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Đại biểu Quốc hội tiếp xúc 
cử tri tại Tuy Phước, Quy Nhơn, 
Hoài Ân, Phù Mỹ

Chú trọng 
phát triển đảng 
trong hội viên 
nông dân

Chú trọng phát triển đảng 
trong hội viên nông dân

GIẢI BOXING ĐẠI HỘI TDTT 
TOÀN TỈNH NĂM 2022:

Nhiều đơn vị 
gặp khó!

GIẢI BOXING ĐẠI HỘI TDTT TOÀN TỈNH NĂM 2022:

Nhiều đơn vị gặp khó!

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc 
cử tri tại Tuy Phước, Quy Nhơn, 
Hoài Ân, Phù Mỹ

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng
kiểm tra công tác trùng tu, bảo tồn 
và phát huy giá trị các tháp Chăm

Báo chí đồng hành, 
tạo tiếng nói đồng thuận 
vì sự phát triển chung

Nước rút luyện đề,
rèn “chiến thuật ” làm bài

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm 
Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 
(21.6.1925 - 21.6.2022), Báo Bình Định 
đã được đón nhận rất nhiều sự quan 
tâm và tình cảm yêu thương, quý mến 
của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh, các sở, ban, ngành, hội, đoàn 
thể, lực lượng vũ trang, địa phương, 
doanh nghiệp… 

Ban Biên tập Báo Bình Định xin 
trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc. Báo Bình Định xin hứa 
sẽ luôn nỗ lực để đáp lại sự tin tưởng 
của các đồng chí lãnh đạo, quý cơ 
quan, đơn vị và đông đảo bạn đọc. 

BBT BÁO BÌNH ĐỊNH
                 

Học sinh lớp 12 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.                 Ảnh: M.H

Để đạt điểm số tối đa theo năng lực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, các thủ khoa khối cấp tỉnh 
kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 và thủ khoa đại học 2021 khuyên thí sinh tận dụng giai đoạn nước rút 

để luyện đề và tập dượt thành thạo “chiến thuật” làm bài thi.
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Lời cảm ơn

Khi được nghỉ hè, học sinh thường 
thích ra các ao, hồ, sông, suối để tắm, 

vui đùa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối 
nước. Việc tổ chức các lớp dạy bơi cho 

học sinh trong dịp hè được UBND huyện 
Hoài Ân cùng các cấp, các ngành quan 

tâm thực hiện.

Hoài Ân xây hồ, dạy bơi cho học sinh
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CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, PHÒNG TRỪ 
SÂU BỆNH HẠI VỤ HÈ THU NĂM 2022:

Tích cực phòng trừ 
sâu bệnh, đảm bảo 
năng suất tốt  u8

 u6
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 21.6, đồng 
chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - đi 
kiểm tra công tác trùng tu, bảo 
tồn và phát huy giá trị các di 
tích tháp Chăm trên địa bàn 
tỉnh tại các tháp: Bình Lâm 
(xã Phước Hòa, huyện Tuy 
Phước), Bánh Ít (xã Phước 
Hiệp, huyện Tuy Phước), 
Dương Long (xã Tây Bình 
và xã Bình Hòa, huyện Tây 
Sơn). Cùng đi có Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng, và đại diện một số sở, 
ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở 
VH&TT, tỉnh Bình Định hiện 
còn 8 cụm tháp Chăm với 14 
tháp có niên đại từ thế kỷ 
XI - XV, cụ thể: Cụm tháp 
Bánh Ít (có 4 tháp), Bình 
Lâm (1 tháp), Dương Long  
(3 tháp), tháp Đôi (2 tháp), Thủ 
Thiện (xã Bình Nghi, huyện 
Tây Sơn - 1 tháp), Cánh Tiên 
(xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn- 
1 tháp), Phú Lốc (phường 
Nhơn Thành, TX An Nhơn -  
1 tháp), Hòn Chuông (xã Cát 
Tài, huyện Phù Cát - 1 tháp); 
tất cả các tháp Chăm ở tỉnh 
đều đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc nghệ thuật quốc gia. 
Riêng tháp Dương Long được 

xếp hạng di tích cấp quốc gia 
đặc biệt; tháp Hòn Chuông là 
1 trong 22 điểm thuộc di tích 
Khu căn cứ Núi Bà được xếp 
hạng cấp quốc gia năm 1994.

Từ năm 1998 đến nay, từ 
nhiều nguồn vốn (vốn ODA, 
vốn Trung ương, vốn của 
tỉnh) với tổng cộng 78,443 tỷ 
đồng, tỉnh ta đã quan tâm đầu 
tư chống xuống cấp, tu bổ, 
tôn tạo để phát huy giá trị các 
di tích tháp Chăm; trong đó, 
một số tháp Chăm, như Bánh 
Ít, Dương Long, Cánh Tiên, 
tháp Đôi mỗi năm đón hàng 
nghìn lượt du khách trong và 
ngoài nước đến tham quan, 
nghiên cứu, tìm hiểu các giá 
trị văn hóa - lịch sử.

Qua khảo sát, kiểm tra các 
di tích tháp Chăm, Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng cho rằng 
các cụm tháp Chăm trên địa 
bàn tỉnh, nhất là 3 cụm tháp 
Bình Lâm, Bánh Ít, Dương 
Long có vị trí đặc biệt trong 
việc phát triển du lịch. Do 
đó, phải xúc tiến nhanh việc 
tu bổ, tôn tạo các di tích này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
chỉ đạo: “Với tháp Bánh Ít, 
Sở VH&TT đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng các hạng mục tu 
bổ, tôn tạo theo quy hoạch, 
thiết kế đã được phê duyệt 

tại khu di tích tháp Bánh Ít 
để hoàn thành đưa vào hoạt 
động, phục vụ du lịch vào 
cuối năm nay; trong đó, phải 
xây dựng các hoạt động văn 
hóa, nghệ thuật, trưng bày 
hiện vật Champa tại nhà 
trưng bày tháp Bánh Ít để 
phục vụ du khách khi đến 
tháp Bánh Ít tham quan, trải 
nghiệm. Đối với tháp Bình 
Lâm, giao huyện Tuy Phước 
tập trung công tác giải phóng 
mặt bằng, hoàn thành đường 
dẫn vào tháp để sớm đưa vào 
phục vụ tour du lịch tháp 
Bình Lâm gắn với trải nghiệm 
làng hoa Bình Lâm, đầm Thị 
Nại. Đối với tháp Dương 
Long, giao huyện Tây Sơn 
thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng để mở rộng khuôn 
viên tháp Dương Long theo 
quy hoạch được phê duyệt. 
Giao Sở VH&TT phối hợp 
với Sở Du lịch đề xuất các 
sản phẩm du lịch phục vụ du 
khách khi đến các tháp Chăm, 
nhất là sản phẩm du lịch ban 
đêm; tổ chức các tour đưa du 
khách về các điểm đến tháp 
Chăm, cũng như các di tích 
văn hóa - lịch sử của tỉnh… 
để phát huy hơn nữa giá trị 
các di tích gắn với phát triển 
du lịch”.            NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Chiều 21.6, UBND 
tỉnh tổ chức họp báo về tình 
hình KT-XH 6 tháng đầu năm 
2022 và gặp mặt các cơ quan 
báo chí nhân kỷ niệm 97 năm 
Ngày Báo chí Cách mạng Việt 
Nam (21.6.1925 - 21.6.2022), với 
sự chủ trì của Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long và Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. 

Thông tin tại buổi họp 
báo, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh cho biết: Trong bối 
cảnh dịch Covid-19 tiếp tục 
bùng phát trên cả nước, trong 
các tháng đầu năm, thực 
hiện chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các 
ngành, các địa phương trong 
tỉnh triển khai thực hiện 
nhiều biện pháp đồng bộ, 
quyết liệt, vừa phòng, chống 
dịch, vừa phục hồi, phát triển 
KT-XH, đảm bảo quốc phòng, 
an ninh, an sinh xã hội. Nhờ 
vậy, tình hình KT-XH 6 tháng 
đầu năm 2022 tiếp tục duy 
trì được sự ổn định và đang 
phục hồi, phát triển.

Tổ n g  s ả n  p h ẩ m  đ ị a 
phương (GRDP) 6 tháng đầu 
năm 2022 ước tăng 7,01% so 
với cùng kỳ. Trong đó, nông, 
lâm nghiệp và thủy sản tăng 
2,17%; công nghiệp và xây 
dựng tăng 8,28% (riêng công 
nghiệp tăng 8,88%); dịch vụ 
tăng 9,4%; thuế sản phẩm 
trừ trợ cấp sản phẩm tăng 
8,2% so với cùng kỳ. Các hoạt 
động văn hóa, xã hội tiếp tục 
có chuyển biến tích cực, an 
sinh xã hội được bảo đảm; 
quốc phòng, an ninh được 
giữ vững.

Một trong những điểm 
sáng là chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 
của tỉnh xếp hạng 11, thuộc 
nhóm Tốt, tăng 26 bậc so với 
năm 2020. 

Theo Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long, trong 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
kiểm tra công tác trùng tu, bảo tồn 
và phát huy giá trị các tháp Chăm

Kiểm tra Tháp Dương Long (huyện Tây Sơn) - là di tích cấp quốc gia đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ hai, từ phải 
sang) lưu ý việc tu bổ, tôn tạo vừa đảm bảo phục vụ du lịch, vừa đảm bảo công tác khảo cổ, nghiên cứu phát huy thêm giá 
trị di tích này theo đúng quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ VH-TT&DL.                                                                     Ảnh: NGỌC NHUẬN

Báo chí đồng hành, 
tạo tiếng nói đồng thuận 
vì sự phát triển chung

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 97 năm 
Ngày Báo chí cách mạng Việt 
Nam (21.6.1925 - 21.6.2022), 
ngày 21.6, Phó Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh và 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
Huỳnh Thúy Vân đến thăm 
Hội Nhà báo tỉnh, Báo Bình 
Định, Đài PT&TH tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, Phó 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý 
Tiết Hạnh và Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân 
chúc mừng lãnh đạo Hội Nhà 
báo tỉnh, lãnh đạo, cán bộ, 
phóng viên, biên tập viên, kỹ 
thuật viên các cơ quan báo chí.

Các đồng chí đánh giá cao 
đóng góp của các cơ quan báo 

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh thăm, chúc mừng các  cơ quan báo chí
chí của tỉnh trong quá trình 
tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà 
nước; kịp thời biểu dương 
những điển hình tiên tiến, 
phê phán những mặt còn tồn 
tại, hạn chế. Trong đó, đặc 
biệt ghi nhận nỗ lực của các 
cơ quan báo chí trong việc 
phản ánh trung thực nguyện 
vọng chính đáng của cử tri; 
chuyển tải đầy đủ và kịp thời 
những nội dung, quyết sách 
về phát triển KT-XH của Quốc 
hội và HĐND tỉnh cùng hoạt 
động của ĐBQH và đại biểu  
HĐND tỉnh.

Các đồng chí cũng bày 
tỏ mong muốn trong thời 
gian tới, các cơ quan báo chí 

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh (thứ hai từ trái qua) và Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (ngoài cùng bên trái) tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo 
Hội Nhà báo tỉnh.                                                                                                                  Ảnh: LỆ HẰNG

tiếp tục đồng hành với Đoàn 
ĐBQH tỉnh và Thường trực 

HĐND tỉnh, phát huy tinh 
thần đổi mới, sáng tạo, ngày 
càng làm tốt hơn vai trò cầu 
nối giữa người dân với các cơ 
quan dân cử.         

Lãnh đạo các cơ quan báo 
chí của tỉnh cảm ơn sự quan 
tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh 
và Thường trực HĐND tỉnh; 
cam kết tiếp tục thực hiện tốt 
nhiệm vụ của lực lượng xung 
kích trên mặt trận tư tưởng, 
đảm bảo thông tin kịp thời, 
chính xác, sinh động, mang 
tính nhân văn cao; góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp xây 
dựng và phát triển quê hương 
trong giai đoạn mới.                  

    MAI LÂM

thành quả phát triển KT-XH 
của tỉnh thời gian qua có đóng 
góp lớn của báo chí. Nhiều 
bài báo đã góp phần lan tỏa 
thông tin, quảng bá Bình 
Định với các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước, giúp tỉnh nâng 
cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, 
phát triển du lịch…

Bên cạnh đó, các nhà báo 
đã có mặt ở những nơi xung 
yếu, nguy hiểm nhất, kịp thời 
chia sẻ, động viên, khích lệ 
các lực lượng tuyến đầu trong 
phòng, chống dịch Covid-19 
và khắc phục hậu quả của 
thiên tai. 

Ngoài ra, thông qua các cơ 
quan báo chí, lãnh đạo tỉnh 
kịp thời phát hiện những 
khuyết điểm, những việc làm 
chưa đúng để xử lý, giúp bộ 
máy công quyền hoạt động 
hiệu lực hiệu quả, các DN làm 
đúng quy định của pháp luật.

Người đứng đầu chính 
quyền tỉnh cũng bày tỏ mong 
muốn các cơ quan báo chí 
tiếp tục đồng hành, hỗ trợ 
lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, 
địa phương và DN. Từ đó, có 
tiếng nói đồng thuận, vì sự 
phát triển, phồn vinh của tỉnh 
và nâng cao chất lượng cuộc 
sống người dân. 

NGUYỄN VĂN TRANG

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
ghi nhận đóng góp của các nhà báo 
đối với sự phát triển của tỉnh. 

