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LTS: Báo Bình Định tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc 3 nghị quyết 
vừa được HĐND tỉnh khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 liên 
quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách thu hút nguồn nhân lực 
chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. 

u6&7

 u2

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đưa Nghị quyết 
Trung ương 5 khóa XIII sớm đi vào cuộc sống

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 91 năm 
Cuộc biểu tình tại Cây số 7 Tài Lương  u2

Chợ truyền thống cần  
thay “áo mới”

u 8

Nhiều tiện ích với 
hóa đơn điện tử

Nuôi tôm ứng dụng 
công nghệ Semi-Biofloc 
đạt kết quả tích cực 

Giảm nghèo bền vững, phát triển 
vùng dân tộc thiểu số; nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực

. . . . . . . . . . .u3

. . . . .u5

Nhiều năm trước ở TP Quy Nhơn, chợ là nơi mua bán 
chủ yếu của người dân. Hiện nay, các chợ phải cạnh 
tranh quyết liệt với các kênh bán lẻ hiện đại như siêu 
thị, cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử. 
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Bình Định

(BĐ) - Sau 1,5 ngày làm việc 
khẩn trương, nghiêm túc, trưa 
22.7, Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc nghiên cứu, quán triệt, học 
tập Nghị quyết Trung ương 5, 
khóa XIII do Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng 
tổ chức đã hoàn thành các nội 
dung, chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, 
đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thường trực 
Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
chỉ đạo: Ngay sau Hội nghị này, 
các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh 
chóng tổ chức tuyên truyền, 
nghiên cứu, học tập, quán triệt 
cho toàn thể cán bộ, đảng viên 

và nhân dân thấm nhuần sâu 
sắc nội dung 4 nghị quyết, nhất 
là những quan điểm, mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp, những 
vấn đề mới, cốt lõi là những nội 
dung rất cơ bản, hệ trọng, liên 
quan mật thiết, tác động nhiều 
chiều đến quá trình phát triển 
KT-XH đất nước, đời sống của 
nhân dân, quốc phòng, an ninh 
và giữ vững ổn định chính trị, 
xây dựng Đảng ngày càng thêm 
trong sạch vững mạnh, đủ năng 
lực, uy tín để lãnh đạo đất nước. 

“Hội nghị có ý nghĩa quan 
trọng, giúp cho cán bộ, đảng 
viên, nhất là đối với cấp ủy 
đảng, nhận thức đầy đủ nội 

dung các nghị quyết. Nhiều vấn 
đề thực tiễn đang đặt ra đòi hỏi 
các cấp ủy đảng phải hết sức 
quan tâm, sát sao trong lãnh 
đạo, chỉ đạo điều hành, đảm 
bảo đúng tiến độ, mục tiêu, 
hiệu quả. Tin tưởng rằng với 
sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ 
của toàn Đảng, hệ thống chính 
trị, sự đoàn kết đồng lòng của 
mọi người dân, các nghị quyết 
Trung ương 5 khóa XIII sẽ sớm 
đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết 
quả, góp phần thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng”, đồng chí Võ 
Văn Thưởng nhấn mạnh. 

HOÀI THU   

(BĐ) - Sáng 22.7, UBND 
tỉnh tổ chức hội nghị công bố, 
trao các quyết định của Chủ 
tịch UBND tỉnh về công tác 
cán bộ. Dự hội nghị có Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long trao các 
quyết định: Bổ nhiệm đồng chí 
Lưu Nhất Phong, Phó Giám đốc 
phụ trách Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng các công trình 
giao thông tỉnh, giữ chức vụ 
Giám đốc Ban. Bổ nhiệm đồng 
chí Võ Hữu Thiện, Chánh Văn 
phòng Sở Xây dựng, giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ 
ngày 1.8.2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long đánh giá cao năng lực, sở 
trường, những nỗ lực, cố gắng 
của các đồng chí vừa được bổ 
nhiệm chức vụ mới. Đồng thời 
tin tưởng trên cương vị công tác 
mới, các đồng chí tiếp tục phát 
huy tinh thần trách nhiệm, 
năng động, sáng tạo, đoàn 
kết, cùng với tập thể lãnh đạo 
cơ quan, đơn vị thực hiện tốt 
nhiệm vụ của đơn vị, ngành 
mình, xứng đáng với sự tin 
tưởng của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

NGUYỄN HÂN

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 
27.7.2022), chiều 22.7, đồng 
chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, cùng lãnh đạo huyện 
Vĩnh Thạnh đến thăm, tặng quà 
cho các gia đình chính sách trên 
địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 

Đồng chí Nguyễn Thị Phong 
Vũ đã đến thăm các thương 
binh, bệnh binh: Nguyễn Thị 
Nga (khu phố Định Tân, thị 
trấn Vĩnh Thạnh), Lê Trung Can 
(thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo), 
Đinh Thị Nhắk (làng 6, xã Vĩnh 
Thuận), Trịnh Minh Đức (thôn 
Vĩnh Khương, xã Vĩnh Hiệp), 
Võ Như Cường (xã Vĩnh Quang).

Tại các gia đình đến thăm, 
đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ 
ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày 

(BĐ) - Chiều 22.7, Đảng bộ 
Khối DN tỉnh tổ chức Hội nghị 
lần thứ 10 (mở rộng) nhằm sơ 
kết công tác 6 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội 
nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn 
Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 
Đảng ủy Khối DN tỉnh đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ theo nghị quyết của Đảng bộ 
Khối đề ra. Các DN đã chủ động 
khắc phục khó khăn sau đại dịch 
Covid-19, đề ra các phương án, 
giải pháp sản xuất, kinh doanh 
khả thi, phát triển sản phẩm, 
mở rộng thị trường và đạt được 
nhiều kết quả tích cực.

Trong công tác xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng và đảng viên, 
6 tháng đầu năm, Ban Thường 
vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp  
47 đảng viên mới. Trong đó, 
đáng chú ý là kết nạp 21 đảng 
viên trong các DN ngoài khu 

vực Nhà nước.  
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, 

đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh 
lưu ý Đảng bộ Khối DN tỉnh 
phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo 
DN xây dựng chương trình, kế 
hoạch và giải pháp cụ thể để 
triển khai các phương án sản 
xuất, kinh doanh, phấn đấu 
thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế 
hoạch 6 tháng cuối năm. Tiếp 
tục quan tâm chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần cho người 
lao động ngày càng tốt hơn. 

Đồng chí cũng yêu cầu 
Đảng ủy Khối tiếp tục triển 
khai thực hiện tốt việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; kịp 
thời triển khai, tổ chức thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5 (khóa XIII). Đẩy 
mạnh thực hiện có hiệu quả 
Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 
18.3.2019 của Ban Bí thư về 
tăng cường xây dựng tổ chức 
đảng trong các đơn vị kinh tế 
tư nhân.

N. HÂN

(BĐ) - Sáng 22.7, tại Quảng 
trường Chiến thắng, UBND  
TP Quy Nhơn phối hợp với 
Công ty CP Tập đoàn Trí Nam 
tổ chức Lễ giới thiệu Dự án dịch 
vụ xe đạp công cộng TNGO 
trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Trước mắt, công ty triển 
khai thí điểm 6 điểm dịch vụ 
với 50 xe đạp công cộng thông 
minh trên địa bàn thành phố. 
Để sử dụng dịch vụ, khách 
hàng cần tải ứng dụng TNGO. 
Thông tin về địa điểm và số xe 
còn tại các trạm hiển thị trên 
ứng dụng, khách hàng có thể 
lấy xe tại một trạm, thực hiện 
chuyến đi và trả xe tại một trạm 
bất kỳ. Để lấy xe, khách hàng 
cần quét mã QR ở trên khóa xe 
bằng ứng dụng di động. Khi 
trả xe, khách hàng đỗ xe tại 
trạm, khóa xe và xác nhận trả 

xe qua ứng dụng; phương thức 
thanh toán dịch vụ qua Payoo, 
VTCpay, ví điện tử MoMo, ví 
điện tử ZaloPay.

TNGO là mô hình giao thông 
công cộng di chuyển bằng xe 
đạp đầu tiên tại Việt Nam, được 
Tập đoàn Trí Nam phát triển. 
Dịch vụ đã chính thức đi vào 
hoạt động cuối năm 2021 tại TP 
Hồ Chí Minh, sau đó là tại Vũng 
Tàu, Hải Dương. Đến thời điểm 
này, đã có hơn 200 nghìn khách 
hàng sử dụng dịch vụ, trong đó 
có nhiều khách hàng sử dụng 
thường xuyên.

Dịch vụ nhằm tăng khả năng 
kết nối với các hình thức giao 
thông công cộng khác, giảm 
thiểu phương tiện cá nhân, góp 
phần giảm tắc đường, thuận 
tiện, không gây tiếng ồn, không 
khói bụi.               HOÀNG QUÂN

Chiều 22.7, UBND huyện Tây 
Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt 
người có công với cách mạng 
tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 
75 năm Ngày Thương binh -  
Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022). 

Huyện Tây Sơn hiện có 8 
mẹ Việt Nam anh hùng còn 
sống, đều được các đơn vị, tổ 
chức và cá nhân nhận phụng 
dưỡng suốt đời; có 2.719 gia 
đình thương bệnh binh, liệt 
sĩ, người có công, trong đó có 
1.850 người có công với cách 
mạng. Tại Hội nghị, người có 

công tiêu biểu đã chia sẻ những 
tâm tư, tình cảm, sự nỗ lực, cố 
gắng vươn lên đạt được những 
thành tích trong phát triển kinh 
tế gia đình, đoàn kết xây dựng 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc, 
nêu gương sáng trong cộng 
đồng dân cư.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh 
đạo huyện Tây Sơn đã gửi tới 
các mẹ Việt Nam anh hùng, các 
thương binh, bệnh binh, thân 
nhân liệt sĩ, người có công với 
cách mạng lời tri ân sâu sắc nhất. 
Đồng thời đánh giá cao những 

hy sinh, đóng góp của toàn thể 
người có công với cách mạng 
trong các cuộc đấu tranh bảo vệ 
Tổ quốc cũng như trong thời bình 
hiện nay; mong muốn người có 
công tiêu biểu tiếp tục phát huy 
truyền thống cách mạng, nêu 
cao tinh thần đoàn kết, vận động 
quần chúng nhân dân thực hiện 
tốt các chủ trương của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. 

Dịp này, huyện Tây Sơn đã 
tuyên dương 80 người có công 
tiêu biểu trên địa bàn huyện.                                                                     

TÍN TRỌNG

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đưa Nghị quyết 
Trung ương 5 khóa XIII sớm đi vào cuộc sống

Huyện Tây Sơn gặp mặt, tuyên dương
người có công với cách mạng tiêu biểu 

Công bố, trao quyết định 
bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp sở

Hội nghị Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh 
lần thứ 10

Thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Vĩnh Thạnh

Sáng 22.7, Thị ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TX Hoài Nhơn tổ chức lễ dâng 
hoa, dâng hương tưởng nhớ các 
anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 
91 năm Cuộc biểu tình ủng hộ 
phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh 
năm 1931 tại Cây số 7 Tài Lương, 
Hoài Thanh Tây (23.7.1931 - 
23.7.2022). 

Cuộc biểu tình đêm 22, rạng 
sáng 23.7.1931 tại Cây số 7 Tài 

Lương là cuộc đấu tranh của 
lực lượng quần chúng đầu tiên 
của huyện Hoài Nhơn do Xứ ủy 
Trung kỳ, Tỉnh ủy Bình Định, 
mà trực tiếp do Đảng bộ huyện 
Hoài Nhơn lãnh đạo, đã làm 
rung chuyển toàn bộ hệ thống 
chính quyền của thực dân phong 
kiến trên địa bàn huyện, là biểu 
hiện của nghị lực cách mạng 
phi thường, tạo thế và lực cho 
các cao trào cách mạng sau này. 

Cuộc biểu tình là sự kiện lịch sử 
lớn không chỉ của Bình Định mà 
còn của miền Trung Việt Nam 
lúc bấy giờ, khẳng định sự lớn 
mạnh của tổ chức đảng cũng như 
vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam trong cao trào cách 
mạng 1930 - 1931, làm tiền đề cho 
cao trào dân tộc dân chủ 1936 - 
1939, tiến đến tổng khởi nghĩa 
Cách mạng Tháng Tám 1945 
giành thắng lợi.         QUANG HẢI

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 91 năm 
Cuộc biểu tình tại Cây số 7 Tài Lương

TP Quy Nhơn có dịch vụ 
xe đạp công cộng

tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng, 
Nhà nước đối với sự cống hiến, 
hy sinh lớn lao của các gia đình 
chính sách, đồng thời động viên 
các gia đình phát huy truyền 
thống tốt đẹp, tích cực tham gia 

các hoạt động của địa phương, 
thực hiện tốt các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, tiếp tục là tấm 
gương sáng để thế hệ con cháu 
noi theo.                      XUÂN DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Thị Nga 
(ở khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh).                                                      Ảnh: XUÂN DŨNG
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Bình Định

Cuối tháng 11.2021, Bình 
Định và 5 tỉnh, thành: Quảng 
Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ,  
TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 
được Tổng cục Thuế chọn để 
thực hiện giai đoạn 1 hệ thống 
hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo 
quy định tại Nghị định 123/2020 
của Chính phủ và Thông tư 
78/2021 của Bộ Tài chính, làm 
cơ sở để đánh giá nhân rộng 
trên phạm vi cả nước.

