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Khích lệ trách nhiệm và khát vọng vươn lên
trong từng người nghèo

Biểu dương, khen thưởng điển hình 
nông dân học tập và làm theo Bác u2

Chấm dứt sản xuất gạch, ngói thủ công tại huyện Tây Sơn; khẳng định“cú hích” từ phân cấp thu - chi 
ngân sách ở TX An Nhơn... là những nội dung nổi bật từ phiên giải trình tại phiên họp thứ 4 của 

Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, diễn ra ngày 16.5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

Giải quyết 2 vấn đề lớn

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thứ 4 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.                                                     Ảnh: N.M

UBND TỈNH TỔ CHỨC TÔN VINH TRÍ THỨC TIÊU BIỂU VỀ KH&CN:

Ghi nhận và vinh danh
những cống hiến thầm lặng
Ngày 18.5, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam (18.5) 
và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về KH&CN tỉnh Bình Định” lần thứ IV - năm 
2022. Sự kiện này tiếp tục khẳng định tỉnh ta đánh giá cao vai trò quan 
trọng của KH&CN trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.
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Bình Định

Khích lệ trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong từng người nghèo 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các địa phương, 
đơn vị.                 Ảnh: N.T

(BĐ) - Đó là phát biểu nhấn 
mạnh của Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn tại 
Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 
thực hiện giảm nghèo giai đoạn  
2019 - 2021, triển khai nhiệm 
vụ, giải pháp thực hiện giai 
đoạn 2022 - 2024 và tri ân, biểu 
dương các tổ chức, cá nhân tiêu 
biểu trong công tác an sinh xã 
hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 
2019 - 2021, do Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ 
chức sáng 16.5.

Ủy viên Ban Thường vụ  
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị 
Phong Vũ chủ trì hội nghị; tham 
dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 
giai đoạn 2019 - 2021, MTTQ 
các cấp đã vận động nhiều cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, DN, cá 
nhân ủng hộ hơn 83,9 tỷ đồng 
vào Quỹ “Vì người nghèo” và 
Quỹ “Cứu trợ”. Nguồn kinh phí 
đã được sử dụng để hỗ trợ xây 
dựng mới 1.604 nhà, sửa chữa 
291 nhà Đại đoàn kết; khám chữa 
bệnh, chi phí học tập; thăm, tặng 
hàng trăm nghìn suất quà cho 
người nghèo dịp lễ, tết; triển 
khai chương trình “Hỗ trợ bê 
giống”, giúp hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát triển sản xuất. Đặc 
biệt, trong hai năm 2020, 2021, 
trong bối cảnh dịch Covid-19 gây 
rất nhiều khó khăn, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp đã phối hợp với các tổ chức 
thành viên cùng cấp xây dựng 
kế hoạch, triển khai lồng ghép 
công tác giảm nghèo với cuộc 
vận động, phong trào thi đua do 
chính quyền, Mặt trận và các tổ 
chức thành viên phát động. Gắn 
Chương trình giảm nghèo bền 
vững với các chương trình phát 

triển KT - XH của địa phương 
bằng những việc làm thiết thực, 
góp phần thúc đẩy KT - XH tỉnh 
phát triển, giảm tỷ lệ hộ nghèo 
đến cuối năm 2021 còn 3,13%.

Giai đoạn 2022 - 2024, MTTQ 
các cấp tiếp tục vận động, hỗ trợ 
để phấn đấu mỗi năm có từ 3.500- 
4.000 hộ nghèo thoát nghèo, xây 
được 450 - 550 nhà Đại đoàn kết, 
mỗi địa phương, đơn vị phối hợp 
vận động xây dựng từ 1 - 2 công 
trình dân sinh, 2 - 3 mô hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí 

thư Thường trực Lê Kim Toàn đã 
ghi nhận, biểu dương những kết 
quả MTTQ các cấp đã đạt được; 
khẳng định những kết quả trên 
góp phần quan trọng, tích cực 
vào công tác đảm bảo an sinh xã 
hội, giảm nghèo bền vững trên 
địa bàn tỉnh. Đồng chí cho rằng, 
muốn thoát nghèo thì yếu tố 
quyết định đầu tiên phải là ý chí, 
khát vọng vươn lên trong từng 
hộ nghèo. Vì vậy, cần phân biệt 
rõ sự hỗ trợ mang tính cứu trợ, 
giúp đỡ trong lúc khó khăn, ngặt 

nghèo như thiên tai, dịch bệnh và 
hỗ trợ tạo sinh kế để các hộ nghèo 
có việc làm, thu nhập ổn định, có 
nền tảng để phát triển kinh tế. 
“Cần chuyển đổi phương thức 
hỗ trợ - từ hỗ trợ cho không sang 
hỗ trợ có điều kiện, theo đó góp  
phần thay đổi tư duy, tập quán 
trong sản xuất, sinh hoạt của 
người dân; khích lệ trách nhiệm 
và khát vọng vươn lên trong từng 
người nghèo. Hãy gắn từng mô 
hình hỗ trợ giảm nghèo với từng 
địa chỉ cụ thể để đạt được hiệu 
quả tốt nhất. Tích cực kiểm tra, 
hướng dẫn, tổ chức sơ kết, tổng 
kết đánh giá kết quả thực hiện, 
nhân rộng mô hình hay, sáng tạo 
ra toàn tỉnh…”, đồng chí Lê Kim 
Toàn nhấn mạnh.

Hội nghị đã tổ chức Lễ ký kết 
Kế hoạch phối hợp phân công 
nhận giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo 
thoát nghèo bền vững trên địa bàn 
tỉnh, giai đoạn 2022 - 2024; trao 
bảng hỗ trợ xây dựng 170 nhà Đại 
đoàn kết với tổng kinh phí 7,9 tỷ 
đồng trong những năm tới; biểu 
dương và tôn vinh 4 địa phương 
có thành tích xuất sắc trong công 
tác giảm nghèo giai đoạn 2019 - 
2021 và trao bằng khen của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các 
tổ chức, cá nhân tiêu biểu đã có 
nhiều đóng góp tích cực cho công 
tác an sinh xã hội của tỉnh thời 
gian qua.                          NGỌC TÚ

Biểu dương, khen thưởng điển hình nông dân 
học tập và làm theo Bác

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Xuân trao bằng khen cho các tập 
thể có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2022.                   Ảnh: N. HÂN

(BĐ) - Sáng 16.5, Hội Nông 
dân tỉnh đã tổ chức hội nghị 
biểu dương, khen thưởng các 
tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển 
hình trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh 
Thanh Xuân; Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Báo cáo của Hội Nông dân 
tỉnh cho biết, sau 1 năm triển 
khai thực hiện Kết luận số 01-
KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ 
Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
“về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” gắn với các 
phong trào thi đua của Hội đã 
đạt được những kết quả tích cực. 
Nhận thức của cán bộ, hội viên 
nông dân về giá trị to lớn của tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh được nâng lên.

Đáng chú ý, các cấp hội đã 
vận động hội viên, nông dân 
đóng góp hơn 9,73 tỷ đồng, 
12.053 ngày công, hiến hơn 
118.162 m2 đất để xây dựng nông 
thôn mới. Hội viên, nông dân 
đã quyên góp, hỗ trợ hơn 2,3 tỷ 
đồng, 3.879 ngày công, hỗ trợ 
vật tư giúp đỡ hội viên, nông 
dân nghèo, khó khăn hơn 3,3 tỷ 
đồng… Đến nay, toàn tỉnh đã có 
1.391 hộ được hội nông dân các 
cấp giúp đỡ thoát nghèo; 114 hộ 
nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng 
chí Huỳnh Thanh Xuân ghi nhận 

và biểu dương các cấp hội và cán 
bộ, hội viên, nông dân đã tổ chức 
học tập, làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
thiết thực, hiệu quả. Nhờ vậy, 
đã xuất hiện nhiều tập thể, cá 
nhân, hội viên, nông dân tiêu 
biểu, điển hình tiên tiến, tạo sự 
lan tỏa sâu rộng việc học tập và 
làm theo Bác trong nông dân, 
nông thôn.

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân 
yêu cầu, thời gian đến, các cấp 
hội nông dân tiếp tục triển khai 
thực hiện có hiệu quả Kết luận 
số 01-KL/TW chuyên đề toàn 
khóa và các chuyên đề hằng năm 
gắn với triển khai thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy 
định của Trung ương, của Tỉnh 
ủy, nhất là Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5 (khóa XIII) về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn 
theo hướng “nông nghiệp sinh 
thái, nông thôn hiện đại, nông 
dân văn minh”. Việc triển khai 
thực hiện phải thiết thực, hiệu 
quả, bảo đảm 3 yêu cầu: Học tập, 
làm theo và nêu gương theo Bác. 
Thường xuyên xây dựng và nhân 
rộng các điển hình tiên tiến của 
Hội; kịp thời biểu dương, tôn 
vinh, khen thưởng, lan tỏa sâu 
rộng các mô hình hay, cách làm 
sáng tạo, hiệu quả…

Dịp này, Ban Thường vụ 
Hội Nông dân tỉnh đã tặng 
bằng khen cho 12 tập thể, 12 cá 
nhân có thành tích tiêu biểu, 
điển hình trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 
2021 - 2022.

NGUYỄN HÂN

Học tập, quán triệt Chuyên đề 
năm 2022 về học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh

(BĐ) - Ngày 16.5, Ban Thường 
vụ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh 
tổ chức Hội nghị học tập, quán 
triệt Chuyên đề năm 2022 về học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Tham dự Hội nghị có gần 400 cán 
bộ chủ chốt của Đảng ủy khối Các 
cơ quan tỉnh và các chi, đảng bộ 
trực thuộc.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy khối Các 
cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Lộc 
đã quán triệt Chuyên đề năm 
2022: “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên có phẩm chất 
đạo đức cách mạng, đủ năng 
lực, tiên phong, gương mẫu, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới”.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu 
Lộc, Chuyên đề năm 2022 được 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn 
để chỉ đạo triển khai trong toàn 
hệ thống chính trị của tỉnh có 
ý nghĩa vô cùng quan trọng để 
cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 7 (khóa XII) về “Tập 
trung xây dựng đội ngũ cán bộ 
các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến 
lược, đủ phẩm chất, năng lực và 
uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. 
Đồng thời, cụ thể hóa 1 trong 3 
đột phá chiến lược của Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 
đã xác định, đó là “Phát triển 
nguồn nhân lực, nhất là nguồn 
nhân lực chất lượng cao”. Trong 
phát triển nguồn nhân lực, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
có phẩm chất đạo đức cách mạng, 
đủ năng lực, tiên phong gương 
mẫu đáp ứng yêu cầu trong tình 
hình mới là nhiệm vụ then chốt 
của Đảng.                                 M.L

l Ngày 15.5, lãnh đạo Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến 
thăm và trao hỗ trợ xây dựng  
5 ngôi nhà Đại đoàn kết (50 triệu 
đồng/nhà) cho các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn tại huyện 
Vĩnh Thạnh. Nguồn kinh phí hỗ 
trợ trích từ Qũy Vì người nghèo 
tỉnh. ANH PHƯƠNG
l Thành đoàn Quy Nhơn 

phối hợp với các đơn vị tổ chức 

Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm 
theo lời Bác - Tình nguyện vì sức 
khỏe cộng đồng” năm 2022 tại 
xã Nhơn Hải , sáng 15.5. Tại ngày 
hội, các đơn vị đã tặng 11 suất 
quà cho các hộ dân nghèo ở địa 
phương với tổng trị giá 5,5 triệu 
đồng; tổ chức khám sàng lọc, 
kiểm tra và tư vấn sức khỏe cho 
gần 300 đội viên, thiếu nhi, học 
sinh ở xã Nhơn Hải. NGỌC PHƯỚC

TIN VẮN
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Hoài Nhơn, Tây Sơn 
trao Huy hiệu Đảng đợt 19.5
l Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022), 
sáng 16.5, Thị ủy Hoài Nhơn đã tổ chức lễ 
trao Huy hiệu Đảng đợt 19.5 cho 87 đảng 
viên 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng thuộc 
Đảng bộ TX Hoài Nhơn.

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, các đảng viên 
bày tỏ niềm vui, xúc động khi được Đảng 
quan tâm, trao tặng Huy hiệu và cho biết 
sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người 
đảng viên, tích cực tham gia đóng góp xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm cho 
quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Thị ủy Hoài Nhơn cũng đã 

đến trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 
từ 50 năm tuổi Đảng trở lên già yếu, không 
thể tham gia lễ.

Bên cạnh đó, đảng ủy các xã, phường 
cũng tổ chức thăm, trao Huy hiệu Đảng 
cho các đảng viên 30, 40, 45 năm tuổi Đảng.
l Cùng ngày, Huyện ủy Tây Sơn tổ 

chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19.5 cho 
27 đảng viên. Trong đó, có 2 đảng viên do 
tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn được lãnh 
đạo Huyện ủy Tây Sơn đến tận nhà trao (1 
đồng chí 75 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí 
65 năm tuổi Đảng, đều ở xã Bình Tường). 

ÁNH NGUYỆT - VĂN PHONG

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Thủy 
tiếp xúc cử tri huyện Tuy Phước

(BĐ) - Ngày 16.5, ĐBQH Nguyễn Thị 
Thu Thủy đã tiếp xúc cử tri xã Phước An 
và thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) 
trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước An 
đã kiến nghị: Xem xét giảm thời gian đóng 
BHXH tự nguyện, duy trì mức đóng cũ; 
điều chỉnh lương, trợ cấp phù hợp hơn 
cho cán bộ cơ sở, nâng mức hỗ trợ cho 
cán bộ không chuyên trách cấp xã và quan 
tâm hỗ trợ cho giáo viên bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19...

Cử tri thị trấn Diêu Trì kiến nghị: Cần 
quan tâm thực hiện tốt chính sách dành 

cho người có công với đất nước nhiều hơn 
nữa; nâng mức phụ cấp cho cán bộ thôn, 
xã. Nhiều cử tri kiến nghị Quốc hội cùng 
cơ quan chức năng cần có chế tài nghiêm 
khắc hơn trong phòng, chống tham nhũng; 
đẩy nhanh việc thực hiện quy hoạch quỹ 
đất để địa phương xây dựng nghĩa địa.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, 
ĐBQH Nguyễn Thị Thu Thủy đã tiếp thu 
và giải trình cụ thể một số vấn đề thuộc 
thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp các ý kiến 
không thuộc thẩm quyền trình các cơ quan 
của tỉnh và Quốc hội xem xét, giải quyết.

