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Phù Cát khai thác tốt nguồn thu  
từ hoạt động xây dựng vãng lai

l
Vụ Hè Thu năm nay, HTXNN Dịch vụ tổng hợp Bình Hòa (xã Bình 
Hòa, huyện Tây Sơn) mua của Công ty TNHH Cường Tân (trụ sở 
chính ở tỉnh Nam Định) 9,6 tấn lúa giống lai gồm Nhị ưu 838, CT16 
và TH3-3 để cung ứng cho nông dân. Tuy nhiên, khi ngâm ủ, lúa 
chuyển màu đen, có mùi chua và tỷ lệ nảy mầm chỉ đạt khoảng 
50%, khiến 700 nông hộ “mắc kẹt” khi vào vụ sản xuất.

Rắc rối từ việc giao quyết định 
cho nghỉ việc

l
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Rộn ràng không khí chuẩn bịl u6

u8

Bộ máy nhà nước vững mạnh là yếu tố 
quan trọng để phát triển đất nước

Lãnh đạo tỉnh thăm, mừng thọ các cụ 
tròn 90 tuổi, 100 tuổi tại các địa phương  u2 u2

Khu tái định cư vùng thiên tai Cát Tiến (huyện Phù Cát) 
được đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, giúp người dân 

yên tâm sinh sống, sản xuất. Ảnh: H.P

u3

XÃ BÌNH HÒA, HUYỆN TÂY SƠN:

Mua phải lúa giống kém chất lượng, 
700 nông hộ “mắc kẹt”

TIẾN TỚI NGÀY HỘI VH-TT MIỀN BIỂN QUY NHƠN 
LẦN THỨ XV - NĂM 2022:

Sắp xếp, bố trí, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân sống trong vùng thiên tai là yêu cầu 
cấp thiết trong chiến lược phát triển KT-XH bền vững của tỉnh.

vùng thiên tai
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Bình Định

 (BĐ) - Ngày 2.6, tiếp tục 
Chương trình kỳ họp thứ 3, 
Quốc hội khóa XV, Quốc hội 
thảo luận tại hội trường về kết 
quả thực hiện Kế hoạch phát 
triển KT-XH và ngân sách 
Nhà nước năm 2021; tổng kết 
việc thực hiện Nghị quyết số 
42/2017/QH14 về thí điểm xử 
lý nợ xấu của các tổ chức tín 
dụng; phê chuẩn quyết toán 
ngân sách Nhà nước năm 2020; 
công tác thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí năm 2021.

Tham gia phát biểu về công 
tác thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, Ủy viên Thường trực 
Ủy ban Pháp luật của Quốc 
hội, ĐBQH Đồng Ngọc Ba 
(Đoàn ĐBQH Bình Định) quan 
tâm đến vấn đề sắp xếp lại bộ 
máy, tinh giản biên chế gắn 
với vị trí việc làm trong các cơ 
quan nhà nước. 

Đại biểu (ĐB) Đồng Ngọc 
Ba nhấn mạnh: Bộ máy nhà 
nước vững mạnh là điều 
không thể thiếu để phát triển 
đất nước cũng như trong thực 
hiện chủ trương thực hành 
tiết kiệm và chống lãng phí. 
Bộ máy nhà nước yếu kém sẽ 
tạo nguy cơ cao gây thất thoát, 
lãng phí, không chỉ là những 
giá trị có thể tính toán được, 
nghiêm trọng hơn, hệ lụy lâu 
dài là có thể làm lãng phí cơ 

Bộ máy nhà nước vững mạnh  
là yếu tố quan trọng để phát triển đất nước

hội phát triển đất nước. 
Theo ĐB Đồng Ngọc Ba, 

một đất nước, dù có nhiều 
tiềm năng và cơ hội phát triển, 
nhưng bộ máy yếu, không tận 
dụng được cơ hội thì có thể ví 
như một người có nhiều vốn, 
khởi nghiệp làm giàu nhưng 
thiếu năng lực nên “chưa giàu 
đã già”.

ĐB Đồng Ngọc Ba đánh 
giá  cao Chính phủ,  Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ 
thời gian qua đã rất tích cực 
trong rà soát, sắp xếp tổ chức 

bên trong của các bộ, ngành, 
chính quyền địa phương gắn 
với tinh giản biên chế và cơ 
cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức. Năm 2021 cả 
nước đã hoàn thành vượt chỉ 
tiêu tinh giản biên chế công 
chức, biên chế sự nghiệp và 
số người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã, thôn, tổ 
dân phố... Tuy nhiên, ĐB Ba 
cũng tỏ ra lo ngại về hạn chế 
mà các báo cáo của Chính phủ 
đã chỉ ra là “tinh giản biên chế 
gắn với vị trí việc làm hiện 

Đại biểu Đồng Ngọc Ba phát biểu tại hội trường.                         Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh 

Lãnh đạo tỉnh thăm, mừng thọ các cụ  
tròn 90 tuổi, 100 tuổi tại các địa phương

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 81 
năm Ngày Truyền thống Người 
cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 
6.6.2022), ngày 2.6, các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, 
mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi, 
100 tuổi ở huyện An Lão, TX 
Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ, 
huyện Vĩnh Thạnh và huyện 
Hoài Ân.
 Đồng chí Trần Văn Thọ - 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy - đến thăm, mừng 
thọ, tặng quà các cụ tròn 90 
tuổi ở xã An Hòa và An Tân, 
huyện An Lão, gồm các cụ: Võ 
Thị Lần (ở thôn Vạn Khánh), 
Huỳnh Thị Thứ (thôn Xuân 
Phong Nam), Lê Thị Học, Phan 
Hồng Phú (thôn Xuân Phong 
Bắc), xã An Hòa; cụ Nguyễn 
Thị Thính (thôn Thuận An, xã 
An Tân).
 Đồng chí Nguyễn Giờ - 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy - đến thăm, tặng quà 5 cụ 
tròn 90 tuổi ở phường Hoài 
Thanh Tây, TX Hoài Nhơn, đó 
là: Cụ Trần Thị Chấn (khu phố 
Tài Lương 3), các cụ Nguyễn 
Cát, Phan Thị Trính, Trần Thị 
Chơi (khu phố Ngọc An Đông) 
và cụ Nguyễn Thị Thơ (khu 
phố Bình Phú).
 Đồng chí Huỳnh Thanh 

Xuân - Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy - đến thăm, chúc 
thọ các cụ tròn 90 tuổi và 100 
tuổi ở huyện Phù Mỹ, gồm: Cụ 
Võ Thị Xuân Hòa (90 tuổi), cụ 
Lâm Hữu Mai (90 tuổi) ở xã 
Mỹ Châu; cụ Nguyễn Cưng 
(90 tuổi) và cụ Tống Thị Thanh 
(100 tuổi) ở xã Mỹ Đức.
  Đồng chí Nguyễn Thị 

Phong Vũ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh - thăm, chúc thọ các cụ 
tròn 90 tuổi, 100 tuổi ở huyện 
Vĩnh Thạnh. Đó là các cụ: Đinh 
Thị Grớt (ở khu phố Klot Pok, 
thị trấn Vĩnh Thạnh), Kiều 
Minh (thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh 
Thuận), Phan Thị Hưng (thôn 
Tiên Hòa, xã Vĩnh Hòa).
  Đồng chí Huỳnh Thúy 

Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 
thăm, tặng quà các cụ tròn 90 
tuổi ở huyện Hoài Ân, gồm: Cụ 
Nguyễn Hạ (thôn Liên Hội, xã 
Ân Hữu), cụ Lê Thà (thôn Gia 
Trị, xã Ân Đức), cụ Lê Văn Thị 
(khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn 
Tăng Bạt Hổ). 

Cũng trong dịp này, Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh 
Thúy Vân đến dâng hương 
phần mộ các liệt sĩ hy sinh năm 
1966 tại đồi Xuân Sơn (xã Ân 
Hữu) và bia tưởng niệm các 
anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao 

 Hưởng ứng Tháng hành 
động vì trẻ em năm 2022 và 
Ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày 
1.6, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh 
khai mạc Giải bóng đá thiếu nhi 
TP Quy Nhơn năm 2022. Tham 
gia giải có 10 đội bóng đá nhi 
đồng của các trường tiểu học, 
THCS và các CLB bóng đá thiếu 
nhi TP Quy Nhơn. Giải diễn ra từ 
ngày 1 - 5.6. LAI XUÂN
 Sáng 2.6, tại hồ bơi 

Hoàng Vy (thôn Trà Thung, xã 
Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ), Đoàn 
Thanh niên xã Mỹ Châu phối 
hợp với Trung tâm học tập cộng 
đồng xã Mỹ Châu khai giảng lớp 
dạy bơi miễn phí cho 30 em học 
sinh từ 8 - 16 tuổi trên địa bàn 
xã. Theo kế hoạch, sau khi lớp 
thứ nhất kết thúc, Đoàn Thanh 
niên xã Mỹ Châu tiếp tục mở 
lớp thứ 2 dạy bơi miễn phí cho 
30 trẻ em ở xã. VĂN TỐ
 Ngày 1.6, thông qua gia 

đình tại xã An Tân, huyện An 
Lão, anh Nguyễn Hồng Nhân 
(đang làm việc tại TP Hồ Chí 
Minh) đã trao tặng 40 suất quà 
cho các em học sinh có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là 
học sinh người dân tộc thiểu số 
tại các trường tiểu học An Tân, An 
Trung, An Hưng và thị trấn An Lão 
(huyện An Lão). Mỗi điểm trường 
được tặng 10 suất quà, trị giá 500 
nghìn đồng/suất.  H.N.QUỐC
 Thực hiện chủ trương 

“Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo” 
năm 2022 của Bộ CHQS tỉnh, 
cuối tháng 5 vừa qua, Ban CHQS 
TX An Nhơn phối hợp với Công 
ty TNHH Vĩnh Phong và chính 
quyền địa phương trao tặng 
một con bò giống trị giá hơn  
20 triệu đồng cho gia đình bà 
Trần Thị Kim Châu (hộ nghèo, 
hoàn cảnh rất khó khăn, ở thôn 
Thọ Tân Nam, xã Nhơn Tân). 

                                  ANH TUẤN
 Ngày 2.6, Hội CTĐ huyện 

An Lão đến thăm và trao hỗ 
trợ sinh kế số tiền 7 triệu đồng 
cho hộ chị Phạm Thị Nuôi, ở khu 
phố 2, thị trấn An Lão, huyện An 
Lão, có hoàn cảnh khó khăn. Số 
tiền hỗ trợ trên để giúp chị Nuôi 
mua heo giống chăn nuôi, góp 
phần phát triển kinh tế gia đình.

                           ĐĂNG KHẢNH
 TAND TX An Nhơn ngày 

2.6 đã tuyên phạt Huỳnh Hữu 
H. (SN 1997, ở xã Nhơn An, TX 
An Nhơn) 2 năm tù giam và bồi 
thường tổn thất sức khỏe, tinh 
thần cho bị hại 59,6 triệu đồng 
về tội giao cấu với người từ đủ 
13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo 
cáo trạng, do có tình cảm yêu 
đương từ trước nên từ ngày 
11.6.2021 đến ngày 18.12.2021, 
Huỳnh Hữu H. đã 4 lần đi nhà 
nghỉ và giao cấu với N.D.T (SN 
2006 - lúc này T. mới 15 tuổi). 

                               XUÂN THỨC
 Sáng 2.6, lãnh đạo UBND 

xã Phước Hiệp (huyện Tuy 
Phước) xác nhận: Khoảng 7 giờ 
30 phút ngày 1.6, ông Bùi Văn 
Mẫn (53 tuổi, ở xóm 26, thôn 
Giang Bắc, xã Phước Hiệp) đến 
nhà anh vợ của mình là Nguyễn 
Văn Thông (ở đội 1, thôn Luật 
Chánh, xã Phước Hiệp) để phụ 
giúp triệt hạ nhà. Không may 
trong lúc làm, ông Mẫn bị trượt 
chân ngã và tử vong tại chỗ. 

                              THIÊN PHÚC

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Văn Thọ trao thiếp mừng thọ cụ 
Nguyễn Thị Thính (thôn Thuận An, xã An Tân, huyện An Lão).   Ảnh: ĐĂNG KHẢNH

TIN VẮN

nay chưa đáp ứng yêu cầu, bộ 
máy vẫn còn cồng kềnh, một 
bộ phận công chức, viên chức 
chưa đủ tầm”. 

ĐB Đồng Ngọc Ba đề nghị 
Chính phủ đẩy nhanh tiến độ 
ban hành nghị định quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, làm cơ sở 
cho việc sắp xếp, kiện toàn 
tổ chức bộ máy các cơ quan, 
đơn vị. Về tinh giản biên chế 
gắn với vị trí việc làm, ĐB Ba 
cho rằng, nếu việc tinh giản 
biên chế một cách cơ học 
không gắn với hệ thống vị trí 
việc làm phù hợp thì không 
những không làm mạnh thêm 
mà còn làm suy giảm năng lực 
của bộ máy. Dễ thấy nhất là 
có đơn vị quá tải, làm không 
hết việc, có nơi cán bộ, công 
chức lại dư thừa thời gian. Đề 
nghị Chính phủ quan tâm hơn 
nữa đến vấn đề cải cách tiền 
lương; bổ sung giải pháp cụ 
thể về tăng cường năng lực và 
đạo đức công vụ cho đội ngũ 
công chức.

Về lâu dài, ĐB Đồng Ngọc 
Ba cho rằng bộ máy nhà nước 
cần được đổi mới, cải cách 
mạnh mẽ hơn nữa chứ không 
chỉ là những sửa đổi mang 
tính “tình thế”.            N. HÂN

Vàng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị 
trấn Tăng Bạt Hổ.
  Đồng chí Nguyễn Tự 

Công Hoàng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, đến thăm, tặng 
quà cụ Ngô Thị Chuẩn, cụ Lê 
Thị Hay, cùng tròn 90 tuổi, ở 
thôn Tân An, xã An Tân (huyện 
An Lão).

Tại các gia đình đến thăm, 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
đã ân cần hỏi thăm tình hình 
sức khỏe, điều kiện sinh hoạt 
và chúc các cụ sống vui, sống 

khỏe, tiếp tục là những tấm 
gương sáng, tích cực động viên 
con cháu học tập, rèn luyện, 
phát triển sản xuất, góp phần 
xây dựng địa phương ngày 
càng phát triển; đồng thời trao 
thiếp mừng thọ và quà của 
UBND tỉnh cho các cụ.

