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Trong nỗ lực kiểm soát, kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn các tàu cá có dấu hiệu 

vi phạm khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không khai báo và không theo 

quy định (IUU), sáng 14.6, Hiệp hội Chế 
biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP) phối hợp với Sở NN&PTNT tổ 

chức Hội nghị đối thoại về “Kiểm soát 
IUU và kết nối ngư dân - cơ sở thu mua - 

doanh nghiệp và địa phương” ...
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Kiểm soát IUU vì một nghề cá bền vững

Huyện miền núi, trung du 
quan tâm “dân vận khéo” 
Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi 
tốt nghiệp THPT 
NHÂN SỰ KIỆN VIỆT NAM SẢN XUẤT THÀNH CÔNG 
VẮC XIN DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI:

Giúp người chăn nuôi ứng phó  
hiệu quả với dịch bệnh . . . . . . . . . . . . . . . .u8

u 2

Thi công cầu Đề Gi thuộc dự án đường ven biển. 
Ảnh: BQL DAGT 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
tiếp công dân định kỳ

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ 
huyện An Lão năm 2022

đảm bảo tiến độ 
Chung sức, đồng lòng, 

các dự án giao thông trọng điểm
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 14.6, Ban Chỉ 
đạo diễn tập tỉnh đã tổ chức 
khai mạc diễn tập khu vực 
phòng thủ (KVPT) huyện An 
Lão năm 2022. Dự và chỉ đạo 
diễn tập có đồng chí Nguyễn 
Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh, Phó 
trưởng Ban chỉ đạo diễn tập 
tỉnh; các đồng chí trong Ban 
chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Diễn tập KVPT huyện An 
Lão năm 2022 mang mật danh 
“AL-22” có đề mục: “Chuyển 

LLVT vào các trạng thái sẵn 
sàng chiến đấu; chuyển địa 
phương vào các trạng thái quốc 
phòng; tổ chức chuẩn bị và thực 
hành tác chiến phòng thủ”. Quy 
mô diễn tập là một bên, một cấp 
trên bản đồ và ngoài thực địa, 
thực binh bắn đạn thật. Trong 
đó, ngày 13.6, huyện An Lão 
đã hoàn thành nội dung diễn 
tập thực binh có bắn đạn thật. 
Trong hai ngày 14 - 15.6, cuộc 
diễn tập tiếp tục diễn ra các nội 
dung trong phần vận hành cơ 

chế và thực binh thiết quân luật, 
tiếp nhận quân nhân dự bị.

Phát biểu khai mạc diễn 
tập, đồng chí Nguyễn Tuấn 
Thanh nhấn mạnh, cuộc diễn 
tập KVPT huyện An Lão năm 
2022 nhằm góp phần nâng cao 
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành của cấp ủy, chính 
quyền và công tác tham mưu, 
tổ chức thực hiện của các 
ngành, các cấp, các lực lượng 
trong thực hành chuẩn bị và 
tác chiến bảo vệ KVPT. Qua đó, 

xây dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân và an ninh nhân dân 
trên địa bàn huyện ngày càng 
vững chắc.

Trên tinh thần đó, đồng chí 
Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn 
tập tỉnh yêu cầu từng cơ quan, 
ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể 
và các lực lượng tham gia diễn 
tập của huyện An Lão nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, khắc 
phục khó khăn, nêu cao ý chí, 
quyết tâm, đoàn kết, thống 
nhất cao để thực hiện và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. Quá trình 
diễn tập, các khung tập phải 
nghiên cứu nắm chắc quan 
điểm, đường lối, chiến lược về 
quốc phòng - an ninh của Đảng 
trong tình hình mới; gắn lý luận 
về tác chiến KVPT đã được tập 
huấn với đặc điểm, điều kiện 
thực tế của cơ quan, đơn vị, địa 
phương mình để vận dụng vào 
giải quyết các tình huống bảo 
đảm bám sát theo nguyên tắc 
và phù hợp với thực tiễn.

HỒNG PHÚC

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện An Lão năm 2022

Chung sức, đồng lòng, đảm bảo tiến độ 
các dự án giao thông trọng điểm

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - tại buổi 
làm việc ngày 14.6 với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương về triển khai các dự án giao thông 
trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cùng chủ trì buổi làm việc 
có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long.

Chủ động, khẩn trương
Báo cáo tại buổi làm việc, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng cho 
biết, tỉnh đang tập trung thực 
hiện công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng (GPMB) và tái 
định cư (TĐC) dự án đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông đoạn qua địa phận tỉnh. 
Tổng chiều dài toàn tuyến gần  
119 km, qua địa bàn 8 huyện, 
thị xã, thành phố. 

Để triển khai thi công, tổng 
diện tích đất cần thu hồi để 
bàn giao mặt bằng sạch khoảng 

1.674 ha, trong đó đất lúa hơn 
437 ha, đất rừng phòng hộ hơn 
32 ha, đất rừng sản xuất hơn 
679 ha, các loại đất khác 524 ha. 
Số hộ dân bị ảnh hưởng cần bố 
trí TĐC khoảng 1.439 hộ.

Đến thời điểm này, Bộ GTVT 
đã bàn giao cọc mốc GPMB 
99,23 km/118,8 km, đạt 83,5% 
tổng chiều dài toàn tuyến. Sau 
khi bàn giao cọc mốc, chính 
quyền các địa phương rà soát 
quy mô, số hộ bị ảnh hưởng, 
tiến hành họp dân thông báo 
chủ trương thực hiện dự án; 
thu thập thông tin về thửa đất; 
tuyên truyền, vận động nhân 
dân không được xây dựng, cơi 
nới nhà cửa; tổ chức đo đạc, xây 
dựng hồ sơ kỹ thuật địa chính, 

kiểm kê đất đai và tài sản trên 
đất để tính toán áp giá đền bù. 

Trong đó, TX Hoài Nhơn đã 
kiểm kê đối với 2.621 hộ (đạt 
81% tổng số hộ bị ảnh hưởng), 
với diện tích hơn 179 ha; huyện 
Phù Mỹ 592 hộ (44,8%) - hơn 
38 ha; huyện Tuy Phước 157 hộ 
(20,2%) - gần 9 ha; TX An Nhơn 
65 hộ (98,5%) - hơn 8 ha; huyện 
Hoài Ân 232 hộ (71,1%) - gần 
52 ha…

Theo cam kết của chính 
quyền các địa phương, phấn 
đấu đến cuối tháng 11.2022 
sẽ bàn giao 70% diện tích mặt 
bằng; đến hết quý II/2023 sẽ 
bàn giao toàn bộ mặt bằng để 
thi công tuyến cao tốc. 

Cùng với đó, toàn tỉnh cũng 

đang tập trung triển khai 11 
dự án giao thông trọng điểm 
khác. Ông Lưu Nhất Phong, 
Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự 
án giao thông tỉnh, cho hay: Để 
triển khai các dự án đúng tiến 
độ, Ban đã tích cực phối hợp 
với các sở, ngành chức năng và 
chính quyền địa phương đẩy 
nhanh công tác GPMB và TĐC. 
Phân công cụ thể cho từng lãnh 
đạo Ban phụ trách, chịu trách 
nhiệm quản lý toàn diện đối với 
từng dự án trọng điểm. Trong 
năm 2022, vốn bố trí cho các 
dự án giao thông trọng điểm 
là hơn 1.468 tỷ đồng, đến nay 
đã giải ngân hơn 1.001 tỷ đồng.  

Theo ông Phan Chí Hùng, 
Chủ tịch UBND huyện Tây 
Sơn, trên địa bàn huyện đang 
tập trung triển khai 2 dự án 
giao thông trọng điểm gồm 
tuyến cao tốc Bắc - Nam và 
tuyến đường tránh phía Nam 
thị trấn Phú Phong. Để các dự 
án được triển khai đúng tiến 
độ, thời gian qua, huyện đã 
tập trung triển khai công tác 
GPMB. Huyện cam kết đến 
ngày 30.6 này sẽ bàn giao 50% 
mặt bằng sạch thi công tuyến 
đường tránh phía Nam thị trấn 
Phú Phong; đến cuối tháng 
11.2022 bàn giao 70% diện tích 

mặt bằng để thi công tuyến cao 
tốc Bắc - Nam.

Vào cuộc tích cực hơn nữa
Theo đánh giá của Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Phi Long, 
nhờ sự vào cuộc tích cực, khẩn 
trương của các cấp, các ngành, 
công tác bồi thường, GPMB, 
TĐC đối với dự án đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam qua địa phận 
tỉnh và tiến độ triển khai các dự 
án giao thông trọng điểm đều 
cơ bản đáp ứng được yêu cầu. 

Để đẩy nhanh tiến độ hơn 
nữa, UBND tỉnh sẽ ủy quyền 
cho các sở, ngành, chính quyền 
địa phương thực hiện công tác 
bồi thường, GPMB, TĐC. Tỉnh 
cũng rà soát những vấn đề còn 
bất cập, chưa phù hợp trong 
khung chính sách bồi thường 
để kiến nghị Trung ương xem 
xét, giải quyết. Đồng thời, yêu 
cầu từng địa phương phải kiểm 
soát thật chặt việc sang nhượng, 
lấn chiếm đất đai, trồng hoa 
màu trái phép để trục lợi trên 
diện tích GPMB.   

Phát biểu kết luận, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng 
định, các dự án giao thông 
trọng điểm đang được triển 
khai khi hoàn thành sẽ tạo hệ 
thống giao thông đồng bộ, kết 
nối liên vùng, góp phần rất lớn 
thúc đẩy tỉnh phát triển KT-XH, 
thu hút đầu tư. 

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu 
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, 
các sở, ban, ngành liên quan, 
lãnh đạo các huyện, thị xã, 
thành phố nơi có dự án đi qua 
cần chung sức, đồng lòng, cùng 
với tỉnh tháo gỡ từng khó khăn, 
vướng mắc, đảm bảo các dự án 
được triển khai đúng tiến độ, 
nhất là công tác GPMB, TĐC dự 
án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
yêu cầu từng địa phương 
phải thành lập ngay ban chỉ 
đạo thực hiện các dự án giao 
thông trọng điểm. Khẩn trương 
thực hiện công tác bồi thường, 
GPMB, TĐC, sớm bàn giao mặt 
bằng sạch cho đơn vị thi công. 
Chủ đầu tư các dự án tập trung 
đôn đốc các đơn vị thi công tập 
trung thiết bị, nhân lực, vật tư 
đẩy nhanh tiến độ thi công các 
dự án.                   NGUYỄN HÂN

11 dự án giao thông trọng điểm do tỉnh triển 
khai: Tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm 
Vân (dài hơn 13,5 km); tuyến đường Điện Biên 
Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân (1,6 km); 
tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn 
đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại (hơn 
9,3 km); tuyến đường kết nối từ đường phía Tây 
với đường ven biển - TX Hoài Nhơn (7 km); tuyến 
đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh đến đường 
ven biển - huyện Phù Mỹ (19,2 km); tuyến đường 
ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành (7,6 km); tuyến 
đường ven biển đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới 

(4,3 km); tuyến đường tránh phía Nam thị trấn 
Phú Phong - Tây Sơn (gần 18 km); tuyến đường 
tránh ĐT 633 đoạn từ núi Ghềnh đến đường ven 
biển - huyện Phù Cát (gần 3,5 km); tuyến đường 
kết nối từ QL 19 đến Khu Công nghiệp, đô thị và 
dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (12,8 km); tuyến 
đường phía Tây huyện Vân Canh (kết nối từ Khu 
Công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình 
Định đến thị trấn Vân Canh, 24 km). 

Tổng mức đầu tư của các dự án trên hơn 10.443 
tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh 
làm chủ đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận cuộc họp.                                                                                                                                                                                                                                Ảnh: N.H
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 14.6, tại Trụ 
sở tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
chủ trì phiên tiếp công dân liên 
quan đến việc bồi thường giải 
phóng mặt bằng, hỗ trợ và giao 
đất tái định cư cho 2 hộ dân ở 
phường Nhơn Phú và Nhơn 
Bình, TP Quy Nhơn. Tham gia 
buổi tiếp còn có đại diện các sở, 
ban, ngành và chính quyền địa 
phương liên quan.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo các 
địa phương và cơ quan liên 
quan trình bày cụ thể nội dung 
từng vụ việc cũng như những ý 
kiến trả lời giải quyết trước đó 
của các cấp, ngành, phương án 
đề xuất giải quyết theo đúng 
quy định của pháp luật đối 
với những nội dung kiến nghị, 
phản ánh; đồng thời lắng nghe 
các công dân trình bày nguyện 
vọng chính đáng của mình.

Theo đó, hộ ông Nguyễn 
Văn Thảo (phường Nhơn Phú) 
do bị ảnh hưởng bởi dự án 
xây dựng công trình khu dân 
cư khu vực núi Mồ Côi, khiếu 
nại, đề nghị Nhà nước giao đất 
tái định cư nhưng không thu 
tiền sử dụng đất, đồng thời bồi 
thường 100% giá trị tài sản do 
bị ảnh hưởng giải phóng mặt 
bằng. Hộ ông Phạm Văn Sửu 
(phường Nhơn Bình) khiếu nại 
giao cho gia đình 1 lô đất tái 
định cư theo diện cặp vợ chồng 
tăng thêm do ảnh hưởng bởi dự 

(BĐ) - Chiều 14.6, tiếp tục 
chương trình kỳ họp thứ 3, 
Quốc hội khóa XV, đại biểu 
(ĐB) Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn 
ĐBQH tỉnh Bình Định) tham 
gia thảo luận ở hội trường về 
dự án Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình (sửa đổi). 

Theo điều tra của Bộ  
LĐ-TB&XH, năm 2020, có 31,6% 
phụ nữ phải chịu ít nhất một 
hình thức bạo lực trong 12 tháng; 
90,4% phụ nữ bị bạo lực không 
tìm kiếm sự giúp đỡ. Theo báo 
cáo của Bộ VH-TT&DL, năm 
2020, số trường hợp bạo lực gia 
đình được xử lý bằng nhiều hình 
thức là 1.378 trường hợp. Điều 
này cho thấy Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình chưa thật sự đi 
vào cuộc sống.

