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Lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị 
quyết số 06-NQ/TW - nghị quyết chuyên 
đề về phát triển đô thị. Phó Giám đốc Sở 
Xây dựng Lê Đăng Tuấn cho biết Sở Xây 
dựng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan xây dựng dự thảo kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW 
tham mưu đề xuất UBND tỉnh trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. 

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, 
HĐND tỉnh khóa XIII

CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ VIỆT NAM LẦN THỨ 18 - NĂM 2022:

Gần 50 nhà khoa học thế giới 
dự Hội nghị quốc tế Vật lý Neutrino 

Tạo nguồn lực mới từ phát triển đô thị

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ:

Cần sự phối hợp tích cực của 
chính quyền địa phương

u7

lDuy trì chặt chẽ, thực hiện 
nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở
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CA KHÚC VỀ BÌNH ĐỊNH:

Đi tìm chỗ đứng trong lòng 
công chúng 

Trong phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII vào chiều 18.7, 
các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xung quanh 

các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. 

Tất cả vì sự an toàn, 
bình yên của nhân dân

Quang cảnh kỳ họp. 
Ảnh: HỒNG PHÚC
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Bình Định

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh 
khóa XIII

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc Kỳ họp 
thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII.           Ảnh: HỒNG PHÚC

(BĐ) - Sáng 18.7, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh 
khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
khai mạc Kỳ họp thứ 6, nhằm 
đánh giá tình hình thực hiện 
nhiệm vụ phát triển KT-XH, 
quốc phòng, an ninh 6 tháng 
đầu năm 2022, đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022 và xem xét, quyết 
định những nội dung quan 
trọng thuộc thẩm quyền của 
HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp 
có 56/57 đại biểu HĐND tỉnh. 

Các đồng chí: Hồ Quốc 
Dũng - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Đoàn Văn Phi - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân- 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh, chủ trì kỳ họp. 

Đến tham dự phiên khai 
mạc kỳ họp có các đồng chí: 
Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn 
Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các 
đồng chí nguyên lãnh đạo 
tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
đoàn thể của tỉnh, các cơ 
quan Trung ương đóng trên 
địa bàn tỉnh; đại diện thường 
trực HĐND 11 huyện, thị xã, 
thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc 
Dũng nhấn mạnh: Bước vào 
thực hiện nhiệm vụ của năm 
2022, tỉnh ta phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức. 
Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh, 
sự điều hành tập trung, quyết 
liệt của UBND tỉnh, sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính 
trị, sự ủng hộ của cộng đồng 
DN và đặc biệt là sự đồng 
thuận của các tầng lớp nhân 
dân trong tỉnh, tình hình kinh 
tế của tỉnh trong 6 tháng đầu 
năm nay có dấu hiệu phục hồi 

và có nhiều khởi sắc, thu ngân 
sách đạt khá. 

Hoạt động du lịch phục 
hồi nhanh chóng, số lượng 
khách du lịch đến tỉnh Bình 
Định thuộc nhóm đầu ở khu 
vực miền Trung. Các hoạt 
động văn hóa - xã hội có 
nhiều chuyển biến tích cực. 
An sinh xã hội được bảo 
đảm, đời sống của nhân dân 
trong tỉnh cơ bản ổn định. 
Quốc phòng, an ninh được 
giữ vững. Niềm tin của nhân 
dân vào sự lãnh đạo của cấp 
ủy, chính quyền các cấp ngày 
càng được nâng lên.

Theo dự báo 6 tháng cuối 
năm 2022, tình hình thế giới 
và trong nước sẽ có những 
diễn biến rất phức tạp. Hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, 
tiêu thụ sản phẩm của một 
bộ phận DN gặp khó khăn. 
Giá cả nguyên, nhiên, vật 
liệu, xăng dầu tăng cao. Các 
hoạt động văn hóa - xã hội, 
nhất là lao động, việc làm… 
bị tác động bởi dịch Covid-19 
sẽ ảnh hưởng đến đời sống, 
sinh hoạt và thu nhập của 
người dân. 

Trước tình hình đó, đòi hỏi 
HĐND tỉnh phải có những 
quyết sách phù hợp, đúng đắn 
để cụ thể chủ trương lãnh đạo 
của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực 

hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ năm 2022. 

“Với khối lượng báo cáo, 
tờ trình, đề án, dự thảo nghị 
quyết trình kỳ họp khá lớn, để 
kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, tôi 
đề nghị các đại biểu HĐND 
tỉnh nêu cao tinh thần trách 
nhiệm trước cử tri, thảo luận 
kỹ tính khả thi, tính hiệu quả 
của từng nội dung; chất vấn 
đúng và trúng trọng tâm các 
vấn đề mà cử tri quan tâm; 
hiến kế và đóng góp nhiều ý 
kiến tâm huyết, sâu sắc, chất 
lượng để các nghị quyết của 
HĐND tỉnh thông qua đúng 
luật, sớm đi vào cuộc sống và 
phát huy hiệu quả”, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng 
nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Kỳ họp 
thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII 
diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 
18 đến 20.7).

Trong ngày đầu tiên của 
kỳ họp (18.7) các đại biểu đã 
nghe các báo cáo, tờ trình và 
thảo luận tại tổ về tình hình 
phát triển KT-XH 6 tháng đầu 
năm; nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trong ngày hôm nay (19.7), 
buổi sáng các đại biểu HĐND 
tỉnh họp chung tại hội trường 
để nghe các báo cáo, tờ trình; 
buổi chiều các đại biểu thảo 
luận tại tổ.         NGUYỄN HÂN

CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ VIỆT NAM LẦN THỨ 18 - NĂM 2022:

Gần 50 nhà khoa học thế giới dự Hội nghị quốc tế 
Vật lý Neutrino 

(BĐ) - Hội nghị quốc tế 
Vật lý Neutrino đã khai mạc 
sáng 18.7, tại Trung tâm Quốc 
tế Khoa học và giáo dục liên 
ngành (ICISE, TP Quy Nhơn). 
Đây là sự kiện nằm trong 
khuôn khổ chương trình Gặp 
gỡ Việt Nam lần thứ 18 - năm 
2022 tại Bình Định, do Hội 
Gặp gỡ Việt Nam phối hợp 
với UBND tỉnh, Bộ KH&CN 
và ICISE tổ chức.

Dự hội nghị có GS Trần 
Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp 
gỡ Việt Nam, GS Lê Kim Ngọc 
- Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em 
Việt Nam tại Pháp, cùng 49 nhà 
khoa học đến từ 16 quốc gia 
trên thế giới. 

Chia  sẻ  về  mục đích 
tổ chức Hội nghị  Vật  lý 
Neutrino, GS Trần Thanh 
Vân khẳng định: “Hội nghị 
nhằm thúc đẩy nghiên cứu 
Neutrino trên toàn thế giới, 
tạo ra những mối liên kết 
chặt chẽ giữa các nhà khoa 
học Neutrino, đồng thời tạo 
một môi trường trao đổi học 
thuật đỉnh cao. Đặc biệt, sau 
một thời gian dài ảnh hưởng 
bởi Covid-19, đây là cơ hội 
tuyệt vời cho các nhà khoa 
học quốc tế để ngồi lại, trao 
đổi thẳng thắn và qua đó nảy 
mầm những ý tưởng mới, từ 
đó giúp phát triển khoa học 
Neutrino ở Việt Nam khi mà 

các nhà khoa học Việt Nam 
có cơ hội tiếp cận với những 
kết quả mới nhất, trao đổi 
với những nhà khoa học  
hàng đầu…”.

Hội nghị quốc tế Vật lý 
Neutrino diễn ra từ ngày 
17 - 23.7 tại ICISE theo hình 
thức trực tiếp và trực tuyến, 
với nhiều nội dung như: Kết 
quả nghiên cứu Neutrino từ 
các máy gia tốc, các bầu khí 
quyển, mặt trời và các ngôi 
sao; kết quả đo khối lượng 
Neutrino; tìm kiếm phân rã 
Beta đôi không có Neutrino; 
các thí nghiệm mới trong lĩnh 
vực Vật lý Neutrino.

TRỌNG LỢI

Ngành Y tế quyết tâm 
vượt khó

Tại phiên thảo luận tổ, vấn 
đề được nhiều đại biểu quan 
tâm, chia sẻ là khó khăn mà 
ngành Y tế đang đối mặt. Trước 
hết, tình hình phòng, chống 
dịch Covid-19 đang trong giai 
đoạn khá ổn định, hơn 2 tháng 
qua trên địa bàn tỉnh không 
có ca tử vong, dẫn đến tâm lý 
chủ quan của người dân, lơ là 
trong các biện pháp phòng, 
chống dịch. Dù việc tiêm vắc 
xin được ngành Y tế triển khai 
dưới nhiều hình thức, địa điểm 
nhưng nhiều người chưa mặn 
mà, gây khó khăn trong thực 
hiện các nhiệm vụ phòng, 
chống dịch. 

Bên cạnh đó, đại biểu (ĐB) 
Phạm Thị Thanh Hương (đơn 
vị Tuy Phước) nêu các vấn đề 
cần quan tâm như thiếu thuốc, 
vật tư, trang thiết bị y tế; việc 
thu không đủ bù chi tại các đơn 
vị y tế công lập; khó khăn qua 
các đợt dịch Covid-19 khiến 
nhiều nhân viên y tế nghỉ việc. 

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang 
Hùng thông tin thêm: Từ đầu 
năm 2022 đến nay, toàn ngành 
Y tế tỉnh có 62 nhân viên y 
tế xin nghỉ việc, thôi việc, bỏ 
việc; trong đó có đến 20 bác sĩ, 
13 điều dưỡng. “Trong số 20 
bác sĩ nghỉ việc, có đến 10 bác 
sĩ chuyên khoa ngoại, trong 
khi đào tạo được bác sĩ ngoại 
là cực kỳ khó khăn. Hiện có 
TTYT tuyến huyện chỉ có 1 bác 
sĩ ngoại. Từ đây đến cuối năm, 
tình trạng bỏ việc của nhân 
viên y tế có thể tăng lên”, ông 
Hùng lo lắng. 

Đối với tình trạng thiếu 
thuốc, trang thiết bị, vật tư 

                Tất cả vì sự an toàn, 
             bình yên của nhân dân

Các đại biểu thảo luận ở tổ.                         Ảnh: HỒNG PHÚC

Trong phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 
XIII vào chiều 18.7, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, 
đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xung quanh các vấn đề 
liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. 

y tế, ngoài nguyên nhân đứt 
gãy chuỗi cung ứng, theo ông 
Hùng, vướng mắc lớn nhất là 
thể chế và văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến vật tư, 
trang thiết bị y tế chồng chéo, 
lạc hậu... Có 6 văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến 
đấu thầu trang thiết bị y tế phải 
sửa đổi theo quy trình rút gọn 
nhưng chưa biết khi nào thực 
hiện được, nếu không có động 
thái quyết liệt của Chính phủ.     

Về khó khăn tài chính đối 
với đơn y tế công lập, thể hiện 
rõ nhất qua thực tế ở BVĐK 
tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 
2022, chênh lệch thu - chi chỉ 
dư ra chưa đến 200 triệu đồng. 
“Đây là điều không tưởng và 
chưa từng có trong lịch sử bệnh 
viện hạng 1 này”, ông Hùng 
cho biết. Tất cả 11 TTYT huyện, 
thị xã, thành phố, chênh lệch 
thu - chi trong 6 tháng đầu 
năm 2022 đều âm, nhiều nhất 
là âm 8 tỷ đồng và ít nhất là âm 
2 tỷ đồng. 

Khó khăn chồng khó khăn 
trong tình hình chung cả nước, 
khi các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh chưa được thanh 
toán chi phí khám chữa bệnh 
BHYT do một số vướng mắc, 
bất cập giữa quy định cũ và 
tình hình thực tế phòng, chống 
dịch Covid-19; Bộ Y tế và BHXH 
Việt Nam cũng đang lúng túng 
trong giải quyết vấn đề này. 

Khó khăn là vậy, ông Hùng 
vẫn khẳng định: Ngành Y tế tỉnh 
quyết tâm cao độ để tháo gỡ 
khó khăn, thực hiện tốt nhiệm 
vụ, nhất là phòng, chống dịch 
Covid-19. Đối với khám, chữa 
bệnh, sẽ huy động tất cả nguồn 
lực có thể để đáp ứng yêu cầu 

của bệnh nhân… “Thời gian tới, 
chúng tôi rất cần sự thông cảm, 
ủng hộ của các sở, ban, ngành, 
người dân”, người đứng đầu 
ngành Y tế tỉnh chia sẻ.  

Chính sách khuyến khích 
nuôi gà thả đồi cần 
phù hợp thực tế 

Liên quan đến tờ trình về 
Chính sách khuyến khích nuôi 
gà thả đồi trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2022 - 2026, Trưởng Ban 
Kinh tế - Ngân sách (HĐND 
tỉnh) Phạm Tấn Thành đề nghị 
các ĐB HĐND tỉnh xem xét, 
thảo luận về thời gian thực hiện 
chính sách. 

Theo đó, Ban đề nghị thực 
hiện chính sách trong giai 
đoạn 2022 - 2025 cho phù hợp 
với thời gian triển khai thực 
hiện Chương trình hành động 
của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh; 
đồng thời gợi mở việc điều 
chỉnh, mở rộng phạm vi triển 
khai trên toàn tỉnh thay vì chỉ 
5 huyện trung du và miền núi. 

ĐB Nguyễn Thị Phong Vũ 
(đơn vị Vĩnh Thạnh) nhấn 

mạnh cần phải làm rõ khái 
niệm “gà thả đồi” để khi thực 
thi chính sách đảm bảo đúng 
và trúng đối tượng, đảm bảo 
người dân được hưởng lợi rõ 
ràng từ chính sách; có cơ sở để 
xây dựng thương hiệu, nhãn 
hiệu gà thả đồi. Một khi xây 
dựng được thương hiệu gà 
thả đồi Bình Định, thực hiện 
theo mô hình liên kết chuỗi (từ 
khâu chăn nuôi đến giết mổ, 
chế biến, tiêu thụ), cần lượng gà 
nguyên liệu rất lớn, do đó nên 
mở rộng phạm vi hỗ trợ ra các 
địa phương khác, không nhất 
thiết chỉ ở các huyện miền núi, 
trung du.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở 
NN&PTNT Trần Văn Phúc cho 
biết: Dự thảo Nghị quyết đề 
xuất thời gian thực hiện chính 
sách là giai đoạn 2022 - 2026 là 
bởi hiện tại đã nửa cuối năm 
2022, nếu thời hạn chỉ đến năm 
2025 là khá ngắn, cần kéo dài 
thời gian thực hiện để phát huy 
hiệu quả của chính sách. 

