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Thấy gì với môn tự chọn lớp 10?

Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức kỷ niệm 
75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long 
được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình  u2

Được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp, chương trình giáo dục phổ 
thông 2018, từ năm học 2022 - 2023, lần đầu tiên học sinh lớp 10 chỉ học 8 
môn bắt buộc và lựa chọn thêm 1 tổ hợp. Tuy nhiên, khó khăn, lúng túng 
trong lựa chọn là điều mà cả học sinh, phụ huynh và các trường đang gặp 
phải trong năm đầu tiên triển khai. 

Bài 1: Học sinh bối rối,  
thầy cô băn khoăn

u6

tạo sức bật để phát triển

PHÙ CÁT ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI:

u5

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, 
diện mạo nông thôn ở Phù Cát thay đổi, đường giao 
thông kết nối toàn diện, nhà cửa khang trang hơn.                                                                                              

Ảnh: THU DỊU
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Phù Cát phát huy hiệu quả  
các mô hình bảo vệ an ninh  
Tổ quốc

Tận dụng lợi thế,  

l Hội thảo khoa học quốc tế  
về Vật lý thiên văn . . . . . . . . . . . .u4
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Bình Định

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-
27.7.2022), ngày 25.7, các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh tiếp tục đi thăm, tặng quà các 
gia đình chính sách, người có công tiêu 
biểu trên địa bàn tỉnh.
l  Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy 

viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh - đến thăm, tặng 
quà hai gia đình: Vợ chồng thương 
binh Nguyễn Vệ - Lê Thị Hoa (ở thị 
trấn Tăng Bạt Hổ) và thân nhân gia 
đình liệt sĩ Nguyễn Hơ (xã Ân Nghĩa), 
huyện Hoài Ân. Dịp này, đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy cũng đến dâng hoa, dâng 
hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn 
Tăng Bạt Hổ.
l  Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh đi thăm, tặng quà hai gia 
đình thương binh Đinh Thị Nhàng  
(thị trấn An Lão) và Dương Cửu (xã An 
Hòa), huyện An Lão; thăm, tặng quà 
gia đình bà Đinh Thị Quyệt (mẹ liệt 
sĩ, phường Tam Quan) và gia đình ông 
Phan Cao Nhất (con liệt sĩ, phường Hoài 
Hảo), TX Hoài Nhơn. 
l Đồng chí Đoàn Văn Phi, Phó Chủ 

tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm, 
tặng quà các gia đình chính sách tiêu 
biểu ở huyện Tây Sơn, gồm: Nguyễn Thị 
Lai, Phan Thị Bích (đều là vợ liệt sĩ, ở xã 
Bình Tân); các thương binh Lê Thị Dư, 
Phan Anh Quý và Võ Thị Khẩn (đều ở 
thị trấn Phú Phong).

TX An Nhơn khánh 
thành Nhà tri ân 
bà mẹ Việt Nam 
anh hùng

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 
binh - Liệt sĩ, sáng 25.7, TX An Nhơn 
tổ chức lễ khánh thành Nhà tri ân bà 
mẹ Việt Nam anh hùng của thị xã tại 
phường Bình Định. 

Dự án Nhà tri ân bà mẹ Việt Nam 
anh hùng và chỉnh trang khuôn viên 
Tượng đài liệt sĩ TX An Nhơn có tổng 
mức đầu tư gần 27,5 tỷ đồng, được triển 
khai thi công từ cuối tháng 12.2021, đến 
nay đã hoàn thành. 

Nhà tri ân bà mẹ Việt Nam anh hùng 
được xây theo kiến trúc truyền thống, 
bên trong là bia ghi danh, nơi thờ tự 
các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn 
thị xã đã mất. Không gian bên ngoài là 
khuôn viên cây xanh, bồn hoa và các 
công trình phụ trợ khác. 

Hiện nay, TX An Nhơn có 287 mẹ đã 
được Đảng và Nhà nước phong tặng, 
truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng, trong đó có 17 mẹ còn 
sống. Tất cả 17 mẹ đều được các cơ quan, 
đơn vị nhận phụng dưỡng, chính quyền 
và thế hệ trẻ ở địa phương thường xuyên 
thăm nom, chăm sóc. 

Tại buổi lễ, TX An Nhơn đã tặng 10 
suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và 
các thương, bệnh binh trên địa bàn thị 
xã, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

THANH MINH

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, 
người có công với cách mạng

l  Đồng chí Lý Tiết Hạnh, Phó 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đi thăm, tặng 
40 suất quà cho các thương binh, gia 
đình liệt sĩ, người có công cách mạng 
tiêu biểu trên địa bàn huyện An Lão và 
huyện Vân Canh.
l Đồng chí Huỳnh Thúy Vân, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh, đến thăm, tặng quà 
một số gia đình chính sách trên địa bàn 
TX Hoài Nhơn, gồm: Mẹ Việt Nam anh 
hùng Hồ Thị Huê (ở khu phố 6, phường 

Bồng Sơn); các thương 
binh: Phạm Thị Dũng 
(khu phố Lại Khánh 
Tây, phường Hoài 
Đức), Võ Thị Niên (khu 
phố Cửu Lợi Nam, 
phường Tam Quan 
Nam), Nguyễn Văn 
Rê (khu phố Mỹ An 1, 
phường Hoài Thanh).

Tại các gia đình 
đến thăm, các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh đã 
ân cần hỏi thăm tình 
hình sức khỏe, đời 
sống, bày tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc đối với các 
gia đình chính sách, 
các thương binh, bệnh 
binh đã đóng góp công 
sức, máu xương cho 
sự nghiệp xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc; chúc 
các thương, bệnh binh 
và thân nhân liệt sĩ 

mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát 
huy truyền thống cách mạng, động viên 
con cháu tích cực tham gia xây dựng địa 
phương ngày càng phát triển. Các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, 
chính quyền địa phương tiếp tục quan 
tâm, tạo điều kiện hơn nữa đến các gia 
đình người có công với cách mạng, chăm 
lo cho họ có đời sống ngày càng tốt hơn.

X.NHÂM - H.THU - N.HÂN - 
V.LỰC - V.LƯU

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn thăm, tặng quà gia đình 
bà Đinh Thị Quyệt (mẹ liệt sĩ, ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn). 

Ảnh: H.THU

(BĐ) - Chiều 25.7, Tỉnh ủy 
Hòa Bình tổ chức Hội nghị công 
bố quyết định của Bộ Chính trị 
về công tác cán bộ. 

Dự Hội nghị có các đồng 
chí: Trương Thị Mai - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương; Nguyễn Quang 
Dương - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương; Ngô Văn Tuấn - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Ban Cán sự Đảng Kiểm toán 
Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán 
Nhà nước; Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Bình Định; các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Định và Hòa Bình; đại diện các 
ban, bộ, ngành Trung ương. 

Tại hội nghị, Phó Trưởng 
Ban Tổ chức Trung ương 
Nguyễn Quang Dương đã công 
bố quyết định của Bộ Chính trị 
điều động, phân công đồng chí 
Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự 
khuyết Trung ương Đảng, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Định, tham gia Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Hòa Bình, chỉ định giữ 
chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình 
nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định, chúc mừng 
và giao nhiệm vụ cho đồng chí 
Nguyễn Phi Long, Trưởng Ban 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long 
được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Tổ chức Trung ương Trương 
Thị Mai nhấn mạnh đồng chí 
Nguyễn Phi Long là cán bộ trẻ, 
được đào tạo bài bản, đã có gần 
30 năm công tác và hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị ở nhiều 
cương vị khác nhau. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương mong muốn với trọng 
trách mới là người đứng đầu 

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, đồng 
chí Nguyễn Phi Long sẽ phát 
huy được năng lực, kế thừa 
những kinh nghiệm của người 
tiền nhiệm, tiếp cận nhanh tình 
hình địa phương; gương mẫu, 
là hạt nhân đoàn kết, cùng Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ, 
Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVII, xây dựng Hòa Bình 
ngày càng phát triển, trở thành 
tỉnh đạt mức phát triển trung 
bình của cả nước…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, 
đồng chí Nguyễn Phi Long cảm 
ơn sự tin tưởng của Bộ Chính 
trị, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 
bày tỏ quyết tâm nỗ lực phấn 
đấu cùng tập thể Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Hòa Bình kế thừa thành tựu 
đã đạt được, phát huy truyền 
thống đoàn kết, thống nhất, 
hoàn thành trọng trách, nhiệm 
vụ được phân công. 

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ 
được giao vừa là vinh dự, cũng 
là trách nhiệm to lớn trước Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư và trước 
Đảng bộ, chính quyền, nhân 
dân tỉnh Hòa Bình, đồng chí 
Nguyễn Phi Long hứa sẽ đem 
hết sức mình, vượt qua khó 
khăn, thách thức; hành động 

quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết 
sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân với tinh thần của người 
trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám dấn 
thân, dám nhận trách nhiệm vì 
sự phát triển của quê hương Hòa 
Bình, hạnh phúc của nhân dân 
Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Phi Long 
sinh năm 1976, quê Yên Bái; 
trình độ thạc sĩ quản trị kinh 
doanh giao thông vận tải; xuất 
thân là cán bộ Đoàn. Từ năm 
2014, đồng chí Nguyễn Phi Long 
là Bí thư Trung ương Đoàn khóa 
X, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 
khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. 
Từ tháng 1.2018, đồng chí được 
phân công tham gia Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020; 
được bầu làm Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Định nhiệm 
kỳ 2016 - 2021.

Tháng 10.2020, đồng chí 
được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh 
ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 
2025; sau đó được HĐND tỉnh 
bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Đại hội XIII của Đảng, 
tháng 1.2021, đồng chí Nguyễn 
Phi Long được bầu là Ủy viên 
dự khuyết Trung ương Đảng 
khóa XIII; tháng 6.2021, đồng 
chí tiếp tục được bầu làm Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Định 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.       B.B.Đ

Đồng chí Trương Thị Mai trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Phi Long. 
Ảnh: TTXVN
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TIN VẮN

(BĐ) - Sáng 25.7, tại đồi 
Xuân Sơn (xã Ân Hữu), huyện 
Hoài Ân tổ chức gặp mặt kỷ 
niệm 75 năm Ngày Thương 
binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 
27.7.2022). Dự buổi gặp mặt có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; 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. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng gửi đến 
các đồng chí lão thành cách 
mạng, các mẹ Việt Nam anh 
hùng, các thương binh, bệnh 
binh, thân nhân liệt sĩ, người 
có công với cách mạng trên địa 
bàn huyện Hoài Ân lời thăm 
hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu 
sắc. Đồng chí Hồ Quốc Dũng 
nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân trong tỉnh 
sẽ mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí 
quật cường của các thế hệ cha 
ông đã viết nên những bản 
hùng ca “Quyết tử cho Tổ quốc 
quyết sinh”, mang lại độc lập, 
hòa bình hôm nay. Trên tinh 
thần đó, các cấp, ngành, các 
địa phương trong tỉnh sẽ tiếp 
tục triển khai có chiều sâu, thực 
chất và hiệu quả công tác đền 
ơn đáp nghĩa, công tác an sinh 
xã hội, coi đó là trách nhiệm, 
tình cảm, vinh dự và mệnh 
lệnh từ trái tim”.

Tại buổi gặp mặt, huyện 
Hoài Ân đã trao 75 suất quà  
(1 triệu đồng/suất) cho các 
đồng chí  lão thành cách 
mạng,  mẹ Việt  Nam anh 
hùng,  thương binh,  bệnh 
binh, thân nhân liệt sĩ, người 
có công tiêu biểu trên địa 
bàn huyện. Đồng thời, huyện 
cũng tuyên dương các tập thể, 
cá nhân tiêu biểu trong công 
tác người có công và phong 
trào Đền ơn đáp nghĩa. 

Dịp này, đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy cũng đến thăm, động 
viên, tặng quà cho đội quy tập 
hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS 
tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ 
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức kỷ niệm 
75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

giai đoạn 2 tại đồi Xuân Sơn, 
xã Ân Hữu.
l  Ngày 25.7, tại TP Quy 

Nhơn, Hội CCB tỉnh tổ chức 
gặp mặt 75 đại biểu đại diện 
mẹ Việt Nam anh hùng, anh 
hùng LLVT nhân dân, cùng 
cán bộ, hội viên CCB là thương 
binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu 
nhân kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ. Đồng 
chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh, đã đến dự

Phát biểu tại buổi gặp mặt, 
thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, đồng chí Lê Kim Toàn biểu 
dương và đánh giá cao việc các 
cấp Hội CCB trong tỉnh đã tích 
cực hưởng ứng, tham gia và 
thực hiện tốt các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà 
nước trong phong trào Đền 
ơn đáp nghĩa. Đồng chí Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
đề nghị trong thời gian tới, 
các cấp hội CCB cần tiếp tục 
tham gia tuyên truyền sâu 
rộng hơn nữa chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà 
nước đối với người có công; 
phát triển, nâng cao chất lượng 
các phong trào, chương trình 
Đền ơn đáp nghĩa. Song song 
đó, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị tổ chức giáo dục truyền 

thống cách mạng, bồi đắp lý 
tưởng cho thế hệ trẻ; tham gia 
thực hiện công tác tu bổ, tôn 
tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các 
công trình ghi công; đẩy mạnh 
công tác tìm kiếm, quy tập và 
xác định danh tính hài cốt liệt 
sĩ. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều 
kiện để các CCB là thương 
binh, bệnh binh, thân nhân liệt 
sĩ tiếp tục phát huy ý chí tự 
lực, tự cường, phát triển kinh 
tế, cải thiện thu nhập, nâng cao 
đời sống gia đình và tham gia 
các hoạt động xã hội.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh 
và Hội CCB tỉnh đã tặng quà 
cho cán bộ, hội viên CCB là 
thương binh, thân nhân liệt sĩ 
tiêu biểu; Trung ương Hội CCB 
Việt Nam tặng bằng khen cho 2 
cá nhân có thành tích tiêu biểu 
trong công tác tìm kiếm, quy 
tập hài cốt liệt sĩ.
l Sáng 25.7, TX Hoài Nhơn 

tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 
tuyên dương gia đình có công 
với cách mạng tiêu biểu cùng 
các tập thể, cá nhân thực hiện 
tốt phong trào Đền ơn đáp 
nghĩa giai đoạn 2017 - 2022. 

