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Đại tướng Lương Cường làm việc 
với Bộ CHQS tỉnh và BĐBP tỉnh

Nâng cao hiệu quả học tập, 
quán triệt nghị quyết

THÍ ĐIỂM TIÊM VẮC XIN DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI GIAI ĐOẠN 1:

Nhiều tín hiệu tốt
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Quan tâm xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh

Đây là yêu cầu do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - đặt ra 

tại cuộc làm việc ngày 28.7 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định 
về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: HỒNG PHÚC

Trong 2 ngày 20 - 21.7, tỉnh Bình Định triển 
khai thí điểm tiêm vắc xin phòng bệnh dịch 
tả heo châu Phi giai đoạn 1 cho 905 con heo 
ở các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 
Cho đến nay, số heo được tiêm chủng vẫn 
ổn định. Mũi vắc xin thứ 2 dự kiến sẽ tiêm 
từ ngày 11 - 12.8 tới.
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Nghi vấn lấn đất ruộng làm sân bóng đá
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QUẢN LÝ, THU THUẾ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN:

Đảm bảo công bằng, 
chống thất thu thuế
NGHIÊN CỨU, SƯU TẦM VÀ BẢO TỒN DI SẢN HÁN - NÔM Ở BÌNH ĐỊNH:

Góp phần phát triển văn hóa 
bền vững
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Bình Định

Quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần nhận thức và quán triệt sâu sắc 
tầm quan trọng, vai trò của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.                                                       Ảnh: HỒNG PHÚC

Đây là yêu cầu do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - đặt 
ra tại cuộc làm việc ngày 28.7 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Cùng tham dự buổi làm 
việc có các đồng chí: Bùi Thị 
Minh Hoài - Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Dân 
vận Trung ương; Hoàng Đăng 
Quang - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương; Trần Quốc Cường -  
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Trưởng Ban Nội chính Trung 
ương; Lê Hải Bình - Ủy viên 
dự khuyết Trung ương Đảng, 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương; Nguyễn Hồng 
Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương; Lê Khánh Toàn, 
Phó Chánh Văn phòng Trung 
ương Đảng; Võ Thái Nguyên, 
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra  
Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn 
có các đồng chí: Hồ Quốc 
Dũng - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
Nguyễn Phi Long - Ủy viên 
dự khuyết Trung ương Đảng, 
Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng 
chí trong Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Thường trực HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, 
ban, ngành; bí thư các huyện, 
thị, thành ủy.

Nhiều kết quả ấn tượng
Báo cáo tại buổi làm việc, 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy Lê Kim Toàn cho biết: Sau 
thành công của Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII và Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, 
Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính 
quyền các cấp trong tỉnh đã 
tập trung triển khai, quán 
triệt, tuyên truyền, xây dựng 
chương trình hành động cụ 
thể để tổ chức thực hiện các 
nghị quyết. Các cấp ủy đặc 
biệt quan tâm đổi mới phương 
pháp, lề lối làm việc; tăng 
cường vai trò hạt nhân lãnh 
đạo và truyền cảm hứng; nêu 
gương, chủ động, sáng tạo, thể 
hiện khát vọng vươn lên mạnh 
mẽ. Từ đó tạo động lực, khí thế 
thi đua sôi nổi, quyết tâm thực 
hiện thắng lợi nghị quyết đại 
hội đảng các cấp đề ra.

Với sự đoàn kết, nỗ lực, 
quyết tâm cao của toàn Đảng 
bộ, các cấp chính quyền và 
các tầng lớp nhân dân, tỉnh 
đã gặt hái nhiều kết quả tích 
cực trên mọi mặt. Tổng sản 
phẩm địa phương (GRDP) 
năm 2021 tăng 4,11%; 6 tháng 
đầu năm 2022 tăng 7,01%. Cơ 
cấu kinh tế tiếp tục chuyển 
dịch đúng hướng. GRDP bình 
quân đầu người đến cuối năm 
2021 đạt 2.591 USD. Trong 6 
tháng đầu năm 2022, tổng vốn 
đầu tư phát triển ước đạt hơn 

14.750 tỷ đồng, tăng 10,5% so 
với cùng kỳ. Đáng chú ý, các 
ngành, lĩnh vực kinh tế từng 
bước được cơ cấu lại theo 
hướng nâng cao chất lượng, 
hiệu quả, tăng sức cạnh tranh. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương Lê Hải Bình cho 
rằng: Điểm nhấn trong việc 
tổ chức nghiên cứu, học tập, 
quán triệt, tuyên truyền, triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII là cấp ủy, chính quyền 
các cấp trên địa bàn tỉnh đã 
tổ chức thực hiện kịp thời, 
nghiêm túc, linh hoạt bằng 
nhiều hình thức. Đặc biệt là 
tỉnh đã tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin; lựa chọn 
những nội dung cốt lõi, phù 
hợp với thực tiễn, tình hình 
thực tế của cơ quan, đơn vị để 
làm tài liệu tuyên truyền ngắn 
gọn, súc tích. 

Phó Trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương Nguyễn Hồng Sơn 
bày tỏ ngạc nhiên trước sự phát 
triển đột phá, ngoạn mục của 
Bình Định trong thời gian gần 
đây. Theo đồng chí Nguyễn 
Hồng Sơn, Bình Định cần phát 
huy lợi thế là tỉnh nằm trong 
vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung, cầu nối giữa vùng kinh 
tế trọng điểm miền Trung với 
các tỉnh Nam Trung bộ - Tây 
Nguyên, các tỉnh Nam Lào, 
Đông Bắc Campuchia và Thái 
Lan; phát huy lợi thế có cảng 
biển để tập trung đẩy mạnh 
phát triển dịch vụ logistics. 
Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu 
nền kinh tế gắn với 3 đột phá 
chiến lược và sử dụng hiệu quả 
hơn các nguồn lực, nhất là tài 
nguyên đất đai, biển, văn hóa 
và con người.

Còn Trưởng Ban Dân vận 
Trung ương Bùi Thị Minh 

Hoài đánh giá: Hiếm có tỉnh 
nào như Bình Định đã ban 
hành được Chỉ thị số 39-CT/
TU ngày 6.8.2018 về công tác 
dân vận tham gia trong quy 
hoạch, xây dựng và thực hiện 
các dự án đầu tư phát triển 
KT-XH. Chỉ thị này đã xác 
định được trách nhiệm của 
Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo 
các cấp ủy và toàn hệ thống 
chính trị thực hiện công tác 
dân vận, phục vụ phát triển 
KT-XH. Đặc biệt, Bình Định 
cũng đã làm rất tốt công tác 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
đối thoại; từ đó, tạo sự đồng 
thuận để nhân dân chung tay 
cùng cấp ủy, chính quyền xây 
dựng địa phương ngày càng 
phát triển.

Xây dựng Đảng và 
hệ thống chính trị là 
nhiệm vụ hàng đầu

Tại buổi làm việc, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận 
bên cạnh những kết quả tích 
cực, việc triển khai thực hiện 
nghị quyết đại hội đảng các 

cấp còn bộc lộ một số khó khăn, 
tồn tại cần khắc phục. Đồng 
thời, kiến nghị Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng 
xem xét ban hành hướng dẫn 
cụ thể về xây dựng kế hoạch, 
lộ trình tổ chức thực hiện việc 
bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cấp không phải là người 
địa phương theo Quy định số 
65-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 
Quan tâm phân bổ biên chế 
các cơ quan khối Đảng giai 
đoạn 2021 - 2026 theo tinh thần 
Kết luận số 28-KL/TW của Bộ 
Chính trị. Ban hành quy định 
thống nhất về cơ cấu bộ máy 
các phòng chuyên môn thuộc 
các ban tham mưu, giúp việc 
của cấp ủy cấp tỉnh, tạo đồng 
nhất, thuận lợi trong thực hiện 
nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đề nghị các 
bộ, ngành Trung ương đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng hoàn 
thành quy hoạch các vùng 
trong cả nước, trong đó có 
vùng Duyên hải Nam Trung 
bộ và Tây Nguyên,  định 
hướng về tăng cường liên kết 

các địa phương trong vùng… 
để Bình Định và các tỉnh khác 
có cơ sở rà soát, hoàn thiện 
quy hoạch tỉnh giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. Sớm triển khai đầu 
tư tuyến cao tốc Quy Nhơn - 
Pleiku, xây dựng Cảng hàng 
không Phù Cát thành cảng 
hàng không quốc tế…

Phát biểu kết luận tại buổi 
làm việc, Thường trực Ban 
Bí thư Võ Văn Thưởng ghi 
nhận, biểu dương, đánh giá 
cao những kết quả nổi bật 
mà Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân tỉnh Bình Định đã 
đạt được thời gian qua. Trong 
bối cảnh gặp nhiều khó khăn, 
thách thức, nhưng tỉnh đã rất 
nỗ lực đổi mới, phát triển năng 
động, thể hiện được khát vọng 
phát triển phồn vinh theo tinh 
thần Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII.  

Đồng chí Võ Văn Thưởng 
chỉ đạo, phát huy những kết 
quả đạt được, thời gian tới, 
Đảng bộ, các cấp ủy, chính 
quyền, các tổ chức chính trị - 
xã hội tỉnh Bình Định tiếp tục 
tập trung triển khai thực hiện 
quyết liệt, hiệu quả hơn nữa 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII và các nghị 
quyết, kết luận, chỉ thị của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn 
với thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Trong đó, cần đẩy mạnh 
hơn nữa công tác xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị, 
coi đây là yếu tố then chốt, là 
nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa 
sống còn đối với các cấp ủy 
đảng. Tập thể Ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải 
luôn đoàn kết, thống nhất, 
tuân thủ quy trình, quy chế làm 
việc theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Nâng cao chất lượng 
kiểm tra, giám sát của Đảng; 
phát huy tốt cơ chế MTTQ, các 
đoàn thể chính trị - xã hội tham 
gia phản biện xã hội, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Võ Văn Thưởng 
tin tưởng, với  quyết tâm 
chính trị cao, cùng sự đoàn 
kết, thống nhất trong toàn 
Đảng bộ, Bình Định sẽ thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII và Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, 
sớm trở thành tỉnh phát triển 
thuộc nhóm dẫn đầu khu vực 
miền Trung.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo 
của các đồng chí lãnh đạo 
Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng hứa Đảng bộ, 
chính quyền, nhân dân trong 
tỉnh sẽ đoàn kết, chung sức 
một lòng xây dựng tỉnh Bình 
Định ngày càng đổi mới, phát 
triển mạnh mẽ.

NGUYỄN HÂN - HỒNG PHÚC

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đánh giá cao việc tỉnh Bình 
Định đã triển khai kịp thời, nghiêm túc, linh hoạt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII.            Ảnh: HỒNG PHÚC
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Bình Định

Đại tướng Lương Cường làm việc 
với Bộ CHQS tỉnh và BĐBP tỉnh

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.                        Ảnh: ANH TUẤN

Ngày 28.7, đại tướng Lương 
Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Ủy viên Thường vụ Quân ủy 
Trung ương, Chủ nhiệm Tổng 
cục Chính trị Quân đội nhân 
dân Việt Nam - đến thăm, 
làm việc với Bộ CHQS tỉnh và 
BĐBP tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có 
các đồng chí: Trung tướng Trịnh 
Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, 
Chính ủy Quân khu 5; trung 
tướng Nguyễn Văn Đức, Cục 
trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng 
cục Chính trị Quân đội nhân 
dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ 
CHQS tỉnh và BĐBP tỉnh.

Báo cáo với đại tướng Lương 
Cường về nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng và công tác biên 
phòng 6 tháng đầu năm, phương 
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022, lãnh đạo Bộ CHQS 
tỉnh và BĐBP tỉnh cho biết: Cấp 
ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT 
và BĐBP thường xuyên làm tốt 
công tác tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương xây 

dựng thế trận quốc phòng toàn 
dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân vững chắc.

Chất lượng tổng hợp, khả 
năng sẵn sàng chiến đấu của 
LLVT đáp ứng tốt với yêu cầu 
nhiệm vụ được giao. Năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của 
các cấp ủy, tổ chức đảng không 
ngừng được nâng lên. Triển khai 
toàn diện, hiệu quả công tác dân 
vận, chính sách, chăm lo tốt đời 
sống cho gia đình chính sách, 
người có công với cách mạng 
trên địa bàn…   

Thay mặt Quân ủy Trung 
ương, đại tướng Lương Cường 
ghi nhận, biểu dương những 
nỗ lực, kết quả công tác của Bộ 
CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh trong thời 
gian qua. Đồng chí yêu cầu cấp 
ủy, chỉ huy hai đơn vị thời gian 
tới phải phát huy tốt hơn nữa vai 
trò, trách nhiệm trong tham mưu 
xây dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân. Quán triệt, thực hiện 
nghiêm, hiệu quả 3 chức năng 

của quân đội; không ngừng nâng 
cao chất lượng huấn luyện, trình 
độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng 
địa bàn vững mạnh. Siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương, xây dựng mối 
quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn 
kết quân dân. Thực hiện nghiêm 
nguyên tắc tập trung dân chủ, 
quy chế công tác cán bộ, chế độ, 
nền nếp tự phê bình và phê bình. 
Quan tâm chăm lo tốt đời sống 
của cán bộ, chiến sĩ và công tác 
hậu phương quân đội…
l Sáng cùng ngày, đại tướng 

Lương Cường cùng đoàn công 
tác của Quân ủy Trung ương, Bộ 
Quốc phòng, Tổng cục Chính trị 
Quân đội Nhân dân Việt Nam, 
Quân khu 5 và lãnh đạo tỉnh đã 
dâng hoa, dâng hương Tượng 
đài Hoàng đế Quang Trung, 
Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt và 
thăm Bảo tàng Quang Trung 
(huyện Tây Sơn). Đại tướng 
Lương Cường đã trồng cây lưu 
niệm trong khuôn viên Bảo tàng 
Quang Trung.

