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TIẾP TỤC THỰC HIỆN VÀ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO,  
BỒI DƯỠNG, THU HÚT, ĐÃI NGỘ, TÔN VINH ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC

Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nghị quyết riêng đầu tiên được ban hành, mang tầm nhìn 

chiến lược, có tính thời đại, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với công tác quy hoạch, phát triển 
đô thị trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa.

Tầm nhìn chiến lược của Đảng 

Nghị quyết 06 đặt ra yêu cầu hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới 
đồng bộ, kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh.
- Trong ảnh: Diện mạo đô thị TP Quy Nhơn ngày càng khởi sắc.                                                                                                                                            

                                   Ảnh: DŨNG NHÂN

Đợt giám sát kết quả thực hiện chính sách tín dụng do Ban Văn hóa - 
Xã hội (HĐND tỉnh) vừa tiến hành đã ghi nhận nhiều đề xuất, kiến nghị 
thiết thực, là cơ sở để nâng cao hơn nữa hiệu quả của chương trình tín 
dụng chính sách cũng như công tác tư vấn, kiểm tra, giám sát việc sử 
dụng vốn vay giai đoạn 2022 - 2025.

Nâng cao hiệu quả thực hiện 
chính sách tín dụng

PHÙ MỸ: 

Khởi tố 5 cán bộ, 
nguyên cán bộ 
liên quan đến sai 
phạm về đất đai
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Nữ nghệ sĩ tài hoa 
Tuyết Mai đã ra đi
Vận hành hiệu quả, 
cung cấp điện an toàn
Vì nụ cười trẻ thơ
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VỀ QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

NGHỊ QUYẾT 06-NQ/TW:
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 23.6, Đoàn công 
tác của Đảng đoàn Liên hiệp 
các hội khoa học và kỹ thuật 
(KHKT) Việt Nam do đồng chí 
Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng 
đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội 
KHKT Việt Nam - làm Trưởng 
đoàn, đã về làm việc tại tỉnh 
Bình Định.

Tiếp và làm việc với đoàn có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng- 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại 
diện lãnh đạo Liên hiệp các hội 
KHKT Bình Định và các sở, ban, 
ngành liên quan.

Báo cáo của Liên hiệp các 
hội KHKT Bình Định cho thấy, 
những năm qua, các mặt công 
tác như: Vận động và tập hợp 
đội ngũ trí thức trong tỉnh; 
thông tin, phổ biến kiến thức 
KHKT; tham gia tư vấn, phản 
biện chủ trương, chính sách 
phát triển KT-XH của tỉnh đạt 
được nhiều kết quả nổi bật, 
góp phần vào sự phát triển 
chung của tỉnh. Đến nay, đội 
ngũ trí thức tỉnh đã tăng về số 
lượng, cơ cấu biến động theo 
hướng tích cực và chất lượng 
từng bước được nâng lên. Liên 
hiệp hội tỉnh có 35 hội thành 
viên, tổ chức KH&CN và đơn 
vị trực thuộc với hơn 95.000 
hội viên hoạt động trên tất cả 
các lĩnh vực. 

Công tác đổi mới nội dung, 

Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, 
bồi dưỡng, thu hút, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ trí thức

phương thức hoạt động, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của Liên hiệp hội tỉnh luôn 
được Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
quan tâm chỉ đạo thực hiện, 
được Liên hiệp hội xem là nhiệm 
vụ hàng đầu của mình nhằm thu 
hút, tập hợp, đoàn kết rộng rãi 
đội ngũ trí thức KH&CN trên 
địa bàn tỉnh. 

Tại buổi làm việc, các đại 
biểu trong Đoàn công tác của 
Đảng đoàn Liên hiệp các hội 
KHKT Việt Nam và lãnh đạo 
tỉnh đã phát biểu, trao đổi, 
thảo luận làm rõ nhiều vấn đề, 

xoay quanh các nội dung: Kinh 
nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo 
của tỉnh đối với đội ngũ trí thức; 
việc xây dựng các văn bản chỉ 
đạo, thực hiện quy chế phối 
hợp nhằm tập hợp tốt nhất đội 
ngũ trí thức; việc cần thiết huy 
động nguồn nhân lực trong tỉnh, 
trong nước và đặc biệt là con em 
quê hương ở nước ngoài nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi hơn 
trong huy động nguồn lực đầu 
tư cho các chương trình, dự án 
KHKT trên địa bàn... Cùng với 
đó, nhiều ý kiến tập trung vào 
vấn đề cơ chế, chính sách thu 

Liên hiệp các hội KHKT Việt 
Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ, 
giúp Liên hiệp các hội KHKT 
Bình Định được học hỏi, trao 
đổi kinh nghiệm, cách làm 
hay, xây dựng và hình thành 
được nguồn nhân lực đổi mới, 
sáng tạo; kết nối, giới thiệu các 
chuyên gia, các nhà khoa học 
giúp tỉnh về chuyển giao các 
tiến bộ KHKT; xây dựng các mô 
hình, đề án phát triển KT-XH 
chuyên sâu của tỉnh, góp phần 
xây dựng tỉnh phát triển nhanh, 
bền vững. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
cũng đề nghị Chủ tịch Liên hiệp 
các hội KHKT Việt Nam xem 
xét, kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền của Trung ương quan 
tâm, xem xét cho Khu đô thị 
khoa học Quy Hòa được hưởng 
các cơ chế, chính sách ưu đãi về 
vốn đầu tư, tiền thuê đất, thuế, 
xuất nhập cảnh… Trước mắt, 
cho phép Bình Định thí điểm 
thực hiện các cơ chế, chính sách 
đặc thù về nhân lực, kinh phí 
hoạt động theo tinh thần Nghị 
quyết số 27-NQ/TW cho đến 
khi Chính phủ ban hành các 
cơ chế để triển khai thực hiện. 
Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, 
chính sách, tạo điều kiện để trí 
thức tự khẳng định, phát triển, 
cống hiến và được xã hội tôn 
vinh; đặc biệt khuyến khích DN 
thuộc mọi thành phần kinh tế 
đầu tư phát triển khoa học...

TRỌNG LỢI

Đồng chí Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT 
Việt Nam - phát biểu.                                      Ảnh: TRỌNG LỢI

(BĐ) - Tiếp tục chương trình 
tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ 
họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, 
ngày 23.6, Phó Trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh TXCT 
xã An Toàn, huyện An Lão.

Cử tri xã An Toàn bày tỏ vui 
mừng trước những kết quả của 
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 
XV và những hoạt động tích 
cực của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng 
thời, cử tri cũng có nhiều ý kiến 
gửi đến ĐBQH, tập trung vào 
một số nội dung như: Nhà nước 
cần nâng mức lương cơ sở cho 
cán bộ, công chức tại các xã 
miền núi; nâng mức tiền hỗ 
trợ cho người dân nhận khoán 
quản lý và bảo vệ rừng, từ 300 
nghìn đồng lên 1 triệu đồng/
ha/năm. Tỉnh tăng biên chế cho 
Văn phòng Đảng ủy, UBND xã 
An Toàn; sớm phân bổ nguồn 
kinh phí xây dựng nông thôn 
mới cho xã; quan tâm xây dựng 
trụ sở làm việc cho UBND xã 
và CA xã; tăng phụ cấp cho tổ 
chức Đoàn Thanh niên xã, vì 
mức phân bổ hiện chỉ có 5,2 
triệu đồng/năm, khó tổ chức 
các chương trình, hoạt động 
Đoàn, Đội…

Tại hội nghị, đại diện lãnh 
đạo UBND huyện An Lão và xã 
An Toàn, các đơn vị liên quan 
đã tiếp thu, trao đổi với cử 
tri những nội dung liên quan 

thuộc thẩm quyền.
Phó Trưởng đoàn ĐBQH 

tỉnh Lý Tiết Hạnh cũng giải 
đáp những ý kiến, kiến nghị 
của cử tri thuộc thẩm quyền; 
tiếp thu những ý kiến, kiến 
nghị còn lại để phản ánh tới 
Quốc hội, Chính phủ, các bộ, 
ngành Trung ương, tỉnh xem 
xét, giải quyết.
l  Cùng ngày,  ĐBQH 

Nguyễn Văn Cảnh TXCT xã Cát 
Trinh (huyện Phù Cát), báo cáo 
kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 
khóa XV và ghi nhận nhiều ý 
kiến của cử tri địa phương. 

Cụ thể, cử tri mong muốn 
Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy 
mạnh công tác phòng, chống 
tham nhũng; bộ, ngành chức 
năng sớm ban hành thông tư, 
nghị định hướng dẫn thi hành 
luật do Quốc hội sửa đổi, bổ 
sung để luật sớm đi vào cuộc 
sống; có giải pháp kiềm chế 
giá xăng dầu tăng cao; sớm sửa 
đổi Luật Đất đai, nhất là chính 
sách đền bù phải sát với giá thị 
trường; có giải pháp thúc đẩy 
các dự án trọng điểm quốc gia 
để đẩy mạnh phát triển nền 
kinh tế đất nước...

Cử tri cũng nêu những bất 
cập và kiến nghị điều chỉnh 
chế độ chính sách đối với đối 
tượng người có công, người cao 
tuổi và chế độ cho cán bộ bán 

chuyên trách ở cấp xã, thôn; 
việc sử dụng nhiều bộ sách 
giáo khoa gây khó khăn trong 
dạy và học, tốn kém cho nhà 
nước và người dân; cần đồng 
bộ trong đầu tư xây dựng hạ 
tầng, nhất là hệ thống đường 
giao thông nông thôn…

Những nội dung thuộc 
thẩm quyền của xã, huyện đã 
được lãnh đạo huyện Phù Cát 
trả lời thỏa đáng. Các nội dung 
khác, ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh 
thông tin, giải thích, như: Vấn 
đề giá xăng dầu, vật tư tăng 
cao cũng đã được các đại biểu 
Quốc hội quan tâm đưa ra 
thảo luận tại phiên họp vừa 
qua. Về kiến nghị tăng cường 
công tác phòng, chống tham 
nhũng, đại biểu Cảnh khẳng 
định, Đảng và Nhà nước luôn 
xác định tham ô, tham nhũng 
là quốc nạn và đang kiên quyết 
đấu tranh ngăn chặn, xử lý. Về 
vấn đề sửa đổi Luật Đất đai, 
Quốc hội sẽ cho ý kiến vào kỳ 
họp tới, đặc biệt là chính sách 
đền bù, làm sao cho hợp lý, sát 
với thị trường. 

Một số ý kiến vượt thẩm 
quyền, đại biểu Nguyễn Văn 
Cảnh tiếp thu, ghi nhận và hứa 
sẽ trình các cấp, ngành chức 
năng có liên quan xem xét, 
giải quyết.

CHƯƠNG HIẾU - VĂN LƯU

(BĐ) - Theo thông tin từ 
Sở Công Thương, hơn 200 sản 
phẩm của 61 DN, HTX, cơ sở 
sản xuất đến từ 18 tỉnh, thành 
trong cả nước sẽ tham gia 
trưng bày, giới thiệu tại Hội 
chợ triển lãm sản phẩm đặc 
trưng, tiêu biểu của các tỉnh, 
thành phố - một sự kiện thuộc 
Hội nghị Kết nối cung - cầu 
tỉnh Bình Định năm 2022, diễn 
ra vào hôm nay, 24.6 tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh. Trong đó 
có nhiều sản phẩm chất lượng 
cao, đạt 3 - 4 sao OCOP ở các 
tỉnh, thành, như: Hạt sấy khô 
sacha, trà túi lọc và cam Cao 
Phong của tỉnh Hòa Bình; các 
loại tinh dầu của tỉnh Quảng 
Nam; quế Trà Bồng và tỏi đen 
của tỉnh Quảng Ngãi; mật 
ong, cà phê, hồ tiêu, trái cây 
của tỉnh Gia Lai; hạt mắc ca 
của tỉnh Lâm Đồng; trái cây, 
chùm ngây, thanh long sấy của 
tỉnh Long An; các sản phẩm 
từ thủy sản, gạo sạch và lạp 
xưởng bò của tỉnh Tây Ninh…

Tại hội nghị, 37 DN, HTX, 
cơ sở ở Bình Định tham gia 
trưng bày các mặt hàng đặc 

trưng của địa phương như: 
Bánh tráng các loại, cá ngừ đại 
dương, bánh cốm, trà dung, 
rượu Bàu Đá, yến sào, phân 
hữu cơ, nem chả, nước mắm, 
rượu vang nếp, sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ từ tre và hàng 
nông sản. 

Hội nghị kết nối cung - cầu 
hàng Việt Nam tại Bình Định 
năm 2022 do Bộ Công Thương 
phối hợp UBND tỉnh tổ chức, 
gồm chuỗi các sự kiện: Ký 
kết hợp tác, hỗ trợ tỉnh Bình 
Định tiêu thụ các sản phẩm 
nông nghiệp tiêu biểu, đặc 
trưng của tỉnh trên các sàn 
thương mại điện tử; ký kết 
biên bản ghi nhớ, hợp tác liên 
kết cung - cầu hàng hóa hai 
chiều giữa tỉnh Bình Định và 
các tỉnh, thành phố và giữa các 
tỉnh thành phố với nhau; giao 
thương, kết nối, hợp tác, ký 
biên bản thỏa thuận hợp tác 
cung ứng - tiêu thụ sản phẩm 
giữa các DN phân phối và DN 
sản xuất; hội nghị tập huấn 
kết nối thương mại điện tử 
với DN Bình Định và các tỉnh 
miền Trung.            HẢI YẾN  

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 
huyện An Lão, Phù Cát

hút đội ngũ trí thức trên địa bàn; 
việc tập hợp, đãi ngộ, tôn vinh 
những trí thức giỏi và tài năng 
cũng như công tác quản lý, bố 
trí, sử dụng đội ngũ trí thức, 
nhằm gắn kết các cán bộ, nhà 
khoa học, tri thức trẻ trong việc 
phát triển KT-XH của tỉnh… 

Phát biểu tại buổi làm việc, 
đồng chí Phan Xuân Dũng - Bí 
thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên 
hiệp các hội KHKT Việt Nam - 
chúc mừng những kết quả tỉnh 
Bình Định đã đạt được trên các 
lĩnh vực về phát triển KT-XH 
và nỗ lực của Liên hiệp các hội 
KHKT Bình Định trong hoạt 
động tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội, tổ chức các 
phong trào thi đua lao động 
sáng tạo, tôn vinh trí thức... 
Đồng chí bày tỏ tin tưởng, 
thời gian tới, tỉnh Bình Định 
tiếp tục thực hiện và hoàn 
thiện cơ chế, chính sách đào 
tạo, bồi dưỡng, thu hút, tôn 
vinh đội ngũ trí thức; tiếp tục 
đổi mới, đa dạng hóa phương 
thức hoạt động của Liên hiệp 
các hội KHKT Bình Định và các 
tổ chức thành viên. Từ đó có 
những đóng góp thiết thực, hiệu 
quả hơn cho sự phát triển của 
tỉnh, đưa Bình Định trở thành 
điểm sáng trong hệ thống Liên 
hiệp các hội KHKT Việt Nam...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cảm 
ơn Đoàn công tác, mong muốn 
đồng chí Phan Xuân Dũng và 

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

200 sản phẩm của 
61 doanh nghiệp trong cả nước
tham gia trưng bày
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Bình Định

Đổi thay từ vốn vay
Năm 2020, bà Trần Thị 

Xuân Cẩm (SN 1970, hộ cận 
nghèo, ở khối Thuận Nghĩa, 
thị trấn Phú Phong, huyện Tây 
Sơn) vay 50 triệu đồng mua 
hai con bò (1 đực, 1 cái); bò 
đực kéo cày phục vụ sản xuất, 
bò cái đẻ ra bê; bà nuôi bê lớn 
rồi bán đi, giờ lại có tiếp một 
con bê nữa. Dành dụm, xoay 
xở, bà Cẩm có thêm mấy sào 
hành củ, đang có người trả 
được giá. 