Tham dự Lễ kỷ niệm có các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy: Huỳnh Thanh 
Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy; Nguyễn Giờ, Trưởng 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn 
Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh. 

Dịp này, TX Hoài Nhơn đã 
biểu dương 75 người có công 
tiêu biểu của các xã, phường; 
trao tặng 23 sổ tiết kiệm và trao 
hỗ trợ xây dựng 31 nhà ở cho 
gia đình chính sách có hoàn 
cảnh khó khăn với tổng kinh 
phí 2,7 tỷ đồng; tôn vinh 18 tập 
thể, 13 cá nhân đã có thành tích 
xuất sắc trong phong trào Đền 
ơn đáp nghĩa.
l  Cùng ngày, huyện Tuy 

Phước tổ chức gặp mặt, biểu 
dương và khen thưởng người 
có công với cách mạng tiêu biểu 
trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 
75 năm Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ. Đồng chí Đoàn Văn Phi - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Thường trực HĐND 
tỉnh - đến dự.

Dịp này, UBND huyện Tuy 
Phước trao tặng 62 phần quà 
cho 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 
60 người có công tiêu biểu; biểu 
dương, khen thưởng 10 tập thể, 
30 cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong phong trào Đền ơn 
đáp nghĩa và người có công tiêu 
biểu trên địa bàn huyện.

HỒNG PHÚC - NGỌC TÚ - 
XUÂN VINH

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ trao 
quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu huyện Hoài Ân.                                                                                    Ảnh: HỒNG PHÚC

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 75 
năm Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), sáng 
25.7, Bảo tàng Bình Định (Sở 
VH&TT) tổ chức khai mạc Triển 
lãm ảnh, tư liệu “Bình Định - 75 
năm sáng mãi niềm tin”.

Triển lãm là hoạt động văn 
hóa nhằm tôn vinh, tri ân, 
tưởng nhớ công ơn các anh 
hùng liệt sĩ, thương binh và 
người có công với cách mạng 
đã cống hiến to lớn cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Triển lãm được chia làm 3 
phần. Phần thứ nhất với chủ 
đề “Tổ quốc ghi công”,  trưng 
bày, giới thiệu những hình ảnh, 

l Chiều 25.7, UBND TP 
Quy Nhơn tổ chức lễ trao Huân 
chương Độc lập hạng ba của 
Chủ tịch nước cho gia đình ông 
Nguyễn Đôn và bà Bùi Thị Xin, là 
gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc. Dịp 
này, thành phố trao 11 suất quà 
cho các mẹ Việt Nam anh hùng 
trên địa bàn, mỗi suất trị giá 5 
triệu đồng, do Quỹ Thiện Tâm 
thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ; 
Khối thi đua thành phố tặng quà 
cho 10 gia đình chính sách có 
hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị 
giá 5 triệu đồng.          ĐẶNG VIỆT
l Nhân kỷ niệm 75 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 
sáng 25.7, Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh cùng một số 
chi hội đã đến thăm hỏi, tặng 
quà cho 14 người có công đang 
được nuôi dưỡng và chăm sóc 
thường xuyên tại Trung tâm 
Chăm sóc và Điều dưỡng người 
có công tỉnh; mỗi phần quà trị 
giá 750 nghìn đồng. Dịp này, 
Hội cũng tặng các nhân viên 
làm công tác chăm sóc người có 
công những phần quà có trị giá 
2,4 triệu đồng.             NGỌC NGA
l CLB máu sống Hoài Nhơn 

phối hợp với Đoàn phường Hoài 
Tân (TX Hoài Nhơn) vừa tổ chức 
bàn giao nhà Mái ấm tình thương 
cho ông Nguyễn Châu (77 tuổi, 
khu phố Đệ Đức 3, phường Hoài 
Tân). Ông Châu hiện sống một 
mình, hoàn cảnh rất khó khăn. 
CLB máu sống Hoài Nhơn đã vận 
động được 50 triệu đồng, Đoàn 
phường Hoài Tân vận động được 
5 triệu đồng, UBND phường Hoài 
Tân hỗ trợ 5 triệu đồng để có kinh 
phí xây nhà cho ông Châu.                 

ÁNH NGUYỆT
l Tối 23.7, tại Trường ĐH 

FPT AI Quy Nhơn đã diễn ra 
đêm chung kết cuộc thi Học bổng 
Tài năng ĐH FPT 2022, với sự tham 
gia của 14 thí sinh trên toàn quốc. 
Với tiết mục dự thi rap Rồng vàng 
Việt Nam, thí sinh Trần Song Hoài 
Nam (TP Đà Nẵng) đoạt giải nhất 
cuộc thi; giải nhì thuộc về thí sinh 
Trần Thị Thúy Vy (TP Đà Nẵng); 
giải ba thuộc về thí sinh Đặng 
Yên Bình (Cần Thơ). Phần thưởng 
cho giải nhất là học bổng 100%, 
cùng 30 triệu đồng; giải nhì là học 
bổng 70%, cùng 20 triệu đồng; 
giải ba là học bổng 70%, cùng 10 
triệu đồng.                  MAI HOÀNG
l Cựu học sinh Trường 

THPT Quang Trung, huyện Tây 
Sơn, niên khóa 1994 - 1997 vừa 
trao tặng 2 ti vi 65 inch cho nhà 
trường, trị giá 35 triệu đồng; tặng 
21 suất quà cho các em học sinh 
nghèo vượt khó học giỏi, mỗi 
suất trị giá 1 triệu đồng; tặng 11 
suất quà cho các giáo viên và cựu 
học sinh niên khóa 1994 -1997 có 
hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị 
giá 5 triệu đồng.        TÍN TRỌNG
l Trong 2 ngày 23 và 24.7, 

tại Trường THCS Phước Thuận, 
Đoàn Thanh niên xã Phước 
Thuận (huyện Tuy Phước) phối 
hợp cùng Đội CSGT CA huyện và 
Head Honda Hồng Phước tổ chức 
Ngày hội ĐVTN với văn hóa giao 
thông. Tại ngày hội, các ĐVTN và 
người dân đã được phổ biến một 
số quy định của Luật Giao thông 
đường bộ.                      XUÂN VINH

Triển lãm ảnh, tư liệu “Bình Định - 75 năm sáng mãi niềm tin”

Các đại biểu và 
chiến sĩ tham 
quan Triển lãm 
ảnh, tư liệu 
“Bình Định - 
75 năm sáng 
mãi niềm tin”. 
Ảnh: 
TRỌNG LỢI

tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản 
ánh lịch sử Ngày Thương binh -  
Liệt sĩ; Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với công tác thương binh, liệt 
sĩ, người có công với cách mạng 
qua các thời kỳ. 

Phần thứ hai có chủ đề 

“Sáng mãi niềm tin”, trưng bày, 
giới thiệu những hình ảnh, tài 
liệu về Bình Định anh dũng 
trong kháng chiến; thống kê liệt 
sĩ, thương binh, người có công 
và mẹ Việt Nam anh hùng; chân 
dung các anh hùng LLVT nhân 

dân tỉnh Bình Định. 
Phần thứ ba với chủ đề 

“Uống nước nhớ nguồn”, gồm 
các hình ảnh, tư liệu về sự 
quan tâm của Đảng bộ, nhân 
dân Bình Định, các đoàn thể 
chính trị - xã hội, các ngành 
đối với các anh hùng, gia đình 
liệt sĩ, thương binh, bệnh binh 
và những người có công với 
cách mạng.

Ngoài ra, Triển lãm còn 
trưng bày một số sách, kỷ vật 
của các anh hùng, liệt sĩ, mẹ 
Việt Nam anh hùng tỉnh Bình 
Định. Triển lãm diễn ra đến 
hết ngày 31.7.2022, tại Bảo tàng 
Bình Định (26 Nguyễn Huệ,  
TP Quy Nhơn).         TRỌNG LỢI
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Bình Định

(BĐ) - Hội thảo khoa học quốc 
tế “Vũ trụ vàng: Vật lý thiên văn 
hạt nhân và tia vũ trụ trong kỷ 
nguyên đa thông tin” và “Vật lý 
thiên văn SAGI 2022 - Những 
hướng nghiên cứu tiên phong của 
Vật lý thiên văn trong kỷ nguyên 
vàng của phân cực bụi” đã khai 
mạc vào sáng 25.7, tại Trung 
tâm Quốc tế Khoa học và Giáo 
dục liên ngành (ICISE, phường 
Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). 

Đây là chuỗi các sự kiện 
thuộc chương trình Gặp gỡ 
Việt Nam lần thứ 18 - năm 
2022, do Hội Gặp gỡ Việt Nam, 
Bộ KH&CN, ICISE phối hợp 
với Ban tổ chức quốc tế (Viện 
nghiên cứu Flatiron thuộc ĐH 
California Santa Cruz, Mỹ; Viện 
nghiên cứu Vật lý thiên Văn 
Pháp; Viện nghiên cứu RIKEN, 
Nhật Bản...) tổ chức.

Dự hội thảo có các đồng chí: 
Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN; Nguyễn Phi Long - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh; GS Trần Thanh 
Vân, Chủ tịch Hội Khoa học 
Gặp gỡ Việt Nam; GS Lê Kim 
Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ 
em Việt Nam tại Pháp; 31 nhà 
khoa học đến từ 10 quốc gia 
trên thế giới.

Hội thảo diễn ra từ ngày 24 - 
29.7. Tại đây, các nhà khoa 
học trình bày báo cáo khoa 
học, thảo luận các khía cạnh 
học thuật của Vật lý thiên văn 
đa thông tin; tia vũ trụ năng 
lượng cực cao; tia vũ trụ và sự 
sống; thiên văn học Neutrino; 
vật chất trên sao Neutron; các 
tương tác giữa tia vũ trụ với 
bầu khí quyển của Trái đất tạo 
ra “mưa vũ trụ”; hàm ý của dữ 
liệu hạt nhân và các mô hình 
tương tác hadronic; hạt nhân 
nặng và các tia vũ trụ... 

Phát biểu tại sự kiện, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Huỳnh 
Thành Đạt đánh giá cao và 
chào đón các nhà khoa học, 
nhà nghiên cứu hàng đầu 
trong lĩnh vực Vật lý thiên 

văn đến Việt Nam. Bộ trưởng 
nhấn mạnh, chuỗi hai sự kiện 
hội thảo khoa học quốc tế về 
Vật lý thiên văn này rất có ý 
nghĩa khi năm 2022 đã được 
Đại Hội đồng LHQ chọn là 
Năm Quốc tế về khoa học cơ 
bản vì sự phát triển bền vững. 
Hiện nay, Việt Nam đã từng 
bước tạo lập được môi trường 
học thuật tiên tiến trong nước, 
thu hút nhiều nhà khoa học 
trẻ ở nước ngoài về nước tiếp 
tục phát triển các trường phái 
nghiên cứu tiên phong, hình 
thành được các tập thể khoa 
học mạnh có trình độ quốc tế 
(điển hình như Viện Toán học, 
Viện Vật lý, Viện Vật liệu, Viện 
Công nghệ sinh học...). 

Dịp này, Hội Gặp gỡ Việt 
Nam và ICISE tổ chức lễ ra mắt 
nhóm Vật lý thiên văn SAGI 
của Viện nghiên cứu Khoa 
học và Giáo dục liên ngành 
(IFIRSE) trực thuộc ICISE do 
Quỹ Simons (Mỹ) tài trợ.

TRỌNG LỢI

Hội thảo khoa học quốc tế về Vật lý thiên văn 

(BĐ) - Ngày 25.7, tại UBND 
tỉnh, Ban Chỉ đạo chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả (BCĐ 389) tỉnh đã 
làm việc với BCĐ 389 quốc gia. 
Tham dự buổi làm việc, về phía 
Văn phòng Thường trực BCĐ 
389 quốc gia có đồng chí Trần 
Đức Đông, Phó Chánh Văn 
phòng; về phía BCĐ 389 tỉnh 
có đồng chí Trần Đức Tiến - 
Cục trưởng Cục Quản lý thị 
trường (QLTT) Bình Định, Phó 
trưởng Ban Thường trực BCĐ 
389 tỉnh, và đại diện các ngành 
thành viên BCĐ 389 tỉnh.

Theo báo cáo của Cục QLTT 
Bình Định - cơ quan thường 
trực BCĐ 389 tỉnh, 6 tháng đầu 
năm 2022, công tác kiểm tra, 
kiểm soát thị trường trong lĩnh 
vực hàng giả, hàng cấm, xâm 
phạm quyền và vận chuyển, 
kinh doanh hàng nhập lậu luôn 
được chú trọng, tăng cường 
nhằm xây dựng và duy trì môi 
trường kinh doanh, tiêu dùng 
lành mạnh, đảm bảo quyền và 
lợi ích chính đáng của người 
dân. Kết quả, toàn tỉnh phát 
hiện 702 vụ vi phạm, trong đó 
có 25 vụ vi phạm về lĩnh vực 
buôn bán hàng cấm, hàng trái 
phép, 676 vụ vi phạm về lĩnh 
vực gian lận thương mại, 1 vụ 
vi phạm về lĩnh vực hàng giả.

