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khai hội
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Huyện Vân Canh tổng duyệt chương trình
nghệ thuật, sẵn sàng tham gia Ngày hội.
Ảnh: NGỌC NHUẬN

Kịp thời hỗ trợ nhà ở
cho người có công
Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có hơn 5.000
người có công và thân nhân liệt sĩ có nhu cầu xây
mới và sửa chữa nhà ở; trong đó, có không ít căn
nhà, hạng mục đã “quá nhiều năm tuổi”. Một số
cấp, ngành, chính quyền địa phương đã tranh thủ
nguồn lực, huy động DN, nhà hảo tâm chung tay
xây, sửa kịp thời.
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Huyện An Lão hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2022
(BĐ) - Chiều 15.6, diễn tập
khu vực phòng thủ (KVPT)
huyện An Lão đã hoàn thành
toàn bộ chương trình kế hoạch
đề ra. Dự lễ bế mạc và chỉ đạo
đánh giá rút kinh nghiệm cuộc
diễn tập có đồng chí Nguyễn
Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh, Phó
trưởng ban Ban Chỉ đạo diễn
tập tỉnh; các đồng chí trong
Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.
Theo đánh giá của Ban Chỉ
đạo diễn tập tỉnh, huyện An
Lão đã đảm bảo đầy đủ vật
chất, công trình phục vụ các
nội dung diễn tập; huy động
đầy đủ các lực lượng, thành
phần tham gia.
Các thành phần tham gia
diễn tập cũng quán triệt và
thực hiện nghiêm lịch điều
hành, tổ chức chặt chẽ, thống
nhất của Ban chỉ đạo đề ra.
Trên từng cương vị và vai
diễn, lực lượng tham gia diễn
tập đã bám sát ý định diễn tập,
vận dụng sáng tạo giữa lý luận
với thực tiễn; đánh giá, dự báo
đúng tình hình về mọi mặt để
có chủ trương, giải pháp chỉ
đạo, tham mưu xử lý các tình
huống linh hoạt, phù hợp,
đúng với chức năng, nhiệm vụ
của từng cấp, ngành và điều
kiện thực tế tại địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế

Lãnh đạo huyện An Lão trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong diễn tập KVPT huyện năm 2022. 			
Ảnh: H.P
mạc, đồng chí Nguyễn Tuấn
Thanh đề nghị huyện An Lão
sau diễn tập phải kịp thời
tổ chức rút kinh nghiệm, bổ
sung, điều chỉnh quyết tâm
tác chiến phòng thủ, các kế
hoạch sát với tình hình thực
tế và yêu cầu nhiệm vụ của địa
phương trong tình hình mới.
Đồng thời, tiếp tục quán triệt
sâu sắc và thực hiện có hiệu
quả nhiệm vụ quốc phòng - an
ninh, xây dựng KVPT huyện,
thế trận quân sự cấp xã trong
KVPT vững mạnh sát với thực
tế địa phương.
“Qua diễn tập lần này,
khung tập của huyện An Lão

phải biết vận dụng linh hoạt
vào thực tiễn tình hình địa
phương; xem đây là dịp để
thực nghiệm, tập bài, khi có
tình huống xử trí hiệu quả,
không để bị động, bất ngờ”,
đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh
nhấn mạnh.
Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh
đánh giá huyện An Lão đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
diễn tập KVPT năm 2022.
Dịp này, UBND huyện An
Lão đã tặng giấy khen cho 4
tập thể và 25 cá nhân có thành
tích xuất sắc trong diễn tập
KVPT huyện năm 2022.
HỒNG PHÚC

Ký kết tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng,
tặng học bổng cho học sinh THPT
tỉnh Bình Định năm 2022
(BĐ) - Ngày 14.6, Tỉnh đoàn
phối hợp với Trường ĐH Tân
Tạo (tỉnh Long An) ký kết tổ
chức các hoạt động giáo dục
kỹ năng, các chương trình
học bổng cho học sinh THPT
trên địa bàn tỉnh Bình Định
năm 2022.
Theo đó, hai đơn vị sẽ
triển khai các hoạt động
nhằm hướng học sinh tiếp
cận mô hình giáo dục khai

phóng, học tập và rèn luyện
trở thành Công dân toàn
cầu. Những nội dung được
triển khai trong thời gian tới,
như: Tặng 15 suất học bổng
tài năng Trường ĐH Tân Tạo
với tổng trị giá 3,14 tỷ đồng;
chương trình nâng cao năng
lực tiếng Anh dành cho học
sinh bị hổng kiến thức cơ bản;
cuộc thi “Tôi là Công dân toàn
cầu”; chuỗi chương trình tư

vấn, hướng nghiệp, giáo dục
kỹ năng cho học sinh THPT tại
18 trường của tỉnh.
Chương trình ký kết nhằm
đẩy mạnh các hoạt động
chăm lo, hỗ trợ, giáo dục kỹ
năng cho ĐVTN, học sinh,
sinh viên; đồng thời, kịp thời
hỗ trợ học sinh THPT có người
thân qua đời vì dịch Covid-19
có ý chí cầu tiến, vươn lên.
CHƯƠNG HIẾU

Tăng cường kiểm soát tải trọng xe
tháng cao điểm
(BĐ) - Nhằm tăng cường
công tác kiểm soát tải trọng
xe trong dịp cao điểm từ ngày
15.6 - 15.7.2022, UBND tỉnh
đã ban hành văn bản số 3267/
UBND-KT yêu cầu Sở GTVT,
CA tỉnh, UBND các huyện,
thị xã, thành phố chỉ đạo lực
lượng chức năng triển khai
thực hiện công tác kiểm soát
tải trọng xe trên địa bàn.
Theo đó, UBND tỉnh yêu
cầu các đơn vị chủ động phối
hợp triển khai công tác kiểm
soát tải trọng xe trên địa bàn
bằng trạm kiểm tra tải trọng
xe lưu động và các thiết bị cân
kiểm tra tải trọng xe đã được
trang bị; xử lý nghiêm các
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trường hợp vi phạm, đặc biệt
trong đợt cao điểm kiểm tra,
kiểm soát tải trọng xe trong
phạm vi toàn quốc từ ngày
15.6 - 15.7.2022.
Bên cạnh đó, các đơn vị,
địa phương tăng cường lực
lượng chức năng thực hiện
kiểm tra, xử lý vi phạm về tải
trọng phương tiện, kích thước
thùng xe, đặc biệt là việc kiểm
soát tải trọng xe ngay tại các
đầu nguồn hàng như cảng, bến
bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập
kết hàng hóa lên ô tô. Phối hợp
chặt chẽ với các cơ quan chức
năng của Tổng cục Đường bộ
Việt Nam triển khai kiểm soát
tải trọng xe trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến
các quy định của pháp luật về
tải trọng xe, thiệt hại do xe quá
tải gây ra, các quy định về xử
phạt vi phạm hành chính đối
với người điều khiển và chủ
phương tiện khi vi phạm quy
định về tải trọng xe.
Ngoài ra, các đơn vị, địa
phương tăng cường kiểm tra,
giám sát và yêu cầu các DN
vận tải, DN xếp dỡ hàng hóa,
mỏ vật liệu... thực hiện nghiêm
túc cam kết đã ký về việc
không xếp hàng quá tải trọng
cho phép của phương tiện; xử
lý nghiêm các DN vi phạm quy
định về tải trọng xe.
GIA NGUYỄN

Bình Định

Tập trung tháo gỡ khó khăn,
đẩy nhanh tiến độ dự án
cao tốc Bắc - Nam
(BĐ) - Ngày 15.6, Phó Thủ
tướng Chính phủ Lê Văn
Thành đã chủ trì cuộc họp
trực tuyến của Ban Chỉ đạo
Chính phủ triển khai thực hiện
dự án xây dựng công trình
đường bộ cao tốc Bắc - Nam
phía Đông với bộ, ban, ngành
Trung ương, chủ đầu tư và các
địa phương liên quan về triển
khai các nhiệm vụ trọng tâm
thời gian tới.
Tại điểm cầu Bình Định,
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Phi Long và Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công
Hoàng cùng đại diện các sở,
ngành, UBND các huyện, thị
xã, thành phố tham dự.
Theo báo cáo của Bộ GTVT,
dự án xây dựng một số đoạn
đường bộ cao tốc trên tuyến
Bắc - Nam phía Đông giai đoạn
2017 - 2020 có tổng chiều dài
652,86 km, được chia thành
11 dự án thành phần. Công
tác bồi thường giải phóng
mặt bằng hiện đã đạt 99,9%;
còn lại khoảng 0,655 km chưa
bàn giao, dự kiến hoàn thành
trong tháng 6.2022. Đến nay,
tổng giá trị khối lượng xây
lắp hoàn thành đến ngày
10.6.2022 đạt khoảng 23.544
tỷ đồng, tương đương 41,3%
giá trị hợp đồng, chậm
khoảng 0,74% giá trị hợp
đồng so với kế hoạch. Trong
đó, 4 dự án phải hoàn thành
trong năm 2022, sản lượng
trung bình đạt 59,7%.
Tại hội nghị, đại biểu các
bộ, ngành Trung ương, chủ
đầu tư cũng như các tỉnh,
thành phố có tuyến cao tốc đi
qua đã nêu những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình
triển khai thi công; các giải
pháp đẩy nhanh tiến độ dự án
theo yêu cầu của Bộ GTVT và
Chính phủ.
Kết luận hội nghị, Phó
Thủ tướng Chính phủ Lê Văn
Thành nhấn mạnh: Đây là dự
án giao thông trọng điểm quốc
gia được sự chỉ đạo trực tiếp

của Đảng, Nhà nước, nên
Bộ GTVT phải đổi mới cách
làm, quyết tâm thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao; trong
quá trình triển khai nhiệm
vụ, không được tư lợi, không
đùn đẩy trách nhiệm cho
Chính phủ; những nhà thầu
nào không đảm bảo tiến độ
phải thay thế.
Phó Thủ tướng Chính phủ
Lê Văn Thành yêu cầu Bộ
GTVT tổ chức hội nghị giao
ban để tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc từ thực tiễn. Bởi
hiện tiến độ thực hiện dự án
đường bộ cao tốc Bắc - Nam
phía Đông cả 2 giai đoạn vẫn
còn chậm.
Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng
yêu cầu, đối với giai đoạn 1 của
dự án cao tốc Bắc - Nam phía
Đông, từ nay đến cuối năm
2022, Bộ GTVT chịu trách
nhiệm trước Chính phủ. Trong
đó, có 361 km phải hoàn
thành trong năm 2022; số km
còn lại phải hoàn thành trong
năm 2023.
Liên quan đến những khó
khăn, vướng mắc, Phó Thủ
tướng Lê Văn Thành yêu cầu
các bộ, ngành tập trung quyết
liệt tháo gỡ cho các Ban quản
lý dự án, các địa phương.
Đối với giai đoạn 2 dự án
cao tốc Bắc - Nam phía Đông,
yêu cầu không được lùi tiến
độ. Bộ GTVT phải thường
xuyên giao ban để tháo gỡ
vướng mắc, đảm bảo tiến độ
thực hiện. Đến ngày 30.6.2022,
phải phê duyệt dự án đầu tư
cao tốc Bắc - Nam phía Đông
giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo
khởi công dự án ngay trong
năm 2022.
Mặt khác, các địa phương
cũng phải áp giá bồi thường
giải phóng mặt bằng đúng
quy định, phù hợp. Trong quá
trình thực hiện, vướng ở đâu
thì phải có văn bản báo cáo để
tháo gỡ kịp thời, đảm bảo tiến
độ đề ra.
HẢI YẾN

TX Hoài Nhơn thông qua
quy hoạch điều chỉnh khu đô thị
phía Bắc Bàu Rong
Ngày 15.6, UBND TX Hoài
Nhơn tổ chức họp thông qua
quy hoạch điều chỉnh mở rộng
khu đô thị phía Bắc Bàu Rong,
ở phường Bồng Sơn.
Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn
đã trình bày phương án điều
chỉnh mở rộng Khu dân cư
Bàu Rong với tổng diện tích
trên 10 ha được quy hoạch làm
đất ở, đất thương mại dịch vụ,
nhà sinh hoạt cộng đồng, đất
công viên đô thị, đất cây xanh
khu ở và đất hạ tầng kỹ thuật.
Mục tiêu dự án nhằm xây
dựng mới khu dân cư hiện
đại về không gian kiến trúc,

cảnh quan, đồng bộ hệ thống
hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã
hội đảm bảo các quy chuẩn
quy hoạch đô thị hiện hành.
Dự kiến tổng mức đầu tư dự
án gần 198 tỷ đồng.
Tại cuộc họp, các đại biểu
đã đánh giá cao ý tưởng thiết
kế của đơn vị tư vấn, đồng
thời tham gia góp ý đối với
việc thiết kế các trục nối giao
thông sao cho thuận lợi, phát
huy được quỹ đất; việc điều
chỉnh quy hoạch phải đảm bảo
hài hòa, phù hợp với các quy
hoạch sẵn có xung quanh.
ÁNH NGUYỆT

Bình Định
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NGÀY HỘI VH-TT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TỈNH BÌNH ÐỊNH LẦN THỨ XVI - NĂM 2022:

Sẵn sàng khai hội

Ngày hội VH-TT các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh lần thứ XVI - năm 2022 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản
sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước” diễn ra
từ ngày 16 - 18.6 tại huyện Vĩnh Thạnh với nhiều nội dung văn hóa, văn nghệ, TDTT. Hiện tại, công tác chuẩn bị đã
hoàn tất, sẵn sàng khai hội.
Qua 16 kỳ tổ chức (2 năm/
lần), có thể khẳng định, Ngày
hội VH-TT các dân tộc thiểu
số miền núi tỉnh thật sự đã trở
thành ngày hội lớn của đồng
bào các dân tộc thiểu số, là
dịp gặp gỡ giao lưu, trao đổi
kinh nghiệm trong xây dựng
đời sống văn hóa, phát triển
KT-XH, góp phần bảo tồn,
phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc.