ANH TUẤN - HOÀI THU

Khối thi đua Nội chính tỉnh 
tiếp tục thực hiện hiệu quả 
phong trào thi đua yêu nước

(BĐ) - Ngày 28.7, Khối thi 
đua Nội chính tỉnh tổ chức hội 
nghị sơ kết phong trào thi đua 
yêu nước 6 tháng đầu năm, đề 
ra phương hướng, nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 
6 tháng đầu năm 2022, phong 
trào thi đua của Khối tiếp tục 
có nhiều chuyển biến tích cực, 
từng bước đi vào chiều sâu, tạo 
khí thế thi đua sôi nổi. Cụ thể, 
Khối đã chủ động khảo sát, xét 
chọn 2 hộ gia đình thuộc diện 
chính sách, có hoàn cảnh khó 
khăn về nhà ở để tiến hành hỗ 
trợ sửa chữa nhà. Ngoài ra, 
từng cơ quan, đơn vị trong Khối 
thường xuyên tổ chức các hoạt 
động nghĩa tình, hỗ trợ, tặng 
nhiều phần quà cho các thôn, 
làng, các cá nhân, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, trẻ em 

nghèo hiếu học.
Tại hội nghị, các đại biểu 

cũng chỉ ra những tồn tại, hạn 
chế và đề ra những giải pháp cụ 
thể để tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả phong trào thi đua yêu nước 
năm 2022. Đó là làm tốt công 
tác tuyên truyền, nhân rộng các 
điển hình tiên tiến, gương người 
tốt việc tốt trên các phương tiện 
thông tin đại chúng của Trung 
ương, địa phương, của ngành. 
Tiếp tục tăng cường công tác 
xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh, gắn với xây dựng 
cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn 
diện, các tổ chức quần chúng 
vững mạnh xuất sắc. Phát huy 
vai trò gương mẫu, nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, trước hết 
là người đứng đầu cấp ủy, thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị.

K.ANH

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh 
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

(BĐ) - Sáng 28.7, tại TP Quy 
Nhơn, Đoàn Khối các cơ quan 
(CCQ) tỉnh tổ chức Đại hội đại 
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 
2027 với chủ đề “Khát vọng - 
Xung kích - Sáng tạo - Đoàn 
kết - Phát triển”.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, 
công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên Khối CCQ đã có 
những bước phát triển trên 
nhiều lĩnh vực và gặt hái được 
nhiều kết quả, góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội Đoàn Khối lần thứ XII, 
nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Qua 5 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn, 
các cấp bộ Đoàn trong Khối đã 
tặng 3.087 suất quà, học bổng 
và 41 xe đạp cho các em học 
sinh; thăm và tặng hơn 5.270 
suất quà trị giá trên 1,5 tỷ đồng 
cho các gia đình chính sách; lắp 
đặt 8 hệ thống lọc nước sạch và 
hàng chục hệ thống chiếu sáng 
bằng năng lượng mặt trời; xây 
dựng 5 ngôi nhà Nhân ái; thực 
hiện 2 km “Thắp sáng đường 

quê”; trao tặng 2 sân bóng 
chuyền và 2 công trình khu 
vui chơi… Với những thành 
tích đạt được, trong 5 năm, 
Đoàn Khối CCQ tỉnh được 
Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn 
tặng nhiều bằng khen, Cờ đơn 
vị xuất sắc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp 
hành Đoàn Khối CCQ tỉnh khóa 
XIII gồm 19 đồng chí. Đồng chí 
Nguyễn Thị Hoa Mận tái đắc 
cử Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh 
khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

CHƯƠNG HIẾU

Tiếp tục triển khai phong trào 
thi đua “Xây dựng người phụ nữ 
Việt Nam thời đại mới”

(BĐ) - Chiều 28.7, Ban Chấp 
hành Hội LHPN tỉnh khóa XX 
tổ chức Hội nghị lần thứ 3 để sơ 
kết công tác Hội và phong trào 
phụ nữ trong 6 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, 
các cấp Hội LHPN trong tỉnh 
đã triển khai nhiều hoạt động, 
phong trào hiệu quả. Cụ thể 
như tổ chức đồng diễn áo dài, 
phát động chương trình vận 
động 1.300 áo dài tặng hội viên 
phụ nữ, nữ sinh có hoàn cảnh 
khó khăn; phát động chương 
trình “Mỗi cơ sở hội - một công 
trình cây xanh, mỗi phụ nữ - 
một cây xanh”, trồng 19.552 
cây xanh, xây dựng 199 tuyến 
đường hoa, 6 con đường hoa 
với tổng kinh phí 173 triệu 
đồng. Hội LHPN tỉnh trao 200 
phần quà với tổng trị giá 60 
triệu đồng trong chương trình 
“Triệu phần quà san sẻ yêu 
thương”; 260/529 trẻ mồ côi 
trên địa bàn tỉnh được các cấp 

hội nhận đỡ đầu… 
Trong 6 tháng cuối năm, các 

cấp Hội tiếp tục triển khai phong 
trào thi đua “Xây dựng người 
phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, 
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch” gắn với đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; chú 
trọng thực hiện chương trình 
“Đồng hành cùng phụ nữ biên 
cương”, “Mẹ đỡ đầu”…

Dịp này, Hội LHPN tỉnh 
trao giải cuộc thi “Thiết kế 
thông điệp và giải pháp trong 
công tác truyền thông bảo vệ 
môi trường năm 2022”, với 
giải nhất thuộc về Hội LHPN 
huyện Tây Sơn. Nhân kỷ niệm 
92 năm Ngày thành lập Hội 
LHPN Việt Nam (20.10.1930 - 
20.10.2022), Hội LHPN tỉnh phát 
động chương trình “Nụ cười 
cán bộ hội”, nhằm ghi lại những 
khoảnh khắc đẹp của cán bộ hội 
khi đang thực hiện nhiệm vụ, 
công việc hằng ngày.     

DƯƠNG LINH

HĐND TX An Nhơn khóa XII tổ chức 
kỳ họp thứ 6

Sáng 28.7, HĐND TX An 
Nhơn khóa XII tổ chức kỳ họp 
thứ 6 để xem xét, đánh giá tình 
hình thực hiện nhiệm vụ phát 
triển KT-XH, quốc phòng - an 
ninh 6 tháng đầu năm 2022 và 
quyết định những nội dung 
quan trọng thuộc thẩm quyền. 

Tại kỳ họp, HĐND TX An 
Nhơn xem xét thông qua 12 
dự thảo nghị quyết về: Điều 
chỉnh tên danh mục và bổ 
sung danh mục dự án đầu tư 
trong kế hoạch đầu tư phát 
triển 5 năm giai đoạn 2021 - 
2025; quy định mức vốn đối 
ứng đối với một số dự án đầu 

tư xây dựng trên địa bàn TX 
An Nhơn giai đoạn 2021 - 
2025; bổ sung danh mục hỗ trợ 
cho các xã, phường đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
đô thị theo tiêu chí đô thị loại 
III năm 2022 trên địa bàn thị 
xã; kết quả phân loại đơn vị 
hành chính TX An Nhơn; Đề 
án xây dựng TX An Nhơn trở 
thành đô thị thông minh giai 
đoạn 2022 - 2025, định hướng 
đến năm 2030; và một số nội 
dung quan trọng khác.

Kỳ họp diễn ra trong 2 
ngày 28 và 29.7. 

THANH MINH

ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á NĂM 2022: 

Hồng Lệ giành HCV nội dung chạy 10.000 m
BĐ) - Ngày 27.7, các VĐV 

điền kinh tham dự Đại hội Thể 
thao Đông Nam Á lần thứ 20- 
năm 2022 (AUG20) đã bước vào 
những đợt tranh tài đầu tiên. Ở 
nội dung chạy 10.000 m nữ, VĐV 
Phạm Thị Hồng Lệ (Trường ĐH 
Quy Nhơn) đã xuất sắc về đích 
đầu tiên với thành tích 39 phút 

4 giây 52, đoạt HCV. Ngày 29.7, 
Hồng Lệ sẽ thi đấu nội dung 
thứ hai là chạy 5.000 m.

Cũng trong ngày thi đấu 
đầu tiên, đoàn Thể thao sinh 
viên Việt Nam còn giành thêm 
3 HCV nội dung điền kinh 
do công của các VĐV: Vũ Thị 
Ngọc Hà (ĐH Sư phạm TDTT 

Hà Nội) nội dung nhảy 3 bước 
nữ với thành tích 13,3 m; Trần 
Nhật Hoàng (ĐH TDTT Bắc 
Ninh) nội dung 400 m nam 
(thành tích 48 giây 31); Bùi 
Thị Ngân (ĐH Mở Hà Nội) nội 
dung 1.500 m nữ (thành tích  
4 phút 29 giây 75).               

LÊ NA
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Gọi tới đường dây nóng Báo Bình 
Định, người dân ở thôn Tân Thuận (xã 
Phước Thuận, huyện Tuy Phước), phản 
ảnh: Một cá nhân đang xây dựng sân 
bóng đá tại thửa đất (TĐ) trống nằm 
ở phía Tây của HTXNN Phước Thuận 
(thuộc thôn Tân Thuận) có dấu hiệu lấn 
đất trồng lúa. Trước đây, TĐ này có hiện 
trạng chỗ lồi, chỗ lõm và có dạng hình 
tam giác. Thế nhưng hiện nay, chủ đầu 
tư sân bóng đá đổ đất san lấp, nâng nền 
và làm thay đổi hình dạng; hiện mặt 
bằng TĐ rất vuông vức. Theo người dân, 
sở dĩ cá nhân này ngang nhiên lấn đất 
ruộng là bởi được Chủ tịch UBND xã 
Phước Thuận “bật đèn xanh”. 

Qua tìm hiểu được biết, TĐ đang 
xây dựng sân bóng đá có số thửa 239, 
tờ bản đồ số 43, thuộc loại đất thương 
mại - dịch vụ, diện tích 2.690 m2. Tháng 
10.2019, UBND huyện Tuy Phước ban 
hành quyết định cho bà Phan Mai Linh 
thuê TĐ này để xây dựng sân bóng đá 
và dịch vụ TDTT.

Căn cứ trích đo địa chính, TĐ có giới 
cận phía Bắc giáp đất trồng lúa; phía 
Đông giáp HTXNN Phước Thuận; phía 
Nam giáp khu dân cư; phía Tây giáp 
đường đi. Ngoài ra, TĐ gồm nhiều góc, 
cạnh không đều nhau; cạnh phía Bắc 
lõm vào, tạo ra dạng hình tam giác. 

Hiện nay, sau khi chủ đầu tư đổ đất 
nâng mặt bằng, TĐ có dạng hình chữ 
nhật. Ông T., người dân ở thôn Tân 
Thuận, cho biết: “TĐ thay hình đổi dạng 
là do chủ đầu tư sân bóng đá đổ đất 
lấn ruộng. Việc này diễn ra giữa “thanh 
thiên bạch nhật” nhưng UBND xã Phước 
Thuận không ngăn chặn, xử lý”.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Phượng, 
Trưởng Phòng TN&MT huyện Tuy 
Phước, UBND huyện cho cá nhân thuê 
đất tại thôn Tân Thuận để xây dựng sân 

(BĐ) - Nhân chuyến công tác tại 
tỉnh Bình Định, ngày 28.7, Hội LHPN 
TP Hồ Chí Minh trao sinh kế cho 3 
hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo của 
tỉnh (2 hội viên ở huyện Tuy Phước, 
1 hội viên ở TX An Nhơn) với tổng trị 
giá 35 triệu đồng, trích từ Quỹ Hỗ trợ 
phụ nữ phát triển kinh tế (CWED), 
tạo động lực để hội viên nỗ lực vượt 
khó, thoát nghèo. 

Ngoài ra, Hội LHPN TP Hồ Chí 
Minh còn trao 10 suất quà, mỗi suất 
trị giá 1,5 triệu đồng (gồm tiền mặt 
và hiện vật) cho các gia đình chính 
sách có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn TP Quy Nhơn.                           

 DƯƠNG LINH 

Nghi vấn lấn đất ruộng 
làm sân bóng đá

bóng đá được thực hiện theo đúng các 
quy định hiện hành của pháp luật. Sau 
đó, Phòng TN&MT phối hợp với chính 
quyền địa phương cắm mốc giao đất theo 
đúng hiện trạng trích đo địa chính TĐ. 

Thẩm quyền kiểm tra, xác định chủ 
đầu tư sân bóng đá có đổ đất lấn chiếm 
đất lúa hay không thuộc về UBND xã 
Phước Thuận. Trường hợp vượt quá 
thẩm quyền thì xã báo cáo, xin ý kiến 
của huyện để xử lý theo đúng quy định 
pháp luật về đất đai, xây dựng.

Về việc này, ông Phan Thế Khoa, Chủ 
tịch UBND xã Phước Thuận, cho hay: 
UBND xã chưa tiếp nhận thông tin phản 
ảnh, khiếu nại liên quan đến việc xây 
dựng sân bóng đá tại thôn Tân Thuận. 
Tuy nhiên, khi có dư luận về việc này, 
UBND xã sẽ cử cán bộ chuyên môn tới 
hiện trường kiểm tra, xác định cụ thể. 
Trường hợp chủ đầu tư sân bóng đá có 
đổ đất lấn đất trồng lúa như người dân 

phản ảnh thì địa phương sẽ kiên quyết 
xử lý theo đúng quy định.