Đại diện gia đình và các cụ 
đều bày tỏ lòng biết ơn, xúc 
động trước sự quan tâm của 
các cấp chính quyền.

Đ.KHẢNH - A.NGUYỆT - V.LỢI - 
L.DƯƠNG - CH.HIẾU - V.LƯU
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Bình Định

“ Việc xây dựng các dự 
án sắp xếp, bố trí dân cư phải 
phù hợp với thực tế quá trình 
phát triển của địa phương, đảm 
bảo chất lượng, chống thất 
thoát, lãng phí, được cộng 
đồng dân cư đồng thuận”.

Phó Chủ tịch Thường trực  
UBND tỉnh NGUYỄN TUẤN THANH

An cư cho người dân vùng thiên tai
Sắp xếp, bố trí, ổn định cuộc 
sống lâu dài cho người dân 
sống trong vùng thiên tai là 
yêu cầu cấp thiết trong chiến 
lược phát triển KT-XH bền 
vững của tỉnh.

An cư tại nơi mới
Việc sắp xếp, bố trí dân cư 

nằm trong vùng thiên tai được 
các cấp, ngành trong tỉnh thực 
hiện bằng các hình thức tập 
trung, xen ghép và tại chỗ đã 
từng bước ổn định dân cư, giúp 
nhân dân yên tâm sinh sống, 
phát triển sản xuất.

Sau khi có chỗ ở đàng hoàng, 
đi lại thuận tiện, giờ chỉ còn lo 
làm ăn là chia sẻ chung của 
người dân vùng triều cường khi 
về nơi ở mới tại khu tái định cư 
(TĐC) vùng thiên tai Cát Tiến 
(huyện Phù Cát). Bà Nguyễn Thị 
Xuân (57 tuổi, khu phố Phương 
Phi, thị trấn Cát Tiến) kể, nơi ở 
cũ (khu phố Trung Lương hiện 
nay) nằm sát biển nên triều 
cường đã gây xói lở nghiêm 
trọng. Ban đêm, sóng biển rất 
dữ dội. Nhiều đêm bà phải thức 
trắng để canh sóng, giữ nhà. 

“Nhờ sự quan tâm hỗ trợ 
kịp thời của Nhà nước và chính 
quyền địa phương, tôi được nhà 
nước cấp 1 lô đất 120 m2 và hỗ 
trợ 20 triệu đồng chi phí tháo 
dỡ, vận chuyển tài sản đến nơi 
ở mới. Giờ đây, có nhà cửa vững 
chắc ở nơi khang trang, gia đình 
phấn khởi và yên tâm lắm”, bà 
Xuân tâm tình.

Không chỉ được đầu tư 
khang trang về cơ sở hạ tầng, 
khu TĐC này còn có vị trí đắc 
địa, nằm ngay trung tâm và 
được xem là “đất vàng” ở thị 
trấn. Chủ tịch UBND thị trấn 
Cát Tiến Trần Đình Trực chia 

Khu TĐC vùng thiên tai Cát Tiến (huyện Phù Cát) được đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, giúp người dân yên tâm sinh sống, 
sản xuất.                                                                                                                                                                                                                                             Ảnh: H.P

sẻ: “Được bố trí nơi ở mới, điều 
kiện sống tốt hơn rất nhiều nên 
hầu hết hộ dân nằm trong vùng 
ảnh hưởng trực tiếp của triều 
cường trước đây cảm thấy phấn 
khởi. Cấp ủy, chính quyền địa 
phương cũng bớt đi nỗi lo thiên 
tai ảnh hưởng đến người dân”.

Tháng 6.2020, giai đoạn 1 
của dự án khu TĐC Bàu Rong 
(phường Bồng Sơn, TX Hoài 
Nhơn) hoàn thành. Đến nay, đã 
có 25 hộ nằm trong vùng nguy 
hiểm bên bờ sông Lại Giang 
đến nhận đất TĐC để xây dựng 
nhà ở. Mỗi hộ được bố trí 1 lô 
đất rộng 125 m2 và hỗ trợ 20 
triệu đồng chi phí tháo dỡ, vận 
chuyển tài sản đến nơi ở mới. 
Ông Trần Bảy (56 tuổi) bộc bạch: 
“Ngày trước nhà ven sông, mỗi 
mùa mưa bão cứ thấp thỏm. Bây 
giờ thì có chỗ ở đàng hoàng rồi, 
gia đình yên tâm sinh sống, lao 
động sản xuất”.

Thực hiện Quyết định số 
1776/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ (phê duyệt Chương 
trình bố trí dân cư các vùng: 

Thiên tai, đặc biệt khó khăn, 
biên giới, hải đảo, di cư tự do, 
khu rừng đặc dụng giai đoạn 
2013 - 2015 và định hướng đến 
năm 2020), giai đoạn 2016 - 2020, 
tỉnh Bình Định đã tranh thủ 
nguồn vốn hỗ trợ từ các chương 
trình dự án và trích ngân sách 
để thực hiện 12 dự án bố trí, sắp 
xếp ổn định dân cư. Trong đó, 
đã hoàn thành 7 dự án và bố trí 
ổn định 654/1.021 hộ vùng thiên 
tai theo kế hoạch, đạt 64,05%. 

Tiếp tục đầu tư nguồn lực
Do ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu, nhiều năm qua, thời tiết 
diễn biến khó lường. Tỉnh Bình 
Định đã hứng chịu hầu hết các 
loại hình thiên tai, gây nhiều 
thiệt hại, do vậy, việc hỗ trợ ổn 
định đời sống dân cư vùng thiên 
tai luôn được chú trọng.

Đơn cử như sau vụ sạt lở tại 
núi Cấm tại thôn Chánh Thắng, 
xã Cát Thành (huyện Phù Cát), 
UBND tỉnh đã đồng ý chủ 
trương và giao UBND huyện 
Phù Cát triển khai lập hồ sơ, 

thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án 
xây dựng khu TĐC di dời khẩn 
cấp các hộ dân sống trong vùng 
sạt lở. Với vốn đầu tư khoảng 32 
tỷ đồng, khu TĐC có diện tích 
hơn 2,7 ha sẽ được xây dựng với 
đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu 
để bố trí tái định cư cho 64 hộ. 
Ngoài ra, dự án sẽ gia cố mái 
taluy, chỉnh trị dòng chảy thoát 
nước lưu vực núi Cấm. 

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT 
đã rà soát, xây dựng kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực bố trí 
dân cư và dự án thủy lợi, thủy 
điện trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu 
của chương trình là bố trí ổn 
định cho 2.919 hộ. Trong đó, sẽ 
chuyển tiếp 5 dự án giai đoạn 
2016 - 2020 để bố trí ổn định 
675 hộ; xây dựng mới 15 dự án, 
bố trí ổn định 2.244 hộ với hình 
thức bố trí tập trung, xen ghép 
và ổn định tại chỗ. Tổng vốn 
đầu tư của các dự án là hơn 538 
tỷ đồng. Tỉnh sẽ đề nghị Trung 
ương hỗ trợ hơn 380,8 tỷ đồng, 
còn lại là ngân sách địa phương. 

Theo Phó Giám đốc Sở 
NN&PTNT Đào Văn Hùng, 
hoàn thành công tác bố trí dân 
cư trung hạn giai đoạn 2021 - 
2025 sẽ ổn định và nâng cao đời 
sống, sản xuất của người dân, 
hạn chế mức thấp nhất thiệt 
hại do thiên tai gây ra. “Các địa 
điểm bố trí dân cư sẽ có vị trí 
thuận lợi về đường giao thông, 
liền vùng và có đầy đủ cơ sở hạ 
tầng thiết yếu để phục vụ nhân 
dân. Đối với các xã, thôn nhận 
hộ dân đến ở xen ghép, sẽ được 
hỗ trợ kinh phí để thực hiện 
điều chỉnh đất ở, đất sản xuất 
để giao cho các hộ mới đến, 
xây dựng hoặc nâng cấp một số 
công trình hạ tầng thiết yếu”, 
ông Hùng thông tin.

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
cho biết: Từ nay đến năm 2025, 
tỉnh sẽ ưu tiên bố trí dân cư đang 
trong vùng có nguy cơ sạt lở bờ 
sông, bờ biển, sạt lở núi phải di dời 
khẩn cấp. Quá trình thực hiện, các 
cấp, ngành trong tỉnh sẽ gắn kết 
với chương trình mục tiêu xóa 
đói giảm nghèo, chương trình 
xây dựng nông thôn mới, giải 
quyết việc làm, từng bước ổn 
định đời sống các hộ dân sau 
tái định cư, tiến tới hình thành 
các điểm dân cư mới có đầy đủ 
cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ 
phát triển KT-XH. HỒNG PHÚC

(BĐ) - Chiều 2.6, Đoàn giám 
sát của Ban Văn hóa - Xã hội 
HĐND tỉnh do Trưởng Ban 
Huỳnh Thị Ngọc Hà làm trưởng 
đoàn làm việc với Chi nhánh 
Ngân hàng CSXH tỉnh về kết 
quả triển khai thực hiện chính 
sách tín dụng đối với người 
nghèo và các đối tượng chính 
sách khác trên địa bàn tỉnh từ 
năm 2019 đến tháng 3.2022. 

Trong giai đoạn trên, Chi 
nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh 
đã thực hiện chủ trương đa 
dạng hóa nguồn lực, đảm bảo 
đủ nguồn vốn thực hiện các 
chương trình cho vay dành 
cho hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác. Hiện tại, Chi 
nhánh đang triển khai thực 
hiện 17 chương trình cùng một 
số chương trình do địa phương 
ủy thác. Theo thống kê, tính 
đến ngày 31.3.2022, vốn tín 
dụng CSXH đã giải quyết cho 
hơn 97.000 hộ nghèo và các 

đối tượng chính sách khác vay 
với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng, 
mức cho vay bình quân là 51,5 
triệu đồng/hộ, riêng tại 3 huyện 
nghèo là 63,5 triệu đồng/hộ.

Kết luận buổi giám sát, 
Trưởng Đoàn giám sát Huỳnh 
Thị Ngọc Hà đánh giá cao nỗ 
lực, sự năng động, nhạy bén 
và kết quả mà Chi nhánh Ngân 
hàng CSXH tỉnh đã đạt được 
trong giai đoạn trên; qua đó, đóng 
góp tích cực vào công tác an sinh 
xã hội, giảm nghèo bền vững, xây 
dựng nông thôn mới, phát triển 
KT-XH trên địa bàn tỉnh. Trưởng 
Đoàn giám sát đề nghị Chi nhánh 
Ngân hàng tiếp tục tham mưu 
cấp ủy, chính quyền các địa 
phương về các chương trình tín 
dụng CSXH; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát để phát hiện 
những khó khăn, vướng mắc, đề 
xuất, kiến nghị các cấp, ngành 
liên quan tháo gỡ kịp thời.         

                                 NGỌC TÚ

Giám sát kết quả tín dụng 
chính sách tại Chi nhánh 
Ngân hàng CSXH tỉnh

(BĐ) - Ban tổ chức VnExpress 
Marathon Quy Nhơn 2022 vừa 
thông báo tiếp tục miễn phí 
tham gia cho trẻ từ 6 - 10 tuổi 
ở Giải chạy nhí Kun Marathon 
Quy Nhơn 2022. Chương trình 
sẽ đóng cổng đăng ký vào 
ngày 7.6 hoặc khi hết 700 vé 
cuối cùng.

Được biết, đến nay đã có 
1.300 runner nhí từ khắp cả 
nước ghi danh đường chạy 
bên biển Kun Marathon, diễn 
ra ngày 11.6. Đây là giải chạy 
thường niên tổ chức vào dịp hè 

ở Quy Nhơn thu hút 2.000 bé 
tham dự.

Trong khi đó, cổng giải 
VnExpress Marathon Sparkling 
Quy Nhơn mở đến 23 giờ 59 
phút ngày 2.6, áp dụng cho cự 
ly 21 km và 42 km.
  Dịp này, Ban tổ chức 

VnExpress Marathon Quy 
Nhơn 2022 cũng công bố danh 
sách 6 khách sạn giảm giá 
phòng cho runner tham gia 
giải gồm: Khách sạn Kim Hoa 
(03 Nguyễn Như Đỗ, giảm 
10 - 13%);  Khách sạn Hương 

Việt (96 Xuân Diệu, giảm 20 - 
30%); Khách sạn VietNam 
Taste (102 Xuân Diệu, giảm 20 - 
30%); Khách sạn Salah (09 Lê 
Lai, giảm 10%); 3 cơ sở Khách 
sạn Hoàng Yến (05 An Dương 
Vương, 04 Phan Chu Trinh, 376 
Xuân Diệu, giảm 20%); Khách 
sạn Thanh Vân (311 - 313 Đống 
Đa, giảm 20%).

Các runners cần trình email 
đăng ký thành công tham gia 
giải cho nhân viên khách sạn 
để được hưởng ưu đãi.

LÊ NA

GIẢI CHẠY NHÍ KUN MARATHON QUY NHƠN 2022: 

Tiếp tục nhận đăng ký cho 700 vé cuối cùng

Ngày 2.6, CA TX An Nhơn 
cho biết đang tập trung điều tra 
làm rõ vụ lừa đảo 4,3 tỷ đồng. 
Bị hại là bà Lê Thị T. (SN 1955, ở 
phường Đập Đá, TX An Nhơn).

Theo bà Lê Thị T., sáng 30.5, 
bà nhận được cuộc gọi từ số 
điện thoại 0346684512, người 
gọi xưng là Nguyễn Tùng Văn, 
Thanh tra Bộ CA, và tiếp sau 
là cuộc gọi từ số điện thoại 

0364058607 tự xưng là Trần Văn 
Đạo, ở Viện KSND tối cao.

Cả hai cuộc gọi đều có 
chung nội dung là bà T. liên 
quan đến đường dây rửa tiền, 
mua bán trẻ em do đối tượng 
Phan Văn Long cầm đầu nên cơ 
quan pháp luật yêu cầu thanh 
tra, kiểm tra số tiền trong tài 
khoản của bà T.

Đối tượng yêu cầu bà T. 

truy cập trang web 1130113vn.
com và làm theo hướng dẫn 
của trang web này. Vì lo sợ và 
tin lời, bà T. làm theo những 
hướng dẫn, cung cấp số tài 
khoản, mã OTP và sau đó phát 
hiện tài khoản ngân hàng có 
4,3 tỷ đồng của mình bị chuyển 
sang nhiều tài khoản ngân 
hàng khác nhau.

