng Khoa phụ 
trách Khoa, cho biết: Khoa có 4 bác sĩ,  

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn 
huyện Tây Sơn ghi nhận 32 ca mắc bệnh 
sốt xuất huyết (SXH), nhưng chỉ riêng 
từ tháng 4.2022 đến nay đã ghi nhận 
tới 30 ca. Đặc biệt, trong tháng 5.2022, 
phát hiện 3 ổ dịch (2 ổ ở xã Bình Tường 
và 1 ổ dịch ở xã Bình Thành). 

Trước tình hình này, TTYT huyện 
Tây Sơn đã thành lập các đội chống 
dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động, 
sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, 
xử lý ổ dịch SXH và hỗ trợ tuyến dưới 
trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, 
điều trị bệnh nhân nghi nhiễm SXH. 
Ông Huỳnh Bá Thịnh, Phó Giám đốc 
TTYT huyện Tây Sơn, chia sẻ: Để chủ 
động phòng, chống bệnh SXH chúng tôi 
chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, 
vật tư, trang thiết bị và nhân lực, tích 
cực triển khai các hoạt động phòng, 
chống dịch kịp thời, hiệu quả. Khi phát 
hiện ca nhiễm bệnh chúng tôi nhanh 
chóng lấy mẫu xét nghiệm để xác định 

Bảo vệ trẻ em trong 
mùa nắng nóng
Mùa hè nắng nóng là thời điểm trẻ 

dễ mắc bệnh về tiêu chảy, viêm não 
Nhật Bản, da liễu. Ngoài ra, trẻ cũng rất 
dễ bị say nắng, say nóng nếu chơi đùa 
quá lâu ngoài trời khi nhiệt độ lên cao. 

Viêm não Nhật Bản là một trong 
những bệnh nguy hiểm và gây tỷ lệ 
tử vong cao ở trẻ nhỏ (từ 10 - 20%) 
hoặc gây ra những di chứng như động 
kinh, giảm học lực, giảm thính lực... Đây 
cũng chính là nỗi lo sợ của các bà mẹ 
có con nhỏ trong mùa hè. Để phòng 
bệnh viêm não Nhật Bản, các bác sĩ 
khuyến cáo tiêm chủng là biện pháp 
tốt nhất: Tiêm 2 lần cách nhau 7 - 14 
ngày, sau đó 1 năm nhắc lại mũi thứ 3, 
cứ mỗi 3 - 4 năm tiêm nhắc lại. Cần ăn 
uống hợp vệ sinh, nâng cao thể trạng, 
nằm màn tránh muỗi đốt. Vệ sinh môi 
trường, tích cực diệt muỗi, bọ gậy.

Mùa hè với khí hậu nóng, ẩm là thời 
kỳ cao điểm các bệnh về đường tiêu 
hóa ở trẻ nhỏ, bởi các yếu tố vệ sinh, 
ăn bổ sung không đúng cách, nước 
uống không sạch, dụng cụ, tay người 
chế biến thức ăn bị nhiễm bệnh, xử lý 
chất thải không đúng cách. Để phòng 
tiêu chảy ở trẻ nhỏ, gia đình cần chú ý 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ 
sinh tay, xử lý chất thải đúng quy định. 
Khi có dấu hiệu tiêu chảy cấp phải đưa 
ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được 
điều trị kịp thời.

Bệnh ngoài da rôm sảy, mụn nhọt 
cũng thường xuất hiện trong mùa hè. 
Nguyên nhân là cơ thể trẻ quá nóng, 
da sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra 
nhiều mồ hôi và xuất hiện rôm sảy. Việc 
dùng tã lót cho trẻ một cách thiếu cẩn 
thận, không thay mới thường xuyên 
cũng khiến trẻ bị rôm sảy. Theo các bác 
sĩ, bệnh mụn nhọt ở mức độ nhẹ có 
thể tự khỏi và không nguy hiểm. Tuy 
nhiên, nếu bị nặng hơn, mụn nhọt có 
thể gây đau nhức, sốt, biếng ăn, hay 
bứt rứt, phải đưa trẻ đi khám và chích 
mụn dẫn lưu mủ. Để phòng bệnh, trẻ 
cần được vệ sinh thân thể sạch sẽ, mặc 
các loại quần áo thoáng mát, thấm mồ 
hôi. Cần thay quần áo thường xuyên 
cho trẻ, cần lau mát để tránh mồ hôi 
ứ đọng trên da. Không thoa các loại 
kem có chất mỡ, nhờn trên da để tránh 
làm tắc lỗ chân lông, gây ngứa ngáy.

