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Chung một mái nhà, 
ấm tình đoàn kết
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HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ÐBQH TỈNH BÌNH ĐỊNH TẠI KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV: 

Sôi nổi, thiết thực, hiệu quả
Ngày 16.6, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định đã có đóng góp quan trọng vào thành công chung của kỳ họp.

Các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia 
thảo luận tại tổ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Ngân hàng đồng hành 
cùng doanh nghiệp 
Nhằm giúp DN, người dân vay vốn với 
lãi suất hợp lý để tái đầu tư khôi phục 
và phát triển sản xuất kinh doanh, hiện 
nay các ngân hàng đang tích cực triển 
khai gói hỗ trợ 2% lãi suất tiền vay theo 
Thông tư 03/2022 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam. 

l
DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN AN LÃO NĂM 2022:

Đồng bộ, linh hoạt, 
sát thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u3

HƠN 600 NGHỆ NHÂN, DIỄN VIÊN, VĐV THAM GIA NGÀY HỘI VH-TT 
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TỈNH BÌNH ĐỊNH

u8

“Đá tặc” lộng hành 
tại núi Hòn Chà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u4
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Bình Định

(BĐ) - Tối 16.6, tại SVĐ 
huyện Vĩnh Thạnh, Sở VH&TT 
phối hợp cùng UBND huyện 
Vĩnh Thạnh tổ chức khai mạc 
Ngày hội Văn hóa - Thể thao 
(VH-TT) các dân tộc thiểu số 
miền núi tỉnh Bình Định lần 
thứ XVI - năm 2022. 

Dự lễ khai mạc có các đồng 
chí Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy: Trần Văn Thọ - Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 
Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần 
Cang - Trưởng Ban Nội chính 
Tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Thanh -  
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh; Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; 
các đồng chí nguyên lãnh đạo 
tỉnh, đại diện các sở, ngành; 
cùng hơn 600 nghệ nhân, diễn 
viên, VĐV của 6 đoàn VH-TT 
các huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, 
Hoài Ân, Phù Cát, Vân Canh, 
Tây Sơn.

Phát biểu khai mạc, ông 
Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở 
VH&TT - Trưởng ban tổ chức 
Ngày hội VH-TT các dân tộc 
thiểu số miền núi tỉnh lần thứ 
XVI - năm 2022, cho biết: Bình 
Định tự hào là vùng đất có bề 
dày lịch sử và truyền thống văn 
hóa lâu đời, là vùng đất sinh 

(BĐ) - Ngày 16.6, Ban Chỉ 
đạo diễn tập tỉnh tổ chức hội 
nghị tập huấn cho khung diễn 
tập khu vực phòng thủ (KVPT) 
TX An Nhơn năm 2022.

Tại hội nghị, các thành phần 
trong khung diễn tập KVPT  
TX An Nhơn đã được Cơ quan 
Thường trực Ban Chỉ đạo diễn 
tập tỉnh hướng dẫn, bồi dưỡng 
các nội dung: Hiểu biết chung 

về KVPT và diễn tập KVPT, 
trình tự chuyển địa phương 
vào các trạng thái quốc phòng, 
tổ chức và thực hành tác chiến 
phòng thủ; một số vấn đề về tổ 
chức và thực hành thiết quân 
luật cấp xã trong diễn tập 
KVPT cấp huyện. Riêng các 
khối Đảng, Mặt trận - đoàn 
thể, chính quyền, Ban CHQS 
thị xã và CA thị xã được tập 

huấn thêm nội dung hoạt động 
của khối mình trong chuyển 
địa phương vào các trạng thái 
quốc phòng, tác chiến phòng 
thủ và nội dung chính các 
cuộc họp của khối trong diễn 
tập KVPT. Ngoài ra, Cơ quan 
Thường trực Ban Chỉ đạo diễn 
tập tỉnh cũng sẽ hướng dẫn, 
bồi dưỡng riêng theo chuyên 
ngành từng vai tập.

Diễn tập KVPT TX An Nhơn 
năm 2022 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. Thời gian dự kiến tổ 

chức diễn tập vào giữa tháng 7.
Qua tập huấn nhằm nâng 

cao nhận thức, thống nhất một 
số nội dung chủ yếu liên quan 
đến công tác diễn tập KVPT, 
làm cơ sở để các ngành, địa 
phương, cơ quan, đơn vị tiến 
hành xây dựng đúng, đủ hệ 
thống văn kiện phục vụ diễn 
tập KVPT đạt mục đích, yêu 
cầu đề ra.                XUÂN NHÂM

Hơn 600 nghệ nhân, diễn viên, VĐV tham gia 
Ngày hội VH-TT các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định

(BĐ) - Ngày 15.6, UBND 
tỉnh có Công văn số 3340/
UBND-KSTT về việc triển khai 
các giải pháp nâng cao Chỉ số 
cải cách hành chính (CCHC) và 
Chỉ số hài lòng về sự phục vụ 
hành chính của tỉnh.

Theo đó, sau khi xem xét 
nội dung Báo cáo số 72/BC-
SNV ngày 1.6.2022 của Sở Nội 
vụ về kết quả Chỉ số CCHC và 
Chỉ số hài lòng của người dân 
và tổ chức đối với sự phục vụ 
của các cơ quan hành chính 
nhà nước năm 2021, Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến: Giao 
các Sở: Tư pháp, Tài chính, 
TT&TT, KH&CN, KH&ĐT, 
Văn phòng UBND tỉnh theo 
chức năng, nhiệm vụ được 
giao, hướng dẫn các cơ quan 
đơn vị ,  địa phương khắc 
phục những tồn tại, hạn chế 
đối với các tiêu chí, tiêu chí 

thành phần còn giảm điểm so 
với năm 2020; đồng thời, tập 
trung cải thiện chất lượng các 
lĩnh vực thuộc các tiêu chí, 
tiêu chí thành phần chưa đạt 
điểm số tối đa, nhằm góp 
phần nâng cao hơn nữa kết 
quả hai chỉ số này của tỉnh 
trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu các sở, ban, ngành thuộc 
t ỉnh,  các  cơ  quan Trung 
ương đóng trên địa bàn tỉnh 
và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố chủ động rà soát, 
triển khai ngay việc khắc phục 
những tồn tại, hạn chế và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công 
tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, 
địa phương mình.

Theo báo cáo của Sở Nội 
vụ, kết quả Chỉ số CCHC 
năm 2021 của tỉnh cho thấy có 
4/8 lĩnh vực ở vị trí thấp hơn  

năm 2020, gồm: Xây dựng và 
nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức; 
Cải cách tài chính công; Hiện 
đại hóa hành chính; Tác động 
của cải cách hành chính đến 
người dân, tổ chức và phát 
triển KT-XH của tỉnh.

Đối với Chỉ số hài lòng của 
người dân và tổ chức đối với sự 
phục vụ của các cơ quan hành 
chính nhà nước năm 2021, có 
những vấn đề cần quan tâm 
hơn nữa như: Chỉ số hài lòng 
về công chức giải quyết thủ 
tục hành chính đạt 87.18%, 
thấp hơn giá trị trung bình 
chung của cả nước (88.25%); 
Chỉ số hài lòng về tiếp nhận, 
xử lý phản ánh kiến nghị 
đạt 80.72%, thấp hơn giá trị 
trung bình chung của cả nước  
(80.90%)...                     

  HOÀI THU

(BĐ) - Ngày 16.6, UBND 
tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức 
Hội nghị kết nối cung - cầu 
hàng Việt Nam tại Bình Định 
năm 2022. Hội nghị sẽ diễn ra 
tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào 
ngày 24.6, do Bộ Công Thương 
và UBND tỉnh Bình Định phối 
hợp tổ chức.

Hội nghị nhằm hưởng ứng 
cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
do Bộ Chính trị phát động, tăng 
cường hơn nữa các hoạt động 
liên kết các vùng miền, trao đổi, 
hợp tác, hợp tác cung ứng, tiêu 
thụ hàng hóa, dịch vụ giữa các 
tỉnh, thành trên cả nước.

Hội nghị có sự tham dự của 
các hội/hiệp hội DN, ngành 
hàng, DN, HTX, cơ sở sản xuất, 
thu mua; DN trong hệ thống 

phân phối, kinh doanh siêu thị 
và trung tâm thương mại; DN 
kinh doanh thương mại điện 
tử; DN xuất nhập khẩu; DN 
logistics trên địa bàn cả nước…

Trong khuôn khổ hội nghị 
cũng sẽ tổ chức trưng bày, 
quảng bá sản phẩm lợi thế, 
đặc sản, đặc trưng của các tỉnh, 
thành phố trong cả nước, tập 
trung vào các sản phẩm: Hàng 
nông lâm sản, thủy hải sản, thực 
phẩm chế biến, đồ uống, gạo, 
sản phẩm gia vị, các loại trái cây, 
rau, củ quả phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng, ưu tiên sản phẩm đạt 
các tiêu chuẩn OCOP, VietGAP, 
GlobalGAP; các sản phẩm tiêu 
dùng, nguyên liệu phục vụ 
sản xuất, ưu tiên sản phẩm tiết 
kiệm năng lượng, thân thiện  
với môi trường…          HẢI YẾN

Hội nghị kết nối cung - cầu 
hàng Việt Nam tại Bình Định 
sẽ diễn ra vào ngày 24.6

Triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số 
cải cách hành chính tỉnh Bình Định

Tập huấn khung diễn tập khu vực phòng thủ TX An Nhơn

sống của các dân tộc anh em: 
Kinh, Bana Kriêm, Chăm H’roi, 
H’re… với lối sống và phong 
tục tập quán có nhiều sắc thái 
độc đáo, đa dạng, đã làm nên 
nét đặc trưng riêng đậm chất 
nhân văn và thượng võ của 
văn hóa Bình Định. Tiếp nối 
truyền thống văn hóa của quê 
hương, những năm qua, Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, 
chỉ đạo và triển khai thực hiện 
nhiều chương trình, kế hoạch 
phát triển KT-XH vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền 

núi của tỉnh, trong đó có các 
đề án, chính sách về bảo tồn 
và phát huy di sản văn hóa 
các dân tộc miền núi. Trong 
đó, Ngày hội VH-TT các dân 
tộc thiểu số miền núi là một 
trong những hoạt động thiết 
thực và có sức cuốn hút mạnh 
mẽ, được tổ chức luân phiên  
2 năm/lần tại các huyện trung 
du và miền núi trong tỉnh, đã 
trở thành sinh hoạt văn hóa tinh 
thần không thể thiếu của đồng 
bào các dân tộc Ba na, Chăm 
H’roi, H’re trên địa bàn tỉnh. 

“Thông qua Ngày hội, 
những sắc thái văn hóa truyền 
thống của các dân tộc được 
khôi phục, bảo tồn, phát huy 
và nâng cao ở nhiều lĩnh vực, 
như: Các lễ hội dân gian, dân 
ca, dân vũ, dân nhạc, văn hóa 
ẩm thực, phong tục tập quán, 
cùng những hoạt động VH-
TT khác...; góp phần tích cực 
trong việc xây dựng đời sống 
văn hóa cơ sở, từng bước cải 
thiện và nâng cao đời sống văn 
hóa tinh thần của đồng bào, 
hướng đến mục tiêu phát triển 

bền vững trong cộng đồng các 
dân tộc thiểu số trên địa bàn 
tỉnh. Đồng thời, đây là dịp để 
các đoàn giao lưu, trao đổi văn 
hóa, giới thiệu vốn văn hóa đặc 
sắc, phong phú, độc đáo của các 
dân tộc anh em, tăng cường 
tình đoàn kết gắn bó giữa các 
dân tộc miền núi...”, ông Chánh 
khẳng định. 

Sau nghi thức đánh trống 
khai mạc Ngày hội của Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, các 
nghệ nhân, diễn viên của 6 
đoàn VH-TT các huyện bước 
vào phần thi biểu diễn nghệ 
thuật truyền thống.

Trước đó, trong ngày 16.6, 
Ngày hội đã diễn ra các hoạt 
động: Triển lãm ảnh, bản đồ 
và tư liệu “Hoàng Sa, Trường 
Sa của Việt Nam - Những bằng 
chứng lịch sử và pháp lý, dựng 
trại, thi đấu bóng đá, đẩy gậy, 
sơ tuyển người đẹp miền núi…
l  Chiều cùng ngày, các 

đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại 
diện các sở, ngành, địa phương 
trong tỉnh và một số tỉnh bạn đã 
dâng hoa Tượng đài Khởi nghĩa 
Vĩnh Thạnh. Các đại biểu dành 
một phút mặc niệm, thành kính 
dâng hoa tưởng nhớ các anh 
hùng liệt sĩ, đồng bào đã anh 
dũng hy sinh vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc.

TRỌNG LỢI - NGỌC NHUẬN

Diễn viên 
của 6 đoàn  

VH-TT tham 
dự Ngày hội 

biểu diễn 
cồng chiêng 

tại lễ khai 
mạc. 
Ảnh: 

TRỌNG LỢI



    3THỨ SÁU, 17.6.2022 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Diễn tập khu vực phòng 
thủ (KVPT) huyện An Lão năm 
2022 có quy mô một bên, một 
cấp trên bản đồ và ngoài thực 
địa, thực binh có bắn đạn thật. 
Nội dung được chia làm 3 giai 
đoạn, gồm: 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.

Cả hệ thống chính trị 
vào cuộc

Để cuộc diễn tập đạt kết quả 
tốt, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện 
An Lão đã quán triệt, triển khai 
thực hiện nghiêm chỉ thị, hướng 
dẫn, kế hoạch diễn tập và xác 
định rõ đây là nhiệm vụ chính 
trị trọng tâm của huyện trong 
năm 2022. 