T.LONG

Mất 4,3 tỷ đồng sau khi nghe 2 cuộc điện thoại
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Gửi đơn tới Báo Bình Định, bà Đặng 
Thị Hồng Tâm (SN 1972, nguyên Chủ 
tịch Hội LHPN xã Phước Quang, huyện 
Tuy Phước) trình bày: Bà công tác tại 
xã Phước Quang 21 năm; trong đó, từ 
tháng 4.2012 - 7.2021 giữ chức danh 
Chủ tịch Hội LHPN xã. Sau khi bà 
Tâm không trúng cử vào Ban Chấp 
hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 
2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã mời 
bà làm việc, thông báo sẽ bố trí làm 
Phó Chủ tịch Hội LHPN xã. Bà Tâm 
không đồng ý và chờ sắp xếp, bố trí 
công tác khác.

Tháng 7.2021, cán bộ giữ chức 
danh Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước 
Quang chuyển công tác khác; theo dự 
kiến, bà Tâm được bố trí thay thế. Tuy 
nhiên, lãnh đạo xã Phước Quang không 
sắp xếp, bố trí; bà Tâm tiếp tục chờ.

Trong thời gian chờ chuyển công 
tác, bà Tâm đi khám bệnh thì phát hiện 
BHYT đã hết hạn từ ngày 1.8.2021. Sau 
đó, bà tới UBND xã Phước Quang hỏi 
thì được biết đã bị cắt BHYT và các chế 
độ khác vì có quyết định nghỉ việc từ 
ngày 1.8.2021. 

Bà Tâm cho biết: “Đến nay, đã gần 
một năm nhưng tôi chưa nhận được 
quyết định cho nghỉ việc của cấp có 
thẩm quyền. UBND xã Phước Quang 
cũng chưa thông báo hay tổ chức trao 

Rắc rối từ việc giao quyết định cho nghỉ việc

quyết định này, khiến quyền lợi của tôi 
bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất là các chế 
độ về bảo hiểm”.

Theo ông Đoàn Văn Điệp - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước 
Quang, bà Tâm không trúng cử Ban 
Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 
2025, không thể đảm nhiệm chức danh 
Chủ tịch Hội LHPN xã, phải bố trí 
công tác khác phù hợp với tình hình 

địa phương. Tuy nhiên, việc bố trí gặp 
nhiều khó khăn do cán bộ, công chức 
của xã đã đủ số lượng theo quy định. 

Theo Quyết định số 5553/QĐ-
UBND ngày 6.8.2021 của UBND huyện 
Tuy Phước, bà Tâm nghỉ việc từ ngày 
1.8.2021, với lý do “hết nhiệm kỳ”. Bà 
Tâm là cán bộ theo nhiệm kỳ, khi kết 
thúc nhiệm kỳ chưa bố trí được công 
tác khác thì việc cắt chế độ tiền lương, 
BHYT, BHXH là đúng quy định.

“Quyết định nghỉ việc của bà Tâm 
được lãnh đạo UBND xã giao cán bộ 
văn phòng giao, nhận; cán bộ này đã 
trao cho bà Tâm, nhưng bà trình bày 
chưa nhận quyết định. Có thể, trong 
thời điểm dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp, việc tổ chức giao, nhận 
quyết định chưa chặt chẽ; Đảng ủy 
xã đã tổ chức kiểm điểm rút kinh 
nghiệm đối với cán bộ văn phòng”, 
ông Điệp cho hay. 

VĂN LỰC

Bà Tâm trình bày vụ việc với phóng viên Báo Bình Định.                              Ảnh: V.L

UBND xã Phước Quang chưa tổ chức công bố; giao, nhận quyết định cho 
người nghỉ việc theo đúng quy định là không đúng”.

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tuy Phước ĐOÀN TẤN HIẾN

Bà Tâm cho rằng tới nay chưa nhận được quyết định nghỉ việc không phải 
không có cơ sở. Bởi tại UBND xã Phước Quang không có sổ sách, giấy tờ hay hình 
ảnh gì thể hiện cán bộ văn phòng đã giao và bà Tâm đã ký nhận. Nếu đúng bà Tâm 
chưa nhận quyết định nghỉ việc thì ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của người lao 
động; nhất là giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp”.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tuy Phước NGUYỄN VĂN SANG

””

Vài năm gần đây, phường Đập Đá 
(TX An Nhơn) phát triển nhanh, các khu 
dân cư mở rộng, có nhiều tuyến đường 
mới, xuất hiện tình trạng “nhà không 
số, phố không tên”. Người dân ở một 
số khu vực như: Đường Võ Văn Dũng 
nối dài, khu dân cư đô thị mới khu vực 
Phương Danh, khu dân cư đội 4 (khu 
vực Bằng Châu)… mong muốn cơ quan 
chức năng sớm giải quyết bất cập này. 

Ông Nguyễn Thành Công, ở đường 
Võ Văn Dũng nối dài, than phiền: 
“Không có số nhà, công việc làm ăn rất 
phiền hà khi khách cần giao dịch. Hồ sơ 
giấy tờ nhiều khi phải lấy theo địa chỉ 
nơi công tác của con, thậm chí đăng ký 
khai sinh cho trẻ, địa chỉ cũng không 
được đầy đủ”.

Cần sớm 
đặt tên đường,
gắn số nhà

Trao đổi với phóng viên, ông Lê 
Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường 
Đập Đá, cho biết: Các tuyến đường 
chính trên địa bàn phường đã được đặt 
tên đường. Với 11 tuyến đường chưa có 
tên, các ngành chức năng đang dự kiến 
tên đường, chờ trình HĐND tỉnh, sau 
đó mới triển khai đặt tên đường, số nhà. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TX An 
Nhơn Bùi Văn Cư, UBND thị xã đã chỉ 
đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với 
UBND phường Đập Đá tổ chức khảo 
sát, rà soát, nghiên cứu đánh giá hiện 
trạng các tuyến đường đã có tên nhưng 
bất cập về số nhà; xây dựng phương án 
cấp đổi và gắn biển số nhà ở các tuyến 
đường đã được đặt tên trên địa bàn. 
Từ đó, thẩm định phương án, cấp giấy 
chứng nhận số nhà theo quy định. 

VĂN LƯU

Tuyến đường Võ Văn Dũng nối dài đến nay vẫn 
chưa được cấp số nhà.    Ảnh: V.L

Tuần tra bắt 2 đối tượng 
mua bán ma túy

Ngày 2.6, CA TX Hoài Nhơn cho biết 
đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Trần Thị 
Ngọc Thảo (SN 1998, ở phường Hoài 
Thanh Tây, TX Hoài Nhơn) và Nguyễn 
Vũ Tùng (SN 1986, ở TX Đức Phổ, tỉnh 
Quảng Ngãi) về hành vi mua bán trái 
phép chất ma túy. 

Trước đó, tối 24.5, qua tuần tra kiểm 
soát, CA TX Hoài Nhơn phát hiện Thảo 
điều khiển xe máy trên đường bê tông 
thuộc phường Hoài Thanh Tây có dấu 
hiệu khả nghi, nên đã dừng xe để kiểm 
tra. Tổ tuần tra phát hiện Thảo giấu một 
gói ma túy trong túi quần. Thảo khai nhận 
đã mua số ma túy trên của Tùng, đang 
trên đường đi giao cho người nghiện thì 
bị phát hiện. Sau đó, CA TX Hoài Nhơn 
khám xét nơi ở của Tùng tại phường Hoài 
Thanh Tây, phát hiện nhiều dụng cụ dùng 
để sử dụng ma túy và 0,2 g ma túy.

Bước đầu, Thảo và Tùng khai nhận 
mua ma túy về vừa sử dụng vừa bán lại 
cho người nghiện trên địa bàn TX Hoài 
Nhơn để kiếm lời.                  T.LONG

Ngày 2.6, Phòng GD&ĐT huyện 
Phù Cát báo cáo nội dung vụ việc bà 
Nguyễn Thị Ngọc Trâm - phụ huynh 
cháu T.N.N.L, có đơn yêu cầu giải quyết 
việc cô giáo Ngô Lệ Thùy - giáo viên 
Trường Mầm non Mai Ca (thị trấn Ngô 
Mây, huyện Phù Cát) đưa con mình vào 
nhà vệ sinh đánh và hăm dọa khiến cháu 
sợ hãi, không dám đi học.

Theo đó, sự việc xảy ra cuối tháng 
5.2022, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm có 
đơn gửi Trường Mầm non Mai Ca. Vụ 
việc xuất hiện trên mạng xã hội và được 
báo chí đưa tin. Sau đó, phóng viên một 
tờ báo đưa tin này đã bị một người đàn 
ông tự xưng là chồng của Hiệu trưởng 
Trường Mầm non Mai Ca hăm dọa; gia 
đình cháu T.N.N.L cũng bị người này đe 
dọa. Nhà trường sau đó cũng phản ánh 
việc ông Tăng Văn Hớn (cha của cháu 
T.N.N.L) đến trường và có hành vi dọa 
đánh cô giáo Ngô Lệ Thùy. 

Ngày 30.5, Phòng GD&ĐT huyện ra 
quyết định kiểm tra. Sau khi làm việc 
trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường, bà 
Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô giáo Ngô Lệ 
Thùy, Phòng GD&ĐT cho biết nội dung 
phản ánh việc cô giáo Ngô Lệ Thùy đưa 
cháu T.N.N.L vào nhà vệ sinh đánh, hăm 

dọa dẫn đến cháu sợ hãi không dám đến 
trường là không có cơ sở. Phía gia đình 
không chứng minh được cô Thùy đưa 
cháu T.N.N.L vào nhà vệ sinh đánh; trên 
người cháu T.N.N.L cũng không có dấu 
vết, thương tích gì. Cô giáo Ngô Lệ Thùy 
cho rằng, những ngày trước khi xảy ra 
sự việc, cô chỉ dùng lược hăm đánh khi 
cháu có sai phạm.

Về việc một người đàn ông tự xưng 
là “chủ” và là chồng của hiệu trưởng 
Trường Mầm non Mai Ca liên tục gọi 
điện thoại, nhắn tin với nội dung hăm 
dọa phóng viên và gia đình bé T.N.N.L, 
Phòng GD&ĐT cho biết thu thập tài liệu 
là tin nhắn từ điện thoại do nhà trường 
cung cấp và qua làm việc với gia đình 
cháu T.N.N.L thì nhà trường không có 
nhắn tin đe dọa gia đình. Còn đối với 
việc đe dọa phóng viên thì đoàn kiểm 
tra chưa có chứng cứ xác thực.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát, 
việc cô giáo Ngô Lệ Thùy dùng lược 
hăm đánh trẻ khi trẻ có sai phạm là sai 
so với điều lệ trường mầm non. Tuy 
nhiên, xét về tính chất sự việc, đây là 
hành động bộc phát của cô giáo và cũng 
chỉ muốn giáo dục trẻ tốt hơn; không 
có chứng cứ chứng minh cô giáo đánh 

và cũng không có thương tích làm ảnh 
hưởng đến sức khỏe, tâm lý của cháu 
T.N.N.L. 

Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng 
nhà trường tổ chức kiểm điểm nghiêm 
túc cô giáo Ngô Lệ Thùy trước toàn thể 
cán bộ, viên chức nhà trường; thường 
xuyên tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, 
giáo viên, nhân viên về phòng, chống 
bạo lực học đường, bạo hành trẻ. 

Đối với cô Ngô Lệ Thùy, kiểm điểm 
nghiêm túc sai phạm của bản thân về 
biện pháp giáo dục trẻ; nghiêm cấm 
dùng các hình thức xử phạt trẻ trong 
giáo dục trẻ. 

Đối với việc ông Tăng Văn Hớn (cha 
cháu T.N.N.L) xông vào trường văng 
tục, hăm đánh cô Ngô Lệ Thùy (sáng 
27.5, có video nhà trường cung cấp), 
Phòng GD&ĐT cho rằng đó là hành 
động không đúng.

Báo cáo cũng nêu, nhà trường nhận 
thấy sai sót trong công tác giáo dục trẻ, 
gia đình cháu T.N.N.L nhận thấy sai 
trái trong hành động vào trường hăm 
đánh cô giáo Ngô Lệ Thùy, tâm lý cháu 
T.N.N.L hiện tại bình thường, do đó 
nhà trường và gia đình cháu thống nhất 
không khiếu kiện.                   M.HOÀNG

XUNG QUANH VỤ TỐ CÔ GIÁO ĐÁNH TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON MAI CA (HUYỆN PHÙ CÁT):

Nội dung đơn phản ánh không có cơ sở
l Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu kiểm điểm cô giáo trước trường về biện pháp giáo dục trẻ không đúng



5KINH TẾTHỨ SÁU, 3.6.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

(BĐ) - Chi cục Thủy sản 
phối hợp với Liên minh Quốc 
tế Bảo tồn thiên nhiên và Tài 
nguyên thiên nhiên (IUCN) 
và Avani Quy Nhơn resort 
tổ chức Hội thảo - Tập huấn 
kiến thức về tham gia bảo tồn 
rùa biển cho tổ cộng đồng 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản của 
3 phường, xã gồm: Phường 
Ghềnh Ráng, xã Nhơn Lý và 
Nhơn Hải (TP Quy Nhơn). 

Hội thảo - Tập huấn nhằm 

nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về bảo tồn đa dạng sinh 
học, sinh cảnh của rùa biển; 
nâng cao năng lực của cán 
bộ địa phương và các bên 
liên quan về kỹ năng cứu 
hộ rùa biển; giới thiệu hoạt 
động giám sát rác thải nhựa 
bãi biển; vai trò và sự tham 
gia của cộng đồng trong bảo 
tồn rùa biển, giám sát rác thải 
nhựa bãi biển.

QUANG BẢO

Được biết, số lúa giống 
đã đặt mua này dùng để gieo 
sạ trên diện tích gần 200 ha. 
Nhiều hộ dân đã làm đất, 
chuẩn bị gieo sạ thì đồng loạt 
phát hiện tình trạng trên. Hiện 
nay, HTX đã thu hồi được 
khoảng 4,6 tấn (cả số đã ngâm 
ủ và chưa ngâm ủ) và đang 
tiếp tục thu hồi để làm việc 
với Công ty TNHH Cường Tân 
(Công ty Cường Tân).