“Đối với ý kiến mở rộng 
phạm vi thực hiện chính sách, 
vì đây là giai đoạn thí điểm, 

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng khẳng định ngành Y tế sẽ không lùi bước trước 
khó khăn, bảo đảm thực hiện tốt các công việc thường xuyên; ứng phó hiệu quả 
với những vấn đề phát sinh.                                                                                    Ảnh: HỒNG PHÚC

ĐB Đỗ Thị Diệu Hạnh (đơn vị Hoài Ân) đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 
kết nối với các DN, HTX để tạo thành liên kết chuỗi, tạo đầu ra ổn định cho sản 
phẩm gà thả đồi.             Ảnh: HỒNG PHÚC

Phát biểu tại phiên thảo 
luận tổ, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long, đại biểu 
HĐND tỉnh (đơn vị An Nhơn) 
bày tỏ lo ngại về tình hình 
lấn chiếm đất đai, đặc biệt 
là tình trạng lấn chiếm đất 
nông nghiệp có chiều hướng 
diễn biến phức tạp. Theo Chủ 
tịch UBND tỉnh, vấn nạn này 
sẽ ảnh hưởng lớn đến công 
tác đền bù, giải phóng mặt 
bằng dự án đường cao tốc 
Bắc - Nam và 11 dự án giao 
thông trọng điểm của tỉnh 
đang được triển khai. 

“Nếu các địa phương 
không xử lý nghiêm thì rất 
khó khi thực hiện công tác 
đền bù, giải phóng mặt bằng. 
Do vậy, đề nghị chính quyền 
các địa phương phải tăng 
cường công tác quản lý 
đất đai, đặc biệt là các địa 
phương như TP Quy Nhơn, 
huyện Phù Cát, Phù Mỹ, TX 
An Nhơn, Hoài Nhơn...”, người 
đứng đầu chính quyền tỉnh 
nhấn mạnh.

Cần quan tâm hơn đến bảo vệ môi trường 
vùng nông thôn 

Trong phiên thảo luận, ĐB Nguyễn Thị Tuyết (đơn vị Phù Cát) 
đề nghị có giải pháp căn cơ xử lý thực trạng ô nhiễm môi trường 
nông thôn do chăn nuôi, tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ thu 
gom rác thải còn thấp, việc xử lý chất thải rắn chưa bền vững… 

Theo Giám đốc Sở TN&MT Lê Văn Tùng, những năm qua, cùng 
với sự phát triển KT-XH và công cuộc xây dựng nông thôn mới, 
lượng rác thải ở nông thôn ngày một tăng cao. Để tăng tỷ lệ thu 
gom rác thải, các địa phương cần xây dựng giá dịch vụ thu gom 
rác theo hướng “tính đúng, tính đủ theo từng nhóm, từng cự ly”, 
đảm bảo cho đơn vị thu gom hoạt động hiệu quả. Đối với các địa 
phương vùng sâu, vùng xa, khoảng cách đi lại lớn, cần có hỗ trợ 
về phương tiện, con người để tập trung rác đến nơi thuận tiện 
cho công tác thu gom rác. 

nên cần triển khai có chọn lọc, 
tránh ồ ạt. Trong Đề án tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp, con gà 
được khuyến khích phát triển ở 
vùng miền núi, trung du. Ngoài 
ra, thời gian qua, các huyện 
đồng bằng đã phát triển chăn 
nuôi gà với mật độ dày”, ông 
Phúc phân tích thêm. 

ĐB Phạm Văn Nam (đơn vị 
An Lão) và Đỗ Thị Diệu Hạnh 
(đơn vị Hoài Ân) thống nhất 
việc triển khai mô hình phát 
triển gà thả đồi ở 5 huyện miền 
núi, trung du trên địa bàn tỉnh 
là phù hợp, và đề nghị tạo cơ 
chế, chính sách riêng cho các 
địa phương ở khu vực này. 

ĐB Hạnh kiến nghị thêm: 
Nếu quy định quy mô được 
hỗ trợ là từ 3.000 con trở lên 
như trong tờ trình sẽ gây nhiều 
khó khăn cho nông dân bởi họ 
phải bỏ ra chi phí khá lớn; nên 
“nới” phạm vi hỗ trợ đối với 
các trường hợp có quy mô nuôi 
từ 1.000 - 3.000 con. Việc phát 
triển chăn nuôi gà thả đồi, khó 
khăn nhất là tạo được đầu ra 
ổn định; đề nghị các cơ quan, 
đơn vị, địa phương kết nối và 
có cơ chế đối với các DN, HTX 

thu mua để tạo thành liên kết 
chuỗi, tạo hiệu quả cho người 
chăn nuôi và cả đơn vị tiêu thụ.

Đảm bảo an toàn cho 
đời sống người dân

Phát biểu thảo luận về tình 
hình ANTT trên địa bàn tỉnh 
trong 6 tháng đầu năm nay, ĐB 
Huỳnh Bảo Nguyên (đơn vị Tây 
Sơn), đại tá, Phó Giám đốc CA 
tỉnh, nhấn mạnh về tình hình 
tội phạm công nghệ cao và nạn 
lừa đảo qua mạng internet có 
chiều hướng tăng cao, diễn biến 
phức tạp. 

Về nguyên nhân,  ĐB 
Nguyên cho biết: Sau khi dịch 
Covid-19 được khống chế, 
các hoạt động KT-XH trên địa 
bàn tỉnh được khôi phục, mở 
cửa, các đối tượng xấu đã lợi 
dụng nhu cầu việc làm, làm 
“việc nhẹ lương cao” của nhiều 
người để thực hiện hành vi lừa 
đảo. Thời gian qua, lực lượng 
CA đã tiếp nhận, điều tra hàng 
chục vụ lừa đảo. Có vụ người 
dân khai báo mất đến 4 - 5 tỷ 
đồng do mở các app, truy cập 
vào các trang mạng mua bán 
trực tuyến và nghe theo lời dụ 

dỗ của các đối tượng xấu.
Theo ĐB Nguyên, kết quả 

điều tra cho thấy, các tài khoản 
ngân hàng lừa đảo chủ yếu là 
của sinh viên đăng ký rồi bán 
lại cho các đối tượng lừa đảo, 
chỉ với giá từ 200 - 300 nghìn 
đồng/tài khoản. Vấn nạn này 
gây khó cho công tác điều tra, 
xử lý. Qua đó, ĐB Nguyên kiến 
nghị HĐND tỉnh cần quan tâm, 
kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, 
Chính phủ quản lý chặt về tính 
chính danh trong việc cho phép 
mở tài khoản tại ngân hàng; có 
chế tài thật mạnh đối với các 
đối tượng lợi dụng việc mở tài 
khoản ảo để bán trục lợi.

Một vấn đề nóng khác về 
ANTT là tình trạng người trẻ 
nghiện ma túy, với nhiều vụ việc 
được phát hiện ở các địa phương 
thời gian qua. Bên cạnh việc tăng 
cường quản lý, xử lý nghiêm của 
các địa phương, đơn vị chức 
năng, sự quan tâm của gia đình, 
một vấn đề khác rất quan trọng 
là việc cai nghiện cho đối tượng 
này. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 
Nguyễn Mỹ Quang kiến nghị: 
HĐND tỉnh cần quan tâm việc 
đầu tư cơ sở vật chất cho cơ sở 
cai nghiện ma túy tự nguyện trên 
địa bàn tỉnh; theo quy định mới, 
cơ sở vật chất hiện có chưa đáp 
ứng yêu cầu, chưa đảm bảo hoạt 
động hiệu quả. 
H.THU - N.HÂN - N.MUỘI - H.PHÚC
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Bình Định

Tạo nguồn lực mới từ phát triển đô thị

l  Nhìn lại công tác quy 
hoạch, xây dựng, quản lý và 
phát triển đô thị của tỉnh thời 
gian qua, đâu là những kết quả 
nổi bật và thách thức cần tập 
trung giải quyết để phát triển 
đô thị đồng bộ, văn minh và 
hiện đại, thưa ông?

- Phát triển hệ thống đô thị 
trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa và 
tầm quan trọng đối với phát 
triển KT-XH. Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 
đã khẳng định, phát triển 
kinh tế đô thị gắn với quá 
trình đô thị hóa là 1 trong 5 
trụ cột tăng trưởng. 

Đặc biệt hơn 10 năm trở 
lại đây, lĩnh vực phát triển đô 
thị đã đạt được nhiều kết quả 
quan trọng, tựu trung thành 4 
nhóm kết quả chính.

Thứ nhất, tỷ lệ đô thị hóa 
toàn tỉnh đến năm 2021 là 
46,1%, vượt mục tiêu đề ra, 
đồng thời trên mức trung bình 
cả nước (40,4%). Đây là kết 
quả ấn tượng, bởi năm 2018 
đô thị hóa tỉnh Bình Định chỉ 
đạt 33,6%, thấp hơn trung bình 
cả nước (35,7%). 

Thứ hai, phát triển đô thị có 
tính đột phá và nhiều chuyển 
biến tích cực. Nếu năm 2005 
Bình Định có 14 đô thị thì đến 
nay đã có 20 đô thị. 

Thứ ba, hạ tầng khung, hạ 
tầng đầu mối tại các đô thị 
Quy Nhơn, An Nhơn, Hoài 
Nhơn, Tây Sơn, Tuy Phước và 
Phù Cát tiếp tục được quan 
tâm, từng bước đầu tư xây 
dựng hoàn chỉnh đáp ứng tốt 

Lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW - nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị. Phó Giám đốc Sở Xây 
dựng Lê Đăng Tuấn cho biết Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW tham mưu đề xuất UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. 

hơn yêu cầu phát triển KT-XH 
của tỉnh. 

Thứ tư, cơ chế, chính sách 
về đô thị ngày càng được 
hoàn thiện hơn; tích lũy kinh 
nghiệm trong quy hoạch, định 
hướng phát triển và quản lý 
đô thị. Quản lý Nhà nước 
tại các đô thị có những bước 
phát triển mới; mô hình chính 
quyền đô thị được triển khai 
thí điểm.

Thách thức đáng kể nhất 
chúng ta phải đối mặt là 
nguồn vốn đầu tư phát triển 
đô thị hạn chế nên việc đầu 
tư phát triển hạ tầng khung, 
hạ tầng đầu mối tại các đô thị 
chưa đồng bộ. Một số đô thị 
loại V sau khi được UBND 
tỉnh phê duyệt đạt tiêu chí 
phân loại đô thị nhưng chưa 
quan tâm nhiều trong đầu 
tư, hoàn thiện dẫn đến phát 
triển đô thị chưa đồng bộ, 
đạt chất lượng. 

l Năm 2022, Bộ Chính trị 
ban hành Nghị quyết số 06-
NQ/TW về phát triển đô thị. 
Nghị quyết có ý nghĩa và định 
hướng quan trọng như thế nào 
đối với phát triển của đô thị 
trong bối cảnh hiện nay?

- Ngày 24.1.2022, Bộ Chính 
trị đã ban hành Nghị quyết số 
06-NQ/TW về “Quy hoạch, xây 

dựng, quản lý và phát triển 
bền vững đô thị Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045”. Đây là nghị quyết 
chuyên đề đầu tiên của Đảng 
về đô thị hóa và phát triển đô 
thị, có ý nghĩa và vai trò quan 
trọng, tạo nguồn lực mới từ 
phát triển đô thị nhằm thúc 
đẩy phát triển KT-XH của đất 
nước nói chung và tỉnh Bình 
Định nói riêng trong thời gian 
tới. Nghị quyết đã xác định các 
chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ đô thị 
hóa, số lượng đô thị, tỷ lệ đất 
xây dựng đô thị trên tổng diện 
tích đất tự nhiên cho giai đoạn 
đến năm 2025 và năm 2030. 

Đây là những chỉ tiêu quan 
trọng định hình mô hình phát 
triển đô thị của hệ thống đô 
thị trên cả nước cũng như đối 
với từng đô thị, hướng tới mục 
tiêu kiểm soát chất lượng đô 
thị hóa, sử dụng đất đai tiết 
kiệm, hiệu quả, đảm bảo sự 
tương xứng phù hợp giữa tốc 
độ đô thị hóa về dân cư và sử 
dụng đất dành cho xây dựng 
đô thị.

l Ông có thể cho biết những 
vấn đề trọng tâm trong dự thảo 
kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị quyết 06-NQ/TW mà tỉnh 
đang xây dựng? 

- Quan trọng trong định 

hướng này là cụ thể hóa về 
quy hoạch xây dựng và quản 
lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 
thuật và nhà ở của tỉnh. Mục 
tiêu đặt ra là đô thị hóa đến 
năm 2025 đạt tối thiểu 52,8%, 
đến năm 2030 đạt trên 60%. Số 
lượng đô thị đến năm 2030 là 
khoảng 21 đô thị; hình thành 
đô thị Quy Nhơn là trung tâm 
đô thị cấp vùng đạt các chỉ tiêu 
về y tế, GD&ĐT, văn hóa. Vấn 
đề phát triển kinh tế khu vực 
đô thị đóng góp vào GDP cũng 
được xác định cụ thể hơn, 
khoảng 75% vào năm 2025 và 
85% vào năm 2030.

l Đi cùng với đó là những 
nhiệm vụ, giải pháp quan trọng 
nào để thực hiện, thưa ông?

- Giải pháp quan trọng là 
tập trung hoàn thiện thể chế, 
chính sách tạo thuận lợi cho 
quá trình đô thị hóa, công tác 
quy hoạch, xây dựng, quản lý 
và phát triển đô thị bền vững. 

Nâng cao chất lượng quy 
hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu 
xây dựng, quản lý, phát triển 
đô thị bền vững; trong đó quy 
hoạch đô thị phải có cách tiếp 
cận đa ngành, bao trùm tầm 
nhìn dài hạn, toàn diện, có 
tính chiến lược, tôn trọng quy 
luật thị trường và nguyên tắc 
phát triển bền vững. 