Ảnh: N.V.T
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Bình Định

(BĐ) - Theo báo cáo của 
Sở Công Thương, hiện nay, 
có 110 đơn vị, DN và nhà 
phân phối, sàn thương mại 
điện tử đăng ký tham gia Hội 
nghị Kết nối cung cầu hàng 
Việt Nam tại tỉnh Bình Định, 
diễn ra vào ngày 24.6 tới. 
Các đơn vị nói trên đến từ 
18 tỉnh, thành trong cả nước, 
gồm: Lào Cai, Lạng Sơn, Hải 
Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Trị, Quảng Ngãi, TP 
Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Kiên 
Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng, 
Bình Dương, Ninh Thuận, 
Bình Thuận,  Long An, Gia 
lai, Kon Tum.

Đặc biệt, tại Hội nghị, 6 
sàn thương mại điện tử là 
Lazada, Shoppe, Tiki, Sendo, 
Voso, Postmart; 4 công ty 
công nghệ là Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam, Công ty 
CP iCheck, Công ty TNHH 
Công nghệ và Thương mại 
UFO ( F o o d M a p  A s i a n ) , 
Công ty dịch vụ vận chuyển 
logistics công nghệ sẽ ký kết 
biên bản ghi nhớ với Sở Công 
Thương về hỗ trợ DN, HTX, 
cơ sở, hộ nông dân đẩy mạnh 
tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp trên các sàn thương 
mại điện tử; thúc đẩy tiêu 
thụ nhanh, góp phần tránh 
ùn ứ nông sản khi vào cao 
điểm thu hoạch, giúp người 
dân giữ giá nông sản, tránh 
phụ thuộc vào thương lái, 
trung gian.

Ngoài ra,  hội nghị thu 
hút 10 siêu thị,  nhà phân 
phối và trung tâm thương 
mại (Central Retail,  Imart 
Royal,  MM Mega Market, 
Vinmart, SaiGon Co.op…). 
Các đơn vị đăng ký tham 
gia tìm kiếm đối tác trong 
lĩnh vực nông lâm, thủy hải 
sản như: Rau củ quả, thủy 
hải sản khô, tiêu hạt đen, 
rong sụn, gừng (sấy khô), 
nghệ vàng (sấy khô), quế, 
hồi, chanh dây, xoài, nhãn, 
thanh long,  ớt… để làm 
hàng xuất khẩu vào các thị 
trường như Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Nhật Bản…

HẢI YẾN

HỘI NGHỊ KẾT NỐI CUNG - 
CẦU HÀNG VIỆT NAM TẠI TỈNH 
BÌNH ĐỊNH NĂM 2022:

110 đơn vị 
trong và ngoài 
tỉnh tham gia

(BĐ) - Ngày 21.6, các 
ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Định 
tiếp xúc cử tri (TXCT) báo cáo 
kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 
XV tại Tuy Phước, Quy Nhơn, 
Phù Mỹ, Hoài Ân.
l Đồng chí Lê Kim Toàn - 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 
- TXCT xã Phước Lộc, huyện 
Tuy Phước

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã 
Phước Lộc đã phản ánh thực 
trạng giá xăng dầu tăng làm 
đời sống người dân thêm khó 
khăn, đề xuất Quốc hội có giải 
pháp tiếp tục giảm giá xăng 
dầu. Đồng thời đề xuất có chế 
độ cho chi hội người cao tuổi 
thôn; đảm bảo việc làm cho 
thanh niên sau khi thực hiện 
nghĩa vụ quân sự để thanh 
niên yên tâm nhập ngũ. Cử 
tri cũng kiến nghị có chế độ 
BHYT cho những người tham 
gia nghĩa vụ quân sự năm 
1976 - thời điểm đặc thù với 
nhiều khó khăn, khắc nghiệt 
dẫn đến ảnh hưởng thể chất, 
sức khỏe của những người 
nhập ngũ.

Ghi nhận các kiến nghị, đề 
xuất của cử tri xã Phước Lộc, 
đồng chí Lê Kim Toàn đã có 
một số trao đổi, làm rõ thêm.

Đối với chế độ cho chi hội 
người cao tuổi cấp thôn, đại 
biểu Lê Kim Toàn cho biết: 
Hội người cao tuổi là hội đặc 
thù. Theo quy định hiện hành, 
Nhà nước không bố trí biên 
chế, kinh phí thường xuyên 
cho các hội đặc thù mà chỉ tạo 
điều kiện về nơi làm việc, bố 
trí kinh phí theo nhiệm vụ, 
kế hoạch trong năm với mục 
tiêu tiến tới không “Nhà nước 
hóa”, “hành chính hóa” hoạt 
động của hội.

Về hỗ trợ việc làm cho 
thanh niên sau nhập ngũ, đã 
có quy định, tuy nhiên có thể 
có nơi thực hiện chưa nghiêm 
túc. Đại biểu Lê Kim Toàn 
tiếp thu và sẽ có kiến nghị 
thanh tra, rà soát việc chấp 
hành các quy định liên quan 
đến việc làm cho thanh niên 
xuất ngũ để đảm bảo thực 
hiện đúng quy định trong 
thời gian tiếp theo.

Đề xuất về chế độ BHYT 
cho người tham gia nghĩa vụ 
quân sự đối với “thế hệ thực 
hiện nghĩa vụ quân sự đầu 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại 
Tuy Phước, Quy Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ

tiên” là đề xuất mới, đại biểu 
xin tiếp thu và kiến nghị lên 
Quốc hội. Đại biểu Lê Kim 
Toàn phân tích thêm: Hiện 
nay, chỉ mới có chế độ chính 
sách cho lực lượng trực tiếp 
chiến đấu, phục vụ chiến 
đấu giải phóng đất nước, làm 
nghĩa vụ quốc tế. Đối với 
nguyện vọng này, Trung ương 
sẽ nghiên cứu và sẽ còn phải 
phụ thuộc vào tiềm lực của 
ngân sách.
l ĐBQH Nguyễn Thị Thu 

Thủy, Chủ tịch Hội LHPN 
tỉnh, TXCT phường Đống Đa 
và phường Nhơn Phú (TP 
Quy Nhơn).

Cử tri phường Đống Đa 
nêu một số kiến nghị như: Cần 
tăng cường công tác giám sát 
cấp cao của Quốc hội và Đoàn 
ĐBQH tỉnh nhằm sớm phát 
hiện và ngăn chặn tiêu cực 
xảy ra; nâng mức hỗ trợ cán 
bộ không chuyên trách và xem 
xét tăng kinh phí hoạt động 
cho các hội, đoàn thể cấp xã, 
phường; đẩy nhanh tiến độ 
thi công các dự án, công trình 
trên địa bàn phường, đảm bảo 
quyền lợi cho người dân…

Cử tri phường Nhơn Phú 
kiến nghị: Nâng cấp đoạn 
đường từ khu phố 3 đến khu 
tái định cư núi Mồ Côi; đẩy 
nhanh tiến độ đánh số và gắn 
biển số nhà cho một số hộ dân 
trên địa bàn; chú trọng triển 
khai các dự án xây dựng gắn 
với việc đáp ứng yêu cầu, 
nguyện vọng của người dân.

ĐBQH Nguyễn Thị Thu 
Thủy 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 ĐBQH Đồng Ngọc Ba - 

Ủy viên Thường trực Ủy ban 
Pháp luật của Quốc hội - TXCT 
tiếp xúc cử tri xã Ân Hữu và 
Ân Tín (huyện Hoài Ân).

Tại các nơi tiếp xúc, cử tri 
gửi gắm nhiều ý kiến, kiến 
nghị đến các cấp, các ngành 
ở Trung ương, tỉnh và huyện 
Hoài Ân. Trong đó, cử tri mong 
Quốc hội, các cấp, ngành hoàn 
thiện thể chế, quy định pháp 
luật nâng cao hiệu quả công 
tác phòng, chống tham nhũng; 
xử lý các tệ nạn xã hội. Có 

chính sách hỗ trợ người dân 
trong giai đoạn giá vật tư nông 
nghiệp, thức ăn chăn nuôi liên 
tục tăng cao; trong khi sản 
phẩm bà con nông dân làm 
ra giá cả bấp bênh. Các cấp, 
các ngành xem xét giải quyết 
chế độ chính sách cho người 
có công với cách mạng phải 
phù hợp với điều kiện thực tế 
hiện nay. Nghị định 144/2021/
NĐ-CP quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh 
vực ANTT còn một số vướng 
mắc, chồng chéo; nhất là thẩm 
quyền xử phạt, gây khó khăn 
cho cấp cơ sở trong quá trình 
thực hiện. Do đó, cấp, ngành 
chức năng liên quan cần sớm 
xem xét, điều chỉnh.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị 
nhiều nội dung liên quan đến 
vấn đề quản lý, sử dụng đất 
tại địa phương còn bất cập cần 
sớm được chấn chỉnh. Tỉnh và 
huyện Hoài Ân quan tâm hỗ 
trợ kinh phí đầu tư xây dựng 
các hạng mục công trình phục 
vụ canh tác, sản xuất nông 
nghiệp tại địa phương.

ĐBQH Đồng Ngọc Ba đánh 
giá cao các kiến nghị của cử tri, 
nhìn nhận đây là kênh hết sức 
quan trọng để chính quyền và 
các cấp, các ngành đưa ra chủ 
trương, chính sách phù hợp 
thực tiễn. ĐBQH Đồng Ngọc 
Ba trực tiếp giải đáp một số ý 
kiến, kiến nghị của cử tri và 
tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp 
để chuyển đến các cơ quan, 
đơn vị xem xét, giải quyết.
l  ĐBQH Nguyễn Lân 

Hiếu, Giám đốc Bệnh viện ĐH 
Y Hà Nội, TXCT tại xã Mỹ Tài 

(huyện Phù Mỹ). 
Cử tri xã Mỹ Tài bày tỏ vui 

mừng trước kết quả kỳ họp 
thứ 3, Quốc hội thứ XV và  
những hoạt động tích cực của 
Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định 
tại kỳ họp. Đồng thời, cử tri 
gửi đến ĐBQH một số ý kiến 
như: Mong muốn Đảng, Nhà 
nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện quyết liệt công 
tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; cần có chính sách hỗ 
trợ người dân chuyển đổi nghề 
nghiệp khi bàn giao đất sản 
xuất nông nghiệp để thực hiện 
các dự án; xem xét nâng phụ 
cấp cho cán bộ phụ trách cấp 
cơ sở và cán bộ không chuyên 
trách ở cơ sở; sớm có giải pháp 
nhằm bảo đảm nguồn cung và 
bình ổn giá cả mặt hàng phân 
bón; tăng cường dự báo, định 
hướng, thông tin thị trường, 
bao tiêu nông sản; có cơ chế, 
chính sách để khuyến khích 
DN đầu tư vào nông nghiệp, 
xây dựng thương hiệu nông 
sản, nhất là đầu tư cho nông 
nghiệp sạch, công nghệ cao để 
tăng năng suất, chất lượng và 
hiệu quả sản phẩm; đề nghị hỗ 
trợ kinh phí để xây dựng hệ 
thống kênh mương, tránh xói 
lở vào mùa mưa.

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 tiếp thu, 
chuyển tới Quốc hội, các cơ 
quan liên quan xem xét, giải 
quyết trong thời gian đến.
NGUYỄN MUỘI - DƯƠNG LINH - 

VĂN LỰC - VĂN LƯU

Cử tri xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) kiến nghị Quốc hội tiếp tục chỉ đạo giảm 
giá xăng dầu.                                                                                                                                 Ảnh: N.M

(BĐ) - Đó là một trong 
những nội dung được thảo 
luận tại buổi làm việc giữa 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh với 
TAND tỉnh về công tác xét xử 
6 tháng đầu năm và triển khai 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
vào ngày 21.6.

Báo cáo tại buổi làm việc 
cho thấy, 6 tháng đầu năm, 
mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt 

ra là rất nặng nề nhưng hoạt 
động của Tòa án hai cấp tiếp 
tục được triển khai có hiệu 
quả; đáp ứng đầy đủ theo 
yêu cầu; chất lượng xét xử 
được đảm bảo và có nhiều 
tiến bộ, nên đã góp phần vào 
việc giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội của 
tỉnh. Cụ thể, TAND hai cấp 
đã giải quyết, xét xử 3.142 

vụ việc trong tổng số 5.268 
vụ việc đã thụ lý, đạt 59,6% 
(so với cùng kỳ năm trước, 
giải quyết, xét xử tăng 253 vụ 
việc, thụ lý tăng 320 vụ việc).

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Trưởng Ban Pháp chế HĐND 
tỉnh Phạm Hồng Sơn đánh 
giá cao và ghi nhận những 
kết quả đã đạt được trong 
công tác giải quyết, xét xử các 

loại án đảm bảo kịp thời, với 
những bản án nghiêm minh, 
đúng người, đúng tội. Đồng 
thời đề nghị đối với án dân 
sự, hành chính, nhất là các 
loại án có liên quan đến việc 
thi hành án, ngành Tòa án cần 
quán triệt với đội ngũ thẩm 
phán làm rõ tính pháp lý về 
tài sản, tránh việc tẩu tán tài 
sản sau khi bản án có hiệu 

lực; cần nêu cụ thể cách giải 
quyết các vụ án, loại án tồn 
đọng. Dịp này, Trưởng Ban 
Pháp chế HĐND tỉnh cũng 
đề nghị UBND tỉnh, Thanh 
tra tỉnh cần kiểm tra, theo dõi 
chặt chẽ việc xử lý các văn 
bản tòa án gửi đến để đảm 
bảo việc tham gia tố tụng đối 
với các vụ án hành chính.

K.ANH

Tiếp tục chặt chẽ đối với từng bản án để việc thực thi pháp luật 
đạt hiệu quả cao 
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Gần đây, đèn led chiếu logo quảng 
cáo xuống mặt đường đã xuất hiện tại 
TP Quy Nhơn. Đèn led với ưu điểm nhỏ, 
gọn, không tốn diện tích, được các cửa 
hiệu lắp đặt phía dưới mái hiên trước 
cửa hàng, với góc xéo 45 độ, hướng tới 
mặt đường phía trước. Sau khi được cài 
đặt hình ảnh, ánh sáng từ đèn led này 
sẽ chiếu thẳng, tạo thành hình logo của 
cửa hàng trên mặt đường.

