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Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc Mặt trận  
và các tổ chức thành viên u3

HOÀI ÂN: 

Từng bước xây dựng 
vùng chăn nuôi 
an toàn dịch bệnh

TIẾN ĐẾN THANH TOÁN BỆNH LAO NĂM 2030:

Xét nghiệm để 
phát hiện, điều trị sớm, 
tránh lây lan
TX AN NHƠN: 

Người dân đồng lòng
xây dựng “Tuyến phố
văn minh đô thị”

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

Báo chí cần thông tin nhanh nhạy, 
chính xác, khách quan, trung thực

u2

Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (bìa trái) và đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ tư, từ phải sang) trao giải A 
cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.                                                                                                                                                                                                                         Ảnh: N.M

Không để thiếu thuốc, vật tư ảnh hưởng 
công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân u2

l Trao Giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định năm 2022

Tiếp tục nâng cao hiệu quả
công tác tuyển quân
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 20.6, Hội Nhà 
báo Việt Nam tỉnh Bình Định 
phối hợp với Sở TT&TT tổ 
chức lễ 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. 

Các đồng chí Lê Kim Toàn- 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh; 
Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh tham dự . 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã 
gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến 
đội ngũ báo chí trên địa bàn 
tỉnh và ghi nhận những kết quả 
mà lực lượng người làm báo đã 
đóng góp cho địa phương trong 
thời gian qua, góp phần tạo sự 
đồng thuận để xây dựng xã hội 
ngày càng tốt đẹp hơn. 

Thời gian tới, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị 
các cơ quan báo chí và toàn thể 

Báo chí cần thông tin nhanh nhạy, chính xác, 
khách quan, trung thực

đội ngũ nhà báo, người làm báo 
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt 
sứ mệnh được giao. Trong đó, 
cần tiếp tục phát huy những 
thành quả của báo chí đã đóng 
góp trong suốt chiều dài lịch 
sử cách mạng Việt Nam, khắc 
phục những hạn chế, tồn tại 
trong hoạt động báo chí, tiếp 
tục tuyên truyền có hiệu quả 
chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, tạo sự thống 
nhất, đồng thuận trong Đảng 
và trong toàn xã hội. Cần thông 
tin nhanh nhạy, chính xác, 
khách quan, trung thực, vừa 
là kênh phổ biến, vừa là kênh 
phản biện kịp thời những thông 
tin sai lệch về đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước; 

vừa tiếp thu ý kiến, nguyện 
vọng của người dân, vừa góp 
phần giám sát đối với hoạt 
động của các cơ quan quản lý 
nhà nước, đoàn thể nhằm tăng 
cường sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc; tích cực đấu tranh 
bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ 
thiêng liêng của Tổ quốc; chủ 
động thông tin bác bỏ những 
nội dung bôi nhọ, bịa đặt, vu 

khống, gây chia rẽ nội bộ, làm 
mất đoàn kết trong Đảng và 
trong xã hội. Hội Nhà báo tỉnh 
cần phát huy hơn nữa vai trò 
là tổ chức chính trị, xã hội, 
nghề nghiệp của người làm 
báo; tiếp tục đổi mới phương 
thức, nội dung hoạt động, tổ 
chức nhiều hình thức đào 
tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ chính trị, nghiệp vụ, 
kỹ năng làm báo cho hội viên 
và các nhà báo…

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức 
đã trao Giải Báo chí tỉnh Bình 
Định năm 2022 cho 38 tác 
phẩm, chùm tác phẩm của các 
tác giả. Trong đó, có 5 giải A, 
11 giải B, 11 giải C và 11 giải 
khuyến khích.

Dịp này, Thường trực Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh đã tặng hoa 
chúc mừng các cơ quan báo 
chí và các nhà báo. Hội Nhà 
báo Việt Nam tặng bằng khen 
cho Hội Nhà báo Việt Nam 
tỉnh Bình Định; trao Kỷ niệm 
Chương “Vì sự nghiệp báo chí 
Việt Nam” cho các hội viên.

NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Sáng 20.6, Đoàn ĐBQH 
tỉnh đã tiếp xúc với Mặt trận và 
các tổ chức thành viên sau kỳ 
họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh 
đã thông tin nhanh về một số kết 
quả nổi bật của kỳ họp thứ 3, 
Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu đại diện các tổ 
chức thành viên của Mặt trận 
đánh giá cao tinh thần làm việc 
khẩn trương, khoa học, dân chủ 
và trách nhiệm cao của Quốc 
hội, trong đó có Đoàn ĐBQH 
tỉnh. Các đại biểu đặt vấn đề: 
Từ vụ việc Việt Á, liệu có còn 
những “hiện tượng” tương tự ở 
các ngành, lĩnh vực khác. Đồng 
thời, gửi gắm bức xúc liên quan 
đến những bất cập trong lĩnh 
vực giáo dục như sách giáo khoa, 
dạy thêm, học thêm. Các đại biểu 
cũng đề xuất cần có sự phân cấp 
rõ ràng trong thực hiện thanh tra 
khi xây dựng Dự án Luật Thanh 
tra, tránh chồng chéo…

Quan tâm đến lĩnh vực y tế, 
đại diện tổ chức thành viên của 
Mặt trận cũng đặt vấn đề liên 
quan đến một số thực trạng đáng 
báo động của ngành y tế hiện 
nay như: Nhân viên y tế bệnh 
viện công nghỉ việc nhiều sau 
đại dịch Covid-19, chế độ đãi 
ngộ đối với người công tác trong 
ngành Y còn nhiều bất cập, tình 
trạng thiếu thuốc và vật tư y tế.

Là người công tác trong 
ngành Y tế, đại biểu Nguyễn Lân 
Hiếu đã có một số trao đổi liên 
quan đến những khó khăn, bất 
cập hiện tại của ngành để cử tri 
và nhân dân thấu hiểu, chia sẻ. 
Theo đó, cần phải xây dựng lại 
hệ thống đấu thầu các sản phẩm 

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc Mặt trận và các tổ chức thành viên

liên quan đến sức khỏe. Bởi 
nếu mua sắm theo cách thông 
thường sẽ vấp phải việc trúng 
thầu thuốc, dụng cụ y tế, trang 
thiết bị, vật tư rẻ tiền, không 
đảm bảo.

Việc nâng cao thu nhập 
của nhân viên y tế ở các bệnh 
viện công lập tự chủ chi thường 
xuyên là câu chuyện “con gà 
quả trứng”. Tự chủ đi đôi với 
việc phải tăng thu. Nhưng tăng 
thu bằng cách nào ngoài cách 
làm dịch vụ? Nếu chỉ dựa vào 
nguồn thu BHYT, chắc chắn 
không bệnh viện nào có thể trả 
thu nhập cao cho nhân viên. Mà 
mục đích của bệnh viện công là 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cho người dân rộng rãi ở 
mọi đối tượng, dẫn đến giá thu 
phải khống chế. Tại nhiều nước, 
bệnh viện không chỉ dựa vào 
bệnh nhân và BHYT, mà dựa vào 
những người có tài lực. Ở Việt 
Nam, mô hình này chưa xuất 
hiện nhưng trong tương lai chắc 
chắn sẽ có để tạo mô hình bệnh 
viện phi lợi nhuận (do tư nhân 
xây dựng, thương hiệu công 

điều hành và lợi nhuận không 
chia mà để tái đầu tư, hỗ trợ 
người nghèo...), nhưng tương 
lai chắc chắn sẽ có.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê 
Kim Toàn làm rõ một số vấn 
đề mà cử tri thắc mắc, quan tâm 
trên các lĩnh vực: Thi đua khen 
thưởng, y tế, giáo dục… Đồng 
thời tiếp thu, ghi nhận những 
kiến nghị, đề xuất của các đại 
biểu, cử tri, nhân dân.
l Chiều 20.6, tại xã Cát Hanh 

(huyện Phù Cát), ĐBQH Đồng 
Ngọc Ba - Ủy viên Thường trực 
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 
đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ 
họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã 
Cát Hanh đã kiến nghị một số 
nội dung như: Phương hướng 
bình ổn giá xăng dầu, vật tư 
nông nghiệp, giúp người dân 
giải quyết khó khăn về đầu ra 
trong chăn nuôi, sản xuất nông 
nghiệp; đảm bảo nguồn nước 
phục vụ cho sản xuất trong mùa 
nắng nóng; đảm bảo quyền lợi 
cho các hộ dân nằm trong diện 

giải phóng mặt bằng, xây dựng 
đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn 
đi qua thôn Chánh An…

ĐBQH Đồng Ngọc Ba đã trực 
tiếp giải đáp một số ý kiến của cử 
tri. Với các kiến nghị thuộc thẩm 
quyền cấp trên, đại biểu tiếp thu, 
ghi nhận và trình các cấp, ngành 
chức năng có liên quan xem xét, 
giải quyết.
l Chiều cùng ngày, ĐBQH 

Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc 
Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, đã có 
buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 
thứ 3, Quốc hội khóa XV tại thị 
trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ).

Các cử tri của thị trấn Phù 
Mỹ gửi đến ĐBQH nhiều ý kiến 
liên quan đến khó khăn, bất cập 
trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19; tình trạng thiếu 
nhân lực phòng, chống dịch tại 
các trạm Y tế xã, thị trấn thuộc 
huyện Phù Mỹ; tình trạng sinh 
viên ngành Y mới ra trường 
lương thấp dẫn đến bỏ việc 
nhiều; bất cập trong việc sách 
giáo khoa thường xuyên thay 
đổi, gây tốn kém cho nhà nước 
và người dân, trong khi kiến 
thức trong sách không thay đổi 
nhiều; luật do Quốc hội sửa 
đổi, bổ sung nhưng không đi 
vào cuộc sống do thông tư, nghị 
định chậm ban hành. 

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu 
ghi nhận các kiến nghị, đồng 
thời giải trình một số ý kiến của 
cử tri. Các kiến nghị vượt thẩm 
quyền, ĐBQH xin tiếp thu, ghi 
nhận và sẽ tổng hợp, chuyển tới 
Quốc hội, các cơ quan liên quan 
xem xét, giải quyết trong thời 
gian đến.

NGUYỄN MUỘI - 
DƯƠNG LINH - VĂN LƯU

Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (bìa trái) và đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ tư, từ phải sang) trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.               Ảnh: N.M

l ĐBQH tiếp xúc cử tri tại huyện Phù Cát, Phù Mỹ

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị, đề 
xuất của các đại biểu, cử tri, nhân dân.                       Ảnh: N.M

(BĐ) - Ngày 20.6, tại xã Cát 
Minh (huyện Phù Cát), Sở Ngoại 
vụ phối hợp với các sở, ngành 
và UBND huyện Phù Cát tổ chức 
Hội nghị tuyên truyền một số 
văn bản pháp luật về biển, biên 
giới trên biển và các vấn đề có 
liên quan đến biển, đảo cho ngư 
dân huyện Phù Cát.

Tại Hội nghị, gần 200 ngư 
dân được nghe các báo cáo 
viên trình bày một số nội dung, 
chuyên đề liên quan đến phân 
định ranh giới trên biển với một 
số quốc gia trong khu vực; công 
tác bảo hộ công dân, bảo hộ ngư 
dân; quy trình hộ chiếu rút gọn, 
hướng dẫn đặt cọc tiền vào tài 
khoản Quỹ Bảo hộ công dân. Bên 
cạnh đó, những nội dung chính 
của Luật Thuỷ sản; Luật Biển 
Việt Nam; Nghị định số 71/2015 
của Chính phủ về quản lý hoạt 
động của người, phương tiện 
trong khu vực biên giới biển; 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 
và cá nhân trong xây dựng, quản 
lý, bảo vệ khu vực biên giới biển 
cũng được các báo cáo viên trình 
bày tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật 
cho bà con ngư dân tại các địa 
phương vùng ven biển; góp phần 
nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật của người dân trong hoạt 
động đánh bắt thủy, hải sản. Duy 
trì, củng cố đoàn kết trong nhân 
dân, giữ gìn an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội ở các địa 
phương trên địa bàn tuyến biển.

Dịp này, Sở Ngoại vụ tặng 
750 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân 
huyện Phù Cát.            VĂN LỰC

l Trao Giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định năm 2022

Tuyên truyền 
pháp luật cho người 
dân vùng biển
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Bình Định

TIẾN ĐẾN THANH TOÁN BỆNH LAO NĂM 2030:

Xét nghiệm để phát hiện, 
điều trị sớm, tránh lây lan

Bệnh lao là một trong những căn bệnh gây chết nhiều người hàng đầu thế giới. 
Để chủ động phát hiện bệnh, tránh lây lan, mấy năm gần đây, ngành Y tế  liên tục đẩy 
mạnh hoạt động khám, phát hiện bệnh nhân lao trong cộng đồng, hướng đến mục tiêu 
thanh toán bệnh lao vào năm 2030.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định là 1 trong 5 đơn vị đầu tiên trong cả nước điều trị lao kháng thuốc.            Ảnh: Đ. THẢO

Theo WHO, mỗi ngày có 
hơn 4.100 người chết vì bệnh 
lao và gần 28.000 người mắc 
bệnh. Với những nỗ lực của 
toàn cầu, từ năm 2000, khoảng 
66 triệu người bị bệnh lao đã 
được chữa khỏi. Việt Nam 
hiện vẫn là 1 trong 30 nước có 
gánh nặng bệnh lao kháng đa 
thuốc cao nhất thế giới. Hằng 
năm, cả nước phát hiện và 
điều trị 100 nghìn người mắc 
lao, trong đó, 70% người mắc 
lao đang ở độ tuổi lao động. 
Đặc biệt, số bệnh nhân được 
phát hiện chỉ chiếm 60% bệnh 
nhân lao trong cộng đồng.