Thực hiện bài bản 
Chủ động thực hiện hệ 

thống HĐĐT, UBND tỉnh ban 
hành Quyết định thành lập 
Ban chỉ đạo triển khai hệ thống 
HĐĐT của tỉnh. Theo đó, Cục 
Thuế tỉnh thành lập Trung tâm 
điều hành HĐĐT và Tổ thường 
trực triển khai áp dụng HĐĐT; 
đồng thời nâng cấp hạ tầng kỹ 
thuật, chuẩn hóa dữ liệu hóa 
đơn hiện có để phục vụ cho 
việc nhập dữ liệu HĐĐT mới. 
Cùng với đó còn kiểm tra, 
rà soát và thông báo cho DN 
thuộc diện áp dụng HĐĐT có 
mã của cơ quan thuế để DN 
đăng ký; thông báo cho các 
đơn vị, DN biết những quy 
định mới và thời điểm chính 
thức chuyển sang áp dụng 
HĐĐT bắt buộc để chủ động 
thực hiện; công bố đường dây 
nóng riêng cho vấn đề HĐĐT 
để hỗ trợ các đơn vị, hộ, cá 
nhân kinh doanh có nhu cầu.

Ông Phạm Xuân Vinh, 
Trưởng Phòng Tuyên truyền - 
Hỗ trợ người nộp thuế (Cục 
Thuế Bình Định), cho hay: 
Ngành thuế tỉnh đã tổ chức 
nhiều hội nghị trực tuyến và 
trực tiếp tư vấn cho cộng đồng 
DN cách thức xử lý HĐĐT cũ 
và hóa đơn giấy còn tồn đọng; 

Nhiều tiện ích với hóa đơn điện tử
Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử từ cuối tháng 11.2021, đến nay tỉnh Bình Định có 8.735 DN sử dụng 

hóa đơn điện tử, đạt 100% chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao và 100% hộ, cá nhân kinh doanh đủ điều kiện nộp thuế 
theo phương pháp kê khai đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 

Nhân viên Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn tiếp nhận thông tin và chuyển HĐĐT đến khách hàng qua email.                Ảnh: TIẾN SỸ

hướng dẫn DN quy trình đăng 
ký, sử dụng HĐĐT mới theo 
Thông tư 78/2021 của Bộ Tài 
chính. Các ứng dụng công 
nghệ thông tin và nền tảng 
mạng xã hội cũng đã được 
chúng tôi khai thác tối đa 
phục vụ cho công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn người nộp 
thuế (NNT) quy trình áp dụng 
HĐĐT mới. 

Cục Thuế tỉnh cũng đã công 
bố các đơn vị cung cấp dịch 
vụ liên quan vấn đề HĐĐT ở 
tỉnh Bình Ðịnh đủ điều kiện 
cho NNT biết (Tập đoàn Công 
nghiệp - Viễn thông Quân 
đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam, Tổng Công ty 
Viễn thông MobiFone, Công 
ty CP Misa…); phối hợp với 
đơn vị trực thuộc các DN nói 
trên tư vấn, hướng dẫn NNT 
quy trình thủ tục đăng ký và 
sử dụng HĐĐT mới, đồng thời 

giải quyết kịp thời các vướng 
mắc phát sinh. Trường hợp 
NNT đã nhiều lần được tư 
vấn, hướng dẫn nhưng không 
sử dụng HĐĐT mới theo quy 
định của Chính phủ, cơ quan 
thuế tỉnh ban hành quyết 
định ngừng sử dụng hóa đơn 
và công bố công khai trên 
website của ngành thuế.  

Với cách làm bài bản, khoa 
học, đồng bộ và khẩn trương, 
đến tháng 3.2022, ngành thuế 
tỉnh Bình Định đã “phủ sóng” 
HĐĐT trên phạm vi toàn tỉnh 
và đến ngày 21.7.2022, có 8.735 
DN sử dụng HĐĐT, đạt 100% 
chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao, có 
100% hộ, cá nhân kinh doanh 
đủ điều kiện nộp thuế theo 
phương pháp kê khai đã đăng 
ký sử dụng HĐĐT. Ngoài ra, 
nhận thấy việc sử dụng HĐĐT 
tiện ích, có 970 hộ, cá nhân 
kinh doanh nộp thuế theo 

phương pháp khoán cũng đã 
tự nguyện đăng ký nộp thuế 
theo phương pháp kê khai để 
được sử dụng HĐĐT. 

Nhiều tiện ích từ HĐĐT
Không phải ngẫu nhiên mà 

NNT đều đã “chia tay” hóa đơn 
giấy, sử dụng HĐĐT. Nói về 
tiện ích của việc sử dụng HĐĐT, 
ông Nguyễn Danh Nhân, 
Giám đốc Siêu thị Co.opmart 
Quy Nhơn, cho biết: Sử dụng 
HĐĐT không chỉ nhanh mà còn 
chính xác, giúp chúng tôi tiết 
giảm thời gian và các chi phí 
(giấy mực in, chuyển hóa đơn 
cho khách hàng, lưu trữ hóa 
đơn…) khi thực hiện các thủ 
tục hành chính về thuế; qua đó 
còn coi đây là cơ hội thúc đẩy 
việc ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý, nâng cao hiệu 
quả kinh doanh, gia tăng khả 
năng cạnh tranh. Cụ thể, chúng 

tôi đã đầu tư 2 tỷ đồng để trang 
bị máy móc, nâng cấp hạ tầng 
kỹ thuật và sớm đăng ký với 
cơ quan Thuế tỉnh chuyển đổi 
từ hóa đơn giấy sang sử dụng 
HĐĐT mới. 

Không chỉ DN mà người 
mua hàng hóa, dịch vụ cũng 
ghi nhận sự tiện ích của HĐĐT. 
Theo ông Phạm Phú Hưng, 
Giám đốc Công ty CP Vật tư kỹ 
thuật nông nghiệp Bình Định, 
hầu hết các khách hàng của 
công ty rất hài lòng khi nhận 
HĐĐT bởi họ có thể kiểm tra 
ngay trên hệ thống của cơ quan 
thuế để biết chính xác các thông 
tin liên quan. Bên cạnh đó có 
thể kiểm tra chính xác số thuế 
phải nộp, tiết giảm chi phí in, 
lưu giữ hóa đơn, thuận lợi và 
nhanh chóng trong quá trình 
thực hiện nộp và hoàn thuế. 
Đồng thời, việc sử dụng HĐĐT 
sẽ hạn chế và ngăn ngừa tình 
trạng giả mạo hóa đơn, bảo vệ 
uy tín và thương hiệu của DN.

Thực hiện hệ thống HĐĐT 
cũng đã giúp cơ quan thuế xây 
dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về 
NNT, đáp ứng yêu cầu phân 
tích thông tin phục vụ điều 
hành, dự báo, hỗ trợ NNT tuân 
thủ luật về thuế, giảm thiểu 
tình trạng gian lận thuế, từ đó 
đảm bảo công bằng, minh bạch 
trong thực hiện nghĩa vụ nộp 
thuế. Công tác quản lý, thu thuế 
của ngành thuế cũng thuận lợi 
và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn 
Đẩu, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, 
cho biết: 6 tháng đầu năm 2022, 
cả tỉnh thu được 6.990 tỷ đồng 
tiền thuế, đạt 68,5% dự toán 
và tăng 16,9% so với cùng kỳ 
năm trước. Hiện Cục Thuế tỉnh 
đang tập trung xây dựng và 
phát triển các bài toán nghiệp 
vụ trên nền tảng dữ liệu HĐĐT 
phục vụ cho công tác quản lý, 
thu thuế; thanh tra, kiểm tra, 
hoàn thuế nhanh chóng, chặt 
chẽ và hiệu quả. PHẠM TIẾN SỸ

 (BĐ) - Chiều 22.7, Sở Công 
Thương tổ chức hội nghị sơ kết 
tình hình công nghiệp - thương 
mại 6 tháng đầu, triển khai 
nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng 
cuối năm 2022. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 
GRDP tỉnh đạt 25.834 tỷ đồng, 
tăng 7,01% so với cùng kỳ, cao 
hơn mức trung bình của cả nước 
(GRDP cả nước tăng 6,42%); xếp 
thứ 6/14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ 
và duyên hải miền Trung và xếp 
thứ 3/5 tỉnh trong Vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã 
thảo luận, trao đổi những giải 
pháp để ngành công thương 
hoàn thành các nhiệm vụ, mục 
tiêu đề ra cho cả năm 2022 như: 
Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 
2022 ước tăng từ 6,5 - 7%; tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ xã hội 87.650 tỷ 
đồng, tăng 10%; kim ngạch xuất 
khẩu 1.450 triệu USD, tăng 4%; 

kim ngạch nhập khẩu 460 triệu 
USD, tăng 1,9% so với năm 2021.

Để thúc đẩy hoạt động công 
nghiệp - thương mại trong  
6 tháng cuối năm, Sở Công 
Thương tiếp tục tập trung công 
tác quản lý ngành, chủ động 
triển khai và thực hiện đồng 
bộ các giải pháp, trong đó chú 
trọng thực hiện Nghị quyết số 
11 ngày 30.1.2022 của Chính 
phủ về Chương trình phục hồi 
và phát triển KT-XH; tập trung 
nâng cao chất lượng tham mưu, 
đề xuất giải pháp thúc đẩy sản 
xuất công nghiệp, đặc biệt đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng và đưa 
vào hoạt động các dự án mới; 
tiếp tục theo dõi, nắm bắt khó 
khăn, vướng mắc để kịp thời 
phản ánh, tháo gỡ, tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh, hỗ trợ thị trường 
nhằm đảm bảo tăng trưởng sản 
xuất công nghiệp - thương mại 
theo kế hoạch.                 HẢI YẾN

(BĐ) - Chiều 22.7, tại xã 
Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), 
Trung tâm Thông tin - Xúc tiến 
du lịch (Sở Du lịch) phối hợp 
với Thành đoàn, Hội LHPN 
TP Quy Nhơn và xã Nhơn Lý 
tổ chức lễ phát động phong 
trào “Môi trường du lịch an 
toàn - thân thiện - hấp dẫn”. 
Lễ phát động nhằm cụ thể hóa 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX về xây dựng 
Bình Định thành điểm du lịch 
“3 tốt” (an ninh tốt, môi trường 
tốt, quan hệ cộng đồng tốt),  
“3 không” (không “chặt chém”, 
không giành giật khách, không 
người ăn xin). Đồng thời, qua 
hoạt động này tiếp tục thực 
hiện phong trào “Mỗi người 
dân là một đại sứ du lịch” do 
Sở Du lịch phối hợp với UBND 
TP Quy Nhơn phát động.

Xã Nhơn Lý có nhiều điểm 
du lịch nổi tiếng như Eo Gió, 
Kỳ Co…, nằm cách trung tâm 
TP Quy Nhơn chưa tới 20 km, 
là điểm du lịch thu hút rất 
đông du khách tới tham quan, 
lặn ngắm san hô và thưởng 
thức hải sản. 

Thời gian vừa qua, các hộ 
kinh doanh du lịch tại Nhơn 
Lý chủ yếu kinh doanh tự phát, 
học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, 
kiến thức trong nghề ít, nên đã 
có những tác động tiêu cực đến 
môi trường. Do đó, phong trào 
“Môi trường du lịch an toàn - 
thân thiện - hấp dẫn” cần được 
nhân rộng, với các hoạt động: 
Giữ gìn môi trường thiên nhiên 
sạch sẽ, giữ gìn an toàn, an 
ninh nơi sinh sống; nói lời hay, 
có cử chỉ đẹp, thân thiện, vui 
vẻ với du khách; giữ gìn quan 

hệ cộng đồng tốt; đảm bảo 
thực hiện nội dung bộ quy tắc 
ứng xử văn minh du lịch. Bên 
cạnh đó, các hộ kinh doanh du 
lịch cần tham gia các khóa tập 
huấn nâng cao kỹ năng phục 
vụ du khách; tìm hiểu về lịch 
sử, văn hóa, bản sắc con người 
Bình Định; nắm rõ thông tin 
điểm đến du lịch của tỉnh, để 
hỗ trợ thông tin, hướng dẫn 
và quảng bá, giới thiệu cho 
du khách. Chung tay cùng với 
chính quyền địa phương giám 
sát, phát hiện và phản ánh 
kịp thời những trường hợp 
vi phạm, ảnh hưởng đến môi 
trường du lịch.

