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Tuyệt đối không được  
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác 
trước dịch Covid-19  u2

Khởi động Dự án SFM 
tại Bình Định
Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nhân rộng quản lý rừng bền vững 
và chứng chỉ rừng Việt Nam” sẽ chính thức khởi động 
trong tháng 8.2022. Cùng với Ban quản lý Dự án Trung 
ương, chính quyền địa phương, các đơn vị được lựa chọn 
tham gia đã sẵn sàng phối hợp để triển khai Dự án này. u 5

l Đưa sách đến thiếu nhi 
vùng khó
BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ: 

Nơi thiếu không được, chỗ có 
cũng chưa xong
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Khách du lịch biết đến Quy Nhơn với 2 địa 
điểm là Kỳ Co - Eo Gió (xã Nhơn Lý). 

- Trong ảnh: Đông đảo khách du lịch đến với 
Eo Gió trong những dịp hè. Ảnh: LÊ CƯỜNG

chuẩn bị cho mùa 
thấp điểm

Doanh nghiệp du lịch 

u3

Báo động người trẻ 
phạm tội

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u7

Đến năm 2025, cả nước 
có ít nhất 80% số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới

Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị  
Nước Mặn được công nhận Di sản 
văn hóa phi vật thể quốc gia  u4
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Bình Định

( B Đ )  -  S á n g  5 . 8 ,  B ộ 
NN&PTNT tổ chức Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc triển khai 
Chương trình Mục tiêu quốc gia 
(MTQG) xây dựng nông thôn 
mới (NTM) giai đoạn 2021-
2025. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 
Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban 
Chỉ đạo Chương trình MTQG 
xây dựng NTM chủ trì hội nghị 
tại điểm cầu Hà Nội. Tham dự 
tại điểm cầu Bình Định có Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng. 

Theo Văn phòng Điều phối 
NTM Trung ương, mục tiêu xây 
dựng NTM đến năm 2025 phấn 
đấu cả nước có ít nhất 80% số 
xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 
khoảng 40% số xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao, ít nhất 10% số 
xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 
không còn xã dưới 15 tiêu chí; 
thu nhập bình quân đầu người 
của người dân nông thôn tăng 
ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. 
Cả nước có ít nhất 50% huyện, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt 
chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng NTM, trong đó ít 
nhất 20% số huyện đạt chuẩn 
được công nhận là huyện NTM 

nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu. 
Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có ít nhất 2 đơn vị 
cấp huyện đạt chuẩn NTM. Đến 
năm 2025, cả nước sẽ có khoảng 
17 - 19 tỉnh, thành phố được Thủ 
thướng Chính phủ công nhận 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
NTM. Phấn đấu 50% số thôn, 
làng… thuộc các xã đặc biệt 
khó khăn khu vực biên giới, 
vùng núi, vùng bãi ngang ven 
biển và hải đảo được công nhận 
đạt chuẩn NTM theo các tiêu 
chí NTM do UBND cấp tỉnh 
quy định.  

Theo Văn phòng Điều phối 
NTM Trung ương, so với giai 
đoạn 2016 - 2020, Chương trình 
MTQG xây dựng NTM giai 
đoạn 2021 - 2025 bổ sung thêm 
các tiêu chí, mục tiêu phấn đấu 
đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao 
và NTM kiểu mẫu. Đồng thời, 
để cụ thể hóa mục tiêu phấn 
đấu xây dựng NTM các cấp 
theo mức độ đã được Quốc 
hội thông qua tại Nghị quyết 
số 25, Thủ tướng Chính phủ 
giao mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2025 cho từng vùng, miền 
làm cơ sở để các địa phương 

xác định mục tiêu cụ thể trong 
giai đoạn này.

Trong khuôn khổ hội nghị, 
các đại biểu đã nghe các bộ, 
ban, ngành Trung ương, các 
địa phương chia sẻ vướng mắc, 
khó khăn trong triển khai thực 
tế. Đồng thời, các địa phương 
cũng kiến nghị, đề xuất Bộ 
NN&PTNT, các bộ, ngành Trung 
ương sớm ban hành các thông tư 
hướng dẫn cụ thể với từng tiêu 
chí xây dựng NTM giai đoạn 
2021 - 2025; sớm phân bổ vốn hỗ 
trợ thực hiện triển khai...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ 
trưởng Lê Minh Hoan cho hay, 
xây dựng NTM chính là sự kết 
hợp hài hòa giữa kinh tế - văn 
hóa - xã hội, nâng cao đời sống 
của người dân, thay đổi diện 
mạo nông thôn. Chương trình 
MTQG xây dựng NTM là nhiệm 
vụ xuyên suốt, triển khai đồng 
bộ, quyết liệt các giải pháp từ 
Trung ương đến địa phương. 
Sau hội nghị, Bộ NN&PTNT 
sẽ chia nhỏ những phần việc 
cần làm ở những khu vực đặc 
thù để tư vấn, hướng dẫn triển 
khai hiệu quả chương trình xây 
dựng NTM.            THU DỊU

Đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% 
số xã đạt chuẩn nông thôn mới

(BĐ) - Sáng 5.8, Ban Thường 
trực Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam tổ chức Hội nghị trực 
tuyến về triển khai “Trang cộng 
đồng” (Fanpage) của MTTQ 
Việt Nam.

Thời gian qua, cùng với các 
kênh thông tin truyền thống, hệ 
thống MTTQ Việt Nam các cấp 
đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng 
xã hội. Đây được xem là yêu cầu 
tất yếu trong bối cảnh con người 
không tăng, thậm chí giảm, nhiệm 
vụ công tác ngày càng nhiều; sự 
mong muốn, kỳ vọng nhiều hơn 
của nhân dân dành cho hệ thống 
và đội ngũ cán bộ Mặt trận các 
cấp ngày càng cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam Phùng Khánh 
Tài cho biết: Từ tháng 11.2021 
đến nay, Mặt trận các cấp đã tích 
cực phối hợp với Đoàn Thanh 

niên thành lập, quản lý, vận hành 
trang Fanpage và tổ chức tuyên 
truyền về các hoạt động của Mặt 
trận các cấp. Qua thống kê, có 
63/63 tỉnh, thành phố đã xây 
dựng, vận hành trang cấp tỉnh; 
77,8% đơn vị thành lập Fanpage 
Mặt trận cấp huyện; 54,5% đơn 
vị thành lập Fanpage Mặt trận 
cấp xã. Bước đầu, hoạt động 
xây dựng, quản lý và vận hành 
“Trang cộng đồng” (Fanpage 
Facebook) đã được quan tâm, 
có nhiều chuyển biến tích cực 
và phục vụ hiệu quả cho công 
tác tuyên truyền, tập hợp thông 
tin báo cáo, tình hình nhân dân... 
của hệ thống Mặt trận các cấp. 
Đây là tín hiệu đáng mừng, tạo 
sự chuyển biến trong công tác 
tuyên truyền, vận động của hệ 
thống MTTQ Việt Nam các cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam Phùng 

Khánh Tài yêu cầu 100% Mặt 
trận cấp tỉnh, thành phố ban 
hành Hướng dẫn chỉ đạo Mặt 
trận cấp huyện xây dựng, hoàn 
thiện công tác quản lý, vận hành 
“Trang cộng đồng”; 100% Mặt 
trận cấp quận, huyện thành lập 
“Trang cộng đồng”, phấn đấu 
80% Mặt trận cấp xã, phường 
thành lập “Trang cộng đồng”. 
Cán bộ MTTQ các cấp khi tham 
gia quản lý “Trang cộng đồng” 
của MTTQ Việt Nam phải luôn 
nêu cao ý thức trách nhiệm 
và phát huy tốt vai trò trong 
công tác xây dựng và bảo vệ 
đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước 
và các chương trình hành động 
của MTTQ Việt Nam; xây dựng 
mạng lưới kết nối ngày càng 
rộng rãi và mật thiết với các 
tầng lớp nhân dân trên không 
gian mạng.          NGUYỄN MUỘI

Phát triển, lan tỏa “Trang cộng đồng” 
của MTTQ Việt Nam

(BĐ) - Chiều 5.8, tại xã Cát 
Khánh, huyện Phù Cát, Ban Quản 
lý dự án giao thông tỉnh, Công 
ty CP Xây dựng công trình 510, 
Công ty TNHH Tân Lập tổ chức 
lễ hợp long nhịp chính cầu Đề Gi. 

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, 
cùng đại diện sở, ngành liên 
quan và UBND huyện Phù Cát, 
Phù Mỹ. 

Cầu Đề Gi thuộc dự án tuyến 
đường ven biển ĐT 639, đoạn Đề 
Gi (huyện Phù Cát) - Mỹ Thành 
(huyện Phù Mỹ), với chiều dài 
tuyến khoảng 7,6 km. Phần cầu 
Đề Gi xây dựng vượt đầm Đề Gi, 
chiều dài cầu 396,6 m. Trong đó 

cầu dẫn phía huyện Phù Cát gồm 
3 nhịp, tổng chiều dài 118,3 m, 
mặt cắt ngang gồm 7 dầm/nhịp; 
cầu dẫn phía huyện Phù Mỹ gồm 
2 nhịp, tổng chiều dài 78,3 m, mặt 
cắt ngang gồm 7 dầm/nhịp; cầu 
chính gồm 3 nhịp đúc hẫng, tổng 
chiều dài 200 m.

Dự án tuyến đường ven biển 
ĐT 639, đoạn Đề Gi - Mỹ Thành 
bao gồm 2 gói thầu xây lắp, 
phần đường của 2 gói thầu này 
cơ bản hoàn thành. Hạng mục 
cầu Đề Gi thuộc gói thầu số 1, 
có tổng giá trị 247,548 tỷ đồng 
do Công ty CP Xây dựng công 
trình 510 và Công ty TNHH Tân 
Lập triển khai thi công, hiện đã 

đạt trên 88% khối lượng. 
Tại lễ hợp long cầu, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng nhấn mạnh: Điểm mấu 
chốt của tuyến đường là xây 
dựng cầu Đề Gi nhưng do ảnh 
hưởng dịch Covid-19, thiên tai 
nên tiến độ xây dựng chậm hơn 
dự kiến. Dưới sự chỉ đạo quyết 
liệt của UBND tỉnh, các đơn vị 
liên quan quyết tâm khắc phục 
sự chậm trễ và hợp long cầu Đề 
Gi. UBND tỉnh tiếp tục tập trung 
chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng khối lượng 
công việc còn lại để kịp khánh 
thành tuyến đường vào ngày 
2.9.2022.                HẢI YẾN

Hợp long cầu Đề Gi thuộc dự án tuyến đường ven biển ĐT 639

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa phải) chứng kiến hợp 
long nhịp chính cầu Đề Gi.                Ảnh: HẢI YẾN

(BĐ) - Ngày 5.8, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã ban hành Công 
văn số 4457/UBND-VX chỉ đạo 
các sở, ban, ngành, hội đoàn thể; 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố tiếp tục tăng cường công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh.

Tại tỉnh ta, theo báo cáo của Sở 
Y tế, trong 7 ngày từ ngày  28.7 - 
3.8.2022 đã ghi nhận 207 ca mắc 
mới và có 1 ca bệnh tử vong; số ca 
mắc mới tăng 113% so với 7 ngày 
trước đó (97 ca) và ghi nhận tại 
tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố.

Để chủ động tăng cường các 
biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19, thực hiện mục tiêu 
kiểm soát dịch bệnh, không để 
dịch bùng phát trở lại; Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu: Các ngành, 
các cấp, các địa phương tuyệt đối 
không được chủ quan, lơ là, mất 
cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp 
tục thực hiện mục tiêu kiểm soát 
dịch bệnh, không để dịch bùng 
phát trở lại, góp phần phục hồi 
nhanh và phát triển KT-XH  bền 
vững, nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn 
các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, như: 
Đặt tính mạng, sức khỏe của 
người dân lên trên hết, trước hết. 
Người dân là chủ thể, là trung 
tâm, chiến thắng dịch bệnh là 
chiến thắng của nhân dân. Phòng 
dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; 
phòng dịch là cơ bản, chiến lược, 
lâu dài, quyết định, phòng dịch 
tốt thì không phải chống dịch. 
Phòng, chống dịch là nhiệm vụ 
của cả hệ thống chính trị dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, quản lý 
của Nhà nước, tham gia của nhân 
dân. Tiêm vắc xin là quyền lợi, 
nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi 
người dân, với bản thân, gia đình 
và cộng đồng.

Các ngành, các cấp, các địa 
phương tập trung tổ chức thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 
sau: Tiếp tục quán triệt, thực 
hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 
3 trụ cột phòng, chống dịch, đó 
là “xét nghiệm, cách ly, điều trị”; 
công thức 2K “Khẩu trang, Khử 
khuẩn” + vắc xin + thuốc + điều 

trị + công nghệ + ý thức người 
dân và các biện pháp khác. 

Tập trung đẩy nhanh hơn 
nữa tiến độ tiêm vắc xin: Sở Y tế 
hướng dẫn tổ chức tiêm an toàn, 
khoa học, hiệu quả và cụ thể việc 
tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho 
từng nhóm đối tượng theo đúng 
hướng dẫn của Bộ Y tế; đặc biệt 
lưu ý các nhóm đối tượng có nguy 
cơ cao như bệnh nền, lực lượng 
tuyến đầu, công nhân, người cao 
tuổi...; CA tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và 
các sở: GD&ĐT, Công Thương, 
LĐ-TB&XH, KH&ĐT, VH&TT, 
Du lịch, Xây dựng, GTVT thực 
hiện ngay việc quán triệt và chỉ 
đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm 
vắc xin mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, 
chiến sĩ, quân nhân, công chức, 
viên chức, người lao động, học 
sinh, sinh viên trong toàn ngành.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, 
địa phương đẩy mạnh thông tin, 
tuyên truyền về tác dụng, hiệu 
quả của vắc xin và tiêm các mũi 
3, mũi 4 trong việc ngăn ngừa 
bệnh chuyển nặng, tử vong; các 
địa phương tổ chức các đội tuyên 
truyền, vận động tiêm vắc xin đến 
từng địa bàn dân cư với tinh thần 
truyền thông đến mọi đối tượng, 
theo cách phù hợp, hiệu quả đối 
với từng đối tượng truyền thông.