Cũng thuộc  d iện  cận 
nghèo, ở cùng địa phương, bà 
Nguyễn Thị Hạnh (SN 1973) 
nhờ vốn vay chính sách mà 
kinh tế gia đình dần thong 
thả. 3 năm trước, bà vay 50 
triệu đồng, mua 1 bò cái, 1 con 
bê hết 40 triệu đồng, 10 triệu 
đồng còn lại, bà dùng mua 
rơm, thức ăn cho bò, che mái 
phía sau nhà, phủ qua chuồng 
bò. 2 năm sau, bà bán bò cái 
được 23 triệu đồng, bê con giờ 
đã lớn, đến tuổi sinh sản. 

“Nghề chính của tôi là 
nấu rượu gạo, lấy hèm nuôi 
heo, bò, rồi trồng thêm rau ở 
khoảnh đất bên cạnh. Có đồng 
vốn vay với lãi suất thấp, tôi 
mạnh dạn làm, rồi dành dụm, 
mới đây đã mua được chiếc 
máy gặt đập liên hợp”, bà 
Hạnh kể.

Cung chưa đủ cầu
Theo kết quả khảo sát, vốn 

vay chính sách đã tiếp sức cho 
các hộ nghèo, cận nghèo, mới 
thoát nghèo phát triển kinh tế 
gia đình, lo cho con cái ăn học, 
xây công trình vệ sinh, hệ thống 

Nâng cao hiệu quả thực hiện 
chính sách tín dụng

Đợt giám sát kết quả thực hiện chính sách tín dụng do Ban 
Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) vừa tiến hành đã ghi nhận 
nhiều đề xuất, kiến nghị thiết thực, là cơ sở để nâng cao 
hơn nữa hiệu quả của chương trình tín dụng chính sách 
cũng như công tác tư vấn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng 
vốn vay giai đoạn 2022 - 2025.

nước sạch. Ngoài những đối 
tượng trên, từ ngày 19.5.2022, 
hộ có mức sống trung bình được 
hưởng 2 chương trình tín dụng 
chính sách là vay vốn tín dụng 
đối với học sinh, sinh viên với 
mức tối đa 4 triệu đồng/tháng 
và vay tối đa 10 triệu đồng để 
mua máy tính, thiết bị đáp ứng 
yêu cầu học tập trực tuyến.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều 
vấn đề cần quan tâm. Trước 
hết là thực trạng cung không 
đủ cầu của vốn vay giải quyết 
việc làm. Theo Kế hoạch phát 
triển KT-XH giai đoạn 2021- 
2025 và Chương trình giải 
quyết việc làm của tỉnh giai 
đoạn 2021 - 2025, mỗi năm sẽ 
hỗ trợ tạo việc làm cho 5.800 lao 
động thông qua các dự án vay 
vốn. “Dù vậy, qua tổng hợp kết 
quả rà soát của các địa phương, 
khoảng 20.000 lao động đang 
có nhu cầu vay vốn. Nguồn 
vốn đã được bố trí bị thiếu 
hụt, theo quy định lại không 
thể điều chuyển vốn vay từ 
chương trình khác sang”, ông 
Trần Quốc Quân, Phó Giám đốc 
Chi nhánh Ngân hàng CSXH 
tỉnh, cho hay.

Bên cạnh đó, việc cho các 
hộ có mức sống trung bình vay 
chưa tương xứng với nhu cầu. 
Theo ông Mai Xuân Tiến, Phó 
Chủ tịch UBND TX An Nhơn, thị 
xã đã hoàn thành chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới và đạt chuẩn 
đô thị loại III nên số hộ nghèo, 
cận nghèo thu hẹp. “Thay vào 
đó, nhu cầu vay vốn hỗ trợ việc 
làm, đầu tư sản xuất cho hộ có 
mức sống trung bình rất lớn và 
rất cần thiết”, ông Tiến nói.

Đáng chú ý, sau hai năm 
dịch Covid-19 hoành hành, một 
số hộ vay vốn gặp khó khăn, 
ảnh hưởng đến việc trả nợ, trả 
lãi theo quy định. Cá biệt, một 
vài khoản nợ xấu từ nhiều năm 
qua vẫn chưa được xử lý. Tâm 

lý ngại vay vốn tín dụng ưu đãi 
vẫn còn, nhất là ở các hộ dân 
tộc thiểu số…

Cần phối hợp 
chặt chẽ, kịp thời 

Ông Đoàn Trung Thành, 
Giám đốc Chi nhánh Ngân 
hàng CSXH tỉnh, khẳng định, 
chi nhánh và các phòng giao 
dịch luôn sẵn sàng, tích cực phối 
hợp để thực hiện hiệu quả cơ chế, 
chính sách cho người nghèo và 
các đối tượng chính sách khác; 
luôn muốn cho vay nhanh, 
hoàn thành sớm kế hoạch. 

Tuy nhiên, theo quy định, 
việc cho vay được hay không 
còn phụ thuộc vào nhiều bên 
liên quan. Chẳng hạn, với việc 
cho vay mua nhà ở xã hội, 

Bà Trần Thị Xuân Cẩm ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (người đội nón) đã phát huy hiệu quả vốn vay vào chăn 
nuôi bò.                                    Ảnh: N.T

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã và đang 
triển khai thực hiện 17 chương trình cho vay cùng 
một số chương trình khác do tỉnh ủy thác. Theo 
thống kê, từ năm 2019 đến nay, chi nhánh đã cho 
136 nghìn lượt khách hàng vay hơn 5.800 tỷ đồng. 
Dư nợ bình quân của mỗi hộ nghèo và chính sách 
là 52,8 triệu đồng.

Vốn tín dụng CSXH đã có mặt ở toàn bộ 
159/159 xã, phường, thị trấn, 1.122/1.122 thôn, 

làng, khu phố trong toàn tỉnh, góp phần giúp hơn 
23.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm 
cho hơn 33.000 lao động; tạo điều kiện cho gần 
7.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
được vay vốn học tập; xây dựng hơn 71.000 công 
trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, 
gần 800 căn nhà cho hộ nghèo; gần 10.000 hộ ở 
vùng khó khăn vay vốn sản xuất, kinh doanh, tăng 
thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước vươn lên.

người có nhu cầu vay cần được 
cơ quan, đơn vị, địa phương xác 
nhận về nơi cư trú, thực trạng 
nhà ở, đối tượng, thu nhập... 
Nếu xác nhận không đủ hoặc 
không đúng theo quy định thì 
chi nhánh không thể cho vay. 

Ông Thành cho rằng, muốn 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
của tín dụng CSXH, rất cần sự 
quan tâm, phối hợp chặt chẽ 
của các cấp, ngành, địa phương 
trong tổ chức thực hiện tốt chủ 
trương, chính sách về tín dụng 
CSXH. Cụ thể, gồm công tác 
điều tra, rà soát, thống kê, xác 
nhận đối tượng thụ hưởng; triển 
khai các chính sách tín dụng ưu 
đãi kịp thời; thực hiện tốt chủ 
trương huy động các nguồn lực 
cho tín dụng CSXH… 

Bên cạnh đó, các tổ chức 
chính trị - xã hội cần đẩy mạnh 
công tác phổ biến, tuyên truyền, 
chỉ đạo tổ chức hội các cấp thực 
hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ 
được giao. Các huyện, thị xã, 
thành phố xây dựng, lồng ghép 
mô hình, chương trình, dự án 
phát triển KT-XH, giảm nghèo 
bền vững của địa phương gắn 
với việc sử dụng hiệu quả 
nguồn vốn tín dụng CSXH.

NGỌC TÚ

(BĐ) - Ngày 23.6, CA huyện 
Phù Mỹ cho biết đã khởi tố vụ án 
hình sự, khởi tố 3 bị can do thực 
hiện không đúng nhiệm vụ được 
giao trong kiểm tra hồ sơ đăng 
ký, xác nhận đủ điều kiện được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất ở diện tích 464 m2 cho 
một hộ dân ở thôn Tân Phú, xã 
Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ), gây 
thiệt hại cho nhà nước hơn 160 
triệu đồng vào năm 2015.

Cụ thể, ông Hồ Mạnh Cường, 
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ 
(thời điểm năm 2015 giữ chức 
Phó trưởng Phòng TN&MT 
huyện) bị khởi tố, bắt tạm giam 
3 tháng về tội lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn trong thi hành công 
vụ và thiếu trách nhiệm gây 
hậu quả nghiêm trọng. Ông Lê 
Văn Chinh, nguyên Chủ tịch 
UBND xã Mỹ Đức (thời điểm 
2015 giữ chức Chủ tịch UBND 
xã Mỹ Đức) cũng bị khởi tố với 
tội danh trên nhưng do đang 
nhập viện nên chưa thực hiện 
lệnh bắt tạm giam 3 tháng. Ông 
Nguyễn Công Trứ, Phó giám đốc 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai huyện Phù Mỹ, bị khởi 
tố về tội thiếu trách nhiệm gây 
hậu quả nghiêm trọng, được cho 
tại ngoại.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT 
CA huyện Phù Mỹ cũng khởi tố 
ông Cường và ông Võ Tân Đức, 

nguyên chuyên viên Phòng 
TN&MT huyện Phù Mỹ, ông 
Đặng Thanh Hòa, nguyên viên 
chức Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai huyện Phù Mỹ, về tội 
lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
trong thi hành công vụ. 3 bị can 
này bị khởi tố do có liên quan 
việc cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất sai quy trình, thủ 
tục, vượt 2.724 m2 đất so với thực 
tế cho một hộ dân ở thôn Xuân 
Bình (xã Mỹ An).

Các vụ việc đều được phát 
hiện thông qua công tác thanh 
tra, sau đó hồ sơ được chuyển 
sang Cơ quan CSĐT để tiếp tục 
điều tra, xử lý theo quy định 
pháp luật.               K.ANH

(BĐ) - Ngày 23.6, các VĐV 
Bình Định tham gia Hội thi thể 
thao các dân tộc thiểu số toàn 
quốc khu vực II - năm 2022 đã 
đoạt 1 HCV và 2 HCĐ môn bắn 
nỏ. Cụ thể, VĐV Đinh Thép 
giành HCV nội dung cá nhân 
nam đứng bắn; VĐV Đinh Thị 
Rêu giành HCĐ nội dung cá 
nhân nữ đứng bắn; VĐV Đinh 
Thị Niên đoạt HCĐ nội dung cá 
nhân nữ quỳ bắn.

Hội thi thể thao các dân tộc 
thiểu số toàn quốc lần thứ XII, 
khu vực II - năm 2022 do tỉnh 
Quảng Ngãi đăng cai, thu hút 
650 VĐV, HLV thuộc 25 dân tộc 

thiểu số ở 12 tỉnh trong khu vực 
tham gia, gồm: Bình Định, Bình 
Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia 
Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Lâm 
Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Các VĐV tham gia tranh tài 
ở 7 môn thi đấu, gồm: Bóng đá 
nam (7 người); bóng chuyền 
(nam, nữ); việt dã (nam, nữ); đẩy 
gậy (nam, nữ); kéo co (nam và 
nam - nữ phối hợp); bắn nỏ - bắn 
ná (nam, nữ); cà kheo (nam, nữ). 

Đoàn Bình Định tham gia 
Hội thi với 20 VĐV, tranh tài ở 
hầu hết các nội dung. Hội thi sẽ 
bế mạc ngày 27.6. HOÀNG QUÂN

Phù Mỹ: Khởi tố 5 cán bộ, nguyên cán bộ 
liên quan đến sai phạm về đất đai

HỘI THI THỂ THAO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TOÀN QUỐC 
KHU VỰC II - NĂM 2022:

Đoàn Bình Định giành 1 HCV, 
2 HCĐ môn bắn nỏ
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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Vui với sân chơi mới
Mải mê với trò xích đu, cậu 

học trò Bùi Huỳnh Trọng Khải 
(lớp 3A, điểm trường thôn Bỉnh 
Đức, Trường Tiểu học Tây Vinh) 
không để ý mồ hôi đã nhễ nhại 
trên trán. Khải say sưa chơi từng 
trò trong sân chơi mới toanh, 
nào xích đu, võng lưới, khung 
leo trèo... Những khi xích đu 
lên cao, em lại cười giòn tan: 
“Em thích nhất là trò này, vì 
khi xích đu lên cao, gió sẽ thổi 
mạnh hơn, mát hơn. Các xích 
đu ở đây ngồi rất thoải mái, mỗi 
cái có màu sắc, hình dáng khác 
nhau nên em và các bạn hay đổi 
cho nhau để cùng chơi”.

Các giáo viên trong trường 
cũng phấn khởi khi chứng 
kiến học trò có nhiều trò chơi 
an toàn, phù hợp với lứa tuổi. 
Thầy Huỳnh Trọng Khang, 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu 
học Tây Vinh, cho biết: Sân 
chơi mới giúp học sinh rèn 
luyện thể chất, nâng cao sức 
khỏe, góp phần xây dựng môi 
trường học đường lành mạnh, 
tích cực.