Phản ánh đến đường dây nóng Báo 
Bình Định, người dân thôn Hội Sơn (xã 
Cát Sơn, huyện Phù Cát) cho biết: Từ 
nhiều năm nay, bờ sông La Tinh đoạn 
thuộc địa phận thôn Hội Sơn bị sạt lở 
nghiêm trọng, mất đi nhiều diện tích đất, 
ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống 
của hàng chục hộ sống ven sông.

Ông Đặng Quốc Tuyên, ở thôn Hội 
Sơn, cho biết: Tình trạng này ngày càng 
diễn biến phức tạp, nhiều diện tích đất 
của người dân bị “hà bá” nuốt chửng, 
không sản xuất được, một số gia đình có 
đất dọc bờ sông bị mất từ 1 - 2 sào, nhiều 
nhất là gia đình ông Đặng Văn Nông 
(nằm dọc bờ sông xóm Sơn Lâm Nam) 
mất khoảng 5 sào. 

Theo Trưởng thôn Hội Sơn Nguyễn 
Ngọc Hường, đoạn sông này chưa được 
đầu tư xây dựng kè kiên cố, chỉ xây tạm 
bợ bằng đất, đá. Vì vậy, nếu mưa kéo dài 
và xuất hiện lũ lớn thì bờ sông sẽ tiếp tục 
sạt lở, mất thêm nhiều diện tích đất sản 
xuất. Ngoài ra, hàng chục hộ dân có nhà 
ở ven sông cũng bị đe dọa đến tài sản và 
tính mạng.

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn 
Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã 
Cát Sơn, cho biết: Đợt lũ lụt cuối tháng 

Mỗi khi xảy ra các vụ đuối nước đau 
lòng, việc dạy bơi cho trẻ em lại được 
nhắc tới. Thế nhưng, suốt nhiều năm 
qua, mục tiêu “phổ cập” bơi lội cho trẻ 
em vẫn còn nhiều trắc trở. Hiểu rõ được 
tầm quan trọng phải dạy kỹ năng bơi 
lội cho các em, đầu tháng 5.2022, UBND 
huyện Hoài Ân đã sử dụng nguồn kinh 
phí sự nghiệp giáo dục để đầu tư xây 
dựng 4 hồ bơi di động tại 4 điểm trường 
tiểu học ở các xã dễ bị ngập lụt khi có 
mưa lũ là Ân Tín, Ân Hảo Đông, Ân Đức 
và Ân Tường Tây. Mỗi bể bơi di động 
được trang bị áo phao, camera quan sát, 
nội quy hồ bơi và nơi thay đồ.

Khi các bể bơi được đưa vào hoạt 
động, Phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân 
đã chỉ đạo các trường lập kế hoạch cụ 
thể, thành lập ban quản lý bể bơi và khai 
giảng các lớp dạy bơi miễn phí. Đồng 
thời, chỉ đạo nhà trường mở các lớp huấn 
luyện cho giáo viên để hướng dẫn cho 
các em tập bơi đảm bảo an toàn.

Quan kiểm tra công tác dạy bơi cho 
học sinh tại các điểm trường, Chủ tịch 
UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu 
Khúc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực 
của các trường trong quá trình tổ chức 
dạy kỹ năng bơi lội cơ bản, nhằm phòng 
tránh tai nạn đuối nước cho các em. Ông 
Khúc cho biết, thời gian tới huyện sẽ tập 
trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 
xây dựng thêm 3 bể bơi cho các trường 
tiểu học tại xã Ân Thạnh, Ân Mỹ và Ân 
Hảo Tây; phối hợp với Sở VH&TT mở 
lớp tập huấn cho giáo viên, huấn luyện 
viên hướng dẫn học sinh tập bơi trong 
nhà trường.

Được đầu tư một bể bơi di động để 

Hoài Ân xây hồ, dạy bơi 
cho học sinh

Khi được nghỉ hè, học sinh thường thích ra các ao, hồ, sông, suối để tắm, vui đùa, tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ đuối nước. Việc tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh trong dịp hè được UBND huyện Hoài Ân cùng các 
cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

các em vui chơi và học bơi trong dịp hè 
này, ông Trần Nhị, Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học Ân Tín, chia sẻ: “Xã Ân Tín 
được coi là vùng trũng của huyện Hoài 
Ân, được nhà nước đầu tư bể bơi quy 
mô, cả thầy và trò cũng như phụ huynh 
đều vui mừng. Các em sẽ được rèn luyện 
sức khỏe, nhất là có kỹ năng bơi lội để tự 
bảo vệ mình khi không may bị rơi xuống 
sông, suối”. 

Thầy Nguyễn Viết Sử, giáo viên Giáo 
dục thể chất, Trường Tiểu học Ân Tín, 
trực tiếp hướng dẫn học sinh học bơi, 
cho biết: “Tại các lớp dạy bơi, các học 
sinh được sàng lọc để chia ra các nhóm 
tập luyện phù hợp. Những em chưa 
được làm quen với mặt nước, giáo viên 
sẽ hướng dẫn để các em làm quen với 
nước, sau đó tập thở nước, cách đứng 
chống lấy hơi dưới nước. Còn các em 
đã biết nổi nước rồi thì tập vẫy chân 

đạp và quạt tay”.
Em Võ Thế Kiệt, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học Ân Tín, kể: “Lần đầu 
tiên làm quen với mặt nước hồ bơi, em 
rất sợ; nhưng được sự hướng dẫn của các 
thầy, em không còn sợ nước, lại rất hứng 
thú đi tập bơi”. Còn em Bùi Bảo Trân, học 
sinh lớp 5C, chỉ sau hơn 10 ngày học đã 
bơi rất thành thạo, bơi một mạch 20 m.

Trang bị kỹ năng bơi lội và kiến thức 
an toàn trong môi trường nước là hoạt 
động rất cần thiết, nhằm tăng cường thể 
lực, phòng, chống tai nạn do đuối nước 
cho học sinh. Hy vọng sẽ ngày càng có 
nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân tiếp 
tục quan tâm, nỗ lực đầu tư xây dựng 
thêm các bể bơi cho các trường học, để 
có thêm nhiều lớp dạy bơi, thể hiện trách 
nhiệm của cộng đồng trong việc phòng, 
chống đuối nước cho trẻ em.      

HỒ HẬU

Một lớp dạy bơi cho trẻ ở xã Ân Tín.                                Ảnh: Huyện đoàn Hoài Ân

XÃ CÁT SƠN, HUYỆN PHÙ CÁT:

Bờ sông La Tinh sạt lở, dân mất đất sản xuất

11.2016 khiến bờ sông La Tinh qua địa 
bàn thôn Hội Sơn bị cuốn phăng, mất 
khoảng 20 ha đất sản xuất. Sau đó, Ban 
Quản lý dự án NN&PTNT tỉnh đã khảo 
sát và cho xây dựng khoảng 1 km kè kiên 
cố từ hồ Hội Sơn xuống vùng hạ lưu. Còn 
lại khoảng gần 1 km bờ sông từ đoạn cuối 
của bờ kè này đến cầu Sơn Minh (phía 
sau trụ sở thôn Hội Sơn) do địa phương 
tự gia cố, khắc phục các đoạn sạt lở bằng 
cách dùng cọc tre, đất, đá, bao cát và bạt 
ni lông làm kè chắn. Tuy nhiên, do chỉ 
đắp tạm bợ nên các đoạn bị sạt lở ngày 
càng xuống cấp, hư hỏng. 

Đợt lũ năm 2021 vừa 
qua, đoạn đê tại khu vực 
cánh đồng Soi Ninh bị 
sạt lở nghiêm trọng, ảnh 
hưởng đến nhiều diện 
tích sản xuất lúa. Trước 
tình hình này, xã đã xin ý 
kiến lãnh đạo huyện Phù 
Cát và được huyện hỗ trợ 
một phần kinh phí cho 
xây dựng đoạn kè bị sạt 
lở, chứ không phải làm 
toàn tuyến. Một số người 
dân thấy vậy yêu cầu xã 
phải xây dựng tuyến kè 

phía xóm Sơn Lâm Nam. 
Để có thể xây dựng công trình kè 

còn lại theo yêu cầu của người dân, cần 
nguồn kinh phí lớn. Hiện nay, theo ý kiến 
chỉ đạo của UBND tỉnh, việc đầu tư xây 
dựng công trình đê, kè phải thật sự là 
những tuyến xung yếu, gây nguy hiểm 
đến tính mạng của người dân tại những 
khu dân cư mật độ cao. “UBND xã đã báo 
cáo UBND huyện đề nghị tỉnh xem xét, 
hỗ trợ kinh phí để thực hiện gia cố, đảm 
bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho 
người dân và bảo vệ đất sản xuất nông 
nghiệp”, ông Sang cho hay.      VĂN LƯU

Tình trạng sa bồi thủy phá đã cuốn đi nhiều diện tích đất của gia 
đình ông Đặng Văn Nông.                    Ảnh: V.L

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Ý KIẾN

Nguy cơ mất an toàn 
giao thông từ đèn led
chiếu logo xuống đường

TIN VẮN

 Sáng 21.6, Thị đoàn Hoài Nhơn 
phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thị xã, UBND 
phường Hoài Đức và phường Hoài Xuân tổ 
chức khai giảng 1 lớp dạy bơi và các kỹ năng 
phòng, chống đuối nước, tai nạn thương 
tích miễn phí cho 34 em học sinh, thiếu nhi 
tại địa phương. CHƯƠNG HIẾU
 Sáng 20.6, Hội Bảo trợ bệnh nhân 

nghèo tỉnh đã đến thăm Làng trẻ em SOS 
Quy Nhơn và tặng 90 suất quà với tổng trị 
giá 32 triệu đồng cho các em. Mỗi suất quà 
gồm cặp, vở và nhiều loại dụng cụ học tập. 
Sáng cùng ngày, nhà tài trợ đã đến thăm, 
tặng nhu yếu phẩm và tả lót trị giá 5 triệu 
đồng cho người già, trẻ em tại Trung tâm 
Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh. N. TÚ

Ở TP Quy Nhơn, đã có 2 cửa hàng sử 
dụng đèn led chiếu logo xuống đường. 
Một chủ tiệm quần áo thời trang trên 
đường Tăng Bạt Hổ cho biết, đèn này 
mua ở cửa hàng đồ điện với giá hơn 2 
triệu đồng. Tuy mới lắp được vài tháng, 
nhưng cách thức quảng cáo này đã thu 
hút nhiều khách hàng hơn. Cũng cách 
làm như trên, quán cà phê 1990 trên 
đường 31.3 trang trí đèn led chiếu thẳng 
xuống lòng đường (ảnh). 

Tuy vậy, nhiều người đi đường lại lo 
ngại với kiểu đèn quảng cáo mới này, do 
ánh sáng màu chiếu xuống mặt đường, 
hình ảnh logo bắt mắt, khiến người đi 
đường mất tập trung lái xe, nguy cơ gây 
tai nạn. Anh Phạm Ngọc Ẩn (nhà ở hẻm 
90, đường Trần Hưng Đạo), cho biết: 
“Có lần đang đi đường, một hình tròn 
màu nhấp nháy trên mặt đường như cầu 
vồng, tôi thấy lạ nên cứ nhìn chăm chú 
vào đấy, dẫn đến mất tập trung lái xe, 
suýt tông xe vào người khác”. 

Còn anh Mai Tuấn Vũ, tài xế lái ô tô cho 
biết, đèn được bật lên vào buổi tối, cường độ 
ánh sáng mạnh hơn nhiều lần ánh sáng của 
đèn đường. Khi đi ngang qua logo, bóng 
logo màu lướt qua kính lái phía trước gây 
giật mình, lóa mắt, mất tập trung.

Việc làm này của các chủ cửa hàng vi 
phạm quy định về quảng cáo, gây ảnh 
hưởng đến người tham gia giao thông, 
nguy cơ xảy ra TNGT. Thiết nghĩ, ngoài 
việc tập trung tuyên truyền, nhắc nhở 
người dân lắp đặt đèn led chiếu logo 
phù hợp, các ngành chức năng cần tăng 
cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp 
nêu trên.                          MINH NGUYỄN



Báo Bình Định ghi nhận 
chia sẻ của thủ khoa Trường 
ĐH Quy Nhơn năm 2021 Hà 
Thanh Bắc, các thủ khoa khối 
cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp 
THPT 2021 Lê Minh Thành 
(khối B), Nguyễn Duy Khang 
(khối A1) - đều là cựu học sinh 
Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn, và Trần Quang Thành 
(khối C) - cựu học sinh Trường 
THPT số 1 Phù Cát.

Rèn tư duy viết bài 

Trần Quang Thành cho 
rằng thời điểm này là lúc các 
thí sinh bước vào giai đoạn 
luyện đề, do đó cần nắm thật 
vững kiến thức nền tảng giải 
quyết những câu hỏi yêu cầu 
mức độ tư duy cao. Hiện đang 
theo học ngành Truyền thông 
đa phương tiện, Trường ĐH 
Khoa học Xã hội và Nhân 
văn (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí 
Minh), Thành tư vấn: Đối với 
môn Lịch sử phải nắm chắc 
mốc thời gian, sự kiện quan 
trọng, bởi những câu hỏi đầu 
tiên sẽ xoay quanh những vấn 
đề này. Với môn Địa lý, cơ bản 
nhất là kỹ năng sử dụng atlat; 
nhưng muốn đạt số điểm cao 
hơn cần phải trau dồi những 
kỹ năng khác như suy luận, 
phân tích, so sánh, lý giải… 
để trả lời những câu hỏi ở 
mức độ vận dụng hay vận 
dụng cao.