Chủ tịch UBND các huyện, 
thị xã, thành phố khẩn trương 
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm 
vắc xin, không để tình trạng vắc 
xin không được sử dụng kịp 
thời, gây lãng phí; hoàn thành 
sớm nhất việc tiêm vắc xin mũi 
3, mũi 4, bảo đảm theo tiến độ và 
đáp ứng yêu cầu về chuyên môn 
theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Sở Y tế tiếp tục theo dõi, nắm 
chắc thông tin về tình hình dịch 
bệnh Covid-19 trên thế giới và 
trong nước, nhất là sự xuất hiện 
của các biến chủng mới để chủ 
động tham mưu cho Tỉnh ủy, 
Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh 
các giải pháp ứng phó với các 
tình huống dịch bệnh mới phát 
sinh nhằm ngăn chặn, kiểm soát 
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Chủ 
động, chuẩn bị sẵn sàng các kịch 
bản, phương án đáp ứng các tình 
huống dịch bệnh, không để bất 
ngờ, bị động...   PHẠM PHƯƠNG

Tuyệt đối không được 
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác 
trước dịch Covid-19
l 7 ngày ghi nhận 207 ca mắc mới và có 1 ca bệnh tử vong
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Bình Định

TIN VẮN

Ngay khi tình hình dịch 
bệnh được kiểm soát, hoạt động 
KT-XH dần ổn định, ngành 
du lịch Việt Nam có nhiều 
dấu hiệu khởi sắc. Từ khoảng 
tháng 5.2022, lượng khách bắt 
đầu tăng do tâm lý người dân 
đã ổn định hơn, bớt lo ngại về 
dịch Covid-19. Càng vào Hè, 
nhu cầu du lịch của người dân 
càng tăng mạnh sau thời gian 
dài bị “kìm nén”. 

Hoạt động du lịch khởi sắc
Sau 2 năm ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19, nhiều cơ quan, 
DN lựa chọn chương trình du 
lịch kết hợp team-building cho 
người lao động để tái tạo năng 
lượng, tạo sự hưng phấn, gắn 
kết trong đơn vị. 

Không nằm ngoài xu hướng 
chung đó, lượng khách du lịch 
đến Bình Định từ đầu năm 
đến nay khá cao, ở mức gần 
2,5 triệu lượt. Từ tháng 5 đến 
tháng 7 năm nay, Công ty du 
lịch Vietravel - Chi nhánh Quy 
Nhơn đã thực hiện cho hơn 
8.000 lượt khách đến tham 
quan, khám phá Quy Nhơn - 
Bình Định. Bên cạnh đó, cũng 
trong khoảng thời gian này, 
Vietravel Quy Nhơn đã phục 
vụ hơn 4.000 lượt khách du 
lịch ngoại tỉnh và nước ngoài, 
chỉ riêng tháng 7 là hơn 2.000 
khách. Đối tượng khách hàng 
chủ yếu là các cơ quan, tổ chức, 
DN và nhóm khách gia đình…

Bà Hoàng Thị Thu Sen, Giám 
đốc Vietravel chi nhánh Quy 
Nhơn, cho biết: Các điểm đến 

Doanh nghiệp du lịch 
chuẩn bị cho mùa thấp điểm

Sau quãng thời gian sôi 
động của mùa du lịch Hè, 
hiện các DN kinh doanh 
dịch vụ du lịch đang triển 
khai kế hoạch phục vụ khách 
trong mùa thấp điểm 
những tháng cuối năm.

được nhiều du khách yêu thích 
là Phú Quốc, Nha Trang, Đà 
Lạt, Đà Nẵng - Hội An, Hà Nội, 
Hạ Long, Sa Pa… Thị trường 
du lịch nước ngoài cũng đã bắt 
đầu mở cửa, du khách cũng đã 
bắt đầu đăng ký các tour gần 
như Thái Lan, Singapore - 
Malaysia…Nhu cầu du lịch 
trong nước và nước ngoài của 
người Việt Nam không ngừng 
gia tăng sau khi mở cửa du 
lịch. Lượng tìm kiếm du lịch 
nước ngoài của người Việt 
trong tháng 7.2022 vẫn tăng 
cao -780% so với cùng kỳ năm 
ngoái, và được dự đoán sẽ tiếp 
tục tăng cao khi hoạt động du 
lịch quốc tế trên toàn cầu đang 
có xu hướng phục hồi.

Trong khi đó, một số DN 
lữ hành khác cũng đã chuẩn 
bị cho các tour trong mùa thấp 
điểm. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, 
Giám đốc Công ty Lữ hành quốc 
tế Golden Life, cho hay: “Khách 
du lịch biết đến Quy Nhơn - 

Bình Định với những điểm Kỳ 
Co - Eo Gió và những bãi biển 
đẹp. Nhưng với thời tiết không 
thuận lợi vào cuối năm, chúng 
tôi lên kế hoạch thực hiện các 
tour đưa khách đến tham quan 
Trung tâm Khám phá khoa học; 
tìm hiểu lịch sử, văn hóa Bình 
Định với nghệ thuật tuồng, bài 
chòi, võ cổ truyền… Các điểm 
đến không bị ảnh hưởng bởi 
thời tiết mưa gió của chúng ta 
có nhiều và đủ tạo sự thích thú 
cho du khách”. 

Nỗ lực kích cầu
Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 

nay, số lượng khách đến Quy 
Nhơn - Bình Định khá đông, 
công suất phòng của Khách 
sạn Hải Âu (TP Quy Nhơn) đạt 
khoảng 80 - 90%. Trong đó, có 
không ít khách đến theo dạng 
đã đăng ký từ những năm 
trước, nhưng do ảnh hưởng 
dịch Covid-19 nên bảo lưu. 
Nhưng kể từ tháng 8 trở về 

sau, khi học sinh chuẩn bị trở 
lại trường học, thời tiết mưa 
bão nhiều, dự báo tình hình 
khó khăn hơn. 

Ông Huỳnh Thanh Hòa, 
Trưởng phòng Kinh doanh 
Khách sạn Hải Âu (TP Quy 
Nhơn), cho biết: So với những 
năm 2018 - 2019, khi đó, quỹ 
phòng khách sạn tương đồng 
ở tầm 4 sao tại Quy Nhơn chưa 
nhiều, nên công suất phòng 
đạt cao. Hiện nay, số phòng 
khách sạn ở phân khúc 4 sao 
trở lên nhiều hơn nên sự cạnh 
tranh cũng mạnh hơn, lượng 
khách bị chia sẻ chứ không 
dồn vào vài ba khách sạn như 
trước. Hiện chúng tôi đang 
hướng đến nguồn khách hội 
nghị, kích cầu bằng cách giảm 
giá phòng, hội trường và các 
dịch vụ kèm theo.

Bước vào giai đoạn Thu - 
Đông những tháng cuối năm, 
khách quan tâm nhiều tuyến 
Đông Tây Bắc - mùa lúa chín, 

mùa hoa tam giác mạch Hà 
Giang, mùa hồng chín & hoa 
cải Mộc Châu, mùa nước nổi 
miền Tây... Đối với các tour 
du lịch nước ngoài, khách ưu 
tiên lựa chọn các tuyến trải 
nghiệm mùa thu châu Âu, 
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc - 
ngắm lá vàng lá đỏ; các tuyến 
vào  t h ờ i  đ i ể m  đ ẹ p  n h ấ t 
trong năm như Austral ia , 
Nam Phi - mùa hoa phượng 
tím, Dubai - thời tiết mát mẻ, 
Singapore - Malaysia…

“Vietravel Quy Nhơn đã lên 
kế hoạch mở bán tour Tây Bắc 
mùa lúa chín, mùa thu Hà Nội, 
Thái Lan, Singapore… để đáp 
ứng nhu cầu của người dân 
địa phương. Để chuẩn bị cho 
giai đoạn thấp điểm, Vietravel 
Quy Nhơn chuẩn bị cho ra mắt 
chương trình Khuyến mại Thu, 
với nhiều ưu đãi hấp dẫn 
như giảm giá nhóm, giảm giá 
online… nhằm kích cầu du 
lịch, thu hút khách” - bà Hoàng 
Thị Thu Sen chia sẻ.

Theo ý kiến của một số DN 
hoạt động trong lĩnh vực du 
lịch trên địa bàn tỉnh, trong 
vài năm gần đây, thị trường du 
lịch Bình Định khởi sắc, lượng 
khách đến vào dịp Hè luôn khá 
đông. Tuy nhiên, việc quảng 
bá, tổ chức các sự kiện chủ 
yếu diễn ra ở mùa Hè, trong 
khi những tháng cuối năm lại 
thưa thớt. Điều này tạo sự mất 
cân bằng theo kiểu “no dồn đói 
góp”, khi thì phòng ốc, dịch 
vụ quá tải, khi lại trống trải. 
Thay vào đó, nếu có cách thức 
tiếp cận phù hợp, chúng ta vẫn 
có thể tổ chức được những sự 
kiện thu hút khách những 
tháng còn lại của năm như: 
Các giải thể thao trong nhà, hội 
nghị, cuộc thi hoa hậu… Đây 
là điều ngành Du lịch cần lưu 
tâm để có hướng quảng bá, thu 
hút khách đến Bình Định ngay 
trong mùa thấp điểm.

LÊ CƯỜNG

Từ năm 2022, du khách đến Bình Định trong mùa thấp điểm còn có thêm trải nghiệm thú vị ở Trung tâm Khám phá 
khoa học (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).                Ảnh: LÊ CƯỜNG

l Đồn Biên phòng cửa 
khẩu Cảng Quy Nhơn phối 
hợp với MTTQ Việt Nam và 
các tổ chức chính trị - xã hội 
phường Nhơn Bình tổ chức 
tuyên truyền Luật Biên phòng 
Việt Nam cho gần 150 cán bộ, 
ĐVTN, hội viên, phụ nữ và 
nhân dân trên địa bàn phường, 
chiều 5.8. LAI XUÂN
l Chiều 5.8, Hội CTĐ 

huyện Phù Mỹ tổ chức tặng 
300 suất quà, mỗi suất trị giá 
400 nghìn đồng cho các đối 
tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn huyện Phù Mỹ. Nguồn quà 
tặng được Hội CTĐ huyện vận 
động gia đình ông Thành Hưng 
(ở thị trấn Phù Mỹ) tài trợ có 
tổng trị giá 120 triệu đồng.

THANH CHI  

(BĐ) - Chiều 5.8, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý Dự 
thảo Lịch sử MTTQ Việt Nam 
tỉnh (1930 - 2020). 

Đồng chí Nguyễn Thị Phong 
Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh và các đồng chí 
Phó Chủ tịch chủ trì Hội thảo. 

Bố cục của “Lịch sử MTTQ 
Việt Nam tỉnh Bình Định” (1930 - 
2020), gồm: Lời giới thiệu, Phần 
mở đầu, 7 Chương, Kết luận, 
Phụ lục và Tài liệu tham khảo. 

Tại Hội thảo, các đại biểu, 
lãnh đạo, cán bộ Mặt trận qua 
các thời kỳ góp ý, bổ sung về bố 
cục, về nội dung, văn phong, 
ngôn ngữ. Các đại biểu đề nghị 

ban soạn thảo làm rõ thời gian ra 
đời của MTTQ Việt Nam tỉnh, sự 
phát triển qua từng thời kỳ, giai 
đoạn lịch sử, làm cơ sở để thiết 
kế kết cấu các chương, mục cho 
phù hợp, đảm bảo tính cân đối 
dung lượng giữa các chương. 
Nội dung nghiên cứu nên tập 
trung vào đối tượng là MTTQ 
Việt Nam tỉnh, cần chắt lọc lựa 
chọn nội dung tài liệu, sự kiện 
gắn với Mặt trận, mạnh dạn cắt 
bỏ những nội dung không liên 
quan. Đồng thời, phải xử lý tài 
liệu để đưa vào công trình; quan 
tâm đến việc dẫn nguồn. Phần 
phụ lục bao gồm phụ lục hình, 
phụ lục chữ; phụ lục chữ nên 
chụp, đưa vào những tài liệu 
gốc, quý hiếm, các quyết định 
gắn với tổ chức Mặt trận… Các 

đại biểu cũng góp ý về tính 
chính xác của một số tài liệu, 
gợi ý về các nguồn tài liệu, nhân 
chứng mà MTTQ Việt Nam tỉnh 
có thể tham khảo để bổ sung, 
chỉnh sửa Dự thảo. 

Phát biểu kết luận tại Hội 
thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị 
Phong Vũ tiếp thu những góp 
ý của các đại biểu liên quan đến 
câu chữ và sẽ nghiên cứu, sửa 
đổi cho phù hợp. Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh sẽ giữ nguyên kết cấu của 
dự thảo. Hiện tại, Dự thảo Lịch 
sử MTTQ Việt Nam tỉnh mới 
ở dạng tổng hợp tư liệu, chưa 
mang dáng dấp của tập lịch sử, 
ban soạn thảo cần dựa trên các 
góp ý để triển khai chấp bút, 

đảm bảo tính khái quát, logic, 
nhất quán theo từng chương, 
mục, cân đối dung lượng giữa 
các chương. Một trong những 
công tác quan trọng trong thời 
gian tới là tìm tư liệu, củng cố 
và khẳng định được sự ra đời 
của MTTQ Việt Nam tỉnh; khẳng 
định được vai trò, vị trí, thành 
tựu của Mặt trận trong từng 
chương. Về phụ lục, Ban Thường 
trực sẽ cùng ban soạn thảo tìm 
kiếm tư liệu, hệ thống lại cho khoa 
học, hoàn chỉnh. Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh mong các đại biểu, lãnh 
đạo, cán bộ Mặt trận qua các 
thời kỳ tiếp tục đóng góp ý kiến 
cho Dự thảo Lịch sử MTTQ Việt 
Nam tỉnh (1930 - 2020) trong 
thời gian tới.        AN PHƯƠNG

Góp ý Dự thảo Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 4.8, Bộ trưởng 
Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn 
Hùng đã ban hành Quyết định 
số 1839/QĐ-BVHTTDL công 
nhận “Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị 
Nước Mặn”, xã Phước Quang 
(huyện Tuy Phước) là di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 2.8.2021, UBND tỉnh 
có văn bản gửi Bộ VH-TT&DL 
đề nghị xem xét, quyết định 
ghi danh, đưa Lễ hội Đô thị 
Nước Mặn (hay còn gọi là Lễ 
hội Chùa Bà - Cảng thị Nước 
Mặn) vào danh mục di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị 

Nước Mặn là một trong những 
lễ hội dân gian truyền thống 
có quy mô lớn và ra đời sớm ở 
tỉnh Bình Định, cách đây gần  
4 thế kỷ. Hằng năm, Lễ hội được 
tổ chức trong ba ngày: Ngày 
cuối tháng Giêng (có thể ngày 
29 hay ngày 30, tùy tháng) và 
từ ngày 1 đến ngày 2.2 âm lịch. 
Thời gian tổ chức Lễ hội được 
kéo dài sang ngày 3 - 4.2 âm lịch 
tại Di tích Chùa Bà (thôn An 
Hòa, xã Phước Quang, huyện 
Tuy Phước), thu hút đông đảo 
người dân tham gia.

