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Sau gần 2 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, 
mùa hè 2022, trên 218 nghìn học sinh về sinh 
hoạt hè tại 159 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 
Sinh hoạt hè được đổi mới cách thức tổ chức 
với nhiều hoạt động vui chơi thiết thực, tăng 
cường các kỹ năng sống cần thiết cho các em.

Sinh hoạt hè - Sân chơi bổ ích 
cho thanh thiếu nhi
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DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM:

Triển khai giải phóng mặt bằng 
tại các địa phương
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XÃ MỸ HIỆP (PHÙ MỸ):

Gần 20 ha đất lúa 
chờ cấp sổ đỏ mới

Trong buổi làm 
việc với ngành 
Nông nghiệp tỉnh 
Bình Định ngày 
27.7, Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT Lê Minh 
Hoan khẳng định 
vi phạm IUU không 
phải là vi phạm của 
một cá nhân, một 
con tàu hay một địa 
phương mà nó ảnh 
hưởng tới toàn bộ 
nghề cá và ngành 
thủy sản Việt Nam. 

Đoàn kiểm tra 541 của 
Bộ Chính trị làm việc với 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh phụ trách, 
điều hành hoạt động của UBND tỉnh

l

CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH:

Kinh doanh giỏi, nộp thuế tốt
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Khắc phục “thẻ vàng” IUU 
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 29.7, tại Văn 
phòng Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra 
541 của Bộ Chính trị do đồng 
chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
Hội đồng Lý luận Trung ương, 
Giám đốc Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh - làm 
Trưởng đoàn, đã làm việc với 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng.

Tiếp và làm việc với Đoàn có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
nghe công bố Quyết định số 
541-QĐNS/TW ngày 13.6.2022 
của Bộ Chính trị về việc thành 
lập Đoàn kiểm tra và thông qua 
kế hoạch, đề cương, lịch làm 
việc tại tỉnh Bình Định trong 
quý III/2022. Nội dung kiểm 
tra là công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo và tổ chức triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng. Mốc kiểm tra là từ 
sau Đại hội XIII của Đảng cho 
đến nay.

Để có cơ sở đánh giá, kết 
luận nội dung kiểm tra, ngoài 
làm việc với Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra 541 sẽ 
tiến hành kiểm tra một số tổ 

chức đảng của tỉnh.
Thông qua kiểm tra, Đoàn 

kiểm tra 541 ghi nhận kết quả, 
ưu điểm; chỉ rõ những khó 
khăn, vướng mắc, hạn chế; kịp 
thời phát hiện khuyết điểm, vi 
phạm (nếu có) và nguyên nhân. 
Đồng thời hướng dẫn tổ chức 
đảng được kiểm tra tiếp tục 
triển khai thực hiện tốt các nội 
dung được kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm 
việc, đồng chí Nguyễn Xuân 
Thắng nhấn mạnh: Đoàn kiểm 
tra lần này tập trung kiểm tra 
việc quán triệt, tổ chức triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng được cụ thể 
hóa trong điều kiện của tỉnh 
Bình Định, với những điểm 
gì nổi bật, kinh nghiệm hay, 
cách làm sáng tạo, đồng thời 
nêu rõ hạn chế ở đâu, bài học 
nào rút ra khi triển khai vào  
cuộc sống. 

“Đoàn kiểm tra sẽ làm việc 
rất nghiêm túc, dân chủ, khách 
quan, thực hiện đúng quy trình 
kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư. Cần phải nêu cao ý thức 
tự phê bình và phê bình của tổ 
chức đảng được kiểm tra, đảm 
bảo thiết thực, hiệu quả, tránh 
hình thức. Qua kiểm tra, các 
thành viên trong đoàn cũng sẽ 
gợi mở, chia sẻ kinh nghiệm, 
cách làm hay của các địa 
phương khác, cơ quan khác với 
tỉnh Bình Định, nhằm mục tiêu 

chung là cùng thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng với rất nhiều đổi mới”, 
đồng chí Nguyễn Xuân Thắng 
cho biết.    

Thay mặt Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ 
Quốc Dũng cảm ơn sự quan 
tâm của Đoàn kiểm tra 541, 
tiếp thu các ý kiến chỉ đạo 
của đồng chí Trưởng đoàn; đề 
xuất Đoàn kiểm tra 541 xem 
xét việc phân bổ làm việc với 
các tổ chức đảng ở miền núi, 
trung du, đồng bằng để thấy 
được định hướng, quan tâm, 
nỗ lực của tỉnh nhằm phát 
triển đồng đều, hài hòa giữa 
các vùng... Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy sẽ đảm bảo đúng nội 
dung, tiến độ theo kế hoạch 
kiểm tra, chuẩn bị chu đáo 
báo cáo tự kiểm tra và bổ 
sung theo yêu cầu; phối hợp, 
tạo điều kiện để Đoàn kiểm 
tra 541 thực hiện tốt nhiệm 
vụ; chỉ đạo các tổ chức đảng 
được kiểm tra chuẩn bị nội 
dung báo cáo, tài liệu liên 
quan theo đúng các nội dung, 
yêu cầu của Đoàn kiểm tra 541.

Sau chương trình làm việc 
với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Đoàn kiểm tra 541 đến tham 
quan Trung tâm Quốc tế Khoa 
học và Giáo dục liên ngành, 
Trung tâm Khám phá khoa học 
(TP Quy Nhơn).        

                                  HOÀI THU

Đoàn kiểm tra 541 của Bộ Chính trị 
làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.                                                                                                                 Ảnh: H.THU

(BĐ) - Chiều 29.7, UBND 
tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp 
kết hợp trực tuyến đến UBND 
11 huyện, thị xã, thành phố để 
thông báo Kết luận của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về công 
tác cán bộ và Thông báo của 
Chủ tịch UBND tỉnh về ủy 
quyền phụ trách, điều hành  
UBND tỉnh.

Chủ trì hội nghị có các đồng 
chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên 
dự khuyết Trung ương Đảng, 
Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn 
Tuấn Thanh - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh; 
Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy - đã công 
bố Quyết định của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy phân công đồng chí 
Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND 
tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh - phụ trách điều 
hành hoạt động của Ban Cán 
sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 
2021 - 2026 kể từ ngày 29.7.2022 
cho đến khi kiện toàn chức 
danh Bí thư Ban Cán sự Đảng 
UBND tỉnh.

Cùng với đó, Giám đốc Sở 
Nội vụ Lê Minh Tuấn công 
bố Thông báo của Chủ tịch 
UBND tỉnh ủy quyền cho Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phụ 
trách, điều hành hoạt động của 
UBND tỉnh và xử lý công việc 
thuộc các ngành, lĩnh vực do 
Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp 
phụ trách kể từ ngày 29.7.2022 
cho đến khi kiện toàn chức 
danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long cảm ơn sự quan tâm, 
hỗ trợ, tạo điều kiện đào tạo, 
bồi dưỡng của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân tỉnh Bình 
Định trong suốt 4 năm 7 tháng 
đồng chí công tác tại tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phi Long 
nhấn mạnh: Trong thời gian 

công tác tại Bình Định, đồng 
chí đã cùng tập thể lãnh đạo 
UBND tỉnh đoàn kết, lãnh 
đạo thực hiện thắng lợi nhiều 
nhiệm vụ quan trọng của địa 
phương như: Phòng, chống 
dịch Covid-19; đẩy mạnh cải 
cách hành chính, thu hút đầu 
tư; tập trung đầu tư các công 
trình, dự án trọng điểm; chống 
thất thu ngân sách Nhà nước; 
thu hút khách du lịch… Những 
kết quả đó sẽ là động lực để 
UBND tỉnh triển khai thực 
hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu 
do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Phi Long 
mong muốn đồng chí Nguyễn 
Tuấn Thanh lãnh đạo thành 
công các nhiệm vụ của Ban 
Cán sự Đảng, UBND tỉnh; 
cùng tập thể lãnh đạo UBND 
tỉnh giữ mối liên hệ mật thiết 
với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, các sở, ngành, các  
địa phương. 

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
chúc mừng đồng chí Nguyễn 
Phi Long được Bộ Chính trị điều 
động, phân công giữ chức Bí thư 
Tỉnh ủy Hòa Bình.

Thay mặt lãnh đạo UBND 
tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn 
Thanh phát biểu, ghi nhận 
những đóng góp quan trọng 
của đồng chí Nguyễn Phi Long 
trong thời gian công tác tại tỉnh 
Bình Định; đánh giá cao tinh 
thần trách nhiệm, dám nghĩ, 
dám làm, dám dấn thân, dám 
chịu trách nhiệm vì nhân dân, 
cũng như phong cách làm việc 
quyết liệt, chủ động, sáng tạo 
của đồng chí Nguyễn Phi Long.

Đồng chí Nguyễn Tuấn 
Thanh hứa sẽ phát huy năng 
lực công tác, đoàn kết tập thể, 
thực hiện tốt chức trách, nhiệm 
vụ được giao; đồng thời, mong 
muốn tiếp tục nhận được sự 
ủng hộ, chung sức đồng lòng 
của các sở, ban, ngành, nhất là 
các địa phương trong tỉnh để 
phụ trách, điều hành hoạt động 
của UBND tỉnh hiệu quả.

MAI LÂM

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
phụ trách, điều hành  
hoạt động của UBND tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Long 
(đứng giữa) được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa 
Bình. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ hai từ trái 
sang) phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh kể từ ngày 29.7.2022 cho 
đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.                                          Ảnh: M.LÂM

(BĐ) - Chiều 29.7, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt 
kỷ niệm 92 năm Ngày truyền 
thống ngành Tuyên giáo của 
Đảng (1.8.1930 - 1.8.2022). 
Tham dự buổi gặp mặt có 
đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ 
trưởng Vụ Các vấn đề xã hội 
(Ban Tuyên giáo Trung ương); 
các đồng chí lãnh đạo, nguyên 
lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt,  các 
đại biểu đã cùng nhau ôn lại 
truyền thống vẻ vang qua 
chặng đường 92 năm ngành 
Tuyên giáo của Đảng; chia sẻ 

những kinh nghiệm, bài học 
sâu sắc trong công tác tuyên 
giáo và những giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác tuyên giáo trong thời  
gian tới. 

Đồng chí Huỳnh Thanh 
Xuân - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy - khẳng định, công 
tác tuyên giáo đã kịp thời tuyên 
truyền, quán triệt, triển khai 
các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, 
quy định của Đảng, giúp đưa 
các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước nhanh chóng đi vào 

cuộc sống. Bên cạnh đó, ban 
tuyên giáo các cấp đã tích cực, 
chủ động tham mưu giúp cấp 
ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác 
tư tưởng, lý luận chính trị, học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
kịp thời định hướng hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể thao, 
báo chí, xuất bản, khoa giáo, 
nghiên cứu, biên soạn, tuyên 
truyền, giáo dục lịch sử Đảng. 
Thực hiện có hiệu quả công tác 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch…

N.HÂN 

Gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống  
ngành Tuyên giáo của Đảng



Khắc phục IUU phải bắt đầu 
từ thay đổi nhận thức của ngư 
dân. Không có cách nào hay 
hơn là ngư dân trò chuyện 
cùng ngư dân, tâm tình với 
nhau để hiểu nhau và cùng 
thay đổi. Bình Định có 
những lão ngư như anh 
Sáu Ninh (Bùi Thanh 
Ninh) là những 
người có thể 
đồng hành cùng 
với chính quyền 
địa phương 
trong ngăn chặn vi phạm 
IUU. Đừng nghĩ đó là 
việc của ai khác, là 
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Bình Định

Khắc phục “thẻ vàng” IUU 
vì tương lai nghề cá bền vững 

Trong buổi làm việc với ngành Nông nghiệp tỉnh Bình Định ngày 27.7, Bộ trưởng 
Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan khẳng định vi phạm IUU không phải là vi phạm của một 
cá nhân, một con tàu hay một địa phương mà nó ảnh hưởng tới toàn bộ nghề cá và 
ngành thủy sản Việt Nam. 

Với Bình Định, sản phẩm 
thủy sản chủ lực là cá ngừ đại 
dương và tôm thẻ chân trắng. 

Đến nay, Bình Định có 3.270 
tàu cá có chiều dài từ 15 m trở 
lên khai thác xa bờ, trong đó có 
1.450 tàu cá được cấp phép hoạt 
động ở vùng khơi - chủ yếu là 
đánh bắt cá ngừ đại dương, với 
tổng sản lượng khoảng 12.000 
tấn/năm (chiếm hơn 50% sản 
lượng cá ngừ đại dương của cả 
nước). 6 tháng đầu năm 2022, 
khai thác cá ngừ đại dương của 
Bình Định đạt trên 7.216 tấn, 
tăng 4% so với cùng kỳ. 