THÙY VY 
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Tây Sơn chủ động phòng, chống sốt xuất huyết

Thêm nhiều hy vọng 
điều trị phục hồi chức năng 

Với việc thành lập và đưa vào hoạt động Khu Khám và Điều trị phục hồi chức năng đa ngành thuộc Khoa 
Châm cứu - Dưỡng sinh và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh giúp 
cho bệnh nhân có thêm cơ hội tiếp cận với nhiều phương pháp phục hồi chức năng, tăng khả năng hồi phục 
toàn diện cho bệnh nhân.

Người bệnh tập các chức năng vận động tại Khu Khám và Điều trị Phục hồi chức năng đa ngành.  Ảnh: Đ. THẢO

13 kỹ thuật viên, trong đó riêng đơn 
nguyên điều trị mới có 3 kỹ thuật viên. 
Để chăm sóc bệnh nhân thật tốt, cách đây 
1 tháng, Bệnh viện đã mời các chuyên 
gia đầu ngành về PHCN của Bệnh viện 
Bạch Mai (TP Hà Nội) để tư vấn cách 
khám, chẩn đoán đồng thời tập huấn các 
kỹ năng thăm khám và điều trị cho tất cả 
bác sĩ, kỹ thuật viên của bệnh viện. Đợt 
tập huấn tuy không dài nhưng qua đó 
đã củng cố rất nhiều kỹ năng làm việc 
của chúng tôi. Hiện có 1 bác sĩ và 1 kỹ 
thuật viên của Bệnh viện đang được đào 
tạo trực tiếp tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đi vào hoạt động mới chỉ chừng  
2 tháng nhưng đến nay Khu Khám và 
Điều trị PHCN đã đón 1.940 lượt bệnh 
nhân tập hoạt động trị liệu, ngôn ngữ 
trị liệu như: Tập tay và bàn tay, tập nhận 
thức và tri giác, tập điều khiển xe lăn, tập 
nuốt, tập giao tiếp, tập sửa lỗi phát âm. 

Bà Nguyễn Thị Liên (64 tuổi), người 
nhà của bệnh nhân Mai Nhàn (67 tuổi, ở 
xã Cát Minh, huyện Phù Cát) đang điều 
trị tại Bệnh viện, cho biết: Ông Nhàn 
nhà tôi đã điều trị ở đây 10 ngày, ngoài 

châm cứu, vật lý trị liệu, còn được tập 
hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu… 
tình hình tiến triển khá ổn, các chức 
năng cải thiện dần. Các bác sĩ bảo bệnh 
này phải kiên trì tập lâu dài, đừng bỏ 
cuộc, chúng tôi cũng đang rất cố gắng.

Bác sĩ Võ Ngọc Phải phấn khởi cho 
biết thêm: Các trường hợp điều trị tại 
đây hầu hết là người lớn tuổi, sau tai 
biến, hiện chúng tôi đang nghiên cứu 
để mở rộng đón tiếp, điều trị cho trẻ bại 
não. Với trẻ bại não, lâu nay các phụ 
huynh dường như chấp nhận như một 
thực tế không thể đảo ngược. Nhưng 
với nhiều tiến bộ y khoa, các hoạt động 
PHCN đa ngành sẽ giúp trẻ có một số 
chức năng sinh hoạt hằng ngày để có 
thể tự chăm sóc mình một phần. Bên 
cạnh đó, chúng tôi đang mong muốn 
mở rộng điều trị PHCN nhi, điều trị 
cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển. Hiện 
tại chúng tôi đã có hoạt động trị liệu và 
ngôn ngữ trị liệu, bây giờ cần bộ phận 
can thiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát 
triển mới hoàn thiện mô hình.  

ĐỖ THẢO

tác nhân gây bệnh; xử lý triệt để ổ dịch, 
không để dịch bệnh lây lan rộng trong 
cộng đồng.