Cùng với sự hình thành và 
phát triển của Cảng thị Nước 

Mặn ngày xưa, người dân địa 
phương xây dựng ngôi chùa thờ 
các vị gồm Thiên Hậu Thánh 
Mẫu, bà Thai sanh (bà mụ) và 
Thành hoàng làng. Việc tổ chức 
Lễ hội ở Chùa Bà được người 
dân tiếp nối gìn giữ qua rất 
nhiều đời, vẫn mang đậm văn 
hóa truyền thống qua các lễ 
nghinh thần, rước sắc, rước biểu 
tượng ngư - tiều - canh - mục...

Các hoạt động trong Lễ 
hội mang ý nghĩa nhân văn 
sâu sắc, giáo dục truyền thống 
uống nước nhớ nguồn, yêu quê 
hương đất nước.

TRỌNG LỢI

Ngày 5.8, Đoàn công tác 
của Quân khu 5 do thiếu tướng 
Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm 
Tham mưu trưởng Quân khu 
làm Trưởng đoàn đã kiểm tra 
công tác huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu tại Đại đội hỗn hợp 
Đ30 thuộc Bộ CHQS tỉnh (đóng 
quân trên xã đảo Nhơn Châu, 
TP Quy Nhơn). Tham gia đoàn 
công tác còn có đại diện một số 
cơ quan chức năng của Quân 
khu và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

Qua trực tiếp kiểm tra 
công tác huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu, các trận địa, kho 
vũ khí, công tác hậu cần, kỹ 
thuật tại Đại đội hỗn hợp Đ30, 
thiếu tướng Lê Ngọc Hải biểu 
dương cán bộ, chiến sĩ Đại đội 
đã quán triệt và chấp hành 
nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh 
huấn luyện của các cấp, duy 
trì nghiêm chế độ huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm 
tốt công tác hậu cần, kỹ thuật 
phục vụ cho nhiệm vụ huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu và 

các nhiệm vụ khác. 
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải 

nhấn mạnh đảo Nhơn Châu có 
vị trí rất quan trọng trong chiến 
lược phát triển kinh tế, quốc 
phòng, an ninh của tỉnh Bình 
Định. Do đó, cán bộ, chiến sĩ 
Đại đội hỗn hợp Đ30 cần phát 
huy kết quả đạt được, duy trì 
nghiêm chế độ trực sẵn sàng 
chiến đấu; huấn luyện đầy đủ 
các nội dung khoa mục, thực 
hành luyện tập các bài bắn 
hiệu quả và sát thực tế chiến 
đấu; phối hợp chặt chẽ với lực 
lượng CA, biên phòng và cấp 
ủy, chính quyền địa phương 
nắm chắc tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn, tham mưu và kịp 
thời xử lý tốt mọi tình huống. 
Đồng thời, cán bộ, chỉ huy đơn 
vị phải nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, bảo đảm tốt đời sống 
vật chất, tinh thần cho bộ đội, 
sẵn sàng nhận và hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao.             

THÀNH PHÚC

(BĐ) - Chiều 5.8, Hiệp hội 
gỗ và lâm sản Bình Định (FPA 
Bình Định) tổ chức Hội thảo dự 
báo cuối năm 2022 - xu thế và cơ 
hội cho DN ngành gỗ.  Hội thảo 
nhằm tìm giải pháp trong giải 
quyết khó khăn về nguyên liệu 
đầu vào; tìm kiếm thị trường 
mới và tiếp cận các gói tín dụng 
phù hợp cho DN ngành gỗ. 

Theo thông tin từ Hiệp hội 
gỗ và lâm sản Việt Nam, trong 
7 tháng đầu năm 2022, giá trị 
xuất khẩu gỗ và lâm sản ước 
đạt 10,42 tỷ USD, tăng 1,3% 
so với cùng kỳ năm 2021. Mỹ, 
Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Hàn 
Quốc là những thị trường xuất 
khẩu chính, tổng giá trị xuất 
khẩu tại 5 thị trường ước đạt 
9,38 tỷ USD, chiếm 90% tổng 
giá trị xuất khẩu của cả nước. 
Mức tăng trưởng xuất khẩu 
7 tháng đầu năm đạt thấp so 
với cùng kỳ năm 2021, nguyên 
nhân chủ yếu do giá nguyên 
liệu sản xuất và sản phẩm tăng 

cao (chi phí vật tư sản xuất, vận 
chuyển tăng mạnh); các quốc 
gia thắt chặt chính sách tín 
dụng do lạm phát có xu hướng 
tăng dẫn đến nhu cầu tiêu dùng 
giảm mạnh. Hiện DN ngành 
gỗ đang đối mặt với nhiều khó 
khăn về vốn, chi phí cho người 
lao động, nguyên liệu đầu vào. 
Nhiều DN cũng đang tiến hành 
các biện pháp giảm thiểu tác 
động bằng cách giảm quy mô 
sản xuất, chuyển đổi mặt hàng, 
chuyển đổi thị trường, cầm cự 
duy trì sản xuất.  

Riêng các DN gỗ Bình Định, 
trong 7 tháng đầu năm 2022, 
ngành gỗ Bình Định đạt giá trị 
kim ngạch xuất khẩu khoảng 
629 triệu USD, tăng 14% so với 
cùng kỳ năm 2021, chiếm khoảng 
64% tổng giá trị xuất khẩu của 
tỉnh Bình Định. Giá trị nhập 
khẩu gỗ của Bình Định trong 
7 tháng đầu năm 2022 ước đạt 
33,1 triệu USD, tăng 10% giá trị 
kim ngạch so với cùng kỳ 2021.  

Song, với tình hình chung hiện 
nay, các DN ngành gỗ Bình Định 
đối mặt với nhiều thách thức, 
khó khăn, trong đó khó khăn 
lớn nhất là thiếu hụt trầm trọng 
nguyên liệu đầu vào; đơn hàng 
giảm sút do ảnh hưởng lạm phát 
từ các thị trường lớn. 

Tại hội thảo, các DN đã đưa 
ra các giải pháp cụ thể để giải 
quyết khó khăn, thách thức 
nhằm hoàn thành mục tiêu hoạt 
động năm 2022. Đồng thời đề 
xuất, kiến nghị các bộ, ngành 
Trung ương và chính quyền 
địa phương có chính sách phù 
hợp trong khuyến khích liên kết 
phát triển rừng nguyên liệu bền 
vững, hạn chế tình trạng khai 
thác non rừng trồng; áp dụng 
các công cụ thuế trong xuất, 
nhập khẩu để ngăn chặn các 
hành vi trốn thuế trong ngành 
gỗ, tạo môi trường cạnh tranh 
để phát triển; khơi thông tín 
dụng cho lĩnh vực này...

QUANG BẢO

(BĐ) - Sáng 5.8 tại Nhà thi 
đấu Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao tỉnh, Giải 
bóng chuyền công chức, viên 
chức, lao động Công đoàn 
Viên chức tỉnh năm 2022 đã 
bế mạc sau 4 ngày tranh tài 
sôi nổi.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức 
đã trao thưởng cho các đội 
bóng đạt thành tích cao. Ở giải 
nam, đội Công đoàn cơ sở Cục 
Hải quan giành giải nhất, giải 
nhì thuộc về Công đoàn cơ sở 
Sở LĐ-TB&XH, Công đoàn cơ 
sở Sở GTVT và Công đoàn cơ 
sở Trường CĐ Kỹ thuật công 
nghệ Quy Nhơn đồng hạng ba; 
ở giải nữ, đội Công đoàn cơ sở 
Sở LĐ-TB&XH đoạt giải nhất, 
giải nhì thuộc về đội Công 
đoàn cơ sở Cục Hải quan, 
Công đoàn cơ sở Sở KH&CN 
và Công đoàn cơ sở Trường CĐ 
Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn 
đồng hạng ba.

Giải bóng chuyền công 
chức, viên chức, lao động Công 
đoàn Viên chức tỉnh năm 2022 
khởi tranh từ ngày 2.8. 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 
Công đoàn Viên chức 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 Công đoàn 
Viên chức 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 Công đoàn Viên chức tỉnh 
(2.9.2002 - 2.9.2022).

LÊ NA

Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn 
được công nhận Di sản văn hóa 
phi vật thể quốc gia

Xu thế và cơ hội cho doanh nghiệp ngành gỗ 
cuối năm 2022

(BĐ) - Chiều 5.8, Khối thi 
đua sản xuất kinh doanh và 
dịch vụ (SXKD&DV) 1 tổ chức 
Hội nghị sơ kết công tác thi 
đua, khen thưởng 6 tháng đầu 
năm 2022 và triển khai phương 
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022. 

Khối thi đua SXKD&DV 1 
gồm: Công ty In Nhân Dân 
Bình Định (khối trưởng), Công 
ty TNHH Giống gia cầm Cao 
Khanh; Công ty CP Gạch tuy 
nen Bình Định; Công ty CP 
Cấp thoát nước Bình Định; 
Công ty CP Môi trường Bình 
Định; Công ty CP Công viên 
cây xanh và Chiếu sáng đô thị 
Quy Nhơn; Công ty CP Quản lý 
sửa chữa đường bộ Quy Nhơn; 
Công ty CP Cơ điện và Xây lắp 
Hùng Vương. 6 tháng đầu năm 
2022 có 8 đơn vị trong Khối thi 
đua đã quán triệt và thực hiện 
tốt chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước về 

KHỐI THI ĐUA SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ 1:

Phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả
công tác thi đua, khen thưởng; 
đồng thời linh động, sáng tạo 
trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Khối đã tổ chức tốt các 
phong trào thi đua, qua đó đã 
khuyến khích người lao động 
thi đua lao động sản xuất, 
phát huy sáng tạo của cán bộ, 
nhân viên và người lao động. 
Có 31 sáng kiến và nhiều mô 
hình, cách làm hay đã được 
các đơn vị áp dụng, góp phần 
nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh. Tập thể, cá nhân 
xuất sắc đã được các đơn vị 
trong Khối biểu dương, khen 
thưởng kịp thời.

Các phong trào thi đua ngày 
càng phát triển mạnh mẽ, đi 
vào chiều sâu và đạt kết quả 
tích cực. Nhờ vậy, 6 tháng đầu 
năm 2022, doanh thu của 8 đơn 
vị trong Khối gần 439 tỷ đồng, 
đạt 52,9% so với kế hoạch, đảm 
bảo hơn 2.000 lao động có mức 
thu nhập từ 4,1 - 9,8 triệu đồng/

người/tháng. Toàn Khối nộp 
ngân sách nhà nước hơn 23 tỷ 
đồng và đã dành gần 900 triệu 
đồng để hỗ trợ xây dựng nhà 
đại đoàn kết, xây dựng nông 
thôn mới, phòng, chống dịch 
Covid-19 và hoạt động từ thiện 
xã hội...

Dịp này, Ban Thi đua - 
Khen thưởng tỉnh và Khối thi 
đua SXKD&DV 1 đã trao Cờ 
thi đua của Chính phủ cho 
Công ty TNHH Giống gia cầm 
Cao Khanh vì đã hoàn thành 
xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ 
công tác, dẫn đầu phong trào 
thi đua yêu nước năm 2020 
của tỉnh; trao Cờ thi đua của 
Chính phủ cho Công ty CP 
Công viên cây xanh và Chiếu 
sáng đô thị Quy Nhơn vì đã 
hoàn thành xuất sắc, toàn diện 
nhiệm vụ công tác, dẫn đầu 
phong trào thi đua yêu nước 
năm 2021 của tỉnh.               

TIẾN SỸ

Quân khu 5 kiểm tra công tác 
huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu 
tại Đại đội hỗn hợp Đ30

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của 
khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm.                                                    Ảnh: THÀNH PHÚC

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

Đội nam Cục Hải quan và đội nữ 
Sở LĐ-TB&XH vô địch
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Bình Định

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nhân 
rộng quản lý rừng bền vững và 
chứng chỉ rừng Việt Nam”(viết 
tắt Dự án SFM) do Chính phủ 
CHLB Đức với đại diện là Bộ 
Hợp tác Kinh tế và Phát triển 
Liên bang, viện trợ không hoàn 
lại thông qua Tổ chức Hợp tác 
phát triển Đức (GIZ), triển khai 
tại 3 tỉnh Quảng Trị, Bình Định 
và Phú Yên.

Xây dựng khung 
chính sách, hỗ trợ 
bộ công cụ về kỹ thuật

Dự án SFM thực hiện trong 
giai đoạn 2022 - 2025 với ngân 
sách hơn 4,7 triệu EUR từ phía 
GIZ và phần đối ứng từ phía 
Việt Nam, nhằm xây dựng 
khung chính sách cần thiết 
để chuyển hoạt động quản lý 
rừng như lâu nay sang quản lý 
rừng bền vững thích ứng với 
biến đổi khí hậu. Khung chính 
sách này gồm các tiêu chuẩn 
và hướng dẫn thực hiện ở cấp 
Trung ương và quy định cơ chế 
khuyến khích chuyển đổi sang 
quản lý rừng bền vững ở cấp 
tỉnh. Mục tiêu của Dự án SFM 
là từng bước hình thành các 
mô hình trồng rừng gỗ lớn giá 
trị cao, đem lại lợi nhuận tốt 
hơn, góp phần phát triển kinh 
tế bền vững… 

Không chỉ hướng đến hỗ 
trợ xây dựng chính sách, Dự 
án còn đặt mục tiêu hỗ trợ bộ 
công cụ kỹ thuật, giúp các chủ 

Khởi động Dự án SFM tại Bình Định
Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nhân rộng quản lý rừng bền vững 
và chứng chỉ rừng Việt Nam” sẽ chính thức khởi động trong 
tháng 8.2022. Cùng với Ban quản lý Dự án Trung ương, chính 
quyền địa phương, các đơn vị được lựa chọn tham gia đã sẵn 
sàng phối hợp để triển khai Dự án này.

rừng tăng cường năng lực quản 
lý rừng bền vững, áp dụng kỹ 
năng mới lên diện tích rừng 
của mình, xây dựng mô hình 
kinh doanh phù hợp để từ đó 
có thể vay vốn ngân hàng, hoặc 
tiếp cận nguồn tài chính cần 
thiết để thực hiện việc chuyển 
đổi; mô hình có thể gồm cả các 
mô hình hợp tác giữa chủ rừng 
là hộ gia đình với các công ty 
lâm nghiệp, ban quản lý rừng 
phòng hộ.  