DƯƠNG LINH

Giải quyết 2 vấn đề lớn
Chấm dứt sản xuất gạch, ngói thủ công tại huyện Tây Sơn; khẳng định“cú hích” từ phân cấp thu - chi ngân sách 

ở TX An Nhơn… là những nội dung nổi bật từ phiên giải trình tại phiên họp thứ 4 của Thường trực HĐND tỉnh khóa 
XIII, diễn ra ngày 16.5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thứ 4 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.            Ảnh: N.M

Phiên họp do đồng chí Hồ 
Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, 
với sự tham gia của các đồng 
chí: Nguyễn Phi Long - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; Đoàn Văn Phi - Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh; 
Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh; 
cùng đại diện lãnh đạo Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, trưởng, phó các ban 
của HĐND tỉnh, thủ trưởng các 
sở, ngành…

Giải quyết dứt điểm 
lò gạch thủ công

Báo cáo kết quả thực hiện 
Nghị quyết số 25/2013/NQ-
HĐND ngày 11.12.2013 của 
HĐND tỉnh về việc ban hành 
Quy định lộ trình và chính sách 
hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản 
xuất gạch, ngói đất sét nung 
bằng lò thủ công trên địa bàn 
tỉnh, ông Trần Viết Bảo, Giám 
đốc Sở Xây dựng thông tin: Đến 
cuối năm 2016, các huyện Tuy 
Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài 
Ân, TX An Nhơn và TX Hoài 
Nhơn đã hoàn thành công tác 
tháo dỡ lò gạch thủ công. Riêng 
huyện Tây Sơn đã tháo dỡ được 
412/958 lò, tỷ lệ 43%.  

Đến thời điểm hiện tại, tổng 
số lò gạch thủ công đã tháo dỡ là 
1.112 lò/1.214 lò, đạt tỷ lệ 91,5%. 
Việc xóa bỏ các lò gạch, ngói 
thủ công tại 6/7 địa phương đã 
cơ bản đáp ứng tiến độ theo quy 
định của Nghị quyết số 25/2013/
NQ-HĐND. Huyện Tây Sơn còn 
lại 102 lò gạch nung thủ công 
chưa được tháo dỡ. 

Chủ tịch UBND huyện Tây 
Sơn Phan Chí Hùng giải trình: 
“Trong 102 lò gạch, ngói thủ 
công chưa tháo dỡ, có 14 lò đã 
ngưng hoạt động hoàn toàn, 88 
lò còn lại thì hoạt động “nhảy 
cóc”, không thường xuyên. Để 
ngăn các lò này không hoạt 
động, năm 2021, UBND huyện 
đã làm việc với ngành Điện lực 
để chấm dứt việc cung cấp điện 
cho các lò. Sau đó, có tình trạng 
một số lò hoạt động bằng máy 
phát điện”. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Phi Long cho rằng huyện Tây 
Sơn phải làm rõ nguồn cung 
nguyên liệu đất sét sản xuất 
gạch, ngói từ đầu ra, bởi hiện 
nay không cấp phép khai thác 
đất sét. Từ đó, xử lý nghiêm đối 
với việc khai thác đất sét trái 
phép. UBND huyện cần tiếp thu 
những thiếu sót, khẩn trương 
lập kế hoạch cụ thể về việc chấm 
dứt hoạt động sản xuất gạch, 
ngói đất sét nung bằng lò thủ 
công trên địa bàn để có những 
bước đi tiếp theo hiệu quả. 

Kết luận vấn đề, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ 
Quốc Dũng chỉ đạo: Nghị quyết 
số 25/2013/NQ-HĐND nêu rõ là 
“chấm dứt hoạt động sản xuất 
gạch, ngói đất sét nung bằng lò 
thủ công”; vì vậy, huyện Tây Sơn 

tập trung đảm bảo dừng, chấm 
dứt hoạt động sản xuất gạch, 
ngói đất sét nung, khoan tháo 
dỡ lò. Trong xây dựng kế hoạch 
thực hiện nhiệm vụ này, cần 
phải có sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị. Chi phí hỗ trợ 
tháo dỡ, tổ chức thực hiện sẽ 
do UBND huyện Tây Sơn chịu 
trách nhiệm. 

“Huyện cũng cần khảo sát, 
nghiên cứu hỗ trợ chuyển đổi 
nghề đối với những trường hợp 
khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt. 
Giao Sở Xây dựng tiếp tục đôn 
đốc, hướng dẫn, hỗ trợ và giám 
sát việc triển khai chấm dứt hoạt 
động sản xuất gạch, ngói đất sét 
nung bằng lò thủ công trên địa 
bàn huyện Tây Sơn”, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh. 

Cơ chế đặc biệt 
về phân cấp ngân sách

Nghị quyết số 36/2018 NQ-
HĐND ngày 7.12.2018 của 
HĐND tỉnh trong phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân 
sách nhà nước giữa các cấp 
chính quyền địa phương tỉnh 
Bình Định giai đoạn 2017 - 2020 
được xem là “cú hích” thúc đẩy 
TX An Nhơn phát triển. 

Trong 3 năm (2019 - 2021), 
tiền thuê đất thu một lần cho cả 
thời gian thuê đối với các dự án, 
công trình phát sinh trên địa bàn 
thị xã (ngân sách TX An Nhơn 
hưởng 100%) là hơn 28,1 tỷ đồng. 
TX An Nhơn đã sử dụng toàn bộ 
số thu nêu trên để chi kiến thiết 
thị chính thuộc sự nghiệp kinh tế: 
chỉnh trang đô thị, xây dựng, duy 
tu, sửa chữa vỉa hè, cây xanh và 
hệ thống điện chiếu sáng. 

Còn tiền sử dụng đất của các 
dự án, công trình đầu tư trên 
địa bàn (ngân sách TX An Nhơn 
hưởng 100%) khoảng 925,7 tỷ 
đồng. Thị xã đã đầu tư cho các 
hoạt động kinh tế số với tổng số 
tiền hơn 900,5 tỷ đồng. Cụ thể 
gồm: Các công trình thuộc lĩnh 
vực giao thông; các dự án, công 
trình xây dựng hạ tầng khu đô 
thị; các công trình thuộc lĩnh vực 
kinh tế khác; chi y tế, dân số và 
gia đình, văn hóa thông tin. 

Ông Lê Hoàng Nghi, Giám 
đốc Sở Tài chính cho rằng: 
Nguồn vốn đầu tư ngân sách TX 
An Nhơn đã cơ bản đáp ứng đầu 

tư phát triển đô thị, các tuyến 
đường giao thông quan trọng, 
kết nối các xã, phường trên địa 
bàn, tạo nên diện mạo mới cho 
đô thị An Nhơn. Việc phân cấp 
nêu trên còn góp phần thực hiện 
đầu tư xây dựng hạ tầng thị xã 
đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí 
đô thị loại III và đã được Bộ Xây 
dựng công nhận thị xã là đô thị 
loại III trực thuộc tỉnh. 

“Nghị quyết cũng tạo điều 
kiện cho TX An Nhơn có thể chủ 
động đẩy mạnh công tác kêu gọi 
đầu tư, nhất là trong lĩnh vực 
phát triển hạ tầng đô thị nhằm 
huy động các nguồn lực xã hội 
vào đầu tư xây dựng thị xã”, ông 
Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND 
TX An Nhơn nói. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng nhấn 
mạnh: Thời gian tới, thị xã cần 
sử dụng nguồn thu vào các công 
trình trọng điểm, nhất là các công 
trình có ý nghĩa kết nối hạ tầng 
giao thông. Trên cơ sở phân cấp 
thu - chi ngân sách này, đề nghị 
các cơ quan liên quan tiếp tục rà 
soát, mở rộng phân cấp sang một 
số lĩnh vực khác để địa phương 
chủ động triển khai, tạo “cú 
hích” phát triển cho địa phương. 

NGUYỄN MUỘI

Phiên họp đã thông qua 
dự kiến nội dung, thời gian 
kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh 
khóa XIII. Dự kiến, tại kỳ họp, 
Thường trực HĐND tỉnh và 
các ban HĐND tỉnh sẽ trình 
10 báo cáo, 3 tờ trình và dự 
thảo Nghị quyết. UBND tỉnh 
trình 7 báo cáo, 38 tờ trình và 
dự thảo Nghị quyết…

Sau khi thảo luận về nội 
dung, thời gian kỳ họp, đồng 
chí Hồ Quốc Dũng kết luận: 
UBND tỉnh bàn bạc, cân 
nhắc để trình tại kỳ họp một 
số tờ trình và dự thảo nghị 
quyết đã hoàn tất thủ tục, 
cần triển khai sớm. Thường 
trực HĐND tỉnh sẽ nghiên 
cứu để tiếp tục tổ chức một 
kỳ họp chuyên đề vào cuối 
tháng 8, đầu tháng 9.2022 
để tiếp tục bàn, thông qua 
các tờ trình còn lại.

Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn Phan Chí Hùng cam kết trước Thường trực HĐND 
tỉnh sẽ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công 
trên địa bàn huyện trong 2 năm tới.                          Ảnh: N.M



UBND TỈNH TỔ CHỨC TÔN VINH TRÍ THỨC TIÊU BIỂU VỀ KH&CN:

Ghi nhận và vinh danh những cống hiến thầm lặng
Ngày 18.5, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam (18.5) và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về KH&CN 

tỉnh Bình Định” lần thứ IV - năm 2022. Sự kiện này tiếp tục khẳng định tỉnh ta đánh giá cao vai trò quan trọng của 
KH&CN trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lâm Hải Giang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh (Chủ tịch 
Hội đồng xét chọn tôn vinh), 
nhận định: “Năm nay, có 59 trí 
thức được tôn vinh, nhiều hơn 
so với lần thứ III - năm 2020 
(32 trí thức), điều đó khẳng 
định đội ngũ trí thức tỉnh nhà 
không ngừng phát triển cả về 
số lượng và chất lượng; phong 
trào nghiên cứu khoa học ngày 
càng lan tỏa, hầu hết các công 
trình nghiên cứu khoa học đều 
có tính ứng dụng cao, đi vào 
cuộc sống thực tế với hiệu quả 
vượt trội”. 

Những trí thức tiêu biểu
Qua 4 lần tôn vinh, đây là 

lần đầu tiên tỉnh ta có một cá 
nhân đạt giải thưởng Hồ Chí 
Minh về KH&CN. Đó là ông 
Lê Văn Dư, Tổng giám đốc 
Công ty TNHH Giống gia 
cầm Minh Dư, với công trình 
nghiên cứu khảo nghiệm, lai 
tạo, chọn giống “3 tổ hợp lai 
các giống gà nội Minh Dư Bình 
Định (MD1.BĐ; MD2.BĐ; MD3.
BĐ)”. Các tổ hợp này đã được 
Bộ NN&PTNT công nhận tiến 
bộ kỹ thuật, công nghệ mới; Bộ 
KH&CN cấp giấy chứng nhận 
DN KH&CN cao và UBND tỉnh 
chứng nhận gà giống Minh Dư 
đạt sản phẩm OCOP hạng 5 sao. 
Hiện nay, không chỉ phát triển 
mạnh về con giống (sản xuất 
120 triệu con gà giống thương 
phẩm/năm và sở hữu tổng đàn 
gà giống 1,26 triệu con), Công 
ty TNHH Giống gia cầm Minh 

59 trí thức được tôn vinh “Trí thức tiêu biểu 
về KH&CN tỉnh Bình Định” lần thứ IV - năm 2022, 
được chia thành 7 nhóm: Nhóm có giải thưởng 
Hồ Chí Minh về KH&CN lần thứ 6 năm 2021:  
1 cá nhân; nhóm được phong tặng các danh hiệu 
cao quý của nhà nước: 20 cá nhân (2 Thầy thuốc 
nhân dân, 18 Thầy thuốc ưu tú); nhóm trí thức 
được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: 6 cá 
nhân; 1 cá nhân được công nhận đạt tiêu chuẩn 
chức danh phó giáo sư; nhóm trí thức có đề tài, 

dự án cấp nhà nước, cấp tỉnh: 14 cá nhân; nhóm 
trí thức đạt giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam 
năm 2021: 2 cá nhân; nhóm trí thức đạt giải thưởng 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và tỉnh Bình 
Định năm 2020 - 2021: 15 cá nhân.

Đơn vị có nhiều trí thức được tôn vinh lần này 
là Trường ĐH Quy Nhơn với 11 trí thức; tiếp đến 
là Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định: 8 
trí thức; Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương 
Quy Hòa có 7 trí thức; BVĐK tỉnh có 6 trí thức…

 Th.S Đặng Minh Tấn (hàng sau, bìa phải - Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT) đạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn 
quốc lần thứ 16 (2020 - 2021).                                                                                                                                                                                               Ảnh: AN

Dư còn ứng dụng công nghệ 
cao, hiện đại và tự động hóa 
vào chăn nuôi.

Công trình “Nhà màng 
thích ứng khí hậu, địa hình 
phục vụ nông nghiệp công 
nghệ cao” của kiến trúc sư Lê 
Phương (Công ty TNHH 
Thương mại - Xây dựng T.M.N) 
đạt giải khuyến khích giải 
thưởng “Sáng tạo KH&CN Việt 
Nam” năm 2021 mang lại nhiều 
lợi ích thiết thực cho xã hội. 
Kiến trúc sư Lê Phương chia 
sẻ: “Cuối năm 2019, mô hình 
nhà trồng rau thủy canh trong 
nhà màng được triển khai tại 
Trạm nghiên cứu thực nghiệm 
KH&CN (xã Phước An, huyện 
Tuy Phước). Đến nay, mô hình 
đảm bảo tính an toàn, vững 
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Bình Định

chãi, chống chọi được nhiều 
cơn bão”.