Tại Bình Định, từ năm 
2010, Bệnh viện Lao và Bệnh 
phổi Bình Định là 1 trong 5 
đơn vị đầu tiên trong cả nước 
được chọn để tổ chức điều trị 
lao kháng thuốc. Nhờ  vậy, 
trong vòng 5 năm gần đây, số 
lượng bệnh nhân lao kháng 
thuốc chỉ còn khoảng 20 
bệnh nhân/toàn tỉnh/năm, 
đây là tỷ lệ rất thấp nếu biết 
mỗi năm ta ghi nhận hơn 
1.000 ca bệnh lao. 

Bác sĩ Châu Văn Tuấn, 
Giám đốc Bệnh viện Lao và 
Bệnh phổi Bình Định, cho 
biết: Ngày trước, những bệnh 
nhân lao mạn tính, bệnh lao 
bỏ trị… mới xét nghiệm lao 
kháng thuốc, còn bây giờ thực 
hiện xét nghiệm đại trà, tức là 
bệnh nhân mới cũng được xét 
nghiệm ngay. Chúng tôi xét 
nghiệm lao kháng thuốc tất cả 
các nhóm đối tượng nghi lao 
nhưng kết quả tỷ lệ mắc lao 
kháng thuốc vẫn rất thấp so 
với các tỉnh. Đây là tín hiệu 
đáng mừng vì chúng ta đã 
dần kiểm soát được lao kháng 

thuốc. Nếu chúng ta khống 
chế được số bệnh nhân này 
gần như sẽ kiểm soát được 
tỷ lệ tử vong do lao kháng 
thuốc. Số người bị lây nhiễm 
lao kháng thuốc sẽ ít xuống 
và bệnh nhân mắc lao kháng 
thuốc chủ yếu do hiện tượng 
đột biến kháng thuốc trong 
quá trình điều trị mà thôi. 

Tại Bình Định, hoạt động 
phòng, chống lao đã gặt hái 
được những kết quả đáng 
ghi nhận, tỷ lệ điều trị khỏi 
bệnh lao hằng năm đạt trên 
90%. Với các trường hợp điều 
trị lao, nhân viên y tế sẽ cấp 
thuốc 7 ngày/lần để theo sát 
quá trình sử dụng thuốc của 
người dân, tránh bỏ thuốc. 
Ông N.V.N (ở huyện Tuy 
Phước), người đã được điều 
trị khỏi bệnh lao theo phác 
đồ 6 tháng, cho biết: Khi phát 
hiện bệnh, tôi làm theo chỉ 
dẫn của bác sĩ và tuyệt đối 
không bỏ thuốc. Các bác sĩ 
cũng thường xuyên nhắc nhở. 
Đến nay, sức khỏe đã tạm 
ổn, tôi có thể sinh hoạt bình 
thường trở lại.

Trong 10 năm trở lại đây, 
số lượng bệnh nhân mắc bệnh 
lao tại Bình Định liên tục 
giảm. Có thể nói, đây là một 
thành tựu rất lớn không chỉ 
của ngành Y tế mà còn của cả 

tỉnh.Trước đó, mỗi năm tỉnh 
ta phát hiện khoảng 3.000 
bệnh nhân/năm. Vài năm 
gần đây, con số này chỉ vào 
khoảng 1.000. Riêng 6 tháng 
đầu năm 2022, toàn tỉnh chỉ 
ghi nhận 230 ca mắc mới, 
giảm 209 ca so với cùng kỳ 
năm 2021 (439 ca). 

Để chủ động kiểm soát lao, 
mỗi TTYT tuyến huyện đều 
có tổ lao; mỗi xã, phường, thị 
trấn đều có cán bộ kiêm nhiệm 
phụ trách công tác phòng, 
chống lao. Để thực hiện thành 
công mục tiêu “thanh toán 
bệnh lao vào năm 2030”, bác 
sĩ Châu Văn Tuấn cho rằng: 
Chúng ta phải khắc phục 
những khó khăn, tập trung 
khám phát hiện hết bệnh nhân 
lao trong cộng đồng để tránh 
gây lây lan và sớm điều trị để 
đạt hiệu quả tốt nhất. Hiện 
chúng tôi tập trung cho chiến 
lược 2X - khám phát hiện 
bệnh lao tại cộng đồng. Chiến 
lược 2X có nghĩa là sử dụng 
X-quang ngực và xét nghiệm 
GeneXpert (một công cụ phát 
hiện vi khuẩn lao/lao kháng 
thuốc nhanh chóng) để chẩn 
đoán lao hoạt động. Chiến 
lược 2X có thể phát hiện sớm 
ca bệnh, đưa vào điều trị và cắt 
đứt nguồn lây của bệnh lao.

 ĐỖ THẢO

Theo các chuyên gia y tế, nếu có các triệu chứng như: Ho 
kéo dài trên 3 tuần không dứt dù đã sử dụng kháng sinh; 
ho ra máu; khạc đờm kéo dài hơn 3 tuần không dứt dù đã 
sử dụng kháng sinh; khó thở; đau tức ngực; sốt thường 
xuất hiện vào chiều muộn; chán ăn, sút cân, người mệt mỏi 
nên đi khám, tầm soát bệnh lao để được phát hiện, điều trị 
sớm, giảm di chứng.

(BĐ) - Sáng 20.6, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 
chủ trì hội nghị trực tuyến với 
các địa phương về phòng, 
chống các loại dịch bệnh. Điểm 
cầu Bình Định do Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, 
đến nay cả nước phát hiện 10,7 
triệu ca mắc Covid-19, hơn 
9,5 triệu người đã khỏi bệnh. 
Dịch đang có xu hướng giảm. 
Đến ngày 17.6, cả nước tiêm 
được 225,2 triệu liều vắc xin 
phòng Covid-19. Tuy nhiên, tỷ 
lệ người trên 18 tuổi tiêm mũi 4 
chỉ đạt 11,5%. Trẻ em từ 5 - dưới 
11 tuổi tiêm các mũi 1, 2 chỉ đạt 
tỷ lệ lần lượt là 43,3% và 7%.

Bên cạnh đó, các bệnh lưu 
hành như: Sốt xuất huyết, tay 
chân miệng có xu hướng tăng 
do đang bắt đầu vào cao điểm 
mùa dịch. Cả nước không ghi 
nhận các ổ dịch tập trung đối 
với các bệnh như: Sởi, sốt rét…; 
không ghi nhận các ca bệnh 
dịch nguy hiểm như: Đậu mùa 
khỉ, viêm gan cấp tính không 
rõ nguyên nhân.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ 
Y tế và các địa phương nhìn 
nhận tiến độ tiêm chủng vắc xin 
phòng Covid-19 có xu hướng 
chậm lại, dẫn đến tình trạng tồn 
đọng vắc xin. Nguyên nhân là 
do người dân bắt đầu có tâm 
lý chủ quan, lơ là và lo ngại về 
tác dụng phụ của vắc xin. Bên 
cạnh đó, nhiều địa phương gặp 
khó khăn trong mua sắm vật tư 
và thuốc y tế, ảnh hưởng đến 
công tác phòng, chống dịch và 
khám, chữa bệnh.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng 

Vũ Đức Đam khẳng định dịch 
đã được kiểm soát nhưng vẫn 
còn xuất hiện các chủng mới 
nên nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn. 
Các địa phương không được 
chủ quan, lơ là. Một trong 
những giải pháp để phòng, 
chống dịch hiệu quả là tiêm 
vắc xin.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y 
tế phải có văn bản hướng dẫn 
chi tiết, cụ thể từng đối tượng 
tiêm mũi 4. Bên cạnh đó, các địa 
phương phải tăng cường công 
tác vận động để người dân chủ 
động tiêm chủng mũi nhắc lại; 
cán bộ, đảng viên cần gương 
mẫu trong việc thực hiện tiêm 
chủng.

Đối với vật tư, thuốc y tế, 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: 
Không để thiếu thuốc, vật tư 
gây ảnh hưởng đến công tác 
phòng, chống dịch và khám, 
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân. Các bộ, ngành có liên 
quan phải họp bàn, tháo gỡ khó 
khăn về mua sắm tập trung…

Tại Bình Định, đến nay, toàn 
tỉnh ghi nhận 139.099 trường 
hợp mắc Covid-19, tình hình 
dịch Covid-19 được kiểm soát 
tốt. Tuy nhiên, giống như các 
địa phương khác, dù tỷ lệ người 
trên 18 tuổi tiêm mũi 1, mũi 2, 
mũi 3 cao nhưng chỉ có 3,7% 
người đã tiêm mũi 4. Cùng với 
đó, đến nay toàn tỉnh ghi nhận 
680 ca mắc sốt xuất huyết, 107 
ca mắc tay chân miệng; không 
ghi nhận ca bệnh tiêu chảy cấp 
nguy hiểm, đậu mùa khỉ. Số 
mắc các bệnh truyền nhiễm 
khác dao động không đáng kể 
so với cùng kỳ năm 2021.           

THẢO KHUY

Không để thiếu thuốc, vật tư
ảnh hưởng công tác chăm sóc 
sức khỏe nhân dân

(BĐ) - Ngày 20.6, CSGT 
toàn tỉnh tổ chức ra quân cao 
điểm thực hiện kiểm tra, xử 
lý vi phạm về trật tự ATGT, 
nhằm chủ động phòng ngừa, 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
và xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm là nguyên nhân trực 
tiếp dẫn đến TNGT.

Theo đó, trong 3 tháng 
(20.6 -  20.9) ,  CSGT toàn 
tỉnh sẽ huy động tối đa lực 
lượng, phương tiện, thiết bị 
kỹ thuật nghiệp vụ, chủ động 

Phòng CSGT, CA tỉnh tổ chức ra quân 
xử lý vi phạm về tải trọng tại Trạm 
CSGT Tuy Phước.                    Ảnh: K.A

CAO ĐIỂM XỬ LÝ TRẬT TỰ ATGT:

Tập trung xử lý những hành vi là 
nguyên nhân chính dẫn đến TNGT

phối hợp với các lực lượng để 
tập trung tuần tra, kiểm soát, 
điều tra cơ bản, phân tích các 
dữ liệu, nhằm phát hiện và 
xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm. Trong đó, tập trung 
kiểm tra, xử lý các hành vi 
như: Vi phạm về nồng độ 
cồn; vi phạm về tốc độ; về cơi 
nới thùng xe, chở hàng quá 
tải, quá khổ trên đường bộ 
và phương tiện thủy chở quá 
vạch dấu mớm nước an toàn 
nhằm kịp thời phòng ngừa, 
phát hiện, ngăn chặn, xử lý 
bảo đảm trật tự ATGT, giảm 
thiểu TNGT xảy ra. Đồng 
thời, Phòng CSGT, CA tỉnh 
cũng yêu cầu cán bộ, chiến 
sĩ nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, chấp hành nghiêm 
các quy định và điều lệnh của 
người CAND; ứng xử đúng 
mực, có văn hóa khi tiếp xúc, 
giải quyết công việc với người 
dân, quyết tâm không để xảy 
ra sai phạm, tiêu cực khi thực 
thi nhiệm vụ.                    

 K.A
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Đô thị sạch đẹp
Năm 2021, đường Lê Hồng 

Phong (phường Bình Định) 
được xếp loại xuất sắc trong số 
các “Tuyến phố văn minh đô 
thị” trên địa bàn TX An Nhơn. 
Đây là điển hình trong giữ gìn 
trật tự đô thị (TTĐT), cảnh 
quan môi trường luôn thông 
thoáng, sạch đẹp.

Tại phường Bình Định, 
các tuyến đường như Mai 
Xuân Thưởng, Phan Bội Châu, 
Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Đình 
Chiểu… cũng ngày càng tươm 
tất, khang trang. Đây là kết quả 
mà UBND phường Bình Định 
và người dân địa phương cùng 
nhau cố gắng trong xây dựng 
mô hình “Tuyến đường văn 
minh đô thị”.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
phường Bình Định, cho hay: 
Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo 
các chi ủy, chi bộ cam kết thực 
hiện các tiêu chí về xây dựng 
“Tuyến phố văn minh đô thị”. 
Đồng thời, tuyên truyền, vận 
động người dân cùng chung 
sức, đồng lòng xây dựng mô 
hình này. Phường đã có 26 
tuyến phố được công nhận 
“Tuyến phố văn minh đô thị”.

Bà Cao Thị Lan, nhà ở mặt 
tiền đường Lê Hồng Phong 
(phường Bình Định), chia 
sẻ: Trước kia, một số người 
dân chưa đồng thuận với địa 

Báo Bình Định ngày 11.6.2022 có bài 
viết “Đường mới xây chưa nghiệm thu 
đã xuống cấp”, phản ánh công trình 
nâng cấp, mở rộng tuyến đường nông 
thôn từ tỉnh lộ 637 đến dốc 3 Bằng thuộc 
thôn Tiên Thuận (xã Tây Thuận, huyện 
Tây Sơn) chưa nghiệm thu đã hư hỏng 
mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại, 
vận chuyển nông sản của nhân dân; tiềm 
ẩn nguy cơ mất ATGT, nhất là vào ban 
đêm hoặc khi trời mưa lớn.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch 
UBND xã Tây Thuận Nguyễn Văn Chín 
thừa nhận nội dung phản ánh là đúng. 
Sau khi Báo Bình Định phản ánh, UBND 
xã Tây Thuận đã mời đơn vị thi công 
công trình, quản lý dự án, tư vấn thiết 
kế, giám sát đơn vị thi công cùng kiểm 
tra công trình nói trên. Kết quả kiểm 
tra cho thấy, một số vị trí mặt đường đã 
bong tróc lớp vữa trên bề mặt.