Đặc biệt,  ưu tiên xây 
dựng, phát triển hệ thống đô 
thị bền vững và đồng bộ về 
mạng lưới. Quy hoạch phát 
triển các đô thị ven biển gắn 
với hình thành các trung tâm 
kinh tế biển mạnh; phát triển 
các đô thị hiện đại theo mô 
hình sinh thái, tăng trưởng 
xanh, thông minh gắn với 
du lịch bền vững, thích ứng 
với biển đối khí hậu. Xây 
dựng và triển khai hiệu quả 
các đề án, chương trình về 
phát triển đô thị ứng phó với 
biến đổi khí hậu; xây dựng 
và phát triển đô thị thông 
minh. Cùng với phát triển 
đô thị, một vấn đề rất quan 
trọng nữa là kiểm soát, cải tạo 
chỉnh trang các khu vực đô thị 
không phù hợp.

Mặt khác, đẩy mạnh phát 
triển nhà ở, hệ thống hạ tầng 
đô thị đồng bộ, hiện đại, liên 
kết, thích ứng biến đổi khí hậu. 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý đô thị và chất lượng 
cuộc sống đô thị. Đáng chú 
ý, phát triển kinh tế khu vực 
đô thị cũng được đặt ra rõ nét 
hơn; cùng với đó là đổi mới 
cơ chế, chính sách tài chính và 
đầu tư phát triển đô thị…

l Xin cảm ơn ông.
MAI HOÀNG (Thực hiện)

Ông LÊ ĐĂNG TUẤN
Đến năm 
2030, hình 
thành đô thị 
Quy Nhơn là 
trung tâm đô 
thị cấp vùng. 
Ảnh: 
DŨNG NHÂN 

(BĐ) - Ngày 18.7, Hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tổ 
chức Hội nghị Ban Chấp hành 
mở rộng, sơ kết thực hiện 
nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2022.

6 tháng qua, Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh đã 
thành lập thêm 17 phân hội, 
1 đội xe cứu thương 0 đồng, 
kết nạp mới 127 hội viên. Các 
cấp hội đã vận động 34,549 
tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt 
động thiết thực, giúp đỡ 
39.524 lượt bệnh nhân nghèo 

và người dân khó khăn, tặng 
257.510 suất ăn tình thương, 
xây dựng và sửa chữa 6 nhà 
tình thương, 1 công trình nước 
sạch, 5 hồ bơi.

Từ nay đến cuối năm, Hội 
tiếp tục củng cố tổ chức, kết 
nạp hội viên, tình nguyện viên 
mới; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền; mở rộng địa bàn triển 
khai hoạt động hỗ trợ; tiếp tục 
vận động nhà hảo tâm đóng 
góp vào Quỹ hội và ủng hộ 
từng nội dung cụ thể.

Các cấp hội phấn đấu đến 
cuối năm nấu thêm 500 - 600 

nghìn suất ăn tình thương; 
trao 20 xe lắc; hỗ trợ tiền điều 
trị cho bệnh nhi khó khăn 
nhân dịp tết Trung thu, bệnh 
nhân và người dân khó khăn 
do thiên tai; vận động nguồn 
lực xây thêm 4 hồ bơi phòng, 
chống đuối nước cho trẻ em...

Dịp này, Hội trao 34,21 
triệu đồng do bạn đọc Báo 
CA TP Hồ Chí Minh cùng một 
số nhà hảo tâm ở Quy Nhơn 
đóng góp để giúp bệnh nhân 
bị bệnh hiểm nghèo Nguyễn 
Văn Công ở xã Nhơn Phúc (TX 
An Nhơn).                        NGỌC TÚ

Nhân kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), 
sáng 18.7, Thị ủy - HĐND - 
UBND - Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TX Hoài Nhơn tổ chức 
lễ dâng hoa, dâng hương 
tưởng niệm các anh hùng liệt 
sĩ đã hy sinh tại Trạm Bác Ái 2  
(xã Hoài Phú). 

Trạm Bác Ái 2 là cơ sở y tế 
được TX Hoài Nhơn xây dựng 
năm 1965, trên khu rừng núi 
cao thuộc làng Đá Bàn, thôn 

Lương Thọ, xã Hoài Hảo (nay 
thuộc thôn Mỹ Bình 3, xã Hoài 
Phú). Đây là cơ sở điều trị và là 
nơi đào tạo các nhân viên y tế 
để phục vụ cứu chữa thương 
binh và nhân dân Hoài Nhơn 
trong chiến tranh chống Mỹ 
cứu nước. Ngày 22.10.1972 với 
sự dẫn đường của các phần tử 
chiêu hồi, ngụy quyền đã tổ 
chức trận đánh phá vào Trạm 
Bác Ái 2, giết hại nhiều nhân 
viên y tế và thương binh.

THÁI NGÂN - TRUNG GIANG

Vận động trên 34,5 tỷ đồng giúp bệnh nhân 
nghèo và người dân khó khăn

TX Hoài Nhơn tổ chức dâng hương 
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 
hy sinh tại Trạm Bác Ái 2
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Bình Định

 Ngành Thuế tỉnh đã chủ 
động triển khai nhiều biện pháp 
nhằm sớm đưa các chính sách 
hỗ trợ của Đảng và Nhà nước 
vào cuộc sống, kịp thời giúp 
DN, người dân khắc phục khó 
khăn, khôi phục và phát triển 
sản xuất kinh doanh, ông có thể 
chia sẻ về vấn đề này?

- Trước ảnh hưởng nặng nề 
của đại dịch Covid-19, Quốc 
hội, Chính phủ và Bộ Tài chính 
đã ban hành nhiều chính sách 
hỗ trợ DN và người dân khắc 
phục khó khăn, khôi phục sản 
xuất kinh doanh. Thấu hiểu, 
đồng cảm với những khó khăn 
đó, Cục Thuế tỉnh đã quán triệt 
và triển khai nhanh các chính 
sách hỗ trợ, để DN, hộ kinh 
doanh và người dân kịp thời 
thụ hưởng tối đa chính sách hỗ 
trợ của Đảng và Nhà nước. 

Nhiều chính sách có thời hạn 
thực hiện ngắn, trong khi phạm 
vi, đối tượng được hỗ trợ rộng, 
nên cán bộ thuế không thể chờ 
đợi người nộp thuế (NNT) hỏi 
rồi mới trả lời mà đã chủ động 
phân tích, dự lường các khó 
khăn, vướng mắc khi các chính 
sách được áp dụng, đặc biệt là 
những điểm mới, đáng lưu ý…, 
từ đó nhanh chóng truyền tải 
thông tin đến DN, hộ, cá nhân 
kinh doanh biết sớm. Cùng với 
đó, cơ quan thuế thường xuyên 
tổ chức hội nghị đối thoại trực 
tiếp và trực tuyến, để tư vấn, 
giải thích, hướng dẫn cụ thể 
về đối tượng, điều kiện, trình 
tự, thủ tục hồ sơ để được thụ 
hưởng chính sách hỗ trợ. Các 
ứng dụng công nghệ thông tin, 
các nền tảng mạng xã hội cũng 
được ngành Thuế phát huy 
tối đa, qua đó giúp NNT hiểu 
rõ và thực hiện nhanh, đúng  
quy định. 

ÐƯA CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ THUẾ VÀO CUỘC SỐNG:

Kịp thời, hiệu quả, phát huy tác dụng tích cực
Liên tục trong 2 năm 2021 và 2022, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân 

bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh 
vực thuế. Các chính sách đã được ngành Thuế tỉnh triển khai kịp thời, đạt hiệu quả cao, phát huy tác dụng tích 
cực. Phóng viên báo Bình Định đã phỏng vấn ông Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, xung quanh vấn đề này.

Việc đưa các chính sách hỗ trợ về thuế vào cuộc sống đã giúp DN, trong đó có Xí nghiệp may Tam Quan (TX Hoài Nhơn) sớm 
khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.                                                                                                                                                   Ảnh: TIẾN SỸ

 Kết quả như thế nào, thưa 
ông? 

- Nhờ sự chỉ đạo sát sao của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ 
lực quyết tâm của ngành Thuế 
tỉnh, các chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước đã nhanh chóng đi 
vào cuộc sống. 

Năm 2021, toàn ngành đã 
thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền 
thuê đất cho DN, hộ kinh doanh 
theo Nghị quyết số 52/2021 của 
Chính phủ với số tiền 479,664 
tỷ đồng. Bên cạnh đó, miễn 
giảm nhiều khoản thuế cho DN, 
hộ kinh doanh theo Nghị quyết 
số 406/2021 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội với tổng số tiền 
169,334 tỷ đồng.

Năm 2022, nhiều chính sách 
hỗ trợ mới của Đảng và Nhà 
nước tiếp tục được ngành Thuế 
triển khai, mang lại hiệu quả 
tích cực. 6 tháng đầu năm 2022, 
toàn ngành đã thực hiện miễn 
giảm tiền phí, lệ phí, thuế bảo 
vệ môi trường, thuế VAT theo 

Nghị quyết 43/2022, Nghị quyết 
18/2022 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và các nghị định của 
Chính phủ, thông tư của Bộ Tài 
chính với tổng số tiền 418,798 
tỷ đồng. 

Cách làm và sự nỗ lực, quyết 
tâm của ngành Thuế nhận được 
nhiều phản hồi tích cực từ các 
cấp ủy đảng, chính quyền địa 
phương và NNT. Vừa qua, tại 
Hội nghị đánh giá tình hình 
phát triển KT-XH 6 tháng đầu 
năm 2022, triển khai nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2022, đồng 
chí Nguyễn Phi Long - Chủ 
tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, 
việc ngành Thuế thực hiện 
nhanh và hiệu quả các chính 
sách tài khóa của Quốc hội và 
Chính phủ trên lĩnh vực thuế 
đã giúp cho NNT khắc phục 
khó khăn, khôi phục và phát 
triển sản xuất kinh doanh, tạo 
niềm tin vững chắc của NNT 
đối với Đảng và Nhà nước. Nhờ 
đó, công tác thu ngân sách 6 

tháng đầu năm 2022 của tỉnh 
đạt kết quả khả quan, đảm bảo 
năng lực tài chính phục vụ khôi 
phục, phát triển KT-XH. 
  Các chính sách hỗ trợ 

khôi phục phát triển kinh tế 
của Quốc hội, Chính phủ sẽ 
giúp DN và người dân khôi 
phục, phát triển sản xuất kinh 
doanh, nhưng cùng với đó sẽ 
khiến giảm thu. Để đảm bảo 
dự toán thu ngân sách đã được 
Tổng cục Thuế và HĐND tỉnh 
giao, ngành Thuế tỉnh sẽ làm 
gì, thưa ông?

- Hiện ngành Thuế tỉnh đang 
tiếp tục triển khai nhiều chính 
sách hỗ trợ NNT khôi phục và 
phát triển sản xuất kinh doanh, 
do đó dự kiến năm 2022 cả tỉnh 
sẽ giảm thu thuế khoảng 1.000 
tỷ đồng. Giảm thu với số tiền 
lớn như thế chắc chắn sẽ làm 
tăng áp lực thu ngân sách. 
Nhưng việc thực hiện tốt chính 
sách hỗ trợ sẽ giúp kinh tế tỉnh 
ta phục hồi và phát triển nhanh 

đến mức có thể, vấn đề này hết 
sức quan trọng. 

Ngân sách chủ yếu là tiền 
thuế thu từ NNT, ngân sách có 
dồi dào hay không phụ thuộc 
vào “sức khỏe” của NNT. Chính 
vì thế chúng tiếp tục đổi mới 
cách tiếp cận, toàn tâm, toàn ý 
phục vụ NNT. Hiện toàn ngành 
tăng cường hơn nữa công tác 
thông tin, phổ biến đến NNT 
kịp thời, đầy đủ các chính sách 
của Quốc hội và Chính phủ về 
miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, 
phí, lệ phí và tiền thuê đất. 
Cùng với đó là tập trung hướng 
dẫn, giải quyết nhanh, chính 
xác các chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước đến từng đối tượng 
được thụ hưởng. 

Đối với công tác quản lý, 
thu thuế, ngành Thuế tỉnh 
bám sát địa bàn, nắm chắc tình 
hình kinh doanh của DN, hộ 
kinh doanh cũng như các sắc 
thuế, khoản thuế cần phải thu, 
trong đó chú trọng khai thác 
các nguồn thu còn dư địa lớn, 
đặc biệt là các lĩnh vực: Kinh 
doanh bất động sản; xây dựng 
các công trình, dự án; dịch vụ 
lưu trú; khai thác tài nguyên 
khoáng sản; kinh doanh số và 
thương mại điện tử…, đảm 
bảo công bằng trong thực hiện 
nghĩa vụ thuế. Bên cạnh đó, tập 
trung xử lý tình trạng nợ đọng 
thuế, để bổ sung vào ngân sách 
nhà nước. 
 Xin cảm ơn ông!
     PHẠM TIẾN SỸ (Thực hiện)

 Ông NGUYỄN ĐẨU
                                                       

Tính đến ngày 30.6, Chi cục Thuế 
khu vực Tây Sơn - Vĩnh Thạnh đã thu 
và nộp ngân sách Nhà nước 292,357 tỷ 
đồng, đạt 140,2% dự toán năm. 

Theo đó, thu trên địa bàn huyện Tây 
Sơn được 240,356 tỷ đồng, đạt 141,4%; 
thu trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh được 
trên 52 tỷ đồng, đạt 135,1%. Nếu trừ tiền 
sử dụng đất, Chi cục thu được 89,893 
tỷ đồng, đạt 75,9%, dự toán năm (trong 
đó Tây Sơn 58,614 tỷ đồng, đạt 65,1%; 

Vĩnh Thạnh 31,279 tỷ đồng, đạt 109,8% 
dự toán năm). 

Đáng chú ý, những khoản khó thu 
đạt trong nhiều năm trước, nay đã có 
nhiều tiến bộ, điển hình là thuế công 
thương nghiệp - ngoài quốc doanh thu 
được 54,449 tỷ đồng, đạt 75,6%, dự toán 
năm (trong đó Tây Sơn 28,459 tỷ đồng, 
đạt 56,9%; Vĩnh Thạnh 25,99 tỷ đồng, 
đạt 118,1%).

ĐINH NGỌC

Tây Sơn - Vĩnh Thạnh: Thu ngân sách  
đạt 140,2% dự toán năm

Vụ Hè Thu này, Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp huyện Tuy Phước phối hợp 
cùng UBND xã Phước Hòa triển khai 
mô hình trồng hoa khép kín trong nhà 
màng, quy mô 500 m2/4 nông hộ, chi phí 
xây dựng hơn 130 triệu đồng, trong đó 
các hộ tham gia mô hình đối ứng hơn 

65 triệu đồng. 
Huyện Tuy Phước sẽ hỗ trợ các 

hộ trồng hoa thực hiện mô hình cho 
đến hết năm 2023 với mục tiêu xây 
dựng thêm một nội dung phục vụ 
du khách.