Với con tôm, Bình Định có 
khoảng 3.990 ha ao hồ, trong 
đó diện tích nuôi tôm nước lợ 
2.490,5 ha, sản lượng tôm nước 
lợ năm 2021 khoảng 10.000 tấn. 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, 
sản lượng tôm đạt trên 5.264 
tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ 
năm 2021.

Tuy nhiên, hoạt động khai 

thác và chế biến thủy sản Bình 
Định đối mặt với nhiều khó 
khăn, trong đó vi phạm IUU 
trở thành thách thức cho toàn 
ngành trong định hướng phát 
triển bền vững. 

Ông Trần Văn Phúc, Giám 
đốc Sở NN&PTNT, cho hay: 
“Hiện ngư dân gặp khó khăn, 
trên biển thì ngư trường dần 
cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, 
thiếu hụt trầm trọng lao động 
nghề biển; trên bờ thì áp lực 
chi phí nguyên liệu, nhiên liệu 
tăng cao, hạ tầng dịch vụ hậu 
cần nghề cá đáp ứng chưa tốt. 
Bình Định có 3 cảng cá được 
công bố cảng cá loại II, gồm: 
Cảng cá Quy Nhơn, Cảng cá 
Đề Gi và Cảng cá Tam Quan.  
3 cảng này được phép xác 
nhận nguồn gốc thủy sản từ 
khai thác, tuy nhiên do chưa 
hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ 
thuật, công nghệ, nên việc 
xác thực nguồn gốc thủy sản 

phục vụ các DN xuất khẩu 
còn vướng. Thêm vào đó, với 
những cảnh báo của Liên minh 
châu Âu về vi phạm IUU khiến 
ngành hàng thủy sản khó  
chồng khó”.

Bà Cao Thị Kim Lan, Giám 
đốc Công ty CP Thủy sản Bình 
Định chia sẻ: Xuất khẩu thủy 
sản ở Bình Định sang thị trường 
EU đang gặp khó do việc ngư 
dân đánh bắt xa bờ vi phạm 
vùng biển nước ngoài. Khi EU 
áp dụng cảnh báo IUU, chúng 
tôi linh hoạt tìm hướng xuất 
khẩu sang thị trường Mỹ. Năm 
2021, kim ngạch xuất khẩu vào 
thị trường này của chúng tôi 
đạt 90 triệu USD. Năm 2022 
phấn đấu đạt hơn 100 triệu 
USD, riêng 6 tháng đầu năm đã 
được hơn 70 triệu USD. Sau đại 
dịch Covid-19, mức tiêu dùng 
của thị trường Mỹ giảm khá 
nhiều, tuy nhiên điều đáng lo 
là tới đây, phía Mỹ có thể cũng 

Ngành hàng khai thác và chế biến cá ngừ đại dương của Bình Định đối diện với nhiều khó khăn do vi phạm IUU. 
                                                                                                                                                                                                                                         Ảnh: THU DỊU

Phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức 
của ngư dân

Nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, ngư dân mạnh ai nấy làm, thiếu 
liên kết, thiếu hợp tác dẫn đến việc vi phạm IUU. Thời đại mới, công 
nghệ mới rồi, ngư dân đi biển cũng áp dụng được công nghệ để 
vận hành. Do vậy, tôi mong muốn bộ, ngành Trung ương và tỉnh 
có chính sách cụ thể về đánh bắt thủy sản để bảo vệ nguồn lợi; 
trang bị công nghệ, hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng để ngư dân tự tin 
làm chủ con tàu, liên kết với nhau vừa đánh bắt vừa giữ gìn chủ 
quyền biển, đảo Tổ quốc.

Ngư dân cần được hỗ trợ nhiều hơn để 
tự tin làm chủ con tàu

Mục tiêu của công ty là xuất khẩu hàng cá ngừ đại dương 
sashimi nhưng phần nhiều chất lượng cá ngừ đại dương của các tàu 
ở Bình Định đánh bắt chưa đạt tiêu chuẩn. Công ty Mãi Tín - Bình 
Định đã đầu tư 2 tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương để tự phục vụ. 
Nhưng 2 năm vừa qua do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên 2 tàu này 
chưa hoạt động được. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn 
ngành chức năng Bình Định hỗ trợ cho 2 tàu cá của Công ty Mãi 
Tín Bình Định có điều kiện đi khai thác cá ngừ đại dương bảo đảm 
tiêu chuẩn xuất khẩu tươi để phục vụ cho hoạt động của công ty. 

Ông KOSABURO KIMURA, Tổng Giám đốc  
Công ty TNHH Mãi Tín - Bình Định

Chất lượng cá ngừ đại dương của các  
tàu cá Bình Định chưa đạt tiêu chuẩn!

Ngư dân BÙI THANH NINH, Ủy viên Nghiệp đoàn nghề cá
                                  Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn)

sẽ áp dụng cảnh báo IUU, việc 
xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là 
cá ngừ đại dương sẽ càng thêm 
khó khăn. 

Theo ông Trần Văn Phúc, 
trước những khó khăn này, 
ngành Nông nghiệp Bình Định 
nỗ lực xây dựng các giải pháp 
cụ thể thay đổi tình thế. Với cá 
ngừ đại dương, hiện Sở giao 
Chi cục Thủy sản phối hợp với 
Công ty TNHH Thực phẩm Mãi 
Tín xây dựng Dự án chuỗi liên 
kết khai thác, mua gom, chế 
biến, tiêu thụ cá ngừ đại dương 
chất lượng cao từ 30 tàu cá của 
Bình Định. Đã triển khai thực 
hiện 2 mô hình sử dụng công 
nghệ tạo bọt khí nano (Ultra 
Fine Bubble - UFB) trong bảo 
quản sản phẩm cá ngừ đại 
dương để làm cơ sở triển khai 
thực hiện Dự án và nhân rộng 
chuỗi liên kết trong toàn tỉnh. 
Quy hoạch khu nuôi tôm công 
nghệ cao ở xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ để thúc đẩy nghề nuôi 
tôm thẻ chân trắng thâm canh 
áp dụng công nghệ cao. Đồng 
thời, Sở tham mưu UBND tỉnh 
nghiên cứu xây dựng chính 
sách phát triển nuôi trồng thủy 
sản phù hợp.

Nói về những thách thức và 
khó khăn của ngành khai thác, 
chế biến thủy sản, Bộ trưởng 
Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan 
khẳng định, phải nói chính xác 
là không có tàu cá vi phạm IUU 
mà chỉ có người điều khiển con 
tàu đó vi phạm. Như vậy mấu 
chốt ở đây là ở con người. Ta cứ 
“neo” vào đó để tuyên truyền, 
vận động kết hợp nhiều cách 
để tìm ra giải pháp phù hợp. 
Không chỉ tuyên truyền ngăn 
ngừa vi phạm IUU mà còn phải 
tuyên truyền về sự liên kết, 
hợp tác với nhau để tạo nên 
sức mạnh tổng thể, thích ứng 
với thay đổi, hướng tới lợi ích 
toàn cục, lâu dài; khi đó mới có 
thể tính đến phát triển nghề cá  
bền vững.

“Phải tuyên truyền nhiều 
hơn nữa để ngư dân nào 
cũng thấm thía hậu quả việc 
vi phạm đánh bắt IUU là 
không chỉ ngư dân bị mất 
thu nhập, mà cả DN thủy sản 
cũng gánh chịu hậu quả. DN 
có thị trường ổn định, việc 
mua nguyên liệu tốt hơn, lúc 
đó ngư dân cũng được hưởng 
lợi, đó là mấu chốt của việc 
cộng đồng trách nhiệm của 
nhà nước - DN - ngư dân. Tạo 
được liên kết này thì mới giải 
quyết dứt điểm được vấn đề 
vi phạm IUU hiện nay”, Bộ 
trưởng Lê Minh Hoan gợi mở. 

THU DỊU

việc của chính quyền mà hãy 
nghĩ đó là việc chung để lên tiếng. Bây giờ chúng ta sợ nhất không 
phải là lời nói của kẻ xấu mà là sự im lặng của người tốt.                               

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT LÊ MINH HOAN
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XÃ MỸ HIỆP (PHÙ MỸ):

Gần 20 ha đất lúa chờ cấp sổ đỏ mới
Nhiều năm nay, người dân ở các thôn An Trinh, Bình Long, Vạn Lộc, Đại Thuận, Bình Tân Đông (xã 

Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) rất nhiều lần kiến nghị UBND huyện Phù Mỹ cấp lại giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất đối với diện tích đất lúa họ đang canh tác tại địa phương. Tuy nhiên, đến nay kiến nghị 
này chưa được giải quyết dứt điểm.

Đất trồng lúa tại thôn Vạn Lộc sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa chưa được cấp lại sổ đỏ cho 
người dân.             Ảnh: C.L

Người dân ở các thôn An Trinh, 
Bình Long, Vạn Lộc, Đại Thuận và 
Bình Tân Đông, phản ảnh: Đất trồng 
lúa của họ được Nhà nước cân đối 
giao quyền sử dụng và đã được cấp 
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Sau khi 
UBND xã Mỹ Hiệp thực hiện dồn điền 
đổi thửa đối với diện tích này thì yêu 
cầu người dân nộp sổ đỏ cũ để cấp 
lại sổ đỏ mới. 

Tuy nhiên, đã 5 năm trôi qua, gần  
20 ha đất trồng lúa của người dân ở 
5 thôn này chưa được cấp lại sổ đỏ, 
ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp 
của người dân nên họ rất sốt ruột và 
bức xúc.

Ông Trần Văn Long, ở thôn Vạn Lộc, 
cho biết: “Chúng tôi chấp hành chủ 
trương của xã trong việc cải tạo đồng 
ruộng, dồn điền đổi thửa, nộp sổ đỏ 
cũ. Đổi lại, 5 năm qua, xã và huyện 
nhùng nhằng không cấp lại sổ đỏ mới 
cho người dân”.

Theo UBND xã Mỹ Hiệp, năm 
2015 - 2016, địa phương thực hiện chủ 
trương dồn điền đổi thửa theo chương 
trình nông thôn mới. Diện tích triển 
khai gần 20 ha đất trồng lúa tại các 
thôn An Trinh, Bình Long, Vạn Lộc, 
Đại Thuận và Bình Tân Đông. Đây là 
các thôn có nhiều cánh đồng nằm rải 
rác, manh mún và có sự chênh lệch cốt 
nền (nơi cao, nơi thấp) lớn; gây khó 
khăn cho người dân trong canh tác, 
sản xuất lúa.

Để dồn điền đổi thửa, xã tiến hành 
cải tạo đồng ruộng và liên hệ với một 
số công ty, DN thực hiện san gạt, lấy 
đất hạ cốt nền, san lấp mặt bằng đều 
nhau. Sau đó, UBND xã phối hợp với 
ban nhân dân các thôn phân lô và giao 
đất lại cho các hộ tiếp tục sản xuất. 

Đồng thời, địa phương hợp đồng 
với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai huyện Phù Mỹ tiến hành đo đạc 

theo diện tích thực tế canh tác của các 
hộ sau khi cải tạo, phân lô để có cơ sở 
làm hồ sơ cấp lại sổ đỏ. Đơn vị này đã 
lập bản đồ và có số liệu gửi UBND xã. 

“Xã đã mời các hộ dân có đất thuộc 
diện dồn điền đổi thửa, hướng dẫn làm 
hồ sơ cấp lại sổ đỏ, trong đó có yêu cầu 
nộp sổ đỏ cũ để bổ sung vào hồ sơ cấp 
sổ đỏ mới. Đến nay, các thủ tục hồ sơ 
đã được UBND xã hoàn tất và gửi cho 
ngành chức năng liên quan của huyện 
Phù Mỹ. Thế nhưng, khi đến Phòng 
TN&MT huyện Phù Mỹ thì bị “tắc” nên 
chưa thể cấp lại sổ đỏ mới cho người 
dân”, ông Nguyễn Đức Chiến, cán bộ 
địa chính - xây dựng - môi trường xã 
Mỹ Hiệp, cho hay.