UBND xã Tây Thuận đã đề nghị đơn 
vị thi công sớm khẩn trương khắc phục 
bằng phương pháp vệ sinh nền đường 
bê tông, tưới nhựa và rải thêm lớp đá 
bụi 0,5 mm, sau đó lu lèn. Tại các vị trí 

bị bong tróc nặng, cần tưới nhựa và rải 
đá nhiều hơn. Thời gian khắc phục chậm 
nhất trước ngày 24.6.2022. Sau khi khắc 
phục xong, UBND xã cũng đề nghị đơn 
vị thi công là Công ty TNHH Tư vấn 
thiết kế và xây dựng Đức Tài (gọi tắt là 
Công ty Đức Tài) tiếp tục bảo hành đoạn 
đường đến hết thời gian quy định.

Ông Chín cho biết: “Sau khi tuyến 
đường được khắc phục, UBND xã Tây 
Thuận sẽ tiếp tục theo dõi và nghiêm 
cấm các loại xe vượt quá tải trọng thiết 
kế đi lại trên tuyến đường này để hạn 
chế hư hỏng. Đồng thời, đề nghị ban 
quản lý thôn, đảng viên tại địa bàn thôn 
Tiên Thuận tiếp tục theo dõi, giám sát 
trước và sau khi khắc phục”.

Còn ông Lê Thế Vĩ, Giám đốc Công 
ty Đức Tài, cho hay: “Công ty sẽ sớm 
thực hiện, khắc phục những hư hỏng 
tại đoạn đường nói trên, đảm bảo tuyến 
đường được sửa chữa, khắc phục trong 
thời gian sớm nhất, giúp cho việc đi 
lại, vận chuyển nông sản của nhân dân 
trong xã được thuận lợi hơn”.

CHƯƠNG HIẾU

Theo phản ánh của người dân thôn 
Tân Hóa Bắc (xã Cát Hanh, huyện Phù 
Cát), từ nhiều năm nay, gia đình ông Võ 
Chung (ở cùng địa phương) chăn nuôi 
heo trong khu dân cư, gây mùi hôi thối, 
làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt 
của người dân xung quanh.

Theo người dân thôn Tân Hóa Bắc, 
trước đây, gia đình ông Chung chuyên 
nấu rượu, kết hợp nuôi heo nhưng số 
lượng ít, có phát sinh mùi hôi nhưng 
không đáng kể. Những năm gần đây, 
gia đình ông nuôi heo theo kiểu gia trại, 
quy mô cả trăm con mỗi lứa nhưng chưa 
xây dựng hệ thống xử lý phân, nước thải 
đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, làm ô nhiễm 
môi trường.

Ông N.V.T, ở cùng địa phương, cho 
biết: “Mỗi khi ăn cơm, gia đình tôi 
không dám mở cửa vì sợ mùi hôi bay 
vào nhà, nhất là thời điểm gió mạnh. 
Sự việc này kéo dài khá lâu, nhưng 
không thấy chính quyền địa phương 
xử lý dứt điểm”.

Qua tìm hiểu, trong khuôn viên của 
gia đình ông Chung đang ở, ông cho xây 
dựng 2 gian chuồng khá quy mô, trong 
đó có 1 hầm biogas và hầm rút để xử lý 
nước thải và phân heo. Tuy nhiên, hiện 
nay đàn heo tăng, hệ thống xử lý nước 
thải quá tải, chảy ra khu vực ao bèo bên 

TX An Nhơn: Người dân đồng lòng xây dựng 
“Tuyến phố văn minh đô thị”

Sau 5 năm triển khai, đến nay, TX An Nhơn có 51 tuyến phố thuộc 5 phường Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hưng, Nhơn 
Thành, Nhơn Hòa được công nhận “Tuyến phố văn minh đô thị”. Được người dân ủng hộ, mô hình mang lại nét văn 
minh, trật tự, sáng - xanh - sạch - đẹp tại các khu dân cư.

phương xây dựng đường 
thông, hè thoáng. Nhưng khi 
được UBND phường tuyên 
truyền, giải thích cặn kẽ, số này 
đã hiểu và đồng lòng thực hiện. 
Bà con đã buôn bán đúng nơi 
quy định, hạn chế lấn chiếm 
vỉa hè, lòng lề đường; giữ gìn 
cảnh quan tuyến phố, chăm sóc 
cây xanh; thường xuyên dọn vệ 
sinh đường phố, khu dân cư.

Tương tự, 5 năm qua, các 
phường Đập Đá, Nhơn Hưng, 
Nhơn Thành, Nhơn Hòa cũng 
triển khai có hiệu quả mô hình 
này. Đến nay, phường Đập Đá 
có 10 tuyến phố, phường Nhơn 
Hòa 7 tuyến, phường Nhơn 

Thành 4 tuyến, phường Nhơn 
Hưng 4 tuyến được công nhận 
“Tuyến phố văn minh đô thị”. 

Các tuyến đường Lê Duẩn, 
Huỳnh Đăng Thơ (phường 
Đập Đá), Võ Văn Kiệt (phường 
Nhơn Thành), Lê Quý Đôn 
(phường Nhơn Hòa)… được 
đầu tư nâng cấp, mở rộng, 
trồng cây xanh 2 bên đường 
khang trang, sạch đẹp.

Ông Trần Văn Pháp, nhà 
ở đường Huỳnh Đăng Thơ 
(phường Đập Đá), cho hay: 
Người dân thường có thói quen 
“nhìn nhau”, người này chiếm 
vỉa hè buôn bán thì người kia 
cũng làm theo. Khi xây dựng 

“Tuyến phố văn minh đô thị”, 
phường vừa vận động, tuyên 
truyền vừa kiên quyết xử lý các 
trường hợp vi phạm. Dần dần, 
bà con nhận ra điểm tích cực 
của mô hình là đường phố, khu 
dân cư thoáng đãng, trật tự, văn 
minh nên đồng lòng thực hiện.

Tiếp tục mở rộng
Theo Phòng Quản lý đô thị 

TX An Nhơn, để đạt “Tuyến 
phố văn minh đô thị” phải đảm 
bảo 3 tiêu chí gồm: Văn minh 
đô thị, TTĐT và ATGT, vệ sinh 
môi trường. Sau khi đăng ký 
xây dựng “Tuyến phố văn minh 
đô thị”, UBND các phường tập 

trung tuyên truyền các nội 
dung này để người dân biết và 
hưởng ứng tham gia.

Ông Nguyễn Minh Muộn, 
Chủ tịch UBND phường Nhơn 
Hòa, cho biết: Địa phương 
thường xuyên tuyên truyền, 
nhắc nhở người dân bảo vệ môi 
trường, không lấn chiếm lòng 
đường,vỉa hè; tự nguyện tháo 
dỡ bảng hiệu quảng cáo chiếm 
dụng diện tích vỉa hè. Ngoài 
ra, tuyên truyền, hướng dẫn, 
ký cam kết với các hộ mặt tiền 
về chấp hành quy định TTĐT.

Đồng thời, đầu tư hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật theo tuyến đối 
với các tuyến đường đã đăng ký 
như sửa chữa hệ thống đèn chiếu 
sáng; nạo vét hố ga đảm bảo 
thoát nước tốt; lát gạch block vỉa 
hè, kết hợp trồng mới cây xanh 
trên các tuyến đường… 

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ 
tịch UBND TX An Nhơn, nhìn 
nhận: Đến nay, các phường thực 
hiện có hiệu quả mô hình “Tuyến 
phố văn minh đô thị”. Ý thức của 
người dân trong xây dựng khu 
dân cư, tuyến phố văn minh, 
hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp 
được nâng cao.

“Thời gian tới, cùng với 
việc duy trì các “Tuyến phố 
văn minh đô thị” đã được công 
nhận, UBND thị xã tiếp tục đẩy 
mạnh xây dựng mô hình này tại 
các tuyến phố còn lại trên địa 
bàn 5 phường. Qua đó, từng 
bước hoàn thiện hạ tầng đô thị 
đồng bộ, đáp ứng tiêu chí thành 
lập thành phố vào năm 2025”, 
ông Tiến cho hay.

CÔNG LUẬN - XUÂN THỨC

Tuyến đường Lê Hồng Phong 
(phường Bình Định) ngày càng 
khang trang, sạch đẹp.   Ảnh: X.T

XÃ TÂY THUẬN: 

Khẩn trương sửa chữa tuyến đường 
hư hỏng

Nuôi heo gây ô nhiễm môi trường 

cạnh, mùi hôi phát tán ra các khu vực 
lân cận.

Về việc này, ông Nguyễn Văn Thanh, 
Chủ tịch UBND xã Cát Hanh, cho biết: 
Tới đây, UBND xã sẽ mời ông Chung 
lên làm việc, yêu cầu thực hiện các biện 
pháp bảo vệ môi trường trong quá trình 
chăn nuôi heo. Trường hợp hộ này tiếp 
tục để phát sinh nước thải, mùi hôi gây 
ảnh hưởng đời sống các gia đình xung 
quanh, địa phương sẽ mời cơ quan thẩm 
quyền cấp trên về kiểm tra, xác định 
mức độ ô nhiễm để có cơ sở xử lý theo 
đúng quy định pháp luật.           VĂN LƯU

Khu vực chuồng trại chăn nuôi heo của gia đình 
ông Chung.                                                                Ảnh: V.LƯU

TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG
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Bình Định

Chăn nuôi là một trong 
những thế mạnh trong phát 
triển nông nghiệp của huyện 
trung du Hoài Ân. Tỷ trọng 
ngành chăn nuôi  chiếm 
67,4% trong cơ cấu ngành 
nông nghiệp của huyện. Trên 
địa bàn huyện đã có 5 trang 
trại chăn nuôi quy mô lớn 
áp dụng công nghệ cao và 
1.960 trang trại quy mô vừa 
và nhỏ đảm bảo các tiêu chí 
về an toàn dịch bệnh, an toàn 
sinh học. Đến nay, tổng đàn 
heo toàn huyện đạt 235 nghìn 
con; đàn trâu, bò 24.900 con; 
đàn gia cầm 693 nghìn con; 
được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN) cấp chứng nhận 
nhãn hiệu “Heo Hoài Ân” 
và “Gà ta thả vườn Hoài Ân”. 

Theo ông Võ Duy Tín, 
Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Hoài Ân, xác định 
chăn nuôi là một thế mạnh, 
nhiều năm qua, các cấp chính 
quyền Hoài Ân từng bước 
đầu tư vào chăn nuôi, xây 
dựng các cơ sở chăn nuôi 
tập trung quy mô lớn áp 
dụng  công nghệ mới, hiện 
đại, khép kín và an toàn với 
dịch bệnh; nhân rộng các 
mô hình sản xuất hiệu quả, 
trước mắt là chăn nuôi gà, 
heo theo hướng hữu cơ; nuôi 

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban hành 
văn bản chỉ định các địa phương, 
sở, ngành, đơn vị liên quan triển 
khai thực hiện công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái 
định cư các hộ bị  ảnh hưởng do  
Dự án. 

Căn cứ Văn bản số 5151/BGTVT-
CQLXD ngày 25.5.2022 của Bộ GTVT 
về việc triển khai công tác GPMB 
phục vụ Dự án và Thông báo số  
71/TB-VPCP ngày 14.3.2022 của Văn 
phòng Chính phủ về kết luận của Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, 
Trưởng Ban chỉ đạo Dự án, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao UBND huyện, thị 
xã, thành phố khẩn trương chỉ định 
đơn vị tư vấn (khảo sát, đo đạc, kiểm 
đếm, lập dự án đầu tư xây dựng các 
khu tái định cư...) để kịp thời triển 
khai công việc liên quan đến bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư đáp ứng 
yêu cầu tiến độ dự án. Sẵn sàng đẩy 
nhanh công tác bồi thường, GPMB 

tuyến chính, chốt chọn mỏ vật liệu; 
thiết lập bãi thải, đồng thời hoàn 
thiện các thủ tục đầu tư và triển khai 
xây dựng khu tái định cư, khu cải 
táng, di dời hạ tầng kỹ thuật đáp 
ứng yêu cầu tiến độ dự án và tuân 
thủ theo đúng quy định hiện hành. 
Đặc biệt, hàng tuần phải tổng hợp 
kết quả thực hiện, các vướng mắc 
khó khăn vượt quá thẩm quyền, kịp 
thời báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh 
xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Sở TN&MT phải kịp thời tham 
mưu đề xuất UBND tỉnh giải quyết 
vướng mắc khó khăn của các địa 
phương; rà soát lại khung chính sách 
bồi thường để tham mưu UBND tỉnh 
báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền 
những vấn đề vượt quá thẩm quyền 
của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh chỉ 
đạo triển khai Khung chính sách bồi 
thường, GPMB và tái định cư theo 
đúng quy định.