Ngay sau lễ phát động, 
các đại biểu, người dân đã ra 
quân dọn vệ sinh tại bãi biển 
xã Nhơn Lý.                       

    LÊ NA

Phát động phong trào 
“Môi trường du lịch an toàn - thân thiện - 
hấp dẫn” tại Nhơn Lý

Ngành Công Thương triển khai 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
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Bình Định

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

PHẢN HỒI

Vùng nuôi tôm an toàn 
sinh học (CRSD) thuộc dự án 
nguồn lợi ven biển vì sự phát 
triển bền vững tại thôn Công 
Lương hiện có 44 hộ nuôi tôm 
với diện tích khoảng 19 ha, là 
vùng quy hoạch để nuôi tôm 
và đã đầu tư xây dựng cơ 
sở hạ tầng như kênh mương 
thu gom nước thải, hồ lắng 
nước thải. 

Vùng nuôi tôm an toàn 
sinh học thôn Công Lương 
cách khu dân cư thôn Kim 
Giao Trung (xã Hoài Hải) một 
con kênh rộng chừng 100 m. 
Nước và chất thải chưa qua xử 
lý từ nhiều hồ nuôi tôm, từ các 
hồ lắng thải trực tiếp ra kênh 
bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng 
đến cuộc sống của người dân 
nơi đây. 

Bà Lê Thị Kim Lan (ở thôn 
Kim Giao Trung) cho biết: 
Nước và chất thải từ nuôi tôm 
thải ra tích tụ lâu ngày bốc 
mùi hôi thối. Vào mỗi buổi 
sáng, khi gió Nam thổi qua thì 
bay mùi hôi tanh rất khó chịu. 
Đặc biệt là mùa nắng nóng, 
nguồn nước ở kênh cạn kiệt 
thì tình trạng ô nhiễm càng 
nghiêm trọng hơn. 

Theo ông Nguyễn Lê Anh 
Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch UBND xã Hoài Mỹ - ban 
đầu, người dân thả nuôi theo 
sự hướng dẫn của ngành chức 
năng. Tuy nhiên, hiện nay 
người dân không theo hướng 
dẫn, thả nuôi tự do, không 
theo lịch thời vụ; mật độ dày 
hơn so với quy định, nên chất 
thải và thức ăn thừa tồn đọng 
nhiều, gây ô nhiễm nguồn 
nước. Hiện nay, khối lượng 
bùn lắng khá lớn nên các hồ 
lắng đã quá tải và nước thải 
chưa qua xử lý bơm thẳng ra 

Vùng nuôi tôm an toàn sinh học thôn Công Lương (xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn) 
được nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, hồ lắng để xử lý nước 
thải, thế nhưng việc nạo vét hồ lắng không được thực hiện thường xuyên, kịp 
thời. Mặt khác, người nuôi tôm không tuân thủ quy định nên phát sinh mùi hôi 
thối, làm ảnh hưởng đến dân cư xã Hoài Hải.

Rác và các loại bao bì vứt ngổn ngang trong ao lắng.      Ảnh: V.L

Gọi tới đường dây nóng Báo 
Bình Định, người dân ở xã Cát 
Hưng (huyện Phù Cát), phản ảnh: 
Hiện là thời điểm canh tác vụ 
Hè năm 2022, nhưng cánh đồng 
Bàu Lát rộng hơn 21 ha thuộc các 
thôn Hưng Mỹ 1, Hưng Mỹ 2, 
Mỹ Long (xã Cát Hưng) lại trong 
tình trạng bỏ trống, nước ngập 
lênh láng. 

Ông Trần Văn Hùng, ở thôn 
Hưng Mỹ 1, cho biết: Cánh đồng 
Bàu Lát có địa hình dạng lòng 
chảo, trũng thấp nên thường 
xuyên bị ngập úng. Trong khi đó, 
hệ thống mương tiêu tại đây dù 

đã được nâng cấp nhưng không 
thể tiêu úng hiệu quả. Vào đầu 
mỗi vụ sản xuất, người dân và 
chính quyền địa phương phải 
dùng nhiều máy bơm hoạt động 
hết công suất, bơm nước từ ruộng 
ra hệ thống mương tiêu mới có 
thể gieo sạ. 

Tuy nhiên, chỉ cần một cơn 
mưa nhỏ, đồng ruộng lại bị ngập; 
nhiều diện tích không kịp tiêu 
úng khiến lúa giống bị hư hỏng 
phải gieo sạ lại. Thực trạng này 
vừa làm tốn công sức, vừa gây 
thiệt hại tiền bạc của nông dân 
nên nhiều người đành bỏ hoang 

Cánh đồng Bàu Lát trong tình trạng hoang hóa, nước ngập lênh láng (ảnh chụp 
ngày 13.7).                                                 Ảnh: V.L 

TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

(BĐ) - Ngày 21.7, Phòng 
CSGT (CA tỉnh) đã làm việc, cho 
xem lại hình ảnh vi phạm, giải 
thích và tiến hành xử lý vi phạm 
hành chính đối với chị V.T.T.P. 
(TP Quy Nhơn) vì hành vi “điều 
khiển xe ô tô chở người trên mui 
xe” quy định tại điểm b khoản 
6 Điều 23, Nghị định 100/2019/
NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị 
định 123/2021/NĐ-CP). Với vi 
phạm này, chị P. bị xử phạt 4 
triệu đồng và tước giấy phép lái 
xe 2 tháng.

Trước đó, ngày 15.7, mạng xã 
hội lan truyền hình ảnh gây bức 
xúc về việc 1 cháu bé ngồi trên 
mui ô tô trong khi xe đang lưu 
thông trên đường. 

Sau khi nhận thông tin, 
Phòng CSGT (CA tỉnh) đã tiến 
hành xác minh và xác định chủ 
ô tô này là chị P.; thời điểm đó, 
chị P. điều khiển phương tiện lưu 
thông trên tuyến QL 1D (phường 
Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) và 
để con trai 9 tuổi của mình ngồi 
trên mui xe.                    K.ANH

Ngày 29.6.2022, Báo Bình 
Định có bài viết “Để hình ảnh 
Quy Nhơn luôn tươi mới, hấp 
dẫn”, phản ảnh tình trạng xả rác 
bừa bãi tại bãi biển và các công 
viên dọc tuyến đường Xuân 
Diệu - An Dương Vương gây ô 
nhiễm môi trường, mất mỹ quan 
đô thị trên địa bàn thành phố. 

Để xử lý dứt điểm tình trạng 
nêu trên, nhằm phục vụ tốt công 
tác phát triển du lịch trên địa bàn 
thành phố, Chủ tịch UBND TP 
Quy Nhơn đã có văn bản giao 
Phòng VH-TT thành phố khẩn 
trương chủ trì, phối hợp cùng 
các phòng, ban, cơ quan, đơn vị 
thành phố có liên quan, UBND 
các phường, xã tổ chức kiểm 
tra, kịp thời phát hiện, có biện 
pháp xử lý những bất cập, tồn 
tại trong công tác phát triển du 
lịch của thành phố; trường hợp 
vượt quá thẩm quyền thì báo 
cáo, đề xuất UBND thành phố 
để chỉ đạo. Định kỳ hằng tháng 
báo cáo kết quả thực hiện cho 
UBND thành phố.

Giao Ban quản lý dịch vụ 
công ích thành phố chủ trì, 
phối hợp với Công ty CP Môi 
trường Bình Định, Công ty CP 
Công viên cây xanh & chiếu sáng 
đô thị Quy Nhơn và các đơn vị 
liên quan khẩn trương kiểm tra 
thực trạng xả rác bừa bãi tại bãi 
biển và các công viên dọc tuyến 
đường Xuân Diệu - An Dương 
Vương theo phản ảnh của Báo 
Bình Định và đề xuất, triển 
khai các giải pháp khắc phục 

tình trạng trên. Đồng thời, khảo 
sát, thay thế các thùng rác công 
cộng đã hư hỏng, lắp đặt bổ sung 
thêm các thùng rác công cộng tại 
các công viên và khu vực dọc 
bãi biển Xuân Diệu - An Dương 
Vương để phục vụ người dân và 
du khách. 

Công ty CP Môi trường Bình 
Định duy trì, tăng cường công 
tác thu gom, xử lý rác thải trên 
địa bàn thành phố, đặc biệt là 
khu vực bãi biển, đường phố, 
các khu vực công cộng, đảm bảo 
vệ sinh môi trường để đáp ứng 
nhu cầu phát triển du lịch trên 
địa bàn thành phố.

Công ty CP Công viên cây 
xanh & chiếu sáng đô thị Quy 
Nhơn tiếp tục tổ chức quản lý tốt 
các công viên, cây xanh đảm bảo 
trật tự và mỹ quan đô thị; tăng 
cường kiểm tra, nhắc nhờ người 
dân, du khách không xả rác bừa 
bãi và bỏ rác đúng nơi quy định.

Đội Trật tự đô thị thành phố 
chủ trì, phối hợp với UBND 
các phường, xã và các đơn vị 
liên quan tăng cường công tác 
ra quân lập lại trật tự đô thị, 
chống lấn chiếm lòng đường, 
vỉa hè làm nơi kinh doanh, mua 
bán, đặc biệt là dọc tuyến đường 
Xuân Diệu - An Dương Vương, 
các tuyến đường ven biển, xung 
quanh các quảng trường, công 
viên và khu vực công cộng, 
nhằm đảm bảo mỹ quan, trật 
tự đô thị, ATGT và vệ sinh môi 
trường trên địa bàn thành phố...                 

B.B.Đ

Chấn chỉnh tình trạng xả rác bừa bãi 
tại bãi biển và các công viên ở Quy Nhơn

môi trường. 
Ông Tuấn cho biết, tình 

trạng ô nhiễm tại đây đã tồn 
tại gần 10 năm nay, chưa có 
phương án khắc phục triệt 
để. Mỗi năm xã tổ chức 2 lần 
nạo vét theo hướng dẫn của cơ 
quan chuyên môn. “Do kinh 
phí nâng cấp, cải tạo toàn 
vùng nuôi tôm Công Lương 
rất lớn, xã không có cơ chế hỗ 
trợ, nguồn thu hằng năm của 
xã quá ít nên khó bố trí kinh 
phí để nạo vét thường xuyên”, 
ông Tuấn cho hay. 

Ông Nguyễn Chí Công, 
Phó Chủ tịch UBND TX Hoài 
Nhơn, cho biết: Vừa qua, 
UBND thị xã đã yêu cầu 
UBND xã Hoài Mỹ tăng cường 

phối hợp với các hội, đoàn 
thể tuyên truyền, vận động 
người nuôi tôm nâng cao nhận 
thức pháp luật về bảo vệ môi 
trường và thả nuôi theo hướng 
dẫn của ngành thủy sản. Để 
đảm bảo an toàn môi trường, 
yêu cầu các hộ nuôi tôm phải 
có trách nhiệm đóng góp tiền 
để nạo vét các tuyến mương 
và hồ lắng. 

“Nếu hộ nào không chấp 
hành, không đảm bảo môi 
trường, không thực hiện theo 
chỉ đạo của cơ quan chuyên 
môn thì không cho họ nuôi 
nữa, không thể vì phát triển 
kinh tế mà ảnh hưởng đến môi 
trường”, ông Công nói. 

         VĂN LƯU

ruộng, không canh tác.
Ông Võ Ngọc Thương, Chủ 

tịch UBND xã Cát Hưng xác 
nhận: 192 hộ dân ở thôn Hưng 
Mỹ 1, Hưng Mỹ 2, Mỹ Long có 
đất trồng lúa tại cánh đồng Bàu 
Lát. 5 năm trở lại đây, đồng ruộng 
thường xuyên phải bỏ hoang nên 

người dân gặp nhiều khó khăn. 
Theo ông Nguyễn Văn Lê, 

Trưởng Phòng NN&PTNT huyện 
Phù Cát, UBND huyện đã kiến 
nghị UBND tỉnh và các sở, ngành 
liên quan có biện pháp hữu hiệu 
khắc phục tình trạng ngập úng 
tại cánh đồng Bàu Lát. Các cấp, 

ngành của tỉnh đã xem xét, đưa 
ra phương án cải tạo đồng ruộng, 
nhưng do khó khăn về nguồn 
kinh phí nên chưa thể thực hiện.

