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Cuối tháng 4 vừa qua, Dự án Giải 
quyết ngập lụt đô thị thông qua các 

sáng kiến cộng đồng và đa thành 
phần tại Việt Nam đã chính thức khởi 

động với 2 dự án thành phần, được kỳ 
vọng nâng cao năng lực phòng, chống 

ngập lụt cho cộng đồng DN và 
                     người dân thành phố.

Tăng năng lực phòng, chống 
ngập lụt cho Quy Nhơn 

THỰC HIỆN GPMB DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC 
BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025:

Cần sớm ban hành khung 
chính sách bồi thường

Quyết liệt với tội phạm cướp, 
cướp giật tài sản

Tuổi trẻ vì cuộc sống 
cộng đồng

TÂY SƠN PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ:

Đô thị lõi Phú Phong được huyện Tây Sơn tập trung 
đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị.       Ảnh: THU HIỀN

Đẩy mạnh công tác
quy hoạch, đầu tư

ĐBQH tiếp xúc cử tri tại 
Quy Nhơn, An Lão và Hoài Ân

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 
68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
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Bình Định

ĐBQH tiếp xúc cử tri tại Quy Nhơn, 
An Lão và Hoài Ân

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhơn 
Hội, TP Quy Nhơn.                                                    Ảnh: N.M

(BĐ) - Ngày 6.5, các ĐBQH 
đơn vị tỉnh Bình Định tiếp tục 
chương trình tiếp xúc cử tri 
trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội 
khóa XV tại TP Quy Nhơn, 
huyện An Lão và huyện  
Hoài Ân.
lĐBQH Lê Kim Toàn - 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 
tiếp xúc cử tri xã Nhơn Hội, 
TP Quy Nhơn.

Cử tri xã Nhơn Hội đã 
kiến nghị nhiều về vấn đề đất 
đai. Một bộ phận người dân 
đã chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất nuôi trồng thủy sản 
cho một số cá nhân đến năm 
2021 nhưng hết thời hạn thỏa 
thuận, người được chuyển 
nhượng được tiếp tục gia hạn 
quyền sử dụng đến năm 2071; 
do đó các hộ dân đã chuyển 
nhượng quyền đề nghị trao 
trả lại quyền sử dụng đất. Cử 
tri thắc mắc về việc xây nhà 
trong vùng dự án khi dự án 
kéo dài và cho rằng chính sách 
đền bù cho người dân bị ảnh 
hưởng bởi dự án Khu vui chơi 
giải trí đầm Thị Nại chưa thỏa 
đáng... Cử tri đề nghị thảm 
nhựa đường đi qua thôn Hội 
Tân, Hội Thành; cần có chính 
sách hỗ trợ người dân chuyển 
đổi nghề khi bị thu hồi đất 
sản xuất, nuôi trồng thủy sản; 
ngăn chặn nạn khai thác thủy 
sản bằng xung điện, xiếc máy.

Lãnh đạo UBND xã Nhơn 
Hội, TP Quy Nhơn, Ban Quản 
lý Khu Kinh tế tỉnh đã trao 
đổi, làm rõ các kiến nghị, 
thắc mắc của cử tri. Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn 
tiếp tục giải thích một số vấn 
đề; giao nhiệm vụ cho các cơ 
quan liên quan giải quyết, trả 
lời cụ thể các kiến nghị, khiếu 
nại của cử tri, nghiên cứu, vận 
dụng để tham mưu cho tỉnh 
các chính sách nhằm đảm 
bảo quyền lợi chính đáng của 
người dân trong vùng triển 
khai dự án. 
l Phó Trưởng đoàn ĐBQH 

tỉnh Lý Tiết Hạnh tiếp xúc 
cử tri xã An Nghĩa, huyện  
An Lão.

Cử tri xã An Nghĩa đề xuất, 
kiến nghị với đoàn ĐBQH 
tỉnh về một số vấn đề, như: 
Tỉnh cần xem xét nâng tiền hỗ 
trợ, phụ cấp cho cán bộ bán 
chuyên trách đang làm việc 
tại thôn, xã; hiện nay giá xăng, 
dầu đang ở mức tăng cao, 
Nhà nước và các bộ, ngành 
liên quan cần có phương án 
điều chỉnh giá nhiên liệu phù 
hợp; nâng mức hỗ trợ tiền cho 
người dân nhận khoán quản 
lý và bảo vệ rừng; tỉnh sớm 
đầu tư xây dựng hệ thống 
nước sạch phục vụ nhu cầu 
người dân và sửa chữa các 
công trình nước sạch và giao 
thông trên địa bàn; nâng mức 
thực hiện chế độ, chính sách 
cho người có công với cách 
mạng; nâng mức cho vay sản 
xuất - kinh doanh cho đồng 
bào vùng đặc biệt khó khăn, 
hạ lãi suất tương đương mức 
vay hộ nghèo…

Phó Trưởng đoàn ĐBQH 
tỉnh Lý Tiết Hạnh cũng đã 
giải đáp những ý kiến, kiến 
nghị của cử tri thuộc thẩm 
quyền; đối với những ý kiến, 
kiến nghị liên quan đến chủ 
trương, chính sách thuộc 
thẩm quyền của Trung ương, 
đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu 
đầy đủ để phản ánh tới Quốc 
hội, Chính phủ, các bộ, ngành 
Trung ương, tỉnh xem xét, 
giải quyết.
lĐBQH Nguyễn Văn Cảnh 

tiếp xúc cử tri xã Ân Đức, huyện 
Hoài Ân.