Sở Xây dựng khẩn trương thực 

hiện công bố giá vật liệu đến chân 
công trình theo nội dung chỉ đạo 
tạ i  Nghị  quyết  18/NQ-CP ngày 
11.2.2022 của Chính phủ và Văn bản 
của Bộ GTVT; trường hợp phát sinh 
khó khăn, vướng mắc thì phối hợp 
với các đơn vị có liên quan báo cáo 
đề xuất UBND tỉnh. Phối hợp với 
Ban Quản lý dự án (QLDA) 2, 85, các 
địa phương có liên quan để thống 
nhất các địa điểm mỏ vật liệu, bãi 
thải đảm bảo phục vụ dự án. Khẩn 
trương tham mưu UBND tỉnh ban 
hành đơn giá bồi thường nhà cửa, 
vật kiến trúc để lập phương án bồi 
thường, GPMB đáp ứng yêu cầu tiến 
độ dự án.

UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA 2,  
85 tập trung bàn giao cọc, mốc GPMB 
các đoạn còn lại của tuyến chính, 
các mỏ vật liệu, bãi thải cho các địa 
phương có liên quan để triển khai 
công tác bồi thường, GPMB. 

HẢI YẾN 

l Từ năm 2014 - khi tỉnh ta triển 
khai mô hình đánh bắt, bảo quản 
cá ngừ đại dương hiện đại, tạo chuỗi 
liên kết trong khai thác, thu mua tiêu 
thụ nội địa và xuất khẩu nhằm nâng 
cao giá trị cá ngừ - đến nay, toàn tỉnh 
có 3 chuỗi liên kết khai thác, mua bán 
cá ngừ đại dương các chuỗi của: Công 
ty Thịnh Hưng, Công ty Hồng Ngọc và 
Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định (vốn 
đầu tư Nhật Bản). 3 chuỗi liên kết này có 
khoảng 260 tàu chuyên khai thác cá ngừ 
đại dương, sản phẩm chủ yếu xuất khẩu 
sang thị trường Nhật Bản, Mỹ.     Q. BẢO

l Theo tin từ Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y (Sở NN&PTNT), trong tình hình 
thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ 
dịch bệnh bùng phát cao, ngành Thú 
y khuyến cáo đẩy nhanh tiến độ tiêm 
phòng bệnh tụ huyết trùng cho đàn 
trâu bò ở huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh 
Thạnh, An Lão. Đồng thời, Chi cục phối 
hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp 
các địa phương triển khai, đôn đốc thực 
hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi đúng 
quy định.                                               N. THU

TIN VẮNDỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG:

Triển khai thực hiện công tác đền bù

Hoài Ân: Từng bước xây dựng 
vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Trong định hướng phát triển, huyện 
Hoài Ân đầu tư xây dựng cơ sở chăn 
nuôi an toàn dịch bệnh, khu giết 
mổ tập trung đảm bảo các tiêu 
chuẩn về vệ sinh an toàn dịch bệnh; 
hình thành vùng chăn nuôi an toàn 
của tỉnh.

bò vỗ béo. Cùng với chuyển 
giao các kỹ thuật về chăn 
nuôi, huyện đã tuyên truyền, 
hướng dẫn người chăn nuôi 
trong khâu chăm sóc, vệ sinh 
chuồng trại và tiêm phòng 
cho đàn vật nuôi đúng quy 
định. Cùng với đó, huyện xây 
dựng khu mua bán - giết mổ 
động vật tập trung tại xã Ân 
Phong, vừa kiểm tra, kiểm 
soát hoạt động vận chuyển 
động vật trên địa bàn; tổ 
chức kiểm dịch và đảm bảo 
an toàn trong giết mổ, tạo 
thành chuỗi liên kết chăn 
nuôi và tiêu thụ sản phẩm 
động vật an toàn từ trang trại 
cho tới bàn ăn. 

T h e o  ô n g  Tr ầ n  Vă n 
Hướng, một chủ trang trại 
nuôi bò thịt chất lượng cao 
tại thôn Thế Thạnh 2, xã Ân 

Thạnh (Hoài Ân), với sự hỗ 
trợ của ngành nông nghiệp 
huyện, quá trình tìm tòi, 
nghiên cứu và học hỏi, gia 
đình ông đã xây dựng được 
mô hình chăn nuôi bò thịt 
chất lượng cao kết hợp với 
ủ xử lý phân bò để tạo thêm 
sản phẩm cho ngành nông 
nghiệp. Đến nay, trang trại 
của ông Hướng có 200 con bò 
thịt vỗ béo, mỗi năm xuất bán 
50 con bò thịt, thu lợi nhuận 
hơn 1 tỷ đồng; tạo việc làm 
thường xuyên cho 5 - 7 lao 
động ở địa phương có thu 
nhập ổn định.

Tỉnh Bình Định đang đặt 
mục tiêu xây dựng các vùng 
chăn nuôi an toàn dịch bệnh, 
tiến tới việc hoàn thiện hồ sơ 
trình Bộ NN&PTNT cấp mã 
số vùng chăn nuôi an toàn 

trong giai đoạn 2021 - 2025. 
Theo đó, Sở NN&PTNT giao 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
triển khai thực hiện, hướng 
dẫn các trang trại chăn nuôi 
đăng ký xây dựng cơ sở an 
toàn dịch bệnh, an toàn thực 
phẩm hợp chuẩn thực hành 
chăn nuôi  tốt  VietGAHP 
(Good animal husbandry 
p r a c t i c e s  f o r  s w i n e  i n 
Vietnam - VietGAHP) theo 
chỉ đạo của Bộ NN&PTNT; 
hình thành các chuỗi liên kết 
chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm. 
Đồng thời, phía Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y tăng cường 
quản lý hoạt động của đội 
ngũ dẫn tinh viên, thú y hành 
nghề tư nhân, các cơ sở chăn 
nuôi gắn trách nhiệm tham 
gia công tác phòng, chống 
dịch bệnh tại địa phương.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, 
Chi cục trưởng Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y, đánh giá, hiện 
Hoài Ân là một trong những 
địa phương đáp ứng tốt các 
điều kiện để từng bước xây 
dựng và hình thành vùng 
chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 
Để hỗ trợ địa phương thực 
hiện các tiêu chí, cùng với 
công tác hướng dẫn, hỗ trợ, 
Chi cục còn trực tiếp tham 
gia cùng với chính quyền địa 
phương xây dựng chuỗi liên 
kết tiêu thụ thịt heo hơi giữa 
Hoài Ân và Đà Nẵng; từng 
bước đưa đưa “Heo Hoài Ân” 
với các tiêu chí về an toàn 
chất lượng, truy xuất nguồn 
gốc ra thị trường.

Ông Nguyễn Văn Dũng, 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP 
NgaGroup (Đà Nẵng), một 
đơn vị tham gia đầu tư vào 
lĩnh vực nông nghiệp tại Hoài 
Ân, đánh giá, địa phương có 
tiềm năng về chăn nuôi và 
phát triển với quy mô hàng 
hóa. Với lợi thế về chăn nuôi, 
đặc biệt heo hơi Hoài Ân là 
một trong nguồn cung chính 
cho thị trường Đà Nẵng, 
được người tiêu dùng đón 
nhận trong thời gian qua. 
Đặc biệt, hiện tại địa phương 
xây dựng được nhãn hiệu cho 
heo, có truy xuất nguồn gốc 
tăng thêm độ tín nhiệm cho 
người tiêu dùng. Với nhu cầu 
tiêu thụ heo hơi lớn của thị 
trường Đà Nẵng, chúng tôi 
tìm kiếm cơ hội hợp tác với 
Hoài Ân. Với những gì mà 
địa phương và người chăn 
nuôi đang làm được, chúng 
tôi kỳ vọng sự hợp tác này 
bền vững.                     THU DỊU

Hoài Ân có 
nhiều trang 
trại chăn 
nuôi heo 
quy mô lớn 
nhất tỉnh.                                                                                                          
Ảnh: THU DỊU
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Bình Định

Trong xây dựng “Xã đạt 
chuẩn văn hóa nông thôn 
mới» ở Phù Cát, để đạt tất cả 
các tiêu chuẩn và được công 
nhận là điều hết sức khó khăn, 
bởi tiêu chuẩn về thiết chế văn 
hóa, thể thao đạt chuẩn của Bộ 
VH-TT&DL yêu cầu khá cao. 
Nhận thức được vấn đề này, 
các cấp ủy Đảng, chính quyền 
địa phương đã quan tâm chỉ 
đạo, đầu tư quy hoạch, xây 
dựng thiết chế văn hóa trên địa 
bàn một cách thiết thực.

Đến nay, các địa phương 
đã xây dựng ở mỗi xã 1 trung 
tâm văn hóa xã khang trang, 
có khu vui chơi cho trẻ em, 
người cao tuổi có chỗ thư giãn, 
mỗi thôn - khu phố có 1 nhà  
VH-TT. Trung tâm VH-TT xã 
và các nhà văn hóa thôn được 
trang bị âm thanh, bàn ghế và 
trang trí khánh tiết nghiêm 
trang... đảm bảo phục vụ các 
nhu cầu sinh hoạt, hội họp, vui 
chơi, giải trí của nhân dân.

Những năm gần đây, huyện 
Phù Cát nỗ lực nâng cao các 
giá trị thực chất trong phong 
trào xây dựng gia đình văn 
hóa (GĐVH), thôn văn hóa. 
Nhờ đó, các thôn, khu phố bớt 
dần tình trạng chạy theo thành 
tích, làm chỉ để thỏa mãn các 
tiêu chí, ít để ý đến hiệu quả 
thực tế. Hơn nữa, việc triển 
khai đăng ký, chấm chọn, bình 
xét GĐVH ở các xóm, tổ dân 
phố thực hiện đúng hướng 
dẫn của cấp trên, đảm bảo 
tinh thần dân chủ, công khai, 
chú trọng chất lượng. Chính 
điều này, vừa tạo được niềm 

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở PHÙ CÁT:

Lôi cuốn từ sức hút  “cây nhà lá vườn”

tin trong nhân dân về giá trị 
của danh hiệu vừa nhiệt tình 
ủng hộ, đồng thời sáng tạo 
thêm một số nội dung phong 
phú. Đến nay, toàn huyện có 
44.762/47.963 gia đình đạt 
danh hiệu GĐVH, 109/117 
thôn, khu phố đạt danh hiệu 
Làng văn hóa; 155/157 cơ quan, 
đơn vị, DN văn hóa.

Với hướng đi đúng, cách 
làm sáng tạo, phong trào 
VH-TT cơ sở ở Phù Cát tiếp 
tục được đẩy mạnh. Công tác 
tuyên truyền, phát động nhân 
dân tham gia rèn luyện thân 
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại 
được tăng cường. Hiện nay, 
toàn huyện đạt trên 50% người 
tập luyện thể thao thường 
xuyên, 100% trường học đảm 
bảo công tác giáo dục thể chất; 

100% trường học thực hiện tập 
luyện thể dục thể thao ngoại 
khóa; học sinh các cấp học đạt 
tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 
theo quy định. 

Thực hiện có kết quả “Xã 
đạt chuẩn văn hóa nông thôn 
mới” ở Phù Cát là nhờ sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các ban, 
ngành, đoàn thể trong việc thực 
hiện các tiêu chuẩn theo quy 
định; sự tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền địa phương. Thông qua 
việc xây dựng “Xã đạt chuẩn 
văn hóa nông thôn mới” đã 
góp phần nâng cao nhận thức 
của người dân, giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc; 
cải thiện kết cấu hạ tầng nông 
thôn; ổn định và giữ vững 
ANTT; bảo đảm an sinh xã 

hội và môi trường nông thôn... 
góp phần xây dựng thành công 
huyện đạt chuẩn văn hóa nông 
thôn mới.

Huyện Phù Cát đã trở thành 
huyện nông thôn mới với sự 
góp sức rất lớn từ các hoạt 
động văn hóa. Ông Nguyễn 
Siềng, một người dân ở thôn 
Chánh Hùng, xã Cát Thành, 
tâm đắc: “Tôi rất mừng khi 
thấy quê hương đổi mới từng 
ngày, không chỉ ở đường làng, 
ngõ xóm được bê tông rộng rãi, 
điện sáng cả làng quê, nhà ngói 
khang trang sạch đẹp mà còn ở 
những điểm rất quý như tình 
làng nghĩa xóm thắm thiết hơn, 
người dân đoàn kết hơn. Trong 
dịch bệnh Covid-19 vừa qua, 
những điều này bộc lộ rất rõ”.

Ông Nguyễn Trung Kiên, 

Một trận đấu thuộc Giải Cầu lông - Bóng bàn do Hội LHPN huyện tổ chức.                                                                                                     Ảnh: T.H

Chủ tịch UBND huyện Phù 
Cát, chia sẻ: Những năm qua, 
Phù Cát đã đạt được nhiều 
kết quả tích cực trong phát 
triển KT-XH, bộ mặt nông 
thôn ngày càng khởi sắc, đời 
sống của nhân dân ngày càng 
nâng cao. Đời sống kinh tế 
càng khá lên, người dân càng 
có điều kiện để cùng nhau 
phát triển các giá trị văn hóa, 
phong trào VH-TT; xây dựng 
nếp sống văn minh… Chúng 
tôi đã chỉ đạo ngành VH-TT 
nỗ lực hướng dẫn, động viên 
người dân hăng hái gìn giữ 
những vốn quý văn hóa của 
cha ông để lại, đồng thời tiếp 
thu có chọn lọc những giá trị 
văn hóa mới; phát triển mạnh 
phong trào thể thao…  

Đồng chí Đỗ Văn Ngộ, Bí 
thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 
huyện, cho biết: Thời gian tới, 
huyện tiếp tục phát triển toàn 
diện, đồng bộ các lĩnh vực văn 
hóa, tập trung xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh, nếp 
sống văn minh ở từng thôn, 
khu phố, gia đình. Tiếp tục 
nâng cao chất lượng thực hiện 
phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”. 
Phát huy vai trò tự quản trong 
cộng đồng, giữ gìn ANTT, 
đẩy mạnh các phong trào xây 
dựng đời sống văn hóa trong 
cơ quan, DN, trường học. Xây 
dựng môi trường văn hóa lành 
mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, 
tạo chuyển biến cơ bản về thực 
hiện nếp sống đẹp, văn minh 
trong xã hội.