Cuối tháng 7.2022, Ban 
quản lý các Dự án lâm nghiệp 
Trung ương phối hợp cùng 
GIZ chính thức khởi động Dự 
án bằng việc lập và trình Bộ 
NN&PTNT xem xét, thống 
nhất và cho triển khai kế hoạch 
hoạt động của Dự án trong 
năm 2022 - 2023.

Thêm cơ hội để 
Bình Định phát triển 
rừng bền vững

Tại Bình Định, qua khảo 
sát, đánh giá, Dự án SFM chọn 
Công ty TNHH Lâm nghiệp 
Quy Nhơn và Công ty TNHH 
Lâm nghiệp Sông Kôn để triển 
khai. Ông Nguyễn Rê, Phó 
Giám đốc phụ trách Dự án 
SFM tại Bình Định, phân tích: 
Với Dự án này, chúng ta được 
tiếp cận các phương thức, cách 
thức để chuyển đổi sang quản 
lý rừng bền vững, phát triển 
rừng gỗ lớn tăng hiệu quả kinh 
tế, giảm áp lực lên rừng. Sau 

Mục tiêu của Dự án SFM là chuẩn bị điều kiện để các chủ rừng 
sẵn sàng chuyển sang quá trình quản lý rừng bền vững thích 
ứng với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường. Dự án đưa ra 
các chỉ số kết quả: 10% diện tích rừng chuyển sang quản lý rừng 
bền vững được trồng mới hoặc chuyển hóa thành cây bản địa.  
80% nhân sự được đào tạo thông qua dự án phát huy những kiến 
thức, kỹ năng vào công tác quản lý rừng bền vững; các đơn vị tham 
gia được tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài chính từ bên ngoài giúp 
họ chuyển đổi sang mô hình quản lý rừng bền vững.

khi tìm hiểu, phân tích, đánh 
giá năng lực đơn vị tham gia, 
chuyên gia của Dự án SFM sẽ 
hỗ trợ bằng những phương 
pháp cụ thể, phù hợp với đặc 
thù của từng đơn vị tham gia, 
từ đó thúc đẩy, giúp các đơn vị 
tiếp cận và tối ưu các phương 
thức triển khai. Sau bước khởi 
động, phía Bình Định tham gia 
góp ý, đề xuất những nội dung 
hạng mục phù hợp, chúng tôi 
đang chờ thống nhất từ bộ, 
ngành Trung ương để triển 

khai các hạng mục cụ thể 
trong năm nay.

Điểm thuận lợi khi tham 
gia Dự án SFM của Bình Định 
là tỉnh ta đang bắt đầu thực 
hiện chính sách đầu tư, khuyến 
khích phát triển rừng gỗ lớn, 
thực hiện các phương án quản 
lý rừng bền vững. Việc tiếp cận 
Dự án trong giai đoạn này giúp 
các đơn vị hoàn thiện sớm kế 
hoạch và áp dụng hiệu quả để 
phát huy chính sách về phát 
triển rừng bền vững, rừng gỗ 

lớn trên địa bàn tỉnh.
Theo ông Nguyễn Ngọc 

Đạo, Chủ tịch Công ty TNHH 
Lâm nghiệp Sông Kôn, một  
trong hai DN được chọn triển 
khai Dự án SFM trong giai 
đoạn 2022 - 2025, việc được 
chọn tham gia Dự án SFM 
trước mắt đã mang tới nhiều 
tác động tích cực cho DN. Hiện 
công ty đã được UBND tỉnh 
phê duyệt phương án quản 
lý rừng bền vững giai đoạn  
2020 - 2025, trong đó quản lý 
rừng bền vững 10.400 ha rừng 
tự nhiên đang có; đồng thời 
thực hiện cấp chứng chỉ FSC 
cho 1.300 ha rừng trồng và 
rừng tự nhiên. Tham gia vào 
Dự án SFM, đơn vị sẽ rút ngắn 
làm chủ các giải pháp quản lý 
rừng bền vững; đặc biệt nhờ 
đó còn giúp nâng cao năng lực, 
kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ 
nhân sự để áp dụng sau khi dự 
án kết thúc.

THU DỊU 

Dự án SFM tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật cho các DN tham gia xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, phát triển rừng 
gỗ lớn được cấp chứng nhận FSC. 
- Trong ảnh: Một vùng rừng trồng gỗ lớn của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.                                                             Ảnh: NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Theo Sở NN&PTNT, 
tính đến nay toàn tỉnh có 5 DN 
được UBND tỉnh chấp thuận 
chủ trương liên kết với các chủ 
rừng là hộ gia đình, cá nhân để 
xây dựng dự án liên kết từ khâu 
sản xuất cây giống đến trồng 
rừng, chăm sóc rừng, khai thác 
và chế biến xuất khẩu. Trong 
đó, đã có 2 DN xây dựng dự 

án liên kết trồng rừng quy mô 
50.000 ha; 3 DN gồm: Công ty 
TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh, 
Công ty TNHH Lâm nghiệp 
Quy Nhơn và Công ty TNHH 
Lâm nghiệp Sông Kôn thực 
hiện liên kết sản xuất theo 
chuỗi từ khâu sản xuất giống 
đến trồng, chăm sóc rừng, khai 
thác và chế biến gỗ. QUANG BẢO 

(BĐ) -  Theo quy hoạch phát 
triển chăn nuôi, giai đoạn 2021 - 
2025, Bình Định tập trung phát 
triển 3 nhóm vật nuôi có tiềm 
năng và thế mạnh, gồm: Bò, 
heo, gà. Trong đó, phát triển 
bò thịt chất lượng cao gắn với 
phát huy nhãn hiệu “Bò thịt 
chất lượng cao Bình Định”; 
phát triển chăn nuôi heo với 
các giống cao sản theo hướng 
trang trại công nghiệp, đồng 
thời phát triển chăn nuôi các 
giống bản địa, đặc sản có giá 

trị cao như heo thảo dược, 
heo đen; phát triển sản xuất 
gà giống hướng tới xuất khẩu, 
đưa Bình Định thành trung tâm 
sản xuất gà giống chất lượng 
cao của cả nước, phát triển 
chăn nuôi gà thịt chất lượng 
cao theo hướng trang trại công 
nghiệp, phát triển chăn nuôi gà 
thả đồi, tiến tới xây dựng nhãn 
hiệu “Gà đồi Bình Định”, xây 
dựng chuỗi liên kết sản xuất 
gắn với chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm thịt gà.       NGUYỄN THU 

Chiều 4.8, tại Nhà văn hóa 
cộng đồng thôn Thượng Sơn, 
xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh 
đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi 
trực tiếp và phổ biến cho bà 
con nông dân một số thông tin 
về tiến bộ KHKT, kỹ năng sản 
xuất mới.

Tham gia chương trình 
có chuyên gia của Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh, Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
tỉnh, Phòng NN&PTNT huyện, 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện và nhiều nông dân sản 
xuất giỏi, nông dân tiêu biểu ở 
3 xã Tây Thuận, Tây Giang và 
Bình Tường.

Tại buổi gặp gỡ, bà con nông 
dân được nghe thuyết trình và 
thảo luận, trao đổi  trực tiếp với 

các chuyên gia về các mô hình 
kinh tế chuyển đổi đạt hiệu 
quả tốt; tư vấn về các giải pháp 
nâng cao hiệu quả sản xuất khi 
chuyển đổi cây trồng trên đất 
trồng lúa, trồng mía và trồng 
mì kém hiệu quả sang các cây 
trồng hằng năm khác; một số 
giống cây trồng, vật nuôi chất 
lượng cao, phù hợp có thể 
tham khảo.                MỘC MIÊN

C h i ề u  4 . 8 ,  Tr u n g  t â m 
K h u yế n  n ô n g  t ỉ n h  p h ố i 
hợp  với  Trung  tâm Dịch 
vụ nông nghiệp huyện Tây 
Sơn và UBND xã Tây Bình 
tổ  chức tổng kết  mô hình 
Quản lý dịch hại  tổng hợp 
trên cây bắp (đối  với  sâu 
keo mùa thu), thực hiện tại 
xóm 9, thôn An Chánh, xã Tây 
Bình; 6 hộ tham gia với tổng 
diện tích 1 ha, sử dụng giống 

bắp PAC 339. 
Các nông hộ được hỗ trợ 

50% chi phí mua giống, vật tư, 
phân bón; được tư vấn, hướng 
dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong suốt 
quá trình thực hiện; đặc biệt là 
được tập huấn phương pháp 
quản lý dịch hại tổng hợp 
(IPM), biện pháp phòng trừ 
sâu keo mùa thu hại bắp. Nhờ 
tuân thủ tốt quy trình kỹ thuật, 
ruộng bắp sinh trưởng phát 

triển tốt, các chỉ tiêu năng suất 
đều cao hơn so với mô hình 
đối chứng.

Cụ thể, sau hơn 3 tháng trồng, 
ruộng bắp thuộc mô hình cho 
năng suất khoảng 67,3 tạ/ha, cao 
hơn so với ruộng đối chứng 
hơn 4,1 tạ/ha, lợi nhuận đạt 
10,11 triệu đồng/ha, cao hơn 
ruộng đối chứng hơn 3,6 triệu 
đồng/ha. 

M.MIÊN 

5 DN tham gia thực hiện liên kết 
chuỗi trong lâm nghiệp

Phát triển 3 nhóm vật nuôi 
có tiềm năng và thế mạnh 

Tây Sơn: Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và phổ biến 
thông tin cho nông dân

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH:

Tổng kết mô hình quản lý dịch hại tổng hợp IPM 
trên cây bắp
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Bình Định

BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ: 

Nơi thiếu không được, chỗ có cũng chưa xong

Quy định tại Điều 103 Luật 
Nhà ở 2014, đối với nhà chung 
cư có nhiều chủ sở hữu, có từ 
20 căn hộ trở lên thì phải thành 
lập ban quản trị nhà chung cư, 
do chủ đầu tư chủ trì hội nghị 
nhà chung cư lần đầu và cử 
người tham gia vào ban quản 
trị. Thông tư số 02/2016/TT-
BXD của Bộ Xây dựng cũng quy 
định rõ không quá 12 tháng từ 
ngày chung cư được bàn giao 
đưa vào sử dụng và 50% căn hộ 
được bán thì phải thành lập ban 
quản trị chung cư. 

Sở Xây dựng cho biết trong 
số 11 chung cư đã đi vào hoạt 
động tập trung ở Quy Nhơn mới 
có 3 chung cư thành lập ban 
quản trị là chung cư Hoàng Anh 
Gia Lai, nhà ở xã hội (NOXH) 
Phú Mỹ - Quy Nhơn (SIMONA 
HOME) và chung cư NOXH 
Cao ốc Long Thịnh.

Chưa bầu được ban quản trị 
vì… vướng quy định?

Ngày 14.5.2022, Công ty 
TNHH Đầu tư Tân Đại Minh - 
chủ đầu tư chung cư NOXH 
LAMER 1 tổ chức hội nghị nhà 
chung cư lần đầu nhưng bất 
thành vì số lượng đại diện chủ 
sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao 
tham dự chỉ đạt 33/470 căn hộ 
(tỷ lệ 7,6%), trong khi quy định 
tối thiểu 50% đại diện chủ sở 
hữu căn hộ đã nhận bàn giao 
tham dự. “Chưa bầu được ban 
quản trị chung cư, các hoạt động 
quản trị hiện do đơn vị quản lý 
vận hành chung cư đảm nhận. 
Chúng tôi cũng đang xây dựng 

Hiện chỉ có 3/11 chung cư 
trên địa bàn tỉnh thành lập 
được ban quản trị chung cư. 
Song, ngay cả khi đã có ban 
quản trị cũng chưa hết  
gian truân.

lại kế hoạch để tổ chức lại hội 
nghị sắp tới và sẽ tổ chức vào 
ban đêm”, ông Nguyễn Trường 
Vỹ, Phó Giám đốc Công ty Tân 
Đại Minh, nói.

Cũng không thể bầu ra ban 
quản trị chung cư tại hội nghị 
nhà chung cư lần đầu vào tháng 
6.2020, Công ty TNHH Trainco 
Bình Định - chủ đầu tư chung 
cư Hoàng Văn Thụ vẫn duy trì 
ban quản lý chung cư. Vì thế, 
khoản 2% quỹ bảo trì chung cư 
đến nay vẫn nằm trong ngân 
hàng do chủ đầu tư quản lý. 

Phó Giám đốc Sở Xây dựng 
Lê Đăng Tuấn thừa nhận rằng 
việc thành lập ban quản trị hiện 
còn nhiều vướng mắc, theo quy 
định của Thông tư 02/2016/TT-
BXD. Đối với các dự án chung 
cư “hot”, có cư dân vào ở ngay 
để thu thập được đầy đủ các ý 
kiến đã khó, đối với các dự án 
ở các khu vực xa trung tâm, khó 

giao dịch mãi không được 50% 
căn hộ thì không thể đủ điều 
kiện thành lập ban quản trị. 
Một nguyên nhân nữa là nhân 
sự bầu vào ban quản trị có thù 
lao do cư dân quyết định thỏa 
thuận thông qua hội nghị chung 
cư, nhưng vẫn mang tính chất 
hỗ trợ “vác tù và hàng tổng” là 
chính, rất khó khăn trong việc 
đi tìm ban quản trị bởi không 
ai chịu làm.