Ông Đỗ Tùng Lâm - Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 
diễn tập huyện An Lão - cho 
hay: “Ngay sau khi có Chỉ thị 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
diễn tập KVPT năm 2022, huyện 
đã khẩn trương xây dựng kế 
hoạch; hoàn chỉnh hệ thống 
văn kiện và tổ chức bồi dưỡng, 
huấn luyện các lực lượng tham 
gia diễn tập theo từng chuyên 
ngành và cương vị, chức trách 
được giao. Chúng tôi cũng chú 
trọng gắn lý thuyết trong kịch 
bản vào tình huống thực tế tại 
địa phương bảo đảm cụ thể, 
linh hoạt, thiết thực”. 

Một trong những điểm 
nổi bật trong diễn tập KVPT 
huyện An Lão là công tác 
chuẩn bị được triển khai đồng 
bộ, nghiêm túc, đảm bảo đầy 
đủ vật chất, công trình phục 
vụ cho các nội dung diễn tập. 
Đồng thời, các lực lượng tham 
gia diễn tập cũng nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, thực hiện 
tốt chức năng, nhiệm vụ theo 
phân công. Đơn cử, trong nội 
dung thực binh, lực lượng dự 
bị động viên, dân quân cơ động 
dù thuộc nhiều ngành nghề, độ 
tuổi nhưng đều sắp xếp công 
việc, hăng hái tham gia huấn 
luyện và diễn tập. 

Anh Tướng Hải Đại, chiến sĩ 
dự bị động viên thuộc Tiểu đoàn 
Bộ binh 157, bày tỏ: “Chúng tôi 

DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN AN LÃO NĂM 2022:

Đồng bộ, linh hoạt, sát thực tế
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, huyện An Lão đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động 

sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022; thể hiện 
rõ cơ chế “Ðảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu”.

đều xác định rõ trách nhiệm, 
nghĩa vụ của mình khi đất nước 
có chiến tranh. Đặc biệt, được 
huấn luyện và trực tiếp tham 
gia thực binh với các tình huống 
chiến đấu như thật đã giúp tôi 
nâng cao trình độ kỹ chiến thuật 
và khả năng sẵn sàng chiến đấu 
khi được huy động”.

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ 
đạo diễn tập tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh đánh giá: Kết quả lớn 
nhất của diễn tập KVPT huyện 
An Lão năm 2022 là huyện đã 
huy động được sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính trị 
cùng nhân dân tham gia. Từ đó, 
làm chuyển biến rõ rệt về nhận 
thức của đội ngũ cán bộ các cấp, 
các ngành, đơn vị và nhân dân 
trong huyện về nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh, xây dựng KVPT 
và có thêm kinh nghiệm để xử 
lý tình huống xảy ra.

Nghiêm túc, linh hoạt, 
sát thực tế

Theo đánh giá của Ban Chỉ 
đạo diễn tập tỉnh, quá trình diễn 
tập, các nội dung của từng giai 
đoạn, từng vấn đề huấn luyện 
được thể hiện đúng trình tự; 
vai trò lãnh đạo của Đảng, điều 
hành của chính quyền được thể 
hiện trong quá trình tổ chức, 
vận hành đúng cơ chế theo tinh 
thần Nghị quyết số 28-NQ/TW 
ngày 22.9.2008 của Bộ Chính trị 
(khóa X) “về tiếp tục xây dựng 

các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương thành KVPT vững 
chắc trong tình hình mới”. 

Các lực lượng tham gia diễn 
tập linh hoạt, sáng tạo và nắm 
chắc nguyên tắc, chức năng, 
nhiệm vụ của từng cấp, ngành, 
từng cơ quan, đơn vị, vận dụng 
vào tình hình thực tiễn của địa 
phương để giải quyết tốt các 
tình huống giả định đặt ra.

Trong nội dung diễn tập vận 
hành cơ chế, vai trò lãnh đạo 
của cấp ủy, hoạt động điều hành 
của chính quyền được khẳng 
định qua hệ thống văn bản chỉ 
đạo. Các ban, ngành, đoàn thể 
tham gia diễn tập nắm chắc nội 
dung, chức năng nhiệm vụ, đề 
xuất, tham mưu kịp thời các giải 
pháp. Nhiều cuộc họp phát huy 
được trí tuệ tập thể trong thảo 
luận, kết luận, nội dung ngắn 
gọn, gắn tình huống đặt ra với 
thực tế địa phương. 

“Trong nội dung này, huyện 
An Lão đã vận hành nhuần 
nhuyễn cơ chế Đảng lãnh đạo, 
chính quyền điều hành, cơ quan 
quân sự, CA làm nòng cốt, phối 
hợp với các ban, ngành, đoàn 
thể làm tham mưu trong việc 
chuyển hoạt động địa phương 
sang thời chiến”, đại tá Nguyễn 
Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh, nhận định.

Với sự chuẩn bị chu đáo, 
tổ chức huấn luyện, luyện tập 
nghiêm túc, kỹ lưỡng, các nội 
dung thực binh có bắn đạn thật, 

thiết quân luật cũng đã diễn ra 
nhịp nhàng, đúng nguyên tắc 
và sát thực tế. Trực tiếp theo dõi 
và chỉ đạo thực binh, đại tá Trần 
Thanh Hải - Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng 
ban Thường trực Ban Chỉ đạo 
diễn tập tỉnh - nhìn nhận: “Sau 
nhiều năm, nội dung diễn tập 
chiến thuật thực binh có bắn 
đạn thật mới được đưa vào nội 
dung diễn tập KVPT cấp huyện. 
Đây là hình thức huấn luyện 
cao nhất, toàn diện nhất trong 
huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 
của LLVT. Yêu cầu về độ khó 
cao nhưng trong quá trình thực 
binh, hành động chiến đấu của 
các lực lượng khẩn trương, hiệp 
đồng chiến đấu chặt chẽ. Các 
phân đội đã vận dụng linh hoạt 
kỹ chiến thuật vào điều kiện địa 
hình, tình huống tập và đảm 
bảo an toàn về người, vũ khí 
trang bị”.

Từ kết quả đó, Ban Chỉ đạo 
diễn tập tỉnh đánh giá huyện 
An Lão đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT 
năm 2022. Đồng thời, đề nghị 
sau cuộc diễn tập này, huyện 
An Lão phải tổ chức rút kinh 
nghiệm chặt chẽ, toàn diện; kịp 
thời bổ sung, điều chỉnh quyết 
tâm tác chiến phòng thủ, các 
văn kiện cơ bản, kế hoạch bảo 
đảm của huyện phục vụ tốt cho 
nhiệm vụ phát triển KT-XH và 
củng cố quốc phòng, an ninh.

HỒNG PHÚC

Khẩu đội 
súng đại 
liên tham 
gia thực 
binh có 
bắn đạn 
thật tại 
diễn tập.                                                                                                  
Ảnh: H.P

l Trong hai ngày 15 - 16.6, 
tại TP Quy Nhơn, Sở LĐ-TB&XH 
tổ chức Hội thảo tập huấn nâng 
cao năng lực cho đội ngũ cán 
bộ làm công tác bình đẳng giới 
năm 2022 với chủ đề: Lồng ghép 
vấn đề bình đẳng giới trong 
hoạch định chính sách. Tham dự 
Hội thảo tập huấn có hơn 160 
cán bộ phụ trách công tác bình 
đẳng giới và vì sự tiến bộ của 
phụ nữ đến từ 159 xã, phường, 
thị trấn trong tỉnh; gần 50 lãnh 
đạo, cán bộ phòng LĐ-TB&XH và 
chuyên viên phụ trách công tác 
bình đẳng giới của các sở, ban, 
ngành, tổ chức chính trị - xã hội, 
đoàn thể của tỉnh. NGỌC TÚ
l Đảng ủy, HĐND, UBND, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 
Tam Quan Nam (TX Hoài Nhơn)
sáng 16.6 tổ chức lễ phát động 
cao điểm hưởng ứng phong trào 
Đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ  
niệm 75 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) và 
vinh danh các tập thể cá nhân 
tiêu biểu trong phong trào Đền 
ơn đáp nghĩa. Tại buổi lễ, các DN, 
cơ quan, đơn vị, cá nhân trong 
và ngoài phường đã đóng góp 
vào quỹ Đền ơn đáp nghĩa của 
phường hơn 160 triệu đồng. 

THÁI NGÂN
l Ngày 15.6, Lữ đoàn pháo 

binh 572 phối hợp với chính 
quyền xã Mỹ Trinh (huyện Phù 
Mỹ) tổ chức nghiệm thu, bàn giao 
nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê 
Thị Hằng (thôn Trung Hội, xã Mỹ 
Trinh) là thương binh, khó khăn 
về nhà ở. Tổng kinh phí xây dựng 
nhà hơn 120 triệu đồng; trong 
đó Lữ đoàn pháo binh 572 hỗ 
trợ 40 triệu đồng, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam xã Mỹ Trinh trích quỹ 
Vì người nghèo hỗ trợ 10 triệu 
đồng, UBND xã hỗ trợ một số vật 
liệu xây dựng. THANH TRỌN
l Hội CTĐ huyện Phù Mỹ 

sáng 16.6 phối hợp với Ban đại 
diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh đã 
trao 20 chiếc xe lăn (3 triệu đồng/
chiếc) và 20 suất quà (350 nghìn 
đồng/suất) cho 20 người khuyết 
tật trên địa bàn huyện; trao 150 
suất quà (350 nghìn đồng/suất) 
cho người dân có hoàn cảnh khó 
khăn. Nguồn kinh phí tặng quà, 
xe lăn do Phật giáo Hòa Hảo  
TP Cần Thơ hỗ trợ. HẰNG NGA
l Chiều 16.6, Hội Bảo trợ 

người khuyết tật và trẻ em mồ 
côi TP Hồ Chí Minh và các nhà 
hảo tâm phối hợp với Phòng LĐ-
TB&XH huyện Tây Sơn tổ chức trao 
33 suất quà (trị giá 1,5 triệu đồng/
suất) cho trẻ em mồ côi và người 
khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn trên địa bàn huyện. 

VĂN PHONG

(BĐ) - Đây là một trong 
những nội dung được chú 
trọng đề cập tại buổi làm việc 
giữa đoàn giám sát của Ban 
Pháp chế HĐND tỉnh với CA 
tỉnh về công tác phòng, chống 
tội phạm, vi phạm pháp luật 6 
tháng đầu năm 2022 và nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2022, vào 
chiều 16.6.

Báo cáo tại buổi làm việc 
cho thấy, tình hình tội phạm và 
vi phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh tuy có lúc, có nơi còn xảy 
ra những vụ án đặc biệt nghiêm 
trọng, song về cơ bản tình hình 
ANTT địa bàn luôn được giữ 
vững. Với vai trò là lực lượng 
nòng cốt, CA tỉnh đã tích cực, 
chủ động nắm tình hình, tham 
mưu cấp ủy, chính quyền ban 
hành nhiều chương trình công 
tác, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn. Do vậy, công 

tác phòng, chống tội phạm, vi 
phạm pháp luật trên các lĩnh 
vực đạt kết quả tốt. Cụ thể, đã 
điều tra khám phá các tội phạm 
về trật tự xã hội đạt 87,24%. Bên 
cạnh đó, trong công tác phòng 
ngừa tội phạm đã huy động 
được sức mạnh tổng hợp của 
hệ thống chính trị, đẩy mạnh 
xây dựng phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Tại buổi làm việc, các thành 
viên của đoàn giám sát cũng 

nêu ý kiến cần làm rõ thêm 
nguyên nhân phát sinh tội 
phạm. Công tác phòng ngừa 
cũng không chỉ tập trung ở 
đối tượng tiền án, tiền sự mà 
cần làm rõ thêm các đối tượng 
manh nha, tiềm ẩn để có sự chủ 
động hơn trong phòng, chống 
tội phạm.

Phát biểu kết luận, Trưởng 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh 
Phạm Hồng Sơn - Trưởng đoàn 
giám sát đánh giá cao và ghi 

nhận những kết quả đã đạt được 
trong công tác đảm bảo ANTT, 
phòng, chống tội phạm và tệ nạn 
xã hội của lực lượng CA tỉnh 
trong thời gian qua; đề nghị CA 
tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần 
vì nước quên thân, vì dân phục 
vụ, khắc phục các hạn chế, góp 
phần giữ vững và ổn định tình 
hình an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, tạo môi trường 
thuận lợi thúc đẩy KT-XH của 
tỉnh phát triển.                 K.ANH

Tiếp tục các giải pháp hiệu quả để đảm bảo ANTT địa bàn

TIN VẮN
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Gọi điện tới đường dây 
nóng Báo Bình Định sáng 16.6, 
người dân ở tổ 1 (khu phố 2, 
phường Bùi Thị Xuân, TP Quy 
Nhơn), phản ánh: Thời gian 
qua, nhiều người ngang nhiên 
đưa máy móc, phương tiện cơ 
giới vào núi Hòn Chà (địa phận 
phường Bùi Thị Xuân) khai 
thác đá trái phép. Trong số đó, 
các ông: Hoàng (ở phường Bùi 
Thị Xuân), Ba Lý, Tư “bụng”, 
Hà, Khâm (ở huyện Tuy Phước) 
là người đứng ra quản lý, chỉ 
đạo việc khai thác. 

Đá sau khi khai thác được 
những người này sử dụng đội 
xe “bò vàng” (loại phương 
tiện độ chế, có tời, chuyên vận 
chuyển gỗ) vận chuyển xuống 
núi đưa đi tiêu thụ. Một số DN 
hoạt động trong lĩnh vực khai 
thác, chế biến đá granite tại 
Khu công nghiệp Phú Tài đã 
tiêu thụ lượng đá này. Việc làm 
này diễn ra trong thời gian dài 
nhưng chưa được ngăn chặn, 
xử lý dứt điểm. 

Đặc biệt gần đây, những 
người khai thác đá trái phép 
còn cản trở, không cho người 
dân địa phương lên núi Hòn 
Chà khai thác cây keo, bạch 
đàn, khiến những người có keo, 
bạch đàn trồng tại đây bất bình; 
giữa họ và “đá tặc” đã xảy ra 
tranh chấp, xô xát.

