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Nhận thức đúng, phát huy trách nhiệm
trong phát triển đảng viên
Đó là vấn đề quan trọng đặt ra từ Hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2022 - 2025
do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức ngày 13.6. u 3

Các đại biểu dự
Hội nghị. Ảnh: N.M

NGÀY HỘI VH-TT MIỀN BIỂN TP QUY NHƠN NĂM 2022:

Sôi nổi, đậm đà bản sắc

DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM
PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025:

Sẵn sàng cung cấp
vật liệu cho dự án
u5

l

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Ngày hội VH-TT miền biển
TP Quy Nhơn lần thứ XV - năm 2022 đã khép lại với nhiều
ấn tượng đẹp. u 6

l
l
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Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng
huấn luyện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 7
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Vận chuyển đất gây ô nhiễm môi trường
u4
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DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN AN LÃO NĂM 2022:

Thực binh bắn đạn thật cho Đại đội
Bộ binh 1 và lực lượng dân quân cơ động

Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh và đại biểu tặng quà, động viên các lực lượng tham gia
diễn tập thực binh có bắn đạn thật. 			
Ảnh: H.P
(BĐ) - Sáng 13.6, tại thao
trường của Sư đoàn Bộ binh 31
(thuộc Quân đoàn 3, đóng tại
xã Phước Thành, huyện Tuy
Phước), huyện An Lão tổ chức
diễn tập thực binh có bắn đạn
thật cho Đại đội Bộ binh 1 (Tiểu
đoàn bộ binh 157) và lực lượng
dân quân cơ động của huyện.
Đây là một trong những nội
dung của cuộc diễn tập khu
vực phòng thủ huyện An Lão
năm 2022. Dự theo dõi, chỉ đạo
cuộc diễn tập có các đồng chí:
Đại tá Trần Thanh Hải - Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ
huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó
trưởng ban Thường trực Ban

chỉ đạo diễn tập tỉnh; Huỳnh
Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND
tỉnh; đại tá Nguyễn Minh Hiến Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Cuộc diễn tập thực binh có
đề mục “Đại đội Bộ binh vận
động tập kích” và được chia làm
2 giai đoạn: Chuẩn bị chiến đấu
và thực hành chiến đấu. Riêng
giai đoạn thực hành chiến đấu
được chia làm 4 vấn đề huấn
luyện gồm: Cơ động lực lượng
triển khai đội hình chiến đấu;
thực hành tiến công; đánh địch
co cụm và kết thúc trận đánh.
Quá trình diễn tập, các lực
lượng đã tổ chức hỏa lực thành
3 giai đoạn: Cơ động lực lượng;

thực hành xung phong và kết
thúc trận đánh.
Trong điều kiện nắng nóng
khắc nghiệt, nhưng nhờ làm
tốt công tác chuẩn bị, lực lượng
trong khung tập huyện An Lão
đã thực hiện thuần thục yếu
lĩnh động tác, làm chủ vũ khí
trang bị; vận dụng tốt các hình
thức kỹ thuật, chiến thuật, tiêu
diệt được mục tiêu; bảo đảm an
toàn tuyệt đối về người và vũ
khí trang bị.
Phát biểu rút kinh nghiệm
cuộc diễn tập thực binh, đại
tá Trần Thanh Hải - Chỉ huy
trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó
trưởng ban Thường trực Ban chỉ
đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao
nỗ lực khung tập huyện An Lão;
các nội dung thực binh được
chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai
thực hiện đúng kịch bản, khoa
học, bảo đảm an toàn trong thực
binh có bắn đạn thật. Đồng chí
Phó trưởng ban Thường trực
Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh cũng
đề nghị huyện An Lão tổ chức
rút kinh nghiệm cho khung tập
để phát huy ưu điểm, khắc phục
các khâu yếu, mặt yếu; kiểm tra
toàn diện lại vũ khí trang bị kỹ
thuật trong biên chế và thao
trường, bãi tập để bàn giao lại
cho Sư đoàn Bộ binh 31 theo
đúng quy định.
HỒNG PHÚC

TX HOÀI NHƠN:

Tôn vinh 28 gia đình, 115 cá nhân tiêu biểu
hiến máu tình nguyện
Ngày 13.6, Ban Chỉ đạo vận
động hiến máu tình nguyện TX
Hoài Nhơn tổ chức hội nghị
tôn vinh, khen thưởng các tập
thể, gia đình, cá nhân hiến máu
tình nguyện tiêu biểu lần thứ
XI năm 2022.
Trong những năm qua,
phong trào hiến máu tình
nguyện ở TX Hoài Nhơn đã lan
tỏa khắp các địa phương, cơ
quan, đơn vị và nhận được sự
ủng hộ nhiệt tình của các tầng
lớp nhân dân. Cụ thể, năm 2021,
thị xã vận động được hơn 2.000
người tham gia hiến máu tình
nguyện, tiếp nhận 1.168 đơn
vị máu; 6 tháng đầu năm 2022,
đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình
nguyện với hơn 1.000 người tham
gia, tiếp nhận 589 đơn vị máu.
Số lượng máu tiếp nhận đã góp
phần không nhỏ trong việc cấp
cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Ảnh: ÁNH NGUYỆT
Phát biểu tại Hội nghị, lãnh
đạo Hội CTĐ tỉnh và UBND TX
Hoài Nhơn đã biểu dương và
ghi nhận thành tích các tập thể,
cá nhân và gia đình trong tham
gia hiến máu tình nguyện; mong
muốn thời gian tới, các cá nhân,
gia đình tiếp tục tuyên truyền,
vận động người thân và nhân
dân tham gia hiến máu tình
nguyện; triển khai tốt các hoạt

động của Chương trình “Hành
trình đỏ”.
Dịp này, 28 gia đình, 115
cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào hiến máu tình
nguyện được tôn vinh (ảnh).
UBND thị xã cũng khen thưởng
5 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu
trong phong trào hiến máu và
vận động hiến máu tình nguyện.
ÁNH NGUYỆT

l Trường Chính trị tỉnh tổ
chức lễ khai giảng lớp Trung
cấp lý luận Chính trị - Hành
chính khóa 10 (2022 - 2023),
hệ không tập trung, ngày 13.6.
Tham gia lớp học có 75 học
viên là cán bộ, công chức, viên
chức cấp tỉnh, huyện, thị xã,
thành phố, cấp cơ sở; cán bộ
các DN và cơ quan Trung ương
đóng tại địa bàn tỉnh.
DƯƠNG LINH

l Chiều 13.6, tại xã Bình
Tường, Hội LHPN huyện Tây Sơn
phối hợp với CA huyện tổ chức
Hội thi “Phụ nữ với an toàn giao
thông”, có 3 đội thuộc các chi hội
phụ nữ thôn Hòa Sơn, Hòa Hiệp
và Hòa Trung (xã Bình Tường)
tham gia. Các đội trải qua 3 phần
thi: Chào hỏi, xử lý tình huống và
tiểu phẩm. Kết quả, Ban tổ chức
trao giải nhất cho đội thôn Hòa
Trung. TÍN TRỌNG

TIN VẮN
l UBND tỉnh đồng ý chủ
trương giao Ban ATGT tỉnh thực
hiện đầu tư công trình lắp đặt
hệ thống camera giám sát, xử
lý vi phạm về ATGT và ANTT tại
nút giao ngã 3 giữa đường Hùng
Vương (QL 19) và đường Điện Biên
Phủ, TP Quy Nhơn, với tổng kinh
phí không quá 2,8 tỷ đồng. Nguồn
kinh phí thực hiện, sử dụng trong
dự toán năm 2022 đã giao cho
Ban ATGT tỉnh. PHẠM PHƯƠNG
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Bình Định

Từ tháng 6 đến tháng 9, toàn tỉnh
triển khai tiêm vắc xin mũi 4
(BĐ) - Theo Kế hoạch tổ
chức tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 mũi nhắc lại lần 2
(mũi 4) trên địa bàn tỉnh Bình
Định năm 2022, từ tháng 6 đến
tháng 9, người từ 50 tuổi trở
lên; người từ 18 tuổi trở lên có
suy giảm miễn dịch từ thể vừa
đến thể nặng; người từ 18 tuổi
trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao
phơi nhiễm với Covid-19 như
nhân viên y tế, cán bộ tuyến
đầu, công nhân, người làm việc
ở các khu công nghiệp; các đối
tượng khác theo yêu cầu phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh sẽ được tiêm vắc xin
phòng Covid-19 mũi 4.
Công tác tiêm chủng phải
đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ

lệ sử dụng vắc xin cho người
trong độ tuổi tiêm chủng được
tiêm vắc xin phòng Covid-19
mũi nhắc lần 2 (mũi 4) đạt trên
90%. Công tác tiêm chủng thực
hiện đúng quy trình, quy định
về tiêm chủng, đảm bảo an toàn
tiêm chủng khi sử dụng vắc xin
phòng Covid-19.
Trong đợt tiêm chủng lần
này, sử dụng vắc xin Pfizer,
Moderna, Astrazeneca; vắc xin
cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc
lại lần 1). Khoảng cách giữa các
mũi tiêm ít nhất là 4 tháng sau
tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1).
Đối với người đã mắc Covid-19
sau tiêm mũi 3, tiêm mũi 4 sau
3 tháng kể từ khi mắc Covid-19.
ĐỖ THẢO

Bàn giao 6 nhà “Đại đoàn kết”
cho người nghèo huyện An Lão

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho
hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Ảnh: MTTQ huyện An Lão
(BĐ) - Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện An Lão đã tổ chức
nghiệm thu, bàn giao nhà “Đại
đoàn kết” cho 5 hộ có hoàn
cảnh khó khăn về nhà ở trên
địa bàn các xã An Hòa, An Tân,
An Hưng, An Trung và thị trấn
An Lão với mức hỗ trợ 50 triệu
đồng/hộ. Tổng số tiền hỗ trợ là
250 triệu đồng do Tổng Công ty
Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà
nước ủng hộ thông qua Quỹ Vì
người nghèo tỉnh.
Từ nguồn Quỹ Cứu trợ
huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện An Lão cũng hỗ trợ 40
triệu đồng cho một hộ có nhà

bị cháy (ở xã An Trung) để xây
dựng lại nhà ở.
Theo kế hoạch, năm 2022,
huyện An Lão triển khai hỗ trợ
20 hộ nghèo khó khăn về nhà ở
xây nhà “Đại đoàn kết”. Hiện tại,
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
An Lão tiếp tục phân bổ hỗ trợ 14
nhà còn lại cho các địa phương.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã,
thị trấn sẽ rà soát, gửi danh sách
hộ đủ điều kiện hỗ trợ về nhà
ở cho Ủy ban MTTQ huyện để
kiểm tra thực tế và thống nhất
hỗ trợ cho các trường hợp thật
sự khó khăn, đủ điều kiện hỗ trợ
theo quy định.
AN PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH FAN:

Đầu tư 6,81 tỷ đồng xây dựng
xưởng sản xuất ba lô xuất khẩu
tại Cụm công nghiệp Tà Súc
(BĐ) - UBND tỉnh vừa chấp
thuận chủ trương đầu tư đồng
thời chấp thuận Công ty TNHH
FAN là nhà đầu tư thực hiện
dự án xưởng sản xuất ba lô
xuất khẩu tại Cụm công nghiệp
(CCN) Tà Súc (giai đoạn 2) thuộc
địa bàn xã Vĩnh Quang, huyện
Vĩnh Thạnh. Xưởng sản xuất
được xây dựng trên diện tích
2,7 ha, công suất thiết kế 153.400
sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư
6,81 tỷ đồng. Dự kiến đến quý
IV/2023, dự án sẽ hoàn thành và
đi vào hoạt động.
Theo UBND huyện Vĩnh
Thạnh, CCN Tà Súc (giai đoạn 2)
được UBND tỉnh phê duyệt thiết

kế quy hoạch chi tiết xây dựng
tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích hơn
16 ha, trong đó diện tích đất xây
dựng cơ sở sản xuất 10,8 ha,
diện tích còn lại được sử dụng
để trồng cây xanh, xây dựng
đường giao thông và các công
trình công cộng. Hiện đang có
6 DN thực hiện các dự án đầu
tư sản xuất, kinh doanh gạch,
ngói theo công nghệ lò nung
Hoffman; chế biến và bảo quản
gỗ; xưởng sửa xe ô tô trên tổng
diện tích hơn 8 ha.
Với việc Công ty TNHH FAN
đầu tư dự án xưởng sản xuất ba
lô xuất khẩu, CCN Tà Súc giai
đoạn 2 sẽ được lấp đầy. TIẾN SỸ

Bình Định
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Nhận thức đúng, phát huy trách nhiệm
trong phát triển đảng viên
Đó là vấn đề quan trọng đặt ra từ Hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên
giai đoạn 2022 - 2025 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức ngày 13.6.

l “Các cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo những tổ chức đảng có tỷ
lệ kết nạp đảng viên thấp, chưa kết nạp được đảng viên. Cần chấn
chỉnh những hạn chế, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số
lượng, xem nhẹ chất lượng. Bên cạnh đó, chỉ đạo nâng cao sinh
hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng bộ, tăng cường quản
lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa, chú
trọng hiệu quả việc phân công đảng viên, phụ trách hộ gia đình…”.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy NGUYỄN GIỜ
l “Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong
công chức, viên chức, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập trung
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong Khối về công
tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục kết nạp”.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU HÒA

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.				
Dự Hội nghị có đồng chí
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Phi
Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh; các đồng chí
trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Có xu hướng giảm