“Một trong những khó khăn 
trong việc áp dụng luật là việc 
xác định mức độ vi phạm nào 
là hành vi bạo lực gia đình. Mỗi 
gia đình, mỗi vùng miền có suy 
nghĩ, quan niệm khác nhau về 
bạo lực. Chính bản thân mỗi 
thành viên trong gia đình và 
người xung quanh cũng không 
hiểu rõ ranh giới giữa bạo lực 
gia đình và va chạm hằng ngày. 
Cơ quan pháp luật cũng gặp khó 
khăn để xác định ranh giới vi 
phạm hình sự hay vi phạm hành 
chính”, ĐB Cảnh phân tích.

ĐB Cảnh cho rằng, mục đích 
của pháp luật về phòng, chống 
bạo lực gia đình là ngăn chặn 
các hành vi bạo lực gia đình 
nhưng điều xã hội đang mong 
muốn nhiều hơn là làm sao để 
xây dựng các gia đình mới hạnh 
phúc, duy trì hạnh phúc gia 
đình đang có, hàn gắn các rạn 
nứt trong hôn nhân và cuối cùng 
mới là chữa lành các vết thương 
về thể xác và tinh thần của các 
thành viên trong gia đình đang 
có bạo lực trước khi hôn nhân 
đổ vỡ. ĐB Cảnh đề nghị Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình 
sẽ được mở rộng phạm vi. Nội 
dung mới sẽ là các biện pháp 
xây dựng hạnh phúc gia đình; 
nội dung phòng, chống bạo lực 
gia đình sẽ được mở rộng hơn. 
Và Luật được mở rộng nên có 
tên là Luật Xây dựng và bảo vệ 
hạnh phúc gia đình.

Văn hóa gia đình cũng cần 
được định hướng phù hợp 
với văn hóa quốc gia, đó là 
văn hóa gia đình phải giữ gìn 
truyền thống tốt đẹp, tiếp thu 
có chọn lọc văn hóa tốt đẹp của 
thế giới và áp dụng lối sống văn 
minh. Vì thế, Luật mở rộng sẽ 
quy định cụ thể hơn các biện 
pháp, làm rõ hơn trách nhiệm 
của các tổ chức, cá nhân trong 
việc phát huy quyền bình đẳng 
giới trong cuộc sống hằng ngày. 
Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục 
nam giới, bé trai ứng xử văn 
hóa, văn minh đối với phụ nữ, 
trẻ em, người già; trẻ em được 
bảo vệ khỏi môi trường bạo lực; 
bí mật đời tư, thông tin riêng tư 
của gia đình được bảo vệ; xã hội 
hình thành các tổ chức tư vấn 
hôn nhân, tư vấn tâm sinh lý; 
cộng đồng được nâng cao kiến 
thức về hòa giải. Khi đó xã hội 
là những gia đình mà các thành 
viên sống văn hóa, ứng xử văn 
minh; xây dựng gia đình hạnh 
phúc thì bạo lực gia đình sẽ 
không tồn tại, chúng ta không 
phải lo lắng đến giải pháp cuối 
cùng để chống bạo lực gia đình 
bằng xử lý hành chính, cấm tiếp 
xúc hay hình sự.

Theo ĐB Cảnh, nếu được 
Quốc hội đồng ý thì Luật này 
sẽ cần thêm 2 kỳ họp nữa để 
chuẩn bị, thảo luận trước khi 
được thông qua. Nếu Quốc hội 
không đồng ý, đại biểu sẽ góp 
ý vào các vướng mắc của Luật 
trong thời gian tới.

NGUYỄN MUỘI

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long  
tiếp công dân định kỳ

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGUYỄN VĂN CẢNH:

Đề nghị mở rộng phạm vi Luật 
Phòng, chống bạo lực gia đình

án xây dựng Khu đô thị thương 
mại Bắc Sông Hà Thanh.

Sau khi lắng nghe sự việc 
và nguyện vọng của công dân, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long chỉ đạo các sở, ban, 
ngành phối hợp với chính 
quyền địa phương xử lý dứt 
điểm vụ việc theo thẩm quyền, 
đúng pháp luật quy định. Đồng 
thời, Chủ tịch UBND tỉnh nêu 
quan điểm Nhà nước không 
lấy gì của dân và việc tiếp công 
dân là để cùng nhau trao đổi, 
từ đó hiểu và đồng thuận trên 
tinh thần đảm bảo quyền lợi 
chính đáng cho người dân theo 
đúng quy định pháp luật. Tuy 
nhiên, đối với những vụ việc, 
trường hợp đã giải quyết đúng 
quy định thì công dân nên 

chấp hành theo chủ trương và  
pháp luật.

Theo đó, đối với trường hợp 
của gia đình ông Nguyễn Văn 
Thảo, Chủ tịch UBND tỉnh đưa 
ra giải pháp, gia đình cứ nhận 
đất và đóng tiền sử dụng đất, 
sau đó bán, mua nhà ở xã hội để 
phù hợp với thu nhập và hoàn 
cảnh gia đình mình. Còn gia 
đình ông Sửu, cả 5 anh em của 
ông cần ký vào đơn nhận đất để 
thể hiện sự đồng thuận và cử ra 
1 đại diện đứng tên sở hữu lô 
đất sẽ được cấp này để tránh 
tình trạng khiếu nại, khiếu kiện 
trong gia đình, vì đây sẽ là tài 
sản chung của cả 5 anh em.

Trước những giải pháp thấu 
tình, đạt lý, 2 hộ gia đình đều 
đồng thuận.                      K.ANH

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết thỏa đáng khiếu nại về hỗ trợ và giao 
đất tái định cư, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thảo đã đồng thuận.                       Ảnh: K.A

(BĐ) - Ngày 14.6, Ban pháp 
chế HĐND tỉnh đã có buổi làm 
việc với Viện KSND tỉnh về kết 
quả công tác 6 tháng đầu năm 
và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 
cuối năm 2022.

Tại buổi làm việc, Viện 
KSND tỉnh cho biết, 6 tháng 
đầu năm 2022, tình hình tội 
phạm trên địa bàn tỉnh còn 
diễn biến phức tạp. Viện KSND 
2 cấp đã thực hành quyền công 
tố, kiểm sát khởi tố mới 451 
vụ/879 bị can, tăng 29 vụ/76 bị 
can so cùng kỳ. Viện KSND 2 
cấp cũng đã thực hiện tốt công 
tác kiểm sát việc giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm và 
kiến nghị khởi tố, điều tra vụ 
án hình sự, hoạt động tư pháp 
trong giai đoạn truy tố, xét xử 
vụ án hình sự; kiểm tra việc tạm 
giữ, tạm giam, thi hành án hình 
sự; công tác kiểm sát giải quyết 
các vụ án hành chính… góp 
phần giữ vững an ninh chính 
trị trên địa bàn tỉnh. Đáng chú 
ý, tình hình tranh chấp dân sự 
trên địa bàn tỉnh tăng, trong đó 
chủ yếu tranh chấp hôn nhân 
gia đình 1.894 vụ, đất đai 149 
vụ, thừa kế 60 vụ, quyền sở hữu 
và các quyền khác đối với tài 
sản 30 vụ.

Tại buổi làm việc, Trưởng 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm 
Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá 
cao những kết quả đạt được 
của ngành Kiểm sát, đề nghị 
ngành tiếp tục đẩy mạnh công 
tác kiểm sát đối với các loại án, 
nhất là án dân sự, hành chính 
để nâng cao chất lượng xét xử 
án, nêu rõ phương án giải quyết 
việc án hủy có liên quan đến 
trách nhiệm của kiểm sát viên; 
đồng thời lưu ý ngành bổ sung, 
điều chỉnh để hoàn thiện báo 
cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh 
khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
sắp tới.                 QUỐC THÀNH

Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc  
với Viện KSND tỉnh

Ngày 14.6, Ban điều hành bảo 
vệ trẻ em huyện Tuy Phước khai 
giảng 2 lớp dạy bơi miễn phí cho 
trẻ em từ 8 đến dưới 16 tuổi ở các 
xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong đó, 30 em ở xã Phước 
An, thị trấn Tuy Phước, thị trấn 
Diêu Trì học bơi tại hồ bơi Hà 
Thanh (thị trấn Diêu Trì, ảnh); 30 
em ở 2 xã Phước Hưng, Phước 
Quang học bơi tại hồ bơi Phúc 
Hưng (xã Phước Hưng). Bên 
cạnh đó, huyện Tuy Phước cũng 
hỗ trợ kinh phí cho xã Phước Sơn 
để thuê hồ bơi tổ chức lớp dạy 

bơi miễn phí cho các em trong độ 
tuổi tại địa phương này.

Khóa học diễn ra trong 20 
ngày. Kết thúc khóa học, yêu 
cầu đặt ra là 100% trẻ em phải 
biết bơi và các kỹ năng cứu đuối 
nước khi gặp tình huống cụ thể.

Được biết, ngoài các lớp bơi 
trên, một số xã, thị trấn, như 
Phước Hưng, Phước Thành, 
Phước Hiệp, Phước Lộc, Phước 
Sơn và thị trấn Tuy Phước còn 
mở các lớp dạy bơi khác từ các 
nguồn vận động, xã hội hóa.

XUÂN VINH

Tuy Phước khai giảng các lớp 
dạy bơi miễn phí cho trẻ em

TIN VẮN

 Sáng 14.6, Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh phối 
hợp với Chi hội Chơn Tâm trực 
thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo TP Hồ Chí Minh đã đến 
thăm xã Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh 
Thạnh) và tặng 200 suất quà 
hỗ trợ các hộ dân khó khăn, hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số trên 
địa bàn xã; mỗi suất quà trị giá 
400 nghìn đồng. NGỌC TÚ

 Huyện đoàn Phù Mỹ 
phối hợp cùng Hội đồng Đội 
huyện tổ chức lễ khởi công xây 
dựng nhà Khăn quàng đỏ cho 
gia đình em Đỗ Thị Hồng Hạnh, 
học sinh lớp 5A, Trường Tiểu 
học Mỹ Chánh Tây, sáng 14.6. 

Gia đình em Hạnh thuộc diện 
hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, hiện đang sống tại 
thôn Mỹ Hội 1, xã Mỹ Tài, huyện 
Phù Mỹ. Các đơn vị hỗ trợ gia 
đình em Hạnh 50 triệu đồng để 
xây nhà mới. T.CHI - V.LỢI

 Hội LHPN TP Quy Nhơn 
cùng Hội Phụ nữ CA thành 
phố chiều 13.6 đã tổ chức ký kết 
chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho 
em Nguyễn Thùy Linh (SN 2006, 
ở tổ 2, khu phố 3, phường Bùi 
Thị Xuân), là một trong những 
trường hợp trẻ mồ côi được 
Hội nhận đỡ đầu. Theo đó, mỗi 
tháng 2 đơn vị hỗ trợ em Linh 
500 nghìn đồng cho đến khi 

đủ 18 tuổi. Từ khi hưởng ứng 
chương trình “Mẹ đỡ đầu” đến 
nay, các cấp hội phụ nữ thành 
phố đã nhận đỡ đầu, chăm sóc 
24 trẻ mồ côi. ĐẶNG VIỆT

 Trong 4 ngày (từ ngày 13 
- 16.6), Đầm vạn thôn 9, xã Mỹ 
Thắng (huyện Phù Mỹ) phối hợp 
với Ban nhân dân thôn tổ chức 
Lễ hội cầu ngư năm 2022. Sau 
2 năm chỉ tổ chức phần lễ do bị 
ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
năm nay, lễ hội cầu ngư được 
tổ chức với nhiều hoạt động 
phong phú, đa dạng, thu hút 
hàng nghìn người dân và du 
khách khắp nơi về tham dự. 

                            THANH TRỌN

Ảnh: X.V
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Bình ĐịnhTHỜI SỰ

Kiểm soát IUU vì một nghề cá bền vững
Trong nỗ lực kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tàu cá có dấu 

hiệu vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo 
quy định (IUU), sáng 14.6, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP) phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị đối thoại về “Kiểm soát 
IUU và kết nối ngư dân - cơ sở thu mua - doanh nghiệp và địa phương” nhằm 
trao đổi những thuận lợi và tháo gỡ những khó khăn trong tiến trình khắc 
phục thẻ vàng của EU đối với ngành Thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh 
Bình Định nói riêng.

Tìm gốc rễ nguyên nhân, 
giải quyết dứt điểm 
vi phạm 

Theo đánh giá của Sở 
NN&PTNT, thời gian qua, 
UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo 
UBND các cấp chính quyền địa 
phương, các ngành chức năng 
đề ra nhiều chủ trương, giải 
pháp nhằm ngăn chặn, chấm 
dứt tình trạng tàu cá vi phạm 
vùng biển nước ngoài. Các cấp, 
ngành, các địa phương đã đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động chủ tàu cá, ngư dân 
cam kết không vi phạm vùng 
biển nước ngoài; hỗ trợ lắp thiết 
bị giám sát hành trình; duy trì 
và kiểm soát chặt chẽ tàu cá 
xuất bến, nhập bến; tổ chức 
tuần tra, kiểm soát các vùng 
biển được phân công quản lý để 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
các tàu cá có dấu hiệu vi phạm 
IUU; kiên quyết xử lý các tàu 
cá, ngư dân vi phạm vùng biển 
nước ngoài. 

Đến nay, tỉnh Bình Định đã 
ra quyết định xử phạt hành 
chính 24 tàu cá với số tiền hơn 
21,6 tỷ đồng, tịch thu 2 tàu cá 

100% tàu cá đánh bắt xa bờ của Bình Định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.          Ảnh: NGỌC NHUẬN

Để gỡ thẻ vàng, buộc Việt Nam phải kiểm soát IUU. 
Nếu vi phạm thì không gỡ được thẻ vàng và nguy cơ sẽ bị thẻ 
đỏ. Trường hợp thủy sản Việt Nam bị rút thẻ đỏ sẽ gây ra hiệu 
ứng dây chuyền tiêu cực cho cả ngành Thủy sản Việt Nam, đó 
là DN thiếu nguyên liệu sản xuất, không xuất hàng được đi các 
thị trường, ngư dân không bán được sản phẩm. Tính về mặt tài 
chính, nếu bị thẻ đỏ, Việt Nam đối diện với nguy cơ mất 3,5 tỷ 
USD xuất khẩu hải sản ngay trong năm 2022”. 