Qua báo cáo và ý kiến của 
các ngành thành viên BCĐ 389 
tỉnh, đồng chí Trần Đức Đông 
ghi nhận, đánh giá cao những 
kết quả mà BCĐ 398 tỉnh đã đạt 
được trong thời gian qua, nhất 
là công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật đến người dân, 
sự phối hợp giữa các ngành, 
các lực lượng chức năng, góp 
phần kiểm soát tốt tình hình 
đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả, 
đặc biệt không có điểm nóng 
về buôn lậu trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo nhiệm vụ cần thực 
hiện trong thời gian tới, đồng 
chí Trần Đức Đông đề nghị 
BCĐ 389 tỉnh tiếp tục thực 
hiện tốt Kế hoạch công tác đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả năm 
2022, đặc biệt là các mặt hàng 
thiết bị y tế, xăng dầu, thuốc lá, 
đường cát…; tăng cường công 
tác tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật và phối hợp với các ngành 
thành viên.

Đồng chí Trần Đức Đông 
nhấn mạnh, tình hình buôn 
lậu, vận chuyển trái phép hàng 
hóa qua cảng biển và hoạt động 
kinh doanh hàng hóa có xuất 
xứ nước ngoài nhập lậu vào 
Việt Nam sẽ vẫn diễn biến phức 
tạp, vì vậy các ngành thành 
viên BCĐ 389 tỉnh cần phối 
hợp chặt chẽ để kiểm soát tốt 
hơn nữa trong công tác chống 
buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả, hàng vi phạm sở 
hữu trí tuệ và không rõ nguồn 
gốc xuất xứ.

Dịp này, BCĐ 389 quốc gia 
tặng bằng khen cho 3 tập thể, 
7 cá nhân của tỉnh đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác 
đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả  
năm 2021.                      HẢI YẾN

Tăng cường đấu tranh, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, 
hàng giả

BCĐ 389 quốc gia trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021. Ảnh: HẢI YẾN

(BĐ) - Chiều 24.7, đội tuyển 
bóng ném U18 nữ Bình Định đã 
thi đấu trận thứ 2 tại Giải bóng 
ném trẻ toàn quốc năm 2022. 
Với chiến thắng 30 - 9 trước 
đội U18 nữ TP Hồ Chí Minh, 

đội bóng ném trẻ đất Võ đoạt 
chức vô địch. Trước đó, các học 
trò của HLV Nguyễn Thái Hòa 
đã vượt qua đội U18 Hà Giang 
với tỷ số 27 - 8. Nội dung bóng 
ném nữ lứa tuổi U18 gồm 3 đội: 

GIẢI BÓNG NÉM TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2022: 

Đội bóng ném nữ Bình Định vô địch lứa tuổi U18

Đội bóng ném nữ Bình Định với chức vô địch giải U18 toàn quốc năm 2022. 
 Ảnh: THÁI HÒA

(BĐ) - Theo thông báo của 
Hội Mỹ thuật Việt Nam, Bình 
Định có 10 tác giả có tác phẩm 
được chọn tham dự triển lãm 
Mỹ thuật khu vực V (Nam miền 
Trung và Tây nguyên) lần thứ 
27 năm 2022 được tổ chức tại 
Công viên vườn tượng APEC 
(quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) 
từ ngày 12.8 - 5.9. Đây là sân 
chơi của mỹ thuật khu vực, 
có sự tham gia của các họa sĩ 
đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình 
Định, Phú Yên, Đắk Lắk và 
Gia Lai.

Các tác giả Bình Định được 
chọn tham gia triển lãm gồm: 

Lê Duy Hồng (tác phẩm Tháng 
Ba Tây Nguyên); Lê Trọng 
Nghĩa (tác phẩm Bàn tay của 
đất); Nguyễn Chơn Hiền (tác 
phẩm Hóa thạch); Nguyễn Văn 
Cần (tác phẩm Ký ức thành cổ); 
Trần Tuấn (tác phẩm Chốn bình 
yên); Lê Duy Khanh (tác phẩm 
Bảo dưỡng phao hàng hải); Lê 
Thị Tuấn (tác phẩm Đông về); 
Nguyễn Thế Trường (tác phẩm 
Lĩnh chủ); Trần Đình Tấn (tác 
phẩm Phố bên sườn đồi) và Ngô 
Thiên Thạch (tác phẩm Bỏ quên). 

Các tác phẩm được chọn 
triển lãm lần này có chất liệu 
sơn dầu, acrylic, tổng hợp SD, 
in độc bản…               AN NHIÊN

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT NAM MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2022:

Bình Định có 10 tác phẩm  
được chọn

(BĐ) - Tin từ Liên hiệp các 
Hội KHKT Bình Định cho biết: 
UBND tỉnh đã phê duyệt kết 
quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh 
thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 
IX - năm 2022 với 44 giải pháp 
đạt giải. Theo đó, có 2 giải nhất, 
9 giải nhì, 11 giải ba và 22 giải 
khuyến khích.

Hai giải nhất thuộc về giải 
pháp “Ứng dụng công nghệ 
thực tế ảo (AR) để hỗ trợ học 
tập môn sinh học cấp THPT” 
(lĩnh vực Đồ dùng dành cho 
học tập) của nhóm tác giả 
Nguyễn Thục Nguyên (lớp 10 
Toán Tin) và Đoàn Thị Trà (lớp 
10 Sinh), Trường THPT chuyên 
Chu Văn An; mô hình “Máy 
phơi, giê và thu gom nông sản 
đa năng” (lĩnh vực Các dụng cụ 
sinh hoạt gia đình và đồ chơi 
trẻ em) của Nguyễn Thế Phong 
(lớp 8A1, Trường THCS Hoài 
Sơn, TX Hoài Nhơn).

Nhiều năm qua, Cuộc thi 
Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 
đồng đã trở thành sân chơi bổ 
ích, khơi dậy tiềm năng và phát 

44 giải pháp đạt giải Cuộc thi Sáng tạo  
Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ IX

Giải pháp “Ứng 
dụng công nghệ 

thực tế ảo (AR) 
để hỗ trợ học 
tập môn Sinh 

học cấp THPT” 
đạt giải nhất 

của nhóm tác 
giả Nguyễn Thục 
Nguyên và Đoàn 

Thị Trà (Trường 
THPT chuyên 
Chu Văn An).                                                                                             

Ảnh: TRỌNG LỢI

huy tư duy sáng tạo của thanh 
thiếu niên, nhi đồng trên địa 
bàn tỉnh. Từ đó, giúp các em 
trau dồi kiến thức, rèn luyện 
kỹ năng sáng tạo, nuôi dưỡng 
ước mơ trở thành nhà sáng chế 
trong tương lai, góp phần nâng 
cao chất lượng hoạt động giáo 
dục và đào tạo.

TS Nguyễn Thị Tố Trân, 
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - 
Trưởng Ban giám khảo Cuộc 
thi, khẳng định: Năm nay, Cuộc 

thi thu hút khá nhiều giải pháp, 
đề tài dự thi có chất lượng cao 
dù 2 năm qua dịch Covid-19 
gây ra nhiều ảnh hưởng. Điều 
đó cho thấy, các cơ sở, nhất là 
trường học đã quan tâm, đầu tư 
dưới sự hỗ trợ của thầy, cô giáo 
và sự say mê, thích thú của học 
sinh trong việc tìm tòi, nghiên 
cứu, sáng tạo khoa học. Đây 
là một điểm nhấn của cuộc thi 
năm nay.

ĐẠI NAM

U18 Hà Giang, U18 TP Hồ Chí 
Minh, U18 Bình Định. Các đội 
thi đấu vòng tròn một lượt tính 
điểm, xếp hạng.

Ngày 26.7, đội bóng ném nữ 
Bình Định sẽ bước vào tranh tài 
ở giải dành cho lứa tuổi U20. 
Nội dung này có 4 đội góp mặt 
gồm: U20 Hà Nội, U20 TP Hồ 
Chí Minh, U20 Hà Giang và 
U20 Bình Định. Tương tự thể 
thức của giải U18, các đội thi 
đấu vòng tròn một lượt tính 
điểm, xếp hạng.

Giải bóng ném trẻ toàn quốc 
năm 2022 khởi tranh từ ngày 
22.7 tại Cung thể thao Tiên Sơn 
(TP Đà Nẵng). Dự kiến giải sẽ 
bế mạc ngày 28.7.

HOÀNG QUÂN
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Bình Định

Ngày 10.5.2022, Phó Thủ 
tướng Thường trực Chính phủ 
Phạm Bình Minh ký Quyết 
định số 568/QĐ-TTg công nhận 
huyện Phù Cát đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2020. Đây là kết 
quả xứng đáng cho nỗ lực của 
toàn Đảng bộ, toàn dân huyện 
Phù Cát trong suốt 10 năm triển 
khai thực hiện xây dựng nông 
thôn mới (XDNTM). 

l Ông đánh giá như thế nào 
về quá trình thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia XDNTM 
trên địa bàn huyện, thưa ông?

- Năm 2011, khi triển khai 
thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia XDNTM, xuất 
phát điểm của huyện khá 
thấp, cụ thể: Nông nghiệp 
chiếm tỷ trọng tới 40,6%, 
công nghiệp - xây dựng mới 
đạt 28,8% và dịch vụ - thương 
mại 30,6% trong cơ cấu kinh 
tế của huyện; thu nhập bình 
quân người dân ở mức 19,6 
triệu đồng/người/năm, tỷ lệ 
hộ nghèo chiếm tới 15,76%; số 
tiêu chí nông thôn mới bình 
quân toàn huyện giai đoạn 
2011 - 2015 chỉ đạt 6,7 tiêu 
chí/xã; đời sống văn hóa - xã 
hội chưa được quan tâm đầu 
tư đúng mức, mức sống của 
người dân còn khá thấp.

Với sự linh hoạt trong điều 
hành, chỉ đạo của các cấp ủy 

PHÙ CÁT ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI:

Tận dụng lợi thế, tạo sức bật 
để phát triển
Hôm nay (26.7), UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố huyện Phù Cát 
đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Nhân sự kiện này, 
phóng viên Báo Bình Định có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn 
Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, về kết quả đã đạt 
được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới và định hướng phát triển thời gian tới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, diện mạo nông thôn ở Phù Cát thay đổi, đường giao thông kết nối toàn 
diện, nhà cửa khang trang hơn.                                                                                                                                                                                   Ảnh: THU DỊU

đảng, chính quyền, sự đồng 
lòng của nhân dân địa phương, 
Phù Cát đã vượt lên khó khăn, 
thử thách, hoàn thành các tiêu 
chí XDNTM. Đến năm 2021, 
Phù Cát có 16/16 xã đạt chuẩn 
nông thôn; 9/9 tiêu chí huyện 
nông thôn mới đều đạt. Thu 
nhập bình quân người dân trên 
địa bàn huyện năm 2021 là 50,7 
triệu đồng/người/năm, gấp 2,6 
lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ 
nghèo năm 2021 là 2,88%, giảm 
12,88% so với năm 2011. 

Những kết quả này thể hiện 
rõ sự đồng lòng, quyết tâm của 
toàn dân, toàn quân huyện nhà. 
Đúc kết quan trọng, then chốt 
từ đây là khi dân đồng lòng thì 
mọi chủ trương, chính sách đều 
được triển khai hiệu quả.

l  Theo ông, kết quả của 
việc được công nhận huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới tạo sức 
bật như thế nào cho quá trình 
phát triển của Phù Cát?

- Như tôi đã nói, công nhận 
huyện Phù Cát đạt chuẩn nông 
thôn mới không chỉ là sự công 
nhận nỗ lực, cố gắng của toàn 
Đảng, toàn dân mà đây còn 
là tiền đề quan trọng để Phù 
Cát đạt mục tiêu xây dựng các 
chương trình phát triển dài hơi. 

Trong những năm qua, Phù 
Cát là điểm sáng trong thu hút 
đầu tư phát triển công nghiệp, 

du lịch và nông nghiệp. Trên 
địa bàn huyện có Nhà máy điện 
mặt trời Cát Hiệp, Nhà máy 
phong điện Phương Mai 1 và 
Phương Mai 3 (là những nhà 
máy sản xuất năng lượng sạch 
đầu tiên của tỉnh), có 3 cụm 
công nghiệp được lấp đầy với 
35 nhà máy và 7.500 công nhân. 
Có 2 khu công nghiệp đã có nhà 
đầu tư đăng ký thực hiện với 
tổng diện tích hơn 600 ha. 

Trong sản xuất nông nghiệp, 
đã xuất hiện nhiều mô hình sản 
xuất mới, ứng dụng công nghệ 
cao trong đầu tư sản xuất, tạo 
sự lan tỏa như: Công ty TNHH 
Giống gia cầm Cao Khanh,  
1 trong 2 DN chăn nuôi gà lớn 
nhất tỉnh, đã đầu tư công nghệ 
ấp nở và chăn nuôi gà hiện 
đại, mỗi năm xuất bán hơn  
30 triệu con gà giống, tạo việc 
làm cho hơn 300 lao động. Công 
ty TNHH Giống - Chăn nuôi 
Việt Đan Bình Định thuộc Tập 
đoàn Trường Hải, đã đầu tư hơn 
1.000 tỷ đồng để xây dựng trại 
chăn nuôi heo giống ứng dụng 
công nghệ cao, quy mô quốc 
gia, với hơn 16.000 con heo nái 
sinh sản, hằng năm cung cấp 
hơn 300 nghìn con heo giống 

thương phẩm cho thị trường 
trong và ngoài tỉnh. Công ty 
TNHH Thành Ly đã đầu tư 
xây dựng 25 ha nuôi tôm ứng 
dụng công nghệ cao ở 2 xã Cát 
Thành, Cát Hải, sản lượng tôm 
thu hoạch hằng năm hơn 250 
tấn, doanh thu hơn 25 tỷ đồng. 

Tôi tin những điểm sáng này 
sẽ tạo động lực để dẫn dắt, đưa 
Phù Cát ngày càng phát triển.

l Để phát huy kết quả đã 
đạt được, nâng cao chất lượng 
của nông thôn mới trong giai 
đoạn 2021 - 2025, Đảng bộ, 
chính quyền các cấp và nhân 
dân huyện Phù Cát triển khai 
những nhiệm vụ, giải pháp nào, 
thưa ông?