Ông N. (ở khu phố 2, 
phường Bùi Thị Xuân) bức xúc 
nói: “Những người này khai 
thác đá trái phép còn ngang 
nhiên cản trở người dân vào 
núi khai thác cây trồng. Phải 
chăng có người “chống lưng” 
nên họ lộng hành như vậy?”.

Ngay trong sáng 16.6, người 
dân địa phương đưa phóng 
viên Báo Bình Định vào khu 
vực đang khai thác đá trái 

Tu y ế n  k ê n h  m ư ơ n g  
TX 2 phục vụ tưới tiêu cho 3 xã: 
Nhơn Tân, Nhơn Thọ, Nhơn 
Lộc (TX An Nhơn) nhưng 
không được nạo vét thường 
xuyên nên bị bồi lấp, tắc nghẽn 
dòng chảy. Mỗi khi mưa bão, 
hệ thống kênh thoát nước rất 
chậm, gây ngập úng kéo dài, 
ảnh hưởng đến việc sản xuất 
của người dân.

Ông Nguyễn Công Thành 
(ở thôn An Thành, xã Nhơn 
Lộc), phản ánh: Đoạn kênh 
từ thôn An Thành đến thôn 
Trường Cửu (xã Nhơn Lộc) là 
cuối nguồn, phục vụ tưới tiêu 
cho 60 ha lúa của nông dân 2 
xã Nhơn Lộc và Nhơn Thọ. 
Thế nhưng, các năm gần đây 
kênh không được nạo vét, gia 
cố bờ, phát dọn bụi rậm nên 
cây cối, kể cả rác thải sinh hoạt 
của người dân đổ xuống kênh 
gây bồi lấp, dòng chảy thường 
xuyên tắc nghẽn. Sau khi gieo 
sạ, nước từ kênh tràn vào ruộng 
làm hư giống, phải sạ đi sạ lại 
nhiều lần, gây thiệt hại tài sản 
của nông dân.

Phát hiện vụ vận 
chuyển hàng cấm 
là thuốc diệt cỏ

Ngày 16.6, Phòng Cảnh sát 
kinh tế (CA tỉnh) cho biết đã 
củng cố, chuyển hồ sơ và tang 
vật vụ vận chuyển hàng cấm 
sang Cơ quan điều tra để khởi 
tố vụ án.

Cuối tháng 5 vừa qua, Phòng 
Cảnh sát kinh tế phối hợp với 
Trạm CSGT Tuy Phước tiến 
hành dừng và kiểm tra hàng hóa 
trên ô tô tải mang biển kiểm soát 
29H-063.14 vận chuyển hàng 
từ TP Hồ Chí Minh đi TP Hà 
Nội. Qua kiểm tra, tổ công tác 
phát hiện trên xe có hàng cấm 
là thuốc diệt cỏ, gồm 310 can, 
tổng thể tích 1.395 lít thuốc diệt 
cỏ hiệu Lion Angkor và 390 chai 
thuốc diệt cỏ hiệu ACO 600SL. 
Đây là 2 loại thuốc diệt cỏ có 
hoạt chất nằm ngoài danh mục 
thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng tại Việt Nam.  

Hội đồng định giá tài sản 
xác định tổng trị giá hàng hóa 
tạm giữ là gần 197 triệu đồng. 

T.LONG

“Đá tặc” lộng hành tại núi Hòn Chà

 Nhiều vạt núi Hòn Chà bị sạt lở nham nhở do ảnh hưởng 
của hoạt động khai thác đá trái phép.                      Ảnh: C.L

UBND tỉnh vừa ban hành 
văn bản giao CA tỉnh tiếp tục 
triển khai các biện pháp nghiệp 
vụ, nắm tình hình, kịp thời phát 
hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật 
đối với hoạt động khai thác và 
vận chuyển khoáng sản trái 
phép tại khu vực núi Hòn Chà. 

UBND tỉnh giao Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh có biện pháp 
giám sát, phát hiện, xử lý kịp 
thời đối với các DN trong Khu 
công nghiệp Phú Tài tiếp tay, 
tiêu thụ khoáng sản từ hoạt 
động khai thác trái phép tại 
khu vực núi Hòn Chà. Yêu cầu 
Sở TN&MT tăng cường chức 
năng quản lý nhà nước trên 
lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; 
phối hợp với các cơ quan liên 
quan và UBND TP Quy Nhơn 
trong công tác kiểm tra, xử 
lý các hoạt động khai thác 
khoáng sản trái phép tại khu 
vực núi Hòn Chà; tổng hợp, 
báo cáo đề xuất UBND tỉnh 
trước ngày 20.6.

Xe “bò vàng” 
vào núi Hòn 
Chà để vận 
chuyển đá đi 
tiêu thụ. 
Ảnh: C.L

phép tại núi Hòn Chà để xác 
thực thông tin. Đường vào núi 
gập ghềnh, khúc khuỷu nhưng 
được mở khá rộng để phục vụ 
cho việc vận chuyển đá. Hoạt 
động khai thác đá làm nhiều 
vạt núi có diện tích lớn bị sạt 
lở nham nhở.

Tới lưng chừng núi, chúng 
tôi gặp một nhóm người trong 
căn nhà cấp 4 xây trên đất rừng. 
Phía trước căn nhà có 1 chiếc xe 
“bò vàng” đang đậu. Khi chúng 
tôi đang hỏi chuyện nhóm 
người này thì có 2 người đàn 
ông chừng hơn 50 tuổi chạy xe 
máy tới. Hai người này hùng 
hổ xông vào xô đẩy, dọa đánh, 
đuổi phóng viên và người dân 
xuống núi.

Liên quan sự việc này, ông 
Bùi Quang Thủy, Chủ tịch 
UBND phường Bùi Thị Xuân, 
xác nhận: Đúng là có hoạt động 
khai thác đá trái phép tại núi 

Hòn Chà. Địa phương đang 
phối hợp với tổ liên ngành của 
TP Quy Nhơn kiểm tra, ngăn 
chặn, xử lý. “Việc người dân 
phản ảnh bị những người khai 
thác đá trái phép cản trở, không 
cho vào núi Hòn Chà khai thác 
cây trồng, địa phương chưa nắm 
được, do người dân chưa báo 
tới phường”, ông Thủy cho hay.

Theo một lãnh đạo Phòng 

TN&MT TP Quy Nhơn, tổ công 
tác liên ngành của thành phố 
vừa bắt quả tang một trường 
hợp khai thác đá trái phép tại 
núi Hòn Chà, thuộc địa phận 
phường Trần Quang Diệu. Tới 
đây, tổ công tác liên ngành tiếp 
tục phối hợp với chính quyền 
địa phương tăng cường tuần 
tra, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm theo đúng quy 

định pháp luật.
Đề nghị chính quyền các địa 

phương, các ngành chức năng 
liên quan của TP Quy Nhơn và 
tỉnh xử lý kiên quyết, nghiêm 
minh các đối tượng khai thác 
đá trái phép tại núi Hòn Chà, 
không để hành vi xem thường 
pháp luật của các đối tượng này 
tiếp diễn, vừa ảnh hưởng tới 
tình hình ANTT địa phương, 
vừa giảm lòng tin của người 
dân vào chính quyền và các cơ 
quan bảo vệ pháp luật.

CÔNG LUẬN

TX An Nhơn: Kênh TX 2 bị bồi lấp, gây ngập úng

Làm việc với phóng viên, 
ông Đoàn Thành Chung, Giám 
đốc HTXNN 1 Nhơn Lộc, cho 
hay: Có tình trạng ngập úng 
cục bộ tại khu vực đoạn cuối 
kênh qua địa bàn xã Nhơn 
Lộc; vào mùa mưa nước từ đầu 
nguồn đổ về quá lớn, trong khi 
bờ kênh chủ yếu bằng đất nên 
gây xói lở nhiều đoạn, chảy vào 
ruộng lúa của người dân gây 
ngập úng. Mặt khác, do chưa 
được phân công, phân cấp 

quản lý, nên không có đơn vị 
nào chịu trách nhiệm khi đoạn 
kênh này bị tắc nghẽn, phải 
sửa chữa, nạo vét, ngay cả Xí 
nghiệp Thủy lợi 4 cũng cho 
rằng đơn vị không quản lý.

“Chúng tôi mong muốn cấp 
có thẩm quyền phân công, phân 
cấp cho rõ ràng, từ đó đầu tư 
bền vững, phục vụ công tác tiêu 
thoát lũ và cung cấp nước phục 
vụ cho sản xuất nông nghiệp”, 
ông Chung nói.

Theo ông Nguyễn Phước 
Nương, cán bộ kỹ thuật Xí 
nghiệp Thủy lợi 4 (Công ty 
TNHH Khai thác công trình 
thủy lợi Bình Định), tuyến kênh 
này hiện không có tên trong 
danh sách quản lý của đơn vị. 
Cuối năm 2021, Xí nghiệp có 
làm tờ trình gửi Công ty TNHH 
Khai thác công trình thủy lợi 
Bình Định, đề nghị Công ty 
kiến nghị UBND tỉnh quyết 
định chính thức giao cho Xí 
nghiệp quản lý, từ đó mới có 
căn cứ để xin vốn đầu tư, sửa 
chữa, nạo vét. 

“UBND tỉnh đang tổng hợp 
toàn bộ các tuyến kênh liên xã 
trên toàn tỉnh để giao cho Công 
ty TNHH Khai thác công trình 
thủy lợi Bình Định quản lý, làm 
cơ sở bố trí vốn để hàng năm 
đầu tư xây dựng, gia cố. Trong 
khi chờ UBND tỉnh quyết định, 
nếu đoạn nào bị tắc nghẽn, 
Công ty phân bổ một ít kinh 
phí, chúng tôi chỉ xử lý một 
đoạn ngắn thôi, chứ không thể 
nạo vét toàn tuyến được”, ông 
Nương cho hay.          VĂN LƯU

Các cơ quan chức năng kiểm tra tuyến kênh thường xuyên bị sạt lở tại địa bàn xã 
Nhơn Lộc.                                                                                                                                     Ảnh: V.L
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Bình Định

Để giúp nông dân cải tạo 
vườn dừa ta, nâng cao hiệu 
quả kinh tế, đáp ứng nhu cầu 
nguyên liệu cho nhiều ngành 
nghề khác, năm 2021 Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh phối 
hợp với Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp TX Hoài Nhơn 
xây dựng mô hình thâm canh 
dừa theo hướng hữu cơ cho 7 
hộ với vườn dừa có 500 cây tại 
phường Hoài Hảo. 

Qua thực hiện mô hình, các 
hộ đã biết cách ứng dụng đồng 
bộ các giải pháp kỹ thuật bón 
phân, chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh nên cây dừa phục hồi sinh 
trưởng, bộ rễ mới phát triển tốt, 
lá xanh tươi tốt, tỷ lệ đậu quả 
cao hơn, đồng thời chất lượng 
trái dừa cũng vượt trội so với 
trước đó. Năng suất dừa quả 
trong mô hình đạt bình quân 
65 quả/cây/năm (cao hơn dừa 
ngoài mô hình 30 quả/cây/
năm). Đây chính là cơ sở để 
Trung tâm Khuyến nông tiếp 
tục triển khai nhân rộng mô 
hình này tại xã Hoài Châu 
trong năm 2022.

Tổng số cây dừa được cải 
tạo trong mô hình này là 500 
cây, đa phần đã qua nhiều năm 
khai thác nhưng không được 
đầu tư chăm sóc, sản lượng 
giảm sút, chỉ còn khoảng 30 - 
40 quả/cây/năm. 

Ông Dương Minh Trưởng, 1 
trong 15 hộ tham gia mô hình 
ở Hoài Châu, hiện có 35 cây 
dừa ta đã hơn 30 năm tuổi; sau 
nhiều năm khai thác nhưng 
gần như không chăm sóc nên 
sản lượng chỉ còn khoảng 30  

Thâm canh dừa theo hướng hữu cơ
Với khoảng 3.000 ha trồng dừa, TX Hoài Nhơn là địa phương có diện tích dừa nhiều nhất tỉnh. Cây dừa mang lại 

lợi ích về nhiều mặt từ kinh tế cho đến môi trường, cảnh quan cho người dân địa phương. Tuy nhiên trong những 
năm gần đây, diện tích dừa ta ngày càng giảm dần dẫn đến nhiều hệ lụy cho những ngành nghề sử dụng nguyên 
liệu từ dừa. 

quả/năm/cây. Cả vườn dừa chỉ 
cho thu nhập khoảng 15 triệu 
đồng/năm. Khi tham gia mô 
hình, được tập huấn, hướng 
dẫn kỹ thuật, ông Trưởng hiểu 
rõ hơn về nhu cầu dinh dưỡng, 
cách thức cải tạo và tăng sản 
lượng, chất lượng quả dừa.

Ông Phan Ngọc Trương, 
Phó Chủ tịch UBND xã Hoài 
Châu, tâm đắc: Lâu nay, đối 
với cây dừa ta bà con cho rằng 
không cần chăm sóc, hoặc có thì 
cũng chỉ những lúc sâu bệnh 
phá nặng. Việc thiếu đầu tư chu 
đáo dẫn đến năng suất thấp, 
dừa thoái hóa dần. Một số hộ 
có xu hướng chuyển sang các 
cây trồng khác, nhưng được 

sự động viên của các cấp chính 
quyền, đoàn thể, sự quan tâm 
của Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh, hy vọng cây dừa sẽ phát 
triển trở lại và nhân rộng hơn 
trong thời gian sắp tới.

Qua kết quả thực tiễn mô 
hình tại phường Hoài Hảo 
trong năm 2021, cũng như gần 
4 tháng thực hiện mô hình mới 
này tại xã Hoài Châu, người 
trồng dừa đang nhận thức 
được sự cần thiết của việc hỗ 
trợ dinh dưỡng cho cây dừa 
thông qua việc bón phân hợp 
lý, tưới nước cho dừa trong 
mùa khô, cùng với những biện 
pháp chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh sẽ giúp cây phục hồi sinh 

trưởng, chống chịu tốt hơn với 
sâu bệnh gây hại; giảm tình 
trạng nứt trái, rụng trái non. 
Qua đó giúp cho hình thức và 
chất lượng quả dừa cũng cải 
thiện đáng kể.

