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Giữ “bút sắc, tâm sáng” 
giữa thời cạnh tranh thông tin gay gắt

u 3

Các phóng viên phỏng vấn PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, tại lễ ký kết hợp tác thực hiện chiến lược “Du lịch Quy Nhơn - Tầm nhìn châu Á” diễn ra tại TP Quy Nhơn 
tháng 1.2022.                                  Ảnh: HOÀNG TRỌNG

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các nhà báo: “Người làm báo cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc!”. 
Lời dặn ấy càng ý nghĩa trong bối cảnh cạnh tranh thông tin gay gắt giữa các cơ quan báo chí, truyền thông, 

cùng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như hiện nay. 

Nỗ lực toàn diện để chăm sóc sức khỏe 
đồng bào miền núi

TP Quy Nhơn nỗ lực khắc phục hạn chế
trong giải quyết thủ tục hành chính
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG CẠN:

Tăng thu nhập cho nông dân, 
đa dạng cây trồng cho địa phương

Phát triển du lịch cộng đồng: 
Bền vững để vươn xa
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Từ thực tế xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng ở 
TP Quy Nhơn và định hướng nhân rộng trong tỉnh cho 
thấy cần có các giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, 
điều kiện riêng của địa phương. Đặc biệt, phải hướng 
đến phát triển bền vững, tránh cách làm “ăn xổi”. 
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Bình Định

Đại hội Hội Toán học Bình Định 
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ban Chấp hành Hội Toán học Bình Định nhiệm kỳ 2022 - 2027.                                                                                               Ảnh: TRỌNG LỢI

(BĐ) - Sáng 19.6, tại Trường 
ĐH Quy Nhơn, Hội Toán học 
Bình Định tổ chức Đại hội 
nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí 
Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - đến dự.

Hội Toán học Bình Định được 
thành lập vào năm 1994, đến 
nay có 46 hội viên, nòng cốt là 
giảng viên Khoa Toán và Thống 
kê, Trường ĐH Quy Nhơn. Hội 
hiện có 7 phó giáo sư, 30 tiến 
sĩ và nhiều thạc sĩ, trong đó có 
một số hội viên đang làm nghiên 
cứu sinh ở nước ngoài. Nhiệm kỳ 
2017 - 2022, nhiều hội viên của 
Hội đã tích cực tham gia công tác 
tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội, như: Tư vấn, phản biện 
các đề tài cấp quốc gia, cấp bộ, 

cấp trường, dự án về công nghệ 
thông tin, khoa học dữ liệu liên 
quan đến Toán học… 

Hội có mối quan hệ chặt chẽ 
với Viện Nghiên cứu cao cấp về 
Toán. Gần đây, Hội phối hợp 
với một số công ty công nghệ 
hàng đầu Việt Nam có trụ sở 
đóng tại Bình Định, như TMA 
Solutions, FPT Software, nhằm 
hợp tác trong đào tạo nhân lực 
ngành Toán ứng dụng theo 
hướng khoa học dữ liệu và trí 
tuệ nhân tạo.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội 
Toán học Bình Định đề ra nhiều 
nhiệm vụ và giải pháp để phát 
triển, như: Tích cực tham gia 
công tác tư vấn, phản biện các 
đề tài về Toán và khoa học ứng 
dụng do Trường ĐH Quy Nhơn 

và tỉnh chủ trì. Mỗi năm tổ chức 
ít nhất 2 hội thảo chuyên đề về 
Toán học, ứng dụng Toán học và 
đổi mới phương pháp dạy Toán 
học. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
với các trường/viện Toán học 
mạnh của nước ngoài nhằm đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao về Toán; phối hợp tổ chức hội 
thảo khoa học quốc tế; thực hiện 
các đề tài nghiên cứu khoa học 
quốc tế, khẳng định thế mạnh về 
Toán của Hội trên trường quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp 
hành Hội Toán học Bình Định 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 28 
ủy viên, PGS.TS Đinh Thanh 
Đức, giảng viên Khoa Toán và 
Thống kê (Trường ĐH Quy 
Nhơn) được bầu giữ chức Chủ 
tịch Hội.                     TRỌNG LỢI

Phê duyệt danh mục 
sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành các quyết định phê duyệt 
danh mục sách giáo khoa 
(SGK) lớp 3, lớp 7, lớp 10 được 
lựa chọn sử dụng trong cơ sở 
giáo dục phổ thông trên địa 
bàn tỉnh.

Theo đó, có 22 SGK lớp 3 
được lựa chọn cho 11 môn học, 
bao gồm: Tiếng Việt; Toán; Đạo 
đức; Tự nhiên và Xã hội; Tin 
học; Công nghệ; Giáo dục thể 
chất; Âm nhạc;  Mỹ thuật; Hoạt 
động trải nghiệm; Tiếng Anh.

Lớp 7 có 24 SGK được lựa 
chọn cho 12 môn học, bao gồm: 
Ngữ văn; Toán; Giáo dục công 
dân; Khoa học tự nhiên; Lịch 
sử và Địa lý; Tin học; Công 
nghệ; Âm nhạc; Mỹ thuật; Giáo 
dục thể chất; Hoạt động trải 
nghiệm; Tiếng Anh.

Lớp 10 có 53 SGK, chuyên 
đề được lựa chọn cho 16 môn 
học và 12 chuyên đề học tập, 
bao gồm: Ngữ văn; Chuyên đề 
học tập Ngữ văn; Toán; Chuyên 
đề học tập Toán; Giáo dục thể 
chất; Lịch sử; Chuyên đề học 
tập Lịch sử; Địa lý; Chuyên đề 
học tập Địa lý; Giáo dục kinh 
tế và pháp luật; Chuyên đề 
Giáo dục kinh tế và pháp luật; 
Vật lý; Chuyên đề học tập Vật 
lý; Hóa học; Chuyên đề học 

tập Hóa học; Sinh học; Chuyên 
đề học tập Sinh học; Tin học; 
Chuyên đề Tin học; Âm nhạc; 
Chuyên đề học tập Âm nhạc; 
Mỹ thuật; Chuyên đề học tập 
Mỹ thuật; Công nghệ; Chuyên 
đề Công nghệ; Hoạt động trải 
nghiệm, Hướng nghiệp; Giáo 
dục quốc phòng và an ninh; 
Tiếng Anh.

Như vậy, với mỗi môn học, 
hoạt động giáo dục đều có ít 
nhất từ 2 SGK trở lên. Các SGK 
và chuyên đề học tập được lựa 
chọn ở cả 3 bộ sách: Kết nối tri 
thức với cuộc sống; Cánh Diều; 
Chân trời sáng tạo.

Trước đó, UBND tỉnh đã 
ban hành quyết định thành 
lập các hội đồng lựa chọn SGK  
lớp 3, lớp 7, lớp 10. Các hội 
đồng có nhiệm vụ lựa chọn 
SGK theo quy định; đề xuất 
danh mục SGK lớp 3, lớp 7 và 
lớp 10 để sử dụng trong cơ sở 
giáo dục phổ thông trên địa 
bàn tỉnh với UBND tỉnh.

SGK và chuyên đề học tập 
đã được UBND tỉnh phê duyệt 
sẽ được đưa vào sử dụng trong 
các cơ sở giáo dục phổ thông 
từ năm học 2022 - 2023 theo 
Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018.                      

THU HIỀN

Đầu tư 37 tỷ đồng xây dựng công trình 
cấp nước sạch cho xã Cát Trinh và Cát Tân

(BĐ) - Chủ tịch UBND huyện 
Phù Cát Nguyễn Trung Kiên cho 
biết, huyện đang đôn đốc các 
nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi 
công, sớm hoàn thành, đưa vào 
vận hành Nhà máy cấp nước sinh 
hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân.

Nhà máy có công suất  

2.700 m3/ngày đêm, tổng mức đầu 
tư trên 37 tỷ đồng, từ nguồn vốn 
ngân sách nhà nước do tỉnh quản 
lý hỗ trợ theo cơ chế của tỉnh giai 
đoạn 2021- 2025, phần chi phí còn 
lại do ngân sách huyện, ngân sách 
xã Cát Trinh, ngân sách xã Cát 
Tân đảm bảo, và các nguồn vốn 

hợp pháp khác.
Nhà máy đi vào hoạt động 

sẽ cung cấp nước sạch cho hàng 
nghìn người dân ở 2 xã Cát 
Trinh và Cát Tân, góp phần 
nâng cao tỷ lệ người dân được 
sử dụng nước sạch, đảm bảo 
sức khỏe.            TIẾN SỸ

SỰ KIỆN TUẦN NÀY
l Ngày 20.6: Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt 

Nam (21.6.1925 - 21.6.2022) và trao Giải thưởng Báo chí tỉnh 
Bình Định năm 2022.
l Ngày 21.6: UBND tỉnh họp báo tình hình KT-XH quý II và 

gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng 
Việt Nam 21.6. 
l Ngày 24.6: Hội nghị trực tuyến về ATGT do Thường trực 

Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức. Hội nghị kết nối cung 
cầu hàng Việt Nam tại Bình Định năm 2022.
l Ngày 25.6: Hội nghị xúc tiến đầu tư tại TX Hoài Nhơn.

HỘI ĐỒNG HƯƠNG BÌNH ĐỊNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH:

Vận động gần 400 triệu đồng xây hồ bơi, 
tặng quà cho người nghèo 

(BĐ) - Chiều 19.6, tại SVĐ 
Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) 
đã diễn ra trận bóng đá thiện 
nguyện giữa đội bóng Anh em 
Hội đồng hương Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh và đội bóng Hội 
cựu tuyển thủ Bình Định.

Trận đấu diễn ra trong 
không khí vui tươi, thắm đượm 
nghĩa tình giữa những người 
Bình Định xa quê với người 
Bình Định tại quê nhà, đã nhận 
được sự cổ vũ nồng nhiệt của 
nhiều cổ động viên trên khán 
đài. Qua trận đấu, đội bóng 
Anh em Hội đồng hương Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh đã 
quyên góp tổng số tiền 399 triệu 
đồng để trao tặng xây hồ bơi 
cho trẻ em Bình Định, tặng cựu 
tuyển thủ Bình Định có hoàn 
cảnh khó khăn, người nghèo ở 
huyện An Lão.

Cụ thể, đội bóng Anh em Hội 

HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM CẤP TỈNH NĂM 2022:

Thiết bị Mô hình điều khiển, 
giám sát ứng dụng IoT trong 
công nghiệp đạt giải nhất 

(BĐ) - Chiều 19.6, tại Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn, Sở LĐ-TB&XH tổ chức 
bế mạc Hội thi thiết bị đào tạo 
tự làm cấp tỉnh năm 2022. 

Trong 3 ngày diễn ra Hội 
thi, thông qua việc thuyết 
minh về ý tưởng, đặc tính kỹ 
thuật của các thiết bị tự làm, 
vận hành thiết bị…, các tác 
giả, nhóm tác giả đã có cơ hội 
trao đổi và học hỏi lẫn nhau 
về kinh nghiệm sáng chế, cải 
tiến thiết bị đào tạo. Hội đồng 
giám khảo, gồm các chuyên 
gia, cán bộ quản lý giáo dục 
nghề nghiệp có uy tín, nhiều 
kinh nghiệm và chuyên môn 
sâu trong lĩnh vực thiết bị đào 
tạo, đã góp ý và đánh giá các 
thiết bị dự thi với tinh thần 
trách nhiệm cao, khách quan 
và trung thực. 

Kết quả, Ban tổ chức trao  
1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba 
và 5 giải khuyến khích cho các 

tác giả, nhóm tác giả. Thiết bị 
đạt giải nhất là Mô hình điều 
khiển, giám sát ứng dụng IoT 
trong công nghiệp của nhóm 
tác giả Trần Trọng Kiệm, Mai 
Văn Quang và Phạm Văn Phát 
(Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn). Trường CĐ 
Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 
đạt giải nhất toàn đoàn. 

Ban tổ chức cũng chọn ra 
6 thiết bị đào tạo tự làm có 
chất lượng, đạt giải cao tại hội 
thi để củng cố và hoàn thiện, 
chuẩn bị tham dự Hội thi thiết 
bị đào tạo tự làm toàn quốc 
năm 2022, tổ chức vào tháng 
10 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Hội thi thiết bị đào tạo tự 
làm cấp tỉnh năm 2022 có 11 
thiết bị dự thi do 1 tác giả, 10 
nhóm tác giả đến từ hai trường: 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn, CĐ Cơ điện - Xây dựng 
và Nông lâm Trung bộ sáng 
chế, sáng tạo.    NGUYỄN MUỘI

đồng hương Bình Định tại TP 
Hồ Chí Minh trao tặng 312 triệu 
đồng cho Hội bảo trợ Bệnh 
nhân nghèo tỉnh Bình Định để 
xây dựng hồ bơi cho học sinh 
ở TX Hoài Nhơn và huyện An 
Lão, trị giá mỗi hồ bơi 156 

triệu đồng (ảnh); trao tặng 50 
triệu đồng cho cựu tuyển thủ 
Bình Định có hoàn cảnh khó 
khăn; trao 37 triệu đồng tặng 
quà cho bà con nghèo ở huyện 
An Lão.                   

NGỌC NHUẬN
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Giữ “bút sắc, tâm sáng” 
giữa thời cạnh tranh thông tin gay gắt

KỶ NIỆM 97 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21.6.1925 - 21.6.2022)

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đỗ Nguyên Hùng (thứ hai từ phải sang) trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho các nhà báo. 
Ảnh: N.NHUẬN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các nhà báo: “Người làm báo cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, 
bút sắc!”. Lời dặn ấy càng ý nghĩa trong bối cảnh cạnh tranh thông tin gay gắt giữa các cơ quan báo chí, truyền 
thông, cùng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như hiện nay. 