Từ năm 2016 đến tháng
5.2022, trung tâm chính trị cấp
huyện và cấp ủy có thẩm quyền
mở 283 lớp bồi dưỡng nhận thức
về Đảng cho 23.828 quần chúng
ưu tú, kết nạp được 16.252 đảng
viên mới. Trong đó, đảng viên
trong độ tuổi thanh niên bình
quân đạt 71,1%.
Theo Phó trưởng ban thường
trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm
Vĩnh Thái, các cấp ủy trong tỉnh
đã coi trọng công tác phát triển
đảng viên, nắm chắc nguồn kết
nạp, xây dựng kế hoạch cụ thể để
bồi dưỡng kết nạp. Tăng cường
công tác giáo dục chính trị tư
tưởng cho quần chúng, trang bị
nhận thức, sự hiểu biết về mục
tiêu, lý tưởng của Đảng, định
hướng cho quần chúng động cơ
phấn đấu vào Đảng đúng đắn.
Đồng thời, chú trọng lựa
chọn quần chúng tiêu biểu, đủ
tiêu chuẩn để phát triển đảng
nhằm nâng cao chất lượng đảng

viên mới. Số đảng viên mới
được kết nạp là nữ, trẻ, trình
độ đại học ngày càng nhiều, góp
phần nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của các tổ
chức cơ sở đảng và chất lượng
đội ngũ cán bộ, đảng viên trong
toàn tỉnh.
Tuy nhiên, số lượng đảng
viên mới kết nạp chưa tương
xứng với nguồn quần chúng ưu
tú. Tỷ lệ đảng viên kết nạp mới
trên tổng số đảng viên những
năm gần đây có xu hướng giảm.
Cụ thể, tỷ lệ này của năm 2017
là 4,4%, năm 2018 là 4,3%, năm
2019 là 3,6%, năm 2020 là 2,8%
và năm 2021 là 3,1%.
Công tác phát triển đảng ở
hầu hết các địa phương khu vực
đồng bằng chưa tương xứng với
quy mô dân số. Việc tạo nguồn
phát triển đảng gặp khó khăn,
nhất là ở khu vực nông thôn,
đô thị, trong các DN ngoài nhà
nước. Cơ cấu đảng viên mới
chưa hợp lý, số đảng viên là
chủ DN, công nhân, người lao
động trong DN còn khá ít, không
tương xứng với sự phát triển của
lực lượng này trên địa bàn tỉnh.
Có nhiều nguyên nhân dẫn
đến những hạn chế. Song, chủ
yếu là một số cấp ủy, tổ chức
đảng chưa quan tâm đúng mức

ĐÍNH CHÍNH
Báo Bình Định số ra ngày 9.6,
trên trang 2, tại bản tin “TS Nguyễn
Thị Như Tú tái đắc cử Chủ tịch hội
Điều dưỡng Bình Định”, do nguồn
thông tin cung cấp từ Hội Điều
dưỡng tỉnh Bình Định có sự nhầm
lẫn, dẫn đến có chi tiết và số liệu
chưa chính xác: “Theo đó, Hội có
1 đề tài cấp viện/bộ; 8 đề tài cấp
tỉnh…”. Nay xin đính chính là:
“Theo đó, Hội có 1 đề tài cấp viện;
4 đề tài cấp tỉnh…”.
Báo Bình Định xin lỗi bạn đọc.
B.B.Đ

Ảnh: N.M
đến công tác tạo nguồn, phát
triển đảng viên; việc chỉ đạo, đôn
đốc công tác phát triển đảng viên
thiếu quyết liệt, sâu sát; công tác
tuyên truyền, giáo dục thế hệ
trẻ một số nơi còn coi nhẹ, chưa
tạo được động lực phấn đấu cho
quần chúng.

Thực hiện tốt
nhiều khâu, nhiều bước

Phát biểu chỉ đạo tại Hội
nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc
Dũng nhấn mạnh: Kết nạp đảng
viên là nhiệm vụ quan trọng,
thường xuyên, có tính quy luật
trong công tác xây dựng Đảng,
trong quá trình phát triển tổ chức
và hoạt động lãnh đạo của Đảng
ta. Nếu không làm tốt công tác
này, Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ,
giảm sút năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu.
Bí thư Tỉnh ủy nhắc đến lời
căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh: “Nếu Đảng ta không biết
chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí
mới thì đâu có như ngày nay”.
Người vạch rõ tính tất yếu, yêu
cầu, phương châm, phương pháp
của công tác phát triển đảng là:
“Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng
nề nhưng rất vẻ vang… Đảng
phải phát triển tổ chức của mình
một cách thận trọng, vững chắc

l “Đối với kế hoạch phát triển đảng viên của cấp ủy cơ
sở, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu phải có sự phân công
nhiệm vụ cụ thể, dự kiến thời gian, lộ trình thực hiện từng
hồ sơ đề nghị kết nạp. Lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp
đảng viên làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với
tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu cấp
ủy, cơ quan, đơn vị”.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn ĐẶNG MẠNH CƯỜNG
l “Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đổi mới, nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo
đức lối sống cho cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, ĐVTN qua nhiều
hoạt động, chương trình, củng cố niềm tin của tuổi trẻ vào
sự lãnh đạo của Đảng, hình thành mục tiêu, động cơ phấn
đấu trở thành đảng viên”.
Bí thư Tỉnh đoàn HÀ DUY TRUNG
và rộng rãi trong quần chúng”.
Người đứng đầu Đảng bộ
tỉnh chỉ đạo: Các cấp ủy tiếp
tục nâng cao nhận thức, trách
nhiệm trong công tác phát triển
đảng viên, tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện nghiêm túc,
hiệu quả các chỉ thị, kết luận của
Trung ương, của Tỉnh ủy về công
tác phát triển đảng viên, đặc biệt
thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ V, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XIII sẽ ban
hành trong thời gian tới.
Cần phải thực hiện tốt nhiều
khâu, nhiều bước theo quy trình
chặt chẽ, nghiêm túc: Từ tuyên
truyền, giáo dục, tạo nguồn,
bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ
đảng viên dự bị trở thành đảng
viên chính thức, trong đó khâu
tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng
kết nạp đảng có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng.
“Các cấp ủy phải xây dựng

kế hoạch, khảo sát nguồn và
giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên
cụ thể cho các tổ chức đảng trực
thuộc ngay từ đầu năm; phân
công cấp ủy viên, đảng viên,
các đoàn thể theo dõi, giúp đỡ
và giao chỉ tiêu cụ thể về phát
triển đảng viên cho từng chi bộ.
Chú trọng phát triển đảng viên
là nữ, ĐVTN, trí thức, quân nhân
dự bị, dân quân tự vệ, HSSV và
công nhân lao động trong các
đơn vị kinh tế tư nhân”, Bí thư
Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Định kỳ hằng năm, các cấp ủy
kiểm tra, giám sát việc thực hiện
công tác phát triển đảng viên ở
các tổ chức đảng trực thuộc. Kịp
thời biểu dương, khen thưởng,
đồng thời chấn chỉnh những hạn
chế, khuyết điểm của các tổ chức
đảng, đảng viên, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm trong
công tác phát triển đảng viên.
NGUYỄN MUỘI

VASEP tặng quà cho học sinh tại Tam Quan Bắc
(BĐ) - Chiều 13.6, Hiệp hội Chế
biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(VASEP) phối hợp chính quyền phường
Tam Quan Bắc, Trường THCS Tam Quan
Bắc (phường Tam Quan Bắc, TX Hoài
Nhơn) tặng 1.500 cuốn vở cho con em
ngư dân TX Hoài Nhơn (ảnh).
Theo đó, VASEP phối hợp với
Trường THCS Tam Quan Bắc tặng các
tập vở được in các nội dung liên quan
tới thực thi Luật Thủy sản 2017 và chống
khai thác IUU, nhằm mục đích nâng cao
ý thức, nhận thức cho con em ngư dân.
Đồng thời, mong muốn từ hệ thống giáo
dục của địa phương tạo thêm một kênh

Ảnh: THU DỊU
tuyên truyền cho ngư dân về chống khai
thác IUU.
Hoạt động này trong khuôn khổ
chương trình công tác của VASEP tại

Bình Định trong 2 ngày 1314.6. Đồng thời, để chuẩn bị
tốt cho Hội nghị đối thoại
“Kiểm soát IUU và kết nối
ngư dân - cơ sở thu mua DN và địa phương” vào sáng
14.6, ngày 13.6, đoàn công
tác của VASEP có buổi làm
việc với Chi cục Thủy sản
Bình Định, Công ty CP Thủy
sản Bình Định và Ban quản lý
Cảng cá Tam Quan về những thuận lợi,
khó khăn trong thực thi Luật Thủy sản
2017 và chống khai thác IUU.
THU DỊU

4

TÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

THỨ BA, 14.6.2022

bandocbaobd@gmail.com

TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Vận chuyển đất gây ô nhiễm môi trường

Theo phản ánh của người dân thôn 3 (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn), thời gian qua, Công ty TNHH Xây dựng Thuận
Đức lấy đất phục vụ thi công công trình giao thông kết nối trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển (phía Tây đầm
Thị Nại) gây ô nhiễm môi trường khu dân cư.

Để làm rõ phản ánh của
người dân, phóng viên Báo Bình
Định đã đến hiện trường. Theo
quan sát, tại mỏ đất số 174A Núi
Chà Rây, thuộc thôn Tráng Long
(xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn), có
nhiều xe cơ giới lớn thay phiên
khai thác, lấy đất. Quá trình
vận chuyển đất đi qua thôn 3,
xã Bình Nghi, các phương tiện
gây ô nhiễm môi trường, khiến
nhiều người dân bức xúc.
Qua ghi nhận của phóng
viên, nhiều hộ dân gần đường
vận chuyển đất luôn sống trong
cảnh ô nhiễm khi bụi liên tục
bay vào nhà, bám đầy vào cửa
kính, bàn ghế, cây cối… Dù lau
dọn thường xuyên thì chỉ một
thời gian ngắn, bụi bẩn lại bám
như cũ; nhiều hộ dân thường
xuyên đóng kín cửa, hạn chế
ra ngoài.
Đáng nói hơn, xe tải hoạt
động không đúng thời gian quy
định, có những hôm làm tới
đêm khuya, ảnh hưởng rất lớn
đến đời sống, sinh hoạt của các
hộ dân sinh sống xung quanh.
Ông Đặng Hữu Quốc (người
dân thôn 3, xã Bình Nghi) cho
biết: “Nhà thầu cũng thường
xuyên cho người tưới nước trên
đường, nhưng tần suất tưới
nước rất ít, có hôm lại không
tưới nước, vì thế khi trời có
gió mạnh, bụi bay quật vào
trong nhà”.
Trong sáng 13.6, nhiều
hộ dân sinh sống tại khu vực

Tặng quà cho
trường tiểu học

Sáng 13.6, Đoàn Thanh niên
CA tỉnh đã đi thăm và tặng
quà cho 5 trường tiểu học:
Hoài Châu, Hoài Châu Bắc,
Hoài Hương (TX Hoài Nhơn),
Cát Khánh, Cát Thành (huyện
Phù Cát).
Đoàn đã tặng 25 suất quà
cho 25 học sinh giỏi (500 nghìn
đồng/suất); hỗ trợ 5 máy lọc
nước (trị giá 5 triệu đồng/
máy), 5 tủ sách (10 triệu đồng/
tủ) cho 5 trường tiểu học. Đây
là một trong những hoạt động
của Đoàn Thanh niên CA tỉnh
nhân tháng Hành động vì trẻ
em 2022.
T.LONG

Cầm ô tô
rồi lén lấy lại
Nhiều người dân tại thôn 3 (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) chặn đường không cho xe vào lấy đất trong mỏ đất Núi Chà Rây phục
vụ dự án vào sáng 13.6.
Ảnh: C.H
xung quanh đường vận chuyển
đất từ mỏ đi ra tuyến QL 19
đã phản ứng bằng cách chặn
đường, không cho xe di chuyển.
Ông Hồ Văn Đi (cũng ở thôn 3)
cho rằng, việc người dân chặn
đường không cho xe chạy là sai;
nhưng vì quá bức xúc nên buộc
phải làm vậy, bởi phía Công ty
vận chuyển đất thường xuyên
“hứa lèo”, không khắc phục
ô nhiễm.
Theo Ban Quản lý Dự án
giao thông (BQL) tỉnh, mỏ đất
số 174A Núi Chà Rây do Công
ty TNHH Xây dựng Thuận

Đức khai thác, lấy đất phục
vụ công trình giao thông kết
nối trung tâm TX An Nhơn
đến đường ven biển (phía Tây
đầm Thị Nại); do BQL làm chủ
đầu tư. Quá trình khai thác,
vận chuyển có gây bụi bặm, ô
nhiễm môi trường; BQL đã làm
việc với các hộ dân, nhiều lần
giải quyết thấu đáo.
Sáng 13.6, khâu phân công
tài xế có trục trặc, “quên” tưới
nước trên đường vận chuyển,
nên người dân bức xúc chặn
đường, không cho xe di chuyển.
BQL và Công ty đã đối thoại

với người dân; hứa sẽ thường
xuyên tưới nước, vệ sinh đường
sá, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Kết quả, nhiều hộ dân đồng
thuận và không chặn đường
nữa. BQL cũng yêu cầu Công
ty thực hiện đúng quy định về
giờ giấc hoạt động.
BQL cũng cho biết, đây là
công trình trọng điểm, góp phần
quan trọng vào phát triển KTXH của tỉnh. Thời gian tới, BQL
sẽ tăng cường công tác quản lý,
công tác phối hợp để đảm bảo
thi công an toàn và bảo vệ môi
trường.
CHƯƠNG HIẾU