Giải pháp “Giống đậu 
phụng mới LDH.09 có khả 
năng chịu mặn, kháng bệnh 
héo xanh, phù hợp trên đất 
cát ven biển tại Bình Định” 
của Th.S Trương Thị Thuận 
(Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 
nghiệp Duyên hải Nam Trung 
bộ - thuộc Bộ NN&PTNT) đạt 
giải nhì tại Hội thi Sáng tạo Kỹ 
thuật tỉnh lần thứ XII (2020 - 
2021) hiện được nông dân trong 
tỉnh lựa chọn sản xuất đại trà. 
Ưu điểm của giống đậu phụng 
mới LDH.09 là có khả năng chịu 
mặn, kháng bệnh héo xanh, phù 
hợp trên đất cát ven biển tại 
Bình Định. Từ năm 2016 đến 
nay, mỗi năm toàn tỉnh gieo 

trồng khoảng 400 ha giống đậu 
phụng LDH.09, năng suất bình 
quân đạt trên 35 tạ/ha, cao hơn 
khoảng 16,5% so với giống đậu 
đối chứng.

Nhiều năm qua, hoạt động 
nghiên cứu KH&CN, sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật trên địa bàn 
tỉnh liên tục phát triển với hàng 
chục đề tài, dự án KH&CN cấp 
tỉnh, cấp bộ và một số dự án 
cấp nhà nước được triển khai 
mỗi năm. Đó là chưa kể ở cấp 
cơ sở, nhiều đề tài, sáng kiến 
tại các lĩnh vực công nghiệp, 
nông nghiệp, giáo dục và 
đào tạo, y tế... được áp dụng, 
nhiều công nghệ mới được 
ứng dụng, chuyển giao thu hút 
nhiều người dùng, nhiều cơ sở 
áp dụng tạo ra sự tin tưởng 
rất lớn về vai trò quan trọng 
của KHKT, công nghệ. Điển 
hình có thể kể đến giải pháp: 
“Hệ thống bản đồ jMap” của  
Th.S Đặng Minh Tấn (Chi 
cục Quản lý đất đai thuộc Sở 
TN&MT). Ngày 11.5 vừa qua, 
trong số 84 giải pháp được trao 
giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 
2021), giải pháp này đã đoạt 
giải nhì tại lĩnh vực Công nghệ 
thông tin, điện tử, viễn thông.

Trợ lực nhiều hơn để 
KH&CN tác động đến 
phát triển

Ông Lâm Hải Giang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 
Hội đồng xét chọn tôn vinh, 
nhấn mạnh: So với 3 lần trước, 
việc xét chọn trí thức tiêu biểu 
để tôn vinh vào dịp kỷ niệm 
Ngày KH&CN Việt Nam (18.5) 
năm nay có ý nghĩa quan 
trọng, thể hiện sự quan tâm 
của tỉnh đối với đội ngũ trí 
thức KH&CN trong giai đoạn 
bị ảnh hưởng nặng nề của dịch 
Covid-19. Vượt qua khó khăn, 
trở ngại của dịch bệnh, các trí 
thức KH&CN đã nỗ lực nghiên 
cứu nhiều công trình, giải pháp 
có tính ứng dụng, phổ biến 
rộng rãi trong thực tế, góp phần 
vào sự nghiệp phát triển KT-
XH chung của tỉnh là rất đáng 
biểu dương.  

Đội ngũ trí thức KH&CN - 
những người làm chủ và tiên 
phong phổ biến, đưa tiến bộ 
KHKT, công nghệ vào cuộc 
sống - là nền tảng thúc đẩy phát 
triển nhanh và bền vững; là hạt 
nhân quan trọng tạo động lực 
tăng trưởng KT-XH của tỉnh 
nhà. Tiến sĩ Lê Công Nhường, 
Giám đốc Sở KH&CN, cho biết: 
Với vai trò là cơ quan quản lý 
nhà nước về KH&CN, chúng 
tôi tập trung động viên nghiên 
cứu ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ cao, công nghệ ưu 
tiên nhằm hỗ trợ, thức đẩy các 
trụ cột tăng trưởng của tỉnh về 
công nghiệp. Xây dựng cơ chế 
đầu tư đặc biệt triển khai một 
số dự án KH&CN có quy mô 
lớn, có tác động mạnh mẽ đến 
năng suất, chất lượng và sức 
cạnh tranh với những sản phẩm 
trọng điểm của tỉnh. Triển khai 
các chính sách hỗ trợ đổi mới 
sáng tạo tại DN; đặc biệt là 
xây dựng chương trình hỗ trợ 
thương mại hóa các kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ cho tổ chức có 
đủ năng lực thương mại hóa, 
hình thành DN KH&CN dựa 
trên các sản phẩm từ kết quả 
nghiên cứu khoa học.

TRỌNG LỢI

 Ngày 15.5, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh phối hợp với Công ty CP 
Cảng Thị Nại thăm và tặng một tivi 65 
inch trị giá 30 triệu đồng cho người dân  
làng 6, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh 
Thạnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng  
31 suất quà cho học sinh làng 6 (500 nghìn  
đồng/suất), động viên, khuyến khích các 
em cố gắng vươn lên trong học tập.
 Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 

2022, sáng 16.5, Hội CTĐ tỉnh phối hợp 
cùng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức gặp 
mặt, động viên và tặng 100 suất quà (mỗi 
suất 500 nghìn đồng) cho các ngư dân có 
hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 ở 2 xã Phước Sơn và Phước 
Thắng (huyện Tuy Phước). Đồng thời, 
Đoàn công tác cũng đã trao 100 thùng 
sữa Nutifood cho học sinh  2 trường mầm 

TIN BUỒN
Ban Biên tập Báo Bình Định và gia 

đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Đồng chí HUỲNH HỮU TỶ, sinh 

năm 1929, quê quán: Xã Mỹ Chánh, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, nguyên 
Phó Tổng Biên tập Báo Nghĩa Bình, 
đã từ trần lúc 11 giờ 40 phút, ngày 
16.5.2022 (nhằm ngày 16 tháng 4 
năm Nhâm Dần), hưởng thượng thọ 
94 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ ngày 
17.5.2022; lễ truy điệu vào lúc 13 giờ 
30 phút ngày 17.5.2022 tại nhà riêng: 
Số 01 Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định; an táng tại Nghĩa trang 
Bình Định An Viên, phường Bùi Thị 
Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

                                           KÍNH BÁO

Tặng quà cho hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

non tại các địa phương này.
Hoạt động trên nằm trong Chương 

trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó 
khăn” và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, 

khuyết tật”, được thực hiện từ nguồn hỗ 
trợ của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam.
 Trong 2 ngày 14 - 15.5, Hội CTĐ 

TP Quy Nhơn phối hợp với nhà tài trợ 
trao 149 suất quà cho hộ dân khó khăn 
với tổng số tiền hơn 42 triệu đồng. Hội 
CTĐ huyện Tuy Phước cũng kết nối nhà 
hảo tâm ở thị trấn Diêu Trì trao 100 suất 
quà cho người mù nghèo và người dân 
khó khăn ở xã Phước Sơn với tổng trị 
giá 48 triệu đồng.
 Ngày 15.5, Trường Mầm non tư 

thục Như Ý phối hợp Ủy ban MTTQ Việt 
Nam thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn) 
tặng 200 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó 
khăn trên địa bàn thị trấn Phú Phong, 
mỗi suất quà trị giá 250 nghìn đồng.

ANH PHƯƠNG - XUÂN VINH -  
NGỌC NGA - ĐINH NGỌC

Tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại 
xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.       Ảnh: XUÂN VINH
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Thống nhất kiến nghị  
của tỉnh

Từ tháng 3 đến nay, các địa 
phương, sở, ngành triển khai 
thực hiện các công việc đảm 
bảo tiến độ theo Nghị quyết của 
Chính phủ. UBND tỉnh thống 
nhất với các địa phương, sở, 
ngành kiến nghị Bộ GTVT điều 
chỉnh cục bộ một số đoạn.

Cụ thể, đoạn qua hồ Thạch 
Khê giáp ranh 2 huyện Hoài 
Ân, Phù Mỹ; đoạn vượt sông 
Côn thuộc xã Nhơn Phúc, TX 
An Nhơn và đoạn qua khu vực 
núi Sơn Triều thuộc TX An 
Nhơn và huyện Tuy Phước. 
Điều chỉnh tim tuyến đường cao 
tốc đoạn phía Nam sông Côn 
(thuộc địa bàn xã Nhơn Phúc 
và Nhơn Lộc, TX An Nhơn) dịch 
về phía Tây so với phương án 
tim tuyến được duyệt ở bước 
Báo cáo nghiên cứu tiền khả 
thi khoảng 600 m để tránh khu 
quy hoạch làng nghề rượu Bầu 
Đá (Nhơn Lộc) và di tích lịch 
sử khảo cổ cấp quốc gia Thành 
Cha. Điều chỉnh phương án 
liên thông kết nối với QL 19B 
(đoạn Km55+500 - Km56+500), 
Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn, 
đảm bảo phù hợp với Dự án 
QL 19B của địa phương đang 
triển khai, đảm bảo kết nối thuận 
lợi nhất cho khu vực dân cư. Điều 
chỉnh thiết kế đoạn Km18+600 - 
Km19+800 thuộc Dự án Quy 
Nhơn - Chí Thạnh cho phù hợp 
với phương án bố trí tái định cư 
của địa phương; bố trí khẩu độ 
cống chui cho phù hợp quy mô 

DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM, PHÍA ĐÔNG NĂM 2021 - 2025:

Điều chỉnh cục bộ một số hướng tuyến
Trong quá trình triển khai dự án, UBND tỉnh đề nghị cơ quan thẩm quyền của Bộ GTVT điều chỉnh, dịch chuyển một 

số vị trí, đoạn tuyến cho phù hợp với thực tế, nhu cầu phát triển; xem xét bổ sung một số nút giao thông để tạo sự liên 
kết với các tuyến, trục đường hiện có…Theo các địa phương, sự điều chỉnh này thuận lợi trong bồi thường giải phóng 
mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

Nút giao liên thông số 05, QL 19B trên địa bàn xã Tây An, huyện Tây Sơn sẽ cập nhật điều chỉnh vị trí nút giao liên thông 
phù hợp đoạn chỉnh tuyến QL 19B đang xây dựng.                                                                                                                                Ảnh: HẢI YẾN

tuyến đường.
Ông Nguyễn Lê Minh, tổ 

trưởng tổ công tác Ban Quản lý 
Dự án 85 (BQLDA), thuộc Bộ 
GTVT cho biết: “Chúng tôi thấy 
toàn bộ các vi chỉnh về mặt kỹ 
thuật tại các tuyến đường đảm 
bảo hài hòa phát triển KT - XH, 
đời sống người dân tại các địa 
phương nên đã thống nhất 
trình Bộ GTVT. Đồng thời cũng 
thống nhất thỏa thuận các vị trí 
nút giao liên thông, hầm chui, 
đường gom dân sinh, đường 
hoàn trả theo phương án mới 
để đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ 
sơ thiết kế”. 

Trong tháng 4, chủ đầu tư, 
tư vấn thiết kế, địa phương và 

các đơn vị liên quan đã kiểm 
tra thực địa từng vị trí cụ thể, 
thảo luận và đi đến thống nhất. 
Riêng hướng tuyến đi về phía 
Đông nhà máy Điện mặt trời 
Cát Hiệp (Phù Cát), ông Võ Văn 
Tài, Trưởng phòng Kinh tế và 
Hạ tầng huyện, cho biết: “Từ 
ngày 1.5 - 10.5, UBND huyện 
Phù Cát phối hợp với chủ đầu 
tư, Sở GTVT thống nhất hướng 
tuyến đi bằng hầm chui và khẩu 
độ từng đoạn được tăng thêm 
cho phù hợp thực tế nhằm mục 
tiêu phục vụ giao thông, tích 
hợp tăng cường thoát lũ cho 
khu vực ngập lụt hoặc đường 
phòng cháy chữa cháy rừng cho 
các khu vực vùng đồi núi”. 

Đảm bảo lưu thông,  
an sinh 

Về nút giao liên thông, 
UBND tỉnh cơ bản thống nhất 
vị trí bố trí 8 nút giao liên thông, 
thuộc địa bàn TX Hoài Nhơn, 
TX An Nhơn, TP Quy Nhơn và 
các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, 
Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước. 

Đáng kể là nút giao liên thông 
số 01, tại khoảng Km79+028, Dự 
án thành phần Quảng Ngãi - Hoài 
Nhơn, giao liên thông với Tuyến 
đường kết nối với đường ven biển 
(ĐT 639) thuộc địa bàn phường 
Hoài Thanh Tây, TX Hoài Nhơn 
thỏa thuận bổ sung hoàn trả 
tuyến đường kết nối trên địa bàn  
TX Hoài Nhơn đoạn qua nút giao 

để kết nối vào đường ĐT 638 (quy 
mô nền đường rộng 22 m).

Nút giao liên thông số 2, tại 
khoảng Km1+600, thuộc Dự án 
thành phần Hoài Nhơn - Quy 
Nhơn, giao liên thông với  
ĐT 629 thuộc địa bàn xã Ân 
Mỹ, huyện Hoài Ân thỏa thuận 
bổ sung nâng cấp mở rộng tuyến 
ĐT 629, đoạn từ nút giao đến  
QL 1 khoảng 3 km, đạt quy mô 
đường cấp III đồng bằng nhằm 
kết nối với tuyến QL 1.

Nút giao liên thông số 3, tại 
khoảng Km26+400, giao liên 
thông với ĐT 638 thuộc địa bàn 
xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ thỏa 
thuận bổ sung xây dựng kéo dài 
đoạn tuyến từ nút giao đến Tuyến 
đường kết nối từ phía Tây tỉnh  
(ĐT 638) đến đường ven biển 
(ĐT 639) trên địa bàn huyện 
Phù Mỹ đang triển khai đầu tư 
xây dựng với quy mô đường cấp 
III đồng bằng nhằm kết nối với 
tuyến QL 1…

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó 
Giám đốc Sở GTVT, cho biết: 
“Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng 
các tuyến đường kết nối từ nút 
giao liên thông trên tuyến đường 
cao tốc với QL 1 là rất cần thiết. 
Chúng tôi kiến nghị đưa vào dự 
án để triển khai đầu tư đồng bộ, 
tăng cường tính kết nối QL 1 với 
cao tốc, phát huy tối đa hiệu quả 
khai thác của Dự án xây dựng 
tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. 
Hiện nay, các tuyến đường này 
nhỏ hẹp, qua nhiều khu vực 
đông dân cư, yếu tố kỹ thuật 
bình diện tuyến tiềm ẩn nguy cơ 
mất ATGT, tốc độ khai thác hạn 
chế, lưu lượng không đảm bảo 
phục vụ dự án khi đưa vào khai 
thác sử dụng thường xuyên bị 
ùn tắc nếu không được đầu tư 
mở rộng”.                        HẢI YẾN 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện Tây Sơn phối hợp với UBND 
xã Vĩnh An vừa tổ chức lớp tập huấn 
kỹ thuật nuôi gà thả vườn theo hướng 
đặc sản tại xã Vĩnh An. Tại lớp tập 
huấn, các học viên được truyền đạt 
kỹ thuật chọn gà giống, chăm sóc và 
phòng trị bệnh thường gặp, cách sử 
dụng các chế phẩm sinh học và thức 
ăn cho gà nuôi theo hướng an toàn 
sinh học. 