Bà Võ Nguyễn Bích Thủy, 
cán bộ kỹ thuật Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh cho hay, 
việc triển khai mô hình nhằm 
2 mục tiêu: Khôi phục lại vườn 
dừa ta đã bị phá bỏ do nhiều 
hộ dân chuyển hướng sang 
trồng dừa xiêm; giúp bà con 
thâm canh cây dừa theo hướng 
hữu cơ, tạo ra những sản phẩm 
an toàn phù hợp với thị hiếu 
của thị trường. 

THÀNH NGUYÊN

Người dân chăm sóc, cải tạo cây dừa ta với sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ kỹ thuật.                                                                   Ảnh: T.N

(BĐ) - Ngày 16.6, tại TP Quy Nhơn, 
Sở NN&PTNT triển khai tập huấn kế 
hoạch cấp nước an toàn khu vực nông 
thôn tỉnh Bình Định. Tham gia buổi tập 
huấn là đại diện các đơn vị quản lý, vận 
hành và khai thác công trình nước sinh 
hoạt tập trung khu vực nông thôn; đại 
diện các sở, ban, ngành liên quan, các 
phòng, ban chuyên môn liên quan của 
các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Chương trình tập huấn diễn ra trong 
2 ngày 16 - 17.6, trong đó ngày 16.6 các 
học viên được giới thiệu quy trình cấp 
nước an toàn, thảo luận các nội dung 
liên quan tới kế hoạch cấp nước bền 
vững; giải pháp giảm thất thoát nước 
sạch, cải thiện chất lượng nước đáp ứng 
các tiêu chuẩn theo quy định. Ngày 17.6, 
các học viên tham quan thực tế tại nhà 
máy cấp nước sinh hoạt tập trung huyện 
Phù Cát (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) 
và nhà máy cấp nước sinh hoạt tập trung 
Vĩnh An  - Bình Tường (xã Vĩnh An, 
huyện Tây Sơn). 

Theo Sở NN&PTNT, tính đến cuối 
năm 2021, toàn tỉnh có 129 công trình 
cấp nước tập trung nông thôn; trong 
đó có 16 công trình được đánh giá hoạt 
động bền vững, 1 công trình hoạt động 

tương đối bền vững, 79 công trình hoạt 
động kém bền vững và 33 công trình 
không hoạt động. Từ thực trạng trên cho 
thấy, số công trình cấp nước bền vững 
và tương đối bền vững chiếm tỷ lệ thấp. 

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, 
cấp nước nông thôn đang đối mặt với 
nhiều thách thức: Biến đổi khí hậu, 
nguồn nước có nguy cơ cạn kiệt, suy 
thoái và ô nhiễm, thời tiết cực đoan, tình 
hình mưa bão, lũ lụt xảy ra ở nhiều địa 
phương, gây thiệt hại về hạ tầng cấp 
nước nông thôn; việc quản lý, vận hành 
còn nhiều bất cập, công tác kiểm soát 
chất lượng nước chưa được quan tâm 
đúng mức, tỷ lệ thất thoát nước sạch 
còn ở mức cao…

Từ thực tế đó, Sở NN&PTNT tổ chức 
tập huấn triển khai kế hoạch cấp nước 
an toàn khu vực nông thôn, hướng dẫn 
xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp 
nước an toàn khu vực nông thôn trên địa 
bàn tỉnh, nhằm quản lý bền vững công 
trình cấp nước tập trung và bảo đảm 
cung cấp nước liên tục, đủ lưu lượng và 
chất lượng nước cho người dân sử dụng; 
đồng thời, đặt mục tiêu đến năm 2025 
tỷ lệ thất thoát nước bình quân là 15%. 

THU DỊU

(BĐ) - UBND tỉnh có Văn bản số 
3266/ UBND-KT vào ngày 13.6 đồng ý 
với đề xuất của Sở Xây dựng về vị trí 
các mỏ vật liệu xây dựng và bãi thải dự 
án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy 
Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc 
Dự án xây dựng công trình đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
2021 - 2025, đoạn qua tỉnh Bình Định. 

Cụ thể: 3 vị trí mỏ đất được đề xuất 
gồm: TDPC13 - DD11 (xã Cát Hanh, Cát 
Hiệp, huyện Phù Cát), TDTS23 - DD12 
(xã Tây Bình, huyện Tây Sơn) và 174A 
(Núi Chà Rây) - DD13 (xã Nhơn Tân,  
TX An Nhơn) do Sở TN&MT, UBND 
tỉnh là đơn vị chủ quản. 

8 vị trí bãi thải vật liệu được đề xuất 
gồm: 4 vị trí bãi thải ở huyện Hoài Ân 
(vị trí 1 tại thôn Quang Long, xã Ân 
Mỹ, diện tích 2 ha thuộc đất của Công 
ty TNHH TM&DV TH Hà Sang. Vị trí 
2 tại khu phố Du Tự, thị trấn Tăng Bạt 
Hổ, diện tích 4,4 ha thuộc đất trồng 
rừng sản xuất, trồng cây hằng năm và 
đất trống chưa sử dụng. Vị trí 3 tại thôn 
An Hòa, xã Ân Phong, diện tích 0,6 ha 
đất trồng rừng sản xuất và đất trống 
chưa sử dụng. Vị trí 4 tại thôn An Hậu, 
xã Ân Phong, diện tích 1,2 ha thuộc đất 

trồng lúa và đất trống chưa sử dụng). 
4 vị trí bãi thải ở huyện Tây Sơn thuộc 
đất màu, đất lúa và đất trống chưa sử 
dụng (vị trí 1 tại thôn Thuận Hiệp, xã 
Bình Thuận, diện tích 3,5 ha; vị trí 2 tại 
thôn Thuận Truyền, xã Bình Thuận, 
diện tích 1 ha; vị trí 3 tại thôn Trà Sơn, 
xã Tây An, diện tích 3,6 ha; vị trí 4 tại 
thôn Đồng Quy, xã Tây An, diện tích 
1,7 ha). 

UBND tỉnh giao UBND các huyện 
phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 và 
các đơn vị có liên quan tổ chức lấy ý 
kiến thống nhất cộng đồng dân cư liên 
quan đối với các vị trí bãi đổ vật liệu 
thải trên địa bàn và tổng hợp gửi báo 
cáo cho Sở Xây dựng để trình UBND 
tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. Ban 
Quản lý dự án 85 phối hợp với các địa 
phương có liên quan thống nhất các 
nội dung về đền bù, hoàn trả phần đất 
giao thông theo quy định để phục vụ 
vận chuyển vật liệu đổ thải vào các bãi 
thải; đồng thời, tiếp tục phối hợp với 
các địa phương có liên quan xác định 
vị trí các bãi đổ thải khác để đáp ứng 
đủ nhu cầu đổ vật liệu thải phục vụ dự 
án đường bộ cao tốc. 

CÔNG HIẾU

Tập huấn kế hoạch cấp nước an toàn  
khu vực nông thôn

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư 11 mỏ đất 
và bãi thải vật liệu

(BĐ) - Chiều 16.6, tại SVĐ 
xã An Hòa, huyện An Lão, Sở 
Công Thương khai mạc phiên 
chợ “Hàng Việt về miền núi” 
năm 2022. Phiên chợ diễn ra từ 
ngày 16 - 22.6.

Tham gia phiên chợ có 37 
DN trong và ngoài tỉnh, với 
quy mô 80 gian hàng, bao gồm 
các mặt hàng: Thực phẩm tiêu 
dùng, quần áo, hàng công nghệ 
phẩm, điện gia dụng, gỗ mỹ 
nghệ… Trong đó, có 7 gian 
hàng tiêu chuẩn là sản phẩm 
nông sản, công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, dịch vụ của 
huyện An Lão và 22 gian hàng 
của các DN, HTX, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh trong tỉnh 
tham gia.

Phiên chợ “Hàng Việt về 
miền núi” ở An Lão năm 2022 
là cơ hội để các DN hàng Việt 
Nam trao đổi kinh nghiệm, giới 
thiệu sản phẩm, hiểu thêm nhu 
cầu, thị hiếu của người tiêu 
dùng, nhất là người tiêu dùng 
miền núi. Dịp này, các DN, 
cơ sở làng nghề truyền thống 
của tỉnh có nhiều cơ hội phát 
triển kênh phân phối hàng hóa 
tại địa phương. Phiên chợ lần 
này vừa kích cầu tiêu dùng 
nội địa vừa thỏa mãn nhu 
cầu mua sắm của người dân  
trong huyện.                         

                                HẢI YẾN

80 gian hàng  
tham gia phiên chợ 
“Hàng Việt về miền 
núi” tại An Lão

Một gian hàng tại phiên chợ. 
Ảnh: HẢI YẾN
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

Mở màn Ngày hội là chương 
trình biểu diễn nghệ thuật quần 
chúng của 6 đoàn đến từ các 
huyện: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, 
An Lão, Tây Sơn, Phù Cát, Hoài 
Ân. Cả người diễn và người xem 
cùng đắm mình trong những dòng 
văn hóa; những sắc màu - giai 
điệu - tiết tấu đã tái hiện đời 
sống lao động, văn hóa, nghệ 
thuật, tình đoàn kết các dân 
tộc. Đây không chỉ là dịp để 
các nghệ nhân, diễn viên trình 
diễn, giao lưu các giá trị văn hóa 
truyền thống mà còn là dịp để 
cộng đồng các dân tộc thiểu số 
có thêm cơ hội kết nối và thấu 
hiểu nhau. 

Đậm đà bản sắc 
Tiết mục khai hội - tốp ca 

nam, nữ Đảng trong lòng dân do 
các nghệ nhân, diễn viên đến từ 
đoàn Vân Canh biểu diễn cuốn 
hút cho người xem với những 
câu dân ca Chăm H’roi rộn ràng 
mời gọi: “Làng Chăm ta đây, 
làng Chăm hôm nay, bao lớp lớp 
người đi theo Đảng, Đảng trong 
trái tim ta, Đảng cho ta cuộc sống 
ấm no, dạy con Chăm học hành, 
Đảng sáng soi như ánh mặt trời, 
tia nắng ấm…”. Màn song tấu 
trống đôi kơ-toang của đôi diễn 
viên Văn Mỗn - Văn Định như 
níu chân người ở lại với phong 
cách biểu diễn đầy chất tự sự, 
ngẫu hứng…                                                                                                                                           

Chương trình của đoàn An 
Lão ghi dấu ở tiết mục hội làng 
Mừng ngày hội quê ta, với sự hòa 
âm của 3 loại nhạc cụ truyền 
thống của người H’re. Đó là âm 
thanh chắc khỏe của bộ ba chinh 
tuk; giai điệu mượt mà, dịu dàng 

của bộ chinh tiaq và cả âm thanh 
khỏe khoắn, trầm vang của bộ 
goang… Hình ảnh già làng H’re 
bên ché rượu cần, cây nêu mỗi 
dịp làng vào hội, cùng hình ảnh 
các chàng trai, cô gái H’re với 
trang phục truyền thống bay 
bổng trong điệu múa xoang 
duyên dáng, trẻ trung, sinh 
động đã đem đến cho khán giả 
nhiều cung bậc cảm xúc khác 
nhau, gửi thông điệp tình thân 
ái của đồng dân tộc H’rê đến 
với đồng bào các dân tộc anh 
em khi về tham gia Ngày hội 
lần này. 

Ngoài ra, ca khúc Chiều về 
bên dòng sông Đinh do tam ca 
nữ Y Diễm - Kiều Diễm - Thị 
Linh trình bày, dựa trên làn 
điệu dân ca, phần đệm của dàn 
nhạc cụ chinh tuk và goang của 
người H’re, được thể hiện bằng 
tiếng H’re và tiếng Việt, tạo cho 
người xem ấn tượng nhẹ nhàng, 
thân quen…

Với thông điệp “Hãy gìn giữ 
và bảo tồn bản sắc độc đáo của 
dân tộc mình”, các nghệ nhân, 
diễn viên đoàn Tây Sơn gửi đến 
người xem qua 3 tiết mục biểu 
diễn, gồm: Dân vũ Đi theo con 
suối; độc tấu chiêng Hồn thiêng 
núi rừng do diễn viên Đinh 
Ngắt biểu diễn; vũ hội hóa 
trang, với những điệu xoang 
uyển chuyển mềm mại, tôn 
vinh vẻ đẹp của những bông 
hoa núi rừng. 

Chương trình của các đoàn 
Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Phù Cát 
cũng đã giới thiệu, tôn vinh 
những làn điệu dân ca, nhạc cụ 
đặc sắc của đồng bào các dân tộc 
thiểu số ở địa phương. 

Nhân Ngày hội Văn hóa - 
Thể thao các dân tộc thiểu số 
miền núi tỉnh Bình Định lần thứ 
XVI - năm 2022, Bảo tàng tỉnh tổ 
chức triển lãm bản đồ và tư liệu 
“Hoàng Sa, Trường Sa - Những 
bằng chứng lịch sử và pháp lý” 
tại SVĐ huyện Vĩnh Thạnh, nơi 
diễn ra Ngày hội.

Triển lãm thực hiện trên 
41 pa nô ngoài trời với 104 
hình ảnh, tư liệu, bản đồ, bảng 
giới thiệu, bảng trích dẫn về 
chủ quyền của Việt Nam đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa trải qua các thời kỳ, 
được chia làm 4 phần. Phần 1 
là nội dung liên quan đến quá 
trình khai phá và xác lập chủ 
quyền của Việt Nam đối với hai 
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; 
phần 2 là những hình ảnh liên 
quan đến quá trình thực thi chủ 

Đưa triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa về miền núi Vĩnh Thạnh

quyền của Việt Nam đối với hai 
quần đảo này; phần 3 trình bày 
nội dung Hoàng Sa, Trường Sa 
trong thời kỳ Pháp thuộc và Việt 
Nam cộng hòa; phần 4 là những 

hình ảnh liên quan đến quá trình 
đấu tranh để bảo vệ biển, đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc Việt 
Nam trong thời gian qua. 