- Chúng tôi đã xây dựng lộ 
trình triển khai các kế hoạch 
cụ thể để từng bước nâng cao 
chất lượng nông thôn mới giai 
đoạn 2021 - 2025. Trước hết, tập 
trung xây dựng và triển khai 
thực hiện Chương trình hành 
động về tiếp tục đẩy mạnh phát 
triển toàn diện, bền vững ngành 
nông nghiệp gắn với thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
về XDNTM nâng cao, giai đoạn 
2021 - 2025, xem đây là nhiệm 

vụ trọng tâm xuyên suốt, trên 
cơ sở chỉ đạo cả hệ thống chính 
trị XDNTM.

Cùng với đó, tăng cường 
tuyên truyền và vận động 
nhân dân hiểu rõ, hiểu sâu vai 
trò làm chủ của mình trong 
XDNTM, từ đó đóng góp sức 
của, sức người cho công cuộc 
này ở địa phương. Huyện sẽ chỉ 
đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, nâng cao giá trị 
sản xuất ngành nông nghiệp. 
Tăng cường thu hút đầu tư phát 
triển công nghiệp, thương mại, 
dịch vụ, phát triển kinh tế du 
lịch, giữ gìn an ninh trật tự xã 
hội và quốc phòng trên địa bàn, 
nâng cao thu nhập bình quân 
của người dân và giảm nghèo 
bền vững. Huy động tối đa các 
nguồn vốn, nguồn lực, nhất là 
nguồn lực từ đất đai, để đầu 
tư kết cấu hạ tầng KT-XH đồng 
bộ, nhất là kết cấu hạ tầng nông 
thôn. Thực hiện tốt chính sách 
an sinh xã hội, văn hóa, giáo 
dục, y tế, bảo vệ môi trường, an 
ninh trật tự, xây dựng hệ thống 
chính trị vững mạnh toàn diện.

l Xin cảm ơn ông!
THU DỊU (Thực hiện)

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban 
hành quyết định giao cho 
UBND huyện An Lão làm chủ 
đầu tư thực hiện dự án Nâng 
cấp, mở rộng tuyến đường kết 
nối thị trấn An Lão với trung 
tâm xã An Dũng mới, từ năm 
2022 - 2024. Tuyến đường này 
dài 2,943 km, được đầu tư theo 
hướng tận dụng phần nền, mặt 
đường bê tông xi măng cũ và 
mở rộng thêm mặt đường, lề 
đường, đảm bảo bề rộng 7,5 m; 
thảm tăng cường bê tông nhựa 
trên toàn bộ mặt đường sau khi 
mở rộng. Trên tuyến xây dựng 
cầu Đất Dài với tổng chiều dài 
142,35 m, rộng 7,5 m bằng bê 
tông cốt thép và bê tông cốt 
thép dự ứng lực. Tổng mức đầu 

tư dự án 42,862 tỷ đồng, trong 
đó vốn đầu tư công của tỉnh 
hỗ trợ hơn 29 tỷ đồng, còn lại 
là vốn đầu tư công của huyện 
An Lão và các nguồn vốn hợp 
pháp khác. 

Dự án nhằm đáp ứng nhu 
cầu đi lại, vận chuyển hàng 
hóa, giao thương của người dân 
xã An Dũng mới và thị trấn An 
Lão được an toàn, thuận lợi, 
đặc biệt trong mùa mưa lũ. 
Từng bước củng cố, hoàn thiện 
mạng lưới giao thông trên địa 
bàn, phù hợp với tiêu chí giao 
thông thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, góp phần phục vụ 
nhu cầu phát triển KT-XH của 
địa phương.           MINH HẰNG

(BĐ) - Sở Tài chính vừa báo 
cáo với Bộ Tài chính về tình 
hình phân bổ, sử dụng vốn hợp 
tác phát triển chính thức (vốn 
ODA) đã được Chính phủ giao 
cho Bình Định. 

Theo đó, căn cứ các quyết 
định giao dự toán và kế hoạch 
vốn đầu tư năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ, tỉnh đã phân 
bổ kế hoạch vốn ODA năm 

2022 với tổng số tiền 509,168 
tỷ đồng, bao gồm kế hoạch vốn 
đầu tư và tiền vay lại vốn vay 
nước ngoài của Chính phủ để 
thực hiện 4 dự án, gồm: Môi 
trường bền vững các thành 
phố Duyên hải - Tiểu dự án 
TP Quy Nhơn; Xây dựng cơ sở 
hạ tầng thích ứng với biến đổi 
khí hậu cho đồng bào dân tộc 
thiểu số (CRIEM) - dự án thành 

phần tỉnh Bình Định; Đầu tư 
xây dựng cầu dân sinh và quản 
lý tài sản đường địa phương 
(LRAMP); Cung cấp trang thiết 
bị y tế cho TTYT TP Quy Nhơn. 

Hiện dự án Môi trường bền 
vững các thành phố Duyên hải - 
Tiểu dự án TP Quy Nhơn đã 
được giải ngân; 3 dự án còn lại 
đang trong quá trình triển khai 
các thủ tục giải ngân.    TIẾN SỸ

Phân bổ trên 509 tỷ đồng vốn ODA Đầu tư gần 43 tỷ đồng 
nâng cấp đường kết nối 
thị trấn An Lão đến xã An Dũng

(BĐ) - Sở Xây dựng cho biết đã 
yêu cầu các chủ đầu tư dự án chung 
cư, UBND phường Hải Cảng, Ban 
quản trị Chung cư Hoàng Anh Gia 
Lai khẩn trương tổ chức hội nghị 
nhà chung cư theo quy định, hoàn 
thành trong quý III/2022.

Cụ thể, các chủ đầu tư dự án 
chung cư nhà ở đã bàn giao đưa 
vào sử dụng tổ chức hội nghị nhà 
chung cư lần đầu, gồm: Công ty 
TNHH Trainco Bình Định (chung 

cư Hoàng Văn Thụ, chung cư 
Hoàng Văn Thụ phần mở rộng); 
Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại 
Minh (dự án nhà ở xã hội Tân Đại 
Minh (Lamer1); Công ty TNHH 
Ecohome Nhơn Bình (dự án nhà 
ở xã hội Ecohome Nhơn Bình; 
Công ty CP Phát triển đầu tư xây 
dựng và Du lịch An Phú Thịnh 
(dự án chung cư An Phú Thịnh 
Garden Tower); Công ty TNHH 
MTV Bất động sản Phú Tài (dự 

án chung cư cao tầng hồ sinh thái 
đầm Đống Đa); Công ty CP Đầu 
tư nhà An Bình (chung cư Ecolife 
Riverside).

UBND phường Hải Cảng, 
Ban quản trị Chung cư Hoàng 
Anh Gia Lai tổ chức hội nghị 
nhà chung cư bất thường, theo 
quy định tại Thông tư 02/2016/
TT-BXD của Bộ Xây dựng ban 
hành quy chế quản lý, sử dụng 
nhà chung cư.          MAI HOÀNG

Yêu cầu tổ chức hội nghị nhà chung cư



6 VĂN HÓA - XÃ HỘI THỨ BA, 26.7.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Thấy gì với môn tự chọn lớp 10?
Được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp, chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ năm học 2022 - 2023, lần đầu tiên 

học sinh lớp 10 chỉ học 8 môn bắt buộc và lựa chọn thêm 1 tổ hợp. Tuy nhiên, khó khăn, lúng túng trong lựa chọn là điều mà cả 
học sinh, phụ huynh và các trường đang gặp phải trong năm đầu tiên triển khai. 

Bài 1: Học sinh bối rối, thầy cô băn khoăn
Các trường THPT trên địa bàn 
tỉnh lên kế hoạch tập trung 
học sinh ngay sau khi có kết 
quả thi tuyển, xét tuyển lớp 
10 năm học 2022 - 2023 để 
triển khai cho học sinh đăng 
ký chọn tổ hợp môn. Tuy 
nhiên, việc này đang bị “trễ 
tàu” khi có sự thay đổi về yêu 
cầu từ môn lựa chọn sang bắt 
buộc đối với môn Lịch sử.

Theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018, ban đầu học 
sinh học 7 môn bắt buộc gồm 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, 
Giáo dục thể chất, Giáo dục 
quốc phòng an ninh, Hoạt động 
trải nghiệm - hướng nghiệp, 
Nội dung giáo dục của địa 
phương; 5 môn lựa chọn trong 
3 nhóm (mỗi nhóm chọn ít nhất 
một môn) gồm: Khoa học xã 
hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục 
kinh tế và pháp luật); Khoa học 
tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh 
học); Công nghệ và Nghệ thuật 
(Công nghệ, Tin học, Âm nhạc 
và Mỹ thuật). Ngày 11.7.2022, 
Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch 
770/KH-BGDĐT đưa Lịch sử 
vào môn học bắt buộc với thời 
lượng 52 tiết/năm học, nâng số 
môn học bắt buộc lên 8 môn.

Trường chờ hướng dẫn 
Ngày 22.7, ngay khi Sở 

GD&ĐT phê duyệt kết quả 
xét tuyển lớp 10 năm học tới, 
Trường THPT Trần Cao Vân 
công bố danh sách 509 học sinh 
trúng tuyển; đồng thời, trường 
thông báo về phiếu đăng ký 
môn học tổ hợp. 

Theo đó, cùng với 8 môn 
học bắt buộc, trường xây dựng 
4 nhóm môn tự chọn: Vật lý - 
Hóa học - Sinh học - Công nghệ; 
Vật lý - Hóa học - Sinh học - Tin 
học; Địa lý - Giáo dục kinh tế và 
pháp luật - Vật lý - Tin học; Địa 
lý - Giáo dục kinh tế và pháp 
luật - Hóa học - Công nghệ. 
Mỗi học sinh có thể chọn tối đa  
2 nhóm nguyện vọng. Ngoài ra 
còn có ô “lựa chọn khác theo 
quy định” cho học sinh.

Ông Đỗ Phương Anh, Hiệu 
trưởng Trường THPT Trần Cao 
Vân, thông tin: Căn cứ tình hình 
thực tế về điều kiện cơ sở vật 
chất, đội ngũ giáo viên và xu 
hướng chọn tổ hợp môn của 
học sinh các khóa trước, trường 
đã xây dựng 4 tổ hợp môn lựa 
chọn định hướng khoa học tự 
nhiên và khoa học xã hội cho 
học sinh lớp 10 lựa chọn. Nay 
môn Lịch sử trở thành môn bắt 

Trường THPT Trần Cao Vân thông tin phiếu đăng ký môn tổ hợp cho phụ huynh, học sinh chiều 22.7, ngay khi có danh sách 
học sinh trúng tuyển lớp 10.                                                                                                                                                                                                           Ảnh: M.H

buộc, trường phải thiết kế lại tổ 
hợp 4 môn lựa chọn. Phương án 
này mới là dự kiến vì còn chờ 
hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở 
GD&ĐT.  

Kế hoạch ban hành ngày 1.7 
của Trường THPT số 1 Phù Mỹ 
xây dựng 7 nhóm môn tổ hợp. 
Theo Hiệu trưởng Trần Ngọc 
Anh, năm học 2022 - 2023, 
trường có 307 học sinh lớp 10, 
phân bổ 8 lớp. Trên cơ sở tổ hợp 
định hướng của trường, học 
sinh đăng ký 3 nguyện vọng. 
Nếu nguyện vọng nào có số học 
sinh đăng ký quá nhiều (vượt 
quá số lớp dự kiến), hoặc quá 
ít (không đủ số lượng tổ chức 
lớp) thì trường điều chỉnh để 
bố trí sang lớp có tổ hợp môn 
lựa chọn phù hợp dựa trên kết 
quả học tập của học sinh ở bậc 
THCS và điểm thi tuyển vào 10.  
Tuy nhiên, Lịch sử đưa vào 
môn bắt buộc nên hiện trường 
đã xây dựng lại, giảm 1 môn 
học trong các tổ hợp đã lựa 
chọn. “Trường kiến nghị Bộ 
GD&ĐT, Sở GD&ĐT sớm có 
hướng dẫn để các trường triển 
khai cho phụ huynh và học sinh 
nắm bắt. Nhiều phụ huynh đến 

trường hỏi, chúng tôi cũng 
thông tin, đề nghị  phụ huynh 
chờ”, ông Anh chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều trường 
dè dặt khi nói về việc xây dựng 
tổ hợp môn lựa chọn. Ông Hồ 
Thanh Nam, Phó Hiệu trưởng 
Trường THPT số 2 Phù Mỹ, cho 
hay, trường có 355 học sinh 
vào lớp 10, dự kiến tổ chức  
9 lớp. Sắp xếp lại tổ hợp môn 
thì không quá phức tạp, nhưng 
sau khi có sự thay đổi ở môn 
Lịch sử thì việc cắt giảm môn 
(ở tổ hợp không có môn Lịch 
sử) hiện mới được dự kiến, và 
trường phải chờ hướng dẫn của 
Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.  

Còn ở trường đầu tiên của 
tỉnh đã triển khai cho học sinh 
đăng ký chọn 6 tổ hợp môn học 

vào cuối tháng 6.2022 là Trường 
THPT Trưng Vương, đến giờ 
cũng đã tạm dừng để xây lại 
phương án tổ hợp môn. “Thời 
điểm này trường tạm dừng 
để chờ có hướng dẫn của Bộ 
GD&ĐT mới triển khai cho học 
sinh đăng ký lại”, Hiệu trưởng 
Đỗ Kim Hảo nói.

Những “cảnh báo sớm”
Việc xuất hiện tổ hợp môn 

học lựa chọn đồng nghĩa với 
việc ngay từ lớp 10 năm học 
tới, học sinh và các bậc phụ 
huynh đã phải xác định và định 
hướng nghề nghiệp tương lai. 
Điều này khiến rất nhiều phụ 
huynh băn khoăn, lo lắng vì 
nếu chọn sai sẽ ảnh hưởng đến 
định hướng tương lai của con. 