Chú trọng phòng cháy tại các cơ sở
kinh doanh dịch vụ, lưu trú
Thời điểm hiện nay, lượng
khách du lịch đến tham quan,
du lịch trên địa bàn tỉnh ta
khá đông. Theo thống kê của
UBND tỉnh, từ đầu năm đến
nay, toàn tỉnh đón gần 1,8 triệu
lượt khách du lịch. Để đảm bảo
an toàn cho du khách, khâu
PCCC&CNCH tại các điểm du
lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ,
lưu trú là rất quan trọng.
Đại tá Nguyễn Văn Long,
Trưởng Phòng Cảnh sát
PCCC&CNCH (CA tỉnh), cho
biết: Các loại hình lưu trú như
khách sạn, nhà nghỉ tư nhân,
các homestay có dạng nhà ống,
nhà cao tầng được cơ quan chức
năng thẩm duyệt, nghiệm thu
từ nhiều năm trước. Tuy nhiên,
với các tiêu chuẩn hiện hành về
PCCC thì các cơ sở này chưa
đáp ứng được.
Bên cạnh đó, qua kiểm
tra, một số cơ sở kinh doanh,
dịch vụ lưu trú có một số sai
phạm về lối thoát nạn, lắp đặt
hệ thống báo cháy, chữa cháy.
Không trang bị hoặc trang bị
không đầy đủ các bình chữa
cháy, nội quy tiêu lệnh PCCC;
không bố trí các đèn chiếu

Bình Định

Lực lượng cảnh sát PCCC kiểm tra việc trang bị các phương tiện chữa cháy tại một
cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP Quy Nhơn.
Ảnh: G.N
sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát
nạn. Một số công trình thiết kế
mạng điện không tính hết các
phụ tải phát sinh khi chuyển
đổi mục đích từ nhà ở riêng lẻ
sang kinh doanh, dịch vụ lưu
trú, homestay, dẫn đến quá tải,
dễ phát sinh cháy, nổ.
Cùng với đó, ý thức về công
tác PCCC của một số chủ đơn
vị và nhân viên làm việc tại các
cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu
trú còn hạn chế. Cố tình phớt

lờ những yêu cầu của cơ quan
chức năng về khắc phục các tồn
tại, bất cập PCCC. Do vậy, khi
có sự cố cháy, nổ xảy ra, việc
xử lý các tình huống từ đầu rất
lúng túng.
Để đảm bảo an toàn
PCCC&CNCH đối với các cơ
sở kinh doanh, dịch vụ, lưu
trú, khách sạn... việc tuyên
truyền, phổ biến pháp luật,
kiến thức về PCCC là rất quan
trọng. Cùng với đó, các chủ cơ

sở cần quan tâm niêm yết nội
quy PCCC, biển cấm lửa, tiêu
lệnh chữa cháy tại những nơi
có nguy cơ dễ xảy ra cháy, nổ.
Đầu tư lắp đặt hệ thống đèn
chiếu sáng, niêm yết sơ đồ, biển
chỉ dẫn thoát nạn chung cho cả
công trình, cho từng khu vực.
Cùng với đó, các cơ sở cũng
nên bố trí lực lượng, chia ca trực
24/24 để tuần tra, giải quyết kịp
thời khi có sự cố cháy, nổ xảy
ra. Khi xảy ra cháy, nổ cần bình
tĩnh xử lý tình huống, nhanh
chóng cắt điện khu vực cháy,
báo động cho mọi người biết
để kịp thời di chuyển ra ngoài
theo bảng chỉ dẫn thoát nạn.
Khi thoát ra khu vực có khói,
lửa phải dùng mặt nạ phòng
độc hoặc khăn, giẻ mềm thấm
nước để che chắn mặt, cơ thể;
tuyệt đối không núp trong
phòng, nhà vệ sinh rất dễ bị
ngạt khói. Đồng thời, khi phát
hiện có đám cháy gọi điện thoại
báo ngay cho lực lượng cảnh
sát PCCC&CNCH theo số máy
114 và sử dụng trang thiết bị,
phương tiện chữa cháy tại chỗ
để chữa cháy ngay tại thời điểm
xảy ra ban đầu. GIA NGUYỄN

Ngày 13.6, CA TX Hoài
Nhơn cho biết đang xác minh,
xử lý vụ việc theo tố cáo của
ông Nguyễn Thanh Tâm (SN
1974, ở phường Tam Quan Bắc,
TX Hoài Nhơn).
Trong đơn, ông Tâm cho
biết: Ngày 26.4, ông Trần Quốc
Nhất (SN 1977, ở phường Hoài
Thanh, TX Hoài Nhơn) mang
ô tô biển số 77C-198.07 cầm cố
tại tiệm cầm đồ của ông Tâm
để vay 500 triệu đồng. Thời hạn
vay là 1 tháng, nếu quá thời hạn
ông Nhất không trả thì ông
Tâm sẽ có quyền bán chiếc xe.
Từ ngày 26.5, ông Tâm
nhiều lần liên hệ nhưng ông
Nhất không đến như hợp đồng
đã ký. Tối 9.6, ông Tâm để chiếc
ô tô trên tại nhà ở phường Tam
Quan Bắc thì phát hiện chiếc xe
không còn nữa. Ngay sau đó,
ông Tâm nhận tin nhắn từ ông
Nhất với nội dung: “Tui xin lỗi,
tui rất cần xe để có việc, xong
việc tui sẽ xin lỗi bạn”. Ông
Tâm nhiều lần liên hệ xong đến
nay ông Nhất không nghe máy.
N.GIANG

Lò gạch thu mua
vải rẻo để
nung gạch
Ngày 13.6, Phòng cảnh sát
môi trường, CA tỉnh cho biết
vừa phát hiện một lò gạch tại
Cụm công nghiệp Rẫy Ông
Thơ, ở xã Tây An, huyện Tây
Sơn thu mua vải rẻo của một số
cá nhân chở đến bán. Thời điểm
phát hiện, đơn vị thống kê tại
đây có 2.100 kg vải vụn. Đây là
chất thải rắn công nghiệp thông
thường chỉ có đơn vị chức năng
mới được thu mua.
Bước đầu, ông N.V.T., chủ
lò gạch thừa nhận thu mua
số vải rẻo trên để trộn với
một số chất đốt khác dùng để
nung gạch.
Vụ việc đang được cơ quan
chức năng điều tra, xử lý. N.G
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DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025:

Sẵn sàng cung cấp vật liệu cho dự án

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn đi qua tỉnh dự kiến
sẽ cần một lượng đất san lấp, cát, đá xây dựng rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, tỉnh ta đã tích cực chuẩn bị.
Dự án xây dựng công trình
đường bộ cao tốc Bắc - Nam,
phía Đông giai đoạn 2021 - 2025
đoạn đi qua tỉnh Bình Định (gọi
tắt là Dự án) có 3 dự án thành
phần với 3 đoạn tuyến gồm:
đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn,
Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy
Nhơn - Chí Thạnh (Phú Yên) với
chiều dài tổng cộng 118,8 km.
Để đảm bảo Dự án được
khởi công, triển khai đúng tiến
độ kế hoạch đề ra, Bộ GTVT đã
có văn bản gửi các đơn vị, địa
phương, trong đó có Bình Định,
về việc phối hợp triển khai dự
án đoạn đi qua địa bàn. Trong
các nhiệm vụ quan trọng được
lưu ý, có nội dung về điều tra,
khảo sát, kiểm tra các mỏ vật
liệu xây dựng, đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật, trữ lượng, phù hợp
với yêu cầu của Dự án.
Theo thống kê sơ bộ của Sở
TN&MT, Dự án cần khoảng
13,66 triệu m3 đất san lấp; 1,739
triệu m 3 cát xây dựng; 2,95
triệu m3 đá xây dựng. Theo chỉ
đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT
phối hợp với các sở, ngành, địa
phương đã rà soát và tham mưu
bổ sung các khu vực khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông
thường vào quy hoạch, thực
hiện cấp phép khai thác phục
vụ nhu cầu trên địa bàn tỉnh trong đó bao gồm của cả Dự án.
Sở đã khẩn trương rà soát, cung
cấp toàn bộ số liệu nguồn vật
liệu xây dựng (đất, đá, cát) cho
Ban QLDA 2 và 85 (Bộ GTVT) chủ đầu tư dự án. Trên cơ sở số
liệu đó, Sở TN&MT cũng liên
tục làm việc với các chủ đầu tư,
đề nghị xác định rõ những khu
vực mỏ thỏa mãn các điều kiện
phục vụ thi công Dự án. Đây là
cơ sở quan trọng để tỉnh ta lên

UBND tỉnh đang huy động toàn bộ các mỏ vật liệu cung ứng cho dự án giao thông trọng điểm ở địa phương và đảm bảo
cung cấp cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.
Ảnh: HẢI YẾN
kế hoạch, thông báo cụ thể đến
các chủ mỏ phối hợp sẵn sàng
đáp ứng nhu cầu của Dự án.
Nói về vấn đề này, ông Trần
Đình Chương, Phó Giám đốc Sở
TN&MT khẳng định, trữ lượng
các mỏ đất, cát, đá mà tỉnh ta
đã giới thiệu với các chủ đầu tư
Dự án nằm trên địa bàn các địa
phương mà tuyến đường cao
tốc Bắc - Nam đi qua, cơ bản
đáp ứng nhu cầu xây dựng. Phía
chủ đầu tư cũng đã khảo sát
đánh giá, thống nhất lựa chọn
19 mỏ đất, 15 nguồn vật liệu cát
xây dựng, 18 nguồn vật liệu đá
xây dựng và 23 bãi đổ thải. Tuy
nhiên, đến tháng 6.2022, chủ
đầu tư Dự án công bố đá xây
dựng của các mỏ đá ở tỉnh ta
không đảm bảo chất lượng để
sản xuất bê tông nhựa, tư vấn
đang nghiên cứu, mở rộng điều
tra các mỏ đá ở các tỉnh lân cận.

Liên quan vấn đề này, ông
Nguyễn Phi Long, Chủ tịch
UBND tỉnh, cho biết: “Tôi rất lo
lắng khi đoạn đường cao tốc đi
qua tỉnh ta thuộc Dự án dài hơn
118 km, đi qua nhiều địa hình
khác nhau. Chủ đầu tư phải tính
toán rất kỹ lưỡng và công phu
trước thi công, vì lẽ có một số
đoạn đến mùa mưa nhiều khả
năng sẽ ngâm trong nước lũ hơn
1 tuần. Thực tế từ công trình
đường cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng, QL 1 cho thấy, chủ
đầu tư phải sửa chữa, vá đường
liên tục. Do đó, một khi chủ đầu
tư kiểm tra chất lượng vật liệu
xây dựng và khẳng định đá xây
dựng của mỏ ở tỉnh ta không đủ
tiêu chuẩn thì phải có phương
án nhập đá đủ tiêu chuẩn từ nơi
khác về và báo cáo rõ sự việc
lên Bộ GTVT. Tỉnh Bình Định
không chịu trách nhiệm nếu

sau này thiếu vật liệu xây dựng
phục vụ Dự án hoặc đường cao
tốc hư hỏng rồi đổ lỗi do nguyên
vật liệu không đạt chuẩn”.
Cùng với việc giải quyết các
nguồn cung ứng vật liệu đắp
nền đường cho dự án, UBND
tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành,
địa phương công bố minh bạch,
công khai kịp thời giá vật liệu
xây dựng thông thường và
giám sát việc cung ứng vật
liệu xây dựng phục vụ cho dự
án. Hằng tháng, các ngành, địa
phương liên quan bám sát sự
biến động giá cả thị trường của
vật liệu xây dựng phổ thông,
thường xuyên khảo sát, công
bố giá vật liệu xây dựng, kịp
thời đáp ứng yêu cầu của các
đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, nhà
thầu trong quản lý chi phí đầu
tư xây dựng công trình trên địa
bàn tỉnh.
HẢI YẾN

Tìm giải pháp
phát triển tốt
hơn kinh tế biển
Việt Nam
Ngày 12.6 tại TP Tuy Hòa,
UBND tỉnh Phú Yên phối hợp
với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ
TN&MT tổ chức Diễn đàn Phát
triển bền vững kinh tế biển Việt
Nam năm 2022. Diễn đàn có
sự tham dự của các tỉnh, thành
phố có biển trong cả nước. Đại
diện bộ, ngành Trung ương và
các địa phương đã trình bày các
tham luận về tình hình kinh tế
biển, cơ hội và thách thức, giải
pháp và chiến lược phát triển
kinh tế biển trong thời gian tới.
Sau 4 năm triển khai Nghị
quyết 36 về chiến lược phát
triển bền vững kinh tế biển
Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045, các cơ quan
Trung ương đã ban hành nhiều
chương trình, kế hoạch hành
động thực hiện Nghị quyết.
Nhận thức của hệ thống chính
trị và người dân về vị trí, vai trò
của biển đối với phát triển kinh
tế, bảo vệ chủ quyền, an ninh
biên giới quốc gia trên biển
được nâng cao. Kinh tế biển,
các vùng ven biển trở thành
động lực phát triển kinh tế của
đất nước... Tuy nhiên, quy mô
kinh tế biển còn khiêm tốn,
phát triển chưa tương xứng với
tiềm năng, cơ cấu nghề chưa
hợp lý. Diễn đàn được tổ chức
nhằm đánh giá những kết quả
đạt được, những hạn chế, yếu
kém và nguyên nhân trong thực
hiện nhiệm vụ, giải pháp phát
triển các ngành kinh tế biển,
trong đó có 6 ngành kinh tế
biển chủ đạo như đã được nêu
trong Nghị quyết số 36 gồm:
Du lịch và dịch vụ biển; kinh
tế hàng hải; khai thác dầu khí
và các tài nguyên khoáng sản;
nuôi trồng và khai thác thủy
sản; công nghiệp ven biển;
năng lượng tái tạo và các ngành
kinh tế biển mới. (Theo VOV)

NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN PHÙ MỸ:

Thực hiện tốt các gói vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP

10 giờ, khi chúng tôi đến nhà, chị
Nguyễn Thị Mỹ Linh ở thôn Bình Trị
(xã Mỹ Quang) đang tất bật với công việc
tráng bánh tráng. Gia đình chị Linh thuộc
diện hộ cận nghèo, một mình chị phải
nuôi ba đứa con đang tuổi ăn học. Cuộc
sống nhiều khó khăn nên việc mua sắm
trang bị học tập cho các em bị ảnh hưởng.
Cho Linh cho biết: Mới đây, tôi được
Ngân hàng CSXH huyện Phù Mỹ cho
vay 10 triệu đồng, lãi suất 1,2%/năm.
Nhờ đó, tôi đã mua được máy tính phục
vụ việc học của các con. Cháu lớn năm
nay học đại học, cháu nhỏ cũng đã vào
lớp 10; các cháu mong có máy tính học
tập từ mấy năm nay, mà tôi không có
điều kiện mua. Nay được ngân hàng
hỗ trợ vay lãi suất thấp, mua được máy
tính các cháu rất mừng, việc học chắc
chắn sẽ tốt hơn.
Điểm đặc biệt là trước đó, chị Linh
cũng đã được vay 70 triệu đồng, gồm:
40 triệu đồng từ chương trình cho học
sinh - sinh viên (HS - SV) vay để trang
trải chi phí học tập cho các con, 30 triệu
đồng từ chương trình cận nghèo để mở

sẽ ổn định cuộc sống gia
đình trong thời gian tới.
Gần đây, Ngân
hàng CSXH huyện
Phù Mỹ tích cực xúc
tiến chương trình cho
HS-SV vay để mua máy
tính, thiết bị học tập
trực tuyến, trang trải
chi phí học tập; chương
trình cho vay hỗ trợ việc
làm, duy trì và mở rộng
việc làm. Chỉ trong 1
tháng, Ngân hàng đã
Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh ở thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang (Phù Mỹ) được giải ngân hơn 5 tỷ đồng
hỗ trợ vay mua máy tính cho con.
Ảnh: T. TRỌN cho 88 người vay.
Triển khai thực hiện
Nghị quyết 11/NQ-CP
rộng nghề tráng bánh.
Một trường hợp khác là anh Trần Văn của Chính phủ, Ngân hàng CSXH huyện
Quý, ở thôn Tường An (xã Mỹ Quang). Phù Mỹ được phân bổ 8,3 tỷ đồng để thực
Anh Quý cho biết, đợt dịch Covid-19 lần hiện 3 chương trình tín dụng. Trong đó,
thứ 4 bùng phát, anh bị mất việc làm ở TP cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở
Hồ Chí Minh buộc phải về quê. Trái với rộng việc làm 5 tỷ đồng; cho vay đối với
băn khoăn ban đầu, anh được Ngân hàng cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua
CSXH huyện hỗ trợ tối đa để được vay 50 nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây
triệu đồng mua bò về nuôi với hy vọng dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở

theo chính sách về nhà ở xã hội - 3tỷ đồng
và cho HS - SV vay để mua máy tính, thiết
bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí
học tập - 300 triệu đồng.
Ông Phan Phương Trình, Phó Giám
đốc Ngân hàng CSXH huyện Phù Mỹ,
cho biết: Đến nay, Ngân hàng đã giải
ngân gần 8,2 tỷ đồng cho các gói vay.
Ngoài ra, cũng đã cho 12 cơ sở mầm
non ngoài công lập vay giải ngân 1 tỷ
đồng theo chương trình hỗ trợ vượt qua
khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây
ra (hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch
giao). Cùng với việc cho vay các chương
trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQCP, chúng tôi đã đẩy mạnh giải ngân
các chương trình tín dụng chính sách
nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của
người dân trên địa bàn. Doanh số cho
vay 4 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 77,7
tỷ đồng, với hơn 1.989 khách hàng vay
vốn theo nhiều chương trình hỗ trợ tín
dụng; qua đó đã tham gia phát triển
kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần
thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.
THANH TRỌN
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NGÀY HỘI VH-TT MIỀN BIỂN TP QUY NHƠN NĂM 2022:

Sôi nổi, đậm đà bản sắc
Sau 3 ngày tranh tài sôi
nổi, Ngày hội VH-TT miền
biển TP Quy Nhơn lần thứ
XV - năm 2022 đã khép lại
với nhiều ấn tượng đẹp.

“

Ấn tượng đầu tiên trong
thời gian diễn ra Ngày hội,
chính là sự ủng hộ của khán giả.
Qua từng hoạt động văn hóa lẫn
thể thao, phần thi nào cũng thu
hút khá đông khán giả đến xem,
cổ vũ; góp phần khích lệ diễn
viên, VĐV hoàn thành tốt các
nội dung thi.
So kè quyết liệt phải kể đến
nội dung đua thuyền nam trên
biển Quy Nhơn. Từ vòng loại
đến chung kết, rất khó xác định
đội đua về đích đầu tiên vì gần
như các đội đến đích cùng lúc.
VĐV Lê Thanh Thuận, 21 tuổi, ở
thôn Đông, xã đảo Nhơn Châu
(TP Quy Nhơn), cho biết: Chưa
bao giờ các đội thuyền đua lại
“ngang sức ngang tài” như năm
nay. Kết quả dẫu có thắng thua, nhưng tựu chung thành
viên các đội đã có dịp giao lưu,
học hỏi, gắn kết, cùng nhau nỗ
lực vươn khơi, bám biển.
Môn thi bơi thúng nam lần
đầu góp mặt tại Ngày hội đã
đem đến nhiều thú vị cho người
xem. Qua đôi tay khéo léo, cộng
thêm sức bền, các VĐV đã cống
hiến cho người xem những
kỹ năng, tình huống xử lý,
chèo thúng khéo léo trên sóng
nước. Anh Nguyễn Văn Nhựt
(21 tuổi), VĐV bơi thúng của
phường Ghềnh Ráng cho biết:
“Người bơi thúng đòi hỏi phải

Ông Nguyễn Phương Nam,
Phó Chủ tịch UBND TP Quy
Nhơn, nhận xét: Thông qua
các bài thi hùng biện của thí
sinh, du khách và người dân
địa phương có thể hiểu hơn
về tiềm năng du lịch, nét văn
hóa độc đáo của thành phố nói
chung và tỉnh nhà nói riêng.
Đây là cơ hội tốt quảng bá du
lịch để Bình Định đến gần với
người dân cả nước.
Bên cạnh đó, các trò chơi
dân gian, như: đá gà, u quạ,
nhảy bao bố, chèo thuyền trên
cát mang đậm chất dân gian,
tạo không khí sôi động, điểm
nhấn thú vị cho VĐV, thành
viên các đơn vị về tham gia
Ngày hội. Qua từng phần thi,
các diễn viên, thí sinh, VĐV đã
có những trao đổi, giao lưu, học
hỏi bổ ích, nâng cao tình đoàn
kết; người xem có những phút
giây thư thái khi thưởng thức
các tiết mục văn nghệ, văn hóa
đặc sắc.
TRỌNG LỢI

Ngày hội đã góp phần
quảng bá, giới thiệu các giá
trị văn hoá, lịch sử, phong
cảnh thiên nhiên, vẻ đẹp
của thành phố biển và hình
ảnh con người Quy Nhơn Bình Định thân thiện mến
khách, với mục tiêu đưa Quy
Nhơn - Bình Định trở thành
điểm đến du lịch hấp dẫn, ấn
tượng đối với du khách trong
và ngoài nước”.
Ông NGÔ HOÀNG NAM,
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn

Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn trao giải toàn đoàn Ngày hội cho các đơn vị đạt giải. Ảnh: T.LỢI

Ngày hội quy tụ hơn 600 diễn viên, VĐV của 10 đoàn VH&TT
thuộc các xã, phường tuyến biển tham gia, gồm: Nhơn Châu,
Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội, Ghềnh Ráng, Đống Đa, Lê Lợi, Hải
Cảng, Thị Nại và Trần Phú; các VĐV tranh tài ở 16 nội dung VH&TT.
Kết quả, giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Nhơn Châu; phường
Trần Phú và xã Nhơn Hội xếp thứ nhì; xã Nhơn Hải và phường
Ghềnh Ráng xếp thứ ba; các phường Hải Cảng, Thị Nại, Đống Đa,
Lê Lợi và xã Nhơn Lý đạt giải khuyến khích.
có sức khỏe tốt, kỹ năng “đón
bắt con nước” mới có thể chèo
thúng lướt về phía trước và
không để lật thúng. Đây là môn
thi thú vị cho cả người tham gia
và người xem. Hy vọng, Ngày
hội năm sau tôi tiếp tục được
tham gia thi đấu môn thể thao
sôi động này”.
Phần thi ca múa nhạc dân
gian, hùng biện của các đội

cũng để lại nhiều ấn tượng cho
người xem. Các tiết mục dự thi
đã bám sát chủ đề ca ngợi Đảng,
Bác Hồ, quê hương đất nước,
con người Việt Nam; tình yêu
biển, đảo và việc phát triển kinh
tế biển, du lịch biển Quy Nhơn
gắn với bảo vệ môi trường,
chủ quyền biển đảo Việt Nam;
những nét đặc trưng trong đời
sống văn hóa, tinh thần của

cộng đồng cư dân miền biển.
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc
Nhung, phường Ghềnh Ráng
đã thể hiện phần hùng biện khá
tự tin, lưu loát khi giới thiệu
đậm nét văn hóa, du lịch đặc
trưng sẵn có ở địa phương đến
với công chúng. Đó là cảnh đẹp
của khu du lịch biển Bãi Xép,
danh lam thắng cảnh Ghềnh
Ráng, đến các resort, nhà hàng,
khách sạn nghỉ dưỡng, tham
quan du lịch lý tưởng cho du
khách. Đồng thời, nhấn mạnh
tầm quan trọng của chính quyền
thành phố, tỉnh đã có nhiều kế
hoạch, giải pháp trong việc cụ
thể hóa các chương trình, nghị
quyết để phát triển KT-XH tỉnh
nhà… Phần thi của chị nhận
được sự đánh giá cao của ban
giám khảo.

Các nghi lễ của đám cưới Bana K’riêm
Đám cưới truyền thống của người Bana
K’riêm trải qua khá nhiều phân đoạn và
nghi thức khác nhau như: Lễ dạm hỏi, lễ
ông mai, lễ cúng báo tin những người đã
khuất, rồi mới tới lễ cưới. Trong lễ cưới, lại
có nhiều lễ nhỏ khác nhưng quan trọng hơn
cả là lễ rước dâu và lễ cúng cô dâu chú rể
chính thức thành vợ chồng. Trong đám cưới
truyền thống của người Bana K’riêm, cô dâu
đóng vai trò là một chủ thể xuyên suốt, nghi
thức nào cũng có cô dâu; vai trò chủ thể gia
đình trong tương lai của cô dâu thể hiện rõ
nét ngay trong đám cưới.
Nét đẹp của cô dâu Bana được toát lên
ngay từ nghi thức rước dâu. Khác với trang
phục sặc sỡ của các thành viên trong đoàn
rước dâu, cô dâu chỉ được mặc bộ trang
phục cũ, thậm chí là bị rách. Bởi theo quan
niệm của bà con thì mặc như vậy chú rể sẽ
thấy bình thường, như thế thì khi về làm
dâu rồi, trở thành vợ chồng rồi, chú rể sẽ
thấy vợ mình thật đẹp khi mặc những bộ
đồ mới của ngày thường. Điều này giúp
cho quá trình chung sống vợ chồng sau này
được bền chặt hơn. Đây là một trong những
quan niệm khá thú vị của người Bana.
Khi đoàn rước dâu đến nhà chú rể thì
cô dâu phải được thầy cúng làm lễ cô dâu
bước qua cửa, trước khi vào nhà. Khi đoàn
rước nhà gái vào trong nhà sẽ được nhà trai
làm lễ mời trầu nhà gái. Ngay sau đó, cô
dâu tương lai phải thực hiện ngay lễ đi múc
nước và lễ giã gạo.