Riêng Ngữ văn, cần hiểu 

được nội dung từng tác phẩm, 
nắm rõ hướng triển khai một 
bài văn nghị luận và cách trình 
bày hợp lý, khoa học. “Đặc 
biệt, giai đoạn nước rút này 
cần luyện tập thật nhiều để rèn 
luyện tư duy viết bài và làm 
quen áp lực phòng thi”, Thành 
chia sẻ.

Không đâm đầu câu khó,
không đánh rơi điểm câu dễ

Lê Minh Thành hiện theo 
học ngành Y đa khoa, Trường 
ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, 
góp ý: Khối B có hai môn Hóa 

khó nếu còn ít thời gian mà hãy 
kiểm tra lại những câu đã làm. 

Với môn Toán, phân bổ thời 
gian làm bài hợp lý: Câu dễ làm 
tối đa 1 phút, câu trung bình tối 
đa 2 phút, câu khó tối đa 3 phút, 
câu rất khó tối đa 5 phút; trường 
hợp không làm được thì bỏ qua 
luôn. Phương pháp giải toán 
linh hoạt kết hợp giải tự luận 
với sử dụng máy tính cầm tay, 
phương pháp loại trừ… để 
tối ưu thời gian làm bài. “Đặc 
biệt làm đến đâu chắc đến đó, 
chất lượng hơn số lượng!”, Bắc 
nhấn mạnh.

Đừng để quá căng thẳng

Thủ khoa khối A1 Nguyễn 
Duy Khang lưu ý các thí sinh 
muốn đạt được số điểm cao 
như 9+ thì trước hết phải nắm 
chắc điểm 7+, 8+. Vậy nên, học 
chắc lý thuyết và các câu hỏi cơ 
bản trước rồi mới bắt đầu tính 
đến vận dụng cao để khi thi 
không bị mất điểm đáng tiếc. 
Nhớ kỹ mục tiêu đặt ra trước 
khi thi. Khi làm bài đủ số điểm 
mình muốn rồi thì nên dừng lại 
kiểm tra kỹ lại đáp án vừa làm, 
chắc chắn rồi mới bắt đầu làm 
tiếp các câu tiếp theo. Ngoài 
ra, khi làm bài thi mạnh dạn bỏ 
qua những câu hỏi không làm 
được, không nên tốn quá nhiều 
thời gian vào 1 câu nhỏ.

Khang lưu ý ngoài việc học, 
các bạn thí sinh cần chú ý đừng 
để đầu óc quá căng thẳng. Một 
thái độ tích cực, không e ngại 
hay sợ hãi sẽ đóng vai trò vô 
cùng quan trọng giúp mình 
hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp 
THPT sắp tới!        MAI HOÀNG 

học và Sinh học có số lượng 
câu lý thuyết khá nhiều nên 
các bạn thí sinh cần đọc kỹ đề 
để né “bẫy” và hạn chế tối đa 
sai sót đáng tiếc. Vì thời gian 
làm bài thi ngắn nên cần để ý 
thời gian thật kỹ, tránh bị câu 
hỏi khó, câu hỏi “lạ” làm bối 
rối, đâm đầu giải mà bỏ qua 
các câu còn lại. 

Đối với môn Toán “khó 
nhằn”, các bạn nên xem lại 
một lượt các định nghĩa để 
tránh nhầm lẫn khái niệm 
dẫn đến mất điểm đáng tiếc. 
Việc áp dụng “mẹo” vào lúc 
thi có thể cải thiện đáng kể độ 
chính xác và thời gian làm bài, 
nhưng không nên phụ thuộc 
hoặc lạm dụng khi chưa vững 
kiến thức.

Chia sẻ “chìa khóa” thành 
công của mình trong kỳ “vượt 
vũ môn” năm 2021, Thành 
gói gọn: “Khi vào phòng thi 
nên làm bài với mục đích tối 
ưu số điểm đạt được, đó là 
không đâm đầu vào câu khó 
khiến phải mất nhiều thời 
gian, không đánh rơi điểm 
ở câu dễ”.

Làm đến đâu chắc đến đó

Là dân chuyên Toán, Hà 
Thanh Bắc nhấn mạnh giai đoạn 
này nên tích cực luyện đề thật 
nhuần nhuyễn với cấu trúc đề 
thi và dạng câu hỏi. Khi luyện, 
tạo một môi trường giống như 
trong phòng thi, bấm đồng hồ, 
nghiêm túc, cẩn thận làm bài 
tránh các lỗi sai không đáng có. 
Sau khi làm xong, tra đáp án, 
tìm các phần kiến thức mình 
mắc sai sót và ôn tập lại phần 
đó. Có thể lập một nhóm bạn để 
cùng nhau làm đề và trao đổi. 

Quá trình làm bài thi, đọc kỹ 
đề, cẩn thận, nhất là câu lý thuyết, 
làm chắc những câu hỏi ở mức 
độ nhận biết, thông hiểu; không 
nên đâm đầu vào các câu hỏi 
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Bình Định

(BĐ) - Theo kế hoạch tuyển sinh của 
các huyện, thị xã, thành phố, từ ngày 
20.6, các trường mầm non, tiểu học và 
THCS trên địa bàn tỉnh bắt đầu triển khai 
nhận hồ sơ tuyển sinh bằng hình thức xét 
tuyển các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 
năm học 2022 - 2023. Thời gian nhận hồ 
sơ kéo dài đến ngày 23.7.2022.  

Theo kế hoạch, trên cơ sở điều tra độ 
tuổi học sinh, phòng GD&ĐT huyện, thị 
xã, thành phố chỉ đạo các trường mầm 
non, mẫu giáo chuẩn bị mọi điều kiện 
về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, để 
tuyển sinh. Các quy định về địa bàn 
tuyển sinh, số lượng tuyển sinh, điều 
kiện dự tuyển, cách thức tổ chức tuyển 

sinh, hồ sơ dự tuyển... thực hiện như năm 
học 2021 - 2022.

Lưu ý đối với tuyển sinh lớp 1 các 
trường tiểu học, chỉ nhận những trẻ 6 
tuổi trở lên (sinh từ năm 2016 trở về 
trước); còn chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 là 
100% số học sinh đã hoàn thành chương 
trình tiểu học.                      H.ANH

(BĐ) - Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Đức 
Tuấn đã ra quyết định thành lập tổ trực 
thanh tra, kiểm tra và đường dây nóng 
của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo đó, tổ trực thanh tra thi có 3 
thành viên, do ông Lê Văn Tư - thanh 
tra viên Sở GD&ĐT, làm tổ trưởng. Tổ 
trực thanh tra thi thực hiện nhiệm vụ 
theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về 
công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp 
THPT năm 2022 và các quy định của Nhà 
nước. Hai số điện thoại đường dây nóng 
kỳ thi: 0905.725.872; 0983.566.545.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022 diễn ra hai ngày thi chính 
thức từ 7 - 8.7. Bình Định có 18.601 thí 
sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp, toàn 
tỉnh có 1 hội đồng thi, với 43 điểm thi 
(796 phòng thi).                        THU HIỀN

Lập đường dây nóng 
về thi tốt nghiệp 
THPT năm 2022

Từ ngày 20.6, nhận hồ sơ tuyển sinh 
vào mầm non, lớp 1, lớp 6

(BĐ) - Trường ĐH Quy Nhơn vừa 
tổ chức tổng kết và trao thưởng cho 
đội tuyển của trường tham dự Kỳ thi 
Olympic Toán học sinh viên, học sinh 
toàn quốc năm 2022, biểu dương và 
động viên các sinh viên đạt thành tích 
xuất sắc trong kỳ thi. 

Theo đó, đội tuyển của trường có 
7 sinh viên thuộc hai ngành Toán ứng 

dụng và Sư phạm Toán, dự thi ở 2 môn 
thi Đại số và Giải tích (mỗi môn có 5 
sinh viên dự thi); kết quả đã đạt thành 
tích xuất sắc với 10 giải thưởng, gồm 2 
giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải 
khuyến khích. Đáng chú ý, sinh viên 
Trà Trần Quý Thiên (Sư phạm Toán) 
xuất sắc giành giải nhất ở cả hai môn 
thi Đại số và Giải tích. 

Kỳ thi năm nay diễn ra bằng hình 
thức trực tuyến, do Hội Toán học 
Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, 
Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam 
và Trung ương Hội Sinh viên Việt 
Nam tổ chức. Đây là kỳ thi có uy 
tín và là sân chơi Toán học lớn nhất 
dành cho sinh viên và học sinh trên 
cả nước.         M.HOÀNG 

Khen thưởng đội tuyển Olympic Toán học sinh viên

Nước rút luyện đề, rèn “chiến thuật” làm bài
Để đạt điểm số tối đa theo năng lực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, các thủ khoa khối cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp 

THPT 2021 và thủ khoa đại học 2021 khuyên thí sinh tận dụng giai đoạn nước rút để luyện đề và tập dượt thành 
thạo “chiến thuật” làm bài thi.

Học sinh lớp 12 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.                             Ảnh: M.H
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GIẢI BOXING ĐẠI HỘI TDTT TOÀN TỈNH NĂM 2022:

Nhiều đơn vị gặp khó!
Ngày 24.6, Giải boxing Đại hội TDTT 
toàn tỉnh năm 2022 sẽ chính thức 
khai mạc. Tuy nhiên, vì những lý 
do khác nhau, nhiều đơn vị, địa 
phương đang không thực sự tự tin 
về lực lượng để đạt thành tích như 
mong muốn.

Các VĐV thuộc CLB Nguyễn Thế Quyền tích cực tập luyện chuẩn bị cho Giải boxing Đại hội TDTT toàn 
tỉnh năm 2022.             Ảnh: HOÀNG QUÂN

Giải boxing Đại hội TDTT toàn tỉnh 
năm 2022 sẽ được tổ chức tại TP Quy 
Nhơn từ ngày 24 - 29.6. Giải tổ chức thi 
đấu 16 hạng cân (nam, nữ), các đơn vị 
được phép đăng ký tối đa các nội dung. 
Theo ông Lục Văn Dũng, Trưởng phòng 
Quản lý TDTT (Sở VH&TT), hiện phong 
trào boxing toàn tỉnh còn chưa phát triển 
mạnh nên số lượng VĐV đăng ký tham 
gia không nhiều như dự kiến.

Có hơn 1 tháng tập trung cho giải, 
đội tuyển boxing TP Quy Nhơn được coi 
là một trong những đội có sự chuẩn bị 
kỹ về chuyên môn. Trong đó, lực lượng 
VĐV chủ lực đến từ các CLB: Đặng Hiếu 
Hoan, Nguyễn Thanh Vũ và Nguyễn 
Thế Quyền. 

Võ sư Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch 
Hội Võ thuật TP Quy Nhơn, cho biết: 
“Để chuẩn bị cho Giải boxing Đại hội 
TDTT toàn tỉnh năm 2022, chúng tôi đã 
tiến hành tuyển chọn lực lượng VĐV từ 
các CLB. Sau đó, cho thi đấu để chọn ra 
những VĐV có tố chất tốt để có kế hoạch 
tập luyện riêng. Thời gian gián đoạn do 
dịch Covid-19 ảnh hưởng khá nhiều đến 
phong độ các VĐV, nhưng hy vọng các 
em sẽ thể hiện tối đa khả năng để đoạt 
thành tích cao tại giải lần này”.

Từng là thành viên đội tuyển boxing 
và đội tuyển võ cổ truyền Bình Định, sau 
khi nghỉ thi đấu, Nguyễn Thế Quyền mở 
CLB võ thuật tại Nhà Văn hóa lao động 
tỉnh. Tại Giải boxing Đại hội TDTT toàn 
tỉnh năm 2022, CLB Nguyễn Thế Quyền 
đóng góp 5 VĐV cho đội tuyển TP Quy 
Nhơn. HLV Nguyễn Thế Quyền chia 

sẻ: “Năm nay CLB chúng tôi chỉ giới 
thiệu những VĐV trẻ tham dự giải, do 
nhiều em tập lâu năm đã đi học hoặc 
làm ở xa. Chưa có nhiều kinh nghiệm 
thi đấu, nên rất khó nói được khả năng 
cạnh tranh thứ hạng cao của các em. Dù 
vậy, chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức 
để đóng góp vào thành tích chung của 
TP Quy Nhơn”.

Tương tự, huyện Tuy Phước vốn có 
nhiều CLB, võ đường có bề dày thành 
tích trong đào tạo, huấn luyện VĐV 
boxing nhưng cũng không có được sự 
chuẩn bị tốt ở giải lần này. Ông Đặng 
Hiếu Hân, Phó Giám đốc Trung tâm 
VH-TT&TT huyện Tuy Phước, cho biết: 
“Phần lớn các võ đường, CLB trên địa 
bàn huyện hiện nay đều tập trung đào 
tạo VĐV võ cổ truyền, kickboxing nên 
phong trào boxing có phần trầm lắng. 
Lực lượng VĐV của tuyển boxing chủ 
yếu được lấy từ CLB Trần Học. Năm nay, 
chúng tôi chỉ tham gia khoảng 6 hạng 
cân nên không đặt mục tiêu cụ thể”.

Dù có nhiều võ đường đang hoạt 

động tích cực, nhưng huyện Tây Sơn 
cũng chưa có sự chuẩn bị tốt cho giải lần 
này, khi các CLB, võ đường đều không 
chuyên tâm vào bộ môn boxing. Theo 
anh Trần Thanh Tùng, Thư ký Hội Võ 
thuật huyện Tây Sơn, năm nay lực lượng 
của huyện chỉ tham gia khoảng 7 - 8 
hạng cân. Trong đó không có nhiều VĐV 
được kỳ vọng giành thứ hạng cao.