Chưa kịp vui mừng vì con 
trúng tuyển vào Trường THPT 
Trưng Vương, chị Nguyễn 
Thúy Thanh (ở phường Quang 
Trung, Quy Nhơn) tỏ ra lo lắng 
khi phải cùng với con “đau 
đầu” đưa ra quyết định lựa 
chọn tổ hợp môn học lớp 10.  
“Nếu đăng ký cho con tổ hợp 
khoa học tự nhiên, sau này 
trường hợp không theo được 
còn có thể đổi qua tổ hợp xã 
hội; còn nếu học tổ hợp xã hội 
thì rất khó để quay sang khối 
tự nhiên bởi kiến thức nặng 
về tư duy, tính toán. Chưa kể, 
còn phải cân nhắc xem chọn 
nghề nào hợp với khả năng của 
con và có thể đáp ứng nhu cầu 
xã hội trong vài năm tới hay 
không”, chị Thanh bày tỏ.

Liên quan đến vấn đề này, 
theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT 
về việc triển khai chương trình 
giáo dục trung học năm học 
2022 - 2023, Sở GD&ĐT có 
Hướng dẫn số 1045/SGDĐT-
GDTrH, theo đó hướng dẫn mỗi 
trường THPT xây dựng một số 
tổ hợp môn học lựa chọn vừa 
đáp ứng nhu cầu của học sinh 
vừa bảo đảm phù hợp với điều 
kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở 
vật chất, thiết bị dạy học của 
nhà trường. Trường hợp đặc 
biệt, học sinh có nguyện vọng 
chuyển đổi môn học lựa chọn, 
hiệu trưởng xem xét quyết định 
và báo cáo Sở GD&ĐT.

Tuy vậy, theo ông Trần Ngọc 
Hải, Phó Hiệu trưởng Trường 
THPT số 1 Phù Cát, việc điều 
chỉnh môn học lựa chọn cho 
học sinh kéo theo nhiều vấn 
đề. Ngoài chuyện phải bổ sung 
lại kiến thức từ đầu của môn 
học bị bỏ lỡ của học sinh, việc 
quản lý của trường cũng phức 
tạp khi vướng quy định về số 
lượng học sinh từng lớp.

Ông Đỗ Kim Hảo cũng có 
chung nỗi trăn trở, bởi học sinh 
đã chọn tổ hợp môn nhưng 
không còn cảm thấy phù hợp 
và có nguyện vọng chọn lại 
không phải là ít, khi đó nảy 
sinh vấn đề rất lớn trong giải 
quyết. Đồng thời, ông cũng nêu 
một vấn đề đáng lưu tâm, đó là 
khi mỗi trường có phương án 
chọn tổ hợp môn khác nhau, 
trong trường hợp học sinh 
chuyển trường vì lý do nào đó 
sẽ không đơn giản. “Rất nhiều 
vấn đề được dự lường là khó 
khăn, đòi hỏi Bộ GD&ĐT, Sở 
GD&ĐT sớm có hướng dẫn cụ 
thể cho các trường chủ động 
triển khai”, ông Hảo bày tỏ.

MAI HOÀNG

Phụ huynh và học sinh phải cân nhắc thật kỹ trước khi chọn 
tổ hợp môn. Việc lựa chọn phải căn cứ vào năng lực, sở thích và định 
hướng nghề nghiệp sau này. Bởi khi đã chọn, các em phải theo học 
suốt ba năm THPT, việc chuyển đổi lớp trong quá trình học sẽ gây 
xáo trộn công tác tổ chức lớp học cũng như tăng gánh nặng học tập 
cho các em khi phải học bù kiến thức của tổ hợp khác”. 

Ông  TRẦN NGỌC ANH, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Phù Mỹ

“

Ông Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Phù 
Cát, tư vấn môn học tổ hợp cho phụ huynh học sinh. Ảnh: M.H

Học sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 cần cân nhắc kỹ khi 
chọn tổ hợp môn học.                                                                    Ảnh: M.H

Bài 2: Liệu có được chọn 
môn tự chọn...
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Ở đâu khó, có bộ đội
Gần 1 tuần qua, hơn 80 cán bộ, 

chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh và Trung 
tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 
đã đóng quân ở xã miền núi Vĩnh An 
(huyện Tây Sơn) để giúp địa phương 
hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới (NTM).

Ngay sau khi đặt chân đến xã, bộ 
đội đã bắt tay ngay vào công việc. Mặc 
cho nắng như đổ lửa, mưa giông thất 
thường, những người lính vẫn hăng 
say lao động. Thượng tá Đỗ Ngọc Sơn, 
Chính ủy Trung tâm Huấn luyện quân 
sự quốc gia 2, cho biết: “Thực hiện 
phong trào “Quân đội chung sức xây 
dựng NTM”, hằng năm, đơn vị đều 
phối hợp với chính quyền một số địa 
phương để thực hiện công tác dân vận 
gắn với việc xây dựng NTM. Riêng 
trong 10 ngày làm công tác dân vận 
tại xã Vĩnh An, chúng tôi đã tổ chức 
giúp dân gặt lúa, nạo vét được 5 km 
kênh mương nội đồng, dọn vệ sinh  
5 km đường liên thôn, liên xã và đào 
10 hố để xây nhà vệ sinh”.

Để công việc đạt hiệu quả, nội 
dung, hoạt động hỗ trợ xây dựng NTM 
được tiến hành trên cơ sở nhu cầu thực 
tiễn, sự thống nhất giữa đơn vị quân 
đội và chính quyền địa phương với 
phương châm “khó ở đâu, gỡ ở đó”. 
Đối với lực lượng của Bộ CHQS tỉnh, 
qua gần 1 tuần ra quân, hơn 50 cán bộ, 
chiến sĩ đã hoàn thành hơn 80% đầu 
việc theo kế hoạch đặt ra. Trung tá 
Trần Văn Quân, Trưởng Ban Dân vận 
Bộ CHQS tỉnh, thông tin: “Chúng tôi 
sẽ phấn đấu giúp 80 hộ dân trong xã 
đào 160 hố ga nhà vệ sinh tự hủy; sửa 
chữa, phát quang 4 km đường giao 
thông; nạo vét 4 km kênh mương bị bồi 
lấp; tổng dọn vệ sinh, trồng cây xanh 
ở các tuyến đường trung tâm của xã”.

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 
TP Quy Nhơn năm 2022 có đề mục 
“Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn 
sàng chiến đấu; chuyển địa phương 
vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức 
chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng 
thủ”. Dự kiến cuộc diễn tập sẽ diễn ra 
từ ngày 10 - 12.8.

Để cuộc diễn tập đạt được mục 
đích, yêu cầu đề ra, ngay sau khi nhận 
được Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về nhiệm vụ diễn tập KVPT, Thành 
ủy, UBND TP Quy Nhơn đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ 
thống chính trị vào cuộc với tinh thần 
quyết tâm cao nhất. Ban Chỉ đạo diễn 
tập thành phố cũng thành lập các tiểu 
ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên 
các tổ giúp việc. 

Thượng tá Nguyễn Khắc Nhất, 
Chính trị viên Ban CHQS TP Quy 
Nhơn, cho biết: “Công tác rà soát 

Thắm tình 
quân dân

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 
27.7.2022), đoàn quân y BĐBP tỉnh 
cùng lực lượng y tế địa phương tổ 
chức khám bệnh cho người dân ở 
nhiều vùng thuộc khu vực biên giới 
biển. Trong các chuyến về cơ sở, mỗi 
cán bộ quân y BĐBP tỉnh luôn nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, góp phần 
thực hiện hiệu quả chương trình 
quân, dân y kết hợp đã ký kết giữa 
BĐBP tỉnh và Sở Y tế. 

Bộ đội về làng 
Công tác dân vận là cầu nối để bộ đội  
gắn kết, đồng hành và hỗ trợ địa 
phương, nhân dân ở miền núi, vùng sâu 
vùng xa một cách thiết thực.

Với sự hăng say, nhiệt tình của bộ 
đội, nhiều tuyến đường Vĩnh An như 
được “thay áo mới”. Chủ tịch UBND 
xã Vĩnh An Đinh Hoang Bình chia sẻ: 
“Vĩnh An mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí xây 
dựng NTM. Chỉ trong thời gian ngắn, bộ 
đội đã giúp địa phương thực hiện được 
nhiều phần việc liên quan đến các tiêu 
chí NTM. Bộ đội đã không ngại khó, 
ngại khổ khi làm nhiệm vụ; gần gũi, liên 
hệ mật thiết với chính quyền, xây dựng 
tình quân dân thêm bền chặt”.

Đi dân nhớ, ở dân thương
Bên cạnh việc hỗ trợ xã Vĩnh An 

thực hiện các phần việc xây dựng 
NTM, bộ đội còn hỗ trợ các gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 
Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc 
gia 2 đã hỗ trợ vật nuôi cho 1 cựu quân 
nhân, sửa nhà cho 1 gia đình chính 
sách, tặng quà cho gia đình chính sách, 
học sinh nghèo với tổng trị giá trên  
50 triệu đồng. Bộ CHQS tỉnh cũng tặng 
50 suất quà, trao 5 con bò tạo sinh kế 
và sửa chữa nhà cho 3 hộ chính sách, 

hộ nghèo.
Những chàng lính trẻ vốn dĩ chỉ 

biết thao trường bỗng chốc trở thành 
“thợ nề bậc cao”. Những phần việc 
phức tạp như: Đóng trần, lát gạch 
men, làm mái hiên, bắt điện... được 
bộ đội thực hiện rất chỉn chu. Căn nhà 
của thương binh Đinh Thị Thái (làng  
Giọt 1) được sửa chữa lại mới tinh chỉ 
sau vài ngày. Bà Thái phấn khởi chia 
sẻ: “Có bộ đội về giúp, làng xóm rộn 
ràng, đường sá khang trang, sạch đẹp 
hơn. Tôi còn được hỗ trợ sửa nhà, vui 
không lời nào tả nổi. Tình cảm này tôi 
không bao giờ quên”.

Cùng chung tâm trạng, bà Đinh 
Thị An (làng Giọt 2, một trong các hộ 
được hỗ trợ bò giống) nói rằng bộ đội 
ai cũng gần gũi, nhiệt tình với bà con. 
Bà An khẳng định chắc nịch: “Tôi sẽ cố 
gắng cho bò ăn uống đầy đủ để sang 
năm khi bộ đội lên thì bò mang thai 
hoặc sinh bê con rồi. Đây là sinh kế 
bền vững để gia đình có điều kiện cải 
thiện thu nhập, nâng cao đời sống”.

HỒNG PHÚC

Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 hỗ trợ con giống, giúp người dân xã miền núi Vĩnh An phát 
triển kinh tế.                                                                                                                                                                             Ảnh: H.PHÚC

Quân y BĐBP tỉnh khám bệnh cho người dân 
ở xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn.                        Ảnh: C.C 

Trong đợt này, quân y BĐBP tỉnh 
đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 
cho hơn 500 người dân thuộc gia đình 
liệt sĩ, thương binh, đối tượng chính 
sách và hộ nghèo ở các xã thuộc khu 
vực biên giới biển của tỉnh, với số tiền 
thuốc hơn 60 triệu đồng. 

Bà Đỗ Thị Thặn (ở xã Hoài Mỹ, TX 
Hoài Nhơn) chia sẻ: “Tôi đi lại khó 
khăn, đoàn quân y BĐBP tỉnh về tận 
nơi khám bệnh, cấp thuốc, tôi và bà 
con ở đây cảm thấy rất vui. Chú bộ đội 
khám bệnh nhiệt tình và chu đáo lắm”.

Còn ông Huỳnh Quyết Sự (ở xã 
Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) cho hay: 
“Tôi bị ảnh hưởng chất độc da cam, 
bị tiểu đường, được các anh quân y 
khám rất kỹ, hướng dẫn rất tận tình”.

Theo thượng úy, bác sĩ Hoàng Văn 
Đức, Trợ lý Quân y, Phòng Hậu cần 
BĐBP tỉnh, trong thời gian tới, quân y 
BĐBP tỉnh sẽ cố gắng tham mưu cho Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên 
phòng ở các vùng trọng điểm thường 
xuyên tổ chức chăm sóc sức khỏe, khám 
bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 
nhân dân, phát huy tinh thần quân dân  
đoàn kết gắn bó.                    CÔNG CƯỜNG

TP Quy Nhơn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT 
Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP Quy Nhơn 
đang tích cực hoàn thiện các bước cuối cùng trong công 
tác chuẩn bị, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập 
năm 2022.

chuẩn bị hệ thống văn kiện phục vụ 
cho diễn tập được đơn vị tập trung 
cao độ. Từng bộ phận theo chức năng 
đã chủ động kiểm tra, chấn chỉnh, bổ 
sung hệ thống văn kiện trong các trạng 
thái theo quy định để phục vụ công tác 
diễn tập đạt chất lượng cao. Đến nay, 
đơn vị đã hoàn chỉnh được hơn 90% 
văn kiện các loại, đảm bảo sát với yêu 
cầu, chức năng, nhiệm vụ”.

Sau khi Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh 
tổ chức tập huấn cụ thể các nội dung 

về diễn tập KVPT cho khung diễn tập 
của thành phố, Ban Chỉ đạo diễn tập 
TP Quy Nhơn cũng đã khẩn trương 
xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi 
dưỡng, huấn luyện bổ sung các lực 
lượng tham gia diễn tập theo từng 
chuyên ngành và cương vị, chức trách 
được giao. Đối với cơ sở vật chất phục 
vụ diễn tập, các lực lượng của Ban 
CHQS thành phố cũng đang hoàn 
thiện những công đoạn cuối cùng của 
hệ thống hầm hào, công sự trận địa 

tại khu căn cứ chiến đấu giả định ở 
phường Bùi Thị Xuân.