Bà NGUYỄN THỊ THU SẮC, Phó Chủ tịch VASEP

Cảnh báo thẻ vàng của EU làm cho DN gặp khó, đặc biệt 
là chứng nhận về SC và CC. Chẳng hạn muốn xuất khẩu một lô 
hàng phải đảm bảo đầy đủ SC và CC, tuy nhiên nhiều trường hợp 
vì thiếu nên hàng nằm kho mà hàng xuất không có, hệ lụy kéo 
theo là tăng chi phí trong bảo quản, hoạt động, thanh khoản…”. 

Bà CAO THỊ KIM LAN, Giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình Định

Kiểm soát IUU phải đi liền với ổn định cuộc sống cho ngư 
dân. Vì vậy cùng với tuyên truyền chính sách, chúng tôi cũng mong 
muốn phải có giải pháp cụ thể để ngư dân sống được với nghề”. 

Ngư dân ĐỖ KIM DŨNG, TP Quy Nhơn

”
”
”

bán sung vào công quỹ nhà 
nước 318 triệu đồng. Song, từ 
năm 2018 đến nay, tình trạng 
tàu cá của Bình Định vi phạm 
IUU vẫn còn. Riêng đầu năm 
2022, toàn tỉnh có 5 tàu/30 
lao động vi phạm vùng biển 
Malaysia và đang bị nước bạn 
bắt giữ, 2 tàu cá/10 lao động 
bị lực lượng chấp pháp của 
Malaysia kiểm soát, tịch thu 
tài sản và thả tự do trên biển. 

Ông Nguyễn Công Bình, 
Phó Chi cục trưởng phụ 
trách Chi cục Thủy sản (Sở 
NN&PTNT), cho hay: “Nhóm 
tàu vi phạm của Bình Định 
có đặc điểm là tàu dưới 15 m, 
không lắp đặt thiết bị giám sát 
hành trình, cấp phép hoạt động 
ở vùng lộng và nhiều năm liền 
không trở về địa phương”.

Từ những điểm chung như 
vậy, ông Trần Văn Phúc, Giám 
đốc Sở NN&PTNT, nhìn nhận: 
“Vấn đề vi phạm IUU ở Bình 
Định đã tìm ra được nguyên 
nhân gốc rễ, bóc tách ra từng 
điểm để tháo gỡ nhằm đi tới giải 
quyết dứt điểm. Sở tham mưu 
UBND tỉnh quyết liệt trong xử 

lý vi phạm để răn đe, đồng thời 
tiếp tục chia sẻ, đồng hành với 
ngư dân. Đặc biệt, trong tình 
hình giá cả nhiên liệu, nguyên 
liệu tăng cao, giá bán sản phẩm 
không tăng, nguy cơ về giảm 
nguồn lợi thủy sản là vấn đề mà 
chúng ta ngồi lại với nhau hôm 
nay để tìm giải pháp tháo gỡ”.  

Nỗ lực từ nhiều phía
Vi phạm IUU không phải là 

câu chuyện riêng của ngư dân 
mà là vấn đề lớn ảnh hưởng 
tới hoạt động chung của ngành 
Thủy sản cả nước. Khi còn một 
địa phương bị cảnh báo, thì cả 
ngành Thủy sản Việt Nam đều 
phải đối mặt với nguy cơ bị 
cấm xuất khẩu các mặt hàng 
thủy sản sang EU; đồng thời 
gặp khó khăn trong việc tìm 
kiếm thị trường mới. Đầu ra bị 
nghẽn sẽ tạo thêm áp lực lên 
ngư dân, sinh kế bị ảnh hưởng, 
việc hành động vì một nghề cá 
bền vững, có trách nhiệm vốn 
khó càng thêm khó.

Qua 2 ngày làm việc, theo 
đánh giá từ VASEP, Bình Định 
đã và đang làm tốt từ khâu 

tuyên truyền, hỗ trợ, cam kết 
định hướng ngư dân trong thực 
thi Luật Thủy sản 2017 và kiểm 
soát IUU. Với đội tàu lớn, trong 
đó 100% tàu cá công suất lớn 
đánh bắt xa bờ đều lắp đặt thiết 
bị giám sát hành trình, ngư dân 
Bình Định từ việc không có thói 
quen ghi chép nhật ký nay đã 
tuân thủ nghiêm túc việc ghi 
chép nhật ký khai thác, thực 
hiện các yêu theo đúng quy 
định… Điểm bất cập là do thực 
hiện thủ công dẫn đến thiếu 
giấy tờ, thiếu thông tin, từ đó 
khó khăn trong xác thực nguồn 
gốc sản phẩm. Trong bối cảnh 
này, việc số hóa dữ liệu khai 
thác trở thành một trong những 
giải pháp để ngư dân thuận lợi, 
giảm thiểu việc ghi chép, đảm 
bảo minh bạch thông tin; cơ 
quan nhà nước kiểm soát hiệu 
quả; cơ sở thu mua xác định 
được nguồn gốc, DN chế biến 
và xuất khẩu tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Thu Sắc, Phó 
Chủ tịch VASEP, cho hay: “Qua 
làm việc với Chi cục Thủy sản, 
Ban quản lý cảng cá, DN và ngư 
dân địa phương, tôi khẳng định 
Bình Định đã và đang làm rất 
tốt việc kiểm soát IUU. Vấn đề 
vi phạm IUU đã tìm ra được 
nguyên nhân cụ thể, và đó là 
cơ sở để Bình Định triển khai 
giải pháp ngăn chặn. Về phía 
VASEP, chúng tôi nhận thấy hơn 
lúc nào hết, đây là thời điểm 
quan trọng để kiến nghị, đề 

xuất về số hóa dữ liệu khai thác 
để mỗi con cá trên mỗi chuyến 
tàu của ngư dân đều được kiểm 
chứng đầy đủ, hợp pháp. Bình 
Định chủ động xây dựng, kết 
nối phần mềm số hóa dữ liệu 
cho đội tàu, kết nối được với dữ 
liệu của bộ, ngành Trung ương. 
Đặc biệt, Bình Định nên có giải 
pháp xây dựng chợ đấu giá cá, 
nâng tầm chất lượng và giá sản 
phẩm, khuyến khích ngư dân 
ứng dụng công nghệ, nhằm tăng 
giá bán, tăng hiệu quả kinh tế, 
kéo giảm vi phạm”.

Về phía tỉnh Bình Định, 
Giám đốc Sở NN&PTNT Trần 
Vãn Phúc chia sẻ: “Trong nỗ 
lực kiểm soát IUU, trước mắt 
ngành Nông nghiệp tham mưu 
UBND tỉnh chỉ đạo các cấp 
chính quyền phối hợp tuyên 
truyền để ngư dân hiểu và thực 
thi đúng Luật Thủy sản 2017. 
Về lâu dài, những giải pháp 
căn cơ như chuyển đổi nghề 
phù hợp, đánh bắt đúng quy 
trình, thời vụ, ngư trường để 
bảo tồn nguồn lợi thủy sản sẽ 
được tính toán triển khai phù 
hợp. Cùng với đó, để ngư dân 
đầu tư công nghệ, tăng chất 
lượng, đánh bắt có chọn lọc, 
Sở tham mưu để xây dựng các 
chợ đấu giá, phân loại bán sản 
phẩm theo chất lượng; hỗ trợ 
ngư dân trong bảo vệ quyền lợi 
như triển khai chính sách bảo 
hiểm, chính sách hỗ trợ đánh 
bắt xa bờ”.                      THU DỊU

(BĐ) - Ngày 14.6, Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị Việt Nam 
tổ chức tọa đàm Nhiệm vụ và 
giải pháp nâng cao hiệu quả 
công tác thông tin đối ngoại. 
Sự kiện diễn ra trực tiếp và 
trực tuyến tới các điểm cầu địa 
phương trong cả nước. Điểm 
cầu Bình Định có sự tham gia 
của lãnh đạo Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh.

Tại tọa đàm, các đại biểu 
đã cùng trao đổi về yêu cầu, 
nhiệm vụ của công tác thông 
tin đối ngoại trong tình hình 
mới và biện pháp nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt 
động thông tin đối ngoại của 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
Việt Nam.

Góp phần nâng cao công 
tác thông tin đối ngoại, Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 
Nam xác định thông qua các 
hoạt động hòa bình, đoàn kết, 
hữu nghị, vận động phi chính 
phủ nước ngoài, tăng cường 
cung cấp thông tin cho bạn 
bè, đối tác của Liên hiệp về 
tình hình phát triển của Việt 
Nam trên mọi lĩnh vực, đặc 
biệt là những thông tin về đảm 
bảo quyền con người, tự do 

tín ngưỡng và tôn giáo, chủ 
quyền biển đảo, biên giới, lãnh 
thổ. Mở rộng các kênh thông 
tin đối ngoại, các hoạt động 
giao lưu, tăng cường hiểu biết 
lẫn nhau giữa nhân dân Việt 
Nam với nhân dân các nước, 
chủ động tiếp cận các đối tác 
mới, nhất là bà con người Việt 
Nam ở nước ngoài, học giả, 
DN và giới trẻ để quảng bá 

hình ảnh Việt Nam, tranh thủ 
sự ủng hộ của dư luận quốc 
tế và đấu tranh với các thế lực 
thù địch, chống phá Việt Nam. 
Đẩy mạnh nghiên cứu, nắm 
bắt dư luận, đầu tư xây dựng 
các sản phẩm thông tin phong 
phú, hấp dẫn về các chủ đề; 
nâng cao năng lực cán bộ của 
Liên hiệp…  

AN PHƯƠNG

Thông qua các hoạt động đoàn kết, hữu nghị để nâng cao hiệu quả 
thông tin đối ngoại
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Bình Định

Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi 
tốt nghiệp THPT 

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra. Tỉnh Bình Định đang tích cực chuẩn 
bị mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra tốt nhất, từ cơ sở hạ tầng, bố trí nhân lực… đến xây dựng phương án dự phòng 
cho tình huống bất thường.

Trường THPT Trần Cao Vân tổ chức ôn tập tăng cường cho học sinh 12.                    Ảnh: M.HOÀNG

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 
2022 diễn ra từ ngày 6 - 8.7, 
toàn tỉnh có 18.601 thí sinh 
đăng ký dự thi.

Tỉnh Bình Định có 1 hội 
đồng thi, với 43 điểm thi (796 
phòng thi), hơn 2.300 cán bộ 
coi thi, thanh tra, giám sát 
kỳ thi…

Chuẩn bị tốt cơ sở, 
nhân lực  

Việc tổ chức kỳ thi tốt 
nghiệp THPT năm 2022 được 
UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo 
sát sao. Sở GD&ĐT đã chủ 
động tham mưu phối hợp tổ 
chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh. 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
các địa phương tích cực phối 
hợp với ngành giáo dục trong 
chuẩn bị điều kiện đảm bảo 
kỳ thi.  

Cùng với đó, công tác phối 
hợp với các ngành liên quan 
được triển khai thực hiện 
tốt. Sở GD&ĐT phối hợp với 
CA tỉnh bố trí khu vực in sao 
đề thi theo yêu cầu cách ly 3 
vòng độc lập và thành lập ban 
in sao đề thi theo đúng quy 
chế thi. Các trường THPT nơi 
đặt điểm thi phối hợp với CA 
tại địa phương chọn cử cán 
bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ, 
quản lý đề thi, bài thi và công 
tác vận chuyển bài thi từ các 
điểm thi đến hội đồng thi. Tất 
cả điểm thi tiến hành bảo trì 
và lắp đặt hệ thống camera 
giám sát 24/24 nơi bảo quản 
đề thi, bài thi. Ngành GD&ĐT 
chủ động phối hợp với các 

Tinh thần chung là tổ 
chức thi an toàn, nghiêm túc 
và tạo thuận lợi nhất cho thí 
sinh. Cần nhận thức và quyết 
tâm cao trong tổ chức kỳ thi, 
chuẩn bị kỹ lưỡng không để 
sự cố xảy ra. Ban chỉ đạo kỳ thi 
phân công rõ người, rõ việc; 
chú trọng nhân sự tham gia 
tổ chức thi phải tâm huyết, 
trách nhiệm và phải được 
tập huấn.”

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
LÂM HẢI GIANG

ngành y tế, điện lực chuẩn bị 
đầy đủ về nhân sự, trang thiết 
bị… đảm bảo yêu cầu tổ chức 
tốt kỳ thi.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Nguyễn Đình Hùng cho biết: 
“Đến nay, các điểm tổ chức thi 
tốt nghiệp THPT đều chuẩn bị 
đầy đủ và đảm bảo điều kiện 
tổ chức kỳ thi theo quy định 
của Bộ GD&ĐT. Công tác 
chuẩn bị nhân lực, tập huấn, 
thông tin tuyên truyền… theo 
đúng kế hoạch. Sở GD&ĐT 
thực hiện kế hoạch tổ chức thi 
thử cho tất cả học sinh lớp 12 
của tỉnh”.

Ông Đỗ Phương Anh, 
Hiệu trưởng Trường THPT 
Trần Cao Vân, chia sẻ: Trường 
tiếp tục tổ chức ôn tập cho 

học sinh đến cuối tháng 6 
này. Trường hiện có 11 lớp 
12 đang ôn tập, trong đó 3 lớp 
đăng ký thi tổ hợp Khoa học 
tự nhiên, 8 lớp đăng ký thi 
tổ hợp Khoa học xã hội. Dựa 
trên kết quả thi thử, chúng tôi 
tổ chức lớp học tăng cường 
vào các buổi chiều trong tuần 
cho những học sinh dưới 3 
điểm/môn, để đảm bảo kiến 
thức cho các em tham gia kỳ 
thi chính thức.

