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Nối dài Hành trình Đỏ,
lan tỏa Giọt hồng đất Võ
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Đông đảo người dân đã
đến hiến máu tại ngày hội
Giọt hồng đất Võ Quy Nhơn
năm 2022. Ảnh: N.T

Vì sao chỉ tiêu đào tạo ngành
sư phạm giảm mạnh?
So với đề án tuyển sinh 2022, thông tin công
bố cuối tuần trước của Trường ĐH Quy Nhơn
gây xôn xao bởi chỉ tiêu ngành sư phạm giảm
mạnh. Phóng viên Báo Bình Định có cuộc
trao đổi với PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng
Trường ĐH Quy Nhơn, về vấn đề này. u 5

l Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ

cho cán bộ Mặt trận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 7
l Tái tạo nguồn lợi, hỗ trợ sinh kế
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Bình Định

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân Thành lập đoàn công tác
đi các tỉnh phía Nam tuyên truyền
tiếp xúc cử tri phường Đống Đa
(BĐ) - Sáng 2.8, Phó Chủ tịch
HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân
tiếp xúc cử tri phường Đống Đa
(TP Quy Nhơn) để báo cáo kết
quả kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh
khóa XIII và trả lời các ý kiến,
kiến nghị của cử tri đã nêu trước
kỳ họp. Cùng tham gia buổi tiếp
xúc còn có đại biểu HĐND TP
Quy Nhơn.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri
phường Đống Đa đánh giá, hoạt
động của HĐND tỉnh, thành
phố đã thể hiện tinh thần trách
nhiệm, hầu hết kiến nghị của cử
tri trước kỳ họp được trả lời sát
với thực tế; tuy nhiên vẫn còn
một số câu trả lời chung chung,
không có hướng khắc phục.
Cử tri kiến nghị đến đại biểu
HĐND tỉnh, thành phố các nội
dung như: Một số tuyến đường
trong thành phố trùng lắp số
nhà, đề nghị chỉnh lý để người
dân thuận tiện hơn trong giao
dịch. Khắc phục tình trạng ô tô
vận chuyển làm rơi vãi dăm gỗ
tràn lan trên đường nội thành,
gây ô nhiễm môi trường và mất
ATGT. Ngành LĐ-TB&XH cần
thống nhất một địa điểm nhận
tiền chế độ vì hiện nay phải
nhận tại bưu điện và UBND các
phường, xã. Dù giá xăng dầu
giảm liên tục nhưng giá hàng
hóa, dịch vụ vẫn chưa có dấu
hiệu hạ nhiệt, ngành chức năng
cần kiểm tra, xử lý để bình ổn
giá. Dự án Khu đô thị - Du lịch Văn hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa,
đường Điện Biên Phủ nối dài
từ nhiều năm nay không triển
khai, khiến nhiều nhà dân ở
khu vực này bị hư hỏng, xuống
cấp nghiêm trọng nhưng không
được phép sửa chữa, gây khó
khăn cho đời sống…
Trả lời một số kiến nghị
thuộc thẩm quyền, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND TP
Quy Nhơn Nguyễn Công Vịnh
cho biết: Dự án Khu đô thị - Du
lịch - Văn hóa - Thể thao Hồ
Phú Hòa và đường Điện Biên

ngăn chặn vi phạm IUU

Cử tri phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) nêu ý kiến với đại biểu HĐND tỉnh.
Ảnh: VĂN LƯU
Phủ (nối dài) đã ảnh hưởng
đến 48 hộ phải giải tỏa trắng.
Tỉnh giao cho thành phố giải
tỏa nhưng tỉnh chưa giao kinh
phí, đồng thời thành phố gặp
khó khăn trong việc bố trí tái
định cư, vì vậy đang tiếp tục
chờ ý kiến chỉ đạo từ tỉnh để có
hướng giải quyết. Đối với tình
trạng xe chở dăm gỗ làm rơi vãi
trên đường, thành phố cũng đã
mời Sở GTVT, CSGT và các DN
vận tải trên địa bàn tìm hướng
xử lý, các lực lượng chức năng
cũng tiến hành xử phạt nhưng
đến nay vẫn chưa khắc phục. Do
đó, sắp tới thành phố sẽ tiếp tục
làm việc để chấn chỉnh.
Với một số kiến nghị liên
quan đến các ngành của tỉnh,
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Huỳnh Thúy Vân tiếp thu,
ghi nhận và hứa sẽ tổng hợp,
chuyển các cấp, các ngành có
liên quan xem xét, giải quyết.
 Chiều cùng ngày, đại biểu
HĐND tỉnh Đặng Mạnh CườngPhó Bí thư Thường trực Thành
ủy, Chủ tịch HĐND TP Quy
Nhơn và đại biểu Nguyễn Tấn
Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty
CP Môi trường Bình Định, đã
tiếp xúc cử tri phường Hải Cảng
sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh
khóa XIII. Cùng tham gia buổi

tiếp xúc còn có đại biểu HĐND
TP Quy Nhơn.
Tại buổi tiếp xúc, các đại
biểu HĐND tỉnh đã giải đáp
các kiến nghị của cử tri liên
quan đến các nội dung: Quan
tâm nâng cao chế độ chính
sách, bảo hiểm cho đội ngũ
cán bộ bán chuyên trách đang
làm việc tại các khu phố; xử lý
nghiêm tình trạng ô tô đầu kéo,
rơ-moóc đậu đỗ tại nhiều tuyến
đường trong nội thành, gây cản
trở giao thông; sớm có kế hoạch
di dời 72 hộ dân tập thể thuộc
tổ 55, khu phố 10 nằm trong
quy hoạch, để nhanh chóng
mở rộng Cảng Quy Nhơn; một
số tuyến đường Nguyễn Thi,
Bà Huyện Thanh Quan, đoạn
Cảng Thị Nại, Hàn Thuyên…
bị bong tróc mặt đường, thành
phố sớm có kế hoạch sửa chữa;
quan tâm đầu tư xây dựng bờ
kè đoạn từ đường Nguyễn Dữ
đến nhà hàng Hoa Hoa và sớm
xây dựng hệ thống cống thoát
nước từ Cảng Quy Nhơn đến
đường Lê Đức Thọ…
Đối với những ý kiến không
thuộc thẩm quyền, các đại biểu
HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, trình
lên các cấp, ngành liên quan
xem xét, giải quyết.
VĂN LƯU - CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Sáng 2.8, Giám đốc
Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc
cho biết, Bình Định sẽ thành
lập đoàn công tác vào các tỉnh
phía Nam để tuyên truyền
cho ngư dân của tỉnh về việc
chấp hành pháp luật trên biển,
thực thi Luật Thủy sản 2017 và
ngăn chặn vi phạm IUU. Đồng
thời, đoàn công tác phối hợp
với chính quyền các tỉnh phía
Nam - nơi có lượng lớn ngư
dân Bình Định hoạt động, xây
dựng quy chế phối hợp trong
tuyên truyền, ngăn chặn và xử
lý vi phạm IUU. Dự kiến, đoàn
công tác của tỉnh sẽ đi vào giữa
tháng 8 này.
Theo Sở NN&PTNT, toàn
tỉnh có 3.270 tàu cá có chiều dài
trên 15 m tham gia hoạt động
khai thác xa bờ. Đến nay, ngư
dân trong tỉnh đã thành lập
được 723 tổ đội đoàn kết trên
biển với 2.878 tàu cá; thành lập
được 1 nghiệp đoàn nghề cá
tại phường Tam Quan Bắc (TX
Hoài Nhơn), với 141 tàu câu
cá ngừ đại dương tham gia.
Sản lượng thủy sản khai thác
trong 6 tháng đầu năm 2022
đạt 131.430 tấn, tăng 2,5% so
với cùng kỳ; trong đó, cá ngừ
đại dương ước đạt 7.529 tấn,
tăng 9% so với cùng kỳ.
Từ đầu năm đến nay, toàn
tỉnh có 5 tàu cá/35 thuyền viên
vi phạm vùng biển nước ngoài
bị bắt giữ. Có 11 lượt/10 tàu cá
bị cảnh báo vượt ra ngoài vùng
tự do đánh bắt, 15 tàu cá mất

tín hiệu kết nối. Ngành chức
năng tổ chức kiểm tra 1.402
lượt tàu cá rời cảng và 1.056
lượt tàu cá cập cảng theo đúng
quy định.
Theo ông Trần Văn Phúc,
Bình Định nỗ lực, quyết liệt
trong ngăn chặn vi phạm IUU.
Qua thực tế triển khai các biện
pháp khắc phục “thẻ vàng”
thủy sản, ngành chức năng
của tỉnh khoanh vùng, xác
định nhóm ngư dân có tàu cá
vi phạm chủ yếu là nhóm ngư
dân lâu năm chưa trở về địa
phương, tàu cá xuất biển ở các
cảng phía Nam. Chính vì vậy,
để ngăn chặn tận gốc, ngành
Nông nghiệp tham mưu UBND
tỉnh thành lập đoàn công tác
vào các cảng phía Nam, nơi
ngư dân Bình Định hoạt động
để tuyên truyền ngư dân cam
kết không vi phạm vùng biển
nước ngoài, thực thi đúng pháp
luật trên biển; đồng hành với
chính quyền địa phương nỗ lực
xóa “thẻ vàng” IUU, hướng tới
phát triển nghề cá bền vững.
Đồng thời, nhân chuyến công
tác này, Bình Định triển khai
quy chế phối hợp với chính
quyền các tỉnh phía Nam nhằm
ngăn chặn vi phạm IUU.
Được biết, Bình Định là địa
phương đầu tiên trong cả nước
thành lập đoàn công chuyên
ngành đi các tỉnh để tuyên
truyền, vận động ngư dân
thực hiện cam kết không vi
phạm IUU.
THU DỊU

TX Hoài Nhơn hoàn thành
diễn tập thực binh bắn đạn thật

Gần 150 học viên tham gia Trường hè Khoa học
Việt Nam năm 2022
(BĐ) - Sáng 2.8, Trường hè Khoa
học Việt Nam lần thứ 9 - năm
2022, với chủ đề “Câu chuyện
cuộc đời” khai mạc tại Trung
tâm Quốc tế Khoa học và Giáo
dục liên ngành (ICISE - TP Quy
Nhơn). Trường hè thu hút gần
150 học viên tham gia, chủ yếu
là học sinh, sinh viên yêu khoa
học, được tuyển chọn trong số
trên 700 hồ sơ toàn quốc gửi về
Ban tổ chức.
Dự lễ khai mạc có 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, cùng
lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Trong 4 ngày (ngày 2 - 5.8),
học viên tham gia Trường hè
Khoa học Việt Nam được giảng
viên cung cấp các kiến thức
khoa học về công nghệ chuỗi
khối, xe tự lái, năng lượng tái
tạo, di sản số…; trang bị những

hành trang cần thiết để vững
bước trên con đường nghiên
cứu khoa học với cơ sở phương
pháp luận và các bài học thực
tiễn từ nhiều lĩnh vực khác
thuộc khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội và nhân văn.
GS Trần Thanh Vân cho biết:
Trường hè Khoa học Việt Nam
là dịp để học viên và giảng
viên lắng nghe “câu chuyện
cuộc đời” của nhau, truyền
cảm hứng, kết nối và hỗ trợ
nhau trong hành trình nghiên
cứu khoa học thông qua các bài
giảng, các buổi làm việc theo
nhóm, đêm lửa trại và đặc biệt là
Cuộc thi Science-A-Thon. Đồng
thời, truyền cảm hứng, khuyến
khích, hỗ trợ học sinh, sinh
viên và nhà nghiên cứu trẻ Việt
Nam có nguyện vọng tìm hiểu
và bước vào con đường nghiên
cứu khoa học. Đây là tiền đề bồi
dưỡng và xây dựng mạng lưới

các nhà nghiên cứu trẻ trình độ
cao trong và ngoài nước.
Trường hè Khoa học Việt
Nam là tổ chức xã hội hoạt động
phi lợi nhuận, được tổ chức lần
đầu vào năm 2013. Qua 8 kỳ tổ
chức trước, Trường hè Khoa học
Việt Nam thu hút sự tham gia
của 1.400 học viên, trong đó có
hơn 50 học viên từng đạt giải học
sinh giỏi và nghiên cứu khoa học
cấp quốc gia trở lên. Năm nay,
Trường hè Khoa học Việt Nam
nhận được sự đồng hành và hỗ
trợ của các đơn vị, tổ chức, DN
quan tâm đến sứ mệnh truyền
cảm hứng và nâng đỡ các nhà
khoa học tương lai, như: Hội
Gặp gỡ Việt Nam, DEPOCEN,
Quỹ Tưởng nhớ Philip David
Gray cho Việt Nam, Học viện
Sáng tạo S3, Quỹ Đổi mới sáng
tạo Vingroup, Viện Nghiên cứu
cao cấp về Toán…
TRỌNG LỢI