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo 

tàng tỉnh, cho biết: “Đây là lần 
đầu tiên Bảo tàng tỉnh kết hợp 
triển lãm chủ đề về hai quần 
đảo Hoàng Sa, Trường Sa tại 
huyện Vĩnh Thạnh nhân ngày 
hội lớn của đồng bào. Những 
hình ảnh, tư liệu này được 
chúng tôi sưu tầm từ nhiều 
nguồn, bố trí sắp xếp khoa học 
để công chúng mau chóng nắm 
bắt những vấn đề, thông tin 
cốt lõi khẳng định Hoàng Sa, 
Trường Sa là của Việt Nam”.

Trò chuyện với tôi tại khu 
vực triển lãm, ông Đinh Phờ, 
ở thị trấn Vĩnh Thạnh, chia sẻ: 
“Tôi biết hai quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng, nhưng 
đây là lần đầu tôi được xem hình 
ảnh trực tiếp trưng bày tại địa 
phương. Các nội dung thông tin 
được trình bày rất dễ hiểu, nhờ 

vậy tôi và bà con có điều kiện 
hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, 
đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. 

Còn nghệ nhân nhân dân 
Đinh Chương, ở xã Vĩnh Sơn, 
bày tỏ: “Việt Nam ta có truyền 
thống dựng nước và giữ nước 
hào hùng, mỗi ngọn núi hay 
những hòn đảo, đặc biệt là hai 
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa 
được cha ông ta khai phá, xác 
lập chủ quyền với những chứng 
cứ lịch sử và pháp lý không thể 
chối cãi. Việc tuyên truyền trực 
quan về chủ quyền hai quần 
đảo Hoàng Sa, Trường Sa như 
thế này là việc làm cần thiết, 
rất có ý nghĩa, góp phần giáo 
dục truyền thống yêu nước cho 
nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, và 
lại ở các địa phương miền núi 
như Vĩnh Thạnh”.                

ĐOAN NGỌC

Người dân tham quan triển lãm.                            Ảnh: ĐOAN NGỌC

Trong ngày đầu (16.6) diễn ra Ngày hội Văn hóa - Thể thao 
các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh lần thứ XVI - năm 2022, 
đông đảo người xem đã được thưởng thức những làn điệu 
dân ca, nhạc cụ, diễn tấu cồng chiêng độc đáo và mang 
đậm bản sắc riêng của từng dân tộc.

Đa sắc màu văn hóa
Đến với Ngày hội, người 

xem được tìm hiểu, tham quan 
các trại trưng bày, giới thiệu, 
quảng bá sản phẩm văn hóa 
truyền thống các dân tộc. Nhờ 
vậy, khách dự hội sẽ dễ dàng 
cảm nhận được cuộc sống bình 
dị, chan hòa tình người của bà 
con nơi đây.

Chẳng hạn, đến trại của cộng 
đồng dân tộc Bana ở huyện Tây 
Sơn, mọi người như hiểu hơn về 
nét kiến trúc độc đáo của nhà 
rông, như: Nhà rông có kết cấu 8 

cột chính; vách, mái nhà dùng vật 
liệu tranh, tre, mò o, gỗ kiền kiền 
liên kết với nhau bằng dây mây và 
kỹ thuật ghép mộng. Cửa chính 
được làm rộng hơn, thể hiện sức 
mạnh đoàn kết. Hai bên vách nhà 
có hai cửa quay về hướng Đông, 
Tây để đón ánh mặt trời. Trong 
nhà và trước trại có cây nêu để 
thực hiện các nghi thức lễ tế, tín 
ngưỡng truyền thống...  

“Nhà rông của đồng bào 
Bana không chỉ là nơi sinh hoạt 
của dân làng, còn là nơi tránh 
thiên tai, thú dữ, bảo vệ sự sống 

của các thành viên trong làng. 
Nhà rông còn là bộ mặt, niềm 
tin, không gian linh thiêng, nơi 
thể hiện sự đoàn kết, gắn bó 
cộng đồng. Tinh thần đó được 
chúng tôi gửi gắm vào Ngày hội 
năm nay”, ông Phạm Quốc Việt, 
Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT 
huyện Tây Sơn, chia sẻ.

So với đồng bào Bana, đồng 
bào Chăm H’roi làm nhà rông 
đơn giản hơn, nhà có 8 cột chính, 
vách nhà bằng vỏ cây, chỉ có một 
cửa chính và ba cửa sổ nhỏ xung 
quanh để đón gió, ánh sáng. Ông 
Lê Hùng Cường, ở khu phố Đắk 
Đưm, thị trấn Vân Canh (huyện 
Vân Canh), bày tỏ: “Khách đến 
tham quan còn được thấy nhiều 
đạo cụ, nhạc cụ truyền thống 
của đồng bào Chăm H’roi, như: 
Chiêng, trống kơ-toang, đàn 
goong, và các dụng cụ sinh 
hoạt, sản xuất được trưng bày 
bên trong nhà rông”. 

Trong không gian hội trại 
đa sắc màu, các đoàn đã giới 
thiệu, quảng bá các nét đặc 
trưng văn hóa đến khách 
tham quan, qua đó góp phần 
bảo tồn, phát huy và tôn vinh 
những giá trị văn hóa truyền 
thống của dân tộc mình. 

TRỌNG LỢI - NGỌC NHUẬN

Màn song tấu trống đôi kơ-toang của đoàn Vân Canh trong phần thi biểu diễn 
nghệ thuật quần chúng.               Ảnh: TRỌNG LỢI

Không gian văn hóa truyền thống qua hội trại Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình 
Định lần thứ XVI - năm 2022.                                Ảnh: NGỌC NHUẬN

Chung một mái nhà, 
ấm tình đoàn kết
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Bình Định

Theo Phó Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh, sau 
19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn 
trương, khoa học, dân chủ và 
trách nhiệm cao, Quốc hội đã 
xem xét khối lượng công việc 
lớn, quyết định nhiều nội dung 
quan trọng. 

Bà Hạnh cho biết:
- Trước yêu cầu của thực 

tiễn, Quốc hội đã linh hoạt 
điều chỉnh, bổ sung nội dung 
nhưng vẫn bảo đảm chất lượng 
và thời gian dự kiến. Các nội 
dung được xem xét, quyết định 
đều đạt sự đồng thuận rất cao. 
Quốc hội đã thông qua 5 luật, 
17 nghị quyết, cho ý kiến về  
6 dự án luật và quyết nghị 
nhiều nội dung khác.

Kỳ họp đã đáp ứng được 
yêu cầu đổi mới, nâng cao chất 
lượng xây dựng hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, đáp ứng tình 
hình thực tiễn, góp phần phục 
vụ phát triển đất nước và hội 
nhập quốc tế. Quốc hội đã bàn 
bạc, thảo luận rất nhiều nội 
dung quan trọng về tình hình 
KT-XH, ngân sách Nhà nước, 
công tác thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, thí điểm xử lý 
nợ xấu của các tổ chức tín dụng, 
chủ trương đầu tư các dự án 
giao thông trọng điểm quốc 
gia… thu hút sự quan tâm, chú 
ý và kỳ vọng của cử tri, nhân 
dân cả nước.

Tác phẩm Đường cách mệnh tập trung 
vào những vấn đề cơ bản về đường lối 
cách mạng Việt Nam, về các vấn đề then 
chốt của công tác xây dựng Đảng… Đặc 
biệt, tư cách của một người cách mệnh 
được Hồ Chí Minh đặt lên vị trí hàng đầu.

Theo Người, người cán bộ, đảng viên 
phải: “Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả 
quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không 
nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). 
Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong 
tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. 
Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. 
Hy sinh. Ít lòng tham muốn về vật chất. 
Bí mật”.

Trong mối quan hệ đối với người thì 
phải: “Với từng người thì khoan thứ. Với 
đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho 
người. Trực mà không táo bạo. Hay xem 
xét người”.

Hồ Chủ tịch còn yêu cầu người cán 
bộ, đảng viên đối với công việc phải: 
“Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. 
Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể”. 

Tác phẩm Đường cách mệnh là một 
trong những bảo vật quốc gia, có ý nghĩa 
quan trọng trong công tác xây dựng 
Đảng và tác động to lớn đến giáo dục, 
rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của 

Đảng. Tác phẩm ra đời đã 95 năm, nhưng 
nhiều nội dung, nhất là các nội dung về 
tư cách của người cách mệnh - cán bộ, 
đảng viên vẫn giữ nguyên giá trị. 

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII), yêu 
cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay là 
“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ”. Hơn lúc nào hết công tác 
xây dựng Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng đối với Đảng ta và đất nước ta, nhất 
là công tác cán bộ - công tác then chốt 
của Đảng.

Vì vậy, để phát huy những giá trị của 
tác phẩm Đường cách mệnh vào công 
tác cán bộ, bản thân mỗi tổ chức đảng, 
đảng viên cần tập trung vào những vấn 
đề cơ bản sau:

Thứ nhất, cần nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt các 
nguyên tắc về xây dựng tổ chức, sinh 
hoạt và lãnh đạo của Đảng. Trong sinh 
hoạt phải tự phê bình và phê bình một 
cách thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, 
chân thành trên cơ sở thương yêu đồng 
chí, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm túc 

Quy định về những điều đảng viên không 
được làm. Làm tốt việc kiểm điểm hằng 
năm để có căn cứ xem xét, sàng lọc đội 
ngũ cán bộ, đảng viên trong tổ chức 
đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức đảng. 

Thứ hai, thực hiện nghiêm Kết luận 
01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Nói phải đi đôi với 
làm, đây chính là phong cách của người 
cán bộ, đảng viên mà Hồ Chí Minh luôn 
nhắc nhở. 

Thứ ba, tôn trọng, lắng nghe và giải 
quyết những tâm tư, nguyện vọng của 
nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động. Như Hồ Chí Minh đã chỉ 
rõ “Những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, 
những gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.

Thứ tư, không ngừng tự rèn luyện tư 
cách cán bộ, đảng viên để tự mỗi người 
đủ sức đề kháng, phòng, chống “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”. Mặt khác, mỗi 
người tự soi rọi và đánh giá để qua đó 
khắc phục những khuyết điểm, những 
biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII đã chỉ ra. 

NGUYỄN TÙNG LÂM

Tuy Phước hướng tới 
kỳ họp HĐND huyện 
không giấy

(BĐ) - HĐND huyện Tuy Phước vừa 
ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ họp không giấy và 
xử lý công việc của HĐND huyện. Mục 
đích đặt ra là đổi mới phương thức làm 
việc của HĐND huyện trên cơ sở ứng 
dụng công nghệ thông tin, hướng tới 
kỳ họp không giấy, tiết kiệm thời gian, 
chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của 
kỳ họp, điều hành của Thường trực 
HĐND huyện, Chủ tịch HĐND huyện, 
góp phần xây dựng chính quyền điện tử.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch hơn 
714 triệu đồng; trong đó chủ yếu dùng 
để trang bị 38 máy tính bảng cùng phần 
mềm họp không giấy cho đại biểu HĐND 
huyện và các bộ phận có liên quan. 

Hoạt động này sẽ mang lại nhiều 
hiệu quả như: Trao đổi, giao việc tức 
thời, cung cấp môi trường bảo mật để 
trao đổi và giao việc cho cá nhân, đơn vị 
phụ trách; không sử dụng văn bản giấy, 
tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu; tiết kiệm 
thời gian đọc, xem báo cáo, nội dung 
cuộc họp, hội nghị, từ đó rút ngắn thời 
gian họp; tăng thời gian trao đổi, thảo 
luận; nâng cao trách nhiệm trong việc 
tiếp nhận, phản hồi các thông tin của 
cuộc họp.                                       M.LÂM

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ÐBQH TỈNH BÌNH ĐỊNH TẠI KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV: 

Sôi nổi, thiết thực, hiệu quả
Ngày 16.6, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 
XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội 
dung, chương trình đề ra. Đoàn ĐBQH 
tỉnh Bình Định đã có đóng góp quan trọng 
vào thành công chung của kỳ họp.

Phó Trưởng 
Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lý Tiết 
Hạnh phát 
biểu thảo 
luận tại Kỳ 
họp thứ 3, 
Quốc hội 
khóa XV. 
Ảnh: Đoàn 
ĐBQH tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 
khóa XV, các đại biểu thuộc 
Đoàn ĐBQH tỉnh đã thể hiện 
rõ vai trò của người đại biểu dân 
cử, chủ động, tích cực, nghiên 
cứu kỹ các tài liệu để tham gia 
thảo luận, biểu quyết. Đã có 
32 lượt ý kiến của các đại biểu 
tại các buổi thảo luận, trong 
đó có 19 lượt ý kiến thảo luận 
tại tổ và 13 lượt tại hội trường. 

Qua đó, Quốc hội kịp thời 
đưa ra nhiều quyết sách, giải 
quyết hiệu quả các vấn đề thực 
tiễn đặt ra, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, góp phần phục hồi, 
phát triển KT-XH của đất nước; 
thể hiện Quốc hội luôn đại diện 
cho trí tuệ toàn dân, không 
ngừng đổi mới, cống hiến và 
hành động vì lợi ích của cử tri, 
nhân dân và đất nước. 

l Thưa bà, qua theo dõi kỳ 
họp, có thể thấy, các vấn đề 
được các đại biểu thuộc Đoàn 
ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận 
sôi nổi tại tổ, hội trường đều 
xuất phát từ thực tiễn cuộc 
sống và được cử tri quan tâm…

- Đúng vậy! Trong bối cảnh 
tình hình KT-XH trong nước, 
trong tỉnh có những thuận lợi 
và thách thức đan xen, các vấn 

đề Quốc hội thảo luận, tranh 
luận, chất vấn tại kỳ họp lần 
này đều xuất phát từ thực tiễn 
cuộc sống, từ những nhu cầu, 
nguyện vọng chính đáng của cử 
tri trong tỉnh, trong nước. 