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm 
Ngày Báo chí Cách mạng Việt 
Nam, nhà báo Đỗ Nguyên 
Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo 
Việt Nam tỉnh, đã có cuộc trao 
đổi cởi mở với phóng viên Báo 
Bình Định xung quanh chủ  
đề này.

Không thể né tránh!
l Thưa ông, rõ ràng là cuộc 

cạnh tranh thông tin đang ngày 
càng gay gắt, khốc liệt… 

- Đúng vậy. Sự phát triển 
như vũ bão của internet, công 
nghệ hiện đại đã, đang và sẽ 
chi phối  mạnh mẽ hoạt động 
truyền thông, đòi hỏi người 
làm báo phải nhanh nhạy bắt 
kịp tốc độ thông tin lan truyền. 
Cạnh tranh thông tin ngày nay 
không còn là cuộc đua báo 
tuần, báo ngày, bản tin phát 
hành theo giờ cố định, mà tính 
bằng từng phút, từng giây, khi 
bạn đọc liên tục bấm nút F5 
(refresh) để cập nhật thông tin 
mới nhất.

Có thể thấy, khi một tòa soạn 
đưa tin, bài lên báo mạng, nếu 
thông tin thật sự “nóng”, nhiều 
người chú ý, chỉ vài phút sau đã 
lan tỏa thành hàng triệu bản sao 
trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, mạng xã hội...

Các loại hình, phương thức 
truyền thông mới xuất hiện, 
cùng sự đa dạng kênh truyền 
thông trong nước và thế giới 
đã tạo ra sự cạnh tranh khốc 
liệt không chỉ giữa các tờ báo, 
mà còn giữa các ấn phẩm báo 
chí và tài khoản mạng xã hội, 
báo chí và các kênh thông tin 
(chính thống và không chính 
thống) khác. 

Nhà báo không được và 
không thể né tránh thực tế đó.

Vượt qua những 
lằn ranh mong manh
l Nhanh nhất, sớm nhất và 

chính xác luôn là yêu cầu và 
mục đích tối thượng của một 
sản phẩm báo chí, nhất là trên 
không gian mạng. Tuy nhiên, 
“nhanh nhảu” ắt dễ dẫn đến 
“đoảng”, với những cơ quan 
báo chí chính thống, càng hết 
sức tránh. Ông suy nghĩ thế nào 
về vấn đề này? 

- Trong bối cảnh giá trị của 
một bản tin nhiều khi được 
tính và quy ra nhuận bút bằng 
số lượt “view”, “like”, “share”, 
đôi khi người làm báo sẽ bị cuốn 
theo cuộc đua thông tin với các 
tài khoản mạng xã hội. Từ đó, 
quên mất yêu cầu kiểm chứng 
độ chính xác của thông tin.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh 
mạng xã hội phát triển quá 
nhanh như hiện nay, tin giả, 
thông tin sai sự thật rất nhiều. 
Một số cơ quan báo chí chính 
thống cũng từng phát đi những 

bản tin sai sự thật. Bài học về 
những “cây chổi quét rau”, “ăn 
bưởi gây ung thư”… vẫn luôn 
nhắc nhở từng người làm báo 
phải hết sức tỉnh táo, luôn tôn 
trọng sự thật khách quan. 

Phải khẳng định rõ: Với vai 
trò định hướng dư luận xã hội, 
nếu không tỉnh táo, không làm 
tròn trách nhiệm, báo chí sẽ 
dễ chạy theo tin giả, làm ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến uy tín 
của tờ báo, suy giảm niềm tin 
trong nhân dân. Nhiều tờ báo, 
hãng tin lớn trong và ngoài 
nước đã đưa ra quy định về cách 
thức nhà báo sử dụng mạng xã 
hội. Bởi, đã có tình trạng nhà 
báo viết báo chuẩn xác, nhưng 
thông tin trên tài khoản cá nhân 
lại mang tính xuyên tạc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 
dạy: “Không biết rõ, không 
hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi 
không có gì cần nói, không có gì 
cần viết cũng chớ nói, chớ viết 
càn”. Bác còn căn dặn các nhà 

báo: “Ngòi bút các bạn cũng là 
những vũ khí sắc bén trong sự 
nghiệp phò chính trừ tà”. 

Trong bối cảnh cạnh tranh 
thông tin hiện nay, để “phò 
chính, trừ tà”, người làm báo 
cần một cái đầu lạnh cùng 
một trái tim nóng, không bước 
qua lằn ranh mong manh giữa 
đạo đức và sự cám dỗ của vật 
chất, nhất là khi phản ánh các 
sai phạm, tiêu cực. Cùng một 
sự kiện, vấn đề, nhưng với tài 
năng, bản lĩnh, quan điểm khác 
nhau sẽ tạo ra những sản phẩm 
báo chí khác nhau qua cách lựa 
chọn thông tin, cách thể hiện 
khác nhau.

Tự làm mới mình
l Hiểu được xu thế, ta mới 

có tâm thế để hòa nhập hiệu 
quả. Theo ông, từng cơ quan báo 
chí và người làm báo cần chú 
trọng điều gì để giữ được “bút 
sắc, tâm sáng” giữa cuộc cạnh 
tranh thông tin?

- Thời cạnh tranh thông 
tin, báo chí phải đáp ứng tính 
thời sự, nhưng không đánh 
mất tính chính xác, tính định 
hướng. Khai thác thông tin từ 
nhiều kênh khác nhau, người 
làm báo phải thận trọng, không 
được bỏ qua khâu kiểm định, 
xác tín. Với sự bùng nổ của 
internet, cùng hàng loạt trang 
thông tin tổng hợp, mạng xã 
hội, một bản tin sai sự thật lan 
đi rất nhanh, để lại hậu quả 
nặng nề, việc đính chính nhiều 
khi không mấy ý nghĩa.

Làm báo ngày nay không 
nhiều hiểm nguy như thời chiến. 
Tuy nhiên, tác nghiệp trong thời 
bùng nổ thông tin, phải làm việc 
với cường độ cao, căng thẳng, 
đòi hỏi người làm báo phải giỏi 
nghề, tỉnh táo, tâm huyết với 
công việc. Mỗi người phải trang 
bị kiến thức, kỹ năng sử dụng 
thành thạo công nghệ hiện đại; 
đây là một trong những điều 
kiện quan trọng để các phóng 
viên tự làm mới chính mình, 
“chạy đua” trên mặt trận thông 
tin. Đồng thời, phải trang bị kiến 
thức rộng và sâu, đánh giá mức 
độ thông tin ngay từ ban đầu để 
có nguồn tin chuẩn xác hơn. Mỗi 
người làm báo phải thực hiện 
nghiêm 10 quy định đạo đức 
nghề nghiệp của người làm báo.

Với các cơ quan báo chí, yêu 
cầu quan trọng là luôn quan tâm 
đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật 
nghiệp vụ báo chí hiện đại, nâng 
cao bản lĩnh chính trị cho biên 
tập viên, phóng viên. Trên hết, 
phải xác lập hệ giá trị của mình 
và tích cực giữ gìn, phát huy. 
Thời gian qua, một số cơ quan 
báo chí rất chú trọng đến yêu 
cầu này, như Báo Bình Định tích 
cực xây dựng và giữ gìn giá trị 
cốt lõi “Chính thống - Tin cậy- 
Nhân văn”.
l Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN VĂN TRANG 
(Thực hiện)

Ngày hội Sinh viên 5 tốt năm 2022
(BĐ) - Ngày 18.6, tại Trường 

ĐH Quy Nhơn, Hội Sinh viên 
Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội 
Sinh viên (SV) 5 tốt năm 2022 với 
sự tham gia của 430 SV thuộc các 
trường: ĐH Quy Nhơn, CĐ Y tế 
Bình Định, CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn, CĐ Cơ điện - 
Xây dựng và Nông lâm Trung bộ.

Tham gia ngày hội, SV trải 
qua 5 hoạt động, gồm: Talkshow 
“Kết nối hành trình SV 5 tốt”, 
chương trình “Hành trang vào 
nghề”, trang bị kỹ năng thực hành 
xã hội cho SV, workshop “Đối 
thoại cùng nhà tuyển dụng”, tập 
huấn “Vườn ươm nghiên cứu 
khoa học”.

Tại ngày hội, các SV được giao 

lưu với cựu SV đã từng đạt danh 
hiệu SV 5 tốt cấp Trung ương, 
nghe lãnh đạo Hội SV Việt Nam 
tỉnh chia sẻ một số phương pháp 
hiệu quả để đạt danh hiệu SV 5 
tốt; trao đổi các vấn đề SV cần 
trang bị trước khi ứng tuyển vào 
công ty, đơn vị cùng các kỹ năng 
xã hội cần thiết khi làm việc; mô 
phỏng buổi phỏng vấn tuyển dụng 
với sự tham gia trực tiếp của đại 
diện các  đơn vị, công ty, DN và 
SV tham gia chương trình...

Dịp này, Hội SV Việt Nam 
tỉnh đã trao tượng trưng 200 suất 
học bổng trợ lý Anh ngữ Riolish 
trị giá 200 triệu đồng cho các SV 
vượt khó vươn lên trong học tập.

DƯƠNG LINH

l Trong 2 ngày 18 - 19.6, 
ông Nguyễn Quốc Hưng, ở 
thị trấn Phú Phong (huyện 
Tây Sơn) đã hỗ trợ trên 80 
triệu đồng để lắp đặt hệ thống 
đèn chiếu sáng giao thông tại 
thôn Tả Giang 2, xã Tây Giang. 
Công trình gồm 60 bộ bóng 
đèn năng lượng mặt trời, công 
suất 300W (1,2 triệu đồng/1 
bộ), lắp đặt trên đoạn đường 
dài khoảng 5 km. TÍN TRỌNG
l Trường Mầm non An 

Tân (xã An Tân, huyện An 
Lão) vừa tổ chức đón nhận 
Bằng công nhận Trường đạt 
chuẩn quốc gia mức độ 1 và 
chứng nhận Trường đạt kiểm 
định chất lượng giáo dục cấp 

độ 2. Hiện nay nhà trường có 
21 giáo viên, đảm bảo tỷ lệ 
từ 2 giáo viên/lớp, 100% giáo 
viên nhà trường có trình độ 
đạt chuẩn và trên chuẩn. Cơ 
sở vật chất hiện có của nhà 
trường đáp ứng nhu cầu dạy 
và học. Hằng năm tỷ lệ trẻ 5 
tuổi hoàn thành chương trình 
giáo dục mầm non đạt 100%.

 ĐĂNG KHẢNH

l Sáng 19.6, Hội Khuyến 
học phường Bồng Sơn (TX 
Hoài Nhơn) phối hợp với Chi 
nhánh ngân hàng Agribank và 
Phòng giao dịch Ngân hàng 
ACB tại TX Hoài Nhơn tổ chức Lễ 
tuyên dương khen thưởng 181 
em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 

đã đạt các giải từ các hội thi học 
sinh giỏi cấp thị xã và cấp tỉnh 
năm học 2021 - 2022. Tổng trị 
giá các phần thưởng là 18 triệu 
đồng. DIỆP BẢO SƯƠNG
l Ngày 19.6, tại xã Mỹ 

Thọ (huyện Phù Mỹ), Đội 
CSGT CA huyện Phù Mỹ phối 
hợp với Công ty Honda Tiến 
Dũng và chính quyền địa 
phương tổ chức tuyên truyền 
pháp luật về ATGT và kỹ 
năng lái xe an toàn cho hơn 
250 ĐVTN và người dân trên 
địa bàn xã. Dịp này, Công ty 
Honda Tiến Dũng tặng 25 
phần quà, tổng trị giá 12,5 
triệu đồng cho người dân trên 
địa bàn xã. HẰNG NGA

TIN VẮN
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PHẢN HỒI

Phát triển du lịch cộng đồng: Bền vững để vươn xa

Theo phản ánh của người dân khu phố 9 
(phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn), chợ Hải Minh 
được đầu tư xây dựng hơn 17 năm trước, nay đã 
xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu của tiểu 
thương và bà con nhân dân.

Sáng 13.6, có mặt tại khu vực chợ, chúng tôi đã 
chứng kiến không ít cái lắc đầu ngao ngán của người 
dân đi chợ khi phải len lỏi giữa những lối đi chật 
hẹp, dơ bẩn trong nhà lồng. Từng vũng nước đen 
ngòm nằm xen giữa các tấm đan bị hư hỏng. Mái 
che nhà lồng chắp vá, các sạp hàng được tiểu thương 

Thời gian qua, Bãi Xép (khu 
phố 1, phường Ghềnh Ráng, TP 
Quy Nhơn) thu hút khá đông 
du khách. Song, trong thời gian 
dài, đi trên các tuyến đường 
nhỏ hẹp của làng chài có thể 
thấy việc giữ gìn cảnh quan, 
vệ sinh môi trường còn hạn 
chế, gây ấn tượng chưa tốt cho 
du khách. Vấn đề “nóng” ở Bãi 
Xép gần đây là nhiều hộ dân 
mang bàn, ghế lấn chiếm bãi 
biển để kinh doanh ăn uống, 
gây cảnh lộn xộn, ồn ào, mất 
vệ sinh môi trường, mâu thuẫn 
giữa những người kinh doanh 
do tranh giành khách… 

Sau nhiều ý kiến “cảnh 
tỉnh”, khu vực bãi biển Bãi 
Xép đã không còn hàng quán 
lấn chiếm kinh doanh, du 
khách thoải mái đến vui chơi, 
tắm biển. Trên con đường nhỏ 
hẹp xuống bãi biển, có một số 
quán bán hải sản nhưng chủ 
yếu tận dụng nhà ở nhỏ, cũ, 
chưa có tiền đầu tư xây dựng 
nên chỉ để được vài bàn. Đây là 
nguyên nhân chính khiến họ ra 
lấn chiếm bãi biển để bán hàng. 
Sau khi bị cấm mấy ngày nay, 
có hộ dân đã nghỉ hẳn, người 
về nhà bán cũng chỉ phục vụ 

Từ thực tế xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng ở TP Quy Nhơn và định hướng nhân rộng trong tỉnh cho thấy 
cần có các giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện riêng của địa phương. Đặc biệt, phải hướng đến phát 
triển bền vững, tránh cách làm “ăn xổi”. 