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn dự bị động viên 142 thực hành nổ súng
đánh chiếm mục tiêu. 				
Ảnh: ANH TUẤN
Ngày 2.8, tại thao trường
Sư đoàn bộ binh 31 - Quân
đoàn 3 (xã Phước Thành,
huyện Tuy Phước), Ban Chỉ
đạo diễn tập tỉnh tổ chức bắn
đạn thật trong diễn tập khu
vực phòng thủ cho Đại đội bộ
binh 3 thuộc Tiểu đoàn dự bị
động viên 142, Ban CHQS TX
Hoài Nhơn.
Với đề mục: “Đại đội bộ
binh vận động tập kích địch”,
sau khi có khẩu lệnh, cán bộ,
chiến sĩ Đại đội và lực lượng
dân quân đã dựa vào thế trận
khu vực phòng thủ thị xã,

thế trận của tiểu đoàn và địa
phương tạo ra; nắm chắc thời
cơ, lợi dụng địa hình, bí mật
cơ động lực lượng, chiếm lĩnh
trận địa, tổ chức hỏa lực áp chế
vào đội hình địch; lực lượng
triển khai nhiều mũi tấn công
xung phong tiêu diệt địch.
Quá trình thực binh đội
hình chiến đấu bảo đảm đúng
theo kế hoạch. Sau hơn một giờ
diễn tập, cuộc thực binh bắn
đạn thật đạt được mục đích,
yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn
tuyệt đối về người và vũ khí
trang bị.
ANH TUẤN
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Nối dài Hành trình Đỏ,
lan tỏa Giọt hồng đất Võ
Tại Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt (2013 - 2022) vào ngày 30.7 tại
Hà Nội, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Bình Định là 1 trong 10 ban chỉ đạo cấp tỉnh được tặng Cờ thi đua
vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm Hành trình Đỏ. Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường
trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, có cuộc trao đổi với Báo Bình Định xung quanh sự kiện này.
 Tại Hội nghị, Bình Định
được đánh giá có nhiều mô
hình, cách làm sáng tạo, thiết
thực, tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ
về hiến máu tình nguyện trong
cộng đồng, xã hội. Xin ông cho
biết cụ thể hơn?
- Ngày hội Giọt hồng đất
Võ đã trở thành một “thương
hiệu” của Bình Định trong mỗi
Hành trình Đỏ, kể từ khi tham
gia hoạt động nhân văn này
ngay năm đầu tiên (2013). Năm
2015, Bình Định được Trung
ương đánh giá là đơn vị mạnh
nên không đưa hành trình về
tỉnh, ưu tiên đến với những
đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, có
phong trào chưa mạnh. Trong
suốt 9 mùa Hành trình Đỏ còn
lại, những ngày hội Giọt hồng
đất Võ xuất phát từ TP Quy
Nhơn lan dần ra Tây Sơn, Phù
Cát, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tuy
Phước… Mỗi ngày hội như thế
thu hút hàng trăm người dân
địa phương đăng ký tham gia
hiến máu cứu người, giúp Ban
Chỉ đạo tỉnh luôn hoàn thành và
vượt chỉ tiêu đơn vị máu được
Trung ương giao.
Công tác tuyên truyền về
Hành trình Đỏ ở Bình Định
cũng có nhiều nét đặc trưng, tạo
được ấn tượng với Ban Tổ chức
Trung ương, từ những mô hình
như các đoàn xe tuyên truyền cổ
động, tuyên truyền trực quan,
qua các phương tiện truyền
thông, mạng xã hội, website…
Đặc biệt, Ban chủ nhiệm và tình
nguyện viên của CLB 25 luôn
đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn
đăng cai tổ chức những đêm
Gala Hành trình Đỏ có sự góp
mặt của một số ca sĩ nổi tiếng
trong nước, thu hút đông đảo
người dân đến xem và đăng ký
hiến máu.
Những thành viên trẻ tuổi,
năng động của CLB 25 còn tổ
chức một số cuộc thi trên mạng
như bình chọn thủ lĩnh tiêu
biểu trong công tác vận động
hiến máu tình nguyện (HMTN);
thực hiện những bức tranh cát
lớn trên bãi biển Quy Nhơn để
chuyển tải thông điệp của Hành
trình Đỏ đến người dân và du

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa và ảnh Bác Hồ cho ông Hà Văn Cát vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm
Hành Trình Đỏ. 									
Ảnh: Hội CTĐ tỉnh
khách; ứng dụng hiệu quả công
nghệ thông tin hỗ trợ người dân
đăng ký hiến máu.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo
HMTN tỉnh còn tổ chức những
lớp tập huấn về HMTN, vận
động một số tổ chức, cá nhân,
DN tặng quà người tham gia
hiến máu, người mắc bệnh tan
máu bẩm sinh đang điều trị.
Các địa phương cũng tổ chức
tôn vinh tập thể, cá nhân đã
xuất sắc tham gia phong trào
HMTN và tham gia HMTN
nhiều lần vào dịp này.
 Được biết, sau năm 2022,
Hành trình Đỏ sẽ có nhiều thay
đổi để tạo sự lan tỏa, gây hiệu
ứng mạnh mẽ hơn trong cộng
đồng…
- Đúng vậy. Tại Hội nghị
tổng kết 10 năm, Ban Tổ chức
Hành trình Đỏ Trung ương đã
rút ra nhiều bài học hết sức sâu
sắc. Kết quả nổi bật là đã tạo ra
sự lan tỏa của một hành trình
xuyên quốc gia vì cộng đồng,
tiếp nhận trên 700 nghìn đơn
vị máu trong 10 năm qua, góp
phần cứu sống hàng trăm nghìn
lượt bệnh nhân cần máu. Ban Tổ
chức Trung ương khẳng định sẽ
tiếp tục duy trì Hành trình Đỏ
trong những năm tới với nhiều
việc làm thiết thực theo hướng

cải tiến, đổi mới, phù hợp tình
hình thực tiễn.
Theo đó, Hành trình Đỏ
sẽ hướng đến việc nâng cao
nhận thức của người dân về
HMTN ở vùng sâu, vùng xa,
vùng khó khăn trong cả nước.
Công tác tuyên truyền sẽ theo
từng mô hình nhỏ lẻ, ở từng
địa phương sẽ tổ chức những
“Hành trình Đỏ mini”, hình
thức cổ động tuyên truyền theo
cấp địa phương, để len lỏi vào
được từng ngóc ngách khu dân
cư. Hoạt động tôn vinh, biểu
dương người hiến máu tiêu
biểu vào dịp này sẽ được chú
trọng nhiều hơn nữa.
Đồng thời, thực hiện phương
châm “máu tiếp nhận từ Hành
trình Đỏ sẽ ưu tiên phục vụ tại
tỉnh, thành đó trước; chỉ những
nơi nào thật sự thừa thì Ban Tổ
chức Trung ương mới điều phối
sang nơi khác”. Ban Tổ chức
Trung ương cũng đặt mục tiêu
đưa Hành trình Đỏ đến với
100% tỉnh, thành trong nước;
biến hành trình nhân văn này
thành một hoạt động truyền
thống trong công tác HMTN.
 Riêng với Bình Định, để
tiếp tục phát huy thành tích đã
đạt được, theo ông, Hành trình
Đỏ của tỉnh trong những năm

tới cần những điều gì?
- Suốt 10 năm qua, Hành
trình Đỏ tại Bình Định đã
luôn nhận được sự quan tâm
của lãnh đạo tỉnh cùng các sở,
ban, ngành, hội, đoàn thể liên
quan. Nhiều người dân trong
tỉnh thuộc đủ thành phần như
học sinh, sinh viên về quê
nghỉ hè, người dân, cán bộ,
công chức, viên chức, cán bộ,
chiến sĩ LLVT… đã tự giác đến
đăng ký hiến máu tại mỗi dịp
Hành trình Đỏ. Năm nào Ban
Chỉ đạo Bình Định cũng nhận
được bằng khen của Ban Chỉ
đạo Quốc gia, Hội CTĐ Việt
Nam và Bộ Y tế về công tác tổ
chức sự kiện Hành trình Đỏ Kết nối dòng máu Việt trên địa
bàn tỉnh.
Nối dài thành tích đã đạt
được là áp lực không nhỏ.
Tuy nhiên, tôi tin rằng, Hành
trình Đỏ trong những năm tới
sẽ tiếp tục nhận được sự quan
tâm của các cấp, ngành trong
tỉnh; các địa phương nỗ lực
đẩy mạnh phong trào HMTN
trên địa bàn cùng ý thức hiến
máu cứu người của đa số người
dân Bình Định đang được nâng
lên. Khi đó, mọi khó khăn đều
có giải pháp tháo gỡ.
 Xin cảm ơn ông!
NGỌC TÚ (Thực hiện)

Bồi dưỡng cho 256 giáo viên môn Tiếng Anh theo Chương trình
giáo dục phổ thông 2018
(BĐ) - Trong 2 ngày 1 - 2.8,
tại TP Quy Nhơn, Sở GD&ĐT
tổ chức lớp bồi dưỡng cho
giáo viên môn Tiếng Anh theo
Chương trình giáo dục phổ
thông 2018.
Theo đó, cụm Quy Nhơn có
256 giáo viên môn Tiếng Anh
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của 3 cấp học thuộc địa bàn TP
Quy Nhơn, huyện Tuy Phước,
huyện Vân Canh tham gia bồi
dưỡng đại trà trực tiếp với 2
mô đun: “Hướng dẫn thực hiện
Chương trình giáo dục phổ
thông 2018” và “Xây dựng kế
hoạch dạy học và giáo dục theo

hướng phát triển phẩm chất,
năng lực học sinh tiểu học,
THCS, THPT”. Các giáo viên
tham gia bồi dưỡng tại 3 điểm
trường THCS Lê Lợi, THCS Lê
Hồng Phong và THPT chuyên
Lê Quý Đôn.
Lớp bồi dưỡng nhằm trang

bị cho giáo viên ngoại ngữ các
cấp học phổ thông những nội
dung cần thiết liên quan đến
mô đun 1 và mô đun 4 để triển
khai thực hiện chương trình
môn ngoại ngữ trong Chương
trình giáo dục phổ thông 2018.
MAI HOÀNG

TIN VẮN
 Từ đầu năm 2022 đến
nay, Ban Vận động Quỹ “Vì
người nghèo” của huyện Tuy
Phước và ở các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện đã vận
động được hơn 339,4 triệu
đồng vào Quỹ. Qua đó, đã
trích quỹ 60 triệu đồng hỗ trợ
2 hộ nghèo tại địa phương 2
con bê giống và xây chuồng,
giúp họ phát triển kinh tế,
thoát nghèo bền vững.
THIÊN KHÁNH
 Hội CTĐ tỉnh phối
hợp cùng Hội CTĐ huyện
Vân Canh tổ chức chương
trình “Dinh dưỡng cho em”
tại huyện Vân Canh, sáng
2.8. Tại chương trình đã trao
100 thùng sữa cho 3 trường
mẫu giáo: Canh Vinh, Canh
Hiển, Canh Hòa, nhằm góp
phần cải thiện dinh dưỡng,
tầm vóc cho trẻ em nghèo
trên địa bàn huyện miền núi
Vân Canh. ĐÌNH DẶM
 Ngày 2.8, anh Nguyễn
Minh Hoàng (ở thôn Phú
Ninh Đông, xã Mỹ Lợi, huyện
Phù Mỹ) đến từng gia đình
trao tặng tổng cộng 35 suất
quà, mỗi suất gồm các nhu
yếu phẩm và 100 nghìn đồng
cho người già đau ốm và
người dân có hoàn cảnh khó
khăn ở các địa phương: Xã
Mỹ Lợi (huyện Phù Mỹ), Nhơn
Hậu (TX An Nhơn) và TP Quy
Nhơn. Tổng kinh phí quà
tặng gần 13 triệu đồng, do
anh Nguyễn Minh Hoàng vận
động các nhà hảo tâm hỗ trợ.
HẰNG NGA
 Sáng 2.8, CA thị trấn
Bình Dương (huyện Phù Mỹ)
phối hợp với Đoàn Thanh
niên và Ban quản lý chợ Bình
Dương tổ chức phát tờ rơi,
tuyên truyền về công tác
PCCC cho tiểu thương đang
buôn bán tại chợ và những
người đi chợ. Chỉ trong một
buổi sáng, các lực lượng chức
năng đã phát hơn 300 tờ rơi.
Hoạt động này nhằm nâng
cao ý thức, trách nhiệm của
tiểu thương và người dân
trong việc chấp hành các quy
định của pháp luật về PCCC
& CNCH, từ đó thực hiện tốt
công tác phòng ngừa, xử lý
những sự cố xảy ra. VĂN TỐ
 Ngày 2.8, Đồn Biên
phòng Cửa khẩu Cảng Quy
Nhơn (BĐBP tỉnh) cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ
án hình sự đối với 2 đối tượng
ở TP Quy Nhơn là Nguyễn
Khắc Hùng (35 tuổi, phường
Hải Cảng) và Nguyễn Hồng
Phong (33 tuổi, phường Ngô
Mây) về hành vi tàng trữ, mua
bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, ngày 28.7, Phòng
Phòng, chống ma túy và tội
phạm (BĐBP tỉnh) phối hợp
với Đồn Biên phòng Cửa
Khẩu cảng Quy Nhơn tổ chức
tuần tra phát hiện đối tượng
Nguyễn Khắc Hùng đang
tàng trữ trong người 1 gói
ny lông chứa 0,1183 gram
chất methamphetamine,
mua từ đối tượng Nguyễn
Hồng Phong.
CÔNG CƯỜNG
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XỬ LÝ HÀNH VI LẤN CHIẾM LÒNG, LỀ ĐƯỜNG QL 1 TRÊN CẦU DIÊU TRÌ ĐỂ MUA BÁN:

Cần kiên quyết, không để “nhờn luật”

Mua bán hàng hóa, thực
phẩm ngay trên thành cầu,
dừng, đỗ xe tự do ngay dưới
lòng đường là tình trạng xảy
ra hằng ngày trên QL 1 qua
cầu Diêu Trì, nhất là đoạn
thuộc địa phận phường Trần
Quang Diệu (TP Quy Nhơn).
Nhiều năm qua, người dân
sống ở tổ 8, khu phố 9 (phường
Trần Quang Diệu) cùng người
đi đường vô cùng ngán ngẩm
trước cảnh lấn chiếm đường
giao thông để buôn bán, gây
mất an toàn trên cầu Diêu Trì.
Cảnh nhốn nháo này chủ yếu
diễn ra vào thời điểm công nhân
tan ca, cao điểm từ 16 - 19 giờ
hằng ngày.
Vào khung giờ này, dọc theo
50 m chiều dài bắt đầu từ phía
Nam cầu luôn xuất hiện các sạp
hàng rong, xe kéo, xe máy, ô tô…
dừng đỗ kéo dài. Các sạp hàng
rau, trái cây, thịt, cá bày bán la
liệt, từ trên vỉa hè cầu xuống cả
lòng đường, đi cùng là nước thải
dơ bẩn, bốc mùi hôi tanh. Lúc
này, lưu lượng phương tiện giao
thông qua lại cầu Diêu Trì khá
lớn với nhiều xe tải, xe container,
xe khách đường dài, cộng với
việc nhiều người dừng lại trên
cầu để mua hàng dẫn đến nguy
cơ cao mất ATGT.
Nhiều người điều khiển
phương tiện giao thông lưu
thông qua khu vực này đều
ngán ngẩm vì lối đi bị lấn chiếm,
gặp nhiều trở ngại mới qua
được cầu.
Bà H., một người dân sống
sát cầu Diêu Trì, cho biết: “Gần
như ngày nào tình trạng mua
bán trên cầu Diêu Trì cũng diễn
ra. Lực lượng chức năng cũng
thường xuyên kiểm tra, xử lý
vi phạm nhưng không thật sự
hiệu quả”.
Điều đáng nói là cách khu
vực buôn bán tự phát trên cầu