“Việc không có ban quản 
trị đồng nghĩa với việc những 
mâu thuẫn phát sinh giữa cư 
dân, chủ đầu tư, đơn vị quản lý 
tòa nhà sẽ phát sinh, phức tạp, 
không được giải quyết một cách 
triệt để. Trước tình trạng này, 
giữa tháng 7.2022, Sở Xây dựng 
đã yêu cầu 6 chủ đầu tư dự án 
chung cư, NOXH tại Quy Nhơn 
khẩn trương tổ chức hội nghị 
nhà chung cư lần đầu để bầu 
ra ban quản trị theo quy định, 

hoàn thành trong quý III/2022, 
nhằm để các dự án chung cư, 
NOXH sử dụng đảm bảo công 
năng, mục đích thiết kế và nội 
dung dự án, đảm bảo an toàn, 
an ninh, công khai minh bạch, 
hạn chế tình trạng kiến nghị 
của cư dân, tránh xảy ra tệ nạn 
xã hội...”, ông Tuấn cho hay.

Có ban quản trị cũng… 
chưa yên

Thế nhưng, cũng có tình 
trạng bầu được ban quản trị, 
cư dân vẫn bức xúc, thậm chí 
tiếp tục “đấu tranh” với chính 
những người mình bầu ra.

Điển hình cho mối quan hệ 
“cơm không lành canh không 
ngọt” giữa cư dân và ban quản 
trị chung cư là Cao ốc Long 
Thịnh. Sau khi ban quản trị 
đầu tiên từ nhiệm chỉ sau 1 năm 
thành lập, ban quản trị nhiệm 
kỳ 2020 - 2022 cũng được bầu ra 

với 5 thành viên, tuy nhiên, đến 
cuối tháng 10.2020, đồng loạt 
các thành viên ban quản trị có 
đơn xin thôi nhiệm vụ. Cho đến 
tháng 5.2022, Trưởng ban quản 
trị Nguyễn Xuân Thanh cũng 
lần thứ 3 gửi đơn xin từ nhiệm. 
Đặc biệt, công tác nhân sự sau 
11 lần thông báo vẫn không có 
ai ứng cử vào ban quản trị. 

Những khúc mắc xung 
quanh việc thuê đơn vị vận 
hành Cao ốc Long Thịnh cũng 
không có tiếng nói chung giữa 
ban quản trị và cư dân. Từ cuối 
tháng 12.2021, ban quản trị kiêm 
nhiệm duy trì hoạt động vận 
hành tòa nhà cho đến nay để 
ổn định cuộc sống bà con chung 
cư là cần thiết, nhưng rõ ràng 
việc này là… trái với quy định 
của Luật Nhà ở và Thông tư 
02/2016/TT-BXD. Hiện quy định 
nhà nước về trách nhiệm và giao 
quyền lớn cho ban quản trị nhà 
chung cư, nhưng lại không có 
công cụ gì đi kèm nên việc thực 
thi xử lý liên quan các vụ việc 
khó khăn. 

Thành công ngay hội nghị 
nhà chung cư lần đầu tiên và 
bầu ra ban quản trị SIMONA 
HOME vào năm 2017, ông 
Phạm Nam Quảng, Giám đốc 
dự án Công ty TNHH Đầu tư 
xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn 
khẳng định vai trò ban quản 
trị chung cư rất quan trọng, là 
người đứng ra đảm nhận công 
tác quản trị vận hành dự án. Sự 
kiện hội nghị lần đầu nhà chung 
cư đã bầu ban quản trị 5 thành 
viên. Nhưng khi có đơn vị quản 
lý vận hành riêng, bắt đầu nảy 
sinh mâu thuẫn giữa cư dân và 
ban quản trị vì phát sinh chi phí 
thuê đơn vị quản lý vận hành, 
gồng không nổi ban quản trị 
cũng xin… từ nhiệm. Đến năm 
2018 thì bầu lại ban quản trị, 
UBND phường Ngô Mây đứng 
ra tổ chức. 

MAI HOÀNG

Hiện còn 7/11 chung cư, NOXH chưa thành lập được ban quản trị.                                                                                                                    Ảnh: M.H

 Ngày 5.8, Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh phối 
hợp Chi hội từ thiện Hồng Phát, 
huyện Vĩnh Thạnh tổ chức thăm 
và tặng 200 suất quà (mỗi suất 
trị giá 400 nghìn đồng) cho các 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số có 
hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh 
Thuận. XUÂN DŨNG
 Sáng 5.8, Hội CTĐ  

TP Quy Nhơn phối hợp với Hội 
CTĐ huyện Vân Canh trao 50 
suất quà (mỗi suất trị giá 820 
nghìn đồng) cho hộ dân có hoàn 
cảnh khó khăn của xã Canh Hòa 
(huyện Vân Canh) và 15 chiếc xe 
đạp cho học sinh nghèo vượt khó 
học tập tiến bộ của Trường Tiểu 
học xã Canh Hòa. NGỌC TÚ
 Vào lúc 14 giờ ngày 5.8, 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp 
với Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn 
và Trung tâm kiểm soát bệnh 
tật tỉnh kịp thời cấp cứu thuyền 
viên Lin Jing Ming, sinh năm 
1986, là máy trưởng trên tàu 
Zhong Hang Sheng, Trung Quốc, 

hành trình từ Đà Nẵng đi TP Hồ 
Chí Minh, khi đến địa phận phao 
số 0, thuộc tỉnh Bình Định thì 
thuyền viên Lin Jing Ming bất 
ngờ lên cơn đau bụng dữ dội, 
nghi là viêm ruột thừa. Sau khi 
đưa vào bờ cấp cứu, hiện sức 
khỏe của thuyền viên Lin Jing 
Ming tương đối ổn định.

                             THANH BÌNH
 Chiều 5.8, lãnh đạo UBND 

xã Phước An (huyện Tuy Phước) 
xác nhận thông tin, trên địa bàn 
xã vừa có học sinh lớp 2 tử vong 
do bị chó cắn. Nạn nhân là em 
Nguyễn Nhật Trí (7 tuổi) ở thôn 
An Sơn 2. Cách đây gần 3 tháng, 
em Trí cùng 2 người khác trong 
thôn bị chó của người hàng xóm 
cắn. Hai nạn nhân còn lại được 
chích vắc xin phòng dại đủ liều 
nên bảo toàn tính mạng, riêng 
em Trí mới chích 1 liều nên đến 
cuối tháng 7.2022 có dấu hiệu 
bất thường; gia đình đưa đến 
BVĐK tỉnh điều trị nhưng em đã 
tử vong. THIÊN PHÚC

 Chiều 5.8, lãnh đạo TX An 
Nhơn và TX Sông Cầu, tỉnh Phú 
Yên (đơn vị kết nghĩa với TX An 
Nhơn) đã tổ chức bàn giao Nhà 
tình nghĩa cho gia đình bà Lê 
Thị Hồng (72 tuổi, ở xã Nhơn 
Mỹ, TX An Nhơn) là thương 
binh. Ngôi nhà được xây dựng 
trên diện tích 55 m2, với tổng 
kinh phí 145 triệu đồng. Trong 
đó, TX Sông Cầu hỗ trợ 100 triệu 
đồng, kinh phí còn lại do gia 
đình đóng góp. Dịp này, lãnh 
đạo TX Sông Cầu cũng đã tặng 
gia đình bà Lê Thị Hồng 1 suất 
quà gần 2 triệu đồng.. 
 Trước đó, chiều 4.8, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam huyện 
Phù Mỹ cùng chính quyền địa 
phương tổ chức nghiệm thu và 
bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết 
cho các hộ gia đình có công 
cách mạng, gồm ông Nguyễn 
Thanh Nam (ở thôn Phú Hà, xã 
Mỹ Đức) và bà Đỗ Thị Kim Anh 

Bàn giao Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết  
cho gia đình chính sách

TIN VẮN

Bàn giao Nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Hồng (72 tuổi, xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn).                   
Ảnh: THANH MINH

(ở thôn An Bão, xã Mỹ Lộc), cả 
hai đều là thương binh. Mỗi 
ngôi nhà được hỗ trợ 50 triệu 
đồng từ nguồn kinh phí của 
Tập đoàn Bảo Việt, do Quỹ Vì 
người nghèo tỉnh chuyển đến.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện cũng nghiệm thu 
và bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết 

trong năm 2022 cho hộ nghèo, 
gồm hộ ông Nguyễn Văn Cu (ở 
xã Mỹ Đức) và hộ bà Đặng Thị 
Tồn (ở xã Mỹ Thành). Nguồn 
kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Vì người 
nghèo của huyện 30 triệu đồng/
nhà và Quỹ Vì người nghèo của 
xã 10 triệu đồng/nhà. 

            THANH MINH - VĂN TỐ
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Tờ mờ sáng ngày 9.7, 
chuyến xe thư viện lưu động 
của Đoàn Thanh niên Sở 
VH&TT và Chi đoàn Thư viện 
tỉnh đã sẵn sàng lên đường 
phục vụ các em thiếu nhi tại 
vùng cao An Vinh (huyện An 
Lão). Di chuyển hơn trăm cây 
số với những con đường ngoằn 
nghèo, uốn lượn theo chân núi, 
sau 3 giờ đồng hồ, các thanh 
niên cũng đến được với nhân 
dân và trẻ em xóm 1 (thôn An 
Vinh). Bỏ qua những mệt mỏi 
khi di chuyển đường dài, các 
thanh niên đã bắt tay vào sắp 
xếp 4.500 đầu sách, chuyển 
những thùng sách lớn vào nhà 
văn hóa, mở dù và bật máy vi 
tính chuẩn bị phục vụ các em 
thiếu nhi. 

Sau khi được giới thiệu về 
những đầu sách, thiết bị trong 
xe, các em còn bỡ ngỡ khi được 
tiếp cận với một kho sách lớn, 
đầy ắp các loại sách, truyện. 
Không lâu sau, qua sự chỉ dẫn 
từ những anh chị thanh niên, 
các em đã tự chọn những cuốn 
sách, truyện tranh yêu thích và 
tự tìm góc đọc sách cho riêng 
mình. Còn một nhóm thiếu 
nhi khác lại được hướng dẫn 
truy cập internet để tìm kiếm 
thông tin, xem phim khoa học 
3D ngay trên xe.

Em Đinh Văn Quang (SN 
2009, ở xóm 1) không giấu 
được niềm vui khi được cầm 
trên tay quyển sách “10 vạn 
câu hỏi vì sao?” vốn nghe kể đã 
nhiều nhưng chưa từng thấy 
hình dáng ra sao. Quang hồ hởi 
nói, em có quá ít sách để đọc và 
chưa bao giờ được thấy nhiều 
sách hay như thế này.

Còn em Đinh Thị Hòa 

(SN 2010, ở xóm 1) cho biết, 
xe thư viện lưu động giúp em 
và các bạn được đọc nhiều loại 
sách bổ ích, lại được chơi các 
trò chơi trên máy vi tính. “Em 
mong muốn sẽ được gặp xe 
thư viện nhiều hơn để khám 
phá thêm những cuốn sách hay, 
những trò chơi thú vị”, Hòa 
bày tỏ.

Bí thư Xã đoàn An Vinh 
Đinh Thị Gút chia sẻ: Trẻ em 
trong xã còn thiếu thốn, thiệt 
thòi về mọi mặt. Các em rất 
ham đọc, nhưng không có cơ 
hội tiếp cận với nhiều loại sách 
hay. Chuyến xe thư viện lưu 
động đến với các em tại xã là 
hoạt động rất ý nghĩa, giúp 
các em tiếp cận được với nhiều 
nguồn sách, báo và công nghệ 
thông tin, góp phần thỏa mãn 
nhu cầu đọc, nâng cao dân trí.

Tương tự, thiếu nhi thôn 
Tiên Thuận (xã Tây Thuận, 
huyện Tây Sơn) cũng rất hào 
hứng chào đón “chuyến xe 
sách” của Đoàn Sở VH&TT và 
Chi đoàn Thư viện tỉnh mang 
đến. Không chỉ được đọc sách, 
tra cứu thông tin miễn phí, các 
em còn được hướng dẫn tham 
gia các trò chơi bổ ích như: Vẽ 
tranh theo sách, đố vui; thi 
đánh máy nhanh qua hệ thống 
máy tính; xem các chương 
trình khoa học, kỹ năng sống 
qua máy tính được kết nối 
internet… Từ đó, giúp các em 
vừa củng cố, tiếp thu thêm 
kiến thức, rèn luyện khả năng 
tự học và hình thành, phát huy 
thói quen đọc.

Chị Phạm Thị Hải, Bí thư Xã 
đoàn Tây Thuận, chia sẻ: “Thời 
gian tới, chúng tôi mong muốn 
sẽ tiếp tục có những “chuyến 

Đưa sách đến thiếu nhi vùng khó
Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Sở VH&TT và Chi đoàn 
Thư viện tỉnh đã tổ chức nhiều chuyến xe thư viện lưu 
động, mang hàng nghìn đầu sách hay, bổ ích đến phục vụ 
thanh thiếu nhi ở những địa bàn khó khăn. Từ đó, giúp 
các em có cơ hội mở mang kiến thức, khuyến khích tính 
tự giác, sáng tạo trong học tập.

xe sách” bổ ích để học sinh 
có thêm cơ hội làm quen, trải 
nghiệm với không gian đọc 
sách, tiếp cận các ấn phẩm mới 
phù hợp với lứa tuổi, sở thích”.

Theo Bí thư Đoàn Thanh 
niên Sở VH&TT Nguyễn Đình 
Cẩm, từ năm 2019 đến nay, 
Đoàn Sở VH&TT và các đơn vị 
thực hiện hơn 20 “chuyến xe 
sách”, phục vụ gần 4.000 lượt 
thiếu nhi, học sinh. Tại mỗi 
điểm đến, ĐVTN vừa thực hiện 
nhiệm vụ giúp thiếu nhi tiếp 
cận tri thức bằng cách tổ chức 
các trò chơi, cuộc thi tìm hiểu 
về sách, tác giả… để tăng hứng 
thú với việc đọc sách và tìm 
hiểu thông tin. Ngoài ra, Đoàn 
Sở còn tặng trên 3.000 sách 

báo, truyện tranh trị giá gần 
100 triệu đồng cho các trường 
học, tủ sách, thư viện xã thuộc 
các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, 
Vân Canh, Tây Sơn…

“Việc tổ chức các chuyến xe 
thư viện không chỉ giúp người 
dân và thiếu nhi ở những vùng 
khó khăn có thể tiếp cận được 
với nguồn sách, báo và công 
nghệ thông tin, mà còn góp 
phần thúc đẩy lan tỏa văn hóa 
đọc trong cộng đồng. Thời gian 
tới, Đoàn Sở sẽ xin ý kiến lãnh 
đạo sở, thư viện, để đổi mới, bổ 
sung thêm các đầu sách và tổ 
chức nhiều chuyến xe thư viện 
đến các vùng khó khăn, xa xôi, 
cách trở”, anh Cẩm cho biết. 