Trong khi đó, theo Phòng TN&MT 
huyện Phù Mỹ, qua kiểm tra, việc thực 
hiện cải tạo đồng ruộng của UBND xã 
Mỹ Hiệp chưa đúng theo quy định. 
Việc đo đạc và thành lập bản đồ của Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 
Phù Mỹ chưa được cấp có thẩm quyền 
thẩm định và phê duyệt. Do đó, Phòng 

TN&MT không có cơ sở trình UBND 
huyện Phù Mỹ thu hồi sổ đỏ đã cấp trước 
đây và cấp lại sổ đỏ mới cho các hộ dân.

Ông Phan Xuân Vũ, Trưởng Phòng 
TN&MT huyện Phù Mỹ, cho biết: 
“UBND xã Mỹ Hiệp thực hiện cải tạo 
đồng ruộng, dồn điền đổi thửa chỉ dựa 
vào công văn đồng ý chủ trương của 
UBND huyện Phù Mỹ; chứ chưa được 
cơ quan thẩm quyền của tỉnh phê duyệt 
chủ trương, phương án theo đúng quy 
định. Mặt khác, sau khi cải tạo đã làm 
hình thể, ranh giới, diện tích các thửa 
đất bị thay đổi, cần phải chỉnh lý bản 
đồ địa chính; nhưng việc này cũng chưa 
thực hiện. Đây là nguyên nhân chính 
khiến đến nay Phòng chưa thể trình 
UBND huyện ký sổ đỏ mới để cấp lại 
cho người dân”.

UBND xã Mỹ Hiệp, các ban, ngành 
liên quan và UBND huyện Phù Mỹ cần 
sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm 
sự việc này để bảo đảm quyền lợi cho 
người dân.

CÔNG LUẬN

Nguy cơ mất an toàn điện tại trạm biến áp làng Hiệp Hưng 

Vật tư, thiết bị tại TBA làng Hiệp Hưng đang bị xuống cấp.                     Ảnh: V.L

Hiện nay, trạm biến áp (TBA) làng 
Hiệp Hưng (xã Canh Hiệp, huyện Vân 
Canh) được đặt dọc tuyến QL 19C gần 
nhà dân, mỗi khi mưa lớn, trời sấm sét, 
nguy cơ bị chập điện là rất lớn, nguy 
hiểm đến tính mạng của người dân 
xung quanh. 

Bà Phạm Thị Thủy, có nhà cạnh 
TBA làng Hiệp Hưng, nhớ lại: Khoảng 
tháng 4.2021, tại khu vực này có mưa 
lớn kèm theo sấm sét, tia lửa điện 
phóng trúng TBA làng Hiệp Hưng 
khiến đường dây điện bị đứt xuống, 
TBA bốc cháy dữ dội. 

“Vị trí đặt TBA này rất bất hợp lý, 
một nửa trạm nằm trong khu vực đất 
của  dân, bình biến áp chỉ cách mái tôn 
của nhà dân chưa đầy 2 m, không đảm 
bảo an toàn. Chúng tôi rất hoang mang 
lo sợ, nhất là mỗi khi trời mưa gió, sấm 
chớp”, bà Thủy cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, TBA 
làng Hiệp Hưng do Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng huyện Vân Canh, nay 
là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
và phát triển quỹ đất huyện Vân Canh 
(sau đây gọi là BQL) làm chủ đầu tư, 

được xây dựng từ năm 2004, đưa vào 
vận hành năm 2005 để cấp điện cho 
làng Hiệp Hưng, xã Canh Hiệp. Hiện 
nay, TBA vẫn là tài sản do địa phương 
quản lý, chưa bàn giao cho ngành điện. 
Đơn vị mua buôn, bán lẻ và quản lý vận 
hành lưới điện hạ áp sau công tơ tổng là 
Công ty CP Tổng hợp Vân Canh.

Ông Lưu Văn 
Tân, Giám đốc 
Điện lực Phú 
Tài, cho hay: Vừa 
qua, Điện lực 
Phú Tài đã phối 
hợp với UBND 
xã Canh Hiệp và 
Phòng Kinh tế - 
Hạ tầng huyện 
Vân Canh kiểm 
tra thực tế tại 
hiện trường. Qua 
kiểm tra, TBA 
làng Hiệp Hưng 
có khoảng cách 
từ phần mang 
điện của trạm 
đến mái tôn nhà 

dân đảm bảo khoảng cách an toàn theo 
quy định. 

Tuy nhiên, các vật tư, thiết bị tại 
TBA được vận hành lâu năm (từ năm 
2005), nên phần kết cấu xây dựng 
tường rào, cổng ngõ trạm điện đang 
bị xuống cấp, phần vật tư thiết bị điện 
cũ chưa được quan tâm cải tạo, sửa 

chữa nên có nguy cơ xảy ra sự cố cao. 
Do đó, Điện lực Phú Tài đã đề nghị 

BQL có kế hoạch đầu tư kinh phí cải 
tạo, sửa chữa, nâng cấp TBA làng Hiệp 
Hưng để đảm bảo an toàn cấp điện cho 
người dân; yêu cầu Công ty CP Tổng 
hợp Vân Canh kiểm tra, xử lý tiếp xúc 
lưới điện hạ áp tại TBA để ngăn ngừa 
nguy cơ chập điện, gây sự cố mất an 
toàn điện. 

Về việc người dân kiến nghị di 
chuyển TBA ra xa khu vực dân cư là 
không khả thi, bởi việc này liên quan 
đến nhiều vấn đề về kỹ thuật an toàn 
điện. “Sắp đến, chúng tôi sẽ tiếp tục 
phối hợp với UBND xã Canh Hiệp kiểm 
tra, nếu phát hiện các hộ dân lấn chiếm 
đất để xây dựng vi phạm hành lang an 
toàn lưới điện sẽ lập biên bản, đề nghị 
chính quyền địa phương xử lý theo quy 
định của pháp luật”, ông Tân nói.

VĂN LƯU

l  Nhằm động viên tinh thần học 
sinh trước thềm năm học mới, ngày 
29.7, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (Sở LĐ-
TB&XH) trao 255 suất học bổng cho các 
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh (ảnh). 

Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền 
mặt và đồ dùng học tập. Đây là hoạt 
động thuộc chương trình “Vòng tay yêu 
thương - nâng bước em đến trường” 
được tổ chức thường niên nhằm tiếp 
thêm động lực cho học sinh tiếp tục 
phấn đấu, vươn lên trong học tập.

 DƯƠNG LINH
l  Sáng 29.7, Khối thi đua Tài 

chính tỉnh, gồm các đơn vị: Sở Tài 
chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, 
Cục Thống kê tỉnh, BHXH tỉnh, Kho bạc 
Nhà nước tỉnh, Cục quản lý thị trường 
tỉnh, Quỹ đầu tư và Phát triển tỉnh đã tổ 
chức lễ bàn giao 2 ngôi nhà Đại đoàn 
kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc 
(phường Nhơn Thành) và hộ bà Trương 
Thị Ngọc Anh (xã Nhơn An), TX An 
Nhơn. Khối thi đua đã hỗ trợ mỗi hộ gia 
đình 50 triệu đồng để xây nhà và tặng 
thêm mỗi hộ 10 triệu đồng tại lễ bàn 
giao nhà. Chính quyền địa phương cũng 
hỗ trợ mỗi hộ gia đình 10 triệu đồng để 
xây nhà. TIẾN SỸ
l  Ngày 28.7, đại diện báo Dân Trí 

tại Bình Định phối hợp với chính quyền 
xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) đến thăm 
và trao số tiền gần 200 triệu đồng của 
bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị 
Đi (64 tuổi) ở xóm Nghĩa Liên, thôn Kim 
Sơn, xã Ân Nghĩa. Gia đình bà Đi có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân bà bị 
mù từ năm 1990, sống với người con trai 
là anh Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi) đôi 
mắt cũng đang bị lòa và mù dần nhưng 
chưa có điều kiện chạy chữa, cùng người 
con dâu là chị Nguyễn Thị Hồng Điệp (24 
tuổi) bị bệnh tâm thần phân liệt từ nhỏ.

 DIỆP BẢO SƯƠNG

TIN VẮN

Ảnh: DƯƠNG LINH
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Theo ông Nguyễn Thanh 
Tâm, Phó Giám đốc Công ty 
Xăng dầu Bình Định, công ty 
triển khai nhiệm vụ kinh doanh 
năm 2022 trong bối cảnh nền 
kinh tế bị “tổn thương” bởi 
dịch bệnh Covid-19, cộng vào 
đó là nguồn cung và giá dầu 
thô trên thế giới thay đổi bất 
thường. Điều này đã làm gia 
tăng áp lực về nguồn hàng, ảnh 
hưởng đến thị trường tiêu thụ 
và hoạt động kinh doanh của 
công ty. Bên cạnh đó, các DN 
kinh doanh cùng ngành cũng 
đẩy mạnh đầu tư xây dựng và 
phát triển hệ thống bán lẻ trên 
địa bàn tỉnh, áp dụng nhiều 
chính sách kích cầu linh hoạt 
như: Tăng thù lao, bán hàng 
bằng tín chấp công nợ… khiến 
mức độ cạnh tranh trên thị 
trường tăng cao. 

Trước tình hình trên, Công 
ty Xăng dầu Bình Định đã chủ 
động điều hành sản xuất kinh 
doanh linh hoạt, thích ứng tốt 
với tình hình thực tế, thông 
qua việc chủ động chuyển đổi 
phương thức làm việc, ứng 
dụng mạnh mẽ công nghệ 
thông tin vào tất cả các công 
đoạn, nhằm giảm bớt chi phí 
đầu vào, tăng hiệu quả kinh 
doanh. Hiện Công ty đang 
ký kết và thực hiện hợp đồng 
với 5 thương nhân phân phối, 
1 thương nhân đầu mối và  

Tây Sơn: 
Khoanh vùng 
chi tiết các 
khu vực đô thị 
trọng điểm 

(BĐ) - UBND huyện Tây 
Sơn đã có tờ trình UBND tỉnh 
về việc phê duyệt đồ án điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch chung 
xây dựng đô thị Tây Sơn, đến 
năm 2035.

Diện tích nghiên cứu điều 
chỉnh là 69.296 ha. Theo đó, cập 
nhật hướng tuyến liên quan các 
dự án đường bộ cao tốc; đường 
tránh đô thị; giảm diện tích đất 
đô thị khu vực phía Nam các xã 
Bình Thành và Bình Hòa để giữ 
lại đất nông nghiệp và hành lang 
thoát lũ; điều chỉnh vị trí khu vực 
phát triển đô thị về phía Bắc sông 
Côn và phía Nam thị trấn Phú 
Phong tiếp giáp đường tránh  
QL 19; điều chỉnh vị trí khu 
TDTT khu vực phía Bắc cầu 
Đồng Sim và bến xe trung tâm 
để giảm áp lực giao thông nội thị 
và đảm bảo tiếp cận giao thông 
đối ngoại. Điều chỉnh khu vực 
cảnh quan (núi Ông Đốc, xã Bình 
Tường) thành công viên cấp đô 
thị, tạo điểm nhấn đô thị và tiện 
ích cảnh quan cho các khu vực 
phát triển đô thị lân cận… 

Mặt khác, bổ sung vào điều 
chỉnh quy hoạch tuyến giao 
thông đối ngoại ở phía Bắc kết 
nối các xã Tây Bình, Bình Hòa 
và Bình Thành với tuyến đường 
đi Phú Phong - Vĩnh Thạnh, 
giảm tải áp lực giao thông cho 
QL 19B; bổ sung đường trục 
Bắc - Nam, khu vực phát triển 
đô thị ở phía Nam xã Tây Giang 
và khu vực phát triển đô thị, 
dịch vụ du lịch sinh thái phía 
bờ Bắc sông Côn; bổ sung quỹ 
đất phát triển du lịch Thác Đổ 
tại xã Vĩnh An…     MAI HOÀNG

(BĐ) - UBND tỉnh đã phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính không liên thông trong lĩnh vực 
hoạt động xây dựng, nhà ở và công sở 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Xây dựng, nhằm phục vụ tổ chức, 
công dân.