“Người được UBND huyện Tuy 
Phước cho thuê đất để làm sân bóng đá 
đúng là có quan hệ họ hàng với tôi. Tuy 
nhiên, tôi không liên quan gì tới việc này 
và càng không có chuyện bao che, “chống 
lưng” như người dân địa phương phản 
ảnh”, ông Khoa khẳng định. 

Có thể thấy, so với trích đo địa chính 
TĐ và hiện trạng như hiện nay, TĐ số 
239 đã thay đổi hình dạng rất nhiều. 
Do vậy, nghi vấn của người dân thôn 
Tân Thuận về việc chủ đầu tư sân bóng 
đá lấn đất ruộng không phải không 
có cơ sở. UBND xã Phước Thuận, các 
phòng, ban liên quan và UBND huyện 
Tuy Phước cần sớm kiểm tra, xác định 
hình dạng, diện tích TĐ để có câu trả lời 
thỏa đáng, tránh dư luận bàn tán, ảnh 
hưởng không tốt đến uy tín của cá nhân 
và chính quyền địa phương. MINH NHÂN

Hiện trạng TĐ số 239 sau khi đổ đất nâng nền có dạng hình chữ nhật, rất vuông vức.                        Ảnh: M.N

PHẢN HỒI

Ông Trần Phước Phi, Giám đốc Ban 
Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh 
Thạnh, xác nhận: Gia đình bà Trương 
Thị Lệ Thâm (ở thị trấn Vĩnh Thạnh, 
huyện Vĩnh Thạnh) đã tự tháo dỡ nhà 
sàn và các công trình xây dựng trái 
phép trên đất rừng quy hoạch chức 
năng phòng hộ ven lòng hồ Định Bình, 

thuộc khoảnh 1, tiểu khu 184B (thôn 
Định Nhất, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh 
Thạnh). Hiện Ban Quản lý rừng phòng 
hộ huyện Vĩnh Thạnh tiếp nhận, quản 
lý diện tích này và thực hiện trồng xen 
các loại cây theo đúng quy định. 

Báo Bình Định số ra ngày 6.4.2022 
có bài “Tràn lan công trình trái phép 

ven lòng hồ Ðịnh Bình” phản ảnh tình 
trạng nhiều người dân tự ý xây dựng các 
công trình trái phép trên đất rừng phòng 
hộ ven lòng hồ Ðịnh Bình; trong đó có 
trường hợp bà Trương Thị Lệ Thâm là 
đảng viên, người nhà của một cán bộ 
lãnh đạo TAND huyện Vĩnh Thạnh.

VĂN LỰC

Đã tháo dỡ nhà sàn dựng trên đất rừng phòng hộ

Trao sinh kế và 
quà cho các 
gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn 

Hội LHPN TP Hồ Chí Minh trao sinh kế cho 3 hội 
viên phụ nữ thuộc hộ nghèo của tỉnh Bình Định.                                                             

Ảnh: D.L

Cưỡng chế thu hồi 
đất, thi công 
Nhà máy nước 
sạch Quy Nhơn 

Sáng 28.7, UBND huyện Tuy 
Phước tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 
của hộ ông Đoàn Văn Nam ở khu phố 
Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước để 
thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy 
nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1).

Theo lãnh đạo huyện Tuy Phước, 
để thực hiện giải phóng mặt bằng 
(GPMB) dự án, Hội đồng GPMB 
huyện Tuy Phước đã tổ chức kiểm kê 
đất đai, cây trồng đến từng hộ dân; 
tổ chức áp giá bồi thường, hỗ trợ và 
công khai dự toán. Việc thực hiện 
áp giá bồi thường, hỗ trợ thực hiện 
theo đúng các chế độ, chính sách hiện 
hành, đảm bảo quy định của pháp 
luật. Đại đa số các hộ dân liên quan đã 
chấp hành, nhận tiền bồi thường và 
bàn giao đất cho đơn vị thi công, tuy 
nhiên hộ ông Đoàn Văn Nam không 
chấp hành, không đồng ý nhận tiền 
bồi thường, hỗ trợ, không bàn giao 
mặt bằng, dù đã được các ngành 
chức năng của UBND huyện, cấp ủy, 
chính quyền thị trấn Tuy Phước tuyên 
truyền, vận động, thuyết phục, đối 
thoại, giải thích nhiều lần.

Căn cứ vào các quy định của pháp 
luật, UBND huyện Tuy Phước tiến 
hành cưỡng chế, thu hồi đất đối với 
hộ ông Nam.

Trong quá trình cưỡng chế, Ban 
Cưỡng chế Hội đồng GPMB huyện 
Tuy Phước thực hiện các bước 
quy trình theo đúng quy định của  
pháp luật.             

TẤN HÙNG

Nguy cơ mất an toàn từ ô tô tải đậu đỗ tùy tiện
Theo phản ảnh của người dân phường 

Nhơn Thành (TX An Nhơn), các ô tô có  
tải trọng lớn thường xuyên ra vào, đậu 
đỗ trong khu đất trống tại khu tái định 
cư khu phố Vạn Thuận (phường Nhơn 
Thành), làm vỡ nắp cống thoát nước, đất 
đá trôi xuống lấp cống, làm cản trở dòng 
chảy, ô nhiễm khu dân cư.

Tại khu vực trên có gần 10 nắp cống bị 
vỡ. Người dân thấy nguy hiểm nên dùng 
cây buộc túi ny lông cắm xuống để cảnh 
báo. Cũng tại khu vực này, do chưa được 
đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, 
nên nước thường xuyên ứ đọng, lầy lội, 
tạo nên cảnh nhếch nhác. 

Bà L.T.H (ở khu phố Vạn Thuận) cho 
hay: Các nắp cống ở khu vực này bị vỡ hơn 
một năm nay. Ban ngày đã nguy hiểm, ban 
đêm lại càng nguy hiểm hơn, nếu không 

chú ý quan sát dễ vấp ngã, gây tai nạn. 
Theo Phó Chủ tịch UBND phường 

Nhơn Thành Bùi Thái Sơn, địa phương 
cũng đã phối hợp với Phòng Quản lý đô 
thị, CSGT thị xã ra quân xử lý, không 

Nắp cống thoát nước bị hư hỏng tại khu phố Vạn Thuận.                         Ảnh: V.L

cho các phương tiện đậu 
đỗ, gây mất trật tự ATGT. 
“Tuy nhiên, sau khi lực 
lượng rút đi thì đâu lại 
vào đấy”, ông Sơn nói.

Theo ông Nguyễn Đình 
Chương, Trưởng Phòng 
Quản lý đô thị (TX An 
Nhơn), khu vực bãi đất 
trống mà người dân phản 
ảnh là đất do Chi cục Quản 
lý đường bộ III.4 quản lý. 
“Để chấn chỉnh tình trạng 
trên, sắp đến chúng tôi sẽ 

mời Chi cục Quản lý đường bộ III.4, Ban 
ATGT tỉnh kiểm tra, khắc phục các nắp 
cống bị vỡ. Đồng thời sẽ đề nghị cắm biển 
báo cấm dừng, cấm đỗ tại khu vực này”, 
ông Chương cho hay.                    VĂN LƯU
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Bình Định

“Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) 
lựa chọn 24 địa phương tham 
gia thí điểm kế hoạch giám 
sát chất lượng và sử dụng 
vắc xin NETVET - ASFVAC 
phòng bệnh dịch tả heo châu 
Phi của Công ty CP Thuốc thú 
y Trung ương Navetco (Công 
ty Navetco) giai đoạn 1, trong 
đó có tỉnh Bình Định. 

Trong giai đoạn 1, Công 
ty CP Navetco sản xuất 600 
nghìn liều thí điểm giám sát 
chất lượng vắc xin. Công ty 
phối hợp với các địa phương 
chọn đàn để tiêm với nhiều 
quy mô: Dưới 500 con, từ  
500 - 1.000 con, từ 1.000 - 5.000 
con và trên 5.000 con. Đối tượng 
heo lựa chọn tiêm là từ 8 - 12 
tuần tuổi tại các cơ sở chăn nuôi 
đảm bảo an toàn dịch bệnh, có 
hợp đồng giám sát lấy mẫu 
và kiểm tra hiệu quả của vắc 
xin sau tiêm phòng. Công ty 
Navetco công bố giá vắc xin 
thương mại là 36.015 đồng/
liều, người chăn nuôi mua 
100%. Trong quá trình triển 
khai tiêm thí điểm, công ty 
cử cán bộ chuyên môn phối 
hợp với Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y (Sở NN&PTNT) 
cùng đứng chân địa bàn, 
giám sát chặt chẽ quá trình, 
diễn biến trước, trong và sau 
tiêm để xử lý kịp thời các 
vấn đề phát sinh. 

Sau khi triển khai tiêm thí 
điểm giai đoạn 1, hiện các địa 
phương trong tỉnh tiếp tục 
phối hợp với Chi cục, trung 
tâm dịch vụ nông nghiệp 
(DVNN) giám sát hiệu quả 
vắc xin và các diễn biến trên 
số heo đã được tiêm chủng để 
cung cấp thông tin đánh giá 

(BĐ) - Từ ngày 25 - 27.7, 
Ban Quản lý dự án dân dụng 
và công nghiệp tỉnh, Công ty 
CP Truyền thông GTO Media 
phối hợp cùng các cấp, ngành 
liên quan tổ chức tuyên truyền 
dự án Môi trường bền vững - 
Tiểu dự án TP Quy Nhơn đến 
người dân các phường trên 
địa bàn TP Quy Nhơn, nơi dự 

án đang triển khai thi công 
xây dựng. 

Tại các phường Nhơn Bình, 
Nhơn Phú, Hải Cảng, Đống 
Đa, Ghềnh Ráng, Ban Quản 
lý dự án dân dụng và công 
nghiệp tỉnh (chủ đầu tư Dự án) 
đã giới thiệu thông tin cơ bản 
về Dự án cùng các lợi ích do 
Dự án mang lại cho người dân. 

Người dân còn được thông tin 
về bể tự hoại hợp vệ sinh; kêu 
gọi và hướng dẫn người dân 
tham gia đấu nối hệ thống 
nước thải của hộ gia đình vào 
hệ thống thu gom nước thải 
chung của thành phố; sẵn sàng 
trả phí nước thải. Người dân 
cũng được giải đáp thỏa đáng 
những thắc mắc về Dự án.

Các buổi tuyên truyền 
nhằm giúp Dự án nhanh chóng 
triển khai hoàn thiện, đi vào 
vận hành có kết quả và góp 
phần giải quyết các vấn đề về 
môi trường tại địa phương…, 
góp phần xây dựng TP Quy 
Nhơn ngày càng xanh, sạch, 
đẹp và phát triển bền vững.

HOÀNG QUÂN

Kinh tế Tây Sơn 
phục hồi tốt

6 tháng đầu năm nay, giá trị 
sản xuất nông, lâm và thủy sản 
của huyện Tây Sơn đạt 1.045 
tỷ đồng, tăng 3,6%; giá trị sản 
xuất công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp và xây dựng đạt 
hơn 2.344 tỷ đồng, tăng 11,4% 
so với cùng kỳ năm ngoái. 
6 tháng đầu năm, huyện Tây 
Sơn thu hút được 6 dự án đầu 
tư vào các cụm công nghiệp 
với tổng vốn đầu tư gần 210 
tỷ đồng. 

Giá trị ngành thương  
mại - dịch vụ - du lịch đạt hơn 
6.269,9 tỷ đồng, tăng 14,2% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Đáng 
chú ý, sau khi dịch Covid-19 
được khống chế, hoạt động 
du lịch phục hồi rõ rệt. Huyện 
đã đón 126 nghìn lượt du lịch 
đến tham quan, nghỉ dưỡng, 
tăng gấp đôi so với cùng kỳ 
năm ngoái. 

ĐINH NGỌC

THÍ ĐIỂM TIÊM VẮC XIN DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI GIAI ĐOẠN 1:

Nhiều tín hiệu tốt
Trong 2 ngày 20 - 21.7, tỉnh Bình Định triển khai thí điểm tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả heo châu Phi giai 

đoạn 1 cho 905 con heo ở các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Cho đến nay, số heo được tiêm chủng vẫn ổn định. 
Mũi vắc xin thứ 2 dự kiến sẽ tiêm từ ngày 11 - 12.8 tới.

Đợt đầu tiên gia 
đình tôi tiêm cho 50 con heo 
thịt trong độ tuổi từ 8 - 12 
tuần. Qua theo dõi, số heo đã 
tiêm ăn uống tốt, hoạt động 
bình thường. Thực hiện theo 
khuyến cáo của ngành chức 
năng, giai đoạn 21 ngày sau 
tiêm, chúng tôi tập trung theo 
dõi diễn biến của đàn heo, 
nếu có dấu hiệu khác thường 
thì liên hệ với lực lượng thú 
y để xử lý. Dự kiến, qua đầu 
tháng 8, tôi tiêm mũi 1 cho 50 
con heo thịt nữa; đồng thời 
lấy mẫu số đã tiêm mũi 1 cho 
ngành chức năng phân tích, 
đánh giá”. 

Ông TRẦN ANH TUẤN (thị trấn 
Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân), 1 trong 
4 chủ cơ sở đăng ký tiêm khảo 

nghiệm vắc xin NETVET - ASFVAC

Giai đoạn 1, ngành chức năng lựa chọn các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh 
tham gia thí điểm.                                                                                                                 Ảnh: THU DỊU

hiệu quả của vắc xin.
Ghi nhận tại huyện Hoài 

Ân, một trong những địa 
phương có tổng đàn heo 
lớn trong tỉnh, đến nay 
tình hình đàn heo tham gia 
thí điểm vẫn ổn định. Theo 
ông Nguyễn Thanh Vương, 

Giám đốc Trung tâm DVNN 
huyện Hoài Ân, trước khi có 
lịch tiêm phòng chính thức, 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
cùng với Trung tâm tổ chức 
gặp mặt các cơ sở đủ điều 
kiện đăng ký tiêm vắc xin, 
trao đổi, tư vấn và giải đáp 
những vướng mắc của người 
dân; sau khi tiêm phòng, tiếp 
tục kết nối thường xuyên để 
đánh giá chính xác sức khỏe 
của đàn heo. 