Là địa phương ghi nhận số ca mắc 
nhiều nhất huyện với 11 ca, xã Bình 
Thành đã và đang đẩy mạnh và thực 
hiện quyết liệt các biện pháp phòng, 

chống SXH. Ông 
Trương Công Quốc, 
Phó Chủ tịch UBND 
xã Bình Thành, chia 
sẻ: Chúng tôi tập 
trung chỉ đạo và huy 
động các hội, đoàn 
thể xã, thôn phối hợp 
trạm y tế triển khai 
hiệu quả chiến dịch 
diệt lăng quăng, bọ 
gậy trên địa bàn, bảo 
đảm tất cả các hộ gia 
đình có nguy cơ cao 

đều được hướng dẫn 
kiểm tra các bể, dụng 

cụ chứa nước, vật dụng, đồ phế thải 
có nguy cơ là nơi sinh sản của muỗi 
để tiến hành các hình thức diệt lăng 
quăng, bọ gậy.

Bình Tường là địa phương đứng thứ 
hai trên địa bàn huyện về ghi nhận số 
ca mắc SXH, với 10 ca. UBND xã đã 

huy động lực lượng các bộ phận, đoàn 
thể, cộng tác viên y tế vào cuộc tích cực 
thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, 
kết hợp đi từng nhà tuyên truyền nâng 
cao ý thức người dân. 

Bà Cù Thị Hằng, Trạm trưởng Trạm 
Y tế xã Bình Tường, cho biết: Chúng tôi 
ưu tiên bảo vệ đối tượng trẻ em, người 
già - là những đối tượng dễ bị mắc bệnh 
nhất. Đồng thời, khuyến cáo người dân 
chủ động phát quang bụi rậm gần nhà, 
tiêu hủy các loại vật dụng có thể làm 
nơi tồn cư của muỗi…

Để đẩy mạnh và thực hiện quyết liệt 
các biện pháp phòng, chống SXH, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND huyện 
Tây Sơn Bùi Văn Mỹ cho biết UBND 
huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn tập 
trung chỉ đạo và huy động lực lượng 
phối hợp với ngành Y tế triển khai hiệu 
quả chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, 
kiên quyết không để SXH bùng phát 
trên địa bàn.                        VĂN PHONG

Thanh niên xã Bình Tường hỗ trợ một hộ dân diệt lăng quăng, bọ gậy.
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Chính thức tăng lương 
tối thiểu vùng từ ngày 1.7

Phó Thủ tướng Thường trực 
Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định 
số 38/2022/NĐ-CP, quy định mức 
lương tối thiểu tháng và mức lương 
tối thiểu giờ áp dụng đối với người 
lao động làm việc theo hợp đồng 
lao động.

Về mức lương tối thiểu tháng, 
mức lương vùng I tăng 260.000 đồng, 
từ mức 4.420.000 đồng/tháng lên 
4.680.000 đồng/tháng; vùng II tăng 
240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng 
lên 4.160.000 đồng/tháng; vùng III tăng 
210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng 
lên 3.640.000 đồng/tháng; vùng IV, 
tăng 180.000 đồng, từ 3.070.000 đồng/
tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng 
bình quân 6% (tương ứng tăng từ 
180.000 đồng - 260.000 đồng) so với 
mức lương tối thiểu hiện hành, gồm 
tăng 5,3% để bảo đảm đủ mức sống 
tối thiểu của người lao động và gia 
đình họ (tính đến hết năm 2023) và 
tăng thêm 0,7% để cải thiện thêm tiền 
lương cho người lao động.

Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị 
định quy định các mức lương tối 
thiểu giờ theo 4 vùng: Vùng I là 22.500 
đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, 
vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV 
là 15.600 đồng/giờ. Đồng thời Nghị 
định nêu rõ việc áp dụng địa bàn 
vùng được xác định theo nơi hoạt 
động của người sử dụng lao động. 