Cụ thể, đối với 2 thủ tục trên lĩnh vực 
hoạt động xây dựng là “cấp lại chứng 
chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 
II, III (do lỗi của cơ quan cấp)” và “cấp 

lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây 
dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ 
quan cấp)” thực hiện cắt giảm thời gian 
giải quyết thủ tục từ 10 ngày xuống còn 
7 ngày (giảm 3 ngày so với trước đây). 
Cùng với đó, cắt giảm thời gian giải 
quyết thủ tục liên quan lĩnh vực nhà ở và 
công sở là “thông báo nhà ở hình thành 
trong tương lai đủ điều kiện được bán, 
cho thuê mua”, từ 12 ngày xuống chỉ 
còn 7 ngày (giảm 5 ngày).     MAI HOÀNG

(BĐ) - Phó Chủ tịch UBND TP Quy 
Nhơn Nguyễn Phương Nam cho hay, 
UBND thành phố đã lên kế hoạch tổ 
chức cuộc thi sáng tác biểu trưng TP 
Quy Nhơn để xây dựng bộ nhận diện 
đặc trưng cho thành phố, góp phần 
thông tin, tuyên truyền, quảng bá du 
lịch, phát triển KT-XH.

Cuộc thi tổ chức dành cho tất cả tổ 
chức, cá nhân là công dân Việt Nam 
đang sinh sống, học tập và làm việc tại 

Việt Nam; đối với người tham gia dưới 
18 tuổi phải có người giám hộ, người đại 
diện theo quy định của pháp luật. Mỗi 
tác giả, nhóm tác giả gửi không quá 3 
tác phẩm dự thi.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 
phát động cuộc thi (dự kiến ngày 
1.8.2022) đến ngày 15.10.2022. Cơ cấu 
giải thưởng gồm 1 giải nhất, 100 triệu 
đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải  
10 triệu đồng.                        HOÀNG ANH

(BĐ) - Hội đồng Nghiệm thu các 
đề án khuyến công (thuộc Trung tâm 
Khuyến công  và Xúc tiến thương mại, 
Sở Công Thương) đã tổ chức nghiệm 
thu đề án khuyến công “Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị vào sản xuất trà 
nụ hoa hòe túi lọc” thực hiện tại Công 
ty TNHH DULAH, xã Ân Hảo Đông, 
huyện Hoài Ân.

Đề án này được ngân sách Nhà 

nước hỗ trợ 158 triệu đồng. Từ sự hỗ 
trợ này, Công ty TNHH DULAH đã 
mua một số máy móc, thiết bị, gồm: 1 
máy đóng gói bao bì trà túi lọc; 1 máy 
rang hạt, 1 máy hàn túi miệng, nhờ đó 
đã nâng năng lực sản xuất lên 5 tấn trà 
nụ hoa hòe/năm, đáp ứng nhu cầu tiêu 
thụ của thị trường, gia tăng năng lực 
cạnh tranh của DN.

HẢI YẾN 

CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH:

Kinh doanh giỏi, nộp thuế tốt
Nhiều năm qua, Công ty Xăng dầu Bình 
Định luôn là đơn vị dẫn đầu tỉnh trong 
thực hiện thu nộp ngân sách, được UBND 
tỉnh ghi nhận, tặng bằng khen. 6 tháng 
đầu năm 2022, DN đã nộp ngân sách nhà 
nước 281,3 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch 
năm, dẫn đầu tỉnh.

Khách hàng 
mua xăng 
tại cây 
xăng dầu 
của Công ty 
Xăng dầu 
Bình Định. 
Ảnh: 
TIẾN SỸ 

31 thương nhân nhận quyền 
bán lẻ. Công ty cũng đẩy mạnh 
đầu tư, phát triển mạng lưới 
bán lẻ theo hướng hiện đại và 
áp dụng triệt để mô hình 5S 
(sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, 
săn sóc, sẵn sàng) trên toàn 
bộ hệ thống, tạo được sự khác 
biệt so với các DN kinh doanh 
cùng ngành, thu hút sự quan 
tâm của của khách hàng. 

Hệ thống camera lắp đặt tại 
các cửa hàng cho phép công ty 
giám sát mọi hoạt động kinh 
doanh, cũng như cung cách 
phục vụ của nhân viên. Tất cả 
số liệu xuất bán hàng đều tự 
động cập nhật và lưu trữ vào 
cơ sở dữ liệu của công ty, đảm 
bảo minh bạch, rõ ràng. Nhờ 
vậy, 6 tháng đầu năm 2022, 
Công ty Xăng dầu Bình Định 
đã xuất bán xăng dầu trực tiếp 

104.810 m3, đạt 61% kế hoạch 
năm, doanh thu đạt 2.406 tỷ 
đồng, đạt 90% kế hoạch. 

Cùng với việc duy trì và 
phát triển thương hiệu, Công 
ty Xăng dầu Bình Định đặt 
lên hàng đầu sự minh bạch 
và tuân thủ các quy định của 
pháp luật, đặc biệt là nghĩa vụ 
nộp thuế. Nhiều năm qua, DN 
này luôn dẫn đầu tỉnh trong 
nộp ngân sách, được UBND 
tỉnh ghi nhận và tặng bằng 
khen. Năm 2021, công ty đã 
nộp ngân sách nhà nước 554 
tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2022 
nộp ngân sách nhà nước 281,3 
tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch 
năm, dẫn đầu tỉnh. Ngoài ra, 
hằng năm công ty tích cực 
tham gia các hoạt động từ 
thiện, an sinh xã hội, góp phần 
cùng với tỉnh khôi phục, phát 

triển KT-XH. 
Ông Bùi Chánh Khiêm, 

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công 
ty Xăng dầu Bình Định, cho 
biết: Cùng với việc sản xuất, 
kinh doanh tốt, chúng tôi đặc 
biệt chú trọng thực hiện nghĩa 
vụ nộp thuế. Chúng tôi ủng 
hộ những nỗ lực của ngành 
Thuế trong việc cải thiện hiệu 
quả quản lý thuế thông qua 
áp dụng hệ thống quản lý rủi 
ro thuế, tăng tính minh bạch, 
công bằng trong thực hiện 
nghĩa vụ thuế của người nộp 
thuế. Về phía công ty, sẽ tiếp 
tục đầu tư phát triển kinh 
doanh hiệu quả và phấn đấu 
luôn là đơn vị dẫn đầu trong 
phong trào thi đua thực hiện 
nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện 
các chính sách về thuế trên địa 
bàn tỉnh.                PHẠM TIẾN SỸ

Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng 
TP Quy Nhơn

Nghiệm thu đề án 
hỗ trợ ứng dụng thiết bị sản xuất 
trà nụ hoa hòe túi lọc

Cắt giảm thời gian giải quyết 
3 thủ tục hành chính về nhà ở và xây dựng

Trong 2 ngày 28 - 29.7, Ngân hàng 
CSXH tỉnh Bình Định tổ chức tập 
huấn nghiệp vụ quản lý và sử dụng 
nguồn vốn tín dụng CSXH cho 88 
cán bộ các hội, đoàn thể cấp huyện của 
huyện An Lão.

Tại buổi tập huấn, đại biểu được giới 
thiệu các giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng hoạt động ủy thác đối với tổ chức 
hội, đoàn thể cấp huyện; các chủ trương, 
chính sách mới về quản lý nguồn vốn; 

kết quả thực hiện tín dụng chính sách 
trên địa bàn tỉnh; các chương trình tín 
dụng chính sách đang thực hiện, nhất là 
chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn... Đặc biệt là chương 
trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn 
cảnh gia đình khó khăn để mua máy 
tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; 
cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở 
xã hội…                                  DIỆP THỊ DIỆU

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn  
tín dụng CSXH tại huyện An Lão
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Theo báo cáo ngày 28.7, tại 
huyện Hoài Ân, công tác kiểm 
đếm đã đạt trên 90%, 7 khu tái 
định cư hoàn chỉnh thiết kế, 
đang chờ Ban Thường vụ Huyện 
ủy thông qua. 5 khu tái định cư 
ở huyện Phù Cát cũng đã được 
UBND huyện hoàn thành hồ sơ 
quy hoạch tỷ lệ 1/500, đang chờ 
ý kiến của Sở Xây dựng. Huyện 
cũng đã họp dân để công khai 
chủ trương và phổ biến chính 
sách bồi thường giải phóng mặt 
bằng (GPMB), kiểm kê được 
231 trong tổng số 306 hộ bị ảnh 
hưởng bởi Dự án… 

Trong tuần qua, tổ công tác 
triển khai đo đạc, kiểm đếm của 
huyện Tuy Phước đã hướng dẫn 
người dân thực hiện các bước 
thu thập giấy tờ đất có liên quan 
phục vụ công tác GPMB. Ông 
Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND 
huyện Tuy Phước, cho biết: 
Công tác đo đạc phục vụ GPMB 
đã thực hiện xong và xuất hồ sơ 
kỹ thuật. Chúng tôi đã kiểm kê 
được 695 trong tổng số 771 hộ bị 

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM:

Triển khai giải phóng mặt bằng tại các địa phương

Quy Nhơn - nhiều 
“bệ đỡ” vững chắc

Là trung tâm kinh tế, 
chính trị, văn hóa, khoa học 
kỹ thuật và du lịch của tỉnh 
Bình Định, những năm gần 
đây, nhờ chủ trương “giao 
thông phải đi trước một 
bước”, Quy Nhơn đã được 
đầu tư, xây dựng hệ thống 
hạ tầng giao thông đồng 
bộ, hiện đại. Đây là yếu tố 
quan trọng thu hút sự chú 
ý của các nhà đầu tư, đồng 
thời cũng là chìa khóa giúp 
thành phố này bứt phá.

Theo báo cáo của UBND 
thành phố, 6 tháng đầu 
năm, tình hình kinh tế - xã 
hội TP Quy Nhơn khởi sắc, 
nhiều kết quả tích cực, so 
với năm 2021, tất cả các 
ngành đều tăng trưởng 
toàn diện, vượt trội từ  
11 - 15%. Trong đó, du lịch 
tăng trưởng ấn tượng nhất 

Với sự bứt phá ngoạn mục 
nhờ hàng loạt chính sách 
kích cầu du lịch, phát triển 
kinh tế và hạ tầng xã hội, 
những năm gần đây Quy 
Nhơn nổi lên như một miền 
“đất hứa” được các nhà đầu 
tư địa ốc săn đón.

với việc đón hơn 2 triệu lượt 
khách, tăng 92,5%, doanh thu 
ước đạt 3.766 tỷ đồng, tăng 
161,1%.

Minh chứng cho tiềm năng 
phát triển của Quy Nhơn chính 
là hàng loạt thương hiệu hàng 
đầu thế giới đã “đổ bộ” vào 
vùng đất này, tiêu biểu phải 
kể đến việc Tập đoàn Marriott 
International đã xây dựng 
chuỗi khách sạn 5 sao cao cấp 
tại đây, hứa hẹn thay đổi diện 
mạo du lịch Quy Nhơn trong 
thời gian tới.

Không chỉ có thế mạnh du 
lịch, Quy Nhơn còn có nhiều 
lợi thế thu hút vốn FDI, với 
8 khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, thu hút hàng nghìn 
chuyên gia nước ngoài. Mục 
tiêu đến năm 2025, Quy Nhơn 
trở thành một trong những 
thành phố quan trọng trong 
hệ thống đô thị quốc gia và 
Đông Nam Á.

Nhờ sự tăng trưởng ấn 
tượng trong lĩnh vực du 
lịch và kinh tế, Quy Nhơn 
đang nổi lên như một trong 

những thị trường bất động 
sản hấp dẫn ở vùng Duyên 
hải Nam Trung bộ. 

Căn hộ cao cấp sở hữu 
lâu dài “tăng nhiệt”

Với việc hội tụ đầy đủ các 
yếu tố giúp thị trường bất 
động sản phát triển bền vững, 
có thể khẳng định Quy Nhơn 
đang ở thời điểm chín muồi để 
thu hút đầu tư. Thực tế 2 năm 
qua thị trường bất động sản 
Quy Nhơn có nhiều tín hiệu 
tích cực, tăng trưởng liên tục 
với sự xuất hiện của hàng loạt 
“ông lớn” rót hàng nghìn tỷ 
đồng góp phần làm thay đổi 
diện mạo đô thị.  

Theo một số kết quả khảo 
sát, thị trường bất động sản 
Quy Nhơn đang có những 
bước phát triển nhanh chóng, 
6 tháng đầu năm 2022 trên địa 
bàn TP Quy Nhơn đã chứng 
kiến sự chào bán sôi động của 
các dự án. Lực hấp thụ tại các 
dự án hiện nay khá tốt, thường 
đạt trên 60% lượng giao dịch 
cho mỗi đợt ra hàng và chủ 
yếu tập trung ở phân khúc căn 
hộ cao cấp sở hữu lâu dài. 