Du khách và người dân vui chơi, tắm biển ở Bãi Xép sau khi không còn các hàng quán lấn chiếm bãi biển.                  Ảnh: C.LUẬN

Báo Bình Định số ra ngày 10.6.2022 có bài 
viết “Ðể Bãi Xép đẹp hơn trong mắt du khách”, 
phản ánh Bãi Xép không còn nét hoang sơ, yên 
ả như trước kia; thay vào đó là sự xô bồ, ồn ào, 
nhếch nhác. Nguyên nhân là nhiều người dân địa 
phương bày các loại bàn, ghế ken kín trên đoạn 
dài bãi biển chạy dọc Bãi Xép để phục vụ du khách 
ăn uống; ảnh hưởng không tốt đến vệ sinh môi 
trường biển. Ngoài ra, một số chủ quán mở nhạc 
sôi động với âm lượng lớn; nhiều du khách tới đây 
ăn uống mang theo loa di động hát karaoke tới 

đêm khuya làm ô nhiễm tiếng ồn…
Sau khi báo phát hành, từ ngày 15.6 đến nay, 

lực lượng chức năng của phường Ghềnh Ráng và 
TP Quy Nhơn thường xuyên có mặt tại bãi biển 
Bãi Xép tuyên truyền, nhắc nhở người dân không 
được bày bàn ghế và đưa các loại hải sản ra bãi 
biển buôn bán. Đến nay, người dân đã chấp hành 
nghiêm; bãi biển Bãi Xép đã được thông thoáng, 
sạch sẽ. Ngoài ra, tình trạng mở nhạc với âm lượng 
lớn và hát karaoke cũng đã được chấn chỉnh.

C.LUẬN

Bãi Xép đã thông thoáng

được ít khách. 
Anh Ngọc Vân (ở TP Quy 

Nhơn), một người chuyên tổ 
chức tour khám phá cảnh đẹp, 
văn hóa truyền thống ở các địa 
phương trong tỉnh, cho rằng: 
Việc nghiêm cấm buôn bán 
ngoài bãi biển là rất cần thiết; 
song, thành phố nên có định 
hướng, quy hoạch địa điểm, 
hình thức hỗ trợ cho các hộ dân 
ở Bãi Xép, tạo điều kiện cho họ 

tham gia đóng góp tích cực và 
hưởng lợi chính đáng từ phát 
triển du lịch cộng đồng. Chẳng 
hạn, có thể xem xét hình thức 
thí điểm như “chợ hải sản” tươi 
sống, giá cạnh tranh hơn nơi 
khác ở một khu vực tập trung 
phù hợp, rồi cho mọi người vào 
buôn bán, phục vụ du khách 
sau khi tham quan, tắm biển ở 
làng chài.  

Trong khi đó, với sự quan 

tâm đầu tư của tỉnh trong việc 
làm kè kết hợp với đường giao 
thông rộng, đẹp ở khu vực mặt 
tiền hướng biển đã tạo thêm 
điều kiện thuận lợi phát triển 
mạnh du lịch cộng đồng ở xã 
Nhơn Hải (TP Quy Nhơn). Bên 
cạnh việc quản lý, tuyên truyền, 
vận động người dân giữ gìn 
cảnh quan, vệ sinh môi trường, 
xã Nhơn Hải đang định hướng 
phát triển du lịch cộng đồng 
theo hướng bền vững hơn. 

Theo ông Đỗ Cao Thắng, 
Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, 
định hướng phát triển du lịch 
cộng đồng địa phương thời 
gian tới gắn với chuyển đổi 
nghề đối với những hộ không 
còn điều kiện đi đánh bắt, nuôi 
trồng hải sản; đa dạng các hình 
thức tạo việc làm cho nhiều 
người dân. Phát huy vai trò 
chủ thể và huy động nguồn lực 
đầu tư từ dân để phát triển du 
lịch cộng đồng bền vững, tránh 
cạnh tranh không lành mạnh. 

“Ngoài việc tăng cường phối 

hợp với các đơn vị tập huấn thêm 
về du lịch cộng đồng, xã sẽ vận 
động, bố trí phù hợp số hộ làm 
dịch vụ nhà hàng, vận chuyển, 
hướng dẫn du khách các tour 
khám phá biển, đảo, trải nghiệm 
lao động của ngư dân… Về lâu 
dài, xã đề xuất quy hoạch lại bãi 
biển, với các khu để ngư lưới cụ, 
khu phục vụ sinh hoạt người 
dân, khu thí điểm các loại hình 
phục vụ du khách. Đồng thời, xây 
dựng tuyến đường ẩm thực trong 
khu dân cư để phục vụ du khách, 
nhất là các đặc sản miền biển…”, 
ông Thắng cho biết.   

Trong xây dựng và phát 
triển du lịch cộng đồng của 
tỉnh, khu vực miền núi rất có 
tiềm năng nếu được khai mở 
đúng hướng. Những luồng dư 
luận trái chiều về giá dịch vụ 
của một farmstay ở thôn 1, xã 
An Toàn (huyện An Lão) vào 
đầu tháng 5.2022 đã gây tác 
động không tốt đến hình ảnh 
du lịch địa phương trong nỗ lực 
tạo dựng điểm đến mới. Do đó, 
cùng với việc định hướng, đầu 
tư, cần chú trọng đến việc tuyên 
truyền để người dân vùng cao 
và cả nhà đầu tư nơi khác đến 
thực hiện đúng cách phát triển 
du lịch cộng đồng bền vững.  

Chị Phạm Thị Kênh (người 
Bana, chủ một homestay ở thôn 
1, xã An Toàn), chia sẻ: “Du lịch 
cộng đồng đang đem đến cơ 
hội việc làm, tăng thêm thu 
nhập để cải thiện đời sống cho 
người dân miền núi vốn còn 
nhiều khó khăn. Đáp lại, trong 
thời gian qua, người dân trong 
thôn 1 cùng thống nhất cao việc 
phục vụ khách nghỉ dưỡng, ăn, 
uống với giá vừa phải nhất, 
cùng sự hiếu khách luôn sẵn có. 
Ngoài tạo cảm giác thân thiện 
với khách “như ở nhà mình”, 
chúng tôi còn giới thiệu, hỗ 
trợ cho khách trải nghiệm sinh 
hoạt, lao động, tìm hiểu bản 
sắc văn hóa truyền thống của 
người Bana”.                MAI THƯ 

Đã tháo dỡ các trụ điện  
nằm giữa đường

Các trụ điện 
nằm trên 
đường đã được 
tháo dỡ xong.                                             
Ảnh: X.T

Sớm sửa chữa, nâng cấp chợ Hải Minh

Tiểu thương tự dựng sạp bằng tôn, bạt trong chợ Hải Minh 
để mua bán.                                                                             Ảnh: V.LƯU

Báo Bình Định số ra ngày 
10.12.2021 và 23.5.2022 có các 
bài viết phản ánh công trình 
nâng cấp, mở rộng tuyến giao 
thông cầu Bún, xã Phước Thắng 
(huyện Tuy Phước) đi xã Nhơn 
Hạnh (TX An Nhơn) đã hoàn 
thành; tuy nhiên, còn lại 24 trụ 
điện cao thế và hạ thế nằm giữa 
đường gây cản trở, mất ATGT. 
Sau nhiều lần xảy ra TNGT 
do người đi đường tông vào 

trụ điện, người dân phản ánh 
nhưng các trụ điện vẫn nằm 
“chình ình” trên đường. 

Trong 2 ngày 16 và 17.6, 
chủ đầu tư là UBND xã Phước 
Thắng đã đôn đốc nhà thầu tập 
trung nhân lực, thiết bị khẩn 
trương thi công và tháo dỡ, di 
dời toàn bộ trụ điện nằm giữa 
đường; được nhân dân địa 
phương hoan nghênh. 

XUÂN THỨC

che chắn bằng các vật liệu khác nhau như tôn, bạt, 
các tông… nên không đủ sức che mưa, che nắng. 

Chị Lê Thị Loan, người bán cá tại chợ, bức 
xúc: “Mấy năm nay chợ xuống cấp trầm trọng, 
mùa nắng thì phải chịu đựng cái nóng hầm hập 
và không khí oi bức do mái che thấp, nhà lồng 
nhỏ; mùa mưa thì nước tạt tứ phía. Không chỉ 
chúng tôi buôn bán khó khăn mà người đi chợ 
cũng hết sức ngán ngẩm”. Cùng tâm trạng, chị 
Nguyễn Thị Thu Hà, bán hàng rau, nói: “Hệ 
thống cống của khu vực chợ bị tắc nghẽn gây 
hôi thối, do cát biển bồi lấp nhưng không được 
nạo vét, nước rửa các loại hải sản đổ xuống cống 
không thoát được. Chợ bẩn thỉu nên nhiều người 
không muốn vào mua, người bán thất thu”.

Theo bà Lê Thị Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND 
phường Hải Cảng, năm 2010, chợ Hải Minh từng 
được đầu tư xây dựng lại để phục vụ nhân dân. 
Qua thời gian sử dụng, đến nay một số hạng mục 
không đảm bảo an toàn, ô nhiễm môi trường. 
Nhằm đảm bảo điều kiện cho tiểu thương yên 
tâm mua bán lâu dài tại chợ, phục vụ nhu cầu 
dân sinh, từ năm 2021, UBND phường đã có văn 
bản đề nghị thành phố cho nâng cấp, sửa chữa 
chợ và đang chờ thành phố đưa vào danh mục  
đầu tư.                                                       VĂN LƯU
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Bình Định

Khá lên từ vườn mai cảnh

Thắm tình đoàn kết, đượm nghĩa đồng bào
Ngày hội VH-TT các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh lần thứ 
XVI - năm 2022 đã khép lại sau 3 ngày (16 - 18.6) tranh 
tài, giao lưu sôi nổi, thắm đượm tình nghĩa đoàn kết của 
đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Đậm bản sắc dân tộc
5 phần thi và 2 hoạt động 

giao lưu văn hóa trong Ngày 
hội đã để lại nhiều ấn tượng cho 
người xem. Được nhiều người 
chờ đợi nhất là phần thi trình 
diễn lễ hội dân gian của từng 
dân tộc. 

Với đồng bào Bana Kriêm 
ở Vĩnh Thạnh, lễ đón thần lúa 
về làng khi bà con bắt đầu vào 
mùa thu hoạch rất quan trọng. 
Già làng Đinh Kim, ở làng M2, 
xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Thạnh), 
cho biết: “Theo tập tục truyền 
thống, trước khi vào mùa thu 
hoạch lúa rẫy, từng gia đình và 
làng tiến hành tổ chức lễ đón 
thần lúa về làng. Đây là dịp 
báo cho các vị thần Yang, sau 
một năm lao động vất vả nay 
đã đến mùa thu hoạch. Lễ vật 
dâng các thần là con heo, con gà 
và nhiều ché rượu cần cùng cốm 
mới, cơm mới, mời các vị thần 
đến tham gia cùng gia đình, với 
làng để ăn cốm mới, uống rượu 
cần và cùng vui chơi đánh cồng, 
đánh chiêng, múa, hát với dân 
làng…”.

Người Chăm H’roi ở huyện 
Vân Canh có rất nhiều lễ hội, 
như: Cầu mưa, ăn heo ký, cúng 
thần làng…, điểm chung của các 
lễ hội là tạo sự gần gũi, đoàn kết 
trong cộng đồng với nhau. Già 
làng Lê Văn Ru, ở khu phố Hiệp 
Hội, thị trấn Vân Canh (huyện 
Vân Canh) chia sẻ: “Chuẩn bị 
cho buổi lễ mừng nhà mới, gia 
đình Chăm H’roi sẽ dựng cây 
nêu, làm gà, giữ lại tiết để hòa 
chung với rượu. Trong đó, phần 
lễ chỉ cần có một con gà trống, 
phần hội gia đình sẽ mừng, đãi 
bà con thân thích, xóm giềng 
xung quanh, như: Bò, hoặc dê, 
hoặc heo. Đây là cách thể hiện 
lòng biết ơn của con người 
với thần linh của người Chăm 
H’roi”.

Hằng năm, vào tháng 11 và 
12 dương lịch, khi hạt lúa, hạt 
bắp đã được đem cất kỹ là lúc 
các gia đình đồng bào H’re ở 
huyện An Lão làm lễ cúng mở 
kho lúa. Lễ cúng có mục đích xin 
thần kho, thần lúa đừng hoảng 

Ngày hội VH-TT các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh lần thứ 
XVI - năm 2022 quy tụ 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 tham gia.

Kết quả toàn đoàn, huyện Vĩnh Thạnh đạt giải nhất, huyện 
An Lão và Vân Canh đạt giải nhì, các huyện: Tây Sơn, Hoài Ân và 
Phù Cát đạt giải ba.

- Phần thi trại đẹp: Huyện An Lão đạt giải nhất.
- Phần thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng: Huyện Vĩnh 

Thạnh đạt giải nhất.
- Trình diễn lễ hội dân gian: Huyện Vân Canh đạt giải nhất.
- Phần thi người đẹp miền núi: Huyện Vân Canh và Hoài Ân 

đạt giải nhất.
- Phần thi dệt thổ cẩm: Huyện Hoài Ân đạt giải nhất.