CHƯƠNG HIẾU

Các em nhỏ thích thú với những quyển sách mới.                Ảnh: Đoàn Sở VH&TT

Khai mạc 
Festival 
Nhà Thiếu nhi 
toàn quốc 2022

Tối 4.8, tại phố đi bộ 
Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ 
Chí Minh), Hội đồng Đội 
Trung ương, Thành đoàn TP 
Hồ Chí Minh và Nhà Thiếu 
nhi thành phố phối hợp thực 
hiện lễ khai mạc Festival Nhà 
Thiếu nhi toàn quốc 2022, 
với chủ đề “Thiếu nhi Việt 
Nam mừng Đại hội Đoàn”. 

Phát  biểu tạ i  lễ  khai 
mạc ,  ch ị  Nguyễn Phạm 
Duy Trang - Bí thư Trung 
ương Đoàn, Chủ tịch Hội 
đồng Đội Trung ương cho 
biết, sau khi trải qua khoảng 
thời gian khó khăn do dịch 
bệnh Covid-19, lãnh đạo 
các cấp đã họp bàn đưa ra 
nhiều điều kiện thuận lợi 
cho chương trình Festival 
Nhà Thiếu nhi toàn quốc 
lần thứ VII,  với mục tiêu 
giúp cho các phong t rào 
thanh,  thiếu nhi  trên khắp 
cả nước giao lưu,  học tập 
và phát  tr iển tổ chức Đội 
TNTP Hồ Chí  Minh ngày 
càng vững mạnh. 

Festival sẽ diễn ra trong 3 
ngày (từ ngày 4 - 6.8), với các 
hoạt động: Triển lãm tranh 
tại phòng Truyền thống Đội 
TNTP Hồ Chí Minh, Nhà 
Thiếu nhi Thành phố; thi vẽ 
tranh tập thể chủ đề Thiếu 
nhi Việt Nam lớn lên cùng 
đất nước; triển lãm sản phẩm 
sáng tạo; thi lắp ráp robot; 
thi hùng biện tiếng Anh; thi 
biểu diễn nghệ thuật; thi chỉ 
huy Đội giỏi…

Cũng tại  Festival  lần 
này, Trung tâm Hoạt động 
Thanh thiếu nhi tỉnh Bình 
Định tham gia và tranh tài 
với nhiều nội dung, như: Thi 
vòng xoay rubik, chỉ huy Đội 
giỏi, hùng biện tiếng Anh; 
triển lãm sản phẩm sáng tạo; 
thi đồng diễn Flashmob và 
chạy marathon…   (Theo TPO)

Ở tuổi 26, anh Nguyễn 
Minh Hoàng (làm nghề tự 
do, hiện ở xã Mỹ Lợi, huyện 
Phù Mỹ) đã tự mình thực 
hiện nhiều hoạt động thiện 
nguyện ý nghĩa trên địa bàn 
tỉnh. Những hoạt động đó 
đã góp phần giúp cho những 
người nghèo, người gặp hoàn 
cảnh khó khăn, đồng bào dân 
tộc thiểu số... vơi bớt phần 
nào khó khăn.

Anh Hoàng chia sẻ, anh 
bén duyên với hoạt động 
thiện nguyện từ cuối năm 
2020. Thời gian đó, anh tham 
gia nấu ăn từ thiện cho người 
nghèo ở Tịnh thất Phước 
Thạnh (xã Nhị Bình, huyện 
Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) và 
TTYT huyện Tuy Phước. Sau 
những chuyến đi này, anh còn 
tiếp tục đến với đồng bào dân 
tộc thiểu số trong một số đợt 

Chàng trai trẻ hết mình vì cộng đồng

thiện nguyện khác. Từ đó, anh 
có nhiều trải nghiệm, hiểu thêm 
cuộc sống của những người khó 
khăn, bất hạnh và niềm đam mê 
thiện nguyện ngày càng lớn dần 
trong anh.

Từ năm 2021 đến nay, anh 

Hoàng bắt đầu những hành 
trình làm từ thiện của riêng 
mình qua những việc làm ý 
nghĩa, như: Giúp đỡ và trao 
tiền điều trị cho 26 bệnh nhân 
nghèo có hoàn cảnh khó khăn 
với số tiền gần 360 triệu đồng; 

nhiều biến chứng nặng, phải 
vay mượn để có tiền chữa trị, 
hoàn cảnh gia đình càng khó 
khăn thêm. Anh Hoàng đã 
trao 20,75 triệu đồng do các 
nhà hảo tâm ủng hộ, giúp ông 
tiếp tục điều trị bệnh, sớm 
vượt qua bệnh tật.

Anh Hoàng tâm sự: “Tôi 
thấy mình thực sự may mắn 
hơn rất nhiều người; ít nhất 
cũng được sinh ra và lớn lên 
trong tình yêu thương của 
cha mẹ, được đi học, chăm 
sóc chu đáo. Còn bên ngoài 
vẫn có những hoàn cảnh 
không được lành lặn, nhiều 
em nhỏ cơm không đủ ăn, 
áo không đủ mặc. Từ những 
suy nghĩ đó, tôi nghĩ mình 
phải cố gắng giúp đỡ những 
người thiếu may mắn, giảm 
bớt phần nào khó khăn”.

DUY ĐĂNG

Anh Nguyễn Minh Hoàng tặng quà cho các em mồ côi tại chùa Liên Tôn (xã Cát 
Thắng, huyện Phù Cát).                        Ảnh: NVCC

tặng 758 suất quà cho người lao 
động nghèo trên địa bàn TP Quy 
Nhơn với tổng trị giá 215 triệu 
đồng; trao quà cho trẻ em mồ côi 
và người đồng bào dân tộc thiểu 
số có hoàn cảnh khó khăn trong 
tỉnh, trị giá 32 triệu đồng…

Để có kinh phí thực hiện, 
bên cạnh tiền túi, anh Hoàng 
đã kết nối với các nhà hảo tâm, 
chia sẻ những cảnh đời bất hạnh 
lên mạng xã hội để kêu gọi mọi 
người chung tay.

Một trong những hoạt động 
giúp đỡ người nghèo đáng nhớ 
nhất đối với anh Hoàng là đợt 
trao tặng tiền điều trị bệnh cho 
gia đình ông Đặng Văn Oanh 
(ở thôn Dương Liễu, thị trấn 
Bình Dương, huyện Phù Mỹ) 
vào tháng 3.2022. Gia đình ông 
Oanh thuộc diện hộ nghèo, sống 
bằng nghề làm thuê làm mướn; 
ông mắc bệnh tiểu đường với 
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Mới đây, TAND TP Quy 
Nhơn xét xử bị cáo Lương Nhớ 
(SN 2004, ở TP Quy Nhơn) cùng 
đồng bọn phạm tội cố ý gây 
thương tích với tình tiết dùng 
hung khí nguy hiểm và có tính 
chất côn đồ. Lý do phạm tội 
chỉ bởi “ghét và ghen”. Cụ thể, 
Nhớ nhiều lần nhắn tin yêu cầu 
bạn trai mới của người yêu cũ là 
anh L.N.T. chấm dứt mối quan 
hệ này. Khi không được đáp 
ứng, Nhớ nảy sinh ý định đánh 
người. “Vì bực tức nên bị cáo 
đã rủ rê mọi người đi đánh cho 
hả cơn, chứ thật ra giữa bị cáo 
và T. không hề có mâu thuẫn 
gì trước đó”, Nhớ thừa nhận. 

Trong khi đó, bị cáo Hồ Văn 
Vinh (SN 2004) cũng nói: “Bản 
thân bị cáo không biết nạn nhân 
T. và cũng không phải được 
Nhớ trực tiếp rủ đi đánh nhau. 
Chỉ vì nghe người bạn khác 
điện thoại nói đi đánh nhau, 
nên muốn tham gia cùng thôi”. 
Trong vụ án này, tại thời điểm 
phạm tội, cả 13 bị cáo đều chưa 
đủ 18 tuổi. 

Hay như vụ cướp giật tài 
sản xảy ra ngày 23.7 vừa qua 
tại xã Canh Hiển (huyện Vân 
Canh), 2 đối tượng gây án đều 
có tuổi đời khá trẻ, người 17 
tuổi, người 19 tuổi; nhưng vì 
nghiện game, cỏ Mỹ nên ra tay 
rất manh động và liều lĩnh. 

Chưa hết, tội phạm trẻ tuổi 
còn dám mạo danh cảnh sát 
hình sự để uy hiếp, đe dọa 
và bắt giữ người trái pháp 
luật, như trường hợp của các 
bị can Võ Văn San (SN 1997), 
Nguyễn Đức Duy (SN 2003, ở 
TP Quy Nhơn), Bùi Anh Hưng 
(SN 1999, ở tỉnh Gia Lai) và Tô 
Văn Thu (SN 2004, ở huyện  
Phù Cát). Các bị can này đã bị 

Tháng 3.2020, vừa tăng 
cường về xã Mỹ Quang, lực 
lượng CA chính quy đã tổ chức 
xây dựng, củng cố phong trào 
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc. Nhờ kiên trì, linh hoạt 
nhiều hình thức đã huy động 
được sức mạnh quần chúng 
vào phòng, chống tội phạm, 
góp phần bảo vệ ANTT ở  
địa phương. 

Xã Mỹ Quang cách QL 1 
khoảng 500 m về phía Đông, 
giáp ranh với thị trấn Phù Mỹ 
và các xã Mỹ Trinh, Mỹ Chánh 
Tây, Mỹ Hiệp, Mỹ Tài. Nhờ có 
tỉnh lộ 632 chạy qua, việc vận 
chuyển tiêu thụ nông sản và 
giao lưu giữa xã Mỹ Quang với 
các địa phương được thuận lợi.   

Đặc điểm, tình hình trên 
là điều kiện để xã Mỹ Quang 
phát triển KT-XH, nhưng mặt 
trái cũng tác động tiêu cực đến 
ANTT. Trong đó, nạn trộm cắp 
tài sản, thanh thiếu niên tụ tập 

Ngày 5.8, Văn phòng CSĐT 
(CA tỉnh) cho biết đã bắt được 
đối tượng Phạm Hữu Thương 
(SN 1988, ở TP Quy Nhơn) bị 
truy nã về hành vi “Lạm dụng 
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” 
(ảnh). Thời điểm bị bắt đối 
tượng đang lẩn trốn tại tỉnh 
Bình Phước.

Báo động người trẻ phạm tội
Gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Đáng 

chú ý, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trẻ ngày càng manh động, liều lĩnh, côn đồ, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. 

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Lương Nhớ cùng đồng bọn.                                                                                                             Ảnh: K.A

XÃ MỸ QUANG (HUYỆN PHÙ MỸ):

Huy động quần chúng phòng, chống tội phạm

Xã Mỹ Quang tổ chức Hội nghị phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc và ra mắt mô hình Tiếng kẻng an ninh.                                 Ảnh: CA xã Mỹ Quang

Bắt đối tượng  
lạm dụng tín 
nhiệm chiếm 
đoạt tài sản

Ảnh: Cơ 
quan CA 
cung cấp

Theo điều tra của cơ quan 
CA, tháng 10.2019, Phạm Hữu 
Thương điều khiển mô tô đến 
xưởng của Công ty TNHH 
dịch vụ tổng hợp Tâm Như (ở 
phường Ghềnh Ráng, TP Quy 
Nhơn) thuê ô tô hiệu Mitsubishi 
biển số 77A-07469, giá thuê xe 
là 900 nghìn đồng/ngày, thuê 
trong 5 ngày. Hết thời hạn thuê, 
Thương không đem xe đến trả. 
Bên công ty cho thuê đã nhiều 
lần gọi điện đòi nhưng Thương 
tắt máy, chặn cuộc gọi. Sau khi 
nhận đơn của bị hại, cơ quan 
CSĐT vào cuộc, xác minh đối 
tượng Phạm Hữu Thương đã 
bỏ trốn khỏi địa phương nên 
ra lệnh truy nã. 

Sau thời gian triển khai các 
biện pháp truy tìm, cơ quan CA 
xác định Phạm Hữu Thương 
đang lẩn trốn tại huyện Chơn 
Thành, tỉnh Bình Phước. Đối 
tượng chọn khu nhà trọ đông 
công nhân ở để thuê trọ và làm 
công nhân tại đây. Sau quá trình 
mật phục, theo dõi, nắm rõ quy 
luật hoạt động của đối tượng, 
tổ công tác đã bắt Thương khi y 
trở về nhà trọ.                  T.LONG

bắt giữ về hành vi bắt giữ người 
trái pháp luật.

Từ những vụ án trên có 
thể thấy, tình hình tội phạm 
“trẻ hóa” đang trở thành thực 
trạng xã hội đáng báo động. 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng trên, như: Thiếu hiểu 
biết pháp luật, thiếu sự quản 
lý, quan tâm chăm sóc, giáo 
dục của gia đình, nhà trường. 
Trong đó, nguyên nhân chủ 
yếu vẫn từ phía gia đình. Bên 
cạnh đó, công tác quản lý, giáo 
dục người chưa thành niên ở 
các địa phương còn nhiều bất 
cập; vấn đề hỗ trợ giải quyết 
việc làm cho số trẻ em bỏ học, 
lang thang chưa được quan tâm 
đúng mức... 

“Các cháu đang trong quá 
trình phát triển, hoàn thiện về 
thể chất và tinh thần, phần lớn 
chưa tự làm chủ được bản thân 
nên rất dễ bị lôi kéo. Xét về góc 
độ pháp luật, hiện nay có một 

số đối tượng lợi dụng tính nhân 
văn của pháp luật trong việc 
không truy cứu trách nhiệm 
hình sự đối với người chưa 
thành niên ở một số loại tội ít 
nghiêm trọng để lôi kéo người 
chưa thành niên thực hiện hành 
vi vi phạm pháp luật. Đây cũng 
là lý do khiến tội phạm ngày 
càng trẻ hóa và phức tạp”, ông 
Lê Thành Trung, Giám đốc 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
nhà nước tỉnh, phân tích.