XUÂN THỨC

Làng hoa Bình Lâm triển khai mô hình  
trồng hoa trong nhà màng 

Sáng 18.7, tại xã Tây Xuân, UBND 
huyện Tây Sơn tổ chức đối thoại với 
các chủ cơ sở sản xuất gạch, ngói 
đất sét nung bằng lò thủ công hiện 
đang hoạt động tại Cụm công nghiệp  
Tây Xuân. 

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện 
Tây Sơn đã thông báo các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và các chính sách của địa 
phương về hỗ trợ tháo dỡ các lò gạch, 
ngói đất sét nung thủ công. Đồng thời, 
thông tin về tình hình tháo dỡ của các 
lò gạch, ngói đất sét nung thủ công 
trên địa bàn huyện. Theo đó, trên địa 
bàn huyện Tây Sơn có 958 lò gạch, 
ngói đất sét nung thủ công, đến thời 
điểm này đã có 872 lò chấp hành tháo 
dỡ, còn lại 86 lò, trong đó xã Tây Xuân 
còn 26 lò đang hoạt động. 

Các chủ cơ sở sản xuất gạch, ngói 
đất sét nung bằng lò thủ công tại xã 
Tây Xuân bày tỏ đồng tình với các 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước, 
đồng thời kiến nghị chính quyền 
địa phương gia hạn thời gian, hỗ trợ 
thêm kinh phí để các hộ có thêm điều 
kiện chủ động trong việc tháo dỡ lán 
trại và lò để chuyển đổi ngành nghề 
kinh doanh cho phù hợp, cần đảm 
bảo công ăn việc làm cho các hộ có lò  
chuyển đổi...

Kết luận buổi đối thoại, lãnh đạo 
huyện Tây Sơn đề nghị các chủ lò 
gạch, ngói thủ công hiện đang sản 
xuất tại Cụm công nghiệp Tây Xuân 
chấm dứt sản xuất và tháo dỡ lán trại 
trong năm 2022 theo kế hoạch huyện 
đã đề ra.

TÍN TRỌNG

Lãnh đạo huyện Tây Sơn đối thoại  
với các chủ cơ sở sản xuất gạch, ngói  
thủ công 
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CA KHÚC VỀ BÌNH ĐỊNH:

Đi tìm chỗ đứng trong lòng công chúng 
Những tác phẩm âm nhạc 
về quê hương, con người 
Bình Định được sáng tác 
hằng năm khá nhiều. Tuy 
nhiên, số lượng ca khúc 
được công chúng nhớ đến 
còn khiêm tốn. 

Những ca khúc âm nhạc về quê hương, con người Bình Định cần được quan tâm phổ biến đến công chúng trên nhiều nền tảng, 
thay vì chỉ tập trung biểu diễn ở các sự kiện, lễ hội trong tỉnh.                    Ảnh: TRỌNG LỢI

Chưa được giới thiệu, 
quảng bá nhiều

Nhạc s ĩ  Nguyễn Thế 
Tuyên, Chi hội trưởng Chi 
hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Bình 
Định, chia sẻ, không chỉ riêng 
ở Bình Định, đây cũng là vấn 
đề chung của nhiều tỉnh, 
thành trong cả nước. Thực 
tế là có nhiều ca khúc được 
hòa âm, phối khí khá bài bản, 
được ca sĩ biểu diễn, nhưng 
sau đó “mất hút”. Có rất nhiều 
nguyên nhân, song có lẽ cốt 
lõi là việc chọn lọc, phổ biến 
các ca khúc về quê hương 
Bình Định trên các kênh 
truyền thông, trên nền tảng 
mạng xã hội (Zalo, Facebook, 
YouTube…) để quần chúng có 
cơ hội tiếp nhận còn hạn chế, 
chưa được quan tâm đúng 
mức. Hơn nữa, chi phí để hòa 
âm, phối khí một ca khúc dao 
động từ 2,5 - 3 triệu đồng, khá 
cao so với thu nhập của nhiều 
nhạc sĩ trong tỉnh. Điều rất 
đáng tiếc là dù có nhiều nhạc 
sĩ sáng tác những ca khúc hay, 
nhưng do eo hẹp về kinh tế 
nên chưa thể tổ chức hòa âm, 
phối khí, mời ca sĩ thể hiện tác 
phẩm của mình. 

Tuy nhiên, cũng phải nhìn 
nhận rằng, ca khúc hay về Bình 
Định không nhiều, những ca 
khúc đã phổ biến cũng chưa 
thật sự tốt, nhạt nhòa bản sắc 
nên chưa thể có chỗ đứng bền 
vững trong trí nhớ của công 
chúng. Anh Nguyễn Trọng 
Dũng, ở huyện Tuy Phước, 

một thanh niên say mê âm 
nhạc quê hương, thường hát 
những ca khúc thuộc dòng 
nhạc trữ tình, chia sẻ về việc 
ca khúc Bình Định chưa tạo 
ấn tượng cho công chúng ở 
địa phương: Tôi thấy nhiều 
bài hát viết về Bình Định có 
ca từ chung chung, khúc thức 
còn lan man, giai điệu chưa 
tạo dấu ấn. Chưa kể, tiết tấu, 
âm điệu còn nhiều rời rạc… 
Nhiều khi mình muốn hát, 
muốn phổ biến tác phẩm mới 
viết về quê hương của mình 
nhưng rồi cân nhắc mãi, lại 
hát bài cũ.

Trước đây có khá nhiều 
ca khúc về Bình Định để lại 
ấn tượng trong công chúng, 
như: Khúc ca Bình Định của 
Vũ Trung, Đi tìm người hát 
lý thương nhau của Vĩnh An, 
Quy Nhơn thành phố thi ca của 
Nguyễn Thụy Kha... Mấy năm 
gần đây, một vài ca khúc được 
nhiều người nhớ đến, như: 
Bình Định hôm nay, Hát mãi 

bản hùng ca, Vang mãi khúc quân 
hành mùa xuân… một phần là 
từ việc được chọn đưa vào biểu 
diễn tại các chương trình văn 
nghệ tại hội nghị, lễ hội phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, nên ít 
nhiều hiện diện trong tâm thức 
của người dân xứ Nẫu. Một 
điểm quan trọng là nhiều năm 
trước, cùng với việc thường 
xuyên xuất hiện trên sóng phát 
thanh, truyền hình, các cuộc 
thi hát thường có nội dung bắt 
buộc liên quan đến ca khúc 
Bình Định, thậm chí cả văn 
nghệ trường học cũng thường 
có yêu cầu này. Ca khúc về 
Bình Định nhờ thế có nhiều cơ 
hội đến với công chúng. 

Chia sẻ vấn đề này, nhạc sĩ 
Thế Tuyên tâm tình: Thời gian 
tới, tôi mong rằng ngoài sự nỗ 
lực của nhạc sĩ, Nhà nước sẽ 
có cơ chế hỗ trợ cho những 
ca khúc viết về quê hương, 
con người Bình Định có chất 
lượng tốt trong khâu hòa âm 
phối khí, nhằm tạo điều kiện 

để các tác phẩm âm nhạc lan 
tỏa xuống địa phương, góp 
phần đưa phong trào văn 
hóa, văn nghệ cơ sở ngày một  
phát triển”.

Sẽ đầu tư để phổ biến 
ca khúc viết về Bình Định 

Từ năm 2020 đến nay, Ban 
tổ chức Cuộc thi sáng tác ca 
khúc về Bình Định đã phát 
động 2 đợt thi sáng tác nhằm 
tìm kiếm tác phẩm âm nhạc 
có chất lượng nghệ thuật cao, 
phục vụ nhiệm vụ chính trị và 
góp phần nâng cao đời sống 
văn hóa, tinh thần các tầng lớp 
nhân dân trong tỉnh. 

Ban tổ chức Cuộc thi đề 
cao tiêu chí xét trao giải cho 
những tác phẩm có nội dung 
tư tưởng và giá trị nghệ thuật 
cao; thể loại ca khúc, lời ca 
trong sáng, ngắn gọn, giàu 
cảm xúc, dễ hát, dễ nhớ; đặc 
biệt ưu tiên tác phẩm có giai 
điệu mang âm hưởng dân ca 
Bình Định, dân ca Nam Trung 

Bộ. Điều đó khẳng định, lãnh 
đạo tỉnh, ngành Văn hóa luôn 
quan tâm đến tiến trình phát 
triển văn hóa, nghệ thuật cùng 
tình hình phát triển KT-XH. 
Kết quả, đợt 1 có 8 tác phẩm 
đạt giải khuyến khích; đợt 2 
có 11 tác phẩm được chọn trao 
giải, trong đó có 1 giải nhất, là 
ca khúc Âm vang miền đất Võ 
của tác giả Lê Khắc Hùng (Đài 
PT-TH Bình Định). 

Vấn đề đặt ra, làm gì để 
những ca khúc này đến được 
với công chúng? Ông Tạ Xuân 
Chánh, Giám đốc Sở VH&TT, 
cho biết: Ban tổ chức Cuộc 
thi sáng tác ca khúc về Bình 
Định (đợt 2) sẽ tiến hành trao 
giải thưởng cho các tác giả 
có tác phẩm đạt giải trong 
tháng 8.2022. Sau đó, đơn vị 
sẽ chọn lọc, xây dựng tuyển 
tập những ca khúc về Bình 
Định, tham mưu UBND tỉnh 
xuất bản. Đồng thời, Sở tiến 
hành hòa ấm phối khí, ghi âm 
và gửi đến các trung tâm VH-
TT&TT, các sở, ngành trong 
tỉnh để phổ cập đến đông 
đảo nhân dân nhằm phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, hoạt động 
phong trào văn hóa, văn nghệ 
ở địa phương, cơ sở. Từ đó, 
tạo sức lan tỏa các ca khúc 
quê hương đến công chúng 
yêu âm nhạc.

“Ngoài những tác phẩm 
đạt giải trong Cuộc thi sáng 
tác ca khúc về Bình Định, tôi 
cũng mong muốn các tác giả, 
nhạc sĩ trong, ngoài tỉnh tiếp 
tục sáng tác, phổ biến những 
ca khúc mới mang đậm bản sắc 
quê hương, hồn cốt và tính cách 
của người dân Bình Định đến 
đông đảo công chúng yêu âm 
nhạc hơn nữa. Đó cũng là cách 
giới thiệu, quảng bá hình ảnh 
quê hương, con người xứ Nẫu 
thân thương đến với người dân 
cả nước và bạn bè quốc tế”, ông 
Chánh gửi gắm.      TRỌNG LỢI

GIẢI BÓNG ĐÁ ĐẠI HỘI 
TDTT HUYỆN TÂY SƠN 
LẦN THỨ VIII: 

Đội bóng thị trấn 
Phú Phong vô địch

Ngày 17 .7 ,  huyện Tây 
Sơn tổ chức lễ bế mạc giải 
bóng đá trong khuôn khổ 
Đại  hội  TDTT huyện lần 
thứ VII I  -  2022 .  Giả i  lần 
này có sự tham gia của 11 
đội  đến từ 10 xã,  thị  trấn 
và đội bóng CA huyện với 
hơn 150 VĐV, chia thành 4 
bảng thi đấu, chọn 2 đội vào  
chung kết. 

Sau 10 ngày thi đấu, kết 
thúc giải, Ban tổ chức đã trao 
giải nhất cho đội bóng thị 
trấn Phú Phong, giải nhì cho 
đội bóng đá xã Bình Nghi và 
giải ba cho đội bóng đá xã 
Bình Tân. 

ĐINH NGỌC

Phù Cát: Hương ước, quy ước gắn với đời sống của người dân

Trong hương ước, quy ước, các địa phương ở huyện Phù Cát đều 
rất quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống. 
- Trong ảnh: CLB Bài chòi dân gian xã Cát Hưng trình diễn tại một liên 
hoan các CLB bài chòi.                                                              Ảnh: TH

Hiện nay, huyện Phù Cát có 117/117 
thôn, khu phố đã có hương ước, quy ước 
khu dân cư, được phổ biến công khai trong 
các cuộc họp, sinh hoạt thôn, khu phố. Nội 
dung của quy ước, hương ước bám sát với 
tình hình thực tế, xoay quanh các vấn đề 
như: ANTT, vệ sinh môi trường, việc cưới, 
việc tang, chính sách dân số, xóa đói giảm 
nghèo… Việc thực hiện hương ước, quy ước 
tương đối nghiêm túc, tự giác. 

Ông Trần Văn Công, Trưởng thôn Phong 
An, xã Cát Trinh, chia sẻ: Trên cơ sở kế thừa 
và phát huy những giá trị thuần phong mỹ 
tục, truyền thống văn hóa, đồng thời bổ 
sung những nội dung mới tiến bộ, phù 
hợp với thực tế địa phương, năm 2021 thôn 
Phong An đã họp bàn xây dựng hương ước 
của thôn và đã được người dân thống nhất, 
được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Có 
hương ước, thôn sẽ có thêm cơ sở để xử lý, 
giải quyết một số tình huống của đời sống…

Ngoài ra, các xã, thị trấn ở Phù Cát còn 
lồng ghép xây dựng và thực hiện hương 
ước, quy ước gắn liền với việc thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở và cuộc vận động 
Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh. Thực tế cho thấy, để phát 
huy hiệu quả hơn nữa vai trò của hương 
ước, quy ước, các cấp, các ngành cần phối 
hợp tuyên truyền, vận động người dân tự 
giác thực hiện những nội dung đã quy định. 
Quan tâm, rà soát toàn diện công tác xây 
dựng, thực hiện hương ước, quy ước để 
kịp thời sửa đổi, bổ sung thay thế những 

quy ước không còn phù hợp với 
pháp luật hiện hành. 

Để hương ước, quy ước tiếp 
tục phù hợp với đời sống thực 
tế, các cấp, các ngành ở Phù Cát 
cần chú trọng tập huấn, đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao năng lực 
chuyên môn, kỹ năng, nghiệp 
vụ cho đội ngũ công chức trong 
thực hiện việc tiếp nhận và thẩm 
định hương ước, quy ước; định 
kỳ cập nhật và tu chỉnh hương 
ước, quy ước, tổ chức đánh giá 
kết quả thực hiện, kịp thời biểu 
dương, khen thưởng các tập 
thể, cá nhân làm tốt và phê bình 
những đơn vị làm chưa tốt.