Trong khi đó, TX An Nhơn được coi là 
một trong những đơn vị có truyền thống 
ở môn boxing, nhưng cũng gặp không 
ít khó khăn. Anh Dương Đắc Chí, cán 
bộ Trung tâm VH -TT&TT TX An Nhơn, 
cho biết: “Điều lệ giải năm nay chốt thời 
gian khai mạc giải từ ngày 10.6, nhưng 
sau đó lùi lại đến ngày 24.6. Điều này 
khiến chúng tôi bị động trong khâu tập 
trung lực lượng, vì nhiều VĐV hộ khẩu 
An Nhơn được gọi từ các tỉnh về đã phải 
quay lại làm việc sau khi giải bị hoãn. 
Không chỉ có lực lượng chưa tốt như 
mong muốn, chúng tôi còn phải lo vấn 
đề kinh phí khi giải lùi thời gian tổ chức”.

HOÀNG QUÂN

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

Bình Định có 
46 VĐV tranh tài

(BĐ) - Giải vô địch trẻ và thiếu 
niên võ cổ truyền toàn quốc năm 2022 
đã khai mạc ngày 20.6 tại Trung tâm 
Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh 
Đồng Nai. 

Giải năm nay có số lượng VĐV 
tham dự đông nhất từ trước tới nay 
với trên 500 VĐV nam, nữ lứa tuổi từ 
6 - 17 đến từ 32 đoàn. Các võ sĩ tranh 
nhau 43 bộ huy chương nội dung đối 
kháng và 43 bộ huy chương quyền và 
đối luyện. Trong đó, VĐV nam, nữ thi 
đấu đối kháng theo 3 nhóm tuổi: 12 - 
13 tuổi, 14 - 15 tuổi và 16 - 17 tuổi; VĐV 
thi đấu biểu diễn quyền (bài tự chọn) 
và đối luyện có độ tuổi từ 6 - 17. Riêng 
các VĐV biểu diễn bài quyền quy định 
thi đấu theo các nhóm tuổi: 6 - 11 tuổi, 
12 - 14 tuổi, 15 - 17 tuổi…

Tại giải này, đoàn Bình Định có 46 
VĐV, 4 HLV tham gia, trong đó có 30 
VĐV thuộc đội tuyển và 16 VĐV thuộc 
các vệ tinh.

Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 26.6.
LÊ NA

Kình ngư Italy 
phá kỷ lục thế giới 

Thomas Ceccon là kình ngư Italy 
thứ hai lập kỷ lục thế giới, khi đoạt 
HCV 100 m ngửa tại FINA World 
Championships hôm 20.6. 

Ceccon chỉ có thành tích cao thứ hai 
ở bán kết, còn Ryan Murphy mới được 
chú ý hơn cả khi anh giữ kỷ lục thế 
giới nội dung này - với 51,85 giây - từ 
Olympic 2016. Vào chung kết, sau 
50 m đầu tiên, Murphy dẫn đầu với 
thành tích 25,02 giây, nhanh hơn kỷ 
lục thế giới 0,11 giây. Ceccon, khi đó, 
chậm hơn Murphy 0,12 giây. Nhưng 
bất ngờ tới ở khoảng 25 m cuối, khi 
Ceccon vượt lên dẫn đầu, rồi chạm 
đích với kết quả 51,6 giây - nhanh 
hơn kỷ lục thế giới 0,25 giây. Còn 
Murphy về đích với thời gian 51,97 
giây. Ceccon tỏ ra bình thản khi biết 
anh phá kỷ lục thế giới đầu tiên tại 
giải năm nay. 

Kình ngư 21 tuổi thành người 
Italy thứ hai phá kỷ lục bơi thế giới, 
sau Giorgio Lambert ở nội dung 200 
m tự do giai đoạn 1989 - 1999. Ceccon 
cũng là người Italy đầu tiên vô địch 
thế giới một nội dung bơi ngửa.

Trong ngày 20.6, các kình ngư 
Việt Nam đều không vượt qua vòng 
loại. Phạm Thanh Bảo đứng thứ 37 
nội dung 50 m ếch, Hồ Nguyễn Duy 
Khoa đứng thứ 32 ở 200 m bướm, còn 
Nguyễn Hữu Kim Sơn giữ vị trí 25 nội 
dung 800 m tự do.

(Theo VnE)

Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc 2022 chốt thời điểm tổ chức
Theo thông báo từ Liên đoàn Boxing 

Việt Nam (VBF), giải vô địch Boxing trẻ 
toàn quốc 2022 đã được điều chỉnh thời 
gian diễn ra để phù hợp với bối cảnh 
hiện tại.

Ban đầu, giải vô địch Boxing trẻ toàn 
quốc 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 1 
- 15.7 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk 
Lắk. Nhưng trong bối cảnh SEA Games 
31 vừa khép lại, cũng như lịch thi vào 

lớp 10, thi tốt nghiệp THPT quốc gia 
điều chỉnh khiến các giải thể thao cũng 
phải lùi lịch.

Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn 
quốc 2022 là một trong những giải võ 
thuật đầu tiên công bố thông tin lùi lịch 
thi đấu. Theo đó, giải được lùi từ cuối 
tháng 6 (ngày 12 - 22.6) sang đầu tháng 
7 (ngày 1 - 10.7). Điều này khiến cho 
Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc 2022 

cũng phải thay đổi theo. Thông báo từ 
Liên đoàn Boxing Việt Nam (VBF) cho 
biết căn cứ vào tình hình thực tế, Giải vô 
địch Boxing trẻ toàn quốc 2022 sẽ diễn 
ra từ ngày 9.7 đến 24.7 tại Nhà thi đấu 
TDTT tỉnh Đắk Lắk. Ban tổ chức tiếp 
nhận đăng ký chính thức của các đoàn 
vào sáng 9.7, bốc thăm xếp lịch vào ngày 
hôm sau.

(Theo thethao.vn)

Quách Thị Lan chờ thị thực đi Mỹ dự giải điền kinh thế giới 2022
Theo quyết định của Tổng cục 

TDTT, Quách Thị Lan và chuyên gia 
Vladimir Simeonov sẽ được cử sang 
Mỹ dự giải điền kinh thế giới 2022 
từ ngày 14 -  25.7. Nữ tuyển thủ quê 
Thanh Hóa và HLV của mình hiện đã 
làm xong đơn xin thị thực (visa) Mỹ và 
đang chờ lịch hẹn phỏng vấn. Quách 
Thị Lan nhận được suất đặc cách tham 
dự giải điền kinh thế giới 2022 do 
World Athletics quy định: Những 
quốc gia không có VĐV đạt chuẩn 
dự giải thế giới, sẽ được trao một suất 
đặc cách duy nhất. Ông Nguyễn Mạnh 
Hùng, phụ trách bộ môn điền kinh 
Tổng cục TDTT, Tổng Thư ký Liên 

đoàn Điền kinh Việt Nam, cho biết 
Liên đoàn đã chọn Quách Thị Lan và 
hoàn tất quyết định cử nữ VĐV sinh 
năm 1995 đi Mỹ.

Lan sẽ được đăng ký thi đấu 400 m 
rào, nội dung sở trường của cô. Đây 
cũng là nội dung mà Lan từng giành 
HCV ASIAD 2018 tại Indonesia. Mới 
đây nhất, Lan cũng giành HCV chạy 
400 m rào nữ SEA Games 31 trên sân 
Mỹ Đình với thông số 56 giây 32 
(56.32). Trước đây, tháng 7.2021 (lùi 
do dịch Covid-19), Lan và chuyên gia 
người Bulgaria cũng là đại diện duy 
nhất của điền kinh Việt Nam tham dự 
Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. Cô 

gái 27 tuổi cũng tham dự nội dung 
400 m rào và lọt vào bán kết. Mỹ là 
quốc gia mà Lan đã từng đặt chân đến 
cách đây 7 năm. Vào khoảng thời gian 
tháng 4.2015 đến tháng 8.2016, Lan 
từng cùng anh trai Quách Công Lịch 
đến Florida tập huấn hơn một năm.

Giải điền kinh vô địch thế giới 2022 
có tên World Athletics Championships 
Oregon22 sẽ được tổ chức tại bang 
Oregon từ 15 - 24.7. Theo lịch, Quách 
Thị Lan sẽ thi đấu vòng loại 400 m rào 
nữ vào ngày 19.7. Nếu vượt qua vòng 
loại, Lan sẽ bước vào bán kết (ngày 
20.7), còn lượt chạy chung kết diễn ra 
ngày 22.7.            (Theo webthethao.vn)

Thomas Ceccon xuất phát phần thi chung kết bơi 
100 m ngửa nam ở giải thế giới tại Budapest, 
Hungary hôm 20.6.             Ảnh: La Presse
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Bình Định

Chú trọng phát triển đảng 
trong hội viên nông dân

Thời gian qua, bên cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, các cấp hội nông dân trong 
tỉnh còn quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng hội viên nông dân ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết 
nạp. Việc được kết nạp vào Đảng giúp nông dân tự tin hơn, phát huy tính tiên phong, gương mẫu 
trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Vĩnh Thạnh (giữa) trao đổi về kỹ thuật trồng ớt thâm canh với các 
hội viên nông dân thôn Tiên An, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh.                                                  Ảnh: N.H

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh Quách Hồng Dục, để làm tốt công 
tác phát triển đảng viên từ lực lượng 
hội viên nông dân, Ban Thường vụ 
Hội thường xuyên chỉ đạo các cấp hội 
nông dân trong tỉnh đẩy mạnh tuyên 
truyền, giáo dục chính trị, nhận thức 
về Đảng cho hội viên nông dân; đa 
dạng hóa các hình thức tập hợp, vận 
động nông dân tham gia vào Hội, 
thông qua đó phát hiện các nhân tố 
tích cực, hội viên ưu tú để bồi dưỡng, 
phát triển Đảng. 

Các huyện, thị, thành hội và cơ sở 
hội đã tích cực chỉ đạo các chi, tổ hội, 
CLB nông dân thực hiện đồng bộ các 
giải pháp để xét chọn hội viên nông 
dân ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng 
nhận thức về Đảng, các lớp học tập, 
quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, Nhà nước và hội cấp 
trên. Chú trọng nâng cao chất lượng 
các phong trào thi đua yêu nước của 
hội; xây dựng và nhân rộng các mô 
hình chi, tổ hội nghề nghiệp, các tổ 
hợp tác, HTX, CLB nông dân… 

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tích 
cực, chủ động tham mưu, đề xuất với 
cấp ủy đảng cùng cấp chỉ đạo nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội; 
phân công đảng viên theo dõi, hướng 
dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú là hội 
viên nông dân, tạo điều kiện thuận lợi 
để hội viên rèn luyện, phấn đấu, đứng 
vào hàng ngũ của Đảng.

Nhờ đó, số hội viên nông dân ưu tú 
được kết nạp vào Đảng tăng dần qua 
mỗi năm. Riêng trong năm 2021, toàn 
tỉnh có 167 hội viên nông dân được kết 
nạp Đảng. Tính chung trong giai đoạn 
2010 - 2021, toàn tỉnh có 2.137 hội viên 
nông dân ưu tú được kết nạp; nâng 
tổng số đảng viên là hội viên nông dân 
toàn tỉnh hiện nay lên 12.149 người 
(chiếm 5,52% tổng số hội viên nông 
dân toàn tỉnh). 

Ông Lê Văn Xinh, Phó Chủ tịch 
Hội Nông dân huyện Vĩnh Thạnh, cho 
biết: Thời gian qua, các cấp hội nông 
dân huyện Vĩnh Thạnh luôn phối hợp 
chặt chẽ với các cấp ủy đảng, tích cực 

Đơn giản hóa thủ tục tiếp nhận hồ sơ 
thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng rôn 

(BĐ) - Phương án đơn giản hóa 
thủ tục hành chính (TTHC) trong 
lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở VH&TT 
vừa được UBND tỉnh thông qua. 

Theo đó, thủ tục “Tiếp nhận hồ 
sơ thông báo sản phẩm quảng cáo 
trên bảng quảng cáo, băng rôn” sẽ 
cắt giảm thành phần hồ sơ: Bản 
sao giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh của người kinh doanh dịch 
vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh của người 

quảng cáo trong trường hợp tự thực 
hiện quảng cáo. 

Về lợi ích phương án đơn giản 
hóa, đối với TTHC do Sở VH&TT 
giải quyết, chi phí tiết kiệm cho cơ 
quan, đơn vị dự kiến gần 8,8 triệu 
đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí 
2%; đối với TTHC do UBND TP Quy 
Nhơn giải quyết, chi phí tiết kiệm 
cho cơ quan, đơn vị dự kiến hơn 6,5 
triệu đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi 
phí 2,16%.                          

V.TRANG

giới thiệu hội viên nông dân ưu tú 
cho Đảng xem xét kết nạp, coi đây là 
nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây 
dựng Đảng.

Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội 
nông dân trong huyện đã giới thiệu 
42 cán bộ, hội viên nông dân ưu tú 
cho Đảng xem xét kết nạp và có 34 
cán bộ, hội viên đã được kết nạp. 
Riêng trong năm 2021, toàn huyện 
kết nạp Đảng được 10 cán bộ, hội viên  
nông dân. 

“Các đảng viên được kết nạp từ 
hội viên nông dân đều là những người 
tiên phong, gương mẫu trong các 
hoạt động của hội. Họ còn là những 
tuyên truyền viên tích cực hướng dẫn 
các tiến bộ KHKT cho các hội viên 
khác học tập, làm theo”, ông Xinh  
khẳng định.