THẾ HÀ

Trong kiến trúc đền tháp Champa tại 
Bình Định, điêu khắc hình tai lửa được sử 
dụng khá nhiều. Khi nghiên cứu về kiến 
trúc đền tháp Champa, các nhà khảo cổ 
học cho rằng những trang trí đất nung 
này dường như là minh họa cho hình 
ảnh của một tia lửa (tai lửa) và thường đi 
kèm theo cụm dọc theo điểm góc của một 
bộ phận kiến trúc tháp, trong đó vị trí sử 
dụng nhiều nhất là phần rìa góc của vòm 
cửa chính, cửa giả trên các tầng tháp. Đa 
phần các tháp Chăm ở Bình Định là thờ 
thần Shiva - vị thần tượng trưng cho sự 
phá hủy, hủy diệt trong 3 ngôi thần tối 
cao (Brahma, Shiva và Visnu). Chính vì 
vậy, hình ảnh ngọn lửa thường được gắn 
liền với vị thần này. 

Sau các cuộc khai quật khảo cổ học 
tại tháp và phế tích tháp ở Bình Định, 
các nhà khoa học thu được số lượng khá 
lớn những tai lửa bằng đất nung và số 
lượng tương đối những tai lửa bằng chất 
liệu đá sa thạch. Tai lửa bằng đất nung 
phát hiện nhiều qua các cuộc khai quật 
tháp Bánh Ít, phế tích tháp Xuân Mỹ 
(Tuy Phước); phế tích tháp Lai Nghi, 
phế tích tháp Rừng Cấm (Tây Sơn)… 
Bên cạnh đó, cũng phát hiện được số 
lượng khá nhiều tai lửa bằng chất liệu 
đá sa thạch tại các cuộc khai quật các 
tháp: Bánh Ít, Bình Lâm, Rừng Cấm…

Đối với tai lửa bằng chất liệu đất 
nung thì khá phong phú về loại hình và 
kỹ thuật chế tác. Có loại chạm hoa văn 
hai mặt, có loại chỉ chạm hoa văn một 

Tạp chí Cộng sản 
ra mắt ấn phẩm 
Chuyên đề và trang 
tiếng Tây Ban Nha

Ngày 20.6, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng 
sản tổ chức Lễ ra mắt ấn phẩm “Tạp chí 
Cộng sản - Chuyên đề” và khai trương 
“Trang tiếng Tây Ban Nha” trên Tạp chí 
Cộng sản điện tử.

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề là ấn 
phẩm đặc thù của Tạp chí Cộng sản, có 
hàm lượng khoa học, lý luận chính trị 
cao; trực tiếp phục vụ độc giả là cán bộ 
trung - cao cấp, đội ngũ chuyên gia, cán 
bộ tham mưu chiến lược, các nhà khoa 
học, nhà lý luận. Thông tin được tổ chức 
theo mô hình đa vòng tròn đồng tâm, 
bao gồm 5 chuyên mục chính là: Những 
vấn đề lý luận; Kinh nghiệm - Thực tiễn; 
Diễn đàn - Trao đổi; Suy ngẫm - Bình 
luận; Nhìn ra các nước.

Trong khi đó, trang tiếng Tây Ban 
Nha của Tạp chí Cộng sản sẽ trực tiếp 
đưa hệ tư tưởng tiến bộ, khoa học và 
cách mạng; lý luận về chủ nghĩa xã hội, 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam; lý luận về đường lối đổi mới 
của Đảng Cộng sản Việt Nam... đến với 
đông đảo độc giả sử dụng tiếng Tây Ban 
Nha trên thế giới, nhằm gia tăng sự hiểu 
biết và ủng hộ của nhân dân thế giới, các 
chính đảng, tổ chức, chính giới các nước 
và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng ta.                (Theo HNM)

Những chiếc tai lửa trên đền tháp Champa

mặt; có loại hoa văn chạm lộng (lủng), 
có loại để khối đặc, chỉ chạm hoa văn 
nổi. Dù là loại nào đi nữa thì tai lửa 
vẫn phải gồm hai phần là phần chạm 
hoa văn uốn cong hình tia lửa và phần 
chuôi để trơn để gắn vào vị trí trên tháp. 
Tai lửa bằng chất liệu đất nung được sử 
dụng khá phổ biến trên nhiều kiến trúc 
đền tháp Champa tại Bình Định.

Tai lửa bằng chất liệu đá sa thạch 
thường được sử dụng ít hơn trong các 
kiến trúc Champa tại Bình Định. Tai lửa 
bằng đá sa thạch thường chỉ gồm hai 
loại là chạm hoa văn một mặt và chạm 
hoa văn hai mặt. Hoa văn hình tia lửa về 
cơ bản vẫn giống như tai lửa làm bằng 
chất liệu đất nung, tuy nhiên do chạm 
khắc trên chất liệu đá sa thạch khô cứng 
nên các đường nét hoa văn không được 
mềm mại, uyển chuyển như các đường 

nét hoa văn trên tai lửa bằng chất liệu 
đất nung. Một điều khá đặc biệt đối với 
tai lửa làm bằng chất liệu đá sa thạch, đó 
chính là việc phát hiện được một số tiêu 
bản tai lửa lồng ghép hình ảnh đầu thủy 
quái Makara phát hiện được qua cuộc 
khai quật phế tích Tháp Mẫm năm 2011. 
Đó là hình ảnh phần đầu của một con 
Makara mang nhiều yếu tố dữ tợn được 
lồng ghép vào trong hoa văn khối tai 
lửa. Đầu Makara được khắc họa những 
đường nét khá quen thuộc như: Mắt mở 
to lồi, có nhiều lớp mí, đuôi chân mày 
vuốt cong nhọn; ngoài một chiếc răng 
nanh dài cong nhọn ở cuối mép miệng 
thì cả hàm trên và hàm dưới đều có hàng 
răng gồm nhiều chiếc xếp liên tiếp; đầu 
hàm trên còn nhô ra một cái sừng cong 
nhọn như ngà voi và một cái vòi như vòi 
của một con voi. Đây chính là những nét 
sáng tạo của nghệ nhân Champa khi đưa 
vào hình tượng Makara nguyên bản của 
Ấn Độ giáo những nét sáng tạo gần gũi 
hơn với người Chăm, đó là những nét 
của con voi, con cá sấu…

Dù là bằng chất liệu đất nung hay đá 
sa thạch thì những điêu khắc hình tai lửa 
đã được sử dụng khá phổ biến trong các 
công trình kiến trúc đền tháp Champa 
tại Bình Định. Nó cũng phản ánh nét 
sáng tạo và trình độ kỹ thuật điêu luyện 
của các kiến trúc sư Champa xưa trong 
việc phối tạo họa tiết hoa văn trên các 
công trình đền tháp hoa lệ một thời.

NGUYỄN VIẾT TUẤN

Tai lửa bằng chất liệu đá sa thạch lồng ghép hình 
Makara phát hiện tại phế tích tháp Mẫm. Ảnh:N.V.T
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Bình Định

Tuyển quân từ sớm, từ xa
Trước đây, công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ (gọi tắt là công tác 
tuyển quân) tại huyện Vĩnh Thạnh luôn 
khó khăn hơn những địa phương khác. 
Song những năm gần đây, nhờ chủ động 
trong nắm nguồn nên huyện luôn là đơn 
vị thuộc tốp đầu của tỉnh trong công tác 
tuyển quân.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh 
Bùi Tấn Thành chia sẻ: Để đạt được kết 
quả đó, cấp ủy, chính quyền các cấp 
trong huyện đã nêu cao vai trò trách 
nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ tuyển quân hằng 
năm. Đây là nhiệm vụ chính trị, là 
tiêu chí đánh giá, bình xét, xếp loại thi 
đua của các địa phương, đơn vị. Trên 
cơ sở đó, gắn kết trách nhiệm của các 
ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong 
thực hiện các bước của quy trình tuyển 
quân, không “khoán trắng” cho cơ quan  
quân sự.

Có nhiều giải pháp được các địa 
phương trong tỉnh triển khai đồng bộ 
trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. 
Song, tuyên truyền sâu rộng trong nhân 
dân được xem là giải pháp nòng cốt. 
Tại huyện Tuy Phước, không chỉ chú 
trọng công tác tuyên truyền miệng đến 
từng gia đình, trực tiếp là đối tượng 
thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), 
địa phương còn xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm. Hầu như năm nào, các 
trường hợp vi phạm điển hình về trốn 
tránh NVQS đều được xét xử công khai 

Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 
572 luôn xác định rõ: Để xây dựng nền 
nếp, chính quy ngành kỹ thuật đạt hiệu 
quả, trước tiên phải xây dựng cơ quan 
kỹ thuật thực sự chính quy, mẫu mực về 
công tác kỹ thuật. 

Thực hiện yêu cầu đó, những năm 
qua, cơ quan kỹ thuật Lữ đoàn đã luôn 
nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, 
tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh 
toàn diện. Theo trung tá Nguyễn Đắc 
Phượng, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn 
Pháo binh 572, trên cơ sở nghị quyết 
chuyên đề, nghị quyết hằng năm của 
Đảng ủy Lữ đoàn, Phòng Kỹ thuật kịp 
thời tham mưu, đề xuất Đảng ủy - Ban 
chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo tiến 
hành công tác kỹ thuật theo phân cấp. 

Các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn 
cũng xây dựng kế hoạch quyết liệt trong 
triển khai thực hiện, tổ chức phát động thi 
đua sát với mục đích, yêu cầu, nội dung, 
chỉ tiêu của công tác bảo đảm kỹ thuật. 
Tập trung xây dựng nền nếp công tác bảo 
quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất; tổ 
chức tập huấn, bồi dưỡng, khai thác, sử 

Thống nhất phương án hỗ 
trợ người dân bị ảnh hưởng

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do 
Phó Chính ủy Nguyễn Xuân Sơn làm 
trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với 
lãnh đạo xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) 
và các gia đình bị ảnh hưởng trong quá 
trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 
đồi Xuân Sơn. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đại tá 
Nguyễn Xuân Sơn đã cảm ơn sự phối 
hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trên 
địa bàn huyện Hoài Ân nói chung, xã 
Ân Nghĩa và người dân địa phương nói 
riêng trong quá trình tìm kiếm, quy tập 
hài cốt liệt sĩ giai đoạn 1 tại đồi Xuân 
Sơn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn cấp 
ủy, chính quyền địa phương tiếp tục 
quan tâm, tạo điều kiện triển khai giai 
đoạn 2 đúng theo kế hoạch. 

Cũng tại buổi làm việc, Bộ CHQS tỉnh 
đã trao đổi với chính quyền địa phương 
và các hộ dân về công tác hỗ trợ đền bù 
cho các hộ bị ảnh hưởng trong quá trình 
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các hộ 
đều thống nhất với phương án hỗ trợ, 
đền bù số diện tích cây trồng, hoa màu 
bị ảnh hưởng do Bộ CHQS tỉnh đưa ra; 
bày tỏ mong muốn đóng góp công sức 
cùng bộ đội để sớm đưa các liệt sĩ còn lại 
về với đồng đội.                 THÀNH PHÚC

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyển quân
Những bài học kinh nghiệm cần được 
đúc rút, những hạn chế, thiếu sót cần 
được nghiêm túc khắc phục, cùng với 
sự hoàn thiện về cơ chế chính sách 
chắc chắn sẽ giúp công tác tuyển quân 
những năm tới đạt hiệu quả hơn.

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP được sửa đổi theo hướng tăng nhiều lần mức xử phạt đối với các hành 
vi vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện NVQS. 
- Trong ảnh: Thanh niên tham gia khám sức khỏe NVQS.                                                                                           Ảnh: H.P

để người dân nhận thức cụ thể hơn về 
nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thực 
hiện Luật NVQS. 

Theo Chủ tịch UBND huyện Tuy 
Phước Huỳnh Nam, đây là hoạt động 
có vai trò hết sức quan trọng; bởi công 
tác tuyển quân ở địa phương chỉ đạt 
được chất lượng như mong muốn khi 
toàn dân nhận thức đầy đủ và tự giác 
chấp hành Luật NVQS. 

Trong nhiều năm trở lại đây, Bình 
Định luôn đạt và vượt chỉ tiêu thanh 
niên nhập ngũ vào quân đội. Có được 
kết quả này là nhờ các địa phương 
đã thực hiện tốt phương châm “Làm 
tốt chính sách hậu phương quân đội 
là cánh tay nối dài góp phần nâng cao 
chất lượng tuyển quân”, kịp thời động 
viên công dân nhập ngũ cả về vật chất, 
tinh thần. 