Đốt lửa trại trong đêm giã bạn Ngày hội.

Các nghệ nhân tỉ mẩn dệt thổ cẩm. Lễ mừng cơm mới của đồng bào Bana huyện Tây Sơn.

Đó là nông dân Lê Ngọc Sang (50 
tuổi), ở thôn Xuân Mai, xã Nhơn Hạnh 
(TX An Nhơn), nhờ theo nghề trồng và 
kinh doanh mai cảnh chỉ từ năm 2016 
cho đến nay mà gia đình anh đã thoát 
nghèo, vươn lên có thu nhập khá.

Anh Sang kể: Trước đây tôi chủ yếu 
trồng lúa, thấy bà con bên xã Nhơn An 
nhờ trồng mai mà khá quá nên tôi nghĩ 
đến chuyện chuyển sang trồng mai 
xuân. Ban đầu tôi thuê thợ cắt tỉa cây, 
trong quá trình họ làm mình để ý học 
theo. Rồi khi Hội Nông dân xã, thị xã 
phối hợp mở lớp sơ cấp nghề chuyên 
chăm sóc, tạo dáng mai cảnh, tôi theo 

Anh Lê Ngọc Sang (phía trước) đang chăm sóc 
mai cảnh.

học ngay. Được hướng dẫn bài bản, tôi 
mạnh dạn đầu tư thêm, và hiện vườn tôi 
đã có khoảng 3.000 chậu mai cảnh 3 - 5 

năm tuổi. Đợt tết vừa rồi, riêng tiền bán 
mai tôi lãi được 700 triệu đồng.

Nhờ thu nhập khá từ cây mai nên từ 
năm 2019 anh Sang đầu tư 1,3 tỷ đồng xây 
nhà nuôi yến, đến nay bắt đầu khai thác, 
có thêm nguồn thu đáng kể. Cũng năm 
2019, được Hội Nông dân xã tín nhiệm, 
anh Sang được chọn làm hạt nhân xây 
dựng tổ hội nghề nghiệp trồng mai cảnh 
thôn Xuân Mai, hiện có 10 thành viên. 
Nhận thấy việc sử dụng hóa chất, thuốc 
trừ sâu vô cơ gây ô nhiễm môi trường, anh 
Sang và các thành viên của tổ thống nhất 
chuyển sang sử dụng thuốc trừ sâu bệnh 
sinh học. Việc làm của tổ được nhiều bà 

sợ, cầu mong thần lúa yên tâm ở 
lại với gia đình, giúp họ luôn no 
đủ, không phải thiếu đói, không 
phải ăn củ, ăn khoai… Em 
Đinh Thị Thùy Linh, 15 tuổi, ở  
thôn 2, xã An Vinh (An Lão), 
người tham gia lễ cúng mở kho 
lúa, bộc bạch: “Em rất tự hào khi 
tham gia vào lễ hội và được giới 
thiệu đến mọi người những giá 
trị văn hóa độc đáo của dân tộc 
mình. Từ lễ hội, thế hệ trẻ như 
chúng em hiểu hơn, quý hơn về 
thành quả lao động”.

Giữ gìn nghề truyền thống, 
sản phẩm du lịch

Phần thi dệt thổ cẩm truyền 
thống với sự tham gia của 6 
nghệ nhân đại diện các địa 
phương cũng thu hút nhiều 
người đến xem. Với đôi tay 
khéo léo, thành thục, các nghệ 
nhân tỉ mẩn trên từng đường 
kim, mũi chỉ để dệt nên những 
tấm thổ cẩm mang hoa văn độc 
đáo, có tính kế thừa sản phẩm 
nghề truyền thống.

Đã hơn 70 tuổi nhưng bà 
Đinh Thị Nghị, ở thôn 1, xã An 
Toàn (An Lão) vẫn vui vẻ nhận 
lời đại diện cho huyện An Lão 
tham dự phần thi dệt thổ cẩm 
truyền thống. Bà phấn khởi: 
“Tôi rất vui vì đây là lần đầu 
tiên được tham gia Ngày hội! 
Lớn tuổi, dệt tay chân chậm 
hơn lớp trẻ là đương nhiên rồi, 
nhưng mình được huyện chọn 
đi thi nên chủ yếu lấy tinh thần 

giao lưu văn hóa là chính”.
Nội dung giao lưu văn hóa 

ẩm thực giữa các đoàn cũng 
mang đến cho người xem nhiều 
sự hồ hởi, thú vị. Nhiều sản 
vật, đặc sản của đồng bào H’re 
(huyện An Lão), đồng bào Bana 
(các huyện: Tây Sơn, Hoài Ân, 
Phù Cát, Vĩnh Thạnh) và đồng 

bào Chăm H’roi huyện Vân 
Canh, như: Thịt heo đen nướng 
ống lam chấm muối ớt, cây cọ 
rừng hầm với xương heo, đọt 
mây rừng luộc chấm muối ớt, 
cơm gạo rấy, sóc đỏ dạ nướng 
chấm muối ớt, lá mì xào, cá niên, 
rau dớn… cùng rượu cần được 
chế biến công phu, giới thiệu 
trực tiếp đến công chúng.

Vui ngày gặp gỡ
Nghệ nhân nhân dân Đinh 

Chương, ở xã Vĩnh Sơn (Vĩnh 
Thạnh), chia sẻ: “Mình đến đây 
để tham gia tái hiện lễ đón thần 
lúa về làng của đồng bào Bana 
Kriêm. Mình rất vui khi được 
giới thiệu đến mọi người về một 
phong tục lâu đời của dân tộc. 
Mình vui và mong muốn sẽ có 
thêm nhiều dịp để được gặp 
gỡ, giới thiệu về những cái hay, 
cái đẹp của đồng bào mình đến  
mọi người”.

Là địa phương đăng cai tổ 
chức Ngày hội, ông Huỳnh Đức 
Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực 

con địa phương hoan nghênh.
Ông Lê Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân xã Nhơn Hạnh, nhận 
xét: Tổ hội nghề nghiệp trồng mai 
cảnh của thôn Xuân Mai do anh Lê 
Ngọc Sang làm tổ trưởng hoạt động 
tốt, số mai cảnh của tổ hiện quản lý 
trên 20.000 chậu, mỗi năm người ít 
cũng lãi khoảng 200 triệu đồng, phổ 
biến là mức 500 triệu đồng. Hầu hết 
các hộ trồng mai ở đây đều đang tìm 
cách chuyển dần sang trồng mai theo 
hướng an toàn sinh học, truyền cảm 
hứng chung tay làm giàu ngay trên  
quê hương.                         XUÂN THỨC

UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho 
biết: “Tuy còn có những khó 
khăn về điều kiện cơ sở vật 
chất, nhưng chúng tôi đã nỗ 
lực tổ chức thành công hoạt 
động VH-TT đầy ý nghĩa này. 
Để tham gia Ngày hội đạt kết 
quả cao, huyện đặc biệt quan 
tâm, đầu tư và vận động các 
nghệ nhân, diễn viên, VĐV 
tham gia nhiệt tình các nội 
dung của Ngày hội dựa trên 
kịch bản đã được chuẩn bị công 
phu, kỹ lưỡng trước đó”.

Ngày hội đã khép lại nhưng 
tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng 
đàn, lời ca, nhịp điệu múa xoang 
uyển chuyển của các cô gái, 
chàng trai Bana, H’re và Chăm 
H’roi vẫn còn lan tỏa. Qua Ngày 
hội, chúng ta càng thấy việc bảo 
tồn các giá trị văn hóa đặc trưng 
của đồng bào dân tộc thiểu số 
là quan trọng, cần được phát 
huy để qua đó làm tươi thắm 
thêm tình đoàn kết giữa đồng 
bào các dân tộc.

   TRỌNG LỢI - NGỌC NHUẬN
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Ngừng sử dụng hóa đơn 
đối với Công ty CP Đầu tư 
và Kinh doanh tổng hợp 
Thương Thảo

(BĐ) - Ngày 19.6, ông 
Nguyễn Đẩu, Cục trưởng 
Cục Thuế tỉnh cho biết, đơn 
vị vừa ban hành Quyết định 
cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính về quản lý 
thuế bằng biện pháp ngừng 
sử dụng hóa đơn đối với 
Công ty CP Đầu tư và Kinh 
doanh tổng hợp Thương Thảo, 
có trụ sở tại số 19, đường Trần 
Anh Tông, phường Nguyễn 
Văn Cừ, TP Quy Nhơn. 

Lý do áp dụng biện pháp 
ngừng sử dụng hóa đơn đối 
với DN nói trên là vì DN có 
tiền nợ thuế quá 90 ngày kể 
từ ngày hết thời hạn nộp theo 
quy định, số tiền bị cưỡng chế 
hơn 7,569 tỷ đồng. Nếu Công 
ty CP Đầu tư và Kinh doanh 
tổng hợp Thương Thảo sử 
dụng hóa đơn với bất kỳ hình 
thức nào (hóa đơn giấy, hóa 
đơn đặt in và hóa đơn điện 
tử...) đều bị xem là sử dụng 
hóa đơn không hợp pháp. 

TIẾN SỸ

Xuất khẩu tôm 
của Việt Nam sang
Canada tăng cao 

Sau khi Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) có 
hiệu lực từ năm 2019, xuất 
khẩu tôm Việt sang Canada 
liên tục khởi sắc. 

Theo Hiệp hội chế biến 
và Xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam (VASEP), Canada là thị 
trường nhập khẩu lớn thứ 
3 của tôm Việt Nam trong 
khối CPTPP, chiếm 22% tổng 
xuất khẩu tôm Việt Nam vào 
khối. Tính tới nửa đầu tháng 
5.2022, xuất khẩu tôm sang 
thị trường này đạt mức 100 
triệu USD. Hiện có khoảng 80 
DN Việt Nam xuất khẩu tôm 
sang Canada. Những năm 
gần đây, Canada tiêu thụ khá 
nhiều tôm nước ấm của các 
nước Đông Nam Á trong bối 
cảnh nguồn cung tôm nước 
lạnh sụt giảm. Đây có thể 
được coi là yếu tố thuận lợi 
cho xuất khẩu tôm Việt Nam 
sang Canada.  

Ngoài ra, trong CPTPP, 
mặt hàng thủy sản được xóa 
bỏ thuế ngay sau khi hiệp 
định có hiệu lực. Bên cạnh đó, 
gần 90% dân số Canada chuộng 
ăn thủy sản, trong đó cá hồi 
và tôm là hai sản phẩm được 
tiêu thụ nhiều nhất ở Canada. 
Trong khi đó, Việt Nam có thế 
mạnh sản xuất thủy sản với 
nhiều mặt hàng đa dạng. 

Mặc dù có nhiều tiềm năng, 
song quy định của Canada về 
điều kiện kỹ thuật rất nghiêm 
ngặt. Vì vậy, DN Việt Nam 
muốn thâm nhập thị trường 
này buộc phải chuẩn bị rất chi 
tiết mới có thể đáp ứng các quy 
định của Cơ quan Kiểm soát 
thực phẩm Canada.      

     (Theo moit.gov.vn)

Theo thông tin từ Sở 
NN&PTNT, thực hiện chính 
sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, mùa vụ giai đoạn 
2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, 
các địa phương tập trung chỉ 
đạo chuyển đổi cây trồng trên 
đất trồng lúa 620 ha, đạt 164,9% 
so với kế hoạch; chuyển đổi cây 
trồng trên đất trồng mì hơn 
1.317 ha. Các mô hình chuyển 
từ lúa, mì kém hiệu quả sang 
cây trồng cạn như bắp, đậu 
phụng, mè… giúp tăng thu 
nhập cho nông dân từ 4 - 23 
triệu đồng/ha. Đặc biệt, nhiều 
mô hình chuyển đổi từ đất lúa, 
đất trồng mì kém hiệu quả qua 
thâm canh cây đậu phụng kết 
hợp hệ thống tưới tiên tiến, 
tưới tiết kiệm, thâm canh cây 
bắp áp dụng quy trình quản 
lý dịch hại tổng hợp IPM giúp 
nông dân chuyển hướng sản 
xuất phù hợp, mang lại hiệu 
quả kinh tế cao tới 4 - 7 lần so 
với trước đó.

Việc xây dựng các mô hình 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
không chỉ mang lại hiệu quả 
cho nông dân tham gia mà 
còn giúp địa phương tìm kiếm 
được cây trồng phù hợp, thực 
hiện đa dạng hóa cây trồng. 
Từ thực tế này, Sở NN&PTNT 
giao Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật phối hợp với các 
địa phương triển khai nhiều 
mô hình chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng cạn phù hợp; ứng dụng 
các tiến bộ KHKT, công nghệ 
trong sản xuất, thu hoạch, lan 

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG CẠN:

  Tăng thu nhập cho nông dân, 
đa dạng cây trồng cho địa phương

Vụ Đông Xuân 2021 - 2022, 
ngành NN&PTNT tỉnh triển 
khai nhiều mô hình chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng cạn, 
mang lại hiệu quả kinh tế 
cao; góp phần làm đa dạng 
cây trồng, tìm ra giống cây 
phù hợp với thế mạnh của 
từng địa phương.

tỏa cho người dân trong và 
ngoài mô hình thực hiện. 