Theo đánh giá của CA tỉnh, 
tình hình tội phạm do người 
trẻ thực hiện có nhiều diễn biến 
phức tạp. Cụ thể, từ đầu năm 
2022 đến nay, CA đã bắt, khởi 
tố 65 bị can từ 14 đến dưới 18 
tuổi, 480 bị can từ 18 đến dưới 
30 tuổi. Nhằm hạn chế việc 
người trẻ gây án, cần sự phối 
hợp đồng bộ giữa nhà trường, 
gia đình và các tổ chức xã hội. 
Các bậc cha mẹ thường xuyên 
phối hợp với nhà trường để 

quản lý thời gian học hành, 
sinh hoạt của các con, dành 
thời gian quan tâm, nắm bắt 
tâm tư, tình cảm, chia sẻ với con 
bởi đây là giai đoạn trẻ dễ mắc 
những sai lầm không đáng có. 

Theo đại tá Huỳnh Bảo 
Nguyên, Phó Giám đốc CA 
tỉnh, lãnh đạo CA tỉnh sẽ tiếp 
tục chỉ đạo CA các địa phương 
tổ chức tuyên truyền dưới 
nhiều hình thức, gọi hỏi răn đe 
số đối tượng nổi, thanh thiếu 
niên chậm tiến; chủ động phối 
hợp các cấp, các ngành và chính 
quyền địa phương tổ chức xây 
dựng và nhân rộng nhiều mô 
hình về quản lý giáo dục thanh 
thiếu niên tại cộng đồng; mở 
các đợt cao điểm đấu tranh, 
trấn áp tội phạm, nhất là tội 
phạm do thanh thiếu niên gây 
ra. CA tỉnh mong muốn quần 
chúng nhân dân tiếp tục tích 
cực tham gia tố giác tội phạm.

KIỀU ANH

ăn nhậu say xỉn đánh nhau, gây 
rối trật tự công cộng, đánh bạc 
còn xảy ra. 

Trước thực trạng này, lực 
lượng chính quy CA xã Mỹ 
Quang nhanh chóng triển khai 
phát động phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mô 
hình “Trường học thân thiện, 
an toàn về ANTT” tại Trường 

THCS Mỹ Quang do CA xã bán 
chuyên trách xây dựng được 
lực lượng chính quy nhân rộng 
đến các trường mẫu giáo và 
tiểu học Mỹ Quang. 

Đồng thời, căn cứ đặc điểm 
tình hình từng thôn, tiếp tục xây 
dựng các mô hình “Hội Nông 
dân tự quản về ANTT” tại thôn 
Bình Trị; “Thôn bình yên, gia 

đình hòa thuận” tại thôn Tân 
An; “Tiếng kẻng an ninh” tại 
thôn Trung Thành 2 và vận 
động lắp đặt camera an ninh tại 
20 khu vực trọng điểm trên địa 
bàn xã. Ngoài ra, còn tạo trang 
Facebook CA xã Mỹ Quang kết 
nối mọi người cùng quản lý, 
giáo dục đối tượng tiền án, tiền 
sự; cảnh giác phát hiện kẻ gian.  

Từ đó, hiệu quả mang lại 
thấy rõ. Bà con không còn bàng 
quan trước việc thanh thiếu 
niên tụ tập ăn nhậu say xỉn 
đánh nhau, gây rối; phát hiện 
người lạ, hành vi nghi vấn kịp 
thời báo cáo CA; tích cực giúp 
đỡ CA nắm tình hình, điều tra 
vụ việc xảy ra… Các đối tượng 
có tiền án, tiền sự được các hội, 
đoàn thể cùng người dân quản 
lý, giáo dục chặt chẽ; giúp đỡ, 
tạo điều kiện để họ có việc làm, 
tích cực hướng thiện.

Đáng chú ý, hoạt động của 
các loại tội phạm được ngăn 

chặn, phạm pháp hình sự, vi 
phạm hành chính trên lĩnh vực 
ANTT so với 2 năm trước đều 
giảm. Cụ thể, năm 2020 xảy ra 
2 vụ trộm cắp tài sản, năm 2021 
xảy ra 1 vụ xâm phạm mồ mả; 
6 tháng đầu năm 2022 xảy ra 1 
vụ trộm cắp tài sản. Các vụ xảy 
ra được CA xã Mỹ Quang điều 
tra làm rõ, chuyển CA huyện 
Phù Mỹ điều tra xử lý theo  
thẩm quyền. 

Ông Nguyễn Thế Dương, 
Chủ tịch UBND xã Mỹ Quang, 
phấn khởi nói: “Biện pháp quần 
chúng gắn với biện pháp trinh 
sát giúp lực lượng CA luôn chủ 
động phòng, chống tội phạm. 
Đảng ủy, UBND xã đánh giá 
cao nỗ lực của lực lượng CA xã 
chính quy trong việc củng cố, 
xây dựng phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng 
như thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
ANTT trong 2 năm qua”.

MAI LINH GIANG
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Bình Định

Báo chí địa phương với công tác 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quang cảnh tọa đàm.

Chiều 5.8, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức 
Tọa đàm “Nâng cao chất lượng báo 
chí địa phương trong công tác bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái,  
thù địch”.

Tham dự, có đại diện Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Học viện Lục 
quân và 19 Hội Nhà báo khu vực miền 
trung - Tây Nguyên.

Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo 
Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng, 
báo chí với vai trò là vũ khí sắc bén 
của Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn 
hóa đã vào cuộc mạnh mẽ, đấu tranh 
chống các thông tin xấu, độc; tuyên 
truyền nâng cao cảnh giác cách mạng; 
chủ động đấu tranh chống âm mưu 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực 
thù địch, các quan điểm sai trái của các 
phần tử cơ hội chính trị… góp phần 
củng cố niềm tin của nhân dân đối với 
Đảng và con đường xây dựng CNXH  
của nước ta.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
Nhà báo Việt Nam, báo chí địa phương 
bám sát địa bàn, nhanh chóng phát 
hiện vấn đề, kịp thời xử lý các điểm 
nóng và có những phương pháp, cách 
làm riêng trong đấu tranh, ngăn chặn 
các quan điểm sai trái, phản bác các 
thế lực thù địch.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập 

trung thảo luận và đưa ra một số kinh 
nghiệm trong công tác bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng đối với báo 
chí địa phương hiện nay; những đặc 
thù trong đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch của mỗi địa 
phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng 
trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm 
công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng trong tình hình mới. Đồng thời, 
làm rõ những kết quả đạt được, nhận 
diện những khó khăn, thách thức nảy 
sinh trong thực tiễn và nêu giải pháp 
giúp nâng cao chất lượng công tác bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái,  
thù địch.

Ngày 22.10.2018, Bộ Chính trị khóa 
XII ban hành Nghị quyết số 35 về 
“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch trong tình hình 
mới”. Nghị quyết khẳng định, đây là 
nhiệm vụ trọng yếu của toàn thể hệ 
thống chính trị, có ý nghĩa sống còn 
trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo 
vệ Tổ quốc XHCN. Trong đó, báo chí 
giữ vai trò xung kích, đấu tranh công 
khai trên mặt trận này.

(Theo nhandan.vn)

Vào cuộc 
tổng kiểm tra 
hàng hóa “chỉ tăng 
mà không giảm”

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn 
Hồng Diên vừa phát đi công điện, về 
việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật về giá, bảo đảm 
cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường 
và an sinh xã hội.

Bộ Công Thương đánh giá, trong 
những ngày qua, mặc dù giá xăng dầu 
trong nước đã bước đầu giảm, nhưng 
giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu phục 
vụ người dân vẫn ở mức cao, gây ảnh 
hưởng đến cung cầu hàng hóa, ổn định 
thị trường và cuộc sống của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Công điện số 679. Để thực hiện kịp thời, 
nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu 
cầu các đơn vị liên quan những nhiệm 
vụ cụ thể:

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý 
thị trường được yêu cầu, thực hiện đợt 
tổng kiểm tra chuyên đề đối với các tổ 
chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp 
luật về giá, từ nay cho đến hết năm 2022.

Qua đó, xử lý kịp thời, nghiêm minh, 
đúng pháp luật đối với các hành vi vi 
phạm bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn 
định thị trường và an sinh xã hội trên địa 
bàn được giao quản lý.

Lực lượng QLTT địa phương được 
yêu cầu giám sát, quản lý theo địa bàn, 
giám sát việc kê khai, niêm yết giá và 
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp 
lợi dụng để tăng giá bất hợp lý.

Đồng thời, phải thu thập, thẩm tra, 
xác minh thông tin, giám sát và phát hiện 
kịp thời các diễn biến bất thường của 
tình hình sản xuất, điều hòa cung cầu các 
mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, 
giữa các vùng, địa phương và nhu cầu 
xuất khẩu...

Những mặt hàng cần giám sát là: 
Lương thực, thực phẩm, thịt heo, thức ăn 
chăn nuôi, xăng dầu, vật liệu xây dựng 
và trang thiết bị y tế phòng chống dịch.

(Theo baogiaothong.vn)

Trang trọng tổ chức lễ tang 3 liệt sĩ công an hy sinh 
khi làm nhiệm vụ

Quang cảnh lễ tang 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH 
hy sinh khi làm nhiệm vụ.                     Ảnh: TTXVN

Chiều 5.8, tại Nhà tang lễ quốc gia, 
số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà 
Trưng (Hà Nội), Đảng ủy - Ban Giám 
đốc CA TP Hà Nội tổ chức trọng thể 
lễ tang 3 liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh 
Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ 
Nguyễn Đình Phúc theo nghi thức lực 
lượng Công an nhân dân.

Trước sự chứng kiến của đại diện 
lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, 
gia đình, đồng chí, đồng đội của 3 liệt 
sĩ, thay mặt Đảng ủy CA Trung ương, 
Bộ trưởng Bộ CA - Đại tướng Tô Lâm 
đã trang trọng trao bằng Tổ quốc ghi 
công, các bằng khen của Đảng, Nhà 
nước, Bộ CA; Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Hà Minh Hải đã trao các 
bằng khen, giấy khen của UBND TP 
Hà Nội và các cấp, các ngành cho thân 
nhân 3 liệt sĩ.

Bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc 
trước sự anh dũng hy sinh của thượng 
tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ 
Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc 
trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh trật tự, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc 

hội Vương Đình Huệ đã gửi vòng 
hoa vào viếng.

Trang trọng ghi vào sổ tang, Bộ 
trưởng Bộ CA Tô Lâm nêu rõ: “Hành 
động dũng cảm và sự hy sinh cao cả 
của các liệt sĩ hôm nay đã tô thắm 
truyền thống anh hùng vẻ vang của 
lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; 
là nguồn động lực thôi thúc cổ vũ cán 
bộ, chiến sĩ Công an nhân dân sẵn sàng 
chiến đấu, không lùi bước trước mọi 
hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm 
trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên, 
hạnh phúc của nhân dân. Tổ quốc ghi 
công và nhân dân mãi mãi ghi tạc hình 
ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân 
“Vì nước quên thân vì dân phục vụ” 
của các đồng chí”. 

(Theo hanoimoi.com.vn)

Phát hiện khỉ vàng quý hiếm, người dân bàn giao 
cho cơ quan chức năng

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể khỉ từ anh Bùi 
Văn Hướng.           Ảnh: laodong.vn

Ngày 5.8, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa 
tổ chức tiếp nhận một cá thể khỉ vàng 
có tên khoa học (Macaca mulata) thuộc 
động vật nguy cấp quý, hiếm II B, có 
trọng lượng khoảng hơn 10kg từ gia 
đình anh Bùi Văn Hướng (trú tại thôn 
Đông Thịnh, xã Hồng Lộc) để thực 
hiện công tác bảo tồn thả về tự nhiên.

Theo đó, cá thể khỉ này được gia 
đình anh Hướng bắt được tại vườn nhà 

mình cách đây vài ngày.
Khi biết đây là động vật hoang dã 

quý hiếm, cần được bảo vệ, anh Hướng 
đã thông báo ngay với chính quyền 
địa phương và CA xã để bàn giao cho 
Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà. Sáng 
cùng ngày, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc 
Hà đã bàn giao cá thể khỉ vàng cho 
Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về với  
thiên nhiên.

(Theo daidoanket.vn)

360 nhân viên 
y tế ở Đồng Nai 
xin nghỉ việc

Ngày 5.8, tại buổi họp báo về tình hình 
KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2022 do UBND tỉnh Đồng 
Nai tổ chức, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai Nguyễn Văn Bình cho biết, chỉ 
trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành y tế 
đã có 360 nhân viên y tế xin nghỉ việc và 
đang có xu hướng tiếp tục tăng nếu không 
có các giải pháp kịp thời để giữ chân đội 
ngũ nhân viên y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai 
Nguyễn Văn Bình cho biết, trong 6 tháng 
đầu năm 2022, số lượng nhân viên các cơ 
sở y tế công lập nghỉ việc tăng cao nhất 
trong những năm trở lại đây, với 360 
người, gồm: 109 bác sĩ, 97 điều dưỡng, 
125 kỹ thuật y, còn lại là nhân viên ở các 
bộ phận khác.

Trong số nhân viên nghỉ việc xảy ra 
tại các cơ sở y tế ở cả ba tuyến tỉnh, huyện 
và xã. Về nguyên nhân chính do thu nhập 
thấp, không bảo đảm đời sống. Ngoài ra, 
qua đợt dịch Covid-19, nhiều nhân viên y 
tế làm việc với cường độ cao, áp lực kéo dài 
nên muốn nghỉ việc.    (Theo nhandan.vn)
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 6.8.2022

  

THƯ MỜI (LẦN 2)
Kính gửi: Các Quý Công ty tư vấn

Thực hiện Quyết định số 645-QĐ/TU ngày 12.7.2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Bình Định giai 
đoạn 2021 - 2025.