Hỗ trợ thí sinh 
Hiện ngành GD&ĐT tập 

trung triển khai phương án 
hỗ trợ thí sinh dự thi; công 
tác in sao đề thi, vận chuyển 
đề thi, bài thi và bảo quản 
đề thi, bài thi; coi thi, chấm 

thi, thanh tra, kiểm tra; công 
tác phối hợp của các sở, ban, 
ngành, địa phương… để tổ 
chức kỳ thi an toàn, nghiêm 
túc. Tại 43 điểm thi, bố trí ít 
nhất 4 phòng thi dự phòng/
điểm dành cho thí sinh bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 
các phòng thi này được bố trí 
riêng biệt, hoặc cách xa phòng 
thi chính thức, đảm bảo công 
tác phòng chống dịch.

Phương án hỗ trợ thí sinh 
cũng rất được quan tâm. 
Giám đốc Sở GD&ĐT Đào 
Đức Tuấn- Phó trưởng Ban 
chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm 2022 của tỉnh, 
cho hay: Các điểm thi sẽ 
lập danh sách địa chỉ nhà, 
số điện thoại từng thí sinh 

để phòng ngừa khi có xảy 
ra sự cố thì liên lạc với thí 
sinh và người nhà các em. Thí 
sinh dự thi tốt nghiệp THPT 
năm nay đều thi tại điểm thi 
ở trường THPT nơi các em 
đang theo học hoặc trường 
THPT trên cùng địa bàn, do 
đó việc đi lại tương đối thuận 
lợi. Riêng học sinh dân tộc 
thiểu số ở xa, nhà trường bố 
trí chỗ ăn, nghỉ tại trường. 
Đối với thí sinh tự do thi để 
xét tuyển ĐH, CĐ, bố trí tại 
các điểm thi ở nội thành Quy 
Nhơn, việc đi lại, lưu trú khá 
thuận tiện.

Ông Từ Kim Lân, Hiệu 
trưởng Trường Phổ thông 
dân tộc nội trú THCS&THPT 
Vĩnh Thạnh, cho hay: Trường 
có 61 học sinh khối lớp 12, 
chúng tôi vận động tập trung 
tất cả học sinh về ở nội trú 
tại trường từ ngày 18.5 cho 
đến hết kỳ thi, vừa tiện ôn tập 
kiến thức vừa hỗ trợ các em 
trong thời gian thi.

MAI HOÀNG

THANH TRA, KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022: 

Đảm bảo đúng quy chế, nhưng cũng không tạo ra 
áp lực không cần thiết

Trong 2 ngày 14 - 15.6, tại 
Trường ĐH Quy Nhơn, Bộ 
GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập 
huấn cho cán bộ cốt cán làm công 
tác thanh tra, kiểm tra của 32 sở 
GD&ĐT, 68 cơ sở giáo dục đại 
học khu vực phía Nam.

Dự khai mạc hội nghị có Thứ 
trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc 
Thưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo 
cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm 2022; Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang; lãnh 
đạo các đơn vị của Bộ GD&ĐT, 
Bộ CA.

Trong 2 ngày diễn ra, hội nghị 
tập trung trao đổi, thảo luận các 
nội dung: Hướng dẫn kỹ năng, 
nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ 
thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 
hướng dẫn về quy chế thi tốt 
nghiệp THPT năm 2022; hướng 
dẫn kiểm tra, phát hiện thiết bị 
công nghệ cao gian lận trong hoạt 
động thanh tra, kiểm tra kỳ thi; 
hướng dẫn nghiệp vụ trưởng 

đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ thi 
năm 2022; hướng dẫn, kiểm tra, 
đánh giá kết quả tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, 
nhắc lại nội dung Chỉ thị số 06/
CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường chỉ đạo, phối hợp 
tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và 
tuyển sinh đại học, giáo dục nghề 
nghiệp năm 2022, Thứ trưởng Bộ 
GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng 
cho biết, đối với kỳ thi tốt nghiệp 
THPT, tất cả mọi công việc chuẩn 
bị từ cơ sở vật chất, đội ngũ, tới 
chuyên môn, thanh tra, kiểm 
tra đều phải hướng tới thí sinh, 
để đảm bảo một kỳ thi an toàn, 
nghiêm túc, chất lượng, minh 
bạch, công bằng và hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT lưu 
ý một số nội dung đối với công 
tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt 
nghiệp THPT 2022: “Công tác 
thanh tra, kiểm tra là để phòng 
ngừa, để tăng cường kỷ cương, 
giảm thiểu vi phạm, chứ không 

phải để xử lý. Do đó, nhiệm vụ 
của lực lượng làm công tác thanh 
tra, kiểm tra rất lớn, vừa đảm bảo 
kỳ thi đúng quy chế, nhưng cũng 
phải hài hòa, không tạo ra áp lực 
không cần thiết cho thí sinh cũng 
như lực lượng làm nhiệm vụ tại 
kỳ thi”.

Thứ trưởng đề nghị mỗi cán 
bộ thanh tra, kiểm tra cần nâng 
cao tinh thần trách nhiệm, năng 
lực, phẩm chất và bản lĩnh, công 
tâm, khách quan. Để làm được 
như thế phải nghiên cứu rất kỹ 
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
thi nói chung và thanh tra thi 
nói riêng. 

Sau hội nghị này, các địa 
phương cần xây dựng kế hoạch 
thanh tra phù hợp đáp ứng 
hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, 
đúng quy chế và phù hợp thực 
tiễn của địa phương, lưu ý tới 
việc dự báo những vấn đề có thể 
xảy ra vi phạm để tổ chức thanh 
tra, kiểm tra.                   THU HIỀN

Công bố danh sách máy tính 
bỏ túi được đem vào phòng thi 
tốt nghiệp THPT

(BĐ) - Bộ GD&ĐT đã công 
bố danh sách một số máy tính 
bỏ túi được đem vào phòng 
thi tốt nghiệp THPT năm 
2022. Về nguyên tắc chung, 
máy tính bỏ túi được đem 
vào phòng thi là các máy tính 
không có chức năng soạn thảo 
văn bản, không có thẻ nhớ để 
lưu trữ dữ liệu và không thể 
truyền, nhận được thông tin, 
tín hiệu âm thanh, hình ảnh 
trực tiếp (theo quy chế thi tốt 
nghiệp THPT).

Cụ thể, danh sách một số 
máy tính bỏ túi thông dụng 
được phép đem vào phòng 
thi trong Kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm 2022 gồm: Casio 
FX-500 MS, FX-570 MS, FX-
570ES Plus, FX-570VN Plus, 
FX- 580VN X, FX-880BTG; 
VinaCal 500MS, 570MS, 570ES 
Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 

680EX Plus; Catel NT CAVIET 
NT-570ES Plus II, NT-570ES 
Plus, NT-500MS, NT- 570VN 
Plus, NT-580EX, NT-570NS, 
NT-690VE X; Thiên Long 
FX590VN Flexio, FX680VN 
Flexio; Deli W1710, WD991ES; 
Eras E370, E371, E372, E379, 
E380; Vinaplus FX-580VNX 
PLUS II, FX-580 X, FX-580VN 
PLUS, FX- 570VN PLUS, FX-
570MS… và các máy tính bỏ 
túi khác đáp ứng quy định của 
quy chế thi tốt nghiệp THPT.

B ộ  G D & Đ T  đ ề  n g h ị 
các sở GD&ĐT, Cục Đào tạo 
(Bộ CA), Cục Nhà trường (Bộ 
Tổng tham mưu, Bộ Quốc 
phòng) phổ biến nội dung 
thông báo này tới các cán bộ, 
giáo viên và học sinh tham 
gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022.

HOÀNG ANH

”
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

Theo điều lệ Ngày hội  
VH-TT các dân tộc thiểu số 
(DTTS) miền núi tỉnh Bình 
Định năm 2022, diễn ra từ 
ngày 16 - 18.6, hoạt động thể 
thao tổ chức thi đấu 4 bộ môn 
gồm: Bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co 
và bóng đá. Trong đó, ngoài 
môn bóng đá 5 người thi đấu 
trên sân cỏ nhân tạo, các môn 
còn lại dự kiến sẽ được tổ 
chức trong nhà thi đấu, thay 
vì ngoài trời để đảm bảo sức 
khỏe cho VĐV trước thời tiết 
nắng nóng. Là đơn vị chủ nhà, 
bên cạnh phối hợp thực hiện 
các phần việc liên quan đến 
công tác tổ chức, huyện Vĩnh 
Thạnh còn triển khai lực lượng 
diễn viên, VĐV tập luyện để 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ U17 
QUỐC GIA NĂM 2022:

Thua trận đầu, 
U17 Bình Định gặp khó

(BĐ) - Chiều 14.6, tại Trung 
tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia 
Lai) đã diễn ra 2 trận đấu thuộc 
vòng loại bảng C Giải bóng đá 
U17 quốc gia năm 2022. Ở trận 
gặp U17 Quảng Nam, các cầu 
thủ U17 Bình Định đã để thua 
với tỷ số 0 - 2. Trong khi đó, 
U17 Hoàng Anh Gia Lai bất 
ngờ vượt qua U17 Đà Nẵng 
cũng với tỷ số 2 - 0.

Không chỉ để thua trận đầu, 
tạm đứng áp chót bảng C sau 
3 lượt trận, đội U17 Bình Định 
còn đối mặt với nhiều khó khăn 
ở lượt trận tới, khi thiếu vắng 2 
trụ cột vì thẻ phạt. 

Theo lịch thi đấu, chiều 16.6, 
U17 Bình Định gặp U17 Đà 
Nẵng - đối thủ được đánh giá rất 
cao khi đã có 6 điểm sau 3 trận, 
tạm đứng đầu bảng.   ĐỨC MẠNH

GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ VÀ THIẾU NIÊN VÕ CỔ TRUYỀN TOÀN QUỐC NĂM 2022:

Bình Định nỗ lực “thích ứng” 
những điểm mới

Theo kế hoạch, Giải vô địch 
trẻ và thiếu niên võ cổ truyền 
toàn quốc năm 2022 diễn ra từ 
ngày 19 - 26.6 tại Đồng Nai. 
Khác với những lần tổ chức 
trước đây, khi nội dung đối 
kháng chỉ tổ chức thi đấu 1 
nhóm tuổi 15 - 17, lần này, Liên 
đoàn Võ thuật cổ truyền Việt 
Nam nâng lên thành 3 nhóm 
tuổi: 12 - 13, 14 - 15, 16 - 17. 
Bên cạnh đó, điều lệ giải cũng 
cho phép các đơn vị đăng ký số 
lượng tối đa trong số 43 hạng 
cân, thay vì chỉ 50% tổng hạng 
cân như trước. Một thay đổi 
quan trọng nữa ở giải năm nay 
là các võ sĩ thi đấu theo luật 
mới - có sử dụng đòn chỏ, gối.

Những ngày qua, không 
khí tập luyện tại Trung tâm 
Võ thuật cổ truyền Bình Định 
rất khẩn trương. Tại phòng tập 
đối kháng, HLV Nguyễn Quốc 
Tiển và Lê Trung Kỳ chia lớp 
thành các nhóm nhỏ để hướng 
dẫn, chỉnh sửa động tác. Do 
không có lứa VĐV đối kháng 
lứa tuổi 12 - 13, các HLV của 
Trung tâm phải tuyển chọn từ 
các vệ tinh. Từ cuối tháng 5, các 
em được tập trung tập luyện để 
rèn thêm thể lực và các động 
tác kỹ thuật. 

HLV Nguyễn Quốc Tiển cho 
biết: “Ở giải lần này chúng tôi 
tham dự 27/43 hạng cân. Trong 
đó có những em đã tập luyện 
tại Trung tâm, một số từ tuyến 
phong trào. Một số em có tố chất 
tốt, nhưng cũng có những em 
chưa thuần thục các đòn chỏ, 
gối vì ít được tập luyện nên cần 

Một số thay đổi về luật thi đấu và bổ sung 2 độ tuổi ở nội dung đối kháng giúp Giải vô địch trẻ và thiếu niên võ 
cổ truyền toàn quốc năm 2022 thêm nhiều cơ hội cọ xát cho võ sĩ trẻ. Nhưng đó cũng là thách thức không nhỏ trong 
hành trình bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn của võ cổ truyền Bình Định.

được rèn giũa thêm. Tuy nhiên, 
về tinh thần các em rất tốt, tất cả 
đều quyết tâm và háo hức chờ 
đến ngày được thi đấu. Mục 
tiêu của chúng tôi là giành 8 - 10 
HCV nội dung đối kháng”.

Tại các giải trẻ và thiếu niên 
võ cổ truyền toàn quốc gần đây, 
đội tuyển võ cổ truyền Bình 
Định đều giành được ngôi nhất 
toàn đoàn. Tuy nhiên, với việc 
tăng độ tuổi, số lượng VĐV đối 
kháng cùng sự cạnh tranh của 
các đơn vị khác, việc bảo vệ 
ngôi đầu của đội tuyển trẻ đất 
Võ ở giải lần này được đánh giá 
có nhiều khó khăn hơn. Dẫu 
vậy, sự ổn định của lứa VĐV 
nội dung hội thi được cho là sẽ 
góp phần quan trọng vào kết 

quả toàn đoàn. 
Võ sư cao cấp Võ Văn Tính, 

HLV nội dung hội thi đội tuyển 
võ cổ truyền Bình Định, cho 
biết: “Nhìn chung, các VĐV ở 
nhóm tuổi lớn đều đã được tập 
luyện, đào tạo thuần thục các 
bài thi theo quy định. Bên cạnh 
đó, nhóm tuổi nhỏ 6 - 10 tuổi 
được tuyển chọn từ các vệ tinh 
phong trào cũng có chuyên 
môn khá, nhờ những năm qua 
chúng ta tạo được sự kết nối 
tốt với các CLB, võ đường. Các 
HLV vệ tinh đã nắm bắt được 
tinh thần, hướng đào tạo nên 
thuận lợi cho việc chỉnh sửa, 
hoàn thiện động tác để thi đấu 
đạt kết quả tốt nhất”.