Lấn chiếm lòng, lề đường QL 1 trên cầu Diêu Trì để mua bán.
Diêu Trì vài chục mét là một
khu chợ hợp pháp đang hoạt
động. Các tiểu thương ở chợ
này (chợ Trại) cũng phản ánh
với địa phương, trong khi họ
đóng thuế, đóng phí để buôn
bán trong chợ theo quy định thì
những người khác lấn chiếm
lòng, lề đường để mua bán trái
phép, lấy hết khách của họ.
Trao đổi với phóng viên,
lãnh đạo UBND phường Trần
Quang Diệu xác nhận việc nhiều
tiểu thương lấn chiếm lòng, lề
đường trên cầu Diêu Trì để
mua bán, tạo thành “chợ tự
phát” đã xảy ra trong thời gian
dài, không chỉ gây nguy cơ mất
ATGT mà còn mất mỹ quan đô
thị. Tuy vậy, công tác xử lý của
chính quyền địa phương hiện
gặp nhiều khó khăn, do các tiểu
thương sẵn sàng mang hàng bỏ
chạy khi cơ quan chức năng
xuất hiện, lực lượng rút thì họ
quay về bán tiếp.
Theo Chủ tịch UBND
phường Trần Quang Diệu Đặng
Thành Hổ, các tiểu thương mua
bán trái phép trên cầu Diêu
Trì hầu hết là người ngoài địa
phương, gây khó cho công tác

tuyên truyền, nhiều trường hợp
phản ứng quyết liệt khi bị lực
lượng của phường đi kiểm tra,
xử lý; thậm chí có người còn bỏ
xe, bỏ phương tiện buôn bán
không chịu hợp tác.
“Từ đầu năm đến nay chúng
tôi đã xử lý 10 trường hợp vi
phạm về bán hàng rong, sử
dụng trái phép lòng đường,
vỉa hè để buôn bán. Tuy nhiên,
mức phạt đối với hành vi vi
phạm chưa đủ mức răn đe. Địa
phương quyết tâm và sẽ thường
xuyên ra quân để xử lý tình
trạng này. Tuy nhiên, chỉ một
mình phường ra quân xử lý là
không xuể, cần có sự chung tay
của các cơ quan và địa phương
liên quan cùng phối hợp để xử
lý dứt điểm”, ông Hổ nói.
Phường Trần Quang Diệu
cũng kiến nghị UBND TP Quy
Nhơn có văn bản gửi UBND
huyện Tuy Phước chỉ đạo các
địa phương, nhất là thị trấn
Diêu Trì để cùng phối hợp xử
lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm
lòng, lề đường QL 1 trên cầu
Diêu Trì để buôn bán.
Ông Trần Thái Hòa, Chi cục
trưởng Chi cục Quản lý đường

XỬ LÝ TÌNH TRẠNG LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN
KHU KINH TẾ NHƠN HỘI:

Hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ
trong tháng 9.2022
(BĐ) - Đó là chỉ đạo của UBND
tỉnh để giải quyết một số vấn đề liên
quan đến công tác quản lý, xử lý các
trường hợp lấn chiếm đất đai, xây
dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh
tế Nhơn Hội.
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND
các huyện Phù Cát, Tuy Phước, Vân
Canh chủ trì, phối hợp với Ban Quản
lý Khu kinh tế tỉnh xử lý dứt điểm
các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây
dựng trái phép trên địa bàn và hoàn
thành việc cưỡng chế, tháo dỡ trong
tháng 9.2022. Đối với các trường hợp
phát sinh, cần hoàn chỉnh hồ sơ đảm
bảo tính pháp lý và thực hiện cưỡng
chế, tháo dỡ, hoàn thành trước ngày
31.12.2022.
Bên cạnh đó, UBND TP Quy Nhơn
và các huyện Phù Cát, Tuy Phước,

Ảnh: H.P

Vân Canh chỉ đạo UBND các xã có
địa giới hành chính thuộc phạm vi
quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội
tiếp tục tăng cường công tác quản lý
nhà nước về đất đai, tuyên truyền và
kiên quyết xử lý nghiêm các trường
hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái
phép theo đúng quy định của pháp
luật hiện hành.
Đồng thời, thực hiện cưỡng chế
ngay các hành vi vi phạm lấn chiếm
đất đai, xây dựng trái phép khi mới
bắt đầu. Nếu trường hợp để xảy ra các
hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà,
công trình trái phép thì người đứng đầu
các đơn vị, địa phương phải chịu trách
nhiệm trước cấp trên; xem xét trách
nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên
quan theo quy định.
HOÀI NHÂN

bộ III.4 cũng thẳng thắn thừa
nhận việc kiểm tra, xử lý các tiểu
thương mua bán trái phép trên
cầu Diêu Trì hiện tại vẫn chưa
mang lại hiệu quả.
“Chúng tôi đã tổ chức gần
10 lần ra quân tiến hành xử lý,
nhưng khi lực lượng chức năng
không có mặt thì tình trạng này
vẫn tái diễn. Chúng tôi đang
xây dựng kế hoạch phối hợp với
chính quyền các địa phương của
huyện Tuy Phước và TP Quy
Nhơn nắm danh sách các hộ tiểu
thương này để mời lên làm việc.
Sau đó, sẽ tuyên truyền và cho
các hộ tiểu thương ký cam kết;
nếu tái phạm chúng tôi sẽ xử lý
nghiêm theo quy định của pháp
luật”, ông Hòa cho biết.
Rõ ràng, việc lấn chiếm lòng,
lề đường QL 1 trên cầu Diêu Trì
để mua bán trái phép đã xảy ra
trong thời gian dài, gây ra nhiều
vấn đề nhưng chưa được xử lý
kiên quyết, dứt điểm. Các cấp
chính quyền và ngành chức năng
cần phối hợp chặt chẽ, quyết liệt
vào cuộc, xử lý các trường hợp vi
phạm, nhằm lập lại trật tự hành
lang ATGT đường bộ, đảm bảo
mỹ quan đô thị.
HỒNG PHÚC

Bình Định

HUYỆN TUY PHƯỚC:

95 trường hợp
lấn chiếm
hành lang
bảo vệ đê Đông
(BĐ) - Tin từ UBND huyện
Tuy Phước, thời gian qua,
theo phản ánh của báo chí, dư
luận, kết quả kiểm tra của Chi
cục Thủy lợi Bình Định, Trạm
Thủy lợi Hà Thanh, lực lượng
quản lý đê nhân dân, tại 4 xã
khu Đông huyện Tuy Phước
(Phước Thuận, Phước Sơn,
Phước Hòa, Phước Thắng) xảy
ra tình trạng người dân tự ý
lấn chiếm hành lang bảo vệ đê
Đông để xây dựng công trình
trái phép, ngày càng diễn biến
phức tạp.
Để chấn chỉnh tình trạng
này và xử lý dứt điểm các
trường hợp vi phạm theo quy
định, Chủ tịch UBND huyện
Tuy Phước đã ban hành Quyết
định số 7776/QĐ-UBND ngày
19.10.2021 về việc thành lập Tổ
công tác liên ngành kiểm tra,
xử lý các trường hợp lấn chiếm
hành lang bảo vệ đê Đông để
xây dựng công trình trái phép.
Qua kiểm tra, rà soát của Tổ
công tác, hiện nay tại 4 xã khu
Đông của huyện Tuy Phước có
95 trường hợp lấn chiếm hành
lang bảo vệ đê Đông để xây
dựng công trình trái phép.
Tổ công tác liên ngành của
huyện phối hợp với các địa
phương, các cơ quan có liên
quan kiểm tra, rà soát và đã
phân nhóm đối tượng lấn chiếm
hành lang bảo vệ đê Đông theo
từng giai đoạn, phân kỳ để đề
xuất UBND huyện chỉ đạo xử
lý theo quy định. Trước mắt,
xử lý các trường hợp vi phạm
dòng chảy, tiêu thoát lũ, gần
các cống tràn trên hệ thống
đê Đông. Bên cạnh đó, UBND
huyện đã chỉ đạo các địa
phương công khai các trường
hợp vi phạm theo quy định
và tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động các hộ dân
tự tháo dỡ công trình vi phạm.
M.LÂM

TX HOÀI NHƠN:

Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền
phòng, chống ma túy
diễn biến phức tạp; đã
có những vụ án tổ chức
sử dụng trái phép chất
ma túy với hình thức đa
dạng, phương thức tinh vi;
người phạm tội ngày càng
trẻ hóa, có người mới 16,
17 tuổi. Do đó, việc tuyên
truyền để ĐVTN, học sinh
nhận diện được các hành vi
vi phạm liên quan đến ma
Quang cảnh phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy.
Ảnh: Thị đoàn Hoài Nhơn túy và hình thức xử lý của
pháp luật là rất cần thiết.
Cũng
tại
chương
trình, Chi đoàn Các
(BĐ) - Chiều 30.7, tại Trường THPT
Lý Tự Trọng, Chi đoàn Các cơ quan TX cơ quan TX Hoài Nhơn đã tặng 5 suất
Hoài Nhơn và Đoàn Trường THPT Lý quà (500 nghìn đồng/suất) cho các học
H.N
Tự Trọng tổ chức phiên tòa giả định sinh vượt khó học giỏi.
để tuyên truyền phòng, chống ma túy
cho ĐVTN.
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thời gian gần đây, trên địa bàn
0966.490.490
TX Hoài Nhơn, tội phạm về ma túy
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Vì sao chỉ tiêu đào tạo ngành sư phạm giảm mạnh?
So với đề án tuyển sinh 2022, thông tin công bố cuối tuần trước của Trường ĐH Quy Nhơn gây xôn xao bởi chỉ
tiêu ngành sư phạm giảm mạnh. Phóng viên Báo Bình Định có cuộc trao đổi với PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng
Trường ĐH Quy Nhơn, về vấn đề này.
Cụ thể, trong 15 ngành sư
phạm có 9 ngành giảm chỉ tiêu.
Giảm mạnh nhất là sư phạm
Toán (chỉ còn 18 chỉ tiêu, giảm
112 chỉ tiêu); Vật lý (chỉ còn
9, giảm 61 chỉ tiêu); Hóa học
(chỉ còn 8, giảm 62 chỉ tiêu);
Ngữ văn (chỉ còn 18, giảm 62
chỉ tiêu); Sinh học (chỉ còn 12,
giảm 38 chỉ tiêu); Lịch sử (chỉ
còn 13, giảm 37 chỉ tiêu); Địa lý
(chỉ còn 13, giảm 37 chỉ tiêu);
Giáo dục Thể chất (chỉ còn 20,
giảm 80 chỉ tiêu); Giáo dục
chính trị (chỉ còn 9, giảm 41
chỉ tiêu).
 Từ 1.300 chỉ tiêu đào tạo
các ngành sư phạm theo đề án
tuyển sinh hiện chỉ còn 770 chỉ
tiêu, giảm 530 chỉ tiêu; vì sao
giảm nhiều như vậy, thưa ông?
- Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh
năm 2022 của nhà trường căn
cứ năng lực đào tạo và thực tế
tuyển sinh năm 2021, sau khi
phân tích đã giảm chỉ tiêu ở
một số ngành so với chỉ tiêu
năm 2021.
Theo quy chế tuyển sinh, ở
các ngành đào tạo giáo viên,
Bộ GD&ĐT sẽ thông báo chỉ
tiêu chính thức sau khi tập hợp
nhu cầu “đặt hàng” từ các địa
phương. Năm 2022, chỉ tiêu các
ngành sư phạm giảm so với đề
án tuyển sinh của trường do
nhu cầu tuyển dụng giáo viên
của các địa phương giảm.
Tuy nhiên, cũng xuất phát
từ nhu cầu của các địa phương
phục vụ cho việc thực hiện
Chương trình giáo dục phổ
thông 2018, một số ngành chỉ
tiêu giữ nguyên so với đề án
như: Giáo dục Tiểu học (195);
Giáo dục Mầm non (155); sư

PGS.TS ĐỖ NGỌC MỸ

Thí sinh thi năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất ngày 19.7.2022.
phạm Tin học (50); sư phạm
Tiếng Anh (150); sư phạm Khoa
học tự nhiên (50); sư phạm Lịch
sử Địa lý (50).
Như vậy, chỉ tiêu chỉ giảm
đối với các ngành ít nhu cầu
tuyển dụng ở thời điểm 4 năm
tới, có thể do lượng giáo viên
cho các ngành này đã đáp ứng
đủ nên các địa phương không
“đặt hàng”.
 Việc giảm mạnh chỉ tiêu
này có ảnh hưởng đến thí sinh
đã thực hiện đăng ký tuyển sinh
trên hệ thống?
- Như đã nói, chỉ tiêu được
thông báo căn cứ theo nhu cầu
tuyển dụng và việc làm khi sinh
viên tốt nghiệp. Thông tin này
giúp thí sinh (TS) cân nhắc lựa

chọn đăng ký ngành phù hợp
trong gần 1 tháng (từ ngày 23.7 20.8) theo kế hoạch tuyển sinh
chung của Bộ GD&ĐT.
Các ngành sư phạm phục
vụ cho chương trình giáo dục
phổ thông mới cần nhiều giáo
viên hơn như sư phạm Tin học,
sư phạm Khoa học tự nhiên,
sư phạm Lịch sử Địa lý. Để
tăng cơ hội trúng tuyển và có
việc làm sau tốt nghiệp, TS
dự định đăng ký vào ngành
sư phạm Toán có thể đăng ký
vào sư phạm Tin học; TS dự
định đăng ký sư phạm Vật lý,
sư phạm Hóa học có thể đăng
ký sư phạm Khoa học tự nhiên;
TS dự định đăng ký sư phạm
Lịch sử, sư phạm Địa lý có thể

cấp chuyên nghiệp và dạy nghề
trên địa bàn tỉnh theo Nghị
quyết số 33/2015/NQ-HĐND
ngày 25.12.2015 của HĐND
tỉnh cho đến khi ban hành Nghị
quyết mới.
Việc tiếp tục thực hiện mức
thu học phí như năm học 2020 2021 nhằm chia sẻ khó khăn cho
cha mẹ học sinh trong bối cảnh
dịch bệnh Covid-19 đã và đang
tiếp tục xảy ra.