Nghị định cũng nêu rõ mức lương 
tối thiểu tháng là mức lương thấp 
nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả 
lương đối với người lao động áp dụng 
hình thức trả lương theo tháng, bảo 

đảm mức lương theo công việc hoặc 
chức danh của người lao động làm 
việc đủ thời giờ làm việc bình thường 
trong tháng và hoàn thành định mức 
lao động hoặc công việc đã thỏa thuận 
không được thấp hơn mức lương tối 
thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là 
mức lương thấp nhất làm cơ sở để 
thỏa thuận và trả lương đối với người 
lao động áp dụng hình thức trả lương 
theo giờ, bảo đảm mức lương theo 
công việc hoặc chức danh của người 

lao động làm việc trong một giờ và 
hoàn thành định mức lao động hoặc 
công việc đã thỏa thuận không được 
thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp 
dụng hình thức trả lương theo tuần 
hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm 
hoặc lương khoán thì mức lương của 
các hình thức trả lương này nếu quy 
đổi theo tháng hoặc theo giờ không 
được thấp hơn mức lương tối thiểu 
tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. 

 (Theo baochinhphu.vn)

Cao điểm xử phạt 
xe quá tải, cơi nới
thùng trái quy định
từ ngày 15.6 - 15.7

Theo yêu cầu từ Công văn 5631/
BGTVT-ATGT của Bộ GTVT về triển 
khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát 
tải trọng xe trong phạm vi toàn quốc 
từ ngày 15.6 - 15.7, các tỉnh, thành phố 
trong cả nước tăng cường công tác kiểm 
soát tải trọng xe trên địa bàn bằng trạm 
kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết 
bị cân kiểm tra tải trọng xe.

Cùng với đó, xử lý nghiêm vi phạm về 
tải trọng phương tiện, kích thước thùng 
xe, đặc biệt là tăng cường kiểm soát tải 
trọng xe ngay tại cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ 
vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô…

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các 
quy định của pháp luật về tải trọng xe, 
thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính đối với 
người điều khiển và chủ phương tiện khi 
vi phạm quy định.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám 
sát và yêu cầu các DN vận tải, DN xếp 
dỡ hàng hóa, mỏ vật liệu... thực hiện 
nghiêm túc cam kết đã ký về việc không 
xếp hàng quá tải trọng cho phép của 
phương tiện.              (Theo thanhnien.vn)

TP Hồ Chí Minh 
mở rộng nhóm ưu tiên 
tiêm vắc xin mũi 4

Quyết định mở rộng nhóm ưu tiên 
tiêm vắc xin mũi 4 trên địa bàn vừa được 
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương 
Anh Đức ký ngày 10.6. 

Là địa phương đầu tiên trên cả nước 
triển khai tiêm vắc xin mũi 4 từ ngày 
18.5, ban đầu, TP HCM ưu tiên tiêm cho 
ba nhóm theo chỉ đạo của Bộ Y tế, gồm: 
Người trên 50 tuổi; người trên 18 tuổi bị 
suy giảm miễn dịch và người thuộc nhóm 
nguy cơ phơi nhiễm với Covid-19 (cán bộ 
y tế, tuyến đầu chống dịch, công nhân, 
người làm việc ở khu công nghiệp).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
TP HCM (HCDC), đến ngày 9.6, tỷ lệ 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 mới 
đạt gần 64%, tiến độ tiêm mũi 4 cũng 
khá chậm. 

HCDC khuyến cáo việc tiêm vắc xin 
nhắc lại là cần thiết để duy trì sự bảo vệ 
trước dịch bệnh khi kháng thể từ những 
liều cơ bản giảm dần, đặc biệt trong bối 
cảnh biến chủng mới vẫn có khả năng xuất 
hiện trên thế giới.        (Theo VnExpress.net)

TIN VẮN

Đà Nẵng trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 
thanh niên cứu người

Ngày 12.6, thừa ủy quyền của 
Trung ương Đoàn, Thành đoàn Đà 
Nẵng đã tới thăm hỏi và trao Huy 
hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đoàn viên 
Phan Thanh Phú vì đã có hành động 
dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Anh Phan Thanh Phú (SN 1996) 
hiện là đoàn viên Chi đoàn Nam Ô 
2/1, phường Hòa Hiệp Nam, quận 
Liên Chiểu. Buổi chiều giữa tháng 
5.2022, trong lúc đang cắt tóc cho 
khách, nghe mọi người hô hoán có 
một nhóm học sinh bị nước cuốn 
ngoài biển, Phú đã lập tức chạy ra 

hiện trường, thấy có một học sinh 
đang bị nước biển cuốn ra xa, liền 
nhanh chóng lao ra cứu và kịp thời 
kéo em vào bờ.