Việc thực hiện hương ước, 
quy ước đã góp phần tích cực vào kết quả 
phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới; 
phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ 
động, tích cực của cộng đồng, giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm ANTT, xây 
dựng nếp sống văn minh, thúc đẩy KT-XH 
phát triển.                                            THẾ HÀ
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Bình Định

Duy trì chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc 
quy chế dân chủ ở cơ sở

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả. Đây được coi là “chìa khóa” để thực hiện hiệu quả công tác tư 
tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 
“mẫu mực, tiêu biểu”.

Đối thoại dân chủ trong LLVT tỉnh đã tạo sự đồng thuận nhất trí cao, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ.             Ảnh: H.P

Nghe bộ đội nói, 
nói cho bộ đội hiểu

Thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong hoạt động 
lãnh đạo của tổ chức Đảng, 
Đảng ủy Quân sự tỉnh thường 
xuyên tổ chức đối thoại dân 
chủ. Trong đó, đối thoại dân 
chủ được thực hiện định kỳ 
6 tháng/lần ở cấp tỉnh, mỗi 
quý 1 lần đối với cấp huyện; 
tập trung vào 3 chủ đề chính: 
Dân chủ về quân sự và chuyên 
môn; dân chủ về chính trị; dân 
chủ về kinh tế, đời sống.

Việc đối thoại giữa cấp ủy, 
chỉ huy đơn vị với bộ đội được 
thực hiện theo phương châm 
“Nghe bộ đội nói, nói cho bộ 
đội hiểu, giải quyết tốt mọi 
vướng mắc của bộ đội”. 

Theo đại tá Nguyễn Xuân 
Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS 
tỉnh, tại các cuộc đối thoại này, 
cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, 
đơn vị đã mạnh dạn tham gia 
phát biểu ý kiến, nêu rõ những 
khâu yếu, mặt yếu và đề đạt 
nguyện vọng. Trọng tâm là 
đi sâu vào những thuận lợi, 
khó khăn trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn 
sàng chiến đấu, xây dựng đơn 
vị và các chế độ chính sách. 

“Từ các buổi đối thoại 
giúp cho Quân khu 5, Bộ 
CHQS tỉnh nắm bắt được tình 
hình thực tế của các cơ quan, 
đơn vị cũng như tâm tư, tình 
cảm của bộ đội; kịp thời báo 
cáo và có giải pháp tháo gỡ. 
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng 
bảo đảm và cam kết không để 
xảy ra tình trạng “trù dập” 
đối với cán bộ, chiến sĩ thẳng 
thắn đóng góp ý kiến cho chỉ 
huy tại các buổi đối thoại”, 
đại tá Sơn cho biết. 

Hầu hết kiến nghị của các 
cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến 
sĩ đều được giải đáp, trả lời 
thỏa đáng. Trung sĩ Văn Văn 
Thơ (chiến sĩ quân y, Đại đội 
Thiết giáp 74) chia sẻ: “Chúng 
tôi luôn được cấp trên tạo điều 
kiện để bày tỏ ý kiến, chia sẻ 
tâm tư từ các buổi đối thoại 
hay gặp gỡ thân mật. Nhất là 
các chế độ chính sách được chỉ 
huy lắng nghe, giải quyết kịp 
thời, dứt điểm”.

Theo ghi nhận, trong 6 
tháng đầu năm 2022, các cơ 
quan, đơn vị trong LLVT tỉnh 
đều tổ chức sinh hoạt đối 
thoại dân chủ và có 100% cơ 
quan, đơn vị có hòm thư góp 
ý. Thượng tá Thân Trọng Minh, 
Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS 
tỉnh, thông tin thêm: “Các cơ 

quan, đơn vị hằng tháng còn 
tổ chức gặp gỡ, đối thoại tích 
hợp vào sinh hoạt ngày pháp 
luật và ngày sinh hoạt chính 
trị, văn hóa tinh thần vào tuần 
đầu tháng. Nhờ đó, tạo sự 
đồng thuận nhất trí cao, quyết 
tâm khắc phục khó khăn, hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao của cán bộ, chiến sĩ”.

Đẩy mạnh đối thoại 
dân chủ ở các cấp

Việc thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở (QCDCCS) được 
Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu 
các cơ quan, đơn vị tổ chức 
nghiêm túc, đa dạng, sáng tạo, 
đúng quy định; gắn với làm 
tốt công tác tư tưởng, đổi mới 
phương pháp, tác phong công 
tác, sâu sát cơ sở, cấp dưới; 

nhằm kịp thời nắm bắt tình 
hình chung, không để những 
đột biến xảy ra. 

Nhờ đó, trong công tác 
quản lý, điều hành, người chỉ 
huy các cấp đã chú trọng đổi 
mới phương pháp, tác phong 
công tác gắn với rà soát, sửa 
đổi, bổ sung hoàn thiện, công 
khai minh bạch hệ thống các 
quy chế, quy định, nhằm mở 
rộng dân chủ. Đồng thời, 
Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng 
thường xuyên tổ chức kiểm 
tra tất cả các cơ quan, đơn vị 
trong LLVT tỉnh. Qua kiểm tra 
đã đánh giá đúng tình hình và 
kết quả thực hiện QCDCCS, 
kịp thời định hướng những 
nội dung, biện pháp góp phần 
nâng cao chất lượng thực hiện 
công tác này.

Đặc biệt, ở các cơ quan, 
đơn v ị ,  v iệc  thực  h iện 
QCDCCS gắn chặt với việc 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Thượng tá Nguyễn 
Khắc Nhất, Chính trị viên 
Ban CHQS TP Quy Nhơn, cho 
biết: “Đảng ủy, Ban CHQS 
thành phố đã chú trọng xây 
dựng sự đoàn kết, dân chủ 
trong đơn vị, trước hết là 
trong tổ chức đảng các cấp, 
coi trọng giữ vững nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong 
sinh hoạt Đảng; đồng thời, 
xây dựng mối đoàn kết, thống 
nhất trong lãnh đạo, chỉ huy. 
Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập 
trung nâng cao chất lượng 
hoạt động của hội đồng quân 
nhân và các tổ chức quần 
chúng để thực hiện tốt 3 nội 
dung dân chủ”.

Theo đại tá Nguyễn Minh 
Hiến, Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính 
ủy Bộ CHQS tỉnh, thực hiện 
tốt QCDCCS là cơ sở quan 
trọng góp phần xây dựng 
đơn vị vững mạnh toàn diện, 
sẵn sàng chiến đấu cao. Vì 
vậy, Đảng ủy Quân sự tỉnh 
sẽ tiếp tục tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát thực 
hiện QCDCCS của các cấp ủy 
đảng, công tác quản lý, điều 
hành của người chỉ huy. Đẩy 
mạnh sinh hoạt đối thoại 
dân chủ ở các cấp, khắc phục 
những mặt hạn chế, xây dựng 
cơ chế, tạo môi trường thuận 
lợi để phát huy dân chủ trên 
các lĩnh vực. 

“Song song với việc xây 
dựng và nhân rộng các điển 
hình tiên tiến, chúng tôi cũng 
sẽ lấy kết quả xây dựng và thực 
hiện QCDCCS là một trong 
những tiêu chuẩn để xem xét, 
đánh giá cán bộ, tổ chức đảng, 
đảng viên và bình xét thi đua, 
khen thưởng hằng năm”, đại tá 
Hiến nói.                HỒNG PHÚC

Hội thi cán bộ huấn luyện giỏi 
Binh chủng Tăng - Thiết giáp

Ngày 18.7, Binh chủng 
Tăng - Thiết giáp khai mạc Hội 
thi cán bộ huấn luyện giỏi năm 
2022. Thiếu tướng Nguyễn Đức 
Dinh, Chính ủy Binh chủng, 
chủ trì khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, 
đại tá Hồ Viết Trương - Phó 
Tư lệnh, Tham mưu trưởng 
Binh chủng Tăng - Thiết giáp, 
Trưởng ban tổ chức hội thi - yêu 
cầu cán bộ dự thi tập trung tư 
tưởng, bình tĩnh, tự tin, quyết 
tâm giành thành tích cao nhất; 
tích cực học hỏi, nâng cao trình 
độ, vận dụng những kiến thức 
được trang bị để áp dụng vào 
quá trình công tác tại đơn vị, 
qua đó góp phần nâng cao toàn 

diện chất lượng huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu.

Hội thi cán bộ huấn luyện 
giỏi Binh chủng Tăng - Thiết 
giáp năm 2022 nhằm kiểm 
chứng kết quả, chất lượng 
huấn luyện sau thời gian dài 
tổ chức huấn luyện trong điều 
kiện thích ứng với đại dịch 
Covid-19. Tham gia hội thi có 
95 cán bộ đạt thành tích cao tại 
các hội thi cấp cơ sở trực thuộc 
Binh chủng.

Trong thời gian 3 ngày, các 
thí sinh sẽ dự thi 7 nội dung 
trên 4 mặt công tác: Tham 
mưu, chính trị, hậu cần, kỹ 
thuật. Hội thi diễn ra đến hết 
ngày 20.7.          (Theo qdnd.vn)

Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại Hoài Ân
(BĐ) - Thông tin từ Ban 

CHQS huyện Hoài Ân cho 
biết: Từ nguồn tin của CCB 
cung cấp, Ban CHQS huyện 
vừa phối hợp với Đảng ủy, 
UBND xã Ân Thạnh và gia 
đình liệt sĩ tổ chức quy tập 
hài cốt liệt sĩ tại xóm 1, thôn 
Phú Văn. 

Quá trình quy tập, Ban 
CHQS huyện đã tìm thấy 2 
hài cốt liệt sĩ. Trong đó, một 
hài cốt có thông tin đầy đủ 
được xác định là liệt sĩ Đào 
Xuân Tài (quê Nghệ An), hy 
sinh tháng 10.1970 tại Hoài 
Ân, và một hài cốt liệt sĩ chưa 
rõ thông tin. 

Sau khi quy tập, Ban CHQS 
huyện đã tiến hành bàn giao 
hài cốt liệt sĩ Đào Xuân Tài cho 

Lễ truy điệu liệt sĩ Đào Xuân Tài tại tỉnh Nghệ An.           Ảnh: Ban CHQS huyện Hoài Ân

thân nhân gia đình đưa về quê 
ở Nghệ An để mai táng. Đối 
với hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông 
tin, Ban CHQS huyện đã bàn 

giao cho Đảng ủy, UBND xã 
Ân Thạnh làm lễ truy điệu và 
an táng trang trọng tại nghĩa 
trang liệt sĩ xã.     NAM KHÁNH
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Bình Định

Phát hiện nhiều vi phạm
Thời gian gần đây, tình 

trạng tiểu thương lấn chiếm 
lòng, lề đường gây ách tắc giao 
thông diễn ra khá thường xuyên 
trên tuyến tỉnh lộ 639 đoạn qua 
địa bàn thị trấn Cát Tiến (huyện 
Phù Cát). Hằng ngày, tầm từ 
6 - 8 giờ và 16 - 18 giờ, khoảng 
100 m tỉnh lộ 639 trước chợ Cát 
Tiến bị chiếm dụng để bày bán 
hàng hóa là quần áo, hoa quả, 
hải sản… 

Anh Nguyễn Văn Kiệt, một 
tài xế xe tải thường xuyên lưu 
thông trên tỉnh lộ 639, bức xúc 
cho biết: “Cứ mỗi lần tôi lái xe 
qua lại khu vực trước chợ Cát 
Tiến vào giờ cao điểm là gặp 
cảnh lấn đường họp chợ, giao 
thông rất khó khăn. Tài xế mà 
thiếu tập trung quan sát, sơ 
sẩy một chút là xảy ra TNGT 
ngay. Rất mong chính quyền 
địa phương quan tâm chấn  
chỉnh sớm”.

Việc lấn đường họp chợ ở 
đây không chỉ gây ách tắc giao 
thông mà còn gây ô nhiễm môi 
trường do nhiều tiểu thương 
thiếu ý thức, sau khi buôn 
bán hải sản xong đổ nước 
thải, chất thải hải sản ra lòng,  
lề đường. 

Ông Trần Đình Trực, Chủ 
tịch UBND thị trấn Cát Tiến, 
thừa nhận tình trạng lấn 
đường họp chợ trên tuyến tỉnh 
lộ 639 chưa được ngăn chặn 
triệt để. Ông Trực lý giải, chợ 
Cát Tiến có diện tích khá nhỏ 
hẹp, trong khi lượng người 
đến mua bán ngày càng đông 
dẫn đến chợ quá tải. “UBND 
thị trấn sẽ thường xuyên cử 
lực lượng chức năng để tuyên 
truyền, vận động người dân 

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ:

Cần sự phối hợp tích cực
 của chính quyền địa phương

Thời gian qua, các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức ra quân tuần tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành lang 
ATGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Tuy nhiên, để ngăn chặn, xử lý tình trạng này có hiệu quả, rất cần sự chung tay, 
góp sức từ phía chính quyền địa phương.

Tình trạng lấn đường họp chợ trên tỉnh lộ 639 đoạn trước chợ Cát Tiến (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát) tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
xảy ra TNGT.                                                                                                                                                                                                                                     Ảnh: N.H

chấp hành Luật Giao thông 
đường bộ; đồng thời xử 
lý nghiêm các trường hợp 
thường xuyên tái phạm”, ông 
Trực nói.

Theo Thanh tra giao thông 
thuộc Sở GTVT, tình trạng lấn 
chiếm hành lang các tuyến quốc 
lộ, tỉnh lộ để họp chợ, xây dựng 
biển, bảng quảng cáo, đấu nối 
giao thông trái phép… thời 
gian gần đây diễn biến phức 
tạp, gây mất ATGT. 

Ông Nguyễn Quả, Chánh 
Thanh tra giao thông, cho biết: 
“Trong 6 tháng đầu năm nay, 
lực lượng thanh tra đã phát 
hiện, xử lý 10 vụ vi phạm hành 
lang ATGT trên các tuyến quốc 
lộ, tỉnh lộ; ban hành quyết định 
xử phạt hành chính với số tiền 
hơn 114 triệu đồng”.

Trong khi đó, ông Trần 
Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi 

cục Quản lý Đường bộ III.4 
thuộc Cục Quản lý Đường bộ 
III (Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam), cho hay: Trong 6 tháng 
đầu năm, qua tuần tra, Chi 
cục đã phát hiện, xử phạt vi 
phạm hành chính 7 vụ, với 
tổng số tiền phạt hơn 52 triệu 
đồng. Các hành vi vi phạm phổ 
biến gồm tự ý tháo dỡ lan can 
phòng hộ công trình đường bộ 
để đi lại, kinh doanh; thi công 
san lấp mặt bằng trong hành 
lang đường bộ; mở đường 
nhánh đấu nối vào quốc lộ 
khi chưa được phép; lấn chiếm 
hành lang để mua bán, kinh 
doanh trái phép… Trong đó, 
các tuyến QL 19, QL 1, QL 1D 
thường xuyên xảy ra các vụ  
vi phạm.