Các đại biểu trong Đoàn 
ĐBQH tỉnh Bình Định công tác 
từ các bộ, ngành Trung ương và 
địa phương, hoạt động trên các 
lĩnh vực khác nhau, có cách nhìn 
đa chiều, toàn diện, nghiên cứu 
chuyên sâu. Đây là điều kiện 
thuận lợi để các đại biểu kịp thời 
phát hiện, đưa ra nhiều ý kiến 
làm rõ hơn những kết quả đạt 
được, thẳng thắn chỉ ra những 
vấn đề tồn tại, hạn chế, đặc biệt 
là những rào cản, vướng mắc 
liên quan đến hệ thống pháp 
luật, cơ chế chính sách hiện 
hành đang gây cản trở sự phát 
triển để tập trung tháo gỡ. 

Các đại biểu đã tham gia 
thảo luận, bàn thảo, tranh luận 
các vấn đề thực tiễn cuộc sống 
đặt ra liên quan đến xây dựng 
và phòng, chống bạo lực gia 
đình; chính sách liên quan đến 
y tế; nâng cao chất lượng khám, 
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân; nâng cao chất lượng 
giáo dục, đào tạo; xây dựng 
hoàn thiện hạ tầng giao thông; 
phát triển kinh tế biển gắn với 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo; 
chính sách đảm bảo an sinh xã 
hội; chính sách đối với liệt sĩ và 
người có công với cách mạng… 
Các ý kiến phát biểu đều rất chất 
lượng, đánh giá đúng tình hình, 
nhận diện rõ những khó khăn, 
vướng mắc; đồng thời, đề xuất, 
kiến nghị với Quốc hội, Chính 
phủ, các bộ, ngành liên quan có 
giải pháp giải quyết cụ thể.

l  Tại phiên chất vấn các 
thành viên của Chính phủ, 
những vấn đề mà các đại biểu 
thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh đặt ra 
đã được phản hồi như thế nào, 
thưa bà?

- Trong phiên chất vấn, 
với tinh thần dân chủ, thẳng 
thắn, sôi nổi, trách nhiệm, các 
đại biểu trong Đoàn đã phát 
biểu một số vấn đề “đúng và 
trúng”, thu hút sự quan tâm, 
chú ý rộng rãi của nhân dân 
và cử tri. Trong đó có những 
vấn đề đã kéo dài nhiều năm 
nhưng chưa được giải quyết 
đầy đủ và căn cơ, cũng có vấn 
đề mới phát sinh. Nổi bật như 
việc kéo dài thời gian khai 
thác, kinh doanh các dự án 
BOT giao thông, việc sử dụng 
sách giáo khoa, sách tham 
khảo trong trường học… Các 
ý kiến chất vấn đã được các 
bộ, ngành tiếp thu nghiêm túc 
và đã có những chỉ đạo cụ thể 
để giải quyết.

l Xin cảm ơn bà!
NGUYỄN HÂN (Thực hiện)

Vận dụng tư tưởng tác phẩm Đường cách mệnh 
trong xây dựng đạo đức cán bộ, đảng viên
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Bình Định

Ghi nhận tại Ngân hàng 
NN&PTNT Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Định (Agribank 
Bình Định), nhiều khách hàng 
đã được nhân viên ngân hàng 
tích cực tư vấn hỗ trợ các thủ 
tục vay vốn. 

Ông Nguyễn Xuân Hùng, 
Giám đốc Agribank Bình 
Định, cho hay: Chúng tôi mở 
rộng đối tượng, phạm vi cho 
vay với lãi suất hợp lý, nên 
đến cuối tháng 5.2022, tổng dư 
nợ của ngân hàng đạt 13.000 
tỷ đồng, tăng 5% so với cuối 
năm 2021. Chi nhánh cũng đã 
đăng ký với hội sở thực hiện 
gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 
tiền vay 2% cho DN, người 
dân tại Bình Định với dư nợ 
cho vay là 3.000 tỷ đồng trong 
năm 2022, tăng lên 3.800 tỷ 
đồng vào năm 2023. Các thông 
tin về gói hỗ trợ này đã được 
chúng tôi phổ biến đến khách 
hàng và bước đầu đã có 150 
khách hàng vay 160 tỷ đồng 
từ gói hỗ trợ nói trên.

Tương tự, Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định (Vietcombank Bình 
Định) cũng ưu tiên cho DN, 
các đơn vị sản xuất, kinh 
doanh (SXKD) bị ảnh hưởng 

Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp 
Nhằm giúp DN, người dân vay 
vốn với lãi suất hợp lý để tái 
đầu tư khôi phục và phát triển 
sản xuất kinh doanh, hiện nay 
các ngân hàng đang tích cực 
triển khai gói hỗ trợ 2% lãi 
suất tiền vay theo Thông tư 
03/2022 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam. 

nặng bởi dịch bệnh Covid-19 
vay vốn để khôi phục, phát 
triển. Hiện ngân hàng đang 
cho vay hoạt động xuất nhập 
khẩu ngắn hạn với lãi suất 
4,5%%/năm đối với tiền đồng 
Việt Nam và từ 2,3 - 3,5% đối 
với USD. Lãi suất cho vay tiền 
đồng Việt Nam kỳ ngắn hạn 
đối với các lĩnh vực khác từ 
6 - 7,3%/năm. 

Ông Nguyễn Văn Thúy, 
Giám đốc Vietcombank Bình 
Định, cho hay: Mức lãi suất cho 
vay hiện nay của Vietcombank 
Bình Định là khá thấp. Điều 
này đảm bảo cam kết chia sẻ, 
đồng hành của ngân hàng với 
khách hàng trong việc khôi 
phục hoạt động SXKD.

Tuy vậy, khác với khối ngân 

hàng quốc doanh, lãi suất cho 
vay của nhóm ngân hàng dân 
doanh, như: Sacombank, Bắc Á 
Bank, Techcombank, Việt Nam 
Thịnh Vượng… tăng nhẹ. Bù 
vào đó, mỗi ngân hàng lại có 
những gói tín dụng riêng với 
lãi suất cạnh tranh dành cho 
từng nhóm bạn hàng, lĩnh vực 
kinh doanh, vừa đáp ứng nhu 
cầu của người vay, vừa đảm 
bảo tăng trưởng tín dụng. 

Trong nhóm ngân hàng dân 
doanh, Ngân hàng TMCP Sài 
Gòn Thương tín - Chi nhánh 
Bình Định (Sacombank Bình 
Định) có dư nợ trên địa bàn 
cao nhất với hơn 5.000 tỷ đồng 
(tính đến cuối tháng 5.2022). 
“Tới đây ngân hàng triển khai 
gói hỗ trợ 2% lãi suất theo 

Thông tư 03/2022 của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, chắc 
chắn sẽ có thêm nhiều khách 
hàng trên địa bàn tỉnh được 
vay vốn với lãi suất ưu đãi 
từ ngân hàng”, ông Trầm Lợi 
Thuật, Giám đốc Sacombank 
Bình Định, cho hay.

Được vay 500 tỷ đồng từ 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Định (BIDV Bình 
Định), Công ty CP Becamex 
Bình Định có điều kiện đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật Khu công 
nghiệp Becamex VSIP Bình 
Định tại xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh. Theo ông Nguyễn 
Văn Lăng, Tổng Giám đốc 
Công ty, số vốn vay từ ngân 

hàng giúp công ty giải quyết 
được nhiều vấn đề mang tính 
cấp thiết, chủ động thực hiện 
kế hoạch đầu tư. Hiện công 
ty đã hoàn thiện hạ tầng kỹ 
thuật trên diện tích 181 ha 
trong khu công nghiệp, đảm 
bảo điều kiện tốt nhất cho 
các nhà đầu tư thứ cấp thực 
hiện dự án ngay. Các khu tái 
định cư - dân cư Hiệp Vinh A, 
Hiệp Vinh B cũng đã cơ bản 
hoàn thành, có thể cấp đất 
cho người dân, công nhân 
đến sinh sống và làm việc. 

Vừa được Vietcombank 
Bình Định giải ngân hơn 4 tỷ 
đồng, một đại diện của Công 
ty TNHH Việt An, hoạt động 
trên lĩnh vực dăm gỗ ở Khu 
công nghiệp Phú Tài, chia sẻ: 
Cùng lúc có nhiều ngân hàng 
cho vay với lãi suất cạnh tranh 
đã giúp các DN tiếp cận được 
nhiều nguồn tín dụng khác 
nhau, từ đó chủ động thực 
hiện các hợp đồng đã ký kết. 

Ông Nguyễn Trà Dương, 
Giám đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định, cho biết: Đến cuối 
tháng 5.2021, tổng dư nợ cho 
vay trên địa bàn tỉnh ước đạt 
96.350 tỷ đồng, tăng 11,6% so 
với cùng kỳ và tăng 6,1% so 
với tháng 12.2021. Đáng chú ý, 
có 5.232 khách hàng đã được 
các ngân hàng cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ với số tiền 2.714 tỷ 
đồng. Hiện Chi nhánh đang 
đôn đốc các ngân hàng tiếp 
tục thực hiện chính sách hỗ 
trợ của nhà nước, trong đó có 
gói hỗ trợ 2% lãi suất tiền vay 
từ nguồn ngân sách nhà nước, 
nhằm giúp DN, HTX, hộ kinh 
doanh phục hồi nhanh SXKD. 

PHẠM TIẾN SỸ

l Nhân dịp khai trương 
Trung tâm vàng bạc trang 
sức DOJI Trần Hưng Đạo, Quy 
Nhơn, từ ngày 12 - 26.6, DOJI có 
nhiều ưu đãi hấp dẫn từ 15 - 35% 
cho sản phẩm đồng hồ, quà 
tặng vàng kim bảo phúc, trang 
sức vàng 24k, trang sức kim 
cương, nhẫn cưới và nhẫn đính 
hôn… Đặc biệt, khách hàng có 
cơ hội nhận thẻ cào may mắn: 
1 giải nhất là nhẫn vàng 24k trị 
giá 15 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi 
giải 1 trang sức vàng 24k trị giá 
3 triệu đồng; 5 giải ba, mỗi 
giải 1 chỉ vàng 24k trị giá 
1 triệu đồng. P.V

l Theo Ngân hàng Nhà 
nước, hoạt động thanh toán 
không dùng tiền mặt trong 
4 tháng đầu năm 2022 đạt 
mức tăng trưởng rất cao về số 
lượng - 69,7 % so với cùng kỳ 
năm 2021. Tính đến hết tháng 
4.2022, thanh toán qua điện 
thoại di động tăng 97,65% về 
số lượng giao dịch và 86,68% 
về giá trị, qua QR code tăng 
tương ứng 56,52% và 111,62% 
so với cùng kỳ năm 2021.

(Theo thoibaotaichinh)
l Theo thông tin từ Hiệp 

hội Bảo hiểm, thị trường bảo 
hiểm nhân thọ tăng trưởng 

chậm lại trong thời gian qua. 
Cụ thể, trong 4 tháng đầu 
năm, doanh thu phí bảo hiểm 
khai thác mới đạt 15.000 tỷ 
đồng, giảm 8% so với năm 
2021, còn tổng phí bảo hiểm 
đạt gần 52.000 tỷ đồng, tăng 
4,5% so với cùng kỳ. Số lượng 
hợp đồng khai thác mới 
khoảng 926 nghìn hợp đồng, 
giảm 23%, chủ yếu giảm ở sản 
phẩm bảo hiểm tử kỳ, liên kết 
chung giảm 22 - 27%, nhưng 
ngược lại sản phẩm liên kết 
đơn vị tăng gấp đôi, bảo hiểm 
sức khỏe tăng 30%. 

(Theo cafeBIZ)

(BĐ) - Thực hiện chính 
sách giảm thuế suất thuế giá 
trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 
8% để hỗ trợ khôi phục phát 
triển KT-XH theo quy định tại 
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 
của Chính phủ (có hiệu lực 
thi hành từ ngày 1.2 đến hết 
ngày 31.12.2022), ngành Thuế 
rà soát, liệt kê danh mục sản 
phẩm, hàng hóa của từng DN; 

đối chiếu với hệ thống ngành 
sản phẩm Việt Nam để xác định 
mã sản phẩm hàng hóa, dịch 
vụ thuộc diện được giảm thuế 
VAT, thông báo đến từng DN.

Cơ quan thuế tỉnh cũng 
đã xây dựng ứng dụng hỗ trợ 
các DN tra cứu loại hình dịch 
vụ, hàng hóa thuộc diện được 
giảm và không được giảm 
thuế suất thuế VAT theo quy 

định tại Nghị định 15/2022 
của Chính phủ. Cùng với đó, 
ngành Thuế còn tích cực tư 
vấn hướng dẫn DN hoàn thiện 
hồ sơ, thủ tục cần thiết để được 
giảm thuế VAT, đảm bảo quyền 
lợi cho DN. 

Đến nay có 4.032 DN được 
giảm thuế suất thuế VAT với số 
tiền 274,261 tỷ đồng. 

MINH HẰNG

Có 4.032 doanh nghiệp 
được giảm thuế suất thuế VAT

TIN VẮN

(BĐ) - Thông tin từ Sở Tài 
chính cho hay, hiện trên địa bàn 
tỉnh có 369 dự án sử dụng vốn 
đầu tư công nguồn ngân sách 
tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 vi 
phạm thời gian lập hồ sơ quyết 
toán. Tổng mức đầu tư 369 dự 
án đã được tỉnh phê duyệt hoặc 
điều chỉnh lần cuối là 461,567 tỷ 
đồng, trong đó cấp tỉnh quản 
lý 10 dự án, tổng mức đầu tư là 

187,795 tỷ đồng; cấp huyện 97 
dự án, tổng mức đầu tư 63,377 
tỷ đồng và cấp xã quản lý 262 
dự án, tổng mức đầu tư 210,395 
tỷ đồng. 