Tại Phù Cát, Trưởng Phòng 
NN&PTNT huyện Nguyễn 
Văn Lê cho biết, huyện chỉ có 
1 trang trại chăn nuôi quy mô 
lớn đủ điều kiện tham gia thí 
điểm tiêm phòng bệnh dịch 
tả heo châu Phi. Hiện nay, 

huyện vẫn tiếp tục vừa rà soát, 
hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi 
vừa ghi nhận ý kiến của người 
chăn nuôi để báo cáo ngành 
chức năng nhằm đưa ra những 
thông tin đầy đủ, kịp thời để 
người chăn nuôi an tâm. 

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, 
Chi cục trưởng Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y, cho biết: Điều 
đáng mừng là đến nay 905 con 
heo đã được tiêm phòng vắc 
xin NETVET - ASFVAC phòng 
bệnh dịch tả heo châu Phi của 
Công ty Navetco giai đoạn 1 
đều cho phản ứng tốt, thể trạng  
bình thường. 

Với những bệnh do vi rút 
gây ra trên đàn vật nuôi, tiêm 
vắc xin là giải pháp phòng 

bệnh hiệu quả và ít tốn kém 
nhất. Tuy nhiên, để việc thí 
điểm tiêm vắc xin đạt kết quả 
tốt phải có sự chuẩn bị chu 
đáo giúp người chăn nuôi an 
tâm, chủ động phối hợp thực 
hiện. Do vậy, cùng với việc 
rà soát lập danh sách, ngành 
Nông nghiệp tỉnh tập trung 
vào tuyên truyền cho người 
dân; minh bạch các thông tin 
liên quan đến hiệu quả của 
vắc xin, tỷ lệ phòng bệnh; 
nguy cơ về tác dụng phụ… 
Việc càng minh bạch thông 
tin liên quan tới vắc xin giúp 
người chăn nuôi định lượng 
được mức độ an toàn, nhận 
diện được các nguy cơ rủi 
ro, từ đó giúp chủ động hơn 
trong tham gia tiêm vắc xin 
phòng bệnh cho đàn vật nuôi.                          

THU DỊU

DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG - TIỂU DỰ ÁN QUY NHƠN:

Tiếp tục thông tin về dự án đến người dân các phường

(BĐ) - Chiều 28.7, tại TP 
Quy Nhơn, Công ty CP Bảo 
hiểm Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam (VBI), chi 
nhánh Bình Định tổ chức trao 
hơn 2 tỷ đồng cho gia đình 
khách hàng Phan Thị Thu Hà 
(khu khố 1, phường Thị Nại, 
TP Quy Nhơn). 

Khách hàng Thu Hà tham 
gia gói bảo hiểm “Sức khỏe 
tín dụng Bình An” tại VBI, chi 

nhánh Bình Định với trị giá 
gói bảo hiểm 15 triệu đồng. 
Ngày 19.5.2022, khách hàng 
Phan Thị Thu Hà không may 
bị điện giật dẫn đến tử vong 
tại nhà. Khi nhận được thông 
tin, VBI chi nhánh Bình Định 
đến động viên và chia sẻ, 
đồng thời nhanh chóng tiến 
hành các thủ tục chi trả quyền 
lợi như đã cam kết trong hợp 
đồng bảo hiểm.             HẢI YẾN 

Vắc xin thương mại NETVET - ASFVAC 
phòng bệnh Dịch tả heo châu Phi của 
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương 
Navetco có giá 36.015 đồng/liều. 

Bảo hiểm VBI trao hơn 2 tỷ đồng cho khách hàng 

Đại diện VBI 
Bình Định 
trao bảng 

tượng trưng 
số tiền hơn 

2 tỷ đồng 
cho gia đình 
khách hàng. 
Ảnh: HẢI YẾN 
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

Tuy nhiên, so với những 
địa phương khác, di sản  
Hán - Nôm ở khu vực Bình 
Định có nguy cơ mai một rất 
lớn do chịu ảnh hưởng của sự 
phát triển và đô thị hóa của địa 
phương. Do đó, công tác sưu 
tầm, bảo tồn hệ thống di sản 
này là một vấn đề cấp thiết.

Sưu tầm, biên dịch và 
phát huy giá trị di sản 
Hán - Nôm Bình Định

Từ năm 2005 đến nay, về 
phương diện quản lý nhà 
nước, công tác sưu tầm đã được 
tổ chức thành nhiều đợt, do 
Chi cục Văn thư lưu trữ (nay là 
Trung tâm Lưu trữ lịch sử) thuộc 
Sở Nội vụ thực hiện; mang lại 
những kết quả khả quan và phục 
vụ hữu hiệu cho công tác bảo 
tồn di sản, nghiên cứu lịch sử 
địa phương. Từ năm 2010, công 
tác sưu tầm, biên dịch các tài liệu 
Hán - Nôm đã được UBND tỉnh, 
các cơ quan quản lý văn hóa, 
giới nghiên cứu Hán - Nôm ở  
Bình Định quan tâm. 

(BĐ) - Ông Huỳnh Hiệp An, Giám đốc 
Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (Sở VH&TT), 
cho biết: Từ ngày 27.7 đến ngày 2.8, đơn vị 
tổ chức tuần phim kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ phục vụ công chúng 
lưu động tại 11 huyện, thị xã, thành phố 
trong tỉnh.

Hơn 40 bộ phim ở cả 3 loại hình (phim 
truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình) 
sẽ được trình chiếu phục vụ công chúng, 
như: Người viết huyền thoại, Những đứa 
con của làng, Lính chiến, Chiến trường 
chia nửa vầng trăng, Hạnh phúc của mẹ, 
Người tình nguyện, Dấu ấn thế kỷ, Trên 
chiếc xe lăn, Chí khí người Cộng sản Việt 
Nam - Những hạt giống đỏ, Cựu chiến binh 
miệt vườn, Ký sự hành trình theo chân Bác, 

Hồ Chí Minh - Chân dung một con người, 
Người thầy muôn đời, Giấc mơ loa thành…

Tuần phim nhằm tuyên truyền sâu 
rộng đến cán bộ, các tầng lớp nhân dân 
về chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
chủ trương của tỉnh và địa phương sẽ 
thực hiện trong năm 2022. Đồng thời, 
tạo không khí vui tươi, tuyên truyền, 
vận động người dân hiểu rõ giá trị lịch 
sử của ngày lễ kỷ niệm Ngày Thương 
binh - Liệt sĩ, ghi nhận, tôn vinh công lao 
to lớn của các thương binh, liệt sĩ, người 
có công với cách mạng, thực hiện tốt 
công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước 
nhớ nguồn, thực hiện chính sách ưu đãi 
người có công.                         AN NHIÊN

(BĐ) - Chiều 28.7, Viện nghiên cứu 
phát triển KT-XH tỉnh tổ chức Hội thảo 
góp ý đề tài “Chỉ số hạnh phúc tỉnh 
Bình Định - thực trạng và giải pháp”.

Đề tài do Th.S Trương Quang 
Phong, Phó Viện trưởng Viện nghiên 
cứu phát triển KT-XH tỉnh, làm chủ 
nhiệm, gồm 2 nội dung chính; trong đó 
có nội dung xây dựng bộ chỉ số hạnh 
phúc áp dụng đối với tỉnh Bình Định.

Đến nay, chủ nhiệm đề tài đã hoàn 
thành dự thảo nội dung 1 “Tổng quan 
về chỉ số hạnh phúc”. Trong đó, có nội 
dung về phương pháp xác lập chỉ số 
hạnh phúc và lựa chọn các chỉ tiêu để 
xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc đối với 

tỉnh Bình Định.
Các đại biểu tham dự Hội thảo đã 

tham gia đóng góp nhiều ý kiến, như: 
Cần làm rõ phương pháp thống kê chỉ 
số hạnh phúc, các chỉ tiêu trong từng 
nhóm (chỉ số hài lòng về kinh tế - vật 
chất, chỉ số hài lòng về quan hệ gia 
đình - xã hội, chỉ số hài lòng về bản 
thân), bổ sung và chỉnh sửa các chỉ 
số bị trùng lặp ở từng nhóm chỉ số…

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp 
của đại biểu, chủ nhiệm đề tài và 
nhóm nghiên cứu sẽ có những rà 
soát, điều chỉnh để hoàn thiện nội 
dung đề tài.

TRỌNG LỢI

NGHIÊN CỨU, SƯU TẦM VÀ BẢO TỒN DI SẢN HÁN - NÔM Ở BÌNH ĐỊNH:

Góp phần phát triển văn hóa bền vững
Di sản Hán - Nôm được hiểu là hệ thống thư tịch, tài liệu được viết bằng chữ Hán, 

chữ Nôm. Qua khảo sát sơ bộ, chúng tôi nhận thấy, các tư liệu Hán - Nôm hiện còn 
của Bình Định khá phong phú và đa dạng từ hình thức đến nội dung. Các tư liệu này 
phần nào đã phản ánh rõ những đặc trưng tư duy và văn hóa của địa phương cũng 
như sinh hoạt làng xã, nghệ thuật của các bậc tiền nhân. 

Một số khuyến nghị
Từ thực trạng của hệ thống di sản Hán - Nôm của Bình Định 

và tình hình sử dụng hiện nay, chúng tôi xin đề xuất một số vấn 
đề như sau:

Thứ nhất, các cơ quan chuyên môn cần tham mưu với lãnh đạo 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc xây dựng các chủ trương, kế hoạch tổ 
chức, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống tư liệu Hán 
- Nôm Bình Định. Công tác này cần được tổ chức thường xuyên, có 
hệ thống theo từng địa phương nhằm đảm bảo tiến độ và tránh 
việc “giẫm đạp” tư liệu. 

Thứ hai, nên xây dựng các bộ sách công cụ mang tính tùng 
thư như: Địa bạ cổ Bình Định, Hương ước Bình Định, Sắc phong 
Bình Định… hoặc triển khai công trình Di sản Hán - Nôm Bình Định 
nhằm khôi phục, làm sáng rõ thêm những giá trị văn hóa truyền 
thống trong các văn bản Hán - Nôm của địa phương. 

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác sưu tầm, nghiên 
cứu, bảo tồn di sản tư liệu Hán - Nôm trong giáo dục địa phương 
ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào bảo quản 
các văn bản Hán - Nôm Bình Định, nhất là số hóa dữ liệu lưu trữ, 
tạo điều kiện cho việc khai thác, trao đổi các tư liệu Hán - Nôm 
thuận lợi và dễ dàng hơn.  

Thứ năm, thành lập nhóm nghiên cứu hoặc CLB Hán - Nôm 
Bình Định nhằm thực hiện nhiệm vụ biên phiên dịch tài liệu theo 
yêu cầu của các cơ quan chuyên môn. 

Song, giải pháp quan trọng và cấp thiết nhất là cần có kế hoạch 
bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ chuyên viên, thư viện viên, những 
người làm quản lý văn hóa để đọc, hiểu, nắm vững giá trị của các 
văn bản Hán - Nôm mà mình trực tiếp quản lý, dần mở rộng phạm 
vi giới thiệu giá trị di sản Hán - Nôm của địa phương và toàn tỉnh 
đến các đối tượng khác. 

Thầy trò Khoa Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn) đi thực tế tìm hiểu tư liệu Hán - Nôm ở chùa Ông Nhiêu, 
TP Quy Nhơn.  

Đặc biệt từ năm 2014 đến 
nay, hàng nghìn đơn vị văn bản 
Hán - Nôm (bao gồm châu bản 
triều Nguyễn, sắc phong, gia 
phả dòng tộc, sử liệu liên quan 
đến Bình Định, các tài liệu về 
võ cổ truyền Bình Định…) đã 
được Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
tổ chức biên dịch, phiên dịch. 
Trong 2 năm 2015 và 2021, Trung 
tâm đã tham mưu cho Sở Nội vụ 
tổ chức 2 đợt trưng bày, triển 
lãm các văn bản Hán - Nôm rất 
quy mô và khoa học. Điều này 
cho thấy sự đầu tư đúng hướng 
và triển khai có hiệu quả các chủ 
trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
về công tác bảo tồn, phát huy 
giá trị văn hóa Hán - Nôm trong 
công cuộc phát triển bền vững 
văn hóa địa phương hiện nay.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên 
cứu, nhóm chuyên môn trên địa 
bàn tỉnh cũng có nhiều đóng 
góp lớn, trong đó kết quả sưu 
tầm của các nhà nghiên cứu 
Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh 
như: Trần Đình Tân, Mạc Như 
Tòng, Nguyễn Hoài Văn, Vũ 

Ngọc Liễn, Đặng Quý Địch, 
Huỳnh Chương Hương, Võ 
Minh Hải và Nhóm nghiên 
cứu văn hóa Hán - Nôm của 
Trường ĐH Quy Nhơn đã góp 
thêm không ít tư liệu quý cho 
công tác nghiên cứu về văn hóa, 
văn học và lịch sử địa phương 
trong thời gian qua. 