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định kính mời các Quý Công ty tư vấn 
có đủ năng lực, kinh nghiệm để tham gia khảo sát thiết kế, Tư vấn 
lập Báo cáo tiền khả thi, Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi “Dự 
án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan 
đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025”, các Quý Công ty quan 
tâm gửi hồ sơ năng lực, kinh nghiệm như sau:

1. Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn của Quý Công ty.
2. Đơn xin tham gia khảo sát, Tư vấn lập Báo cáo tiền khả thi, Tư 

vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trên.
3. Địa chỉ nơi nhận hồ sơ: Phòng Cơ yếu Công nghệ thông tin, Văn 

phòng Tỉnh ủy Bình Định - 102 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 5.8.2022 đến ngày 19.8.2022 (trong 

giờ hành chính, gửi hồ sơ 1 túi qua bưu điện, không nhận qua mail).
 Rất mong sự quan tâm của các Quý Công ty tư vấn.

THÔNG BÁO
Nhắn tin: “Tri ân liệt sĩ”

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

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

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

THÔNG BÁO KÊ KHAI DI DỜI MỒ MẢ
Thực hiện Văn bản số 1956/UBND-KT ngày 14.4.2022 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2021 - 2025, qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường bộ cao tốc 
Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 huyện Phù Mỹ thông báo tất 
cả hộ gia đình, cá nhân có mồ mả trong phạm vi giải phóng mặt bằng 
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, qua 
địa phận huyện Phù Mỹ (có tổng chiều dài 19,328 km, đi qua địa bàn 
các xã Mỹ Trinh, Mỹ Hòa và Mỹ Hiệp) để lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ 
và di dời.

Thời gian kê khai, đăng ký di dời: Từ ngày 30.7.2022 đến ngày 30.8.2022 
(trong giờ hành chính). Nếu không có ai liên hệ để kê khai, di dời  
(mộ vắng chủ), Hội đồng bồi thường sẽ tiến hành di dời theo quy định để 
tổ chức thi công dự án đúng tiến độ. 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ 
Số 30 - 32 đường Thanh Niên, TT Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

Điện thoại liên hệ: 0975.358.702 gặp đ/c Kiên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH
THÔNG BÁO

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

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

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

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

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

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm 
có mưa rào rải rác và có nơi có giông, 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 25 - 270C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm 

có mưa rào nhẹ. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C; nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và 

có nơi có giông, 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, có lúc cấp 6; biển động nhẹ. Sóng cao 1 - 2 m.

  (Nguồn: Đài KTTV Tỉnh Bình Định)
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Bình Định

THÔNG BÁO
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 và Văn 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

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.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC LOẠI C VÀO LÀM VIỆC TẠI 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C 

vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định năm 
2022; Cụ thể như sau:

1. Vị trí, số lượng cần tuyển:

TT Vị trí việc 
làm

Số 
lượng

Trình 
độ

Ngành/ Chuyên ngành 
tuyển dụng

Xếp loại 
TN

1 Chuyên viên 
Nghiệp vụ 1 Cử 

nhân

Ngân hàng; Tài chính; Kinh 
tế phát triển; Kinh tế đầu tư; 
Quản lý kinh tế; Kinh tế học; 
Kinh tế nguồn lực tài chính; 
Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh 
tế đối ngoại; Kinh tế quốc tế; 
Quản trị; Quản trị kinh doanh; 
Quản trị kinh doanh quốc tế; 
Kinh doanh quốc tế; Kế toán; 
Kiểm toán

Khá
trở lên

Tổng số chỉ tiêu 1

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 25.7.2022 đến hết ngày 23.8.2022.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp, Nhân sự và kiểm soát nội 

bộ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định; Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, 
TP Quy Nhơn, Bình Định.

3. Thời gian và hình thức tuyển dụng:
- Thời gian: Dự kiến tổ chức thi vào cuối tháng 9.2022.
- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
Trên đây là tóm tắt thông tin tuyển dụng công chức loại C vào làm 

việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định năm 2022. 
Thông tin chi tiết về: Điều kiện chung; Ưu tiên trong tuyển dụng; Hồ sơ 
dự tuyển; Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển; Thời gian, 
địa điểm và nội dung thi tuyển; Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi 
tuyển công chức; Đăng tải thông tin xem chi tiết tại Thông báo tuyển 
dụng trong Mục Tuyển dụng, website của NHNN: www.sbv.gov.vn. Lưu 
ý: Thông báo tuyển dụng đăng trên website của NHNN là căn cứ đầy đủ 
nhất để thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. 

Thông tin liên hệ:
- Điện thoại: 0256.3523076 - 0256.3523403
- Hòm thư điện tử: lam.hoan@sbv.gov.vn      

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 80 m2; Thửa đất số: Lô 15M; 

Địa chỉ: Khu QHDC Bông Hồng (khu 30.430 m2), phường Ghềnh Ráng,  
TP Quy  Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở riêng lẻ (5 tầng); Diện tích xây dựng: 
80 m2; Diện tích sàn: 399,6 m2 (Tầng 1: 80 m2; Mê lỡ: 26 m2; Tầng 2: 73,4 m2;  
Tầng 3: 73,4 m2; Tầng 4: 73,4 m2; Tầng 5: 73,4 m2); Cấp (hạng): Cấp III (N1).  

Giá khởi điểm của tài sản: 7.089.497.860 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 1.400.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 30.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự 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 26.8.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 24.8.2022 đến 
16 giờ 30 phút ngày 26.8.2022, 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 29.8.2022 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 hộ gia đình, cá nhân, 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



12 THẾ GIỚI THỨ BẢY, 6.8.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3812559 n Quảng cáo: 0256.3822279  n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Hội nghị AMM-55: EAS tạo môi trường 
thuận lợi cho đối thoại thẳng thắn

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn (giữa) tham dự Hội nghị.                          Ảnh: TTXVN

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn 
khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các 
hội nghị liên quan, sáng 5.8, Bộ trưởng 
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu 
đoàn Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao 
Đông Á (EAS).

Tại Hội nghị, các nước khẳng định tính 
chất đặc biệt của EAS, diễn đàn do ASEAN 
thành lập để lãnh đạo các nước trong khu 
vực trao đổi những vấn đề chiến lược, tạo 
tiền đề cho hợp tác khu vực vượt qua bất 
ổn và phức tạp, vì hòa bình, an ninh, thịnh 
vượng chung khu vực.

Các bộ trưởng cho rằng triển khai 
quyết định của Hội nghị EAS-16 tháng 
11.2021, các nước cần phải vừa đẩy 
mạnh phục hồi, phát triển bền vững vừa 
tiếp tục nâng cao năng lực y tế, tự cường 
trước các tình huống dịch bệnh bùng 
phát trong tương lai.

Mở lại đường biên, nối lại giao 
thương, khuyến khích đầu tư, nâng cao 
liên kết là nhiệm vụ chủ yếu của các 
nước hiện nay.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng nhất trí 
sẽ thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo, 
chuyển đổi số, năng lượng, ứng phó 
biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và 
bền vững.

Chia sẻ quan ngại về những diễn biến 
phức tạp đang nổi lên như Biển Đông, 
Myanmar, Bán đảo Triều Tiên, Ukraine, 
eo biển Đài Loan…, các nước khẳng định 
giá trị chiến lược của EAS chính là tạo 
môi trường thuận lợi cho đối thoại thẳng 
thắn, tham vấn chặt chẽ, hợp tác chân 
thành vì một khu vực hòa bình, ổn định 
và phát triển bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng 
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kêu gọi các 

nước đóng góp xây dựng Biển Đông 
thành vùng biển hòa bình và ổn định, an 
toàn và an ninh, rộng mở và tự do. Mọi 
tranh chấp cần được giải quyết bằng các 
biện pháp hoà bình dựa trên luật pháp 
quốc tế, Công ước LHQ về Luật biển 
năm 1982 (UNCLOS 1982)…

Chiều 5.8, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn 
dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần 
thứ 29 và gặp gỡ một số đối tác.

(Theo TTXVN)

Khai mạc Diễn đàn 
Khu vực ASEAN 
lần thứ 29 ở 
Phnom Penh

Ngày 5.8, Diễn đàn Khu vực 
ASEAN (ARF) lần thứ 29 đã khai mạc 
ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia 
với sự tham dự của ngoại trưởng các 
nước khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương.

Dự kiến, ngoại trưởng từ 27 nước, 
trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Trung 
Quốc và Nga, sẽ tập trung vào các 
vấn đề an ninh khu vực, trong đó có 
cuộc xung đột tại Ukraine, chương 
trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt 
nhân của Triều Tiên...

Kể từ hội nghị đầu tiên ở Bangkok 
(Thái Lan) năm 1994, ARF đã trở 
thành một trong những diễn đàn 
chính và bao trùm nhất nhằm thúc 
đẩy đối thoại mang tính xây dựng và 
tham khảo ý kiến để tạo dựng một 
cách tiếp cận mang tính đồng thuận 
nhằm xây dựng niềm tin và sự tin 
tưởng cũng như giải quyết những vấn 
đề chính trị và an ninh cùng quan tâm 
ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(Theo Vietnam+)

Nhật Bản lên án Trung Quốc phóng tên lửa

Người dân ở Hong Kong theo dõi tin tức về 
cuộc tập trận của Trung Quốc gần Đài Loan 
ngày 4.8.               Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 4.8 cho 
biết, 5 tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận 
của Trung Quốc đã rơi trong vùng đặc 
quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Các quan chức Bộ này cho biết, tên lửa 
rơi xuống phía Tây Nam đảo Hateruma 
ở tỉnh Okinawa, cực Nam Nhật Bản, một 
tên lửa rơi bên ngoài khu kinh tế của 
Nhật Bản nhưng chỉ cách đảo Yonaguni 
ở Okinawa khoảng 80 km. Theo Bộ Quốc 
phòng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên tên 
lửa đạn đạo của Trung Quốc rơi xuống 
vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi 
đã lên án vụ phóng tên lửa là một vấn đề 

nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh của 
Nhật Bản và sự an toàn của người dân. 
Hiện không có báo cáo về thiệt hại đối với 
máy bay hoặc tàu của Nhật Bản và Nhật 
Bản đã phản đối mạnh mẽ sự việc thông 
qua các kênh ngoại giao.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao 
Hayashi Yoshimasa yêu cầu Trung 
Quốc “dừng ngay lập tức” cuộc diễn 
tập quân sự bắn đạn thật gần Đài Loan  
(Trung Quốc).

Các cuộc tập trận diễn ra hai ngày sau 
khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, 
quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm 
Đài Loan (Trung Quốc).      (Theo VOV.VN)

Cháy hộp đêm ở Thái Lan, 
ít nhất 13 người chết, 40 người bị thương

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên 
bố đưa Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi và 
gia đình bà vào danh sách trừng phạt 
với cáo buộc có hành động “xấu”, 
“khiêu khích”.

“Bất chấp những quan ngại 
nghiêm trọng cùng phản đối kịch liệt 
từ Trung Quốc, Chủ tịch Hạ viện Mỹ 
Nancy Pelosi vẫn nhất quyết tới thăm 
Đài Loan, can thiệp nghiêm trọng vào 
công việc nội bộ, phá hoại chủ quyền 
cùng toàn vẹn lãnh thổ của Trung 
Quốc, chà đạp lên chính sách Một 
Trung Quốc cũng như đe dọa ổn định, 
hòa bình của eo biển Đài Loan”, phát 
ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc 
ra tuyên bố hôm 5.8.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên 
bố nước này “áp đặt trừng phạt đối 
với bà Pelosi và gia đình của bà”, 
nhưng không nêu chi tiết về lệnh 
trừng phạt. Tuy nhiên, giới quan sát 
cho rằng các biện pháp trừng phạt 
này thường chỉ mang tính biểu tượng 
và không ảnh hưởng tới bà Pelosi.

(Theo VnExpress.net)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo 
Đài Loan Thái Anh Văn (phải) trong cuộc gặp 
sáng 3.8.               Ảnh: REUTERS

Một vụ hỏa hoạn đã bùng lên tại một 
hộp đêm ở tỉnh Chonburi của Thái Lan 
vào sáng sớm 5.8, khiến ít nhất 13 người 
thiệt mạng và 40 người bị thương.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan 
chức từ Tổ chức Cứu hộ Sawang 

Trung Quốc 
trừng phạt Chủ tịch 
Hạ viện Mỹ Pelosi

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại hộp đêm Mountain B ở 
tỉnh Chonburi, Thái Lan.             Ảnh: THAI ENQUIRER

Rojanathammasathan cho biết ngọn lửa 
bùng phát vào khoảng 1 giờ sáng 5.8 tại 
hộp đêm Mountain B ở huyện Sattahip 
của tỉnh Chonburi, cách Bangkok khoảng 
150 km về phía Nam.

Video quay tại hiện trường cho thấy 
những người có mặt tại hộp đêm cố chạy 
khỏi đám cháy và la hét. Quần áo của họ 
bốc cháy, một ngọn lửa lớn bùng lên ở 
phía sau.

Lực lượng cứu hỏa đã khống chế hiện 
trường sau khoảng 3 tiếng đồng hồ. Hiện 
chưa rõ nguyên nhân cụ thể gây ra vụ hỏa 
hoạn này.

Báo Bangkok Post dẫn thông tin từ 
cảnh sát địa phương cho biết tất cả nạn 
nhân trong vụ hỏa hoạn nói trên được 
cho là công dân Thái Lan.        (Theo TTO)

l  Liên minh châu Âu (EU) đã nhập 
khẩu 700 nghìn thùng dầu mỗi ngày 
từ Nga trong tháng 7.2022, tăng 22% 
nhu cầu so với cùng kỳ năm 2021.

l  Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ 
Kỳ Hulusi Akar cho biết 3 tàu chở ngũ 
cốc tiếp theo rời Ukraine trong ngày 5.8 
theo thỏa thuận do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ 
đồng bảo lãnh.

l  Bộ Y tế Ấn Độ ngày 5.8 công bố 
báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid-19 
tại nước này, cho biết số ca mắc mới tại 
nước này trong 24 giờ qua đã vượt 20.000 
ca sau 5 ngày duy trì dưới con số này.

l  Nga sẵn sàng thảo luận việc trao 
đổi tù nhân với Mỹ, nhưng chỉ trong 
khuôn khổ các kênh mà tổng thống hai 
nước đã nhất trí từ trước, Ngoại trưởng 
Nga Sergey Lavrov cho biết ngày 5.8.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

TIN VẮN