Phong phú, đa dạng
sắc màu văn hóa

Ngày hội lần này có sự
tham gia của 6 đoàn nghệ
nhân, diễn viên, VĐV đến từ
các huyện: Vĩnh Thạnh, Vân
Canh, An Lão, Tây Sơn, Phù
Cát, Hoài Ân. Nhiều phần thi
được tổ chức: Trại đẹp, biểu
diễn nghệ thuật quần chúng,
người đẹp ngày hội, trình
diễn lễ hội dân gian, trình
diễn nghề thủ công truyền
thống; giao lưu nghệ thuật
cồng chiêng, giao lưu nghệ
thuật ẩm thực; thi đấu các
môn TDTT như bóng đá nam,
bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co.
Chị La Thị Huyền Giang,
viên chức Trung tâm VH-TT&TT
huyện Vân Canh, cho biết:
Đoàn VH-TT huyện Vân Canh
tham gia biểu diễn 4 tiết mục
nghệ thuật quần chúng mang
đậm bản sắc văn hóa các dân
tộc ở địa phương, gồm: Tốp
ca nam, nữ “Đảng trong lòng
dân”, biểu diễn trống kơ toang, hòa tấu cồng chiêng
“Vào mùa”, múa “Lấy nước”.
Mặc dù việc tập luyện tương
đối khó khăn do các diễn viên,
nghệ nhân ở nhiều làng khác
nhau, ít có dịp tập hợp nhưng
chúng tôi vẫn nỗ lực hoàn
thành các tiết mục, sẵn sàng
phần thi của đơn vị mình.
Huyện An Lão cũng quyết
tâm cao khi tham gia Ngày
hội lần này. Ông Phạm Lắm,
Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện An Lão, cho
biết: Ngày hội lần thứ XV năm 2019 tổ chức tại huyện

Từ ngày 12.6, các đơn vị tham gia Ngày hội đã dựng nhà trại tại sân vận động huyện Vĩnh Thạnh.

Chương trình Ngày hội VH-TT các dân tộc thiểu số miền núi
tỉnh lần thứ XVI - năm 2022: Ngày 16.6, sơ tuyển người đẹp
miền núi, thi đấu bóng đá; lãnh đạo tỉnh và các địa phương
dâng hoa tại Tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh; lãnh đạo tỉnh
đi thăm trại, xem triển lãm ảnh. Lễ khai mạc Ngày hội, biểu
diễn nghệ thuật quần chúng (tối 16.6). Ngày 17.6, thi đấu
bóng đá, bắn nỏ, dệt thổ cẩm; chấm trại đẹp và giới thiệu
lễ hội dân gian của đồng bào Hre, huyện An Lão; đồng bào
Bana huyện Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Cát, Vĩnh Thạnh và đồng
bào Chăm H’roi huyện Vân Canh; chung kết người đẹp miền
núi (tối 17.6). Ngày 18.6, tiếp tục thi đấu bóng đá, kéo co và
thi chung kết hai môn thi đấu này, trao giải các môn TDTT
trong Ngày hội; giao lưu văn hóa ẩm thực; bế mạc Ngày hội,
trao giải cho các đơn vị tham gia (tối 18.6).
Tây Sơn, đoàn An Lão đạt
giải nhất toàn đoàn. Ngày
hội lần này, chúng tôi quyết
tâm giữ vững thành tích,
đồng thời nâng cao chất
lượng các tiết mục, phần
thi. Hơn 70 VĐV, diễn viên,
nghệ nhân của Đoàn VH-TT
huyện An Lão tập trung làm
nhà trại cả tháng để đảm
bảo yêu cầu về mỹ thuật, kỹ
thuật; các môn TDTT, các tiết

mục văn nghệ cũng được tập
luyện tích cực để tham gia
Ngày hội.  
Là đơn vị đăng cai, huyện
Vĩnh Thạnh cũng chủ động
chuẩn bị lực lượng nghệ nhân,
diễn viên, VĐV tập luyện
tham gia. Anh Đinh Trường,
Trưởng thôn Tà Điệk, xã Vĩnh
Hảo (huyện V ĩnh Thạnh),
tâm tình: “Trong thôn chúng
tôi có nhiều nghệ nhân, VĐV

TIN VẮN
l Ngày 15.6, CA xã Cát
Hải (huyện Phù Cát) phối
hợp với Hội LHPN xã và Trường
THCS Cát Hải tổ chức buổi
tuyên truyền, giáo dục pháp
luật về ATGT và phòng, chống
tai nạn đuối nước trẻ em cho
học sinh trong trường.
TRƯỜNG GIANG
l Tối 14.6, tại UBND xã
Mỹ Quang (huyện Phù Mỹ),
Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội
LHPN huyện Phù Mỹ, Hội LHPN
xã Mỹ Quang tổ chức truyền
thông về bảo vệ môi trường và

hướng dẫn phân loại rác thải
nhựa cho hội viên phụ nữ và
người dân trên địa bàn xã.
HẰNG NGA
l Ngày 14.6, Hội LHPN
tỉnh đã bàn giao công trình
“Tuyến đường hoa giấy” do
phụ nữ chăm sóc tại thôn Vĩnh
Trường (xã Cát Hanh) cho hội
LHPN xã Cát Hanh quản lý và
chăm sóc. Công trình gồm 100
chậu hoa giấy được đặt trên
1 km đường giao thông thuộc
thôn Vĩnh Trường, với tổng
kinh phí đầu tư 80 triệu đồng;

trong đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ
15 triệu đồng, còn lại do xã Cát
Hanh vận động các tổ chức, cá
nhân đóng góp, hỗ trợ.
TRƯỜNG GIANG
l Chiều 14.6, đại diện Chi
hội phụ nữ thôn Đại Hội, xã
Phước An (huyện Tuy Phước)
đã đến thăm và trao thêm 2,6
triệu đồng do các nhà hảo tâm
quyên góp hỗ trợ cho gia đình
bé Lê Gia Hân (28 tháng tuổi)
ở xóm 5, bị tử vong do ong đốt
trong lúc chơi đùa trước sân nhà
ngày 8.6 vừa qua. XUÂN VINH

Ảnh: VĂN VINH

được chọn tham gia làm nhà
trại, thi đấu TDTT, trình diễn
nghệ thuật quần chúng. Từ
đầu tháng 6, chúng tôi vừa
làm nhà trại, vừa tập luyện
các tiết mục nghệ thuật mang
bản sắc đặc trưng của đồng
bào dân tộc Bana để tham gia
Ngày hội”.

Sẵn sàng khai hội

Nhiều ngày qua, thị trấn
V ĩnh Thạnh (huyện V ĩnh
Thạnh) trở nên nhộn nhịp,
được tô điểm thêm sắc màu cờ
hoa, băng rôn, áp phích tuyên
truyền trực quan cho Ngày
hội. Thị trấn Vĩnh Thạnh đón
nhiều người hơn, các tuyến
đường chính tấp nập người,
xe qua lại; đặc biệt, tại khu
vực SVĐ huyện Vĩnh Thạnhkhu vực chính diễn ra các hoạt
động trong Ngày hội - những
ngôi nhà trại mang dáng vóc
nhà sàn truyền thống của
đồng bào dân tộc thiểu số
trong tỉnh được dựng lên sẵn
sàng khai hội.
Theo ông Lê Văn Vinh,

Trưởng Phòng VH-TT huyện
Vĩnh Thạnh, huyện đã cho lắp
đặt thêm nhiều khu vệ sinh,
nhà tắm lưu động, chuẩn bị
đủ nước sinh hoạt tại SVĐ
huyện Vĩnh Thạnh phục vụ
lực lượng VĐV, diễn viên,
nghệ nhân các đoàn về tham
gia Ngày hội. Ngoài ra, bố trí
thêm nhiều thùng rác, nhân
công thu gom rác thường
xuyên để đảm bảo vệ sinh
môi trường; chú trọng công
tác đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm, ANTT, an toàn
giao thông trong suốt thời
gian diễn ra Ngày hội.
Các đơn vị tham gia cũng
chủ động bố trí việc ăn ở,
sinh hoạt cho đoàn mình.
Ông Ngô Thanh Tuấn, Giám
đốc Trung tâm VH-TT&TT
huyện Vân Canh, cho biết:
“Năm nay chúng tôi làm nhà
trại lớn hơn so với mọi lần,
cùng với đó, còn dựng thêm
rạp để VĐV, nghệ nhân,
diễn viên có nơi nghỉ ngơi,
sinh hoạt. Còn việc ăn uống,
chúng tôi thuê một nhà hàng
ở Vĩnh Thạnh nấu ăn phục
vụ cả đoàn, không nấu ăn tại
trại như mấy lần trước”.
Sở VH&TT phối hợp
huyện Vĩnh Thạnh và các địa
phương cũng đã chủ động
triển khai mọi khâu để đảm
bảo Ngày hội diễn ra thành
công. Ông Huỳnh Văn Lợi,
Phó Giám đốc Sở VH&TT Phó trưởng ban Ban tổ chức
Ngày hội, cho biết: Ngoài ý
nghĩa bảo tồn, phát huy bản
sắc văn hóa các dân tộc thiểu
số trên địa bàn tỉnh, Ngày
hội còn là cơ hội quảng bá
hình ảnh du lịch Bình Định
đến với du khách. Do đó, dù
còn gặp rất nhiều khó khăn
về cơ sở vật chất, ăn ở, thời
tiết lại nắng nóng gay gắt
ảnh hưởng đến VĐV tham
gia các môn thi đấu…, nhưng
huyện Vĩnh Thạnh đã phối
hợp chặt chẽ, xây dựng các
nội dung tổ chức Ngày hội
đảm bảo chu đáo, sẵn sàng
khai hội để mang đến cho các
đoàn tham gia, người dân và
du khách một chuỗi sự kiện
Văn hóa - Thể thao đầy màu
sắc, ý nghĩa và thành công.
ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Bắt giữ đối tượng truy nã
(BĐ) - Ngày 14.6, Đội CSHS
CA huyện Tây Sơn phối hợp
với CA thị trấn Phú Phong
tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu
Tiến (SN 1999), trú tại khối 1A,
thị trấn Phú Phong. Tiến là đối
tượng đang bị truy nã về tội
“Cố ý gây thương tích”.
Theo cơ quan chức năng,
lúc 18 giờ ngày 19.1.2022, do
có mâu thuẫn nên Tiến đã
dùng dao tự chế chém nhiều
nhát vào người H.L.P gây
thương tích.
Ngày 21.3, Cơ quan CSĐT

CA huyện Tây Sơn đã có
quyết định khởi tố bị can
đối với Tiến về tội “Cố ý gây
thương tích” theo Điều 134
Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên
trong quá trình điều tra vụ
án, Tiến luôn gây cản trở nên
Cơ quan CSĐT CA huyện ra
Quyết định truy nã số 08/
QĐTN ngày 10.6.2022.
Hiện, cơ quan chức năng
đang tiếp tục củng cố hồ sơ,
điều tra, xử lý đối tượng theo
quy định của pháp luật.
GIA NGUYỄN
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PHẢN HỒI

Lấy đất của người khác
chia di sản thừa kế

Gửi đơn tới Báo Bình Định,
ông Hà Văn Lượm (SN 1962,
ở thôn Trường Cửu, xã Nhơn
Lộc, TX An Nhơn), trình bày:
Ông đang sử dụng thửa đất
ở có số thửa 144 (TĐ 144), tờ
bản đồ số 01, diện tích 200 m2,
thuộc thôn Trường Cửu; trên
đó có căn nhà cấp 4 xây dựng
năm 1971. TĐ này đã được
cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất (sổ đỏ) cho mẹ ông là
bà Huỳnh Thị Sương (SN 1931,
đã mất đầu tháng 6.2022).
Ngày 28.7.2020, tại trụ
sở UBND xã Nhơn Lộc, bà
Nguyễn Thị Kịp, công chức
Tư pháp - Hộ tịch thực hiện
soạn thảo bản “di chúc quyền
sử dụng đất và tài sản gắn liền
với đất”. Bản di chúc có nội
dung: Bà Sương và chồng là
ông Hà Đào (đã mất trước năm
1975) có khối tài sản chung
là TĐ 144, diện tích 590 m 2
(200 m2 đất ở, 390 m2 đất vườn).
Bà Sương để lại cho con gái là
bà Hà Thị Lan (SN 1966) 1/2
quyền sử dụng đất đối với TĐ
144 và phần bà Sương được
hưởng từ việc phân chia di
sản thừa kế theo quy định pháp
luật do ông Đào chết để lại.
Đáng nói, bản di chúc soạn
thảo không đúng mẫu quy
định của pháp luật về thừa kế
di sản và có nhiều lỗi chính tả.
Đặc biệt, thực tế TĐ 144 chỉ có
200 m2 đất ở; nhưng trong bản
di chúc “đẻ” thêm 390 m2 đất
vườn. Sau khi phát hiện những
bất thường này, ông Lượm
gửi đơn tới chính quyền địa
phương đề nghị xem xét, giải
quyết theo đúng quy định.
Ông Lượm cho biết: “Mẹ
tôi đau nặng từ năm 2018, đến
năm 2020 đã 89 tuổi không
còn minh mẫn; việc này được
nhiều người dân địa phương
và ông Trần Thế Vân, Trưởng
thôn Trường Cửu xác nhận.

Bình Định

Đã khắc phục hư
hỏng trên tuyến
đường phía Tây tỉnh

Một đoạn trên tuyến đường phía Tây
tỉnh (ĐT 638) đã được sửa chữa, đảm
bảo giao thông thông suốt. Ảnh: C.H

Hiện trạng các thửa đất đang có tranh chấp.