Theo ông Nguyễn Minh 
Sơn, Trưởng Phòng Quản lý 
cầu đường (thuộc Công ty 

CP Giao thông thủy bộ Bình 
Định, đơn vị được ủy thác 
quản lý, bảo trì các tuyến QL 
19, 19B, 19C và các tuyến tỉnh 
lộ trên địa bàn tỉnh), 6 tháng 
đầu năm nay, đơn vị đã phát 
hiện, lập biên bản 16 trường 
hợp vi phạm với các hành vi 
như: Xây dựng nhà, mái hiên, 
tường rào, cổng ngõ, trồng 
trụ điện, san lấp mặt bằng, 
thi công đường đấu nối không 
phép... Trong đó các vi phạm 
phổ biến nhất là trên hành 
lang các tuyến QL 19B, QL 19 
mới, các tỉnh lộ 633, 637, 638, 
639, 640… 

“Mặc dù đơn vị thường 
xuyên phối hợp với các ngành 
chức năng và chính quyền địa 
phương xử lý các trường hợp 
vi phạm, nhưng chỉ sau thời 
gian ngắn lại tái diễn”, ông Sơn 
cho hay. 

Chính quyền địa phương 
đóng vai trò quan trọng

Theo ông Nguyễn Quả, tình 
trạng vi phạm hành lang ATGT 
đường bộ còn xảy ra nhiều là 
do một số địa phương chưa 
thật sự quan tâm, phối hợp 
với lực lượng chức năng trong 
tuyên truyền, vận động, nâng 
cao nhận thức của người dân 
về chấp hành các quy định của 
pháp luật. 

Một số tổ chức, cá nhân, DN 
xây dựng thường xuyên tái diễn 
vi phạm lấn chiếm hành lang 
đường bộ để kinh doanh, mua 
bán hàng hóa, san lấp mặt bằng, 
đấu nối đường trái phép vào các 
tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Sau khi 
cơ quan chức năng ra quân xử 
lý, cưỡng chế vi phạm một thời 
gian ngắn thì tiếp tục tái diễn. 
Do vậy, để xử lý dứt điểm vấn 
nạn này, vai trò phối hợp, xử lý 
vi phạm của chính quyền địa 
phương là rất quan trọng.

Trong thời gian đến, Thanh 
tra giao thông tiếp tục phối hợp 
với Chi cục Quản lý Đường bộ 
III.4, lực lượng CA và đặc biệt 
là chính quyền địa phương xây 
dựng quy chế phối hợp, phân 
công cụ thể trách nhiệm từng 
cơ quan, đơn vị trong việc xử 
lý vi phạm hành lang ATGT 
đường bộ. 

Theo ông Trần Thái Hòa, 
trong quý III/2022, Chi cục 
Quản lý Đường bộ III.4 sẽ phối 
hợp với cơ quan chức năng tổ 
chức ra quân cưỡng chế đối với 
các tổ chức, cá nhân vi phạm; 
nhất là tại các điểm nóng về lấn 
chiếm hành lang ATGT để mua 
bán, họp chợ. Thường xuyên 
kiểm tra, xử lý tình trạng san 
lấp mặt bằng, xây dựng công 
trình trái phép trên đất hành 
lang giao thông đường bộ. Kiên 
quyết xử lý đối với các trường 
hợp cố tình vi phạm.

NGUYỄN HÂN

Trong 2 ngày 16 và 17.7, Đoàn 
Thanh niên CA tỉnh tổ chức chương 
trình “Một ngày làm chiến sĩ cảnh sát 
PCCC” cho 200 thanh thiếu niên trên 
địa bàn TP Quy Nhơn.

Tại chương trình, các trò chơi trải 
nghiệm thực tế được ĐVTN Phòng Cảnh 
sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) tổ chức 
lồng ghép với phổ biến các kiến thức 
về PCCC, thực hành các kỹ năng thoát 
nạn, thoát hiểm, các kỹ năng phòng vệ, 
tự vệ khi có tình huống nguy hiểm xảy 
ra (như kỹ năng dập tắt đám cháy, cháy 
bình gas trong nhà, chập cháy điện… 
bằng bình chữa cháy) (ảnh). 

Ngoài ra, các em còn được trải 
nghiệm môi trường kỷ luật của lực 
lượng Công an nhân dân như gấp nội vụ 
(chăn, màn...) theo điều lệnh; các động 
tác chào, đi đều, sinh hoạt theo tiểu đội, 
chế độ chỉ huy, báo cáo… Qua đó, góp 

Một ngày làm chiến sĩ cảnh sát  
phòng cháy chữa cháy

phần trang bị cho các em kỹ năng tự lập, 
kỷ luật, làm việc nhóm, hỗ trợ, giúp đỡ 
lẫn nhau.                                       T.LONG

Ảnh: T.L

CA TX Hoài Nhơn vừa tổ chức hội 
nghị tập huấn công tác thi hành án hình 
sự và tái hòa nhập cộng đồng cho đội 
ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác 
này ở cấp xã và lãnh đạo UBND cấp xã. 

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên nêu rõ 
quy định về công tác thi hành án hình 
sự tại cộng đồng của lực lượng Công 
an nhân dân; quy trình tiếp nhận người 
có án phạt tù; công tác theo dõi, quản 

lý người có án phạt tù còn ngoài xã hội; 
công tác hướng dẫn, giúp người chấp 
hành xong hình phạt tù trở về nơi cư 
trú tái hòa nhập cộng đồng...

Đồng thời, lưu ý CA các xã, phường 
cần chú trọng công tác quản lý, giáo dục 
và theo dõi chặt chẽ người có án phạt tù 
treo, người vừa chấp hành án phạt tù về 
địa phương để tránh tái phạm.

N.GIANG

Tập huấn công tác thi hành án hình sự  
và tái hòa nhập cộng đồng

(BĐ) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Tổ 
công tác liên ngành của UBND huyện 
Hoài Ân thường xuyên phối hợp với CA 
xã Ân Nghĩa, chính quyền địa phương 
kiểm tra hoạt động khai thác vàng trái 
phép trên địa bàn thôn Kim Sơn và 
Hương Quang, xã Ân Nghĩa.

Qua kiểm tra đã phát hiện 6 điểm sử 
dụng lưới điện 3 pha để vận hành máy 
móc, thiết bị khai thác vàng trái phép. 
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức 
năng không phát hiện đối tượng khai 
thác; đã tiến hành phá hủy 6 lán trại,  
6 cối xay đất, đá.                              N. QUÝ

HOÀI ÂN:

Phát hiện 6 điểm khai thác vàng trái phép
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Bình Định

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
khẳng định như vậy tại Lễ kỷ niệm 60 
năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp 
ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - 
Lào vào sáng 18.7 tại Hà Nội.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt 
Nam và Lào là hai nước láng giềng 
gần gũi, cùng uống chung dòng nước 
sông Mekong, cùng tựa lưng vào dãy 
Trường Sơn hùng vĩ. “Việt Nam và Lào 
có truyền thống bang giao hòa hiếu, gắn 
bó mật thiết với nhau trong suốt chiều 
dài lịch sử dựng nước và giữ nước”, 
Tổng Bí thư khẳng định.

60 năm qua, mối quan hệ Việt - Lào 
đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, 
từ liên minh chiến đấu chung một chiến 
hào đến mối quan hệ hợp tác toàn diện 
giữa hai quốc gia có độc lập chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng 
đất nước, hai Đảng, hai Nhà nước đang 
tiếp tục sát cánh bên nhau để đạt được 
những thành tựu to lớn trong phát triển 
KT-XH, giữ vững ổn định chính trị… 
mang lại cuộc sống ngày càng ấm no và 
bình yên cho nhân dân mỗi nước. 

Trên lĩnh vực đối ngoại, sự ủng hộ 
lẫn nhau giữa Việt Nam - Lào trên các 
diễn đàn đa phương đã góp phần nâng 
cao vị thế của cả hai nước trên trường 
quốc tế. Đồng thời đóng góp vào việc 
củng cố hòa bình, ổn định và phát triển 
của ASEAN.

Tổng Bí thư cho rằng, đạt được 
những thành tựu to lớn trên, ngoài 
sự lãnh đạo của hai Đảng thì còn nhờ 
vào mối quan hệ hợp tác chí tình, 
chí nghĩa Việt Nam - Lào trong suốt 
45 năm qua. “Nhìn lại những chặng 
đường lịch sử hào hùng đã đi qua, 
chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào 
về mối quan hệ mẫu mực, vô cùng 
trong sáng, hết mực thủy chung giữa 

Mối quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, 
có một không hai trong lịch sử thế giới

hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân 
hai nước Việt - Lào. Đây là mối quan 
hệ được dày công gây dựng, giữ gìn, 
vun đắp bằng mồ hôi, công sức và cả 
xương máu của các thế hệ quân và dân 
hai nước, thực sự đã trở thành tài sản 
vô giá, mối quan hệ có một không hai 
trong lịch sử thế giới”, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng bày tỏ.

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam luôn 
nhận thức sâu sắc rằng những thắng lợi 
của Việt Nam ở thời kỳ chiến tranh cũng 
như trong công cuộc phát triển hiện nay 
luôn gắn liền với sự giúp đỡ chí tình, chí 
nghĩa của nước Lào anh em, đồng thời 
mong muốn và tin tưởng, mối quan hệ 
hợp tác giữa Việt Nam - Lào tiếp tục 
phát triển vững chắc, ngày càng đi vào 
chiều sâu và hiệu quả.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, 
Nhà nước và nhân dân các dân tộc 

Lào, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ 
tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân 
dân Lào Bounthong Chitmany gửi lời 
cảm ơn và biết ơn sâu sắc tới Đảng, 
Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã 
luôn dành sự giúp đỡ quý báu, kịp thời 
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 
trước đây, cũng như trong công cuộc 
xây dựng đất nước ngày nay.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào 
chúng tôi luôn kiên định và coi đây là 
trách nhiệm của chính mình trong việc 
phát huy truyền thống vĩ đại, đoàn kết 
toàn diện Lào - Việt Nam. Mối quan hệ 
này đã trải qua muôn vàn thử thách và 
dày công vun đắp bằng mồ hôi, xương 
máu của chiến sĩ và nhân dân hai nước 
để mãi được trường tồn và đem lại lợi 
ích thiết thực, tối đa cho nhân dân hai 
nước”, ông Bounthong Chitmany nói.

(Theo TTO)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, 
Phó Chủ tịch nước Lào tại Lễ kỷ niệm.                                                                                                                           Ảnh: TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết 
lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam 
và Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu 
nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, ngày 
18.7, Văn phòng Trung ương Đảng chủ 
trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức 
khai mạc triển lãm tài liệu, ảnh, hiện 
vật và sách về quan hệ hữu nghị vĩ đại, 
đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 
Việt Nam tại Hà Nội. Triển lãm diễn 
ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt 
Nam (số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm) đến 
ngày 18.10.

Với gần 500 tài liệu, ảnh, hiện vật và 
sách, triển lãm là một trong nhiều hoạt 
động phong phú, sinh động trong Năm 
Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào, 
Lào - Việt Nam 2022; góp phần khắc 
họa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết 
đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Triển lãm nêu bật những thành quả, 
vai trò to lớn của mối quan hệ hữu nghị 
vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc 
đối với tiến trình cách mạng của mỗi 
nước; tập trung nhấn mạnh những bước 
ngoặt lịch sử, những sự kiện quan trọng, 
những thành tựu tiêu biểu mà nhân dân 
Việt Nam và nhân dân Lào anh em đã 
giành được trong quá trình đấu tranh 
giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo 
vệ và phát triển đất nước. 

(Theo baovanhoa.vn)

Khai mạc Triển lãm 
Quan hệ hữu nghị  
vĩ đại, đoàn kết  
đặc biệt Việt Nam - Lào, 
Lào - Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ban, ngành hai 
nước Việt Nam - Lào tham quan triển lãm.

Ngày 18.7, tại Cửa khẩu Quốc tế Bình 
Hiệp, TX Kiến Tường, tỉnh Long An tổ 
chức lễ bàn giao và đón nhận 42 hài cốt 
liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia 
Việt Nam hy sinh tại Campuchia, giai 
đoạn XXI (mùa khô 2021 - 2022). Đồng 
thời, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài 
cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện 
Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Tính đến nay, trải qua 21 giai đoạn, 
Đội K73 Long An đã tìm kiếm, cất bốc 
và hồi hương 2.248 hài cốt liệt sĩ và 6 
mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt) liệt sĩ hy 
sinh ở Campuchia qua các thời kỳ chiến 
tranh bảo vệ biên giới, giúp nước bạn 
Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và 
tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, về an táng tại nghĩa 
trang liệt sĩ quê nhà. Trong đó, chỉ có 
164 bộ hài cốt biết được tên.

(Theo laodong.vn)

Long An: Đón nhận, an 
táng hài cốt các liệt sĩ 
hy sinh tại Campuchia

Thực hiện nghi lễ an táng các liệt sĩ. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng 
Thủy văn quốc gia, dự báo hôm nay 
(19.7), ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi 
nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 
phổ biến từ 35 - 370C, có nơi trên 370C. 
Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày 

từ 50 - 70%. Thời gian có nhiệt độ trên 
350C từ 12 - 16 giờ; khu vực từ Thanh 
Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng 
nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ 
biến từ 35 - 380C, có nơi trên 380C. Độ 
ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 

45 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 350C 

từ 11 - 17 giờ.
Dự báo ngày 20.7, ở Bắc Bộ chấm dứt 

nắng nóng diện rộng; ở khu vực Trung 
Bộ nắng nóng có xu hướng dịu dần.

(Theo NLĐO)

Từ Bắc đến miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi trên 390C

Ngày đầu tuần, 18.7, mặc dù giá 
vàng thế giới tăng nhưng tại thị trường 
trong nước, có nơi giảm tới gần 2 triệu 
đồng/lượng, đưa giá xuống mức 66 triệu 
đồng/lượng.

Mức giá như trên là thấp nhất kể từ 

ngày 1.3.
Trước đó, trong những ngày qua, giá 

vàng thế giới lao dốc nhưng giá kim loại 
quý trong nước giảm nhỏ giọt. Đây là 
mức điều chỉnh rất mạnh của giá kim loại 
quý trong nước trong thời gian gần đây.