Tại buổi trao tặng, Thành đoàn 
Đà Nẵng mong các đơn vị đoàn trực 
thuộc, đoàn viên, thanh niên cùng 
phối hợp tăng cường hơn nữa các 
hoạt động dạy bơi, nâng cao kỹ năng 
phòng, chống đuối nước cho các em; 
đồng thời, cảnh báo các em nhỏ không 
rủ nhau tắm biển, sông, suối, nước 
sâu tránh xảy ra những trường hợp 
không may mắn.   (Theo nhandan.vn)

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phan 
Thanh Phú (bên trái).

l Sáng 12.6, Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi 
tổ chức chương trình Hành trình Đỏ năm 
2022 với chủ đề “Quảng Ngãi - Giọt hồng 
gắn kết yêu thương”, thu hút hơn 700 
người tham gia hiến máu tình nguyện.  
Đến nay sau hơn 7 năm hưởng ứng Hành 
trình Đỏ, Quảng Ngãi đã tiếp nhận vượt 
chỉ tiêu so với kế hoạch hằng năm, đáp 
ứng 100% nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 
các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

(Theo nhandan.vn)
l Ngày 11.6, CA TP.Huế (Thừa Thiên 

- Huế) cho biết đã triệt phá đường dây 
tín dụng đen trên địa bàn, tạm giữ hình 
sự nghi phạm cầm đầu là Dương Văn 
Khang (25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại 
Hải Phòng) vì có hành vi cho vay nặng lãi 
trong giao dịch dân sự với lãi suất rất cao, 
từ 121% đến 243%/năm. (Theo plo.vn)

Việc điều chỉnh, tăng lương thể hiện sự quan tâm của Nhà nước trong công tác chăm lo đời sống 
người lao động.                     Ảnh minh họa

Bộ CA và CA TP HCM vừa phát đi 
thông báo cảnh báo người dân về thủ 
đoạn lừa đảo mới của nhiều đối tượng 
hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Thủ đoạn hoạt động phạm tội nổi 
lên của các đối tượng là lợi dụng sơ hở 
của người dân trong việc chia sẻ hình 
ảnh căn cước công dân, chứng minh 
nhân dân (CCCD, CMND), hộ khẩu 
trên mạng xã hội (Zalo, Facebook...) 
và sử dụng vào việc đăng ký sử dụng 
các dịch vụ online (mua hàng, xin 
việc, vay tiền) để đánh cắp thông 
tin cá nhân. Lợi dụng sự thiếu hiểu 
biết của người dân, đối tượng đưa ra 
nhiều lý do như xin chụp ảnh chân 
dung, CCCD, CMND (có thể trả tiền 

cho người dân), hoặc các đối tượng 
thuê, mua tài khoản ngân hàng của 
người dân.

Sau khi có thông tin dữ liệu cá 
nhân, tài khoản ngân hàng của người 
dân, các đối tượng bán thông tin cho 
các đối tượng khác (kể cả người nước 
ngoài) để sử dụng vào mục đích phạm 
tội, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, nhóm tội phạm công 
nghệ cao còn giả mạo, giả danh cán 
bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, 
hải quan, thuế... gọi điện đe dọa yêu 
cầu chuyển tiền để phục vụ công tác 
điều tra; hoặc làm quen qua mạng xã 
hội rồi hứa hẹn gửi quà, tiền, đánh 
vào lòng tham của người dân rồi 

yêu cầu họ chuyển tiền phí vào tài 
khoản ngân hàng do chúng chỉ định 
để chiếm đoạt...

Trước diễn biến phức tạp của tình 
hình trên, Cục Cảnh sát hình sự khuyến 
cáo người dân: Tuyệt đối không cho 
người lạ mượn, chụp, thuê CCCD, 
CMND hoặc tài khoản ngân hàng; 
không đăng tải, chia sẻ lên mạng xã 
hội. Trường hợp bị mất CCCD, CMND, 
người dân cần trình báo ngay cho cơ 
quan chức năng để làm lại, đây là căn 
cứ để chứng minh chủ sở hữu, phòng 
ngừa trường hợp số căn cước của công 
dân bị lợi dụng thực hiện các giao dịch 
dân sự trái pháp luật trong khi bị mất.