Tuy vậy, thực tế cho thấy, có những 
hạn chế “cố hữu” trong công tác tuyển 
quân lâu nay vẫn chưa thể khắc phục. 
Đơn cử là công tác đăng ký, quản lý 

nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ 
hay quy trình các bước trong tuyển quân 
thường dồn dập trong khoảng cuối năm 
nhưng lại “bỏ quên” trong thời gian đệm 
khá dài. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long nhìn nhận: “Mọi công việc 
muốn thành công trước hết phải làm 
tốt công tác chuẩn bị. Bài học về sự chủ 
động chuẩn bị “từ sớm, từ xa” càng có 
giá trị trong công tác tuyển quân, bởi 
đây là nhiệm vụ rất quan trọng đã được 
luật định”. 

Tăng mức xử phạt vi phạm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 

số 37/2022/NĐ-CP ngày 6.6.2022 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định 
quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản 
lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các 
vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước 
CHXHCN Việt Nam.

Nghị định được sửa đổi theo hướng 
tăng nhiều lần mức xử phạt đối với các 

hành vi vi phạm quy định về kiểm tra, 
khám sức khỏe thực hiện NVQS; vi phạm 
quy định về nhập ngũ. Đáng chú ý, Nghị 
định quy định phạt tiền từ 10 - 12 triệu 
đồng đối với hành vi không có mặt đúng 
thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám 
sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra 
hoặc khám sức khỏe NVQS của Chỉ huy 
trưởng Ban CHQS cấp huyện theo quy 
định của Luật NVQS mà không có lý do 
chính đáng (quy định cũ phạt tiền từ  
800 nghìn đồng - 1,2 triệu đồng). 

Đồng thời, nếu người được khám sức 
khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết 
quả phân loại sức khỏe của mình nhằm 
trốn tránh NVQS sẽ bị phạt tiền từ 15 - 
20 triệu đồng (quy định cũ phạt tiền từ  
2 - 4 triệu đồng) và bổ sung quy định 
phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng đối với 
hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập 
ngũ; biện pháp khắc phục là buộc người 
vi phạm vẫn phải thực hiện NVQS.

Theo đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ 
huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, những quy 
định trong Nghị định số 37/2022/NĐ-CP 
được xem là biện pháp quan trọng và cần 
thiết nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
trong việc chấp hành Luật NVQS; nâng 
cao mức cảnh báo, răn đe đối với các 
tổ chức, cá nhân đã và đang manh nha 
những biểu hiện vi phạm. Qua đó, góp 
phần giúp công tác tuyển quân các năm 
tới tiếp tục bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đủ 
số lượng, nâng cao chất lượng.

“Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sẽ có 
hiệu lực vào ngày 22.7. Để Nghị định 
đạt hiệu quả cao trong quá trình thực 
thi, Bộ CHQS tỉnh sẽ tích cực phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn 
dân. Công tác tuyên truyền sẽ được thực 
hiện có trọng tâm, trọng điểm, không 
chỉ có đối tượng công dân trong độ tuổi 
nhập ngũ, mà còn là các em học sinh 
để nâng cao ý thức chấp hành”, đại tá 
cho biết.

HỒNG PHÚC

GIAI ĐOẠN 2 TÌM KIẾM HÀI CỐT LIỆT SĨ 
Ở ĐỒI XUÂN SƠN:

LỮ ĐOÀN PHÁO BINH 572: 

Xây dựng nền nếp, chính quy ngành kỹ thuật
Những năm qua, công tác kỹ thuật ở Lữ đoàn 
Pháo binh 572 (thuộc Quân khu V, đóng tại 
huyện Phù Mỹ) luôn có nhiều đổi mới; chất 
lượng, hiệu quả không ngừng nâng lên. 

dụng, duy trì nghiêm túc “Ngày kỹ thuật”.
Đồng thời, tổ chức sửa chữa, đồng bộ 

xe, pháo bảo đảm cho huấn luyện, diễn 
tập và phối hợp các cơ quan Lữ đoàn 
tổ chức huấn luyện cơ động đường dài, 
đi sâu vào nội dung nâng cao năng lực, 
trình độ làm chủ các loại vũ khí trang 
bị kỹ thuật.

Bên cạnh đó, việc phát huy sáng kiến 
cũng đã đem lại hiệu quả thiết thực. 
Một số sáng kiến có tính bền vững cao 
như: Chiếu sáng hệ thống giá ngắm cho 
pháo; hệ thống khóa hãm tầm hướng 
cho xe chiến đấu; kích nâng hạ và tháo 

lắp bánh xe pháo; sáng 
kiến cải tiến kích bệ tỳ 
cho pháo 152; giá tháo 
lắp khóa nòng pháo; 
bơm thủy lực lùi nòng 
nhân tạo... đã đạt được 
nhiều giải cao cấp Bộ 
và Quân khu. Ngoài 
ra, Lữ đoàn Pháo binh 
572 còn thường xuyên 
kiểm tra định kỳ tiêu 
chuẩn hệ thống chống 
sét, kiểm định ô tô của 
đơn vị, nhất là bảo đảm 
số lượng lớn xe, pháo 
tham gia diễn tập.

Đại tá Phạm Văn 
Lung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo 
binh 572, khẳng định: “Đảng ủy, chỉ 
huy Lữ đoàn đặc biệt quan tâm và coi 
việc thực hiện nghiêm túc Cuộc vận 
động “Quản lý, khai thác vũ khí trang 
bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm 
và ATGT” là tiêu chí thi đua của các cơ 
quan, đơn vị. Từ đó, thông số trang bị, 
kỹ thuật của các loại vũ khí, trang bị luôn 
được duy trì và đảm bảo; góp phần quan 
trọng nâng cao sức chiến đấu, xây dựng 
đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao”.

XUÂN NHÂM

Cán bộ kỹ thuật Lữ đoàn Pháo binh 572 bảo quản, bảo dưỡng, sửa 
chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật.                                              Ảnh: X.N
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Bình Định

Ngoài việc kiểm tra, xử lý các 
phương tiện chở hàng quá khổ, 
quá tải, đợt này, Đoàn kiểm tra 
liên ngành của tỉnh còn kiểm tra, 
xử lý các phương tiện thay đổi 
thiết kế, hoán cải, cải tạo không 
đúng quy định, cùng các hành 
vi vi phạm khác trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ. 

Theo ông Nguyễn Quả - 
Chánh Thanh tra Sở GTVT, 
Trưởng đoàn kiểm tra liên 
ngành của tỉnh, Đoàn tổ chức 
kiểm tra cố định và lưu động 
tùy từng thời điểm. Cụ thể, lực 
lượng tập trung tại tất cả các 
tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường 
liên huyện, liên xã, các tuyến 
đường thường xuyên có nhiều 
phương tiện vận tải hàng hóa vi 
phạm quy định này. Trong đó, 
tập trung tại các điểm mỏ khai 
thác khoáng sản, các điểm lên, 
xuống hàng, khu vực các cảng...  

“Thực tế hiện nay, trong đợt 
cao điểm kiểm tra, các tài xế, 
chủ phương tiện, DN chấp hành 
khá tốt, nhưng sau đó tái diễn 
vi phạm. Do đó, chúng tôi sẽ 
tiếp tục phối hợp với CSGT tiến 
hành khảo sát các tuyến đường 
thường xuyên có các vi phạm về 
quá tải, quá khổ để kịp thời xây 
dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý 
triệt để”, ông Nguyễn Quả nói. 

Trong khi đó, thượng tá Ngô 
Đức Hoài, Phó trưởng Phòng 
CSGT (CA tỉnh), cho biết: “Song 
song với kiểm tra trực tiếp tại 
các chốt cố định và lưu động 
trên tuyến, chúng tôi còn sử 
dụng các biện pháp nghiệp vụ, 
nhất là ghi hình, xử lý “nguội” 
đối với các trường hợp cố tình né 

Tuy là địa bàn thuần nông, 
song xã Mỹ Trinh (huyện Phù 
Mỹ) có tuyến QL 1, 2 tuyến tỉnh 
lộ (ĐT 631 và ĐT 638) và 1 tuyến 
đường sắt Bắc - Nam đi qua. 
Giao thông thuận lợi góp phần 
nâng cao đời sống nhân dân, 
phục vụ phát triển KT-XH, tuy 
nhiên đây cũng là điều kiện 
để các đối tượng tội phạm dễ 
xâm nhập để hoạt động vi phạm 
pháp luật.

Trước tình hình đó, để đảm 
bảo vừa phát huy các lợi thế sẵn 
có, phục vụ phát triển KT-XH của 
địa phương, vừa kịp thời phòng 
ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm 
phát sinh. Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân xã Mỹ Trinh đã nỗ 
lực phấn đấu, đề ra nhiều giải 
pháp quan trọng nhằm giữ vững 
ANTT. Trong đó, đặc biệt chú 
trọng xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ với sự tham 
gia của cả hệ thống chính trị. 

“Các tổ chức thực hiện công 
tác đảm bảo ANTT tại các thôn 
được củng cố, kiện toàn để nâng 
cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn, nắm tình 

(BĐ) - Ngày 20.6, CA huyện 
Vân Canh cho biết, đã xác định rõ 
các đối tượng ném “bom xăng” 
vào nhà một hộ dân trên địa bàn 
thị trấn Vân Canh, huyện Vân 
Canh vào lúc 23 giờ ngày 18.6.

Cụ thể, vào lúc 3 giờ ngày 
20.6, CA huyện Vân Canh đã 
bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: 
Nguyễn Phi Hùng (SN 2000, thị 
trấn Vân Canh, đối tượng cầm 
đầu), Lê Văn Thảo (SN 2005, thị 
trấn Vân Canh) và Nguyễn Văn 
Em (SN 2003, xã Canh Hiệp) về 
hành vi giết người.

Xử lý nghiêm vi phạm quá tải, quá khổ

tránh. Đồng thời, vận động chủ 
xe, DN tự giác tháo gỡ phần cơi 
nới, trả lại nguyên kích thước 
thành thùng”. 

Được biết, từ đầu năm 2022 
đến nay, lực lượng chức năng 
đã phát hiện và xử lý gần 600 
phương tiện vi phạm các lỗi chở 
hàng rơi vãi, không có bạt che 
phủ, chở hàng vượt quá kích 
thước của xe. Riêng từ ngày 1.6 
đến nay, lực lượng liên ngành đã 
phát hiện, xử lý 37 trường hợp, 
xử phạt 158 triệu đồng, tước 
giấy phép lái xe 2 tháng đối với 
2 trường hợp; tước phù hiệu xe 
2 trường hợp và tem kiểm định 
1 trường hợp. 

Trực tiếp tham gia cùng lực 
lượng liên ngành kiểm soát phương 
tiện tại điểm cảng Quy Nhơn vào 
một ngày giữa tháng 6, chúng 

hình và thực hiện công tác hòa 
giải ở cơ sở. Nhiều mô hình tự 
quản về ANTT được triển khai 
xây dựng, nhân rộng tại khu dân 
cư, trường học, cơ quan đã phát 
huy hiệu quả, như “Trường học 
an toàn về ANTT, ATGT”, “Cổng 
trường ATGT”, “An toàn trường 
em”, “3 xây, 3 không”, “Camera 
an ninh”, thiếu tá Trần Nữ Sơn Hà, 
Trưởng CA xã Mỹ Trinh cho biết.

Nếu như trước đây, việc tuyên 
truyền được thực hiện thông qua 
các buổi phát động tại từng thôn, 

trực tiếp gặp gỡ người dân thì 
nay địa phương tích cực tuyên 
truyền thông qua Đài truyền 
thanh xã, băng rôn treo tại các 
khu vực trọng điểm, nơi người 
dân thường xuyên qua lại... để 
dễ thấy, dễ nắm bắt. Đồng thời, 
CA xã xây dựng trang Fanpage 
“CA xã Mỹ Trinh” tuyên truyền 
gương người tốt, việc tốt; công 
tác phòng, chống tội phạm, 
phương thức thủ đoạn của các 
đối tượng… để người dân nắm, 
hiểu, tự nâng cao tinh thần cảnh 

tốt công tác tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền trong công tác đảm 
bảo ANTT. Nhờ đó, ANTT luôn 
được giữ vững và ổn định. 2 năm 
vừa qua, nhân dân và cán bộ xã 
được Bộ CA tặng bằng khen về 
thành tích xuất sắc trong phong 
trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh sự nỗ lực của CA, 
từng ngành của xã cũng phối 
hợp chặt chẽ trong việc trao đổi 
thông tin, tình hình tội phạm, từ 
đó chủ động nắm bắt, nêu cao 
cảnh giác, tăng cường công tác 
tuyên truyền phòng, chống tội 
phạm trong cán bộ, nhân viên 
của đơn vị.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ 
phát huy những kết quả đã đạt 
được, tích cực tham mưu Đảng 
ủy, chính quyền địa phương xây 
dựng phong trào Toàn dân bảo 
vệ ANTQ ngày càng phát triển, 
góp phần phục vụ công cuộc phát 
triển KT-XH của địa phương, xây 
dựng Mỹ Trinh là xã điển hình 
tiên tiến về ANTT như mục tiêu 
đã đăng ký trong năm 2022”, 
thiếu tá Trần Nữ Sơn Hà chia sẻ.