Mô hình nuôi gà nòi, gà lai thả 

vườn này do UBND huyện Tây Sơn 
hỗ trợ kinh phí để 3 hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số thực hiện với quy mô  
300 con. Ngoài các hộ trực tiếp thực 
hiện mô hình, còn có nhiều cán bộ của 
các hội đoàn thể, địa phương cùng dự 
học để phổ biến thông tin, kỹ thuật với 
mục đích tuyên truyền, làm lan tỏa, 
nhân rộng cách chăn nuôi mới, góp 
phần tăng thu nhập cho người dân ở 
địa phương. 

ĐÀO MINH TRUNG 

Tập huấn kỹ thuật nuôi gà thả vườn 
theo hướng đặc sản

(BĐ) - Ngày 10.5, Sở Xây dựng 
ban hành Công văn số 1113 /SXD-
QLXD&VL về việc rà soát lại sự phù 
hợp quy hoạch của các dự án đầu tư 
xây dựng. Theo đó, Sở Xây dựng đề 
nghị các sở, ban, ngành; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu 
tư tổ chức thực hiện việc rà soát tất 
cả các dự án đầu tư xây dựng (sử 
dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước 
ngoài đầu tư công, vốn khác, kể cả 
dự án PPP nếu có) hiện nay đang thi 

công xây dựng hoặc đang triển khai 
các thủ tục đầu tư xây dựng, thuộc 
địa bàn mình quản lý hoặc làm chủ 
đầu tư.

Nếu dự án thuộc phạm vi ảnh hưởng 
của Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
(đoạn đi qua tỉnh) hoặc chồng lấn các 
quy hoạch khác có liên quan thì tạm 
dừng thi công và kịp thời báo cáo Sở 
Xây dựng để tổng hợp, đề xuất UBND 
tỉnh xem xét, giải quyết.           

                                      BÙI NGHĨA

Tạm dừng thi công những dự án thuộc 
phạm vi cao tốc Bắc - Nam

(BĐ) - Ông Nguyễn Phúc Tích, Đội 
trưởng khách hóa vận Trung tâm kinh 
doanh vận tải đường sắt Diêu Trì (Ga 
Diêu Trì) cho biết, cùng với các chuyến 
tàu đã có, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại 
của hành khách, từ ngày 16.5, Tổng công 
ty đường sắt Việt Nam sẽ tăng cường 2 
đoàn tàu giữa SQN2/ SQN1 tuyến Sài 
Gòn - Quy Nhơn - Sài Gòn.  

Trong dịp hè, căn cứ vào nhu cầu 
đi lại thực tế của hành khách, ngành 
đường sắt sẽ tiếp tục tổ chức chạy tàu 
tăng cường trên các tuyến. Đặc biệt, 
ngành đường sắt vẫn duy trì áp dụng 
chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 
5% và giảm giá cho các đối tượng chính 

sách xã hội: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 
thương binh, người cao tuổi, học sinh, 
sinh viên… Giảm 10% cho đối tượng 
là học sinh và thân nhân đi thi và nhập 
học năm 2022. 

Hành khách có nhu cầu mua vé có 
thể đăng nhập vào các website: www.
dsvn.vn; www.vetau.com.vn; qua 
ứng dụng ví điện tử Momo, Vimo, 
ứngdụngViettelPay, app bán vé tàu trên 
thiết bị di động… Liên hệ tại các nhà 
ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé 
thuộc Đường sắt Việt Nam hoặc gọi tới 
Tổng đài bán vé Sài Gòn: 19001520, Hà 
Nội: 19000109 để được phục vụ.                 

HẢI YẾN

Tăng cường nhiều chuyến tàu phục vụ du lịch

(BĐ) - UBND tỉnh vừa đề nghị Trung 
ương hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ 
và phát triển rừng năm 2021, kế hoạch 
năm 2022. 

Theo đó, năm 2021 tổng kinh phí sự 
nghiệp tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ 
67,234,108 tỷ đồng để thực hiện chính 
sách bảo vệ và phát triển 137.148,43 ha 
rừng. Trong đó, ngân sách Trung ương 
đã cấp cho tỉnh 6,6 tỷ đồng, kinh phí còn 
thiếu đề nghị ngân sách Trung ương hỗ 

trợ bổ sung là hơn 60,6 tỷ đồng. 
Năm 2022, tổng kinh phí sự nghiệp 

tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương hỗ 
trợ là gần 76,4 tỷ đồng để quản lý, bảo 
vệ và phát triển trên 159.953 ha rừng. 
Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị ngân sách 
Trung ương hỗ trợ thêm từ nguồn đầu 
tư phát triển hơn 1,3 tỷ đồng để phục vụ 
chăm sóc 134,75 ha rừng trồng và duy tu  
17 km đường ranh cản lửa.  

TIẾN SỸ

Đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 144,8 tỷ đồng 
để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng
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Bình Định

Không chỉ được biết đến là 
người con gái có nhan sắc, khéo 
tay, hay chữ, tương truyền, khi 
theo học võ, Bùi Thị Xuân cũng 
nhanh chóng thành thạo, đặc 
biệt là môn song kiếm. Trần 
Quang Diệu vì mến tiếng của 
Bùi Thị Xuân mới tìm đến làm 
quen. Sau khi kết duyên với 
nhau, vợ chồng kính trọng nhau 
như khách, đương thời đều nức 
nở khen là chuyện tình đẹp. Vợ 
chồng bà theo phò vua Quang 
Trung đánh Đông dẹp Bắc, ở 
chiến dịch nào cũng giữ vai trò 
tướng lĩnh quan trọng, lập được 
nhiều công lớn, bản thân bà 
được phong đến chức đô đốc, 
và đến nay vẫn là nữ đô đốc duy 
nhất trong lịch sử.

Năm Tân Mão (1771), khởi 
nghĩa Tây Sơn nổ ra.Vợ chồng 
Trần Quang Diệu - Bùi Thị Xuân 
gia nhập nghĩa quân Tây Sơn. 
Năm 1789, Bùi Thị Xuân tham 
gia đánh quân xâm lược nhà 
Thanh ở trận Ngọc Hồi trong 
đại thắng mùa xuân Kỷ Dậu 
và được vua Quang Trung tin 
tưởng giao cho những nhiệm vụ 
quan trọng. 

Giữa lúc nhà Tây Sơn đang 
từng bước ổn định tình hình 
trong nước, thì ngày 29 tháng 
7 năm Nhâm Tý (1792), vua 
Quang Trung đột ngột băng 
hà. Kể từ đó, vương triều dần 
suy yếu do vua Cảnh Thịnh 
(Nguyễn Quang Toản con vua 
Quang Trung) còn quá nhỏ. 
Trong khi đội quân của Nguyễn 
Ánh nhờ sự giúp đỡ từ phía Tây 
dương lại mạnh lên trông thấy.

Có dịp ghé tham quan Bảo tàng lịch sử TP Hồ 
Chí Minh, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh 
đồng tái hiện hình ảnh vua Quang Trung tiến quân vào 
Thăng Long mùng 5 tết Kỷ Dậu năm 1789. Bức tranh 
thể hiện vua Quang Trung trong tư thế oai hùng, 
đứng trên lưng voi chỉ đạo đội quân Tây Sơn tiến 
vào đại phá quân Thanh, giải phóng Thăng Long.

Năm 1787, vua Lê Chiêu Thống bỏ chạy khỏi 
kinh thành Thăng Long. Vì quyền lợi hẹp hòi của 
gia tộc, Lê Chiêu Thống đã phản bội Tổ quốc, sang 
Trung Quốc cầu viện nhà Thanh phát quân sang 
nước ta đánh nhà Tây Sơn. Vua Càn Long nhà Thanh 
muốn nhân cơ hội này đánh chiếm Đại Việt, đã sai 
Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị dẫn 29 vạn 
quân Thanh chia làm 3 đạo quân ồ ạt tiến vào Đại 
Việt với danh nghĩa phò Lê.

Quân Tây Sơn do Đại Tư mã Ngô Văn Sở chỉ huy, 
theo mưu kế của Ngô Thì Nhậm, chủ động rút quân 
về đóng ở Tam Điệp - Biện Sơn (Ninh Bình) cố thủ 
chờ lệnh. Đồng thời sai Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết 
vào Phú Xuân (Huế) cấp báo với Bắc Bình vương 
Nguyễn Huệ. Để có danh nghĩa chính thống, ngày 
22 tháng 11 năm Mậu Thân (22.12.1788), Nguyễn 
Huệ đã làm lễ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang 
Trung, lập tức chỉnh đốn binh mã lên đường ra Bắc 

tiêu diệt ngoại xâm.
Đoàn quân Quang Trung ra Bắc bằng những 

bước đi thần tốc. Đến ngày 20 tháng 12 năm Mậu 
Thân (15.1.1789), đại quân vua Quang Trung đã 
ra đến Tam Điệp. Sau khi xem xét tình hình, vua 
Quang Trung tuyên cáo trước toàn quân chỉ trong 
10 ngày sẽ quét sạch quân Thanh.

Nhưng sớm hơn cả dự kiến, chỉ trong vòng 6 
ngày kể từ đêm 25.1.1789 (tức 30 tết Kỷ Dậu) đến 
mùng 5 tết Kỷ Dậu, quân Tây Sơn do vua Quang 
Trung chỉ huy đã đánh tan 29 vạn quân Thanh bằng 
hàng loạt trận đánh tập kích, mai phục, thần tốc 
và chớp nhoáng. Tôn Sĩ Nghị dẫn tàn quân bỏ 
chạy, trên đường chạy liên tiếp bị quân Tây Sơn 
mai phục chặn đánh, song Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu 
Thống chạy thoát về Trung Quốc.

Chiến thắng tết Kỷ Dậu 1789, mà tiêu biểu 
là trận Ngọc Hồi - Đống Đa được các nhà nghiên 
cứu lịch sử đánh giá là một trong những trận chiến 
chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt 
Nam, là chiến công oanh liệt nhất của hoàng đế 
bách chiến bách thắng Quang Trung - Nguyễn 
Huệ. Chiến thắng này đã chặn đứng ý định xâm 
chiếm Đại Việt của nhà Thanh dưới thời Càn Long 
thịnh trị.                        ĐOAN NGỌC

(BĐ) - Sở TT&TT đã có văn 
bản gửi các đơn vị trong tỉnh, 
gồm: Văn phòng UBND tỉnh, 
Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn, các 
trường đại học, cao đẳng và 
các cơ quan báo chí của tỉnh 
về việc tiếp tục tuyên truyền 
về Hội sách trực tuyến, chào 
mừng Ngày Sách và Văn hóa 
đọc Việt Nam lần thứ nhất.

Theo đó, thời gian tới, Hội 
sách trực tuyến tiếp tục triển 
khai nhiều hoạt động, như: 
Chương trình trợ giá sách từ 
50 - 80% với hàng nghìn đầu 
sách giá trị cho bạn đọc khắp 
các địa phương, diễn ra định 
kỳ vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng 
tuần, đặc biệt là sách dành cho 
các bạn đọc trẻ tuổi; chương 
trình miễn, giảm phí vận 
chuyển từ gần 70 nhà sách xuất 
bản, đơn vị phát hành trong 
suốt thời gian diễn ra Hội sách; 
chương trình tọa đàm “Cuốn 

sách - cuộc đời”, với sự tham 
gia của các “đại sứ thắp lửa tri 
thức” là các nghệ sĩ nổi tiếng 
(danh ca Jimmy Nguyễn vào 
ngày 14.5.2022; diễn viên, nhà 
sản xuất phim Trương Ngọc 
Ánh vào ngày 17.5.2022).

Trước đó, Cục Xuất bản, In 
và Phát hành chủ trì, phối hợp 
tổ chức nhiều hoạt động chào 
mừng Ngày Sách và Văn hóa 
đọc Việt Nam, trong đó có tổ 
chức Hội sách trực tuyến quốc 
gia trên sàn Book365.vn từ 
ngày 19.4 đến hết ngày 20.5.

Tại Bình Định, ngày 
19.4, Sở TT&TT phối hợp Sở 
VH&TT tổ chức khai mạc 
Ngày sách và Văn hóa đọc 
năm 2022; công bố Quyết 
định số 1862 ngày 4.11.2021 
của Thủ tướng Chính phủ về 
tổ chức Ngày Sách và Văn hóa 
đọc Việt Nam.

 TRỌNG LỢI

Nữ Đô đốc Bùi Thị Xuân 
qua Mộc bản Triều Nguyễn

Bùi Thị Xuân là một nữ tướng thời Tây Sơn. Bà sinh ra và lớn lên trên đất võ nổi tiếng Bình Định. Cho 
đến nay, mặc dù tài liệu về Bùi Thị Xuân còn lại không nhiều, nhưng từ những trang thông tin Mộc bản 
ít ỏi được biên chép lại bởi triều Nguyễn - “kẻ thù không đội trời chung” với bà - con người Bùi Thị Xuân 
vẫn hiện lên thật dũng cảm, hiên ngang, bất khuất, xứng đáng là hào kiệt trong giới nữ lưu. 