Ngoài 3 sân chơi được đặt 

Vì nụ cười trẻ thơ
Thuộc dự án V do quỹ Khuyến học Lotte và quỹ Hòa bình Hàn - Việt triển khai, cuối tuần vừa qua, 4 “Sân chơi 

xanh” đã được trao tặng cho hơn 450 học sinh tại 3 điểm trường: Nhơn Thuận, An Vinh 1, Bỉnh Đức của Trường Tiểu 
học Tây Vinh (xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn) và tại địa điểm công cộng đối diện UBND xã Tây Vinh.

Dự án V nhằm hỗ trợ cho thanh niên và 
trẻ em Việt Nam do quỹ Khuyến học Lotte và 
quỹ Hòa bình Hàn - Việt cùng sinh viên các 
trường ĐH tại Việt Nam xúc tiến từ năm 2019. 
Chữ “V” trong dự án nghĩa là “vui” trong tiếng 
Việt, thông qua những thử nghiệm mạo hiểm 
(venture) của thanh niên Việt Nam, quá trình 
tạo dựng sân chơi đa dạng (vary) phù hợp với 
thôn xóm sẽ mang lại giá trị (valuable) và tạo 

ra kinh nghiệm cho người thụ hưởng lẫn người 
làm thiện nguyện.

Tại Bình Định, Dự án V đã được triển khai với 
các hoạt động: Lắp đặt thiết bị hỗ trợ dạy và học 
(30 ti vi màn hình lớn, 24 máy vi tính) tại Trường 
Tiểu học Phước Hòa (xã Phước Hòa, huyện Tuy 
Phước); xây dựng 4 “Sân chơi xanh” tại Trường 
Tiểu học Tây Vinh (xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn; trị 
giá hơn 1,6 tỷ đồng).

Học sinh tại điểm trường Nhơn Thuận thích thú với “Sân chơi xanh”.                                                                                                      Ảnh: D.LINH

trong các điểm trường, còn 1 sân 
chơi công cộng xây dựng ngay 
trước UBND xã, người dân ở 
mọi lứa tuổi đều sử dụng được. 
Chị Dương Thị Hoàng Mi, ở 
xóm 8, thôn Nhơn Thuận (xã 
Tây Vinh), chia sẻ: “Con khoe ở 

xóm mình có sân chơi “vừa xịn, 
vừa miễn phí”, rồi nắm tay mẹ 
dắt ra tận nơi, tôi mới biết đến 
“Sân chơi xanh”. Các cháu nhỏ 
không còn chạy nhảy khắp nơi, 
phụ huynh chúng tôi cũng yên 
tâm hơn nhiều”.

Chung tay vì nụ cười 
trẻ thơ

Từng hứng chịu nhiều mất 
mát, đau thương, nên xã Tây 
Vinh được quỹ Khuyến học 
Lotte và quỹ Hòa bình Hàn - 
Việt lựa chọn là nơi triển khai 
các dự án nhằm xoa dịu nỗi đau 
chiến tranh. “Sân chơi xanh” là 
một trong số đó. 

Ông Kwon Hyun Woo, Đại 
diện quỹ Hòa bình Hàn - Việt, 
cho biết: “Với mong muốn vun 
đắp ước mơ, gieo tiếng cười cho 
học sinh vùng nông thôn, từ 
năm 2017, chúng tôi đã triển 
khai nhiều dự án cải thiện môi 
trường học đường tại Bình 
Định. Với 4 sân chơi lần này, 
chúng tôi hy vọng có thể góp 

phần tạo thêm niềm vui cho 
các em”.

Không chỉ xoa dịu nỗi đau 
từ quá khứ, “Sân chơi xanh” 
còn thể hiện sự gắn kết, cùng 
hướng đến tương lai của người 
dân hai nước Việt - Hàn. Để xây 
dựng thành công 4 sân chơi, 
đội ngũ tham gia dự án gồm: 
Quỹ Khuyến học Lotte, quỹ 
Hòa bình Hàn - Việt, Công ty 
TNHH Novart, Liên chi đoàn 
khoa KH-XH&NV (Trường ĐH 
Quy Nhơn) cùng 22 sinh viên 
của trường đã vượt qua nhiều 
khó khăn, thử thách, kể cả bất 
đồng ngôn ngữ hay ảnh hưởng 
từ dịch Covid-19.

Trực tiếp lên bản thảo thông 
qua những chuyến đi thực tế, 
nghiên cứu, thảo luận không 
ngừng kéo dài suốt 4 tháng và 
lặn lội đến tận nơi, góp sức thi 
công, bạn Trần Thị Phương, 
Trưởng nhóm sinh viên chịu 
trách nhiệm thiết kế 4 sân chơi, 
không khỏi xúc động: “Tận mắt 
trông thấy thành quả của cả 
tập thể được các em nhỏ thích 
thú đón nhận và chơi say mê, 
mọi vất vả trong tôi dường 
như tan biến. Đây vừa là trải 
nghiệm đáng nhớ, vừa là cơ hội 
để chúng tôi tham gia vào dự 
án “xuyên quốc gia” một cách 
ý nghĩa”. 

Ông Dương Ngọc Hiến, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND xã 
Tây Vinh, cho biết: “Địa phương 
còn khó khăn nên việc xây dựng 
nơi vui chơi cho trẻ em phần 
nào còn hạn chế. Các “Sân chơi 
xanh” vì thế càng mang nhiều ý 
nghĩa. Chúng tôi sẽ thực hiện tốt 
công tác quản lý, bảo vệ, kiểm 
tra, bảo dưỡng, trồng hoa thêm 
để làm phong phú sân chơi, tạo 
không gian thoải mái cho trẻ”.

DƯƠNG LINH

(BĐ) - Chiều 23.6, Trạm 
CSGT Tuy Phước, thuộc Phòng 
CSGT (CA tỉnh), cho biết đã 
bàn giao xe tải biển kiểm soát  
66C 028.27 cùng hàng hóa trên 
xe và các giấy tờ liên quan cho 
Phòng Cảnh sát Kinh tế (CA 
tỉnh) để tiếp tục điều tra, xử lý 
theo quy định pháp luật. 

Trước đó, khoảng 11 giờ 
cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm 

soát của Trạm CSGT Tuy Phước 
tuần tra trên QL 1, đoạn qua địa 
bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy 
Phước, thì phát hiện xe tải nói 
trên có dấu hiệu khả nghi nên 
yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm này, tài xế xe tải là 
ông Trần Ngọc Tuấn (SN 1979, ở 
Quảng Nam) không xuất trình 
được hóa đơn, chứng từ hàng 
hóa trên xe theo quy định.

Làm việc với cơ quan chức 
năng, tài xế Tuấn khai nhận tối 
22.6 đã cùng một người tên Bảo 
lái xe tải trên chở trái cây và một 
lượng hàng mỹ phẩm từ TP Hồ 
Chí Minh về TP Huế để giao 
cho khách hàng. Tài xế Tuấn 
thừa nhận việc chở hàng hóa 
không có hóa đơn, chứng từ là 
sai quy định.

K.ANH

Phát hiện hàng lậu khi tuần tra giao thông 

Ngày 23.6, tiếp tục xảy ra 
một vụ lừa đảo bằng hình thức 
tìm việc làm qua mạng. Bị hại 
là bà Trần Thị T. (ở phường 
Trần Phú, TP Quy Nhơn), đã 
bị mất số tiền 720 triệu đồng khi 
đọc một bài viết trên facebook 
“Tuyển Công nhân” và được 
thêm vào nhóm Zalo “Nhóm thu 
nhập 4.0” để tham khảo cách 
kiếm tiền. 

Dù biết rằng không thể có 
“việc nhẹ lương cao” nhưng  

bà T. thấy rất nhiều người tham 
gia nhóm nên sự dè chừng ban 
đầu không còn. Thực tế, đó chỉ 
là những tài khoản ảo. Sau khi 
truy cập, bà T. được 2 người tự 
xưng là thầy cô hướng dẫn cách 
làm việc. Từ số tiền đặt lệnh 
ban đầu là 500 nghìn đồng và 
thắng được 300 nghìn đồng, bà 
T. đặt tiếp 3 lệnh khác với tổng 
số tiền 720 triệu đồng và được 
thông báo sẽ thắng gấp đôi. Tuy 
nhiên, sau đó bà T. không liên 

lạc được với các số điện thoại 
đã hướng dẫn bà. 

Lừa đảo bằng hình thức 
tuyển dụng lao động đang là 
thủ đoạn phổ biến, đánh vào 
lòng tham của bị hại. Theo 
thống kê chưa đầy đủ của CA 
tỉnh, từ đầu năm đến nay trên 
địa bàn tỉnh xảy ra 17 vụ lừa 
đảo tìm việc qua mạng, số tiền 
bị lừa hơn 10 tỷ đồng. Nhiều bị 
hại vì nhiều lý do không báo cơ 
quan CA.                       N.GIANG

Mất 720 triệu đồng khi tìm 
“việc nhẹ lương cao” qua mạng

TIN VẮN
l Chiều 22.6, Lữ đoàn 

573 và Hội LHPN TX An Nhơn 
phối hợp tổ chức gặp mặt, 
nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi. Đó 
là em Trần Gia Phúc (SN 2019, 
ở phường Nhơn Thành), có 
bố mất do dịch Covid-19, mẹ 
là nhân viên thư viện trường 
học, phải nuôi 2 con nhỏ; em 
Lê Thành Danh (SN 2013, ở xã 
Nhơn Mỹ) mồ côi cả cha lẫn mẹ 
do dịch Covid-19, đang ở cùng 
ông bà nội, hoàn cảnh gia đình 
khó khăn. Bên cạnh việc hỗ trợ 
mỗi em 300 nghìn đồng/tháng, 
hai đơn vị phân công hội viên 
phụ nữ thường xuyên đến thăm 
hỏi, động viên, giúp các em giải 
quyết những vấn đề phát sinh 
trong cuộc sống.                  LÊ AN
l Sáng 23.6, Hội CTĐ  

TX Hoài Nhơn tổ chức bàn 
giao nhà CTĐ cho hộ chị Dương 
Thị Hồng Đức, ở thôn Phú Nông, 
xã Hoài Sơn (TX Hoài Nhơn). Ngôi 
nhà có diện tích xây dựng 65 m2. 
Gia đình chị Đức là hộ nghèo, có 2 
con nhỏ, chồng bị TNGT qua đời. 
Hội CTĐ thị xã đã vận động nhà 
hảo tâm hỗ trợ 40 triệu đồng, các 
hội viên CTĐ ở địa phương hỗ trợ 
ngày công xây dựng.        NGỌC TÚ

l Hội thi nâng cao nhận 
thức bình đẳng giới và phòng, 
chống bạo lực gia đình cho 
hội viên phụ nữ đã được Hội 
LHPN tỉnh phối hợp với Sở  
LĐ-TB&XH và Hội LHPN huyện 
Phù Mỹ tổ chức tối 22.6, tại 
nhà văn hóa xã Mỹ Thọ (huyện 
Phù Mỹ). Có 3 đội đến từ Hội 
LHPN các xã Mỹ An, Mỹ Thành 
và Mỹ Thọ tham gia hội thi, với 
các phần thi: Giới thiệu về đội 
của mình, trả lời câu hỏi và biểu 
diễn tiểu phẩm. Kết quả, đội Hội 
LHPN xã Mỹ An đạt giải nhất. 

HẰNG NGA
l Ngày 22.6, UBND TX Hoài 

Nhơn tổ chức lễ khánh thành 
Trung tâm VH-TT thị xã. Đây là 
công trình dân dụng cấp II với 
các hạng mục: Khối nhà đa năng 
3 tầng; phòng tập chuyên môn; 
phòng truyền thống; thư viện; 
kho và hội trường có sức chứa 
trên 700 chỗ ngồi… Tổng vốn 
đầu tư cho công trình là hơn  
69 tỷ đồng. 

THÁI NGÂN - QUANG HẢI
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TIN VẮN

Điện lực Hoài Ân hiện đang 
quản lý, vận hành 279 trạm 
biến áp (TBA)/47.014 kVA, với 
294 km đường dây trung thế 
và 248,8 km đường dây hạ thế; 
cung cấp điện cho 17.675 khách 
hàng và 5 tổ chức mua bán điện 
nông thôn, gồm: 3 HTXNN Ân 
Thạnh, Ân Tín, Ân Mỹ; HTX 
Điện năng Ân Đức; Công ty 
CP Tổng hợp An Lão. Đa số 
các tuyến đường dây do đơn 
vị quản lý đi qua khu vực đồi 
núi hiểm trở nên công tác vận 
hành gặp không ít khó khăn, 
như tại các xã Ân Hữu, Ân 
Nghĩa, Đăk Mang, Bok Tới, Ân 
Tường Đông (huyện Hoài Ân) 
và huyện An Lão.

Ông Phan Tiến Dũng, Giám 
đốc Điện lực Hoài Ân, cho biết: 
Để đáp ứng nhu cầu về sản 
lượng, chất lượng điện phục 
vụ cho các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và sinh hoạt ngày 
càng cao ở 2 địa phương, đơn 
vị luôn chú trọng thực hiện tốt 
công tác quản lý kỹ thuật, vận 
hành hiệu quả hệ thống lưới 
điện. Đơn vị thành lập các đội, 
tổ quản lý vận hành đường dây 
và trạm, bố trí đủ nhân lực phù 
hợp với từng địa bàn. Đồng thời 
tích cực triển khai các giải pháp 
nghiệp vụ nhằm hạn chế thấp 
nhất sự cố, từng bước nâng cao 
độ tin cậy cung cấp điện. 

Theo kế hoạch, các công 
trình đầu tư xây dựng năm 
2022 ở huyện Hoài Ân và An 
Lão gồm: Xây dựng mới 2 TBA, 
di dời 2 TBA, thay thế 10 máy 
biến áp vận hành lâu năm với 
tổng dung lượng 1.700 kVA, 
xây dựng mới 472 m đường 
dây 22 kV và 1.500 m đường 
dây 0,4 kV. Đến nay, đơn vị 

Tập huấn tuyên 
truyền bảo vệ 
và phát triển 
rừng ngập mặn

l Ngày 22.6, Hội Nông 
dân huyện Tây Sơn phối hợp 
với Sở KH&CN tổ chức lớp tập 
huấn đăng ký nhãn hiệu hàng 
hóa cho nông dân. Tại buổi tập 
huấn, các học viên được phổ 
biến, cập nhật thông tin về 
mục đích, lợi ích của việc xây 
dựng nhãn hiệu hàng hóa; thủ 
tục đăng ký nhãn hiệu; phí, lệ 
phí đăng ký nhãn hiệu; thời 
gian xử lý đơn đăng ký nhãn 
hiệu; hình thức nộp đơn; cơ 
chế chính sách hỗ trợ xây dựng 
nhãn hiệu.              ĐINH NGỌC

l UBND xã Nhơn Phúc 
(TX An Nhơn) vừa tổ chức 
nghiệm thu kỹ thuật và đưa 
vào sử dụng công trình nâng 
cấp và mở rộng tuyến đường 
kết nối tỉnh lộ 638 đến Trường 
Tiểu học Thái Thuận. Công 
trình dài gần 2.000 m, nền 
đường rộng 7,5 m, mặt đường 
bê tông rộng 5,5 m, tổng vốn 
đầu tư hơn 12 tỷ đồng.                 