Như vậy, mức thu học phí
trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực
hiện theo Nghị định số 86/2015/
NĐ-CP ngày 2.10.2015 của
Chính phủ quy định về cơ chế
thu, quản lý học phí đối với cơ
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách
miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học
tập từ năm học 2015 - 2016 đến
năm học 2020 - 2021.
MAI HOÀNG

Quận Yongsan cử 2 giảng viên tham gia
giảng dạy tiếng Hàn
(BĐ) - Trường ĐH Quy
Nhơn cho biết đã làm việc
thống nhất với Ban lãnh đạo
Văn phòng thường trực quận
Yongsan và Viện Ngôn ngữ
Sejong Hàn Quốc tại TP Quy
Nhơn để triển khai kế hoạch
dạy tiếng Hàn cho sinh viên
chuyên ngành Hàn Quốc học
(ngành Đông phương học,
thuộc khoa Khoa học xã hội và

Nhân văn) tại trường.
Theo đó, từ năm học 2022 2023, quận Yongsan hỗ trợ và cử
2 giảng viên người Hàn Quốc
tham gia giảng dạy tiếng Hàn
cho sinh viên chuyên ngành
Hàn Quốc học; tăng cường phối
hợp tổ chức các hoạt động giao
lưu văn hóa quốc tế giữa sinh
viên Trường ĐH Quy Nhơn và
sinh viên Hàn Quốc.

đăng ký sư phạm Lịch sử Địa lý - là những ngành đào
tạo giáo viên dạy các môn tích
hợp trong chương trình giáo
dục mới, các địa phương đang
có nhu cầu lớn.
 Trường cũng vừa công bố
điểm sàn xét tuyển theo điểm
thi tốt nghiệp THPT 2022 với
mức điểm rất cao, có ngành gần
đạt điểm tối đa như sư phạm
Toán 28,5 điểm…
- Điểm sàn là điểm tối thiểu
để đăng ký xét tuyển, những
ngành chỉ tiêu ít, khả năng TS
đăng ký nhiều thì đương nhiên
điểm sàn buộc phải cao. Việc
xác định điểm sàn cao giúp TS
có đủ thông tin để tính toán
lựa chọn ngành đăng ký, tăng

 Vậy tổ chức đào tạo
các lớp sư phạm sẽ ra sao khi
có những ngành chỉ còn vài
chỉ tiêu?
- Phương thức đào tạo theo
tín chỉ thuận tiện cho việc tổ
chức lớp kể cả trong trường hợp
một số ngành có ít sinh viên.
Kế hoạch giảng dạy học kỳ I
năm học 2022 - 2023 đang được
trường xây dựng đã tính toán
đến tình huống này. Các lớp
học phần được tổ chức không
chỉ cho một ngành mà sẽ bao
gồm sinh viên nhiều ngành có
cùng mã môn học trong chương
trình đào tạo.
 Xin cảm ơn ông!
MAI HOÀNG (Thực hiện)

Mỹ khởi động dự án 14,2 triệu USD
giúp 3 trường ĐH lớn ở Việt Nam

Chưa điều chỉnh học phí các cấp
trong năm học 2022 - 2023
(BĐ) - HĐND tỉnh vừa
thông qua Nghị quyết số
09/2022/NQ-HĐND có hiệu lực
từ ngày 30.7.2022 về việc tiếp
tục thực hiện mức thu học phí
năm học 2022 - 2023. Theo đó,
nhất trí tiếp tục thực hiện mức
thu học phí từ năm học 2022 2023 như năm học 2020 - 2021
đối với các cơ sở giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông công
lập; các trường cao đẳng, trung

Ảnh: M.H

cơ hội trúng tuyển. Những TS
có kết quả thi tốt nghiệp THPT
2022 thấp nên cân nhắc chọn
ngành phù hợp.
Vừa rồi, Bộ Chính trị đã
ban hành quyết định bổ sung
65.980 biên chế giáo viên cho
các địa phương từ nay đến
năm 2026, đáp ứng 2/3 lượng
giáo viên đang thiếu hiện nay.
Môn học thiếu nhiều nhất
là Tin học, Ngoại ngữ ở tiểu
học; môn tích hợp ở THCS;
Mỹ thuật, Âm nhạc ở THPT.
Các em nên cập nhật thông tin
này để cân nhắc khi đăng ký
xét tuyển.

Việc triển khai nội dung ký
kết thỏa thuận giữa Trường ĐH
Quy Nhơn với quận Yongsan
góp phần đào tạo nguồn nhân
lực đáp ứng nhu cầu phát triển
KT-XH trong bối cảnh hội
nhập quốc tế hiện nay; đồng
thời, tăng cường xây dựng
mối quan hệ toàn diện giữa
TP Quy Nhơn và quận Yongsan,
Hàn Quốc.
HOÀNG ANH

Ngày 1.8, Mỹ chính thức
khởi động dự án hợp tác có
ngân sách trị giá 14,2 triệu USD,
kéo dài 5 năm với 2 ĐH quốc
gia và ĐH Đà Nẵng. Đây là
dự án do Chính phủ Mỹ thông
qua Cơ quan Hợp tác phát triển
Mỹ (USAID) tài trợ và giao ĐH
Indiana (Mỹ) triển khai. Theo
Đại sứ Mỹ Marc Knapper, phía
Mỹ kỳ vọng ĐH Indiana sẽ giúp
3 đại học lớn hàng đầu Việt
Nam cải thiện chất lượng giáo

dục, tăng cường năng lực quản
trị, giúp 3 đại học trở thành các
hình mẫu của nền giáo dục đại
học hiện đại tại Việt Nam.
Mỹ cũng kỳ vọng dự án
hợp tác sẽ thúc đẩy phát triển
KT - XH thông qua việc mang
lại lợi ích cho hơn 200 nghìn
sinh viên và trang bị cho họ
những kiến thức và kỹ năng cần
thiết trong bối cảnh thị trường
toàn cầu đang ngày càng cạnh
tranh.
(Theo TNO)

TIN VẮN
 3 trường THPT được
công nhận đạt chuẩn quốc
gia mức độ 1 theo quyết định
vừa ban hành của UBND tỉnh,
đó là: THPT chuyên Chu Văn
An (TX Hoài Nhơn), THPT Hòa
Bình (TX An Nhơn) và THPT
Bình Dương (huyện Phù Mỹ).
Thời hạn công nhận trường
đạt chuẩn quốc gia là 5 năm.
 Gần 1,4 tỷ đồng đã
được UBND huyện Tây Sơn

duyệt cho phòng GD&ĐT
huyện triển khai thực hiện kế
hoạch lựa chọn nhà thầu mua
sắm thiết bị dạy học bộ môn
Khoa học tự nhiên cấp THCS.
Cụ thể, danh mục mua sắm
gồm thiết bị dùng chung, hóa
chất dùng chung, thiết bị phụ
trợ; thiết bị, dụng cụ, hóa chất
để thực hiện dạy học các chủ
đề cụ thể ở lớp 6, lớp 7.
T.HIỀN
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Bình Định

FESTIVAL BÓNG ĐÁ
CỘNG ĐỒNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRANH CÚP TOPENLAND
NĂM 2022:

“Đại chiến” trên sân Quy Nhơn Chọn
12 đội bóng
vào vòng chung kết

Chiều 6.8, CLB Topenland
Bình Định sẽ tiếp đội đang
dẫn đầu V-League là CLB Hà
Nội trên sân Quy Nhơn. Đây là
trận cầu rất được chờ đợi, khi
2 đội đang sở hữu nhiều ngôi
sao của bóng đá Việt Nam.

Sau một vài vòng đấu phải
nhường ngôi đầu cho CLB
Hải Phòng, đến nay, CLB Hà
Nội đã vững vàng ở vị trí trên
cùng của bảng xếp hạng với
20 điểm. Thầy trò HLV Chun
Jaeho còn tận hưởng cảm giác
này thêm ít nhất 1 vòng đấu
nữa, bởi khoảng cách giữa họ
với đối thủ gần nhất lên đến
4 điểm. Dù có nhiều thay đổi
về lực lượng, đặc biệt với sự
ra đi của Quang Hải - cầu thủ
quan trọng bậc nhất trong đội
hình, đội bóng thủ đô vẫn giữ
được lối chơi gắn kết và rất
đáng xem.
Chia tay chiến lược gia
Chu Đình Nghiêm, người
từng cùng CLB Hà Nội giành
được nhiều thành công trong
các mùa giải qua, không ít
CĐV lo lắng cho người kế vị
Chun Jaeho. Quả thực, CLB
Hà Nội không còn trở nên quá
vượt trội về mặt tỷ số trước
các đối thủ như cách đã làm
ở các mùa giải trước. Thay
vào đó, những chiến thắng
của đại diện thủ đô chỉ đến
bằng những cách biệt sít sao,
ngoại trừ trận đấu với CLB
Sài Gòn (tỷ số 3 - 1).
Duy trì được tập thể với
nhiều cầu thủ chất lượng như
Thành Chung, Hùng Dũng,
Văn Quyết, Tuấn Hải…, cùng
sự trở lại của Văn Hậu, CLB Hà
Nội vẫn thường xuyên được
đánh giá ở cửa trên so với hầu
hết CLB đang chơi ở V-League
hiện nay. Tuy nhiên, một điều
khó lý giải là đội bóng này lại
thường nhận kết quả không
tốt trước các đối thủ yếu như
TP Hồ Chí Minh (hòa 0 - 0),

Lối chơi xông xáo của tiền đạo Hà Đức Chinh (bên trái) gây cho đối phương nhiều khó khăn, nhưng vẫn cần có thêm thời gian
để anh có tiếng nói chung với các đồng đội. 						
Ảnh: HOÀNG QUÂN
Nam Định (hòa 1 - 1), SHB Đà
Nẵng (thua 1 - 2).
Trận thua SHB Đà Nẵng
trên sân Hòa Xuân cách đây
hơn 2 tuần được cho là một
tai nạn của CLB Hà Nội, bởi
ngay sau đó, họ đã cho thấy
sức mạnh thực sự bằng 4
chiến thắng liên tiếp. Đang
rất hưng phấn sau chuỗi trận
thành công, thầy trò HLV
Chun Jaeho có đầy đủ sự tự
tin khi hành quân đến sân
Quy Nhơn để đối đầu với
“PSG Việt Nam”.
Trái ngược với phong
độ ấn tượng của đối thủ ở
vòng 11, thành tích ở những
vòng đấu vừa qua của CLB
Topenland Bình Định khá
phập phù. Chiến thắng 3 - 2
trước Becamex Bình Dương
ở lượt trận vừa qua phần nào
giải tỏa áp lực cho cả đội,
nhưng vẫn cho thấy những
vấn đề chưa được khắc phục.
Đó là sự kết nối giữa các
vị trí phòng ngự còn khá lỏng
lẻo; lối chơi tấn công chưa

thực sự sắc nét. Tuy vậy, điểm
sáng ở trận cầu chính là tinh
thần thi đấu nỗ lực của cả
một tập thể. Bên cạnh đó, tình
huống dẫn đến bàn thắng của
Hồ Tấn Tài cũng là phương án
tấn công tạo nên sự đột biến.
Điều đáng ghi nhận nhất
chính là việc “dám” dâng cao
đội hình chơi tấn công ngay
cả khi phải chơi trên sân
khách. Đây là cách tiếp cận
trận đấu mà rất nhiều CĐV
Bình Định mong muốn, bởi
công bằng mà nói, lực lượng
hiện tại của Topenland Bình
Định không hề thua kém bất
kỳ đối thủ nào ở V-League.
Tất nhiên, để giành được
chiến thắng vẫn phải có sự
tính toán linh hoạt ở từng
thời điểm, từng đối thủ chứ
không thể chỉ sử dụng một
phương án duy nhất.
Trong cuộc tiếp đón CLB
Hà Nội, đội chủ nhà sẽ không
có sự phục vụ của tiền đạo
Xuân Nam, khi anh bị treo
giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Bên cạnh đó, khả năng ra sân
của Đình Trọng không cao
vì dính chấn thương trong
trận đấu với CLB Becamex
Bình Dương. Bù lại, tiền đạo
Rafaelson có thể sẽ được tung
vào sân, khi anh đã trở lại tập
luyện từ vài ngày qua. Hàng
công của đội bóng đất Võ
chưa phát huy hiệu quả như
mong đợi, dù đã được tăng
cường khá mạnh từ đầu mùa.
Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh ở
tuyến giữa mới là mấu chốt
quyết định trận đấu, khi
đội khách có những cái tên
đầy ấn tượng như Đỗ Hùng
Dũng, Nguyễn Hai Long, Vũ
Minh Tuấn.
Sân nhà chưa phải là nơi
đem lại nhiều may mắn cho
CLB Topenland Bình Định,
lại gặp phải đối thủ đang
vào phom, nên việc giành
được 1 điểm ở trận đấu với
CLB Hà Nội cũng có thể gọi
là hài lòng với thầy trò HLV
Đức Thắng.
HOÀNG QUÂN