“Sở KH&CN đã và đang phối 
hợp với chính quyền, người dân 
địa phương thí điểm thực hiện 
mô hình đào ao nuôi cá kết hợp 
trồng sen tại 2 ha thuộc cánh 
đồng Bàu Lát. Nếu mô hình này 
thành công và đạt hiệu quả kinh 
tế sẽ tiếp tục nhân rộng; tiến tới 
chuyển công năng cánh đồng sang 
nuôi cá kết hợp trồng sen và mở 
dịch vụ du lịch sinh thái tại khu 
vực này”, ông Lê cho biết thêm.

VĂN LỰC

Nữ tài xế để con ngồi trên mui xe 
bị tước giấy phép lái xe 2 tháng

XÃ CÁT HƯNG (PHÙ CÁT):

Cánh đồng Bàu Lát bỏ trống gây lãng phí

Ô nhiễm môi trường vùng 
nuôi tôm sinh học Công Lương
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Bình Định

Nuôi tôm ứng dụng công nghệ 
Semi-Biofloc đạt kết quả tích cực 

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông (Sở NN&PTNT), việc nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm bán 
thâm canh - thâm canh ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc theo hướng bền vững, hoàn toàn phù hợp với các vùng 
nuôi ở Bình Định. Hiện Trung tâm trong giai đoạn hoàn tất nghiên cứu, hoàn chỉnh công nghệ để sớm chuyển giao 
cho người nuôi tôm, đảm bảo việc áp dụng công nghệ mới đạt hiệu quả cao.

Nuôi tôm bằng công nghệ Semi-Biofloc yêu cầu hệ thống quạt sục nước phải hoạt động liên tục để đảm bảo cho môi trường nước 
trong ao ổn định.                                Ảnh: THU DỊU

Bình Định có khoảng 1.000 
ha ao, hồ nuôi tôm thẻ chân 
trắng theo hướng bán thâm 
canh - thâm canh (BTC-TC), sản 
lượng thu hoạch chừng 6.000 - 
8.000 tấn/năm, năng suất bình 
quân tương đối thấp - khoảng  
8 tấn/ha. Trong quá trình nuôi, 
hầu hết các hộ nuôi tôm sử dụng 
nhiều hóa chất, thuốc kháng 
sinh để xử lý ao và phòng trừ 
bệnh cho tôm. Một số hồ tôm 
còn xử lý nước bằng hóa chất 
làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm 
môi trường nói chung và đặc 
biệt là nước hồ nuôi nói riêng, 
tỷ lệ tôm mắc bệnh ngày càng 
cao, gây thiệt hại lớn về kinh tế 
cho người nuôi. 

Xuất phát từ thực tế này, 
tỉnh Bình Định đã xây dựng 
Quy hoạch tổng thể phát triển 
ngành Thủy sản Bình Định 
đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030, trong đó tập trung 
vào tăng năng suất, sản lượng 
và giá trị kinh tế cho con tôm 
thương phẩm. Theo đó, tỉnh 
ta đặt mục tiêu 100% diện tích 
nuôi tôm BTC-TC có ứng dụng 
các quy trình kỹ thuật sản xuất 
tiên tiến, trong đó tôm thẻ chân 
trắng là đối tượng chủ lực. 
Đến năm 2030, diện tích nuôi 
tôm thẻ chân trắng BTC-TC là 
953 ha, tăng 23,7% so với năm 
2020; phấn đấu đạt sản lượng 

gần 21.000 tấn, tăng 93,7% so 
với năm 2020. 

Đây là cơ sở để Trung tâm 
Khuyến nông nghiên cứu hoàn 
thiện quy trình kỹ thuật nuôi 
tôm thẻ chân trắng thương 
phẩm áp dụng công nghệ 
Semi-Biofloc. Ông Trần Quang 
Nhựt, Phó Giám đốc Trung tâm 
Khuyến nông - chủ nhiệm đề 
tài khoa học “Nghiên cứu hoàn 
thiện quy trình kỹ thuật nuôi 

tôm thẻ chân trắng thương 
phẩm BTC-TC ứng dụng 
công nghệ Semi-Biofloc theo 
hướng phát triển bền vững tại 
Bình Định”, khẳng định: Với 
diện tích nuôi 1.000 ha, năng 
lực sản xuất tôm giống 5 -  
6 tỷ con/năm, người nuôi tôm 
chịu khó tìm tòi, áp dụng và 
ứng dụng công nghệ mới, Bình 
Định có đủ điều kiện áp dụng 
công nghệ mới trong nuôi tôm 

theo hướng bền vững. Việc 
nuôi tôm theo hướng như vậy 
vừa nâng cao năng suất, sản 
lượng, vừa nâng cao chất lượng 
con tôm, đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của thị trường. Qua 
đó còn đủ điều kiện để tham 
gia vào chuỗi giá trị, gia tăng 
hiệu quả kinh tế. Với nhiều 
cải tiến quan trọng sau các lần 
thí điểm tại một số mô hình, 
đến nay có thể xác nhận rằng 

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 
cấu kiện bê tông, gạch không nung     

Chú trọng công tác bảo vệ và tái tạo 
nguồn lợi thủy sản

Theo Chi cục Thủy sản (Sở 
NN&PTNT), trong 6 tháng đầu 
năm, công tác bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản có nhiều chuyển biến 
tích cực. 

Tính đến nay đã có 31 xã, 
phường tham gia phong trào 
Toàn dân bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản. Chi cục phối hợp với 
Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn 
sinh vật biển và Phát triển cộng 
đồng (MCD) tổ chức quan trắc 
đánh giá rạn san hô tại các khu 
vực biển được giao cho tổ cộng 
đồng quản lý, bảo vệ gồm: Khu 
vực biển bãi Dứa ở xã Nhơn Lý, 

khu vực biển Hòn Khô Nhỏ ở 
xã Nhơn Hải và khu vực biển 
Hòn Nhàn ở phường Ghềnh 
Ráng (TP Quy Nhơn); tập huấn 
nâng cao năng lực quản lý và 
truyền thông cho 25 thành viên 
tổ cộng đồng ở 2 xã Nhơn Lý, 
Nhơn Hải và phương Ghềnh 
Ráng nhằm giúp nâng cao 
năng lực quản lý và kỹ năng 
truyền thông.

Hội đồng điều hành liên 
xã đầm Trà Ổ tổ chức thả 
52.600 con cá giống các loại 
(trắm cỏ, rô nhím, rô đơn tính, 
mè trắng) xuống đầm Trà Ổ. 

Riêng trong tháng 6 đã tiếp 
nhận thả về biển an toàn 2 cá 
thể rùa biển (một cá thể vích 
nặng 7 kg, một cá thể đồi mồi 
nặng 3 kg).

Ngoài ra, nhiều hoạt động 
hưởng ứng Ngày Môi trường 
thế giới, Ngày Đại dương thế 
giới và Ngày Quốc tế đa dạng 
sinh học năm 2022 đã được 
triển khai sinh động, phù hợp 
thực tế địa phương, như: Làm 
sạch bãi biển, làm sạch đáy biển 
tại khu vực bảo vệ rạn san hô 
và bắt sao biển gai...

THÀNH NGUYÊN

công nghệ Semi-Biofloc phù 
hợp với điều kiện vùng nuôi và 
năng lực của người nuôi tôm ở  
Bình Định.

Theo ông Nhựt, công nghệ 
Semi-Biofloc có nhiều điểm 
vượt trội như: Chất thải và 
thức ăn dư thừa trong hệ thống 
nuôi được lợi khuẩn chuyển 
đổi thành sinh khối của chúng 
dưới dạng hạt floc làm thức ăn 
cho tôm, quá trình này giảm tỷ 
lệ thất thoát thức ăn, giúp lọc 
sạch nước; lợi khuẩn tạo khối 
floc còn có khả năng ức chế 
sự phát triển của vi sinh vật 
gây bệnh. Nhờ đó cải thiện môi 
trường nước, giúp tôm tăng 
đề kháng và phát triển nhanh. 
Cùng với đó, công nghệ này 
còn giúp giảm việc thay, cấp 
nước mới cho ao nuôi, tiết 
kiệm nước ngọt… Quy trình 
nuôi tôm theo công nghệ  
Semi-Biofloc giúp giảm từ 8 - 
10% chi phí đầu tư so với cách 
nuôi tôm lâu nay bà con vẫn 
áp dụng. 

Theo ông Huỳnh Việt 
Hùng, Giám đốc Trung tâm 
Khuyến nông, Trung tâm đã 
thí điểm áp dụng 4 mô hình, 
chuyển giao kỹ thuật cho 
khoảng 60 người nuôi tôm ở 
2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ. 
Để có thể chuyển giao trọn 
gói, giúp người nuôi tôm mau 
chóng ứng dụng công nghệ 
mới, Trung tâm sẽ hoàn thiện 
công nghệ Semi-Biofloc trong 
điều kiện tỉnh Bình Định và 
tiếp tục xây dựng thêm một 
số mô hình thí điểm.   THU DỊU

(BĐ) - Ngày 19.7, UBND tỉnh 
đã chấp thuận chủ trương đầu tư, 
cho Công ty TNHH Thương mại 
đầu tư xây dựng Thành Hưng 
thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
Nhà máy sản xuất cấu kiện bê 
tông và gạch không nung.

Nhà máy được xây dựng tại 
Cụm công nghiệp Hóc Bợm, xã 

Bình Nghi, huyện Tây Sơn với 
diện tích khoảng 1,44 ha; tổng 
vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng, đủ 
năng lực sản xuất mỗi năm 30.000 
ống bê tông các loại, 500 nghìn 
mét vuông gạch block, terrazzo; 
10 triệu viên gạch không nung. 
Dự kiến đến quý II/2024 nhà máy 
đi vào hoạt động.      BÙI NGHĨA

Hỗ trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị vào sản xuất 
cửa nhôm kính Xingfa

(BĐ) - Hội đồng Nghiệm 
thu các đề án khuyến công, Sở 
Công Thương vừa nghiệm thu 
Đề án “Hỗ trợ ứng dụng cụm 
máy móc thiết bị vào sản xuất 
cửa nhôm kính Xingfa” thực 
hiện tại hộ kinh doanh Hồ 
Duy Đức, ở xã An Tân, huyện 
An Lão; đề án này được Nhà 

nước hỗ trợ 110 triệu đồng từ 
nguồn kinh phí khuyến công 
địa phương năm 2022.

Hộ kinh doanh Hồ Duy Đức 
đã đầu tư 220 triệu đồng lắp 
đặt cụm máy móc thiết bị sản 
xuất nhôm kính Xingfa công 
suất 750 m2/năm. Việc thực hiện 
đề án giúp hộ kinh doanh này 

có thêm điều kiện áp dụng công 
nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất cửa nhôm kính 
Xingfa các loại, góp phần tăng 
sản lượng sản phẩm với năng 
suất, chất lượng cao hơn trước, 
đáp ứng nhu cầu khách hàng 
trên địa bàn. 

HẢI YẾN

Tập huấn chứng chỉ FSC
Ngày 22.7, tại xã Bình Tân 

(huyện Tây Sơn), Công ty TNHH 
Năng lượng sinh học Tín Nhân 
tổ chức tập huấn chứng chỉ FSC  
đợt 2. Tham gia lớp tập huấn có 
đại diện lãnh đạo chính quyền, 
cán bộ phụ trách các ngành địa 
chính, nông nghiệp, các trưởng 
thôn trong xã có liên kết xây 
dựng và phát triển vùng nguyên 
liệu rừng trồng đạt chứng chỉ 
FSC thuộc 3 xã Bình Tân, Tây 
Thuận và Bình Thuận.

Tại lớp tập huấn, các học viên 
được giới thiệu, phổ biến về tiến 
độ thực hiện chuẩn bị chứng chỉ 
rừng; sổ tay quản lý nhóm, các 
quy trình liên quan đến chứng 
chỉ FSC như: Hướng dẫn nội bộ 

nhóm, tiến trình tham gia nhóm, 
quản lý rừng trồng; quản lý sâu 
hại, bảo vệ thực vật; quản lý rác 
thải, chuỗi hành trình sản phẩm 
và giám sát, đánh giá… Lớp tập 
huấn là một nội dung trong việc 
hoàn thiện quy trình, tiến tới cấp 
chứng chỉ FSC cho khoảng 1.500 ha 
rừng của 567 hộ  tham gia tại 3 
xã Bình Tân, Bình Thuận và Tây 
Thuận, dự kiến vào tháng 8.2022. 