Altara Residences giải tỏa “cơn khát” căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài tại Quy Nhơn

Tuy nhiên, theo báo 
cáo của Sở Xây dựng, hiện  
TP Quy Nhơn chỉ có 12 dự án 
chung cư thương mại, trong 
đó 8 dự án đủ điều kiện giao 
dịch, nhưng trong số đó chỉ 
có 2 chung cư cao cấp đã hoàn 
thiện bàn giao ngay. Do đó có 
thể khẳng định thị trường bất 
động sản Quy Nhơn đang 
trong giai đoạn khan hiếm 
nguồn cung căn hộ cao cấp.

Nhằm giải tỏa “cơn khát” 
căn hộ cao cấp, sở hữu lâu dài 
tại TP Quy Nhơn, chủ đầu tư 
Foodinco Quy Nhơn tiếp tục 
tung ra thị trường quỹ căn 
đẹp chung cư biển cao cấp 
Altara Residences (tọa lạc tại 
76 Trần Hưng Đạo, phường 
Hải Cảng, TP Quy Nhơn). 
Với thiết kế thông minh, 
hiện đại; trang thiết bị bàn 
giao tiêu chuẩn cao cấp; hệ 
thống dịch vụ tiện ích đẳng 
cấp; mua nhà thời điểm này 
có thể cùng lúc nhận sổ, nhận 
nhà… Altara được đánh giá 
là chốn an cư lý tưởng, “con 
gà đẻ trứng vàng” cho các 
nhà đầu tư thông thái.                

 NGỌC DUNG

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:
Đơn vị tư vấn và Quản lý bán hàng: 

Công ty Cổ phần VIREX; Hotline: 093 635 1579

Bất động sản Quy Nhơn giữ vững đà tăng trưởng nhờ nhiều lợi thế

Ngày 13.7.2022, sau khi 3 dự án thành 
phần thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc 
Bắc - Nam, giai đoạn 2021 - 2025 đi qua tỉnh 
Bình Định được Bộ GTVT phê duyệt, các địa 
phương nhanh chóng triển khai các phần 
việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

ảnh hưởng, tổng diện tích liên 
quan là 52 ha (90,1%). UBND 
huyện đã ban hành thông báo 
thu hồi đất tại xã Phước An. 
Để đảm bảo tiến độ bàn giao 
mặt bằng theo chỉ đạo của tỉnh, 
huyện ráo riết tập trung kiểm kê 
đối với các trường hợp còn lại, 
tính toán lập phương án GPMB 
đối với các trường hợp đã kiểm 
kê, đẩy nhanh thủ tục đầu tư cơ 
sở hạ tầng khu tái định cư. 

Hầu hết các hộ dân bị ảnh 
hưởng bởi dự án đã đồng thuận 
và sẵn sàng di dời đến nơi ở mới 
nhường đất triển khai dự án; một 
số hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia 

đình đông con… trình bày nguyện 
vọng để được Nhà nước hỗ trợ. 

Ông Nguyễn Văn Đen, ở thôn 
Vĩnh Viễn, xã Ân Tường Đông 
(huyện Hoài Ân) cho biết: Người 
dân ở thôn đều đồng tình thống 
nhất chủ trương của Nhà nước, 
chỉ xin lưu ý là nên quy hoạch 
đất sản xuất gần nơi ở, như vậy 
dân mau ổn định cuộc sống hơn. 
Còn ông Ngô Minh Triết, ở thôn 
Ngọc Thạnh 2, xã Phước An 
(huyện Tuy Phước) đề xuất: Tôi 
nghĩ huyện, xã nên cập nhật công 
khai liên tục tiến độ dự án để dân 
được rõ, khi hiểu rõ thì người dân 
ủng hộ nhiệt tình hơn. Riêng ông 

Lưu Đình Ý, ở khu phố Lại Chánh 
Tây, phường Hoài Đức (TX Hoài 
Nhơn) kiến nghị: Khi thực hiện 
dự án, ở một số nơi chủ đầu tư sẽ 
buộc phải mượn đường dân sinh, 
tôi đề nghị tỉnh lưu ý các đơn vị 
thi công hoặc là sử dụng sao cho 
an toàn, nếu xuống cấp thì phải 
củng cố, tu bổ lại cho dân. 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, 
các địa phương tích cực tổ chức 
tuyên truyền, vận động người 
dân không xây dựng công trình, 
cơi nới nhà cửa, trồng thêm cây 
xanh trong vùng đã cắm mốc dự 
án. Các địa phương thành lập 
các tổ công tác thường xuyên 

tuyên truyền, kịp thời phát 
hiện xử lý những trường hợp 
vi phạm, trục lợi đền bù GPMB. 

Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, 
đến ngày 20.11, các địa phương 
liên quan đến Dự án cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông phải thực 
hiện được 70% khối lượng công 
việc bồi thường, GPMB và bàn 
giao mặt bằng cho nhà thầu tổ 
chức thi công. Đến quý II/2023, 
phải hoàn thành 100% công tác 
bồi thường, GPMB. Tuy nhiên 
thực tế cho thấy, tại các địa 
phương đang phát sinh nhiều 
vướng mắc cần tháo gỡ. 

Ông Nguyễn Hữu Khúc, 
Chủ tịch UBND huyện Hoài 
Ân, kiến nghị: Hiện nay, Trung 
ương chưa ban hành khung 
chính sách, đơn giá bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư đối với Tiểu 
dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn. 
Khi có khung chính sách này, 
huyện mới có cơ sở để ra thông 
báo thu hồi đất, lập phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
và công khai cho dân biết. Mặc 
khác, các cấp có thẩm quyền cũng 
cần có chủ trương, hướng dẫn địa 
phương được chỉ định đơn vị tư 
vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật; chỉ 
định đơn vị xây lắp không thông 
qua đấu thầu đối với dự án các 
khu tái định cư và di dời hạ tầng 
kỹ thuật (hệ thống điện, hệ thống 
cấp nước sạch) ra khỏi phạm vi thi 
công dự án.                         HẢI YẾN 

Tổ công tác dự án 
cao tốc Bắc - Nam 
ở huyện Tuy Phước 
hướng dẫn người 
dân bị ảnh hưởng 
bởi dự án làm các 
thủ tục kê khai,  
thu thập giấy tờ. 
Ảnh: HẢI YẾN 
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Bình Định

Đa dạng sân chơi 
Tại buổi sinh hoạt hè do Xã 

đoàn Phước Lộc (huyện Tuy 
Phước) tổ chức tại Tiểu đoàn 1, 
Lữ đoàn Phòng không 573 vào 
ngày 20.7 vừa qua, gần 60 học 
sinh (HS) đã tập trung đông đủ 
tham gia chương trình “Học kỳ 
quân đội”. Trong 1 ngày “nhập 
vai” người lính, các em được trải 
nghiệm môi trường trong quân 
ngũ với thời gian biểu sinh hoạt 
như những người lính. 

Bên cạnh đó, các “chiến sĩ 
nhí” còn được các cán bộ, chiến 
sĩ hướng dẫn rèn luyện kỹ năng 
xã hội, kỹ năng sống như: Gấp 
nội vụ; tăng gia sản xuất; học điều 
lệnh; kỹ thuật mắc tăng võng; 
tham quan Đại đội Pháo Phòng 
không 57 mm làm công tác chuẩn 
bị chiến đấu; tìm hiểu các nội 
dung luyện tập võ tay không…

Em Nguyễn Gia Bảo (lớp 
5C, Trường Tiểu học số 1 Phước 
Lộc) chia sẻ: “Tham gia sinh 
hoạt hè trong môi trường quân 
đội, em được các anh bộ đội 
hướng dẫn làm quen với điều 
lệnh đội ngũ, cách mắc võng, 
cứu thương... Những bài học 
này đối với em khá mới, khó 
khăn nhưng được các anh 
hướng dẫn, em quen dần và 
cảm thấy rất hứng thú”, Bảo 
chia sẻ.

Theo Phó Bí thư Xã đoàn 
Phước Lộc Nguyễn Trung Tín, 
hè năm nay, Ban Chỉ đạo hè xã 
đã tiếp nhận trên 1.000 HS về 
sinh hoạt hè tại 11 chi đoàn. 
Các chi đoàn triển khai nhiều 
hoạt động cho các em, như: 

Ngày 29.7, nhiều tổ chức 
Đoàn cấp huyện trong tỉnh 
đã tổ chức thành công Đại hội 
nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

huyện Tuy Phước tổ chức Đại 
hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027. Đây là 1 trong 
4 đơn vị được Tỉnh đoàn chọn 
làm điểm bầu trực tiếp bí thư 
tại Đại hội.

Qua 5 năm (2017- 2022), các 
cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện 
Tuy Phước đã tổ chức và phối 
hợp tổ chức 445 hội thi, hội 
diễn và các buổi tuyên truyền 
pháp luật cho hơn 100 nghìn 
lượt ĐVTN tham gia. Điểm nổi 
bật trong các hoạt động tuyên 
truyền là tổ chức ra quân vận 
động ĐVTN và người dân thực 
hiện tốt các quy định về phòng, 
chống dịch Covid-19; tiến hành 
lắp đặt được 14 km “Thắp sáng 
đường quê”, sửa chữa, làm mới 
4 km đường nông thôn…

Đại hội đã bầu 25 anh, chị 
vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh huyện khóa XV, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu trực 
tiếp Bí thư và anh Nguyễn 
Công Ý được tín nhiệm bầu 
tái cử chức Bí thư Huyện đoàn 

Sinh hoạt hè - Sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi

Nhiều tổ chức Đoàn cấp huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Duy Trung và Bí thư Huyện ủy Tuy Phước Nguyễn Văn Hùng 
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tuy Phước 
khóa XV.                                                                                                                         Ảnh: XUÂN VINH

khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
 Huyện đoàn Hoài Ân tổ 

chức thành công Đại hội đại 
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 
2027 với khẩu hiệu hành động 
“Khát vọng, tiên phong, bản 
lĩnh, đoàn kết, sáng tạo”.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, 
các cấp bộ Đoàn trong huyện đã 
giúp nhân dân xây hơn 250 lò 
đốt rác thải tại các hộ gia đình; 
lắp đặt 35 km công trình “Thắp 
sáng đường quê” trị giá trên 
525 triệu đồng; phối hợp xây 
dựng 7 nhà Nhân ái, nhà Khăn 

quàng đỏ với tổng trị giá trên 
350 triệu đồng; tôn tạo 1 nghĩa 
trang liệt sĩ trị giá trên 200 triệu 
đồng; thực hiện 138 công trình, 
phần việc thanh niên xây dựng 
nông thôn mới trị giá trên 966 
triệu đồng; hỗ trợ dạy nghề 
cho hơn 300 thanh niên và giới 
thiệu việc làm cho hơn 3.500 
thanh niên…

Đại hội bầu Ban Chấp hành 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
huyện khóa XVII gồm 22 anh, 
chị; anh Lê Thanh Việt tái đắc 
cử Bí thư Huyện đoàn Hoài Ân 
khóa XVII.

 Huyện đoàn Phù Cát tổ 
chức Đại hội đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 
XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Nhiệm kỳ qua, các cơ sở 
Đoàn trong huyện đã tổ chức 
238 buổi ra quân dọn vệ sinh 
môi trường, trồng trên 1.000 cây 
xanh; xây dựng 80 hố rác nông 
thôn và 30 bi rác thải tại hộ 
gia đình; lắp đặt 48 km “Thắp 
sáng đường quê”; làm mới  
5 km đường nông thôn; trao 
tặng 1.527 suất quà, trị giá gần 
350 triệu đồng; tặng 5 nhà Nhân 
ái trị giá 150 triệu đồng; khám 
bệnh, phát thuốc cho hơn 3.000 
người, trị giá 200 triệu đồng…

Đại hội đã bầu Ban Chấp 
hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
huyện khóa XVII gồm 29 anh, 
chị; anh Lê Tấn Vinh tái đắc cử 
Bí thư Huyện đoàn Phù Cát 
khóa XVII.
 Đoàn Thanh niên CA tỉnh 

Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu 
lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ qua, công tác giáo 
dục được các cơ sở đoàn triển 
khai đồng bộ, sâu rộng; các 
phong trào “Thanh niên Công 
an nhân dân xung kích, sáng tạo, 
tình nguyện, lập công vì an ninh 

Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, 
“Thanh niên tình nguyện” được 
tiến hành thường xuyên và có 
hiệu quả. Công tác chỉ đạo của 
Đoàn có nhiều đổi mới, sáng tạo, 
có chiều sâu và hướng mạnh về 
cơ sở, tham mưu về công tác 
thanh niên ngày càng hiệu quả.