AFC thay đổi thể thức,
Việt Nam thêm hy vọng dự World Cup
Liên đoàn Bóng đá châu Á
(AFC) chính thức công bố thể
thức thi đấu vòng loại World
Cup 2026 trên trang chủ. Do
số suất của châu Á được tăng
lên đáng kể nên đây là cơ hội
để Việt Nam hiện thực hóa giấc
mơ tham dự ngày hội lớn nhất
của bóng đá thế giới.
World Cup 2026 sẽ diễn
ra tại Mỹ, Mexico và Canada,
lần đầu tiên trong lịch sử có
48 đội tham dự nên khu vực
châu Á được trao 8,5 suất dự
vòng chung kết (VCK), tăng 4
suất so với sự phân bổ trước
đây (4,5 suất). Do có sự điều
chỉnh về số suất tham dự VCK

nên AFC đã quyết định thay
đổi thể thức. Cụ thể, vòng loại
World Cup 2026 khu vực châu
Á sẽ được chia làm 3 vòng (1, 2
và 3) và 1 vòng play-off.
Điểm đáng chú ý nhất là ở
vòng loại thứ 3 sẽ có tổng cộng
18 đội bóng tham dự vòng loại
này, được chia làm 3 bảng đấu
(mỗi bảng 6 đội). Các đội bóng
sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân
nhà/sân khách). Hai đội đứng
đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự
VCK FIFA World Cup 2026.
Các đội đứng thứ 3 và 4 ở 3
bảng đấu thuộc vòng loại thứ 3
sẽ tham dự vòng play-off (tổng
cộng 6 đội). 6 đội bóng này

sẽ được chia làm 2 bảng (mỗi
bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn
2 lượt. Hai đội đứng đầu bảng
ở vòng play-off sẽ giành vé
tham dự VCK FIFA World Cup
2026. Hai đội xếp nhì bảng sẽ
gặp nhau để xác định đội thi
đấu vòng play-off liên lục địa.
Ở vòng loại World Cup
2022, đội tuyển (ĐT) Việt
Nam đã tạo nên bất ngờ lớn
khi lọt vòng loại thứ 3 (top 12
đội mạnh nhất). Từ thành công
này, thầy trò Park Hang-seo có
cơ sở để đặt mục tiêu cao hơn
ở vòng loại năm 2026.
Trên bảng xếp hạng FIFA,
ĐT Việt Nam hiện đang đứng

thứ 17 khu vực châu Á nên
gần như chắc chắn không
phải tham dự vòng loại đầu
tiên World Cup 2026 (dành
cho các đội xếp hạng từ 26
đến 47).
Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ
bắt đầu từ vòng loại thứ 2 cùng
với 35 đội bóng khác. Vòng loại
thứ 2 bao gồm 25 đội xếp hạng
từ thứ 1 đến 25 và 11 đội thắng
ở vòng loại thứ nhất. 36 đội dự
vòng loại thứ 2 sẽ được chia
làm 9 bảng (mỗi bảng 4 đội).
Hai đội đứng đầu mỗi bảng
sẽ giành vé dự vòng loại thứ 3
(tổng cộng 18 đội).
(Theo TTVN)

(BĐ) - Trong 2 ngày 1 và
2.8, tại sân bóng đá Bộ CHQS
tỉnh (đường Nguyễn Thị Định,
TP Quy Nhơn) đã diễn ra các
trận đấu giữa các đội thuộc
CLB bóng đá cộng đồng ở TP
Quy Nhơn, trong khuôn khổ
Festival bóng đá cộng đồng tỉnh
Bình Định tranh cúp Topenland
năm 2022. Qua đó, chọn ra 3 đội
bóng vào thi đấu ở vòng chung
kết gồm: Đội U9 Kiến trúc trẻ,
đội U11 Phương Nam, đội U13
Phương Nam.
Trước đó, vòng loại Festival
bóng đá cộng đồng tỉnh Bình
Định tranh cúp Topenland năm
2022 đã tiến hành thi đấu tại TX
An Nhơn, TX Hoài Nhơn, huyện
Vĩnh Thạnh. Tổng cộng ở các địa
phương, có 36 đội bóng thuộc 15
CLB bóng đá cộng đồng tham
gia tranh tài ở 3 nhóm tuổi: U9,
U11, U13.
Theo kế hoạch, vòng chung
kết Festival bóng đá cộng
đồng tỉnh Bình Định tranh cúp
Topenland năm 2022 sẽ diễn
ra ngày 5.8 tại sân bóng đá Bộ
CHQS tỉnh, với sự góp mặt của
12 đội bóng.
ĐỨC MẠNH

GIẢI BÓNG CHUYỀN
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC,
LAO ĐỘNG CĐVC TỈNH NĂM 2022:

44 đội bóng nam,
nữ tranh tài

Một pha bóng trong trận đấu ở
giải nam giữa đội Sở TN&MT gặp
đội Liên quân Đoàn ĐBQH - HĐND UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Ảnh: LÊ NA
(BĐ) - Sáng 2.8, tại Nhà thi
đấu Trung tâm Huấn luyện và
Thi đấu thể thao tỉnh đã diễn ra
lễ khai mạc Giải bóng chuyền
công chức, viên chức, lao động
Công đoàn Viên chức (CĐVC)
tỉnh năm 2022.
Tham gia giải có 26 đội bóng
chuyền nam, 18 đội bóng chuyền
nữ là công chức, viên chức, lao
động các công đoàn cơ sở trực
thuộc CĐVC tỉnh. Các đội bóng
nam được chia thành 8 bảng (6
bảng 3 đội và 2 bảng 4 đội); các
đội nữ được chia thành 6 bảng.
Theo điều lệ, ở vòng bảng, các
đội thi đấu vòng tròn một lượt,
ở mỗi nội dung, chọn 8 đội xuất
sắc nhất vào thi đấu tứ kết.
Giải đấu do CĐVC tỉnh tổ
chức, là hoạt động chào mừng
kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập
Công đoàn Việt Nam; hướng đến
kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập
CĐVC tỉnh (2.9.2002 - 2.9.2022).
Dự kiến giải kết thúc ngày 5.8.
LÊ NA

Bình Định
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Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận
Thời gian qua, Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh chú
trọng công tác bồi dưỡng,
nâng cao năng lực,
nghiệp vụ cho đội ngũ cán
bộ Mặt trận các cấp nhằm
đảm bảo yêu cầu nhiệm
vụ trong tình hình mới.
Sát thực tiễn

Từ cuối tháng 7 đến đầu
tháng 8.2022, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh đã tổ chức 2 đợt tập huấn
cho khoảng 340 cán bộ Mặt
trận cấp huyện, xã. Ông Hồ Sĩ
Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh, thông tin:
Khoảng 50% cán bộ Mặt trận
được tập huấn là người mới
nhận nhiệm vụ tại Mặt trận,
nhất là các phó chủ tịch ủy ban
MTTQ Việt Nam cấp xã. Chính
vì vậy, đợt tập huấn tập trung
vào các nội dung cơ bản, khái
quát về MTTQ Việt Nam, các
định hướng mới, kỹ năng cần
thiết trong tình hình mới.
Nhiều nội dung, nghiệp vụ
mới đã được thông tin, cập nhật
cho cán bộ Mặt trận cơ sở tại
hội nghị tập huấn như: Đổi mới
nội dung và phương thức hoạt
động của MTTQ Việt Nam; Một
số vấn đề về chuyển đổi số và
khai thác thông tin trên mạng
xã hội; Kỹ năng viết tin, bài
tuyên truyền; Một số nội dung
thực hiện Nghị định 93/2021/
NĐ-CP về vận động, tiếp nhận,
phân phối và sử dụng các
nguồn đóng góp tự nguyện
hỗ trợ khắc phục khó khăn do
thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Sĩ Dũng phổ biến những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ
Việt Nam. 							
		
Ảnh: N.M
trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm
nghèo; hướng dẫn một số nội
dung thực hiện tiêu chí “Đô thị
văn minh”…
Theo bà Hồ Thị Hoàn, Phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện Vĩnh Thạnh, vừa
qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh đã kiểm tra, giám sát việc
triển khai, thực hiện Điều lệ
MTTQ Việt Nam và nghị quyết
đại hội Mặt trận các cấp nhiệm
kỳ 2019 - 2024 của Mặt trận cấp
huyện, qua đó ghi nhận nhu cầu
tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ
cơ sở. Các nội dung, chuyên đề
được tập huấn đợt này đều sát
với đề xuất của cơ sở. Sau 2 đợt
tập huấn, đoàn Vĩnh Thạnh có
20 cán bộ Mặt trận được bồi
dưỡng, trong số này, có khoảng
40% là cán bộ Mặt trận mới.

“Những kiến thức, kỹ năng
được tập huấn có ý nghĩa thiết
thực đối với cán bộ Mặt trận cơ
sở, đặc biệt là những nội dung
mới như: Khai thác thông tin
trên mạng xã hội, kỹ năng viết
tin, bài tuyên truyền; thực hiện
Nghị định 93/2021/NĐ-CP…”,
bà Hoàn nhận định.

Vận dụng linh hoạt

Tại hội nghị tập huấn,
chuyên đề “Hoạt động giám
sát, phản biện xã hội của MTTQ
Việt Nam theo Quyết định số
217-QĐ/TW ngày 12.12.2013”
được cán bộ Mặt trận các cấp
đặc biệt quan tâm theo dõi vì
đây là nhiệm vụ quan trọng
góp phần xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền, giúp nâng
cao vị thế, vai trò của Mặt trận

trong giai đoạn mới.
Bà Phan Thị Thu Trang,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Phước Sơn (huyện
Tuy Phước) chia sẻ: “Hoạt
động giám sát, phản biện xã
hội không phải là nội dung
mới, nhưng là một nội dung
khó. Thời gian qua, Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Phước
Sơn đã tiếp cận, triển khai và
đạt được một số kết quả tích
cực. Ở lần tập huấn này, tôi
tiếp tục được bổ sung kiến
thức chuyên môn cho công
tác này. Đó là những kiến thức
hết sức thiết thực, giúp tôi có
thể vận dụng sáng tạo trong
thời gian tới”.
Bên cạnh đó, chuyên đề
“Đổi mới nội dung và phương
thức hoạt động của MTTQ Việt

HỘI NÔNG DÂN XÃ VĨNH QUANG:

Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động hội, hỗ trợ hội viên
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDT
ngày 8.7.2015 của Ban Chấp hành Hội Nông
dân (HND) tỉnh (khóa XV) về nâng cao chất
lượng hoạt động của chi hội và hội viên,
thời gian qua, HND xã Vĩnh Quang (huyện
Vĩnh Thạnh) đã nỗ lực xây dựng tổ chức
hội vững mạnh về mọi mặt. Cùng với đó,
Hội thường xuyên nắm bắt, kịp thời phản
ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với
Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi
ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.
Ông Nguyễn Phi Quốc, Chủ tịch HND
xã Vĩnh Quang, cho biết: Đến nay, hệ thống
tổ chức hội từ xã đến chi hội được củng cố,
kiện toàn, với 25 tổ hội, 5 chi hội, tổng số
1.109 hội viên, đi vào hoạt động có nền nếp,
hiệu quả. Hằng năm, HND xã xây dựng kế
hoạch, phân công cụ thể các ủy viên Ban
chấp hành hội phụ trách địa bàn, nắm chắc
tình hình tại các chi, tổ hội.
Điều đáng ghi nhận là hằng năm Hội
luôn quan tâm, phối hợp tổ chức tập huấn,
hội thảo đầu bờ, chuyển giao tiến bộ KHKT
cho trên 1.200 lượt hội viên nông dân. Từ
năm 2015 đến nay, Hội đã phối hợp với các
cơ quan chức năng tổ chức dạy nghề cho
145 nông dân về kỹ thuật sản xuất nông
nghiệp, chăn nuôi, nuôi thủy sản. Vận động
hội viên đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của

ATGT thông thoáng. Hội cũng
đã vận động nông dân tranh
thủ các nguồn vốn cấp trên
hỗ trợ thực hiện chương trình
bê tông hóa giao thông nông
thôn. Qua đó, nông dân đã tự
nguyện hiến trên 1.000 m 2 đất,
hơn 1,8 tỷ đồng để xây dựng hệ
thống hạ tầng nông thôn.
Đến nay, toàn xã đã bê tông
hóa được 22 km đường giao
thông, kiên cố hóa hệ thống
Nông dân xã Vĩnh Quang trồng thanh long ruột đỏ để nâng cao kênh mương trên 17,5 km. Xây
thu nhập. 				
Ảnh: N.H dựng 16 bể xử lý rác thải ngoài
đồng ruộng, vận động 440 hội
địa phương như: Chuyển đổi sản xuất lúa viên tham gia đề án thu gom rác thải. Hiện,
từ 3 vụ sang 2 vụ; trồng bắp cung cấp cho xã Vĩnh Quang đã hoàn thành 18/19 tiêu
công ty chăn nuôi bò sữa; trồng rau an toàn chí nông thôn mới, phấn đấu về đích xã
theo tiêu chuẩn VietGAP; chăn nuôi heo, nông thôn mới trong năm nay.
Ông Lê Văn Xinh, Phó Chủ tịch HND
bò thịt chất lượng cao… Nhờ vậy, trong
7 năm qua, toàn xã đã có 375 lượt hộ đạt huyện Vĩnh Thạnh, đánh giá: HND xã Vĩnh
danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh Quang là điển hình tiêu biểu trong việc
thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HND. Qua
giỏi các cấp.
HND xã Vĩnh Quang cũng đã đẩy mạnh đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động
tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông của chi hội và hội viên; vị thế, vai trò của
dân cùng chung tay, góp sức xây dựng tổ chức Hội ngày càng được củng cố, nâng
nông thôn mới. Đặc biệt là vận động hội cao. Các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tập
viên tổ chức thu gom, xử lý rác thải đúng huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, tạo vốn
quy định; xây dựng hệ thống tường rào, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất được
N. HÂN
cổng ngõ xanh, sạch, đẹp, tạo hành lang chú trọng, đem lại hiệu quả tốt.