Trong các cuộc giao tranh lớn 
nhỏ với quân Nguyễn Ánh, Bùi 
Thị Xuân đều hăng hái cầm quân 
ra trận. Năm Tân Dậu (1801), 
triều Tây Sơn sụp đổ, Phú Xuân 
rơi vào tay Nguyễn Ánh, bà theo 
vua Cảnh Thịnh chạy ra Nghệ 
An, chỉ huy 5.000 quân chặn 
đánh kịch liệt quân Nguyễn ở 
lũy Trấn Ninh (Quảng Bình). 
Mộc bản sách Đại Nam thực lục 
chính biên đệ nhất kỷ, quyển 15, 
mặt khắc 28 của triều Nguyễn 
ghi lại trận đánh này như sau: 
“Giặc Tây Sơn Nguyễn Quang 
Toản cử đại binh thủy bộ 30.000 
người vào cướp. Quang Toản đã 
trốn ra Bắc Thành, lại cùng em là 
Quang Thùy cất quân vào Nam 
để làm thanh ứng cho bọn Diệu 
và Dũng ở Quy Nhơn. Vợ Diệu 
là Bùi Thị Xuân cũng đem đồ 
đảng 5.000 người đi theo. Quang 
Toản đến dinh Hà Trung, trước 

sai Tư lệ giặc là Đinh Công Tuyết 
đem 3.000 quân xâm phạm bờ 
cõi. Đặng Trần Thường đi xem 
địa thế Hoành Sơn, chợt bắt gặp, 
quân của Thường chỉ có hơn 500 
người, hai bên giao chiến từ giờ 
Dần đến giờ Mùi, quân ta nhiều 
người chết và bị thương. Hai 
vệ Đằng uy Nghị uy chạy sang 
hàng giặc hơn 200 người...”.

Tháng Giêng năm Nhâm 
Tuất (1802), một thế trận giằng 
co quyết liệt giữa quân đội Tây 
Sơn và quân Nguyễn Ánh diễn 
ra tại cửa biển Nhật Lệ, Quảng 
Bình. Trước tình hình lép vế hơn 
so với giặc, Bùi Thị Xuân vẫn 
cưỡi voi, đem quân liều chết. 
Mộc bản sách Đại Nam chính 
biên liệt truyện sơ tập, quyển 8, 
mặt khắc 11, 12 cũng ghi lại rằng: 
“Giặc (chỉ quân Tây Sơn) đến sát 
gần thành Trấn Ninh, vua sai 
quân túc trực ra cửa, lên thành 

bắn súng, đánh được giặc kể 
hàng nghìn. Giặc đem hết quân 
đến sát núi Đâu Mâu, đông như 
kiến mà lên, quân ta từ trên núi 
ném đá xuống, giặc chết rất 
nhiều. Bùi Thị Xuân cưỡi voi xua 
quân cố chết đánh từ sáng đến 
trưa, chưa chịu lui...”.

Trước quân ít thế nguy, Bùi 
Thị Xuân đành phải chịu sa vào 
tay giặc, chồng bà là Trần Quang 
Diệu không kịp hồi quân, sau 
cũng bị bắt. Nguyễn Ánh đưa 
cả hai vợ chồng và hai con bà 
về Phú Xuân hành hình để trả 
thù. Nguyễn Ánh cho giải hai 
vợ chồng đến trước mặt kể tội 
“phản nghịch” rồi bắt lạy. Hai 
vợ chồng không lạy. Nguyễn 
Ánh sai lính lấy hèo đánh vào 
khuỷu chân, níu tóc giập đầu 
xuống đất bắt lạy. Hai vợ chồng 
nhất định không chịu. Ánh uất 
quá cho voi dữ ra giày xéo quật 

chết cả hai con cho bà trông thấy, 
để ra uy. Lại lôi Trần Quang 
Diệu ra xẻo từng miếng thịt. 
Tình cảnh cực kỳ thảm thương, 
tàn bạo hết mức. Cho đến khi bị 
Ánh giết, trước sau bà vẫn ung 
dung, mặt không hề biến sắc. 
Bà mất đi, xa gần nghe chuyện 
trong lòng đều thương xót, ai 
cũng hết lời ngợi khen.

***
Lần theo lịch sử nước ta sẽ 

thấy có điểm rất đặc biệt, người 
đứng lên lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa đầu tiên đánh đuổi giặc 
Hán kẻ thù ngoại xâm phương 
Bắc đô hộ là một người phụ nữ- 
đó chính là hai chị em Trưng 
Trắc, Trưng Nhị - năm 40, kể từ 
đó, cả trong thời bình cũng như 
thời chiến, hễ dân tộc cần là lập 
tức xuất hiện những bậc nữ lưu 
kiệt xuất. Và trong chừng mực 
nào đó, có thể nói, dù là một 
nước chịu ảnh hưởng của Nho 
giáo nhưng nước ta là một nước 
sớm khá tôn trọng phụ nữ, nữ 
quyền. Chuyện nữ đô đốc Bùi 
Thị Xuân là một điển hình.

CAO THỊ QUANG

Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ, quyển 
15, mặt khắc 28 ghi về việc Bùi Thị Xuân đem 5.000 người đi 
đánh trận.                           Nguồn: TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA IV

Đền thờ Bùi Thị Xuân 
ở huyện Tây Sơn. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

NGHE HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN

Vua Quang Trung tiến quân vào Thăng Long
Đẩy mạnh tuyên truyền 
Hội sách trực tuyến
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Bình Định

Từ ngày 12.5, Trung đoàn 
Bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh) đã 
tổ chức kiểm tra “3 nội dung có 
tiếng nổ” cho chiến sĩ mới (CSM) 
gồm: Bắn súng AK ở 3 tư thế 
(nằm, quỳ, đứng), đánh thuốc 
nổ và ném lựu đạn. Thao trường 
ngày hè nắng như đổ lửa. Để 
tiếp thêm tinh thần, ý chí quyết 
tâm cho các CSM, Trung đoàn 
đã bố trí hệ thống băng rôn, 
khẩu hiệu cổ động. Các CSM tác 
phong nhanh nhẹn, tự tin thực 
hiện các thao tác trước, trong và 
sau khi kiểm tra.

Theo dõi tại thao trường có 
thể cảm nhận rõ sự quyết tâm 
của những tân binh tuổi đôi 
mươi trong từng nội dung kiểm 
tra, bởi đây là dấu mốc quan 
trọng đối với CSM, chiến công 
đầu tiên trong cuộc đời quân 
ngũ. Hoàn thành tốt “3 nội dung 
có tiếng nổ” không chỉ khẳng 
định sự tiến bộ về trình độ quân 
sự, mà còn là nền tảng quan 
trọng để mỗi chiến sĩ tự tin, nỗ 
lực, phấn đấu hoàn thành các 
nhiệm vụ tiếp theo.

Binh nhì Ngô Thái Nguyên 
(19 tuổi, Trung đội 7) bày tỏ: 
“Lần đầu tiên bắn súng AK bằng 
đạn thật, tôi hơi hồi hộp. Nhưng 
sau đó, tôi đã nhanh chóng lấy 
lại bình tĩnh, thực hiện nghiêm 
yếu lĩnh động tác và kỹ thuật 
ngắm bắn. Nhờ đó, tôi đã thực 
hiện bài bắn một cách thuần 
thục”. Đạt 75 điểm ở 3 tư thế 
bắn súng AK, “Hoa bắn giỏi” 
gắn trên ngực áo của Nguyên 
như tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ, 
động viên tinh thần để các loạt 
bắn tiếp theo chứng kiến nhiều 

Kiểm tra công tác
tuyển sinh quân sự

Đoàn công tác Ban Tuyển 
sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc 
phòng do thiếu tướng Nguyễn 
Văn Oanh - Cục trưởng Cục Nhà 
trường (Bộ tổng Tham mưu), 
Phó Trưởng Ban TSQS Bộ Quốc 
phòng làm trưởng đoàn vừa 
kiểm tra công tác TSQS tại tỉnh 
Bình Định.

Giai đoạn 2019 - 2022, trên 
địa bàn tỉnh có 1.359  thí sinh 
đăng ký sơ tuyển vào các trường 
quân đội; trong đó đủ điều kiện 
xét tuyển là 839 thí sinh và có 186 
thí sinh trúng tuyển. Qua kiểm 
tra, đoàn công tác đã ghi nhận, 
đánh giá cao kết quả TSQS của 
tỉnh; nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban 
TSQS các cấp được phát huy cao 
độ, công tác tuyên truyền hướng 
nghiệp ngày càng được chú 
trọng, đổi mới. 

Dịp này, đoàn công tác Ban 
TSQS Bộ Quốc phòng cũng đã tổ 
chức tư vấn tuyển sinh cho học 
sinh khối 12 của các trường THPT 
trên địa bàn TP Quy Nhơn. Ban 
TSQS Bộ Quốc phòng đã tặng 
Trường THPT Trưng Vương 
1 bộ máy tính.           THÀNH PHÚC

Uống nước nhớ nguồn,
tri ân người có công 
với cách mạng

Đó là chủ đề của đợt thi đua 
cao điểm vừa được Bộ CHQS tỉnh 
phát động nhằm hướng tới kỷ 
niệm 75 năm Ngày Thương binh, 
liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022). 

Từ 14.5 - 27.7, các cơ quan, 
đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh sẽ 
tập trung giáo dục, tuyên truyền 
về truyền thống “Uống nước nhớ 
nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của 
dân tộc, của quân đội, về chính 
sách đối với người có công với 
cách mạng. Đồng thời, đẩy mạnh 
thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng 
chiến đấu cao, xây dựng chính 
quy, chấp hành kỷ luật, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị được 
giao; tổ chức thực hiện tốt công 
tác chính sách đối với thương 
binh, gia đình liệt sĩ, chính sách 
đối với quân đội và hậu phương 
quân đội.        ANH TUẤN

Tại cuộc Diễn tập chiến thuật và Hội 
thi bắn đạn thật lực lượng Phòng không 
lục quân, Phòng không kiêm nhiệm 
BĐBP khu vực phía Nam vừa được tổ 
chức từ ngày 11 - 14.4 tại Trường bắn 
Quốc gia Khu vực 3 (tỉnh Đồng Nai), 
Lữ đoàn Pháo Phòng không 573 (đóng 
quân ở phường Nhơn Hòa, TX An 
Nhơn) có Đại đội 3 Pháo phòng không 
57 mm đoạt giải nhất, Đại đội 8 Pháo 
phòng không 37 mm đoạt giải ba, góp 
phần quan trọng để lực lượng Phòng 
không Quân khu V giành Cờ giải nhì 
toàn đoàn. Kết quả này đã đánh giá 
đúng thực chất công tác huấn luyện, 
trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng 
chiến đấu của đơn vị liên tục giữ vững 
danh hiệu “Huấn luyện giỏi”.

Thượng tá Vương Đức Vũ, Lữ đoàn 
trưởng Pháo Phòng không 573, cho 

đồng đội đạt kết quả khá, giỏi. 
Trở về từ tuyến bắn với 

80 điểm đạt được, chiến sĩ 
Nguyễn Tống Quân (18 tuổi, 
Trung đội 7) hồ hởi cho biết: 
“Tôi rất tự hào với kết quả mà 
mình đạt được trong bài kiểm 
tra. Đây là kết quả sau gần 3 tháng 
miệt mài luyện tập”. 

Lần đầu được tiếp xúc với 
đạn thật, tiếng nổ, song hầu hết 
các CSM đều tỏ ra tự tin khi 
thực hiện các động tác ở 3 tư 
thế bắn súng AK và đánh thuốc 
nổ. Binh nhì Trần Văn Sang (19 
tuổi, Trung đội 7) chia sẻ:  “Nhờ 
sự hướng dẫn, động viên của 
chỉ huy nên tôi đã tự tin thực 
hiện đúng kỹ thuật đã học, hoàn 
thành tốt bài kiểm tra đánh 
thuốc nổ với nội dung chính là 
thực hành gói buộc, chắp nối, 
liên kết đồ dùng gây nổ với 
lượng nổ và thực hành dùng 
lượng nổ đánh phá mục tiêu”. 

Theo dõi quá trình luyện tập 
cũng như kiểm tra chính thức 
“3 nội dung có tiếng nổ”, chúng 
tôi nhận thấy công tác chuẩn 
bị, tổ chức được Trung đoàn Bộ 
binh 739 thực hiện chu đáo, chặt 
chẽ. Công tác chỉ huy, điều hành 
kiểm tra nhịp nhàng. Các CSM 

có trách nhiệm cao với mỗi nội 
dung kiểm tra. Đơn vị cũng bảo 
đảm an toàn tuyệt đối về người 
và vũ khí trang bị trong toàn bộ 
quá trình tổ chức kiểm tra.

Theo đại úy Huỳnh Quang 
Chức, Phó Đại đội trưởng Đại 
đội Bộ binh 2 (Tiểu đoàn Bộ 
binh 1), để đạt kết quả cao nhất 
ở nội dung kiểm tra này, trong 
quá trình huấn luyện, ngoài việc 
hướng dẫn CSM thuần thục yếu 
lĩnh động tác, đơn vị còn chú 
trọng rèn luyện bản lĩnh, tâm lý 
cho CSM bằng nhiều biện pháp; 
nhất là tạo điều kiện để CSM 
làm quen dần với tiếng nổ. Qua 
đó, giúp họ tự tin khi bước vào 
cuộc kiểm tra. 

“Quá trình tổ chức kiểm tra, 
cán bộ khung huấn luyện luôn 
tập trung cao độ, theo dõi, bám 
sát mọi hành động của CSM. 
Sau mỗi lần từ tập cho đến 
kiểm tra chính thức, chúng tôi 
đều tổng hợp, phân tích những 
hạn chế và “lên dây cót” tinh 
thần kịp thời cho CSM”, đại úy 
Chức cho biết.

Nhận xét về đợt kiểm tra “3 
nội dung có tiếng nổ”, trung 
tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn 
trưởng Trung đoàn Bộ binh 

739, nhìn nhận: Đến nay, Trung 
đoàn đã tổ chức kiểm tra 2/3 “3 
nội dung có tiếng nổ” cho CSM. 
Quá trình kiểm tra được tổ chức 
sát với điều kiện thực tế và quy 
định của cấp trên về công tác 
đảm bảo an toàn trong kiểm tra 
“3 nội dung có tiếng nổ”. Các 
CSM nắm chắc lý thuyết, kết 
hợp tốt kỹ thuật với chiến thuật 
trên thao trường. Đội ngũ cán 
bộ khung huấn luyện các cấp 
làm tốt công tác động viên tư 
tưởng, tuyên truyền, cổ động. 
Kết quả, nội dung bắn súng có 
56,6% CSM đạt khá, giỏi trở lên, 
đơn vị đạt khá; đánh thuốc nổ 
đã kiểm tra được khoảng 70% 
quân số, có 100% CSM đạt giỏi. 