Nói về khả năng bảo vệ thứ 

hạng toàn đoàn ở giải lần này, 
võ sư cao cấp Trần Duy Linh, 
Giám đốc Trung tâm Võ thuật 
cổ truyền Bình Định, cho biết: 
“Việc tăng thêm lứa tuổi và các 
hạng cân ở nội dung đối kháng 
tạo điều kiện cho các võ sĩ trẻ có 
cơ hội cọ xát, quen với cảm giác 
thi đấu. Nhưng đó cũng là thách 
thức với nhiều đơn vị, trong đó 
có Bình Định vì chúng ta chưa 
có đủ lực lượng để tham gia tất 
cả nội dung. Hiện nay, ngoài 
chủ nhà Đồng Nai, có chăng chỉ 
thêm TP Hồ Chí Minh có thể 
tham gia tất cả nội dung theo 
quy định. Rất khó để bảo vệ ngôi 
đầu, nhưng chúng tôi vẫn đặt 
quyết tâm đạt được kết quả tốt 
nhất có thể”.          HOÀNG QUÂN

Các võ sĩ trẻ Bình Định tập luyện nghiêm túc chuẩn bị cho giải trẻ và thiếu niên toàn quốc 2022.                           Ảnh: HOÀNG QUÂN

NGÀY HỘI VH-TT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022:

Nhiều ẩn số ở các môn thể thao
Những ngày qua, các địa phương có lực lượng tham gia Ngày hội VH-TT 
các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định lần thứ XVI - năm 2022 đã 
triển khai tập luyện, hướng đến những mục tiêu khác nhau trong các 
cuộc tranh tài.

tham gia Ngày hội. 
Có nhiều thuận lợi để duy 

trì, với nhiều thanh niên DTTS 
thường xuyên chơi bóng đá, 
đội bóng huyện Vĩnh Thạnh 
luôn giành được thành tích 
tốt ở các giải đấu trong khuôn 
khổ ngày hội những năm 
trước đây. Để giữ vững thành 
quả đó, năm nay đội bóng đá 
DTTS huyện Vĩnh Thạnh đã 
tập trung tập luyện từ đầu 
tháng 6 đến nay. Anh Nguyễn 
Đình Vinh, cán bộ Trung 
tâm VH-TT&TT huyện Vĩnh 
Thạnh, cho hay: “Là chủ nhà, 
nhưng ở môn bắn nỏ chúng 
tôi chỉ tham gia 2 nội dung. 
Còn bóng đá vẫn là môn được 
kỳ vọng nhất, với sự dẫn dắt 

của HLV Lê Văn Hồng - người 
nhiều năm gắn bó với bóng đá 
Vĩnh Thạnh”.  

An Lão là địa phương được 
đánh giá có khả năng cao nhất 
cạnh tranh ngôi nhất toàn 
đoàn với huyện Vĩnh Thạnh ở 
các ngày hội VH-TT các DTTS 

miền núi. Năm nay, huyện An 
Lão tham gia đầy đủ các môn 
thi đấu, trong đó ngoài thế 
mạnh ở môn đẩy gậy, đội bóng 
đá được đánh giá khá cao nhờ 
thường xuyên được tập luyện 
trên sân cỏ nhân tạo. Anh Hồ 
Ngọc Hưng, cán bộ Trung tâm 

VH-TT&TT huyện An Lão, cho 
biết: “Thông qua Ngày hội  
VH-TT các DTTS huyện, chúng 
tôi tuyển chọn 30 thành viên để 
tham gia ngày hội cấp tỉnh. Với 
tinh thần quyết tâm, cùng sự 
động viên của lãnh đạo huyện, 
chúng tôi đặt quyết tâm cao ở 
tất cả các nội dung, hướng đến 
1 trong 2 vị trí dẫn đầu”.

Chủ yếu dựa vào lực lượng 
VĐV từng giành nhiều thành 
tích cao ở các giải cấp tỉnh 
và quốc gia với những Đinh 
Thưa, Đinh Thép, Đinh Thị 
Rêu…, huyện Tây Sơn có thể 
vẫn giữ được sự vững vàng ở 
môn bắn nỏ. Tuy nhiên, theo 
Phó Giám đốc Trung tâm 
VH-TT&TT huyện Tây Sơn 
Nguyễn Khắc Duy, với sự tập 
luyện của các VĐV trong thời 
gian qua, huyện vẫn có thể 
tranh chấp huy chương ở một 
số nội dung còn lại.         LÊ NA

Với việc tổ chức Ngày hội VH-TT các DTTS cấp huyện, An Lão đã tuyển chọn được 
lực lượng có chuyên môn tốt tham gia Ngày hội VH-TT các DTTS miền núi toàn tỉnh 
năm 2022.                                                                                                                                  Ảnh: NGỌC HỒ

Bình Định được chọn 
đăng cai giải cờ tướng 
đồng đội quốc gia 2022

(BĐ) - Ngày 14.6, HLV 
trưởng đội tuyển cờ Bình Định 
Tôn Thất Lương Chính cho 
biết: Liên đoàn Cờ tướng Việt 
Nam đã quyết định chọn Bình 
Định là địa phương đăng cai 
Giải vô địch cờ tướng đồng 
đội quốc gia năm 2022. Dự 
kiến thời điểm tổ chức giải vào 
tháng 9.

Trước đó, trong kế hoạch tổ 
chức các giải thuộc hệ thống cờ 
tướng quốc gia năm 2022, tỉnh 
Bình Định được chọn là nơi tổ 
chức Giải vô địch cờ tướng trẻ 
toàn quốc năm 2022. Tuy nhiên, 
vì những lý do khách quan, giải 
đấu này được chuyển sang cho 
Khánh Hòa đăng cai. Dự kiến 
Giải vô địch cờ tướng trẻ toàn 
quốc năm 2022 khởi tranh từ 
ngày 12.7.                       H. QUÂN
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Bình Định

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 
thứ 3, Quốc hội khóa XV 
từ ngày 20 - 24.6

Xây dựng thương hiệu 
nông sản

Góp phần vào chương trình 
Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), 
các cấp, ngành, các xã, thị trấn 
tại huyện Hoài Ân đã đẩy mạnh 
vận động nhân dân tham gia 
các mô hình sản xuất, khai thác 
tiềm năng lợi thế, từng bước 
nâng cao giá trị các sản phẩm 
đặc trưng, xây dựng thương 
hiệu, mở rộng thị trường. 

Với sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực là bưởi da xanh, mô 
hình “Thâm canh cây bưởi theo 
hướng hữu cơ” do Trung tâm 
Khuyến nông Bình Định triển 
khai tại Hoài Ân đã được người 
dân hưởng ứng tích cực. “Đến 
nay, bên cạnh 5 hộ dân đầu 
tiên tham gia mô hình (tổng 
diện tích 2 ha), nhiều hộ trồng 
bưởi khác cũng đã chuyển sang 
hướng hữu cơ. Tổng diện tích 
bưởi da xanh thâm canh theo 
hướng hữu cơ trên địa bàn 
hơn 10 ha. Điều này cho thấy 
người dân đã thay đổi tư duy, 
mở hướng sản xuất để có hiệu 
quả cao hơn. Ngoài bưởi da 
xanh, các loại cây trồng khác 
như: Dừa, tiêu, rau củ quả, lúa 
gạo… cũng đã và đang chuyển 
theo hướng hữu cơ”, anh Thái 
Thành Việt, cán bộ kỹ thuật 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện Hoài Ân, cho hay. 

Huyện miền núi, trung du 
quan tâm “dân vận khéo” 

Phong trào thi đua Dân vận 
khéo được cấp ủy và hệ thống 
dân vận các cấp tại các huyện 
miền núi, trung du chú trọng 
triển khai sâu rộng, hiệu quả 
trên nhiều lĩnh vực. 

Các HTX trên địa bàn huyện 
cũng nỗ lực xây dựng chuỗi 
liên kết tiêu thụ các sản phẩm 
cây trồng có thế mạnh. Dù mới 
hình thành, HTX Nông nghiệp 
Thanh niên Hoài Ân đã xây 
dựng được chuỗi liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm với 
hàng chục hộ dân trồng bưởi da 
xanh và một số cây có múi khác 
bằng cách đưa sản phẩm lên 
sàn thương mại điện tử, các cửa 
hàng kinh doanh nông sản, liên 
kết tiêu thụ với các DN trong 
và ngoài nước. Đơn cử như tại 
sự kiện Gặp gỡ Hàn Quốc năm 
2022, ở khu vực trưng bày sản 
phẩm tiêu biểu của các tỉnh 
miền Trung - Tây Nguyên Việt 
Nam và Hàn Quốc, HTX Nông 

nghiệp Thanh niên huyện Hoài 
Ân đã để lại nhiều ấn tượng 
với các sản phẩm nông nghiệp 
đặc trưng. 

Huyện ủy Hoài Ân đang 
đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng 
đối với 2 tập thể Chi bộ Phòng 
Nông nghiệp - Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp huyện và HTX 
Nông nghiệp Thanh niên huyện 
trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. 

Hình thành không gian 
xanh, sạch, đẹp

Tại huyện miền núi Vĩnh 
Thạnh, Ban Dân vận Huyện 
ủy tiếp tục triển khai thực hiện 
Kế hoạch số 08-KH/BDVTU của 

văn hóa - xã hội. Có thể kể đến 
những mô hình tiêu biểu mới 
được thành lập trong năm như: 
Bảo vệ môi trường và ứng phó 
với biến đổi khí hậu; Bếp ăn 0 
đồng; Lít xăng xanh; Đến từng 
ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền 
Covid-19; Đồng hành với thanh 
niên bị ảnh hưởng Covid-19; 
Bếp ăn tình nguyện; Phụ nữ nói 
không với lấn chiếm lòng, lề 
đường; Phụ nữ nói không với 
rác thải nhựa và túi ny lông; 
Phụ nữ trồng tỷ cây xanh; 
Nông dân tham gia bảo vệ môi 
trường; Khu dân cư tự quản về 
vệ sinh môi trường…

Trong năm 2021, thực hiện 
mô hình “Phụ nữ trồng tỷ cây 
xanh”, Hội LHPN huyện Vĩnh 
Thạnh phối hợp với Ban Dân 
vận Huyện ủy, UBND xã Vĩnh 
Hảo xây dựng tuyến đường hoa 
giấy tại thôn Định Trị, xã Vĩnh 
Hảo. Có 140 cây hoa giấy đã 
được trồng xuống, góp sắc màu 
cho tuyến đường miền núi. 

Bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch 
Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh, 
thông tin: “Tháng 7.2022, Hội 
và UBND xã Vĩnh Hảo sẽ tiếp 
tục nhân rộng tuyến đường 
hoa giấy ra các thôn Định Tam, 
Định Nhất từ sự hỗ trợ của Hội 
LHPN tỉnh và nguồn lực do 
UBND xã Vĩnh Hảo vận động”. 

Với mô hình “Phụ nữ nói 
không với lấn chiếm lòng, lề 
đường”, Hội LHPN huyện và 
xã Vĩnh Quang phối hợp vận 
động nhân dân không họp chợ 
ở lề đường, di dời vào buôn bán 
tại chợ đã xây dựng của xã, góp 
phần tạo cảnh quan văn minh, 
sạch đẹp cho địa phương.

NGUYỄN MUỘI

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (đứng giữa) thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của 
HTX Nông nghiệp Thanh niên huyện Hoài Ân nhân sự kiện Gặp gỡ Hàn Quốc 2022.                                                                                      Ảnh: N.M

Nhận thức được tầm quan 
trọng của công tác phát triển 
đảng viên trong học sinh, hằng 
năm, Đảng ủy Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy 
Nhơn) xây dựng kế hoạch phát 
triển đảng viên, phân công cấp 
ủy viên phụ trách, chú trọng 
khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết 
nạp, giao nhiệm vụ để quần 
chúng rèn luyện, thử thách. 

Ngay từ khi các em học 
sinh bước vào lớp 11, Đảng ủy 
Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn đã yêu cầu Đoàn trường 
phối hợp với giáo viên chủ 
nhiệm và giáo viên là đảng 
viên lựa chọn những học sinh 
ưu tú nhất để làm hạt nhân, bồi 
dưỡng, rèn luyện, giới thiệu kết 
nạp. Các thầy cô giáo là đảng 
viên giảng dạy tại lớp có học 
sinh là đối tượng bồi dưỡng sẽ 
đồng hành, hỗ trợ trong quá 
trình học tập, giúp các em có cơ 
hội tham gia những hoạt động 
phong trào, các kỳ thi học sinh 
giỏi, hội thi sáng tạo KHKT 
cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc 

gia… để khẳng định năng lực 
bản thân. Bên cạnh đó, Đoàn 
trường chú trọng giáo dục tư 
tưởng, chính trị, nâng cao nhận 
thức cho học sinh. 

Từ các hoạt động thực tiễn, 
nhiều học sinh đã tự rèn luyện, 
trau dồi kiến thức, phấn đấu 
có thành tích tốt trong học tập 
và hoạt động phong trào, đồng 
thời lan tỏa những tấm gương 
học tốt, rèn luyện tốt trong 
toàn trường.

Mỗi năm, Đảng ủy Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn giới 
thiệu 10 - 14 học sinh tham gia 
các lớp bồi dưỡng nhận thức về 
Đảng, có 8 - 10 học sinh được 
kết nạp vào Đảng. Trong năm 
2021, Đảng bộ nhà trường kết 
nạp 10 quần chúng vào Đảng, 
trong đó có 9 học sinh. Năm 
2022, Đảng bộ nhà trường có 
kế hoạch kết nạp 10 học sinh vào 
Đảng; các hồ sơ đề nghị kết nạp 
đảng viên mới đã được Đảng 
ủy nhà trường hoàn thiện gửi 
về Thành ủy Quy Nhơn để xem 
xét, quyết định.