Nam đáp ứng yêu cầu tình hình
mới” mang đến những chỉ dẫn
giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận
cơ sở nâng cao hiệu quả, hiệu
lực hoạt động. Thời gian qua,
MTTQ các cấp trong tỉnh cũng
đẩy mạnh triển khai việc đổi
mới nội dung, phương thức
hoạt động của MTTQ Việt Nam
theo hướng tăng cường các hoạt
động hướng về cơ sở, phù hợp
với tình hình thực tiễn, sát đối
tượng, lấy sự hài lòng của nhân
dân làm thước đo hiệu quả của
công tác Mặt trận.
Được ví là “những cánh tay
nối dài” đưa chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật
Nhà nước đến với người dân,
là cầu nối đưa ý kiến của nhân
dân tới cấp ủy đảng và chính
quyền, đội ngũ cán bộ Mặt trận
các cấp cần phải có uy tín, năng
lực, trình độ.
“Vì vậy, việc bồi dưỡng
nghiệp vụ, nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp
là hết sức cần thiết nhằm đáp
ứng nhiệm vụ trong tình hình
mới. Thông qua các hội nghị tập
huấn, cán bộ làm công tác Mặt
trận cơ sở nắm vững kỹ năng,
nghiệp vụ, vận dụng linh hoạt
vào thực tiễn, góp phần nâng
cao chất lượng công tác Mặt
trận trong thời gian tới. Đây
cũng là dịp để cán bộ Mặt trận
chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi
cách làm hay, sáng tạo, mô
hình thiết thực để nhân rộng
tại địa phương, góp phần tích
cực vào phát triển KT-XH của
địa phương, tỉnh”, bà Nguyễn
Thị Phong Vũ - Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh.
NGUYỄN MUỘI

Đảng bộ
TP Quy Nhơn
kết nạp 148
đảng viên mới

(BĐ) - Theo Thành ủy
Quy Nhơn, từ đầu năm
2022 đến nay, t o à n Đ ả n g
bộ thành phố đã xét kết
nạp 148 đảng viên mới,
đ ạ t 5 6 , 9 % s o với chỉ tiêu
đề ra. Ph ầ n l ớ n đ ả n g v i ê n
mới được kết nạp từ lực
lượng ĐVTN.
Từ nay đến cuối năm,
Đảng bộ TP Quy Nhơn phấn
đấu kết nạp 112 đảng viên.
Đ ể đ ạ t c h ỉ t i ê u n à y, B a n
Thường vụ Thành ủy Quy
Nhơn đã chỉ đạo các tổ chức
cơ sở đảng chú trọng giáo
dục, rèn luyện, bồi dưỡng,
tạo nguồn phát triển đảng
viên, nhất là trong lực
lượng ĐVTN; xem đây là
nhiệm vụ quan trọng nhằm
trẻ hóa đội ngũ đảng viên,
đảm bảo sự kế thừa và phát
triển của Đảng.
GIA NGUYỄN
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Bình Định

Theo Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT), từ năm 2019 đến nay,
tỉnh Bình Định triển khai 2 dự án khôi phục hệ sinh thái vùng
biển, tăng cường nhận thức cho cộng đồng dân cư, từng bước
thay đổi thói quen của ngư dân vùng ven biển. Các dự án này
góp phần giữ gìn, phục hồi hệ sinh thái biển gắn liền với bảo
vệ nguồn lợi thủy sản, qua đó củng cố sinh kế bền vững cho
ngư dân.

Tái tạo nguồn lợi, hỗ trợ sinh kế
bền vững cho ngư dân
Theo đó, giai đoạn từ năm
2019 - 2021, Dự án “Nâng cao
năng lực các tổ chức cộng
đồng địa phương gắn với giao
quyền quản lý, bảo vệ rạn san
hô vùng biển ven bờ vùng vịnh
Quy Nhơn” (gọi tắt là Dự án
Vịnh Quy Nhơn) do Quỹ Môi
trường toàn cầu hỗ trợ thực
hiện tại 4 phường, xã gồm:
Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn
Châu, Ghềnh Ráng; thành lập
4 tổ chức cộng đồng với 220
thành viên, hoạt động theo
phương thức đồng quản lý.
Các tổ chức cộng đồng được
giao quyền đồng quản lý vùng
biển rộng 46 ha (Nhơn Châu
hơn 20 ha, Nhơn Lý hơn 8 ha,
Nhơn Hải hơn 12 ha, Ghềnh
Ráng hơn 5 ha).
Tiếp đó, giai đoạn 2021 2023, Trung tâm Bảo tồn sinh
vật biển và Phát triển cộng
đồng (MCD) khởi động Dự án
“Hỗ trợ Việt Nam thực hiện
Luật Thủy sản 2017 với các
sáng kiến từ Trung ương đến
địa phương” góp phần củng
cố thêm năng lực cho các tổ
chức cộng đồng; định hướng

và hỗ trợ để các tổ chức cộng
đồng xây dựng được kế hoạch
hoạt động bài bản, trong đó có
phần quan trọng là tạo dựng
sinh kế cho cư dân. Bước đầu,
các tổ chức cộng đồng đã xây
dựng được những mô hình
kinh tế phù hợp, chú trọng vào
khai thác dịch vụ du lịch, khai
thác, chế biến các sản phẩm
đặc trưng...
Ông Nguyễn Tôn Xuân
Sáng, Giám đốc HTX Dịch vụ
du lịch - Thủy sản Nhơn Hải,
cho hay: Với sự hỗ trợ từ các
dự án, đến nay các thành viên
có thêm nhiều kỹ năng, kiến
thức trong bảo vệ hệ sinh thái
biển. Họ biết cách xây dựng
mô hình phát triển kinh tế gắn
liền với hoạt động bảo vệ hệ
sinh thái biển như là mở dịch
vụ du lịch trên biển, khai thác
và chế biến nước rau câu...
Tôi tin rằng, điểm quan trọng
nhất là từ hỗ trợ của các dự
án, ngư dân dần dần tự hình
thành cho mình bộ công cụ,
kỹ năng, kiến thức, công nghệ
phù hợp để hoạt động, ổn định
đời sống trên nền tảng là môi

Đẩy nhanh tiến độ thi công
đường nối từ tỉnh lộ 640
đến tháp Bình Lâm
Thi công cầu
bản trên
tuyến đường
kết nối tỉnh lộ
640 đến tháp
Bình Lâm.
Ảnh: X.T
Công trình đường giao thông
từ tỉnh lộ 640 đến tháp Bình Lâm,
thuộc xã Phước Hòa, được UBND
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
trên 21 tỷ đồng từ nguồn ngân
sách tỉnh và huyện, được huyện
Tuy Phước triển khai thi công từ
đầu năm 2022 đến nay.
Theo thiết kế, tuyến đường
có tổng chiều dài 1.446 m, xây
dựng theo tiêu chuẩn đường
cấp IV đồng bằng, nền đường
rộng 9 m, mặt đường rộng 7 m
được đúc bê tông xi măng dày
22 cm, trên tuyến có 2 cầu bản,
1 cống tròn, hệ thống tiêu thoát
nước, hệ thống cấp điện và chiếu

sáng… Hiện công trình đã hoàn
thành 50% giá trị xây lắp.
Theo ông Huỳnh Minh Chấn,
Giám đốc Ban quản lý dự án đầu
tư xây dựng và phát triển quỹ đất
huyện Tuy Phước, nhà thầu đang
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
phần đổ bê tông mặt đường và
xây dựng xong cầu, cống, bảo đảm
công trình an toàn trong mùa lũ;
tiếp tục xây dựng hệ thống cột
điện và đường dây đi ngầm, bảo
đảm hoàn thành đưa vào sử dụng
chậm nhất vào cuối năm nay, đáp
ứng nhu cầu khách tham quan
khu di tích tháp Bình Lâm, làng
hoa Bình Lâm.
XUÂN THỨC

Nhờ tác động của các dự án, HTX Dịch vụ du lịch - Thủy sản Nhơn Hải khai thác du lịch khu vực biển được cho phép, chế biến
sản phẩm nước rau câu từ rong biển để phục vụ du khách, tăng thu nhập.
Ảnh: XUÂN SÁNG
trường biển mà họ tham gia
bảo vệ, giữ gìn.
Tương tự, ông Nguyễn
Hữu Đảo, thành viên tổ chức
cộng đồng ở Nhơn Lý, chia sẻ,
từ các dự án này, tổ chức cộng
đồng ở Nhơn Lý tham gia hiệu
quả trong việc khoanh vùng
bảo vệ khu vực rạn san hô Bãi
Dứa; liên kết để khai thác dịch
vụ du lịch có điều kiện ở các
vùng biển được phép để tăng
thu nhập, từ đó nâng cao ý
thức của việc cùng bảo vệ hệ
sinh thái biển.
Theo đánh giá của UBND
TP Quy Nhơn, các dự án hỗ
trợ khôi phục hệ sinh thái biển
Quy Nhơn từng bước đã tái tạo
và bảo vệ nguồn lợi thủy sản,
khôi phục và giữ gìn hệ sinh
thái biển. Được chính quyền
địa phương hỗ trợ tích cực,
các dự án tập trung vào hoạt
động tăng cường năng lực cho
cộng đồng, hỗ trợ sinh kế để

người dân thay đổi nhận thức,
tham gia vào công tác bảo vệ
nguồn lợi thủy sản. Việc chính
quyền thành phố tiếp tục quan
tâm, đồng hành với các tổ chức
thực hiện Dự án và cộng đồng
địa phương là cơ sở để các cơ
quan chuyên môn nhân rộng
các mô hình phù hợp, để phát
huy hiệu quả trên diện rộng.
Theo bà Nguyễn Hải Bình,
chuyên gia tư vấn Hiệp hội
Thủy sản Bình Định, sinh kế là
một trong những mục tiêu rất
quan trọng khi triển khai các
dự án hỗ trợ khôi phục nguồn
lợi thủy sản ở vùng biển Quy
Nhơn. Chỉ khi nào cư dân
được hưởng lợi từ hệ sinh thái,
lúc đó tự họ sẽ thay đổi và bảo
vệ tốt nguồn lợi thủy sản.
Trong chuyến làm việc với
ngành nông nghiệp Bình Định
vào cuối tháng 7 vừa qua, Bộ
trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh
Hoan đánh giá cao việc quản

lý nguồn lợi thủy sản dựa vào
cộng đồng tại Bình Định. Theo
Bộ trưởng, đây là một trong
những giải pháp có tính thực
tế và linh hoạt cao, vì tham gia
giải quyết những vướng mắc,
khó khăn so với khi giao cho
chính quyền hoặc DN quản lý.
“Chính quyền sẽ không tránh
khỏi những lúc quan liêu, DN
quản lý sẽ khó tránh khỏi việc
chạy theo lợi nhuận. Cộng
đồng quản lý chính là phương
thức hài hòa, tuy trước mắt
có thể chưa thấy được lợi ích
ngay từ hoạt động “vác tù và
hàng tổng” nhưng những lợi
ích lâu dài, bền vững bắt đầu
từ những cái nhỏ đang lớn
dần, sẽ động viên được cộng
đồng trung thành với mục tiêu
lâu dài. Chính họ sẽ giữ gìn
môi trường để giữ gìn sinh
kế bền vững”, Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT Lê Minh Hoan
nhấn mạnh.
THU DỊU

Áp thuế chống bán phá giá 42,99% với
đường nhập khẩu từ 5 nước ASEAN
Ngày 1.8, Bộ Công
Thương ban hành Quyết định
số 1514/QĐ-BCT về việc áp
dụng biện pháp chống lẩn
tránh biện pháp phòng vệ
thương mại đối với một
số sản phẩm đường mía
nhập khẩu từ Campuchia,
Indonesia, Lào, Malaysia và
Myanmar.
Theo đó, đường nhập khẩu
từ Campuchia, Indonesia,
Lào, Malaysia và Myanmar,
nếu sử dụng nguyên liệu
đường của Thái Lan, sẽ bị
áp cùng mức thuế chống bán
phá giá và chống trợ cấp đang
áp dụng với đường Thái Lan.
Tổng mức thuế áp dụng là
47,64%, trong đó thuế chống
bán phá giá là 42,99% và thuế
chống trợ cấp là 4,65%. Tuy
nhiên đường nhập khẩu từ
5 quốc gia kể trên, nếu chứng
minh được sản xuất từ mía
thu hoạch tại các quốc gia sở
tại, sẽ không bị áp dụng biện
pháp chống lẩn tránh.
Biện pháp chống lẩn tránh
biện pháp phòng vệ thương
mại sẽ có hiệu lực sau 7

ngày kể từ ngày Quyết định
được ban hành cho đến ngày
15.6.2026, trừ trường hợp
được thay đổi, gia hạn theo
các quyết định khác.
Thời gian tới, Bộ Công
Thương cam kết phối hợp với
Bộ NN&PTNT, Tổng cục Hải
quan (Bộ Tài chính) và các cơ
quan hữu quan để theo dõi,
đánh giá tác động của các
biện pháp phòng vệ thương
mại, cũng như tình hình sản
xuất, cung - cầu, giá cả... của
các sản phẩm đường. Từ đó,
tiếp tục triển khai công cụ
quản lý phù hợp nhằm hài
hòa lợi ích giữa người dân
trồng mía, DN sản xuất và
tiêu thụ đường, cũng như
người tiêu dùng.
Trước khi ban hành Quyết
định số 1514, Bộ Công Thương
đã 2 lần gia hạn điều tra chống
lẩn tránh biện pháp phòng
vệ sản phẩm đường mía của
Campuchia, Indonesia, Lào,
Malaysia và Myanmar.
Trên cơ sở thu thập, tổng
hợp thông tin và ý kiến do
các bên liên quan cung cấp,

Bộ Công Thương kết luận
việc sử dụng nguyên liệu
đường có xuất xứ từ Thái
Lan để sản xuất và xuất khẩu
một số sản phẩm đường mía
sang Việt Nam của các DN
từ Campuchia, Indonesia,
Lào, Malaysia và Myanmar là
hành vi lẩn tránh biện pháp
chống bán phá giá và chống
trợ cấp.
Thống kê của Tổng cục
Hải quan cho thấy, lượng
nhập khẩu đường được khai
báo có xuất xứ từ 5 nước
ASEAN nói trên trong giai
đoạn sau khi Việt Nam khởi
xướng điều tra chống bán phá
giá, chống trợ cấp với đường
mía từ Thái Lan (từ tháng
10.2020 đến tháng 6.2021) đã
tăng mạnh so với giai đoạn
9 tháng trước đó. Cụ thể,
lượng nhập khẩu tăng từ
107.600 tấn lên 527.200 tấn.
Trong khi đó, lượng nhập
khẩu đường có xuất xứ từ
Thái Lan vào Việt Nam giảm
gần 38%, từ 955.500 tấn
xuống còn 595.000 tấn.
(Theo NNVN)
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Truy thăng cấp bậc
hàm cho 3 cán bộ,
chiến sĩ cảnh sát
dũng cảm hy sinh
khi chữa cháy