Công ty Cường Tân là 
đối tác cung cấp giống cho 
HTXNN Dịch vụ tổng hợp 
Bình Hòa (HTX Bình Hòa) đã 
nhiều năm. Và đây là lần thứ 
2 DN này bán cho HTX lúa 
giống kém chất lượng. 

Ông Nguyễn Trọng Chinh, 
Giám đốc HTX Bình Hòa, cho 
biết: “Sau khi phát hiện tình 
trạng lúa giống không nảy 
mầm, chúng tôi đã làm việc 
với Công ty Cường Tân. Họ 
cử người về địa phương kiểm 
tra, tổ chức thu hồi lúa giống 
đã cung ứng. Nay là lúc bà con 
đang gấp rút chuẩn bị sạ cho 
kịp thời vụ, nên chuyện phải 
ngừng ủ giống, gom lại để có 
cơ sở làm việc với phía Công 
ty Cường Tân thật chẳng đặng 
đừng. Trước mắt chúng tôi đã 
liên hệ với DN khác mua lúa 
giống về cung ứng cho bà con 
để kịp sản xuất”.

Dẫn chúng tôi đi thực 
chứng trên những cánh đồng 
đã sạ lúa đợt đầu, chỉ vào 
những đám lúa lai còi cọc, 
thưa thớt, ông Chinh bày tỏ: 
“Hiện HTX tập trung kiểm 
đếm các diện tích đã sạ, thu 
gom lúa giống và thống kê 
thiệt hại báo cáo với UBND xã 
Bình Hòa, Phòng NN&PTNT 

XÃ BÌNH HÒA, HUYỆN TÂY SƠN:

Mua phải lúa giống kém chất lượng, 
700 nông hộ “mắc kẹt”

Vụ Hè Thu năm nay, HTXNN Dịch vụ tổng hợp Bình Hòa (xã 
Bình Hòa, huyện Tây Sơn) mua của Công ty TNHH Cường Tân 
(trụ sở chính ở tỉnh Nam Định) 9,6 tấn lúa giống lai gồm 
Nhị ưu 838, CT16 và TH3-3 để cung ứng cho nông dân. Tuy 
nhiên, khi ngâm ủ, lúa chuyển màu đen, có mùi chua và tỷ 
lệ nảy mầm chỉ đạt khoảng 50%, khiến 700 nông hộ “mắc 
kẹt” khi vào vụ sản xuất.

huyện để có hướng chỉ đạo, 
giúp nông dân khắc phục khó 
khăn trong sản xuất”.

Ngồi bên đám ruộng sạ 
hơn 10 ngày, ông Nguyễn Văn 
Thưởng, ở xóm 5, thôn Trường 
Định 2, nói: Vụ này, tôi mua 
29 kg giống Nhị Ưu 838 để 
gieo sạ trên 8 sào đất của gia 
đình. Ủ xong đem giống đi sạ 
tôi thấy số nảy mầm chỉ được 
phân nửa, có nhiều hạt có lá 
mà không có rễ, tôi cố gắng 
chọn lại những hạt giống đã 
nảy mầm để gieo sạ 5 sào, số 
còn lại đem nộp lại cho HTX. 
Nhưng cả số giống sạ ép như 
thế đến 10 ngày tuổi vẫn rất 
thưa thớt, còi cọc, mắt thường 
nhìn thấy chỗ có chỗ không. 
Tôi đã mua thêm giống gieo sạ 
bổ sung diện tích còn lại. Cách 
đây mấy năm, tôi cũng dùng 
giống từ Công ty Cường Tân 
do HTX Bình Hòa cung cấp, 
lần đó giống cũng có vấn đề 
như thế này”.

Bà Nguyễn Hữu Dung, ở 
thôn Trường Định 2, cho hay: 
“Vụ này, tôi mua 30 kg lúa 
giống để sản xuất trên diện 
tích 10 sào. Khi mở bao bì ra, 
tôi phát hiện có nhiều điểm 
bất thường - hạt giống có mùi 
hôi, có hạt đen lẫn hạt vàng. 
Nhưng đáng tiếc là tôi vẫn 
ngâm ủ để gieo sạ. Sau khi 
ngâm ủ theo quy trình hướng 
dẫn thì tỷ lệ nảy mầm chỉ đạt 
khoảng 50% và cả trong số 
đã nảy mầm thì có hạt chỉ có 
mép lá, có hạt không có rễ… 
Lỡ ngâm rồi nên ráng sạ cho 
kịp. Sạ ép như thế nên nhìn 
ruộng lúa èo uột tôi rất lo!”.

Ruộng lúa ở Bình Hòa chủ 
yếu là chân đất thịt, nếu sử 

dụng giống lúa thuần thì dễ 
đổ ngã. Hơn nữa những chân 
đất thịt rất mềm, dễ lún nên 
máy gặt liên hợp không vào 
đến nơi được, khó thu hoạch, 
công thu hoạch cao. Đó là lý 
do vì sao nhiều năm qua bà 
con ở đây chủ yếu sử dụng 

giống lai… Thế nhưng với trục 
trặc kể trên, để kịp thời vụ, 
hầu hết bà con sẽ phải chuyển 
sang dùng giống lúa thuần. 
Và như vậy, nếu thời tiết bất 
lợi xảy ra, lúa sẽ đổ ngã và 
thiệt hại thấy trước là rất lớn.

Trao đổi với chúng tôi, 

ông Lê Hà An, Trưởng Phòng 
NN&PTNT huyện Tây Sơn 
cho biết, ngay trong sáng 
ngày 1.6, Phòng giao cán bộ 
trực tiếp xuống địa phương, 
phối hợp với HTX, UBND 
xã Bình Hòa lấy mẫu giống, 
thống kê diện tích sạ, đánh 
giá nguy cơ thiệt hại. Đồng 
thời, chúng tôi cũng đã mời 
đại diện Công ty về làm việc 
trực tiếp, đảm bảo quyền lợi 
hợp pháp của dân. Dự kiến 
trong vài ngày tới chúng tôi 
sẽ làm việc “ba mặt một lời” 
với DN - UBND xã Bình Hòa- 
HTX Bình Hòa và nông dân 
ở địa phương về sự việc này 
nhằm tìm cách xử lý sao cho 
hợp lý, hợp tình.

Cũng ngay trong sáng 1.6, 
sau khi nhận tin báo, Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
(Sở NN&PTNT) đã cử cán bộ 
trực tiếp về xã Bình Hòa lấy 
mẫu giống để phục vụ việc 
phân tích, tìm nguyên nhân 
của vụ việc trên.

THU DỊU - ĐINH NGỌC

Ông Nguyễn Văn Thưởng bên đám lúa lai còi cọc ở cánh đồng đội 7, thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa (ảnh chụp sáng 
31.5.2022).                           Ảnh: THU DỊU

Ông Từ Văn 
Thái - xóm 
trưởng xóm 4, 
thôn Trường 
Định 2, gom số 
lúa giống kém 
chất lượng do 
Công ty Cường 
Tân sản xuất, 
cung cấp để 
nộp lại HTX 
Bình Hòa.  
Ảnh: 
ĐINH NGỌC

Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Tuy Phước 
vừa tổ chức lấy ý kiến đại diện 
cộng đồng dân cư ở xã Phước 
An đối với dự án cải tạo, nâng 
cấp đoạn Vinh - Nha Trang, 
tuyến đường sắt Hà Nội - TP 
Hồ Chí Minh.

Theo dự án, tuyến đường 
sắt có đoạn qua địa phận xã 
Phước An với cơ sở hạ tầng 
gồm: Bãi  hàng,  nhà kho, 
đường vào ga, đường xếp dỡ 
thuộc ga Diêu Trì. Theo đó 

sẽ nâng cấp bãi hàng rộng 
6.500 m2 hiện tại và đầu tư 
mở rộng bãi hàng phía Nam 
ga Diêu Trì thêm khoảng 
18.500 m2, nâng cấp tuyến 
đường bộ kết nối từ bãi hàng 
ra QL 19C với quy mô đường 
đồng bằng cấp III.

Đại diện cộng đồng dân 
cư ở xã Phước An đồng tình, 
nhất trí ủng hộ dự án. Tuy 
nhiên, bên cạnh đó, có nhiều 
ý kiến yêu cầu tiền đền bù cho 
người dân phải hài hòa, đôi 

bên cùng có lợi; kiến nghị mở 
rộng thêm cống trên đường 
sắt tại km 1095+868 để tiêu 
thoát nước dễ dàng hơn; việc 
thi công các hạng mục thuộc 
dự án phải bảo đảm vệ sinh 
môi trường, đúng tiến độ, 
không dây dưa kéo dài. 

Những kiến nghị của người 
dân Phước An được Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện, đại diện Ban Quản lý 
dự án ghi nhận và đánh giá cao. 

TẤN HÙNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐOẠN ĐƯỜNG SẮT VINH - NHA TRANG QUA HUYỆN TUY PHƯỚC:

Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư  Tập huấn bảo tồn rùa biển 
cho tổ chức cộng đồng địa phương
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

TIẾN TỚI NGÀY HỘI VH-TT MIỀN BIỂN QUY NHƠN LẦN THỨ XV - NĂM 2022:

Rộn ràng không khí chuẩn bị
Ngày hội diễn ra từ ngày 10- 
12.6, với sự tham gia của 
hàng trăm nghệ nhân, diễn 
viên, VĐV ở các xã: Nhơn Lý, 
Nhơn Hội, Nhơn Hải, Nhơn 
Châu và các phường:  Ghềnh 
Ráng, Đống Đa, Thị Nại, Hải 
Cảng, Trần Phú, Lê Lợi.

Ngày hội diễn ra 3 hoạt 
động chính, gồm: Văn hóa 
(thi cắm trại, liên hoan ca 
múa nhạc dân gian, người đẹp 
miền biển, hùng biện, đan lưới 
và hội thi diễn xướng bài chòi 
dân gian); thể thao (bóng đá 
nam trên cát, bóng chuyền bãi 
biển nam/nữ, đua thuyền nam, 
chạy việt dã trên cát nam/nữ, 
bơi biển tự do nam/nữ, kéo co 
nam/nữ, bơi thúng nam) và 
các trò chơi dân gian (đá gà, u 
quạ, nhảy bao bố, chèo thuyền 
trên cát). 

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, 
Giám đốc Trung tâm VH-
TT&TT TP Quy Nhơn, cho 
biết: Ngày hội lần này có một 
số điểm mới, đó là việc TP Quy 
Nhơn kết hợp tổ chức các môn 
thi đấu nằm trong chương 
trình Đại hội TDTT của thành 
phố trong ngày hội, gồm: 
Bóng chuyền bãi biển nữ, chạy 
việt dã trên cát nam/nữ, với sự 
tham gia của 21 phường, xã tại 
thành phố (nội dung không 
tính điểm vào hoạt động thể 
thao của Ngày hội). Và lần 
đầu tiên tổ chức môn thi bơi 
thúng nam, hứa hẹn nhiều thú 
vị. Ngoài ra, năm nay, Ban tổ 
chức Ngày hội còn chú trọng 

Đội văn nghệ phường Ghềnh Ráng tập luyện các tiết mục để tham gia phần thi chương trình ca múa nhạc dân gian. 
Ảnh: UBND phường Ghềnh Ráng cung cấp

NGHE HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN

Triển lãm bản đồ, 
tư liệu Hoàng Sa, 
Trường Sa 

(BĐ) - Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc 
Bảo tàng tỉnh cho biết, nhân sự 
kiện Ngày hội VH-TT miền núi tỉnh 
Bình Định lần thứ XVI năm 2022 
sẽ diễn ra tại huyện Vĩnh Thạnh từ 
ngày 16 - 18.6, Bảo tàng tỉnh sẽ tổ 
chức triển lãm bản đồ và tư liệu 
“Hoàng Sa, Trường Sa - Những 
bằng chứng lịch sử và pháp lý” 
tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 
Vĩnh Thạnh.

Triển lãm gồm 93 ảnh được 
dàn dựng trên 39 tấm pa nô 
ngoài trời với nhiều hình ảnh, 
tư liệu, bản đồ, bảng giới thiệu, 
bảng trích dẫn về chủ quyền của 
Việt Nam đối với hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa trải qua 
các thời kỳ; trong đó, tập trung 
chủ yếu vào các nội dung Hoàng 
Sa, Trường Sa trên bản đồ cổ 
của Việt Nam; Hoàng Sa, Trường 
Sa trên bản đồ cổ của các nước 
phương Tây; bản đồ Trung Quốc 
do phương Tây và Trung Quốc vẽ 
không có Hoàng Sa, Trường Sa; tư 
liệu về Hoàng Sa, Trường Sa trước 
năm 1975; tư liệu về Hoàng Sa, 
Trường Sa từ năm 1975 đến nay.

Triển lãm nhằm cung cấp cho 
nhân dân những chứng cứ lịch sử 
và pháp lý khẳng định chủ quyền 
của Việt Nam đối với hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần 
giáo dục truyền thống yêu nước 
cho thế hệ trẻ.         ĐOAN NGỌC

l Văn phòng Chính phủ đã 
truyền đạt ý kiến của Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam giao Bộ VH-
TT&DL phối hợp với Hội đồng 
Di sản văn hóa Quốc gia và các 
cơ quan liên quan xem xét, xử 
lý kiến nghị của Hội đồng trị sự 
Nguyễn Phước tộc về việc rút lễ 
giỗ bà Thứ phi Hoàng Phi Yến 
khỏi danh mục Di sản Văn hóa 
phi vật thể quốc gia vì có nhiều 
thông tin không chính xác, làm 
ảnh hưởng đến sự thật lịch sử. 

(Theo phunuonline)
l Trung tâm Bảo tồn Di 

tích Cố đô Huế vừa trao tặng 
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng 
Long (Hà Nội) 4 cây ngô đồng 
mà Trung tâm đã nhân giống 
nhân dịp Lễ Trồng cây và Khai 
mạc Tết Đoan Ngọ do Trung tâm 
Bảo tồn di sản Thăng Long tổ 
chức. Ngô đồng, còn có tên là 
cây thanh đồng, là loài cây nổi 
tiếng quý giá, là một biểu tượng 
đặc sắc của văn hóa Á Đông; 
tương truyền, chim phượng 
hoàng - loài chim biểu tượng 
cho điềm lành và sự cao quý - 
chỉ cư trú trên cây ngô đồng. 