Ngay sáng sớm hôm sau sẽ
là: Lễ cô dâu chú rể đi xúc cá, lễ
cô dâu chú rể đi lao động làm
rẫy. Đôi vợ chồng mới cưới phải
tiến hành nghi lễ đi xúc cá ngoài
suối. Cô dâu và chú rể phải đem
theo các vật dụng như rổ xúc
cá, giỏ đựng cá và ra một con
suối gần nhà để xúc cá. Đây
được xem là một hoạt động lao
động chung đầu tiên kể từ khi
hai người chính thức thành vợ
chồng. Số cá xúc được xem như
là thành quả lao động đầu tiên
Một cô dâu Bana K’riêm (người đi đầu tiên) thực hiện nghi thức của cặp vợ chồng trẻ.
lấy nước. 				
Ảnh: NGUYỄN VIẾT TUẤN
Ngay sau khi lễ cô dâu chú rể
đi xúc cá kết thúc thì sẽ chuyển
Lễ đi múc nước, cô dâu sẽ phải mang sang lễ cô dâu chú rể đi lao động làm rẫy. Cô
quả bầu khô ra suối múc nước, rồi đem về dâu và chú rể sẽ cùng với bố mẹ và anh em
đổ vào nồi đồng, sau đó nước này sẽ được nhà trai lên rẫy lao động. Đây được xem là
dùng để rót vào các ghè rượu cần, sử dụng hoạt động lao động đầu tiên mà cô dâu cùng
cho các nghi thức tiếp theo. Sau khi lễ đi làm chung với gia đình nhà trai, điều này sẽ
múc nước tiến hành xong, cô dâu sẽ tiến ra giúp cô dâu sớm làm quen và bắt nhịp được
ngoài sân để thực hiện nghi lễ giã gạo. Tiếp với cuộc sống của nhà chồng. Sau khi hoàn
theo sẽ là một số lễ khác như: Lễ uống rượu thành nghi thức này thì tiến trình một đám
cần mừng cô dâu; Lễ cúng rượu mời nhà cưới truyền thống của người Bana K’riêm
gái ăn cơm, Lễ cúng dãy ghè rượu để mời mới chính thức kết thúc.
Ngày nay, đám cưới của đồng bào đã
bà con dòng họ uống; rồi đến nghi lễ quan
trọng nhất là Lễ cúng cô dâu chú rể chính gọn hơn so với trước rất nhiều và tùy điều
thức thành vợ chồng. Đến nghi lễ này thì kiện của hai gia đình mà sẽ tổ chức số lễ
chú rể mới được xuất hiện cùng cô dâu. Sau nhiều hay ít. Nhưng dù thế nào, thì cũng có
nghi lễ này là lễ kêu tên nhận diện họ hàng rất ít đám cưới tổ chức hoàn toàn đầy đủ các
lễ như ngày xưa.
NGUYỄN VIẾT TUẤN
hai bên nhà trai và nhà gái.

GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG
PHƯỜNG BỒNG SƠN LẦN THỨ
XXVII - 2022:

Đội bóng Khu phố 1
đoạt chức vô địch

Chiều 11.6, trên SVĐ Trung
tâm TX Hoài Nhơn đã diễn
ra trận đấu cuối trong khuôn
khổ Giải bóng đá truyền thống
phường Bồng Sơn lần thứ XXVII
năm 2022 giữa 2 đội Khu phố 1
và Khu phố 3.
Sau 90 phút thi đấu, hai đội
hòa nhau với tỷ số 0 - 0; sau đó
đội Khu phố 1 đã xuất sắc giành
ngôi vô địch với tỷ số 5 - 4 sau
những loạt sút penalty.
Trước đó, các đội bóng Khu
phố 6 và Khu phố Thiết Đính Bắc
đồng đoạt giải ba. Ban tổ chức
trao giải thủ môn xuất sắc cho
cầu thủ Nguyễn Văn Quân (đội
Khu phố 1), danh hiệu vua phá
lưới thuộc về cầu thủ Nguyễn
Hậu (đội Khu phố 1 với 6 bàn).
Giải bóng đá Truyền thống
phường Bồng Sơn lần thứ XXVII
khai mạc vào chiều 14.5 thu hút
10 đội bóng trong phường với
hơn 180 VĐV tham gia. Các đội
được chia làm 2 bảng thi đấu
vòng tròn chọn 2 đội nhất, nhì mỗi
bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết
và chung kết. DIỆP BẢO SƯƠNG

Bình Định

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
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Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện
Nâng cao chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt nhằm xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Trong
những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20.12.2012
của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.
Huấn luyện linh hoạt,
bảo đảm chất lượng

Từ phương châm “cơ bản,
thiết thực, vững chắc”, Đảng
ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo
Bộ CHQS tỉnh triển khai công
tác huấn luyện chặt chẽ, thống
nhất đến từng cơ quan, đơn
vị. Đại tá Nguyễn Minh Hiến Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự
tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh,
cho biết: Quá trình huấn luyện
của các cơ quan, đơn vị trong
LLVT tỉnh luôn bám sát nhiệm
vụ trọng tâm, mục tiêu, yêu
cầu huấn luyện; đặc biệt là tập
trung rèn luyện nâng cao khả
năng cơ động, làm chủ vũ khí
trong biên chế.
Khảo sát tại một số đơn
vị trong LLVT tỉnh, chúng tôi
nhận thấy, các đơn vị đều linh
hoạt vận dụng các biện pháp,
coi trọng huấn luyện đồng bộ
cho các đối tượng và chuyên sâu
cho từng ngành chuyên môn.
Trung tá Lê Anh Tuấn, Trung
đoàn trưởng Trung đoàn Bộ
binh 739, bày tỏ: “Trong bất kỳ
điều kiện, hoàn cảnh nào, công
tác huấn luyện luôn được đơn
vị tổ chức khoa học, linh hoạt,
hiệu quả. Bình quân, kết quả
huấn luyện chiến sĩ mới, dự bị
động viên 100% đạt yêu cầu,
trong đó có 70 - 75% khá giỏi
trở lên”.
Tại các địa phương, công
tác huấn luyện dự bị động viên
luôn được quan tâm đúng mức.
Việc tổ chức giao nguồn huấn
luyện, kiểm tra sẵn sàng động
viên quân số đạt hơn 88%. Đồng
thời, tỉnh cũng xuất ngân sách

Các đơn vị trong LLVT tỉnh đều linh hoạt vận dụng các biện pháp, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu cho
các đối tượng. 										 Ảnh: H.P
trên 18 tỷ đồng để đào tạo sĩ
quan dự bị. Đối với dân quân
tự vệ, việc tổ chức huấn luyện
của các địa phương cũng luôn
đúng, đủ nội dung, thời gian
quy định; quân số tham gia đạt
81,5%, chất lượng ngày càng
được nâng lên.
Ngoài ra, các cơ quan, đơn
vị, địa phương còn tập trung
đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống
trường bắn, thao trường huấn
luyện; tích cực nghiên cứu cải
tiến vũ khí trang bị kỹ thuật
để nâng cao chất lượng huấn
luyện. Đến nay, tất cả các địa
phương trong tỉnh đều có thao
trường huấn luyện (tăng 5 địa
phương so với năm 2013).
Đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ
huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho

hay: “Công tác kiểm tra, đánh
giá kết quả, rút kinh nghiệm
trong huấn luyện được Bộ
CHQS tỉnh tiến hành thường
xuyên, sâu sát, kịp thời phát
hiện những vấn đề bất hợp
lý, khâu yếu, mặt yếu để điều
chỉnh, khắc phục. Nhờ đó, kết
quả huấn luyện trong LLVT tỉnh
không ngừng được nâng lên,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nâng
cao trình độ, khả năng sẵn sàng
chiến đấu của quân đội và các
lực lượng”.

Thực hiện “3 thực chất”
trong huấn luyện

Bên cạnh những kết quả đạt
được, quá trình tổ chức triển
khai thực hiện nhiệm vụ huấn
luyện vẫn còn những hạn chế

cần phải kiên quyết khắc phục.
Đó là: Việc quán triệt, triển
khai nhiệm vụ huấn luyện của
một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan,
đơn vị có lúc chưa kịp thời, sâu
sát; chưa có nhiều chủ trương,
biện pháp đột phá để nâng cao
chất lượng huấn luyện, còn
tình trạng giao khoán cho cấp
dưới; việc đổi mới tổ chức và
phương pháp huấn luyện chưa
toàn diện; áp dụng KHCN vào
quản lý, điều hành huấn luyện
còn ít, hiệu quả chưa cao…
Trên cơ sở đó, thời gian tới,
Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị trong
LLVT tỉnh quán triệt, nghiêm
túc thực hiện “3 thực chất”
trong huấn luyện (lên lớp - ôn
luyện - kiểm tra đánh giá kết

Giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Từ việc triển khai toàn diện chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã góp phần nâng
cao ý thức sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong hội viên cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và củng
cố thế trận lòng dân vững chắc.
Mối quan hệ công tác chặt chẽ giữa Bộ
CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh được thể hiện
qua sự chủ động và vận dụng sáng tạo các
hình thức, biện pháp trong phối hợp hoạt
động và tổ chức thực hiện. Hai đơn vị đã
phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận
động cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, hội viên hội
CCB, nhân dân thực hiện thắng lợi đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa
phương. Đặc biệt là các chỉ tiêu nhiệm vụ
quân sự, quốc phòng địa phương đều hoàn
thành với chất lượng cao.
Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Hội
CCB TX An Nhơn, cho biết: “Bằng nhiều
hình thức, các cấp hội CCB trên địa bàn đã
phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tập
trung tuyên truyền vận động nhân dân thực
hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân hằng năm.
Trong 5 năm qua, TX An Nhơn luôn đảm
bảo 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt,
giao, nhận nhanh gọn, an toàn, đúng luật.
Ngoài ra, Hội CCB các cấp trên địa bàn còn
vận động hội viên và các thành viên trong
gia đình tham gia lực lượng dân quân tự
vệ, dự bị động viên, tích cực tham gia huấn
luyện, hội thao, diễn tập, phòng chống thiên
tai, đảm bảo ANTT tại địa phương”.

cơ quan, đơn vị, địa phương
có cách thức tổ chức hiệu quả
chương trình phối hợp. Trọng
tâm nâng cao nhận thức của cán
bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân
dân tham gia xây dựng nền
quốc phòng toàn dân, xây dựng
hệ thống chính trị cơ sở vững
mạnh; thực hiện tốt nội dung,
yêu cầu xây dựng xã, phường,
thị trấn vững mạnh về quân sự,
quốc phòng.
Đại tá Nguyễn Xuân Sơn,
Hội CCB tỉnh và Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho lực lượng làm nhiệm Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh,
vụ ở khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung cho hay: “Với tâm huyết và bề
đoàn Bộ binh 739. 			
Ảnh: X.N dày kinh nghiệm, các thế hệ
CCB đã sát cánh cùng LLVT tỉnh
Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn
chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn diện; giúp đỡ nhân dân sản xuất, nâng cao
thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực đời sống. Thời gian đến, hai đơn vị sẽ tiếp
hiện tốt công tác chính sách hậu phương tục triển khai chương trình phối hợp, bám
quân đội; huy động hơn 3,3 tỷ đồng thực sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương,
hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng
sinh xã hội; xây dựng 111 nhà tình nghĩa, chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động
nhà đồng đội; phối hợp khảo sát, quy tập phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh gắn
163 hài cốt liệt sĩ…
Theo ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch Hội với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
XUÂN NHÂM
CCB tỉnh, tùy theo điều kiện cụ thể, từng

quả thực chất). Chủ trương này
sẽ bao quát toàn bộ quá trình
huấn luyện từ công tác chuẩn bị
đến tổ chức triển khai và kiểm
tra, đánh giá kết quả. Theo đại
tá Nguyễn Minh Hiến, việc
nâng cao chất lượng huấn luyện
đòi hỏi quyết tâm rất cao và nỗ
lực rất lớn, hành động quyết liệt
của tất cả cấp ủy, chỉ huy các cơ
quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ.
Trong quá trình thực hiện chủ
trương này, cấp ủy, chỉ huy các
cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo quyết
liệt, liên tục, sát thực tế để tạo
chuyển biến vững chắc.
Cụ thể hơn, cấp ủy, chỉ huy
các cấp trong LLVT tỉnh sẽ chỉ
đạo, quản lý, điều hành huấn
luyện chặt chẽ, toàn diện cho
các đối tượng, theo hướng “tập
trung, thống nhất, đồng bộ,
hiệu quả, không chồng chéo”,
phân rõ trách nhiệm của từng
ngành, từng cấp. Đồng thời,
việc tổ chức huấn luyện phải
đúng phương châm “cơ bản,
thiết thực, vững chắc”, thực
hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên
tắc, 6 mối kết hợp trong huấn
luyện, coi trọng huấn luyện
đồng bộ, chuyên sâu. Tích cực
nghiên cứu đổi mới nội dung, tổ
chức, phương pháp huấn luyện
cho các lực lượng bảo đảm phù
hợp, sát với thực tế chiến đấu.
Đại tá Trần Thanh Hải khẳng
định: “Công tác huấn luyện phải
được tiếp tục đổi mới, nâng cao
chất lượng để đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngoài các giải pháp trên, LLVT
tỉnh sẽ gắn huấn luyện với xây
dựng nền nếp chính quy, quản
lý kỷ luật, chấp hành điều
lệnh, pháp luật, nâng cao chất
lượng xây dựng cơ quan, đơn
vị vững mạnh toàn diện “mẫu
mực, tiêu biểu””. HỒNG PHÚC

Kiểm tra sẵn sàng
động viên phương
tiện kỹ thuật dự bị
Ban CHQS TX An Nhơn
vừa tổ chức kiểm tra sẵn sàng
động viên phương tiện kỹ thuật
(PTKT) dự bị năm 2022.
Thực hiện quyết định của cấp
trên về việc giao chỉ tiêu huấn
luyện, sẵn sàng động viên quân
nhân dự bị, PTKT dự bị, Ban
CHQS TX An Nhơn tiến hành
kiểm tra sẵn sàng động viên và
bàn giao 10 PTKT cho Tiểu đoàn
Pháo binh 14 (Bộ CHQS tỉnh).
Việc kiểm tra được các đơn vị
tiến hành cụ thể, chi tiết với các
nội dung gồm: Kiểm tra hồ sơ,
chủng loại PTKT, đánh giá khả
năng sẵn sàng động viên của
PTKT; thực hành giao nhận
phương tiện bảo đảm đúng quy
trình, thủ tục.
Qua kiểm tra, các PTKT đều
đạt tiêu chuẩn các thông số kỹ
thuật, chủng loại xe, nội dung
đăng kiểm; chủ phương tiện
chấp hành đúng thời gian, đưa
phương tiện đến đúng địa điểm
để đơn vị nhận nguồn kiểm tra.
ANH TUẤN
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Bình Định

Giữ bình yên địa bàn tuyến núi
Để giữ vững an ninh trật tự tuyến núi, CA tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể và thiết thực, ngăn chặn
kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Trong nhiều vụ việc, tội phạm sớm bị bắt giữ bởi sự cảnh giác của người
dân ở các thôn, làng.