Với sự điều chỉnh mạnh trên, chênh 
lệch giữa giá vàng trong nước và thế 
giới giảm mạnh xuống còn khoảng 17,1 
triệu đồng/lượng, thay vì mức trên 19 
triệu đồng/lượng như trước.

(Theo vietnamnet.vn)

Giá vàng giảm sốc, xuống mức thấp nhất hơn 4 tháng

Ngày 18.7, thông tin từ Bộ GD&ĐT 
cho biết cả 4 học sinh của đội tuyển 
Việt Nam dự thi Olympic Hóa học 
quốc tế năm 2022 (tổ chức tại Trung 
Quốc) đều giành HCV.

Đó là Nguyễn Việt Phong, Trường 
THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP 
HCM); Trần Đức Minh, Trường THPT 
chuyên Biên Hòa (tỉnh Hà Nam); Phan 
Xuân Hành, Trường THPT chuyên Hà 
Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Nguyễn 

Minh Tuấn, Trường THPT chuyên 
Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa 
học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Đây là lần thứ 2 đội tuyển Hóa học 
của Việt Nam có tất cả thành viên tham 
gia giành HCV (lần đầu năm 2020).

Trong khi đó, cũng theo thông tin 
từ Bộ GD&ĐT, 4 học sinh đội tuyển 
quốc gia Việt Nam dự thi Olympic 
Sinh học quốc tế năm 2022 (tổ chức ở 
Armenia) đều đoạt giải, gồm 1 HCB,  

3 HCĐ. Trong đó, em Trương Văn 
Quốc Đạt, Trường THPT chuyên Quốc 
học Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đoạt 
HCB. HCĐ thuộc về các em: Nguyễn 
Phúc Lâm, Trường THPT chuyên 
Quang Trung (tỉnh Bình Phước); Võ 
Tiến Thành, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ); Đỗ Trọng 
Phước Nguyên, Trường THPT chuyên 
Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ).

(Theo TTO, qdnd.vn)

8 học sinh Việt Nam dự 2 kỳ thi Olympic quốc tế  
đều giành huy chương



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ BA, 19.7.2022
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Điện thoại: 083 602 2277 - 0935 255 269
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 77-06D
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Cường

Hân hạnh được đón tiếp Quý khách!

  

K hai trương ngày 14.7.2022

NHÀ - ĐẤT
n Cần bán nhà: 47/32 đường 1 tháng 5, TP Quy Nhơn. Diện 

tích: 35 m2, diện tích sử dụng gần 90 m2, nhà 1 mê có 1 phòng làm 
việc, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ,  
2 WC, để lại nội thất, sổ đỏ chính chủ. Giá bán: 2 tỷ 50 triệu đồng. 

Liên hệ: 0961 947 453.

THÔNG BÁO
Nhắn tin: “Tri ân liệt sĩ”

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 
27.7.2022, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin điện tử nhân đạo 
Quốc gia (1400) tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Tri ân 
liệt sĩ” để đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục thể hiện đạo lý 
“Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Toàn bộ số tiền qua nhắn tin 
được sử dụng vào giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn 
thiếu thông tin; tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa cho các gia đình 
liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó khăn.

Hãy soạn: TALS gửi 1405
Mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng là nghĩa cử “Đền ơn đáp 

nghĩa”. Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” từ 0 giờ ngày 15.6 đến 
hết 24 giờ ngày 13.8.2022.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 29/2022 từ ngày 19.7.2022 đến ngày 25.7.2022
THỨ BA, NGÀY 19.7.2022: TP Quy Nhơn: 9h-11h30: Các TBA TĐC Miếu Hải 1, 2, 5. 7h45-

10h15: TBA Dăm Bạch Đàn. 8h45-11h15: TBA Cali. 13h45-16h15: TBA Nhà làm việc Bưu Điện. 
7h-10h: Khu vực Chợ Bùi Thị Xuân. H. Vân Canh: 7h-15h30: Công ty CP Khoáng sản Thiên Đức - 
xã Canh Vinh. H. Tuy Phước: 7h30-16h30: Các TBA Lương Bình 1, Lương Bình 2, TBA Khuôn Bình, 
TBA Dương Thành - xã Phước Thắng. TX An Nhơn: 7h30-16h30: TBA Lộc Thuận 3 - xã Nhơn Hạnh. 
5h30-10h15: Khu vực Tân Hòa, Trung Ái, Bà Nghè - phường Nhơn Hòa. 7h30-9h: TBA cấp điện KCN 
Nhơn Hòa. H. Phù Cát: 7h50-9h10: Thôn Xuân An - xã Cát Tường. 7h45-9h30: TBA Ống nước Đạt 
Phát. H. Phù Mỹ: 7h15-9h45: TBA Hưng Lạc 2 - xã Mỹ Thành. 13h45-15h45: TBA Hưng Lạc 3 - xã 
Mỹ Thành. 7h15-11h: TBA Chiếu sáng Bình Dương - thị trấn Bình Dương. TX Hoài Nhơn: 7h15-
15h45: Khu phố An Dưỡng 2 - phường Hoài Tân. H. Tây Sơn: 5h30-7h: Khu vực TBA Dâu tằm tơ, Kiên  
Mỹ - thị trấn Phú Phong; Các TBA  Gò Lăng 2, Gò Lăng, Xử lý bom mìn T1 và Xử lý bom mìn T2 - xã 
Bình Thành. 16h30-18h: Khu vực TBA Dâu tằm tơ, Kiên Mỹ - thị trấn Phú Phong; Các TBA  Gò Lăng 
2, Gò Lăng, Xử Lý bom mìn T1 và Xử lý bom mìn T2 - xã Bình Thành. 14h-15h30: TBA Xử lý nước 
Tây Giang - xã Tây Giang. H. Vĩnh Thạnh: 7h45-9h15: TBA Gạch Tuy Nen Hiệp Thành - xã Vĩnh 
Quang. 9h45-11h15: TBA Vĩnh Định - xã Vĩnh Thịnh.

THỨ TƯ, NGÀY 20.7.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Nhà làm việc BĐBP. 13h45-
16h15: TBA Tower. 7h15-8h15: Các TBA Nhơn Phú 5, Tường Vân, Đào Tấn 2, 4, ĐH Quang 
Trung, KDC Nhơn Phú 1, KDC Nhơn Phú 2, Phụ An, KDC Bắc Làng SOS, KDC Chợ Dinh 2, KDC 
Chợ Dinh 3, KDC Ecohome, Ecohome T1, T5, SOS, KDC Làng SOS, Nguyễn Diêu, KDC Lương 
Nông, Lương Nông, Thực phẩm Nhơn Bình, Ô tô Cường Thịnh, KDC Nhơn Bình 1, KDC Nhơn 
Bình 3, KDC Nhơn Bình 5, Xóm Dừa, Nhơn Bình 1, Nhơn Bình 3, Nhơn Bình 5, Nhơn Bình 7, 
Nhơn Bình 8. TX An Nhơn: 5h30-10h15: TBA Mai Xuân Thưởng 1. TX Hoài Nhơn: 7h15-
11h45: Khu phố Ngọc Sơn Nam - phường Hoài Thanh Tây. 11h45-12h15: Công ty CP XNK 
Lâm Sản Hoài Nhơn. H. Tây Sơn: 6h30-8h45: TBA Phú An 2 - xã Tây Xuân. 7h-8h30: TBA Gạch 
Tuy Nen Tiến Đạt - xã Tây An. 14h-15h30: TBA Nhà máy nước - thị trấn Phú Phong.

THỨ NĂM, NGÀY 21.7.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Bệnh viện Chỉnh Hình. H. 
Tuy Phước: 8h30-16h: TBA Phước Thuận 1. TX An Nhơn: 5h30-15h: Các TBA Nhơn Thuận 2, 
Thuận Thái. 5h30-10h15: TBA Thanh Niên 1. H. Phù Mỹ: 7h15-9h30: TBA thôn 8 Đông - xã 
Mỹ Thắng. 13h45-15h15: TBA thôn 8 - xã Mỹ Thắng. H. Tây Sơn: 6h-8h: TBA Kiên Ngãi 2 - xã 
Bình Thành. 7h-8h15: TBA Minh Tâm - xã Bình Nghi. 8h30-9h30: TBA Gạch Trung Tín 2 - xã 
Bình Nghi. 14h-15h30: TBA Minh Tài - xã Bình Nghi.

THỨ SÁU, NGÀY 22.7.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Công ty Hải Minh. 13h45-
16h15: TBA Thiên Đường Xanh. H. Tuy Phước: 5h30-8h: Các TBA Phước An 1, Phước An 1 - 1, 
Phước An 2, Xóm Núi - xã Phước An. TX An Nhơn: 5h30-14h40: Khu vực Kim Châu - phường 
Bình Định; Khu vực An Hòa - xã Nhơn Khánh. TX Hoài Nhơn: 9h15-14h: Thôn Hội An - xã 
Hoài Châu. 8h30-10h15: Khu phố Diễn Khánh - phường Hoài Đức. H. Hoài Ân: 7h-11h45: 
Các TBA Bok Tới, TBA Gò Dũng. 7h20-8h35: TBA Đức Long. 8h50-10h5: TBA Gia Đức. 13h30-
14h40: TBA Đồng Tròn. 15h25-16h35: TBA Phú Văn. H. Tây Sơn: 6h45-16h45: TBA Bơm 
Đồng Đo - xã Tây Phú. 7h-8h15: TBA Kho bạc Tây Sơn - thị trấn Phú Phong. H. Vĩnh Thạnh: 
7h-11h: Khu vực TBA K8 - 1, K8 - 2, Trà Xom 2 và Trà Xom 3 - xã Vĩnh Kim.

THỨ BẢY, NGÀY 23.7.2022: H. Phù Mỹ: 6h-11h30: Các TBA Tân Dân, An Trinh, Út Nhỏ, 
Phạm Văn Ngọ, Cầu Cương, Bình Long, Gò Rãnh, Gò Rãnh 2, Hữu Lộc, Vạn Thiện, Cấp Điện 
NMĐ MT Mỹ Hiệp, CS Số 9, Tinh bột sắn 1, 2 - xã Mỹ Hiệp. TX Hoài Nhơn: 7h15-11h45: Khu 
phố 3 - phường Bồng Sơn.

CHỦ NHẬT, NGÀY 24.7.2022: TP Quy Nhơn: 15h-16h15: Các TBA Nhơn Bình 2, 6, 10, 
Đào Tấn 3. 13h45-16h15: TBA Trường Chính trị. 4h-18h: KCN Long Mỹ; Khu vực dân cư thôn 
Thanh Long, thôn Long Thành - xã Phước Mỹ. H. Hoài Ân: 6h-12h: Thôn Nghĩa Điền, Phú Trị, 
Phú Ninh, Bình Sơn, Trại Giam Kim Sơn - xã Ân Nghĩa; Thôn T4&T5 - xã Bok Tới.

THỨ HAI, NGÀY 25.7.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Trung tâm Giáo dục 
Thường xuyên. 13h45-16h15: TBA Chung cư Phú Mỹ 2. 4h-16h: Các TBA Nhơn Phú 5, Tường 
Vân, Đào Tấn 2, Đào Tấn 4, Nhơn Bình 7, Xóm Dừa, KDC Nhơn Bình 1, KDC Nhơn Bình 3, KDC 
Nhơn Bình 5. H. Tuy Phước: 8h-12h: TBA Lò Gạch. TX An Nhơn: 5h30-10h40: Các TBA Cây 
Bông, Hiếu An 1. 8h40-10h40: Xã Nhơn Khánh. 8h-10h30: Thôn Nhơn Thuận - phường Nhơn 
Thành. 5h30-8h: TBA An Ngãi 2. 14h-16h35: TBA Mỹ Thạnh. 7h-8h40: TBA Nhơn Nghĩa Tây 3.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện trong các khu 
vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối với các trường hợp mất điện do 
sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa 
nhanh chóng.                       Trung tâm CSKH:  19001909. 

  

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 19.7.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi 
nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió 
Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C; nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm 

không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 350C; nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 290C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào 

và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4 - 5.

 (Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU MỸ NGUYÊN 
 CN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

 Thông báo tuyển dụng lao động                   
 Nhân viên Kế toán: 1 người; Tuổi từ 22 đến 28, ưu tiên người 

có kinh nghiệm làm việc Kế toán tổng hợp (lương thỏa thuận).
* Hưởng các chế độ theo quy định.
Mọi chi tiết xin liên hệ: PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: Tổ 10, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn,  
tỉnh Bình Định (gần Dốc ông Phật).

Điện thoại: 0256. 3 510628(103) - DĐ: 0914 096 990

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH
THÔNG BÁO

Phát hành hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội
Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh thông báo phát hành hồ sơ đăng 

ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 1 
(Lamer 1) - đợt 11; Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 (Lamer 2) - đợt 4, với các nội dung 
cụ thể như sau:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 15.7.2022 đến ngày 15.8.2022.
- Số lượng căn hộ: 674 căn, diện tích từ 54,44 m2 đến 70 m2.
- Địa điểm phát hành hồ sơ: VP kinh doanh Công ty, số 363 Tây Sơn, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giờ, ngày làm việc: Giờ hành chính, tất cả các ngày trong tuần.
- Điện thoại: 02563 847 999.
- Hướng dẫn và tư vấn hồ sơ đăng ký: Tại VP kinh doanh Công ty.
Vậy Công ty thông báo để mọi người dân, đủ điều kiện và có nhu cầu mua 

được biết và liên hệ nhận hồ sơ, đăng ký mua, thuê mua theo quy định. Sau thời 
gian trên, Công ty sẽ tổng hợp tổ chức kiểm tra xét duyệt hồ sơ theo quy định.

Bún chả cá
Nhắc đến ẩm thực tại các vùng biển thì bún chả 

cá Quy Nhơn là món ăn đầu tiên phải kể tới. Điểm 
nhấn của món ăn là phần chả cá được làm từ cá thu 
ngọt thịt và phải quết làm sao cho miếng bánh chả 
thành phẩm láng mịn, tròn dày vừa phải, cùng nước 
lèo được nấu từ xương và đầu cá thu, trong veo, ngọt 
tự nhiên.

Món đặc sản Quy Nhơn Bình Định này đi vào lòng 
người nhờ sự hòa quyện tuyệt vời giữa những lát 
chả cá thơm ngon và nước lèo đậm hương vị miền 
biển, kết hợp với rau sống tươi xanh đảm bảo đủ  
dưỡng chất.