Luật sư Nguyễn Văn Triết, Văn phòng luật sư Triết và cộng sự
(Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định), cho biết: Theo quy định tại Điều
634 Bộ luật Dân sự năm 2015, trường hợp người lập di chúc không
tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ
người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít
nhất hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm
chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những
người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc
và ký vào bản di chúc.
Mẹ tôi nhờ bà Kịp đánh máy
bản di chúc nhưng không có
người làm chứng theo quy
định. Ngoài ra, bản di chúc
ghi sai diện tích TĐ 144. Tôi đề
nghị UBND xã Nhơn Lộc và
các ngành chức năng liên quan
xem xét tính hợp pháp của bản
di chúc này”.
Theo tìm hiểu, căn cứ trích
lục và bản đồ địa chính xã
Nhơn Lộc, liền kề về hướng
Đông Nam của TĐ 144, cùng
thuộc tờ bản đồ số 01 là TĐ
144a (diện tích 190 m2 đất ở, do
ông Hà Văn Bảy đứng tên trong
sổ đỏ) và TĐ 144b (diện tích
200 m2 đất ở, sổ đỏ đứng tên bà
Lê Thị Châu). Như vậy, cộng cả

3 TĐ (144, 144a, 144b) lại mới đủ
590 m2 và đều là đất ở.
Một người con của bà Châu
phàn nàn: “Đất của gia đình
tôi đã được Nhà nước cấp sổ
đỏ; đùng cái bị đưa vào di chúc
của người khác để chia di sản
thừa kế. Sự thiếu chính xác này
chắc chắn ảnh hưởng không
nhỏ đến gia đình tôi”.
Theo bà Kịp, thời điểm
tháng 7.2020, bà Sương và bà
Lan tới UBND xã Nhơn Lộc xin
lập và chứng thực di chúc. Bà
chỉ giúp soạn thảo di chúc theo
yêu cầu của bà Sương. Ngoài
ra, khi bà xác thực diện tích TĐ
144 tại bộ phận địa chính xã, do
có sự nhầm lẫn nên ghi trong

Ảnh: V.L
di chúc là 590 m2 (?!).
Bà Nguyễn Thị Vinh Hằng,
Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn
Lộc, cho biết: Đúng là TĐ 144
chỉ có 200 m2 đất ở. UBND xã
đã mời những người liên quan
làm việc, hòa giải để giải thích,
hướng dẫn thủ tục giải quyết
theo đúng quy định pháp luật.
Ông Lượm yêu cầu hủy bỏ di
chúc, nhưng bà Sương đã qua
đời; người lập di chúc không
thể yêu cầu hủy bỏ di chúc.
Trường hợp này, việc hủy bỏ
di chúc thuộc thẩm quyền của
tòa án.
Chưa đề cập đến chuyện
bà Kịp có vụ lợi để soạn thảo
bản di chúc hay không, nhưng
việc sai sót về thông tin diện
tích TĐ 144 và nhập đất của
người khác vào tài sản chia
thừa kế đang và sẽ phát sinh
nhiều tình huống pháp lý. Rồi
đây, có thể những người liên
quan phải “đáo tụng đình”
nhiều lần để bảo vệ quyền lợi
hợp pháp và chính đáng; ảnh
hưởng không nhỏ đến thời
gian, tiền bạc của họ.
VĂN LỰC

Ngày 23.5, Báo Bình Định
có bài “Khẩn trương khắc phục
hư hỏng trên tuyến đường phía
Tây tỉnh”, phản ánh đoạn
đường phía Tây tỉnh (ĐT 638)
từ nút giao với QL 1A (phường
Bùi Thị Xuân) đến ngã tư Long
Vân (phường Trần Quang
Diệu, TP Quy Nhơn) xuất
hiện nhiều ổ gà nằm rải rác,
các hố lõm sâu, sụt lún, mặt
đường gợn sóng… gây cản trở
và nguy hiểm cho người tham
gia giao thông.
Theo Sở GTVT, sau khi báo
đăng, lãnh đạo sở đã chỉ đạo
Ban Quản lý Bảo trì đường bộ
kiểm tra thực tế, kết quả đường
có hư hỏng. Nguyên nhân được
xác định là có nhiều lượt xe vận
chuyển đất để phục vụ các công
trình trọng điểm thường xuyên
lưu thông qua đoạn đường này,
dẫn đến đường bị hư hỏng,
bong tróc.
Từ đó, các đơn vị đã kịp
thời sửa chữa, nâng cấp những
điểm hư hỏng lớn trên tuyến
đường, bảo đảm ổn định nền
mặt đường, tăng cường khả
năng khai thác, hạn chế TNGT,
tăng tuổi thọ công trình và mỹ
quan đô thị.
Tuy nhiên, trên tuyến
đường phía Tây tỉnh vẫn còn
một số điểm bị hư hỏng nhẹ,
rạn nứt mặt đường, Sở GTVT
đã chỉ đạo các đơn vị quản lý
đường thường xuyên kiểm tra,
theo dõi, có biện pháp xử lý
kịp thời.
CHƯƠNG HIẾU

Lan tỏa yêu thương
Trong Tháng Hành động Vì trẻ em
năm nay, CA các đơn vị, địa phương
tổ chức thăm, tặng quà, động viên kịp
thời cho gần 500 học sinh học giỏi ở các
làng kết nghĩa thuộc các huyện Vĩnh
Thạnh, An Lão, Vân Canh. Ngày 13.6,
Đoàn Thanh niên CA tỉnh đã tặng quà,
đồ dùng học tập, bình nước lọc, thư
viện sách trị giá hơn 70 triệu đồng cho
5 trường tiểu học ở TX Hoài Nhơn và
Phù Cát.
Một trong những đơn vị có nhiều
hoạt động sôi nổi là Phòng CSGT. Tại
khoa Nhi (BVĐK tỉnh), đầu tháng 6 vừa
qua, Hội Phụ nữ Phòng CSGT tổ chức
chương trình “Vui tết thiếu nhi”, thăm
hỏi, động viên và trao 130 suất quà trị
giá gần 10 triệu đồng cho các bệnh nhi.
Mẹ cháu Nguyễn Trần Khánh B. (13 tuổi,
ở huyện Phù Cát) cho biết: “Nghe thông
báo có các cô chú đến thăm, con vui lắm,
sự quan tâm này giúp các con phần nào

lớp 4, Trường Tiểu học
Trần Quang Diệu (thị
trấn Phú Phong) với
mức 500 nghìn đồng/
tháng. Gia đình thuộc
diện hộ nghèo, năm
2020 mẹ bệnh nặng và
mất, một mình ba Mai
phải chăm lo cho em
và chị gái đang học đại
học. Tuy cuộc sống khó
khăn, thiếu sự quan
Đoàn thanh niên CA tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học tâm chăm sóc của mẹ
giỏi tại huyện Phù Cát.
Ảnh: T.L nhưng Mai luôn chăm
ngoan, 3 năm liền đạt
quên đi đau đớn”.
danh hiệu học sinh giỏi.
Bên cạnh đó, hưởng ứng chương
Nhiều học sinh nhờ được động viên,
trình “Mẹ đỡ đầu”, CA các đơn vị, địa hỗ trợ kịp thời của lực lượng CA đã
phương chỉ đạo Hội phụ nữ đơn vị nhận đỡ không bỏ dở việc học, vượt qua nghịch
đầu 8 trẻ mồ côi. Mới đây nhất, đầu tháng cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Nguyễn
6 vừa qua, Hội Phụ nữ CA huyện Tây Sơn Thị H. (10 tuổi, ở xã Nhơn Hậu, TX An
nhận đỡ đầu em Mạc Xuân Mai, học sinh Nhơn) có mẹ bị bệnh, cha bỏ rơi, hoàn

cảnh khó khăn, không có nhà ở, nguy cơ
bỏ học. Nhận được thông tin từ CA cơ sở,
lãnh đạo CA tỉnh chỉ đạo Hội phụ nữ CA
tỉnh hỗ trợ kịp thời cho H. tiếp tục đến
trường; đồng thời vận động cán bộ, chiến
sĩ xây căn nhà cấp 4 trị giá 100 triệu đồng
cho mẹ con H. có nơi ở ổn định.
Theo đại tá Đặng Hồng Thọ, Phó
Giám đốc CA tỉnh, không phải đến
tháng 6 hằng năm, lực lượng CA mới tổ
chức các hoạt động vì trẻ em. Xuyên suốt
thời gian qua, ngoài công tác chuyên
môn, lực lượng CA luôn quan tâm, chia
sẻ đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
CA tỉnh giao Đoàn thanh niên, Hội phụ
nữ tham mưu, đề xuất, tổ chức các hoạt
động thiết thực cho trẻ em, đặc biệt trẻ
em ở vùng sâu, vùng xa.
T.LONG
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Tăng cường trách nhiệm của
chính quyền các cấp trong bảo vệ rừng
Ngày 18.5.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường công
tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép. Trong đó, yêu cầu tăng
cường vai trò của các cấp bộ, ngành Trung ương, địa phương, của người đứng đầu chính quyền các
cấp từ Trung ương tới cơ sở nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, xử lý nghiêm những hành vi
phá rừng trái pháp luật.

Ông LÊ ĐỨC SÁU, Phó Chi cục
trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm
Xung quanh vấn đề này,
phóng viên Báo Bình Định đã
có cuộc trao đổi với ông Lê Đức
Sáu, Phó Chi cục trưởng phụ
trách Chi cục Kiểm lâm.
l Ông đánh giá như thế nào
về Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày
18.5.2022 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường quản lý
bảo vệ rừng, xử lý tình trạng
phá rừng, lấn chiếm đất rừng
trái pháp luật?
- Gần đây, tình hình phá
rừng, khai thác gỗ, lấn chiếm
đất rừng trái pháp luật tại một
số tỉnh diễn biến hết sức phức
tạp; nhiều vụ vi phạm với quy
mô lớn, thủ đoạn tinh vi, gây
thiệt hại nghiêm trọng, khiến
dư luận xã hội bức xúc.
Vì vậy, Thủ tướng Chính
phủ ban hành Chỉ thị 05 chỉ
đạo các bộ, ngành và các địa
phương thực hiện quyết liệt,
đồng bộ nhiều giải pháp với
mục đích ngăn chặn có hiệu quả
tình trạng xâm hại tài nguyên
rừng, nhất là phá rừng, lấn,
chiếm đất rừng trái pháp luật.
Tinh thần chỉ đạo của Thủ
tướng tại Chỉ thị 05 tập trung
vào 4 vấn đề trọng tâm: Chấn

Lực lượng
kiểm lâm,
chủ rừng và
các hội, đoàn
thể tham
gia tuần tra,
kiểm tra
bảo vệ rừng
phòng hộ
ven biển
Phù Mỹ.
Ảnh: THU DỊU
chỉnh tình trạng san ủi đồi núi
để phân lô, bán nền, xây dựng
trên đất rừng; xử lý nghiêm
các vụ phá rừng, lấn chiếm đất
rừng; xử lý trách nhiệm người
đứng đầu, nếu để xảy ra tình
trạng xâm hại rừng trên địa
bàn quản lý mà không phát
hiện và ngăn chặn kịp thời; huy
động nguồn lực đầu tư phát
triển sản xuất lâm nghiệp. Rõ
ràng, khi thực hiện đồng bộ các
giải pháp dựa trên 4 trọng tâm
này, chắc chắn công tác bảo vệ
rừng sẽ đạt kết quả cao.
l Chỉ thị 05 tiếp tục nhấn
mạnh vai trò của người đứng
đầu các cấp chính quyền ở địa
phương, vai trò của các bộ,
ngành trong công tác bảo vệ

rừng. Điều này đưa đến những
thay đổi như thế nào, thưa ông?
- Không phải đến Chỉ thị 05
mới nhấn mạnh vai trò của
người đứng đầu các địa
phương, các bộ, ngành trong
chung tay bảo vệ rừng. Trước
đó, Chỉ thị số 13 -CT/TW ngày
12.1.2017 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với
công tác quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng đã nêu cao vai trò
trách nhiệm của người đứng
đầu các cấp ủy, tổ chức đảng,
chính quyền và người đứng
đầu các cơ quan, tổ chức, địa
phương. Từ luật đến các văn
bản dưới luật quy định rất rõ
trách nhiệm của chính quyền
các cấp và nêu cao vai trò trách

nhiệm của người đứng đầu.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại
nhiều địa phương, chính quyền
cấp xã thực hiện chưa quyết
liệt; khi để xảy ra mất rừng,
việc kiểm điểm kỷ luật đối với
cấp ủy, chính quyền ở đó cũng
chưa nghiêm túc, chưa đủ sức
tạo chuyển biến.
Vai trò của người đứng
đầu các cấp chính quyền ở
địa phương trong việc bảo vệ
rừng rất quan trọng, quyết
định công tác bảo vệ rừng
ở địa phương đó có tốt hay
không. Nơi nào cấp ủy, chính
quyền địa phương coi nhiệm
vụ bảo vệ rừng là nhiệm vụ
chính trị thường xuyên; tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo thì
việc quản lý, bảo vệ và phát

triển rừng ở nơi đó thuận lợi,
tốt đẹp và ngược lại.
l Ông đánh giá như thế nào
về công tác quản lý bảo vệ rừng
trong thời gian qua trên địa
bàn tỉnh ta. Trong triển khai
Chỉ thị 05, ngành Kiểm lâm có
những kế hoạch phối hợp thực
hiện như thế nào?
- Với riêng Bình Định, thời
gian qua, công tác bảo vệ rừng
được các cấp ủy Đảng, chính
quyền địa phương từ tỉnh đến
xã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt;
nhiều biện pháp, giải pháp bảo
vệ rừng được nhanh chóng
triển khai đồng bộ, linh hoạt
phù hợp với đặc điểm của từng
địa phương. Nhờ vậy, công tác
bảo vệ rừng của tỉnh đạt được
những kết quả nhất định.
Tuy nhiên, diện tích rừng
của tỉnh quá lớn, địa hình chia
cắt, rừng tập trung ở vùng sâu
vùng xa, rất khó khăn trong
việc tuần tra, kiểm soát hết
diện tích nên tình trạng phá
rừng, khai thác rừng trái pháp
luật vẫn còn xảy ra tại một số
địa phương như Vĩnh Thạnh,
Hoài Ân và An Lão, chưa được
ngăn chặn triệt để.
Cùng với triển khai thực
hiện Chỉ thị 05, thời gian tới,
Chi cục Kiểm lâm tăng cường
phối hợp trong tuyên truyền
nâng cao ý thức bảo vệ rừng;
tăng cường tuần tra, kiểm tra,
phối hợp xử lý dứt điểm các
“điểm nóng” hiện nay. Cùng
đó, Chi cục tiếp tục đề xuất cấp
có thẩm quyền quan tâm giải
quyết vấn đề sinh kế của người
dân sống gần rừng để giảm áp
lực lên rừng.
l Xin cảm ơn ông!
THU DỊU (Thực hiện)