Cùng cảnh giác và
bắt tội phạm

Không cung cấp thông tin
cá nhân, không cho người lạ
mượn CMND, CCCD và các
giấy tờ liên quan là một trong
những nội dung do cán bộ,
chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản
lý hành chính về trật tự xã hội
(CA tỉnh) truyền đạt đến người
dân thôn 4 (xã An Quang,
huyện An Lão) trong đợt thăm
làng kết nghĩa vừa qua.
“Không chỉ trao quà, CA
còn chỉ dẫn những điều cần
thiết để mọi người dân nắm
và cảnh giác. CA đã nhắc nhở
thì mình phải cẩn thận, chú ý
quan sát các sự việc diễn ra
quanh mình, thấy ai khả nghi
liền báo với làng, với CA”, anh
Đinh Văn Rơi, ở thôn 4, xã An
Quang, chia sẻ.
Việc CA gần dân, tạo lòng
tin trong dân, lồng ghép
tuyên truyền pháp luật đến
từng làng, từng hộ dân và
trao đổi những phương thức
thủ đoạn, hành vi trái pháp
luật đã góp phần nâng cao ý
thức cảnh giác cho người dân
tộc thiểu số. Đơn cử như việc
bắt đối tượng Nguyễn Văn
Tài (SN 2000, ở huyện Đồng
Xuân, tỉnh Phú Yên) khi hắn
đang trộm cắp tài sản tại làng
Canh Giao (xã Canh Hiệp,
huyện Vân Canh) nhờ sự cảnh
giác cao của người dân trong
làng. Cụ thể, khi phát hiện
chiếc xe máy và đối tượng lạ

Lực lượng CA gần dân, gần gũi, gắn kết cùng nhau trên trận tuyến giữ gìn ANTT tuyến núi.
trốn trong rừng keo, dân làng
đã tổ chức vây bắt rồi giao đối
tượng cùng tang vật cho CA
xử lý.
Hay trước đó, ông N.
(người Bana ở làng O2,
xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh
Thạnh) cùng một người khác
giữ chân và báo cho CA để
bắt đối tượng giết người
đang bỏ trốn. Ông N. nhớ lại:
“Đối diện với tội phạm cũng
sợ lắm, nhưng thấy nó có vẻ
mệt mà mình lại có 2 người
nên phải tìm cách giúp cán bộ
thôi. Trước đó, tôi và người
dân trong làng đã được CA
thông báo đang có tội phạm
lẩn trốn, nếu thấy ai khả nghi

thì báo ngay cho CA. Chúng
tôi tìm cách giữ chân thanh
niên này bằng cách cho nước
uống và đồ ăn”.
Tăng cường sức mạnh
toàn dân tham gia bảo vệ
ANTQ là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm, được
lực lượng CA toàn tỉnh triển
khai thông qua nhiều hình
thức, trong đó có xây dựng
thành công các mô hình tự
quản về ANTT tuyến núi.
Thượng tá Phạm Văn Triều,
Trưởng CA huyện Vân Canh,
cho biết: “Chúng tôi luôn đa
dạng các hình thức, phương
pháp tuyên truyền pháp luật,
như “đến từng ngõ, gõ từng

Ảnh: K.A

nhà”, in tờ rơi cấp cho từng
hộ, treo ở nhà rông, nhà văn
hóa của làng, của thôn… CA
huyện cũng phân công cụ thể
cho từng cán bộ, chiến sĩ đến
từng hộ để nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng cũng như kịp
thời phát hiện sớm những âm
mưu, thủ đoạn hoạt động của
các loại tội phạm. Từ đó, ý
thức phòng, chống tội phạm
của người dân tại các làng
được nâng cao”.

Gắn kết giữ gìn ANTT
tuyến núi

Thời gian qua, cùng với
việc phát động phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ như

phong trào “Ba không”
(không để Fulrô, Đêga móc
nối hoạt động; không để tôn
giáo phát triển trái pháp luật;
không để các tập tục lạc hậu
phục hồi, phát triển và tự giải
quyết các mâu thuẫn, tranh
chấp tại cơ sở), CA tỉnh còn
phát động phong trào kết
nghĩa với các làng.
Cụ thể, 38 đơn vị thuộc
CA tỉnh kết nghĩa với 40 làng
đồng bào dân tộc thiểu số và
Xã đoàn Vĩnh Thịnh, huyện
Vĩnh Thạnh. Đại tá Ngô Cự
Vinh, Phó Giám đốc CA tỉnh,
cho biết: Vượt qua những khó
khăn ban đầu về ngôn ngữ,
đường sá xa xôi, cán bộ, chiến
sĩ CA tỉnh đã đến sinh hoạt,
dần hòa nhập với dân làng,
tạo sự tin yêu, gần gũi, gắn kết
cùng nhau trên trận tuyến giữ
gìn ANTT tuyến núi.
“CA tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo
CA các đơn vị, địa phương
tăng cường lực lượng xuống
cơ sở, bám làng và thực hiện
“ba cùng” (cùng ăn, cùng ở,
cùng làm) để kịp thời nắm bắt
tâm tư, nguyện vọng, từ đó
tạo thành thế trận vững chắc
về ANTT tuyến núi”, đại tá
Vinh nói.
Có thể khẳng định, từ sức
lan tỏa mạnh mẽ của phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ,
người dân tộc thiểu số đã trở
thành “cánh tay nối dài” của
lực lượng CA trong công tác
phòng ngừa, đấu tranh phòng,
chống tội phạm; xây dựng,
củng cố thế trận an ninh nhân
dân vững chắc, phục vụ tốt sự
phát triển của địa phương.
KIỀU ANH

Ra mắt mô hình
Kịp thời điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản 3 an toàn

CA TX AN NHƠN:

Khoảng 16 giờ ngày 25.5,
lực lượng Cảnh sát hình sự (CA
TX An Nhơn) nhận được tin
báo xảy ra vụ trộm cắp tài sản
tại Trường Tiểu học số 1 Nhơn
Hòa - phân hiệu Phú Sơn (thuộc
khu vực Phú Sơn, phường Nhơn
Hòa). Kẻ gian đã phá khóa, đột
nhập vào phòng nghỉ của giáo
viên, lấy trộm 1 loa kéo tay và 1
máy chiếu hiệu Sony, tổng giá trị
khoảng 10 triệu đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp
vụ, chỉ sau 24 giờ, lực lượng CA
đã xác định đối tượng Nguyễn
Văn Thanh (SN 1990, thường trú
ở thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa,
huyện Hoài Ân, đang thuê trọ
ở số nhà 503, đường Võ Nguyên
Giáp, phường Nhơn Hòa) chính
là thủ phạm. CA thị xã đã ra
lệnh bắt người trong trường hợp
khẩn cấp và tạm giữ Thanh về
hành vi trộm cắp tài sản; đồng
thời thu hồi tài sản trộm cắp trả
lại cho nhà trường.
Cảm kích trước nỗ lực của
lực lượng CA, thay mặt nhà
trường, cô Trần Thị Giang Luật,
Hiệu trưởng Trường Tiểu học
số 1 Nhơn Hòa đã viết thư
cảm ơn gửi đến CA TX An
Nhơn. Trong thư cô Luật viết:
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu

Lãnh đạo phường Nhơn Hòa khen thưởng lực lượng CA đã có thành tích xuất sắc
trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.
Ảnh: CA TX An Nhơn cung cấp
sắc nhất đến lực lượng CA nói
chung, CA phường Nhơn Hòa
và Đội Cảnh sát hình sự nói
riêng đã không ngại khó khăn,
gian khổ, kịp thời phá án nhanh
vụ trộm cắp và bắt giữ đối tượng
gây án, mang lại sự tin tưởng,
quý mến trong lòng nhân dân”.
Tương tự, bức thư của ông
Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc
Công ty TNHH Xây dựng tổng
hợp Văn Thuận (ở phường Bình
Định) gửi CA TX An Nhơn ngày
31.5 bày tỏ: “Trong quá trình tiếp
nhận thông tin bị mất trộm tài
sản, các cán bộ, chiến sĩ không
quản ngại khó khăn, nhanh chóng
điều tra, truy tìm đối tượng gây

án. Tôi viết thư này gửi đến lãnh
đạo CA thị xã, Đội Cảnh sát hình
sự, CA phường Nhơn Thành lời
cảm ơn chân thành nhất”.
Trước đó, lúc 10 giờ ngày
19.5, CA phường Nhơn Thành
nhận được tin báo của ông
Thuận về việc bị mất 3 bình ắc
quy trên ô tô tải (tổng giá trị tài
sản khoảng 4,3 triệu đồng). Sau
khi nhận được tin báo, Đội Cảnh
sát hình sự phối hợp CA phường
Nhơn Thành xác minh, điều tra,
truy tìm thủ phạm. Chỉ trong
thời gian ngắn đã đấu tranh làm
rõ, bắt giữ đối tượng gây án là
Nguyễn Phúc Dội (SN 1980, ở xã
Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh

Bắc Kạn). Cơ quan chức năng đã
khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối
với đối tượng Dội về tội “Trộm
cắp tài sản” để xử lý theo quy
định của pháp luật.
Theo lãnh đạo CA TX An
Nhơn, nhờ bám sát, nắm chắc
địa bàn, kịp thời tiếp nhận, xử lý
nhanh các nguồn tin tố giác tội
phạm của nhân dân, lực lượng
CA đã kịp thời điều tra, phá án
nhanh, mang lại sự tin tưởng cho
quần chúng nhân dân, góp phần
đảm bảo ANTT tại địa phương.
Theo trung tá Hoàng Đất
Việt, Phó trưởng CA TX An
Nhơn, thời gian tới, lực lượng
CA thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh
công tác tấn công trấn áp tội
phạm, nhất là tội phạm trộm
cắp tài sản, cờ bạc, cho vay nặng
lãi, mua bán, sử dụng ma túy...
“Lãnh đạo CA thị xã tăng cường
công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đội
nghiệp vụ và CA các xã, phường
rà soát, xác định đối tượng, địa
bàn trọng điểm để triển khai kế
hoạch tấn công hiệu quả. Đồng
thời, phát động các phong trào
thi đua Toàn dân bảo vệ ANTQ,
đảm bảo môi trường an ninh, an
toàn, giữ gìn sự bình yên, hạnh
phúc cho nhân dân”, ông Việt
cho biết.
N. QUÝ

Chi cục Quản lý chất
lượng nông lâm sản và thủy
sản (Sở NN&PTNT) vừa ra
mắt mô hình “Ba an toàn”.
Đây là mô hình điểm trong
phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ ở khối cơ quan, DN.
Tổ chức của mô hình gồm:
Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và
tổ nòng cốt. Hoạt động của
mô hình đặt dưới sự chỉ đạo
của Phòng xây dựng phong
trào bảo vệ ANTQ (CA tỉnh).
Các lực lượng phối hợp
trong giải quyết các vấn đề
liên quan đến ANTT, đảm
bảo an toàn cho cơ quan. Mô
hình hoạt động theo các tiêu
chí của “3 an toàn” gồm: An
toàn môi trường và vệ sinh an
toàn thực phẩm; an toàn cháy
nổ; an toàn lao động.
Thông qua mô hình nhằm
tổ chức cho công chức, viên
chức, người lao động của Chi
cục Quản lý chất lượng nông
lâm sản và thủy sản tham gia
các hoạt động tự phòng, tự
quản, tự bảo vệ; tham gia các
hoạt động phòng, chống tội
phạm, tệ nạn xã hội trong và
ngoài cơ quan.
T.LONG

Bình Định
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Bộ GD&ĐT: Không ép
buộc gia đình học sinh
mua sách tham khảo,
sách bài tập

Không ép buộc gia đình học sinh mua sách
tham khảo, sách bài tập.
Ảnh minh họa.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim
Sơn vừa ban hành Chỉ thị số 643/CTBGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa
và sách tham khảo trong các cơ sở giáo
dục phổ thông.
Theo đó, để thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí và nâng cao hiệu quả
sử dụng, tăng tỷ lệ sách giáo khoa
được sử dụng lại nhiều lần, Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT yêu cầu giám đốc các Sở
GD&ĐT chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, cơ
sở giáo dục phổ thông ở địa phương tổ
chức quán triệt, tuyên truyền đến từng
cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về
việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa;
không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sử
dụng lại lâu bền.
Đồng thời, thực hiện nghiêm quy
định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT
ngày 7.7.2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
quy định về quản lý và sử dụng xuất
bản phẩm tham khảo trong các cơ sở
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
và giáo dục thường xuyên. Trong đó có
việc: “Giáo viên và cán bộ quản lý giáo
dục các cấp không được lạm dụng vị
trí công tác của mình để thực hiện hoặc
tham gia thực hiện việc ép buộc, vận
động học sinh, học viên hoặc cha mẹ
học sinh, học viên mua xuất bản phẩm
tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào”
được quy định tại Khoản 4 Điều 5 của
Thông tư số 21.
Bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua
sách giáo khoa cho các thư viện trường
học, tổ chức cho học sinh mượn sách
giáo khoa để học tập; vận động học sinh
quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào
thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục
được mượn và sử dụng.
(Theo baochinhphu.vn)