“Kết quả kiểm tra “3 nội 
dung có tiếng nổ” là tiền đề 
quan trọng để Trung đoàn đánh 
giá đúng công tác lãnh đạo, tổ 
chức huấn luyện; năng lực, trình 
độ huấn luyện, tổ chức chỉ huy 
của đội ngũ cán bộ cũng như 
khả năng thực hành của từng 
CSM. Vì vậy, kết quả kiểm tra 
đã phản ánh nỗ lực vượt bậc 
của cán bộ, chiến sĩ của Trung 
đoàn thời gian qua”, trung tá 
Tuấn nói.

HỒNG PHÚC

Quyết tâm, tự tin vượt qua 
“3 nội dung có tiếng nổ”

Không còn bỡ ngỡ như những ngày đầu, 
sau thời gian luyện rèn trong quân ngũ, 
các chiến sĩ mới ở Trung đoàn Bộ binh 
739 đều rắn rỏi, chững chạc và quyết 
tâm, tự tin vượt qua các nội dung kiểm 
tra “3 nội dung có tiếng nổ”.

Chiến sĩ mới 
chững chạc, 
tự tin thực 
hiện nội dung 
kiểm tra bắn 
súng AK. 
Ảnh: H.P

LỮ ĐOÀN PHÁO PHÒNG KHÔNG 573:

Nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu 
biết: “Để có được kết quả trên, đơn vị 
đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ con 
người, cơ sở vật chất, thao trường, bãi 
tập đến tổ chức luyện tập “cơ bản, thiết 
thực, vững chắc””.

Quả vậy, ở từng vị trí chiến đấu, tất 
cả các quân nhân đều “Giỏi việc mình, 
biết việc người khác”, không ngại khó, 
ngại khổ, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, 
tự tin trong xử lý các tình huống chiến 
thuật phức tạp, độ khó cao. Khi “xung 
trận” sử dụng pháo cao xạ 37 mm và 
57 mm bắn máy bay bay thấp vào ban 
đêm, bắn mục tiêu xe tăng cố định vào 
ban ngày, cả Đại đội 3 và Đại đội 8 đều 
phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, tiêu 
diệt mục tiêu.

Theo đại tá Trần Văn Hương - Chính 
ủy Lữ đoàn, cán bộ là khâu then chốt, 
quyết định chất lượng huấn luyện. Trên 

cơ sở kết quả huấn luyện những năm 
qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Lữ đoàn 
luôn xác định rõ những nội dung còn 
yếu, còn thiếu, chưa thống nhất để tập 

huấn, bồi dưỡng cán bộ cho phù hợp. 
Đồng thời, đơn vị còn chú trọng tạo 
điều kiện để cán bộ tự học, tự rèn, 
kết hợp với thường xuyên trao đổi 
tích lũy kinh nghiệm nâng cao trình 
độ mọi mặt.

Nhờ đó, hằng năm kết quả kiểm tra 
các nội dung, khoa mục huấn luyện của 
Lữ đoàn có 100% đạt yêu cầu, trong đó 
khá, giỏi bình quân đạt 81,5%. Đơn vị 
tham gia các cuộc diễn tập, hội thi đều 
đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, 
bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại úy Phạm Văn Ngọc, Đại đội 
trưởng Đại đội 3, chia sẻ: “Thao trường 
đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. 
Chúng tôi quyết tâm huấn luyện giỏi để 
thực hiện tốt nhiệm vụ chung của đơn 
vị là bảo vệ bình yên vùng trời miền 
Trung, Tây Nguyên”.       NGỌC DIỆP

Khẩu đội Pháo Phòng không 37 mm thực hành 
bắn mục tiêu mặt đất.             Ảnh: PHẠM VĂN NGỌC
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Bình Định

Nhiều chuyển biến trong tuần tra, 
xử lý xe quá tải, quá khổ

Lực lượng CSGT cân kiểm tra tải trọng xe trên QL 19 mới đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước).       Ảnh: N.HÂN

Từ đầu năm 2022 đến nay, nhờ đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát tải trọng phương tiện vận 
tải đường bộ giữa lực lượng Thanh tra giao thông với CSGT, tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, chở hàng vượt 
quá tải trọng cho phép có chiều hướng giảm.

Thực hiện Kế hoạch số 10/
KH-UBND ngày 25.1.2022 của 
UBND tỉnh về Năm ATGT 
2022, để tăng cường công tác 
tuần tra, kiểm soát tải trọng 
phương tiện vận tải đường bộ 
trên địa bàn tỉnh, Thanh tra 
giao thông (Sở GTVT) đã phối 
hợp với Phòng CSGT (CA tỉnh), 
Thanh tra giao thông (thuộc 
Chi cục Quản lý đường bộ III.4, 
Cục Quản lý đường bộ III) xây 
dựng kế hoạch phối hợp thực 
hiện công tác tuần tra, kiểm 
soát, xử lý các vi phạm trên các 
tuyến QL, tỉnh lộ. 

Theo ông Nguyễn Quả, 
Chánh Thanh tra giao thông 
(Sở GTVT), nhờ thực hiện tốt 
công tác phối hợp, việc kiểm 
tra, kiểm soát có trọng tâm, 
trọng điểm nên tình hình vi 
phạm vận chuyển hàng hóa 
vượt quá tải trọng cho phép đã 
giảm đáng kể.

“Từ đầu năm 2022 đến nay, 
các đoàn công tác đã kiểm tra, 
lập biên bản vi phạm 324 trường 
hợp vi phạm, ra quyết định xử 
phạt với số tiền hơn 673 triệu 
đồng. Cùng với xử phạt, lực 
lượng chức năng đã tước quyền 
sử dụng GPLX từ 1 - 3 tháng 2 
trường hợp; tạm giữ 3 phù hiệu 
chạy xe và 1 giấy chứng nhận 
kiểm định an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường”, ông Quả 
cho biết thêm. 

Cùng với đó, các đơn vị chức 
năng đã phối hợp cùng chính 
quyền các địa phương, các DN 
vận tải, các chủ mỏ vật liệu xây 
dựng, các cảng biển, bến xe… tổ 
chức tuyên truyền, yêu cầu đội 
ngũ lái xe, chủ hàng ký cam kết 
không vi phạm chở hàng vượt 
quá tải trọng cho phép. Nhờ 
vậy, tình hình vi phạm các quy 
định của pháp luật về tải trọng 
phương tiện đã được kiềm chế; 
xe quá tải, quá khổ lưu thông 

trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ 
đã giảm đáng kể.

Ông Trần Thái Hòa, Chi cục 
trưởng Chi cục Quản lý đường 
bộ III.4, cho hay: Ngay từ đầu 
năm 2022, Chi cục đã xây dựng 
kế hoạch, phối hợp cùng lực 
lượng chức năng của tỉnh mở 
các đợt ra quân cao điểm tuần 
tra, xử lý xe quá khổ, quá tải trên 
các tuyến QL 1, QL 1D, QL 19… 
kịp thời phát hiện, xử lý nhiều 
vụ vi phạm về vận chuyển hàng 
hóa vượt quá tải trọng. 5 tháng 
đầu năm nay, Chi cục đã tham 
mưu cho Cục Quản lý đường 
bộ III ban hành 4 quyết định 
kiểm tra các quy định của pháp 
luật về tải trọng, khổ giới hạn, 
kích thước thùng chở hàng đối 
với ô tô tải. Qua kiểm tra đã xử 
lý 8 xe vi phạm, đồng thời ban 
hành 11 quyết định xử phạt với 
các lỗi vi phạm khác nhau, tổng 

số tiền phạt hơn 60 triệu đồng; 
tước GPLX có thời hạn 3 trường 
hợp, tước giấy chứng nhận 
kiểm định an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường có thời hạn 
đối với 2 trường hợp… 

Theo thượng tá Ngô Đức 
Hoài, Phó trưởng Phòng CSGT 
(CA tỉnh), nhờ đẩy mạnh công 
tác phối hợp tuần tra, xử lý 
nghiêm các vi phạm, tình trạng 
cơi nới thành thùng, chở hàng 
hóa vượt quá tải trọng cho phép 
trên các tuyến giao thông của 
tỉnh đã giảm đáng kể. Từ đầu 
năm đến nay, qua công tác tuần 
tra, kiểm soát trên các tuyến 
quốc lộ, lực lượng CSGT đã 
phát hiện, xử lý hơn 300 trường 
hợp vi phạm, giảm rất nhiều 
so với cùng kỳ các năm trước. 
Các trường hợp vi phạm chủ 
yếu là xe vận chuyển vật liệu 
xây dựng tại các mỏ vật liệu 

xây dựng. Tải trọng vượt mức 
cho phép chỉ từ trên dưới 10%. 
Đáng chú ý là hành vi cơi nới 
thành thùng hầu như không 
còn xảy ra. Đây là chuyển biến 
tích cực đáng ghi nhận của các 
tài xế lái xe tải trong việc chấp 
hành các quy định của Luật 
Giao thông đường bộ.

Theo cơ quan chức năng, để 
tiếp tục giảm thiểu tình trạng vi 
phạm chở hàng hóa vượt quá 
tải trọng cho phép đối với ô tô 
tải, thời gian tới, các lực lượng 
chức năng của tỉnh tiếp tục tăng 
cường công tác phối hợp trong 
tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 
các vi phạm, nhất là tại các đầu 
mối bốc dỡ hàng hóa, các mỏ vật 
liệu xây dựng và các tuyến giao 
thông trọng điểm, nhằm đảm 
bảo ATGT và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

                   NGUYỄN HÂN

Tập huấn nghiệp vụ 
đăng ký xe cho 
Công an các cấp

Sáng 16.5, CA tỉnh tổ chức 
lớp tập huấn nghiệp vụ đăng 
ký xe và xử lý vi phạm hành 
chính về trật tự ATGT đường 
bộ, đường thủy cho lực lượng 
CSGT, CA cấp huyện, cấp xã. 
Tham dự tập huấn có hơn 235 
cán bộ, chiến sĩ CA các địa 
phương trong tỉnh.

Các học viên được tập 
huấn về các nội dung cơ bản 
của Thông tư số 58 của Bộ CA 
về quy định quy trình cấp, thu 
hồi đăng ký biển số phương 
tiện giao thông cơ giới đường 
bộ; Thông tư số 59 của Bộ 
trưởng Bộ CA quy định về 
công tác nghiệp vụ cấp, thu 
hồi đăng ký, biển số phương 
tiện giao thông cơ giới đường 
bộ của lực lượng CSGT. 

Các học viên cũng được 
quán triệt quy định về xử lý 
vi phạm đường bộ, đường 
thủy; việc tiếp nhận thông 
báo, lập biên bản và ra quyết 
định xử phạt đối với các hành 
vi vi phạm được phát hiện 
thông qua hệ thống giám sát 
do CA các đơn vị khác chuyển 
đến; thực hành phần mềm hệ 
thống xử lý vi phạm trật tự 
ATGT.

Thông qua lớp tập huấn 
đã trang bị những kiến thức, 
kỹ năng cần thiết cho đội ngũ 
cán bộ, chiến sĩ; đặc biệt là 
lực lượng làm nhiệm vụ đăng 
ký xe và xử lý vi phạm hành 
chính chuẩn bị kỹ lưỡng cho 
việc triển khai thực hiện phân 
cấp đăng ký ô tô cho CA cấp 
huyện và đăng ký mô tô cho 
CA cấp xã từ ngày 21.5 sắp tới 
theo đúng tinh thần chỉ đạo 
của Bộ CA.                         T.LONG

TIN VẮN
 CA xã Nhơn Phong (TX 

An Nhơn) đang xử lý các đối 
tượng tham gia vụ cờ bạc tại 
quán cà phê Vườn Cây. Trước 
đó, chiều 10.5, CA xã phát hiện 
4 đối tượng: Đỗ Văn Viên (SN 
1992, ở xã Nhơn Hạnh), Phó 
Ngọc Lâm (SN 1959), Lương 
Hoài Tâm (SN 1992) và Lê Tuấn 
Phụng (SN 1993, cùng ở xã 
Nhơn Phong) đang đánh bạc 
dưới hình thức xập xám, thu 
giữ tại chiếu bạc gần 1,4 triệu 
đồng. Ổ cờ bạc này thường 
xuyên tụ tập các quán cà phê ở 
xã Nhơn Phong để đánh bài.

 Cơ quan CA đang tập 
trung điều tra làm rõ nguyên 
nhân vụ cháy tàu xảy ra 
khoảng 2 giờ ngày 15.5 tại 
xưởng đóng tàu Ngọc Châu (ở 
xã Cát Minh, huyện Phù Cát, 
do ông Nguyễn Ngọc Châu, SN 
1956) làm chủ. Thời điểm trên, 
ngọn lửa bốc cháy trên 2 tàu 
đánh cá đang sửa chữa ở tại 
xưởng, gồm tàu BĐ 93909-TS 
của ông Nguyễn Minh Phúc 
(SN 1975) và BĐ 93004-TS của 
ông Dương Văn Minh (SN 1974, 
cùng ở xã Cát Khánh). Ngọc lửa 
thiêu rụi ở phần đầu của cả 2 
tàu, thiệt hại ban đầu ước tính 
khoảng 1 tỷ đồng. Q.HIỀN

Nhiều sai phạm tại cơ sở sản xuất kem trộn ở huyện Phù Mỹ

Cơ quan CA kiểm tra tại cơ sở sản xuất kem trộn của Nguyễn Thị Uông Nguyên.
Ảnh: N.G

Ngày 16.5, Phòng Cảnh sát 
môi trường (CA tỉnh) phối hợp 
với Thanh tra Sở Y tế và CA 
huyện Phù Mỹ kiểm tra đột 
xuất nơi sản xuất mỹ phẩm 
của Nguyễn Thị Uông Nguyên 
(23 tuổi, ở xã Mỹ Phong, huyện 
Phù Mỹ). Tại đây, lực lượng 
chức năng phát hiện hơn 1.000 
hộp mỹ phẩm, gồm: Kem trộn, 
bột tắm trắng, kem kích trắng, 
cùng hàng chục xô chậu chứa 
kem. Cơ sở sản xuất có 9 công 
nhân được thuê để trộn các loại 
kem, phân thành hộp để tung 
ra thị trường.

Tại thời điểm kiểm tra, 
Nguyên không xuất trình được 
giấy phép đủ điều kiện sản xuất 
mỹ phẩm cũng như các giấy tờ 

liên quan đến việc đảm bảo môi 
trường xung quanh… Lực lượng 
CA đã lập biên bản tạm giữ 

toàn bộ số mỹ phẩm trên và các 
nguyên liệu dùng để pha trộn.