Nói về hiệu quả của các 
mô hình chuyển đổi - các mô 
hình về đậu phụng và bắp là 
minh chứng rõ nhất. Chẳng 
hạn với cây đậu phụng, đến 
nay toàn tỉnh có hơn 2.200 ha 
tập trung ở các huyện Phù 
Cát, Tây Sơn, Phù Mỹ… và 
gần đây là vùng Vĩnh Thạnh. 
Theo quy hoạch trồng trọt của 
tỉnh, tới năm 2025, toàn tỉnh có 
khoảng 10.000 ha đậu phụng 
thâm canh phục vụ sản xuất 
hàng hóa. Dựa trên quy hoạch 
đó, Trung tâm Khuyến nông 
triển khai các mô hình điểm 

về thâm canh đậu phụng ứng 
dụng hệ thống tưới tiết kiệm, 
nâng cao năng suất. Theo đó, 
trong vụ Đông Xuân 2021 - 
2022, Trung tâm Khuyến nông 
phối hợp Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh 
triển khai thí điểm mô hình 3 ha 
thâm canh đậu phụng gắn 
với liên kết chuỗi áp dụng hệ 
thống tưới tiết kiệm ở xã Vĩnh 
Hòa/21 hộ tham gia mô hình. 
Với sự hướng dẫn của cán bộ 
kỹ thuật, các hộ tham gia mô 
hình áp dụng thành công và 
tăng năng suất cho cây đậu 
phụng, thu nhập tăng hơn so 
với ngoài mô hình. Từ mô hình 

Đến nay, toàn tỉnh thực hiện gieo trồng cây trồng cạn vụ Hè 
Thu 2022 gồm bắp 1.874 ha, đậu phụng 1.198 ha, rau các loại 
3.287 ha, đậu các loại 414 ha, cây mè 1.743 ha; về cơ bản tiến độ 
gieo trồng cây trồng cạn đảm bảo kế hoạch đề ra. Theo Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT), cùng với các mô 
hình chuyển giao kỹ thuật chăm sóc từ Trung tâm Khuyến nông, 
phía Chi cục tập trung vào hướng dẫn người dân theo dõi sinh 
trưởng của cây trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây 
để đảm bảo cây phát triển tốt.

vụ Đông Xuân thành công, vụ 
Hè Thu năm 2022, Trung tâm 
Khuyến nông tiếp tục phối hợp 
triển khai thêm 2 ha ở xã Vĩnh 
Quang để nhân rộng trong các 
vụ tới.

Ông Huỳnh Việt Hùng, 
Giám đốc Trung tâm Khuyến 
nông, phân tích: Các mô hình 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
nhằm mục đích tìm kiếm các 
cây trồng có năng suất cao, 
phù hợp với từng địa phương. 
Trong điều kiện sản xuất nông 
nghiệp đối mặt với nhiều rủi 
ro từ biến đổi khí hậu như 
hiện nay, việc khảo nghiệm 
các mô hình giống mới, cây 
trồng mới để đảm bảo yêu 
cầu chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng là rất cần thiết. Ngành 
NN&PTNT không chỉ chuyển 
giao kỹ thuật, xây dựng mô 
hình mà căn cứ vào những thay 
đổi hiện nay, Trung tâm lồng 
ghép vào những kiến thức, kỹ 
năng giúp nông dân ứng phó 
với biến đổi khí hậu, tuân thủ 
các khuyến cáo trong sản xuất 
để kéo giảm thiệt hại.

THU DỊU

Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TX Hoài Nhơn vừa tổ chức hội 
nghị phản biện 3 đề án quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 các công trình: Khu dân 
cư, thương mại, dịch vụ cao 
cấp kết hợp chỉnh trang đô thị 
Biên Cương; Khu dân cư Tân 
Định; Khu dân cư Tân Thuận. 

Theo quy hoạch, Khu dân 
cư, thương mại, dịch vụ cao 
cấp kết hợp chỉnh trang đô thị 
Biên Cương ở phường Bồng 
Sơn (quy mô khoảng 2,49 ha), 
gồm các công trình nhà liền 
kề - phố thương mại - công 

trình thương mại dịch vụ; 
công trình công cộng nhà sinh 
hoạt cộng đồng; công viên, 
vườn hoa, sân bãi thể dục thể 
thao; hệ thống đường giao 
thông và hạ tầng kỹ thuật; là 
khu dân cư thương mại dịch 
vụ cao cấp xây dựng mới hiện 
đại, kết hợp với chỉnh trang đô 
thị phục vụ nhu cầu ở và kinh 
doanh cho người dân trong 
khu vực.

Khu dân cư Tân Định và 
Khu dân cư Tân Thuận ở 
phường Hoài Tân với quy mô 
diện tích tổng cộng khoảng 

32,46 ha, dự kiến dân số 
khoảng 3.850 người, là các 
khu dân cư xây dựng mới hiện 
đại, kết hợp 2 loại hình nhà 
ở liền kề và biệt thự, thương 
mại dịch vụ với các công trình 
nhà ở, thương mại dịch vụ, 
công trình công cộng, nhà sinh 
hoạt cộng đồng, trường mầm 
non, công viên, vườn hoa, sân 
bãi thể dục thể thao, hệ thống 
đường giao thông và hạ tầng 
kỹ thuật…

Tại hội nghị, các đại biểu 
đã tham gia đóng góp nhiều ý 
kiến xoay quanh các nội dung 

về kết cấu đề án, cơ sở hạ tầng 
đô thị, kết nối hạ tầng kỹ thuật 
nội bộ, kết nối hạ tầng xung 
quanh khu vực lân cận… 

Việc thông qua quy hoạch 
1/500 các dự án khu dân cư 
nói trên và sớm triển khai thực 
hiện sẽ góp phần hoàn thành 
các tiêu chí đô thị của thị xã, 
thúc đẩy KT-XH phát triển, 
nâng cao chất lượng sống của 
người dân, phấn đấu đưa TX 
Hoài Nhơn phát triển thành đô 
thị loại III trước năm 2025 và 
trở thành phố trực thuộc tỉnh 
vào năm 2035.       THÁI NGÂN

TX Hoài Nhơn tổ chức hội nghị phản biện 3 đề án quy hoạch khu dân cư

Mô hình thâm canh cây đậu phụng gắn chuỗi liên kết ở xã Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Thạnh) vụ Đông Xuân 2021 - 2022 đạt 
năng suất cao.                            Ảnh: Trung tâm Khuyến nông tỉnh
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Bình Định

Phòng Nội vụ TP Quy Nhơn đang triển khai thực hiện Kế 
hoạch số 106/KH-UBND ngày 25.4.2022 của UBND thành phố về 
chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 
theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 
nhũng. Trong đó, đề xuất đưa vào danh sách thực hiện chuyển 
đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc 
không hiệu quả, để hồ sơ TTHC trễ hẹn/quá hạn…

CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH

TP Quy Nhơn nỗ lực khắc phục hạn chế
trong giải quyết thủ tục hành chính

Công tác chỉ đạo, theo dõi việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn, quá hạn đối với 
các phòng, ban, đơn vị và UBND phường, xã được UBND TP Quy Nhơn thực hiện thường xuyên và quyết liệt hơn trong 
thời gian gần đây.

Đầu năm 2022, UBND TP 
Quy Nhơn thành lập Tổ Kiểm 
tra công tác cải cách hành chính 
(CCHC). Đến nay, Tổ Kiểm tra 
đã thực hiện nhiệm vụ ở 6 xã, 
phường. Đồng thời, Đoàn Kiểm 
tra công vụ thành phố (được 
chia làm 2 tổ) đã kiểm tra thực 
tế ở 11 phường, xã, phòng, ban, 
đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 
thành phố. Giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC) cho người 
dân và DN theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông là một 
trong những nội dung kiểm 
tra trọng tâm. 

Gần đây nhất, ngày 17.6, 
Tổ Kiểm tra công tác CCHC và 
Tổ Kiểm tra công vụ phối hợp 
làm việc với UBND phường Thị 
Nại. Qua đó, các tổ ghi nhận 
UBND phường Thị Nại bước 
đầu đã khắc phục một số tồn 
tại, hạn chế trước đó về kỷ luật, 
kỷ cương hành chính. Đồng 
thời, yêu cầu phường phải 
chấn chỉnh ngay việc trễ hạn 
hồ sơ trên phần mềm một cửa 
điện tử; kiểm điểm trách nhiệm 
đối với 3 công chức liên tục để 
hồ sơ TTHC trễ hạn trong hai 
tháng qua. 

Ông Trần Tiến Khoa - Phó 
trưởng Phòng Nội vụ, Tổ phó 
Tổ Kiểm tra công tác CCHC 
của UBND TP Quy Nhơn - 
cho biết: Hằng tháng, sau khi 
kiểm tra xong, Phòng Nội vụ 
có ngay văn bản báo cáo UBND 
TP Quy Nhơn về tình trạng 
hồ sơ trễ hẹn, quá hạn, việc 
chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
hành chính… Từ đó, UBND 
TP Quy Nhơn kịp thời có ý 
kiến chỉ đạo các phòng, ban, 

đơn vị, UBND các phường, 
xã khắc phục những mặt hạn 
chế. Đối với cán bộ, công chức 
giải quyết TTHC trễ hẹn, quá 
hạn từ 2 - 3 lần trở lên, ảnh 
hưởng đến công tác CCHC của 
thành phố thì phải có báo cáo 
giải trình, xem xét hình thức 
xử lý kỷ luật. 

Những cố gắng trên đã tạo 
chuyển biến tích cực. Trong 
6 tháng đầu năm 2022, toàn 
thành phố tiếp nhận 34.288 
hồ sơ TTHC, trong đó đã giải 
quyết sớm và đúng hạn 33.083 
hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,3%). Nhiều 
phường, xã thực hiện đạt hiệu 
quả cao, hoặc từng bước khắc 
phục việc giải quyết hồ sơ 
TTHC trễ hẹn/quá hạn. 

Ông Nguyễn Hữu Phúc, 
Chủ tịch UBND phường Lý 

Thường Kiệt, cho biết: UBND 
phường đã công khai 122 
TTHC thực hiện theo cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông; 
thường xuyên chỉ đạo cán bộ, 
công chức tại bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả của UBND 
phường đẩy nhanh tiến độ giải 
quyết TTHC cho tổ chức, công 
dân, hạn chế hồ sơ tồn đọng, 
quá hạn. Trong 6 tháng đầu 

năm 2022, UBND phường tiếp 
nhận 1.395 hồ sơ, giải quyết 
đúng hạn 1.390 hồ sơ, còn lại 
5 hồ sơ đang trong hạn xử lý.   

Tuy có nhiều nỗ lực, công 
tác giải quyết TTHC theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông 
trên địa bàn thành phố vẫn 
chưa hết khó khăn, tồn tại; nhất 
là vẫn còn hồ sơ tồn đọng trễ 
hẹn/quá hạn. Theo UBND TP 

Quy Nhơn, nguyên nhân chủ 
yếu là cán bộ phụ trách theo 
dõi hồ sơ TTHC bỏ sót thao 
tác kết thúc hồ sơ, chậm đưa 
hồ sơ lên phần mềm Một cửa 
điện tử. Đối với hồ sơ TTHC 
trên lĩnh vực đất đai, chủ yếu 
còn vướng về xác định thu lợi 
bất hợp pháp, nguồn gốc đất 
không đúng phải xác nhận bổ 
sung nhiều lần, công tác xác 
định nghĩa vụ tài chính trên 
lĩnh vực đất đai, việc phối hợp 
giữa các đơn vị có lúc, có nơi 
chưa kịp thời, dẫn đến hồ sơ 
giải quyết quá hạn so với thời 
gian quy định. 

Ông Trần Việt Quang, Chánh 
Văn phòng HĐND&UBND TP 
Quy Nhơn, cho biết: Chủ tịch 
UBND TP Quy Nhơn đã yêu 
cầu thủ trưởng các phòng, ban, 
đơn vị thuộc thành phố và chủ 
tịch UBND các phường, xã chỉ 
đạo rà soát, kiểm tra và xử 
lý nghiêm trách nhiệm các tổ 
chức, cá nhân không thực hiện 
hoặc thực hiện không đầy đủ 
các ý kiến chỉ đạo do UBND 
thành phố, Chủ tịch UBND 
thành phố giao trong công 
tác giải quyết hồ sơ TTHC và 
việc sử dụng phần mềm Một 
cửa điện tử của tỉnh, dẫn đến 
thường xuyên xảy ra hồ sơ giải 
quyết TTHC trễ hẹn/quá hạn. 
Đồng thời, khẩn trương triển 
khai giải pháp cụ thể, sâu sát, 
tích cực, hiệu quả để quản lý, 
kiểm tra, đôn đốc thực hiện 
nhiệm vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức, nhất là tham 
mưu xử lý các hồ sơ giải quyết 
TTHC sắp đến hẹn trả kết quả 
cho công dân, DN. Từ đó, đảm 
bảo không trễ hẹn do nguyên 
nhân chủ quan, xuất phát từ 
quá trình thực thi công vụ của 
cán bộ, công chức, viên chức.      