Giá xăng dầu tăng tới
hơn 2.600 đồng/lít,
đắt chưa từng có

Trên cơ sở điều hành của Bộ Công
Thương - Tài chính, các DN xăng dầu
đồng loạt tăng giá xăng dầu trong kỳ
điều hành ngày 13.6.
Cụ thể, giá xăng E5 tăng 880 đồng/
lít, giá bán là 31.110 đồng/lít; giá xăng
RON95 tăng 800 đồng/lít, giá bán là
32.370 đồng/lít.
Đáng chú ý, giá dầu diesel tăng tới
2.630 đồng/lít, giá bán là 29.020 đồng/
lít. Giá dầu KO tăng 2.490 đồng/lít, giá
bán là 27.830 đồng/lít. Giá dầu FO giảm
550 đồng/kg, giá bán là 20.350 đồng/kg.
Trong bối cảnh giá xăng dầu trong và
ngoài nước liên tục tăng cao trong thời
gian gần đây, Bộ Tài chính đang phối
hợp các cơ quan có liên quan nghiên
cứu phương án về khả năng tiếp tục
giảm thuế bảo vệ môi trường đối với
mặt hàng xăng dầu để góp phần kịp thời
kiềm chế lạm phát. (Theo vietnamnet.vn)

Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử
quan hệ đặc biệt 2 nước Việt - Lào 2022

Chiều 13.6, tại Hà Nội, Ban Tuyên
giáo Trung ương tổ chức phát động
cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc
biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”
năm 2022.
Ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương cho biết, năm
2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với
mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào, là năm
được lãnh đạo 2 Đảng, 2 Nhà nước chọn
làm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào - Việt Nam” nhằm thiết thực
kỷ niệm sự kiện trọng đại 60 năm Ngày
thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu
nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.
Cuộc thi là một trong những hoạt
động quan trọng nhằm lan tỏa những
giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống
cách mạng, tình hữu nghị, đoàn kết đặc
biệt mà 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân
2 nước đã dày công vun đắp từ những
năm tháng đấu tranh giải phóng dân
tộc đến nay.
Hoan nghênh sáng kiến tổ chức Cuộc
thi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước

Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt 2 nước Việt - Lào chiều 13.6.
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt
Nam Sengphet Houngboungnuang cho
rằng, Cuộc thi sẽ góp phần quan trọng
vào việc tăng cường giáo dục cho người
dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu

sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại,
tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn
diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân
dân 2 nước Lào - Việt.
(Theo tuoitre.vn)

Nghiên cứu giảm phí, lệ phí do nhiên liệu tăng giá
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị các
Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt
Nam và Đường thủy nội địa Việt Nam
nghiên cứu, đề xuất giảm phí, lệ phí
trong các lĩnh vực.
Trước đó, Bộ Tài chính có công văn
về việc xem xét, quyết định chính sách
miễn giảm phí sử dụng hạ tầng đường
sắt; phí ra vào vùng đất cảng nước, cảng
thủy nội địa; đề xuất tiếp tục giảm thuế
GTGT cho các dịch vụ vận tải; giảm thuế
thu nhập doanh nghiệp theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ.
Trong đó nêu rõ trách nhiệm của
các bộ “kiến nghị với Chính phủ hoặc
Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn,
giảm, quản lý và sử dụng đối với từng

Bộ GTVT đề nghị các Cục: Đường sắt, Hàng hải
và Đường thủy nội địa nghiên cứu, đề xuất giảm
phí, lệ phí trong các lĩnh vực.
Ảnh minh họa.
khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực
quản lý” (Khoản 4 Điều 20 Luật Phí và
lệ phí).
Do đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị

liên quan nghiên cứu công văn của Bộ
Tài chính, trường hợp cần giảm mức
phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt;
lệ phí ra, vào cảng biển; lệ phí ra, vào
cảng, bến thủy nội địa để tháo gỡ khó
khăn cho DN vận tải do ảnh hưởng giá
nhiên liệu tăng.
Các cục, đơn vị khẩn trương đánh
giá tình hình, tác động của việc giảm
mức phí, lệ phí đối với đối tượng nộp
phí, lệ phí và ngân sách nhà nước. Từ
đó, đề xuất giảm mức thu từng khoản
phí, lệ phí và thời gian giảm thu phí,
lệ phí, báo cáo Bộ để gửi Bộ Tài chính
nghiên cứu, ban hành Thông tư theo
thẩm quyền.
(Theo vietnamplus.vn)

Rà soát, nghiên cứu đấu nối đường địa phương với dự án cao tốc
Bộ GTVT vừa gửi văn bản đề nghị
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương rà soát, nghiên cứu việc
kết nối đường địa phương với các tuyến
đường bộ cao tốc.
Cụ thể, hiện nay Bộ GTVT đang triển
khai các dự án đường bộ cao tốc theo
Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ngoài ra, với dự án đường bộ cao
tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn
2021-2025, các cơ quan liên quan của Bộ
GTVT đang khẩn trương hoàn thành các
thủ tục để phê duyệt báo cáo nghiên cứu
khả thi dự án trước ngày 30.6.2022.
Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đề nghị
UBND các tỉnh, thành phố có tuyến

đường bộ cao tốc đi qua nghiên cứu, rà
soát điều chỉnh quy hoạch giao thông
địa phương để kết nối hiệu quả mạng
lưới giao thông của tỉnh, khu đô thị, khu
kinh tế,... với tuyến cao tốc Bắc - Nam
phía Đông và các tuyến đường bộ cao
tốc khác đã quy hoạch và đang nghiên
cứu đầu tư, triển khai thực hiện.
Sau khi rà soát, trường hợp có nhu
cầu sử dụng ngân sách địa phương xây
dựng nút giao liên thông với đường
cao tốc, triển khai quy hoạch của địa
phương hoặc khai thác tiềm năng quỹ
đất hai bên tuyến cao tốc góp phần thúc
đẩy phát triển giao thông, KT-XH, Bộ
GTVT đề nghị UBND các tỉnh có văn
bản gửi Bộ đề xuất phương án kết nối
giao thông.

Bộ GTVT đề nghị các tỉnh, thành rà soát, nghiên
cứu đấu nối đường địa phương với cao tốc.
Trong đó, địa phương nêu rõ quy
mô dự kiến đầu tư nút giao liên thông,
nguồn vốn, tiến độ bố trí vốn và các vấn
đề liên quan để triển khai thực hiện.
(Theo Vietnam+)

Bệnh xá đảo Song Tử Tây kịp thời cấp cứu ngư dân bị đột quỵ não
Ngày 13.6, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải
quân cho biết Bệnh xá đảo Song Tử
Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh
Hòa, vừa tiếp nhận và tiến hành cấp
cứu, điều trị cho một bệnh nhân là ngư
dân tỉnh Quảng Nam với chẩn đoán
hôn mê, liệt nửa người phải theo

dõi đột quỵ, nhồi máu não, nếu không
được cấp cứu kịp thời sẽ ảnh hưởng
đến tính mạng.
Trước đó, tối 11.6, ngư dân Phạm
Hữu Nhân khi đang làm nghề câu mực
trên tàu QNa 91964 TS tại khu vực biển
cách đảo Song Tử Tây 5 hải lý về hướng

Đông Bắc có biểu hiện mệt mỏi, ý thức
chậm dần, không nói được, liệt nửa
người bên phải, không đi lại được, bí
tiểu. Đến trưa 12.6, bệnh nhân được tàu
cá trên đưa vào đảo Song Tử Tây để
cấp cứu.
(Theo TTXVN/Vietnam+)
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Bình Định

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH TM&DV Tấn Chúc có nhu cầu tuyển kỹ thuật viên:
« 2 kỹ thuật viên máy tính.
« 2 kỹ thuật viên photocopy.
* Ứng viên chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin việc đến nộp trực tiếp tại:
Địa chỉ: 246 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 02563.820820 - 0905 400 466 - 0935 744 700

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định cần tuyển:
1. Số lượng cần tuyển (nam): 01 người. Độ tuổi: Dưới 35 tuổi (có
sức khỏe tốt).
2. Mô tả công việc: Thực hiện công tác Quản lý dự án, quy hoạch,
đầu tư xây dựng, di dời hạ tầng kỹ thuật,…
3. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành:
Điện; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật giao thông
(chuyên ngành cầu đường); Kỹ thuật hạ tầng đô thị (cấp, thoát nước),...
Ưu tiên: Người có kinh nghiệm công tác trên lĩnh vực xây dựng và có
các chứng chỉ hành nghề theo quy định.
4. Mức lương: Thỏa thuận.
5. Hình thức tuyển dụng: Thông qua phỏng vấn trực tiếp.
6. Hồ sơ bao gồm: Đơn xin việc; Chứng minh nhân dân (hoặc
căn cước công dân) và Hộ khẩu thường trú photo công chứng; Bản
sao bằng Đại học (trở lên) và các chứng chỉ, chứng nhận có liên
quan; Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi
đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày
nộp hồ sơ); Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế
chứng nhận.
7. Địa chỉ nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Ban Giải phóng mặt bằng
tỉnh, số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.
Số điện thoại: 02563.847966 hoặc bà Võ Thị Thu Trâm: 0906486486.

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022
Tổng cục Thống kê tổ chức tuyển dụng công chức năm 2022, trong
đó Cục Thống kê tỉnh Bình Định có 07 chỉ tiêu theo vị trí việc làm trình
độ tối thiểu Đại học, cụ thể:
- Phòng Tổ chức - Hành chính: 01 chỉ tiêu Văn thư, ngạch Chuyên viên.
- Chi cục Thống kê TP Quy Nhơn: 01 chỉ tiêu Thống kê kinh tế, ngạch
Thống kê viên.
- Chi cục Thống kê TX Hoài Nhơn: 01 chỉ tiêu Thống kê kinh tế, ngạch
Thống kê viên.
- Chi cục Thống kê huyện Phù Mỹ: 02 chỉ tiêu Thống kê kinh tế, ngạch
Thống kê viên.
- Chi cục Thống kê huyện Phù Cát: 01 chỉ tiêu Thống kê kinh tế, ngạch
Thống kê viên.
- Chi cục Thống kê khu vực Tuy Phước - Vân Canh: 01 chỉ tiêu Thống kê
kinh tế, ngạch Thống kê viên.
Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vị trí, chỉ tiêu và yêu cầu
chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm được quy định tại Thông báo
số 110/TB-TCTK ngày 30.5.2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 (được đăng
tải trên Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê tại địa chỉ https://
www.gso.gov.vn; Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Bình Định
tại địa chỉ https://cucthongke.binhdinh.gov.vn; Trang thông tin điện tử
Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tại địa chỉ https://snv.binhdinh.gov.vn).
l Thời gian và nơi tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 31.5.2022 đến 17 giờ
ngày 29.6.2022 tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Bình
Định, số 70A đường Tôn Đức Thắng, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định. Điện thoại liên hệ: 02563.821206 - 0905955411.

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI BỊ HẠI CỦA VỤ ÁN

Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định đang điều tra vụ án hình sự Mai
Thị Phương Thảo (SN 1979; trú tại thôn Vĩnh Lợi 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ,
tỉnh Bình Định) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã Mỹ Thành,
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 45
ngày 01.06.2022 của CSĐT điều tra - CA tỉnh Bình Định.
Kết quả điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2020 - 2021, Mai Thị
Phương Thảo nhiều lần đưa ra thông tin gian dối cần tiền làm đáo hạn ngân
hàng để huy động tiền của nhiều người trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình
Định, rồi chiếm đoạt trả nợ và tiêu xài cá nhân, dẫn đến không còn khả năng
hoàn trả cho họ.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định
thông báo: Ai là người bị hại có liên quan đến việc bị Mai Thị Phương Thảo
(SN 1979; trú tại thôn Vĩnh Lợi 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định)
dùng thủ đoạn nêu trên để chiếm đoạt tiền, mà chưa có đơn tố cáo thì làm
đơn gửi đến Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định để được giải quyết (theo
địa chỉ: Số 41, đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại:
069.434.9334 hoặc Điều tra viên Nguyễn Đức Duy - ĐT: 0935.974.682).
Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này mà người bị hại không gửi
đơn yêu cầu, thì mọi khiếu nại về sau Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định không
chịu trách nhiệm giải quyết.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 14.6.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định:
Mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt,
chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Nam đến Tây
Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 370C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn:
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa.
Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 350C, nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 290C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định:
Mây thay đổi, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam
đến Tây Nam cấp 4 - 5. 		
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Bình Định

Chuyện tử tế

THỨ BA, 14.6.2022

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com
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THÔNG BÁO

TỔ CHỨC THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH thông báo về việc tổ chức thi tuyển
dụng lao động như sau:
1. Số lượng chỉ tiêu: 13 Nam công nhân điện (bao gồm 08 chỉ tiêu đã
thông báo tuyển dụng tại Thông báo 2539/TB-BĐPC ngày 25.05.2022).
2. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành về điện. Ưu tiên đối tượng
tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.
- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi tính đến ngày 30.06.2022.
* Đối với bộ đội xuất ngũ: Không quá 27 tuổi tính đến ngày 30.06.2022.
- Sức khỏe: Đạt từ loại II trở lên theo quy định của cơ quan y tế có thẩm quyền.
- Chiều cao: Từ trên 1m60.
- Thị lực: Không bị các tật khúc xạ. Thị lực từ 7/10 trở lên ở một mắt và tổng
thị lực 2 mắt từ 14/10 trở lên.
- Cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Điện lực Bình Định.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự thi tuyển dụng lao động (theo mẫu phụ lục 1).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phụ lục 2) có xác nhận của UBND xã, phường, thị
trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (thời gian từ
ngày xác nhận đến ngày tổ chức thi tuyển không quá 6 tháng).
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu, CMND/CCCD.
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ. Khi được
tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại. 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.
- Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có
thẩm quyền cấp tính đến ngày tổ chức thi tuyển (cơ quan y tế là bệnh viện huyện,
quận trở lên hoặc bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).
- 02 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng).
- Các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên - nếu có
Ngoài bìa hồ sơ tuyển dụng phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email
liên lạc.
4. Nhận hồ sơ dự tuyển:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo này đến 16 giờ ngày
15.06.2022.
Các thông tin chi tiết và mẫu đơn đăng ký dự thi, mẫu sơ yếu lý lịch được
đăng tải lên trang web của Công ty tại địa chỉ https://pcbinhdinh.cpc.vn. Xem
tại mục Thông báo (góc trái phía trên trang web).