Đảng viên Trịnh Xuân Lời, hội 
viên nông dân ở thôn Tiên An (xã 
Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh), luôn 
ý thức phải gương mẫu trong mọi 
phong trào của hội và địa phương; 
phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, 
phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống gia đình để làm gương cho bà 

con trong thôn noi theo. Gia đình 
ông đang thực hiện mô hình kinh 
tế vườn, ao, chuồng, kết hợp trồng 
rừng, mỗi năm có lợi nhuận trên 200 
triệu đồng, tạo việc làm cho 15 - 20 
lao động, với thu nhập bình quân gần  
6 triệu đồng/người/tháng. Tham gia 
chương trình xây dựng nông thôn 
mới ở địa phương, gia đình ông tự 
nguyện hiến 200 m2 đất nông nghiệp 
để làm đường giao thông nông thôn.

Ông Quách Hồng Dục đánh giá: 
Các đảng viên là hội viên nông dân 
đã phát huy tốt vai trò tiền phong, 
gương mẫu; tích cực tham gia các 
phong trào thi đua yêu nước do hội 
và địa phương phát động; là lực 
lượng nòng cốt, đi đầu trong tham 
gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ 
môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, họ 
tích cực hỗ trợ, giúp đỡ về cây trồng, 
vật nuôi, phân bón, vốn, KHKT, kinh 
nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, 
giúp các hội viên nông dân nghèo 
từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn 
định cuộc sống.

NGUYỄN HÂN

Triển khai Báo cáo 
về chuyển đổi số 
đối với chuyên đề 
dịch vụ công trực tuyến

(BĐ) - Ngày 18.6, Chủ tịch UBND 
tỉnh ký ban hành Công văn số 3406/
UBND-KSTT chỉ đạo triển khai Báo 
cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển 
đổi số đối với chuyên đề dịch vụ công 
trực tuyến (DVCTT).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các 
cơ quan Trung ương đóng trên địa 
bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố phổ biến, tuyên truyền nội 
dung Báo cáo số 13/BC-UBQGCĐS 
ngày 3.6.2022 của Ủy ban Quốc gia về 
chuyển đổi số chuyên đề DVCTT đến 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, tiếp 
tục triển khai các biện pháp, giải pháp 
cung cấp hiệu quả DVCTT mức độ 4 
trong giải quyết thủ tục hành chính tại 
cơ quan, đơn vị, địa phương.   

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp thực 
hiện thông tin, tuyên truyền nội dung 
Báo cáo cho đội ngũ cán bộ đoàn và 
ĐVTN trên địa bàn tỉnh; nhằm nâng 
cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của 
DVCTT đối với công tác chuyển đổi 
số nói chung, góp phần phục vụ hiệu 
quả cho việc triển khai thực hiện Đề 
án “Phát huy vai trò của ĐVTN trong 
việc thực hiện DVCTT mức độ 3, mức 
độ 4 giai đoạn 2022 - 2027”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở 
TT&TT, Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan đẩy nhanh tiến độ tham mưu 
xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung 
của tỉnh và đẩy mạnh việc cung cấp 
DVCTT mức độ 4, góp phần thực hiện 
hiệu quả Kế hoạch số 59/KH-UBND 
ngày 25.4.2022 của UBND tỉnh về triển 
khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU 
ngày 20.9.2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số 
tỉnh Bình Định đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030.

Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về 
chuyển đổi số đối với chuyên đề 
DVCTT đã khái quát tình hình cung 
cấp DVCTT hiện nay; ý nghĩa của 
DVCTT đối với công tác chuyển đổi 
số; lợi ích, thành quả từ việc triển khai 
thành công DVCTT tại một số quốc 
gia trên thế giới. Ủy ban Quốc gia về 
chuyển đổi số cũng kiến nghị Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo một số nội 
dung nâng cao hiệu quả DVCTT trong 
thời gian đến.      

MAI LÂM

(BĐ) - Theo Quyết định số 264/QĐ-
SNV ban hành Quy định danh mục 
và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 
công tác đối với công chức, viên chức 
(CC, VC) của Sở Nội vụ, có 12 vị trí 
công tác trên 3 lĩnh vực (tổ chức cán 
bộ; công tác thanh tra, tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 
chống tham nhũng; quản lý ngân sách, 
tài sản trong cơ quan, đơn vị) thuộc 
diện định kỳ phải chuyển đổi. Thời 
hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 
đối với CC, VC trực tiếp tiếp xúc và 
giải quyết công việc từ đủ 3 - 5 năm. 

Trong năm 2022, dự kiến, số lượng 

CC, VC sẽ chuyển đổi từ 4 - 5 người, 
thực hiện trong tháng 7.

Việc chuyển đổi vị trí công tác 
nhằm tạo điều kiện, môi trường cho 
CC, VC được rèn luyện, thành thạo 
kỹ năng, phương pháp làm việc, tinh 
thông, chuyên nghiệp trong thực hiện 
nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực, vị trí khác 
nhau. Đồng thời, khắc phục tình trạng 
CC, VC giữ một nhiệm vụ, vị trí việc 
làm quá lâu, dễ dẫn đến bảo thủ, trì 
trệ; giúp CC, VC chủ động, đổi mới, 
sáng tạo; phòng ngừa, ngăn chặn các 
hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng… 

HOÀI NHÂN

Sở Nội vụ sẽ chuyển đổi vị trí công tác 
4 - 5 công chức, viên chức trong năm 2022
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Từng bước phát triển 
trang trại gắn với 
mục tiêu sản xuất 
quy mô lớn

Bộ NN&PTNT đang lấy ý 
kiến của nhân dân đối với dự 
thảo Nghị định về chính sách 
khuyến khích phát triển kinh 
tế trang trại.

Theo Bộ NN&PTNT, hiện 
cả nước có 19.667 trang trại 
đạt tiêu chí quy định. Các 
trang trại đã cung cấp một 
số lượng lớn giá trị sản phẩm 
nông nghiệp cho thị trường 
và đóng góp rất lớn cho nền 
kinh tế quốc dân. Kinh tế 
trang trại đã thúc đẩy việc 
khai thác diện tích đất trống, 
đồi núi trọc, đất hoang hóa 
vào sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp và nuôi thủy 
sản, nâng cao hiệu quả sử 
dụng đất. Việc sản xuất kinh 
doanh của nhiều trang trại đã 
áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 
tiên tiến, phù hợp với từng 
loại hình, đã tạo ra được quy 
mô sản xuất tập trung, tăng 
năng suất và chất lượng sản 
phẩm. Sản phẩm hàng hóa và 
thu nhập của các trang trại 
ngày một nâng cao nhờ việc 
ứng dụng KHKT vào sản xuất. 
Nhiều trang trại đã liên kết 
với DN để bao tiêu sản phẩm 
đầu ra cho trang trại và bà con 
nông dân…

Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT 
cho rằng, các trang trại hiện 
nay phát triển còn mang tính 
tự phát, không có quy hoạch 
bài bản, quy mô sản xuất (đất 
đai, lao động và doanh thu) 
của trang trại nhìn chung 
còn nhỏ, sản phẩm không đa 
dạng, hiệu quả kinh tế chưa 
cao; hệ thống cơ chế, chính 
sách phát triển kinh tế trang 
trại còn tản mạn, chưa cụ 
thể, tính khả thi khi áp dụng 
trong thực tế thấp. Do đó, 
việc ban hành Nghị định sẽ 
tạo điều kiện khuyến khích 
phát triển toàn diện kinh tế 
trang trại. 

(Theo kinhte&dubao, NNVN)

Sau hơn 9 năm phấn đấu, xã Cát 
Chánh (huyện Phù Cát) đã đạt chuẩn 
nông thôn mới. Đây là kết quả của những 
nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền 
và người dân nơi đây khi biết khơi dậy 
tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng, 
thế mạnh của địa phương.

Xác định xây dựng nông thôn mới 
(XDNTM) là nhiệm vụ chính trị, thúc 
đẩy KT-XH phát triển, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho người 
dân, nên ngay từ khi bắt tay thực hiện, 
Đảng bộ, chính quyền xã Cát Chánh 
đã tiến hành xây dựng các kế hoạch, lộ 
trình cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, 
hội viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, 
trách nhiệm trong việc đóng góp sức 
người, sức của cùng tham gia XDNTM.  

Sau nhiều năm nỗ lực vượt khó 
cùng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu 
quả đến nay, diện mạo xã Cát Chánh 
đã chuyển biến tích cực. Những con 
đường đất lầy lội mỗi khi trời mưa 

Cát Chánh và niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới

ngày nào giờ đây đã được bê tông hóa, 
nhựa hóa phẳng phiu, tạo thuận lợi cho 
nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, 
nông sản, giao thương, góp phần phát 
triển KT-XH.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế về 
sản xuất nông nghiệp, xã đã tập trung 

chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi; 
khuyến khích nông 
dân ứng dụng tiến bộ 
KHKT vào sản xuất 
để nâng cao năng 
suất, chất lượng và 
hiệu quả kinh tế. Đến 
nay, xã chỉ còn 69 hộ 
nghèo, chiếm 3,68%, 
giảm 17,75% so với 
năm 2011; thu nhập 
bình quân đạt trên 
42 triệu đồng/người/
năm, tăng 28,7 triệu 
đồng/người/năm so 
năm 2011. 

Kinh tế phát triển đã tạo tiền đề để 
địa phương huy động có hiệu quả các 
nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng, nhất là các công trình phúc 
lợi công cộng. Với phương châm “nhà 
nước và nhân dân cùng làm”, hơn  
9 năm qua, ngoài các nguồn vốn đầu tư 

từ ngân sách nhà nước, xã đã vận động 
DN, nhân dân đóng góp gần 800 triệu 
đồng để xây dựng nhiều công trình an 
sinh xã hội. 

Chia sẻ về vấn đề này, ông Lương 
Kim Anh, ở thôn Vân Triêm, cho biết: 
“Ban đầu nghe nói nhân dân là chủ 
thể trong XDNTM, tôi và bà con xung 
quanh cũng chưa hiểu lắm. Nhưng sau 
nhiều lần được tuyên truyền, chúng tôi 
biết XDNTM là mình làm vì lợi ích của 
chính mình. Từ đó chúng tôi tích cực 
phát quang cho đường xanh, sạch, đẹp; 
hiến đất mở đường; giữ gìn vệ sinh môi 
trường... Bản thân tôi ngoài việc hiến 
đất làm đường còn hăng hái đóng góp 
cho công trình thắp sáng đường quê và 
một số công trình thiết yếu khác.

Chương trình mục tiêu quốc gia 
XDNTM đã thực sự tạo động lực lớn để 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của 
xã Cát Chánh tiếp tục chung tay phát 
triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

LƯƠNG NGỌC TẤN

Nhờ tích cực XDNTM, xã Cát Chánh đã xây dựng khá hoàn chỉnh hệ thống 
kênh mương bê tông, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất. Ảnh: L.N.T

Toàn tỉnh bước vào vụ sản 
xuất Hè Thu năm 2022 với thuận 
lợi khá lớn là nguồn nước dồi 
dào, đảm bảo tưới tiêu ổn định; 
nguồn cung vật tư nông nghiệp 
đầy đủ. Tuy nhiên sau đó thời 
tiết biến động thất thường, giá 
nhiều loại vật tư nông nghiệp 
tăng cao. Để giúp nông dân an 
tâm sản xuất, Sở NN&PTNT 
giao Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật, các trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp địa phương và 
chính quyền các cấp triển khai 
lịch thời vụ phù hợp với đặc 
thù riêng của địa phương, đẩy 
nhanh tiến độ gieo sạ để tận 
dụng được nguồn nước tưới. 

Theo Sở NN&PTNT, vụ Hè 
Thu toàn tỉnh gieo sạ 42.378 ha 
lúa. Về cây trồng cạn đã gieo 
trồng đảm bảo theo kế hoạch 
đề ra, cụ thể: Bắp 1.874 ha, đậu 
phụng 1.198 ha, mè 1.743 ha, 
rau các loại 3.278 ha, đậu các 
loại 414 ha. Vụ Hè Thu năm 
2022, toàn tỉnh triển khai 118 
cánh đồng mẫu lớn sản xuất 
lúa và đậu phụng, trong đó 
có 111 cánh đồng mẫu lớn sản 
xuất lúa với diện tích 5.509 ha, 
7 cánh đồng mẫu lớn sản xuất 
đậu phụng, diện tích 302 ha. 
Đồng thời tiếp tục duy trì 8 dự 
án cánh đồng lớn, dự án cánh 
đồng liên kết sản xuất lúa giống 
với diện tích 982 ha, tổng số hộ 
dân tham gia 4.283 hộ.

Cùng với đó, dự báo những 
nguy cơ xuất hiện sâu bệnh 
hại, ngay từ đầu vụ, ngành 
NN&PTNT có khuyến cáo đầy 
đủ cho nông dân trong công 
tác phòng trừ sâu bệnh. Trong 
đó, với cây lúa vụ Hè Thu xuất 
hiện một số đối tượng gây hại 
như bọ trĩ, ốc bươu vàng, sâu 

CHĂM SÓC CÂY  TRỒNG, PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI VỤ HÈ THU NĂM 2022:

Tích cực phòng trừ sâu bệnh, 
đảm bảo năng suất tốt

Để đảm bảo cho vụ Hè Thu năm 2022 ổn định về cả năng suất, sản lượng và bù đắp cho phần thiệt hại trong vụ 
Đông Xuân, ngành NN&PTNT đôn đốc, hướng dẫn nông dân thực hiện đầy đủ các khuyến cáo chăm sóc cây trồng, 
theo dõi tình hình thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại.