Phong trào hiến máu tình 
nguyện được ĐVTN CA tỉnh 
hưởng ứng thiết thực với hơn 
1.500 đơn vị máu hiến. 5 năm 
qua, tuổi trẻ CA tỉnh đã thực 
hiện 166 công trình thanh niên 
và 200 phần việc thanh niên 
phục vụ công tác chuyên môn 
và công tác đoàn. Tặng 100 xe 
đạp cho học sinh nghèo, nhận 
đỡ đầu 25 trẻ em không nơi 
nương tựa. Đã giới thiệu 437 
đoàn viên ưu tú cho Đảng và 
362 đoàn viên ưu tú được kết 
nạp Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp 
hành Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh CA tỉnh khóa XV, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027 gồm 21 anh, 
chị. Đại úy Nguyễn Diệp Hữu 
Tuấn được bầu giữ chức vụ Bí 
thư Đoàn Thanh niên CA tỉnh  
Bình Định.

X.VINH - TR.CHÂU - 
TR.GIANG - T.LONG

Sau gần 2 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, mùa hè 2022, trên 218 nghìn học sinh về sinh hoạt hè tại 159 xã, 
phường, thị trấn trong tỉnh. Sinh hoạt hè được đổi mới cách thức tổ chức với nhiều hoạt động vui chơi thiết thực, 
tăng cường các kỹ năng sống cần thiết cho các em.

Học sinh xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) được các chiến sĩ hướng dẫn xếp nội vụ khi tham gia sinh hoạt hè Học kỳ quân 
đội tại Lữ đoàn Phòng không 573.                                                                                                                                           Ảnh: Xã đoàn Phước Lộc

Sinh hoạt tập trung và tổ chức 
trò chơi lớn, trò chơi dân gian; 
tuyên truyền phòng, chống 
đuối nước, tai nạn thương tích 
và ma túy; truyền đạt, giáo dục 
kiến thức, kỹ năng sống; tham 
gia các hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa và thăm, tặng quà một số 
địa chỉ nhân đạo… 

Tại TP Quy Nhơn, các hoạt 
động sinh hoạt hè lý thú, bổ ích 
cũng đã và đang trở thành món 
ăn tinh thần không thể thiếu 
đối với các em nhỏ. Phó Bí thư 
Thành đoàn Quy Nhơn Nguyễn 
Văn Hòa cho biết, toàn thành 

phố có 504 chi đoàn khu phố. 
Ngay sau khi tiếp nhận HS về 
sinh hoạt hè ở khu dân cư, các 
chi đoàn đều bắt tay ngay vào 
việc tổ chức hoạt động, phong 
trào để tạo môi trường tốt cho 
các em phát huy sự tự tin, năng 
lực, sở trường; được trau dồi 
kiến thức, kỹ năng bổ ích.

Kết quả đáng mừng là nhiều 
hoạt động sinh hoạt hè đã trở 
thành ngày hội thực sự đối với 
các em. Từ đầu tháng 6 đến nay, 
nhiều hoạt động được tổ chức 
tại khu dân cư, như: Tập huấn 
kỹ năng Đoàn, Hội; tham gia 

hoạt động múa hát tập thể, sân 
chơi cuối tuần, hội trại; các sân 
chơi năng khiếu bóng đá, cờ vua, 
khiêu vũ, vẽ tranh, bơi lội… 

“Qua các hoạt động, chúng 
tôi mong muốn các em có được 
kiến thức, kỹ năng sống cần 
thiết và tạo thói quen tốt trong 
giao tiếp, sinh hoạt cộng đồng”, 
anh Hòa nói.

Tăng cường các chương trình 
sinh hoạt hè

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 
Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh 
Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, để 

phối hợp quản lý tốt HS, thời 
gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã chỉ đạo Hội đồng Đội 
và các huyện, thị và thành đoàn 
quan tâm tổ chức hoạt động cho 
thiếu nhi trong dịp hè và triển 
khai Tháng Hành động vì trẻ 
em. Ở một số địa phương, các 
cấp bộ Đoàn chủ động tham 
mưu với cấp ủy, chính quyền 
thành lập ban chỉ đạo hè và 
ĐVTN phụ trách hoạt động hè 
được phân công cụ thể.

Trên cơ sở đó, Đoàn, Hội 
các cấp đã nắm bắt nguyện 
vọng, sở thích của HS; đưa ra 
ý tưởng, xây dựng hoạt động hè 
phù hợp; huy động sự góp sức 
của các tổ chức, cá nhân… Qua 
đó, nhiều hoạt động lý thú, bổ 
ích, phù hợp với lứa tuổi HS đã 
được triển khai, như: Các hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa, thắp 
nến tri ân các anh hùng liệt sĩ 
tại nghĩa trang liệt sĩ; diễn đàn 
trẻ em; tổ chức các lớp năng 
khiếu hè; học kỳ quân đội; các 
hoạt động dã ngoại, trò chơi tập 
thể… thu hút đông đảo thanh 
thiếu nhi, nhất là thanh thiếu 
nhi khu vực nông thôn, miền 
núi tham gia.

“Sinh hoạt hè tại nơi cư trú 
những năm qua cho thấy là 
hoạt động thiết thực, tạo sân 
chơi lành mạnh, bổ ích cho 
các em. Tham gia sinh hoạt 
hè còn giúp các em mạnh dạn 
hơn trong việc thể hiện bản 
thân, giao tiếp, chia sẻ tâm tư, 
nguyện vọng với bạn bè, cha 
mẹ. Hy vọng rằng, những hoạt 
động, chương trình bổ ích sẽ 
giúp các em có một mùa hè sôi 
động và lý thú, tạo điều kiện tốt 
nhất để HS bước vào năm học 
mới”, chị Nguyệt chia sẻ.

DUY ĐĂNG
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Bình Định

Xử lý nghiêm tội phạm đánh bạc
Tội phạm và tệ nạn đánh bạc 
trên địa bàn tỉnh không rầm 
rộ nhưng luôn tiềm ẩn phức 
tạp. Các đối tượng tham gia 
đánh bạc rất đa dạng, dùng 
nhiều thủ đoạn tinh vi để đối 
phó với lực lượng chức năng.

Quang cảnh 
phiên tòa xét 
xử bị cáo Trần 
Thị Bảy cùng 
đồng phạm tại 
TAND tỉnh.  
Ảnh: K.A

Truy bắt và xử lý nghiêm
Theo các cơ quan tiến hành 

tố tụng, phương thức, thủ đoạn 
hoạt động của tội phạm đánh 
bạc không mới nhưng tinh vi, 
ngày càng được tổ chức bài 
bản, lợi dụng sự phát triển của 
internet, công nghệ thông tin để 
tổ chức đánh bạc. 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 
ngày 28.7, lời khai của bị cáo 
Trần Thị Bảy (SN 1970, TP Quy 
Nhơn) cùng đồng bọn phạm 
tội đánh bạc cho thấy sự tinh 
vi của tội phạm này. Cụ thể, để 
qua mắt cơ quan chức năng, 
việc chi trả tiền thắng - thua 
được thực hiện tại những địa 
điểm khác nhau. 

“Bị cáo cùng chồng, con, 
cháu và các đối tượng khác thực 
hiện hành vi đánh bạc dưới hình 
thức đánh lô đề, cá cược bóng 
đá thông qua zalo. Sau mỗi 
ngày chốt tiền thắng, thua lô 
đề, nhóm sẽ hủy toàn bộ tịch 
đề và các thông tin liên quan 
đến việc đánh lô đề”, bị cáo Bảy 
thừa nhận.  

Với thủ đoạn này, việc xác 
minh số tiền thu lợi bất chính 
gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, cơ 
quan chức năng chỉ xác định 
được số tiền thắng, thua tại 
thời điểm bắt quả tang Trần Thị 
Bảy với vai trò chủ đề là trên 
616 triệu đồng, của một số đối 
tượng khác với số tiền từ vài 
triệu đến vài trăm triệu đồng. 
Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận 
hành vi phạm tội; có bị cáo vì 
muốn kiếm tiền nên đánh bạc, 
cũng có người khai thấy vui nên 
tham gia cho biết. Với những 

chứng cứ cụ thể, hội đồng xét xử 
đã tuyên phạt bị cáo Bảy 3 năm 
tù giam, 14 bị cáo còn lại lần 
lượt chịu các mức án từ cải tạo 
không giam giữ đến 18 tháng tù 
giam, tùy theo mức độ và hành 
vi phạm tội. 

Ngoài không gian mạng, 
những bãi đất trống, nghĩa địa 
và kể cả ở khu dân cư, quán cà 
phê cũng là địa điểm mà các đối 
tượng “đỏ đen truyền thống” 
như lắc tài xỉu, đá gà, bầu cua 
hay cá độ bóng đá thường lui 
tới. Bọn chúng tổ chức cảnh giới 
nghiêm ngặt qua nhiều vòng. 
Tuy vậy, sự tinh vi của các con 
bạc không thể qua mắt được lực 
lượng chức năng. 

Điển hình, ngày 23.7, CA 
huyện Phù Mỹ đã bắt quả tang 
6 đối tượng đang đánh bầu cua, 
ăn thua bằng tiền tại một ngôi 
nhà ở thôn Vĩnh Lợi 3, xã Mỹ 
Thành. Tại thời điểm bắt quả 
tang, lực lượng chức năng đã 
tạm giữ tại chiếu bạc hơn 14 
triệu đồng và một số điện thoại 
di động. 

Không để hình thành 
điểm nóng

Theo CA tỉnh, đánh bạc 
là “tội phạm của tội phạm”, 
bởi từ đây làm phát sinh các 
loại tội phạm khác như trộm 

cắp, cướp giật, vay lãi nặng 
để có tiền đánh bạc. Vì vậy, 
CA tỉnh đã chỉ đạo toàn lực 
lượng chủ động nắm tình 
hình, đấu tranh quyết liệt 
với tội phạm đánh bạc và tổ 
chức đánh bạc. Trong đó, chú 
trọng công tác khảo sát, lập 
kế hoạch kiểm tra, tập trung 
lực lượng, phương tiện, sử 
dụng tổng hợp các biện pháp 
nghiệp vụ để phát hiện bắt 
và xử lý ngay, không để hình 
thành các ổ nhóm, tụ điểm 
phức tạp về cờ bạc. Nhờ đó, 
từ đầu năm 2022 đến nay, lực 
lượng CA phát hiện, xử lý 
22 vụ đánh bạc; xử lý hành 
chính hàng trăm đối tượng 
đánh bạc.

“Để đấu tranh hiệu quả 
với loại tội phạm này, CA 
không chỉ tập trung truy bắt 
triệt xóa cả ổ, nhóm đánh bạc 
trong một thời gian nhất định, 
mà thường xuyên tiến hành 
điều tra những điểm, địa 
bàn và đối tượng khả nghi, 
lên phương án tác chiến phù 
hợp”, thượng tá Trương Văn 
Phụng, Trưởng Phòng CSĐT 
(CA tỉnh) cho biết.

Theo đại tá Huỳnh Bảo 
Nguyên, Phó Giám đốc CA 
tỉnh, lãnh đạo CA tỉnh chỉ đạo 
các phòng nghiệp vụ, CA các 

huyện, thị xã, thành phố tiếp 
tục tăng cường phối hợp, nắm 
chắc tình hình, kịp thời phát 
hiện, đấu tranh triệt xóa các ổ 
nhóm, đường dây, đối tượng 
hoạt động cờ bạc và đánh bạc, 
cá độ trực tuyến qua internet, 
mạng xã hội và qua các trò 
chơi điện tử trá hình, trò chơi 
trực tuyến trái phép. 

Đồng thời, tăng cường 
quan hệ phối hợp giữa CA 
với các ngành liên quan trong 
quản lý việc mở tài khoản, 
kiểm soát các hoạt động 
thanh toán trực tiếp, trực 
tuyến, ngăn chặn tội phạm 
rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ 
trái phép ra nước ngoài liên 
quan đến hoạt động cờ bạc, 
cá độ bóng đá. Ngăn chặn các 
trang web cá cược bất hợp 
pháp xâm nhập; xử lý các tổ 
chức, cá nhân quảng cáo mời 
chào, hướng dẫn các hình 
thức đánh bạc trên không 
gian mạng… 

Bên cạnh đó, CA các địa 
phương thường xuyên kiểm 
tra và yêu cầu các chủ cơ sở 
kinh doanh khách sạn, nhà 
nghỉ, phòng trọ, quán cà 
phê… viết cam kết không cho 
khách tổ chức đánh bạc dưới 
bất kỳ hình thức nào. 