FSC là chứng chỉ xác nhận các 
sản phẩm từ rừng trồng đảm bảo 
được tiêu chí về phát triển bền 
vững, cân bằng được các giá trị 
bảo vệ môi trường (rừng) với lợi 
ích xã hội của các bên liên quan 
(nhà sản xuất, xã hội và người 
dân địa phương).       MỘC MIÊN



LTS: Báo Bình Định tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc 3 nghị quyết vừa được HĐND tỉnh khóa XIII 
thông qua tại kỳ họp thứ 6 liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính 
sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. 

Giảm nghèo bền vững, phát triển vùng dân tộc thiểu số; 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền 
vững tỉnh Bình Định giai 
đoạn 2021 - 2025 hướng 
tới mục tiêu giảm nghèo 
đa chiều, bao trùm, bền 
vững, hạn chế tái nghèo 
và phát sinh nghèo. Đồng 
thời, hỗ trợ người nghèo, 
hộ nghèo vượt lên mức 
sống tối thiểu, tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản theo 
chuẩn nghèo đa chiều 
quốc gia, nâng cao chất 
lượng cuộc sống; hỗ trợ 
huyện nghèo thoát khỏi 
tình trạng nghèo, đặc biệt 
khó khăn.

Theo đó,  tỷ  lệ  hộ 
nghèo theo chuẩn nghèo 
đa chiều của tỉnh giảm 
bình quân chung từ 1,5 - 
2%/năm (trong đó, tỷ lệ 
hộ nghèo dân tộc thiểu số 
(DTTS) giảm 3 - 4%/năm). 
Riêng tỷ lệ hộ nghèo ở 
huyện nghèo An Lão giảm 
bình quân trên 5%/năm. 

Đến năm 2025, 100% 
huyện nghèo được hỗ trợ 
đầu tư phát triển cơ sở 

1. Nghị quyết ban hành Chương trình thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 sẽ hỗ trợ 
xây dựng nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo nhằm tạo sinh kế, việc làm cho hộ nghèo. 
- Trong ảnh: Hộ nghèo ở huyện Phù Cát được hỗ trợ vay vốn đầu tư vào chăn nuôi.              Ảnh: N.M

l Bà LÊ THỊ THU HẰNG, 
Trưởng Phòng LĐ-TB&XH 
huyện An Lão: 

Tạo động lực 
để An Lão thoát nghèo 
vào năm 2025

Giai đoạn 2021 - 2025, 
An Lão là huyện nghèo duy 
nhất của Bình Định với tỷ 
lệ hộ nghèo còn khá cao 
(36,13%). Cùng với Nghị 
quyết số 24/2021/QH15 ngày 
28.7.2021 của Quốc hội và 
Quyết định số 90/QĐ-TTg 

ngày 18.1.2022 của Thủ tướng 
Chính phủ cùng phê duyệt 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết 
ban hành Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2021 - 2025 sẽ có tác 
động lớn đến huyện An Lão. 

Là cơ quan thường trực, 
chịu trách nhiệm tham mưu 
về Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025, 
Phòng LĐ-TB&XH huyện 
An Lão sẽ dựa trên cơ sở 
Nghị quyết và các văn bản 
liên quan, tham mưu UBND 
huyện xây dựng các kế hoạch 
giảm nghèo bền vững, phấn 
đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 
hằng năm từ 6% trở lên (theo 
Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XIX Đảng bộ huyện). 

Đồng thời, triển khai thực 
hiện có hiệu quả dự án Hỗ 

trợ đầu tư phát triển hạ tầng  
KT-XH theo hướng liên kết 
vùng, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ 
tầng thiết yếu; triển khai dự án 
Đa dạng hóa sinh kế, phát triển 
mô hình giảm nghèo; đào tạo 
nghề nghiệp gắn với hỗ trợ tạo 
việc làm bền vững… 

Tin chắc rằng cùng với 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển KT-XH vùng 
đồng bào DTTS và miền núi 
tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 
(giai đoạn 1: 2021 - 2025), 
huyện An Lão sẽ thoát tình 
trạng nghèo vào năm 2025.

l Ông TRẦN HỮU HIỆU, 
Giám đốc Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp 
Bình Định:
Góp sức cho dự án 
phát triển giáo dục 
nghề nghiệp, tạo việc 
làm bền vững

Là đơn vị sự nghiệp công 
lập có chức năng tổ chức giáo 
dục nghề nghiệp, tư vấn, giới 
thiệu việc làm, cung ứng lao 
động, chuyển giao KHKT cho 
người lao động, chúng tôi rất 
quan tâm đến dự án về Phát 
triển giáo dục nghề nghiệp, 
việc làm bền vững được ban 
hành tại Nghị quyết. 

Nhằm góp phần thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết, 
Trung tâm sẽ chủ động xây 
dựng kế hoạch và phối hợp 
với các phòng LĐ-TB&XH, các 

hội, đoàn thể trong tỉnh tổ 
chức các lớp đào tạo nghề, 
xây dựng các mô hình đào 
tạo nghề gắn với giải quyết 
việc làm tại chỗ, đào tạo 
các nghề theo nhu cầu của 
người học và phù hợp với 
điều kiện phát triển KT-XH 
từng địa phương, đơn vị. Gắn 
công tác đào tạo nghề với 
việc xây dựng các tổ hợp sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ tại 
chỗ; mời các DN cùng tham 
gia vào việc xây dựng khung 
chương trình đào tạo và trực 
tiếp hỗ trợ thực hành nghề, 
góp phần giải quyết việc làm 
sau đào tạo. 

Bên cạnh đó, Trung tâm 
tăng cường truyền thông 
các chính sách về hỗ trợ 
người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp đồng, 
đa dạng hóa các hình thức 
tuyên truyền, hướng đến 
lao động ở những vùng khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS. 

2. Nghị quyết ban hành Chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I: 2021 - 2025) trên địa bàn tỉnh

Đồng bào DTTS xã Canh Liên, huyện Vân Canh.                                                 Ảnh: M.LÂM

l Ông NGUYỄN XUÂN VIỆT, 
Phó Chủ tịch UBND huyện 
Vân Canh: 
Kỳ vọng từ những dự án, 
tiểu dự án căn cơ

Là lãnh đạo của huyện miền 
núi có đông đồng bào DTTS, bản 
thân cũng là một người DTTS, 
tôi rất hoan nghênh, phấn khởi 
khi Nghị quyết chính thức được 
thông qua. Nghị quyết sẽ có tác 
động toàn diện lên đời sống của 
đồng bào DTTS khi xây dựng nhiều 
dự án, tiểu dự án liên quan tất cả 
các yếu tố căn cơ như: Đất ở, nhà ở, 
đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát 
triển sản xuất nông, lâm nghiệp 
bền vững, phát huy tiềm năng, thế 
mạnh của các vùng miền để sản 

xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; 
đầu tư giáo dục, bảo tồn văn hóa…

Trong số này, tôi tâm đắc với 
các dự án về đầu tư kinh tế hạ 
tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất và 
đa dạng hóa sinh kế. Đây đều là 
những giải pháp thiết thực giúp 
thay đổi diện mạo vùng đồng bào 
DTTS trong tỉnh, trong đó có huyện 
Vân Canh, giúp phát triển KT-XH, 
góp phần giảm nghèo, giảm 
khoảng cách phát triển giữa miền 
núi với đồng bằng.

l Nghệ nhân nhân dân 
ĐINH CHƯƠNG, người có uy tín 
ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh:
Quan tâm, đầu tư bảo tồn 
văn hóa truyền thống  
dân tộc thiểu số

Sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước trong nhiều năm qua đã góp 
phần cải thiện, tạo ra những chuyển 
biến tích cực trong KT-XH ở vùng 
đồng bào DTTS huyện Vĩnh Thạnh. 
Tuy nhiên, cuộc sống chúng tôi vẫn 
còn những khó khăn, hạn chế. 

Tôi và bà con rất phấn khởi, 
tin tưởng vào những đổi thay tốt 
đẹp hơn nữa trên quê hương mình 

trong thời gian tới khi Nghị quyết 
đi vào cuộc sống

Trong các mục tiêu của chính 
sách, có việc tiếp tục quan tâm đến 
giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa 
tốt đẹp của các DTTS đi đôi với xóa 
bỏ tập quán lạc hậu; thực hiện dự 
án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống tốt đẹp của các DTTS 
gắn với phát triển du lịch. Điều này 
hết sức ý nghĩa, rất cần thiết trong 
tình hình hiện nay, khi bản sắc văn 
hóa truyền thống DTTS đang đứng 
trước những thách thức, ngày 
càng mai một. Muốn bảo tồn và 
phát huy được các giá trị văn hóa 
truyền thống, cần có thêm sự đầu 
tư từ các chính sách, chương trình, 
hoạt động có tính quyết liệt, đồng 
bộ, cụ thể. 

hạ tầng KT-XH liên kết 
vùng, phục vụ dân sinh, 
sản xuất,  thương mại, 
lưu thông hàng hóa và 
cung cấp các dịch vụ xã 

hội cơ bản; ưu tiên đầu 
tư cơ sở hạ tầng thiết 
yếu. Chương trình sẽ hỗ 
trợ xây dựng nhân rộng 
trên 100 mô hình, dự án 

giảm nghèo nhằm tạo 
sinh kế,  việc làm, thu 
nhập bền vững,  thích 
ứng với biến đổi khí hậu, 
dịch bệnh cho hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo, người dân 
sinh sống trên địa bàn 
huyện nghèo. 

Phấn đấu 80% người 
có khả năng lao động, có 
nhu cầu thuộc hộ nghèo, 
hộ cận nghèo trên địa 
bàn huyện nghèo được 
hỗ trợ nâng cao năng lực 
sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp nhằm đổi mới 
phương thức, kỹ thuật 
sản xuất, bảo đảm an ninh 
lương thực, đáp ứng nhu 
cầu dinh dưỡng, tăng thu 
nhập. Phấn đấu hỗ trợ hộ 
nghèo, hộ cận nghèo có 
ít nhất một thành viên 
trong độ tuổi lao động có 
việc làm bền vững. 

Ngoài ra, Nghị quyết 
cũng tập trung cho các 
chỉ tiêu giải quyết mức độ 
thiếu hụt các dịch vụ xã 
hội cơ bản (việc làm, y tế, 
nhà ở, nước sinh hoạt và 
vệ sinh, thông tin)…

Dự kiến tổng kinh phí 
thực hiện Chương trình 
hơn 861,5 tỷ đồng. 

3. Nghị quyết ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ 
phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025 

Sinh viên thực hành tại phòng mô phỏng lưới điện thông minh tại khoa Kỹ 
thuật và Công nghệ, Trường ĐH Quy Nhơn.                                           Ảnh: THANH HẢI

Đây là nghị quyết cần thiết 
và phù hợp với các khâu đột 
phá đã đề ra trong Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, 
nhằm đảm bảo nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho các ngành 
nghề, lĩnh vực tập trung của tỉnh 
trong giai đoạn 2022 - 2025. 

Đối tượng thu hút gồm 
có: Giáo sư, phó giáo sư, tiến 
sĩ, nhà khoa học, chuyên gia 
trong nước và nước ngoài (có 
ít nhất 3 đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp tỉnh trở lên được 
cơ quan có thẩm quyền công 

Khi triển khai thực hiện chính sách, 
cần có hướng dẫn cụ thể hơn về nhân 
lực chất lượng cao và lao động tay 
nghề cao, ngành nghề cần thu hút 
để hỗ trợ vào làm việc tại các đơn vị 
ngoài khu vực Nhà nước và phù hợp 
với yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. 

Về phía BIDIPHAR, chúng tôi rất 
cần các em học chuyên ngành Dược, 
nhưng không đại trà mà tập trung 
vào các trường: ĐH Y Dược TP Hồ Chí 
Minh, ĐH Dược Hà Nội. Nhiều em ở 
tỉnh, thành khác cũng muốn về làm 
việc tại Công ty, nhưng việc ăn, ở, sinh 

hoạt còn khá khó khăn nên khó thu 
hút. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết 
các em không muốn về Bình Định 

còn do môi trường học tập, nâng 
cao thêm trình độ chuyên môn còn 
hạn chế, thiệt thòi so với làm việc ở TP 
Hồ Chí Minh. 