Nông dân huyện Tây Sơn 
phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa 
vụ Hè Thu năm 2022.   Ảnh: MINH NGỌC

keo... Các đối tượng này phát 
sinh cục bộ, ngành NN&PTNT 
đã phát hiện và kịp thời khoanh 
vùng, kiểm soát và hướng dẫn 
biện pháp phòng trừ. Với các 
cây trồng cạn, Sở NN&PTNT 
giao Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật, Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh phối hợp với các 
trung tâm dịch vụ nông nghiệp 
ở địa phương triển khai các 
mô hình chuyển giao kỹ thuật 
trong sản xuất như mô hình 
quản lý dịch hại tổng hợp IPM 
trên cây bắp, mô hình sản xuất 
thâm canh cây đậu phụng, bắp, 
mè hợp chuẩn VietGAP, theo 
hướng hữu cơ, từng bước hạn 
chế các sâu bệnh hại, giảm dần 
việc sử dụng các hóa chất nông 
nghiệp vô cơ.

Theo ông Lê Hà An, Trưởng 
Phòng NN&PTNT huyện Tây 
Sơn, đến nay, Phòng phối hợp 
hướng dẫn các địa phương 
trong chăm sóc cây trồng, 

phòng trừ sâu bệnh hại vụ Hè 
Thu. Mấy năm gần đây, nhờ 
được hệ thống kênh tưới Văn 
Phong, Thượng Sơn đảm bảo 
nước tưới, chính quyền và 
ngành Nông nghiệp chủ động 
lên kế hoạch hướng dẫn các 
HTX, nông dân trên địa bàn 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
cạn, tích cực áp dụng các tiến 
bộ KHKT, công nghệ để tăng 
năng suất, sản lượng, chất 
lượng nông sản; qua đó tăng 
hiệu quả kinh tế và lợi nhuận.

Trong khi đó, “vựa lúa” 
Tuy Phước tập trung duy trì 
các cánh đồng lớn, cánh đồng 
liên kết sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông sản. Theo lãnh 
đạo ngành Nông nghiệp huyện 
Tuy Phước, nhiều năm qua địa 
phương không còn mở rộng các 
vùng sản xuất, thay vào đó đầu 
tư áp dụng tiến bộ KHKT, thâm 
canh lúa cải tiến theo phương 
pháp SRI để tăng năng suất, 

chất lượng, giảm chi phí đầu 
vào. Với rau màu, tập trung cho 
các vùng rau để phát triển rau 
an toàn hợp chuẩn VietGAP.

Theo ông Kiều Văn Cang, 
Chi cục trưởng Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật, trên cơ 
sở theo dõi tiến độ phát triển 
của cây trồng, Chi cục tham 
mưu Sở NN&PTNT ban hành 
lịch thời vụ, cơ cấu giống và kế 
hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng phù hợp với từng địa 
phương. Hiện đang vào giai 
đoạn cây trồng vụ Hè Thu sinh 
trưởng và phát triển - giai đoạn 
quyết định quan trọng, do đó 
Chi cục cử cán bộ đứng chân 
địa bàn thường xuyên theo dõi, 
đôn đốc, khuyến cáo nông dân 
trong chăm sóc cây trồng, thực 
hiện tốt các biện pháp phòng 
ngừa sâu bệnh hại; đồng thời 
chú trọng vào ứng dụng các 
công nghệ mới phù hợp để tăng 
hiệu quả.                        THU DỊU
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Bình Định

Ngày 21.6, số ca 
Covid-19 tại Việt Nam
bất ngờ tăng vọt

Ngày 21.6, trên Hệ thống Quốc gia 
quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 748 ca 
nhiễm mới (tăng 228 ca so với ngày trước 
đó) tại 40 tỉnh, thành phố, trong khi ghi 
nhận 1 ca tử vong tại Bến Tre. Như vậy 
sau 24 giờ, số F0 có dấu hiệu tăng vọt. 
Trước đó 1 ngày, Việt Nam ghi nhận số 
ca mắc mới thấp nhất trong 1 năm qua 
với 521 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm 
giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đà 
Nẵng (-12), Hà Giang (-10), Bạc Liêu (-9).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm 
tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú 
Thọ (+47), Lào Cai (+29), Nghệ An (+27).

Trong ngày 20.6 có 516.856 liều vắc xin 
phòng Covid-19 được tiêm. 

(Theo tienphong.vn)

Ngày 21.6, Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt 
Nam, Báo Nhân Dân phối hợp tổ 
chức Lễ phát động phong trào thi 
đua “Xây dựng môi trường văn hóa 
trong các cơ quan báo chí” hướng 
tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí 
cách mạng Việt Nam.

Lễ phát động nhằm nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức 
đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người 
làm báo về vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng của văn hóa đối với sự phát triển 
đất nước, cũng như sự phát triển của 
mỗi cơ quan báo chí, giá trị của các sản 
phẩm báo chí và danh dự, uy tín của 
người làm báo; xây dựng môi trường 
văn hóa trong các cơ quan báo chí, 
trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí 
văn hóa, người làm báo văn hóa; thúc 
đẩy và lan tỏa sự hưởng ứng, tham gia 
tích cực, tạo phong trào thi đua thiết 
thực và ý nghĩa để các cơ quan báo 
chí thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của 
báo chí cách mạng.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã phát 
động phong trào thi đua và công bố 
tiêu chí xây dựng cơ quan báo chí 
văn hóa, người làm báo văn hóa làm 
căn cứ, cơ sở để các cơ quan báo chí, 
người làm báo hưởng ứng, tổ chức, 
triển khai, thực hiện. Các cơ quan báo 
chí Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài 
Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình 

Phát động phong trào thi đua xây dựng 
môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

Việt Nam, Công an nhân dân, Quân 
đội nhân dân, Tiền Phong, Vietnamnet, 
Đài PT-TH Hà Nội... là những cơ quan 
báo chí đầu tiên đại diện cho các cơ 
quan báo chí cả nước triển khai nghi 
thức ký cam kết thực hiện phong trào 
thi đua.

Phát biểu chỉ  đạo tại  lễ  phát 
động, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 
đánh giá đây là hoạt động rất có ý 
nghĩa đối với các cơ quan báo chí và 

những người làm báo; là sự kiện có 
ý nghĩa mở đầu cho chuỗi các hoạt 
động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí 
Cách mạng Việt Nam. Đồng chí nhấn 
mạnh, xây dựng cơ quan báo chí văn 
hóa, người làm báo văn hóa là chủ đề 
rất rộng đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư 
nhiều về thời gian, công sức. 

Phong trào thi  đua phải  được 
lan tỏa thấm sâu, thực chất vào mỗi 
cơ quan báo chí, mỗi người làm báo. 

(Theo sggp.org.vn)

Đại diện lãnh đạo các báo ký cam kết thực hiện phong trào thi đua.

Đây là nội dung trong công văn phản 
hồi UBND Đồng Nai mới đây của Văn 
phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 
Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) 
tại Việt Nam, về dự án xây cầu Mã Đà 
(nối Đồng Nai - Bình Phước) và quốc 
lộ xuyên qua vùng lõi Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới.

Theo cơ quan này, việc làm đường 
đi qua vùng lõi của Khu dự trữ sinh 
quyển sẽ chia cắt hệ sinh thái, sự liên kết 
của các hành lang đa dạng sinh học bị 
phá vỡ, ảnh hưởng xấu đến môi trường 
sống của các loài động vật quý hiếm và 
làm chết động vật hoang dã do xe chạy 
trên đường. Ngoài ra, quá trình xây 
dựng đường sẽ gây ô nhiễm đất, nước 
và không khí. 

Những tác động này sẽ làm mất môi 
trường sống, đa dạng sinh học và không 
đáp ứng được các tiêu chí, chức năng 
của vùng lõi của sinh quyển. Đồng 

Chiều 21.6, Hội đồng xét xử  (HĐXX) 
công bố việc bà Nguyễn Thị Trúc Chi 
Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung, cựu 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và người 
thân đã nộp thêm 15 tỷ đồng để khắc 
phục hậu quả cho ông này.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát 
nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VKS) 
đề nghị bác kháng cáo kêu oan. Sau 
giờ nghỉ buổi trưa, chiều cùng ngày, 
HĐXX công bố việc gia đình ông Chung 
đã nộp thêm 15 tỷ đồng để khắc phục 

hậu quả cho bị cáo.
Tính đến thời điểm hiện tại, ông 

Nguyễn Đức Chung và gia đình đã nộp 
đủ số tiền 25 tỷ đồng mà tòa sơ thẩm 
buộc bị cáo phải khắc phục. 

Do gia đình ông Chung đã nộp đủ 
số tiền khắc phục hậu quả, VKS đề nghị 
cấp phúc thẩm xem xét giảm một phần 
hình phạt cho ông Nguyễn Đức Chung. 
Đại diện VKS cũng đề nghị giảm án 
cho cựu Tổng Giám đốc Công ty thoát 
nước Hà Nội Võ Tiến Hùng dù người 

này không kháng cáo nhưng cùng gia 
đình đã nộp đủ 4 tỷ đồng khắc phục 
hậu quả.

Kết thúc phần tranh luận, với việc 
3 bị cáo đã hoàn thành nộp đủ số tiền 
hơn 36 tỷ đồng thiệt hại của vụ án, 
đại diện VKS còn đề nghị hủy toàn bộ 
các quyết định kê biên tài sản của ông 
Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường 
Giang và Võ Tiến Hùng. Phiên tòa phúc 
thẩm sẽ tuyên án vào chiều 22.6.         

    (Theo sggp.org.vn)

Tăng giá xăng 
lần thứ 7 liên tiếp

Bắt đầu lắp đặt 
hệ thống thu phí ETC 
trên 4 tuyến cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường 
cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đã triển 
khai thi công lắp đặt hệ thống thu phí 
dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức 
điện tử tự động không dừng (ETC) trên 
các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý, 
khai thác.

Theo thỏa thuận của chủ đầu tư  VEC 
và nhà thầu TASCO, đến ngày 31.7, việc 
lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống 
ETC trên các tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh 
Bình, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây; 
Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi 
sẽ hoàn thành.

VEC cho biết, việc lắp đặt hệ thống 
thu phí ETC được triển khai trong điều 
kiện các tuyến cao tốc vẫn đang khai thác 
có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông của 
phương tiện, cũng như ảnh hưởng đến mỹ 
quan tại các trạm thu phí. (Theo dantri.vn)

UNESCO đề nghị không làm đường qua Khu dự trữ 
sinh quyển thế giới

thời, việc xây cầu và quốc lộ không 
phù hợp với mục tiêu bảo vệ rừng và 
bảo tồn đa dạng sinh học của pháp 
luật Việt Nam.

Trước đó, UBND Đồng Nai gửi văn 

bản xin ý kiến Văn phòng UNESCO tại 
Việt Nam về việc quy hoạch QL 13C 
(nâng cấp từ ĐT 753) và xây cầu Mã 
Đà, nhằm tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa 
Đồng Nai rộng trên 100 nghìn ha, cùng 
với Vườn quốc gia Cát Tiên, Ramsar Bàu 
Sấu, Khu bảo tồn vùng nước nội địa Trị 
An - Đồng Nai, được Ủy ban UNESCO 
công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế 
giới năm 2011.

Đến nay,  dự án cầu Mã Đà và 
QL 13C đang được Bộ Giao thông Vận 
tải tổng hợp ý kiến các địa phương, 
ban ngành để trình Thủ tướng quyết 
định. Viện Chiến lược và phát triển 
giao thông vận tải (đơn vị nghiên cứu) 
nêu 4 phương án kết nối Bình Phước 
qua Đồng Nai, trong đó có việc xây cầu 
Mã Đà và đường xuyên rừng Khu dữ 
trữ sinh quyển.

(Theo VnExpress.net)

Rừng Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. 

Từ 15 giờ ngày 21.6, giá xăng dầu 
được các DN tiếp tục điều chỉnh tăng 
sau phiên điều hành của liên bộ Tài 
chính - Công Thương.

Theo thông tin từ các DN kinh 
doanh xăng dầu, giá xăng E5RON92 tăng 
thêm 190 đồng/lít, lên mức 31.300 đồng/
lít. Xăng RON95-III tăng 500 đồng/lít, 
lên mức 32.870 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 990 đồng/lít, lên mức 
30.010 đồng/lít. Dầu hỏa là 28.780 đồng 
một lít, tăng 950 đồng. Còn dầu mazut 
là 20.730 đồng một ký, tăng 380 đồng.

Như vậy giá xăng liên tục thiết lập mức 
kỷ lục và đang có mức cao nhất trong lịch 
sử. Trong năm nay giá xăng dầu liên tục 
tăng và có mức tăng cao nhất trong 8 năm 
trở lại đây, kể từ tháng 7.2014. Giá xăng liên 
tục tăng trong 7 kỳ điều hành gần đây.

(Theo tuoitre.vn)

Giá xăng dầu tiếp tục thiết lập mức tăng trong kỳ 
điều hành ngày 21.6.

Trước ngày tuyên án,  gia đình ông Nguyễn Đức Chung 
nộp thêm 15 tỷ đồng khắc phục hậu quả
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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

  

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 - 380, 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. Sóng cao 1.0 - 2.0 m.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 22.6.2022

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định
+ Số lượng: 03 người (02 nam và 01 nữ)
2. Yêu cầu: 
+ Tuổi đời: Từ 23 đến dưới 30
+ 02 Đại học Luật (chuyên ngành Luật Hành chính và Luật Dân sự) thuộc 

Trường Đại học Luật TP HCM hoặc Đại học Kinh tế - Luật TP HCM. Tốt nghiệp 
loại khá trở lên, loại hình: Chính quy

+ 01 Kỹ sư CNTT hoặc cử nhân tin học (chuyên về lập trình). Tốt nghiệp 
loại khá trở lên, loại hình: Chính quy thuộc các trường Công lập TP HCM

+ Mức lương theo tối thiểu vùng.
+ Sức khỏe tốt, trung thực, tận tụy trong công việc, nhanh nhẹn, chịu khó 

học hỏi.
3. Địa điểm làm việc: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định. Địa chỉ: 

518-520 Trần Hưng Đạo - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
4. Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3811507
5. Hạn chót nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15.7.2022
Ghi chú: Trường hợp không trúng tuyển thì không lấy lại hồ sơ đã nộp vào 

dự tuyển và không khiếu nại, khiếu kiện về kết quả tuyển dụng.
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Quyền sử dụng đất ở: 85 lô đất ở thuộc khu OLK-04, OLK-05 tại khu đô 

thị mới phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định. Diện tích: Từ 120 m2/lô đến 463 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 1.560.000.000 
đồng/lô đến 7.500.600.000 đồng/lô. 