KIỀU ANH

13 năm tù giam cho hành vi lừa đảo 
và sử dụng tài liệu giả

Trộm quen tay
(BĐ) - 9 tháng tù giam là 

mức án do hội đồng xét xử 
TAND TX An Nhơn tuyên 
phạt bị cáo Phạm Đức Lợi (SN 
1998, xã Phước Thành, huyện 
Tuy Phước) phạm tội trộm cắp 
tài sản. 

Theo cáo trạng, khoảng  
9 giờ ngày 20.11.2021, Lợi đến 
nhà bạn mượn mô tô để đi 
có việc riêng. Khoảng 12 giờ 

cùng ngày, khi đến trước nhà 
ông N.V.Đ (khu vực An Lộc, 
phường Nhơn Hòa, TX An 
Nhơn), Lợi lén vào nhà bắt một 
con gà trống của gia đình ông 
Đ., bị người nhà của ông phát 
hiện và báo cơ quan CA. 

Được biết, năm 2020, Lợi 
bị TAND huyện Tuy Phước 
tuyên phạt 12 tháng tù về tội 
trộm cắp tài sản, chấp hành 

xong bản án ngày 8.2.2021. Đến 
ngày 12.5.2021, Lợi tiếp tục bị 
CA xã Phước Thành (huyện Tuy 
Phước) xử phạt vi phạm hành 
chính về hành vi đánh bạc. 

Đến khi thực hiện hành vi 
bắt trộm gà của gia đình ông Đ., 
Lợi bị Cơ quan CSĐT CA TX An 
Nhơn khởi tố và áp dụng biện 
pháp bắt tạm giam nhưng Lợi 
bỏ trốn; đến ngày 29.4.2022, Lợi 

bị bắt theo quyết định truy nã.
Đây là phiên tòa hình sự rút 

kinh nghiệm được Viện KSND 
và TAND TX An Nhơn phối 
hợp tổ chức, nhằm góp phần 
nâng cao trình độ nghiệp vụ, 
bản lĩnh cho kiểm sát viên khi 
thực hành quyền công tố, kiểm 
sát xét xử các vụ án hình sự; 
đáp ứng yêu cầu của ngành 
KSND giao.                Q.THÀNH

(BĐ) - Ngày 28.7, TAND 
tỉnh mở phiên tòa hình sự xét 
xử sơ thẩm và tuyên phạt bị 
cáo Trần Thị Thành (SN 1991, 
huyện Tây Sơn) 10 năm tù 
giam về tội “Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản” và 3 năm tù 

giam về tội “Sử dụng con dấu 
hoặc tài liệu giả của cơ quan,  
tổ chức”. 

Từ ngày 17.9.2018 - 14.6.2019, 
Thành đã dùng nhiều thủ 
đoạn gian dối để vay tiền 
không đúng sự thật như: “Đặt 

cọc, trả tiền mua nhà ở Quy 
Nhơn”, đưa giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản gắn liền 
với đất và giấy chứng nhận 
đăng ký xe ô tô giả mang 
tên mình thế chấp cho chị 

H.T.H. (ở thị trấn Phú Phong, 
huyện Tây Sơn) vay 3 lần với 
tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. 
Thành đã trả cho chị H. hơn  
787 triệu đồng, chiếm đoạt 
hơn 862 triệu đồng. 

N.LINH

ĐÒ NGANG DÂN SINH 
TẠI PHƯỜNG HẢI CẢNG 
VÀ XÃ NHƠN CHÂU:

Đa phần 
không đảm bảo 
điều kiện an toàn

(BĐ) - Ngày 28.7, Ban ATGT 
tỉnh đã làm việc với UBND 
phường Hải Cảng và xã Nhơn 
Châu (TP Quy Nhơn) về việc 
tuân thủ các quy định của hoạt 
động giao thông đường thủy 
nội địa trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các thành 
viên Ban ATGT tỉnh đã chỉ ra 
những hạn chế, bất cập và tồn 
tại trong công tác quản lý hoạt 
động giao thông đường thủy 
nội địa, về phân cấp, phân 
quyền xử lý. 

Cụ thể, đa phần các phương 
tiện đò ngang dân sinh tại 
phường Hải Cảng và xã Nhơn 
Châu không đảm bảo điều kiện 
an toàn, chưa đăng ký, đăng 
kiểm; trình độ chuyên môn 
của một số chủ phương tiện còn 
hạn chế, không đi học để được 
cấp chứng chỉ. Ý thức chấp 
hành ATGT đường thủy của 
người dân và các chủ phương 
tiện vận tải chưa cao. Các bến 
đò ngang chưa được tổ chức và 
quản lý theo các quy định của 
Nhà nước. 

Để khắc phục tồn tại, đoàn 
công tác yêu cầu chính quyền 
địa phương rà soát lại tất cả các 
điều kiện đảm bảo trật tự ATGT 
đường thủy nội địa. Trong đó, 
trọng tâm là thống kê chính 
xác số phương tiện đường thủy 
chưa đủ điều kiện hoạt động, 
chưa đăng ký, đăng kiểm, nắm 
chắc số người có nhu cầu học 
chứng chỉ chuyên môn lái tàu 
theo quy định để đề xuất hướng 
xử lý phù hợp.                K.ANH 

Bắt giữ đối tượng 
truy nã

(BĐ) - Ngày 29.7, Đội Cảnh 
sát hình sự CA huyện Tây Sơn 
cho biết đã tiến hành bắt giữ 
đối tượng truy nã Trần Văn 
Thịnh (ảnh, SN 1996, ở tổ 4, 
khối Phú Xuân, thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn).

Trước đó, ngày 19.7, Cơ 
quan CSĐT CA TP Quy Nhơn 
đã ra quyết định truy nã đối 
với Trần Văn Thịnh về tội trộm 
cắp tài sản. Bằng các biện pháp 
nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình 
sự CA huyện Tây Sơn đã phát 
hiện, bắt giữ khi đối tượng 
Thịnh đang lẩn trốn tại thị trấn 
Phú Phong. 

Trần Văn Thịnh có 2 tiền án 
về các tội trộm cắp tài sản và 
mua bán trái phép chất ma túy, 
vừa chấp hành xong án phạt tù 
vào tháng 5.2021.  GIA NGUYỄN
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Phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, 
hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.                          Ảnh: TTXVN

Sáng 29.7, Hội đồng Quốc phòng 
và An ninh đã họp phiên thứ 2 dưới 
sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc, đồng thời là Chủ tịch  
Hội đồng.

Phiên họp lần này thảo luận về 
tình hình xung đột Nga - Ukraine, 
những vấn đề tác động đối với Việt 
Nam, cùng với công tác phòng ngừa, 
đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, 
hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước 
của các thế lực thù địch, phản động 
và các giải pháp phòng ngừa, ứng 
phó với các thách thức an ninh lương 
thực, an ninh nguồn nước, cùng với 
công tác bảo đảm an ninh tài chính, 
an ninh tiền tệ.

Thời gian qua, các thế lực thù địch, 
phản động tiếp tục thúc đẩy chiến lược 
“diễn biến hòa bình” nhằm lật đổ chế 
độ, xóa bỏ vai trò của Đảng với nhiều 
âm mưu, thủ đoạn ngầm, tinh vi và 
khó nhận diện hơn. Cùng với đó, tiếp 
tục xâm nhập sâu hơn vào hầu hết các 
lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội, 
tác động, hướng lái việc xây dựng và 
thực hiện chính sách, pháp luật của 
nước ta, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Trước tình hình trên, Hội đồng đề 
nghị lực lượng CA và các lực lượng 
liên quan thời gian tới tiếp tục phát 
huy những kết quả đạt được, triển khai 
đồng bộ lực lượng, biện pháp chủ động 
phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có 

hiệu quả với âm mưu, hoạt động nhằm 
chuyển hóa nội bộ, tác động chính sách 
của các thế lực thù địch, phản động.

Hội đồng cũng thảo luận và cho ý 
kiến về tình hình an ninh tài chính, tiền 
tệ thời gian qua và dự báo tình hình 
thời gian tới. Qua thảo luận, Hội đồng 
nhận định, trong bối cảnh kinh tế thế 
giới gặp nhiều khó khăn, thách thức, 
nhất là chịu tác động nặng nề từ đại 
dịch Covid-19 và cuộc xung đột Nga - 
Ukraine, nền kinh tế Việt Nam dự báo 

sẽ tiếp tục chịu những tác động và tiềm 
ẩn một số rủi ro, thách thức đối với an 
ninh tài chính, tiền tệ.

Hội đồng đề nghị lực lượng CA và 
các lực lượng liên quan nghiên cứu, 
tham mưu với Đảng, Nhà nước các 
chủ trương, chính sách cũng như triển 
khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả 
các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an 
ninh tài chính, tiền tệ, góp phần phục 
hồi và phát triển KT-XH của đất nước.

(Theo NDO)

Tìm giải pháp 
đột phá cho 
công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước

Ngày 28.7 tại TP HCM, Ban Kinh tế 
Trung ương, Thành ủy TP HCM và ĐH 
Quốc gia TP HCM phối hợp tổ chức hội 
thảo khoa học quốc gia “Chủ trương và 
chính sách công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045”.

Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất 
những giải pháp như: Cần xác định 
được chủ thể thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, trong đó Nhà nước 
đóng vai trò dẫn dắt; tổ chức hoàn thiện 
bộ máy trong quá trình vận hành phát 
triển kinh tế. Ngoài ra, hệ thống chính 
sách đang bị đứt đoạn, cần có cải tổ, 
phân cấp, phân quyền và có sự liên 
thông; cần đầu tư vào những ngành 
nghề mũi nhọn, xem xét dựa trên các 
tiêu chí, nguyên tắc trên thị trường nội 
địa và trên thế giới, thu hút nguồn đầu 
tư và tăng cường đối thoại, trao đổi.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng 
Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh 
nhấn mạnh đến yêu cầu về nâng cao 
năng lực cạnh tranh ngày càng cao, đòi 
hỏi cần phải chuyển đổi tư duy phát 
triển, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn 
lực bên ngoài sang chủ động phát triển 
nội lực; đẩy mạnh sáng tạo, vươn lên 
làm chủ công nghệ, hình thành năng 
lực sản xuất mới có tính tự chủ và khả 
năng thích ứng, chống chịu cao. Đồng 
thời, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị 
công nghiệp toàn cầu.

Ngoài ra, cũng cần ưu tiên phát 
triển lực lượng DN công nghiệp trong 
nước lớn mạnh, đổi mới thu hút FDI 
theo hướng có chọn lọc, chất lượng cao 
và bảo đảm yêu cầu về liên kết với DN 
trong nước.            (Theo LĐ) Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 10 lần 

so với cùng kỳ năm trước
Theo số liệu Tổng cục thống kê 

công bố ngày 29.7, khách quốc tế đến 
Việt Nam tháng 7 ước đạt 352,6 nghìn 
lượt người, tăng 49% so với tháng 
trước và gấp 47,2 lần so với cùng kỳ 
năm trước. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, 
khách quốc tế đến nước ta ước đạt 
954,6 nghìn lượt người, gấp 10 lần 
so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn 
giảm 90,3% so với cùng kỳ năm 2019, 
năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong đó, lượng khách vẫn chủ yếu 
đến từ châu Á, tiếp đó là châu Âu. 

Đáng chú ý, lượt khách quốc tế đến 
Việt Nam bằng đường hàng không 
tăng tới 1.251,4%, khách đến bằng 
đường bộ tăng 262,7%.

Mục tiêu của ngành Du lịch khi mở 
cửa du lịch trở lại trong năm 2022 là 
đón được khoảng 65 triệu lượt khách, 
trong đó có 60 triệu lượt khách nội địa 
và 5 triệu lượt khách quốc tế. Đến nay, 
Việt Nam đã đón khoảng 71,8 triệu 
lượt khách nội địa, vượt chỉ tiêu đề ra. 
Khách quốc tế đến thời điểm này chưa 
đạt đến 1 triệu lượt.

(Theo dangcongsan.vn)
Khách Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Mỹ thuật 
Việt Nam.

7 tháng, CPI cả nước 
tăng 2,54%

Theo công bố sáng 29.7 của Tổng 
cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
tháng 7.2022 tăng 0,4% so với tháng 
trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch 
vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng 
tăng giá so với tháng trước; riêng nhóm 
giao thông giá giảm 2,85% do giá xăng 
dầu trong nước giảm.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 
7.2022 tăng 3,14%. 