Vì vậy, ngoài chính sách về thuê, 
mua nhà ở hoặc đất ở, chúng tôi mong 
tỉnh có thêm hỗ trợ đào tạo các lớp 
chuyên ngành, nâng cao về chuyên 
môn tại tỉnh theo nhu cầu, đề xuất 
cụ thể của DN, đối tượng. Cả DN và 
Nhà nước cùng hỗ trợ thì cũng giúp 
DN giảm bớt một phần chi phí và thu 
hút được người giỏi về làm việc, đóng 
góp vào việc phát triển KT-XH tỉnh. 

mỗi năm giảm từ 3 - 4%. Khoảng 
10 xã và 4 thôn ra khỏi địa bàn 
đặc biệt khó khăn. Giữ vững 
100% xã có đường ô tô được 
nhựa hóa, bê tông hóa đến trung 
tâm xã; trên 95% đường ở thôn 
được bê tông hóa, cứng hóa theo 
cấp kỹ thuật của Bộ GTVT; 100% 
số trường, lớp học và trạm y tế 
được xây dựng kiên cố; trên 
99% hộ dân được sử dụng điện 
lưới quốc gia và các nguồn điện 
khác phù hợp; trên 96% đồng 
bào DTTS được sử dụng nước 
sinh hoạt hợp vệ sinh. 

Giải quyết cơ bản công tác 
định canh, định cư. Quy hoạch, 
sắp xếp, di dời, bố trí trên 100% 
số hộ DTTS đang cư trú tại các 
nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ 
quét, sạt lở. Giải quyết cơ bản 
tình trạng thiếu đất ở, đất sản 
xuất cho hộ DTTS nghèo; phấn 
đấu xóa nhà tạm, dột nát cho 
100% số hộ DTTS nghèo. 

Chương trình bao gồm 10 dự 
án thành phần. Dự kiến tổng nhu 
cầu vốn thực hiện Chương trình 
giai đoạn 2021 - 2025 hơn 1.145 
tỷ đồng.   

Chương trình có mục tiêu 
tổng quát: Khai thác tiềm năng, 
lợi thế của vùng đồng bào DTTS 
và miền núi; đổi mới sáng tạo, 
đẩy mạnh phát triển kinh tế, 
đảm bảo an sinh xã hội; giảm 
nghèo nhanh, bền vững, thu 
hẹp dần khoảng cách về mức 
sống, thu nhập bình quân của 
vùng so với bình quân chung 
của cả nước. 

Đồng thời, giảm dần số xã, 
thôn đặc biệt khó khăn; quy 
hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định 
dân cư, xây dựng hệ thống kết 
cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, 
liên vùng, kết nối với các vùng; 
phát triển toàn diện giáo dục, y 
tế, văn hóa; xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở vững mạnh, 
giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội; củng cố, 
tăng cường khối đại đoàn kết 
các dân tộc, nâng cao niềm tin 
của đồng bào các dân tộc đối 
với Đảng và Nhà nước...

Theo đó, đến năm 2025, 
phấn đấu mức thu nhập bình 
quân của người DTTS tăng trên 
2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ 
nghèo trong đồng bào DTTS 

nhận) thuộc các ngành, lĩnh vực 
phù hợp với yêu cầu phát triển  
KT-XH của tỉnh. Cùng với đó là 
sinh viên tốt nghiệp đại học đạt 
loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục 
đại học ở trong nước hoặc đạt loại 
giỏi trở lên tại các cơ sở giáo dục 
đại học ở nước ngoài được công 
nhận tương đương về văn bằng, 
chứng chỉ theo quy định của 
pháp luật; thạc sĩ đạt tiêu chuẩn 
quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị 
định 140/2017/NĐ-CP (về chính 
sách thu hút, tạo nguồn cán bộ 
từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 

cán bộ khoa học trẻ) và thuộc các 
ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu 
cầu phát triển KT-XH của tỉnh. 

Các đối tượng thu hút tập 
trung vào các lĩnh vực: Nông 
nghiệp công nghệ cao, công 
nghệ thông tin và truyền thông, 
kỹ thuật công nghệ, công nghiệp 
công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, 
du lịch, phát triển đô thị, kiến 
trúc, quy hoạch, quản lý đô thị, 
các ngành kỹ thuật.

Các đối tượng thu hút đảm 
bảo các điều kiện, tiêu chuẩn 
được hỗ trợ 1 lần với mức 400 
triệu đồng (giáo sư), 350 triệu 
đồng (phó giáo sư), 300 triệu 
đồng (tiến sĩ), 250 triệu đồng (nhà 
khoa học, chuyên gia trong nước 
và nước ngoài)… Cùng với đó là 
các chế độ hỗ trợ về thuê, mua 
nhà ở hoặc đất ở.

Về hỗ trợ phát triển nguồn 
nhân lực, người được hỗ trợ có 
nhu cầu nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất hoặc mua 
nhà ở trên địa bàn tỉnh thì được 
tỉnh xem xét, hỗ trợ một lần 100 
triệu đồng/người. Trường hợp 
người được hỗ trợ chưa có chỗ 
ở, được tỉnh xem xét, hỗ trợ tiền 
thuê nhà ở với mức không quá 2 
triệu đồng/tháng/người.

Chính sách thu hút nguồn nhân 
lực chất lượng cao và hỗ trợ phát 

triển nguồn nhân lực rất ý nghĩa, 
cần thiết đối với phát triển KT-XH 
của tỉnh thời gian đến.  

Trường ĐH Quy Nhơn sẽ tiếp tục 
nỗ lực trong công tác đào tạo, góp 
phần đáp ứng tốt đối với yêu cầu 
chính sách của tỉnh đề ra. Trường 
cũng sẽ thông tin về chính sách, 
định hướng, khuyến khích các em 
đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, 
ứng tuyển vào các vị trí công tác của 
tỉnh để đóng góp công sức, trí tuệ 
xây dựng và phát triển tỉnh. 

Đối với việc hướng đến hỗ trợ 
nhân lực chất lượng cao và lao động 
tay nghề cao tại các đơn vị ngoài 
khu vực Nhà nước, UBND tỉnh cần 
sớm có quyết định danh mục các 
ngành nghề cần thu hút gắn với yêu 
cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Nếu 
cần thiết thì cũng nên xem xét việc 
điều chỉnh, bổ sung phù hợp khi 
áp dụng trong thực tế, nhằm đạt 
được mục đích cuối cùng là thu hút 
được nguồn nhân lực thực sự chất 
lượng cao.

l PGS.TS ĐOÀN ĐỨC TÙNG, đại biểu HĐND tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn:
Chính sách ý nghĩa, rất cần thiết

l Thầy thuốc nhân dân PHẠM THỊ THANH HƯƠNG, đại biểu HĐND tỉnh, Tổng Giám đốc BIDIPHAR:
Mong có thêm hỗ trợ đào tạo, nâng cao về chuyên môn cho nhân lực chất lượng cao

N.MUỘI - H.THU (Thực hiện)
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Sau 10 năm lập nghiệp ở 
TP Hồ Chí Minh, năm 2015, anh 
Nguyễn Thế Phước, 38 tuổi, ở 
thôn Tư Cung, xã Phước Thắng, 
huyện Tuy Phước về quê lập 
nghiệp. Năm 2021, tận dụng đất 
vườn rộng và trước nhu cầu học 
bơi của trẻ em ở địa phương tăng 
cao, anh Phước tự nghiên cứu, 
thiết kế và mua vật liệu về lắp 
ráp hồ bơi, hướng đến đối tượng 
phục vụ chủ yếu là học sinh tiểu 
học và THCS. 

Anh Phước đầu tư hơn 100 
triệu đồng làm 2 hồ, một hồ rộng 
125 m2, hồ còn lại rộng 30 m2. Cả 
hai hồ đều hoàn chỉnh, có thể 
phục vụ từ năm 2021 nhưng do 
ảnh hưởng dịch Covid -19 nên 
đến mùa hè năm 2022 mới mở 
cửa phục vụ. Hồ bơi của anh 
Phước có HLV dạy bơi cho trẻ, mỗi 
ngày tiếp nhận khoảng 60 - 70 trẻ 
ở 2 xã Phước Thắng và Phước Hòa 
đến học bơi.

Anh Nguyễn Thế Phước bộc 
bạch: Phước Thắng và Phước Hòa 
đều là vùng trũng thấp, thời gian 
ngập lụt kéo dài, bản thân cũng 
từng chứng kiến một số trẻ do 
không biết bơi đã bị đuối nước 
thương tâm nên tôi quyết tâm 
xây dựng hồ, giúp các em có điều 
kiện học bơi để có kỹ năng tự vệ 
khi gặp tình huống nguy hiểm 

Thống kê của UBND TP Quy 
Nhơn cho hay, thành phố có 27 
chợ, gồm: 4 chợ hạng 1 (chợ 
Đầm, chợ Khu 6 do UBND TP 
Quy Nhơn thành lập, tổ chức 
và quản lý; chợ Lớn mới và chợ 
Dinh do DN quản lý); 23 chợ 
hạng 2 và hạng 3 do UBND các 
phường, xã tổ chức và quản lý. 

Ông Trần Thanh Tuấn, 
Trưởng Ban Quản lý chợ Khu 
6, cho biết: Hiện nay việc mua 
bán tại chợ khá thấp, giảm 
khoảng 40% so với trước đợt 
dịch Covid-19 lần thứ 4. Trong 
đó, giảm mạnh nhất là các sạp 
hàng như giày dép, quần áo. 
Ngay cả những ngành hàng 
có sức mua khả quan hơn như 
thực phẩm, gia vị… nhìn chung 
vẫn giảm sút nhiều so với trước 
khi phải cạnh tranh với sự phát 
triển mạnh mẽ của các siêu thị, 
cửa hàng tiện lợi và đặc biệt là 
sự xuất hiện của các khu, điểm 
bán hàng tự phát…

Cũng như cả nước, ở Bình 
Định, sau khi kiểm soát tốt 
tình hình dịch bệnh Covid-19, 
vì nhiều nguyên nhân, hoạt 
động mua bán tại các chợ phục 
hồi chậm, lại chịu tác động từ 

Tối 22.7, tại đường Hoa 
Lư, phường Đống Đa, TP 
Quy Nhơn, Phố ẩm thực Hoa 
Lư khai trương đi vào hoạt 
động với 66 gian hàng (thức 
ăn nhanh, giải khát, quà lưu 
niệm…), sân khấu ca nhạc. Phố 
ẩm thực được bố trí trên khu 
đất rộng khoảng 2.000 m2 ở ven 
sông Hà Thanh, hoạt động từ 
7 giờ đến 23 giờ hằng ngày. 

Các gian hàng ẩm thực tập 
trung bày bán một số món ăn 
đặc sản Bình Định như: Nem, 
bún cá, bánh bèo, bánh hỏi, 
bánh xèo… Nhiều món được 
chế biến tại chỗ để thực khách 
tham quan, lựa chọn và thưởng 
thức. Đặc biệt, ở khu ẩm thực 
hải sản tươi sống, nhiều gian 
hàng bày các bể kính thả các 
loại cá, ốc, tôm, mực còn tươi 
sống để khách hàng chọn lựa 
và yêu cầu chế biến thành các 
món nướng, hấp, xào… theo 
sở thích. 

Phố ẩm thực được xây 
dựng khang trang, đẹp mắt lại 
tọa lạc ven sông, không gian 
thoáng đãng nên từ trước giờ 
khai trương đã có nhiều người 
đến check-in. Chị Nguyễn Thị 
Thanh Hằng, ở phường Đống 
Đa, TP Quy Nhơn, cho hay: Phố 

Xây hồ cho trẻ em tập bơi

Anh Nguyễn Thế Phước ở hồ bơi do 
anh đầu tư xây dựng.          Ảnh: X.T

Chợ truyền thống cần thay “áo mới”
Nhiều năm trước ở TP Quy 
Nhơn, chợ là nơi mua bán 
chủ yếu của người dân. 
Hiện nay, các chợ phải cạnh 
tranh quyết liệt với các 
kênh bán lẻ hiện đại như 
siêu thị, cửa hàng tiện lợi, 
thương mại điện tử. 

Không gian khu ẩm thực, ăn uống mới của siêu thị Go!.                                          Ảnh: HẢI YẾN

Phố ẩm thực Hoa Lư 
Thêm một điểm đến cho Quy Nhơn

ẩm thực tạo ra một vùng không 
gian đẹp, các gian hàng được 
bày biện trông rất hấp dẫn. Tôi 
tin đây sẽ là điểm đến mới cho 
người dân địa phương và thu 
hút nhiều du khách. 

Bà Phan Thị Hoài Vân, chủ 
gian hàng 31 - 32 bán bún cá, 
bánh ít, chả, nem tại phố ẩm 
thực, cho biết: “Chúng tôi cam 
kết thực hiện nghiêm nội quy 
phố ẩm thực đã đề ra, đảm bảo 
văn minh thương mại, không 
cơi nới lấn chiếm lối đi làm cản 
trở lưu thông, mất mỹ quan, 
trật tự hoặc gây ra tranh chấp 

trong mua bán; niêm yết và bán 
đúng giá niêm yết”. 