Nội dung thực binh trong diễn tập 
KVPT TP Quy Nhơn năm 2022 sẽ có đề 
mục “Đại đội bộ binh tiến công địch đổ 
bộ đường không”. Hiện nay, hơn 120 
cán bộ, chiến sĩ, quân nhân dự bị, dân 
quân tự vệ thành phố cũng đang tích 
cực tham gia huấn luyện để diễn tập 
thực binh bắn đạn thật đúng ý định, 
đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

Có thể thấy, khối lượng công việc 
chuẩn bị cho diễn tập KVPT TP Quy 
Nhơn rất lớn, đòi hỏi Ban Chỉ đạo diễn 
tập KVPT thành phố phải tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 
một cách quyết liệt, hiệu quả mới hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng 
tá Tô Bắc - Chỉ huy trưởng Ban CHQS, 
Phó Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT TP 
Quy Nhơn - nhìn nhận: “Công tác 
chuẩn bị càng chu đáo, chặt chẽ thì 
chất lượng, hiệu quả diễn tập KVPT 
càng được nâng lên. Mọi công tác 
chuẩn bị sẽ được thành phố tiến hành 
một cách chặt chẽ, khoa học, kỹ lưỡng 
nhằm đáp ứng tốt cho từng nội dung 
của diễn tập”.

XUÂN NHÂM

Ban Chỉ đạo diễn 
tập KVPT TP Quy 
Nhơn kiểm tra 
và động viên các 
lực lượng đang 
thi công khu căn 
cứ chiến đấu giả 
định phục vụ 
diễn tập. 
Ảnh: K.N
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Bình Định

Đến nay, trên địa bàn huyện 
Phù Cát có 9 loại mô hình bảo 
vệ ANTT, với 98 đơn vị thực 
hiện. Theo đánh giá của CA 
huyện, thời gian qua, các mô 
hình đã phục vụ tốt công tác 
đấu tranh phòng, chống tội 
phạm. Trong đó, các mô hình 
nổi bật như: “Tiếng mõ an 
ninh” ở xã Cát Hiệp; “Họ đạo 
tự quản về ANTT” xóm Hiệp 
Sở, thôn Đại Khoan, xã Cát 
Lâm; “Khu dân cư an toàn về 
PCCC” ở thôn An Quang Đông, 
xã Cát Khánh; “Zalo an ninh” 
tại xã Cát Tài. 

Đặc biệt là mô hình “Camera 
an ninh” đã được triển khai rộng 
khắp trên địa bàn 18/18 xã, thị 
trấn, với 156 điểm, 382 camera, 
giúp lực lượng CA phát hiện, 
điều tra, xử lý, ngăn chặn tội 
phạm và các vụ vi phạm pháp 
luật có hiệu quả.

Thượng tá Võ Ngọc Huynh, 
Phó trưởng CA huyện Phù Cát, 
cho hay: Triển khai thực hiện các 
mô hình bảo vệ ANTT, cấp ủy, 
chính quyền từ huyện đến xã 
đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 
chú trọng phát huy hiệu quả từ 
những cách làm hay, sáng tạo. 
Từ đó nhân rộng các mô hình, 
huy động sức dân trong công 
tác đấu tranh phòng, chống tội 
phạm và các tệ nạn xã hội. 

Công tác củng cố, nhân 
rộng và xây dựng các mô hình 
tự quản về ANTT tiếp tục được 
quan tâm thực hiện. Qua quản 
lý, theo dõi, các mô hình thường 
xuyên duy trì và nâng cao hiệu 
quả hoạt động, phục vụ tốt công 
tác phòng ngừa, phát hiện, đấu 
tranh và ngăn chặn các loại tội 
phạm, các hành vi vi phạm pháp 
luật cũng như phát động, lan tỏa 
phong trào bảo vệ an ninh Tổ 
quốc trong toàn dân. 

Lực lượng CA huyện đã 
tham mưu xây dựng mới 3 mô 
hình phòng, chống tội phạm tại 
các trường học, cơ quan, DN. 
Phối hợp nhân rộng mô hình 

Phù Cát phát huy hiệu quả các 
mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Phù Cát ngày càng đi vào chiều sâu, được cụ thể hóa bằng 
nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả; thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần đem lại môi trường sống 
bình yên.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, CA huyện Phù Cát đã phối 
hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào 
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 79 điểm, có trên 5.300 lượt 
người tham dự; phối hợp tổ chức 22 buổi tuyên truyền về các 
quy định của pháp luật cho 7.160 lượt người, cấp phát 400 tờ 
rơi tuyên truyền. 

Bên cạnh đó, lực lượng CA đã phối hợp với Trung tâm VH-
TT&TT huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn phát sóng hàng 
trăm lượt tin, bài về đảm bảo ANTT, PCCC&CHCN và đảm bảo 
trật tự ATGT. Cấp phát 800 áp phích, 500 tờ rơi về trật tự ATGT 
cho người tham gia giao thông và tại các khu dân cư. Phối hợp 
với Hội LHPN huyện tổ chức Hội thi “Nâng cao hiệu quả thực thi 
pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”, kết hợp tuyên truyền cho hàng 
trăm lượt người tham dự. 

“Thắp sáng điện đường”, lắp 
đặt mới 124 bóng điện chiếu 
sáng trên 5 km đường; giao 
cho các đoàn thể ở xã quản lý 
3 đoạn đường dài 4,5 km. Sử 
dụng hiệu quả hệ thống camera 
giám sát giao thông, trích xuất 
hình ảnh, phục vụ xử phạt 26 
trường hợp vi phạm về trật tự 
ATGT, giải quyết 4 vụ va chạm 
giao thông, TNGT và điều tra 
làm rõ 6 vụ trộm cắp tài sản.

Tại xã Cát Lâm, nhờ nhân 
rộng các mô hình trong phong 
trào Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, tình hình ANTT tại 
địa phương thời gian qua luôn 
được giữ ổn định, tạo môi 
trường thuận lợi cho phát triển 
KT-XH. Chủ tịch UBND xã Cát 
Lâm Trương Ngọc Hạnh cho 
hay: Các mô hình phát huy hiệu 
quả trên địa bàn xã như: Họ 
đạo Cây Rỏi, thôn Đại Khoan 
tự quản ANTT; CCB thôn An 
Điềm tự quản ANTT; “5 quản - 
2 hòa giải” ở xóm Hiệp Ba Đông, 
thôn Đại Khoan...

Đáng chú ý, UBND xã Cát 

Lâm đã quan tâm đầu tư kinh 
phí và huy động nguồn đóng 
góp từ nhân dân hơn 265 triệu 
đồng để lắp đặt 17 camera an 
ninh tại 7 vị trí giao cắt tiềm 
ẩn phức tạp về ANTT và ATGT 
trên địa bàn. Từ hệ thống 
camera, đã giúp cơ quan chức 
năng theo dõi, trích xuất hình 
ảnh để điều tra làm rõ nhiều vụ 
án, góp phần giữ vững an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã 
hội tại địa phương. 

Ông Lê Văn Trọng, người 
dân ở thôn Đại Khoan, xã Cát 
Lâm, nhận xét: “Từ khi thực 
hiện mô hình camera an ninh, 
tình hình ANTT ở xã có nhiều 
chuyển biến tích cực. Tình trạng 
trộm cắp, vi phạm trật tự ATGT, 
đánh bạc giảm hẳn, người dân 
rất phấn khởi”.                  N. QUÝ

CA huyện Phù Cát tuyên truyền phòng, chống ma túy cho ĐVTN trên địa bàn xã Cát Khánh.                                                        Ảnh: P. BÌNH

Thời gian qua, thực hiện Đề 
án thí điểm hoạt động xe chạy 
bằng năng lượng điện phục 
vụ khách tham quan, du lịch 
trong khu vực hạn chế trên địa 
bàn TP Quy Nhơn, một số DN 
đã đầu tư mua sắm xe điện 4 
bánh đưa vào hoạt động dịch 
vụ. Xe điện với ưu điểm thân 
thiện với môi trường, không 
gây tiếng ồn, tốc độ di chuyển 
thấp tạo cảm giác an toàn, phù 
hợp với sự phát triển du lịch, 
bước đầu được đông đảo du 
khách và người dân hưởng 
ứng, đồng thuận. 

Tuy nhiên, qua thời gian 

hoạt động, nhất là sau khi 
dịch Covid-19 được khống 
chế, lượng khách du lịch đến 
tham quan, nghỉ dưỡng tăng 
cao, hoạt động của các xe điện 
4 bánh trên địa bàn TP Quy 
Nhơn diễn ra khá lộn xộn, tạo 
hình ảnh không đẹp đối với  
du khách. 

Các DN kinh doanh dịch 
vụ xe điện để xảy ra các vấn 
đề như: Lái xe vận chuyển 
hành khách ngoài khung giờ 
quy định; chạy không đúng lộ 
trình, phạm vi tuyến đường 
quy định; đậu đỗ, đón trả 
khách không đúng nơi quy 

định; chở khách vượt quá số 
người cho phép, vi phạm các 
quy định về ATGT…

Để chấn chỉnh tình trạng 
xe điện vi phạm trật tự ATGT, 
Thanh tra Sở GTVT đã mở đợt 
cao điểm tập trung kiểm tra, xử 
lý từ ngày 15.7 đến nay. Ông 
Nguyễn Quả, Chánh Thanh tra 
giao thông, cho biết: Qua hơn 
1 tuần ra quân xử lý, Thanh tra 
giao thông đã lập biên bản xử 
phạt vi phạm hành chính 12 
trường hợp, xử phạt với tổng 
số tiền hơn 26 triệu đồng. Các 
lỗi vi phạm bị xử lý chủ yếu 
gồm: Dừng, đỗ xe không đúng 

nơi quy định; vận chuyển hành 
khách không đúng hành trình; 
niêm yết hành trình trên xe 
không đúng quy định; không 
niêm yết giá cước trên xe; 
chở khách vượt quá số người  
cho phép…

Theo ông Nguyễn Quả, 
trong thời gian tới, Thanh 
tra giao thông tiếp tục tuyên 
truyền, yêu cầu các lái xe điện 
4 bánh chấp hành nghiêm các 
quy định về ATGT; đồng thời 
thường xuyên tuần tra, xử lý 
nghiêm các DN, lái xe vi phạm 
trật tự ATGT.

N. HÂN  

Tập trung kiểm tra, xử lý xe điện 4 bánh vi phạm trật tự ATGT

(BĐ) - Cơ quan CSĐT CA  
TX An Nhơn cho biết vừa bắt 
giữ người trong trường hợp 
khẩn cấp và quyết định tạm giữ 
4 đối tượng ở huyện Phù Cát 
về hành vi trộm cắp cây cảnh, 
gồm: Lê Gia Hiệp (SN 1998, ở 
xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn; 
hiện trú tại thị trấn Ngô Mây), 
Nguyễn Khắc Được (SN 1993, 
ở xã Cát Hanh), Nguyễn Huy 
Thanh (SN 2000, ở xã Cát Lâm), 
Trần Văn Tưởng (SN 1995, ở xã 
Cát Tường).

Qua đấu tranh, cơ quan chức 
năng xác định nhóm đối tượng 
này thực hiện 7 vụ trộm cắp tài 
sản khác trên địa bàn TX An 
Nhơn trước đó; đã tiến hành 
thu hồi 32 cây cảnh (phần lớn 
là mai cảnh) để trả lại cho người 
bị mất.

Vụ việc đang được cơ quan 
chức năng tiếp tục xác minh, 
điều tra mở rộng để xử lý.

GIA NGUYỄN  

(BĐ) - CA TX An Nhơn đã 
bắt giữ đối tượng truy nã đặc 
biệt nguy hiểm là Cao Vũ Cầu 
(SN 1998, ở khu phố Chánh 
Thạnh, phường Nhơn Hưng). 
Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 
18.2, sau khi ăn nhậu, Cầu về 
nhà quậy phá, gây mất ANTT 
trong gia đình. Lúc này, ông 
Nguyễn Đình Chiến (cậu ruột 
Cầu) đến khuyên can, Cầu lấy 
dao chém và đâm nhiều nhát 
vào người ông Chiến, gây 
thương tích 61%. Sau khi gây án, 
Cầu bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 23.6, Cơ quan CSĐT 
CA TX An Nhơn ra quyết định 
truy nã đối với Cao Vũ Cầu về 
tội cố ý gây thương tích, đồng 
thời xác lập chuyên án để đấu 
tranh truy bắt Cầu.

GIA KHƯƠNG

 (BĐ) - Ngày 24.7, CA huyện 
Vân Canh cho biết đơn vị đã ra 
quyết định bắt giữ người trong 
trường hợp khẩn cấp về tội 
cướp giật tài sản đối với đối 
tượng Đinh Ngọc Huy (SN 2003, 
ở làng Suối Đá, xã Canh Hiệp) 
và Lương Văn Hùng (SN 2005, 
ở làng Hà Lũy, xã Canh Thuận).

Trước đó, khoảng 12 giờ 
ngày 23.7, bà L.T.H.L. (xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh) điều 
khiển xe máy trên QL 19C, khi 
đến địa bàn xã Canh Hiển thì bị 
Huy và Hùng chạy xe máy cùng 
chiều ép đầu xe, giật túi xách 
của bà L. để phía trước. Trong 
túi có các giấy tờ tùy thân, tiền 
mặt, điện thoại di động, trị giá 
gần 10 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, 
CA huyện đã nhanh chóng bố 
trí lực lượng rà soát, xác minh, 
đến khoảng 21 giờ ngày 23.7 đã 
bắt gọn 2 đối tượng trên tại làng 
Hà Lũy, xã Canh Thuận.  K.ANH

Triệt phá băng 
trộm cây cảnh

Bắt giữ đối tượng 
truy nã

Tạm giữ hình sự  
2 đối tượng  
cướp giật
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Bình Định

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ, chiều 25.7, tại 
Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu mẹ 
Việt Nam anh hùng, thân nhân gia 
đình liệt sĩ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt 
sĩ Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo một số  
bộ, ngành.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày 
tỏ xúc động và gửi lời thăm hỏi ân 
cần, những tình cảm thân thiết cùng 
lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các mẹ 
Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh 
binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các cán 
bộ, hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ  
Việt Nam.