Cử tri xã Ân Đức đã đề 
xuất, kiến nghị cần có hướng 
dẫn cụ thể để thực hiện chế 
độ đối với lực lượng thanh 
niên xung phong bị địch bắt 
tù đày nay không còn hồ sơ 
gốc; xem xét nâng mức chi hỗ 
trợ thờ cúng liệt sĩ; mở rộng, 
nâng cấp tỉnh lộ 630 đoạn qua 
địa bàn xã; có biện pháp bình 
ổn giá phân bón trong vụ sản 
xuất Hè Thu; hỗ trợ vắc xin 
tiêm phòng ngừa dịch tả heo 
Châu Phi; kéo dài thời gian 
cho thuê đất đối với đất nông 
nghiệp trồng cây ăn quả; xây 
dựng, nhân rộng các mô hình 
sản xuất lúa có năng suất và 
chất lượng cao…

ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh 
đã ghi nhận, giải đáp một 
số ý kiến thuộc thẩm quyền; 
đồng thời tiếp thu, tổng hợp 
đầy đủ các ý kiến, kiến nghị 
liên quan đến các chủ trương, 
chính sách thuộc thẩm quyền 
của Trung ương để phản ánh 
đến Quốc hội, Chính phủ, các 
bộ, ngành liên quan tại kỳ họp 
Quốc hội sắp đến.

Dịp này, ĐBQH Nguyễn 
Văn Cảnh tặng 20 suất quà 
(mỗi suất 1 triệu đồng) cho 
học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn ở xã Ân Đức và xã Ân 
Tường Tây, huyện Hoài Ân.

NGUYỄN MUỘI - 
CHƯƠNG HIẾU - NGUYỄN HÂN

Phải đảm bảo an toàn và quảng 
bá hiệu quả cho du lịch Bình Định

(BĐ) - Đó là chỉ đạo của 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang trong buổi làm việc 
với Ban tổ chức VnExpress 
Marathon Quy Nhơn 2022 
cùng đại diện các sở, ngành 
liên quan vào chiều 6.5.

Thông tin từ Ban tổ chức 
VnExpress Marathon Quy 
Nhơn 2022 cho biết, đến nay 
đã có hơn 8.500 người đăng ký 
tham dự giải và sẽ chốt danh 
sách khoảng 9.500 người (gần 
gấp đôi so với số người tham 
gia giải năm 2020) để đảm bảo 
các điều kiện thi đấu. Ban tổ 
chức cũng đã đóng cổng đăng 
ký 2 cự ly 5 km và 10 km. 
Năm nay, Ban tổ chức bố trí 
2 cổng Xuất phát và Về đích 
riêng biệt, nhằm tránh sự va 
chạm giữa các runner ở các 
cự ly khác nhau. Bên cạnh đó, 
đường chạy ở các cự ly cũng 
được thay đổi so với các giải 
năm 2019 và 2020, tạo sự mới 
mẻ cho VĐV. Giờ xuất phát nội 
dung 42 km sẽ từ 3 giờ - 3 giờ 
15 phút ngày 12.6, nhằm giúp 
các VĐV có được thành tích tốt 
nhất, không bị ảnh hưởng bởi 
nắng nóng. Ngoài ngày chạy 
chính thức, giải lần này cũng 
có thêm nội dung dành cho 
trẻ em lứa tuổi từ 6 - 10 vào  
chiều 11.6.

Đặc biệt, trước khi giải diễn 
ra, Ban tổ chức sẽ mời thành 
viên Liên đoàn Điền kinh thế 
giới (IAAF) kiểm tra đường 
chạy để công nhận đạt tiêu 

chuẩn của IAAF. Các runner 
tham gia tranh tài ngày 12.6 
tới, có thể sử dụng thành tích 
tại VnExpress Marathon Quy 
Nhơn 2022 làm một phần tiêu 
chí để đăng ký dự những giải 
marathon lớn trên thế giới như 
Boston Marathon, Chicago 
Marathon hay New York City 
Marathon.

Phát biểu kết luận buổi 
làm việc, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng: 
“Đây là cơ hội để quảng bá cho 
du lịch Bình Định, vì vậy, các 
sở, ngành tùy theo chức năng 
nhiệm vụ của mình cần phối 
hợp chặt chẽ với Ban tổ chức để 
tạo điều kiện tốt nhất cho giải 
diễn ra thành công, an toàn. 
Trong đó, phải đảm bảo công 
tác ANTT, an toàn vệ sinh thực 
phẩm; lưu ý điều kiện lưu trú, 
di chuyển cho VĐV; tổ chức 
phân luồng giao thông hợp 
lý; sửa chữa các đoạn đường 
xuống cấp; tăng cường tuyên 
truyền, quảng bá bằng nhiều 
hình thức… Về phía Ban tổ 
chức, cần cung cấp kế hoạch 
chi tiết, cụ thể về các công việc 
liên quan để các sở, ngành phối 
hợp thực hiện đạt kết quả tốt”. 