   HOÀI THU 

Hướng dẫn người dân thực hiện TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Lý Thường Kiệt.  Ảnh: H.THU

Phó Thủ tướng Chính phủ 
Lê Văn Thành vừa ký Quyết 
định số 721/QĐ-TTg ngày 
16.6.2022 phê duyệt phương 
án cắt giảm, đơn giản hóa quy 
định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
TN&MT, trong đó, đơn giản 
hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụ thể, với thủ tục đăng ký, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất 
cho người nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, mua nhà ở, 
công trình xây dựng trong các 
dự án phát triển nhà ở, bổ sung 
hình thức thực hiện thủ tục này 
theo phương thức điện tử tùy 
thuộc điều kiện cụ thể về hạ 
tầng kỹ thuật công nghệ thông 
tin, cơ sở dữ liệu đất đai đang 

quản lý tại địa phương.
Bên cạnh đó, thực hiện kết 

nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông 
điện tử giữa các cơ quan thuế, 
TN&MT, kho bạc, bộ phận Một 
cửa, ngân hàng hoặc tổ chức 
cung cấp dịch vụ trung gian 
thanh toán để cho phép cá 
nhân, tổ chức thanh toán trực 
tuyến nghĩa vụ tài chính về đất 
đai trên hệ thống thanh toán 
trực tuyến của Cổng Dịch vụ 
công quốc gia.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, 
liên thông điện tử để cá nhân, 
tổ chức có thể thanh toán trực 
tuyến nghĩa vụ tài chính trong 
các thủ tục hành chính về đất 
đai giúp cắt giảm thủ tục, chi 
phí, thời gian đi lại liên hệ với 
cơ quan thuế, ngân hàng, bộ 
phận Một cửa hoặc cơ quan 
TN&MT.

Với thủ tục chuyển nhượng 

vốn đầu tư là giá trị quyền sử 
dụng đất, trong thành phần hồ 
sơ, mẫu hóa văn bản về chuyển 
nhượng vốn đầu tư là giá trị 
quyền sử dụng đất. Lý do là 
bảo đảm rõ ràng, minh bạch, áp 
dụng chung thống nhất, tránh 
yêu cầu tùy tiện của cơ quan 
tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Với thủ tục này, thực hiện 
kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên 
thông điện tử giữa các cơ quan 
thuế, TN&MT, kho bạc, bộ 
phận Một cửa, ngân hàng hoặc 
tổ chức cung cấp dịch vụ trung 
gian thanh toán để cho phép cá 
nhân, tổ chức thanh toán trực 
tuyến nghĩa vụ tài chính về đất 
đai trên hệ thống thanh toán 
trực tuyến của Cổng Dịch vụ 
công quốc gia.

Lộ trình thực hiện đơn giản 
hóa 2 thủ tục nêu trên là từ năm 
2022 - 2025. (Theo chinhphu.vn)

(BĐ) - Hiện nay, Cổng 
Dịch vụ công của tỉnh đã 
công khai 39 dịch vụ công 
trực tuyến (DVCTT) mức độ 
3 và 1.293 DVCTT mức độ 4. 
Tuy nhiên, phần lớn việc thực 
hiện DVCTT mức độ 4 nêu 
trên, công dân phải đem giấy 
tờ gốc đến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công t ỉnh 
hoặc bộ phận Một cửa cấp 
huyện, xã để cơ quan chuyên 
môn đối chiếu; do hạn chế về 
tính pháp lý của chữ ký số, 
các giấy tờ liên quan chưa 
được hoàn toàn chứng thực 
điện tử.

Thời gian tới, UBND tỉnh 
sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc 
triển khai các DVCTT mức 

độ 3, 4, trong đó tập trung 
triển khai 25 dịch vụ công 
thiết yếu theo Đề án “Phát 
triển ứng dụng dữ liệu dân 
cư, định danh và xác thực 
điện tử phục vụ chuyển đổi 
số quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030” 
để phục vụ người dân và DN. 
Phối hợp triển khai tích hợp 
các giấy tờ công dân để sử 
dụng thẻ CCCD gắn chip điện 
tử và ứng dụng VNEID trong 
các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, trong đó tích hợp thông 
tin thẻ BHYT, giấy đăng ký, 
giấy phép lái xe… tạo thuận 
lợi cho người dân trong các 
giao dịch. 

H.NHÂN

THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4:

Còn phải đem giấy tờ gốc 
để cơ quan chuyên môn 
đối chiếu 

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
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Bình ĐịnhSỨC KHỎE

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNGNỗ lực toàn diện để chăm sóc 
sức khỏe đồng bào miền núi

Ở các huyện miền núi trong tỉnh, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng tốt hơn. 
Không chỉ nâng cao chất lượng điều trị trực tiếp, để kết quả chăm sóc sức khỏe nhân dân bền vững, 
ổn định, ngành Y tế ở các địa phương này còn nỗ lực đầu tư đào tạo, phát triển nhân lực; tập trung 
làm tốt công tác y tế dự phòng.

Bác sĩ TTYT huyện Vân Canh thăm khám cho bệnh nhân nội trú.                                           Ảnh Đ.THẢO

Trong đại dịch Covid-19, y tế cơ sở, 
trong đó có hệ thống y tế ở các huyện 
miền núi, dù nhân lực mỏng, địa bàn 
không thuận lợi, nhưng đã cùng chính 
quyền địa phương phối hợp chặt chẽ 
để có thể khoanh vùng dập dịch. Lúc 
ca bệnh tăng nhanh, dù cơ sở vật chất 
không thể bằng các huyện đồng bằng 
nhưng với sự hỗ trợ của ngành Y tế, 
các huyện miền núi vẫn nỗ lực ngày 
đêm, vận dụng triệt để các trang thiết 
bị, cơ sở vật chất để có thể đảm bảo 
công tác điều trị, đảm bảo an toàn cho 
sức khỏe người dân. 

Bác sĩ Lang Đình Bính, Giám đốc 
TTYT huyện Vân Canh, chia sẻ: Để 
đảm bảo an toàn phòng dịch, khi đó 
chúng tôi cũng đã mạnh dạn tổ chức 
điều trị tại TTYT, sau đó là điều trị tập 
trung tại các cơ sở công cộng và phân 
chia đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe 
cho những người cách ly, điều trị tại 
nhà. Nhân lực mỏng nhưng chúng tôi 
cũng đã cố gắng hết sức để đảm bảo 
an toàn cho nhân dân.

Ngoài công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, các công tác khác của mảng y 
tế dự phòng cũng được đảm bảo. Theo 
báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 16.6, 
huyện Vân Canh ghi nhận 33 ca mắc sốt 
xuất huyết, Vĩnh Thạnh 4 ca, An Lão 1 
ca. Đối với bệnh tay chân miệng, Vân 
Canh 3 ca, Vĩnh Thạnh 3 ca; chưa ghi 
nhận ca mắc sốt rét. Các địa phương 
đã kịp thời khống chế khi mới phát 
hiện ca bệnh. 

Theo bác sĩ Phan Hữu Nhơn, Phó 
Giám đốc TTYT huyện An Lão, năm 
2021, ở địa phương này, không ghi nhận 
ca mắc bệnh sốt rét, sốt rét ác tính. 
Công tác phòng, chống một số bệnh 
không lây nhiễm (tăng huyết áp, đái 
tháo đường...) được triển khai thực hiện 
có hiệu quả. Số người bệnh tăng huyết 
áp được quản lý trong năm là 1.508 
người, giảm 51 người so với cùng kỳ 
năm 2020. Tổng số bệnh nhân đái tháo 
đường hiện nay được quản lý tại trạm 

y tế xã, thị trấn là 46 người. 
Riêng về hoạt động đào tạo, nâng 

cao năng lực nghiệp vụ cho nhân viên, 
cách đây 5 năm (năm 2017), cán bộ y 
tế có trình độ đại học và sau đại học 
ở TTYT các huyện miền núi chiếm tỷ 
lệ khá thấp - chỉ khoảng 20%. Đến 
nay nhờ chú trọng công tác đào tạo 
từ tuyến huyện đến xã, rải đều từ bậc 
trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng lên 
đại học, đại học lên chuyên khoa 1 
để nâng cao chất lượng chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, con số trên đã lên mức 
khoảng 50%.

Được biết 5 năm tới, TTYT huyện 
Vân Canh sẽ tiếp tục nâng cao chất 
lượng đội ngũ y bác sĩ, cụ thể năm nay 
sắp xếp cho 1 bác sĩ đi học chuyên khoa 
1 sản, sang năm 2023 cử tiếp 1 bác sĩ 
đi học chuyên khoa 1 ngoại và 1 bác sĩ 
đi học chẩn đoán hình ảnh. 

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, Phó 
Giám đốc TTYT huyện Vân Canh, vui 

mừng chia sẻ: Mấy năm gần đây tỉnh 
rất quan tâm Vân Canh, vừa rồi đã đầu 
tư cho chúng tôi 1 máy xét nghiệm sinh 
hóa. Giờ thì hầu hết các xét nghiệm 
sinh hóa chúng tôi đều tự làm. Trung 
tâm cũng đang đề nghị tỉnh đầu tư 1 
máy X-quang kỹ thuật số, tuy nhiên do 
ảnh hưởng dịch Covid-19 nên bị chậm 
lại, có thể cuối năm nay Trung tâm sẽ 
được cấp. Trước đó, năm 2020, TTYT 
được đầu tư 1 máy siêu âm màu. Bên 
cạnh đó, chúng tôi cũng được cấp một 
thiết bị điều trị như máy tạo oxy, máy 
truyền dịch, máy thở... Nhìn chung về 
máy móc trang thiết bị ở Trung tâm 
khá ổn. Để tránh lãng phí, giữa năng 
lực và trang thiết bị phải có sự tương 
thích, chúng tôi cố gắng cho khâu đào 
tạo đi trước một bước, đồng thời chú 
trọng nâng cao chất lượng nhân lực để 
sử dụng và phát huy tối đa công năng 
của các trang thiết bị được cấp.                     

ĐỖ THẢO

Phát hiện sớm để điều trị kịp thời bệnh võng mạc đái tháo đường

Bệnh viện Mắt khám phát hiện bệnh VMĐTĐ cho người dân xã Cát Minh. 
Ảnh: NHẤT TÂM

Theo thống kê, ít nhất 90% trường 
hợp mới mắc bệnh võng mạc đái tháo 
đường (VMĐTĐ) có thể thuyên giảm 
nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp 
thời và theo dõi mắt đúng cách. Đồng 
thời, người bệnh cần điều trị tích cực 
bệnh đái tháo đường và các tình trạng 
bệnh khác có ảnh hưởng xấu đến bệnh 
VMĐTĐ như tăng huyết áp, tăng lipid 
máu, bệnh thận, thiếu máu, ngoài ra 
hạn chế hút thuốc, uống rượu bia,...

Vì vậy, bệnh nhân ĐTĐ nên đi khám 
mắt định kỳ, khi đó các tổn thương ở 
mắt do bệnh ĐTĐ gây ra được phát 
hiện sớm, có hướng điều trị kịp thời 
tránh biến chứng nặng. Đừng để khi 
mắt có dấu hiệu nặng mới đi khám. 
Khám đáy mắt được thực hiện bởi bác 
sĩ chuyên khoa mắt theo yêu cầu của 
bác sĩ chuyên khoa ĐTĐ. Để nhìn rõ 
đáy mắt, bác sĩ sẽ nhỏ thuốc để làm 
giãn đồng tử (con ngươi), đồng thời 
chụp mạch máu đáy mắt bằng thuốc 

phát huỳnh quang, sau đó nước tiểu 
bệnh nhân sẽ có màu vàng trong một 
thời gian ngắn.

Điều trị bệnh VMĐTĐ có 3 phương 
pháp chính: Laser quang đông võng 
mạc, tiêm thuốc nội nhãn và phẫu 
thuật. Việc áp dụng đơn lẻ hoặc kết 
hợp các phương pháp trên tùy thuộc 

vào từng trường 
hợp cụ thể. Điều 
trị sớm, tích cực 
có thể làm dừng 
hoặc hạn chế 
giảm thị lực mắt 
bị bệnh nhưng 
không thể làm 
khỏi bệnh.

+ Laser quang 
đông võng mạc 
tạo những vết 
đốt nhỏ trên 
võng mạc để 
giảm nhu cầu 

oxy võng mạc chu biên, ưu tiên dinh 
dưỡng vùng hoàng điểm, giảm nguy cơ 
tăng sinh tân mạch võng mạc.

+ Tiêm thuốc chống tăng sinh tân 
mạch nội nhãn như Lucentis, Avastin, 
Eylea, hay corticoid (Triamcinolon, 
Dexamethasol) điều trị giảm thị lực 
do phù hoàng điểm, làm thoái triển các 

tân mạch võng mạc, dịch kính.
+ Phẫu thuật dịch kính võng mạc 

để lấy máu trong dịch kính võng mạc 
hoặc bóc xơ có nguy cơ gây bong  
võng mạc.

Tóm lại, bệnh VMĐTĐ có thể đưa 
đến những hậu quả rất nghiêm trọng, 
vì vậy kiểm soát tốt glucose huyết 
và huyết áp là những phương pháp 
hiệu quả nhất để phòng ngừa biến 
chứng này. Thời gian qua Bệnh viện 
Mắt và các cơ sở y tế trong tỉnh đã 
triển khai thực hiện nhiều hoạt động 
trong khuôn khổ Dự án “Phát hiện 
sớm bệnh VMĐTĐ tại cộng đồng tỉnh 
Bình Định” do FHF tài trợ. Theo đó, 
bệnh nhân ĐTĐ dễ tiếp cận những kỹ 
thuật liên quan đến vấn đề thị lực; 
bệnh nhân nghèo được hỗ trợ tương 
đối nhiều để điều trị bệnh VMĐTĐ 
nếu mắc bệnh.

Bác sĩ NGUYỄN THÀNH TÂN 
(Bệnh viện Mắt)

Phòng tránh tai nạn 
thương tích cho trẻ

Để hạn chế nguy cơ trẻ nhỏ bị tai 
nạn thương tích, cần áp dụng các biện 
pháp như sau:

Phòng tránh hóc, tắc nghẹn đường 
thở: Cho trẻ ăn thức ăn đã được nghiền 
nhuyễn, không lẫn xương, lẫn hạt. Để 
ngoài tầm với của trẻ các vật dễ nuốt 
như đồng xu, kim băng, cúc áo, hạt trái 
cây, đậu phụng. Khi ăn cơm, ăn bột, 
không để trẻ ngả đầu về phía sau và 
không để trẻ nhỏ vừa ăn vừa cười đùa. 
Không cho trẻ chơi trò dùng túi ny lông, 
chăn, gối để chụp lên đầu.