(Theo LĐO)
l Tối 11.6, VinaPhone sẽ 

tổ chức đại nhạc hội “Thank 
you, Vietnam”. Sự kiện sẽ 
được tổ chức tại quảng trường 
Cách mạng tháng Tám (trước 
cửa Nhà hát lớn, Hà Nội) và 
phát sóng trực tiếp trên các 
nền tảng mạng xã hội như 
Fanpage/Youtube/Tiktok VNPT 
VinaPhone, ứng dụng DigiLife. 
“Thank you, Vietnam” có sự góp 
mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ nổi 
tiếng như: JustaTee, Erik, Vũ Cát 
Tường, Dalab, Phương Ly,… 

(Theo SGGP)

Ghi nhớ và làm theo lời Bác dặn
Trong muôn vàn tình thương đối với 

dân tộc Việt Nam, Bác Hồ luôn dành một 
tình yêu bao la đối với thiếu niên, nhi 
đồng. Nhiều năm qua, Bảo tàng tỉnh vẫn 
trang trọng lưu giữ bức ảnh “Bác Hồ với 
thiếu nhi Tam Quan” (ảnh).

Bức ảnh chụp vào tháng 2.1958, 
trong buổi gặp mặt giữa Bác Hồ và thiếu 
nhi, học sinh miền Nam, đoàn thiếu nhi 
Tam Quan (tỉnh Bình Định) tặng Bác một 
bức trướng thêu bằng vải. Bên phía góc 
trái bức trướng thêu hình con chim bồ 
câu trắng đang bay lên, ở giữa là câu: 
“Nam Bắc một nhà” được thêu lớn, phía 
dưới là câu: “Đoàn thiếu nhi Tam Quan 
Liên khu 5” được thêu nhỏ hơn. 

Sau khi các em dâng tặng Bác bức 
trướng, như để chứng minh cho nội 
dung được thể hiện trong bức trướng, 
Bác đã đưa cho cháu gái cầm một bên, 
như ý nói đại diện cho miền Nam, còn 
Bác cầm một bên như ý nói Bác đại diện 
cho miền Bắc. Lá cờ là chiếc cầu nối giữa 
hai miền Nam - Bắc, trước sau sẽ được 
thống nhất một nhà.

Tình yêu thương của Bác đối với thiếu 
niên, nhi đồng Bình Định đã tiếp thêm 
niềm tin, tình yêu đất nước, như lời Bác 
dạy: “Phải thật thà, dũng cảm”, “Phải yêu 

phần thi hùng biện. Ở phần thi 
này, mỗi đơn vị chọn cử một 
thí sinh tham gia, trình bày về 
chủ đề: “Phát huy tiềm năng 
du lịch Biển Quy Nhơn” với 
nhiều nội dung gợi mở. 

Đến nay, phường Ghềnh 
Ráng đã chốt danh sách 95 
cá nhân tham gia Ngày hội, 
trong đó có 35 diễn viên và 47 
VĐV tranh tài ở tất cả các nội 
dung. Ông Võ Chí Thiện, Chủ 
tịch UBND phường, chia sẻ: 
Đội văn nghệ tham gia chương 
trình ca múa nhạc dân gian 
của chúng tôi đã hoàn thành 
kịch bản nội dung từ khá lâu, 
những ngày qua đang tích cực 
luyện tập. Tương tự, các VĐV 
với nòng cốt là những ngư dân 
có sức bền, kỹ thuật tốt tham 

gia các hoạt động thể thao 
(bơi biển tự do nam/nữ, kéo 
co nam/nữ, bơi thúng nam…).

Ở Ngày hội trước, phường 
Trần Phú xếp thứ ba toàn 
đoàn. Năm nay, địa phương 
này quyết tâm tái lập thành 
tích. Bà Hồ Thị Mỹ Truyền, 
Phó Chủ tịch UBND phường, 
cho hay: Phường sẽ cử 88 diễn 
viên, VĐV tham gia Ngày hội, 
tranh tài ở tất cả các môn. 
Trong đó, địa phương tập 
trung vào các hoạt động thế 
mạnh, nhất là các nội dung 
thi văn hóa (liên hoan ca múa 
nhạc dân gian, người đẹp 
miền biển, hùng biện, cắm 
trại). Hiện nay, các đội thi 
đã xây dựng kịch bản chi tiết 
để tập luyện, với nhiều tiết 

mục đậm đà bản sắc văn hóa 
truyền thống của cư dân miền 
biển nhằm phục vụ, chinh 
phục khán giả.

So với những lần trước, năm 
nay công tác tuyên truyền, cổ 
động trực quan trước, trong 
và sau Ngày hội rất được quan 
tâm để tham gia quảng bá hình 
ảnh, định vị thương hiệu du 
lịch Quy Nhơn - Bình Định. 
Theo đó, UBND TP Quy Nhơn 
đã chỉ đạo các đơn vị liên quan 
khẩn trương lắp đặt cổng hơi, 
treo băng rôn, áp phích tuyên 
truyền chào mừng Ngày hội… 
Khâu vệ sinh môi trường, đảm 
bảo khu vực mặt nước thông 
thoáng cũng được Ban tổ chức 
Ngày hội chú trọng. 

AN NHIÊN

Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu lao động”, “Việc 
gì có ích cho kháng chiến, có ích cho Tổ 
quốc thì các cháu nên gắng sức làm. Tuổi 
các cháu còn nhỏ. Nhiều công việc nhỏ cộng 
lại thành công việc to”… để rồi trên mảnh 
đất Võ, trời Văn đã sản sinh ra nhiều tấm 

gương thiếu niên yêu nước, dũng cảm, 
tiếp bước cha anh đứng lên chiến đấu vì 
độc lập, tự do của đất nước. 

Có thể khẳng định rằng thiếu niên, 
nhi đồng Bình Định luôn ghi nhớ và làm 
theo lời dặn dò của Bác Hồ kính yêu. 
Tại Bảo tàng tỉnh và Nhà truyền thống 
Bộ CHQS tỉnh còn có những hình ảnh, 
hiện vật liên quan đến những thiếu niên 
trung dũng “thề quyết tử cho Tổ quốc 
quyết sinh” khiến người xem phải xúc 
động, như hiện vật về mái chèo của Anh 
hùng LLVT nhân dân Vũ Bảo hy sinh khi 
mới 14 tuổi - trong một anh lần chèo 
thuyền đưa đoàn cán bộ Huyện ủy Phù 
Cát qua sông để thoát vòng vây địch; 
chân dung của những thành viên đội 
quyết tử quân nhỏ tuổi (đội Chim Én, 
thuộc Huyện đội Hoài Nhơn) với độ từ 
12 - 14 tuổi nuôi chí lớn đánh giặc, như 
Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Thị Đào 
hy sinh khi mới 14 tuổi; Anh hùng LLVT 
nhân dân Nguyễn Thị Yến hy sinh lúc 13 
tuổi; Anh hùng LLVT nhân dân Võ Phước 
hy sinh lúc vừa tròn 14 tuổi…

Khí phách hiên ngang của những 
anh hùng thời niên thiếu ấy mãi là tấm 
gương sáng đối với các thế hệ trẻ Bình 
Định hôm nay và mai sau. NGỌC NHUẬN

TIN VẮN
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Bình Định

Tiếp sức đồng bào 
dân tộc thiểu số vươn lên

Thời gian qua, các chính sách vay vốn 
ưu đãi tiếp tục tạo đà, động viên, tiếp 
sức đồng bào dân tộc thiểu số từng 
bước vươn lên thoát nghèo. 

Từ vốn vay ưu đãi, chị Đinh Thị Phú, 
ở làng Hà Giao, xã Canh Liên (huyện 
Vân Canh) đã mạnh dạn đầu tư trồng 
keo, từng bước phát triển kinh tế gia 
đình. Từ năm 2015 đến nay, chị Phú đã 
vay 110 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH. 
Theo chị, bước ngoặt của sự thay đổi là 
khi chị tiếp cận với nguồn vốn vay chính 
sách. Vốn vay là động lực, cũng là áp lực 
để chị mạnh dạn, nỗ lực vượt qua những 
cản trở về nhận thức, tâm lý “sợ nợ” cố 
hữu của người đồng bào dân tộc thiểu 
số (DTTS). 

Cũng tận dụng lợi thế đồi núi, anh Đinh 
Văn Thảo, ở làng Canh Lãnh, xã Canh Hòa 
(huyện Vân Canh) đã đầu tư trồng keo lai. 
Nhờ nguồn thu tương đối ổn định từ việc 
bán keo, anh thoát nghèo vào năm 2018. 
Năm 2019, anh tiếp tục vay 80 triệu đồng 
theo chương trình vay hộ cận nghèo để đầu 
tư cây giống, tiếp tục trồng keo trên 5 ha  
đất đồi.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc 
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH 
huyện Vân Canh, cho biết: Một bộ phận 
đồng bào DTTS trên địa bàn đã thay đổi 
cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn tiếp cận 
với vốn vay CSXH, chịu khó làm ăn và 
vươn lên làm giàu. Hiện nay, đồng bào 
DTTS chủ yếu đầu tư vốn vay vào chăn 
nuôi, trồng rừng. 

Tại huyện Vĩnh Thạnh, từ năm 2019 
đến nay, vốn vay CSXH đã đến với hơn 
3.000 lượt hộ nghèo, hơn 1.000 lượt hộ 
cận nghèo và hơn 1.000 lượt lao động 
vay giải quyết việc làm. Trong đó, có gần 
1.800 hộ DTTS tiếp cận 11 chương trình 
vay CSXH với dư nợ hơn 89,7 tỷ đồng, 
đạt 64,28% số hộ DTTS số toàn huyện. 
Từ việc sử dụng vốn vay hiệu quả, nhiều 
nông dân là người DTTS ở Vĩnh Thạnh 
đã trở thành nông dân sản xuất giỏi của 

Hộ vay DTTS huyện Vân Canh thực hiện các thủ tục tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện 
Vân Canh.                         Ảnh: Ngân hàng CSXH Vân Canh 

Xây dựng 13 cầu 
giao thông nông thôn 
ở khu vực khó khăn

(BĐ) - UBND tỉnh vừa thống nhất chủ 
trương đầu tư, danh mục địa điểm xây 
dựng 13 cầu giao thông nông thôn khu 
vực khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 trên 
địa bàn tỉnh theo đề nghị của Sở GTVT. 

Theo đó, các cầu được xây dựng 
gồm: Cầu suối Bình Hòa Nam, xã Ân 
Hảo Đông, (Hoài Ân); cầu xóm Vạn, xã 
Mỹ Chánh (Phù Mỹ); cầu xóm 6 - Xuân 
Phương, xã Phước Sơn và cầu Trì Bổng, 
xã Phước Hòa (Tuy Phước); cầu Suối 
Xáng, thôn 6, xã An Quang (An Lão); 
cầu suối Khô, thị trấn Vân Canh và cầu 
tràn suối Chăm Sô, xã Canh Thuận (Vân 
Canh); cầu Sơn Tượng, xã Cát Sơn (Phù 
Cát); cầu An Lợi, xã Bình Thành (Tây 
Sơn); cầu Bà Tiêu, xã Tây Vinh (Tây 
Sơn); cầu kênh N1, khu phố Ngọc Sơn 
Bắc, phường Hoài Thanh Tây (TX Hoài 
Nhơn); cầu tràn thôn M9, xã Vĩnh Hòa 
(Vĩnh Thạnh); cầu Bờ Bạn 3, thôn Liêm 
Lợi, xã Nhơn Phong (TX An Nhơn).             

N. HÂN

Quản lý chặt việc khai thác 
rừng trồng, ngăn chặn 
nguy cơ cháy rừng

Hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn 
huyện An Lão đang tập trung khai thác 
cây keo để bán. Đây là thời kỳ cao điểm 
của nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng 
rất cao; các khu vực rừng ở An Lão luôn 
cảnh báo cháy rừng cấp IV (nguy hiểm) 
và cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ An 
Lão, các lực lượng bảo vệ rừng và các chủ 
rừng cần thường xuyên kiểm tra, hướng 
dẫn người dân tuân thủ nghiêm ngặt các 
quy định an toàn về PCCC rừng khi khai 
thác, đốt thực bì, đốt rẫy để trồng rừng. 
Quá trình khai thác rừng trồng phải thu 
dọn cành, ngọn gọn gàng, không để rơi 
vãi, tạo dãy ngăn cách giữa rừng khai 
thác và rừng trồng xung quanh. Tăng 
cường quản lý nghiêm ngặt người dân 
ra, vào rừng; nghiêm cấm mang lửa vào 
rừng, nhất là các đối tượng dùng lửa để 
đốt ong, nhằm ngăn chặn có hiệu quả 
tình trạng cháy rừng.              H.N.QUỐC

Sản xuất giỏi, giúp nhiều người có việc làm
NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP

Nhiều năm qua, nông dân Đinh Văn 
Hùng (52 tuổi, người Bana, ở làng M9, 
xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh) luôn 
đi đầu trong phong trào nông dân sản 
xuất giỏi tại địa phương. Ông là tấm 
gương sáng về sự nỗ lực, vượt khó, 
quyết tâm làm giàu trên chính đồng 
đất quê hương mình. 

Ngoài sản xuất lúa nước để đảm 
bảo lương thực cho gia đình và chăn 
nuôi, nhiều năm trở lại đây, ông Hùng 
đã mạnh dạn thuê đất tại địa phương 
để mở rộng trồng các loại cây họ đậu, 
ớt, khổ qua, dưa hấu, bí đỏ… đi liền với 
phát triển chăn nuôi bò lai, heo thịt. 

Nhờ siêng năng, cần cù, chịu khó, 
cùng với việc ứng dụng KHKT vào sản 
xuất nên năng suất, hiệu quả trong 
trồng trọt, chăn nuôi của ông khá cao. 
Từ năm 2019 đến nay, trung bình mỗi 
năm ông Hùng lãi ròng từ trồng trọt, 
chăn nuôi hơn 190 triệu đồng; tạo việc 
làm  thường xuyên cho 20 lao động tại 
địa phương.

Ông Hùng chia sẻ: “Là nông dân, muốn 
thoát nghèo thì không còn cách nào khác 
là phải đổi mới cách làm ăn. Không thể 
độc canh mãi cây lúa mà phải mạnh dạn 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù 
hợp theo hướng đa canh, đa ngành. Trong 
sản xuất nông nghiệp phải biết ứng dụng 

các tiến bộ KHKT, đầu 
tư thâm canh thì cây 
trồng, vật nuôi mới 
mang lại năng suất, 
hiệu quả cao”. 