 (Theo nld.com.vn)

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, có 
nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài 
nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 380C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm 

không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, không mưa. 

Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4 - 5. 
                      (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 13.6.2022

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
 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022

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

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

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

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

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

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

kinh tế, ngạch Thống kê viên.
Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vị trí, chỉ tiêu và yêu cầu 

chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm được quy định tại Thông báo 
số 110/TB-TCTK ngày 30.5.2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 
về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 (được đăng 
tải trên Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê tại địa chỉ https://
www.gso.gov.vn; Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Bình Định 
tại địa chỉ https://cucthongke.binhdinh.gov.vn; Trang thông tin điện tử 
Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tại địa chỉ https://snv.binhdinh.gov.vn).
l Thời gian và nơi tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 31.5.2022 đến 17 giờ 

ngày 29.6.2022 tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Bình 
Định, số 70A đường Tôn Đức Thắng, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. Điện thoại liên hệ: 02563.821206 - 0905955411. 



THÔNG BÁO
TỔ CHỨC THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH thông báo về việc tổ chức thi tuyển 
dụng lao động như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu: 13 Nam công nhân điện (bao gồm 08 chỉ tiêu đã 
thông báo tuyển dụng tại Thông báo 2539/TB-BĐPC ngày 25.05.2022).

2. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành về điện. Ưu tiên đối tượng 

tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.
- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi tính đến ngày 30.06.2022. 
* Đối với bộ đội xuất ngũ: Không quá 27 tuổi tính đến ngày 30.06.2022.
- Sức khỏe: Đạt từ loại II trở lên theo quy định của cơ quan y tế có thẩm quyền.
- Chiều cao: Từ trên 1m60.
- Thị lực: Không bị các tật khúc xạ. Thị lực từ 7/10 trở lên ở một mắt và tổng 

thị lực 2 mắt từ 14/10 trở lên.
- Cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Điện lực Bình Định.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự thi tuyển dụng lao động (theo mẫu phụ lục 1).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phụ lục 2) có xác nhận của UBND xã, phường, thị 

trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (thời gian từ 
ngày xác nhận đến ngày tổ chức thi tuyển không quá 6 tháng).

- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu, CMND/CCCD.
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ. Khi được 

tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại. Đối với các 
trường hợp tốt nghiệp trong năm 2022 nhưng chưa nhận bằng tốt nghiệp có 
thể nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có 
thẩm quyền cấp tính đến ngày tổ chức thi tuyển (cơ quan y tế là bệnh viện huyện, 
quận trở lên hoặc bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).

- 02 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng).
- Các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên - nếu có
Ngoài bìa hồ sơ tuyển dụng phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email 

liên lạc.
4. Nhận hồ sơ dự tuyển:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo này đến 16 giờ ngày 

15.06.2022.
Các thông tin chi tiết và mẫu đơn đăng ký dự thi, mẫu sơ yếu lý lịch được 

đăng tải lên trang web của Công ty tại địa chỉ https://pcbinhdinh.cpc.vn. Xem 
tại mục Thông báo (góc trái phía trên trang web).

   

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 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

11THỨ HAI, 13.6.2022 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định



12 THỨ HAI, 13.6.2022 Bình ĐịnhTHẾ GIỚI
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3812559 n Quảng cáo: 0256.3822279 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

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

Nhật Bản đề cao vai trò trung tâm 
của ASEAN về đảm bảo an ninh khu vực

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đã có bài phát biểu chỉ trích Trung Quốc và Nga tại Đối 
thoại Shangri-La.                            Nguồn: AFP

Tại phiên thảo luận thứ hai với chủ 
đề “Kiểm soát cạnh tranh địa chính 
trị trong một khu vực đa cực” của Đối 
thoại Shangri-La 2022 lần thứ 19 tại 
Singapore, ngày 12.6, Bộ trưởng Quốc 
phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã nhấn 
mạnh vai trò trung tâm của Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 
duy trì hòa bình, ổn định và đảm bảo 
an ninh trong khu vực.