Sơ cấp cứu: Nhanh chóng lấy dị vật 
ra khỏi mũi, miệng trẻ. Để trẻ cúi hoặc 
nằm sấp trên đùi, đầu thấp hơn cơ thể. 
Vỗ nhiều lần vào lưng giữa hai vai trẻ để 
dị vật bật ra. Nếu trẻ bất tỉnh phải hà hơi 
thổi ngạt miệng - miệng hoặc miệng - mũi 
và chuyển ngay trẻ tới cơ sở y tế gần nhất.

Phòng tránh ngộ độc: Cách ly hoặc 
để xa tầm với của trẻ các loại thuốc hóa 
chất như thuốc trừ sâu, thuốc chuột, 
thuốc chữa bệnh, bình xịt muỗi; không 
sử dụng các vật chứa hóa chất để đựng 
đồ ăn, thức uống; không sử dụng các 
vật đựng đồ ăn, thức uống để chứa các 
chất như xăng, cồn, dầu hỏa.

Sơ cấp cứu: Nếu trẻ uống phải thuốc 
trừ sâu, hóa chất độc thì gây nôn ngay 
và chuyển trẻ đến cơ sở y tế.

Phòng tránh động vật cắn: Không 
cho trẻ trêu chọc các con vật như chó, 
mèo, không phá tổ ong, không để trẻ 
chơi gần bụi rậm đề phòng rắn cắn. 
Tiêm phòng đầy đủ cho các vật nuôi 
như chó, mèo.

Sơ cấp cứu: Rửa vết cắn bằng nhiều 
nước và chuyển trẻ tới cơ sở y tế.

Phòng tránh bỏng cho trẻ em: Để 
xa tầm với của trẻ thức ăn, đồ uống mới 
nấu như nồi canh, nồi cám, nước sôi, 
phích nước nóng, vật dễ cháy nổ như 
ga, xăng, cồn... 

Sơ cấp cứu: Khi trẻ bị bỏng, cần nhanh 
chóng đưa trẻ ra khỏi nguồn gây bỏng, 
ngâm vùng cơ thể bị bỏng vào nước mát 
trong vòng 20 - 30 phút, chuyển trẻ bị nạn 
đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.

Phòng tránh đuối nước: Trẻ em cần 
rèn luyện thể lực và được học bơi; khi đi 
bơi phải tuân thủ quy tắc an toàn; không 
cho trẻ ra gần ao hồ, sông suối một mình; 
khi đi đò, thuyền... phải mặc áo phao; 
giếng, bể nước phải có nắp đậy an toàn...

MINH PHƯỢNG
       (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)
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Bình Định

Ngày 18.6, Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động thực hiện nghị 
quyết của Bộ Chính trị về phương hướng 
phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, 
an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long 
đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo đó, các thành phố Mỹ Tho, Tân 
An, Long Xuyên, Rạch Giá, Cà Mau, Sóc 
Trăng sẽ là trung tâm tổng hợp, chuyên 
ngành. Phú Quốc là trung tâm dịch vụ, 
du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch 
biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế; kết 
nối với các trung tâm kinh tế lớn trong 
khu vực và thế giới.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ 
có trung tâm đầu mối về nông nghiệp 
gắn với chuyên canh, kết nối với các đô 
thị. Cụ thể, trung tâm đầu mối tổng hợp 
tại Cần Thơ gắn với phát triển logistics 
ở Hậu Giang. Trung tâm đầu mối An 
Giang, Ðồng Tháp gắn với vùng nguyên 
liệu về thủy sản nước ngọt, trái cây, lúa 
gạo vùng sinh thái nước ngọt. Trung 
tâm đầu mối Kiên Giang, Cà Mau, Sóc 
Trăng gắn với vùng nguyên liệu về thủy 
sản ven biển. Trung tâm đầu mối ở Tiền 
Giang, Bến Tre gắn với vùng nguyên liệu 
chính về trái cây, rau màu.

Khu kinh tế cửa khẩu An Giang sẽ 
được đầu tư phát triển; cửa khẩu Đồng 
Tháp là khu kinh tế tổng hợp gồm công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, 
nông lâm ngư nghiệp, trung tâm giao 
lưu kinh tế giữa các nước tiểu vùng sông 

Ngày 18.6, Quận ủy, HĐND, UBND 
quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) long trọng tổ 
chức lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc 
gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - đền 
Bạch Mã.

“Thăng Long tứ trấn” gắn với việc ra 
đời của kinh đô Thăng Long thời nhà Lý, 
nơi thờ 4 vị thần trấn giữ bốn phương 
huyết mạch, bảo vệ kinh thành Thăng 
Long xưa và Thủ đô Hà Nội ngày nay, 
gồm các ngôi đền: Bạch Mã, Voi Phục, 
Kim Liên và Quán Thánh. Trong đó, đền 
Bạch Mã được dân gian coi là đệ nhất tứ 
trấn, nơi thờ thần Long Đỗ trấn giữ phía 
Đông kinh thành Thăng Long.

Lễ hội của đền được tổ chức vào ngày 
12 và 13.2 âm lịch hằng năm, là sự dung 
hòa giữa văn hóa tín ngưỡng dân gian 
và nghi thức cúng cung đình, tạo nên nét 
đặc sắc riêng biệt. (Theo hanoimoi.com.vn)

Cần Thơ sẽ là trung tâm  
vùng đồng bằng sông Cửu Long

Mekong.
Từ nay đến năm 2030, đồng bằng 

sông Cửu Long đặt mục tiêu tăng trưởng 
bình quân 6,5 - 7%/năm; quy mô kinh 
tế năm 2030 gấp 2 - 2,5 lần so với 2021; 
GRDP bình quân đầu người đạt 146 triệu 
đồng/người/năm.

Hạ tầng giao thông vùng được hoàn 
thiện; vận tải được phát triển đa phương 
thức, lấy đường thủy làm trọng tâm.

Chính phủ đặt mục tiêu năm 2030 
sẽ hoàn thành hệ thống cao tốc kết nối 

đồng bằng sông Cửu Long với Đông 
Nam Bộ.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn 
Thành ký chỉ thị về một số nhiệm vụ 
thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông 
thôn bền vững vùng đồng bằng sông 
Cửu Long, chủ động thích ứng biến đổi 
khí hậu. Theo đó thời gian tới, vùng sẽ 
tập trung phát triển theo hướng nông 
nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, 
nông dân văn minh. 

(Theo VnExpress.vn)

Nút giao giữa khu vực cầu Bốn Tổng và cầu Láng Sen, trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Đón bằng di tích 
quốc gia đặc biệt 
Thăng Long tứ trấn - 
đền Bạch Mã

Nhiều tháng nay, người dân xã Kỳ 
Hà, TX Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) lo lắng 
khi hàng chục hecta rừng ngập mặn ven 
biển tại địa phương này chết hàng loạt 
bất thường. 

Tại xã Kỳ Hà có gần 105 ha rừng phòng 
hộ chắn sóng ven biển, những năm gần 
đây nhiều cây rừng ngập mặn chết rải rác. 
Tại khoảnh 1, tiểu khu 358B có trên 43 ha 
chủ yếu là cây mắm thì nay đã chết gần 
26 ha, chiếm hơn nửa diện tích.

Chính quyền địa phương phối hợp 
với lực lượng kiểm lâm đào cây ở nhiều 
vị trí để kiểm tra, cho thấy rễ cây bị thối, 

không có rễ non, không có khả năng 
phục hồi.

Địa phương đã báo cáo sự việc lên 
cấp trên và ngành để sớm làm rõ nguyên 
nhân nhằm có biện pháp bảo vệ số diện 
tích cây rừng còn lại, có kế hoạch khôi 
phục số diện tích cây đã chết.

Hiện Hạt kiểm lâm TX Kỳ Anh đã 
làm văn bản đề xuất UBND tỉnh Hà 
Tĩnh mời chuyên gia về khảo sát, đánh 
giá, xác định rõ nguyên nhân; sớm có 
phương án tổ chức trồng thay thế số 
diện tích cây rừng ngập mặn đã bị chết.

(Theo tuoitre.vn)

Hàng chục hecta rừng ngập mặn chắn sóng ở Hà Tĩnh  
chết chưa rõ nguyên nhân

Cơ quan chức năng ghi nhận có 26 ha rừng tại xã 
Kỳ Hà bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà 
Nội) cho biết, trong buổi sáng 19.6 thi 
môn Toán, môn cuối cùng để kết thúc 
kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập 
Hà Nội, Trưởng điểm thi THCS Ba Đình 
đã yêu cầu lập 7 biên bản bất thường ở 
các phòng thi do thí sinh tẩy xóa ở mục 
tổng số tờ bài làm trên tờ giấy thi hoặc 
ghi cả vào phần phách. Những biên bản 
bất thường này đã được nộp trong túi 
đựng bài thi và hồ sơ thi.

Tại điểm thi THCS Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông có 1 thí sinh bị đình chỉ 
thi; điểm thi THCS Phú Lương 1, có 2 thí 
sinh tô bài bằng ô vuông và 1 em tô bài 
bằng bút bi thay vì bút chì như quy định; 
điểm thi THCS Trần Đăng Ninh, 1 thí 
sinh vi phạm quy chế thi bị lập biên bản.

Ngày 9.7, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm 
các môn thi của thí sinh cũng như điểm 
chuẩn của các trường THPT.

(Theo tienphong.vn)

Hà Nội: Một điểm thi 
lập 7 biên bản bài thi 
bất thường

Sáng 19.6, các đơn vị nghiệp vụ của 
CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với 
CA TX Phú Mỹ phong tỏa, khám xét tại 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm 
Vũng Tàu ở ấp 1, phường Hắc Dịch,  
TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cửa hàng này thuộc Công ty TNHH 
TMVT Gia Khiêm do Võ Hoài Phương 
(SN 1984, quê quán huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre) làm chủ.

Cơ quan CSĐT cũng thi hành lệnh 
giữ người trong trường hợp khẩn cấp và 
lệnh khám xét khẩn cấp đối với Võ Hoài 
Phương (ở TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 
18.6, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng CA 
TX Phú Mỹ bắt quả tang Trần Văn Hiếu 
và Nguyễn Phúc Hoàng - nhân viên 
cây xăng - đang có hành vi bơm hóa 
chất từ xe bồn 50H-134.26 (chở gần 11 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt quả tang vụ sản xuất  
xăng giả quy mô lớn

Đền Bạch Mã cổ kính giữa lòng phố cổ. 
Ảnh: baovanhoa.vn

TIN VẮN

tấn hóa chất) xuống bồn chứa xăng của 
cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm 
Vũng Tàu.

Tại hiện trường, ngoài xe bồn 
50H-134.26 còn có xe bồn 50D-658.03 
đang chứa 20.000 lít xăng (bơm từ 

bồn lên trước khi xe bồn 50H-134.26 
vào đổ hóa chất) nhưng chưa đưa đi 
tiêu thụ.

Xe bồn 72C-122.92 do Phạm Minh 
Thường điều khiển đã nhận 20.000 lít 
xăng từ bồn này đưa đi giao tại huyện 
Châu Đức và đã giao được 12.000 lít cho 
một cây xăng.

Khi Thường tiếp tục giao ở một cây 
xăng khác thì tổ công tác của Phòng 
Cảnh sát kinh tế truy đuổi kịp, bắt giữ.

Kết quả khám xét khẩn cấp tại cây 
xăng và tại nhà Võ Hoài Phương, cơ 
quan điều tra đã thu giữ chất bột tạo 
màu, thiết bị kiểm tra độ RON, tạm 
giữ nhiều hồ sơ sổ sách, chứng từ  
hóa đơn.

Tại cửa hàng xăng có nhiều loại bồn 
chứa khác nhau (chôn ngầm và để nổi).

(Theo TTXVN/Vietnam+)

l Ngày 19.6, CA tỉnh Bình Dương 
xác nhận có 4 người thương vong (3 
người tử vong, 1 người bị thương) khi 
tham gia xử lý cháy lò hút bụi tại Công 
ty TNHH Scancom Việt Nam, Khu công 
nghiệp Sóng Thần 1, TP Dĩ An. Lực lượng 
chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ 
vụ việc. (Theo vietnamplus.vn)
l Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

TP HCM cho biết, trong tuần qua, số ca 
mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. 
Địa phương ghi nhận thêm 1 ca tử vong 
(nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất 
huyết lên 9 trường hợp), đồng thời ghi 
nhận phát sinh 136 ổ dịch mới. Tính đến 
ngày 16.6, thành phố ghi nhận 16.057 
trường hợp mắc, tăng 117,3% so với cùng 
kỳ năm 2021. (Theo sggp.org.vn)

Xe bồn chở hóa chất đổ xuống bồn của cửa hàng 
bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN
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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. 

Dự báo 
THỜI TIẾT

  
NGÀY VÀ ĐÊM 20.6.2022

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, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 
Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 380C, 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 34 - 360C, 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, có lúc 
cấp 6; biển động nhẹ. Sóng cao 1.5 - 2.5 m.