XUÂN THỨC

Trước đây, gia đình ông Đinh Văn 
Phưa, ở thôn 5, xã An Quang (huyện An 
Lão) chỉ nuôi từ 2 - 4 con bò, chủ yếu để 
lấy sức kéo. Mấy năm gần đây, nhận thấy 
việc nuôi bò, trâu đem lại hiệu quả kinh 
tế cao, ông mạnh dạn đầu tư mở rộng quy 
mô chuồng trại và để đảm bảo chăm sóc, 
phòng chống dịch bệnh tốt, ông tăng đàn 
theo hướng chăn nuôi bán chăn thả - có 
chuồng trại. Nhờ tích cực ứng dụng tiến 
bộ KHKT trong chăm sóc, phòng bệnh, nay 
gia đình ông Phưa có 10 con trâu, bò. Thu 
nhập từ chăn nuôi đem lại cho gia đình 
ông mỗi năm hơn 100 triệu đồng tiền lãi.

Ông Phưa chia sẻ: “So với chăn nuôi thả 
rông, việc nuôi bán chăn thả - có chuồng 
trại giúp bò, trâu lớn nhanh, béo tốt hơn. 
Mình còn chủ động cung cấp thêm thức ăn, 
tiêm phòng định kỳ nên gia súc khỏe mạnh, 
sinh ra bê nghé ổn định”.

Việc phát triển chăn nuôi trâu, bò ngày 
càng thu hút nông dân An Lão tham gia, 
nhiều hộ đã chuyển từ chăn nuôi nhỏ 
lẻ sang chăn nuôi theo mô hình gia trại. 
Điển hình là chị Đinh Thị Nghiệp (ở xã  

Vận hành hiệu quả, 
cung cấp điện an toàn

Điện lực Hoài Ân được Công ty Điện lực Bình Định giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, kinh doanh điện trên địa 
bàn 2 huyện Hoài Ân và An Lão. Những năm qua, hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý luôn được đầu tư nâng cấp, 
đảm bảo cấp điện, góp phần phát triển KT-XH ở 2 địa phương. 

đã thực hiện 40% khối lượng  
công việc. 

Nhằm giảm tổn thất điện 
năng, dự án Hoàn thiện lưới 
điện trung hạ thế khu vực Hoài 
Ân vừa được Công ty Điện lực 
Bình Định phê duyệt bổ sung 
và thực hiện trong cuối năm 
nay. Theo đó sẽ xây dựng mới 
3 TBA với tổng dung lượng 
480 kV và 3.820 m đường dây 
trung, hạ thế; cải tạo 650 m 
đường dây hạ thế. Trước đó, 
cuối tháng 4.2022, đơn vị tổ 
chức nghiệm thu đóng điện 
công trình đường dây và TBA 
37,5 kVA HTX Nông dược và 
Dịch vụ tổng hợp An Toàn. 
Công trình có quy mô xây dựng 
mới 15 m đường dây trung thế 
22 kV và TBA có dung lượng 
37,5 kVA - 22/0,23 kV. 

Bên cạnh các công trình 
đầu tư xây dựng, công tác sửa 
chữa lớn và sửa chữa thường 

xuyên được đơn vị đẩy mạnh 
thực hiện để các thiết bị trên 
lưới điện đảm bảo an toàn. 
Công trình Đại tu lưới điện 
khu vực Điện lực Hoài Ân vừa 
hoàn thành, đưa vào vận hành 
ngày 14.6. Công trình có quy 
mô thay mới 2.628 m đường 
dây 0,4 kV, 46 cột điện bê tông 
ly tâm, 2.640 m đường dây  
22 kV; thay thế 5 bộ hệ xà TBA, 
9 tủ điện và một số phụ kiện 
kèm theo TBA. Lưới điện sau 
khi được đại tu đã góp phần 
hạn chế sự cố mất điện và nâng 
cao chất lượng điện cung ứng 
cho khách hàng. 

Theo ông Lâm Văn Toàn, 
Đội trưởng Đội quản lý, vận 
hành đường dây và trạm, Điện 
lực Hoài Ân: Từ năm 2021 đến 
nay, đơn vị đã thi công một 
số công trình chống quá tải, 
non tải đảm bảo đưa vào vận 
hành, đáp ứng nhu cầu phụ tải 

tăng cao tại các khu vực xã An 
Hòa, thị trấn An Lão (huyện 
An Lão), thị trấn Tăng Bạt Hổ 
(huyện Hoài Ân). Ngoài ra, 
đơn vị đã thực hiện hoán đổi 
máy biến áp giữa thị trấn Tăng 
Bạt Hổ - xã Ân Thạnh; xã Ân 
Hữu - xã Ân Nghĩa... đảm bảo 
các máy biến áp hoạt động phù 
hợp với phụ tải từng khu vực.

Ông Phan Tiến Dũng cho 
biết thêm: 5 tháng đầu năm 
2022, điện thương phẩm toàn 
đơn vị đạt hơn 31,69 triệu kWh, 
tăng 870.011 kWh so với cùng 
kỳ năm 2021. Trong khâu kiểm 
tra, giám sát mua bán điện, đơn 
vị thường xuyên kiểm tra, theo 
dõi hệ thống đo đếm của khách 
hàng. Do địa hình quản lý khá 
phức tạp, đơn vị tăng cường 
phối hợp với các địa phương 
đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền bảo vệ an toàn hành lang  
lưới điện.            ĐÌNH PHƯƠNG 

Điện lực Hoài Ân thi công lắp đặt máy cắt phụ tải LBS ở phân đoạn TBA Thanh Lương (xã Ân Tín) để nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện trong mùa nắng nóng năm nay.                                                                                                                                                                   Ảnh: ĐLHA

An Lão phát triển chăn nuôi trâu, bò 

Trong tháng 6 .2022, 
Trung tâm Khuyến nông (Sở 
NN&PTNT) đã tổ chức 5 lớp 
tập huấn tuyên truyền bảo vệ 
rừng ngập mặn cho 100 đại 
diện các hộ dân sống tại các 
khu vực gần rừng ngập mặn 
tại xã Cát Khánh (huyện Phù 
Cát), các xã: Phước Hòa, Phước 
Sơn, Phước Thuận (huyện 
Tuy Phước) và phường Nhơn 
Bình (TP Quy Nhơn). Các lớp 
tập huấn này nhằm nâng cao 
nhận thức và kỹ thuật bảo vệ 
rừng, phục hồi hệ sinh thái 
rừng ngập mặn và giới thiệu 
một số mô hình sinh kế dưới 
tán cây ngập mặn. 

Trồng và bảo vệ rừng ngập 
mặn là nội dung ưu tiên của 
chương trình mục tiêu Ứng 
phó với biến đổi khí hậu và 
tăng trưởng xanh giai đoạn 
2021 - 2030. Với tỉnh Bình 
Định, việc phục hồi và phát 
triển rừng ngập mặn có tầm 
quan trọng, tác động rất lớn 
đến ổn định môi trường sinh 
thái, tạo cảnh quan, thích ứng 
với biến đổi khí hậu. 

THÀNH NGUYÊN

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông kiểm 
tra mức độ phát triển của một vùng 
rừng ngập mặn ở huyện Tuy Phước. 

Ảnh: THÀNH NGUYÊN

An Nghĩa), anh Đinh Văn Trai (xã An Toàn), 
anh Nguyễn Văn Bảy (thị trấn An Lão), anh 
Nguyễn Quốc Triện (xã An Tân)... Tận dụng 
lợi thế gò đồi, hầu hết các hộ này đều áp 
dụng cách chăn nuôi bán chăn thả, kết hợp 
trồng cỏ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp 
chế biến thành thức ăn cho trâu, bò, và đặc 
biệt là coi trọng ý kiến tư vấn của nhân viên 
thú y cũng như cán bộ khuyến nông trong 

phòng chống dịch bệnh.
Đến nay, toàn huyện An 

Lão có hơn 4.300 hộ chăn nuôi 
11.350 con bò, 3.756 con trâu; 
người dân đã tự trồng thêm 
hơn 25 ha cỏ phục vụ chăn nuôi. 
Để chăn nuôi trở thành trọng 
tâm trong phát triển kinh tế của 
địa phương, huyện An Lão vận 
động bà con phát triển chăn nuôi 
theo hướng có chuồng trại tập 
trung, chủ động công tác phòng 
chống dịch bệnh, chú trọng lựa 
chọn, sử dụng con giống tốt.

Ông Đỗ Đình Biểu, Trưởng 
Phòng NN&PTNT huyện, cho 

biết: Nhiều năm trước, chúng tôi đã nỗ lực 
động viên bà con phát triển chăn nuôi trâu 
bò, chọn giống tốt để đầu tư… Cùng với 
tuyên truyền, tập huấn, chúng tôi còn phối 
hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức hướng 
dẫn kỹ thuật, cập nhật kiến thức cho bà con. 
Nhờ vậy đến nay nhiều hộ đã xem chăn nuôi 
trâu, bò là hướng thoát nghèo, nhiều hộ đã 
khá lên trông thấy”.                  DIỆP THỊ DIỆU

Một hộ dân ở An Lão xây dựng chuồng trại kiên cố để nuôi bò. Ảnh: D.T.D
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

Năm 1977, NSƯT Tuyết Mai đăng 
ký vào học lớp Trung cấp tuồng Nghĩa 
Bình, khóa 1 và sớm trở thành một hiện 
tượng nhờ có khả năng kết hợp hát - 
diễn - múa vượt trội. Hai năm sau, năm 
1979, diễn viên Tuyết Mai nhận công tác 
tại Nhà hát tuồng Nghĩa Bình (nay là 
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh). 
Phát huy truyền thống “con nhà tông”, 
với năng khiếu bẩm sinh, sự nghiêm 
túc và tận tụy với nghệ thuật, diễn 
viên Tuyết Mai sớm khẳng định được 
mình và trở thành diễn viên trụ cột của  
Nhà hát.

Là diễn viên đa năng, nghệ sĩ Tuyết 
Mai có thể vào nhiều loại vai: Đào chiến, 
đào bi, đào lẳng và cả các vai mụ, nhưng 
sở trường vẫn là các vai đào chiến. Nghệ 
sĩ Tuyết Mai có sức khỏe bền bỉ đủ để 
đảm nhận những vai diễn chính, đòi hỏi 
thời gian hiện diện trên sân khấu nhiều, 
cường độ diễn xuất cao. Căn nguyên là 
nhờ thiên bẩm nhưng những nghệ sĩ 
cùng thời với bà đều xác nhận, không 
chỉ khổ luyện về kỹ thuật biểu diễn, 
Tuyết Mai cũng rất nghiêm túc trong 
giữ gìn và rèn luyện về thể lực, chính 
nhờ thế mà bà không bao giờ bị đuối 
ở những màn cuối, ngay cả với những 
vở dài nhất.

Là diễn viên đa năng, đa tài nhưng 
nghệ sĩ Tuyết Mai vẫn chú tâm dốc 
lòng học hỏi thêm những miếng nghề 
hay của các đàn anh, đàn chị, nhờ đó 
bà là một trong không nhiều nghệ sĩ 
có kiến thức về nghề khá uyên thâm, 
đặc biệt là ở lĩnh vực lý luận - vũ đạo 
tuồng. Có vốn nghề vững vàng là vậy 
nhưng ở đời thường, NSƯT Tuyết 
Mai có lối sống chân thành, giải dị, 
khiêm tốn, ham học hỏi, được bạn bè, 
đồng nghiệp và học trò quý mến, công 
chúng mộ tuồng thương yêu. Với nhiều 

Nữ nghệ sĩ tài hoa Tuyết Mai đã ra đi
Sau một thời gian dài lâm bệnh 
nặng, ngày 20.6, NSƯT Tuyết Mai - 
người nghệ sĩ tài hoa, người thầy 
tuồng đáng kính - đã trút hơi thở 
cuối cùng, hưởng thọ 63 tuổi.

NSƯT Tuyết Mai (bên phải) trong vở “Tình yêu và khát vọng”.

  NSƯT Tuyết Mai tên thật là Võ Thị Tuyết Mai, sinh năm 1960 trong gia đình 
có truyền thống theo nghiệp tuồng ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát. Cha bà là NSND 
Võ Sỹ Thừa (1929 - 2005) - một trong những cánh chim đầu đàn của nghệ thuật 
sân khấu tuồng cả nước; mẹ là cố NSƯT Bích Hải, từng là diễn viên nòng cốt của 
Đoàn tuồng Liên khu 5. 
  Sau 43 năm phụng sự nghệ thuật tuồng, NSƯT Tuyết Mai gặt hái được nhiều 

thành tích đáng tự hào: Giải nhất Hội thi tiếng hát hay tỉnh Bình Định (1981) với vai 
Đào Tam Xuân (tuồng Trảm Trịnh Ân). Giải diễn viên xuất sắc tại Hội diễn sân khấu 
chuyên nghiệp toàn quốc với vai Kỷ Lan Anh (tuồng Hộ Sanh Đàn - 1991). Liên tục 
đoạt 4 HCV tại các kỳ liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp, các trích đoạn 
tuồng hay toàn quốc với các vai: Tiêu Anh Phụng (tuồng Tiêu Anh Phụng loạn trào - 
1993); Chị Hai (tuồng Sáng mãi niềm tin - 1990); Huê thần nữ (tuồng Thần nữ dâng 
ngũ linh kỳ); Huỳnh Cúc (tuồng Bùi Thị Xuân hồi kết cuộc - 1995); HCB vai Bùi Thị Xuân 
(vở Đêm sáng phương Nam - 2013)…

Hưởng ứng Tháng Hành động 
quốc gia về phòng, chống bạo lực gia 
đình và kỷ niệm 21 năm Ngày Gia 
đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2022), 
sáng 23.6, UBND TX Hoài Nhơn tổ 
chức hội nghị biểu dương các tập thể, 
gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa 
bàn thị xã. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng 
nhau ôn lại truyền thống của Ngày 
Gia đình Việt Nam 28.6, điểm lại các 
nội dung hưởng ứng Tháng Hành 
động quốc gia về phòng, chống bạo 
lực gia đình trên địa bàn thị xã. Các 
đại biểu cũng chia sẻ những cách làm, 
kinh nghiệm trong giữ gìn hạnh phúc 
gia đình.