Hiện Sở Tài chính đã gửi 
công văn đề nghị các chủ đầu tư 
hoàn chỉnh hồ sơ và quyết toán 
dứt điểm nguồn vốn đã được 
tỉnh phê duyệt. 

TIẾN SỸ

369 dự án vi phạm thời gian 
lập hồ sơ quyết toán

(BĐ) - Trung tâm Xúc tiến 
đầu tư (Sở KH&ĐT) cho biết, 
đầu tháng 6.2022, tỉnh Bình 
Định thu hút thêm 2 dự án 
đầu tư vào các khu, cụm công 
nghiệp trên địa bàn. 

Cụ thể: Công ty TNHH Kỹ 
nghệ Kingston Việt Nam đầu 
tư 46,12 tỷ đồng thực hiện dự 
án chế biến gỗ, đồ gỗ nội ngoại 
thất, công suất 1.200 m3 sản 
phẩm/năm tại Khu công nghiệp 
Long Mỹ; dự kiến đến tháng 
12.2022 nhà máy sẽ đi vào hoạt 
động. Công ty TNHH Sản xuất 
và thương mại LAHA đầu tư 
16,62 tỷ đồng thực hiện dự án 

nhà máy sản xuất các sản phẩm 
nội thất từ gỗ và kim loại đan 
nhựa giả mây tại Cụm công 
nghiệp Phước An, xã Phước 
An, huyện Tuy Phước, công suất 
30.000 sản phẩm/năm; dự kiến 
đến tháng 10.2023 nhà máy sẽ 
đi vào hoạt động. 

Tính chung từ đầu năm đến 
ngày 16.6.2022, tỉnh Bình Định 
đã thu hút được 31 dự án đầu 
tư mới vào các khu, cụm công 
nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 
5.608 tỷ đồng. Ngoài ra, có 6 dự 
án tăng trên 2.268 tỷ đồng so với 
vốn đầu tư ban đầu.

MINH HẢI

Thu hút thêm 2 dự án chế biến gỗ

Khách hàng đến Vietcombank Bình Định vay vốn.                                            Ảnh: TIẾN SỸ
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Bình Định

Bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Chiều 16.6, sau 19 ngày làm việc 
với tinh thần tích cực, khẩn trương, 
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã 
hoàn thành chương trình đề ra và 
họp phiên bế mạc.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 16.6.              Ảnh: nhandan.vn

Tham dự phiên bế mạc có: Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc 
hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn 
Chiến; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, 
khách mời và các ĐBQH khóa XV.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, 
sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn 
trương, khoa học, dân chủ và trách 
nhiệm cao, hôm nay, Kỳ họp thứ 3, 
Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn 
bộ nội dung chương trình đề ra và 
thành công tốt đẹp. Kỳ họp thứ 3 là 
kỳ họp thường kỳ đầu năm 2022, năm 
bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm đầu 
tiên thực hiện Chương trình phục hồi 
và phát triển KT-XH đất nước, Quốc 
hội đã xem xét một khối lượng công 
việc lớn, với sự đồng thuận, thống 
nhất rất cao, quyết định nhiều nội 
dung quan trọng không chỉ cho năm 
2022, mà cả cho giai đoạn 2021 - 2025 
và các năm tiếp theo.

Tại Kỳ họp này đã có 1.484 lượt 
ĐBQH phát biểu tại 6 phiên thảo luận 
tổ, 592 lượt thảo luận và 62 lượt tranh 
luận tại 23 phiên họp toàn thể tại Hội 
trường, trong đó tại phiên chất vấn có 
133 lượt đại biểu thực hiện quyền chất 

vấn, 28 lượt đại biểu tranh luận để làm 
rõ hơn những vấn đề quan tâm.

Quốc hội đã xem xét, biểu quyết 
thông qua 5 luật, 16 nghị quyết 
chuyên đề và Nghị quyết chung của 
Kỳ họp, cho ý kiến về 6 dự án luật 
và quyết nghị nhiều nội dung quan 
trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, để các 
luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 3, 
Quốc hội khóa XV sớm đi vào cuộc 
sống, ngay sau Kỳ họp, Quốc hội đề 
nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của 
Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ 
quan trong bộ máy nhà nước, các đoàn 
ĐBQH, các vị ĐBQH khẩn trương tổ 
chức triển khai thực hiện hiệu quả 
các luật, nghị quyết vừa được thông 

qua, khắc phục tình trạng “quyết sách 
đúng - trúng - kịp thời, nhưng triển 
khai chậm - kém hiệu quả”.

Các vị ĐBQH sớm báo cáo cử tri 
cả nước kết quả của Kỳ họp, thường 
xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng 
nghe, phản ánh trung thực ý kiến và 
nguyện vọng của cử tri, tích cực giám 
sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu 
nại, tố cáo của công dân, động viên 
nhân dân thực hiện tốt chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, tiếp tục đồng sức, 
đồng tâm cùng Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ, các cấp, các ngành nỗ lực vượt 
lên mọi khó khăn, thách thức, nhanh 
chóng khôi phục và phát triển kinh tế, 
bảo đảm tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã 
hội sau đại dịch.  

(Theo quochoi.vn)

Vietnam Airlines 
mở đường bay 
thẳng tới Ấn Độ

Vietnam Airlines vừa khai trương 
đường bay thẳng kết nối Việt Nam và 
Ấn Độ, ngày 15.6.

Chuyến bay đầu tiên mang số 
hiệu VN5025,  có hành tr ình từ 
Hà Nội đi New Delhi, đã hạ cánh 
an toàn tại sân bay quốc tế Indira 
Gandhi lúc 14 giờ 25 phút chiều 
15.6 (giờ địa phương). Chuyến bay 
chiều về, hành trình New Delhi - 
Hà Nội, mang số hiệu VN5024 khởi 
hành chiều cùng ngày. Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự 
và thực hiện nghi thức khai trương 
chuyến bay này.

Các chuyến bay giữa Hà Nội và 
New Delhi cất cánh vào các ngày thứ 
Hai, thứ Tư, thứ Sáu hằng tuần; giữa 
TP HCM và New Delhi cất cánh vào 
các ngày thứ Năm, thứ Bảy hằng tuần. 
Các chuyến bay được khai thác bằng 
tàu bay thân rộng, thế hệ mới Boeing 
787 và Airbus A350.

Ấn Độ là một trong những đối tác 
thương mại hàng đầu của Việt Nam, 
trong khi Việt Nam cũng là đối tác 
thương mại lớn thứ 15 của Ấn Độ và 
thứ 4 trong các nước Đông Nam Á. 
Hiện thương mại hai chiều giữa Việt 
Nam và Ấn Độ tăng trưởng bình quân 
20% mỗi năm.

 (Theo VnExpress.net)

Cả nước có 27 mặt hàng xuất khẩu vượt 1 tỷ USD

Sau 5 tháng, cả nước có 27 mặt hàng xuất khẩu 
vượt 1 tỷ USD.

Thông tin tại phiên họp báo do Bộ 
Công Thương tổ chức chiều 16.6, Thứ 
trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, kim 

ngạch xuất khẩu tháng 5 tăng 18,1% 
so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 
5 tháng kim ngạch xuất khẩu cả nước 
tăng 16,7%.

Đáng chú ý, sau 5 tháng, Việt Nam 
có 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất 
khẩu trên 1 tỷ USD, cao hơn 4 mặt 
hàng so với cùng kỳ năm trước.

Ông Hải cho biết thêm, xuất khẩu 
khu vực kinh tế trong nước tăng cao 
hơn khu vực có vốn FDI, tăng 21,3% 
(khu vực FDI kể cả dầu thô tăng 
15,1%) cho thấy sự phục hồi trở lại 
nhanh chóng của khu vực các DN 
trong nước và nối lại được các chuỗi 
cung ứng trên toàn cầu.

Tuy vậy, ông Hải nhấn mạnh, các 
DN sản xuất gặp nhiều khó khăn do 
chi phí sản xuất tăng, trong đó giá vận 
tải, kho bãi, giá nguyên vật liệu đầu 
vào cho sản xuất vẫn ở mức cao khiến 
chi phí sản xuất của DN tăng.

Trước thực tế trên, ông Hải khẳng 
định, Bộ Công Thương sẽ tập trung 
hỗ trợ DN khai thác tốt các FTA đã ký 
kết để tăng tốc xuất khẩu và đẩy mạnh 
tiêu thụ trong nước, đồng thời tiếp tục 
các giải pháp giao thiệp với phía bạn 
và phối hợp với các bộ, ngành, địa 
phương để giải quyết tình trạng thông 
quan biên giới bền vững.

(Theo Vietnam+)

Vận hành nhà máy điện tử thông minh với tổng vốn đầu tư 
gần 1.000 tỷ đồng

Hệ thống sản xuất thông minh MES - Panacim tại 
Nhà máy Điện tử thông minh Phenikaa.

Ngày 16.6,  Nhà máy Điện tử 
thông minh Phenikaa, 1 trong những 
nhà máy thông minh quy mô hiện 
đại, tiên tiến trong nghiên cứu, sản 
xuất robot thông minh, thiết bị điện 
tử thông minh vì sức khỏe con người 
với năng lực cung ứng hàng tỷ sản 
phẩm mỗi năm đã được Tập đoàn 
Phenikka chính thức đưa vào hoạt 
động tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, 
Hà Nội.

Điểm nổi bật của nhà máy là ứng 
dụng công nghệ tiên tiến và thông 
minh theo tiêu chuẩn quốc tế trong 
các vận hành và quản lý, tiêu biểu 
như: Hệ thống kiểm soát năng lượng 

Hỗ trợ học phí 
25.000 USD/người/
năm đào tạo tiến sĩ 
ở nước ngoài

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông 
tư số 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ 
chế tài chính thực hiện Đề án Nâng 
cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán 
bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học 
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 
2019 - 2030.

Trong đó, đối với học phí và các 
khoản có liên quan đến học phí, thực 
hiện thanh toán theo hợp đồng ký kết 
giữa Bộ GD&ĐT với cơ sở đào tạo tiến 
sĩ ở nước ngoài hoặc theo mức do cơ 
sở đào tạo ở nước ngoài thông báo; tối 
đa không quá 25.000 USD/người học/
năm học hoặc tương đương với đồng 
tiền của nước sở tại.

Trường hợp mức học phí cao hơn 
mức 25.000 USD/người học/năm thì 
mức chênh lệch học phí cao hơn do 
người học tự chi trả hoặc do cơ sở giáo 
dục đại học cử giảng viên đi học chi 
trả theo quy chế chi tiêu nội bộ của 
đơn vị.

Thông tư số 30/2022/TT-BTC có 
hiệu lực thi hành từ ngày 20.7.2022.

(Theo hanoimoi.com.vn)

Hỗ trợ học phí 25.000 USD/người/năm đào tạo 
tiến sĩ ở nước ngoài.                    Ảnh:  baochinhphu.vn

thông minh; trung tâm giám sát dữ 
liệu năng lượng của từng thiết bị; hệ 
thống an ninh thông minh với nhiều 
vòng bảo mật; dây chuyền sản xuất 
thông minh tương tác chặt chẽ; hệ 
thống giám sát mọi lúc, mọi nơi được 
số hóa.

Được đầu tư mạnh mẽ về hệ 
thống quản lý đạt tiêu chuẩn quốc 
tế như ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, SA 8000… và sử dụng dây 
chuyền sản xuất thông minh với 
trang thiết bị hàng đầu thế giới xuất 
xứ từ Nhật Bản, châu Âu, nhà máy 
có năng lực cung ứng hơn 50 triệu 
sản phẩm chiếu sáng LED; gia công 

với năng suất 4,5 tỷ linh kiện điện 
tử mỗi năm.        ( Theo nhandan.vn)
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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 25/2022  
từ ngày 21.6.2022 đến ngày 27.6.2022

THỨ BA, NGÀY 21.6.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Dốc 
Cá Nhơn Lý. H. Tuy Phước: 7h-12h15: TBA Đào Tấn 2. 7h-10h30: 
TBA Phước Long 2. H. Phù Mỹ: 7h-10h45: TBA Gò Sỏi 2 - xã Mỹ 
Lợi. 7h45-10h: TBA Phước Chánh, Mỹ Phong 3 - xã Mỹ Phong. 
7h30-16h30: TBA Đỗ Văn Sơn 2 - xã Mỹ Đức. H. Tây Sơn: 7h-8h30: 
TBA Mục Đồng.

THỨ TƯ, NGÀY 22.6.2022: H. Tuy Phước: 7h-12h: TBA Thắng 
Lợi 5. H. Phù Mỹ: 7h-8h15: TBA An Hòa - xã Mỹ Chánh. 8h45-
10h: TBA Hưng Tân 2 - xã Mỹ Thành. TX Hoài Nhơn: 5h-6h45 
và 17h-18h30: Công ty CP May Tam Quan, Công ty CP May An 
Phát; các khách hàng ĐMTMN CCN May Tam Quan; khu phố Tấn 
Thạnh 2 - phường Hoài Hảo. H. Hoài Ân: 5h30-10h: Xã Ân Tín, Ân 
Sơn. H. Tây Sơn: 6h30-8h45: TBA Thuận Hiệp 2 - xã Bình Thuận. 
6h30-14h45: Lộ 1 TBA Bắc Thuận Nhất - xã Bình Thuận.

THỨ NĂM, NGÀY 23.6.2022: H. Tuy Phước: 8h30-17h: TBA 
Ông Thọ 1, 2 - xã Phước Quang. H. Phù Mỹ: 7h45-14h45: TBA 
Chiếu sáng Bình Dương. TX Hoài Nhơn: 7h-18h15: Thôn Lộ Diêu- 
xã Hoài Mỹ; Trung tâm Viễn Thông 2 Bình Định; TBA Cường Thịnh 
Nguyên - xã Hoài Mỹ. H. Tây Sơn: 5h45-15h15: TBA Xà Tang - xã 
Vĩnh An.