Em Bùi Ngọc Bảo Trân, cựu 
học sinh Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn, được kết nạp năm 
2021, đang là sinh viên Trường 
ĐH FPT, thổ lộ: “Được kết nạp 
vào Đảng từ bậc phổ thông là 
niềm vinh dự rất lớn lao đối với 
em, giúp em thêm tin tưởng và 
vững bước trên con đường lập 
thân, lập nghiệp. Là một đảng 
viên trẻ, em tự hứa sẽ luôn nỗ lực 
học tập, rèn luyện và cống hiến 
hết mình, cố gắng hoàn thành 
tốt nhất bất kể công việc gì khi 
tổ chức Đảng giao phó”.

Bà Phan Thị Ly Giang, Phó 
Bí thư Đảng ủy Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: 
Bài học kinh nghiệm trong công 
tác phát triển đảng viên từ học 
sinh là luôn quan tâm phát 
hiện các tài năng, nhân tố tốt, 
có phẩm chất, bản lĩnh chính trị 
để giới thiệu cho Đảng. Cùng 
với đó, nhà trường luôn làm tốt 
công tác giáo dục tư tưởng, kỹ 
năng sống, ý thức học tập, tự 
rèn luyện đạo đức, lối sống cho 
học sinh.                 NGUYỄN HÂN

Điểm sáng phát triển đảng viên trong học sinh

Ban Dân vận Tỉnh ủy về “Tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện phong 
trào thi đua Dân vận khéo 
gắn với thực hiện Chỉ thị số  
05-CT/W của Bộ Chính trị (khoá 
XII) về “Đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” và 
Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh” 
trong cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn 
viên, hội viên, người lao động 
và nhân dân. 

Trong năm 2021, toàn huyện 
xây dựng 48 mô hình, trong đó 
có 37 mô hình trên lĩnh vực 

(BĐ) - Theo thông tin từ 
Đoàn ĐBQH tỉnh, Đoàn tổ 
chức cho các ĐBQH đơn vị 
tỉnh tiếp xúc cử tri (TXCT) sau 
kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 
XV tại một số địa phương 
trong tỉnh từ ngày 20 - 24.6.

Để hoạt động TXCT của 
các ĐBQH đạt  hiệu quả, 
Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị 
thường trực HĐND, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
phối hợp với ủy ban MTTQ 
Việt Nam cùng cấp tổ chức 
và tham dự các buổi TXCT, 
tiếp thu, giải  trình và trả lời 
các ý kiến, kiến nghị của cử 
tri thuộc thẩm quyền.

Ban thường trực ủy ban 
MTTQ Việt Nam các huyện, 
thị xã, thành phố phối hợp 
với HĐND, UBND cùng cấp 
tổ chức hoạt động TXCT 
của Đoàn ĐBQH tỉnh tại địa 

phương; phân công cán bộ 
tham dự tại các điểm TXCT 
của ĐBQH; chỉ đạo, hướng 
dẫn ủy ban MTTQ Việt Nam 
các xã, phường, thị trấn (nơi 
TXCT) tổ chức thực hiện hoạt 
động TXCT của ĐBQH.

Ban thường trực ủy ban 
MTTQ Việt Nam các xã, 
phường, thị trấn (nơi TXCT) 
phối hợp với HĐND, UBND 
cùng cấp tổ chức và chủ trì hội 
nghị TXCT của Đoàn ĐBQH 
tỉnh tại cấp xã. Đồng thời, 
chuẩn bị chu đáo địa điểm, 
bảo đảm trật tự và công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
tại nơi tiếp xúc theo quy 
định; mời và thông báo cho 
cử tri đến dự buổi tiếp xúc. 
Chủ động nắm bắt thông tin, 
những vấn đề nổi cộm trên địa 
bàn để có ý kiến tham gia tại 
hội nghị.                HOÀI NHÂN
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Bình Định

NHÂN SỰ KIỆN VIỆT NAM SẢN XUẤT THÀNH CÔNG VẮC XIN DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI:

Giúp người chăn nuôi ứng phó  
hiệu quả với dịch bệnh

Ngày 3.6, Bộ NN&PTNT chính thức công bố thông tin Việt Nam sản xuất thành công vắc xin thương 
mại NAVET - ASFVAC phòng bệnh dịch tả heo châu Phi (do Công ty CP Thuốc thú y Trung ương sản 
xuất). Đây được xem là bước tiến mới của khoa học Việt Nam, giúp người chăn nuôi ứng phó tốt 
hơn với dịch bệnh. Phóng viên Báo Bình Định đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục 
trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) xung quanh vấn đề này.

Theo công bố của Bộ 
NN&PTNT, Việt Nam là nước 
đầu tiên trên thế giới sản xuất 
thành công vắc xin phòng bệnh 
dịch tả heo châu Phi (DTHCP), 
có hiệu lực miễn dịch trong 6 
tháng. Bộ NN&PTNT giao Cục 
Thú y giám sát việc thử nghiệm 
vắc xin trong 2 giai đoạn trước 
khi triển khai tiêm phòng đại 
trà ở phạm vi toàn quốc.
 Thưa ông, từ góc độ chuyên 

môn, ông đánh giá thế nào 
về sự kiện Việt Nam sản xuất 
thành công vắc xin NAVET - 
ASFVAC phòng bệnh DTHCP?

- DTHCP xuất hiện đến nay 
đã 100 năm, bệnh không lây 
sang người, chỉ xảy ra trên heo 
với tốc độ lây lan nhanh và tỷ lệ 
chết lên tới 100%. Bệnh do vi rút 
DTHCP gây ra, dù được chữa 
khỏi song số heo bị nhiễm bệnh 
vẫn có khả năng mang vi rút 
trong thời gian dài và có thể trở 
thành vật chủ mang mầm bệnh 
suốt đời. Do vậy, nếu đàn heo có 
con bị nhiễm thì rất khó để loại 
trừ hoàn toàn được mầm bệnh. 
Theo thống kê của Tổ chức Thú 
y thế giới (OIE) và Tổ chức 
Nông nghiệp - Lương thực Liên 
hiệp quốc (FAO), DTHCP là mối 
đe dọa lớn với ngành chăn nuôi 
trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, DTHCP lần 
đầu xuất hiện vào tháng 9.2019, 
sau đó lan nhanh ra phạm vi 
cả nước, ngành chăn nuôi 

 Ông HUỲNH NGỌC DIỆP

Bình Định là một 
trong những địa 
phương có tổng 
đàn heo lớn của 
miền Trung. 
Nhiều hộ nuôi 
heo đã chuyển 
sang chăn nuôi 
theo hướng  
an toàn.
Ảnh: THU DỊU

buộc phải tiêu hủy hơn 6 triệu 
con heo, thiệt hại hơn 30.000 
tỷ đồng. Đến nay, dịch bệnh 
còn xảy ra ở nhiều địa phương 
trong cả nước. Đặc điểm của 
vi rút DTHCP là có khả năng 
tồn tại lâu ngoài môi trường, 
đường lây truyền rất phức tạp, 
nguy cơ bệnh tiếp tục phát sinh 
và lây lan là rất cao nếu không 
có vắc xin phòng bệnh hiệu 
quả. Trong khi ở nước ta, quy 
mô chăn nuôi nông hộ chiếm tỷ 
lệ lớn, trong đó nhiều hộ chưa 
đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh 
học, do đó nguy cơ dịch bệnh 
phát sinh rất cao.

Ngay khi DTHCP xuất hiện 
tại Việt Nam, Ban Bí thư, Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đã chỉ đạo triển 
khai quyết liệt, đồng bộ các 
giải pháp phòng, chống dịch, 
tổ chức nghiên cứu sản xuất  

vắc xin phòng bệnh. Từ chỉ đạo 
của Trung ương, Bộ NN&PTNT 
đã chỉ đạo Cục Thú y và các 
DN có tiềm năng, nguồn lực và 
có kinh nghiệm tổ chức nghiên 
cứu, sản xuất, đăng ký lưu hành 
vắc xin DTHCP. Trải qua quá 
trình nghiên cứu, khảo nghiệm 
lâm sàng, đến nay đủ điều kiện 
công bố vắc xin thương mại. 
Đây là tín hiệu vui cho ngành 
chăn nuôi, mở ra hướng điều 
trị bệnh triệt để, từng bước 
giúp người chăn nuôi chủ động 
phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, 
thiệt hại do dịch bệnh. 
  Với Bình Định, ngành 

Chăn nuôi và Thú y tham gia 
đánh giá khảo nghiệm vắc xin 
DTHCP như thế nào?

- Như chúng ta đã biết, bệnh 
do vi rút gây ra chỉ có phòng 
ngừa bằng vắc xin là hiệu quả 
và ít tốn kém nhất. Ngay khi  

Bộ NN&PTNT công bố sản xuất 
thành công vắc xin thương mại 
NAVET-ASFVAC và thí điểm 
giai đoạn 1 với 600 nghìn liều, 
Bình Định đã đăng ký mua 100 
nghìn liều để khảo nghiệm. 
Nếu tỉnh Bình Định được Cục 
Thú y đồng ý chọn để tiêm 
phòng lần này, phía DN sẽ cử 
chuyên gia vào trực tiếp phối 
hợp với cán bộ thú y giám sát 
chặt chẽ quá trình tiêm phòng.

Bình Định có ngành chăn 
nuôi phát triển và đóng góp tỷ lệ 
lớn trong tăng trưởng của ngành 
NN&PTNT. Đến nay, tổng đàn 
vật nuôi toàn tỉnh tăng 2% so với 
cùng kỳ năm 2021, trong đó đàn 
bò 297.500 con, đàn trâu 17.450 
con, đàn heo 870.500 con. Chăn 
nuôi phát triển, song nhiều năm 
liền, áp lực dịch bệnh và giá cả 
thị trường bấp bênh đã làm gia 
tăng rủi ro cho người chăn nuôi.

Với bệnh DTHCP, dù mới 
xuất hiện trong vài năm gần 
đây, nhưng thiệt hại về mặt 
kinh tế cho người chăn nuôi 
trong tỉnh là rất lớn, gián tiếp 
làm cho việc tái đàn khó khăn. 
Chúng tôi kỳ vọng được tham 
gia vào đợt thí điểm đầu tiên 
này để giảm áp lực, khó khăn 
do dịch bệnh gây ra cho ngành 
chăn nuôi.
 Ông có khuyến cáo nào 

cho người chăn nuôi trong công 
tác phòng, chống dịch bệnh?

- Đến nay, công tác tiêm 
phòng các bệnh trên đàn vật 
nuôi đang triển khai đúng tiến 
độ, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng. 
Riêng với DTHCP, từ đầu năm 
đến nay, xuất hiện lẻ tẻ ở các 
địa phương. Về cơ bản, DTHCP 
được kiểm soát, song do chưa 
có thuốc đặc trị, nguy cơ dịch 
bùng phát rất lớn. Với diễn 
biến bất thường của thời tiết 
như hiện nay, nguy cơ đàn vật 
nuôi xảy ra dịch bệnh là rất cao, 
trong đó có cả DTHCP. Vì vậy, 
để đảm bảo an toàn, người chăn 
nuôi nên tuân thủ khuyến cáo 
của cơ quan thú y trong công 
tác tiêm phòng, chăm sóc đàn 
vật nuôi; đặc biệt là nên chủ 
động phối hợp với lực lượng 
thú y trong trường hợp đàn vật 
nuôi nhiễm bệnh. Đồng thời, 
phía Chi cục tiếp tục theo dõi, 
đôn đốc công tác tiêm phòng 
dịch bệnh theo kế hoạch tiêm 
phòng đã đề ra.

Về việc đăng ký tiêm thử 
nghiệm vắc xin DTHCP, nếu 
Bình Định được chọn, chúng 
tôi sẽ có thông báo sớm nhất 
cho các địa phương; đồng thời 
tham mưu Sở NN&PTNT trình 
UBND tỉnh xem xét những vấn 
đề liên quan trong quá trình 
chuẩn bị cho việc tiêm phòng 
vắc xin DTHCP đại trà.
 Xin cảm ơn ông!

THU DỊU (Thực hiện)

Khởi động từ tháng 10.2020, đến nay dự 
án “Chuyển giao kỹ thuật trồng cây thuốc 
bản địa chè dây Ampelopsis cantoniensis 
(Hook. et Arn) Planch cho đồng bào dân 
tộc thiểu số để xây dựng liên kết chuỗi sản 
xuất dược liệu hiệu quả, bền vững nhằm 
cải thiện sinh kế, giảm áp lực khai thác 
tài nguyên rừng tại xã An Toàn, huyện 
An Lão, tỉnh Bình Định” đã đi hơn nửa  
chặng đường. 

Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu 
(GEF) tài trợ, Hội LHPN huyện An Lão 
tiếp nhận và triển khai, dự kiến kết thúc 
vào tháng 4.2023.

Đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn 
nhưng nhờ sự cố gắng của các thành viên 
dự án, sự phối hợp tốt của các bên liên quan, 
đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của chính quyền 
và người dân tại địa phương, dự án đã triển 
khai được nhiều hoạt động và đạt kết quả 
tốt. Đáng kể nhất là đã ký kết thỏa thuận 
tiêu thụ giữa Công ty CP Dược - Trang thiết 

Nhiều tín hiệu khả quan từ dự án chè dây An Toàn

Các đại biểu kiểm tra sự sinh trưởng chè dây trong mô hình của  
dự án.                                                                                                                     Ảnh: T.N

 Chiều 13.6, Hội Nông 
dân huyện Tây Sơn tổ chức giải 
ngân 300 triệu đồng từ Quỹ Hỗ 
trợ nông dân tỉnh cho 6 hộ hội 
viên thuộc Tổ hội nông dân nuôi 
trâu sinh sản ở thôn Kiên Long, xã 
Bình Thành thực hiện dự án nuôi 
trâu sinh sản. Mỗi hộ được vay 50 
triệu đồng trong 36 tháng. 