MINH NGỌC

XÃ MỸ TRINH (HUYỆN PHÙ MỸ):

“Điểm sáng” phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Năm 2021, người dân xã Mỹ Trinh cung cấp nhiều nguồn tin, hỗ trợ CA triệt xóa 
nhiều ổ cờ bạc nhỏ trong khu dân cư.     Ảnh: M.N

Với quyết tâm không để các phương tiện chở hàng quá tải, thay đổi thiết kế, hoán cải... lưu thông từ hầm mỏ, bến, 
cảng ra đường bộ gây hư hại kết cấu hạ tầng giao thông, liên ngành Phòng CSGT (CA tỉnh), Thanh tra giao thông và Trung 
tâm Đăng kiểm phương tiện thủy bộ (Sở GTVT) đang tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm vi phạm.

Lực lượng liên 
ngành kiểm tra 
kích thước thành 
thùng xe tại đường 
Đống Đa, TP Quy 
Nhơn. Ảnh: K.A

tôi nhận thấy, đa phần các tài 
xế, chủ hàng đều nắm rõ quy 
định cũng như kế hoạch kiểm 
tra của lực lượng chức năng. Bị 
xử lý về vi phạm để hàng rơi vãi 
và cơi nới thành thùng xe, tài xế 
N.V.H. (TX An Nhơn) chở nông 
sản chạy tuyến Phú Yên - Cảng 
Quy Nhơn, cho biết: “Khi vào cảng, 
tài xế không được xuống xe; dù đã 
được nhân viên tại Cảng quét 
dọn nhưng vẫn không hết hàng 
rơi vãi khi lưu thông. Sau chuyến 
hàng này, tôi sẽ gỡ phần cơi nới 
theo đúng thiết kế”.

Có thể nói, hành vi chở 
hàng quá khổ giới hạn, tự ý cải 
tạo, thay đổi kích thước thành 
thùng xe khi tham gia giao 

thông không chỉ trực tiếp hủy 
hoại công trình giao thông, gây 
ô nhiễm môi trường, mà còn là 
nguyên nhân dẫn đến TNGT. 
Bên cạnh việc tăng cường tuần 
tra kiểm soát, xử lý nghiêm các 
phương tiện vận tải hàng hóa 
vi phạm lưu thông trên đường; 
việc quản lý ngay tại bến bãi, 
đầu mối bốc xếp hàng hóa cũng 
cần được siết chặt thường xuyên 
và chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, bên 
cạnh sự quyết liệt của ngành 
chức năng, việc thay đổi tư 
duy của mỗi chủ xe, DN vận 
tải và tài xế trong việc tuân thủ 
nghiêm quy định về tải trọng 
và cơi nới thành, thùng xe cũng 
rất quan trọng.          KIỀU ANH

CHUYÊN MỤC ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA BAN ATGT TỈNH 

Bắt khẩn cấp 
các đối tượng 
ném bom xăng
vào một gia đình

giác. Nhờ đó, năm 2021, trên địa 
bàn chỉ xảy ra 4 vụ việc về ANTT, 
giảm hơn 1 nửa so với các năm 
trước. Người dân tích cực cung 
cấp thông tin cho chính quyền 
và các lực lượng chức năng để 
chủ động phòng chống, ngăn 
chặn kịp thời tội phạm. Không 
chỉ thế, còn tích cực phối hợp, 
hỗ trợ CA bắt giữ, xử lý số đối 
tượng tổ chức đua xe trái phép, 
gây rối trật tự công cộng và xóa 
nhiều ổ cờ bạc nhỏ trong khu 
dân cư. Điển hình là anh Lê Chí 
Thành đã 2 lần tham gia truy bắt 
tội phạm, được giám đốc CA tỉnh 
tặng giấy khen.

Hiện tại, cả 8 thôn trên địa bàn 
xã đều có CA viên bán chuyên 
trách tham gia đảm bảo ANTT, 
vừa thực hiện nhiệm vụ với vai 
trò là Phó trưởng thôn. Thời gian 
qua, lực lượng này hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, có mặt kịp thời khi có 
tin báo về ANTT từ người dân, 
giúp CA xã bảo vệ hiện trường, 
xác minh, xử lý nhiều vụ việc 
phức tạp. Đặc biệt, từ cuối năm 
2019, khi CA xã chính quy được 
bố trí trên địa bàn đã thực hiện 

Trước đó, vào lúc 23 giờ, ngày 
18.6, nhà ông Bùi Quốc Thành (51 
tuổi, ở khu phố 2, thị trấn Vân 
Canh, huyện Vân Canh) bị một 
số đối tượng ném “bom xăng”, 
gây ra tiếng nổ lớn, kèm theo lửa 
cháy. Lúc này, người nhà ông 
Thành thức giấc, kịp thời dập 
lửa, không để xảy ra cháy lớn. 
Sự việc được camera của nhà ông 
Thành ghi lại.

Theo ông Thành, từ dữ liệu 
camera cho thấy có 2 người di 
chuyển bằng xe máy đến nhà ông. 
Sau đó, một người tiến vào gần 
nhà ông Thành để ném chai chứa 
xăng vào nhà. 

Hiện CA huyện vẫn đang tiếp 
tục điều tra nguyên nhân, động 
cơ gây án.                                K.A

Hiện trường vụ cháy. Ảnh cắt từ camera
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Bình Định

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tại TP Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo 
chí cách mạng Việt Nam, tối 20.6, Thành 
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc 
gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn 
thành phố. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc dự và phát biểu. 

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện có 
161 cơ quan báo chí Trung ương với đủ 
các loại hình báo chí đặt Văn phòng đại 
diện và cử phóng viên thường trú, 19 cơ 
quan báo chí của thành phố.

Chủ tịch nước nêu rõ cùng với hệ 
thống báo chí cách mạng cả nước, các 
cơ quan báo chí TP Hồ Chí Minh luôn 
phản ánh đậm nét, trung thực, kịp thời 
những diễn biến quan trọng trong đời 
sống chính trị, KT-XH đất nước và  
TP Hồ Chí Minh; tích cực tuyên truyền, 
quảng bá hình ảnh đất nước, con người 
Việt Nam.

Nhắc lại giai đoạn TP Hồ Chí Minh 
và các tỉnh, thành phía Nam gánh chịu 
nhiều thiệt hại do dịch Covid-19 gần một 
năm trước, Chủ tịch nước biểu dương đội 
ngũ các phóng viên, nhà báo đã không 
quản khó khăn, nguy hiểm, lăn lộn ngày, 
đêm trên tuyến đầu chống dịch. Nhiều 
phóng viên, nhà báo của thành phố 
là những tấm gương điển hình trong 
phòng, chống dịch, góp phần nhân lên 
những nét đẹp trong cuộc sống, khẳng 
định truyền thống, đạo lý nhân ái của 
dân tộc...

Chủ tịch nước mong muốn đội ngũ 
những người làm báo tại TP Hồ Chí Minh 
là nhân tố tích cực, là lực lượng xung 
kích của Đảng bộ và chính quyền TP  
Hồ Chí Minh, quảng bá hình ảnh con 

Chủ tịch nước: Báo chí giúp ngăn chặn 
tham nhũng, tiêu cực từ sớm

người và thành phố luôn năng động, sáng 
tạo, đổi mới và phát triển mạnh mẽ; tuyên 
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính 
trị, xã hội, góp phần xây dựng một thành 
phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chủ tịch nước đề nghị lực lượng 
báo chí cả nước, trong đó có báo chí tại  
TP Hồ Chí Minh phản ánh đậm nét, trung 
thực, kịp thời những diễn biến quan trọng 
trong đời sống chính trị, KT-XH; cũng 
như dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, 
kiến nghị của các tầng lớp nhân dân mong 
muốn gửi tới Đảng, Nhà nước và cấp ủy, 
chính quyền các cấp, từ đó các cơ quan 
nhà nước có phản ứng chính sách kịp 

thời. Tiếp tục đóng góp đẩy mạnh đấu 
tranh chống tham nhũng, tiêu cực gắn 
với tăng cường rèn luyện đạo đức, tác 
phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng 
viên trong bộ máy nhà nước.

“Qua các bài báo phản ánh, những 
phóng sự điều tra, báo chí có thể “cảnh 
báo sớm” để các cơ quan nhà nước, tổ 
chức, DN và cá nhân không thể và không 
dám tham nhũng, tiêu cực; giúp ngăn 
chặn từ sớm, từ xa, không để các sai 
phạm nhỏ trở thành sai phạm lớn, vụ 
án lớn gây thiệt hại rất lớn tài sản của 
Nhà nước và nhân dân”, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

(Theo vietnamplus.vn)

Chiều 20.6, Phó Thủ tướng Thường 
trực Phạm Bình Minh đã trao bằng công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện 
Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước 
đây thu nhập của người dân huyện này 
chỉ đạt 20 triệu đồng/năm, nay tăng lên  
65 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết sau  
13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến 
nay 15/15 xã của huyện được công nhận xã 
đạt chuẩn nông thôn mới. Đáng chú ý, tỷ 
trọng phát triển công nghiệp, xây dựng và 
thương mại - dịch vụ của huyện tăng dần, 
còn ngành nông, lâm, thủy sản giảm dần.

Đặc biệt thu nhập bình quân đầu 
người của người dân huyện này đạt gần 
65 triệu đồng/năm - tăng gần 45 triệu 
đồng so với năm 2010 - khi bắt đầu xây 
dựng nông thôn mới. Hiện Châu Đức 
không còn nhà tạm, nhà dột nát, không 
còn hộ nghèo chuẩn quốc gia, 100% hộ 
được sử dụng điện…

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch 
UBND huyện Châu Đức, cho hay huyện 
phấn đấu đến năm 2025 có 10/15 xã của 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 
và 5/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 
mẫu với 100% các tuyến đường huyện 
được duy tu thường xuyên. Đồng thời, 
đẩy mạnh phát triển, xây dựng các vùng 
tập trung sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất…

(Theo tuoitre.vn)

Làm nông thôn mới, 
thu nhập người dân 
tăng thêm 45 triệu 
đồng/năm

Một góc vùng nông thôn Châu Đức ngày nay.

Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo 
Tổng cục Đường bộ và các DN quản lý, 
khai thác đường bộ đang thu phí triển 
khai chỉ đạo của Thủ tướng về thu phí 
dịch vụ điện tử không dừng (ETC). Hạn 
cuối phải hoàn thành với các tuyến cao 
tốc là ngày 31.7, và với các dự án khác 
là ngày 30.6.

Với các tuyến cao tốc do Tổng công 
ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt 
Nam (VEC) quản lý, Bộ GTVT yêu cầu 
đảm bảo việc lắp đặt và vận hành thu 
phí tự động trên các tuyến trước ngày 
31.7.2022. Trường hợp các tuyến cao 
tốc chậm tiến độ thu phí tự động, Bộ 
GTVT sẽ xử lý nghiêm, gồm cả việc tạm 
dừng thu phí. Bộ này cũng giao Tổng 

cục Đường bộ phối hợp với VEC đảm 
bảo tiến độ công việc, kết nối liên thông.

Với các dự án BOT đường bộ khác, 
kể cả các dự án do địa phương quản lý, 
Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ giám 
sát, chỉ đạo triển khai lắp đặt đủ các làn 
theo kế hoạch, chỉ để lại 1 làn thu phí hỗn 
hợp, hoàn thành trước ngày 30.6.2022. 
“Xem xét tạm dừng thu phí đối với các 
trạm triển khai chậm tiến độ”, Bộ GTVT 
yêu cầu.

Với Tổng công ty Phát triển hạ tầng 
và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), 
Bộ GTVT yêu cầu tiếp tục thí điểm thu 
phí tự động toàn bộ trên tuyến cao tốc 
Hà Nội - Hải Phòng, đảm bảo các phương 
án hạn chế phương tiện không trả phí 

tự động đi vào cao tốc gây ùn tắc, mất 
trật tự ATGT.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu 
các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự 
động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
dán thẻ trên phương tiện, phấn đấu tới 
tháng 9.2022 có 80 - 90% số ô tô trên cả 
nước dán và sử dụng trả phí tự động.

Theo Bộ GTVT, tới hết tháng 5 vừa 
qua, cả nước đã có gần 3 triệu ô tô dán 
thẻ trả phí tự động (chiếm hơn 65% tổng 
ô tô đang lưu hành). Tuy nhiên, toàn 
quốc vẫn còn 48 làn thu phí tại các dự 
án BOT do Bộ GTVT quản lý và 52 làn 
tại các dự án do địa phương quản lý cần 
lắp đặt thu phí tự động.

(Theo tienphong.vn)

Tạm dừng thu phí sau ngày 31.7 với trạm chưa thu phí tự động

100 container 
hạt điều đã được 
trả cho DN Việt

Ngày 20.6, Bộ Công Thương cho biết, 
đến nay sau gần 3 tháng có sự vào cuộc 
quyết liệt của Bộ Công Thương và nhiều 
cơ quan liên quan, hành trình đòi lại công 
lý và bảo vệ toàn vẹn cho 100 container 
hạt điều mà các DN Việt Nam bị lừa đảo 
khi xuất khẩu sang Italia đã kết thúc khi 
toàn bộ số container trên đã trở về sở 
hữu của các DN Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, kết quả này có 
được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh 
đạo các cấp và việc huy động nhanh chóng 
mọi nguồn lực trực tiếp, gián tiếp để bảo vệ 
quyền lợi của DN. Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã trực tiếp hội đàm 
với Thủ tướng Italia Mario Draghi để đề 
nghị hỗ trợ giải quyết sự việc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn 
Hồng Diên cũng đã có công thư gửi Bộ 
trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính, Ngoại giao 
và Hợp tác quốc tế Italia đề nghị các bên 
cùng phối hợp tham gia hỗ trợ giải quyết 
sự việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các 
DN Việt Nam. 5 Bộ (Công Thương, Ngoại 
giao, NN&PTNT, GTVT, CA) đã vào cuộc, 
cùng với sự tham gia tích cực của Hiệp hội 
Điều Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại 
Italia và nhiều cơ quan, chuyên gia khác.                   