Không chỉ làm giàu 
cho gia đình, ông Hùng 
đã hướng dẫn kỹ thuật 
trồng trọt cho 20 hộ tại 
địa phương để sản xuất 
có hiệu quả; tạo điều 
kiện cho 7 hộ mượn 
vốn phát tr iển sản 
xuất. Ngoài ra, hưởng 
ứng phong trào thi đua 
xây dựng nông thôn 
mới ở địa phương, ông 

đã tự nguyện hiến 100 m2 đất, tự chặt hạ 
10 cây xanh trong vườn nhà để làm đường 
giao thông nông thôn. Ông còn tích cực 
ủng hộ tiền cho quỹ Đền ơn đáp nghĩa 
của xã, quỹ Hỗ trợ nông dân xã; tham gia 
hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho đồng 
bào gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19...
Ngoài ra, với cương vị Trưởng Ban 

Mặt trận thôn M9, ông Hùng luôn nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, thường 
xuyên vận động, tuyên truyền nhân 
dân chấp hành chính sách, pháp luật. 
Nhờ đó, cùng với phát triển kinh tế, 
nhiều năm qua, thôn M9 không xảy ra 
nạn trộm cắp, cờ bạc, uống rượu, gây 
gổ đánh nhau; các thủ tục ma chay, 
cưới xin được thực hiện theo nếp sống 
mới; công tác bảo vệ môi trường được 
quan tâm...

Với sự năng động trong làm ăn, nhiệt 
tình trong công tác phong trào ở cơ sở, 
nhiều năm qua, ông Hùng đã được các 
cấp, các ngành ghi nhận, tặng nhiều 
giấy khen, bằng khen. Mới đây nhất, tại 
hội nghị biểu dương các điển hình nông 
dân học tập và làm theo Bác, ông Hùng 
là 1 trong 12 cá nhân tiêu biểu được Hội 
Nông dân tỉnh tặng giấy khen.

N. QUÝ 

Ông Đinh Văn Hùng chăm sóc ruộng dưa hấu.   Ảnh: M.K

huyện với các mô hình trồng bí đỏ, dưa 
hấu, bắp, đậu… 

Để giúp người DTTS phát triển kinh 
tế, UBND huyện An Lão vừa phân bổ 
12 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi để thực 
hiện các chương trình cho vay theo 
Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ 
về chương trình phục hồi và phát triển 
KT-XH. Người lao động DTTS trên địa 
bàn thuộc nhóm thụ hưởng chính sách 
vay vốn này để đầu tư trồng rừng, chăn 
nuôi, trồng trọt… góp phần giảm nghèo, 
ổn định an ninh chính trị tại địa phương.

Theo Chi nhánh Ngân hàng CSXH 
tỉnh, nguồn vốn tín dụng CSXH đã “phủ 
sóng” đến 100% số xã, phường, thị trấn 
trong tỉnh, trong đó tập trung ưu tiên cho 
các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 
khó khăn. Đồng bào DTTS trên địa bàn 
tỉnh đang được tiếp cận với các chương 
trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, 
vay học sinh, sinh viên, hỗ trợ trợ xây 
dựng nhà ở… Một số hộ DTTS tiếp cận 
từ 2 - 3 chương trình tín dụng ưu đãi để 
phát triển sản xuất, nâng cao đời sống 

và thoát nghèo bền vững. 
Trên tinh thần “cho cần câu, không 

cho con cá”, trong thời gian tới, Đảng 
và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến các 
chủ trương, chính sách phát triển KT-XH 
vùng DTTS, trong đó có chính sách tín 
dụng ưu đãi. 

Chính sách tín dụng cần tiếp tục 
đổi mới và mở rộng theo hướng tăng 
định mức, mở rộng đối tượng cho vay 
liên quan đến các dự án sản xuất kinh 
doanh, tạo sinh kế bền vững cho đồng 
bào DTTS.

Đặc biệt, Nghị định số 28/2022/NĐ-
CP ngày 26.4.2022 về chính sách tín dụng 
ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng 
bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 
2030 (giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025) với 
các chương trình vay thiết thực cần khẩn 
trương đi vào cuộc sống. Các ngành, cơ 
quan liên quan cần có hướng dẫn kịp 
thời để các địa phương sớm triển khai 
chương trình này, tạo động lực thúc đẩy 
vùng DTTS, miền núi khởi sắc hơn trong 
thời gian đến.                   NGUYỄN MUỘI
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Bình Định

Câu hỏi: Xin cho biết đối tượng và 
loại thuế được gia hạn năm 2022 theo 
Nghị định 34/2022 của Chính phủ?

Trả lời:
1. Về đối tượng được gia hạn là DN, tổ 

chức kinh tế và hộ kinh doanh nếu kinh 
doanh theo ngành nghề hoặc đáp ứng 
điều kiện là DN nhỏ, siêu nhỏ thì được 
gia hạn theo quy định tại Điều 3, Nghị 
định 34. 

1.1 - DN, tổ chức, hộ kinh doanh sản 
xuất các ngành: 

A - Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
B - Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; 

trang phục; da và sản phẩm liên quan; chế 
biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản 

phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; giấy 
và sản phẩm từ giấy; sản phẩm từ cao su 
và plastic; sản phẩm từ khoáng phi kim 
loại khác; kim loại; gia công cơ khí; xử lý 
và tráng phủ kim loại; sản phẩm điện tử, 
máy vi tính và quang học; ô tô và xe có 
động cơ khác; giường, tủ, bàn, ghế.

C - Xây dựng.
D- Hoạt động xuất bản; điện ảnh, sản 

xuất chương trình truyền hình, ghi âm và 
xuất bản âm nhạc.

Đ - Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên.
E - Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản 

ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm 
dầu mỏ tinh chế; sản phẩm hóa chất và 
sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm 

từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết 
bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo 
dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị.

G - Thoát nước và xử lý nước thải.
1.2 - DN, tổ chức, hộ kinh doanh hoạt 

động kinh doanh ngành kinh tế sau:
A - Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và 

ăn uống; GD&ĐT; y tế và hoạt động trợ 
giúp xã hội; kinh doanh bất động sản.

B - Dịch vụ lao động và việc làm; đại lý 
du lịch, kinh doanh tour du lịch và dịch vụ 
hỗ trợ và tổ chức tour du lịch.

C - Sáng tác, nghệ thuật và giải trí; 
thư viện, lưu trữ, bảo tàng và hoạt động 
văn hóa khác; thể thao, vui chơi giải trí; 
chiếu phim.

D - Phát thanh, truyền hình; lập trình 
máy vi tính, dịch vụ tư vấn và khác liên 
quan máy vi tính; dịch vụ thông tin.

Đ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai 
khoáng.

1.3 - DN, tổ chức, hộ kinh doanh sản 
xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên 
phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

1.4 - DN nhỏ và siêu nhỏ theo quy định 
của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa và Nghị 
định 80/2021 của Chinh phủ.

1.5 - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài thực hiện hỗ trợ khách 
hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

(Còn nữa)

Đối tượng và loại thuế được gia hạn năm 2022
TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

Từ ngày 1.12, 
người nộp thuế 
là cá nhân sẽ  
thực hiện qua  
eTax Mobile

(BĐ) - Ông Nguyễn Đẩu, 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho 
biết, thực hiện Chỉ thị số 04/2022 
của UBND tỉnh Bình Định về 
việc triển khai ứng dụng thuế 
điện tử (eTax Mobile) hỗ trợ 
cho người nộp thuế là cá nhân 
trên thiết bị di động trên địa 
bàn tỉnh, trước nhất Cục Thuế 
tỉnh yêu cầu tất cả công chức 
ngành Thuế phải cài đặt, thực 
hiện đăng ký tài khoản giao 
dịch và sử dụng thành thạo ứng 
dụng eTax Mobile để thực hiện 
tra cứu thông báo thuế cùng 
các nghĩa vụ tài chính lĩnh vực 
thuế. Cùng với đó, tập trung 
tuyên truyền, quảng bá ứng 
dụng eTax Mobile đến tất cả 
các cấp, ngành, hộ gia đình, cá 
nhân kinh doanh biết nội dung 
Chỉ thị 04/2022 của UBND 
tỉnh, mục đích, ý nghĩa, lợi ích 
của việc triển khai ứng dụng  
eTax Mobile. 

Chi cục Thuế tại các địa 
phương chủ động mở các lớp 
tập huấn và kết nối với người 
nộp thuế qua cổng giao tiếp 
điện tử, các trang thông tin 
điện tử của ngành thuế như: 
Website, Zalo, Facebook, 
Fanpage... để tư vấn, hướng 
dẫn người nộp thuế cách thức 
cài đặt, sử dụng ứng dụng phục 
vụ cho việc tra cứu thông tin 
về thuế, đồng thời thực hiện 
các nghĩa vụ tài chính lĩnh vực 
thuế. Cục Thuế tỉnh phấn đấu 
đến ngày 1.12.2022, toàn bộ 
người nộp thuế là cá nhân nộp 
thuế qua eTax Mobile, tiến đến 
không còn ủy nhiệm thu thuế 
hộ kinh doanh.             

                                  TIẾN SỸ

Phù Cát khai thác tốt nguồn thu  
từ hoạt động xây dựng vãng lai

Với sự chỉ đạo sát sao của Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Phù Cát, Chi cục Thuế khu vực Phù Cát - Phù Mỹ đã khai thác tốt 
nguồn thu từ hoạt động xây dựng vãng lai, đặc biệt là phần thuộc địa bàn huyện Phù Cát, góp phần thực hiện nhiệm vụ 
thu ngân sách trên địa bàn.

Từ thực tế của hoạt động sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn, 
khả năng phục hồi và thích ứng 
của DN, huyện Phù Cát xây 
dựng dự toán và kế hoạch thực 
hiện nhiệm vụ thu ngân sách 
năm 2022 phù hợp. Năm nay, 
trên địa bàn có nhiều công trình, 
dự án lớn thi công, hoàn thiện… 
do đó ngành Thuế bám sát thực 
tế địa phương trong công tác 
quản lý thuế, tập trung vào lĩnh 
vực còn tiềm năng, còn dư địa, 
trong đó có khoản thu từ hoạt 
động xây dựng cơ bản vãng lai. 

Với những dự án sử dụng 
vốn đầu tư công, công tác quản 
lý thuế xây dựng cơ bản vãng 
lai dễ dàng hơn - phần 1% thuế 
vãng lai được khấu trừ lại qua 
kho bạc khi các chủ đầu tư thực 
hiện thanh toán. Trong khi đó, 
những công trình, dự án sử dụng 
vốn ngoài ngân sách, với sự hỗ 
trợ từ Cục Thuế và chính quyền 
các cấp, Chi cục Thuế khu vực 
Phù Cát - Phù Mỹ theo sát tình 
hình, nắm bắt tiến độ thực hiện; 
đồng thời làm việc với các chủ 
đầu tư nắm danh sách các nhà 
thầu phụ, hướng dẫn các đơn vị 
thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Đến ngày 31.5.2022, Chi 
cục Thuế khu vực Phù Cát - 
Phù Mỹ thu thuế từ hoạt động 
xây dựng cơ bản vãng lai trên 
địa bàn được hơn 7,2 tỷ đồng, 
trong đó thu được từ các nhà 
thầu ở ngoài tỉnh là 5,9 tỷ đồng.

Theo đánh giá chung, Chi 
cục Thuế khu vực Phù Cát - Phù 
Mỹ là đơn vị khai thác tốt nguồn 
thu từ hoạt động xây dựng cơ 
bản vãng lai trên địa bàn, đây 
cũng là một nét mới của Chi cục 
so với giai đoạn trước đây. 

Ngay từ đầu năm, Chi cục 
cử cán bộ thuế theo dõi diễn 
biến, nắm danh sách các chủ 
đầu tư, hướng dẫn cho họ trong 
phối hợp cung cấp danh sách 
các nhà thầu phụ, thực hiện 
tốt công tác thuế. Để khai thác 
hiệu quả nguồn thu này, đầu 
tiên phải kể đến công tác chỉ 

Chi cục Thuế khu vực Phù Cát - Phù Mỹ triển khai cổng giao tiếp điện tử với người nộp thuế trên địa bàn vào đầu tháng  
5.2022.                                                                                                                                                                                             Ảnh: CCT KV Phù Cát - Phù Mỹ

Dự án Đường ven biển đoạn qua huyện Phù Cát là một trong những dự án lớn khi 
triển khai đã tạo ra nguồn thu vãng lai cho địa phương.                                    Ảnh: THU DỊU

Giao diện chính và Ứng dụng eTax 
Mobile trên App.

đạo của chính quyền các cấp 
huyện Phù Cát. Hội đồng tư 
vấn thuế cấp cơ sở từ huyện 
về từng thôn, xã, thị trấn cùng 
với Chi cục thuế làm việc, nắm 
thông tin các dự án, các công 
trình đang xây dựng để đưa 
ra giải pháp phù hợp. UBND 
huyện Phù Cát thường xuyên 
chỉ đạo sát sao trong công tác 
phối hợp các cấp, tạo điều kiện 
rất lớn để chi cục thuế thực 
hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, 
phía Cục Thuế tỉnh nhờ vào 
các ứng dụng nội ngành luôn 
kịp thời cung cấp thông tin về 
hoạt động đầu tư xây dựng của 
các địa phương, giúp chi cục 
thuế tiếp cận được nhiều nguồn 
thông tin, đối chiếu kịp thời, 
không bỏ sót địa bàn quản lý.

Đến hết tháng 5.2022, Chi 
cục Thuế khu vực Phù Cát - 
Phù Mỹ thực hiện thu ngân 
sách đạt 641 tỷ đồng, đạt 157% 
dự toán năm (tiền sử dụng đất 
thu được 67  tỷ đồng, đạt 36,6% 
dự toán năm), tăng 11% so với 
cùng kỳ năm ngoái. Trong bối 
cảnh hoạt động sản xuất kinh 
doanh của DN đang trên đà 
khôi phục, việc khai thác thêm 

được các nguồn thu mới, các 
lĩnh vực còn dư địa tạo thuận 
lợi cho đơn vị hoàn thành 
nhiệm vụ. Đồng thời, việc thu 
ngân sách địa phương tốt đã 
góp phần cho công tác chi phục 
vụ phòng chống dịch, hỗ trợ 
khôi phục kinh tế, an sinh xã 
hội được đảm bảo. 