- Quán Bún Cá Quê Hương: Địa chỉ: 136 Đường 
Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn. Điện 
thoại: 0256 3828 726.

Bánh xèo tôm nhảy Mỹ Cang
Bánh xèo tôm nhảy là một món ăn mà bạn không 

thể bỏ qua, ở đâu cũng có món bánh này, nhưng 
bánh xèo ở Quy Nhơn, Bình Định được làm từ những 
con tôm đất tươi sống nên có hương vị rất khác biệt.

Điển hình là quán bà Năm Mỹ Cang là một trong 
những quán đầu tiên ở Bình Định, trước đây quán 
còn lụp xụp, bây giờ đã sửa sang lại khang trang hơn, 
bánh ở đây nổi tiếng thơm ngon.

Tất cả nguyên liệu đều tự tay bà Năm lựa chọn và 
làm theo cách truyền thống xưa: Bột gạo xay bằng 

Các món ăn đặc sản Quy Nhơn bạn nhất định phải thử

cối đá để bánh giòn mịn và thơm, tôm phải là tôm 
đất còn sống nhảy tanh tách, nước mắm chua ngọt 
bỏ xoài sống bằm chứ không bỏ thơm. Bữa nào tôm 
nhiều bà đúc nhiều, ít bà nghỉ sớm chứ không mua 
tôm khác thay thế.

Địa chỉ: Cầu Mỹ Cang, xã Phước Sơn, huyện Tuy 
Phước, Bình Định. Điện thoại: 0490 542 5556

Bún tôm Châu Trúc
Bún tôm Châu Trúc là món ăn dân dã, đậm đà, đặc 

biệt hấp dẫn thực khách ngay từ khâu nguyên liệu 
chế biến, tôm được người dân thả lưới bắt từ đầm 
Châu Trúc - đầm Trà Ổ. Những con tôm còn sống nhảy 
lách tách và bún tươi được chế biến ngay tại bàn chứ 
không phải là loại được làm sẵn bán ở chợ hay mua ở 
những lò bún.

- Bún tôm rạm Mỹ Hạnh: Địa chỉ: 48 Ngô Gia Tự,  
phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn.

Bánh hỏi cháo lòng
Bánh hỏi có nguồn gốc từ Diêu Trì, là một món ăn 

không thể thiếu mỗi buổi sáng của người dân Bình 
Định. Bánh hỏi được làm từ gạo như cách làm bún 
nhưng sợi bánh thanh mảnh hơn. Ăn kèm với bánh 
hỏi là lòng và thịt heo thái miếng. Bên cạnh là một 
chén cháo nóng hổi cùng nước mắm tỏi ớt. Pha hơi 
ngọt để phù hợp với khẩu vị của người miền Trung.

- Bánh Hỏi Lòng Heo Hồng Linh: Địa chỉ: 246 Lạc 
Long Quân, phường Trần Quang Diệu,  TP Quy Nhơn. 
Điện thoại: 0256 3841 191

Gỏi cá mai
Cá mai có thân dài trắng sọc giống cá cơm, 

xuất hiện trong bữa cơm thường ngày của người 
dân xứ nẫu như món canh, kho tiêu, kho đường 
hay chiên giòn...

Cá không có mùi tanh, thịt giòn dai, ngọt thanh 
nên phù hợp làm món gỏi cá ngon tuyệt vời này.

Để gỏi cá mai ngon bắt buộc phải chọn những 
con cá còn tươi sống, có kích thước nhỏ vừa, sau 
đó, làm sạch, đánh vảy, bỏ đầu đuôi và rút bỏ  
hết xương.

Món ăn này chấm kèm với nước chấm sền sệt 
và nhiều loại gia vị truyền thống ở địa phương thì 
không còn gì bằng.

- Gỏi cá Thanh Kiều: Địa chỉ: 69/1 Trần Hưng 
Đạo, TP Quy Nhơn.

Trên đây là thông tin mà chúng tôi giới thiệu một 
số món đặc sản Bình Định đã được chọn lọc, để mọi 
người thưởng thức những món ăn đặc sản ngon 

nhất khi đến với Bình Định.                            (Sưu tầm)

Đặc sản Quy Nhơn có gì ngon? Hầu hết món ăn nơi đây đều mang những nét đặc trưng của 
vùng biển, nguyên liệu chủ yếu là hải sản được đánh bắt trong ngày nên không cần nhiều gia vị 
vẫn rất ngon.

Các bạn muốn thưởng thức món ngon đặc sản khi đặt chân đến thành phố biển Quy Nhơn, để 
có những trải nghiệm thú vị hãy xem thêm phần nội dung dưới đây để không phải hối tiếc nhé!
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TIN VẮN

Các chính phủ trên khắp châu Á 
đang tăng gấp đôi nỗ lực bảo vệ người 
dân trước các biến thể Covid-19 mới, 
có khả năng lây nhiễm cao hơn và đang 
khiến gia tăng ca nhiễm trong những 
ngày gần đây.

Ngày 18.7, Ủy ban y tế quốc gia 
(NHC) Trung Quốc cho biết Trung Quốc 
ghi nhận 510 ca Covid-19 mới trong 
ngày 17.7, trong đó 117 ca có triệu chứng 
và 393 ca không có triệu chứng.

Ngày 18.7, chính quyền TP Thượng Hải 
(Trung Quốc) cho biết sẽ đề nghị người 
dân tại 9 quận và một số khu vực nhỏ hơn 
xét nghiệm Covid-19 từ ngày 19 - 21.7  
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm 
soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ngày 
18.7, Hàn Quốc ghi nhận 26.299 ca mới, 
trong đó có 319 ca nhập cảnh, nâng tổng 
số ca bệnh trên cả nước lên 18.788.056 
ca. Từ ngày 18.7, chính phủ dự kiến mở 
rộng chiến dịch tiêm mũi tăng cường 
cho người trên 50 tuổi để ngăn ngừa các 
ca bệnh nặng và tử vong.

Ở Nam Á, theo hãng tin Reuters, Ấn 
Độ đã ghi nhận 20.528 ca mắc mới trong 
24 giờ qua, mức cao nhất kể từ ngày 20.2. 

Cử tri Ấn Độ bắt đầu 
đi bỏ phiếu bầu cử 
Tổng thống thứ 15

Mưa lớn gây lũ quét ở hai tỉnh 
ở Tây Nam và Tây Bắc Trung Quốc 
khiến ít nhất 12 người chết, hàng nghìn 
người phải sơ tán.

Ít nhất 6 người đã chết và 12 người 
khác mất tích tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây 
Nam Trung Quốc, sau khi mưa xối xả 
gây ra lũ quét, CGTN hôm 17.7 đưa 
tin. Trước đó một ngày, khoảng 1.300 
người đã được sơ tán.

TP Long Nam, tỉnh Cam Túc, 
Tây Bắc Trung Quốc, cũng ghi nhận  
6 người thiệt mạng vì mưa lũ và 3.000 
người phải sơ tán, theo đài truyền hình 

 Những ngày gần đây, do thời tiết 
nắng nóng kéo dài, có nơi lên tới 440C, 
nhiều thành phố ở Trung Quốc, như Nam 
Kinh, Hàng Châu, Liễu Châu... đã mở các 
hầm trú ẩn tránh bom cho người dân 
tránh nóng.

 Palestine ngày 17.7 đã cảnh 
báo kế hoạch của Israel về xây dựng 
các khu định cư mới sau chuyến thăm 
của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến khu 
vực này.

 Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.7 
thông báo, máy bay chiến đấu của 
nước này đã bắn hạ một trực thăng  
MI-17 của Ukraine gần thị trấn Sloviansk 
ở miền Đông và một chiếc Su-25 ở khu 
vực Kharkov.

 Một tay súng đã bắn chết 3 
người và làm bị thương 2 người ở 
một trung tâm mua sắm thuộc bang 
Indiana, Mỹ, ngày 17.7. Kẻ phạm tội 
cũng đã bị bắn hạ bởi một người đàn 
ông tại hiện trường.

 Ngày 17.7, ít nhất 2 người thiệt 
mạng và hơn 15 người khác đã bị 
thương trong một vụ đánh bom liều 
chết nhằm vào một khách sạn nổi tiếng 
ở thị trấn Jowhar, miền Trung Somalia.

 Hai máy bay nhỏ va chạm tại 
sân bay Bắc Las Vegas (North Las Vegas 
Airport) thuộc bang Nevada, Mỹ, ngày 
17.7, làm 4 người thiệt mạng.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Các quốc gia châu Á bước vào cuộc chiến 
đối phó biến thể phụ của Omicron

Trong ngày 17.7, Ấn Độ đã đạt mốc tiêm 
chủng 2 tỷ liều vắc xin ngừa Covid-19. 
Nước này đang triển khai tiêm mũi nhắc 
lại cho tất cả người trưởng thành.

Tại Thái Lan, hôm 18.7, Bộ Y tế Công 
cộng đã triệu tập một cuộc họp khẩn 

cấp với Thống đốc Bangkok để chuẩn 
bị các biện pháp đối phó với làn sóng 
Covid-19 mới ở thủ đô. Số bệnh nhân 
Covid-19 hiện chỉ chiếm 13% số giường 
bệnh trên toàn quốc, nhưng tỷ lệ đó đã 
tăng lên 42% ở Bangkok...  (Theo TTXVN)

Tình nguyện viên xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho người dân ở khu phố người Hoa của Bangkok, 
Thái Lan.                                                                                                                                                                                        Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Chính phủ Sri 
Lanka vào cuối ngày 17.7, quyền Tổng 
thống Ranil Wickremesinghe đã tiếp tục 
ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối 
cảnh bất ổn xã hội và khủng hoảng kinh 
tế đang bao trùm quốc gia này.

“Việc bảo vệ trật tự công cộng và duy 
trì các nguồn cung hàng hóa và dịch vụ 
thiết yếu cho cuộc sống của người dân 
là rất cần thiết”, Hãng tin Reuters dẫn 

thông báo của Chính phủ Sri Lanka.
Ngày 13.7, trên cương vị quyền 

Tổng thống, Thủ tướng Sri Lanka Ranil 
Wickremesinghe đã ban bố tình trạng 
khẩn cấp, sau khi cựu Tổng thống 
Gotabaya Rajapaksa bỏ chạy sang 
Maldives.

Ông Rajapaksa trốn ra nước ngoài 
để thoát khỏi vòng vây người biểu 
tình phản đối chính phủ. Ông đã đến 

Singapore trên chuyến bay khởi hành từ 
Maldives sau khi rời khỏi Sri Lanka, rồi 
gửi email thông báo quyết định từ chức.

Quốc hội Sri Lanka đã họp ngày 16.7 
để bắt đầu quá trình bầu tổng thống 
mới. Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa 
Abeywardena cho biết sẽ tiến hành bầu 
tổng thống mới vào ngày 20.7 sau khi 
tiếp nhận các đề cử trong ngày 19.7.

(Theo TTO)

Quyền Tổng thống Sri Lanka tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp

 “Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey 
Shoigu nhấn mạnh việc tăng cường 
khả năng tấn công của tập đoàn quân 
“Vostok”, ra lệnh cho các chỉ huy ưu 
tiên việc phá hủy tên lửa tầm xa và các 
hệ thống pháo sử dụng vũ khí chính 
xác cao của đối phương”, tuyên bố của 
Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.7 cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội 
Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để “pháo 
kích các khu dân cư ở Donbass” trong 
khi “cố ý phá hoại các cánh đồng lúa mì 
và các kho chứa ngũ cốc”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Đại sứ 
Nga tại LHQ Vasily Nebenzia nói rằng 
các hệ thống vũ khí tầm xa mà Mỹ và 

Anh chuyển cho Ukraine đang tạo điều 
kiện cho Kiev tăng cường tấn công vào 
các mục tiêu dân sự ở Donbass.

Đại sứ Nebenzia cũng cáo buộc, 
quân đội Ukraine đã sử dụng đạn dược 
mà Mỹ chuyển cho Kiev gần đây để tấn 
công các trường học ở Donbass, gây 
nhiều thương vong.            (Theo VOV.VN)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra lệnh nhắm vào 
vũ khí tầm xa của Ukraine

Lũ quét tấn công hai tỉnh ở Trung Quốc, 12 người chết
Trung ương CCTV. Lượng mưa trong 
1,5 ngày ở các khu vực chịu ảnh hưởng 
nặng nề nhất là 98,9 mm, gần gấp đôi 
mức trung bình của tháng 7.

Đợt mưa lớn, lũ quét xảy ra sau 
khi các khu vực khác ở Trung Quốc 
như tỉnh Chiết Giang và TP Thượng 
Hải vừa trải qua đợt nắng nóng với 
mức nhiệt lên tới 420C hồi tuần trước. 
Các chuyên gia cho rằng những hiện 
tượng thời tiết cực đoan như vậy 
đang trở nên phổ biến hơn do biến đổi  
khí hậu.

(Theo VnExpress.net)
Lũ quét đã cuốn trôi một cây cầu bắc qua sông ở 
TP Khánh Dương, tỉnh Cam Túc hôm 16.7. Ảnh: AP

Ngày 18.7, cuộc bỏ phiếu bầu Tổng 
thống thứ 15 của Ấn Độ đã bắt đầu trong 
bối cảnh đương kim Tổng thống Ram 
Nath Kovind sẽ hết nhiệm kỳ 5 năm vào 
cuối tuần này.

Các nghị sĩ thuộc Hạ viện, Thượng 
viện và các cơ quan lập pháp của tất cả 
các bang tham gia bỏ phiếu bầu tổng 
thống. Hoạt động kiểm phiếu dự kiến 
diễn ra vào ngày 21.7.

Ứng cử viên Droupadi Murmu của 
Liên minh dân chủ quốc gia cầm quyền 
(NDA) được cho là sẽ giành chiến thắng 
trước ứng cử viên Yashwant Sinha của 
phe đối lập, trong đó có đảng Quốc đại, 
do NDA chiếm đa số ở cả Thượng viện 
và Hạ viện và phần lớn hội đồng lập 
pháp các bang.

Cả hai ứng cử viên này đều có sự 
nghiệp chính trị nổi bật trước đây. Cụ 
thể, ứng cử viên Murmu là Thống đốc 
bang Jharkhan, miền Đông Ấn Độ trong 
khi ứng cử viên Sinha từng giữ chức Bộ 
trưởng Tài chính và Bộ trưởng Ngoại 
giao Ấn Độ.                      (Theo Vietnam+)

Thủ tướng Narendra Modi bỏ phiếu tại Delhi để 
bầu Tổng thống thứ 15 của Ấn Độ. 

Nguồn: indianexpress.com