(Theo tienphong.vn)

Xa lộ Hà Nội đoạn qua TP Thủ Đức. Mảng xanh dọc 
tuyến sẽ được nghiên cứu mở làn cho xe đạp. 

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh vừa giao 
Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông 
đường bộ cùng các đơn vị liên quan 
nghiên cứu mở làn đường riêng cho xe 
đạp và người đi bộ trên xa lộ Hà Nội. 
Các phương án tổ chức phải gửi về sở 
trong tháng 7 tới.

Động thái trên được đưa ra sau khi 
Chính phủ có Nghị quyết 48 đảm bảo 
trật tự ATGT và chống ùn tắc, trong đó 
giao TP Hồ Chí Minh nghiên cứu thí 
điểm làn riêng dành cho xe đạp. Hiện, 
xe đạp đi chung làn xe máy trên xa lộ.

Khu vực dự tính mở làn riêng cho 
xe đạp và người đi bộ là phần đất giữa 
đường chính và song hành của tuyến xa 
lộ, dài gần 4 km từ cầu Rạch Chiếc đến 

TP Hồ Chí Minh muốn mở làn riêng cho xe đạp trên xa lộ Hà Nội

cầu Sài Gòn, TP Thủ Đức. Đây cũng là vị 
trí thuộc dự án tăng cường mảng xanh 
dọc xa lộ Hà Nội và Metro số 1 (Bến 
Thành - Suối Tiên).

Xa lộ Hà Nội được đánh giá cảnh 
quan đẹp, nhiều cây xanh, dọc hai bên có 
các khu đô thị, trung tâm thương mại... 
nên việc nghiên cứu mở làn đường riêng 
cho xe đạp là phù hợp.

Xa lộ Hà Nội là cửa ngõ phía Đông 
TP Hồ Chí Minh, dài gần 15 km, kết nối  
QL 1 qua các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. 
Ngoài trục chính, trên tuyến có đường 
song hành hai bên và lộ trình Metro  
số 1 cũng đi qua khu vực này.

Trước đó, trong kế hoạch tăng kết 
nối cho xe buýt, Metro số 1, cuối năm 
ngoái TP Hồ Chí Minh đã thí điểm mô 
hình xe đạp công cộng ở khu trung tâm, 
giúp người dân, du khách thêm lựa chọn  
đi lại...                     (Theo VnExpress.net)
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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 TP 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

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

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

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

NGÀY VÀ ĐÊM 21.6.2022

Về việc cho vay và thông tin về hướng dẫn 
sử dụng Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp



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. 

Chuyện tử tế
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH

21.6

l  Tên viết bằng tiếng nước ngoài: BINH DINH WATERWAY AND ROAD JOINT STOCK COMPANY
l  Tên viết tắt: BIROCO
l  Địa chỉ trụ sở chính: Số 220 đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
l  Điện thoại: 0256.3846773  *  Fax: 0256.3846773  *  Vốn điều lệ : 21.356 tỷ đồng
l  Giám đốc: NGUYỄN VĂN BẢO

l  Quản lý, sửa chữa và bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng giao 
thông đường bộ. 

l  Xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng, 
công nghiệp. 

l  Sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa nóng. 
l   Sửa chữa phương tiện, thiết bị giao thông vận tải. 

l  Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan. 
l  Bán buôn dung môi, hóa chất, nhựa đường và hạt nhựa. 
l   Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng. 
l  Tư vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng - 

công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và kỹ 
thuật hạ tầng.



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
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TIN VẮN

Sáng 20.6, Campuchia long trọng kỷ 
niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh 
đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ” tại 
làng Koh Thmar (xã Tonloung, huyện 
Memut, tỉnh Thbong Khmum).

Sự kiện do Thủ tướng Campuchia 
Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng 
Việt Nam Phạm Minh Chính chủ trì tại 
biên giới hai nước, với sự tham gia của 
nhiều quan chức cấp cao và tướng lĩnh 
hai nước. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, 
quan chức hai nước đã khánh thành 
một số hạng mục trong Khu di tích lịch 
sử X16 Techo Koh Thmar và trồng cây  
lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng  
Hun Sen nhớ lại cách đây đúng 45 năm, 
vào ngày 20.6.1977, ông đã quyết định 
tìm đường cứu nhân dân Campuchia 
khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Đến 
nay, người dân Campuchia đang sống 
trong hạnh phúc và ông không bao giờ 
quên thời gian ông phải rời quê hương 
và những gì người dân Campuchia phải 
chịu đựng.

Nhân sự kiện này, Thủ tướng  
Hun Sen đã bày tỏ lòng biết ơn lãnh 
đạo và nhân dân Việt Nam đã trợ giúp 
và đóng góp cho công cuộc giải phóng 
Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Ông 
cũng đặc biệt đánh giá cao quan hệ hữu 
nghị và hợp tác giữa hai nước láng giềng 
Campuchia - Việt Nam. Thủ tướng  

Trung Quốc siết chặt 
hoạt động kinh doanh 
của người thân cán bộ

Trong cuộc họp tại Luxembourg 
vào ngày 20.6, ngoại trưởng các nước 
thành viên của Liên minh châu Âu 
(EU) thảo luận về cách thức giải phóng 
hàng triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt ở 
Ukraine do các cảng của nước này ở 
Biển Đen bị phong tỏa. 

Ukraine là một trong những nhà 
cung cấp lúa mì hàng đầu trên toàn 

cầu, nhưng việc xuất khẩu ngũ cốc của 
nước này đã bị đình trệ và hơn 20 triệu 
tấn bị mắc kẹt trong các nhà kho, kể từ 
khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào 
cuối tháng 2 vừa qua.

EU ủng hộ các nỗ lực của LHQ 
nhằm làm trung gian cho một thỏa 
thuận nối lại hoạt động xuất khẩu 
đường biển của Ukraine, đổi lấy việc 

tạo điều kiện cho Nga xuất khẩu 
thực phẩm và phân bón, nhưng điều 
này cần sự chấp thuận của Moskva.  
Thổ Nhĩ Kỳ - nước có quan hệ tốt với 
cả Nga và Ukraine cho biết, sẵn sàng 
đảm nhận một vai trò trong “cơ chế 
quan sát” nếu một thỏa thuận như vậy 
được thực thi.

(Theo VOV.VN)

“Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi 
tất cả nhà cung cấp trên toàn cầu tăng 
sản lượng. Các nhà cung cấp này bao 
gồm cả Tổ chức Các nước xuất khẩu 
dầu mỏ (OPEC), các nhà sản xuất dầu 
mỏ và khí đốt trong nước của chúng 
tôi” - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer 
Granholm nói trong chương trình Union 
của Đài CNN vào hôm 19.6.

 Bà Sara Duterte-Carpio, con 
gái của Tổng thống sắp mãn nhiệm 
Rodrigo Duterte, ngày 19.6 đã tuyên 
thệ nhậm chức Phó Tổng thống thứ 15 
của Philippines, sau khi giành chiến 
thắng trong cuộc bầu cử hôm 9.5.

 Nhật Bản vừa phát hiện 5 tàu 
chiến của hải quân Nga ở vùng biển 
ngoài khơi đảo Okinawa, phía Tây 
Nam nước này.

 Ngày 19.6, quân đội Ai Cập 
cho biết một chiến đấu cơ của lực 
lượng không quân nước này đã bị rơi 
trong lúc bay huấn luyện. Phi công 
may mắn sống sót sau vụ tai nạn.

 Phái bộ gìn giữ hòa bình của 
LHQ tại Mali (MINUSMA) ngày 19.6 
xác nhận 1 nhân viên gìn giữ hòa 
bình đã thiệt mạng trong một vụ nổ 
mìn gần TP Kidal ở khu vực Đông Bắc 
quốc gia châu Phi này.  

(Theo TTXVN)

Tấn công xe buýt 
tại Syria làm ít nhất 
13 binh sĩ thiệt mạng

Thủ tướng Hunsen cảm ơn nhân dân Việt Nam 
đã giúp Campuchia đánh đổ Pol Pot

Hun Sen khẳng định: “Sự giúp đỡ của 
nhân dân Việt Nam thể hiện tinh thần 
hữu nghị trong sáng, tốt đẹp giữa hai 
nước, nhân dân hai nước. Tôi tin tưởng 
mối quan hệ này sẽ mãi mãi xanh tươi, 
đời đời bền vững”.

Ngày 20.6.1977, ở tuổi 25, ông 
Samdech Techo Hun Sen cùng với 
4 người đồng chí đã vượt biên giới 
Campuchia sang Việt Nam qua địa 
phận xã Tonloung, huyện Memut, tỉnh 
Kampong Cham (nay là tỉnh Thbong 

Khmum) để thành lập lực lượng 
giải phóng đất nước và người dân 
Campuchia. Năm 1978, ông Samdech 
Techo Hun Sen trở thành người sáng 
lập Mặt trận đoàn kết Bảo vệ Quốc gia 
Campuchia (UFNSK).

Trên cơ sở phối hợp với phong trào 
yêu nước và sự giúp đỡ của quân tình 
nguyện Việt Nam, ngày 7.1.1979, UFNSK 
đã lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, 
giành lại hòa bình cho đất nước và nhân 
dân Campuchia.                   (Theo TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 45 năm 
“Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”.                                                                                  Ảnh: TTXVN

Mỹ kêu gọi tăng sản lượng dầu mỏ và 
khí đốt trên toàn cầu

Bộ trưởng Granholm cho biết theo 
thông tin bà nắm được, Tổng thống 
Biden dự kiến sẽ có cuộc gặp riêng 
với Thái tử Saudi Arabia Mohammed 
bin Salman để thảo luận về vấn đề  
năng lượng.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết 
bà sẽ gặp lãnh đạo của các công ty dầu 
khí trong những ngày tới để trao đổi 
việc nâng cao năng lực lọc dầu tại các 
nhà máy của Mỹ.

Vừa qua ông Biden cũng đã gửi thư 
tới lãnh đạo các công ty dầu mỏ, trong 
đó có Exxon Mobil và Chevron. Ông kêu 
gọi các công ty lọc dầu của Mỹ sản xuất 
nhiều hơn nữa để giúp giảm gánh nặng 
về giá cho người tiêu dùng.

“Các công ty phải có các hành động 
ngay lập tức để tăng nguồn cung xăng, 
dầu diesel và các sản phẩm tinh chế 
khác” - ông kêu gọi.                (Theo TTO)

Giá xăng tại nhiều nước đang leo thang. Ảnh: AFP 

EU thảo luận phương án “giải cứu” hàng triệu tấn ngũ cốc 
bị mắc kẹt của Ukraine

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã (THX) 
ngày 19.6 đưa tin Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) 
đã ban hành những quy định mới nhằm 
siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát 
hoạt động kinh doanh của gia đình các 
quan chức chính phủ cấp cao.

Bước đi này là động thái mới nhất 
của CPC trong cuộc chiến phòng, chống 
tham nhũng.  

Theo quy định mới, các quan chức 
phải báo cáo về các hoạt động kinh 
doanh của vợ/chồng và con cái của họ. 
Những người báo cáo sai hoặc tìm cách 
né tránh quy định sẽ “bị xử lý nghiêm 
khắc theo quy định và pháp luật”.

Vợ/chồng và con cái của các quan 
chức phải rút khỏi các hoạt động kinh 
doanh, nếu không những quan chức này 
sẽ phải từ chức và “chấp nhận các quyết 
định điều chuyển công tác,” đồng thời 
phải đối mặt với các hình thức xử lý kỷ 
luật khác.

THX dẫn nội dung văn bản mới của 
CPC quy định những hoạt động kinh 
doanh bị cấm bao gồm đầu tư vào các 
DN, nắm giữ những vị trí cấp cao trong 
các DN tư nhân hoặc DN có vốn đầu tư 
nước ngoài, đầu tư vào quỹ đầu tư tư 
nhân, tham gia vào lĩnh vực trung gian 
xã hội và các dịch vụ pháp lý có thu phí.                           

(Theo Vietnam+)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.              Nguồn: AFP

Vụ tấn công nhằm vào một chiếc xe 
buýt chở họ ở TP Raqqa, miền Bắc Syria, 
ngày 20.6 (giờ địa phương), khiến ít nhất 
13 binh sĩ thiệt mạng và 2 người khác 
bị thương.

Truyền thông địa phương mô tả đây 
là “vụ tấn công khủng bố.”

Trong khi đó, theo kênh truyền hình 
nhà nước, vụ tấn công xảy ra ở tỉnh 
Raqqa, nơi từng do nhóm Nhà nước 
Hồi giáo cực đoan kiểm soát.

Báo cáo cũng không cho biết liệu 
chiếc xe buýt có bị phục kích và tấn công 
bằng súng máy hay bị trúng tên lửa, 
bom bên đường hay không.

(Theo Báo Tin Tức)

Binh sĩ Syria.                                                 Ảnh: THX/TTXVN