Ngày 2.8, đại tướng Tô Lâm - Ủy
viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm
đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát
PCCC&CNCH, CA quận Cầu Giấy, Hà
Nội, những người đã dũng cảm hy sinh
khi đang làm nhiệm vụ.
Theo đó, truy thăng cấp bậc hàm từ
trung tá lên thượng tá đối với đồng chí
Đặng Anh Quân, Đội trưởng; truy thăng
cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng
úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt, cán
bộ; truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì
lên hạ sĩ đối với đồng chí Nguyễn Đình
Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ.
 Tối 1.8, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc
tới lực lượng CAND và gia đình 3 cán
bộ, chiến sĩ dũng cảm hy sinh trong khi
làm nhiệm vụ. Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính cũng đã ban hành
Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả,
điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy
làm 3 cảnh sát hy sinh
 Ngày 2.8, Ban Chấp hành Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có
Quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ
dũng cảm cho thượng úy Đỗ Đức Việt và
hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Chi đoàn Đội
Cảnh sát PCCC&CNCH, CA quận Cầu
Giấy, Hà Nội.
(Theo VGP, TPO)

Tuyển dụng gần
28.000 giáo viên
bổ sung cho
năm học 2022 - 2023

Ngành giáo dục sẽ được tuyển thêm gần 28.000
giáo viên cho năm học mới.
Ảnh: TTXVN
Ngày 2.8, Bộ GD&ĐT đã có Công văn
số 3585/BGDĐT-NGCBQLGD gửi UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
đề nghị chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ
chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên
cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho
các tỉnh, thành phố năm học 2022 - 2023,
theo Quyết định số 72-QĐ/TW.
Việc tuyển dụng biên chế giáo viên
thực hiện nghiêm túc theo quy định của
pháp luật; ưu tiên tuyển dụng giáo viên
các môn học mới để thực hiện Chương
trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên
tuyển dụng giáo viên mầm non cho các
cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế
xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Bộ cũng đề nghị các địa phương tiếp
tục chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể số
lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu của địa
phương theo từng cấp học, môn học đến
năm 2026, báo cáo Bộ GD&ĐT, Bộ Nội
vụ để bổ sung biên chế giáo viên trong
tổng số biên chế giáo viên bổ sung đến
năm 2026 theo Quyết định số 72-QĐ/
TW nhằm bảo đảm lộ trình và cơ cấu
hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của
địa phương.
(Theo Vietnam+)

Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập
an nghỉ tại Việt Nam

Trong niềm tiếc thương vô hạn, sáng
2.8, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh
Quân khu 5 cùng đồng đội và gia đình tổ
chức Lễ truy điệu và tiễn đưa Anh hùng
LLVT nhân dân Kostas Nguyễn Văn Lập
về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang
Quân khu 5, phường Hòa Thọ Tây, quận
Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Anh hùng LLVT nhân dân Kostas
Nguyễn Văn Lập sinh ra tại đất nước
Hy Lạp, song cả tuổi thanh xuân của
mình, ông đã sống, chiến đấu bên những
đồng đội, đồng chí tại Việt Nam. Đối với
ông Kostas Nguyễn Văn Lập, Việt Nam
đã trở thành quê hương, tổ quốc trọn
vẹn nghĩa tình.
Tại quê nhà Hy Lạp, sau thời gian lâm
bệnh nặng, ông đã từ trần ngày 25.6.2021
tại Athens, hưởng thọ 93 tuổi. Theo
nguyện vọng của ông và gia đình, tro cốt
của ông được đưa về Việt Nam an táng.
Kostas - Sarantidis sinh năm 1927 tại TP
Athens, Hy Lạp. Năm 1943, khi mới vừa
tròn 16 tuổi, Kostas bị bắt đi lính phục vụ
cho chế độ độc tài Đức quốc xã. Nhận thấy
sự tàn bạo của chế độ độc tài nên Kostas
đã tìm cách trốn thoát khỏi Đức quốc xã.
Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai
kết thúc, Kostas bị đưa vào đội quân lê
dương của Pháp. Tháng 2.1946, Kostas
bị đưa tới Việt Nam phục vụ trong quân
đội Pháp. Chứng kiến tội ác dã man của
thực dân Pháp đối với nhân dân Việt
Nam, nhận thức rõ được bản chất chính
nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp
của nhân dân Việt Nam, Kostas đã giác
ngộ cách mạng và trốn khỏi đội quân lê
dương Pháp tới vùng tự do ở tỉnh Bình
Thuận, tham gia lực lượng Việt Minh
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
lược. Từ đó, ông trở thành người bạn,
người đồng chí, đồng đội của nhân dân
Việt Nam, mọi người gọi ông là đồng chí
với cái tên Việt Nam rất thân thương,
gần gũi: Kostas Nguyễn Văn Lập.
Thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến
chống Pháp, Kostas Nguyễn Văn Lập
được giao nhiệm vụ làm công tác địch
vận trên chiến trường Quảng Nam - Đà
Nẵng, ông đã lập công xuất sắc khi cảm
hóa được 40 lính lê dương buông súng

Tang lễ Anh hùng LLVT nhân dân Kostas Nguyễn Văn
Lập được tổ chức theo nghi thức quân đội. Ảnh: VNE

Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Lập.
Ảnh: QĐND
trở về với gia đình. Trong chiến đấu,
ông luôn gan dạ, dũng cảm, lập nhiều
chiến công xuất sắc như đã cứu sống
120 người bị địch bắt, bắn rơi 1 máy bay
địch. Tiêu biểu trong trận chống địch
càn quét năm 1948 ở Hương An - Bà Rén
(Quảng Nam), Kostas Nguyễn Văn Lập
đã cùng đồng đội tiêu diệt gọn 200 tên,
bẻ gãy cuộc càn quét của địch.
Với thành tích xuất sắc, năm 1949,
Kostas Nguyễn Văn Lập vinh dự được
kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Năm 1965, ông cùng gia đình trở về
Hy Lạp sống cùng mẹ già. Tại quê nhà,

ông gia nhập Đảng Cộng sản Hy Lạp,
làm cầu nối giữa hai Đảng, hai Chính
phủ và các cơ quan, đoàn thể, góp phần
xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu
nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Với thành tích xuất sắc trong chiến
đấu và công tác, với tấm lòng sắt son,
thủy chung trước sau như một, với tinh
thần quốc tế cao cả của người chiến sĩ
vô sản, ông Kostas Nguyễn Văn Lập
được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng
nhiều phần thưởng cao quý như: Huân
chương Chiến công hạng nhất, Huân
chương Hữu nghị, Huân chương Chiến
thắng hạng ba, Huân chương Kháng
chiến hạng nhì.
Đặc biệt, năm 2010, ông được Nhà
nước ta công nhận quốc tịch Việt
Nam; năm 2013, ông vinh dự được trao
tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân
dân. Ông Kostas Nguyễn Văn Lập là
người nước ngoài đầu tiên đến thời
điểm hiện nay được phong tặng danh
hiệu cao quý này.
(Theo VOV)

Bình Dương ghi nhận 2 ca nhiễm biến chủng Omicron BA.5
trong cộng đồng

Ngành y tế tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân tiêm
vắc xin Covid-19 để ngừa biến thể mới lây lan. Ảnh:TTXVN

Sáng 2.8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương phát
đi thông báo khẩn về kết quả giải trình
tự gene vi rút SASR-CoV-2 của Viện
Pasteur TP Hồ Chí Minh khẳng định
vừa phát hiện 2 trường hợp nhiễm biến
chủng Omicron BA.5 trong cộng đồng
trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Cụ thể, 2 ca nhiễm ngụ tại TX Bến
Cát và huyện Bàu Bàng. Đây là ca nhiễm
biến thể Omicron BA.5 đầu tiên được
phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngành y tế tỉnh dự báo các ca mắc
biến thể mới Omicron BA.5 tại tỉnh
có khả năng sẽ tăng lên trong thời
gian tới và số ca nhiễm vẫn còn trong
cộng đồng.
Trước tình hình trên, ngành y tế
Bình Dương khuyến cáo với người dân
cần tiêm vắc xin để giảm nguy cơ mắc,
giảm nguy cơ trở nặng và tử vong khi
nhiễm bệnh.
(Theo TTXVN/Vietnam+)

Nắng nóng ở Lào Cai, nhiệt độ cao kỷ lục trong 65 năm qua
Quan trắc của Đài khí tượng thủy
văn tỉnh Lào Cai cho thấy, tháng 7 vừa
qua, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 3 đợt
nắng nóng kéo dài hiếm thấy, khiến nền
nhiệt trung bình trong tháng 7 vừa qua
lên tới 30,4 độ C, tăng cao nhất trong
vòng 65 năm qua và cao hơn trung bình
cùng kỳ nhiều năm tới 2,2 độ C.
Ngoài ra, một điều bất thường
khác là trong tháng 7 vừa qua, nhiệt

độ cao nhất cũng được ghi nhận vào
ngày 3.7 lên tới 39,2 độ C, hơn cả
những ngày nắng nóng nhất trong
tháng 5, tháng 6.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh
Lào Cai, nguyên nhân gây ra hiện tượng
này là do vùng áp thấp nóng phía Tây
ảnh hưởng đến thời tiết Lào Cai nhiều
và mạnh hơn tháng 7 các mùa hạ trước.
Biến đổi khí hậu toàn cầu đã gây ra hiện

tượng trên, không chỉ tại Lào Cai mà
nhiều địa phương trong cả nước, cũng
như các quốc gia khác.
Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai
dự báo trong tháng 8, nền nhiệt tại Lào
Cai vẫn cao hơn so với trung bình các
năm, khả năng tiếp tục xuất hiện 2 đợt
nắng nóng nhưng cường độ và thời gian
không bằng tháng 7 vừa qua.
(Theo TTO)

10

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THỨ TƯ, 3.8.2022

quangcaobaobinhdinh@gmail.com

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Khu Đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn
Căn cứ Văn bản số 453/TTPTQĐ-HCTH ngày 1.8.2022 của Trung tâm Phát
triển quỹ đất tỉnh Bình Định, Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo
điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu Đô thị mới Long
Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, như sau:
- Phiên đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 6.8.2022 được chuyển
sang đấu giá vào lúc 8 giờ Chủ nhật, ngày 7.8.2022. Thời gian kết thúc nộp hồ
sơ đăng ký đấu giá vào lúc 16 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 4.8.2022.
- Phiên đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 13.8.2022 được chuyển
sang đấu giá vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 13.8.2022. Thời gian kết thúc nộp hồ
sơ đăng ký đấu giá vào lúc 16 giờ 30 phút thứ Tư, ngày 10.8.2022.
 Các nội dung khác giữ nguyên như Thông báo số 93/ĐGBĐ được đăng
trên Báo Bình Định số báo ngày 8.7.2022 và ngày 13.7.2022.
 Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Điện thoại: 0256. 3521281 - 2468386
Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG
Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn cần tuyển:
1. Nhân viên làm việc tại Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: 2 người (Nam).
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Nông Lâm
nghiệp, Tin học, Kinh tế; Lương: Thỏa thuận.
2. Nhân viên làm việc tại Phòng Tổ chức - Hành chính: 1 người (Nữ).
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Kế toán, Quản trị
kinh doanh; Lương: Thỏa thuận.
3. Nhân viên làm việc tại Phòng Quản lý bảo vệ rừng: 2 người (Nam).
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chính quy chuyên
ngành Nông Lâm nghiệp; Lương: Thỏa thuận.
* Địa chỉ nộp hồ sơ: PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN
Số 56 Nguyễn Trung Tín, TT Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định
Điện thoại liên hệ: 0984 922 915
* Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15.8.2022.

THÔNG BÁO

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99245-TS; Công dụng:
Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hải Phòng; Mẫu thiết kế:
TK 26-16/V-01-07; Cơ quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam;
Đặc điểm kỹ thuật như sau:
- Chiều dài: Lmax,m: 29,10; Ltk,m: 26,05.
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,00; Btk,m: 6,74.
- Chiều cao mạn D,m: 3,40; Chiều chìm d,m: 2,60; Mạn khô f,m: 0,80.
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 145,23.
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 10,00.
- Máy chính:
TT

Ký hiệu

Số máy

Công suất
(sức ngựa)

Nơi chế tạo

1

DOOSAN

612458

880

Hàn Quốc

MP1

DOOSAN

Không tìm ra số máy

280

Hàn Quốc

MP2

HYUNDAI

GJ629127

84

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 neo đậu tài sản: Tại thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Giá khởi điểm của tài sản: 2.253.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt
trước 400.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước
giá 50.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn 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 12.8.2022 tại Trụ sở
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 10.8.2022 đến
16 giờ 30 phút ngày 12.8.2022, 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 14 giờ ngày 15.8.2022 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: 0914024837
Website: www.daugiataisandongduong.com

Bình Định

TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI AN PHÚ THỊNH
Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng và Du lịch An Phú
Thịnh thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê Nhà ở xã hội An Phú
Thịnh, nội dung cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về dự án:
- Tên dự án: Khu chung cư Nhà ở xã hội An Phú Thịnh.
- Địa điểm xây dựng: Lô B1-32 KĐTM An Phú Thịnh, phường Nhơn
Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển Đầu tư Xây dựng và Du lịch
An Phú Thịnh.
- Quy mô dự án: Gồm 3 block chung cư với 926 căn (trong đó 185
căn hộ cho thuê).
2. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội cho thuê đợt 1: 30 căn hộ thuộc
block A.
3. Giá cho thuê nhà ở xã hội: Theo Văn bản số 7026/UBND-KT ngày
5.11.2021 của UBND tỉnh Bình Định vàVăn bản số 2969/SXD-QLN&PTĐT
ngày 9.11.2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định. Cụ thể, giá cho thuê
1 m2 sử dụng căn hộ Nhà ở xã hội An Phú Thịnh (chưa bao gồm thuế
giá trị gia tăng) là: 113.246 đồng/m2/tháng.
4. Đối tượng và mẫu hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội: Theo
Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16.8.2021 của Bộ Xây dựng; Nghị
định 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015; Nghị định 49/2021/NĐ-CP
ngày 1.4.2021.
5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội: Từ ngày
1.8.2022 đến hết ngày 30.8.2022.
6. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội:
VP CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH AN PHÚ THỊNH
Số 161 Trần Cao Vân, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256 6523.888
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 3.8.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và
đêm có mưa rào và giông rải rác, 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 33 - 350C; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và
đêm có mưa rào và giông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và
giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật
mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió
Tây Nam cấp 4 - 5. Sóng cao 1 - 2 m.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Bình Định
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản thi hành án:

* Tàu cá số đăng ký PY-98389-TS; Công dụng: Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2015;
Nơi đóng: Bình Định; Mẫu thiết kế: Dân gian; Cơ quan thiết kế: Công ty TNHH Hữu
Minh; Đặc điểm kỹ thuật như sau:
- Chiều dài (Lmax, m): 21,60; Chiều rộng (Bmax, m): 6,40.
- Chiều cao mạn (D, m): 2,70; Chiều chìm d, m: 1,85; Mạn khô f, m: 0,85.
- Vật liệu vỏ: Gỗ; Tổng dung tích, TĐK: 82,11.
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 12,00.
- Máy chính:
Công suất
TT
Ký hiệu
Số máy
Nơi chế tạo
(sức ngựa)
1
S6A3-MPTK2
S6A3-37054
713
2015, Nhật Bản
Cảng đăng ký: Phường 6.
Cơ quan đăng kiểm: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Yên.
Cơ quan đăng ký: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Yên.
* Ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, máy phát điện và phụ kiện phát điện.
Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng cá Quy Nhơn, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định (Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn được giao bảo quản).
Giá khởi điểm của tài sản: 1.853.680.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước
360.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, 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 12.8.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá
hợp danh Đông Dương.
Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 10.8.2022 đến
16 giờ 30 phút ngày 12.8.2022, 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 15.8.2022 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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản thi hành án:
* Tàu cá số đăng ký PY-98976-TS; Công dụng: Khai thác thủy sản; Năm
đóng: 2015; Nơi đóng: Bình Định; Mẫu thiết kế: Dân gian; Cơ quan thiết kế:
Công ty TNHH Hữu Minh; Đặc điểm kỹ thuật như sau:
- Chiều dài (Lmax, m): 21,60; Chiều rộng (Bmax, m): 6,40.
- Chiều cao mạn (D, m): 2,70; Chiều chìm d, m: 1,85; Mạn khô f, m: 0,85.
- Vật liệu vỏ: Gỗ; Tổng dung tích, TĐK: 82,11.
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 12,00.
- Máy chính:

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99539-TS; Công dụng:
Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hải Phòng; Mẫu thiết kế:
TK 26-16/V-01-11; Cơ quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt
Nam; Đặc điểm kỹ thuật như sau:
- Chiều dài: Lmax, m: 29,10; Ltk, m: 26,05.
- Chiều rộng: Bmax, m: 7,00; Btk, m: 6,74.
- Chiều cao mạn D, m: 3,40; Chiều chìm d, m: 2,60; Mạn khô f, m: 0,80.
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 145,23; Sức chở tối đa, tấn: 142,7.
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 10,00.
- Máy chính:

TT
1

Ký hiệu
S6A3-MPTK2

Số máy
S6A3-37051

Công suất
(sức ngựa)

Nơi chế tạo

713

2015, Nhật Bản

Cảng đăng ký: Phường 6.
Cơ quan đăng kiểm: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Yên.
Cơ quan đăng ký: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Yên.
* Ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, máy phát điện và phụ kiện phát điện.
Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng cá Quy Nhơn, phường Hải Cảng,
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn
được giao bảo quản).
Giá khởi điểm của tài sản: 1.947.013.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt
trước 380.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng;
Bước giá 20.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy
Nhơn, 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 12.8.2022 tại Trụ sở
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 10.8.2022 đến
16 giờ 30 phút ngày 12.8.2022, 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 16 giờ ngày 15.8.2022 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 suất
Nơi chế tạo
(sức ngựa)

TT

Ký hiệu

Số máy

1

DOOSAN (4V222TIM)

612467

880

Hàn Quốc

MP1

DOOSAN

652901

280

Hàn Quốc

MP2

HYUNDAI

GJ629126

84

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 neo đậu tài sản: Tại thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ,
tỉnh Bình Định.
Giá khởi điểm của tài sản: 1.752.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước
340.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá
50.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn 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 12.8.2022 tại Trụ sở Công ty đấu
giá hợp danh Đông Dương.
Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 10.8.2022 đến
16 giờ 30 phút ngày 12.8.2022, 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
14 giờ 30 phút ngày 15.8.2022 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
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Tổng Thư ký LHQ cảnh báo về
mối nguy hiểm hạt nhân chưa từng có

Ngày 1.8, Tổng Thư ký LHQ
Antonio Guterres cảnh báo rằng thế
giới phải đối mặt với “một mối nguy
hiểm hạt nhân chưa từng thấy kể từ
thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh”
và “chỉ cần một tính toán sai lầm cũng
sẽ dẫn tới hủy diệt hạt nhân”. Phát
biểu của ông Guterres được đưa ra tại
Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ
biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 10,
một hiệp ước quốc tế có hiệu lực vào
năm 1970 để ngăn chặn sự phổ biến vũ
khí hạt nhân.
Cuộc họp này được tổ chức tại trụ
sở của LHQ ở New York, vốn đã bị
hoãn lại nhiều lần kể từ năm 2020 do
đại dịch Covid-19, và sẽ kéo dài đến
hết ngày 26.8.
Ông Guterres cho biết hội nghị này
là “cơ hội để củng cố Hiệp ước NPT”
và “làm cho hiệp ước này phù hợp với
thế giới bất ổn xung quanh chúng ta”,
đồng thời viện dẫn cuộc chiến giữa Nga
và Ukraine, tình hình căng thẳng trên

Nhiều quốc gia vẫn âm thầm phát triển vũ khí hạt nhân. 			
Bán đảo Triều Tiên và ở Trung Đông.
Trong phát biểu của mình, Thứ
trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà
Kim Ngọc khẳng định chủ trương,
chính sách nhất quán của Việt Nam
là thúc đẩy cân bằng cả ba trụ cột của

Ảnh: Cedoc

Hiệp ước là không phổ biến vũ khí hạt
nhân, kêu gọi các quốc gia loại bỏ hoàn
toàn vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh
quyền của các quốc gia sử dụng năng
lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
(Theo TTXVN)

Hỗ trợ người Việt ở Campuchia có hoàn cảnh khó khăn sau dịch Covid-19

Các hộ gia đình người gốc Việt và người
Campuchia có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
tại tỉnh Kampot, Campuchia đến nhận hỗ trợ.
Ảnh: TTXVN

Ngày 1.8, tại tỉnh Kampot
(Campuchia), Tổng lãnh sự quán Việt
Nam tại Sihanoukville phối hợp với Ban
Chấp hành Hội Khmer - Việt Nam tỉnh
Kampot và các nhà hảo tâm, tổ chức tặng
230 phần quà (giá trị khoảng 25 USD/
phần quà) cho các hộ gia đình và thiếu
nhi người gốc Việt và người Campuchia
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn,
trong đó có 30 suất quà dành riêng tặng
thương binh và CCB quân tình nguyện
Việt Nam.

Tuy giá trị quà tặng không lớn nhưng
thể hiện tình cảm ấm áp, hỗ trợ người dân
phần nào vượt qua khó khăn sau đại dịch
Covid-19, đồng thời tăng cường hơn nữa
sự đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng người
gốc Việt và người Campuchia sở tại.
Đại diện cộng đồng sở tại, ông Pov
Son - Chủ tịch phường Troey Koh, TP
Kampot, tỉnh Kampot bày tỏ biết ơn sâu
sắc trước sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước
và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân
Campuchia.
(Theo baoquocte.vn)

Nhật Bản tăng lương tối thiểu theo giờ lên mức kỷ lục
Theo báo Chosun Ilbo ngày 2.8, Nhật
Bản quyết định tăng mức lương tối thiểu
thêm 31 yen/giờ (0,24 USD). Đây là mức
lương cao nhất trong lịch sử nước này từ
trước đến nay.
Theo đó, mức lương tối thiểu mỗi giờ
trung bình ở Nhật Bản dự kiến sẽ tăng từ
930 yen (7,11 USD) lên đến 961 yen (7,35
USD) và quyết định này sẽ chính thức có
hiệu lực từ tháng 10 tới đây.
Theo báo Asahi, Hội đồng Tiền lương
quốc gia (thuộc cơ quan tư vấn cho Bộ
Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản) đã
quyết định tăng mức lương trung bình
theo giờ trên toàn quốc thêm 3,3% so

với hiện tại.
Được biết, mức lương tối thiểu theo
giờ ở mỗi khu vực là khác nhau, vì vậy
sau khi Hội đồng Tiền lương quốc gia ra
quyết định chính thức, chính quyền của
từng địa phương sẽ tự đưa ra mức lương
tối thiểu của mình.
Tại Nhật Bản, thủ đô Tokyo là vùng
có mức lương tối thiểu cao nhất hiện nay
với 1.041 yen/giờ (7,96 USD), theo sau là
Kanagawa với 1.040 yen/giờ (7,95 USD),
Osaka là 992 yen/giờ (7,58 USD)… Trái
lại, khu vực có mức lương tối thiểu thấp
nhất Nhật Bản hiện nay là Okinawa với
820 yen/giờ (6,27 USD).
(Theo TTO)

Người dân tại khu trung tâm mua sắm, vui chơi
hàng đầu Shibuya, Tokyo, Nhật Bản.
Ảnh: CHOSUN BIZ

Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda tại Afghanistan

Ayman al-Zawahiri xuất hiện trong video
ngày 5.4. 		
Ảnh: AP

Quan chức Mỹ ngày 1.8 cho biết Cơ
quan Tình báo Trung ương (CIA) đã
không kích giết chết thủ lĩnh al-Qaeda
Ayman al-Zawahiri ở Afghanistan.
Đây là đòn giáng mạnh nhất vào tổ
chức al-Qaeda kể từ khi trùm khủng bố
Osama bin Laden bị tiêu diệt vào năm
2011. Động thái có thể củng cố cam kết
của Washington rằng Mỹ có thể đối phó
với những mối đe dọa từ Afghanistan mà
không cần hiện diện tại đây.
Theo một trong những quan chức

giấu tên, vụ không kích Zawahiri diễn ra
hôm 31.7 ở Wazir Akbar Khan, một trong
những khu giàu có nhất ở thủ đô Kabul
và gần với các khu vực ngoại giao chính,
bao gồm đại sứ quán Mỹ.
Quan chức Mỹ cho biết: “Cuối tuần
qua, Mỹ đã có chiến dịch chống khủng
bố nhắm vào mục tiêu quan trọng của
al-Qaeda ở Afghanistan”. Người này
nói thêm rằng chiến dịch thành công và
không có dân thường bị thương.
(Theo NLĐO)

Bình Định

Myanmar sẽ thực thi
“Đồng thuận 5 điểm”
của ASEAN trong
năm 2022

Người đứng đầu Hội đồng Hành
chính Nhà nước Myanmar, Thống
tướng Min Aung Hlaing hôm 1.8 tuyên
bố, sẽ thực hiện một số điểm trong
“Đồng thuận 5 điểm” của ASEAN
trong năm nay.
Phát biểu trên kênh truyền hình
quốc gia, Người đứng đầu chính quyền
Myanmar cho biết, nước này đã không
thể thực hiện “Đồng thuận 5 điểm”
trong năm 2021 do tác động của đại
dịch Covid-19 và tình trạng xung đột,
bạo lực diễn ra trên khắp đất nước.
Trong bối cảnh hiện nay khi tình
hình đang dần có những tiến triển
tích cực, chính quyền Myanmar sẽ
thực hiện những nội dung có tính khả
thi nhất trong “Đồng thuận 5 điểm”
nhằm tìm giải pháp chấm dứt bạo lực,
hướng tới hòa bình, hòa giải dân tộc
ở Myanmar.
Thống tướng Min Aung Hlaing đưa
ra tuyên bố trên sau khi chính quyền
Myanmar hôm 31.7 thông báo sẽ gia hạn
tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, để tiếp
tục nhiệm vụ tái thiết hòa bình và ổn định
ở Myanmar, mở đường cho việc sớm tổ
chức Tổng tuyển cử, đưa Myanmar trở
lại hệ thống dân chủ đa đảng.
(Theo VOV.VN)

TIN VẮN
 Ngày 1.8, Kuwait đã thông
báo thành lập nội các mới gồm 12
thành viên dưới quyền lãnh đạo của
Thủ tướng Ahmad Nawaf Al-Ahmad
Al-Sabah.
 Ngày 1.8, thông báo của Bộ
Ngoại giao Nga cho biết nước này đã
mở rộng danh sách trừng phạt công
dân Anh, khi đưa thêm 39 chính trị gia,
doanh nhân và nhà báo vào danh sách.
 Theo số liệu chính thức được
công bố ngày 1.8, trong tháng 7 vừa
qua, số vụ cháy rừng ở Amazon (Brazil)
đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đây là hồi chuông cảnh báo mới nhất
cho khu rừng nhiệt đới là “lá phổi” của
hành tinh này.
 Ngày 1.8, lực lượng chức năng
Mexico đã phát hiện 45 người di cư bất
hợp pháp trong một khoang giấu kín
trên một chiếc xe tải.
 Quân đội Pakistan thông báo
một máy bay trực thăng quân sự chở 1
tướng quân đội và 5 người khác đã mất
tích vào ngày 1.8 khi đang tiến hành
chiến dịch cứu trợ khu vực bị lũ lụt ở
miền Nam nước này.
 Nhà chức trách Côte d’Ivoire
ngày 1.8 cho biết một vụ tai nạn
đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra ở
phía Bắc TP Abidjan của nước này,
khiến 21 người thiệt mạng và 5 người
bị thương.
 Theo giới chức Pakistan ngày
1.8, trong 24 giờ qua, Lực lượng Chống
ma túy (ANF) nước này đã tiến hành
các chiến dịch tại nhiều khu vực trên
cả nước, tịch thu hơn 2 tấn ma túy và
bắt giữ 3 nghi phạm.
(Theo TTXVN)
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