                     ĐÀO MINH TRUNG
 Chiều 14.6, Đảng ủy, 

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã Tây Giang đã bàn giao 
52 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Tây Sơn. Số tiền 
này do xã Tây Giang chủ động kêu 
gọi các nhà hảo tâm, cán bộ, viên 
chức, người dân trong xã quyên 
góp để kịp thời hỗ trợ xã Vĩnh An 
hoàn thành tiêu chí số 17 về môi 
trường trong bộ tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới và phấn đấu đưa 
xã về đích nông thôn mới vào  
năm 2023. TÍN TRỌNG

bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) và HTX Nông 
nghiệp và Dịch vụ An Toàn (đại diện cho 
cộng đồng); điều tra hiện trạng để lập bản 
đồ phân bố, đánh giá sản lượng chè dây; xây 
dựng vườn bảo tồn và nhân ươm giống tại 
An Toàn; tổ chức tập huấn, đào tạo giảng 

viên nguồn và lớp học ngay tại 
hiện trường; xây dựng mô hình 
thâm canh chè dây dưới tán 
rừng (1,5 ha) hợp chuẩn GACP-
WHO (thực hành tốt nuôi trồng 
và thu hái theo khuyến cáo của 
Tổ chức Y tế thế giới); xây dựng 
mô hình thâm canh chè dây tại 
vườn hộ dân (0,6 ha) hợp chuẩn 
GACP-WHO; tập huấn nâng cao 
năng lực cho nhóm chuyên gia 
cán bộ hiện trường và nông dân  
chủ chốt. 

Hiện nay, chè dây trong 
các mô hình dự án (3 loại mô 
hình/9 điểm trình diễn/3 thôn) 

sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt  
80 - 90%, khối lượng thu hái tươi trung 
bình 130 - 150 g/cây. Tới đây các chuyên gia 
sẽ hướng dẫn các hộ dân thu hái chè dây 
theo chuẩn GACP-WHO để cung cấp cho 
BIDIPHAR.                        THÀNH NGUYÊN

TIN VẮN



9TRONG NƯỚCTHỨ TƯ, 15.6.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Bộ GD& ĐT: Chưa tăng học phí, 
kiểm soát chặt giá sách giáo khoa

Ảnh minh họa.

Ngày 14.6, báo cáo tại cuộc họp về 
công tác điều hành giá các mặt hàng 
quan trọng, thiết yếu do Phó Thủ tướng 
Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo 
điều hành giá, chủ trì, Thứ trưởng Bộ 
GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết 
Bộ nhất trí với giải pháp của Bộ Tài 
chính, tiếp tục giữ nguyên, không tăng 
giá dịch vụ giáo dục (học phí) năm học 
2022 - 2023 trong bối cảnh nhiều mặt 
hàng tăng giá.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ 
Thị Mai, hiện giá sách giáo khoa (SGK) 
được quản lý giá theo quy định tại 
Luật Giáo dục, Luật giá. Theo đó, giá 
SGK thuộc danh mục mặt hàng thực 
hiện kê khai giá, không thuộc danh 
mục mặt hàng do Nhà nước định giá, 
bình ổn giá.

Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp 
với Bộ GD&ĐT thực hiện tiếp nhận kê 
khai giá SGK và có văn bản đề nghị 
các đơn vị rà soát và triển khai các 
biện pháp tiết kiệm chi phí (đặc biệt 
là một số chi phí như chi phí quản lý, 
chi phí quảng bá sách, lợi nhuận...) 
nhằm tiếp tục kiểm soát lạm phát, 
đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ với 
người tiêu dùng.

Đến nay, các đơn vị đã kê khai điều 
chỉnh giảm giá SGK, mức giảm phổ 
biến trong khoảng từ 5 - 15% tùy từng 

cuốn sách.
Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổ chức 

lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Luật giá (sửa 
đổi) đưa SGK vào danh mục hàng hóa 
Nhà nước định giá và giao Bộ GD&ĐT 
quy định giá SGK gắn với các yêu cầu 
về kỹ thuật, chuyên môn để có giá cả 
hợp lý và đáp ứng yêu cầu chuyên môn 
trong giáo dục đào tạo.

Theo Tổng cục Thống kê, giá dịch 
vụ giáo dục dự kiến sẽ có tốc độ tăng 
từ 10 - 19%. Hiện nay, do ảnh hưởng 
của dịch bệnh nên vẫn còn hỗ trợ. Vấn 
đề đặt ra là khi không còn được Nhà 
nước hỗ trợ, phải có giải pháp để các 
tỉnh, thành phố không tăng giá dịch 
vụ giáo dục.

(Theo tuoitre.vn)

Kiểm tra sát, 
theo dõi chặt tiến độ, 
chất lượng xây dựng 
sân bay Long Thành

Ngày 14.6, tại Trụ sở Chính phủ, Ban 
Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực 
hiện Dự án Cảng Hàng không quốc tế 
Long Thành đã họp dưới sự chủ trì của 
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng 
Ban Chỉ đạo.

Sau hơn 4 tháng thi công san nền 
thoát nước và kết thúc 50 ngày phát 
động thi đua trên công trường, Dự 
án Cảng Hàng không quốc tế Long 
Thành giai đoạn 1 đã có chuyển biến 
tích cực, mặc dù trong điều kiện thời 
tiết thất thường.

Đến ngày 12.6.2022, tổng khối lượng 
đào đắp đạt 11,5 triệu m3. Hoàn thành 
san lấp toàn bộ khu vực lõi nhà ga trong 
tháng 5.2022, trước một tháng so với 
kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng 
Lê Văn Thành yêu cầu tiếp tục phát 
huy khí thế, tiến độ triển khai theo 
3 ca, đặc biệt giám sát chặt chẽ chất 
lượng công trình, an toàn lao động, 
đảm bảo tuân thủ đúng các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn và quy định pháp luật. Phải 
có phương án thi công thích ứng với 
mùa mưa, tuyệt đối không được để 
xảy ra tình trạng ngừng, gián đoạn 
thi công trên công trường.               

(Theo baochinhphu.vn)

Bãi nhiệm chức danh 
Phó Chủ tịch HĐND 
TP Đà Nẵng đối với 
ông Lê Minh Trung

Sáng 14.6, HĐND TP Đà Nẵng tổ 
chức kỳ họp chuyên đề và tiến hành 
công tác nhân sự; tại đây, đã thông qua 
Nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ 
tịch HĐND thành phố và bãi nhiệm tư 
cách đại biểu HĐND thành phố khóa 
X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê 
Minh Trung.

Cuộc họp có 48 đại biểu dự, vắng 
4 đại biểu có lý do. Kết quả, 46/48 đại 
biểu bỏ phiếu tán thành bãi nhiệm chức 
vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố 
và 47/48 đại biểu đồng ý bãi nhiệm 
tư cách đại biểu HĐND thành phố  
khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 
ông Lê Minh Trung.

Trước đó, ngày 26.5, tại kỳ họp xem 
xét thi hành kỷ luật cán bộ của Ban 
Bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng chủ trì, Ban Bí thư nhận thấy 
ông Lê Minh Trung với chức vụ Ủy 
viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí 
thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường 
trực HĐND TP Đà Nẵng đã thiếu tu 
dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất 
đạo đức, lối sống.

(Theo vietnamplus.vn)

Quảng Ngãi thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực

Ngày 14.6, Tỉnh ủy Quảng Ngãi 
có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 
Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực.

Theo đó, Ban chỉ đạo trực thuộc Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, gồm 
15 thành viên. Trong đó, Trưởng Ban chỉ 
đạo là bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan 
hệ công tác của Ban chỉ đạo Tỉnh ủy 
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW 
ngày 2.6.2022 của Ban Bí thư.

Như vậy, tính đến ngày 14.6, đã có 
8 địa phương trên cả nước thành lập 
ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực cấp tỉnh, thành phố. Đó là: 
Điện Biên, Hà Nội, Nam Định, Thanh 
Hóa, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Long An, 
Quảng Ngãi.

(Theo nld.com.vn)

Lai Châu có thêm nhà máy thủy điện gần 1.000 tỷ đồng
Nhà máy thủy điện Nậm Xí Lùng I 

nằm tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè có 
công suất 29MW khánh thánh ngày 14.6 
sau 6 tháng vận hành.

Dự án Thủy điện Nậm Xí Lùng I do 
Công ty CP Thủy điện Nậm Xí Lùng làm 
chủ đầu tư, khởi công tháng 12.2018, 
với vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Cuối 
năm ngoái, nhà máy được đưa vào vận 
hành. Chủ đầu tư dự kiến mỗi năm 
sẽ đóng góp ngân sách nhà nước hơn  
21 tỷ đồng.

Dự án Thủy điện Nậm Xí Lùng I do 

Công ty TNHH Hòa Hiệp làm tổng thầu 
xây lắp; Công ty Wassekraft Volk AG 
(Đức) làm tổng thầu cung cấp thiết bị 
dự án.

Theo đại diện DN, thủy điện Nậm 
Xí Lùng I là một trong 4 dự án tại Việt 
Nam sử dụng thiết bị của Wassekraft 
Volk AG. Dự án có cột nước cao không sử 
dụng tháp điều áp và ngầm hóa hoàn toàn 
tuyến năng lượng nhằm giảm tối đa diện 
tích sử dụng đất, hạn chế đến tác động 
môi trường; có khả năng tự động hóa và 
vận hành từ xa.        (Theo vnexpress.net)

Vụ tai nạn thảm khốc 9 người thương vong: Xe khách đi vào 
đường cấm, chạy quá tốc độ

Chiều 14.6, ngay sau khi nhận được 
thông tin vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 
người thương vong tại tỉnh Ninh Bình, ông 
Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên 
trách Ủy ban ATGT Quốc gia, đã tới hiện 
trường phối hợp với chính quyền địa 
phương chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn, 
thăm hỏi động viên những người gặp nạn.

Theo CA tỉnh Ninh Bình, qua kiểm 
tra tài xế điều khiển xe khách không có 
nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể. Tuy 
nhiên, xe khách đã chạy quá tốc độ quy 

định là 71/60 km/giờ. Ngoài ra, xe còn đi 
vào đường cấm bởi toàn bộ xe khách đều 
phải đi theo đường tránh TP Ninh Bình. 

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 50 phút 
ngày 13.6, tại km 265+570 QL 1A (khu 
vực ngã 3 giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) 
phố Phúc Chinh 2, phường Nam Thành, 
TP Ninh Bình đã xảy ra một vụ TNGT 
đặc biệt nghiêm trọng lật xe khách khiến 
9 người thương vong (trong đó 4 người 
đã tử vong).

(Theo nld.com.vn, tintuc.vn)

Ban Chỉ đạo của Chính phủ họp về triển khai Dự án 
Cảng Hàng không quốc tế Long Thành dưới sự chủ 
trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban 
Chỉ đạo.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt 
nghiêm trọng.

Đại diện lãnh đạo địa phương và chủ đầu tư 
thực hiện lễ khánh thành Nhà máy thủy điện 
Nậm Xí Lùng I.



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ TƯ, 15.6.2022
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

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 35 - 370C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C. 
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 33 - 350C, nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 290C. 

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, không mưa. Tầm 
nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4 - 5. 

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 15.6.2022

Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định (Chủ đầu tư) kính mời 
các nhà thầu tham gia gói thầu xây lắp Công trình SHOWROOM 
THIẾT BỊ Y TẾ như sau: Tên gói thầu: Xây lắp công trình Showroom 
thiết bị y tế. Địa chỉ: Quốc lộ 1D, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. 

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 
Nguồn vốn: Vốn tự có của đơn vị. 
Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ, ngày 18.6.2022 đến trước  

8 giờ ngày 8.7.2022 (theo giờ hành chính). 
Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).
Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu: Tại Văn phòng 

Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định, 498 Nguyễn Thái Học, phường 
Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (0256) 3847655 
Thời hạn kết thúc nộp hồ sơ dự thầu: 8 giờ ngày 8.7.2022. 
Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào 9 giờ (địa phương), ngày 

8.7.2022 tại Văn phòng Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý VPHC trên lĩnh vực trật tự ATGT, Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định 
tạm giữ 48 xe mô tô không có giấy tờ theo quy định (có danh sách kèm theo). Đến nay, đã quá thời hạn tạm 
giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp chưa đến xử lý, có trường hợp đương sự đến xử lý nhưng 
không chứng minh được nguồn gốc phương tiện và quyền sở hữu hợp pháp.

Vậy Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định thông báo đến các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu các phương tiện 
nói trên mang đầy đủ giấy tờ liên quan đến Phòng CSGT, CA tỉnh Bình Định để xử lý. Sau thời gian 30 ngày kể 
từ ngày ra thông báo này nếu người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp không đến xử lý mà không có lý do chính 
đáng thì đơn vị sẽ tiến hành làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước.