Bình quân 7 tháng năm 2022, CPI tăng 
2,54% so với cùng kỳ năm trước; lạm 
phát cơ bản tăng 1,44%.

Tổng cục Thống kê chỉ ra một số 
nguyên nhân làm tăng CPI trong 7 tháng 
năm 2022 như: Trong 7 tháng năm nay, 
giá xăng dầu được điều chỉnh 19 đợt; 
trong đó, có 6 đợt giảm giá, làm cho giá 
xăng A95 tăng 2.780 đồng/lít; xăng E5 
tăng 2.520 đồng/lít và dầu diezen tăng 
7.280 đồng/lít. Bình quân 7 tháng, giá 
xăng dầu trong nước tăng 49,75% so với 
cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI 
chung tăng 1,79 điểm phần trăm.

Dịch Covid-19 đã được kiểm soát, 
nhu cầu ăn ngoài nhà hàng tăng nên giá 
ăn uống ngoài gia đình bình quân 7 tháng 
tăng 3,81% so với cùng kỳ năm trước, làm 
CPI chung tăng 0,33 điểm phần trăm.

Cùng với đó, giá vật liệu bảo dưỡng 
nhà ở 7 tháng tăng 7,84% so với cùng kỳ 
năm trước do giá xi măng, sắt, thép, cát 
tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu 
vào, tác động làm CPI chung tăng 0,16 
điểm phần trăm…               (Theo TTXVN)

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và 
phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người

Ngày 29.7, Bộ Y tế đã ban hành 
Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và 
phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người. Theo 
đó, cả trường hợp đã xác định và nghi 
ngờ mắc bệnh đều cần cách ly tại cơ 
sở y tế.

Theo hướng dẫn, đậu mùa khỉ 
(monkey pox) là bệnh truyền nhiễm cấp 
tính, có khả năng gây dịch, do vi rút đậu 
mùa khỉ gây ra. Bệnh có nguồn gốc từ 
châu Phi, lây truyền từ động vật sang 
người và từ người sang người qua tiếp 
xúc trực tiếp với tổn thương da, dịch 
cơ thể, qua quan hệ tình dục, giọt bắn 
đường hô hấp, vật dụng của người bị 
nhiễm và lây truyền từ mẹ sang con.

Các triệu chứng chính của bệnh là 

sốt, phát ban dạng phỏng nước và sưng 
hạch ngoại vi, có thể gây biến chứng 
nặng dẫn tới tử vong.

Bệnh được chia thành 3 thể: Thể 
không triệu chứng; thể nhẹ (các triệu 
chứng thường hết sau 2 đến 4 tuần mà 
không cần điều trị), thể nặng (thường 
gặp trên nhóm đối tượng nguy cơ cao: 
Phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ 
em, người mắc bệnh lý nền, suy giảm 
miễn dịch..., có thể dẫn tới tử vong; 
người bệnh có thể gặp tình trạng nhiễm 
khuẩn da, với các biểu hiện sốt kéo dài).

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, việc 
điều trị bệnh sẽ phân tuyến theo  
thể bệnh. 

(Theo TTO)

Theo Bộ Y tế, bệnh đậu mùa khỉ có các triệu chứng 
chính là sốt, phát ban dạng phỏng nước và sưng 
hạch ngoại vi, có thể gây biến chứng nặng dẫn tới 
tử vong.                                  Ảnh: laodong.vn
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TIN VẮN

Chiều 28.7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, 
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 
đã tiếp bà Kanni Wignaraja, Trợ lý 
Tổng thư ký LHQ, Giám đốc khu vực 
châu Á của Chương trình phát triển 
LHQ (UNDP) đang thăm làm việc tại  
Việt Nam. 

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về 
trọng tâm hợp tác trong thời gian tới. 
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 
đề nghị UNDP huy động các nguồn lực 
và tư vấn chính sách nhằm thực hiện 
hiệu quả, đầy đủ Văn kiện chương 
trình quốc gia cho Việt Nam giai đoạn  
2022 - 2026, và phối hợp với các tổ chức 
LHQ khác thực hiện Khung hợp tác 
phát triển bền vững Việt Nam - LHQ 
giai đoạn 2022 - 2026, trong đó có phục 
hồi KT-XH, ứng phó với biến đổi khí 
hậu, thực hiện các cam kết của Việt 
Nam tại Hội nghị COP26 về biến đổi 
khí hậu, huy động nguồn lực hỗ trợ các 
nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình 
phục hồi, chuyển đổi KT-XH. 

Bà Kanni Wignaraja bày tỏ vui mừng 
vì chuyến thăm Việt Nam vào đúng 
dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập 
LHQ. Bà đánh giá cao các thành tích 
phát triển KT-XH của Việt Nam; hoan 
nghênh các cam kết của Việt Nam đối 
với hợp tác đa phương, vai trò và đóng 

Trung Quốc cảnh báo 
Mỹ “đừng đùa với lửa”

Trong cuộc điện đàm hôm 28.7. với 
Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo 
Washington chớ nên “đùa với lửa” về 
vấn đề Đài Loan, theo Reuters.

“Những ai đùa với lửa sẽ bị bỏng. Hy 
vọng Mỹ hiểu rõ điều này”, Bộ Ngoại 
giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập cho biết.

Trong cuộc điện đàm lần thứ năm 
với Tổng thống Biden, Chủ tịch Tập Cận 
Bình còn kêu gọi Washington tuân thủ 
“quy tắc một Trung Quốc”, đồng thời 
nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối mạnh 
mẽ việc Đài Loan đòi độc lập, cũng như 
phản đối sự can thiệp từ các nước.

Về phần mình, Tổng thống Biden 
khẳng định chính sách của Mỹ về Đài 
Loan vẫn không thay đổi và Mỹ quyết 
liệt phản đối nỗ lực đơn phương nhằm 
thay đổi hiện trạng hoặc hủy hoại hòa 
bình, ổn định trên eo biển Đài Loan, 
Nhà Trắng cho biết.

Cũng theo Nhà Trắng, cuộc điện 
đàm kể trên là một phần trong nỗ lực 
của chính quyền Tổng thống Biden nhằm 
củng cố liên lạc với Trung Quốc và “giải 
quyết những sự khác biệt giữa 2 nước 
một cách có trách nhiệm”.    (Theo NLĐO)

Theo AP, các lực lượng Nga ngày 
28.7 đã tiến hành các cuộc tấn công tên 
lửa vào khu vực ngoại ô thủ đô Kiev và 
vùng Chernihiv ở phía Bắc của Ukraine. 
Trong khi đó, các quan chức Ukraine 
đã thông báo về một cuộc phản công 
nhằm giành lại khu vực Kherson, vốn 
bị lực lượng Nga kiểm soát ngay từ đầu 
cuộc chiến.

AP dẫn lời ông Oleksii Hromov, một 
quan chức cấp cao của Bộ Tổng tham 
mưu Ukraine, cho hay Nga đã tấn công 
khu vực Kiev bằng 6 quả tên lửa phóng 

từ Biển Đen, đánh trúng một đơn vị 
quân đội ở làng Liutizh, ngoại ô thủ đô.

Thống đốc khu vực Kiev, Oleksiy 
Kuleba nói rằng có 15 người bị thương 
trong các cuộc không kích nói trên. Con 
số này chưa được kiểm chứng độc lập. 
Phía Nga cũng chưa có phản hồi trước 
các thông tin về vụ tấn công.

Trong khi đó, quân đội Ukraine tiếp 
tục phản công ở khu vực Kherson, đánh 
sập một cây cầu quan trọng bắc qua 
sông Dnepr hôm 27.7.

(Theo TTXVN)

Nhật Bản lập website 
giúp thực tập sinh 
Việt Nam giảm phí 
môi giới

Tờ Vientiane Times số ra ngày 
29.7 cho biết, với tỷ lệ lạm phát trong  
tháng 6 ghi nhận ở mức 23,6% so với 
cùng kỳ năm ngoái, Ngân hàng Phát 
triển Châu Á đã xếp Lào là một trong 
những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất 

l  Hội đồng Bảo an LHQ ngày 
28.7 đã thông qua nghị quyết kéo 
dài sứ mệnh của Phái bộ LHQ tại Libya 
(UNSMIL) thêm 3 tháng, đến ngày 31.10.

l  Ngày 29.7, hỏa hoạn bùng phát 
tại 1 nhà trọ ở Đông Nam thủ đô Moskva 
của Nga làm 8 người thiệt mạng và  
3 người bị thương.

l  Các quan chức ngày 29.7 cho 
biết, 2 phi công thuộc Không quân Ấn 
Độ (IAF) đã thiệt mạng khi chiếc máy 
bay tiêm kích MiG-21 của họ gặp tai nạn 
trong chuyến bay huấn luyện ở bang 
Rajasthan miền Tây nước này.

l  Ngày 28.7, cảnh sát Nicaragua 
cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng 
và 47 người khác bị thương trong vụ tai 
nạn đường bộ nghiêm trọng xảy ra tại 
miền Bắc Nicaragua.(Theo TTXVN, VOV.VN)

Liên Hợp Quốc đánh giá cao 
thành tích phát triển của Việt Nam

góp của Việt Nam tại LHQ.
Trợ lý Tổng thư ký LHQ bày tỏ ấn 

tượng với các cam kết mạnh mẽ của  
Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí 
hậu, trong đó có chuyển đổi năng lượng 
và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong 

xây dựng một nền hành chính công hiệu 
quả và minh bạch; khẳng định UNDP 
sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành với Việt 
Nam trong phục hồi và phát triển  
KT-XH xanh, bền vững và bao trùm.

(Theo LĐO)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ, Giám đốc khu vực 
châu Á của UNDP.                                                                                                                                                                           Ảnh: BNG

Nga tấn công tên lửa khu vực Kiev, Ukraine phản công 
ở Kherson

Binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi trong hầm sau giao 
tranh ở vùng Kharkiv, ngày 27.7.2022.       Ảnh: AP

Theo báo Nikkei Asia, Cơ quan Hợp 
tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đang lên 
kế hoạch thiết lập một trang web để 
người Việt Nam nộp đơn đăng ký tham 
gia chương trình thực tập sinh kỹ năng 
ở Nhật Bản, với mục đích cắt giảm các 
khoản phí mà các thực tập sinh Việt 
Nam phải trả cho các đơn vị môi giới 
trước khi sang nước này.

Trang web trên dự kiến sẽ bắt đầu 
đi vào hoạt động thử nghiệm sau tháng 
4.2023 và đi vào hoạt động đầy đủ vào 
năm 2024.

Sau khi có thông tin, những người 
có nhu cầu sẽ đăng ký trực tiếp với các 
công ty phái cử ở Việt Nam mà không 
cần thông qua các đơn vị môi giới.

Nikkei Asia cho biết có khoảng 
17% thực tập sinh Việt Nam tham gia 
chương trình thông qua các đơn vị 
môi giới và phải trả phí môi giới bình 
quân khoảng 446 nghìn yen/người  
(3.300 USD/người), cao nhất lên tới 
688.143 yen/người (5.164 USD/người).

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh và 
lưu trú Nhật Bản (ISA), vào thời điểm 
cuối năm 2021, có 276.123 thực tập sinh 
kỹ thuật nước ngoài ở Nhật Bản, trong 
đó Việt Nam có 160.563 người, chiếm 
khoảng 58%.                              (Theo TTO)

Thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Nguồn: asia nikkei

Lào lạm phát cao nhất Đông Nam Á
trong khu vực.

Hiện chỉ số giá tiêu dùng, giá nhiên 
liệu và các mặt hàng nhập khẩu khác 
tại Lào tăng vọt, kết hợp với sự mất giá 
của đồng Kip, là một trong những yếu 
tố chính đẩy lạm phát tăng cao.

Trước tình hình lạm phát tăng cao, 
Chính phủ Lào đang nỗ lực ổn định 
tỷ giá hối đoái tiền tệ, đảm bảo cung 
cấp đủ nhiên liệu và điều chỉnh giá sản 
phẩm hàng hóa thị trường.

Cùng với đó, nước này sẽ hạn chế 
tối đa việc gia tăng các khoản vay trong 
và ngoài nước; tiếp tục cải cách doanh 
nghiệp nhà nước; cải thiện môi trường 
đầu tư, đẩy nhanh tiến độ một số dự án 
lớn mang tầm chiến lược đang hợp tác 
và đầu tư với nước ngoài.

(Theo VOV.VN)

Đồng nội tệ của Lào mất giá kỷ lục so với USD. 
Ảnh: Vientiane Times