Theo ông Đào Duy Hoàng, 
Giám đốc Công ty TNHH dịch 
vụ Thiên Hồng Phát, đơn vị 
đầu tư xây dựng Phố ẩm thực 
Hoa Lư, phố ẩm thực này là mô 
hình nhằm thu hút du khách 
và người dân địa phương đến 
tham quan, trải nghiệm, thưởng 
thức những món ăn đặc sản, 
đặc trưng của Bình Định. DN 
cam kết thực hiện khẩu hiệu 
“Vui lòng khách đến, vừa lòng 
khách đi”.

CÔNG HIẾU

“bão giá” nên rất nhiều cửa 
hàng, sạp kinh doanh ở chợ 
thu hẹp quy mô. Các gia đình 
tăng cường cân đối, thắt chặt 
lại chi tiêu, điều này cũng tác 
động trực tiếp đến hoạt động 
mua bán tại các chợ. Sức mua 
thấp, cũng như không thể gồng 
gánh nổi các chi phí liên quan 
nên một số tiểu thương ở các 
chợ đã bỏ sạp, sang nhượng sạp 
hoặc chuyển về nhà riêng để 
kinh doanh.

Ông Mai Văn Tình, Phó 
trưởng Phòng Kinh tế, UBND 
TP Quy Nhơn, nhận định: Nhìn 
chung, hình thức mua sắm tại 
các chợ, sạp bán hàng truyền 
thống vẫn chủ yếu là mua 
trực tiếp hoặc mua gián tiếp; 
không gian mua sắm tại các 
chợ vẫn còn nhỏ, một số nơi 

chưa đảm bảo các điều kiện về 
vệ sinh. Những điều này khiến 
cho nhiều mô hình chợ truyền 
thống gặp những khó khăn.

Đặc biệt, khi số lượng địa 
điểm, độ đa dạng của các siêu 
thị, cửa hàng tiện lợi ngày càng 
lớn với giá cả cạnh tranh, người 
tiêu dùng sẽ chọn mua hàng ở 
các nơi này thay vì đến các 
chợ. Ở TP Quy Nhơn, sự xuất 
hiện của các điểm kinh doanh 
như: Siêu thị Gia Hội Mart 
(đường Tố Hữu, phường Nhơn 
Bình; chuyên kinh doanh 
các mặt hàng hóa mỹ phẩm, 
lương thực, thực phẩm), cửa 
hàng tiện lợi Vie Mart (đường 
An Dương Vương, phường 
Nguyễn Văn Cừ; phục vụ thức 
ăn nhanh tại chỗ như: Bánh 
mì, mì tôm, cơm cuộn, trái 

cây, nước giải khát…), siêu 
thị Sunmart (phường Nhơn 
Bình; cung cấp lương thực, 
thực phẩm an toàn, phục vụ 
cư dân khu đô thị Đại Phú 
Gia, An Phú Thịnh)… khiến 
các chợ càng thêm khó khăn. 

Bà Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, nhà đường Bế Văn Đàn, 
TP Quy Nhơn, cho biết: “Trung 
bình mỗi tuần, tôi đều đến mua 
sắm tại siêu thị từ 1 - 2 lần. Siêu 
thị cái gì cũng có mà mua sắm 
rất tiện lợi, không sợ hớ giá, 
lại mát mẻ. Ví dụ cùng là chai 
nước mắm, chai dầu ăn hay bột 
ngọt nhưng hàng hóa ở đây rất 
đa dạng, nhiều loại để lựa chọn 
hơn sạp chợ và thường xuyên 
có chương trình khuyến mãi, 
tặng quà...  

Để hỗ trợ cho các hộ kinh 

doanh tại chợ, từ nhiều nguồn 
khác nhau, UBND TP Quy 
Nhơn đã đầu tư khoảng 23,6 tỷ 
đồng nâng cấp, sửa chữa, xây 
dựng quầy hàng, trang bị thêm 
các bàn bán hàng, tủ, kệ... cho 
tiểu thương ở 5 chợ gồm: Chợ 
Đầm, Khu 6, Sân Bay, Nhơn Lý, 
Nhơn Hải. 

Chợ Sân Bay là điểm đầu 
tiên hoàn thành việc cải tạo. 
Ông Nguyễn Quang Huy, Giám 
đốc Công ty TNHH Quốc An 
Bình Định, cho biết: Từ ngày 
1.7.2022, công ty quản lý chợ 
Sân Bay. Chúng tôi đang hoàn 
thiện thủ tục hợp đồng, phân 
bố lô, sạp với các tiểu thương. 
Công ty mở fanpage đi chợ 
trực tuyến, phối hợp với các 
tiểu thương đẩy mạnh kinh 
doanh trực tuyến, mở thêm 
dịch vụ mua sắm, ăn uống 
hướng tới đối tượng khách 
hàng chính là du khách. Tuy 
nhiên khó khăn lớn nhất của 
chúng tôi là phần nhiều các 
tiểu thương đã lớn tuổi, quen 
với việc buôn bán, giao dịch 
theo kiểu truyền thống, không 
rành về công nghệ… 

Để có thể tồn tại và cạnh 
tranh với các kênh bán hàng 
khác, hơn ai hết, các tiểu thương 
ở chợ cần đổi mới về hình thức 
bán hàng, đảm bảo các yếu tố 
vệ sinh an toàn thực phẩm, thái 
độ phục vụ cần niềm nở, bán 
đúng giá niêm yết và tiến tới 
không nói thách… Về phía các 
đơn vị quản lý, cũng cần đầu tư 
thêm để sửa sang, làm mới bộ 
mặt của chợ.         

  HẢI YẾN 

Phố ẩm thực Hoa Lư đi vào hoạt động chiều 22.7.                        Ảnh: C.H

cũng như cứu người không may 
bị đuối nước. Hơn nữa, bơi lội 
cũng là môn thể thao mang đến 
nhiều lợi ích về sức khỏe.

Chị Nguyễn Thị Tâm, ở thôn 
Tùng Giản, xã Phước Hòa, cho 
biết: Tôi đưa con trai học lớp 2 và 
cháu gái học lớp 5 đến đây học 
bơi; học phí cũng không cao 
lắm, học trọn gói chỉ hơn 800 
nghìn đồng; còn nếu chỉ đến 
tắm và tự tập bơi thì chỉ tốn 
10.000 đồng/lần/trẻ. 

Ngoài hồ bơi, anh Phước 
còn đầu tư xây dựng sân bóng 
chuyền có đèn chiếu sáng ban 
đêm. Anh cho hay: Tới đây tôi sẽ 
tiếp tục đầu tư xây một khu vui 
chơi phục vụ trẻ ở lứa tuổi mẫu 
giáo để những dịp lễ, tết và vào 
ban đêm, người lớn có thể đưa 
các cháu đến đây thư giãn.

XUÂN THỨC

8 ĐỜI SỐNG - ĐÔ THỊ THỨ BẢY, 23.7.2022
ktvhxhbbd@gmail.com
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Yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp 
bình ổn giá thịt heo

Ảnh minh họa

Trước diễn biến giá thịt heo và giá 
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu 
hướng tăng cao thời gian gần đây, Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã 
chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan 
và các địa phương thực hiện ngay các 
biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, 
nguồn cung thịt heo, thức ăn chăn nuôi 
và bình ổn giá.

Cụ thể, Bộ NN&PTNT, Bộ Công 
Thương, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương khẩn 
trương theo dõi sát diễn biến, tình hình 
giá cả, cung cầu thịt heo trên thị trường 
để thực hiện ngay các biện pháp bảo 
đảm cân đối cung cầu, nguồn cung thịt 
heo, thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá 
theo quy định, bảo đảm quyền lợi của 
người chăn nuôi, không để thiếu hụt thịt 
heo, giá thịt heo tăng ảnh hưởng đến đời 
sống nhân dân và gây áp lực lên lạm 
phát, ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát 
chặt chẽ tình hình xuất khẩu thịt heo qua 
biên giới; quyết liệt thực hiện các giải 
pháp chống đầu cơ, trục lợi, thao túng 
và nâng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm; kịp thời báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn 
đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Bộ NN&PTNT chủ trì, 
phối hợp với các địa phương, cơ quan 
liên quan chỉ đạo, hướng dẫn địa 
phương, các lực lượng chức năng, các 
tổ chức và cá nhân sản xuất chăn nuôi 
heo tiếp tục tập trung thúc đẩy sản xuất, 
chăn nuôi, tái đàn, chế biến, điều hòa 
và bảo đảm nguồn cung để bình ổn giá 
thịt heo; thực hiện tốt công tác phòng, 

chống bệnh dịch; khẩn trương tái đàn 
theo hướng bền vững…; tăng cường 
phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương 
và các cơ quan kiểm tra, kiểm soát chợ 
đầu mối và khâu giết mổ, không để đầu 
cơ trục lợi đẩy giá.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp 
với Bộ NN&PTNT và các địa phương, 
cơ quan liên quan chủ trì kiểm tra, rà 
soát, đánh giá thực trạng hệ thống kênh 
phân phối, cung ứng, lò mổ và đầu mối 
bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt 
heo tính từ cửa trại, cửa chuồng của 
DN, người chăn nuôi đến DN, siêu thị, 
người bán cuối cùng trực tiếp cung ứng 
cho người tiêu dùng.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ những 

bất cập, hạn chế (nếu có), đề xuất giải 
pháp khắc phục đảm bảo giảm thiểu 
các khâu trung gian đẩy chi phí lưu 
thông, tăng giá bán, tiến tới hoàn thiện 
hệ thống phân phối, bán buôn bán lẻ 
tinh gọn hiệu quả, có chi phí lưu thông 
hợp lý trong cơ cấu giá bán hàng.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các 
địa phương, cơ quan liên quan tổng hợp 
tình hình giả cả thị trường để kịp thời 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng 
ban Chỉ đạo điều hành giá những diễn 
biến mặt bằng giá khi có biến động, phát 
sinh và các đề xuất, kiến nghị giải pháp 
nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 
Quốc hội, Chính phủ đã đề ra…

 (Theo hanoimoi.com.vn)

Dâng hương tưởng 
niệm liệt sĩ TNXP 
hy sinh trên chiến 
trường Campuchia

Cựu thanh niên xung phong các thời kỳ tham dự 
buổi lễ.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27.7), sáng 22.7, lực lượng TNXP 
TP HCM tổ chức lễ dâng hương, tưởng 
nhớ các liệt sĩ TNXP đã phục vụ chiến 
đấu và chiến đấu trên chiến trường biên 
giới Tây Nam.

Buổi lễ diễn ra tại Khu tưởng niệm 
liệt sĩ TNXP, huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Ngày 22.7.1978, 24 cán bộ, đội viên 
TNXP Trung đội 3, Đại đội 3, Liên đội 303 
đã bị quân Pol Pot giết hại, hy sinh khi 
làm nhiệm vụ trên biên giới Tây Nam. 

Lực lượng TNXP TP HCM đã lấy 
ngày này là ngày giỗ chung cho 99 liệt sĩ 
TNXP tại chiến trường Campuchia. 

Đông đảo CCB Sư đoàn 7, Đồn biên 
phòng Long Phước, lãnh đạo huyện Bến 
Cầu cùng hơn 300 cựu TNXP TP HCM 
qua các thời kỳ và gia đình đã thành kính 
dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ 99 
liệt sĩ TNXP TP HCM, đã anh dũng hy 
sinh khi làm nhiệm vụ phục vụ các đơn 
vị bộ đội chiến đấu trên chiến trường 
biên giới Tây Nam, hiến dâng tuổi thanh 
xuân và cuộc sống cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.         (Theo TTO)

Ông Trần Sỹ Thanh 
được bầu làm Chủ tịch 
UBND TP Hà Nội

Chiều 22.7, HĐND TP Hà Nội khóa 
XVI tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp 
chuyên đề) để xem xét, bầu chức danh 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 
2021 - 2026.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, 
ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch 
UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, chiều 15.7, Bộ Chính trị đã 
công bố Quyết định số 567-QĐNS/TƯ 
ngày 14.7 về việc điều động, phân công 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban 
Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng 
Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh 
thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng 
Kiểm toán Nhà nước, để chỉ định tham 
gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 
Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành 
ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Theo SGGP)

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng 
hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần 
Sỹ Thanh.                   Ảnh: hanoimoi.com.vn

Hải Dương xuất khẩu 3 tấn nhãn đầu tiên sang Mỹ,  
châu Âu và Singapore

Cắt băng xuất khẩu 3 tấn nhãn đầu tiên.

Chiều 22.7, tại phường Hoàng 
Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
tổ chức chương trình “Mở vườn thu 
hái nhãn xuất khẩu” năm 2022 và 
cắt băng xuất khẩu 3 tấn nhãn đầu 
tiên sang các thị trường Mỹ, châu Âu, 
Singapore.