An Lão giữ và phát huy nghề truyền thống IFAD đề xuất nâng tầm
An Lão là huyện miền núi có khá
nhiều làng nghề truyền thống như:
Trồng dâu nuôi tằm, đan lát, nghề mộc,
làm bánh tráng mì, bún khô, nấu rượu
cần, nấu rượu nuôi heo… Tuy nhiên,
những năm gần đây, nhiều nghề không
bắt kịp nhu cầu thị trường, dần mất đi
thị phần và cả sự quan tâm của người
tiêu dùng. Từ đó dẫn đến việc người
làm nghề chỉ làm vì ham thích, làm vì
muốn giữ lại nghề truyền thống của cha
ông mà không tính đến chuyện nâng
cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, mở
rộng quy mô để bắt kịp nhu cầu của
người tiêu dùng.
Trường hợp ông Đỗ Cao Thân, chủ
cơ sở sản xuất bánh tráng mì tại thôn
Hưng Nhượng, xã An Hòa là một ví dụ.
Ông Thân chia sẻ: Tôi đã gắn bó với nghề
làm bánh tráng mì mấy chục năm nay,
nghề đã giúp gia đình tôi có cuộc sống
ổn định. Song, các con tôi giờ không đứa
nào muốn theo nghề nữa. Bởi, làm nghề
này bỏ ra nhiều công sức nhưng thu
nhập mang lại không cao.
Bên cạnh đó, sản xuất làng nghề còn
mang tính tự phát, phân tán, thiếu tính
bền vững, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, vốn ít,

Nghề trồng dâu nuôi tằm được người dân thôn Vạn
Khánh, xã An Hòa duy trì, phát triển. Ảnh: D.T.D
chủ yếu là hộ gia đình. Từ đó khả năng
đầu tư, cải tiến và áp dụng công nghệ rất
hạn chế, chất lượng sản phẩm từ hình
thức đến nội dung khó nâng lên, sức cạnh
tranh thấp. Bà Đinh Thị Tuyết, làm nghề
đan đát ở thôn 2, xã An Toàn, tâm sự: Sản
phẩm của mình hoàn toàn thủ công nên
không thể nhanh - nhiều - rẻ như sản xuất
hàng loạt bằng máy. Do vậy, sản phẩm
mình làm ra rất khó bán, khi bán được
cũng chỉ là bán cho những mối quen cần
những món đồ đúng chất thủ công.
Đánh giá đúng giá trị trên nhiều
phương diện của nghề truyền thống,

nhiều năm qua, huyện An Lão không
ngừng xúc tiến bảo tồn và phát huy
hiệu quả nghề truyền thống. Điển hình
là huyện tích cực thu hút các chương
trình, dự án và từ nguồn vốn của
chương trình 135, 30a… mở các lớp đào
tạo nghề; điển hình là lớp đào tạo nghề
trồng dâu nuôi tằm ở thôn Vạn Khánh
(An Hòa), lớp đào tạo nghề mộc ở thôn
Hưng Nhơn (thị trấn An Lão)… Cùng
với đó, huyện tăng cường liên doanh,
liên kết hỗ trợ tìm đầu ra, giúp người
dân tiêu thụ sản phẩm dễ dàng hơn…
Để làng nghề duy trì ổn định và phát
triển, giữ gìn những giá trị truyền thống
của nghề, ngoài sự quan tâm, khuyến
khích, hỗ trợ của các cấp chính quyền,
điều quan trọng nhất vẫn là chính các
làng nghề, người làm nghề tự mình phát
huy nội lực, tiếp cận cái mới; chủ động
nghiên cứu đổi mới mẫu mã, nâng cao
chất lượng sản phẩm. Ông Đinh Văn
Phú, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão,
chia sẻ: Thời gian tới, huyện tiếp tục kết
nối mở thêm các lớp đào tạo nghề ngắn
hạn đến các thôn và các xã vùng khó
khăn cũng như tìm kiếm đầu ra cho sản
phẩm của người dân.
DIỆP THỊ DIỆU

chương trình OCOP

Chiều 14.6, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ
NN&PTNT đã có buổi làm việc với Quỹ
phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD). Thứ
trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đánh
giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam nói
chung và Bộ NN&PTNT nói riêng với IFAD
qua nhiều chương trình, dự án.
Tại buổi làm việc, bà Reehana Raza, Giám
đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của
IFAD nhận định các dự án của IFAD sẽ giúp
Việt Nam xây dựng một nền nông nghiệp
sạch, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu;
khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của
IFAD tại khu vực, hai bên đã đạt được nhiều kết
quả khả quan khi hợp tác xây dựng chương
trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và kỳ vọng
OCOP sẽ phát triển thành chương trình mang
quy mô quốc gia.
Thời gian tới, IFAD sẽ công bố Dự án
Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông
minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSAT);
Dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây
Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ Việt
Nam nhằm góp phần thực hiện các mục
tiêu Chương trình hành động quốc gia
REDD+ (RECAF).
(Theo NNVN)
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THẠC SĨ TRƯƠNG THỊ THUẬN:

“Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi”
16 năm công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (ASISOV, thuộc Bộ NN&PTNT),
Th.S Trương Thị Thuận đã nghiên cứu lai tạo, chọn tạo thành công nhiều giống đậu đỗ kháng bệnh, năng suất cao, góp
phần đem lại những mùa vụ bội thu cho nông dân.

Tiết trời tháng 6 nóng bức,
nhưng trên cánh đồng rộng
0,6 ha sau ASISOV cơ sở 2
(đóng ở phường Nhơn Hưng,
TX An Nhơn), chị Thuận vẫn
miệt mài ghi chép các chỉ số
sinh trưởng của nhiều loài cây
đậu đỗ, như đậu phụng, mè,
đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành…
nhằm phục vụ việc lai tạo,
chọn dòng.
Việc nghiên cứu chọn dòng
ưu tú cần nhiều thời gian, nên
đòi hỏi người nghiên cứu phải
kiên trì và bền bỉ. Chị Thuận
cho biết: “Từ lúc lai tạo đến
chọn dòng ưu tú mất 4 - 5 năm.
Sau khi hoàn thiện chọn dòng,
chúng tôi phải triển khai nhân
dòng, khảo nghiệm trên các
vùng sinh thái, hoàn thiện quy
trình canh tác, đến thực hiện
mô hình khảo nghiệm sản xuất
để tìm ra phương án, kết quả
đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất
trước khi chuyển sang giai
đoạn đưa giống mới thành sản
phẩm hàng hóa để cung ứng
cho thị trường”.
Từ năm 2011 đến nay,
Th.S Trương Thị Thuận là
đồng tác giả nhiều giống đậu
phụng, như: LDH.04 được
Bộ NN&PTNT công nhận là
giống sản xuất thử vào năm
2011, LDH.10 và LDH.13 được
ASISOV công nhận là giống
mới tiến bộ kỹ thuật vào năm
2016, LDH.09 được Cục Trồng
trọt (Bộ NN&PTNT) công nhận
sản xuất thử vào năm 2017.
Đồng thời, năm 2019, chị là
cộng sự trong giải pháp: “Quản
lý dinh dưỡng và nước tưới
tổng hợp cho cây đậu phụng
trên đất cát tỉnh Bình Định”
đạt giải nhì tại Hội thi sáng tạo

Th.S Trương
Thị Thuận.
Ảnh: A.N

kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ
XI và giải khuyến khích trong
Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn
quốc lần thứ XV (2018 - 2019).
Đặc biệt, tại Hội thi Sáng
tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định
lần thứ XII, năm 2020 - 2021,
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 chị đã đạt
giải nhì. Chia sẻ về giống đậu
phụng LDH.09, chị Thuận cho
hay, chị và cộng sự phải mất
khoảng 5 năm để chọn tạo.
Hiện nay, giống đậu phụng
này đã được bà con nông dân
ở nhiều địa phương trong tỉnh
đưa vào canh tác, năng suất
tươi bình quân đạt từ 8 - 10
tấn/ha, lợi nhuận khoảng 100
triệu đồng/ha. Trong năm
2021, Viện đã công bố lưu hành
giống đậu phụng LDH.09 tại

Th.S Trương Thị Thuận (42 tuổi), tốt nghiệp Trường ĐH Nông
Lâm TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành Nông học vào năm 2005. Năm
2015, chị tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Viện Khoa học Nông nghiệp
Việt Nam. Công tác tại bộ môn cây đậu đỗ, ASISOV từ năm 2006
đến nay. Là một trong 59 cá nhân được tôn vinh danh hiệu “Trí
thức tiêu biểu về KH&CN tỉnh Bình Định” lần thứ IV - năm 2022.
các tỉnh duyên hải Nam Trung
bộ và đến năm 2022, giống đậu
phụng này đã được Cục Trồng
trọt cấp bằng bảo hộ giống cây
trồng mới.
Chưa kể một số giống đậu
đỗ khác, chỉ tính riêng đối
tượng cây đậu phụng, qua
16 năm nghiên cứu gần đây,
chị Thuận và cộng sự đã nhân
150 dòng/giống bố mẹ; lai tạo
được 50 tổ hợp lai mới, chọn
lọc dòng ưu tú 8 tổ hợp lai F1,
600 dòng đang phân ly ở thế hệ

từ F2 - F8. Hiện nay, chị Thuận
và các cộng sự đang tiếp tục
nghiên cứu nhiều giải pháp,
như: Chọn tạo giống đậu xanh
và mè năng suất cao cho các
tỉnh phía Nam; nghiên cứu
chọn tạo giống đậu phụng
chịu hạn, kháng bệnh héo xanh
cho các tỉnh miền Trung, hay
nghiên cứu chọn tạo giống đậu
phụng có hàm lượng dầu cao
làm nguyên liệu chế biến dầu
ăn cho vùng Nam Trung bộ và
Tây Nguyên.
TRỌNG LỢI

Bình Định

DÒNG ĐỐI LƯU ĐẠI TÂY DƯƠNG
SẮP SỤP ĐỔ:

“Quả bom
thời tiết” sẽ nổ
khắp thế giới?
Các mô hình khí hậu cho
thấy dòng đối lưu kinh tuyến
Đại Tây Dương (AMOC) đang
ở mức yếu nhất trong hơn 1.000
năm. Các nhà khoa học đã thống
nhất rằng, chưa từng có thời
điểm nào trong lịch sử Trái đất,
hệ thống khí hậu trên Trái đất
lại bị xáo trộn do những thay
đổi về thành phần khí trong khí
quyển giống như ngày nay.
AMOC tập hợp các dòng
chảy xuyên suốt Đại Tây Dương
và được ví như mạch máu của
biển cả. Đây là vòng tuần hoàn
bao gồm dòng chảy lớn của
nước nhiệt đới ấm đến Bắc Đại
Tây Dương giúp giữ cho khí hậu
châu Âu ôn hòa, đồng thời cho
phép các vùng nhiệt đới có cơ
hội mất đi lượng nhiệt dư thừa.
Theo nghiên cứu được công
bố trên tạp chí Nature Climate
Change, nếu dòng đối lưu Đại
Tây Dương sụp đổ hoàn toàn vốn ảnh hưởng đến thời tiết toàn
thế giới - sẽ làm thay đổi cấu
trúc các đại dương và chuyển
khí hậu Trái đất sang trạng thái
giống La Nina hơn. Điều này có
nghĩa là sẽ có nhiều trận mưa,
lũ lụt hơn ở miền Đông Úc; hạn
hán cùng mùa cháy rừng tồi tệ
hơn ở miền Tây Nam nước Mỹ;
phía bắc châu Âu sẽ trở nên lạnh
hơn, nhiệt độ ở một số khu vực
có thể giảm đến 80C; ngược lại
nhiệt độ bán cầu Nam sẽ tăng
lên, đặc biệt là xung quanh
Nam Cực.
Một trong những nguyên
nhân là do tình trạng nóng
lên toàn cầu, làm tan chảy
của các chỏm băng ở hai cực ở
Greenland và Nam Cực. Những
tảng băng này tan chảy khiến
một lượng lớn nước ngọt tràn
vào đại dương, làm rối loạn các
dòng hải lưu.
(Theo TTO)

ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ Ở MIỀN NÚI:

Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế

Năm 2016 - 2021, Trung ương, tỉnh
và huyện có nhiều chính sách hỗ trợ
cây, con, giống, tạo điều kiện để bà con
vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.
Nhiều dự án chuyển giao KHKT, công
nghệ được triển khai đem lại hiệu quả,
như: Nuôi gà an toàn sinh học, trồng bưởi
da xanh, trồng cam sành, nuôi vỗ béo bò,
tưới tiết kiệm, trồng rừng cây gỗ lớn…
Đơn cử, ở huyện Vân Canh, các mô
hình phát triển kinh tế, như: Chăn nuôi
heo đen, nuôi gà thả đồi, bò lai, nuôi ong
lấy mật, khoanh nuôi mây rừng tự nhiên,
trồng rừng kinh tế... ngày càng nhiều,
đem lại hiệu quả cao. Từ đó, đã thay đổi
được tập quán canh tác lạc hậu, giúp đời
sống của người dân ngày càng ổn định,
đời sống tinh thần được nâng cao.
Ông Phan Văn Cường, Phó Chủ tịch
UBND huyện Vân Canh, nhìn nhận:
KHKT, công nghệ đã tạo sức bật để
đời sống, kinh tế của người dân địa
phương phát triển. Hiện nay, huyện
đã và đang triển khai 2 mô hình thuộc
nguồn vốn KH&CN, gồm: Mô hình

phát triển chiều cao cân
đối, bắt đầu cho trái
năm đầu tiên. Ngành
Nông nghiệp huyện
tiếp tục theo dõi để có
hướng nhân rộng, phát
triển mô hình.
Tại huyện Vĩnh
Thạnh, việc ứng dụng
tiến bộ KHKT vào sản
xuất nông nghiệp được
quan tâm, với nhiều mô
hình nhân rộng mang
lại hiệu quả kinh tế cao,
như: Mô hình nuôi cá
Ứng dụng công nghệ, dây chuyền máy móc vào sản xuất trà dung ở huyện lồng bè trên hồ Định
Vân Canh.
Ảnh: A.N Bình; nuôi hươu và
nuôi nai lấy nhung ở
trồng thử nghiệm cây sầu riêng (2 giống xã Vĩnh Kim, Vĩnh Hảo; trồng bí đỏ ở xã
Monthong và Ri6) ở xã Canh Liên, trên Vĩnh Thuận… được đánh giá mang lại
diện tích 0,5 ha. Sau hai năm trồng, đến hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo việc
nay 63 cây sầu riêng sinh trưởng, phát làm, tăng thu nhập cho người dân. Ngoài
triển tốt. Với mô hình trồng thử nghiệm ra, ngành Nông nghiệp các cấp tổ chức
cây mít ruột đỏ tại khu phố Thịnh tập huấn, chuyển giao các tiến bộ KHKT
Văn 2, thị trấn Vân Canh, diện tích cho hội viên ứng dụng vào sản xuất.
0,7 ha; đến nay, 234 cây mít đã tạo tán,
Ông Đinh Văn Lung, Trưởng Ban

Dân tộc tỉnh, cho biết: Những năm qua,
vùng đồng bào dân tộc và miền núi
trên địa bàn tỉnh luôn được Đảng, Nhà
nước hết sức quan tâm, có nhiều chính
sách ưu tiên, thể hiện qua các chương
trình mục tiêu quốc gia và nhiều chính
sách hỗ trợ khác, giúp vùng đồng bào
dân tộc, miền núi có bước phát triển
toàn diện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh,
đời sống đồng bào được cải thiện rõ
rệt nhờ bà con được hướng dẫn chi tiết
để tiếp cận và ứng dụng KHKT, công
nghệ vào sản xuất, góp phần tiết kiệm
chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng
cây trồng, vật nuôi và sản phẩm hàng
hóa chủ lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ
cấu kinh tế với mục tiêu đạt hiệu quả
kinh tế cao, thân thiện với môi trường
và bền vững.
Có thể thấy, KHKT, công nghệ luôn
được coi là giải pháp then chốt, thúc
đẩy phát triển kinh tế địa phương, đặc
biệt là vùng đồng bào dân tộc và miền
núi, tạo ra sự đột phá trong phát triển
KT-XH và bảo vệ môi trường.
AN NHIÊN
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Kịp thời hỗ trợ nhà ở cho người có công
Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có hơn 5.000 người có công và thân nhân liệt sĩ có nhu cầu xây mới và sửa chữa
nhà ở; trong đó, có không ít căn nhà, hạng mục đã “quá nhiều năm tuổi”. Một số cấp, ngành, chính quyền địa phương
đã tranh thủ nguồn lực, huy động DN, nhà hảo tâm chung tay xây, sửa kịp thời.
“Thấy vui quá chừng,
quá đỗi”

Từ đầu tháng 6.2022 đến
nay, thực hiện chỉ đạo của
Huyện ủy, UBND huyện Phù
Mỹ, Ban CHQS huyện cùng
Phòng LĐ-TB&XH huyện kiểm
tra, xác minh thực trạng nhà ở
của những gia đình người có
công với cách mạng và thân
nhân liệt sĩ theo danh sách
nhận hỗ trợ giai đoạn 2021 2025. Quan điểm của huyện
là nếu thực trạng nhà cần can
thiệp ngay, huyện sẽ tìm nguồn
giúp kịp thời.
“Từ báo cáo của cơ sở, toàn
huyện đang có 14 căn nhà thuộc
diện này. Để đảm bảo hỗ trợ
đúng nơi, đúng lúc, Ban CHQS
cùng Phòng LĐ-TB&XH huyện
soát xét thật kỹ càng”, thượng
tá Phan Văn Hổ, Chính trị viên
Ban CHQS huyện Phù Mỹ,
cho hay.
Ngày 3.6, chúng tôi đến
thăm căn nhà đang xây cho
bà Phạm Thị Gái (vợ liệt sĩ, ở
thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp,
huyện Phù Mỹ) từ nguồn hỗ
trợ của Ban CHQS huyện (80
triệu đồng). Nhẹ đong đưa trên
chiếc võng ở phòng khách, bà
Gái cho biết đã bám trụ lại căn
nhà cũ suốt những năm tháng
ác liệt nhất trong thời chiến để
chờ đón chồng về.
“Nhà xây lâu năm nên
xuống cấp, tôi lại sống một
mình, con cái không yên tâm,

năn nỉ về ở chung, nhưng được
vài ba bữa tôi lại nhớ nơi này.
Đúng là tuy ở một mình nhưng
tôi không lẻ loi bởi kỷ niệm, ký
ức về chồng, về những đồng
đội của ông ấy mà tôi nuôi giấu
đầy ắp nơi đây. Giờ Đảng, Nhà
nước quan tâm xây mới căn
nhà, tôi thấy vui quá chừng,
quá đỗi”, người vợ liệt sĩ
trải lòng.
Thời gian qua, các tổ chức
chính trị - xã hội, hội, đoàn thể
luôn tìm kiếm, tranh thủ nguồn
lực, huy động toàn xã hội chăm
lo cho người có công, nhất là hỗ
trợ về nhà ở. Năm 2022, Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ
hơn 8,1 tỷ đồng hỗ trợ xây, sửa
127 nhà ở. Theo yêu cầu, các địa
phương, tổ chức tiến hành rà
soát, lập danh sách đối tượng
nhận hỗ trợ, gồm hộ chính sách
có công và hộ nghèo, trong đó
có ưu tiên việc xây, sửa nhà cho
người có công và thân nhân
liệt sĩ.

Linh hoạt và thiết thực

TX An Nhơn là một trong
những địa phương tích cực
huy động nguồn lực xã hội
hóa để hỗ trợ người có công,
thân nhân liệt sĩ xây, sửa nhà
ở trong những năm qua. Thông
tin từ Phòng LĐ-TB&XH thị xã,
5 tháng đầu năm 2022, thị xã
đã kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ
xây, sửa 6 căn nhà của người
có công với mức bình quân từ
50 triệu đồng/căn trở lên. Ở

Bà Phạm Thị Gái và đứa chắt trước căn nhà đang xây dở.
thôn Đại An (xã Nhơn Mỹ, TX
An Nhơn), thương binh Lê Thị
Hồng, SN 1950, đang háo hức
chờ ngày đón các cấp và nhà
hảo tâm từ tỉnh Phú Yên về
khánh thành nhà mới, để bà
nói lời cám ơn. Ông Nguyễn
Văn Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng

Ảnh: N.T

thôn Đại An cho biết, bà Hồng
đã được đưa vào danh sách
hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2021 2025, nhưng xét thấy căn nhà
“45 tuổi” cần sớm xây lại, thị
xã đã huy động nhà hảo tâm
ở tỉnh Phú Yên hỗ trợ bà Hồng
100 triệu đồng.

Khơi dậy và lan tỏa tinh thần tương ái
Với chủ đề “Gắn kết cộng
đồng - Lan tỏa hành động nhân
ái”, Tháng Nhân đạo năm 2022
(diễn ra trong tháng 5) đã kết
thúc với nhiều kết quả đáng
phấn khởi. Theo thống kê của
Hội CTĐ tỉnh, các huyện, thị,
thành hội đã tổ chức 8 phiên
Chợ Nhân đạo, phát 1.200 phiếu
đi chợ miễn phí với tổng trị giá
hơn 810 triệu đồng; 315 địa chỉ
nhân đạo được hỗ trợ trị giá
580 triệu đồng; tặng 21.472 suất
quà trị giá hơn 8 tỷ đồng hỗ trợ
người dân khó khăn; thực hiện
27 công trình nhân đạo trị giá
hơn 1 tỷ đồng; tiếp nhận 1.397
đơn vị máu.
Ngoài ra, các cấp hội cơ sở
còn tặng học bổng, xe đạp cho
học sinh có hoàn cảnh khó khăn,
sổ tiết kiệm cho bệnh nhân
nghèo; thăm, viếng, động viên
các gia đình có nạn nhân bị đuối
nước, TNGT; hỗ trợ “đỏ lửa”
cho các bếp ăn tình thương...
Đặc biệt, trong Tháng Nhân
đạo 2022, hai chương trình chủ
đạo là “An toàn cho ngư dân
nghèo, khó khăn” và “Dinh
dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết
tật” đã được triển khai hiệu quả.
Cụ thể, đã tặng 1.250 bộ áo phao
cứu sinh đa năng, 140 túi sơ cấp

Tây Sơn là một trong những địa phương có hoạt động khởi sắc trong Tháng
Nhân đạo năm 2022.
- Trong ảnh: Cán bộ Hội CTĐ huyện Tây Sơn tặng sữa cho trẻ mẫu giáo. Ảnh: N.N
cứu, 140 cờ Tổ quốc cho ngư
dân nghèo, cận nghèo, có hoàn
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó là 700 thùng sữa
trị giá 200 triệu đồng cho trẻ
em nghèo, khuyết tật ở TX Hoài
Nhơn, An Nhơn và các huyện:
Hoài Ân, Tây Sơn, Vân Canh,
Vĩnh Thạnh.
Dịp này, Hội CTĐ tỉnh cũng
triển khai Dự án “Cứu trợ khẩn
cấp cho người dân chịa ảnh

hưởng bởi dịch Covid-19 tại
Việt Nam” do Cơ quan phát
triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ
thông qua Trung ương Hội CTĐ
Việt Nam. Theo đó, đã hỗ trợ
1.468 hộ dân thuộc 4 phường
Hoài Đức, Hoài Hương, Tam
Quan Nam và Tam Quan Bắc
(TX Hoài Nhơn) trị giá hơn 1,93
tỷ đồng.
Theo ông Lê Phong, Phó
Chủ tịch Thường trực Hội

CTĐ tỉnh, tổng giá trị thực
hiện Tháng Nhân đạo năm
2022 đạt hơn 11,6 tỷ đồng, trợ
giúp 23.676 lượt người hưởng
lợi, 100% địa phương đã đạt và
vượt mọi chỉ tiêu đề ra là kết
quả rất đáng phấn khởi. So với
mọi năm, các hoạt động trong
Tháng tương đối đều hơn,
phong phú hơn, hướng đến
một số đối tượng thụ hưởng
cụ thể (ngư dân, trẻ em) bên
cạnh việc trải rộng ra toàn bộ
đối tượng yếu thế như những
năm trước. Một số địa phương
như Tây Sơn, An Nhơn hoạt
động khởi sắc hơn hẳn.
Dù vậy, ông Phong cho
rằng, việc một số huyện không
tổ chức lễ phát động cấp huyện
là điều đáng tiếc. “Tháng Nhân
đạo vẫn cần tính quy mô, sự
xuyên suốt hoạt động từ cấp
tỉnh xuống cấp huyện, xã. Bởi
suy cho cùng, Tháng Nhân đạo
là một điểm nhấn, khơi dậy và
lan tỏa tinh thần tương ái trong
từng người dân. Để từ đó mọi
người quan tâm, chia sẻ với
nhau nhiều hơn, liên tục, xuyên
suốt, chứ không khu biệt trong
Tháng Nhân đạo”, ông Phong
chia sẻ.
NGỌC NGA

Một số huyện, thị xã trong
tỉnh đang triển khai mô hình
“khoán việc xây, sửa nhà
ở người có công về từng
phường, xã”. Tùy tình hình
thực tế và điều kiện vận động
nguồn lực, từng địa phương
quyết định số lượng và định
mức hỗ trợ, nhưng ít nhất phải
được 1 nhà.
Tỉnh không còn người có
công thuộc diện hộ nghèo,
một số nơi cũng xóa luôn diện
hộ cận nghèo. Nhà cần hỗ trợ
chủ yếu đã xây lâu năm, một
số hạng mục dần xuống cấp
hoặc do mưa to gió lớn, phần
tôn, ngói bị lung lay. Nhiều xã,
phường đã vận động ĐVTN
giúp công tháo gỡ, vận chuyển
vật tư, vật liệu. Một số thanh
niên, phụ nữ còn bỏ tiền túi
đóng góp, kêu gọi thêm kinh
phí mua tặng bàn ghế, đồ gia
dụng… cho các hộ.
Những nghĩa cử như vậy
đã góp phần giáo dục tinh
thần tương thân tương ái, đạo
lý uống nước nhớ nguồn, ăn
quả nhớ kẻ trồng cây trong
từng người dân, đặc biệt là
giới trẻ.
Theo ông Phạm Văn Hiển,
Trưởng Phòng LĐ-TB&XH TX
An Nhơn, sự kết hợp giữa chính
sách hỗ trợ của Nhà nước với
tham gia hỗ trợ của cộng đồng,
đoàn thể, DN, cá nhân cần được
chú trọng để người có công có
được nơi ở khang trang, chắc
chắn. Bởi ngay cả khi đã nhận
tiền hỗ trợ từ Nhà nước, một số
gia đình vẫn không đủ kinh phí
để xây, sửa nhà.
NGỌC TÚ

TIN VẮN
 Ngày 15.6, tại UBND
phường Hoài Xuân, Ban Chỉ
đạo vận động hiến máu tình
nguyện TX Hoài Nhơn đã tổ
chức hiến máu tình nguyện đợt
III năm 2022 (ảnh). Kết quả, đã
tiếp nhận 336 đơn vị máu, trong
đó có 58 đơn vị máu 350 ml (chỉ
tiêu 300 đơn vị máu).