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
CƠ SỞ NHÀ ĐẤT SỐ 82 LÊ HỒNG PHONG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN
1. Tài sản đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá
tài sản là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 82
đường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, cụ thể như sau:
• Giới cận: Hướng Tây Nam giáp đường Lê Hồng Phong, các hướng còn lại
giáp nhà dân.
• Quyền sử dụng đất:
- Diện tích: 147,2 m2
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức
đấu giá quyền sử dụng đất
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
• Tài sản gắn liền với đất:
- Diện tích sàn xây dựng: 383,4 m2
- Hiện trạng: Nhà 03 tầng, khung BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic,
mái tole, mã hiệu N2.
• Đối với tài sản gắn liền với đất bán theo hiện trạng thực tế, không kiểm
tra chi tiết và chất lượng công trình.
2. Giá khởi điểm: 15.079.706.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, không trăm
bảy mươi chín triệu, bảy trăm lẻ sáu nghìn đồng). Giá trên không bao gồm thuế VAT.
Trong đó: - Giá trị đất: 13.984.000.000 đồng.
- Giá trị nhà: 1.095.706.000 đồng.
3. Bước giá: 604.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bốn triệu đồng)
4. Tiền đặt trước: 2.564.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng)
Tiền đặt trước nộp đúng số tiền như trên vào tài khoản CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH BÌNH ĐỊNH tại các ngân hàng sau:
- Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định
- Tài khoản số: 1355777777 tại VCB Quy Nhơn
- Tài khoản số: 55810000858888 tại BIDV Quy Nhơn
- Tài khoản số: 58010006666888 tại BIDV Bình Định
- Tài khoản số: 110609331111 tại Vietinbank Bình Định
5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
6. Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16 giờ trước ngày mở
cuộc đấu giá.

7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ
gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:
- 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty phát hành)
- 01 chứng từ nộp tiền đặt trước
- 01 bản sao giấy CMND/CCCD hoặc giấy chứng nhận ĐKKD
- 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ
- 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)
* Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty
cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.
8. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết thông
báo đến 16 giờ 30 phút thứ Tư ngày 29.6.2022 tại Văn phòng Công ty Đấu giá
Hợp danh Bình Định; địa chỉ: Số 120 - Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
9. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
10. Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá
bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
11. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút thứ Bảy
ngày 02.7.2022 tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, số 281 đường
Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
12. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Chia thành 2 đợt.
+ Đợt 1: Nộp 50% giá trị tài sản trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
+ Đợt 2: Nộp 50% giá trị tài sản trúng đấu giá còn lại trong vòng 60 ngày
tiếp theo kể từ ngày kết thúc nộp tiền đợt 1.
13. Người trúng đấu giá nộp lệ phí trước bạ nhà, đất theo quy định của Nhà
nước; nộp phí Công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự làm thủ tục
đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
14. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Sở Tài chính Bình Định.
 Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 - Diên Hồng, TP Quy Nhơn;
Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com/
Điện thoại: (0256) 3521281 - 2468386
Xem website: https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn/
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toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân
tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ
Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế
Stockholm (SIPRI) ngày 13.6 cho biết,
kho vũ khí hạt nhân toàn cầu được dự
đoán sẽ gia tăng trong những năm tới,
lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine và sự
ủng hộ của phương Tây đối với Kiev
đã làm gia tăng căng thẳng giữa những
quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân.
SIPRI cho biết, số lượng vũ khí hạt nhân
đã giảm nhẹ trong khoảng thời gian từ
tháng 1.2021 đến tháng 1.2022. Tuy vậy,
nếu các cường quốc hạt nhân không có
hành động ngay lập tức, kho vũ khí hạt
nhân có thể sớm gia tăng lần đầu tiên
sau nhiều thập kỷ.
Ông Wilfred Wan, Giám đốc Chương
trình Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt của
SIPRI cho biết: “Tất cả các quốc gia
trang bị vũ khí hạt nhân đều đang gia
tăng hoặc nâng cấp kho vũ khí của họ.
Hầu hết đều đang củng cố lập luận về
hạt nhân và vai trò của vũ khí hạt nhân
trong các chiến lược quân sự của họ.
Đây là một xu hướng rất đáng lo ngại”.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga.
SIPRI cho biết số lượng đầu đạn hạt
nhân trên toàn cầu đã giảm từ 13.080
đầu đạn vào tháng 1.2021 xuống còn
12.705 đầu đạn hạt nhân vào tháng

Ảnh: AP
1.2022. Ước tính có khoảng 3.732 đầu
đạn được triển khai cùng tên lửa và máy
bay, và khoảng 2.000 luôn trong tình
trạng sẵn sàng kích hoạt. (Theo VOV.VN)

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết
Văn phòng An ninh quốc gia (NSO) đã
họp khẩn để bàn về việc Triều Tiên bắn
rocket được cho là từ một bệ phóng đa
nòng ngày 12.6.
Trong cuộc họp do phó cố vấn an
ninh quốc gia Kim Tae Hyo chủ trì, các
thành viên dự họp đã “bày tỏ lo ngại
về việc Triều Tiên tiếp tục tăng cường
các hệ thống vũ khí khác nhau có khả
năng đe dọa trực tiếp tới an ninh của
chúng ta”.
Trước đó, Hội đồng tham mưu

trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông
báo đã phát hiện các vụ bắn rocket từ
Triều Tiên trong sáng 12.6, Hãng tin
AFP đưa tin.
JCS nhấn mạnh Hàn Quốc vẫn duy
trì tư thế sẵn sàng chiến đấu của quân
đội với sự hợp tác với đồng minh Mỹ.
Đến sáng 13.6, Hãng thông tấn trung
ương Triều Tiên (KCNA) vẫn chưa đưa
tin về các vụ phóng cuối tuần qua. Triều
Tiên thường đưa tin về các vụ thử vũ khí
sau 24 giờ phóng thành công.
(Theo TTO)

Nhật Bản: Đảng LDP đề nghị tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng
Quan chức phụ trách chính sách của
đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền
Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, ngày 12.6
khuyến nghị chính phủ nước này tăng gần
gấp đôi ngân sách quốc phòng thường
niên lên mức 10.000 tỷ yen (74 tỷ USD),
đồng thời kêu gọi tăng chi tiêu trong lĩnh
vực không gian vũ trụ và an ninh mạng.
Kiến nghị của bà Takaichi được đưa
ra sau khi Thủ tướng Kishida Fumio
tháng trước cam kết đảm bảo mức “tăng
bền vững” ngân sách trong bối cảnh
nền quốc phòng của nước này đang đối
mặt với nhiều thách thức. Phát biểu
trong một chương trình truyền hình,

bà Takaichi nêu rõ cần dành khoảng
10.000 tỷ yen cho chi tiêu quốc phòng
và kế hoạch này cần được tài trợ thông
qua việc phát hành trái phiếu chính phủ
trong ngắn hạn.
Viện dẫn môi trường an ninh khu
vực ngày càng phức tạp, LDP đã yêu
cầu Thủ tướng Kishida xem xét tăng
mạnh ngân sách quốc phòng ở mức 2%
GDP trở lên.
Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản tài
khóa 2022 đạt mức kỷ lục 5.400 tỷ yen do
Tokyo lâu nay vẫn hạn chế ngân sách quốc
phòng khoảng 1% GDP, tương đương
khoảng 5.000 tỷ yen. (Theo Vietnam+)

Ngày 12.6, Cơ quan Quản lý thực
phẩm và dược phẩm Mỹ cho biết,
vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech
có hiệu quả và an toàn để sử dụng cho
trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi.
“Dữ liệu hiện có hỗ trợ hiệu quả của
loạt 3 liều vắc xin Covid-19 của PfizerBioNTech trong việc ngăn ngừa Covid-19
ở nhóm trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi”, FDA
cho biết trong báo cáo đánh giá.
Phân tích dữ liệu ban đầu về vắc xin
của Pfizer-BioNTech dựa trên 10 trường

Tại cuộc gặp bên lề diễn đàn Đối
thoại Shangri-La 2022, đang diễn ra ở
Singapore, các bộ trưởng quốc phòng
của Nhật Bản, Mỹ và Australia đã ra
Tuyên bố Tầm nhìn chung 2022, trong
đó phản đối các hành vi “đi ngược với
luật pháp quốc tế” tại Biển Đông, nhất
là các nội dung đã được phản ánh trong
Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS)
năm 1982.
Ba nước tái khẳng định phán quyết
năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực
(PCA) có trụ sở tại La Haye (Hà Lan)
về Biển Đông “là cuối cùng và có tính
ràng buộc về mặt pháp lý đối với các
bên tranh chấp”.
Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan
trọng của một giải pháp hòa bình tuân
theo luật pháp quốc tế, nhất là các nội
dung đã được phản ánh trong UNCLOS
đối với các tranh chấp, trong đó có
quyền tự do hàng hải và hàng không
cùng các hoạt động hợp pháp khác trên
vùng biển này.
Các bộ trưởng phản đối bất cứ hành
động đơn phương nào gây bất ổn hoặc
mang tính cưỡng ép nhằm tìm cách thay
đổi hiện trạng và gia tăng tình hình căng
thẳng trong khu vực này.
(Theo TTXVN)

TIN VẮN

Binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong
một cuộc duyệt binh tại Asaka, tỉnh Saitama, Nhật
Bản.
Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

FDA Mỹ: Vắc xin Covid-19 của Pfizer an toàn và hiệu quả đối với trẻ nhỏ

Vắc xin Covid-19 dành cho trẻ em của
Pfizer-BioNTech.
Ảnh: AP

Australia, Mỹ, Nhật
phản đối hành động
vi phạm luật pháp
ở Biển Đông

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng
Australia Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng
Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật
Bản Nobuo Kishi (lần lượt từ trái sang) gặp nhau
tại Singapore.
Nguồn: AAP

Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng rocket mới của Triều Tiên

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về một vụ phóng
tên lửa của Triều Tiên.
Ảnh: AFP

Bình Định

hợp Covid-19 có triệu chứng được xác
định khi biến thể Omicron chiếm ưu
thế cho thấy, hiệu quả vắc xin là 80,3%
ở nhóm tuổi dưới 5.
Vắc xin Covid-19 cho trẻ em dưới 6
tuổi vẫn chưa được cấp phép ở hầu hết
các quốc gia trên thế giới. Hiện cơ quan
y tế Mỹ chưa xác định được có bao nhiêu
phụ huynh sẽ tiêm vắc xin cho con nhỏ
của mình vì nhu cầu tiêm vắc xin đối với
trẻ em từ 5 đến 11 tuổi rất thấp.
(Theo VTV.VN)

 Sáng 13.6 tại thủ đô Viêng
Chăn, Quốc hội Lào khóa IX đã khai
mạc Kỳ họp thường kỳ thứ 3 để nghe
báo cáo, bàn và thảo luận các vấn đề
quan trọng nhằm giải quyết các khó
khăn kinh tế của đất nước.
 Ngày 13.6, hãng thông tấn
Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa
tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu
gọi các quan chức nước này loại bỏ tận
gốc những hành vi “phi cách mạng”,
chẳng hạn như thói quan liêu.
 Lực lượng Không quân Hải
quân Mỹ thông báo tạm dừng các
chuyến bay trong ngày 13.6 để đánh
giá tình hình sau các vụ rơi máy bay
xảy ra trong thời gian gần đây ở bang
California.
 Ngày 12.6, giới chức Nam Phi
cho biết khoảng 90 người vẫn mất
tích sau trận lũ lịch sử quét qua thành
phố cảng Durban và các khu vực phụ
cận cách đây 2 tháng, khiến hàng trăm
người bị thiệt mạng.
 Quân đội Mali cho biết đã tiêu
diệt 18 phần tử khủng bố, trong đó có
3 tên thủ lĩnh, kể từ ngày 4 - 11.6
vừa qua. (Theo TTXVN)
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