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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Bình Định

Đơn vị: Viễn thông Bình Định - Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam

Mã số thuế: 4100259162
Địa chỉ: 33 Nguyễn Trãi, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.
Trong quá trình chia tách giữa Bưu điện và Viễn thông, giấy tờ 

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

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

Nếu sau 7 ngày ra thông báo giấy chứng nhận QSD đất gốc trên 
không còn giá trị.
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO 
Vì lý do công tác, nay Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương thông báo 

điều chỉnh thời gian đăng ký và tổ chức cuộc đấu giá tài sản là rừng trồng sản 
xuất tại tiểu khu 128, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Cụ thể 
như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp 
phiếu trả giá như sau: 

- Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 
niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 24.6.2022; 

- Tại trụ sở UBND xã Vĩnh Kim: Từ 08 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 24.6.2022.  
2. Điều chỉnh thời gian nộp khoản tiền đặt trước như sau: Đến 16 giờ 30 

phút ngày 24.6.2022. 
3. Điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá 

như sau: Bắt đầu lúc 15 giờ  ngày 27.6.2022 tại trụ sở UBND xã Vĩnh Kim. 
Các nội dung khác không thay đổi vẫn giữ nguyên như Thông báo đấu 

giá tài sản số 224/TBĐGTS-ĐD ngày 25.5.2022 của Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương. 

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

THÔNG BÁO
Điều chỉnh diện tích và lịch đấu giá QSD đất
Thực hiện Văn bản số 94/PTCKH ngày 14.6.2022 và Văn bản  

số 96/PTCKH ngày 17.6.2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Quy 
Nhơn, Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo điều chỉnh diện 
tích và lịch đấu giá QSD đất, như sau:

- 02 lô đất ký hiệu 14 và 15 đường D5 (khu D1), lộ giới 13m thuộc khu 
QHDC khu vực 6, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, diện tích đã thông 
báo là 292 m2/lô nay điều chỉnh thành 292,5 m2/lô, giá khởi điểm từ 
3.796.000.000 đồng/lô điều chỉnh thành 3.802.500.000 đồng/lô.

- Phiên đấu giá thứ Bảy, ngày 25.6.2022 (gồm 5 lô đất) được điều chỉnh 
sang thứ Bảy, ngày 09.7.2022.
 Thông báo này điều chỉnh cho thông báo trên Báo Bình Định, Báo 

Thanh Niên số báo ngày 24.5.2022 và ngày 27.5.2022.
 Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại: 

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định 
Địa chỉ: 120 - Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3521281 - 2468386
Xem website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC 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 xin thông báo như sau:

1. Đến hết ngày 30.6.2022, BHXH tỉnh Bình Định chấm dứt hợp đồng với các đại lý 
thu là UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

2. Kể từ ngày 01.7.2022, người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng (BHYT hộ gia đình, hộ gia đình cận nghèo, hộ nông, 
lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình) tại các tổ chức dịch vụ được BHXH 
tỉnh ủy quyền thu BHXH, BHYT, cụ thể:

2.1. Tại thành phố Quy Nhơn: 
- Bưu điện tỉnh Bình Định, Bưu điện TP Quy Nhơn, các điểm giao dịch của Bưu 

điện, Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn thành phố; 
- Viettel Bình Định;
- Công ty Bảo hiểm PVI Bình Định.
2.2. Tại các huyện, thị xã: 
- Bưu điện huyện, thị xã, các điểm giao dịch của Bưu điện, Bưu điện văn hóa xã 

trên địa bàn các huyện, thị xã; 
- Viettel trên địa bàn các huyện, thị xã; 
- Công ty Bảo hiểm PVI Bình Định tại huyện Tuy Phước, Phù Mỹ và TX An Nhơn.
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.

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO 
Về việc cho vay và thông tin về hướng dẫn 

sử dụng Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp
1. Đối với hoạt động cho vay:
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi 

đối với các dự án khoa học như sau:
- Dự án được vay vốn không lấy lãi bao gồm các dự án ứng dụng kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra trong nước; ứng dụng công nghệ 
cao hoặc sản xuất sản phẩm công nghệ cao; tạo việc làm và thu nhập tại các vùng 
nông thôn, miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đem lại hiệu quả 
kinh tế xã hội.

- Dự án được vay vốn với lãi suất thấp bao gồm các dự án đổi mới công nghệ 
nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và sức cạnh tranh cao.

Hồ sơ vay vốn và đối tượng vay vốn được quy định theo Quyết định số 51/QĐ-
UBND ngày 07.01.2020 của UBND tỉnh Bình Định.

2. Thông tin văn bản mới: Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 
2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ của doanh nghiệp (nội dung tham khảo trên trang website của Quỹ:  
www.bidifosted.vn).

Thông tin liên hệ tại:  Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
Địa chỉ số 208 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại: 0256.3521761. 
Email: quyptkhcn2016@gmail.com       Website: www. bidifosted.vn
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

 Ngày 18.6, Cơ quan Điều phối 
quốc gia phòng chống thảm họa của 
Guatemala (CONRED) cho biết đã có 
ít nhất 21 người thiệt mạng và trên 
660 nghìn người bị ảnh hưởng do 
đợt mưa lớn và tình trạng ngập lụt kể 
từ khi cơn bão Celia đổ bộ vào quốc 
gia Trung Mỹ này hôm 17.6 vừa qua.

 Nigeria vừa xác nhận rằng, ít 
nhất 155 người chết trong năm nay 
do sốt Lassa - bệnh sốt xuất huyết 
cấp tính thường xảy ra ở các quốc gia 
Tây Phi.

 Ngày 19.6, một máy bay với 
185 hành khách đã phải hạ cánh 
khẩn cấp xuống TP Patna, miền 
Đông Ấn Độ, sau khi động cơ bên 
trái bốc cháy.

 Các nguồn tin dân quân cho 
biết các tay súng bị tình nghi liên 
quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước 
Hồi giáo (IS) tự xưng đã giết hại 10 
người ngày 18.6 trong đợt bùng phát 
bạo lực mới nhất tại bang Borno ở 
Đông Bắc Nigeria.

 Cảnh sát Rwanda cho biết 
ngày 18.6, đã có 2 người thiệt mạng 
và 6 người bị thương khi các tay 
súng nghi là phiến quân nổ súng từ 
biên giới Burundi nhằm vào một xe 
buýt tại Tây Nam Rwanda.

(Theo TTXVN)

Ngày 19.6, Tổng lãnh sự quán Hoa 
Kỳ tại TP HCM phát đi thông cáo báo 
chí cho hay tàu bệnh viện USNS Mercy 
(T-AH19) thuộc Bộ tư lệnh Hải vận 
quân sự Hoa Kỳ đã cập cảng Vũng Rô 
(TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đánh dấu 
điểm dừng chân đầu tiên trong khuôn 
khổ chương trình Đối tác Thái Bình 
Dương 2022 (PP22) được thực hiện tại 
tỉnh này.

Đây là năm hoạt động thứ 17 của 
chương trình Đối tác Thái Bình Dương, 
một chương trình nhằm tăng cường khả 
năng sẵn sàng ứng phó thảm họa và viện 
trợ nhân đạo đa quốc gia hằng năm có 
quy mô nhất được thực hiện tại khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tại Việt Nam, nhóm PP22 bao gồm 
các đại diện từ Úc, Nhật Bản, Vương 
quốc Anh và Hoa Kỳ sẽ phối hợp cùng 
các đối tác Việt Nam trong một loạt hoạt 
động và dự án nhằm mang lại lợi ích 
cho người dân Phú Yên nói riêng và Việt 
Nam nói chung.

Trong thời gian triển khai ở Phú Yên 
(khai mạc tối 20.6 và kết thúc vào ngày 
3.7), PP22 sẽ cung cấp các hoạt động 
chăm sóc y tế liên quan đến các lĩnh 
vực nội khoa và nha khoa; xây phòng 

Tàu bệnh viện hải quân Hoa Kỳ đến Việt Nam 
tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương

học mới tại điểm trường Lam Sơn thuộc 
Trường Tiểu học An Thọ, Trường Tiểu 
học An Ninh Đông 1 (huyện Tuy An) và 
điểm trường Phước Hậu thuộc Trường 
Tiểu học Xuân Đài (TX Sông Cầu); các 
hoạt động trao đổi chuyên môn liên 
quan đến quy trình ứng phó thảm họa.

Ngoài ra, ban nhạc Hạm đội Thái 
Bình Dương của Hoa Kỳ cũng sẽ biểu 
diễn cùng các nghệ sĩ của Nhà hát 
Ca múa nhạc dân gian Sao Biển (Phú 
Yên) trong các chương trình giao lưu  
cộng đồng.

(Theo TTO, VnExpress.net)

Tàu USNS Mercy tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương tại Việt Nam hồi năm 2016. 
Ảnh: US Navy.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 
18.6 cho biết, đã bỏ sự phân biệt giữa các 
nước coi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu 
và không phải bệnh đặc hữu trong dữ 
liệu của mình về bệnh, nhằm thống nhất 
phản ứng tốt hơn đối với loại vi rút này.

Bệnh đậu mùa khỉ thường chỉ được 
biết đến ở các nước khu vực Tây và 
Trung Phi, nhưng nay lại xuất hiện tại 
nhiều châu lục khác trên thế giới.

Dự kiến vào ngày 23.6 tới, WHO 
sẽ tiến hành cuộc họp khẩn cấp để xác 
định xem liệu đợt bùng phát bệnh đậu 
mùa khỉ hiện nay ngoài khu vực Tây và 
Trung Phi có trở thành tình trạng y tế 
công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc 
tế hay không. 

Số liệu thống kê cho thấy, từ đầu 
năm đến ngày 15.6, WHO đã xác nhận 
1 ca tử vong và hơn 2.100 ca mắc bệnh 
đậu mùa khỉ tại 42 quốc gia trên thế giới. 
Trong đó, 84% số ca mắc được phát hiện 
ở châu Âu. Theo WHO, số ca mắc trên 
thực tế còn có thể cao hơn.

(Theo VTV.VN)

WHO bỏ phân loại 
quốc gia bệnh đặc 
hữu với đậu mùa khỉ

Một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Nigeria. 
                                                               Ảnh: THE GUARDIAN

Hôm 18.6, Tổng thư ký Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 
Jens Stoltenberg cho rằng, cuộc xung 
đột giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài 
nhiều năm.

Trả lời phỏng vấn báo giới Đức, ông 
Stoltenberg cho biết, cần phải chấp nhận 
thực tế rằng, cuộc chiến này sẽ kéo dài 
nhiều năm. NATO cần tiếp tục hỗ trợ 
Ukraine cho dù có bỏ ra chi phí cao, 

không chỉ hỗ trợ về mặt thiết bị quân 
sự mà còn vì giá lương thực và năng 
lượng tăng cao.

Theo ông Stoltenberg, cuối tháng 
này, hội nghị Thượng đỉnh tại NATO 
sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha. Dự 
kiến NATO sẽ thông qua một gói hỗ trợ 
cho Ukraine để nước này có thể tiếp cận 
với vũ khí tiêu chuẩn của NATO.

(Theo VOV.VN)

NATO: Cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài nhiều năm

Binh sĩ Nga tại nhà máy thép Azovstal, Ukraine. 
                                                                              Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin Reuters, các video 
chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho 
thấy trong ngày 18.6, tại ít nhất là hai 
quận ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam 
Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường 
phố thành sông. 

Ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn 
trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được 
ghi nhận là kỷ lục trong vòng 60 năm qua.

Ở khu tự trị Choang Quảng Tây gần 
đó, một ngôi nhà gỗ bị đổ sập do mưa 
lớn khiến 5 người tử vong. Địa phương 
này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và 
sạt đường.

Ngày 19.6, cơ quan khí tượng quốc 
gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn 
tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, 
An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây, cho 
đến đầu tuần tới. Cụ thể, mưa ở miền 
Nam Trung Quốc   sẽ bắt đầu giảm bớt 
vào ngày 21.6.

Theo cơ quan thời tiết các địa 
phương, năm nay, những cơn mưa 
giông đầu hè có cường độ lớn hơn và 
kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa 
ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc 
Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ  
năm 1961.                                   (Theo TTO)

Mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc: Nhà cửa, ô tô bị cuốn trôi

Hàng nghìn người biểu tình đã tuần 
hành ở thủ đô London của Vương quốc 
Anh hôm 18.6, cáo buộc chính phủ 
không giải quyết được tình trạng chi 
phí sinh hoạt đang tăng nhanh. Các cuộc 
tuần hành tương tự đã diễn ra ở nhiều 
thành phố của Ireland, nơi người dân 
cũng đang phải đối mặt với những khó 
khăn về giá cả.

Theo RT, những người biểu tình 
tuần hành từ Quảng trường Portland 
đến Quảng trường Quốc hội ở thủ đô 
London. Phát biểu tại đây, bà Frances 

Biểu tình rầm rộ ở Anh vì chi phí sinh hoạt tăng cao

Biểu tình ở Anh ngày 18.6 vì chi phí sinh hoạt 
tăng cao.                                                               Ảnh: Getty

O’Grady - Chủ tịch của Tổ chức Công 
đoàn (TUC) - đã đổ lỗi cho các chính 

sách thắt lưng buộc bụng trong nhiều 
thập kỷ khiến chi phí gia tăng và trì trệ 
tiền lương.

Người biểu tình cầm biểu ngữ yêu 
cầu chính phủ hỗ trợ các hộ gia đình 
trên khắp nước Anh thoát khỏi “tình 
trạng nghèo nhiên liệu”. Giá năng lượng 
đã tăng đáng kể ở Anh kể từ khi Thủ 
tướng Boris Johnson tự nguyện ngừng 
nhập khẩu dầu và khí đốt Nga sau khi 
Moskva phát động chiến dịch quân sự 
ở Ukraine vào tháng 2.

(Theo LĐO)

 Đội cứu hộ tại hiện trường nơi một căn nhà bằng 
gỗ bị sập sau trận mưa lớn ở làng Gudu, quận 
Rongshui Miao, khu tự trị Choang Quảng Tây, 
Trung Quốc ngày 18.6.2022.              Ảnh: REUTERS