THÔNG BÁO (lần1)
Tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT

DANH SÁCH XE MÔ TÔ QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ TẠI PHÒNG CSGT

TT

ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI, SỐ HIỆU, NHÃN HIỆU, KÝ HIỆU, SỐ ĐĂNG KÝ (NẾU CÓ), 
XUẤT XỨ (NẾU CÓ), TÌNH TRẠNG

Biển số xe Số máy Số khung Màu sơn Nhãn hiệu Số loại

1 77H1-7534 QMIB-51008731 JN00-51009434 Đen Honda C125

2 77S2-8523 FMG-01647183 100-2007183 Nâu Ducal C100

3 72H9-1580 52FMH-024261 WCH022TT-024261 Đỏ Majesty FT110

4 77X5-4250 FMH-006560 M7XE-06560 Bạc - đen Psmoto C110

5 79L7-4843 FMH-7006803 H7A006803 Bạc - đen Avarice 110

6 77L1-061.05 5C63-482547 30BY-482497 Đỏ - đen Yamaha Sirius

7 77H5-7556 FMG3-5A118303 D6A-018303 Nâu Oriental C100

8 77B1-044.75 5C6K207200 RLCS5C6K0FY207196 Đỏ - đen Yamaha Sirius

9 83S4-5360 52FMH110045 H1UM91110045 Đen - xám Wayec C110

10 77S2-4458 FMH-10207601 110-200106596 Xanh Drum C110

11 77L1-314.54 JF46E-0028501 03DY-028464 Đen - đỏ Honda Air blade

12 77F1-002.91 VMVTBB-D027939 RLGKA12HDAD-027939 Trắng SYM Attila

13 77M7-6321 FMH-027722 22TT-027722 Xanh Majesty C110

14 81H7-9021 FMH10101672 TA001374 Xanh Warova C110

15 81C1-008.53 FMHH004499 UM7X004499 Đen Prase 110

16 77M7-5876 FMH-00057981 74HH-057981 Xanh Damsan C110

17 77M4-7473 FMG-017289 33DE-017289 Xanh Detech C100

18 77E1-000.83 43E-5971916 BY-063034 Đen - đỏ Honda C110

19 77S3-3620 FMH-01892916 HLL-01892916 Xanh Wakeup C110

20 77L2-248.10 E32VE378060 RLCUE3740MY102802 Đen Yamaha Sirius

21 77D1-153.99 G421100541 Trắng Suzuki

22 77F5-3417 FT611210 611210 Đen SYM C80

23 77S9-1616 FMH-007634 12VN-007634 Đỏ Vecstar C110

24 77F1-082.21 12E-2981086 05BY-181081 Đỏ - đen - bạc Honda Wave

25 77N5-4907 52FMH-009422 UMAXS-09422 Đen C110

26 77N5-0186 FMG-004366 M7XB-04366 Nâu Aponi C100

27 77F1-6406 2073323 72645 Đỏ Honda C100

28 59H1-400.38 M442M-7771 420000007541 Trắng Piaggio Vespa

29 77M6-4669 M9B-438428 D4D-438428 Trắng Attila C125

30 77F8-7288 00831634 Y1011634 Nâu Quick C100

31 77M5-3483 FMG-023731 33VN-023731 Xanh Metallicstar C100

32 77M8-9956 FMH-00016088 4NT-41016088 Đỏ - đen Savi C110

33 77H1-1034 ESE1-234760 D4H-234760 Nâu Boss C100

34 77Y2-5365 HC12E-2502267 201AY-002209 Bạc - đen Honda C100

35 77G1-155.50 5C63-733766 30DY-733703 Đen - đỏ Yamaha Sirius

36 77M9-3174 FMH-012495 22A-012495 Xanh Wayman C110

37 77M4-0609 FMH-098274 22TT-098274 Xanh Majesty C110

38 77F7-0275 Y0013585 Y00050344 Nâu Majesty C100

39 77H6-3453 FMHA-004361 ACX-61004392 Đỏ - đen Newei C110

40 77F4-1815 CT100E-1803000 100DXC-765071 Nâu Hadosiva C100

41 77F5-0895 Y0081788 20080044 Nâu Prealmii C110

42 51L4-2563 Không rõ Không rõ Đen Xiongshi C110

43 54S3-8443 Không rõ Không rõ Đen Xiongshi C110

44 77N5-0551 FMH-900031 M6A-900031 Xanh Engaal C110

45 77X8-1183 FMHE-005573 ND71D-05573 Đen Every C110

46 77H3-6282 FMHA-002905 3CX-51002482 Xanh Arrow C110

47 77S2-0840 FMH-01766778 110-22003104 Đỏ Xiongshi C110

48 77F9-3578 100ME-0121110 100MF-0001034 Nâu View C100

TT

ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI, SỐ HIỆU, NHÃN HIỆU, KÝ HIỆU, SỐ ĐĂNG KÝ (NẾU CÓ), 
XUẤT XỨ (NẾU CÓ), TÌNH TRẠNG

Biển số xe Số máy Số khung Màu sơn
Nhãn 
hiệu

Số loại
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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: 01 máy in 02 màu; 08 máy cán lằn, phóng giao; 

01 lò hơi; 01 máy đóng kẽm; 01 máy chập thùng; 01 máy cột dây CY-100; 
01 xe nâng kẹp; 01 máy dán thùng và bàn ra giấy tự động; 01 máy cắt đĩa; 
01 máy cán lằn khổ 3m20; 02 máy cán lằn; 02 máy đóng đinh; 01 máy bế+ 
lô sóng 270 + lô đáy 320; 01 máy xẻ rãnh tự động làm bao bì carton; 01 
dàn máy xeo giấy; 01 máy nghiền bột giấy; 01 máy cán màng. 

 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: 1.392.933.345 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 260.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự 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 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, 
phương thức trả giá lên. 

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia 
đấu giá là cá nhân, doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy định 
không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá 
theo quy chế cuộc đấu giá. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: Lô thiết bị, công cụ dụng cụ và lô đá các loại 

(đính kèm bảng danh mục tài sản). Nơi đang bảo quản và quản lý 
tài sản: Tại Lô CI-4, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định. Giá khởi điểm của tài sản: 1.070.995.680 đồng (nộp 
khoản tiền đặt trước 200.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu 
giá 500.000 đồng; Bước giá 10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự  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 14 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 cá nhân, 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

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

Nhơn, tỉnh Bình Định (đối diện Gara Quyền). Diện tích 
95m2 (5 x 19). Sổ đỏ chính chủ. Giá bán 6 tỷ 800 triệu đồng.  
Liên hệ số điện thoại: 0903 541 089.
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Hoa Kỳ mong muốn nâng tầm quan hệ 
với Việt Nam khi điều kiện phù hợp

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 
ngày 13.6.              Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ Wendy Sherman khẳng định, 
Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn 
diện với Việt Nam, nhất quán ủng hộ một 
Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng, 
mong muốn nâng tầm quan hệ khi điều 
kiện phù hợp, theo thông cáo của Bộ 
Ngoại giao Việt Nam phát ngày 14.6.

Trước đó, sáng 13.6, tại trụ sở Bộ 
Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng thứ 
nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy 
Sherman nhân dịp thăm Việt Nam từ 
ngày 10 - 13.6.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn 
Chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ, trong 
đó có Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã dành 
cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự 
tiếp đón chu đáo, trọng thị nhân dịp dự 
Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa 
Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và LHQ.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi 
Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan 
trọng hàng đầu; sẵn sàng cùng Hoa Kỳ 
thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện đi 
vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên 
cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị 
của nhau. Bộ trưởng chúc mừng Hoa 
Kỳ đã tổ chức thành công Hội nghị cấp 
cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, qua đó 
khẳng định cam kết lâu dài của Hoa Kỳ 
tăng cường hợp tác và ủng hộ vai trò 
trung tâm của ASEAN, đóng góp cho 
hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển 
tại khu vực. 

Thứ trưởng thứ nhất Wendy 

Sherman khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng 
quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, 
nhất quán ủng hộ một Việt Nam giàu 
mạnh và thịnh vượng, mong muốn nâng 
tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp. Bà 
Sherman đánh giá chuyến thăm và làm 
việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính thu được nhiều 
kết quả thực chất, tạo động lực cho quan 
hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh 
mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - 
thương mại, đầu tư.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Thứ 
trưởng thứ nhất Wendy Sherman trao 

đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp 
tác trong các lĩnh vực song phương như 
trao đổi đoàn cấp cao, phòng, chống dịch 
bệnh, phục hồi KT-XH sau đại dịch, trao 
đổi thương mại - đầu tư, khắc phục hậu 
quả chiến tranh, vấn đề đất xây dựng 
trụ sở cơ quan đại diện… Hai bên cũng 
thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu 
vực cùng quan tâm như các sáng kiến 
kết nối tại khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương và Ấn Độ Dương, vấn đề Biển 
Đông, phát triển bền vững và tăng cường 
hợp tác giáo dục tại tiểu vùng Mê Kông, 
tình hình Nga - Ukraine…

(Theo VOV.VN, TTO)

Việt Nam ủng hộ 
giải pháp toàn diện 
và bền vững cho 
vấn đề Myanmar

Người dân trợ giúp nạn nhân bị thương sau vụ nổ 
bom ở TP Yangon, Myanmar, ngày 31.5.2022. 

Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13.6, Đại Hội đồng LHQ đã 
tổ chức phiên họp về vấn đề Myanmar.

Phát biểu tại phiên họp, Tham tán 
Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Việt 
Nam tại LHQ Lê Thị Minh Thoa khẳng 
định ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo 
đảm an toàn và an ninh cho tất cả mọi 
người ở Myanmar, thúc giục các bên ở 
Myanmar chấm dứt bạo lực, bảo đảm 
an ninh, an toàn, tiếp cận nhân đạo, y 
tế, vắc xin phòng, chống Covid-19.

Đại diện Việt Nam kêu gọi Hội đồng 
Hành chính quốc gia Myanmar (SAC) 
tiếp tục hợp tác với ASEAN thực hiện 
đầy đủ Đồng thuận 5 điểm của ASEAN 
và tiến hành đối thoại có ý nghĩa giữa 
tất cả các bên liên quan để tìm kiếm giải 
pháp hòa bình, toàn diện, phù hợp với 
ý chí và nguyện vọng của người dân 
Myanmar.

Đại diện Việt Nam đánh giá cao nỗ 
lực của Chủ tịch ASEAN và đặc phái 
viên của ASEAN về Myanmar, hoan 
nghênh sự phối hợp chặt chẽ giữa LHQ 
và ASEAN trong việc đảm bảo hỗ trợ 
nhân đạo, đồng thời kêu gọi cộng đồng 
quốc tế tiếp tục ủng hộ ASEAN phát 
huy vai trò trung tâm và dẫn dắt trong 
việc giúp đỡ Myanmar thúc đẩy giải 
pháp hòa bình.       (Theo TTXVN)

Trung Quốc xây cung thiên văn cao nhất thế giới
Trung Quốc cho khởi công xây dựng 

cung thiên văn ở độ cao 3.650 m so với 
mực nước biển hôm 12.6 ở khu tự trị 
Tây Tạng.

Theo Phó Giám đốc Sở KH&CN Tây 
Tạng Wang Junjie, cung thiên văn sẽ 
có tổng diện tích sàn là 11.571 m2, với 
phong cách kiến trúc lấy cảm hứng từ 
một thiên thạch.

Công trình sẽ được đặt tại cánh phía 
Đông của Bảo tàng Khoa học Tự nhiên 
Tây Tạng ở TP Lhasa, thủ phủ của khu 

tự trị. Khi hoàn thành, nó sẽ trở thành 
cung thiên văn cao nhất thế giới, nằm 
trên mực nước biển 3.650 m, cao hơn 
773 m so với Pic du Midi, cung thiên 
văn cao nhất châu Âu ở Pháp (2.877 m).

Cung thiên văn Tây Tạng dự kiến 
mở cửa vào năm 2024 và tiếp đón hơn 
100 nghìn du khách mỗi năm. Dự án 
sẽ mở ra cánh cửa mới cho hành trình 
khám phá vũ trụ không ngừng của 
Trung Quốc.

(Theo VnExpress.net)
Cung thiên văn sẽ nằm ở phía Đông của Bảo tàng 
Khoa học Tự nhiên Tây Tạng.                      Ảnh: CGTN

Nigeria: Các tay súng đã bắt cóc 40 người 
ở bang Zamfara

Iran: Rò rỉ hóa chất 
tại nhà máy, 
trên 130 người 
nhập viện

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA 
ngày 14.6 đưa tin trên 130 người đã 
phải nhập viện vì khó thở sau vụ rò rỉ 
hóa chất xảy ra tại một nhà máy ở miền 
Nam Iran.

Hãng thông tấn Iran IRNA cho biết 
cơ quan chức năng đã triển khai cuộc 
điều tra để làm rõ nguyên nhân gây rò 
rỉ khí nitơ từ nhà máy sản xuất natri 
cacbonat ở TP Firuzabad, tỉnh Fars. Giới 
chức tỉnh Fars cho biết hầu hết những 
người phải nhập viện gặp vấn đề về hô 
hấp do khí nitơ gây ra, rất may không 
trường hợp nào tử vong được ghi nhận 
và hầu hết những người nhập viện đã 
được xuất viện. 

Được khai trương vào năm 2020, nhà 
máy Firuzabad Sodium Carbonate có 
công suất sản xuất đạt 320 nghìn tấn 
natri cacbonat mỗi năm. (Theo Vietnam+)

Một bà mẹ vui mừng gặp lại con gái sau khi nữ 
sinh này được bọn bắt cóc thả tại Kaduna, Tây Bắc 
Nigreia ngày 25.7.2021.           Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13.6, cảnh sát Nigeria cho 
biết các tay súng đã bắt cóc 40 người 
ở phía Tây Bắc bang Zamfara.

Phát ngôn viên cảnh sát  bang 
Zamfara Muhammad Shehu cho 
biết vụ tấn công xảy ra hai ngày 
trước đó trên tuyến đường cao tốc 
nối bang này với bang láng giềng 
Sokoto.

Hiện nhà chức trách đang nỗ lực 
xác định danh tính và giải cứu các 
con tin.

Theo truyền thông địa phương, các 
nạn nhân đang trở về bang Zamfara 
sau khi dự một đám cưới ở khu vực 
Tambuwal của bang Sokoto.

Những đối tượng nam giới có vũ trang 
đã lập rào chắn trên đường cao tốc, chặn 
họ lại và sau đó đưa đi. (Theo Báo Tin Tức)

TIN VẮN
 Tổng thống Ba Lan Duda nói rằng, 

việc viện trợ quân sự cho Ukraine đã làm 
cạn kiệt kho vũ khí của Warsaw.
  Theo Reuters, ngày 14.6, Thủ 

tướng Ethiopia Abiy Ahmed tuyên bố 
chính quyền liên bang đã thành lập một 
ủy ban để đàm phán với lực lượng nổi dậy 
ở Tigray - miền Bắc Ethiopia.
 Chính phủ Burkina Faso ngày 13.6 

cho biết có ít nhất 50 dân thường đã thiệt 
mạng trong một cuộc tấn công do các tay 
súng không rõ danh tính tiến hành nhằm 
vào xã Seytenga, thuộc tỉnh Séno.
 Giới chức Mexico ngày 14.6 cho 

biết một nhóm vũ trang đã đánh cắp 20 
container chở hàng, trong đó có một số 
container chở vàng và bạc, tại một cảng 
ở miền Tây Mexico.                     

(Theo TTXVN)