Dịp này, lãnh đạo UBND thị xã 
tặng giấy khen của Chủ tịch UBND 
thị xã và biểu dương 2 tập thể cùng 
21 gia đình văn hóa tiêu biểu trên 
địa bàn.

ÁNH NGUYỆT

Cuộc chiến cam go giữa cái thiện và 
cái ác - cốt lõi của sử thi Dyông Knoa - 
bắt đầu khi hai chị em Bya Kơmlak và 
Bya Linchithan trong khi đi mót củi bị 
Bok Jrakông - “người chẳng ra người, 
thú không ra thú”, một kẻ thích ăn thịt 
người mang lốt cọp - bắt giữ. 

Ban đầu, trước sức mạnh khủng 
khiếp của Bok Jrakông, trong 3 anh em: 
Dyông Knoa, Gôn Gôk, Kla Yang thì 
2 người đã lùi lại, chỉ mình Kla Yang 
dũng cảm, hiên ngang tới hang của Bok 
Jrakông. Nhưng Bok Jrakông đã đâm 
chết Kla Yang. Ba ngày không thấy Kla 
Yang về, Dyông Knoa và Gôn Gôk đến 
hang Bok Jrakông tìm. Họ cứu được hai 
em gái Bya Kơmlak, Bya Linchithan; 
mang xác Kla Yang về và cứu sống người 
anh hùng bằng một thứ nước thần. Sau 
đó cuộc chiến đấu một mất một còn giữa 
anh em họ với Bok Jrakông đã nổ ra.

Cuộc chiến đấu sinh tử diễn ra ác liệt 
từ mặt đất bao la lên đến bầu trời vô tận. 
Dù trổ hết tài năng và sức lực nhưng ba 
anh em gần như tuyệt vọng vì không 
thể giết được kẻ thù quá đỗi nguy hiểm. 

Giữa lúc đó, đáp lại lời cầu cứu của 
Dyông Knoa lên Yang - đấng tối cao, 
nàng Bya Tuling xinh đẹp xuất hiện 

Một giá trị văn hóa Bana Kriêm lớn

Bana Kriêm, một phân nhánh của tộc người 
Bana, sinh sống ở huyện Vĩnh Thạnh. Sử thi (hơ 
mon) Dyông Knoa do nghệ nhân bok Đoan kể, nhà 
nghiên cứu Hà Giao (1937 - 2011) và Đinh Yuan sưu 
tầm, biên dịch. Đây là một trong 5 sử thi được in 
trong sách Sử thi Bana Kriêm I, Nhà xuất bản Văn 
hóa dân tộc xuất bản năm 2000.

và chỉ cho họ cách chiến thắng kẻ thù. 
Không chỉ có vậy, trái tim của Dyông 
Knoa đã rung động trước sắc đẹp và 
trí thông minh của Bya Tuling. Và cuối 
cùng con người đã tiêu diệt được cái ác.

Khác với rất nhiều câu chuyện cổ, 
chuyện thần thoại mà ta đã biết kể cả 
với sử thi Bana Kriêm, chiến thắng cho 
dù có được thần linh hỗ trợ vẫn không 
hề dễ dàng. “Dyông Knoa nhìn Kla yang, 
Gôn Gôk, chàng nói lên đôi tiếng buồn buồn: 
Ớ Kla, Gôn Gôk đều tóc đã hoa râm/ Ai ngờ 
trận đánh đến nửa đời mới thắng/ Ớ Gôn 
Gôk em có thấy tóc Dyông Knoa nay đã bạc 

trắng mấy rồi không/ mà vẫn chưa có ai đổ 
rượu têm trầu”. 

Sử thi Dyông Knoa có khá nhiều điểm 
độc đáo, riêng có. Một ví dụ, khi Dyông 
Knoa cầu xin Yang cứu giúp, nàng Bya 
Tuling thuộc về cõi thiêng xuất hiện và 
thật kỳ lạ khi Dyông Knoa - người trần 
chủ động nuôi tình yêu với nàng. Một ví 
dụ nữa, ngay cả khi phải diệt trừ kẻ ác 
thì những người anh hùng cũng đường 
đường chính chính, cao thượng, bằng 
chứng là khi thấy Bok Jrakông còn đang 
ngủ, họ chờ hắn thức dậy mới tuyên 
chiến chứ không hề tranh thủ đánh lén. 

Sử thi là những tác phẩm lớn ngợi 
ca những phẩm chất cao quý, tinh 
thần hướng thượng tuyệt vời như thế, 
và ta hiểu được tại sao phải giữ gìn 
và phát huy giá trị những sử thi như  
Dyông Knoa.                   NGÔ HỒNG SƠN

TX Hoài Nhơn  
biểu dương 2 tập thể, 
21 gia đình văn hóa 
tiêu biểu

thành tích, đóng góp xuất sắc, năm 
1997 bà được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu NSƯT. 

Không chỉ làm tốt vai trò là diễn 
viên, với chuyên môn vững vàng, năng 
lực truyền đạt tốt, NSƯT Tuyết Mai 
luôn sẵn sàng và nhiệt tình truyền dạy 
cho các lớp diễn viên kế cận. Bà là một 

trong vài nghệ sĩ gạo cội có cách dạy 
học trò bài bản từ dễ đến khó, có hệ 
thống và khoa học với định hướng phát 
huy tối đa tố chất của học trò, nhờ vậy 
những giờ lên lớp của bà luôn vui, hấp 
dẫn và thu hút học trò dù bà nổi tiếng 
là nghiêm khắc. NSƯT Tuyết Mai đã 
tham gia công tác đào tạo, giảng dạy 

bộ môn Tuồng liên tục từ năm 2003 
đến năm 2018, là giảng viên dạy vũ đạo 
lớp Trung cấp dân ca từ năm 2015 đến  
năm 2018.

Năm 2015 sau khi nghỉ hưu, NSƯT 
Tuyết Mai vẫn liên tục tham gia đào 
tạo các lớp diễn viên tuồng và dân ca 
kịch bài chòi. Và một niềm hạnh phúc 
lớn mà thỉnh thoảng bà có chia sẻ với 
đồng nghiệp cùng thời là nhiều em đã 
trở thành diễn viên trụ cột của Nhà hát 
Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Nhắc 
đến NSƯT Tuyết Mai, nhiều nghệ sĩ trẻ, 
nghệ sĩ đã thành danh, thậm chí đã được 
phong tặng danh hiệu NSƯT đều tấm 
tắc khâm phục nhiệt huyết của bà khi 
không kể ngày đêm, khỏe hay yếu vẫn 
trực tiếp dốc lòng uốn nắn từng động 
tác, từng cách lấy hơi… khi dạy vai mẫu 
cho các diễn viên trẻ tham gia các cuộc 
thi tài năng trẻ diễn viên tuồng và dân 
ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc trong 
nhiều năm liền. 

Dù là NSƯT nhưng nghệ sĩ Tuyết 
Mai không nề hà mà còn là nhân tố 
tích cực tham gia nhiều hoạt động 
quần chúng; các hoạt động do Hội 
VHNT tỉnh và Chi hội Sân khấu Việt 
Nam tại Bình Định tổ chức; là cộng tác 
viên nhiệt tình của Trung tâm VH-TT  
TP Quy Nhơn, thường xuyên tham gia 
biểu diễn, quảng bá nghệ thuật bài chòi 
dân gian. 

Những đóng góp lớn của NSƯT 
Tuyết Mai cho sân khấu tuồng, cho đơn 
vị công tác, cho sự nghiệp văn hóa nghệ 
thuật của tỉnh Bình Định và toàn quốc 
đã được các ngành, cấp ghi nhận, trao 
tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc 
biệt, vừa qua, hồ sơ tham gia xét phong 
tặng danh hiệu NSND của NSƯT Tuyết 
Mai đã được Hội đồng cấp tỉnh thông 
qua và trình Hội đồng chuyên ngành 
cấp Nhà nước xem xét, trình Chủ tịch 
nước phong tặng. 

Trong dòng chảy của tuồng Bình 
Định, NSƯT Tuyết Mai là cái tên 
được nhiều người nhắc nhớ. Bà mãi là 
người nghệ sĩ được nhân dân trân quý,  
yêu mến. 

NGUYỄN THÚY HƯỜNG
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Bình Định

NGHỊ QUYẾT 06-NQ/TW:

Tầm nhìn chiến lược của Đảng 
về quy hoạch, phát triển đô thị

Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát 
triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nghị quyết 
riêng đầu tiên được ban hành, mang tầm nhìn chiến lược, có tính thời đại, thể hiện 
sự quan tâm của Đảng đối với công tác quy hoạch, phát triển đô thị trong quá trình hội 
nhập và toàn cầu hóa.

NQ 06 đặt ra yêu cầu hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc, xanh, hiện 
đại, thông minh.
- Trong ảnh: Diện mạo đô thị TP Quy Nhơn ngày càng khởi sắc.             Ảnh: DŨNG NHÂN

Kim chỉ nam 
phát triển đô thị 

Nghị quyết 06-NQ/TW (NQ 
06) xác định rõ vai trò, vị thế 
của đô thị, đô thị hóa và kinh 
tế đô thị trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước trong giai đoạn mới, trên 
tinh thần Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XIII của Đảng, phấn 
đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt 
Nam trở thành nước phát triển 
theo định hướng XHCN.

Mục tiêu tổng quát đặt ra 
từ NQ 06 là đẩy nhanh tốc độ 
và nâng cao chất lượng đô thị 
hóa, phát triển đô thị bền vững 
theo mạng lưới, hình thành một 
số đô thị, chuỗi đô thị động lực 
thông minh kết nối với khu vực 
và thế giới. Thể chế, chính sách 
về quy hoạch, xây dựng, quản 
lý và phát triển đô thị bền vững 
cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu 
hạ tầng của đô thị, nhất là hạ 
tầng kỹ thuật khung và hạ tầng 
xã hội thiết yếu được xây dựng 
và phát triển đồng bộ, hiện đại. 
Kinh tế khu vực đô thị tăng 
trưởng nhanh, hiệu quả và bền 
vững. Chất lượng sống tại đô 
thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng 
cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ 
tầng xã hội cho cư dân đô thị. 
Phát triển kiến trúc đô thị hiện 
đại, xanh, thông minh, giàu 
bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc 
trưng được giữ gìn và phát huy.

NQ 06 đưa ra một số mục 
tiêu cụ thể như: Tỷ lệ đô thị hóa 
đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, 
đến năm 2030 đạt trên 50%. Số 
lượng đô thị toàn quốc đến năm 
2025 khoảng 950 - 1.000 đô thị, 
đến năm 2030 khoảng 1.000 - 
1.200 đô thị. Kinh tế khu vực đô 
thị đóng góp vào GDP cả nước 
khoảng 75% vào năm 2025, 
khoảng 85% vào năm 2030.

Cùng với đó, đến năm 2045, 
tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm 
trung bình cao của khu vực 
ASEAN và châu Á. Hệ thống 
đô thị liên kết thành mạng lưới 
đồng bộ, thống nhất, cân đối 
giữa các vùng, miền, có khả 
năng chống chịu, thích ứng với 
biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 
trường, kiến trúc tiêu biểu giàu 
bản sắc, xanh, hiện đại, thông 
minh. Xây dựng được ít nhất 5 
đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ 
vai trò là đầu mối kết nối và 
phát triển với mạng lưới khu 
vực và quốc tế.

Theo Trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương Trần Tuấn Anh, 
NQ 06 chính là kim chỉ nam để 
thể chế hóa các quy định pháp 
luật, nhằm tiếp tục phát triển 
đô thị Việt Nam có hiệu quả 
hơn trong thời gian tới. 

Phát triển đô thị 
bền vững, hiện đại

NQ 06 chỉ rõ cách tiếp cận 
đa ngành, với tầm nhìn dài hạn, 
toàn diện, có tính chiến lược, 
tôn trọng quy luật thị trường 
và nguyên tắc phát triển bền 
vững. Vấn đề quan trọng giờ 
đây là phải có những động thái 
tích cực, giải pháp phù hợp để 
đưa NQ 06 vào thực tiễn; nhằm 
tập trung xây dựng, phát triển 
hệ thống đô thị quốc gia bền 
vững, hiện đại.

Kiến trúc sư Trần Ngọc 
Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch 
phát triển đô thị Việt Nam, cho 
rằng: Để thực hiện quyết tâm 
chuyển đổi mô hình phát triển 
đô thị theo hướng bền vững, 
các địa phương cần quan tâm 
chú trọng các giải pháp xây 
dựng và phát triển đô thị tăng 
trưởng xanh, giảm phát thải, sử 
dụng tiết kiệm năng lượng; xây 

dựng đô thị ứng phó với biến 
đổi khí hậu, phòng chống thiên 
tai, dịch bệnh... 

Cùng với đó, tiếp tục tập 
trung cải tạo, chỉnh trang, tái 
thiết đô thị, kết hợp đồng bộ 
và hài hòa với phát triển các 
đô thị mới, bảo đảm kiến trúc 
đô thị hiện đại, giàu bản sắc, 
các yếu tố văn hóa đặc trưng 
được giữ gìn và phát huy, chú 
trọng tổ chức lại đời sống dân 
cư và phát triển kinh tế trong 
quá trình tái thiết và phát triển 
đô thị.

Còn theo ông Lê Anh Tuấn, 
Trưởng Ban Chiến lược phát 
triển hạ tầng và đô thị (Viện 
Chiến lược phát triển, Bộ 
KH&ĐT), quy hoạch, xây dựng 
và phát triển đô thị phải bảo 
đảm thị trường bất động sản và 
nhà ở phát triển ổn định, công 
khai, minh bạch. Tập trung giải 
quyết cơ bản nhu cầu về nhà 
ở cho người dân đô thị, nhất 
là các đối tượng chính sách 
xã hội, người nghèo, người có 
thu nhập thấp, công nhân lao 
động có khó khăn về nhà ở theo 
phương châm “Nhà nước và 
nhân dân cùng làm”.