Phát biểu của Bộ trưởng Quốc 
phòng Nhật Bản Nobuo Kishi khẳng 
định ASEAN nằm ở giao điểm của hai 
vùng biển rộng lớn Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương nên đóng vai trò không 
thể thiếu đối với việc hiện thực hóa Tầm 
nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
tự do và rộng mở (FOIP) mà Nhật Bản 
đang theo đuổi.

Theo ông Kishi, Nhật Bản và ASEAN 
đã cùng chia sẻ quan ngại sâu sắc và 
phản đối các nỗ lực đơn phương làm 
thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, cùng 
coi trọng việc thượng tôn pháp luật, 
cùng nhau hợp tác ứng phó với các thách 
thức an ninh của khu vực.

Nhật Bản hy vọng các nước ASEAN 
sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp 
tác mang tính xây dựng trên cơ sở 
tính trung tâm và tính thống nhất 

của ASEAN.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng 

Nhật Bản cũng nhấn mạnh khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương chưa có 
một khuôn khổ mang tính bao trùm toàn 
khu vực nên việc tăng cường củng cố 

luật pháp quốc tế thông qua các cơ chế 
hợp tác mà ASEAN đóng vai trò trung 
tâm như ASEAN - Nhật Bản, ASEAN+3, 
Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS)… là 
không thể thiếu đối với tiến trình hiện 
thực hóa FOIP.     (Theo TTXVN)

ASEAN ra tuyên bố 
chung về Bán đảo 
Triều Tiên

TIN VẮN

Theo thông cáo báo chí đưa ra ngày 
11.6 của Campuchia, nước đang đảm 
nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 
2022, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 
ngày 10.6 đã cùng ra Tuyên bố nêu 
lập trường chung đối với những căng 
thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố gồm 4 điểm như sau:
Thứ nhất, bày tỏ quan ngại sâu sắc 

về sự gia tăng các vụ thử nghiệm và 
phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa 
của Triều Tiên. Diễn biến đáng lo ngại 
này phản ánh căng thẳng gia tăng trên 
Bán đảo Triều Tiên và đe dọa hòa bình, 
ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, kêu gọi Triều Tiên thực 
hiện các biện pháp tự kiềm chế để 
giảm leo thang căng thẳng và tránh 
các hành động có thể làm trầm trọng 
thêm tình hình.

Thứ ba, kêu gọi Triều Tiên tuân 
thủ đầy đủ các Nghị quyết liên quan 
của Hội đồng Bảo an LHQ, có tính 
đến lời kêu gọi ngoại giao của cộng 
đồng quốc tế và vì lợi ích duy trì hòa 
bình và an ninh trong khu vực. Các 
nỗ lực ngoại giao, bao gồm cả việc tạo 
ra một môi trường thuận lợi cho đối 
thoại hòa bình giữa các bên, vẫn nên 
được ưu tiên.

Thứ tư, tái khẳng định sự sẵn sàng 
đóng vai trò mang tính xây dựng, 
bao gồm việc sử dụng các cơ chế do 
ASEAN lãnh đạo, chẳng hạn như Diễn 
đàn khu vực ASEAN để giảm leo thang 
căng thẳng nhằm mang lại một quá 
trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn; đồng 
thời nhấn mạnh rằng việc đạt được hòa 
bình và ổn định sẽ mang lại sự phát 
triển và thình vượng hơn cho Triều 
Tiên, cũng như cho toàn khu vực.  

 (Theo VOV.VN)

Thủ tướng Israel cảnh báo Iran sắp chế tạo được
bom hạt nhân

nếu Iran không có vũ khí hạt nhân, 
thì nước này sẽ không phải nhận lệnh 
trừng phạt.

Ngày 8.6, Hội đồng thống đốc IAEA 
gồm 35 thành viên đã thông qua nghị 
quyết chỉ trích Iran thiếu hợp tác với 
cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ.

Nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và 
Đức đề xuất. Nga và Trung Quốc bỏ 
phiếu phản đối nghị quyết này.

(Theo baoquocte.vn)

Trả lời phỏng vấn tờ Telegraph 
ngày 12.6, Thủ tướng Israel Naftali 
Bennett (ảnh) nói rằng, Iran đang làm 
giàu uranium với tốc độ chưa từng có 
và tiến rất gần đến việc có được vũ 
khí hạt nhân.