Làm việc với CA, Nguyễn 

Thị Uông Nguyên khai nhận 
hằng ngày lên mạng xã hội 
Facebook livestream, thu hút 
hàng nghìn lượt xem để rao 
bán mỹ phẩm do mình sản xuất. 
Theo quảng cáo của Nguyên, 
mỹ phẩm này được chính 
Nguyên trộn từ nhiều loại kem 
khác nhau, chia ra thành nhiều 
hộp để bán cho khách hàng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên 
bản các hành vi vi phạm của 
cơ sở này, gồm: Chưa có giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất mỹ phẩm, chưa được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền 
cấp số tiếp nhận phiếu công bố 
sản phẩm mỹ phẩm, không có 
hồ sơ thông tin sản phẩm.

N.GIANG
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Ngày 16.5, tại Trụ sở Chính phủ, 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
Phạm Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác 
số 1 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó 
khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 
công năm 2022 chủ trì cuộc họp với 9 bộ, 
ngành có tốc độ giải ngân chậm hơn so 
với mặt bằng chung cả nước.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường 
trực Phạm Bình Minh nêu rõ khối lượng 
giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 
khoảng trên 700 nghìn tỷ đồng, tăng 
khoảng 200 nghìn tỷ đồng so với những 
năm trước.

Ước tính từ ngày 1.1.2022 đến 
31.5.2022, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách 
nhà nước đạt 22,37% kế hoạch Thủ 
tướng Chính phủ giao trong năm 2022.

Trong tổng nguồn vốn nêu trên, các 
cơ quan dự họp được phân bổ khoảng 
gần 10.000 tỷ đồng. Đến nay, các cơ 
quan này đã phân bổ chi tiết gần 90% 
tổng số vốn được phân bổ nhưng tỷ lệ 
giải ngân còn thấp hơn so với mặt bằng 
chung của cả nước.

Vì lý do đó, Thủ tướng Chính phủ 
đã ký Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 
2.5.2022 về việc thành lập 6 Tổ công tác 
để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn 
đầu tư công năm 2022.

Phó Thủ tướng Thường trực đôn đốc tiến độ 
giải ngân đầu tư công tại 9 bộ, ngành

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị 
các cơ quan, bộ, ngành tập trung nêu 
rõ về năng lực giải ngân của từng dự 
án, nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ 
giải ngân, đề xuất giải pháp, trong đó 
có hướng điều chuyển nguồn vốn cho 
những dự án có khả năng giải ngân 
nhanh, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải 
ngân vốn đầu tư trong năm nay. Nếu 
có vướng mắc về chính sách pháp luật, 
các đơn vị kiến nghị rõ để trình sửa đổi 
kịp thời.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng 
Thường trực nhấn mạnh việc đẩy nhanh 
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có ý 
nghĩa hết sức quan trọng đối với quá 
trình phục hồi và phát triển kinh tế  
đất nước.

Các bộ, ngành phải xác định rõ tinh 
thần nếu dự án nào không kịp triển 
khai thì sớm điều chuyển vốn, còn nếu 
đã quyết tâm giải ngân thì phải nhanh 
chóng có biện pháp triển khai quyết liệt.

                                 (Theo chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp với 9 bộ, ngành có tốc độ 
giải ngân chậm hơn so với mặt bằng chung cả nước.

Đó là GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, 
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học 
tự nhiên, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh 
và GS.TS, NGƯT Nguyễn Minh Thủy, 
Giảng viên cao cấp Bộ môn Công nghệ 
thực phẩm, Khoa Nông nghiệp, Trường 
ĐH Cần Thơ, bởi những thành tích xuất 
sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học 
nói chung và nghiên cứu khoa học tự 
nhiên nói riêng.

Ngày 16.5, tại Hà Nội, Trung ương 
Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lễ trao 
Giải thưởng này.

Giải thưởng Kovalevskaia là giải 
thưởng danh giá cấp quốc gia dành cho 
các nhà khoa học nữ. Những thành quả 
nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào 
thực tiễn của các tập thể và cá nhân các 
nhà khoa học nữ có giá trị kinh tế cao, 
mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần 
quan trọng vào thành quả trong công cuộc 
đổi mới đất nước.           (Theo nhandan.vn)

Hai nhà khoa học nữ 
được trao Giải thưởng 
Kovalevskaia  
năm 2021

Trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 cho 2 
nhà khoa học nữ.

Liên quan đến vụ việc các đơn vị thi 
công dự án đường Trường Sơn Đông tự 
ý phá rừng hai Vườn Quốc gia Chư Yang 
Sin (Đắk Lắk) và Bi Doup - Núi Bà (Lâm 
Đồng), ngày 16 - 17.5, Đoàn công tác của 
Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương 
tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá 
thực địa tại dự án đường Trường Sơn 
Đông và có buổi làm việc với UBND 
tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, cuối tháng 1, đầu tháng 
2.2022, các cơ quan chức năng 2 tỉnh 

Đắk Lắk và Lâm Đồng phát hiện các 
đơn vị thi công đường Trường Sơn 
Đông đã tự ý phá rừng, san ủi hơn  
10 km xuyên qua 2 Vườn Quốc Gia Chư 
Yang Sin (Đắk Lắk) và Bi Doup - Núi 
Bà (Lâm Đồng).

Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật nghiêm trọng, các cơ quan chức 
năng hai tỉnh đã đề nghị Cơ quan điều 
tra hình sự - Bộ Tổng tham mưu (Bộ 
Quốc phòng) điều tra, xử lý nghiêm theo 
quy định của pháp luật.

Dự án đường Trường Sơn Đông có 
tổng chiều dài gần 700 km, đi qua 7 tỉnh 
miền Trung và Tây Nguyên, song song 
với đường Hồ Chí Minh và QL 1. Đây là 
dự án trọng điểm Quốc gia có sự giám 
sát của Quốc hội.

Dự án do Bộ Tổng tham mưu - Bộ 
Quốc phòng làm chủ đầu tư, với số vốn 
hơn 10.000 tỷ đồng; được khởi công năm 
2007 và kế hoạch hoàn thành vào năm 
2020 nhưng đã bị chậm tiến độ.

                                        (Theo VOV.vn)

Đoàn công tác của Quốc hội, Trung ương kiểm tra thực tế  
vụ phá rừng làm đường ở Tây Nguyên

Ban Quản lý dự án đường sắt vừa trình 
Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự 
án Cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài 
Gòn, tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Theo đề xuất, dự án có tổng mức 
đầu tư hơn 1.098 tỷ đồng, từ nguồn vốn 
ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

Thời gian dự kiến thực hiện dự án trong 
3 năm, giai đoạn 2022 - 2025.

Phạm vi thực hiện dự án thuộc khu 
đoạn đường sắt Nha Trang - Sài Gòn, 
tuyến đường sắt  Bắc Nam, có điểm đầu 
tại ga Nha Trang (Km1314+930), điểm 
cuối tại ga Sài Gòn (Km1726+200), với 
tổng chiều dài khoảng 411 km.

(Theo sggp.org.vn)

1.098 tỷ đồng nâng cấp đường sắt đoạn Nha Trang - Sài Gòn

Đường sắt đoạn Nha Trang- Sài Gòn.

 14 triệu hộ chiếu vắc xin có trên 
PC-COVID-19. Bộ Y tế cấp hộ chiếu  
vắc xin cho người dân đã tiêm chủng  
vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 15.4; sau 
1 tháng thực hiện, đã cấp được 14 triệu 
hộ chiếu vắc xin cho người dân.
 Trung ương Đoàn tuyên dương 

41 “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc. 
Tối 15.5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tổ chức tuyên dương 41 gương 
“Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ 
13 năm 2022 tại “thủ phủ công nghiệp” 
Đồng Nai. Giải thưởng là hoạt động 
thường niên nhằm tôn vinh, khen 
thưởng những gương thợ trẻ có tay 
nghề cao, thành tích lao động xuất sắc, 
nhiều ý tưởng, sáng kiến sáng tạo được 
áp dụng trong học tập, lao động, sản 
xuất tại cơ quan, đơn vị.
 TP Hồ Chí Minh xây dựng tối 

thiểu 10 ha công viên công cộng trong 
năm 2022. UBND TP HCM vừa ban hành 
kế hoạch thực hiện chương trình phát 
triển công viên và cây xanh công cộng 
trên địa bàn thành phố năm 2022, mục 
tiêu là đầu tư xây dựng mới tối thiểu 10 
ha công viên công cộng và 2 ha mảng 
xanh công cộng, thực hiện trồng mới và 
cải tạo 6.000 cây xanh.

(Theo tuoitre.vn)
 Giá vàng SJC xuống thấp nhất 

một tháng. Nhiều đơn vị kinh doanh 
vàng miếng chiều 16.5 điều chỉnh giá 
SJC giảm 250 nghìn - 700 nghìn đồng 
mỗi lượng, xuống dưới 70 triệu, mức 
thấp nhất trong 5 tuần qua.

(Theo VnExpress.net)
 Từ ngày 1.6, phạt xe không dán 

thẻ thu phí tự động đi trên cao tốc Hà 
Nội - Hải Phòng.  Cao tốc Hà Nội - Hải 
Phòng bắt đầu thí điểm chỉ thu phí tự 
động (ETC) từ ngày 1.6. Theo đó, chỉ xe 
dán thẻ ETC mới được đi trên cao tốc 
này, xe không đủ điều kiện đi vào trạm 
sẽ bị phạt. (Theo tienphong.vn)

Từ ngày 15.5, TP HCM bước vào 
triển khai Tháng hành động “Tiếp nhận 
và giải quyết thủ tục hành chính ngay 
trong ngày” với 88 thủ tục hành chính 
liên quan mật thiết đến người dân, 
DN được các sở, ngành, quận, huyện, 
phường, xã thực hiện. 

Theo đó, bộ phận Một cửa các cấp 
tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày 
đối với 88 thủ tục hành chính theo danh 
mục ban hành kèm theo kế hoạch Tháng 

hành động. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ 
sau 15 giờ mà không giải quyết được 
ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc 
tiếp theo.

Hoạt động trên hướng tới đạt 
và vượt các chỉ tiêu của nghị quyết 
HĐND thành phố về nhiệm vụ KT-XH 
năm 2022 đã đề ra; đồng thời tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong công tác 
cải cách hành chính.

(Theo tuoitre.vn)

“THÁNG HÀNH ĐỘNG” TỪ  NGÀY 15.5: 

88 thủ tục hành chính ở TP Hồ Chí Minh được  
giải quyết trong ngày

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho 
người dân tại UBND xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, 
TP Hồ Chí Minh. 
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Bình Định

MỜI THAM GIA 
CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG 

TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN IX (NĂM 2022)
Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh 

thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp các em trao dồi 
kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành 
nhà sáng chế trong tương lai, UBND tỉnh Bình Định đã phát động 
Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ 
IX (năm 2022) (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
 Đối tượng dự thi
Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 18 

tuổi (có ngày sinh từ 31.8.2004 đến 31.8.2016), có hộ khẩu tại Bình 
Định đều có quyền dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở 
miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.
 Lĩnh vực dự thi
- Đồ dùng dành cho học tập.
- Phần mềm tin học.
- Sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.
- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo 

vệ môi trường và phát triển kinh tế.
 Hồ sơ tham dự Cuộc thi
- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (01 bản);
- Mô hình, sản phẩm dự thi (01 mô hình); 
- Bản thuyết minh sản phẩm dự thi (02 bản);
- Ảnh tác giả (mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ họ, tên ở 

mặt sau);
- Bản sao giấy khai sinh của người dự thi (mỗi tác giả 01 bản).
 Thời gian nhận hồ sơ
- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 30.5.2022 (tính 

theo dấu bưu điện).
- Thời gian tổ chức lễ trao giải: Dự kiến đầu tháng 9.2022.
 Địa điểm nhận hồ sơ dự thi
- Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256-3828598   Email: lhhbdinh@gmail.com
Website: http://bidiusta.binhdinh.gov.vn
- Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Địa chỉ: 08 Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256-3820163  Email: vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn
- Tỉnh Đoàn Bình Định
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, KV 5, phường Quang Trung, TP Quy 

Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256-6250277 Email: banphongtraobinhdinh@gmail.com
 Giải thưởng
- 01 Giải đặc biệt, trị giá: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng)
- 05 giải nhất, mỗi giải trị giá: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng). 
- 10 giải nhì, mỗi giải trị giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).
- 15 giải ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
- 25 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng (Ba 

triệu đồng).
Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi xin vui lòng truy cập:

Website: http://bidiusta.binhdinh.gov.vn
Email: lhhbdinh@gmail.com - Điện thoại: (0256) 3828598

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

CÔNG LẬP THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2022
1. Số lượng viên chức cần tuyển là: 
22 viên chức, thông tin cụ thể đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của UBND TP Quy Nhơn: https://quynhon.gov.vn. 
2. Phiếu đăng ký dự tuyển: 
Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP của Chính phủ.
3. Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 
30 ngày, kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2022 đến ngày 08 tháng 6  

năm 2022.
4. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: 
Nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng bằng đường Bưu điện hoặc nộp 

trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Trung tâm Hành chính 
thành phố - số 30 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

5. Số điện thoại liên hệ: 0256.3.820.255 (trong giờ hành chính)

I- Khu vực tỉnh Bình Định:
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có 

mưa rào và rải rác có giông; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và 
gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 320C; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn:
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có 

mưa rào và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 320C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: 
Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; trong mưa giông 

có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm 
xuống 4 - 10 trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

           (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 17.5.2022
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Bình Định

Tổng công ty Điện lực miền Trung (tên viết tắt là EVNCPC), trước 
đây là Công ty Điện lực 3, được thành lập vào ngày 07.10.1975, 
là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN), hoạt động đa ngành nghề trong đó ngành nghề chính là 
sản xuất và kinh doanh điện trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền 
Trung - Tây Nguyên.