Ảnh: Hội CTĐ tỉnh
 Từ đầu tháng 6.2022 đến
nay, Hội CTĐ huyện An Lão đã
hỗ trợ 3 mô hình sinh kế cho hộ
nghèo, có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn với tổng trị giá 20
triệu đồng. Mới nhất là hỗ trợ
sinh kế nuôi gà thả vườn cho hộ
nghèo Lưu Thị Tuyết (ở thôn Tân
Lập, xã An Tân). Trước đó, Hội hỗ
trợ cho hộ nghèo Đinh Thị Bay
(ở xã An Quang) 7 triệu đồng
mua dê giống; luân chuyển bê
cái giống thuộc Dự án “Ngân
hàng bò” cho hộ nghèo Đinh Thị
Bé (ở thị trấn An Lão). K.H
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Tích cực ngăn chặn buôn bán
hàng lậu, gian lận thương mại
Vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, buôn lậu, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, gian lận thương mại
trên địa bàn tỉnh tuy không rầm rộ nhưng diễn biến khá phức tạp. Nắm chắc tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát
kinh tế CA tỉnh đã phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm này.

Theo Phòng Cảnh sát kinh
tế CA tỉnh, trước nhu cầu
tiêu dùng của người dân tăng
cao, các đối tượng đẩy mạnh
hoạt động buôn lậu, gian lận
thương mại và sản xuất, buôn
bán hàng giả. Các vi phạm chủ
yếu là vận chuyển, buôn bán
hàng cấm (thuốc lá điếu ngoại
nhập lậu, pháo nổ, thuốc bảo
vệ thực vật…); vận chuyển,
buôn bán hàng ngoại nhập
lậu, không có hóa đơn chứng
từ chứng minh nguồn gốc xuất
xứ; sản xuất, buôn bán hàng
giả… Cùng với đó, tình trạng
sản xuất không có giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất,
không công bố chất lượng,
sản xuất thủ công, tự pha chế,
đóng gói có xu hướng gia tăng.
Đơn cử như việc phát hiện
trên 2.100 thùng gas với nhiều
nhãn hiệu khác nhau tại Cụm
công nghiệp Phú An (xã Tây
Xuân, huyện Tây Sơn) vào cuối
tháng 3 vừa qua. “Đây là một
dạng vi phạm mới trên địa
bàn tỉnh. Các đối tượng mua
vỏ bình gas cũ của nhiều nhãn
hiệu khác nhau rồi mài cắt, sửa
và sơn lại thương hiệu khác,
thậm chí sửa lùi hạn các bình
đã quá hạn kiểm định để đưa
ra thị trường tiêu thụ”, trung
tá Phan Đình Chẩn, Đội trưởng
Đội Đấu tranh, phòng ngừa án
buôn lậu, hàng giả, xâm phạm
sở hữu trí tuệ (Phòng Cảnh sát
kinh tế CA tỉnh), cho biết.
Không những vậy, tội phạm
buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả còn có nhiều
phương thức, thủ đoạn đối
phó với công tác kiểm tra của
lực lượng chức năng. Trong

Lực lượng CA kiểm tra hiện trường vụ phát hiện trên 2.100 thùng gas với nhiều nhãn hiệu khác nhau có nhiều vi phạm
tại Cụm công nghiệp Phú An. 								
Ảnh: K.A
đó, có việc lợi dụng đặc thù
tỉnh có nhiều tuyến quốc lộ
đi qua, chia nhỏ hàng hóa rồi
vận chuyển bằng nhiều loại
phương tiện, tuyến đường; tận
dụng triệt để sự tiện dụng của
mạng xã hội, lợi dụng sự sơ hở
của dịch vụ chuyển phát nhanh
để vận chuyển hàng cấm, hàng
ngoại nhập lậu.
Đơn cử, chỉ từ đầu tháng
6.2022 đến nay, Phòng Cảnh
sát kinh tế CA tỉnh đã phát
hiện, kiểm tra, bắt giữ 2 vụ vận
chuyển hàng cấm là thuốc lá
ngoại nhập lậu, thuốc diệt cỏ
có chất không được sử dụng tại
Việt Nam bằng xe khách và xe
tải chạy tuyến Bắc - Nam.
Xác định công tác đấu tranh
với tội phạm buôn lậu, gian lận
thương mại là nhiệm vụ trọng
tâm, lực lượng CA nắm chắc
tình hình, chú trọng công tác

AN NHƠN:

Tuyên truyền an toàn giao thông
cho người dân

(BĐ) - CA TX An
Nhơn và Công ty
Honda Viễn Thuận Phát
vừa phối hợp tổ chức
chương trình tập huấn
kiến thức ATGT và kỹ
năng lái xe an toàn cho
người dân và ĐVTN
phường Nhơn Hòa.
Tạ i b u ổ i t u yê n CSGT đưa ra các tình huống và trao đổi về
truyền, ban tổ chức đã cách xử lý tốt nhất để đảm bảo an toàn khi
Ảnh: Q.T
phổ biến một số kiến tham gia giao thông.
thức về ATGT, văn hóa
giao thông, lồng ghép các tình đường bộ và đường sắt).
huống dễ dẫn đến TNGT, những
Bên cạnh đó, ban tổ chức
vụ TNGT xảy ra do người điều cũng trực tiếp hướng dẫn người
khiển phương tiện giao thông dân, ĐVTN xử lý một số tình
uống rượu bia, không làm chủ huống cụ thể trong quá trình
tốc độ; các vi phạm thường gặp điều khiển phương tiện tham
và các chế tài xử phạt về trật tự gia giao thông; đội mũ bảo hiểm
ATGT theo Nghị định 100/2019/ đúng cách; kiểm tra phương tiện
NĐ-CP (xử phạt vi phạm hành để tránh sự cố máy móc.
chính lĩnh vực giao thông
Q.THÀNH

kiểm tra, giám sát, phát hiện,
ngăn chặn và xử lý nhiều vụ
việc vi phạm. Theo thống kê
của Phòng Cảnh sát kinh tế,
từ đầu năm 2022 đến nay, lực
lượng chức năng đã phát hiện
và xử lý trên 80 vụ việc vi phạm
pháp luật ở lĩnh vực kinh tế,
trong đó Phòng Cảnh sát kinh
tế phát hiện, xử lý 14 vụ.
Để đấu tranh hiệu quả với
loại tội phạm này, trung tá
Nguyễn Thanh Quang, Phó
Trưởng Phòng Cảnh sát kinh
tế (CA tỉnh) cho biết, lực lượng
sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra
đối với các lĩnh vực, mặt hàng
thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu
dùng của người dân. Bên cạnh
đó, sẽ tiếp tục nhận diện các
thủ đoạn mới để kịp thời đấu
tranh, ngăn chặn các hành vi
buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả.

“Bám sát và linh hoạt
trong đấu tranh sẽ góp phần
triệt phá kịp thời các cơ sở
sản xuất, kinh doanh các mặt
hàng không rõ xuất xứ, chất
lượng kém. Ngoài ra, chúng
tôi sẽ tiếp tục tăng cường trao
đổi thông tin, phối hợp tốt với
các lực lượng chức năng trong
tỉnh cũng như các địa phương
khác để phát hiện, ngăn chặn
kịp thời các hoạt động vận
chuyển hàng cấm, hàng ngoại
nhập lậu... Qua đó, góp phần
tạo môi trường lành mạnh, ổn
định, thuận lợi cho đầu tư,
sản xuất, kinh doanh”, trung
tá Quang nói.
Bên cạnh đó, người dân
cũng cần nêu cao ý thức, tích
cực phát hiện, tố giác các hành
vi vi phạm, không tham gia,
tiếp tay, bao che đối với hoạt
động này.
KIỀU ANH

Tìm việc trên mạng, mất gần
928 triệu đồng
Cuối tháng 5.2022, bà
Nguyễn Thị P. (ở phường Đống
Đa, TP Quy Nhơn) đọc được bài
viết trên nhóm facebook “Tuyển
Thợ May” có nội dung ai cần
thêm thu nhập thì liên hệ đến
tài khoản Zalo “PPhuong Thảo”
(kèm số điện thoại). Bà P. nhắn
tin đến tài khoản Zalo trên tìm
hiểu thì được tài khoản này
thêm vào nhóm “NHÓM KIẾM
THU NHẬP 4.0” để tham khảo
cách kiếm tiền trên trang web
“02singapore.com”. Từ 26 - 28.5,
bà P. đọc tin nhắn trong nhóm
Zalo này thấy có nhiều người
đã tham gia đầu tư trên trang
web “02singapore.com”, cụ thể
là đặt lệnh “tăng” - “giảm” và
thắng được tiền nên bà P. tin
tưởng, muốn tham gia. Zalo
“PPhuong Thảo” hướng dẫn bà
P. truy cập, tạo tài khoản trên
trang web trên. Thầy Trọng An

(chưa rõ lai lịch, sử dụng tài
khoản Telegram “trongan2022”)
và cô Xuân Mỹ (chưa rõ lai lịch,
sử dụng tài khoản Telegram
+855715007267, @xuanmygv)
hướng dẫn bà P. đặt lệnh trên
trang “02singapore.com”.
Từ 28.5 - 31.6, bà P. nhiều lần
sử dụng ngân hàng của mình
chuyển khoản để nạp tiền và
tham gia đặt lệnh trên trang
“02singapore.com”, nhận tiền
thắng cuộc. Số tiền chuyển
khoản ngày càng tăng, nhưng
đến khi số tiền thắng được lên
đến gần 1,6 tỷ đồng thì bà P.
không nhận được tiền thắng
cuộc. Bà P. còn tin lời đối tượng
chuyển thêm các khoản phí,
thuế thu nhập cá nhân.
Khi đến CA phường Đống
Đa trình báo, tổng số tiền bà P.
bị chiếm đoạt lên đến gần 928
triệu đồng.
T.LONG

Bình Định

Ra mắt mô hình
đảm bảo ANTT
tại TTYT
TX An Nhơn

Ngày 15.6, TTYT TX An
Nhơn tổ chức Lễ ra mắt mô
hình “Phối hợp đảm bảo
ANTT”.
Tại lễ ra mắt mô hình,
đại diện TTYT và CA TX An
Nhơn đã ký quy chế phối
hợp thực hiện các biện pháp
đảm bảo ANTT tại TTYT; chủ
động phát hiện và xử lý kịp
thời, có hiệu quả các hành vi
vi phạm pháp luật, nhất là
các hành vi cố ý gây thương
tích, gây rối trật tự, trộm cắp
tài sản, vi phạm các quy định
về vệ sinh môi trường, cản
trở hoạt động khám chữa
bệnh, đe dọa tính mạng sức
khỏe, tính mạng của y - bác
sĩ, người bệnh.
Theo quy chế, Ban điều
hành và các thành viên tham
gia mô hình có nhiệm vụ tuyên
truyền, phổ biến nâng cao ý
thức, trách nhiệm của viên
chức, người lao động, người
bệnh và người nhà bệnh nhân
để tích cực tham gia công tác
phòng, chống tội phạm và
phòng, chống cháy nổ.
T.LONG

VÂN CANH:

Ký kết Quy chế
phối hợp thi
hành án dân sự
(BĐ) - Liên ngành cấp
huyện Vân Canh gồm Viện
KSND - CA - Chi cục Thi hành
án dân sự (THADS) và TAND
huyện vừa tổ chức ký kết Quy
chế phối hợp trong công tác
THADS.
Quy chế phối hợp gồm 3
chương, 24 điều, quy định
nguyên tắc, phương thức
và nội dung phối hợp liên
ngành trong công tác THADS
giữa các đơn vị. Cụ thể, các
đơn vị sẽ phối hợp trong quá
trình cung cấp và chuyển
giao bản án, quyết định;
trong giải thích, sửa chữa, bổ
sung bản án, quyết định, trả
lời kiến nghị, thụ lý và giải
quyết yêu cầu của cơ quan
THADS trong việc đề nghị
giám đốc thẩm, tái thẩm, việc
gửi quyết định về thi hành
án; việc giải quyết khiếu nại,
tố cáo về THADS, công tác
thu tiền, tài sản; đặc xá, tha
tù trước thời hạn; giao, nhận,
xử lý vật chứng, tài sản, công
tác cưỡng chế THADS; kiểm
sát người được thi hành án,
người phải thi hành án và các
cơ quan liên quan…
Tại buổi ký kết, các đại
biểu khẳng định việc ban
hành Quy chế phối hợp liên
ngành nhằm cụ thể hóa quy
định của pháp luật, tạo cơ sở
để các đơn vị tăng cường hơn
nữa công tác phối hợp, giúp
công tác THADS đạt kết quả
cao hơn.
N.LINH