Bên cạnh đó, quá trình quy 
hoạch, xây dựng và phát triển 
đô thị phải đổi mới mô hình 
chính quyền đô thị, nâng cao 
hiệu quả quản lý đô thị. Xây 
dựng bộ máy chính quyền đô 
thị theo hướng tinh gọn, thông 
minh, phân định rõ trách 
nhiệm, giảm tầng nấc trung 
gian. Phân cấp mạnh mẽ và triệt 
để trong quản lý đô thị, nâng 
cao năng lực quản lý, quản trị 
đô thị. Thực hiện chuyển đổi 
số trong đô thị, xây dựng chính 
quyền số gắn kết chặt chẽ với 
phát triển đô thị thông minh.                 

MAI LÂM

(BĐ) - Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối các cơ quan 
tỉnh vừa có văn bản đề nghị 
cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng 
thuộc Khối tăng cường công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến 
hành rà soát chỉ tiêu kết nạp 
đảng viên năm 2022 của chi, 
đảng bộ mình; quan tâm công 
tác tạo nguồn và bồi dưỡng 
giúp đỡ quần chúng ưu tú để 
thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 
phát triển đảng viên năm 2022.

Công tác phát triển đảng 
viên mới là một trong các 
chỉ tiêu quan trọng làm cơ 
sở đánh giá xếp loại tổ chức 
đảng cuối năm. Do đó, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối các 
cơ quan tỉnh đề nghị cấp ủy 
chi, đảng bộ cơ sở nghiêm 

túc thực hiện. 
Trước đó, ngày 10.2.2022, 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
các cơ quan tỉnh đã ban hành 
Kế hoạch số 32 KH/ĐUK về 
phát triển đảng viên năm 
2022, trong đó phân bổ chỉ 
tiêu phát triển đảng viên 
cụ thể cho các tổ chức cơ sở 
đảng trực thuộc. Tuy nhiên, 
qua theo dõi, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối nhận thấy một 
số ít cấp ủy tổ chức đảng chưa 
quan tâm thực hiện tốt công 
tác phát triển đảng viên theo 
kế hoạch đã đề ra; số lượng 
đảng viên mới kết nạp trong 
toàn Đảng bộ Khối còn ít (chỉ 
kết nạp được 94/210 đảng 
viên mới theo kế hoạch). 

                H.NHÂN

Chiều 23.6, Đảng ủy Quân 
sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị 
quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng 
chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí 
thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - 
chủ trì hội nghị. Tham dự hội 
nghị còn có đồng chí Nguyễn 
Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm 2022, 
Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai thực 
hiện và hoàn thành toàn diện 
nhiệm vụ quốc phòng, quân 
sự địa phương. Nổi bật là 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh ban hành các văn bản chỉ 
đạo xây dựng hệ thống văn 
kiện chỉ đạo diễn tập khu vực 
phòng thủ (KVPT) các huyện, 
thị xã, thành phố trong năm 
2022; hoàn thiện các thủ tục dự 
án xây dựng công trình quân 
sự trong KVPT; chỉ đạo hoàn 
thành 100% chỉ tiêu tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ 
năm 2022; thực hiện có hiệu 
quả công tác chính sách hậu 
phương quân đội và phong 
trào Đền ơn, đáp nghĩa. 

Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng 
đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị duy trì nghiêm 
chế độ trực sẵn sàng chiến 
đấu; quản lý tốt tình hình tư 
tưởng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, nhân viên, chiến sĩ; phát 
huy tốt vai trò, trách nhiệm 
của Ban chỉ đạo 35, Lực lượng 
47. Tổ chức tốt hội nghị tổng 
kết các nghị quyết của Quân 
ủy Trung ương về công tác 
huấn luyện, hậu cần, tài chính, 
kỹ thuật. Công tác quản lý, bảo 
quản, bảo dưỡng, sửa chữa 
vũ khí, đạn, trang bị kỹ thuật, 
bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho 
nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến 

đấu, huấn luyện, hội thao, hội 
thi và các nhiệm vụ đột xuất 
khác...

Về phương hướng lãnh 
đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022, đồng chí Hồ Quốc 
Dũng nhấn mạnh: Đảng ủy 
Quân sự tỉnh tiếp tục quán 
triệt, thực hiện nghiêm túc 
các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng; xây dựng Đảng bộ, 
LLVT tỉnh vững mạnh. Trong 
đó, tập trung lãnh đạo duy trì 
nghiêm chế độ sẵn sàng chiến 
đấu, nắm chắc diễn biến tình 
hình, không để bị động, bất ngờ 
trong mọi tình huống, phối hợp 
giữ vững an ninh, trật tự, tạo 
ổn định để phát triển KT-XH 
của tỉnh; hoàn thành 100% 
chỉ tiêu giáo dục, bồi dưỡng 
quốc phòng, an ninh; tổ chức 
tốt công tác huấn luyện, kiểm 
tra huấn luyện đối với bộ đội 
thường trực, dân quân tự vệ, 
dự bị động viên, hội thi, hội 
thao. Tổ chức tốt diễn tập chỉ 
huy tham mưu cơ quan kết 
hợp tham gia diễn tập tác 
chiến, chiến lược trên hướng 
chiến trường miền Trung; chỉ 
đạo Ban CHQS TX Hoài Nhơn, 
An Nhơn, TP Quy Nhơn diễn 
tập KVPT có thực binh bắn 
đạn thật bảo đảm an toàn tuyệt 
đối. Theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ 
đại hội chi bộ trực thuộc đảng 
ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. 
Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài 
cốt liệt sĩ ở đồi Xuân Sơn, xã 
Ân Hữu, huyện Hoài Ân (giai 
đoạn 2). Lãnh đạo nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác 
tuyên truyền, giáo dục chính 
trị tư tưởng; đẩy mạnh hoạt 
động phong trào thi đua Quyết 
thắng. Tiếp tục quán triệt thực 
hiện nghiêm các nghị quyết, 
chỉ thị của cấp trên về công tác 
xây dựng Đảng.

THÀNH PHÚC

Đảng ủy Quân sự tỉnh 
ra nghị quyết lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2022

Quan tâm công tác tạo nguồn, 
bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng
ưu tú vào Đảng
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Bình Định

Câu hỏi: Vừa qua, tại các cơ quan 
thuế địa phương có hiện tượng trả hồ 
sơ kê khai chuyển nhượng bất động 
sản (BĐS) của người nộp thuế (NNT), 
lý do trả là do kê khai không đúng giá 
thực tế thị trường. Đề nghị cho biết 
như vậy có đúng quy định không và 
nguyên tắc giải quyết của Cục Thuế 
Bình Định như thế nào?

Trả lời:
Ngày 13.6.2022, lãnh đạo Cục Thuế 

Bình Định chủ trì cuộc họp với các đơn 
vị trực bàn về công tác chống thất thu 
thuế đối với hoạt động kinh doanh 
BĐS; đồng thời sau khi nghe chỉ đạo 
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 
tại hội nghị trực tuyến trước đó, Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh kết luận như sau:

Về nguyên tắc giải quyết hồ sơ:
Toàn ngành quán triệt bộ phận giải 

quyết hồ sơ đối với hoạt động chuyển 
nhượng BĐS theo nguyên tắc “tiền 
phòng, hậu kiểm”, tuyệt đối không gây 
ách tắc về giải quyết thủ tục hành chính 
cho người dân.

- “Tiền phòng” là thực hiện phòng 
ngừa 4 nội dung: Khai sai giá thực tế; rủi 
ro pháp lý cho công chức thuế; tiêu cực 

trong giải quyết hồ sơ; sự bức xúc của 
dư luận và truyền thông. Theo đó, thực 
hiện phương châm “4 không”: Không 
trả hồ sơ (đã phù hợp theo quy định), 
không điện thoại, không thông báo 
giải trình và không cảnh báo dưới mọi 
hình thức.

- “Hậu kiểm” là thực hiện rà soát, 
phân loại và áp dụng các nghiệp vụ 
kiểm tra, xác minh đối với các hồ sơ 
chuyển nhượng đã được giải quyết.

Về tổ chức thực hiện và trách 
nhiệm triển khai:

- Để hình thành và công khai cơ 
sở dữ liệu về giá chuyển nhượng BĐS, 
các chi cục thuế thu thập các giao dịch 
thành công trong thực tế (đã kê khai 
nộp thuế) hoặc giá trúng đấu giá, giá 
nhà nước đền bù, giá lịch sử chuyển 
nhượng, giá công khai của các công 
ty môi giới/kinh doanh BĐS, sàn giao 
dịch BĐS… Cơ sở dữ liệu này phải được 
cập nhật thường xuyên theo thực tế 
phát sinh và công khai trên cổng giao 
tiếp điện tử để phục vụ công tác hướng 
dẫn, hỗ trợ, định hướng cho NNT 
trong việc khai trung thực giá chuyển  
nhượng BĐS.                                (Còn nữa)

Nguyên tắc giải quyết hồ sơ  
chuyển nhượng bất động sản

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

Thực hiện chỉ đạo của Tổng 
Cục Thuế về việc giảm tỷ lệ nợ 
đọng thuế ở mức dưới 8% so 
với số thực thu vào ngân sách 
nhà nước năm 2022, đảm bảo 
năng lực tài chính của tỉnh, 
phục vụ khôi phục và phát triển 
KT-XH, ngay từ đầu năm, Cục 
Thuế tỉnh đã tập trung triển 
khai các biện pháp thu hồi, xử 
lý tiền nợ thuế. 

Với việc ứng dụng mạnh 
mẽ công nghệ thông tin, cơ 
quan thuế đã cập nhật nhanh, 
chính xác từng người nộp thuế 
(NNT) còn nợ tiền thuế, cả biến 
động về số tiền thuế thu được 
hằng ngày cũng liên tục hiển 
thị trên cơ sở dữ liệu ngành. 
Tính đến ngày 31.5.2022, tổng 
tiền nợ thuế phát sinh trên địa 
bàn tỉnh là 2.269 tỷ đồng, trong 
đó nợ có khả năng thu 2.033 
tỷ đồng. 

Ông Mai Xuân Lương, Phó 
Trưởng phòng Phụ trách phòng 
Quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ 
thuế (Cục Thuế tỉnh), cho biết: 
“Tất cả các thông tin nói trên 
đều được đăng tải công khai 
trên cổng thông tin điện tử, 
trang zalo của ngành Thuế, nếu 
quan tâm NNT hoàn toàn có thể 
tìm đọc, tham khảo. Cục Thuế 
tỉnh cũng thường xuyên gửi thư 
ngỏ, đôn đốc NNT tự giác thực 
hiện nghĩa vụ nộp thuế. Những 
trường hợp chây ỳ, cố tình né 
tránh, không chịu hợp tác xử 
lý nợ thuế, chúng tôi áp dụng 

XỬ LÝ TIỀN NỢ THUẾ VÀ KHOANH NỢ, XÓA TIỀN NỢ THUẾ:

Chính xác, kịp thời, công bằng
Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, 5 tháng đầu năm 2022, ngành Thuế tỉnh đã thu được hơn 1.006 tỷ đồng 

tiền nợ thuế, đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm 
nộp, tiền chậm nộp cho một số trường hợp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 
94/2019 của Quốc hội.

Ông Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh về công tác quản lý thu và chống thất thu 
ngân sách nhà nước năm 2022 của ngành Thuế tỉnh.                                                                                                                           Ảnh: TIẾN SỸ

biện pháp cưỡng chế theo pháp 
luật. Nhờ minh bạch, tích cực 
động viên NNT, 5 tháng đầu 
năm 2022, toàn ngành đã thu 
được cho ngân sách hơn 1.006 
tỷ đồng”.

Cùng với việc xử lý tiền nợ 
thuế, Cục Thuế tỉnh đã khai 
thác triệt để các dữ liệu lưu 
trữ hiện có và chủ động liên 
hệ với ngành chức năng, chính 
quyền các địa phương thu 
thập và xác minh thông tin về 
NNT, bổ sung hồ sơ NNT thuộc 
diện khoanh nợ tiền thuế, 
xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền 

chậm nộp phát sinh trước ngày 
1.7.2020 không còn khả năng 
nộp ngân sách nhà nước theo 
tinh thần Nghị quyết 94/2019 
của Quốc hội. 

Từ đó, phân loại từng đối 
tượng, từng khoản thuế thuộc 
diện khoanh nợ, xóa nợ tiền 
chậm nộp để xử lý. Với cách 
làm này, đến cuối tháng 5.2022, 
ngành Thuế tỉnh đã khoanh 
nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt 
chậm nộp, tiền chậm nộp cho 
4.162 NNT không còn khả năng 
nộp ngân sách nhà nước.

Theo ông Lê Hoàng Nghi, 

Giám đốc Sở Tài chính, nợ thuế 
bị “treo” là vấn đề nan giải của 
ngành Thuế xảy ra từ nhiều 
năm qua. Đến cuối năm, trong 
số bị “treo” có một số khoản nợ 
hoàn toàn không còn khả năng 
thu được nữa, dù vậy phần nợ 
này làm ảnh hưởng lớn tới công 
tác quản lý và điều hành thu 
chi ngân sách của địa phương. 
Thực hiện tốt Nghị quyết 94 
không những hỗ trợ NNT tháo 
gỡ khó khăn, mà còn giúp 
ngành Thuế tháo gỡ nút thắt 
trong việc xử lý nợ không còn 
khả năng thu, từ đó giảm áp 

lực quản lý nợ, dành thời gian 
và nhân lực thực hiện tốt các 
nhiệm vụ công tác thuế khác. 
Tuy nhiên, để đảm bảo công 
bằng, chính xác, Cục Thuế tỉnh 
cần giám sát hồ sơ kê khai thuế 
đầu vào của NNT; tập trung 
thanh tra, kiểm tra nhóm DN 
có rủi ro cao về thuế; áp dụng 
biện pháp mạnh khi NNT có 
dấu hiệu chây ỳ. Trường hợp 
DN chậm nộp do khó khăn 
trong sản xuất, kinh doanh, 
cần nhanh chóng tháo gỡ để tạo 
điều kiện thuận lợi giúp DN 
phát triển sản xuất kinh doanh, 
tạo nguồn thu cho ngân sách 
nhà nước. 