Chủ tịch nước nêu rõ, dù chiến tranh 
lùi xa gần 50 năm nhưng ở từng địa 
phương, gia đình vẫn nhiều nỗi đau, 
mất mát. Cả nước đã có 1,2 triệu liệt sĩ, 
hiện tại còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy 
hài cốt, chưa xác định được danh tính. 
Phát huy đạo lý truyền thống “Uống 
nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người 
trồng cây”, 75 năm qua, Đảng, Nhà nước 
đã ban hành nhiều chủ trương, chính 
sách, pháp luật về ưu đãi đối với người 
có công; chi nguồn ngân sách lớn để tìm 
kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng 
các nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng 
nhà ở cho người có công có hoàn cảnh 
khó khăn…

Nhấn mạnh công tác chăm sóc, hỗ 
trợ người có công cần sự chung tay toàn 
xã hội, Chủ tịch nước đánh giá cao việc 
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tích 
cực vận động nguồn lực xã hội, hỗ trợ 
tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ 
còn thiếu thông tin bằng phương pháp 
thực chứng và giám định ADN, qua đó 

Nỗ lực hơn nữa, thực hiện nhiều hơn
    các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

đã trả lại tên cho hơn 750 liệt sĩ; tặng hơn 
800 nhà tình nghĩa, chăm sóc nhiều mẹ 
Việt Nam anh hùng, tặng hơn 2.300 sổ 
tiết kiệm và tổ chức khám chữa bệnh, 
cấp thuốc miễn phí cho gần 24.000 lượt 
người có công…

Cho rằng sự tri ân của toàn xã hội 
chính là nguồn động viên to lớn đối với 
những mất mát, hy sinh của các thế hệ 
đi trước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, cả 
hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong 
đó có Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt 
Nam cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, thực 
hiện nhiều hơn các hoạt động đền ơn, 
đáp nghĩa. Trong đó, Chủ tịch nước tán 

thành với Hội là đẩy nhanh việc tìm 
kiếm và xác định ADN các hài cốt liệt 
sĩ. Chính quyền địa phương các cấp cần 
quán triệt thực hiện cho được tinh thần 
bảo đảm đời sống các gia đình người 
có công, gia đình chính sách bằng hoặc 
cao hơn mức bình quân chung của  
địa phương.

Chủ tịch nước mong muốn trong thời 
gian tới, Hội tiếp tục đổi mới phương 
thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động chăm lo nhiều hơn nữa 
đến công tác tri ân; là cầu nối giữa gia 
đình liệt sĩ với Đảng, Nhà nước, là địa 
chỉ tin cậy của các gia đình liệt sĩ.

(Theo NDO)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu.                                                                                                Ảnh: TTXVN

Ngày 25.7, Văn phòng Chính phủ đã 
có Công văn số 4648/VPCP-KTTH về 
việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại 
thuế, phí.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính tại văn bản số 240/LĐCP ngày 
18.7.2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Minh Khái giao:

Bộ Tài chính khẩn trương nghiên 
cứu, đề xuất giảm các loại thuế, phí liên 
quan đến xăng dầu, tiêu dùng, nhất là 
các loại thuế làm tăng chi phí đầu vào 
cho sản xuất, kinh doanh... để giảm chi 
phí, giảm giá thành sản phẩm, phục vụ 
cạnh tranh xuất khẩu và kinh doanh, 
góp phần kiềm chế lạm phát, hỗ trợ 
chính sách tiền tệ... cho cả trước mắt 
và trung hạn; báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ trước ngày 30.7.2022.

(Theo LĐO)

Nghiên cứu giảm  
các loại thuế, phí  
liên quan đến xăng 
dầu, tiêu dùng

Nhà máy điện rác Sóc Sơn, công suất 
xử lý 4.000 tấn rác khô mỗi ngày, bắt 
đầu vận hành sáng 25.7, sau nhiều lần 
trì hoãn.

Lúc 8 giờ 5 phút, tổ máy số 1, công 
suất 15MW, đã hòa lưới điện quốc gia 
thành công. Với việc vận hành tổ máy số 
1, mỗi ngày sẽ có 1.000 tấn rác tươi được 
đốt phát điện, bằng 1/7 lượng rác phát 
sinh mỗi ngày của TP Hà Nội.

Tổ máy số 2 cũng đã hoàn thành tất 
cả bước hiệu chỉnh kỹ thuật, đang chờ 
cấp phép vận hành. Các lò đốt còn lại 
số 3, 4, 5 cũng đã được hiệu chỉnh thành 
công, có thể hoạt động khi được phép.

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn 
nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải 
Nam Sơn, được UBND TP Hà Nội chấp 
thuận chủ trương từ cuối năm 2017, tổng 
đầu tư 7.000 tỷ đồng.

Đây được xem là nhà máy đốt rác lớn 
nhất Việt Nam với công suất xử lý 4.000 
tấn rác khô, tương đương gần 5.500 tấn 
rác ướt, mỗi ngày. Dự kiến, với 4.000 
tấn rác được đốt, lượng điện phát ra là 
75 MW. Trong đó, lượng điện được tái 
sử dụng là 15 - 20%; còn lại nhà máy đã 
ký hợp đồng bán điện với Tổng công ty 
Điện lực Việt Nam.

 (Theo EVN)

Nhà máy điện rác lớn 
nhất nước vận hành

Phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy điện rác 
Sóc Sơn.

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao 
động nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay 
trong 4 ngày từ ngày 1.9 đến hết ngày 4.9.

Theo điều 112 Bộ luật lao động 2019, 
người lao động được nghỉ Quốc khánh 
2 ngày, ngày 2.9 và 1 ngày liền kề trước 
hoặc sau. Nếu những ngày nghỉ này 
trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, người 
lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Do ngày 2.9.2022 là thứ Sáu nên cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao 
động trong các cơ quan hành chính, sự 
nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội và người lao động làm việc 
tại các cơ sở có chế độ nghỉ 1 - 2 ngày/
tuần (thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần) sẽ 
nghỉ 2 ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ. 

Tổng cộng, người lao động nghỉ từ 
ngày 1.9 đến ngày 4.9.

Hướng dẫn nêu rõ, cơ quan, tổ chức 
không thực hiện lịch nghỉ Quốc khánh 
2.9 cố định thì bố trí lịch nghỉ cho người 
lao động phù hợp.

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019, 
người lao động nếu làm thêm giờ, làm 
việc ban đêm vào Quốc khánh 2.9 được 
hưởng ít nhất 300% lương, chưa bao 
gồm tiền lương làm việc ngày này.

(Theo TTO)

Nghỉ Quốc khánh 4 ngày, làm thêm giờ hưởng ít nhất  
300% lương

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn 
phòng kiêm người phát ngôn Bộ CA tối 
25.7 xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra 
đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối 
với 6 bị can gồm: 

Nguyễn Mai Anh (SN 1976, quê 
Quảng Ninh), chuyên viên Vụ Quan hệ 
quốc tế, Văn phòng Chính phủ; Ngô 
Quang Tuấn (SN 1984, quê Hà Nội), 
chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ 
GTVT; Trần Văn Dự (SN 1961, quê Thái 
Bình), nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản 
lý xuất nhập cảnh, Bộ CA; Vũ Sỹ Cường 
(SN 1986, quê Hưng Yên), nguyên cán 
bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ CA.

Cả 4 bị can trên bị khởi tố tội nhận 
hối lộ theo điều 354, Bộ luật Hình sự. 

Cơ quan An ninh điều tra còn khởi 
tố, bắt tạm giam Bùi Huy Hoàng (SN 

1988), cán bộ Cục Y tế dự phòng, Bộ 
Y tế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 
Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1979, quê Bắc 
Giang), Phó giám đốc Công ty CP Du 
lịch thương mại Lữ hành Việt về tội đưa 
hối lộ. 

Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ 
quan An ninh điều tra mở rộng điều tra 
vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra 
tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội 
và các tỉnh, thành phố (thường được 
gọi là vụ án về “chuyến bay giải cứu”). 
Ngày 25.7, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ 
CA đã ra quyết định bổ sung quyết định 
khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản”. 

Tại cuộc họp ngày 27.4 tại Hà Nội, 
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Bắt thêm 6 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ  
xảy ra tại Cục Lãnh sự

Các bị can (từ trên xuống, từ trái sang): Trần Văn Dự, 
Ngô Quang Tuấn, Nguyễn Mai Anh, Vũ Sỹ Cường, 
Bùi Huy Hoàng và Nguyễn Tiến Mạnh.     Ảnh: Bộ CA

đã thống nhất bổ sung vụ án vào diện 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, 
chỉ đạo.

(Theo Vietnamnet)
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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.

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 26.7.2022

  

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99004-TS; Công dụng: Khai 
thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Nam Định; Mẫu thiết kế: VM28-03; 
Cơ quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế và DVKT tàu thủy Việt Hàn; Đặc điểm kỹ 
thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 28,00; Ltk,m: 24,30.
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,30; Btk,m: 7,00.
- Chiều cao mạn D,m: 3,10; Chiều chìm d,m: 2,50; Mạn khô f,m: 0,60.
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 139,40; Sức chở tối đa,  

tấn: 70,00. 
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 11,00.
- Máy chính:

TT Ký hiệu Số máy Công suất
(sức ngựa) Nơi chế tạo

1 MITSUBISHI  
(S6R-MPTK) 69060 811 Nhật Bản

MP DOOSAN 651070 282 Hàn Quốc

Cảng đăng ký: Phù Mỹ;
Cơ quan đăng kiểm: Trung tâm đăng kiểm tàu cá;
Cơ quan đăng ký: Chi cục thủy sản Bình Định.
Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
Giá khởi điểm của tài sản: 1.544.375.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 

300.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
30.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, TT Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 

tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 5.8.2022 tại Trụ sở Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 3.8.2022 đến  
16 giờ 30 phút ngày 5.8.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
15 giờ 30 phút ngày 8.8.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương 
thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là 
cá nhân, doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép 
tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá.  

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

Địa chỉ: Lô DC1a - 13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

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, trong mưa giông có 
khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.  
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 32 - 340C; nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và 

giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Sóng  
cao 0.5 - 1.5 m.                           (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

BẢO AN TÍN DỤNG - BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI VAY VỐN 
TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH
Bảo hiểm sức khỏe - bảo hiểm phi nhân thọ được bảo hiểm hằng 

năm với mức phí thấp và quyền lợi mở rộng cho người được bảo hiểm.
Thời gian qua, cùng với đầu tư nguồn vốn tín dụng cho khách hàng 

phát triển sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định đã triển khai sản 
phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng, nhằm chia sẻ, giảm bớt gánh nặng 
tài chính cho khách hàng vay vốn nếu không may gặp rủi ro.

Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành trong thời gian qua, Bảo 
hiểm Agribank (ABIC) đã đồng hành cùng khách hàng và đã chia sẻ 
kịp thời những rủi ro trong cuộc sống của người được bảo hiểm.

Theo số liệu thống kê thực tế thì trong 6 tháng đầu năm 2022, ABIC 
đã chi trả cho gia đình của người được bảo hiểm tại Bình Định cụ thể  
như sau:

Nguyên nhân đặc biệt Số lượng
 khách hàng Số tiền chi trả

Chết do Covid -19 10 846 triệu đồng

Chết do tai nạn 13 981 triệu đồng

Chết do đột quỵ 15 1.135 triệu đồng

Chết do ung thư 17 992 triệu đồng

Và nhiều nguyên nhân khác, trong 6 tháng đầu năm 2022 ABIC đã 
giải quyết chi trả và ước chi trả trên toàn tỉnh là 70 trường hợp với số 
tiền đã chi và sẽ chi là 4.823 triệu đồng.

Sự chia sẻ rủi ro kịp thời là nhiệm vụ cũng là tiêu chí tiên phong của 
Bảo hiểm Agribank.
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Bình Định

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.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp MOVEO, thuộc Công ty TNHH 

MOVEO Bình Định thông báo tuyển sinh học viên học lái xe các hạng B1  
(số tự động), B2 và hạng C. 

Bắt đầu khai giảng từ ngày 24.7.2022 với mức học phí đang ưu đãi. 
Đối tượng tuyển sinh: Dân sự và Bộ đội xuất ngũ. 
Đặc biệt: Trung tâm miễn phí hoàn toàn cho học viên là bộ đội xuất ngũ. 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 

PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MOVEO

Địa chỉ: Lô CC2 Khu CN Nhơn Hội (Khu A), Khu Kinh tế Nhơn Hội,  
xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256. 6555 577 

Email: truonglaimoveo@gmail.com hoặc fanpage: “TRƯỜNG LÁI MOVEO”
Xin trân trọng cảm ơn và đón chào các học viên! 

  

THỨ BA, NGÀY 26.7.2022: TP Quy Nhơn: 6h15-7h45: TBA  
Hoàng Hoa Thám 2. 9h15-17h: Các TBA Đoàn Thị Điểm 1, TBA Đoàn Thị 
Điểm 2. 16h30-18h: TBA Hoàng Hoa Thám 2. 7h15-11h45: Lộ 2 TBA Bùi 
Xuân Phái. 6h30-17h: Công ty TNHH NLSH Tín Nhân và các TBA ĐMT Quang 
Minh Thông và Nam Quang - phường Trần Quang Diệu. 8h-11h: TBA Lâm 
Trường Quy Nhơn - phường Nhơn Phú. TX An Nhơn: 13h30-17h: Lộ 1 
TBA UBND xã Nhơn Phong. H. Phù Cát: 7h50-9h10: Thôn Xuân An - xã Cát 
Tường. 9h20-10h20: Thôn Chánh Liêm Bắc - xã Cát Tường. 13h50-15h10: 
Thôn Chánh Liêm Nam - xã Cát Tường. H. Phù Mỹ: 7h15-9h45: TBA Vĩnh 
Lợi 2 - xã Mỹ Thành. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố Diễn Khánh -  
phường Hoài Đức.