Ông Bennet nói thêm, nếu không 
có áp lực từ phương Tây, Iran có thể 
sớm có được một quả bom hạt nhân. 
Thế giới phải có lập trường kiên định 
và nói với quốc gia Hồi giáo này rằng, 

Cố vấn Tổng thống Ukraine cho 
rằng quy mô chiến sự khiến nước 
này cần thêm 300 hệ thống pháo phản 
lực, thay vì 3 - 4 tổ hợp như hiện nay.

“Quân đội Ukraine đang trong 
tình trạng dùng súng ngắn đấu xe 
tăng. Khoảng 90% thương vong trên 
chiến trường hiện nay là do hỏa lực 
pháo binh. Các binh sĩ của chúng tôi 

sẽ tiếp tục thiệt mạng cho đến khi 
đối tác châu Âu cung cấp những vũ 
khí mà Ukraine cần, cũng như ngừng 
yêu cầu chúng tôi hòa đàm với Nga”, 
Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao 
của Tổng thống Ukraine Volodymyr 
Zelensky, cho biết trong cuộc phỏng 
vấn trên truyền thông Anh hôm 11.6.

Cố vấn Podolyak ca ngợi  Thủ 

tướng Anh Boris Johnson là một 
trong số ít lãnh đạo ở châu Âu “có 
trách nhiệm” bằng cách chuyển giao 
nhiều vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, 
ông cho rằng quy mô chiến sự và 
chiều dài các mặt trận đòi hỏi những 
vũ khí hiện đại hơn các khí tài đã 
được viện trợ. 

(Theo VnExpress.net)

Cảnh sát cho biết ngày 11.6 đã xảy 
ra một vụ đánh bom xe buýt cỡ nhỏ ở 
phía Đông thủ đô Kabul của Afghanistan, 
làm ít nhất 4 người thiệt mạng và một số 
người bị thương.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt 
vụ tấn công gây thương vong làm rung 
chuyển Afghanistan trong mấy tháng 
gần đây, chưa đầy một năm kể từ khi 
Taliban giành quyền kiểm soát quốc gia 
Nam Á này.

Người phát ngôn cảnh sát Afghanistan, 
ông Khalid Zadran cho hay, một đội nhân 
viên an ninh của chính quyền Taliban đã 
được triển khai tới hiện trường để điều 
tra về vụ đánh bom.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào 
thừa nhận gây ra vụ tấn công trên.

(Theo Vietnam+)

l Viện Núi lửa và Địa chấn 
Philippines ngày 12.6 cho biết vụ 
phun trào núi lửa Bulusan ở vùng nông 
thôn tỉnh Sorsogon, miền Đông nước 
này, kéo dài khoảng 18 phút. Đây là 
lần thứ hai núi lửa Bulusan phun trào 
trong vòng một tuần qua.

l Ngày 11.6, hàng nghìn người Mỹ 
đã xuống đường kêu gọi hành động 
nhằm giải quyết vấn đề bạo lực súng 
đạn đang nhức nhối tại quốc gia này.

l Ngày 11.6, chính quyền tỉnh 
Modena (Italy) cho biết lực lượng 
cứu hộ đã phát hiện thi thể của 7 
người thiệt mạng trong một vụ rơi trực 
thăng, 2 ngày sau khi máy bay này biến 
mất khỏi màn hình radar.

l Ngày 11.6, một nguồn tin quân 
sự và một quan chức địa phương cho 
biết ít nhất 5 người, gồm nhân viên hải 
quan và dân thường, đã thiệt mạng ở 
phía Đông Nam của Mali trong một vụ 
tấn công khủng bố nhằm vào một đồn 
hải quan.

l Ngày 11.6, tại một địa phương 
ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra tai 
nạn giữa một xe bồn và một xe buýt 
chở khách đi dự đám cưới, làm 8 người 
thiệt mạng và 10 người bị thương.

(Theo TTXVN)

Ukraine muốn phương Tây chuyển thêm 300 pháo phản lực

Đánh bom xe ở Afghanistan, ít nhất 4 người thiệt mạng

Hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, 
Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN