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động năm 2022, EVNCPC thông báo 
tuyển dụng lao động vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc, cụ thể:

I. SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ LÀM VIỆC, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

STT Đơn vị Văn phòng 
hội sở chính tại

Số lượng 
lao động 

cần 
tuyển 
dụng

Trình độ 
chuyên môn

1
Công ty Điện lực 

Quảng Bình
Tỉnh Quảng Bình

2 Kỹ sư điện
1 Cử nhân kinh tế

2
Công ty Điện lực 

Quảng Trị
Tỉnh Quảng Trị

3 Kỹ sư điện
1 Cử nhân luật

1 Cử nhân 
kế toán

3
Công ty Điện lực 

Quảng Nam
Tỉnh 

Quảng Nam

5 Kỹ sư điện

1 Kỹ sư/
cử nhân CNTT

4
Công ty Điện lực 

Quảng Ngãi
Tỉnh 

Quảng Ngãi

4 Kỹ sư điện

1 Cử nhân 
kế toán

5
Công ty Điện lực 

Bình Định
Tỉnh Bình Định

6 Kỹ sư điện

2 Kỹ sư/
cử nhân CNTT

1 Cử nhân kinh tế

6
Công ty Điện lực 

Phú Yên
Tỉnh Phú Yên

6 Kỹ sư điện

1 Kỹ sư/
cử nhân CNTT

1 Cử nhân kế 
toán

7
Công ty Điện lực 

Gia Lai
Tỉnh Gia Lai

6 Kỹ sư điện
1 Cử nhân luật

8 Công ty Điện lực 
Kon Tum

Tỉnh Kon Tum
7 Kỹ sư điện
1 Cử nhân luật
1 Cử nhân kinh tế

9
Công ty Điện lực 

Đắk Lắk
Tỉnh Đắk Lắk

3 Kỹ sư điện

1 Kỹ sư/
cử nhân CNTT

1 Cử nhân kinh tế

1 Cử nhân 
kế toán

10
Công ty Điện lực 

Đắk Nông
Tỉnh Đắk Nông

3 Kỹ sư điện
1 Kỹ sư xây dựng

2 Cử nhân 
kế toán

11
Công ty Dịch vụ 

Điện lực 
miền Trung

Tỉnh Quảng Trị 1 Kỹ sư điện
Tỉnh Kon Tum 1 Kỹ sư điện

TP Đà Nẵng 1 Kỹ sư/
cử nhân CNTT

12

Trung tâm 
Sản xuất thiết bị 
đo điện tử Điện 
lực miền Trung

TP Đà Nẵng 1 Kỹ sư điện

13
Công ty Tư 

vấn Điện miền 
Trung

TP Đà Nẵng
1 Kỹ sư điện

1 Kỹ sư kinh tế 
xây dựng

Tổng cộng 70

 II. YÊU CẦU LAO ĐỘNG TUYỂN DỤNG
1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học chính quy từ các trường thành 

viên của ĐH Đà Nẵng, ĐH quốc gia TP Hồ Chí Minh, ĐH quốc gia 
Hà Nội và các trường đại học có uy tín khác trong nước, khu vực, 
tỉnh, thành phố và nước ngoài.

2. Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm 
phục vụ công tác chuyên môn.

3. Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, 
nếu thí sinh không có chứng chỉ Anh văn, Tổng công ty sẽ căn cứ 
vào điểm môn tiếng Anh học tại trường.

4. Sức khỏe: Đủ sức khỏe để làm việc theo xác nhận của cơ 
quan y tế có thẩm quyền.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi.
6. Ưu tiên cho những người có kinh nghiệm làm việc thực tế.
III. QUYỀN LỢI SAU KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG:
1. Hợp đồng lao động được ký kết theo quy định hiện hành của 

pháp luật Nhà nước.
2. Được hưởng các chế độ lương, thưởng, BHXH... theo 

đúng quy định của Nhà nước, quy định của EVN, quy định của 
EVNCPC.

3. Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội 
để phát triển bản thân.

IV. YÊU CẦU HỒ SƠ
1. Đơn xin việc (trong đơn ghi rõ dự tuyển vào vị trí, đơn vị nào 

của Tổng công ty).
2. Sơ yếu lý lịch (bản gốc, đóng dấu giáp lai ảnh, có xác nhận 

của UBND xã, phường, thị trấn hoặc tổ chức nơi đang công tác, 
học tập trong thời hạn 06 tháng).

3. Giấy khám sức khỏe (bản gốc, đóng dấu giáp lai ảnh, có 
giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có thẩm 
quyền cấp).

4. Ảnh 4x6 (03 ảnh).
5. Bằng tốt nghiệp, bảng điểm (bản sao có chứng thực). Nếu 

bằng tốt nghiệp nước ngoài cần có công chứng dịch thuật sang 
tiếng Việt và cá nhân phải tự cam kết trường học được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

6. Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (bản sao có 
chứng thực).

7. Đối với các trường hợp tốt nghiệp trong năm 2022 nhưng 
chưa nhận bằng tốt nghiệp có thể nộp giấy chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời.

V. NỘP HỒ SƠ:
1. Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ qua đường bưu 

điện (Tổng công ty không nhận hồ sơ trực tiếp).
2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng Công ty 

Điện lực miền Trung. Số 78A đường Duy Tân, phường Hòa Thuận 
Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01.06.2022 
đến hết ngày 20.06.2022 (thời gian tiếp nhận hồ sơ được căn cứ 
dấu bưu điện).

4. Lưu ý: 
- Đối với các trường hợp đang làm việc tại các đơn vị thành 

viên của Tổng Công ty không được tham gia dự tuyển. 
- Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.
- Hồ sơ dự tuyển được để trong 01 túi hồ sơ, trang bìa ghi rõ họ 

tên, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ.
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 0905 227769,  

email: phuonglt@cpc.vn  (chị Phương) trong giờ hành chính từ 
thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.
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Trong khuôn khổ chuyến thăm chính 
thức nước CHDCND Lào, sáng 16.5, tại 
thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ đã chào xã giao đồng 
chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân 
dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước 
CHDCND Lào. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào 
Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào 
mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ là Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đầu 
tiên thăm chính thức Lào trong “Năm 
Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - 
Việt Nam 2022”; nhấn mạnh chuyến 
thăm mang nhiều ý nghĩa này sẽ góp 
phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó 
keo sơn, thủy chung trong sáng, đoàn 
kết đặc biệt giữa hai nước; bày tỏ vui 
mừng về những thành tựu to lớn và toàn 
diện mà nhân dân Việt Nam anh em, 
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, đã giành được thời 
gian qua, đặc biệt trong ứng phó với 
dịch Covid-19, mở cửa, phục hồi và phát 
triển KT-XH, tiếp tục hội nhập quốc tế 
sâu rộng, trong đó có đóng góp vô cùng 
quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong 
vai trò cơ quan lập hiến, lập pháp và 
giám sát tối cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
bày tỏ niềm vui và vinh dự thăm Lào 
lần đầu tiên trên cương vị mới và gặp lại 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun 
Sisoulith - người đồng chí, người bạn 
gắn bó thân thiết của Lãnh đạo và nhân 
dân Việt Nam; trân trọng chuyển lời 
thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính 

Quan hệ Việt Nam - Lào  
phát triển tốt đẹp, vững chắc

phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới 
đồng chí Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào 
Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự 
phát triển tốt đẹp, vững chắc của mối 
quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc 
biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào 
trong những năm qua, trong đó có đóng 
góp rất quan trọng của Quốc hội hai 
nước; nhấn mạnh trong thời gian tới, hai 
bên cần phát huy cao độ truyền thống 
hợp tác gắn bó, tin cậy; cùng nhau triển 
khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao; 
nỗ lực tăng cường và nâng cao hơn nữa 

hiệu quả hợp tác song phương trên tất 
cả các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực của 
nhân dân hai nước; cùng nhau thúc đẩy, 
tìm giải pháp xử lý hiệu quả vướng mắc 
của các dự án hợp tác quan trọng, nhất 
là các dự án kết nối hạ tầng giao thông; 
phối hợp tổ chức tốt các hoạt động ý 
nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày 
ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt 
Nam - Lào trong năm 2022, góp phần 
đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, về lịch 
sử và truyền thống quan hệ đặc biệt 
Việt - Lào…          (Theo VOV.VN, TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (bên trái) đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun 
Sisoulith.                                                                                                                                                                                      Ảnh: TTXVN

Ngày 16.5, Bộ trưởng Năng lượng 
Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman cho 
biết vương quốc này đang trên đà đạt mục 
tiêu đến cuối năm 2026 hoặc đầu năm 
2027 sẽ tăng sản lượng khai thác dầu lên 
mức hơn 13 triệu thùng/ngày, tăng thêm 
1 triệu thùng/ngày so với mức hiện nay.

Cùng ngày, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq 
Ihsan Abdul-Jabbar khẳng định nước 
này sẽ đạt các mục tiêu về sản lượng dầu 
thô cho tháng 5, tháng 6 tới và đặt mục 
tiêu tăng sản lượng dầu lên mức 6 triệu 
thùng/ngày vào cuối năm 2027.

Iraq hiện là nhà sản xuất dầu mỏ lớn 
thứ hai trong Tổ chức Các nước xuất 
khẩu dầu mỏ (OPEC) với sản lượng 
4,9 triệu thùng/ngày. Theo Bộ trưởng 
Abdul-Jabbar, dự kiến sản lượng dầu 
của Iraq sẽ đạt 5 triệu thùng/ngày vào 
trước cuối năm nay.          (Theo TTXVN)

Saudi Arabia, Iraq công 
bố kế hoạch tăng sản 
lượng khai thác dầu

Thủ tướng Belarus  Roman 
Golovchenko cho biết, xuất khẩu của 
nước này sang Liên minh châu Âu (EU) 
và các nước Bắc Mỹ đã bị chặn bởi các 
lệnh trừng phạt của phương Tây, với 
tổng số tiền từ 16 - 18 tỷ USD/năm.

Hiện Belarus và Nga là hai quốc gia 
bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng 
phạt của phương Tây sau khi Moskva 
điều hàng nghìn binh sĩ cùng vũ khí 

tiến vào lãnh thổ Ukraine qua biên giới 
Nga và Belarus ngày 24.2 với mục tiêu 
“phi vũ trang hóa và phi phát xít hóa” 
Ukraine. 

Các lực lượng Ukraine đã kháng cự 
quyết liệt, trong khi phương Tây đã áp 
đặt nhiều biện pháp trừng phạt cứng rắn 
đối với Nga và Belarus nhằm phản ứng 
chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva.

(Theo VOV.VN)

Xuất khẩu của Belarus thiệt hại 16 - 18 tỷ USD/năm  
vì đòn trừng phạt của phương Tây

Trạm khí nén Yamal-Europe ở Slonim thuộc vùng 
Grodno, Belarus.                                     Ảnh: TASS/TTXVN

Thống đốc tỉnh Kharkov Oleh 
Sinegubov ngày 16.5 thông báo các đơn 
vị Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ra 
khỏi ngoại ô thành phố lớn thứ hai đất 
nước và tiến quân tới sát biên giới Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng công 
bố hình ảnh cho thấy một đơn vị quân 
đội Ukraine đứng cạnh cột mốc biên giới 
với Nga tại Kharkov. Trên Facebook, cơ 
quan này cho hay Tiểu đoàn 227 thuộc 
Lữ đoàn 127 quân đội Ukraine đã áp sát 

biên giới Nga, cùng dòng chữ “Cùng 
nhau tới chiến thắng”.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine 
không nói rõ có bao nhiêu binh sĩ đã tới 
sát lãnh thổ Nga và đang tác chiến ở khu 
vực biên giới nào.

Nga chưa bình luận về thông tin. 
Phía Ukraine gần đây liên tục tuyên bố 
phản công, đẩy lùi lực lượng Nga ra 
khỏi Kharkov.

(Theo VnExpress.net)

Ukraine tuyên bố truy kích lực lượng Nga  
tới biên giới

 Quân đội Ukraine tại Kharkov đứng cạnh cột mốc 
biên giới với Nga trong ảnh được Bộ Quốc phòng 
Ukraine công bố.               Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

 Nhà chức trách Indonesia ngày 16.5 
cho biết 15 người đã thiệt mạng và 16 người 
khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở 
tỉnh Đông Java, miền Tây Indonesia.

Văn phòng tìm kiếm và cứu hộ 
tỉnh Đông Java cho biết vụ tai nạn xảy 
ra tại một con đường thu phí ở huyện 
Mojokerto ngày 16.5 khi chiếc xe buýt 
đâm vào cột biển báo giao thông đặt ở 
bên đường.
 Nhà chức trách Peru ngày 15.5 cho 

biết có ít nhất 11 người thiệt mạng và 
34 người khác bị thương trong một vụ 
tai nạn xe buýt rơi xuống một khe núi ở 
nước này. Trong số nạn nhân thiệt mạng 
có 2 trẻ em.

Vụ tai nạn xảy ra tại vùng Ancash, 
phía Bắc thủ đô Lima của Peru. Theo Cơ 
quan bảo vệ dân sự của nước này, chiếc 
xe buýt trên đang trên đường từ vùng La 
Libertad phía Bắc Peru tới Lima thì bị lật 
và rơi xuống khe núi.    (Theo Vietnam+)

Tai nạn xe buýt ở 
Indonesia và Peru,   
26 người thiệt mạng

  Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn 
Quốc cho biết ngày 16.5, các quan chức của 
Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm thảo 
luận về tình hình dịch Covid-19 tại Triều Tiên.
 Quân đội Nga đang phong tỏa nhà 

máy thép Azovstal ở Mariupol sẽ cho phép 
binh sĩ Ukraine bị thương được sơ tán tới  
TP Novoazovsk cách đó 40 km.
 Chuyến bay thương mại đầu tiên sau 

gần 6 năm đã cất cánh tại thủ đô Sanaa của 
Yemen vào ngày 16.5, đánh dấu một bước 
tiến quan trọng trong tiến trình hòa bình tại 
quốc gia Trung Đông.
 Mỹ đã loại Tổ chức ly khai xứ Basque 

ETA, giáo phái Aum Shinrikyo, nhóm Do Thái 
cực đoan Kahane Kach, 2 nhóm Hồi giáo 
từng hoạt động ở Israel, Palestine và Ai Cập 
ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố.
 Đã có 1 người thiệt mạng và 2 người 

bị thương nặng trong vụ trực thăng gặp 
nạn ngày 16.5 tại thành phố duyên hải 
Geoje, miền Nam Hàn Quốc.
 Ngày 15.5, một vụ nổ súng đã xảy 

ra tại nhà thờ Geneva Presbyterian ở bang 
California, miền Tây nước Mỹ, khiến 1 người 
thiệt mạng và 5 người bị thương.

(Theo TTXVN)