Nên quản lý và khai thác 
tư liệu theo hệ thống 
chuyên đề 

Khá nhiều tư liệu Hán - 
Nôm tuy đã được sưu tầm, biên 
dịch nhưng vẫn chỉ chiếm tỷ lệ 
khiêm tốn so với trữ lượng của 
địa phương. Hệ thống tư liệu 
nghiên cứu, khảo cứu về văn 
hóa Chăm, sử liệu thời Tây Sơn, 
văn hóa làng xã, lịch sử và quá 
trình hình thành các cộng đồng 
người Hoa, lịch sử tôn giáo (Phật 
giáo, Công giáo…), văn hóa kiến 
trúc, lịch sử tộc họ, đặc biệt là 
hệ thống tư liệu Hán - Nôm 
về võ thuật, hát bội và hồ sơ  
Hán - Nôm của các danh 
nhân văn hóa, văn học của địa 

phương vẫn chưa được đầu tư 
sưu tầm, khai thác tương xứng. 

Đáng lưu ý, việc quản lý và 
khai thác tư liệu theo hệ thống 
chuyên đề vẫn chưa được định 
hình, do đó đã làm lãng phí rất 
lớn nguồn tư liệu hiện có. Việc 
đề xuất và hình thành các chuyên 
đề tư liệu cần có sự hợp tác của 
các cơ quan chuyên môn trên địa 
bàn tỉnh như Sở VH&TT, Sở Du 
lịch, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, 
Thư viện tỉnh Bình Định và Khoa 
Khoa học Xã hội và Nhân văn 
(Trường ĐH Quy Nhơn). 

Hiện nay, để góp phần thúc 
đẩy sự phát triển các giá trị của 
văn hóa truyền thống ở Bình 
Định, thiết nghĩ chúng ta nên 
có các dự án sưu tầm, bảo tồn, 

biên dịch tư liệu theo chuyên 
đề. Với các chuyên đề, dự án 
cụ thể, chúng ta có thể sưu tập 
và khai thác triệt để hệ thống 
tư liệu, phục dựng bức tranh 
văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, 
tôn giáo của Bình Định thật sự 
hiệu quả, có cơ sở khoa học. 
Qua đó, không chỉ thể hiện bề 
dày văn hóa mà còn góp phần 
thúc đẩy quá trình phát triển 
du lịch trải nghiệm văn hóa 
địa phương, phát huy hiệu quả 
trách nhiệm cộng đồng đối với 
việc phát triển bền vững văn 
hóa dựa trên mối quan hệ giữa 
truyền thống và hiện đại.

TS. VÕ MINH HẢI 
(Nhóm Nghiên cứu văn hóa Hán - 

Nôm Bình Định)

Tổ chức tuần phim kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hội thảo đề tài khoa học xây dựng 
bộ chỉ số hạnh phúc tỉnh Bình Định
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Bình Định

Nâng cao hiệu quả học tập, 
quán triệt nghị quyết 

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo 
đổi mới, nâng cao hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua đó, góp phần 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong 
sạch, vững mạnh.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII tại điểm cầu Bình Định.                              Ảnh: H.THU

Công tác nghiên cứu, học 
tập, quán triệt và tổ chức triển 
khai thực hiện các chỉ thị, nghị 
quyết, kết luận, quy định của 
Trung ương và của Tỉnh ủy 
được xác định là khâu đầu tiên 
rất quan trọng; nhằm kịp thời 
đưa chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước đến với cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân dân.

Nhận thức rõ điều đó, thời 
gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã chỉ đạo đổi mới, đa dạng 
việc học tập, quán triệt bằng các 
hình thức phù hợp. Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham 
mưu chủ trì thường xuyên phối 
hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và 
các cơ quan liên quan căn cứ nội 
dung, thành phần, thời gian, tài 
liệu để tổ chức các hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm nay, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham 
mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
tổ chức 4 hội nghị trực tuyến 
(đến cấp xã) về học tập, quán 
triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận, quy định của Trung ương, 
của Tỉnh ủy. 

Toàn tỉnh đã tổ chức 539 hội 
nghị triển khai Chuyên đề “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
năm 2022 về xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên có phẩm chất 
đạo đức cách mạng, đủ năng 
lực, tiên phong, gương mẫu, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới” cho 63.620 
đại biểu tham dự. Trong đó, có 
235 hội nghị bằng hình thức trực 
tiếp, với 27.290 đại biểu tham 
dự; 304 hội nghị trực tuyến, với 
35.340 đại biểu tham dự.  

Bên cạnh đó, Hội thi giảng 
viên lý luận chính trị giỏi tỉnh 
Bình Định năm 2022 thu hút 18 
thí sinh trong tỉnh tham gia cũng 
để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Ban tuyên giáo các cấp đã tổ 
chức 89 lớp đào tạo, bồi dưỡng 
lý luận chính trị, chuyên môn 
nghiệp vụ cho trên 6.000 lượt 
cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tham 
mưu cấp ủy thực hiện sâu rộng 
đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng 
về nội dung tác phẩm “Một số 
vấn đề lý luận và thực tiễn về 
CNXH và con đường đi lên 
CNXH ở Việt Nam” của Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Theo đánh giá của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác 
tuyên truyền, phổ biến, quán 
triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận của Đảng được tổ chức chu 

đáo, khoa học, bài bản, phù hợp 
với điều kiện thực tế và được 
cán bộ, đảng viên đánh giá cao. 
Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân nhận thức sâu 
sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan 
trọng, những nội dung cơ bản, 
chủ trương, giải pháp lớn của 
Đảng trong công cuộc đổi mới 
đất nước, tạo sự thống nhất về 
nhận thức và hành động trong 
tổ chức Đảng đến cán bộ, đảng 
viên và nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy Vĩnh Thạnh Đinh Thị 
Nơk cho biết: 6 tháng đầu năm 
nay, Ban đã tham mưu ban hành 
nhiều văn bản về triển khai thực 
hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận, quy định của Đảng. Tổ chức 
3 hội nghị trực tuyến kết nối từ 
điểm cầu huyện đến các xã, thị 

trấn nhằm quán triệt các văn bản 
của Đảng cho cán bộ cốt cán; góp 
phần tạo sự thống nhất trong toàn 
Đảng bộ và tạo sự đồng thuận 
trong quần chúng nhân dân.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Nguyễn Huỳnh 
Huyện, trong thời gian tới, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi 
mới, linh hoạt, đa dạng hóa các 
phương pháp, hình thức tổ chức 
học tập, quán triệt phù hợp với 
điều kiện thực tế từng đơn vị, 
địa phương. Quan tâm nâng cao 
chất lượng công tác giáo dục lý 
luận chính trị, nắm bắt dư luận 
xã hội, giáo dục truyền thống 
cách mạng, bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các thông tin xấu độc, 
các quan điểm sai trái, thù địch.               

NGUYỄN QUÝ

Phải công khai danh sách 
các tổ chức, cá nhân 
giải quyết chậm, muộn 
hồ sơ thủ tục hành chính

(BĐ) - Ngày 27.7, UBND tỉnh 
ban hành Công văn số 4247/
UBND-KSTT về việc đẩy mạnh 
thực hiện các nhiệm vụ liên 
quan đến công tác cải cách hành 
chính (CCHC) theo Nghị quyết 
số 85/NQ-CP ngày 9.7.2022 của 
Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu thủ trưởng các 
sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các 
cơ quan Trung ương đóng trên 
địa bàn tỉnh và chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố rà 
soát, đánh giá tình hình triển 
khai, đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện, đảm bảo hoàn thành 100% 
chương trình, kế hoạch CCHC 
của cơ quan, đơn vị mình, nhất 
là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 
vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch 
UBND tỉnh giao trong năm 2022.

Đồng thời, thường xuyên 
theo dõi, cập nhật tình hình, 
kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo, đôn 
đốc việc thực hiện nghiêm túc, 
quyết liệt các văn bản chỉ đạo của 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
và các văn bản hướng dẫn của 
các cơ quan chức năng liên quan 
của tỉnh về khắc phục tồn tại, 
hạn chế, nâng cao kết quả chỉ số 
Par Index, SIPAS, PAPI và PCI.  
Trường hợp bị mất điểm, giảm 
điểm kết quả các chỉ số của tỉnh 
trong năm 2022 (cũng như trong 
thời gian tới) đối với các vấn đề 
đã xác định được nguyên nhân 
kèm theo giải pháp khắc phục 
trước đây, UBND tỉnh sẽ xem xét, 
đánh giá và xử lý trách nhiệm 
của người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị, địa phương liên quan.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu thực hiện nghiêm quy 
định của Chính phủ tại Nghị 
quyết số 85/NQ-CP trong việc 
thực hiện các giải pháp tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, không ngừng nâng cao 
chất lượng phục vụ hành chính 
cho người dân, DN, nhất là trong 
công tác giải quyết hồ sơ thủ tục 
hành chính.                        M.LÂM

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sáng tạo, nhiệt huyết vì cộng đồng 

Anh Nguyễn Tuyên Hoàng trao bảng tượng trưng triển khai mô hình giúp 
đỡ thanh niên yếu thế ở địa phương.       Ảnh: VĂN TỐ

Năng động, sáng tạo, nhiệt huyết với 
công việc là những lời khen mà lãnh đạo 
đoàn cấp trên cũng như chính quyền địa 
phương và ĐVTN dành cho anh Nguyễn 
Tuyên Hoàng, Phó Bí thư Đoàn xã Mỹ Thọ 
(huyện Phù Mỹ). 

Anh Hoàng luôn gương mẫu đi đầu, 
nhiệt tình tổ chức và tham gia các hoạt 
động phong trào, đặc biệt là phong trào 
thanh niên tình nguyện với nhiều nội 
dung, hình thức phong phú, bằng nhiều 
cách làm hay, sáng tạo, thu hút đoàn viên. 

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Mỹ Thọ 
chung sức xây dựng xã nông thôn mới 
nâng cao” gắn với phong trào Ngày thứ Bảy 
tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Tháng 
Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình 
nguyện hè…, anh Hoàng cùng Ban Chấp 
hành Đoàn xã tổ chức nhiều hoạt động ý 
nghĩa như: Ra quân làm sạch bãi biển, phát 
quang, thu gom rác thải, trồng 1.000 cây 
xanh trên các tuyến đường; thực hiện các 

công trình măng non, công trình thanh niên 
“Vườn hoa em chăm”, “Khu vui chơi cho thiếu 
nhi” để tặng các trường mầm non, tiểu học. 

Một công trình 
thanh niên khác 
mang tính sáng tạo 
do anh Hoàng tổ chức 
thực hiện tại Trường 
Tiểu học số 2 Mỹ Thọ 
được cán bộ và người 
dân địa phương khen 
ngợi, đó là công trình 
“Trường học bích 
họa”. Để thực hiện 
công trình này, anh 
đã kêu gọi các nhà 
hảo tâm hỗ trợ hơn 40 
triệu đồng, huy động 
hơn 20 tình nguyện 
viên tiến hành sơn lại 
tường cũ, vẽ những 
hình ảnh sinh động, 

màu sắc tươi sáng, rực rỡ, truyền tải những 
thông điệp mang tính giáo dục, xoay quanh 
nhiều chủ đề: Tình yêu mái trường, yêu thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường, ATGT, bảo vệ 
chủ quyền biển đảo.

Ngoài các hoạt động trên, anh 
Nguyễn Tuyên Hoàng còn đặc biệt quan 
tâm đến công tác từ thiện. Hằng năm, 
vào dịp tết Nguyên đán, ngoài tổ chức 
cho ĐVTN bán hoa vạn thọ gây quỹ giúp 
đỡ trẻ em nghèo, anh còn vận động các 
nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để tổ chức 
chương trình “Xuân yêu thương” tặng quà 
các mẹ Việt Nam anh hùng, người nghèo, 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ 
thanh niên yếu thế. Cá nhân anh Hoàng 
định kỳ và đột xuất tích cực tham gia hiến 
máu tình nguyện. 

Với nhiều nỗ lực, cố gắng, anh Nguyễn 
Tuyên Hoàng đã nhiều năm liên tiếp được 
Tỉnh đoàn, Huyện đoàn và địa phương 
khen thưởng; được Ban vận động hiến 
máu tình nguyện tỉnh và huyện Phù Mỹ 
tôn vinh về thành tích tham gia phong 
trào hiến máu tình nguyện…           VĂN TỐ
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Bình Định

Với phương châm phục vụ người 
nộp thuế, giúp DN và cá nhân đầu tư 
phát triển kinh doanh, chuyển nhượng 
bất động sản (BĐS) hiệu quả, tạo môi 
trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, 
Cục Thuế tỉnh đã gia tăng ứng dụng 
công nghệ thông tin, thường xuyên nhắc 
nhở, cảnh báo những nguy cơ dẫn đến 
sai phạm để DN, cá nhân tự giác thực 
hiện nghĩa vụ thuế. 

Từ tháng 3.2022, ngành Thuế tỉnh đã 
xây dựng và công bố bảng tham chiếu 
giá chuyển nhượng BĐS, kết nối liên 
thông với nhiều ngành và địa phương, 
làm cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám 
sát, thu thuế trên lĩnh vực kinh doanh, 
chuyển nhượng BĐS. Chi cục thuế các 
địa phương thực hiện công tác quản lý, 
thu thuế hoạt động chuyển nhượng BĐS 
theo nguyên tắc “tiền phòng, hậu kiểm”. 

Theo đó, cơ quan thuế chú trọng đến 
công tác tuyên truyền, vận động các tổ 
chức, cá nhân tự giác kê khai giá chuyển 
nhượng BĐS phù hợp với giá đất tham 
chiếu đã được công khai tại địa phương. 
Nếu nhận thấy hồ sơ khai giá chuyển 
nhượng BĐS chưa phù hợp, cơ quan 
thuế ban hành văn bản cảnh báo gửi 
đến cả bên mua và bên bán. Trường 
hợp người nộp thuế không khai bổ 
sung, cơ quan thuế phối hợp với ngành 
chức năng sẽ thực hiện biện pháp “hậu 
kiểm” đối với những hồ sơ này để có cơ 
sở xử lý hiện tượng gian lận, trốn thuế. 