Liên quan vấn đề này, ông 
Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục 
Thuế tỉnh, cho biết: Thời gian 
tới, chúng tôi tiếp tục thực 
hiện các giải pháp nhằm hỗ 
trợ, tạo thuận lợi tối đa cho 
NNT phát triển sản xuất kinh 
doanh để duy trì nguồn thu, 
đồng thời tăng cường giám sát 
hồ sơ kê khai thuế đầu vào của 
NNT chặt chẽ hơn, nhằm hạn 
chế tình trạng nợ thuế. Cùng 
với đó là tập trung thu thuế, 
xử lý nợ thuế, nhằm đảm bảo 
nguồn thu ngân sách năm 2022 
đã được HĐND và UBND 
tỉnh giao. Cục Thuế tỉnh cũng 
tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ 
DN không còn khả năng nộp 
ngân sách, phối hợp tốt với 
các sở, ngành, địa phương 
trong việc xác nhận thông tin 
DN, và khoanh nợ tiền thuế, 
xóa nợ tiền phạt chậm nộp, 
tiền chậm nộp xử lý nợ theo 
Nghị quyết 94/2019 của Quốc 
hội và các văn bản chỉ đạo của  
UBND tỉnh.             PHẠM TIẾN SỸ

(BĐ) - Thông tin từ Ban quản lý dự 
án giao thông tỉnh cho hay, tiến độ 
giải ngân vốn đầu tư thực hiện dự án 
tuyến đường ven biển (ĐT 639), đoạn 
Đề Gi - Mỹ Thành thuộc địa bàn huyện 
Phù Cát và Phù Mỹ đảm bảo yêu cầu 
của tỉnh. 

Tuyến đường này dài 7,6 km, nền 
đường rộng 20,5 m, trên tuyến xây 
dựng cầu vượt đầm Đề Gi dài 405,9 m. 
Tổng vốn đầu tư của dự án là 611,654 
tỷ đồng, trong đó tỉnh đã bố trí 363,458 

tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương 
253,126 tỷ đồng, vốn ngân sách địa 
phương 110,332 tỷ đồng). Đến nay, 
Ban quản lý dự án giao thông tỉnh đã 
thực hiện giải ngân 333,971 tỷ đồng 
vốn đầu tư đã được tỉnh bố trí. Hiện 
nay đơn vị đang đôn đốc các nhà thầu 
thi công các hạng mục công trình, phấn 
đấu đến tháng 9.2022 hoàn thành đưa 
vào sử dụng tuyến ĐT 639 đoạn Đề 
Gi - Mỹ Thành.                

                                         MINH HẰNG

DỰ ÁN ĐƯỜNG VEN BIỂN ĐOẠN ĐỀ GI - MỸ THÀNH:

Bộ Tài chính đã giao cho Liên Chi 
hội nhà báo ngành Tài chính chủ trì, 
tổ chức Giải báo chí toàn quốc viết 
về ngành Tài chính lần thứ VIII -  
năm 2023.

Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài 
chính lần thứ VIII chấp nhận nhiều loại 
hình báo chí, gồm: Báo in, báo điện tử, 
phát thanh, truyền hình. Mỗi loại hình 
báo chí đều có 1 giải A, 5 giải B, 7 giải C. 

Mức tiền thưởng của giải A là 30 triệu 
đồng; giải B: 20 triệu đồng; giải C: 10 
triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 10 
giải thưởng tập thể cho các cơ quan 
báo chí có nhiều tác phẩm dự thi đạt 
chất lượng tốt. Mỗi giải trị giá 10 triệu 
đồng kèm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ  
Tài chính.                               

                                 (Theo mof.gov.vn)

Đã giải ngân gần 334 tỷ đồng  
vốn đầu tư

Phát động Giải báo chí toàn quốc  
về ngành Tài chính lần thứ VIII
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Bình Định

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: 

Kỷ luật nghiêm minh, 
không lo thiếu cán bộ làm việc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình.                       Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc cuộc tiếp xúc cử 
tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà 
Trưng (Hà Nội) sau kỳ họp thứ 3 vào 
sáng 23.6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng trân trọng tiếp thu các ý kiến ngắn 
gọn, tập trung, sâu sắc, tâm huyết và có 
trách nhiệm của cử tri; đồng thời cho biết 
sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến để báo cáo 
Quốc hội.

Nhắc lại việc xử lý kỷ luật 2 Ủy viên 
Trung ương gồm ông Chu Ngọc Anh, 
cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và cựu 
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long liên 
quan vụ án Việt Á, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng cho biết, công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
được Đảng ta tiến hành kiên trì, nhân 
văn, có lý có tình, làm bài bản, hết sức 
thuyết phục.

“2 đồng chí này đều là Ủy viên Trung 
ương Đảng, vừa qua đều đã bị khai trừ 
ra khỏi Đảng và cách chức một số chức 
vụ khác. Sau khi có kết luận của Ủy ban 
Kiểm tra, kỷ luật Đảng làm trước, kỷ luật 
hành chính tiếp theo, rồi mới đến kỷ luật 
hình sự, gần như thành lý luận về phòng, 
chống tham nhũng, thành bài học để giai 
đoạn sắp tới tiếp tục làm thế nào cho tốt, 
nhất là khi chúng ta thành lập ban chỉ 
đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
cấp tỉnh”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, với cách làm bài 
bản như vậy, bản thân các đương sự cũng 
đã nhận ra các sai sót, khuyết điểm, đó là 
điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn, 
đây là bài học răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo 
người khác đừng đi vào vết xe đổ.

“Không thích thú gì việc kỷ luật đồng 
chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau 
xót, nhưng buộc phải làm. Như Bác Hồ 
đã nói, phải cắt bỏ một vài cành cây sâu 
mọt để cứu cả cây”, Tổng Bí thư cho biết.

Theo người đứng đầu Đảng, lần này 
Trung ương quyết định thành lập ban 
chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực cấp tỉnh và hiện nay một số tỉnh 
đã thành lập. Ngày 30 tới đây sẽ tổ chức 
Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công 
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 
kể từ khi Ban chỉ đạo Trung ương được 
thành lập do Tổng Bí thư làm Trưởng 
Ban chỉ đạo. Hội nghị nhằm tổng kết rút 
kinh nghiệm, chỉ ra các bài học để giai 

đoạn tới tiếp tục phát huy những kết quả 
đã đạt được, nhất là trong bối cảnh các 
tỉnh, thành phố trong cả nước đang triển 
khai thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh với 
tinh thần xuyên suốt của Đảng và Nhà 
nước là “trên dưới đồng lòng, dọc ngang 
thông suốt”.

Nêu lại ý kiến băn khoăn về việc cách 
chức nhiều cán bộ thì lấy đâu người 
làm, Tổng Bí thư khẳng định “vắng ông 
trưởng thì ông phó tạm quyền thay, sau 
đó phải chọn người cho đúng, chính xác, 
chứ không vội vàng đưa người nào đó 
lên. Phải chọn đúng người, quan trọng 
vẫn là công tác cán bộ”.

(Theo VOV.VN)

UNESCO trao giải thưởng 
Nhà khoa học trẻ tài năng 
thế giới cho nhà khoa học 
nữ Việt Nam

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
hóa LHQ (UNESCO) đã trao giải thưởng 
thường niên Nhà khoa học trẻ tài năng 
thế giới năm 2022 cho 45 nhà khoa học 
nữ, trong đó có TS Hồ Thị Thanh Vân 
của Việt Nam.

Lễ trao giải diễn ra vào tối 22.6 tại 
trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp.

Đây là lần thứ 3 một nhà khoa học nữ 
của Việt Nam có tên trong giải thưởng 
danh giá của UNESCO.

TS Hồ Thị Thanh Vân là giảng viên 
ĐH Tài nguyên và Môi trường TP Hồ 
Chí Minh. Đề tài cải thiện hiệu suất pin 
nhiên liệu hydro và sản xuất hydro bền 
vững của TS Vân đã thu hút được sự 
chú ý của Hội đồng khoa học UNESCO.

Mỗi năm UNESCO lựa chọn vinh 
danh 15 nhà khoa học nữ có công trình 
nghiên cứu và giải pháp hiệu quả cho 
những thách thức mà thế giới đang phải 
đối mặt. Sau 2 năm không thể tổ chức 
trao giải do đại dịch, buổi lễ vào tối 22.6 
đã gộp giải thưởng của cả 3 năm cho 
tổng cộng 45 nhà khoa học.

Giải thưởng L’Oréal - UNESCO vì 
sự phát triển phụ nữ trong khoa học có 
trị giá 15.000 USD, nhằm hỗ trợ những 
người đoạt giải tiếp tục nghiên cứu và 
giúp tạo dựng mạng lưới liên kết các 
nhà khoa học trong cùng một lĩnh vực 
nghiên cứu. Giải thưởng được thành lập 
cách đây 24 năm do sáng kiến của Quỹ 
L’Oréal Foundation và UNESCO, đến 
nay đã vinh danh và hỗ trợ 3.900 nhà 
nghiên cứu nữ từ 110 quốc gia.

(Theo VTV.VN)

Địa phương nào không nhận vắc xin, để xảy ra dịch phải chịu trách nhiệm

Tiêm vắc xin mũi 3 ngừa Covid-19 cho người dân 
tại phường Cát Linh, Hà Nội.                              Ảnh: TTO

Bộ Y tế vừa có Công văn số 3271/
BYT-DP gửi chủ tịch UBND 4 tỉnh, 
thành phố: Đồng Nai, Đà Nẵng, Đồng 
Tháp, Quảng Ngãi về việc tăng cường 
triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 
và sử dụng hiệu quả vắc xin.

Theo đó, Bộ Y tế nhận được văn bản 
của 4 tỉnh, thành phố nói trên về hỗ trợ 
điều chuyển vắc xin phòng Covid-19 
chưa sử dụng cho các địa phương khác 
có nhu cầu.

Để tăng cường công tác tiêm 
chủng, tránh để xảy ra lãng phí vắc 
xin, Bộ Y tế đề nghị chủ tịch UBND 4 
tỉnh, thành phố nói trên chỉ đạo sở y 
tế và các đơn vị liên quan tiếp tục rà 

soát đối tượng thuộc diện phải tiêm 
chủng theo phương châm “đi từng 
ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” 

tại từng địa bàn; tăng cường thông tin, 
truyền thông nhằm đẩy nhanh tốc độ 
tiêm chủng.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị 
4 tỉnh, thành phố khẩn trương tiếp 
nhận và triển khai tiêm chủng các  
vắc xin phòng Covid-19 đã được phân 
bổ kịp thời, hiệu quả, tránh lãng phí. 
Nếu không nhận vắc xin hoặc để  
vắc xin tồn không sử dụng trong khi 
vẫn còn người dân chưa được tiêm 
chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, 
để xảy ra dịch tại địa phương thì phải 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(Theo hanoimoi.com.vn)

Đà Nẵng ra mắt mô hình dịch vụ một cửa trợ giúp người bị bạo lực

Ngày 23.6, tại TP Đà Nẵng, Quỹ 
Dân số LHQ (UNFPA) tại Việt Nam 
phối hợp Trung tâm Nghiên cứu và 
ứng dụng khoa học về giới - gia đình- 
phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tổ 

Bạc Liêu phát hiện 
26 bệnh nhi mắc Covid-19, 
1 trẻ tử vong

Tối 22.6, tin từ Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu 
cho biết, BVĐK tỉnh này vừa phát hiện 
26 trẻ em là bệnh nhi mắc Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14.6, 
cháu N.V.K. (nam, 5 tháng tuổi, ngụ xã 
Tân Thạnh, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) 
có triệu chứng sốt, bỏ bú. Ngày 16.6, gia 
đình đưa cháu K. vào Bệnh viện tỉnh 
Bạc Liêu tiếp tục điều trị. Bác sĩ tiến 
hành xét nghiệm bằng phương pháp 
PCR cho kết quả cháu K. dương tính 
với SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả bệnh của cháu K., 
Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu xét nghiệm tầm 
soát nhiều trẻ khác ở cùng phòng với 
cháu K. tại khoa Nhi và phát hiện thêm 
25 ca bệnh.

Trong đó, có một cháu sơ sinh 2 
ngày tuổi (sinh ngày 18.6) lây nhiễm 
Covid-19 từ người mẹ. Cháu này được 
phát hiện mắc Covid-19 ngày 19.6 và 
không may tử vong cùng ngày.

Hiện Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu đang 
cách ly, điều trị các ca bệnh Covid-19 
nói trên. Trong đó, có 6 cháu đang được 
can thiệp máy trợ thở, 19 cháu sức khỏe 
ổn định. Tình hình lây lan bệnh cơ bản 
được kiểm soát tốt khi đến nay chưa 
phát hiện thêm ca nào mới.

Trong ngày 22.6, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu 
đã gửi văn bản đến các TTYT huyện, thị, 
thành phố cho biết tình hình dịch bệnh 
Covid-19 tại tỉnh này có dấu hiệu tăng 
trở lại, yêu cầu các TTYT tăng cường 
công tác phòng, chống dịch Covid-19; 
đẩy mạnh việc tiêm vắc xin.

(Theo dantri.com.vn)

Đại biểu bấm nút khởi động Ngôi nhà Ánh dương 
Đà Nẵng.

chức Lễ khai trương Ngôi nhà Ánh 
dương hỗ trợ người bị bạo lực gia 
đình và bạo lực trên cơ sở giới.

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ một 
cửa với tên gọi Ngôi nhà Ánh dương 
sẽ cung cấp các dịch vụ thiết yếu, 
toàn diện và tổng hợp cho phụ nữ và 
trẻ em gái đang gặp phải và/hoặc có 
nguy cơ bị bạo lực gia đình và bạo lực 
trên cơ sở giới.

Trung tâm cung cấp các dịch vụ, 
đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, bao 
gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm 
lý, tư vấn, dịch vụ xã hội, nhà tạm 
lánh, bảo vệ từ CA, dịch vụ pháp lý, 
tư pháp và chuyển tuyến.

Tất cả các dịch vụ được cung cấp 
tại Ngôi nhà Ánh dương đều dựa 

trên nguyên tắc lấy người bị bạo 
lực làm trung tâm, trong đó người 
bị bạo lực được tôn trọng và nhân 
phẩm được bảo vệ, đồng thời bảo 
đảm quyền riêng tư và bí mật, có thể 
tiếp cận 24/7 qua đường dây nóng 
024 33335599.