Ông Phan Ngọc Minh, Chi 
cục trưởng Chi cục Thuế khu 
vực Phù Cát - Phù Mỹ, cho hay: 
“Kết quả trên có được nhờ công 
tác phối hợp liên ngành trên 
địa bàn, đặc biệt là hội đồng tư 

vấn thuế cấp cơ sở. Việc sâu sát 
từng địa bàn, nắm rõ biến động 
của địa bàn, không ai sâu sát 
hơn trưởng thôn, xóm, chính 
quyền tại nơi đó. Nhờ hiểu 
được điều này, trong công tác 
chỉ đạo phối hợp, chính quyền 
các cấp huyện Phù Cát gắn 
trách nhiệm của người đứng 
đầu với các hoạt động liên quan 
đến công tác thuế. Sự phối hợp 
đồng bộ này giúp ngành thuế 
có thuận lợi nhất định để thực 
hiện nhiệm vụ thu ngân sách”.

                                THU DỊU
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Bình Định

 Học sinh Việt Nam giành 7 huy 
chương Vàng, Bạc Olympic Tin học 
Châu Á - Thái Bình Dương. Cục Quản 
lý chất lượng, Bộ GD&ĐT thông tin, 7/7 
thí sinh tham gia dự thi Olympic Tin học 
Châu Á Thái Bình Dương năm 2022 của 
đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt 
huy chương, trong đó có 3 HCV và 4 HCB.

(Theo tienphong.vn)
 Bộ Xây dựng kiểm tra quản lý 

chi phí, hợp đồng xây dựng ở 7 địa 
phương. Nhằm thúc đẩy tiến độ giải 
ngân các công trình trọng điểm, Bộ Xây 
dựng vào cuộc kiểm tra quản lý chi phí, 
hợp đồng xây dựng tại Quảng Ninh, 
Thanh Hóa, Khánh Hòa, Tiền Giang, 
Cần Thơ, Đồng Nai, Lâm Đồng trong 
quý II và quý III. (Theo baotintuc.vn)
 Bắt đối tượng đưa hơn 8 kg ma túy 

từ nước ngoài vào Bình Dương. Ngày 
2.6, CA tỉnh Bình Dương cho biết đang 
tạm giữ hình sự Lê Mạnh Dần (SN 1985, 
quê Nghệ An, tạm trú TP Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương) để điều tra hành vi tàng trữ hơn 
8 kg ma túy. Trước đó, lực lượng CA đã 
bắt quả tang đối tượng Dần tàng trữ hơn 
8 kg ma túy đưa từ nước ngoài vào địa 
bàn tỉnh Bình Dương tiêu thụ. 

(Theo congan.com.vn)

Theo thông tin từ Văn phòng thường 
trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, 
chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, 
Việt Nam đã xảy ra 70 trận mưa lớn, 74 
trận giông lốc, 24 vụ sạt lở bờ sông, 107 
trận động đất và 2 đợt rét đậm, rét hại.

Gần nhất trong tháng 5, mưa lớn tập 
trung trong ngày 10.5 đã gây lũ trên 
thượng lưu các sông suối, ngập lụt ven 
sông, sạt lở đất mái dốc, đường giao 

thông tại các địa phương, trong đó mực 
nước sông trên địa bàn các tỉnh Lạng 
Sơn, Bắc Giang ở mức báo động 2, một 
số sông trên mức báo động 3.

Trong các ngày 29.5 đến sáng 31.5, 
mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại nhiều 
khu vực trũng thấp, sạt lở một số nhà 
dân, ách tắc đường giao thông, đặc biệt 
ngập úng tại các đô thị như Hà Nội, Vĩnh 
Yên và Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Bắc Ninh.

Thiên tai năm 2022 diễn biến phức tạp,
khốc liệt và khó dự đoán hơn năm 2021

Thiên tai trong tháng 5.2022 đã làm 
35 người chết, mất tích, 15 người bị 
thương, 24 nhà sập, 738 nhà hư hỏng, 
tốc mái, 3.078 nhà ngập, 55.725 ha lúa, 
hoa màu, 2.375 ha cây trồng khác thiệt 
hại. Ngoài ra, thiên tai còn làm nhiều 
kè, kênh mương, bờ sông, bờ biển sạt 
lở... Thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 
483 tỷ đồng. 

Nhận định về diễn biến thời tiết trong 
thời gian tới, Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn quốc gia cho biết trong năm 
2022, do ảnh hưởng của La Nina nên 
nhiều nguy cơ thiên tai sẽ diễn ra phức 
tạp, khốc liệt và khó dự đoán hơn năm 
2021, đặc biệt là mùa mưa bão sắp tới. 
Mưa lớn có thể tập trung nhiều ở những 
tháng cuối năm, nhiều cơn bão có khả 
năng có quỹ đạo và cường độ bất thường.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 
quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu 
cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, 
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ theo 
dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh 
báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính 
quyền, người dân để chủ động phòng 
tránh lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và 
lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 
theo dõi sát tình hình dòng chảy thượng 
nguồn sông Mekong để chủ động ứng 
phó và điều chỉnh sản xuất phù hợp.

(Theo tuoitre.vn)

LLVT huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) di chuyển người già và trẻ nhỏ tới nơi an toàn trong những 
ngày mưa kỷ lục tại đây vào tháng 5.2022.

115 tác phẩm 
sẽ được vinh danh ở 
Lễ trao Giải Báo chí 
Quốc gia lần thứ XVI

Chiều 1.6, Hội đồng chung khảo 
Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 
2021 đã hoàn thành vòng chấm chung 
khảo và đạt được các mục tiêu đề ra. 
35 ủy viên Hội đồng đã thảo luận kỹ 
lưỡng, công tâm và chấm 152 tác phẩm 
vào chung khảo.

Kết quả, Hội đồng đã thảo luận, 
thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 
10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải 
khuyến khích để trao Giải Báo chí Quốc 
gia lần thứ XVI.

Hội đồng chung khảo nhận định, tác 
phẩm dự Giải đã đáp ứng được các tiêu 
chí xét chọn được nêu trong Hướng dẫn 
tuyển chọn của Hội đồng Giải, phản 
ánh toàn diện và sâu sắc đời sống chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, 
quốc phòng, đối ngoại của đất nước 
trong năm 2021.

Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, 
phản biện sâu, bám vấn đề, có hiệu quả 
xã hội tích cực. Nhiều tác phẩm thể hiện 
sự tâm huyết, sáng tạo, khám phá, có 
sức thu hút độc giả. Nhiều tác phẩm 
được thể hiện chuyên nghiệp, hấp dẫn, 
mang hơi thở của báo chí hiện đại.

Một số tác phẩm nổi trội có sự đầu 
tư công phu từ đề tài, nội dung đến 
hình thức. Đặc biệt, mảng đề tài liên 
quan đến đại dịch Covid-19 chiếm tỷ 
lệ cao ở tất cả các loại hình báo chí, có 
nhiều tác phẩm chân thực, xúc động, 
lay động lòng người, thể hiện sự dấn 
thân của phóng viên, có tính lan tỏa cao 
trong xã hội.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Giải Báo 
chí Quốc gia có sự góp mặt của đầy 
đủ 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, số 
lượng tác phẩm gửi về ở mức cao. 

Dự kiến, lễ trao Giải Báo chí Quốc 
gia lần thứ XVI - năm 2021 được tổ chức 
trọng thể vào tối 21.6 để chào mừng 
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Ngày 2.6, UBND TP HCM tổ chức 
hội nghị triển khai các đề án khoa học 
thuộc đề án đầu tư - xây dựng các 
huyện thành quận (hoặc thành phố 
thuộc TP HCM giai đoạn 2021 - 2023).

Về định hướng phát triển, có 4 
huyện là Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, 
Hóc Môn sẽ được đầu tư, xây dựng 
thành thành phố thuộc TP HCM. Riêng 
huyện Nhà Bè đầu tư - xây dựng thành 
quận thuộc TP HCM.

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều 
cho rằng việc chuyển 5 huyện thành 
quận hoặc thành phố là chủ trương 
đúng, phù hợp với xu thế của xã hội 
và nhu cầu phát triển của TP HCM - đô 
thị lớn nhất Việt Nam. 

Việc chuyển đổi sẽ tạo ra nhiều thời 
cơ và cơ hội tốt cho việc đầu tư, giãn 
cách mật độ đô thị, tạo không gian sinh 
kế phát triển phù hợp…

(Theo nld.com.vn)

Hầm 2.000 m3 được xây 
ngầm trong sân Trường 
THCS Lý Thường Kiệt (tại 
phố Nguyễn Khuyến, quận 
Đống Đa, Hà Nội) nhằm 
giải quyết tình trạng ngập 
úng tại khu vực trọng điểm 
úng ngập này của Hà Nội.

Năm 2019, quận Đống 
Đa triển khai dự án cải tạo 
thoát nước phố Nguyễn 
Khuyến, việc xây dựng 
hầm ngầm là một trong các 
hạng mục của dự án.

Hầm ngầm được xây 
dựng giữa năm 2020, bàn 
giao cho Công ty Thoát 
nước Hà Nội đưa vào vận hành từ 
cuối năm 2021. Nằm tại sân Trường 
THCS Lý Thường Kiệt, hầm có kết cấu 
bê tông cốt thép, dài 34 m, rộng 9 m, sâu 
6,6 m, dung tích 2.000 m3. Khi mưa lớn, 
hệ thống thu gom trước cổng Trường 
THCS Lý Thường Kiệt đưa nước về 
hầm qua đường ống dài hơn 22 m. 

Theo đại diện Công ty Thoát nước 
Hà Nội, nếu trước đây gặp phải trận 

mưa 138 mm/2 giờ như chiều 29.5, điểm 
ngập tại phố Nguyễn Khuyến sẽ kéo 
dài nửa ngày. Từ khi hầm ngầm đưa 
vào hoạt động, thời gian ngập úng chỉ 
còn 1 - 2 giờ. 

Trên thế giới, nhiều nước đã xây hệ 
thống ngầm trữ nước, như Nhật Bản có 
những hầm chứa nước lớn vừa để giữ 
nước khi mưa, vừa có nước dùng khi 
hạn hán.      (Theo VnExpress.net)

Tất cả DN, người dân 
dùng hóa đơn điện tử 
từ ngày 1.7

Tại họp báo chiều 1.6, Tổng cục 
Thuế, cho biết 92,6% DN đã dùng hóa 
đơn điện tử. Theo kế hoạch, đến ngày 
30.6, toàn bộ DN sẽ dùng hình thức 
hóa đơn này.

“Hiện ngành thuế đã áp dụng mã 
QR Code cho người nộp thuế để xuất 
ngay trên điện thoại thông minh nên rất 
thuận tiện. Thời gian để phản hồi một 
hóa đơn điện tử từ hệ thống cơ quan 
thuế là 1 trên 10 giây”, đại diện lãnh 
đạo Tổng cục Thuế nói.

Tổng cục Thuế ước tính, khi toàn bộ 
người dân sử dụng, số hóa đơn trong 
một năm dự kiến là là 6,5 - 7 tỷ, tức 
trung bình mỗi tháng có khoảng 400 - 500 
triệu hóa đơn. Số hóa đơn mà ngành 
thuế tiếp nhận, xử lý đến ngày 24.5 là 
hơn 318 triệu.

Phía cơ quan thuế cũng khuyến 
khích người dân nên lấy hóa đơn sau 
khi sử dụng dịch vụ. Theo ông Minh, 
việc xuất hóa đơn là quy định của pháp 
luật, nếu DN bán hàng mà không xuất 
hóa đơn sẽ bị xử phạt. Mặt khác, hóa 
đơn cũng là chứng từ để xác định 
nguồn gốc, giá trị hàng hóa và là căn 
cứ để xử lý tranh chấp dân sự.  

                    (Theo baotintuc.vn)

TP HCM sẽ có thêm 4 thành phố

Hầm ngầm chống ngập đầu tiên 
của Hà Nội

TIN VẮN

Vị trí xây dựng hầm ngầm chống ngập trên phố Nguyễn Khuyến.

Khu vực đô thị huyện Nhà Bè đang hình thành 
và phát triển.
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Bình Định

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng 
lao động như sau:

I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU: 
1. Số lượng chỉ tiêu: 08 nam công nhân điện.
2. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành về điện. Ưu tiên đối tượng 

tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.
- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi tính đến ngày 30.06.2022. 
* Đối với bộ đội xuất ngũ: Không quá 27 tuổi tính đến ngày 30.06.2022.
- Sức khỏe: Đạt từ loại II trở lên theo quy định của cơ quan y tế có thẩm quyền.
- Chiều cao: Từ trên 1m60.
- Thị lực: Không bị các tật khúc xạ. Thị lực từ 7/10 trở lên ở một mắt và tổng 

thị lực 2 mắt từ 14/10 trở lên.
- Cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Điện lực Bình Định.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
- Đơn đăng ký dự thi tuyển dụng lao động (theo mẫu phụ lục 1).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phụ lục 2) có xác nhận của UBND xã, phường, thị 

trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (thời gian từ 
ngày xác nhận đến ngày tổ chức thi tuyển không quá 6 tháng).

- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu, CMND/CCCD.
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ. Khi được 

tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại. Đối với các 
trường hợp tốt nghiệp trong năm 2022 nhưng chưa nhận bằng tốt nghiệp có thể 
nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có 
thẩm quyền cấp tính đến ngày tổ chức thi tuyển (cơ quan y tế là bệnh viện huyện, 
quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).

- 02 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng).
- Các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên - nếu có.
Ngoài bìa hồ sơ tuyển dụng phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email liên lạc.

III. NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo này đến 16 giờ ngày 15.06.2022.
Các thông tin chi tiết và mẫu đơn đăng ký dự thi, mẫu sơ yếu lý lịch được 

đăng tải lên trang web của Công ty tại địa chỉ https://pcbinhdinh.cpc.vn. Xem tại 
mục Thông báo (góc trái phía trên trang web).

THÔNG BÁO KÊ KHAI DI DỜI MỒ MẢ
Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 06.02.2022 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái 
định cư phục vụ dự án Tuyến Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Quốc lộ 1D đến 
Quốc lộ 19 mới, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn. 

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân có 
mồ mả thân nhân chôn cất tại Gò Ông Bống, khu phố 7, phường Nhơn Phú, 
TP Quy Nhơn bị ảnh hưởng do GPMB để xây dựng Khu tái định cư phục vụ 
dự án Tuyến Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, 
phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn đến tại UBND phường Nhơn Phú làm thủ tục 
kê khai mồ mả.