Ghi nhận tại Chi cục thuế khu vực 
Tuy Phước - Vân Canh và Chi cục Thuế 
TP Quy Nhơn cho thấy, nhiều tổ chức, 
cá nhân đã tự điều chỉnh theo hướng 
tăng giá chuyển nhượng BĐS so với 
hợp đồng sau khi nhận cảnh báo. Ông 
Nguyễn Tấn Nhân, Chi cục trưởng 
Chi cục thuế khu vực Tuy Phước - Vân 
Canh, cho biết: Sau khi được tư vấn 
hướng dẫn, hàng trăm tổ chức, cá nhân 

Tháng 7.2022, Ngân hàng TMCP 
Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi 
nhánh Phú Tài (BIDV Phú Tài) phối 
hợp với BVĐK tỉnh triển khai dịch 
vụ thanh toán viện phí không dùng 
tiền mặt. 

Theo đó, BIDV Phú Tài lắp đặt 
10 máy POS-ATM ở khu vực ngoại 
trú của bệnh viện để người dùng có 
thể thanh toán viện phí qua Smart 
POS, mã QR Code, cung cấp thẻ 
y tế thông minh giúp bệnh nhân 
thanh toán viện phí. Với giải pháp 
này, người dùng sẽ giảm được thời 
gian chờ đợi thông qua sử dụng thẻ 
ATM do ngân hàng thành viên hệ 
thống Napas phát hành để thanh 
toán tiền viện phí. Cùng với đó 
người dùng cũng có thể sử dụng 
ứng dụng BIDV SmartBanking để 
thanh toán viện phí. 

Cùng với việc nâng cấp hạ tầng 
kỹ thuật để kết nối với ngân hàng, 
BVĐK tỉnh phổ biến rộng rãi thông 
tin có thể thanh toán viện phí không 
dùng tiền mặt đến bệnh nhân và 
người nhà bệnh nhân. 

Vừa thanh toán viện phí qua 
máy POS, chị Đ.T.H, ở phường Trần 
Quang Diệu, TP Quy Nhơn, cho biết: 
Triển khai dịch vụ thanh toán viện 
phí không dùng tiền mặt tại BVĐK 
tỉnh qua POS-ATM là việc làm cần 
thiết, bởi mang theo và giữ trong 
người quá nhiều tiền mặt khi chăm 
sóc người nhà tại bệnh viện là điều 
không nên. Quá trình thanh toán qua 
máy POS-ATM nhanh, chính xác, rút 
ngắn thời gian giao dịch.   

Tại BVĐK tỉnh, bình quân mỗi 
ngày có khoảng 1.200 người dân 
đến khám, chữa bệnh và thanh toán 
viện phí. Tuy nhiên, lượng người 
thực hiện thanh toán không dùng 
tiền mặt vẫn còn  ít. Ông Nguyễn 
Đăng Khoa, Trưởng Phòng Công 
nghệ thông tin BVĐK tỉnh, cho biết: 
Thanh toán viện phí không dùng 
tiền mặt góp phần giúp việc phục 
vụ người dân tốt hơn. Chúng tôi 
sẽ tích cực phổ biến thông tin để 
có thêm nhiều người biết dịch vụ 
này, sau đó sẽ triển khai trên toàn 
bệnh viện.                           MINH HẰNG

Bổ sung dự toán 
ngân sách nhà nước 
tỉnh gần 935 tỷ đồng

(BĐ) - Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh 
khóa XIII đã thông qua Nghị quyết về 
việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân 
sách Nhà nước năm 2022. Theo đó, tỉnh 
bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước 
tỉnh năm 2022 từ nguồn thu thoái vốn 
nhà nước tại các DN 934,764 tỷ đồng. 

Nguồn thu thoái vốn nhà nước tại 
các DN đã được cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định tạm ứng cho các đơn 
vị để chi trả kinh phí bồi thường, giải 
phóng mặt bằng và tái định cư; thanh 
toán khối lượng hoàn thành các công 
trình trọng điểm của tỉnh và thực hiện 
nhiệm vụ cấp bách của địa phương; tạm 
ứng cho Ngân hàng CSXH tỉnh để cho 
người nghèo vay vốn. 

Việc điều chỉnh, bổ sung dự toán 
ngân sách Nhà nước năm 2022 là cần 
thiết, đảm bảo quy định tại Nghị định 
số 148/2021 của Chính phủ.    MINH HẢI

QUẢN LÝ, THU THUẾ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN:

Đảm bảo công bằng, 
chống thất thu thuế
Từ tháng 3.2022, ngành Thuế tỉnh quán triệt và thực hiện công tác quản lý, thu thuế hoạt động kinh 

doanh bất động sản theo nguyên tắc “tiền phòng, hậu kiểm”. Cách làm này vừa không làm ảnh hưởng đến 
tiến độ thực hiện thủ tục hành chính của người dân, vừa chống thất thu thuế hiệu quả. 

đã tự điều chỉnh, kê khai lại 1.389 hồ 
sơ chuyển nhượng BĐS, nhờ đó số tiền 
thuế phải nộp đã tăng thêm gần 8,4 tỷ 
đồng so với trước khi chưa điều chỉnh. 

Theo Cục Thuế tỉnh, qua quá trình 
thực hiện công tác quản lý thu thuế 
chuyển nhượng BĐS theo nguyên tắc 
“tiền phòng, hậu kiểm”, toàn tỉnh có 
7.440 hồ sơ nộp thuế chuyển nhượng 
BĐS đã được các tổ chức, cá nhân điều 
chỉnh, kê khai lại. Nhờ đó lệ phí trước 
bạ, thuế thu nhập cá nhân hoạt động 
kinh doanh, chuyển nhượng BĐS phải 
nộp tăng thêm 79,65 tỷ đồng. Cục Thuế 
tỉnh cũng tích cực phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp 
luật về thuế trên lĩnh vực này. Bên cạnh 
đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, đảm bảo không gây ách tắc về 

giải quyết thủ tục hành chính đối với 
hoạt động chuyển nhượng BĐS. Các 
giao dịch chuyển nhượng BĐS cũng 
được công khai trên cổng giao tiếp 
điện tử của ngành Thuế để người dân, 
cơ quan biết, để giám sát, phản biện, 
cùng tham gia quản lý và phòng ngừa 
vi phạm. 

Ông Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục 
Thuế tỉnh, cho biết: Chúng tôi tiếp tục 
cập nhật, công khai cơ sở dữ liệu về 
giá chuyển nhượng BĐS trên cổng giao 
tiếp điện tử của ngành Thuế để phục 
vụ công tác hướng dẫn, hỗ trợ, định 
hướng cho người nộp thuế trong việc 
khai trung thực giá chuyển nhượng 
BĐS. Đồng thời tăng cường kiểm tra, 
giám sát, xác minh tình hình kê khai, 
nộp thuế và kịp thời xử lý các trường 
hợp trốn thuế.                    PHẠM TIẾN SỸ

THANH TOÁN VIỆN PHÍ 
KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT:

Nhiều lợi ích

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

Câu hỏi: UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ 
thị 07/2022 về tăng cường quản lý thuế 
đối với hoạt động kinh doanh bất động 
sản (BĐS), đề nghị Cục Thuế tỉnh cho biết 
việc công khai giá tham chiếu để kê khai 
thuế đối với hoạt động chuyển nhượng 
BĐS ở tỉnh ta như thế nào?

Trả lời: Theo Chỉ thị 07/2022 của 
UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh làm đầu mối 
và có trách nhiệm tổ chức công khai giá 
tham chiếu để kê khai thuế đối với hoạt 
động chuyển nhượng BĐS trên địa bàn 
tỉnh. Giá tham chiếu được hình thành từ 
các giao dịch thành công trong thực tế 
và đã kê khai nộp thuế hoặc giá trúng 
đấu giá, giá nhà nước đền bù, giá lịch 
sử chuyển nhượng, giá công khai của 
các công ty môi giới/kinh doanh BĐS, 
sàn giao dịch BĐS… Cơ sở dữ liệu này 
được cập nhật thường xuyên theo thực 
tế để phục vụ công tác hướng dẫn, hỗ 
trợ, định hướng cho người nộp thuế 
trong việc khai trung thực giá chuyển 
nhượng BĐS. Giá tham chiếu cũng đã 
được công bố công khai tại cổng giao 

tiếp điện tử với người nộp thuế của Cục 
Thuế tỉnh http://biditax.vn. 

Ngoài ra theo Chỉ thị 07/2022 của 
UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh còn phối hợp 
với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị 
có liên quan công khai giá tham chiếu 
tại các nơi người mua, người bán tiến 
hành thủ tục sang nhượng BĐS như tại 
các phòng công chứng, Trung tâm hành 
chính công của tỉnh, bộ phận một cửa 
tại các huyện. 

Câu hỏi: Chỉ thị 07/2022 của UBND 
tỉnh quy định trách nhiệm của các phòng 
công chứng trong việc công chứng hợp 
đồng chuyển nhượng BĐS như thế nào?

Trả lời: Theo Chỉ thị 07/2022 của 
UBND tỉnh, Sở Tư pháp Bình Định có 
trách nhiệm phối hợp với Hội công 
chứng viên tỉnh Bình Định chỉ đạo các 
tổ chức hành nghề công chứng trên địa 
bàn tỉnh quán triệt các công chứng viên 
nâng cao tinh thần trách nhiệm, quy 
tắc đạo đức hành nghề công chứng; 
thực hiện nghiêm túc các quy định về 

trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, 
giao dịch theo quy định pháp luật, đặc 
biệt không thực hiện các hành vi bị 
nghiêm cấm tại Luật Công chứng. Tích 
cực tuyên truyền, hỗ trợ để các bên 
hiểu rõ hệ lụy pháp lý của việc kê khai 
không trung thực giá chuyển nhượng 
BĐS; đồng thời khuyến nghị tra cứu cơ 
sở dữ liệu về giá chuyển nhượng BĐS 
theo từng khu vực của cơ quan thuế để 
rà soát, điều chỉnh (nếu có). Tăng cường 
phối hợp, trao đổi và cung cấp thông 
tin cho cơ quan thuế; đồng thời cập 
nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về các 
hợp đồng đã công chứng lên hệ thống 
cơ sở dữ liệu công chứng làm cơ sở cho 
các cơ quan chức năng giám sát, kiểm 
tra theo quy định của pháp luật. Định 
kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo kết 
quả công chứng đối với các hợp đồng 
chuyển nhượng BĐS để rà soát, đánh 
giá, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh, xử 
lý các tổ chức hành nghề công chứng 
không chấp hành nghiêm chỉ đạo tại 
Chỉ thị 07/2022 của UBND tỉnh.

Nhân viên Cục Thuế kiểm tra hồ sơ kê khai giá chuyển nhượng bất động sản của DN.                   Ảnh: TIẾN SỸ
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Bình Định

Ưu tiên số 1 là kiểm soát lạm phát

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp.         Ảnh: VGP

Ngày 28.7, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp 
với lãnh đạo một số bộ, ngành bàn về 
những giải pháp, đối sách phù hợp 
trước mắt và lâu dài để tiếp tục kiểm 
soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Cuộc họp được tổ chức ngay sau khi 
Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) 
nâng lãi suất thêm 0,75% vào đêm 27.7 
và ngân hàng trung ương nhiều nước 
đã có nhiều đợt tăng lãi suất để ứng 
phó với lạm phát tăng mạnh gần đây.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 
tình hình thế giới đang tiếp tục diễn 
biến nhanh, phức tạp, khó lường, 
chưa có tiền lệ; lạm phát tăng cao, 
đồng tiền của nhiều quốc gia mất giá; 
cạnh tranh chiến lược gay gắt và thay 
đổi định hướng chính sách ở nhiều 
nước đã tác động tiêu cực đến nước 
ta trên nhiều lĩnh vực, nhất là xuất, 
nhập khẩu, giá xăng dầu, nguyên liệu 
đầu vào… 

Trước tình hình đó, người đứng đầu 
Chính phủ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng 
tâm, ưu tiên số 1 hiện nay là tiếp tục 
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, 
chống suy thoái, thúc đẩy phục hồi, 
tăng trưởng kinh tế.

Chú trọng phòng, chống dịch 
Covid-19, nhất là đẩy mạnh tiêm  
vắc xin. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh 
cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình 
tăng trưởng, tăng cường ứng dụng 
khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển 
đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế 
tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, ứng 
phó với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng 
cho phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu: 
Tiếp tục phối hợp hài hòa, hợp lý, đồng 

bộ, chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả giữa 
chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa 
và các chính sách vĩ mô khác. Trong đó, 
thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, 
linh hoạt, chắc chắn, hiệu quả.

Thực hiện chính sách tài khóa mở 
rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả; phấn 
đấu tăng thu, tiết kiệm chi; tiếp tục rà 
soát, giảm thuế, phí, lệ phí, các chi phí 
đầu vào cho DN. 

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 
công, tăng cường hợp tác công - tư, 
khơi thông mọi nguồn lực, góp phần 
tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng. 
Triển khai hiệu quả chương trình phục 
hồi và phát triển KT-XH, 3 chương 
trình mục tiêu quốc gia.

Phát triển mạnh thị trường trong 
nước; đa dạng hóa các thị trường, thúc 
đẩy mạnh mẽ xuất khẩu; tăng cường 
phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại. 
Đảm bảo điện cho sản xuất, tiêu 

dùng và an ninh lương thực, thực 
phẩm. Phát triển mạnh thị trường lao 
động, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của 
nền kinh tế. 

Phát triển thị trường vốn, thị 
trường trái phiếu DN, thị trường bất 
động sản an toàn, minh bạch, hiệu quả, 
bền vững. 