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn
Địa chỉ: Số 185 đường Đống Đa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định.   
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 

gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, bán riêng từng 
lô đất.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước, tiền 
hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá, cuộc đấu giá và công bố giá của từng 
lô đất: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 265/TBĐGTS-ĐD ngày 17.6.2022.  

6. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

7. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức 
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 

được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của 
Luật Đất đai; 

- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất đấu 
giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

THÔNG BÁO
Đấu giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước

1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản là sản 
phẩm yến sào năm 2021 với khối lượng là 230,1 kg tại 17 hang yến 
thuộc bán đảo Phương Mai, TP Quy Nhơn, cụ thể như sau:

Sản phẩm ĐVT Gói số 01 Gói số 02 Gói số 03 Tổng cộng

Yến tổ thô kg 72 73,45 71,5 216,95

Yến vụng kg 4,35 4,35 4,45 13,15

Tổng 76,35 77,8 75,95 230,10

2. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 10.699.088.400 đồng (Mười tỷ, 
sáu trăm chín mươi chín triệu không trăm tám mươi tám nghìn bốn trăm 
đồng), cụ thể:

 - Gói số 1: 3.550.176.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm năm mươi triệu một 
trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

- Gói số 2: 3.618.140.400 đồng (Ba tỷ, sáu trăm mười tám triệu một 
trăm bốn mươi nghìn bốn trăm đồng).

- Gói số 3: 3.530.772.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm ba mươi triệu bảy 
trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

(Trong đó: Yến tổ thô: 46.872.000 đồng/kg; Yến vụn: 40.320.000 
đồng/kg).

3. Phương thức bán: Bán từng gói.
4. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
5. Hình thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng 

bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu 
giá theo phương thức trả giá lên theo trình tự sau:

a. Tại vòng đấu giá đầu tiên thực hiện việc đấu giá bằng hình 

thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp. Trình tự thực hiện theo quy định 
tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

b. Tại vòng đấu giá tiếp theo thực hiện việc đấu giá bằng hình 
thức bỏ phiếu trực tiếp. Trình tự thực hiện theo quy định tại Khoản 2  
Điều 42 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

6. Bước giá: Gói 1: 143.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba triệu 
đồng); gói 2: 145.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng);  
gói 3: 142.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu đồng).

7. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định. 
Địa chỉ: Số 110 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

8. Thời gian và địa điểm xem thực trạng về tài sản và nơi có tài 
sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến ngày mở cuộc 
đấu giá tại kho Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định. Địa chỉ: Số 110 Trần 
Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

9. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá và bỏ phiếu trả 
giá: Từ ngày niêm yết đến hết 16 giờ 00 phút ngày 08.7.2022 tại Trung 
tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 
11.7.2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định.

11. Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá 
nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật có nhu cầu đăng 
ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp khoản tiền đặt trước là: 
700.000.000 đồng/1 gói vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá 
tài sản và tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng.

Mọi chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - 
37 Phan Đình Phùng - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. 

ĐT: 0256.3814641 - 3812837
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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

TIN VẮN

Các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh 
châu Âu (EU) ngày 20.6 đã thông qua 
kết luận về phản ứng của Nhóm châu 
Âu (Team Europe) đối với tình trạng mất 
an ninh lương thực toàn cầu, kêu gọi Ủy 
ban châu Âu (EC) và các nước thành viên 
khẩn trương tăng cường cam kết viện trợ 
nhân đạo cho các quốc gia bị ảnh hưởng 
bởi khủng hoảng lương thực nhiều nhất.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết 
thúc cuộc họp Hội đồng đối ngoại EU tại 
Luxembourg, đại diện cấp cao của EU về 
chính sách an ninh và đối ngoại Joseph 
Borrell bày tỏ quan ngại sâu sắc khi các 
nhóm dân cư dễ bị tổn thương đang phải 
đối mặt với mức độ mất an ninh lương 
thực chưa từng có do hàng triệu tấn ngũ 
cốc hiện vẫn bị phong tỏa tại các cảng 
của Ukraine.

Ngoại trưởng Borrell cho biết Hội 
đồng đối ngoại kêu gọi Ủy ban và các 
quốc gia thành viên khẩn trương tăng 
cường cam kết, sử dụng các công cụ sẵn 
có trong viện trợ nhân đạo và hỗ trợ 
ngắn hạn phù hợp với các nhóm dễ bị 
tổn thương nhất ở các quốc gia và khu 
vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là hỗ trợ sản 
xuất tại địa phương và khả năng tiếp cận 
lương thực, bao gồm thông qua cách tiếp 

EU kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho các nước 
bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng lương thực

cận nhân đạo - phát triển - hòa bình.
Hội đồng cũng khuyến khích các 

nước thành viên tiếp tục tạo điều kiện 
cung cấp nhanh chóng các nguyên liệu 
đầu vào quan trọng để giúp Ukraine sản 
xuất thêm, đặc biệt là phân bón, thức ăn 

gia súc, hạt giống và nhiên liệu. Các Bộ 
trưởng cũng ủng hộ mạnh mẽ vai trò 
trung tâm của Nhóm ứng phó khủng 
hoảng toàn cầu của LHQ trong việc điều 
phối các nỗ lực toàn cầu.

(Theo TTXVN)

Trẻ em xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn ở Yazi Bagh, phía Bắc tỉnh Aleppo, Syria.
Ảnh: AFP/TTXVN

Ukraine cáo buộc Nga 
tập kết tàu chiến ở 
Biển Đen, chuẩn bị 
tấn công tên lửa

Trong một bài đăng trên mạng xã 
hội ngày 20.6, Cố vấn của Tổng thống 
Ukraine, ông Oleksiy Arestovych nói 
rằng Ukraine có nguy cơ hứng chịu cuộc 
tấn công mới, quy mô lớn của Nga từ 
Biển Đen.

“Toàn bộ 6 tàu chiến mang tên lửa 
hành trình của Nga đang tập trung ở 
Biển Đen và nhiều khả năng đang chuẩn 
bị cho một cuộc phóng tên lửa quy mô 
lớn”, ông Arestovych cho biết.

Trước đó, trong bài phát biểu đêm 
19.6, Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh 
báo khả năng Nga sẽ tiến hành một cuộc 
tấn công trong tuần này, khi Liên minh 
châu Âu thảo luận việc có trao cho Kiev tư 
cách ứng cử viên gia nhập khối hay không.

Cuộc tấn công của Nga, nếu được 
thực hiện, được cho là hành động đáp trả 
cuộc tấn công tên lửa của Ukraine ngày 
20.6 nhằm vào tổ hợp giàn khoan ở Biển 
Đen cung cấp khí đốt cho Crimea, bán 
đảo sáp nhập vào Nga năm 2014. Theo 
RT, cuộc tấn công này khiến 3 người bị 
thương và 7 người mất tích.

Nga hiện chưa bình luận về các thông 
tin trên.                    (Theo VOV.VN)

Nữ giúp việc trở thành Phó Tổng thống Colombia
Ngày 19.6, người dân Colombia đã 

đi bỏ phiếu và lần đầu chọn Tổng thống 
cánh tả, ông Gustavo Petro. Bà Francia 
Marquez, liên danh với ông Petro, trở 
thành Phó Tổng thống người da màu đầu 
tiên ở quốc gia Mỹ Latin này.

Về sự thành công kỳ diệu của bà, Đài 
France24 viết: Không có gì trong quá khứ 
của Marquez cho thấy bà sẽ dấn thân 
vào sự nghiệp chính trị. Sinh năm 1981 
tại một làng nhỏ ở tỉnh Cauca, Tây Nam 
Colombia, mẹ bà một mình nuôi bà khôn 
lớn. Khoảng 80% dân số ở Cauca sống 
trong tình trạng nghèo đói, trong đó có 
gia đình bà.

Bà Marquez mang thai con đầu lòng 
năm 16 tuổi. Để kiếm tiền giúp gia đình, 

bà phải làm việc tại một mỏ vàng cách 
nhà vài ki lô mét và sau đó được thuê 
làm người giúp việc. Bà Marquez có bằng 

luật. Bà xuất hiện ở nhiều diễn đàn, đi 
diễn thuyết ở các trường đại học, trước 
các nhân vật chính trị và các tổ chức phi 
chính phủ. Có thể nói, từ một người giúp 
việc và mẹ đơn thân đến trở thành Phó 
Tổng thống Colombia, hành trình của bà 
Francia Marquez là một câu chuyện phi 
thường về sự gan góc chống lại những 
khó khăn.

Bên cạnh giữ chức Phó Tổng thống 
mới trong chính quyền của ông Petro, dự 
kiến bà Marquez còn được giao nhiệm vụ 
lãnh đạo một bộ mới về bình đẳng giới 
nhằm cải thiện quyền lợi của phụ nữ, 
cũng như hỗ trợ người nghèo tiếp cận 
các dịch vụ y tế và giáo dục.

(Theo TTO)

Bà Francia Marquez - tân Phó Tổng thống 
Colombia.             Ảnh: REUTERS

Theo AFP, các hình ảnh trên truyền 
hình cho thấy ngày 21.6, Hàn Quốc đã 
phóng tên lửa đẩy Nuri nội địa đầu tiên, 
nỗ lực thứ 2 của nước này sau vụ phóng 
thất bại hồi tháng 10.2021.

Phương tiện phóng vệ tinh II của Hàn 

Ngày 20.6, Chính phủ Mali cho biết 
tổng cộng 132 thường dân đã bị sát hại 
trong các cuộc tấn công nhằm vào các 
ngôi làng ở khu vực Bankass thuộc miền 
Trung nước này.

 Tổng Thư ký LHQ Antonio 
Guterres ngày 20.6 đã kêu gọi Hội đồng 
Bảo an LHQ gia hạn thêm 1 năm việc ủy 
quyền viện trợ xuyên biên giới vào Tây 
Bắc Syria.
 Ngày 20.6, chính quyền bang 

Kaduna của nước này cho biết một 
nhóm tay súng đã bắt cóc 36 người tại 
hai nhà thờ ở Tây Bắc sau khi tấn công 
một số ngôi làng ở bang này.
 Ngày 20.6, hãng tin Anadolu đưa 

tin cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hai 
nghi phạm thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi 
giáo” (IS) tự xưng nằm trong danh sách 
truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự 
quốc tế (Interpol).
 Lực lượng hải quan Bỉ ngày 20.6 

thông báo đã bắt giữ được 900 kg cocaine 
được giấu trong một thùng hàng chứa 
hạt cacao. (Theo TTXVN)

Hàn Quốc phóng tên lửa đẩy Nuri nội địa 
đầu tiên ở Goheung

Quốc, một tên lửa nhiên liệu lỏng nặng 
200 tấn, rời bãi phóng ở Goheung lúc 
16 giờ địa phương (tức 12 giờ theo giờ 
Việt Nam), với một nhà bình luận nhận 
định: “Có vẻ như nó đang diễn ra theo 
kế hoạch”.

Ngày 21.10.2021, tên lửa KSLV-II - 
còn được gọi là Nuri - đã được phóng từ 
Trung tâm Vũ trụ Naro ở ngôi làng ven 
biển Goheung miền Nam Hàn Quốc lúc 
17 giờ (giờ địa phương), chậm hơn một 
giờ so với kế hoạch. Ông Yong Hong-
taek, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Khoa học 
và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, phát 
biểu trong một cuộc họp báo rằng các 
kỹ sư nước này đã dành “thêm thời gian 
để kiểm tra các van bên trong tên lửa”.

Tên lửa Nuri nặng 200 tấn, đã đưa 
một vệ tinh nặng 1,5 tấn lên quỹ đạo.

(Theo Báo Tin Tức)

Tên lửa Nuri được phóng từ Trung tâm vũ trụ 
Naro ở thị trấn ven biển Goheung, miền Nam 
Hàn Quốc ngày 21.10.2021.     Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hơn 130 thường dân thiệt mạng trong các
vụ tấn công khủng bố tại Mali

Các ngôi làng Diallassagou, 
Dianweli, Deguessagou và các vùng 
phụ cận xung quanh (thuộc khu vực 
Bankass) là mục tiêu của các tay súng 
trong các cuộc tấn công lúc rạng sáng 
19.6. Thủ phạm đã được xác định là 
các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo 
vũ trang Katiba Macina.

Chính phủ Mali đã lên án những 
vụ tấn  công này,  đồng thời  cam 
kết t iến hành tất  cả các bước cần 
thiết để đưa hung thủ ra trước vành 
móng ngựa.

Từ năm 2012, nhiều cuộc tấn công 
của các nhóm thánh chiến cũng như 
xung đột bạo lực giữa các cộng đồng 
thường xuyên xảy ra tại Mali, khiến hàng 
nghìn người thiệt mạng và hàng trăm 
nghìn người khác phải đi lánh nạn.

(Theo Vietnam+)

Binh sĩ Mali tuần tra.                    Nguồn: AFP/TTXVN