Bình Định
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Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc
dâng hương, viếng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu
dâng hương, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và
làm việc tại Quảng Bình nhân sự kiện
kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm
Quảng Bình, ngày 15.6, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác
đã đến dâng hương viếng Đại tướng
Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc
và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vũng Chùa, Đảo Yến (xã Quảng
Đông, huyện Quảng Trạch).
Trước phần mộ Đại tướng, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành
viên đoàn công tác nguyện cùng toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết
một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi
theo con đường cách mạng mà Đảng,
Bác Hồ, các thế hệ cách mạng đi trước
và Đại tướng đã trọn đời phấn đấu, hy
sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc,
vì hạnh phúc của nhân dân; quyết tâm
phấn đấu xây dựng nước Việt Nam nói
chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng ngày
càng phát triển.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh
đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Bình về
tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh
năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và một
số nhiệm vụ trọng tâm khác.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc,
Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Quảng Bình
lựa chọn thế mạnh, tập trung nguồn
lực đầu tư vào một số ngành kinh tế
trọng điểm, trong đó có du lịch, đưa
Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch
mạo hiểm hàng đầu châu Á và thế giới.
Liên quan đến vùng đệm Vườn quốc gia
Phong Nha - Kẻ Bàng, Chủ tịch nước
nhấn mạnh cần phải bảo vệ an toàn tuyệt
đối cho di sản.
Nhấn mạnh, Quảng Bình là tỉnh
thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai
hằng năm, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh cần
có các giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu
quả trước diễn biến phức tạp của biến đổi
khí hậu hiện nay.
(Theo nld.com.vn)

Các tháng tới sẽ có
mưa lũ dồn dập
Theo báo cáo hạn dài phát đi chiều
15.6 từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong các tháng
tới, tình hình thiên tai ở nước ta sẽ bất
thường và khốc liệt.
Dự báo từ nay đến hết năm 2022, trên
khu vực Biển Đông có khoảng 10 - 12
cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó
có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất
liền nước ta khoảng từ 4 - 6 cơn, ở mức
xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng
thời kỳ. Trong đó, đề phòng xảy ra bão
có hướng di chuyển phức tạp, dồn dập
trong các tháng cuối năm.
(Theo sggp.org.vn)

Hàng không Việt Nam
phục hồi nhanh nhất thế giới
Theo dữ liệu vừa được Hiệp hội Vận
tải hàng không quốc tế (IATA) công bố,
Việt Nam đứng vị trí số 1 trong danh
sách 25 nước có thị trường hàng không
nội địa phục hồi nhanh nhất thế giới.
Danh sách tiếp theo là các quốc gia,
vùng lãnh thổ gồm: Mexico, Brazil, Nga,
Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia…
Trong danh sách khu vực Đông Nam
Á, Indonesia đứng thứ 8, Malaysia
thứ 9, Philippines thứ 13 và Thái Lan
đứng thứ 24.
Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2022,
lượng hành khách thông qua các cảng
hàng không Việt Nam đạt 40,7 triệu
khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm
2021. Trong số này có 1,8 triệu khách
quốc tế và 38,9 triệu khách nội địa.
Trong dịp cao điểm 30.4 vừa qua, sản
lượng hành khách thông qua các cảng
hàng không, sân bay Việt Nam ước đạt
hơn 1,1 triệu hành khách. Trong đó, Cảng
Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đón
375 nghìn khách, Nội Bài đón 240 nghìn
khách và Đà Nẵng trên 94.000 khách.
Cũng trong 6 tháng đầu năm, các hãng
hàng không Việt Nam vận chuyển 20,1

Hàng không Việt được đánh giá phục hồi nhanh nhất thế giới.
triệu khách, tăng 56,1% so với cùng kỳ năm
2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 667 nghìn
khách, khách nội địa 19,5 triệu khách, tăng
51,8% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo dự kiến trong năm 2022, lượng
hành khách thông qua các cảng hàng không
trên cả nước ước đạt 87,8 triệu khách (tăng
190% so với năm 2021), trong đó khách

quốc tế đạt 5 triệu khách (tăng 844% so với
năm 2021) và khách nội địa 82,8 triệu khách
(tăng 178,4% so với năm 2021).
Cũng theo dự kiến, các hãng hàng
không Việt sẽ vận chuyển khoảng 43,3
triệu khách (tăng 185% so với năm 2021)
trong đó có 1,8 triệu khách quốc tế và 41,5
triệu khách quốc nội. (Theo laodong.vn)

Đề xuất đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng bảo trì kết cấu
hạ tầng hàng hải
Trong các dự án bảo trì kết cấu hạ
tầng trong năm 2023, có 5 tuyến luồng
được chuyển tiếp từ năm 2022 và có 3
tuyến luồng dự kiến thực hiện từ năm
2023. Cụ thể, 5 tuyến luồng được nạo vét,
duy tu từ năm 2022 - 2023 gồm 2 tuyến
luồng khu vực phía Bắc và 3 luồng khu
vực phía Nam.
Các dự án đều đang được triển khai,
lập hồ sơ thiết kế trong năm 2022 để giao
cho nhà thầu thi công nạo vét như tại Hải
Phòng gồm đoạn kênh Hà Nam, Bạch
Đằng, sông Cấm và đoạn Lạch Huyện.
Khu vực phía Nam gồm 3 tuyến luồng
là Soài Rạp (tổng mức đầu tư dự kiến
293 tỷ đồng), Sài Gòn - Vũng Tàu (tổng
mức đầu tư dự kiến 125 tỷ đồng), luồng
hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn
Sông Hậu (tổng mức đầu tư dự kiến
435 tỷ đồng).
Ngoài ra, các luồng đều được đề xuất
bổ sung thêm kinh phí đầu tư. Đoạn

Có 5 tuyến luồng nằm trong dự án duy tu, nạo vét
được chuyển tiếp từ năm 2022.
Ảnh minh họa
Lạch Huyện đề xuất tăng thêm 61,2 tỷ
đồng so với kinh phí được duyệt ban đầu
là 296,1 tỷ đồng; Đoạn Soài Rạp đề xuất
tăng thêm 130 tỷ đồng, Sài Gòn - Vũng
Tàu tăng thêm 23 tỷ đồng, luồng hàng
hải cho tàu biển trọng tải lớn Sông Hậu
tăng thêm 153 tỷ đồng.
Ngoài ra, Cục Hàng hải Việt Nam

cũng đề xuất duy tu, nạo vét 3 tuyến
luồng trong năm 2023. Cụ thể, khu vực
phía Bắc có 2 tuyến luồng là Hải Phòng
(đoạn kênh Cái Tráp) và Thuận An, khu
vực phía Nam có luồng Rạch Giá.
Ngoài ra, cũng có những tuyến luồng
được đề xuất sẽ thực hiện trong 2 năm
2023 - 2024 gồm luồng Hải Phòng (đoạn
Lạch Huyện), Cửa Lò, Hòn Gai - Cái Lân,
Đà Nẵng, Soài Rạp, Sài Gòn - Vũng Tàu và
luồng cho tàu biển trọng tải lớn sông Hậu.
Cục Hàng hải Việt Nam cũng đề xuất
thêm kế hoạch bảo trì hệ thống đê kè bảo
vệ luồng với tổng mức kinh phí dự kiến
khoảng 45,2 tỷ đồng.
Trong đó, ưu tiên sửa chữa bảo trì
hệ thống đê kè trên luồng hàng hải Hải
Phòng (đoạn sông Cấm, Bạch Đằng) và
đoạn kênh Hà Nam, sửa chữa bảo trì
tuyền kè bảo vệ bờ kênh Tắt trên tuyến
luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào
sông Hậu.
(Theo LĐO)

Việt Nam thúc đẩy EU gỡ bỏ kiểm soát Etylen oxit
mì ăn liền xuất khẩu
Theo quy định mới về các biện pháp
khẩn cấp kiểm soát thực phẩm xuất khẩu
vào EU, có hiệu lực từ ngày 3.7.2022, EU
đã chính thức đưa các loại bún, miến,
phở dạng khô ra khỏi danh mục quy
định yêu cầu chứng thư từng lô hàng.
Trước đó, tháng 8.2021, một số lô hàng
mì ăn liền của Việt Nam bị cảnh báo thu
hồi do chứa Etylen oxit (EO) tại nhiều
nước châu Âu như Thụy Sĩ, Na Uy, Anh,
các nước EU. Sau vụ việc nêu trên, ngày
15.12.2021, EU đã ban hành quy định
(EU) 2021/2246 điều chỉnh thực thi quy
định (EU) 2019/1973 về việc tạm thời gia
tăng các biện pháp kiểm soát chính thức
một số hàng hóa nhập khẩu vào EU từ
một số nước thứ ba. Như vậy, sản phẩm
chế biến bột dạng khô và dạng ăn liền của
Việt Nam cần có chứng thư và bị tăng tần
suất kiểm tra ngẫu nhiên lên 20%.

Trước tình hình đó, thực hiện trách
nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực
phẩm, Vụ KH&CN chủ trì, phối hợp với
Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, các
cơ quan Thương vụ Việt Nam tại châu
Âu thiết lập hệ thống kiểm soát chỉ tiêu
EO trong thực phẩm thông qua mạng
lưới các cơ quan kỹ thuật, cơ sở kiểm
nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. Đồng
thời hướng dẫn các DN trong ngành gia
tăng các biện pháp kiểm soát an toàn
thực phẩm; phối hợp với các đơn vị chức
năng của Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT nghiên
cứu, xây dựng quy định mức ngưỡng
giới hạn dư lượng EO trong thực phẩm...
Đặc biệt, tại Phiên họp trực tuyến Ủy
ban SPS Việt Nam - EU vào tháng 5.2022,
các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã
nêu quan điểm đề nghị EU chỉ xem xét
các biện pháp kiểm soát EO trong sản

phẩm mì ăn liền và loại trừ các sản phẩm
chế biến bột khác, công bố số liệu kiểm
nghiệm ngẫu nhiên để xác định tần xuất
xuất hiện EO trong sản phẩm mì nhập
khẩu từ Việt Nam và các quốc gia khác,
kế hoạch chuyển sản phẩm mì ăn liền của
Việt Nam từ Phụ lục II sang Phụ lục I.
Như vậy, từ ngày 3.7.2022, các lô
hàng bún, miến, phở dạng khô xuất
khẩu sang EU không cần bổ sung giấy
Chứng nhận an toàn thực phẩm và cũng
không bị kiểm soát tại cửa khẩu của EU.
Biện pháp nới lỏng trên giúp DN sản
xuất, xuất khẩu các sản phẩm chế biến
bột tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác có
hiệu quả các thị trường còn tiềm năng,
các cơ hội mở cửa thị trường từ các cam
kết hội nhập kinh tế quốc tế trong Hiệp
định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất
khẩu vào thị trường EU. (Theo VOV.VN)
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Bình Định

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN
Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 25/2022
từ ngày 21.6.2022 đến ngày 27.6.2022
THỨ BA, NGÀY 21.6.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15:
TBA Dốc Cá Nhơn Lý. H. Tuy Phước: 7h-12h15: TBA Đào
Tấn 2. 7h-10h30: TBA Phước Long 2. H. Phù Mỹ: 7h-10h45:
TBA Gò Sỏi 2 - xã Mỹ Lợi. 7h45-10h: TBA Phước Chánh,
Mỹ Phong 3 - xã Mỹ Phong. 7h30-16h30: TBA Đỗ Văn Sơn
2 - xã Mỹ Đức. H. Tây Sơn: 7h-8h30: TBA Mục Đồng.
THỨ TƯ, NGÀY 22.6.2022: H. Tuy Phước: 7h-12h: TBA
Thắng Lợi 5. H. Phù Mỹ: 7h-8h15: TBA An Hòa - xã Mỹ
Chánh. 8h45-10h: TBA Hưng Tân 2 - xã Mỹ Thành. TX
Hoài Nhơn: 5h-6h45 và 17h-18h30: Công ty CP May Tam
Quan, Công ty CP May An Phát; các khách hàng ĐMTMN
CCN May Tam Quan; khu phố Tấn Thạnh 2 - phường Hoài
Hảo. H. Hoài Ân: 5h30-10h: Xã Ân Tín, Ân Sơn. H. Tây
Sơn: 6h30-8h45: TBA Thuận Hiệp 2 - xã Bình Thuận. 6h3014h45: Lộ 1 TBA Bắc Thuận Nhất - xã Bình Thuận.
THỨ NĂM, NGÀY 23.6.2022: H. Tuy Phước: 8h30-17h:
TBA Ông Thọ 1, 2 - xã Phước Quang. H. Phù Mỹ: 7h4514h45: TBA Chiếu sáng Bình Dương. TX Hoài Nhơn:
7h-18h15: Thôn Lộ Diêu - xã Hoài Mỹ; Trung tâm Viễn
Thông 2 Bình Định; TBA Cường Thịnh Nguyên - xã Hoài
Mỹ. H. Tây Sơn: 5h45-15h15: TBA Xà Tang - xã Vĩnh An.
THỨ SÁU, NGÀY 24.6.2022: TX Hoài Nhơn: 8h15-17h:
TBA Sacchi Nguyễn, Chiếu sáng tuyến tránh số 2 QL1A;
khu dân cư Phú Mỹ Lộc.
THỨ BẢY, NGÀY 25.6.2022: H. Phù Mỹ: 7h-17h: Các
TBA Vạn An, UB Mỹ Châu 2 - xã Mỹ Châu. 9h-10h: TBA
Vạn Thiết 2, Cấp nước sinh hoạt Mỹ Châu - xã Mỹ Châu. H.
Hoài Ân: 7h-17h: TBA Mỹ Đức 3. H. Vĩnh Thạnh: 6h-7h30
và 16h-17h30: Khu vực TBA Trung tâm Y tế huyện Vĩnh
Thạnh, Làng Ba Na, Định Tố, Trung tâm huyện, Kho bạc
Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hảo, CS Vĩnh Thạnh - TT Vĩnh Thạnh.
6h30-17h30: Các TBA Định Bình 1 và Định Bình 3 - TT Vĩnh
Thạnh; khu vực xã Vĩnh Thuận.
CHỦ NHẬT, NGÀY 26.6.2022: H. Phù Cát: 6h30-12h30:
Xã Cát Khánh; thôn Đức Phổ - xã Cát Minh. 14h50-16h10:
Thôn Phú Trung - xã Cát Thành. H. Phù Mỹ: 6h30-12h30:
TBA Đông An - xã Mỹ Cát.
Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách
hàng sử dụng điện trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ
động bố trí công việc phù hợp. Đối với các trường hợp mất điện
do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện lực Bình
Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. Trung tâm
CSKH: 19001909.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Tôi tên: LÊ NGỌC ANH - sinh năm 1954, CMND: 210176093
Địa chỉ: Chùa Phổ Bảo, thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận,
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Nguyên tôi có làm mất giấy chứng nhận QSD đất mang
tên: Chùa Phổ Bảo, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất:
CT06502 , CT06503 và CT06501 được SỞ TN&MT cấp ngày
24.5.2018.
Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc số ĐT:
0919600230 tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
Nếu không tìm được giấy chứng nhận QSD đất, tôi sẽ có văn
bản đề nghị các cơ quan chức năng để xin cấp lại giấy chứng
nhận QSD đất. Nếu sau 7 ngày ra thông báo giấy chứng nhận
QSD đất gốc trên không còn giá trị.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 16.6.2022
I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng nóng,
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 25 - 270C.
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 26 - 280C.
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 NĂM, 16.6.2022