Đây là ngôi nhà thứ 4 được thực 
hiện sau Quảng Ninh, Thanh Hóa và 
TP Hồ Chí Minh. Đường dây nóng 
của mỗi trung tâm tại Quảng Ninh 
và Thanh Hóa nhận được hơn 1.000 
cuộc gọi/tháng, con số này đã vượt 
quá khả năng ban đầu. Dự kiến, mô 
hình sẽ tiếp tục được nhân rộng tại 
4 tỉnh, thành khác như: Hà Nội, Đắk 
Lắk, Bạc Liêu, An Giang.

(Theo nhandan.vn)
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UBND phường Đống Đa sẽ tiến hành tổ chức đấu thầu kinh 
doanh, khai thác và quản lý chợ Nam Sông Hà Thanh vào ngày 
27.6.2022. 

Giá khởi điểm đấu thầu: 1.547.250.000 đồng/5 năm.
Các tổ chức, các nhân có nhu cầu vui lòng liên hệ UBND 

phường Đống Đa để mua Hồ sơ mời thầu với mức giá không 
hoàn lại: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ . 

Thời gian bán và nộp hồ sơ mời thầu: Kể từ ngày 23.6.2022 
đến trước 16 giờ ngày 27.6.2022 (trong giờ hành chính).

Mọi chi tiết liên hệ: UBND phường Đống Đa. 
Điện thoại: 0927978127 - 0975153111
Địa chỉ: Số 887 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  ĐỐNG ĐA 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, 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 32 - 340C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối 

và đêm có mưa rào và giông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều 

mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có 
khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, 
giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4 - 5. 
Sóng cao 1.0 - 2.0 m.                                  (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 24.6.2022

NHÀ - ĐẤT
Bán đất lô 17 đường Thành Thái nối dài, Khu đô thị 

An Phước, TP Quy Nhơn. Diện tích: 88m2 (5m x 17,5m). 
Hướng Đông Bắc, lộ giới 20m. Giá 5 tỷ 300 triệu đồng. 
Liên hệ: 0988 808 780.

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 ĐH Luật TP HCM hoặc ĐH 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.

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Số lượng viên chức cần tuyển là: 20 chỉ tiêu. Thông tin cụ 
thể đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP Quy Nhơn: 
https://quynhon.gov.vn. 

2. Phiếu đăng ký dự tuyển: 
Theo Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Quy 

chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
Bình Định (ban hành theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND 
ngày 28.8.2020 của UBND tỉnh Bình Định).

3. Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể 
từ ngày 22 tháng 6 năm 2022 đến ngày 21 tháng 7 năm 2022.

4. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp 
xã: Phòng Nội vụ TP Quy Nhơn, số 30 đường Nguyễn Huệ, TP 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính. 

5. Số điện thoại liên hệ: 0256.3.820.255 (trong giờ hành chính)

UBND TP QUY NHƠN

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022
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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. 

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 
CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI

Địa chỉ: 218 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Hiện nay, Vietinbank KCN Phú Tài có nhu cầu tuyển dụng 01 cán bộ, nội dung 

cụ thể như sau:
I. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  01 Cán bộ vị trí Thủ kho 
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:
1. ĐIỀU KIỆN CHUNG:
- Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội, không phải là người 

đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian 
thi hành án;

- Nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng làm việc dưới sức ép, độc lập và theo nhóm.
2. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy, tập trung dài hạn tại các trường 

đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học nước ngoài và một số 
trường đại học dân lập.

- Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị 
kinh doanh, Marketing, Đầu tư, Tiếng Anh tài chính ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng 
khoán, Hệ thống thông tin quản lý, Tin học kinh tế.

- Tuổi đời không quá 35 tuổi (Nam cao từ 1,65; nữ cao từ 1,58; ngoại hình 
cân đối).

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tối thiểu 02 năm.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Phỏng vấn trực tiếp
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Phiếu thông tin ứng viên (theo mẫu tải tại website Vietinbank.vn mục 

Tuyển dụng)
- Sơ yếu lý lịch trong thời gian 03 tháng gần nhất có dấu xác nhận của địa 

phương nơi cư trú;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng (Đại học, Thạc sĩ (nếu có)…), chứng 

chỉ, bảng điểm, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.
V. HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ: 
- Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng TCHC - Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài, số 218 đường Lạc Long Quân, phường 
Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
Từ ngày: 24.06.2022 đến hết ngày 30.06.2022
Thông báo lịch thi tuyển sẽ được gửi email, SMS cá nhân đến ứng viên đủ 

điều kiện dự thi. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến: Tháng 07.2022 
Mọi thắc mắc liên quan đến đợt tuyển dụng, thí sinh vui lòng liên hệ số điện 

thoại 0256.3941326.
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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

Ngày 22.6, Ngân hàng Thế giới (WB) 
thông báo đã thông qua một chương 
trình trị giá 2,3 tỷ USD để giúp các quốc 
gia ở phía Đông và Nam châu Phi chống 
lại tình trạng mất an ninh lương thực.

WB cho biết khoản tiền này sẽ giúp 
tăng khả năng phục hồi của hệ thống 
lương thực trong khu vực và khả năng 
giải quyết tình trạng mất an ninh lương 
thực đang ngày càng gia tăng.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới 
phụ trách khu vực Đông và Nam Phi 
Hafez Ghanem, cho biết: “Đảm bảo sự 
điều phối trong khu vực để giải quyết 
những thách thức do biến đổi khí hậu, 
biến động thị trường và nhu cầu cải 
cách chính sách lương thực là những 
ưu tiên hàng đầu”.

WB nhấn mạnh rằng những cú sốc 
về hệ thống lương thực do thời tiết 
khắc nghiệt, dịch hại xâm nhập, bùng 
phát dịch bệnh, bất ổn chính trị và xung 
đột ngày càng trở nên thường xuyên 
và nghiêm trọng, khiến nhiều người bị 
mất an ninh lương thực hơn.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng ở 
Ukraine đang gia tăng thêm những 
tác động này khi làm gián đoạn thị 
trường lương thực, nhiên liệu và 

Taliban kêu gọi quốc tế giúp đỡ sau trận động đất thảm khốc

l Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) 
Ursula von der Leyen ngày 22.6 cho 
biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ đầu tư 
890 triệu euro (940 triệu USD) vào sản 
xuất vắc xin và thuốc men ở các nước Mỹ 
Latinh và vùng Caribe.
l Thủ tướng Malaysia, ông Ismail 

Sabri Yaakob đã công bố khoản cứu 
trợ tiền mặt bổ sung trị giá 630 triệu RM 
(143 triệu USD) nhằm giúp các gia đình 
có thu nhập thấp ứng phó tình trạng giá 
cả leo thang khiến chi phí sinh hoạt ngày 
càng tăng.

l Bộ Quốc phòng Israel ngày 22.6 
thông báo đã bắt đầu xây dựng một bức 
tường cao 9 m nhằm thay thế cho hàng 
rào an ninh cũ ở khu vực phía Bắc khu 
Bờ Tây.

l Ngày 22.6, Bộ trưởng Quốc 
phòng Ecuador Patricio Carrillo cho 
biết, 18 cảnh sát đã bị mất tích trong 
một vụ tấn công vào một đồn cảnh sát 
do những người tham gia biểu tình tại 
TP Puyo ở vùng Amazon của quốc gia 
Nam Mỹ này tiến hành.

l Tám thành viên trong đội ngũ y 
tế của huyền thoại bóng đá Argentina 
Diego Maradona sẽ phải ra hầu tòa liên 
quan đến cáo buộc bất cẩn dẫn tới việc 
ngôi sao bóng đá này tử vong vào ngày 
25.11.2020 sau khi phẫu thuật não được 
2 tuần.                     
l Ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 

người bị thương sau vụ nổ súng xảy ra 
ngày 22.6 bên trong một đoàn tàu ở San 
Francisco, Mỹ.                        (Theo TTXVN)

Người dân Afghanistan đang gặp rất nhiều khó 
khăn trong việc khắc phục hậu quả của trận 
động đất.                                                                        Ảnh: AP

WB hỗ trợ châu Phi 2,3 tỷ USD 
ứng phó mất an ninh lương thực

phân bón toàn cầu.
Ông Ghanem cho biết đây là hoạt 

động đa lĩnh vực đầu tiên của WB trong 
khu vực nhằm giảm thiểu số người bị mất 
an ninh lương thực ở Đông và Nam Phi.

Theo dự kiến, Ethiopia, nơi có  

gần 22,7 triệu người bị mất an ninh 
lương thực do hạn hán và Madagascar, 
nơi có 7,8 triệu người đang phải đối mặt 
với tình trạng mất an ninh lương thực 
nghiêm trọng cũng do đợt hạn hán lịch 
sử đang diễn.                          (Theo TTXVN)

Trẻ em ở Beledweyne, Somalia.                                                                                                                               Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin CNN hôm 23.6 đưa tin, 
6 người đã thiệt mạng sau khi một 
chiếc trực thăng được sử dụng cho các 
chuyến bay du lịch bị rơi ở hạt Logan, 
nằm ở phía Tây Nam bang Tây Virginia 
vào chiều tối 22.6.

Theo thông báo từ Cục Hàng không 
Liên bang Mỹ, máy bay trực thăng gặp 
nạn thuộc dòng Bell UH-1B, đã bị rơi 
trên đường cao tốc 17 (State Route 17) 
tại hạt Logan vào khoảng 17 giờ chiều 

chiến và 1 tàu tiếp tế của Trung Quốc 
được phát hiện gần quần đảo Izu, cách 
thủ đô Tokyo khoảng 500 km về phía 
Nam. Một trong những tàu này là tàu 
khu trục tên lửa Type 55 Lhasa, một 
trong những tàu mặt nước mạnh nhất 
của Trung Quốc hiện nay.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng 
nhóm tàu hoạt động ở khu vực gần 
Nhật Bản từ ngày 12.6.

Ngày 21.6, Bộ Quốc phòng Nhật Bản 
cho biết lực lượng của họ phát hiện 5 tàu 
chiến Nga, dẫn đầu là một tàu khu trục 
chống ngầm, đi qua eo biển Tsushima, nơi 
ngăn cách giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hạm đội Nga hiện diện gần Nhật 
Bản trong 1 tuần, di chuyển từ khu vực 
đảo Hokkaido ở phía Bắc xuống đảo 
Okinawa ở phía Nam.

Trong khi đó, hôm 21.6, ít nhất 2 tàu 

Nhiều tàu chiến của Nga, Trung Quốc xuất hiện gần Nhật Bản
“Đây là hành động phô trương lực 

lượng rõ ràng của Nga và Trung Quốc”, 
James Brown, Phó giáo sư khoa học 
chính trị tại ĐH Temple ở Tokyo, nhận 
định. “Những hoạt động này là nỗi lo 
lớn đối với Nhật Bản. Hơn nữa, việc phải 
theo dõi hành trình của cả tàu chiến Nga 
và Trung Quốc sẽ kéo căng nguồn lực 
của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản”, ông 
James Brown nói.                      (Theo TPO)

Rơi trực thăng ở Tây Virginia (Mỹ), 6 người thiệt mạng
22.6 (theo giờ địa phương). Chiếc máy 
bay đã bốc cháy trước khi các đội cứu 
hộ kịp đến hiện trường.

Ngay sau vụ tai nạn, Thống đốc 
bang Tây Virginia - ông Jim Justice 
cũng đã đăng tải dòng Tweet gửi lời 
chia buồn đến gia đình của những nạn 
nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy 
bay trực thăng và khẳng định sẽ công 
bố rõ nguyên nhân tai nạn.

(Theo VOV.VN)
Hình ảnh của một chiếc máy bay Bell UH-1B. 

Nguồn: Getty Images
  

Chính quyền Taliban tại Afghanistan 
đang kêu gọi thêm viện trợ quốc tế trong 
bối cảnh quốc gia đang phải vật lộn để 
đối phó với hậu quả của trận động đất 
hôm 22.6 đã khiến 1.500 người thiệt 
mạng và trên 2.000 người bị thương.

Afghanistan hiện tại đang bị tàn phá 
bởi khủng hoảng kinh tế do các lệnh 
trừng phạt của phương Tây nhắm vào 
kể từ khi liên quân do Mỹ đứng đầu 
rút khỏi hồi năm ngoái. Điều này đồng 
nghĩa với việc hạn chế về các khả năng 
đối phó với thảm họa cũng như nhận 
viện trợ từ cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Thủ lĩnh tối cao của 
Taliban - Haibatullah Akhundzada ngày 
23.6 đã kêu gọi “cộng đồng quốc tế và tất 
cả tổ chức nhân đạo giúp đỡ những người 
Afghanistan bị ảnh hưởng bởi thảm kịch 
lớn này”. Đây là động thái hiếm hoi của 
người đứng đầu Taliban bởi hầu như ông 
không xuất hiện trước công chúng.

Tổng thư ký LHQ, António Guterres, 
cho biết cơ quan này đã “huy động đầy 
đủ” để giúp đỡ và đã triển khai các đội y 
tế và cung cấp thuốc men, thực phẩm, bộ 
dụng cụ chấn thương và nơi trú ẩn khẩn 
cấp tới khu vực động đất.    (Theo VOV.VN)

Việt Nam phản đối 
Trung Quốc xâm 
phạm chủ quyền tại 
quần đảo Hoàng Sa

Tại họp báo thường kỳ chiều 23.6, 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt 
Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời thông tin 
liên quan tới việc Cục Hải sự Hải Nam 
(Trung Quốc) thông báo tập trận quân 
sự ngày 19.6 tại khu vực thuộc phạm 
vi 12 hải lý đảo Phú Lâm thuộc quần 
đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định: 
“Việc Trung Quốc tiến hành tập trận 
ở khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa 
xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền 
của Việt Nam đối với quần đảo này, 
đi ngược lại tinh thần Tuyên bố ứng 
xử của các bên ở Biển Đông (DOC) 
gây phức tạp tình hình, không có lợi 
cho quá trình đàm phán hiện nay giữa 
Trung Quốc và ASEAN về Bộ quy tắc 
ứng xử ở Biển Đông (COC) và việc duy 
trì môi trường hòa bình, ổn định và 
hợp tác ở Biển Đông”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
cũng nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết 
phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn 
trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 
quần đảo Hoàng Sa, không tái diễn vi 
phạm tương tự.

Bà Lê Thị Thu Hằng nhắc lại rằng, 
lập trường của Việt Nam đã được thể 
hiện rõ ràng và đầy đủ trong Công 
hàm 22/HC-2020 ngày 30.3.2020 lưu 
hành tại LHQ. Theo đó Việt Nam 
khẳng định chủ quyền đối với 2 quần 
đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

 (Theo VOV.VN)