Thời gian đăng ký kê khai bắt đầu kể từ ngày 01.6.2022 trong giờ hành 
chính. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có thân nhân của 
các ngôi mộ đến kê khai thì Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh sẽ phối hợp các 
đơn vị làm thủ tục di dời các ngôi mộ nói trên đến khu cải táng theo quy định 
của pháp luật. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, số 20 Ngô Thời Nhiệm, TP Quy Nhơn,  

số điện thoại: 0256.3747786; hoặc ông: Trần Tiến Dũng, Phó trưởng phòng 
Phòng GPMB - Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, số điện thoại: 0914012489.

- UBND phường Nhơn Phú, tổ 6, khu vực 5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn,  
số điện thoại: 0256.3848336.

THÔNG BÁO 
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Công ty CP Xây lắp Điện Tuy Phước Bình Định, số 02 Trần Phú, 
thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cần tuyển  2 
vị trí sau: 
« Vị trí 1: KỸ SƯ ĐIỆN VÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG
Tuổi đời không quá 40 tuổi, có thời gian kinh nghiệm công tác 

3 năm trở lên.
Mức lương: Theo thỏa thuận.
« Vị trí 2: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 
Có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, có nguyện vọng 

công tác lâu dài. 
Ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại huyện Tuy Phước.   
Mức lương: Theo thỏa thuận.
Liên hệ: Gặp anh Hiến, điện thoại: 0985178126.

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

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 33 - 350C, 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 5, có lúc cấp 6, 
giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0 m.       (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 3.6.2022
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Bình Định

1. Quyền sử dụng đất ở: 02 lô đất ở tại khu dân cư thôn Tường 
Sơn, xã Hoài Sơn; 02 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Đệ Đức 3, 
phường Hoài Tân; 06 lô đất ở tại khu dân cư thôn Tân Trung, xã 
Hoài Châu; 09 lô đất ở tại khu dân cư dọc tuyến thuộc công trình 
tuyến đường từ QL 1A cũ đến Gò Dài và khu dân cư dọc tuyến, 
phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích: Từ  
150 m2/lô đến 272 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 344.550.000 đồng/lô 
đến 1.650.000.000 đồng/lô. 

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất  

TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: Số 06 đường 28/3, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, 
phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

5. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 20.6.2022, cụ thể  
như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ 

ngày niêm yết đến 11 giờ 30 phút ngày 17.6.2022 (không nhận hồ sơ 
tham gia đấu giá và phiếu trả giá); 

+ Tại Nhà thi đấu đa năng thuộc SVĐ Bồng Sơn cũ, số 186 đường 
Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn: Từ 07 giờ 30 phút 
đến 16 giờ ngày 17.6.2022;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước:  Đến trước 16 giờ ngày 17.6.2022; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 

lúc 07 giờ 30 phút ngày 20.6.2022, tại Nhà thi đấu đa năng thuộc 

SVĐ Bồng Sơn cũ, số 186 đường Trần Hưng Đạo, phường Bồng 
Sơn, TX Hoài Nhơn.

6. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Bảy hằng tuần 
sau ngày 20.6.2022 (các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu 
giá hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
Liên tục đến 16 giờ ngày thứ Tư hằng tuần tại Nhà thi đấu đa năng 
thuộc SVĐ Bồng Sơn cũ, số 186 đường Trần Hưng Đạo, phường Bồng 
Sơn, TX Hoài Nhơn; 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày thứ 
Tư hằng tuần; 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 07 giờ 30 phút ngày thứ Bảy hằng tuần tại Nhà thi đấu đa năng 
thuộc SVĐ Bồng Sơn cũ, số 186 đường Trần Hưng Đạo, phường Bồng 
Sơn, TX Hoài Nhơn.

7. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng 
của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

8. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ 
chức cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 

được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định 
của Luật Đất đai; 

- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 
đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 

 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a -13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

THÔNG BÁO 
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC

VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2022
1. Số lượng viên chức cần tuyển là: 65 viên chức làm việc 

tại các cơ sở giáo dục Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non 
trên địa bàn TP Quy Nhơn.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển: 
Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/

NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ.
3. Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, 

kể từ ngày 01.6.2022 đến ngày 30.6.2022.
4. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP Quy Nhơn - 
Số 30 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

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

Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định có phát hành hồ sơ 
mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Xây lắp Cửa hàng Tuy Phước”.

Trân trọng kính mời các nhà thầu có nhu cầu tham gia chào 
giá cạnh tranh xin liên hệ:

Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định. 
Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256 3522453 gặp chị Diệp Cẩm Nhung để 

nhận hồ sơ.
Thời hạn phát hành và nộp hồ sơ chào giá: Từ 07 giờ ngày 

06.6.2022 đến trước 07 giờ ngày 15.6.2022.
Xin trân trọng!

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
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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

TIN VẮN

Mỹ và Nhật Bản đối thoại chiến lược
lần thứ nhất về hợp tác với ASEAN

 Ngày 1.6, Tổng Thư ký LHQ 
Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ 
vụ tấn công vào đoàn xe hậu cần của 
phái bộ LHQ ở Mali, khiến 1 binh lính mũ 
nồi xanh người Jordan thiệt mạng và 3 
người khác bị thương.
 Chiều 1.6, Bộ Y tế Campuchia đã 

chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về 
hợp tác sản xuất vắc xin ngừa Covid-19 
giữa Công ty Dược phẩm Campuchia và 
Công ty Sinovac của Trung Quốc.
 Anh sẽ gửi hệ thống phóng 

rocket đa nòng cho Ukraine để Kiev đối 
phó với chiến dịch quân sự của Nga, Bộ 
trưởng Quốc phòng Ben Wallace ngày 
1.6 cho biết.
 4 người thiệt mạng, bao gồm cả 

tay súng và nhiều người khác bị thương 
trong một vụ xả súng ngày 1.6 trong 
khuôn viên bệnh viện ở TP Tulsa, bang 
Oklahoma, Mỹ.
 Cơ quan cứu hộ tỉnh Roztoky 

phía Bắc thủ đô Praha, Cộng hòa Séc 
ngày 2.6 cho biết một vụ cháy xảy 
ra tại một cơ sở chăm sóc bệnh nhân 
Alzheimer ở tỉnh này đã làm 2 người 
thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
 Cảnh sát và truyền thông Nhật 

Bản đưa tin một công chức ngành 
thuế ở nước này đã bị bắt giữ do liên 
quan một đường dây lừa đảo tuyển 
dụng 200 người để đánh cắp 1,5 triệu 
USD tiền hỗ trợ của chính phủ dành 
cho những người bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid-19.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Nhật Bản và Mỹ ngày 1.6 đã tiến 
hành cuộc đối thoại chiến lược lần thứ 
nhất về hợp tác với Hiệp hội các quốc 
gia Đông Nam Á (ASEAN) trong khuôn 
khổ chính sách chung của Tokyo và 
Washington tại khu vực.

Sự kiện được tổ chức trực tuyến, có 
sự tham gia của ông Takehiro Kano, Vụ 
trưởng Vụ Đông Nam Á và Tây Nam 
Á thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, và 
ông Daniel Kritenbrink, Trợ lý Ngoại 
trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái 
Bình Dương.

Hai bên đã thảo luận các biện pháp 
tăng cường hợp tác với ASEAN trong 
đảm bảo an ninh khu vực Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương.

Chương trình nghị sự cũng bao gồm 
kế hoạch củng cố quan hệ với các nước 
Đông Nam Á, như đã thống nhất trong 
cuộc gặp hồi tuần trước giữa Thủ tướng 
Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống 
Mỹ Joe Biden.

Phát biểu trong họp báo sau đàm phán, 

người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản 
Hikariko Ono khẳng định: “Đông Nam Á 
có vai trò then chốt trong việc hiện thực 
hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương tự do và rộng mở”.
Bà Hikariko Ono cũng đánh giá cuộc 

thảo luận với Washington là “vô cùng 
có ý nghĩa”.                   (Theo TTXVN)

Tàu chiến của Mỹ và Nhật Bản  tập trận tại Biển Đông.        Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Nga cảnh báo 
nguy cơ xung đột 
Ukraine lan rộng

Một xe tăng của quân đội Nga tại Ukraine. Ảnh: TASS

Ngày 1.6, Mỹ đã thu hồi một số hạn 
chế đối với các chuyến bay đến Cuba 
do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump 
áp đặt, bao gồm lệnh cấm các chuyến 
bay của Mỹ đến các sân bay của Cuba 
ngoài Havana.

Theo Hãng tin Reuters, quyết định 
trên có hiệu lực ngay lập tức. Bộ GTVT 
Mỹ (USDOT) đã ban hành lệnh trên theo 
yêu cầu của Ngoại trưởng Antony Blinken.

Ông Blinken cho rằng hành động này 
là “ủng hộ người dân Cuba và vì lợi ích 
chính sách đối ngoại của Mỹ”.

Hồi tháng trước, Nhà Trắng đã báo 

hiệu việc lên kế hoạch cho động thái trên 
như một phần của các thay đổi trong 
chính sách đối với Cuba.

Vào năm 2019 và 2020, chính quyền 
Tổng thống Donald Trump đã ban hành 
một loạt hạn chế hàng không nhằm gia 
tăng áp lực kinh tế của Mỹ đối với Chính 
phủ Cuba.

Các lệnh này bao gồm việc cấm các 
hãng vận tải của Mỹ bay đến một số sân 
bay quốc tế ở Cuba bên ngoài Havana, 
bao gồm các sân bay ở Camaguey, Cayo 
Coco, Cayo Largo, Cienfuegos, Manzanillo, 
Matanzas và Santiago de Cuba.  (Theo TTO)

Mỹ bỏ một số hạn chế đối với chuyến bay đến Cuba

Trong thông báo đăng trên mạng xã 
hội Twitter, Bộ Quốc phòng Nhật Bản 
cho biết JMSDF sẽ triển khai hoạt động 
ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương từ 
ngày 13.6 - 28.10. Hoạt động này có tên 
gọi Hoạt động Triển khai Ấn Độ - Thái 
Bình Dương năm 2022 (IPD2022).

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 

IPD2022 có hai mục tiêu là “nâng cao 
khả năng chiến thuật của hải quân 
Nhật Bản và tăng cường hợp tác với 
hải quân các đối tác trong khu vực Ấn 
Độ - Thái Bình Dương thông qua các 
cuộc tập trận chung; thứ hai là đóng 
góp vào hòa bình và ổn định của khu 
vực cũng như tăng cường hiểu biết 

lẫn nhau với các nước”.
Đợt triển khai sẽ bao gồm các tàu 

như tàu khu trục JS Izumo, các tàu khu 
trục tàu khu trục JS Takanami và 
JS Kirisame, cùng một tàu ngầm. Bên 
cạnh đó còn có các đơn vị trên không, 
bao gồm máy bay tuần tra hàng hải P-1.

(Theo NLĐO)

Australia lần đầu có 13 nữ bộ trưởng
Chính phủ của tân Thủ tướng 

Australia Albanese bổ nhiệm số quan 
chức nữ cao kỷ lục với 13 nữ bộ trưởng 
trong nội các. “Thật tự hào khi lãnh đạo 
một chính phủ toàn diện và đa dạng như 
chính đất nước Australia. Chào mừng 
tất cả những đảng viên Lao động mới 
này”, tân Thủ tướng Anthony Albanese 
đăng lên Twitter hôm 1.6 sau lễ tuyên thệ 
nhậm chức của nội các mới.

Gần một nửa trong số 30 bộ trưởng 
được Thủ tướng Albanese bổ nhiệm vào 
chính phủ mới là phụ nữ. Bà Anne Aly, 
phụ trách Bộ Thanh niên, là nữ bộ trưởng 
người Hồi giáo đầu tiên của Australia. 

Bà Linda Burney là nữ bộ trưởng đầu 
tiên phụ trách Bộ Các vấn đề Bản địa.

Thủ tướng Australia Albanese và 
Ngoại trưởng Penny Wong đã tuyên 
thệ nhậm chức từ đầu tuần trước để 
kịp bay tới Tokyo dự hội nghị thượng 
đỉnh với lãnh đạo nhóm Bộ Tứ gồm: Mỹ, 
Australia, Nhật Bản và Ấn Độ. 

Ngày 23.5, lãnh đạo Công đảng 
Australia, ông Anthony Albanese, 59 
tuổi đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng 
thứ 31 của nước này, sau khi giành chiến 
thắng ấn tượng trước ông Scott Morrison 
trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang.

    (Theo VnExpress.net)

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (giữa) 
chụp ảnh cùng các nữ bộ trưởng và nữ quan chức 
trong chính phủ mới sau lễ tuyên thệ nhậm chức 
ở Canberra ngày 1.6.    Ảnh: AP

Nhật Bản triển khai tàu sân bay ở Ấn Độ - 
Thái Bình Dương suốt 4 tháng

Việc Mỹ cung cấp các bệ phóng tên 
lửa tiên tiến cho Ukraine sẽ làm tăng 
nguy cơ lan rộng cuộc xung đột tại 
quốc gia Đông Âu này. Đây là cảnh báo 
được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 
đưa ra ngày 1.6 trong cuộc họp báo ở 
Saudi Arabia.

Theo ông Lavrov, việc Washington 
có kế hoạch cung cấp cho Ukraine các 
hệ thống tên lửa hiện đại có thể tấn 
công chính xác đến các mục tiêu tầm 
xa của Nga có nguy cơ sẽ lôi kéo thêm 
bên thứ ba vào cuộc xung đột đã kéo 
dài hơn 3 tháng qua. Ông cũng cho 
rằng, kế hoạch này của Mỹ là sự khiêu 
khích trực tiếp.

Kế hoạch trên là một phần trong 
gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 700 triệu 
USD cho Ukraine vừa được Tổng thống 
Mỹ Joe Biden công bố hôm 1.6. Gói hỗ 
trợ mới sẽ nâng tổng số hỗ trợ quân sự 
của Mỹ cho Ukraine lên khoảng 4,6 tỷ 
USD kể từ khi xung đột nổ ra. 

 (Theo VTV.VN)

Nhân viên sân bay tại sân bay quốc tế ở TP Santa 
Clara, Cuba, cầm cờ Mỹ và Cuba để đón chuyến 
bay thương mại đầu tiên giữa hai nước sau 50 
năm vào năm 2016.              Ảnh: REUTERS