Tỉnh Hải Dương hiện có khoảng 
2.100 ha diện tích trồng nhãn, sản 
lượng nhãn quả hàng năm đạt hơn 
12.000 tấn. Riêng TP Chí Linh có 
740 ha nhãn, sản lượng ước hơn  
4.000 tấn.

Nhãn Chí Linh cơ bản được trồng 
thành các vùng chuyên canh, quy mô 
lớn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap 
và GlobalGAP; đã có 28 mã số vùng 
trồng nhãn với diện tích khoảng  
190 ha được cấp để sản xuất nhãn đạt 
tiêu chuẩn xuất khẩu, dự kiến sản 
lượng đạt khoảng 1.200 tấn.

Thời gian qua, ngoài việc tiêu thụ 
trong nước, sản phẩm nhãn Chí Linh 
đã được xuất khẩu sang thị trường 
một số nước châu Âu, châu Á, từng 
bước khẳng định thương hiệu nhãn 

Chí Linh đã tạo được thương hiệu và 
niềm tin với người tiêu dùng.

(Theo nhandan.vn)

Thêm 5 thuyền viên tàu Bình Thuận được cứu 
sau 12 ngày mất tích

Trưa 22.7, sau 12 ngày tàu Bình Thuận 
mất tích, thêm 5 thuyền viên được cứu bởi 
tàu chở hàng, theo Trung tâm phối hợp 
tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn 
Hàng hải khu vực 3, đóng tại TP Vũng 
Tàu cho biết, tàu chở hàng từ Ai Cập trên 
đường đến Trung Quốc, khi cách Nha 
Trang 240 hải lý (hơn 440 km) về phía 
Đông đã phát hiện và vớt 5 người trên 
thuyền thúng. “5 người sức khỏe ổn 
định”, trung tâm này cho biết.

Trong số những người được cứu có 
thuyền trưởng Bùi Văn Toàn, 50 tuổi. 
Bốn người còn lại gồm: Nguyễn Văn 
Mỹ (58 tuổi), Bùi Văn Vinh (42 tuổi), Lê 

Vị trí 5 ngư dân được cứu cách Nha Trang khoảng 
440 km.

Văn Dũng (36 tuổi) và Nguyễn Thành 
La (40 tuổi).

Thuyền viên Nguyễn Thành La cho 
biết, trên thuyền thúng có 8 người, nhưng 

sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, 3 người 
đã tử vong do kiệt sức nên nhóm đã thả 
xuống biển (không nhớ vị trí).

Vị trí những người được cứu cách 
4 ngư dân được cứu hôm 19.7 khoảng  
75 km về phía Bắc.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận 
đang xác minh thêm thông tin, lên 
phương án tiếp nhận các ngư dân sống 
sót đưa về bờ.

Trước đó, hôm 10.7, tàu cá chở 15 
người do ông Bùi Văn Toàn làm thuyền 
trưởng từ vùng biển Trường Sa quay về 
khi cách đảo Phú Quý khoảng 155 km, tàu 
gặp giông gió khiến tàu chìm. 

 (Theo VnExpress.net)
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Các quan chức quân đội Philipines, 
Mỹ và Nhật Bản vừa có cuộc gặp để chia 
sẻ những mối quan ngại về vấn đề an 
ninh trên biển, tìm các biện pháp cải 
thiện khả năng tương tác, giúp mang 
lại hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tuyên bố của LLVT Philippines (AFP) 
đưa ra hôm 21.7 cho biết, cuộc gặp 3 bên 
tại trụ sở Camp Aguinaldo ở TP Quezon 
(Philippines) với sự tham dự của quan 
chức cấp cao thuộc LLVT Philippines, Lực 
lượng phòng vệ Nhật Bản và Bộ Tư lệnh 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ.

Tại cuộc gặp, các bên bày tỏ lo ngại 
về chiến thuật “vùng xám”, đặc biệt 
trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Các 
nước tái khẳng định cam kết chung 
về tự do hàng hải và hàng không ở 
Biển Đông và biển Hoa Đông cũng 
như cách tiếp cận dựa trên nguyên 
tắc để giải quyết những vấn đề trên 
biển trong khuôn khổ luật pháp quốc 
tế. Tại cuộc họp các bên cũng thảo 
luận về tác động của biến đổi khí hậu 
và thiên tai. Dự kiến cuộc thảo luận 

Nga: EU đang đi 
vào “ngõ cụt” khi 
trừng phạt Moskva

Ngày 21.7, Ngân hàng Thế giới (WB) 
đã công bố gói hỗ trợ 100 triệu USD bao 
gồm “tiền mặt và thực phẩm” cho Sudan 
trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lương 
thực diễn ra ngày càng trầm trọng ở quốc 
gia này.

WB khẳng định nguồn quỹ này được 
phân bổ thông qua Chương trình lương 
thực thế giới (WFP) cho một “mạng lưới 
an toàn khẩn cấp” do “một mùa thu 
hoạch thất bát ở Sudan và giá cả thực 
phẩm tăng trên toàn cầu”.

Trong thông cáo báo chí của mình, 

Ngày 22.7, Nhật Bản đã công bố 
Sách trắng Quốc phòng năm 2022.

Về mặt kết cấu, Sách trắng Quốc 
phòng Nhật Bản năm 2022 bao gồm  
4 phần, trong đó phần 1 đề cập tới môi 
trường an ninh xung quanh Nhật Bản, 
phần 2 nói về chính sách an ninh và 
quốc phòng của nước này, phần 3 mô 
tả về ba trụ cột quốc phòng và phần 
cuối đề cập tới các thành phần cốt lõi 
hình thành nên năng lực quốc phòng 
của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Sách trắng còn có  
4 chuyên đề đặc biệt, tập trung vào 
những chủ đề “các vấn đề an ninh 
hiện nay”, “khả năng răn đe thúc đẩy 
hòa bình”, “các nỗ lực trong các chiến 
trường và lĩnh vực mới” và “kiến tạo 
môi trường an ninh mong muốn”.

Sách trắng cho rằng khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương, trong đó 
có Nhật Bản, đang bị tác động mạnh 
bởi các thay đổi về cán cân quyền lực 

lNgày 22.7, Nga đã mở rộng danh 
sách “Các quốc gia không thân thiện” 
thêm 5 nước nữa, bao gồm Hy Lạp, Đan 
Mạch, Slovenia, Croatia và Slovakia.

lYonhap đưa tin Tổng thống Hàn 
Quốc Yoon Suk-yeol ngày 22.7 cảnh 
báo rằng Triều Tiên sẵn sàng tiến hành 
thử hạt nhân bất kỳ lúc nào.

lReuters đưa tin một người phát 
ngôn của cảnh sát Sri Lanka ngày 22.7 
cho biết 9 người biểu tình đã bị bắt 
giữ sau khi quân đội đột kích một khu 
trại của người biểu tình trước phủ Tổng 
thống Sri Lanka.

lNhà chức trách Nigeria ngày 22.7 
cho biết 3 xe ô tô đâm nhau trên đường 
cao tốc ở bang Kaduna (Tây Bắc) và bốc 
cháy, làm 30 người thiệt mạng và một số 
người bị thương.

lCảnh sát TP Mawlamyine, miền 
Đông Nam Myanmar, cho biết 5 người 
đã thiệt mạng và 1 người bị thương sau khi 
bức tường bao của một trường phổ thông 
ở thành phố này bị đổ vào sáng 22.7.

(Theo TTXVN)

Mỹ, Nhật và Philipines quan ngại về 
an ninh trên Biển Đông và biển Hoa Đông

an ninh 3 bên tiếp theo sẽ diễn ra tại 
Nhật Bản vào năm tới.

Hàng loạt cuộc gặp, tham vấn trao 
đổi riêng rẽ cũng diễn ra giữa quân 
đội 3 nước trong tuần qua nhằm thúc 
đẩy hợp tác quân sự. Cuộc họp nhóm 
làm việc hợp tác quân sự Philippines -  

Nhật Bản trao đổi về tăng cường hợp tác 
song phương, thúc đẩy mối quan hệ đối 
tác chiến lược, trong đó có việc chuyển 
giao cho Philippines hệ thống radar 
phòng không Mitsubishi. Hệ thống dự 
kiến sẽ được chuyển giao cho Philippines 
vào cuối năm nay.               (Theo VOV.VN)

Tàu tuần duyên Mỹ tham gia diễn tập hàng hải chung với Philippines.  Nguồn: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines 

WB hỗ trợ 100 triệu USD giúp Sudan giữa khủng hoảng 
lương thực trầm trọng

Nhật Bản công bố Sách trắng 
Quốc phòng năm 2022 

toàn cầu và đang đối mặt với nhiều 
thách thức an ninh. Nhật Bản khẳng 
định sẽ tăng cường liên minh Nhật - Mỹ 
cũng như năng lực phòng thủ riêng 
của mình để đảm bảo hòa bình và  
an ninh.

(Theo VTV.VN)

Một binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất 
Nhật Bản (JGSDF) trình diễn quân sự ở Kisarazu, 
phía Đông Tokyo, ngày 16.6.                       Ảnh: Reuters

Trẻ em tị nạn tại Al-Eligat, Sudan. Ảnh: AFP/ TTXVN

WB nêu rõ 100 triệu USD này phải được 
sử dụng để hỗ trợ cho “2 triệu người đang 

trong tình trạng mất an ninh lương thực 
ở 11 bang của Sudan, một trong những 
quốc gia nghèo nhất trên thế giới”.

Theo LHQ, cứ 3 người Sudan thì có 1 
người cần viện trợ nhân đạo ở một quốc 
gia có mức lạm phát gần 200% mỗi tháng, 
giá trị đồng tiền rơi tự do và giá bánh mì 
đã tăng gấp 10 lần kể từ tháng 10 năm 
ngoái đến nay.

LHQ cũng ước tính rằng vào tháng 9 
tới, 18 triệu người, hay nói cách khác là 
gần một nửa dân số Sudan, có thể gặp 
nạn đói.                              (Theo Vietnam+)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Nga Maria Zakharova ngày 21.7 tuyên 
bố gói trừng phạt mới nhất mà Liên 
minh châu Âu (EU) công bố mới đây 
nhằm vào Moskva là hành động đơn 
phương bất hợp pháp và sẽ gây ra 
những tổn hại lớn đối với an ninh và 
kinh tế toàn cầu, trong đó có cả các 
quốc gia thuộc EU.

Theo bà Zakharova, hành động 
của EU cho thấy liên minh này đang 
tự mình tiếp tục đi vào “ngõ cụt” khi 
các vấn đề của EU nảy sinh do chính 
sách trừng phạt của liên minh này đối 
với Nga sẽ chỉ càng khiến tình hình 
của EU trở nên tồi tệ hơn. Bà cho rằng 
các chính sách kinh tế và năng lượng 
của phương Tây đang là lý do chính 
khiến giá các sản phẩm nông nghiệp 
và hydrocarbon trên thị trường thế 
giới gia tăng. Do đó, bà nhấn mạnh 
rằng hậu quả nghiêm trọng của các 
lệnh trừng phạt này của EU đối với 
an ninh và kinh tế toàn cầu ngày càng 
trở nên rõ ràng.

Quan chức ngoại giao Nga cho biết 
thêm EU cũng có kế hoạch nới lỏng 
một số biện pháp trừng phạt trước đó 
nhằm tránh những tác động tiêu cực có 
thể xảy ra đối với an ninh lương thực 
và năng lượng toàn cầu.     (Theo TTXVN)

Ấn Độ có nữ Tổng 
thống đầu tiên 
xuất thân thổ dân

Bà Draupadi Murmu ngày 22.7 
giành được 68% phiếu bầu khi gần 
5.000 nghị sĩ quốc hội Ấn Độ lựa chọn 
tổng thống mới. Với kết quả này, bà 
trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của 
Ấn Độ xuất thân từ cộng đồng thổ dân 
bản địa và là nữ tổng thống thứ hai 
của quốc gia này, sau bà Pratibha Patil.

Bà Murmu, ứng viên được đảng 
Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) 
cầm quyền đề cử, sẽ kế nhiệm Tổng 
thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, người 
kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 24.7.

Sau khi kết quả bầu cử được thông 
báo, nhiều người dân Ấn Độ, trong đó 
có các cộng đồng thổ dân bản địa, đã 
đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng 
của tân Tổng thống.

Bà Murmu sinh ngày 20.6.1958 
trong một gia đình thuộc bộ tộc Santali 
ở quận Mayurbhanj, bang Odisha, 
miền Đông Ấn Độ. Cả bố và ông nội 
của bà đều được bầu làm tù trưởng 
trong hệ thống chính quyền tự quản ở 
vùng nông thôn Ấn Độ.

(Theo VnExpress.net)

Bà Draupadi Murmu.                                               Ảnh: AFP