THỨ TƯ, NGÀY 27.7.2022: H. Tuy Phước: 8h-12h: TBA An Lợi 2. TX 
An Nhơn: 5h30-10h10: Các TBA Ngãi Chánh 3, Ga Vân Sơn, KDC Ngãi 
Chánh. H. Phù Cát: 6h-11h: Thôn Thái Bình, Phú Hiệp, Cảnh An, Chánh 
Danh - xã Cát Tài, xã Cát Minh. H. Phù Mỹ: 7h-10h30: Các TBA Gia Vấn, Đá 
Hoàn Cầu, Đá Hoa cương Bảo Thắng - xã Mỹ Hòa. TX Hoài Nhơn: 7h15-
9h15: HTX Đá xây dựng Bình Đê. H. Tây Sơn: 7h15-11h30: TBA Đồng 
Tranh - xã Tây Phú. 

THỨ NĂM, NGÀY 28.7.2022: TX An Nhơn: 5h30-16h30: Khu vực An 
Ngãi, Phò An, Cẩm Văn - phường Nhơn Hưng. H. Phù Cát: 5h50-7h10: TBA 
UBND Cát Lâm - xã Cát Lâm. H. Phù Mỹ: 7h30-15h30: TBA Đông Mỹ Đức - 
TT Bình Dương. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu TTCN Hoài Thanh Tây. 

THỨ SÁU, NGÀY 29.7.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA KS 
Hoàng Anh. 13h45-16h15: TBA Trường ĐH Quy Nhơn. TX An Nhơn: 
7h-16h30: Các TBA Duyên Hải Nam Trung Bộ, May DIAMON, Vạn Thuận 2, 

Tiên Hội. H. Phù Cát: 5h30-15h30: Thôn Tùng Chánh - xã Cát Hiệp. 5h45-
7h50: Các TBA Ba Làng 2, Chánh An, Tân Hóa 3, Vĩnh Long, Cấp nước sinh 
hoạt - xã Cát Hanh. 5h45-17h: Thôn Hòa Đại - xã Cát Hiệp. 15h20-17h: 
Các TBA Ba Làng 2, Chánh An, Tân Hóa 3, Vĩnh Long, Cấp nước sinh hoạt - 
xã Cát Hanh. 13h20-15h10: Thôn Vĩnh Phú - xã Cát Thắng. TX Hoài Nhơn: 
5h30-9h: Khu phố Công Thạnh, Trường Xuân, Trường Xuân Đông, Trường 
Xuân Tây - phường Tam Quan Bắc. H. Vĩnh Thạnh: 7h15-13h30: TBA 
Dốc Tum - TT  Vĩnh Thạnh. 8h45-12h: TBA Đập Định Bình 4 - xã Vĩnh Hảo. 
14h-16h30: Các TBA Vĩnh Giang, TBA Vĩnh Cửu - xã Vĩnh Thịnh.

THỨ BẢY, NGÀY 30.7.2022: TP Quy Nhơn: 8h50-10h10: Khu vực 
dân cư KV8 - phường Bùi Thị Xuân. 10h20-11h45: Công ty Mỹ thuật Tân 
miền Trung - phường Bùi Thị Xuân. TX Hoài Nhơn: 7h-16h: Khu dân cư 
Bạch Đằng, Xử lý nước Bồng Sơn, Kho bạc Nhà nước Hoài Nhơn, Chi cục 
Thuế Hoài Nhơn, Chiếu sáng Quảng Trường, TT Văn Hóa Thể Thao TX Hoài 
Nhơn. 8h30-14h30: Khu phố Bình Chương Bắc - phường Hoài Đức. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 31.7.2022: TP Quy Nhơn: 5h30-12h: Các TBA Nhà 
khám BVĐK tỉnh, Chẩn đoán hình ảnh. 5h30-16h: TBA BVĐK tỉnh. TX Hoài 
Nhơn: 7h-10h: Phường Hoài Hảo, thôn Cự Tài 2 - xã Hoài Phú.

THỨ HAI, NGÀY 1.8.2022: TP Quy Nhơn: 6h45-11h45: TBA Chợ Dinh. 
13h15-17h15: TBA Hùng Vương 2.

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. 

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 30/2022 từ ngày 26.7.2022 đến ngày 1.8.2022
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Bình Định

Ngày 25.7, Ủy viên phụ trách y tế và 
an toàn thực phẩm của Liên minh châu 
Âu (EU) - bà Stella Kyriakides cho rằng 
các nước thành viên EU nên lập tức triển 
khai các công tác chuẩn bị ứng phó nguy 
cơ bùng dịch Covid-19 trong mùa Đông 
và mùa Thu.

Theo bà Stella Kyriakides, đại dịch 
Covid-19 vẫn đang hiện hữu và có 
những dấu hiệu đáng lo ngại và “ngày 
càng gia tăng” về các đợt bùng phát 
mới của dịch bệnh tại một số quốc gia. 
Bà nêu rõ: “Trong hai tháng qua, chúng 
tôi đã chuẩn bị cho những đợt dịch mới 
có thể xuất hiện trong mùa Thu và mùa 
Đông, nhận thức đầy đủ rằng sẽ không 
thể để cho làn sóng tiếp theo của đại 
dịch tạo thêm gánh nặng cho nền kinh 
tế hoặc xã hội của chúng ta, đặc biệt là 
vào thời điểm mà chúng ta đang chịu 
ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine, 
cũng như tình hình lạm phát”.

Theo bà Kyriakides, Ủy ban châu 
Âu đã yêu cầu các quốc gia thành viên 
đẩy nhanh các chiến dịch tiêm liều tăng 
cường của vắc xin ngừa Covid-19, hiện 
đang thực hiện đối với những người 

EU khuyến cáo về nguy cơ bùng phát 
dịch Covid-19 trong mùa Đông

trên 60 tuổi và các nhóm đối tượng dễ 
bị tổn thương. Bà nhấn mạnh: “Những 
tháng này nên được tập trung cho công 
tác chuẩn bị. Như vậy, hệ thống y tế của 

chúng ta sẽ sẵn sàng cho các làn sóng 
mới có thể xảy đến, và rất có thể sẽ xảy 
ra trùng thời điểm với bệnh cúm mùa”.

(Theo TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Auckland, New Zealand.     Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu về sinh sản của Trung Quốc 
được công bố vào cuối ngày 24.7 cho 
thấy số trẻ mới sinh trong năm 2021 
đạt mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ 
ở một số tỉnh của nước này.

Global Times cho biết lần đầu tiên 
sau gần 60 năm, số lượng ca sinh ở tỉnh 
Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, đã 
giảm xuống dưới mức 500 nghìn ca. 
Tỉnh Quảng Đông là địa phương duy 
nhất có hơn 1 triệu ca sinh mới.

Dân số Trung Quốc dự kiến   sẽ bắt 
đầu giảm trong giai đoạn từ năm 2021 
đến năm 2025, ông Yang Wenzhuang, 
người đứng đầu các vấn đề dân số và 
gia đình tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung 
Quốc, cho biết.

Trung Quốc đang nỗ lực để đảo 
ngược tốc độ gia tăng dân số tự nhiên 
có xu hướng giảm nhanh của nước này. 
Đây được xem là hậu quả của tình trạng 
nhiều người trẻ quyết định không sinh 
con do chi phí cao và áp lực công việc.

Năm 2021, Trung Quốc thay đổi 
một số điều luật để cho phép các cặp 
vợ chồng có thể sinh 3 con. Tuy nhiên, 
sự thay đổi này không mấy hiệu quả.

(Theo zingnews.vn)

Dân số Trung Quốc 
sẽ bắt đầu giảm 
trước năm 2025

Nhiều thành phố và khu vực ở Trung Quốc đã triển 
khai các biện pháp nhằm hướng tới mục tiêu tăng 
trưởng dân số cân bằng về lâu dài.  
                                  Ảnh chụp màn hình Hoàn cầu thời báo

Các đợt cháy rừng do nắng nóng như 
“địa ngục” ở bang California, Mỹ từ 
ngày 22 - 24.7 khiến hơn 10.000 người 
phải sơ tán khẩn cấp.

Theo số liệu từ Cục Lâm nghiệp và 
PCCC bang California (Cal Fire), tính 
đến sáng 24.7, đám cháy có tên “Oak” đã 
thiêu rụi 5.780 ha rừng ở hạt Mariposa 
nằm rìa bên ngoài công viên quốc gia 
Yosemite.

Người phát ngôn của Cal Fire ngày 
25.7 cho biết đợt cháy rừng kéo dài 3 

ngày vừa qua ở bang California khiến 
gần 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp. 
Vụ hỏa hoạn đã phá hủy ít nhất 10 công 
trình kiến   trúc và làm hư hỏng 5 công 
trình khác.

Thống đốc bang California Gavin 
Newsom ban bố tình trạng khẩn 
cấp đối với một khu vực gần công 
viên quốc gia Yosemite hôm 24.7. 
Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được  
điều tra.

(Theo TTO)

Mỹ: Cháy rừng kinh hoàng ở California, hơn 10.000 người sơ tán

Một đám cháy ở Jerseydale, hạt Mariposa hôm 23.7. 
                                                                                            Ảnh: AFP

Tờ Global New Light do chính quyền 
quân sự Myanmar quản lý hôm 25.7 cho 
biết giới chức nước này đã thi hành án 
tử hình với 4 phạm nhân “theo quy trình 
của nhà tù”, nhưng không nêu rõ thời 
gian và phương thức thực hiện.

Đây là vụ xử tử đầu tiên được thi 
hành ở Myanmar kể từ cuối thập niên 
1980, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân 
Chính trị Myanmar (AAPP).

4 tù nhân bị xử tử lần này gồm có 
Phyo Zeya Thaw, 41 tuổi, cựu nghị sĩ 
thuộc đảng NLD của bà Aung San Suu 

Kyi, nhà hoạt động Kyaw Min Yu, 53 
tuổi, cùng hai người khác là Hla Myo 
Aung và Aung Thura Zaw.

Họ bị kết án trong phiên xử kín hồi 
tháng 1, với cáo buộc hỗ trợ các cuộc “tấn 
công khủng bố” nhằm vào lực lượng của 
chính quyền quân sự Myanmar.

Phyo Zeya Thaw và Kyaw Min Yu bị 
kết án tử hình theo luật chống khủng bố. 
Hai người còn lại lĩnh án tử hình vì sát 
hại một phụ nữ được cho là người cung 
cấp thông tin cho chính quyền quân sự.

(Theo VnExpress.net)

Myanmar tử hình cựu nghị sĩ

 Phyo Zeya Thaw (phải) và Kyaw Min Yu trong ảnh 
được quân đội Myanmar công bố ngày 21.1. Ảnh: AFP.

Cảnh sát Kenya cho biết đã có ít nhất 
24 người thiệt mạng trong một vụ tai 
nạn đường bộ ngày 24.7 khi một chiếc 
xe buýt lao khỏi cầu và rơi xuống sông 
dọc đường cao tốc. Vụ tai nạn xảy ra vào 
khoảng 18 giờ 30 phút (giờ địa phương) 
khi chiếc xe buýt trên đang trên đường 
từ thị trấn Meru (miền Trung Kenya) tới 
thủ đô Nairobi.

Cảnh sát Kenya cho biết nguyên nhân 
ban đầu có thể là xe bị hỏng phanh, căn 
cứ vào tốc độ rất nhanh của xe lúc xảy 

ra tai nạn.
Trong khi đó, theo đài phát thanh 

Capital News của Kenya, ngoài các nạn 
nhân thiệt mạng, vụ tai nạn trên cũng 
làm trên 20 người khác bị thương nặng 
và nhiều người mất tích. Giới chức cảnh 
báo số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp 
tục tăng. Cây cầu nơi chiếc xe gặp nạn 
cũng được coi là “điểm đen” trên tuyến 
đường này do thường xuyên xảy ra các 
vụ TNGT.

(Theo Vietnam+)

Kenya: Xe buýt lao xuống sông, ít nhất 24 người tử vong

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: kenyans.co.ke

 Ngày 25.7, Bộ Quốc phòng Hàn 
Quốc cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ 
chức hội đàm cấp bộ trưởng quốc phòng 
tại thủ đô Washington D.C. trong tuần 
này để thảo luận an ninh trên Bán đảo 
Triều Tiên.

 Cơ quan Thám hiểm Hàng không 
Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 24.7 
thông báo đã phóng thử thành công  
1 tên lửa nghiên cứu cỡ nhỏ trong nỗ lực 
thử nghiệm động cơ phản lực siêu âm 
trong tương lai.

 Số liệu chính thức cho thấy số 
ca mắc Covid-19 phải nhập viện tại 
Australia tăng kỷ lục với khoảng 5.450 
ca được ghi nhận trong ngày 25.7 trong 
bối cảnh làn sóng dịch mới do biến thể 
phụ BA.4 và BA.5 của Omicron gây áp lực 
lên hệ thống y tế cả nước.

 Ngày 24.7, giới chức Italy cho 
biết, hơn 1.000 người di cư đã tới nước 
này chỉ trong vài giờ, trong khi hàng 
trăm người di cư khác đã được giải cứu 
khi gặp nạn ở ngoài khơi Calabria và 
đang đợi được tiếp nhận.

 Ngày 24.7, Viện di trú quốc gia 
Mexico (INM) thông báo lực lượng an 
ninh đã bắt giữ trên 200 người di cư, 
phần lớn là người Guatemala, tại một 
nhà kho ở miền Trung nước này.

                                          (Theo TTXVN)