THỨ SÁU, NGÀY 24.6.2022: TX Hoài Nhơn: 8h15-17h: TBA 
Sacchi Nguyễn, Chiếu sáng tuyến tránh số 2 QL1A; khu dân cư 
Phú Mỹ Lộc.

THỨ BẢY, NGÀY 25.6.2022: H. Phù Mỹ: 7h-17h: Các TBA Vạn 
An, UB Mỹ Châu 2 - xã Mỹ Châu. 9h-10h: TBA Vạn Thiết 2, Cấp 
nước sinh hoạt Mỹ Châu - xã Mỹ Châu. H. Hoài Ân: 7h-17h: TBA 
Mỹ Đức 3. H. Vĩnh Thạnh: 6h-7h30 và 16h-17h30: Khu vực TBA 
Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh, Làng Ba Na, Định Tố, Trung 
tâm huyện, Kho bạc Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hảo, CS Vĩnh Thạnh - TT 
Vĩnh Thạnh. 6h30-17h30: Các TBA Định Bình 1 và Định Bình 3 - TT 
Vĩnh Thạnh; khu vực xã Vĩnh Thuận.

CHỦ NHẬT, NGÀY 26.6.2022: H. Phù Cát: 6h30-12h30: Xã 
Cát Khánh; thôn Đức Phổ - xã Cát Minh. 14h50-16h10: Thôn Phú 
Trung - xã Cát Thành. H. Phù Mỹ: 6h30-12h30: TBA Đông An - xã 
Mỹ Cát.

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. 

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.

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: 
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có 

mưa rào và giông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: 
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. 

Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 350C, 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 17.6.2022

THÔNG BÁO
Sở Tài chính cần thuê đơn vị tư vấn xác định đơn giá xi măng 

tại chân công trình trên địa bàn tỉnh (chưa có thuế GTGT), loại 
Xi măng PCB40 (bao), quy cách: Đóng bao; chất lượng theo 
tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260-2009, để làm cơ sở tính giá Gói 
thầu: Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa 
giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương năm 2022 
trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 
19.5.2022 và Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 08.04.2022 
của UBND tỉnh. 

Trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn có chức năng thẩm 
định giá, có nhu cầu tham gia thì gửi thư báo giá dịch vụ tư vấn 
thẩm định giá theo yêu cầu như trên về Sở Tài chính trước ngày 
25.6.2022, theo địa chỉ: 181 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.
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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 
VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN THU BHXH TỰ NGUYỆN, 

BHYT TỰ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12.5.2022 của Tổng 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy chế 
quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), 
BHXH tỉnh Bình Định xin thông báo như sau:

BHXH tỉnh có nhu cầu ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT trên 
địa bàn tỉnh với các tổ chức dịch vụ đủ điều kiện, cụ thể như sau:

Thứ nhất, có các điểm thu trên địa bàn xã, phường, thị trấn đảm bảo 
mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 điểm thu (có trang bị máy vi tính, 
đường truyền internet), có nhân viên thu thường trực và có từ 03 nhân 
viên/cộng tác viên để vận động thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Thứ hai, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính và nguồn nhân 
lực để thực hiện công tác phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT tự đóng, công việc cụ thể như sau:

- Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.
- Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách tham gia của người tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT tự đóng.
- Đôn đốc, hướng dẫn: Người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự 

đóng tiếp tục đóng tiền để được ghi nhận thời gian tham gia BHXH tự 
nguyện và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT.

- Thu tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; 
chuyển/nộp tiền, hồ sơ của người tham gia kịp thời, đầy đủ cho cơ 
quan BHXH theo quy định.

- Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

BHXH tỉnh thông báo và mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực trên 
nộp hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ giới thiệu năng lực của đơn vị (01 bộ);
- Thư mời/giấy mời về việc phối hợp tổ chức triển khai thu, phát 

triển tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng;
- Danh sách nhân viên thu (Mẫu 01a-UQ);
Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất vào ngày 20.06.2022.
BHXH tỉnh rất mong sự hợp tác của các đơn vị, tổ chức dịch vụ trên 

địa bàn tỉnh. Mọi thắc mắc xin liên hệ cơ quan BHXH tỉnh, tại địa chỉ: Khu 
vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 
0256.3823.123 (Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng) hoặc cơ 
quan BHXH huyện, thị xã trên địa bàn để được hướng dẫn, hỗ trợ.



12 THẾ GIỚI THỨ SÁU, 17.6.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

TIN VẮN

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

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO) sẽ tăng cường đáng kể sự hiện 
diện quân sự của liên minh quân sự này 
ở Đông Âu như một phần của sự thích 
ứng với thế trận quốc phòng.

Phát biểu với báo giới trước cuộc 
họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước 
thành viên liên minh trong hai ngày 
15 - 16.6, Tổng Thư ký NATO, ông Jens 
Stoltenberg, nhấn mạnh kế hoạch chuẩn 
bị vũ khí và đạn dược trên lãnh thổ của 
các quốc gia thành viên và chỉ định các 
đơn vị có khả năng triển khai nhanh 
chóng tại các quốc gia này.

Quyết định này sẽ được đưa ra tại 
Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ 
chức từ ngày 28 - 30.6 tại Madrid (Tây 
Ban Nha). Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ 
thông qua một “khái niệm chiến lược” 
mới và một gói các biện pháp hỗ trợ 
cho Ukraine.

Đây là lần thứ ba các Bộ trưởng Quốc 
phòng của 30 quốc gia thành viên NATO 
và nhóm liên lạc do Mỹ dẫn đầu nhóm 
họp kể từ khi xảy ra xung đột quân sự 
giữa Nga và Ukraine hôm 24.2.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng 
thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ 
tướng Italy Mario Draghi cùng tới thủ 
đô Ukraine hôm 16.6 bằng tàu hỏa.

Hình ảnh do AFP công bố cho thấy 
lãnh đạo Đức, Pháp và Italy, ba nước lớn 
nhất Liên minh châu Âu (EU), đang trao 
đổi với nhau trong khoang một chuyến 
tàu khởi hành từ Ba Lan đêm 15.6. Đây 
là chuyến đi đầu tiên của ba lãnh đạo 
này tới Ukraine từ khi Nga mở chiến 
dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2.

Các lãnh đạo sau đó xuống tàu tại 
sân ga ở thủ đô Ukraine. Khi được một 
nhà báo hỏi lý do đến thăm Kiev, Tổng 
thống Macron trả lời: “Vì thông điệp về 
sự đoàn kết của châu Âu”.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức cam 
kết ủng hộ lâu dài cho Ukraine. “Chúng 
tôi không chỉ muốn thể hiện đoàn kết 
mà còn đảm bảo rằng sự hỗ trợ về tài 
chính, nhân đạo và vũ khí sẽ được tiếp 
tục đến chừng nào còn cần thiết cho 
cuộc chiến của Ukraine”, ông Scholz nói.

Ba lãnh đạo dự kiến gặp Tổng thống 
Ukraine Volodymyr Zelensky trong 
ngày 16.6.                 (Theo VnExpress.net)

NATO tăng cường hiện diện 
quân sự đáng kể ở phía Đông

NATO đã quyết định tăng gấp đôi - 
từ 4 lên 8 - các “đơn vị chiến đấu” bằng 
cách thành lập 4 đơn vị mới ở Bulgaria, 
Romania, Hungary và Slovakia.

Các đội quân này bổ sung vào các 
đơn vị chiến đấu hiện diện từ năm 2016 
ở các nước vùng Baltic như Estonia, 

Latvia và Litva cũng như ở Ba Lan.
Theo ông Stoltenberg, trong một số 

trường hợp, các “đơn vị chiến đấu” sẽ 
được tăng quân số, từ cấp tiểu đoàn lên 
cấp lữ đoàn, vốn là một yêu cầu từ lâu 
của các nước vùng Baltic.  

                                       (Theo TTXVN)

Quân đội NATO.                                                                                                                                Nguồn: countercurrents.org

Lãnh đạo Đức, Pháp, 
Italy đi tàu tới  
thăm Kiev

Từ trái qua: Thủ tướng Italy Mario Draghi, Thủ 
tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron trên toa tàu tới Kiev.  Ảnh: AFP

 Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 
15.6 cho biết ông đã thông báo với 
người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr 
Zelensky, rằng Mỹ sẽ cung cấp cho 
Ukraine một gói viện trợ an ninh mới trị 
giá 1 tỷ USD.
 Theo thống kê của truyền thông 

Trung Quốc, chưa đầy một năm kể từ 
khi nước này tập trung chống tham 
nhũng trong lĩnh vực mua bán lương 
thực, ít nhất 14 quan chức cấp tỉnh đã bị 
điều tra.
 Gần 10 ngày sau khi tiến hành 

thử tên lửa Agni có khả năng mang đầu 
đạn hạt nhân, ngày 15.6, Ấn Độ lại tiến 
hành một vụ thử tiếp theo đối với tên lửa 
Prithvi cũng có khả năng mang đầu đạn 
hạt nhân.
 Reuters đưa tin ngày 16.6, Đài 

Loan đã ra mắt mẫu xe bọc thép nội 
địa mới nhất mang tên CM-34 Clouded 
Leopard.
 Ngày 16.6, Cơ quan cứu hỏa khu 

vực cho biết ba đám cháy rừng xảy ra tại 
vùng Catalonia của Tây Ban Nha đã thiêu 
rụi khoảng 1.100 ha rừng, trong khi nền 
nhiệt gia tăng do đợt nắng nóng đến 
sớm đang gần chạm đến mức cao kỷ lục 
tại khu vực này.
 Reuters ngày 15.6 đưa tin, 2 công 

dân Mỹ đến Ukraine với tư cách là binh 
sĩ tình nguyện hỗ trợ chính phủ Ukraine 
đối phó với Nga đã mất tích một tuần và 
gia đình của hai người này đang lo sợ họ 
bị Nga bắt giữ. (Theo TTXVN, VOV.VN)

Cùng với việc đi vào vận hành một 
đoạn đường sắt phía Nam Tân Cương, 
Trung Quốc đã hoàn thành tuyến đường 
sắt quanh sa mạc đầu tiên trên thế giới 
với tổng chiều dài hơn 2.700 km.

Theo thông tin từ Tập đoàn 
Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, một 
đoạn đường sắt mới dài 825 km nối  
TP Hòa Điền (Hotan), phía Tây Nam 
Tân Cương với huyện Nhược Khương 
(Ruoqiang), phía Đông Nam khu tự trị 
này đã chính thức đi vào hoạt động 

ngày 16.6. Tuyến đường sắt có tốc 
độ thiết kế 120 km/giờ với 22 ga, sẽ 
mất khoảng 11 tiếng rưỡi để đi hết  
quãng đường.

Cùng với 3 tuyến đường sắt hiện 
có cắt ngang sa mạc, việc đưa vào vận 
hành tuyến đường sắt Hòa Điền - Nhược 
Khương đã giúp hình thành nên tuyến 
đường sắt chạy quanh sa mạc đầu tiên 
trên thế giới với tổng chiều dài 2.712 km 
ở Trung Quốc.

(Theo VOV.VN)

Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt quanh sa mạc  
đầu tiên trên thế giới

Tuyến đường sắt quanh sa mạc ở Trung Quốc.
                                                         Ảnh: mạng china.org.cn

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của IS
Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu 

thông báo đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp 
cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) 
tự xưng tại Syria vào sáng sớm 16.6.

Vụ bắt giữ này diễn ra trong chiến 
dịch quân sự do liên minh tiến hành 
nhằm vào IS. Đối tượng bị bắt giữ được 
cho là một người có kinh nghiệm và là 
người hỗ trợ IS chế tạo bom. Thông báo 
trên cho biết thêm không có dân thường 
nào thương vong trong chiến dịch này.

Trong khi đó theo một người phát 
ngôn của nhóm phiến quân Quân đội 
Quốc gia Syria (SNA), liên minh quân 

Lực lượng quân đội Mỹ tại Syria.           Nguồn: AFP

sự do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một 
cuộc tấn công bằng máy bay trực thăng 
ở ngôi làng Al-Humaira, phía Nam biên 

giới giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ và 
đây là lần đầu chiến dịch như vậy được 
tiến hành ở khu vực này. Tuy nhiên, 
người phát ngôn trên cho biết hiện vẫn 
chưa rõ hoàn cảnh tiến hành cuộc đột 
kích nêu trên.

Hồi tháng 2 năm nay, các lượng đặc 
biệt của Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn 
công tương tự tại tỉnh Idlib của Syria và 
đã tiêt diệt được thủ lĩnh IS Abu Ibrahim 
Al-Hashemi Al-Quraishi, người thay thế 
cho thủ lĩnh của tổ chức này bị Mỹ tiêu 
diệt năm 2019 là Abu Bakr al-Baghdadi

(Theo Vietnam+)

Ngày 16.6, các phương tiện truyền 
thông cho biết nhà chức trách Iran đã 
bắt giữ một con tàu chở khoảng 90.000 
lít dầu tại vùng biển thuộc Vùng Vịnh.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của 
Iran đưa tin nhà chức trách nước này 
đã bắt giữ con tàu nói trên tại vùng biển 
gần đảo Kish ở Vùng Vịnh do nghi ngờ 
chở lậu nhiên liệu.

Theo nguồn tin này, thuyền trưởng 

và 5 thành viên thủy thủ đoàn của con 
tàu cũng đã bị phát lệnh bắt giữ hình sự.

Iran, một trong những nơi có giá 
nhiên liệu rẻ nhất thế giới nhờ các 
chương trình trợ giá lớn, thời gian qua 
đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng buôn 
lậu nhiên liệu qua đường bộ sang các 
nước láng giềng và qua đường thủy tới 
các quốc gia Arab khác ở Vùng Vịnh.

(Theo Báo Tin Tức)

Iran bắt giữ tàu chở 90.000 lít dầu tại Vùng Vịnh

Một tàu chở dầu.               Ảnh minh họa của Reuters