Kiểm soát chặt chẽ giá cả, thị 
trường, nhất là những mặt hàng 
chiến lược, thiết yếu cho sản xuất và  
đời sống…

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan thường xuyên tham 
vấn chuyên gia, nhà khoa học và củng 
cố, phát huy vai trò của Tổ điều phối 
kinh tế vĩ mô trong chỉ đạo điều hành 
phát triển KT-XH thời gian tới.

(Theo TTO)

Việt Nam nằm trong số 
các quốc gia phát triển 
nhanh nhất trong 
thập kỷ tới

Trang eurekalert.org ngày 27.7 
đăng kết quả nghiên cứu của Phòng thí 
nghiệm tăng trưởng thuộc ĐH Harvard 
(Mỹ) cho thấy Việt Nam được dự báo 
sẽ nằm trong số các nền kinh tế phát 
triển nhanh nhất đến năm 2030.

Trong số này, ngoài Việt Nam còn 
có Trung Quốc, Uganda, Indonesia và 
Ấn Độ. 

Theo kết quả nghiên cứu, khi ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 không 
còn, tăng trưởng dài hạn được dự 
báo sẽ tập trung ở châu Á, Đông Âu 
và Đông Phi. Các quốc gia đã đa dạng 
hóa sản xuất sang các lĩnh vực phức 
tạp hơn, như Việt Nam và Trung Quốc, 
là những quốc gia sẽ có tốc độ tăng 
trưởng nhanh nhất trong thập kỷ tới.

Theo bảng xếp hạng quốc gia mới 
tính theo Chỉ số phức tạp kinh tế (ECI) 
vừa được công bố (đánh giá sự đa dạng 
và tinh vi về năng lực sản xuất thể hiện 
trong hàng hóa xuất khẩu của mỗi quốc 
gia), bất chấp sự gián đoạn về thương 
mại do đại dịch, xếp hạng mức độ phức 
tạp kinh tế của các nước vẫn ổn định 
đáng kể.

Theo đó, các vị trí đầu bảng theo thứ 
tự là Nhật Bản, Thụy Sĩ, Đức, Hàn Quốc 
và Singapore. Những nền kinh tế đang 
phát triển đã đạt được bước tiến lớn 
trong việc cải thiện mức độ phức tạp, 
trong đó có Việt Nam (51), Campuchia 
(72), Lào (89) và Ethiopia (97). 

 (Theo TTXVN/Báo Tin tức)

Khẩn trương triển khai gói hỗ trợ người lao động thuê nhà
Chiều 28.7, Phó Thủ tướng Lê 

Minh Khái chủ trì Phiên họp thứ 
nhất, Ban Chỉ đạo về triển khai thực 
hiện Chương trình phục hồi và phát 
triển KT-XH.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự 
vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, 
địa phương, trong thời gian ngắn đã 
trình cấp có thẩm quyền ban hành 
6 nghị định của Chính phủ, 4 quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ để 
tạo cơ sở pháp lý triển khai chương 
trình. Một số chính sách triển khai rất 
nhanh như: Chính sách giảm thuế, 
phí, lệ phí… Đây là nỗ lực rất lớn của 
Chính phủ. Tuy nhiên vẫn có những 
nội dung triển khai còn chậm.

Song song với xây dựng cơ chế 
chính sách, cũng triển khai giải ngân, 

Phấn đấu đến năm 2030 hình thành 7 cụm liên kết 
ngành kinh tế biển

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa 
ký Quyết định số 892/QĐ-TTg phê 
duyệt Đề án phát triển cụm liên kết 
ngành kinh tế biển gắn với xây dựng 
các trung tâm kinh tế biển mạnh thời 
kỳ đến năm 2030.

Đề án phấn đấu tạo dựng cụm liên 
kết ngành kinh tế biển ở những khu 
vực vùng biển và ven biển có lợi thế, 
phấn đấu hình thành được khoảng 7 
cụm liên kết ngành kinh tế biển đến 
năm 2030; phát triển cụm liên kết 
ngành kinh tế biển trước hết ở những 

khu vực trọng điểm gắn với xây dựng 
thành trung tâm kinh tế biển mạnh 
của quốc gia, trong đó phát triển được 
3 - 4 trung tâm kinh tế biển mạnh hàng 
đầu ở Đông Nam Á.

Các khu vực trọng điểm phát triển 
cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn 
với xây dựng thành trung tâm kinh 
tế biển mạnh của quốc gia phấn đấu 
đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn 
mức tăng trưởng chung của cả nước từ 
1,2 lần trở lên.

 (Theo Vietnam+)

l Bộ VH-TT&DL vừa có 2 quyết 
định công bố Danh mục di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia. Cụ thể, Bộ 
VH-TT&DL quyết định đưa vào Danh mục 
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: 1- Tri 
thức dân gian Tri thức Lịch đoi (Lịch tre) 
của người Mường tỉnh Hòa Bình. 2- Lễ 
hội truyền thống Lễ hội Khai hạ của 
người Mường, huyện Tân Lạc, huyện Lạc 
Sơn, huyện Cao Phong, huyện Kim Bôi, 
tỉnh Hòa Bình. (Theo VGP)
l Ông Nguyễn Văn Nhi, Phó tổng 

Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát 
triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), 
cho biết, từ ngày 1.8, cao tốc sẽ áp 
dụng 100% làn ETC (thu phí không 
dừng), chỉ duy trì một làn giải quyết sự 
cố. Đối với các xe cố tình vào đường 
cao tốc mà không dán thẻ gây cản trở 
giao thông sẽ bị lực lượng chức năng xử 
phạt, mức phạt cao nhất 3 triệu đồng.

 (Theo TTO)
l UBND tỉnh Nghệ An đề xuất 

phương án mở rộng không gian TP 
Vinh tại phiên họp thường kỳ tháng 7, 
ngày 26.7. Theo đó, TP Vinh dự kiến sáp 
nhập với TX Cửa Lò và 9 xã của huyện 
Nghi Lộc, nâng tổng diện tích lên hơn 
205 km2, gấp đôi so với hiện nay. 

(Theo EVN)

TIN VẮN

Toàn cảnh tòa nhà Landmark 81 tại TP HCM. 
Ảnh minh họa: TTXVN

Một khu nhà trọ của công nhân ở Bắc Giang. 
Ảnh: baobacgiang.com.vn

hiện nay giải ngân đã được 48.000 
tỷ đồng. Đáng chú ý, đến cuối năm, 
chúng ta có thể hoàn thành gói giảm 
thuế (64.000 tỷ đồng) trong vòng  
1 năm…

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, 
ngành phải sáng tạo, quyết liệt trong 
triển khai thực hiện. Tuy nhiên đây là 
lần đầu tiên triển khai một “gói phục 
hồi với quy mô lớn”, phức tạp, không 
tránh khỏi những vướng mắc. Do đó 
cần tập trung xác định rõ các vấn đề 
còn tồn tại, khó khăn để tập trung 
tháo gỡ triển khai thực hiện hiệu quả 
trong thời gian tới.

Các bộ, ngành căn cứ vào tình hình 
thực tế, nhất là những đầu việc đã có 
cơ chế, chính sách, cần tập trung đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện, đôn đốc địa 

phương giải ngân quyết liệt hơn nữa, 
nhất là triển khai gói hỗ trợ người 
lao động thuê nhà (cần tập trung vào 
những địa phương lớn); hỗ trợ 2% lãi 
suất cho DN, HTX, người dân,… để 
kịp thời hỗ trợ người dân, DN vượt 
qua khó khăn.                    (Theo LĐO)

Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu hình thành 
được khoảng 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển 
đến năm 2030.                                        Ảnh: baodautu.vn
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THỨ BA, NGÀY 2.8.2022: TP Quy Nhơn: 7h-17h: Các TBA Quốc Thắng 
1, 2, CS cầu Thị Nại, BQL Khu Kinh tế. 7h45-11h15: Khu vực chợ Bùi Thị 
Xuân thuộc KV1 - phường Bùi Thị Xuân. TX An Nhơn: 7h30-8h20: TBA 
Hải Đăng. 7h15-9h10: Thôn An Thái - xã Nhơn Phúc. 9h-10h20: Thôn An 
Thành - xã Nhơn Lộc; Lữ đoàn pháo 573 - phường Nhơn Hòa. 7h15-8h40: 
Khu vực Long Quang - phường Nhơn Hòa. 13h30-14h40: Thôn Thọ Lộc 
1 - xã Nhơn Thọ. H. Phù Cát: 7h15-9h45: Thôn Tường Sơn - xã Cát Tường. 
13h45-16h15: Thôn Hưng Mỹ - xã Cát Hưng. H. Phù Mỹ: 7h45-10h45: 
Các TBA Chánh Trực 2, Chợ Mới, Chánh Trạch, Thuận An - xã Mỹ Thọ.  
TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố Diễn Khánh, Văn Cang - phường 
Hoài Đức; Khu phố Thiện Chánh 2 - phường Tam Quan Bắc. 

THỨ TƯ, NGÀY 3.8.2022: TP Quy Nhơn: 6h15-7h45: TBA Hoàng 
Hoa Thám 2. 9h15-17h: Các TBA Đoàn Thị Điểm 1, TBA Đoàn Thị  
Điểm 2. 16h30-18h: TBA Hoàng Hoa Thám 2. TX An Nhơn: 7h15-8h40: 
Thôn Quan Quang - xã Nhơn Khánh. H. Phù Mỹ: 7h15-9h15: TBA Thạnh 
An Bắc - xã Mỹ Hiệp. 13h45-15h45: TBA Hưng Lạc 5 - xã Mỹ Thành. 7h30-
9h30: TBA Đá Tuấn Đạt - xã Mỹ Hòa. 13h45-15h15: TBA Muối Iốt - xã Mỹ 
Chánh. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h30: Khu phố Thiết Đính - phường Bồng 
Sơn. 7h45-9h: Khu phố 1 - phường Bồng Sơn. 7h15-9h15: Khu phố Lại 
Khánh, Lại Khánh Tây - phường Hoài Đức. H. Tây Sơn: 6h45-9h: Đường 
Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Sinh Sắc, đường Nguyễn Thị Hồng Bông - thị 
trấn Phú Phong.

THỨ NĂM, NGÀY 4.8.2022: TP Quy Nhơn: 5h45-11h45: TBA Hùng 
Vương. 7h45-11h15: Khu vực dân cư xóm 1, thôn Bình An 1 - xã Phước Thành; 
Khu vực dân cư Vân Hà - phường Nhơn Phú. H. Tuy Phước: 7h-10h: TBA 
cống Bà Ưa - xã Phước Hòa. TX An Nhơn: 7h30-10h45: TBA Tiểu thủ công  
nghiệp 2. H. Phù Mỹ: 7h45-12h: Các TBA Tôm Giống Việt Úc 1, Tôm giống 
Việt Úc 2, Tôm giống Việt Úc 3, Chiếu sáng Mỹ Thành 1, 2, 3, Tấn Phát 4 - xã 

Mỹ Thành. 13h45-15h45: TBA Tân Xuân - xã Mỹ Quang. 13h45-15h: TBA 
Châu Trúc - xã Mỹ Châu. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h45: Khu phố 5 - phường 
Bồng Sơn. 7h15-9h15: Khu chế biến Thủy sản - phường Tam Quan Bắc. 
8h-10h: Khu phố Tăng Long 2 - phường Tam Quan Nam. H. An Lão: 8h25-
9h35: TBA Thanh Sơn 2. 10h15-11h25: TBA Khu TĐC An Trung. 13h35-
14h45: TBA An Trung 3. H. Vĩnh Thạnh: 8h-12h: Khu vực xã Vĩnh Kim.

THỨ SÁU, NGÀY 5.8.2022: TP Quy Nhơn: 7h-13h30: TBA Nhơn Bình 
2, 6, 10, Đào Tấn 3. 5h45-11h45: TBA Gỗ 2/9. 7h45-11h15: Khu dân cư  
tổ 4, KV5 - phường Nhơn Phú. 4h30-15h: Các TBA Bơm PS-10, Xử lý nước 
thải 2A, Khu vực dân cư khu vực 2 và khu vực dân cư khu vực 4 - phường 
Trần Quang Diệu. H. Tuy Phước: 7h45-11h15: QL 19C từ Kho hàng Hồng 
Nhung đến tạp hóa Xuân Kiều thuộc thôn Bình An 1 - xã Phước Thành. 
TX An Nhơn: 13h30-17h: TBA ANT2. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h30: Khu 
phố Thạnh Xuân Đông - phường Hoài Hương. 5h30-7h30: Thôn Hội 
An - xã Hoài Châu. H. Tây Sơn: 7h15-9h15: TBA ĐMT năng lượng Đông  
Dương - xã Tây Xuân.

THỨ BẢY, NGÀY 6.8.2022: H. Phù Mỹ: 7h45-9h45: Lộ Bắc TBA Chợ Trà 
Đường, lộ Tây TBA Tân Hòa. 7h30-9h30: Lộ Đông TBA Mỹ Cát 2.1 - xã Mỹ 
Cát. H. Hoài Ân: 6h-12h: Thôn Bình Sơn, Nghĩa Điền, Phú Ninh, Phú Trị, 
Trại giam Kim Sơn - xã Ân Nghĩa; Thôn T4 & 5 - xã Bok Tới.

CHỦ NHẬT, NGÀY 7.8.2022: H. Hoài Ân: 7h-10h30: TBA Gạch An Phú.
THỨ HAI, NGÀY 8.8.2022: H. Phù Mỹ: 7h45-11h45: TBA Trà Bình  

Tây - xã Mỹ Hiệp.
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 KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 31/2022 từ ngày 2.8.2022 đến ngày 8.8.2022

  

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

BẢO AN TÍN DỤNG - BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI VAY VỐN 
TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH
Bảo hiểm sức khỏe - bảo hiểm phi nhân thọ được bảo hiểm hằng 

năm với mức phí thấp và quyền lợi mở rộng cho người được bảo hiểm.
Thời gian qua, cùng với đầu tư nguồn vốn tín dụng cho khách hàng 

phát triển sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định đã triển khai sản 
phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng, nhằm chia sẻ, giảm bớt gánh nặng 
tài chính cho khách hàng vay vốn nếu không may gặp rủi ro.

Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành trong thời gian qua, Bảo 
hiểm Agribank (ABIC) đã đồng hành cùng khách hàng và đã chia sẻ 
kịp thời những rủi ro trong cuộc sống của người được bảo hiểm.

Theo số liệu thống kê thực tế thì trong 6 tháng đầu năm 2022, ABIC 
đã chi trả cho gia đình của người được bảo hiểm tại Bình Định cụ thể  
như sau:

Nguyên nhân đặc biệt Số lượng
 khách hàng Số tiền chi trả

Chết do Covid -19 10 846 triệu đồng

Chết do tai nạn 13 981 triệu đồng

Chết do đột quỵ 15 1.135 triệu đồng

Chết do ung thư 17 992 triệu đồng

Và nhiều nguyên nhân khác, trong 6 tháng đầu năm 2022 ABIC đã 
giải quyết chi trả và ước chi trả trên toàn tỉnh là 70 trường hợp với số 
tiền đã chi và sẽ chi là 4.823 triệu đồng.

Sự chia sẻ rủi ro kịp thời là nhiệm vụ cũng là tiêu chí tiên phong của 
Bảo hiểm Agribank.

THÔNG BÁO
Tìm bị hại của vụ án

Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định đang điều tra, xác minh vụ 
án hình sự Dương Quốc Huy phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 
tài sản” xảy ra tháng 7.2020 tại TX An Nhơn, tỉnh Bình Định theo Quyết 
định khởi tố vụ án hình sự số 06 ngày 21.1.2022 của Cơ quan CSĐT - CA 
tỉnh Bình Định.

Kết quả điều tra xác định: Vào tháng 7.2020, Dương Quốc Huy  
(SN 1990 - trú 692 đường Trần Phú, khu vực Liêm Trực, phường Bình 
Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định; CMND số: 215122279 do CA tỉnh Bình 
Định cấp ngày 9.9.2019; nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Chúng - Chi 
nhánh Đập Đá, TX An Nhơn) vay của Nguyễn Tấn Tài (SN 1993 - trú cùng 
địa phương) số tiền 400 triệu đồng để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. 
Sau khi vay, Huy dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên 
sử dụng tiêu xài cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định 
thông báo: 

Ai là bị hại có liên quan đến việc bị Dương Quốc Huy dùng thủ đoạn 
nêu trên chiếm đoạt tiền mà chưa viết đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến 
Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định (địa chỉ: Số 41, đường Hai Bà 
Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 069.434.9334 hoặc Điều 
tra viên Trần Đình Nhật - SĐT: 09325.12568) để được giải quyết. Nếu sau 
30 ngày kể từ ngày ra thông báo này mà 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.

NHÀ - ĐẤT

n Cần bán nhà: 47/32 đường 1 tháng 5, TP Quy Nhơn. Diện 
tích: 35 m2, diện tích sử dụng gần 90 m2, nhà 1 mê có 1 phòng làm 
việc, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ,  
2 WC, để lại nội thất, sổ đỏ chính chủ. Giá bán: 2 tỷ 50 triệu đồng. 

Liên hệ: 0961 947 453.
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Bình Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH
THÔNG BÁO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Vị trí, số lượng cần tuyển:

TT Vị trí việc 
làm

Số 
lượng

Trình 
độ

Ngành/ Chuyên ngành 
tuyển dụng

Xếp loại 
TN

1
Chuyên 
viên 
Nghiệp vụ

1 Cử 
nhân

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

Khá
trở lên

Tổng số chỉ tiêu 1

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

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

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

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

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

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

THÔNG BÁO
Nhắn tin: “Tri ân liệt sĩ”

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

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

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

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 29.7.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng 
nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong mưa giông 
có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam 
cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không 

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

giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4. 
Sóng cao 0.5 - 1.5 m.                                            (Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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Bình Định

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

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

Khẳng định vai trò trung tâm
27 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP ASEAN: 

Lực lượng tiêu binh thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN.                         Ảnh: TTXVN

Ngày 28.7.2022 đánh dấu kỷ niệm 
27 năm ngày Việt Nam chính thức gia 
nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN), trở thành một trong những 
thành viên chủ động, tích cực, có trách 
nhiệm trong duy trì hòa bình, thịnh 
vượng ở khu vực, xây dựng ASEAN trở 
thành một Cộng đồng chung hoàn thiện, 
lấy người dân làm trung tâm.

Kể từ khi chính thức gia nhập 
ASEAN vào ngày 28.7.1995, đường lối, 
chính sách đối ngoại của Việt Nam trong 
ASEAN đã trở thành một bộ phận quan 
trọng trong chính sách đối ngoại của Việt 
Nam thời kỳ mới, và được chỉ đạo rõ 
trong các văn kiện Đại hội Đảng.

Trong suốt 27 năm qua và kể cả trước 
đó, chính sách của Việt Nam với ASEAN 
phản ánh sự phát triển căn bản trong tư 
duy đối ngoại và đã trở thành một bộ 
phận quan trọng trong chính sách đối 
ngoại của đất nước.

Điểm lại các mốc nổi bật trong 27 
năm Việt Nam tham gia ASEAN cho 
thấy một Việt Nam tích cực, chủ động 
và đầy trách nhiệm với quá trình xây 
dựng Cộng đồng ASEAN, ở đó người 
dân là trung tâm.

Đó là việc hai lần đảm nhiệm Chủ tịch 
luân phiên ASEAN (2010, 2020); tổ chức 
thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần 

thứ 6, lần thứ 17 và lần thứ 36, 37 (1998, 
2010, 2020); tổ chức thành công Hội nghị 
Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF 
on ASEAN) năm 2018, Đại hội đồng Liên 
nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41) 
năm 2020, Diễn đàn cấp cao của ASEAN 
về hợp tác tiểu vùng vì tăng trưởng bao 

trùm và phát triển bền vững năm 2021.
Cùng với đó, Việt Nam cũng đảm 

nhiệm vai trò điều phối viên quan 
hệ ASEAN với Liên minh châu Âu 
(EU); là Chủ tịch luân phiên Ủy ban 
các nước ASEAN tại Buenos Aires từ 
tháng 7.2022…                 (Theo TTXVN)

Yêu sách biển 
của Trung Quốc 
không phù hợp với 
luật pháp quốc tế

Hội thảo quốc tế thường niên về Biển Đông lần 
thứ 12 diễn ra tại thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: VOV

Hội thảo quốc tế thường niên về 
Biển Đông lần thứ 12 vừa diễn ra tại 
thủ đô Washington, Mỹ, dưới hình thức 
trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện được tổ 
chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến 
lược và Quốc tế (CSIS). Hội thảo thu 
hút sự tham gia của nhiều chuyên gia 
nổi tiếng, chính giới và các nhà nghiên 
cứu từ các trường đại học của Mỹ, 
Australia, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam 
và Philippines.

Các chủ đề chính bao gồm tình hình ở 
Biển Đông, diễn biến pháp lý và quản lý 
tranh chấp, đối tác và năng lực quân sự, 
cũng như vai trò của các liên minh khu 
vực như nhóm Bộ Tứ, AUKUS và châu 
Âu tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
và Biển Đông.  

Các tham luận tại Hội thảo đều 
khẳng định rằng nếu áp dụng tất cả các 
quy định của luật pháp quốc tế thì yêu 
sách biển của Trung Quốc không phù 
hợp với luật pháp quốc tế và không phù 
hợp với tất cả những thực tiễn. Trung 
Quốc rõ ràng không tuân thủ Công ước 
LHQ về Luật Biển. Trung Quốc vi phạm 
hầu hết các mặt của UNCLOS tại thời 
điểm này. Trung Quốc cơ bản coi luật 
pháp quốc tế như một công cụ có thể sử 
dụng hoặc loại bỏ khi bất tiện...

(Theo VOV.VN)

Động đất 7,1 độ Richter ở Philippines khiến nhiều tòa nhà 
xiêu vẹo, sụp đổ

Tòa nhà xiêu vẹo sau trận động đất 7,1 độ Richter 
tại đảo Luzon, Philippines.                     Ảnh: INQUIRER

Một trận động đất mạnh 7,1 độ 
Richter làm rung chuyển đảo Luzon 
của Philippines sáng 27.7, gây hư hại 
nặng một bệnh viện và nhiều tòa nhà 
tại tỉnh Abra ở phía Bắc, trong khi 
vùng thủ đô Manila cũng cảm nhận 
các rung lắc mạnh. Trận động đất làm 
4 người chết, 130 người bị thương.

Trang Facebook của Văn phòng 
thông tin công chúng tỉnh Abra đã 
đăng các bức ảnh cho thấy nhiều tòa 
nhà bị hư hại, với các vết nứt lớn  
trên tường.

Cơ quan địa chấn Philippines cho 
biết lở đất đã xảy ra tại một số khu vực 

của tỉnh Abra sau động đất.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ 

(USGS) cho biết trận động đất  
7,1 độ Richter có tâm chấn cách thị 
trấn Dolores, tỉnh Quezon thuộc đảo 
Luzon khoảng 11 km về phía Đông 
Đông Nam, và xảy ra ở độ sâu khoảng 
10 km.

Philippines thường xuyên có động 
đất do nằm trên vành đai núi lửa Thái 
Bình Dương. Trận động đất sáng 27.7 
là trận động đất mạnh nhất được 
ghi nhận ở Philippines trong nhiều  
năm qua.

(Theo TTO)

Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục trang bị 
nền tảng đánh chặn tên lửa

Tàu khu trục Jeongjo The Great tại lễ hạ thủy ở 
Ulsan, Hàn Quốc, ngày 28.7.2022. 

Ảnh: YONHAP/TTXVN 

Ngày 28.7, Hàn Quốc đã hạ thủy 
một tàu khu trục mới trọng tải 8.200 
tấn có trang bị nền tảng đánh chặn 
tên lửa và khả năng chống tàu ngầm 
mạnh hơn.

Lễ hạ thủy tàu Jeongjo The Great 
diễn ra tại xưởng đóng tàu của tập 
đoàn Hyundai Heavy Industries Co. 
ở Ulsan, cách Seoul khoảng 410 km về 
phía Đông Nam. 

Trong một thông cáo báo chí, Hải 
quân Hàn Quốc nhấn mạnh tàu khu 
trục này “là biểu tượng cho nỗ lực xây 
dựng Hải quân viễn dương mạnh mẽ, 
công nghệ cao và là tài sản chiến lược 
quốc gia. Tàu khu trục này được kỳ 
vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa khả năng 
tác chiến của Hải quân”.

Tàu khu trục Jeongjo The Great có 
chiều dài 170 m, rộng 21 m và được 

trang bị các chức năng tránh radar 
và hệ thống chiến đấu Aegis tối tân 
nhất, không chỉ có khả năng phát hiện, 
theo dõi tên lửa đạn đạo mà còn có thể 
đánh chặn chúng. 

(Theo Vietnam+)

Nhật bắt công dân 
Việt nghi vận chuyển 
3 kg ma túy

Hải quan Tokyo ngày 27.7 thông 
báo nghi phạm bị bắt là Nguyen Thi 
Chuyen, 53 tuổi, quốc tịch Việt Nam, 
một công nhân nhà máy ở tỉnh Hyogo, 
Nhật Bản.

Người phụ nữ này bị cáo buộc vận 
chuyển số ma túy trị giá 177 triệu yên (1,3 
triệu USD) trên tới sân bay Narita hôm 
6.7. Số ma túy này được chia nhỏ, giấu 
trong chai dầu gội, hộp xà phòng, nhu 
yếu phẩm đựng trong vali mà nghi phạm 
mang lên máy bay, theo hải quan Tokyo.

“Tôi mua số dầu gội, xà phòng này 
từ một siêu thị ở Ấn Độ để sử dụng 
hằng ngày. Tôi không biết chúng chứa 
ma túy”, nghi phạm khai với cơ quan 
điều tra.

Giới chức Nhật Bản từng phát hiện 
một vụ buôn lậu ma túy tương tự từ Ấn 
Độ, nên đã tăng cường giám sát và kiểm 
tra. Hải quan và cảnh sát Nhật Bản đang 
mở rộng điều tra. (Theo VnExpress.net)

TIN VẮN
l Quốc hội Sri Lanka ngày 27.7 đã 

bỏ phiếu phê chuẩn việc ban bố lệnh 
tình trạng khẩn cấp, vốn được áp dụng 
từ trước đó. Đồng thời, đa số các nghị 
sĩ nước này cũng cho phép kéo dài lệnh 
này thêm 1 tháng.
l Khoảng 40.000 công nhân 

ngành đường sắt Anh đã tham gia 
cuộc tuần hành vào ngày 27.7 trong bối 
cảnh nước này đang đối mặt với lạm 
phát ở mức cao nhất 40 năm, dẫn tới 
cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi 
tệ nhất trong nhiều thập kỷ.
l Ngày 27.7, Chính phủ Ethiopia 

thông báo 209 tay súng Al-Shabab đã 
bị tiêu diệt sau vụ tấn công bất thành 
của nhóm thánh chiến này từ nước láng 
giềng Somalia vào Ethiopia vài ngày 
trước đó.
l Ngày 27.7, một vụ đánh bom 

khủng bố đẫm máu đã xảy ra ở khu vực 
miền Nam Somalia khiến ít nhất 9 người 
thiệt mạng.           (Theo TTXVN, VOV.VN)