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN THU BHXH TỰ NGUYỆN,
BHYT TỰ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12.5.2022 của Tổng
Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy chế
quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT),
BHXH tỉnh Bình Định xin thông báo như sau:
BHXH tỉnh có nhu cầu ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT trên
địa bàn tỉnh với các tổ chức dịch vụ đủ điều kiện, cụ thể như sau:
Thứ nhất, có các điểm thu trên địa bàn xã, phường, thị trấn đảm bảo
mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 điểm thu (có trang bị máy vi tính,
đường truyền internet), có nhân viên thu thường trực và có từ 03 nhân
viên/cộng tác viên để vận động thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.
Thứ hai, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính và nguồn nhân
lực để thực hiện công tác phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự
nguyện, BHYT tự đóng, công việc cụ thể như sau:
- Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.
- Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách tham gia của người tham gia BHXH
tự nguyện, BHYT tự đóng.
- Đôn đốc, hướng dẫn: Người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự
đóng tiếp tục đóng tiền để được ghi nhận thời gian tham gia BHXH tự
nguyện và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT.
- Thu tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng;
chuyển/nộp tiền, hồ sơ của người tham gia kịp thời, đầy đủ cho cơ
quan BHXH theo quy định.
- Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia
BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.
BHXH tỉnh thông báo và mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực trên
nộp hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Hồ sơ giới thiệu năng lực của đơn vị (01 bộ);
- Thư mời/giấy mời về việc phối hợp tổ chức triển khai thu, phát
triển tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng;
- Danh sách nhân viên thu (Mẫu 01a-UQ);
Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất vào ngày 20.06.2022.
BHXH tỉnh rất mong sự hợp tác của các đơn vị, tổ chức dịch vụ trên
địa bàn tỉnh. Mọi thắc mắc xin liên hệ cơ quan BHXH tỉnh, tại địa chỉ: Khu
vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại
0256.3823.123 (Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng) hoặc cơ
quan BHXH huyện, thị xã trên địa bàn để được hướng dẫn, hỗ trợ.
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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.
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THẾ GIỚI
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toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Đại sứ Việt Nam tại LHQ:
UNCLOS là “Hiến pháp của đại dương”

Ngày 14.6 tại trụ sở Phái đoàn Việt
Nam tại LHQ (New York, Mỹ) đã diễn ra
buổi chiêu đãi dành cho các nước thành
viên Nhóm bạn bè Công ước LHQ năm
1982 về Luật Biển (UNCLOS) nhân kỷ
niệm 40 năm ngày thông qua UNCLOS.
Buổi lễ diễn ra đúng vào dịp một
năm ngày thành lập Nhóm (30.6.2021 30.6.2022), cùng thời gian tổ chức Hội
nghị lần thứ 32 các nước thành viên
UNCLOS.
Buổi chiêu đãi có sự tham dự của
Trưởng phái đoàn 12 nước sáng lập Nhóm;
bà Vanessa Frazier, Đại sứ, Trưởng Phái
đoàn Malta, Chủ tịch Hội nghị UNCLOS
lần thứ 32; ông Miguel Soares, Phó Tổng
thư ký LHQ phụ trách các vấn đề pháp
lý kiêm Cố vấn Pháp lý của LHQ; ông
Vladimir Jares, Trưởng Văn phòng các vấn
đề về đại dương và Luật Biển.
Cùng tham gia hoạt động này còn có
sự tham gia đông đảo của nhiều Đại sứ,
Trưởng đoàn các nước tham gia hội nghị
lần thứ 32 các nước thành viên UNCLOS
và gần 100 đại diện, các chuyên gia về
Luật Biển của các nước thành viên Nhóm
bạn bè.
Trong phát biểu chào mừng, thay
mặt cho 12 nước sáng lập Nhóm, Đại sứ
Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn

Lực lượng hải quân Việt Nam tuần tra bảo vệ các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Việt Nam tại LHQ vui mừng cho biết
trong một năm qua, dù gặp nhiều khó
khăn do đại dịch Covid-19, Nhóm vẫn
duy trì hoạt động đều đặn dưới các hình
thức đa dạng, ý nghĩa. Đại sứ bày tỏ lời
cảm ơn tới tất cả 115 nước thành viên đã
luôn ủng hộ và tham gia tích cực vào hoạt
động chung, khẳng định sự tham gia đó
thể hiện cam kết chung của các nước đối
với mục đích thành lập của Nhóm là đề

Ảnh: TTXVN

cao UNCLOS là Công ước thường được
coi là “Hiến pháp của đại dương”.
Đại sứ Việt Nam nhấn mạnh mong
muốn trong bối cảnh cộng đồng quốc
tế đang đứng trước nhiều thách thức
chung về biển, đại dương, Nhóm bạn
bè sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp hơn
nữa vào các nỗ lực chung của quốc tế
nhằm ứng phó với các thách thức đó…
(Theo VOV.VN)

6 năm tù và ra lệnh bắt tại phiên tòa,
theo luật sư của bà. Luật sư này cho biết
bà Seng cùng khoảng 60 đồng phạm bị
kết án 5 - 8 năm tù. Ngoài bà Seng, tòa
án cũng kết án vắng mặt nhà lãnh đạo
CNRP Sam Rainsy, người đang sống lưu
vong ở Pháp, 8 năm tù.
Sau phán quyết, bà Seng bị áp giải
vào xe cảnh sát, trong khi những người
ủng hộ bà tìm cách ngăn cản, theo
Reuters.
(Theo VnExpress.net)

Susan Thompson Buffett Foundation,
được đặt theo tên người vợ đầu đã mất
của ông Buffett. Phần còn lại sẽ được
chia về cho 3 quỹ từ thiện do các con
của ông Buffett quản lý.
Theo Hãng tin Reuters, ông Buffett
và tỷ phú Bill Gates là hai người
tiên phong trong Cam kết cho đi

Bà Theary Seng bị cảnh sát áp giải sau phán quyết
của Tòa án TP Phnom Penh ngày 14.6. Ảnh: AFP

(Giving Pledge).
Hơn 200 tỷ phú của thế giới đã hứa
làm từ thiện ít nhất một nửa tài sản của
mình theo cam kết này. Một số cái tên
nổi bật có thể kể đến như Elon Musk,
Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg,
Larry Ellison và Carl Icahn.
(Theo TTO)

Hàng trăm người thiệt mạng do các vụ đụng độ sắc tộc ở Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tuần tra tại thị
trấn Abyei, Sudan. Ảnh minh họa của AFP/TTXVN

LHQ ngày 14.6 cho biết các vụ đụng
độ sắc tộc ở Sudan trong tháng này đã
khiến ít nhất 145 người thiệt mạng và
hơn 180 người bị thương, đồng thời gây
chấn động quốc gia Đông Phi đang bị
chiến tranh tàn phá này.
Văn phòng Điều phối các vấn đề
Nhân đạo của LHQ (OCHA) nêu rõ vụ
bạo lực gần nhất nổ ra vào tuần trước
tại thị trấn Kulbus thuộc khu vực Tây
Darfur, do tranh chấp đất đai giữa các
bộ tộc Arab và châu Phi. Tổng cộng
126 người đã thiệt mạng, trong đó có

Ảnh: Reuters

Ukraine không thể hiện dấu hiệu
nào cho thấy sẽ chấp nhận tối hậu
thư của Nga về việc phải đầu hàng ở
TP Sievierodonetsk vào sáng 15.6.
Trước đó, Nga yêu cầu lực lượng
Ukraine đang trú ẩn tại một nhà máy
hóa chất ở Sievierodonetsk dừng “sự
kháng cự vô nghĩa và hạ vũ khí”, trong
khi quân Nga đang chiếm ưu thế ở chiến
trường trọng điểm này.
Ông Mikhail Mizintsev, lãnh đạo
Trung tâm quản lý quốc phòng Nga, nói
với Interfax rằng thường dân sẽ được sơ
tán qua một hành lang nhân đạo.
Ukraine cho biết có hơn 500 thường
dân đang mắc kẹt cùng các binh lính
bên trong nhà máy hóa chất Azot, sau
vài tuần lực lượng của họ kháng cự lại
các đợt tấn công và ném bom vào thành
phố này.
Đầu giờ sáng 15.6, Bộ tổng tham
mưu Ukraine cho biết binh lính của
họ vẫn đang đẩy lùi các cuộc tấn công
của Nga vào thành phố.
(Theo TPO)

TIN VẮN

Tỷ phú Warren Buffett quyên góp 4 tỷ USD cho 5 quỹ từ thiện
Ngày 14.6, tỷ phú Mỹ Warren Buffett
quyên góp khoảng 4 tỷ USD vào 5 quỹ
từ thiện, trong đó có cả quỹ Bill &
Melinda Gates Foundation Trust. Ông
Buffett đang thực hiện cam kết cho đi
gần như toàn bộ tài sản của mình.
Số tiền quyên góp sẽ dành cho Quỹ
Bill & Melinda Gates Foundation và Quỹ

Bất chấp tối hậu
thư của Nga,
Ukraine vẫn cố giữ
Sievierodonetsk

Khu vực nhà máy hóa chất Azot.

Campuchia kết án 60 người tội phản quốc

Các bị cáo này từng là thành viên
đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia
(CNRP) đã giải thể, bị tòa án TP Phnom
Penh ngày 14.6 kết án với tội danh “chủ
mưu, xúi giục phản quốc, kích động
làm trầm trọng tình hình an ninh trật
tự xã hội”.
Trong số những người bị kết án có
bà Theary Seng, luật sư người Mỹ gốc
Campuchia. Bà Seng đến tòa trong trang
phục giống như tượng Nữ thần Tự do.
Tòa án Phnom Penh kết án bà Seng

Bình Định

101 người thuộc bộ tộc Gimir và 25
người thuộc bộ tộc Rizeigat Arab.
Ngoài ra, hơn 130 người khác đã bị
thương trong các cuộc đụng độ kéo dài
một tuần. Ít nhất 25 ngôi làng trong khu
vực Kulbus đã bị tấn công, cướp bóc và
đốt phá, hơn 50.000 người phải rời bỏ
nhà cửa.
OCHA cho biết thêm ít nhất 19
người đã thiệt mạng và 54 người khác
bị thương trong các cuộc đụng độ giữa
các bộ lạc tại Nam Kordofan vào đầu
tháng này.
(Theo TTXVN)

 Liên minh châu Âu (EU) đã ký
một thỏa thuận với Tập đoàn dược
phẩm Đan Mạch Bavarian Nordic để mua
khoảng 110 nghìn liều vắc xin phòng,
chống bệnh đậu mùa khỉ.
 Ngày 14.6, Nga thông báo đưa
vào danh sách đen 49 công dân Anh,
theo đó cấm các nhân vật này nhập cảnh
vào Nga. Danh sách trên bao gồm 20
nhân vật liên quan lĩnh vực quốc phòng
và 29 nhân vật trong giới truyền thông.
 Chính phủ Brunei cho biết sẽ mở
lại biên giới hoàn toàn vào ngày 1.8 sau
thông báo nới lỏng các hạn chế đi lại qua
biên giới theo đường bộ và đường biển
kể từ ngày 15.6.
 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ
về Chính sách Colin Kahl ngày 14.6
tiết lộ, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine
các tên lửa dẫn đường hạng nặng có
tầm bắn 70 km để sử dụng cùng với Hệ
thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao
(HIMARS).
 Ngày 15.6, “đại gia” dầu mỏ và
khí đốt BP (Australia) thông báo đã
mua 40,5% cổ phần của Trung tâm năng
lượng tái tạo châu Á (AREH), ở phía Tây
Australia, tiềm năng trở thành dự án
năng lượng tái tạo lớn nhất trên thế giới.
 Cảnh sát TP Los Angeles, tiểu
bang California, Mỹ, vừa cho biết, 2
cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ xả súng
xảy ra tại khu vực giao lộ giữa đường
Garvey và đường Central.
(Theo VOV.VN, TTXVN)

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

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