Ngay trong sáng 7.5, Ban tổ 
chức cùng đại diện lãnh đạo một 
số sở, ngành sẽ tiến hành khảo 
sát đường chạy để lên phương 
án cụ thể, đảm bảo công tác an 
ninh, y tế, tạo điều kiện thuận 
lợi cho VĐV trong suốt thời gian 
diễn ra giải.           HOÀNG QUÂN

Triển khai đề án phát triển nguồn 
nhân lực chuyển đổi số quốc gia

(BĐ) - Ngày 4.5, UBND tỉnh 
ban hành kế hoạch triển khai 
Đề án “Nâng cao nhận thức, 
phổ cập kỹ năng và phát triển 
nguồn nhân lực chuyển đổi số 
quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030” trên địa 
bàn tỉnh, với 3 nhóm nhiệm vụ: 
Nâng cao nhận thức về chuyển 
đổi số, phổ cập kỹ năng về 
chuyển đổi số và phát triển 
nguồn nhân lực chuyển đổi số.  

Ở nhóm nhiệm vụ nâng cao 
nhận thức về chuyển đổi số, có 8 
nội dung: Xây dựng chiến dịch 
truyền thông về chuyển đổi số 
trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, mạng xã hội, trên 
các cổng/trang thông tin điện 
tử của các cơ quan, đơn vị; xây 
dựng các chuyên mục, chuyên 
trang về chuyển đổi số; tổ chức 
các hội nghị, hội thảo, tọa đàm 
về sản phẩm số, giải pháp số, 
các thành tựu về chuyển đổi số; 
tổ chức sản xuất các nội dung 
chuyên biệt về tiềm năng, thế 
mạnh và các thành tựu của tỉnh 
trong chuyển đổi số, ứng dụng 
công nghệ số…

Với nhóm các nhiệm vụ về 
phổ cập kỹ năng về chuyển đổi 
số có 2 nội dung: Tổ chức đào 
tạo, đào tạo lại, đào tạo ngắn 
hạn, bồi dưỡng, tập huấn về 
chuyển đổi số, kỹ năng số cho 
cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động làm việc trong 

các cơ quan từ tỉnh đến cấp xã, 
trong tổ chức, DN trên địa bàn 
và tổ chức phổ cập kỹ năng số 
cho người dân qua nền tảng 
học trực tuyến mở đại trà.

Nhóm các nhiệm vụ về phát 
triển nguồn nhân lực chuyển 
đổi số có 4 nội dung: Tổ chức 
các khóa đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn về chuyển đổi số, 
công nghệ số cho đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm 
công tác tham mưu chuyển đổi 
số trong các cơ quan nhà nước 
từ tỉnh đến cấp xã. Đào tạo, bồi 
dưỡng tối thiểu 20 chuyên gia 
chuyển đổi số được cập nhật 
những kiến thức, kỹ năng mới 
nhất về chuyển đổi số, công 
nghệ số. Hình thành mạng 
lưới chuyên gia chuyển đổi số 
của tỉnh. Phối hợp triển khai 
chương trình “Học từ làm việc 
thực tế” để xây dựng chương 
trình đào tạo nguồn nhân lực 
theo yêu cầu thực tế và đặt 
hàng của DN và tổ chức đào 
tạo giáo viên dạy các hoạt động 
giáo dục liên quan đến tin học, 
khoa học tự nhiên, khoa học 
xã hội, công nghệ, kỹ thuật và 
nghệ thuật trong các cơ sở giáo 
dục từ tiểu học đến THPT về 
phương pháp STEM/STEAM; 
tổ chức triển khai chương trình 
STEM/STEAM trong giáo dục 
phổ thông.

TRỌNG LỢI

Giao lưu trực tuyến về kỳ thi tốt nghiệp THPT, 
tuyển sinh vào lớp 10

(BĐ) - Sáng 6.5, Sở GD&ĐT 
phối hợp với Văn phòng UBND 
tỉnh tổ chức giao lưu trực tuyến 
trên Cổng thông tin điện tử 
tỉnh (binhdinh.gov.vn) về kỳ 
thi tốt nghiệp THPT, tuyển 
sinh đại học năm 2022, tuyển 
sinh vào lớp 10 THPT năm học 
2022 - 2023. 

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Nguyễn Đình Hùng cho hay, 
kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển 
sinh đại học và tuyển sinh vào 
lớp 10 năm nay cơ bản không 
có nhiều thay đổi về công tác 
tổ chức thực hiện, nhằm tạo 
thuận lợi nhất cho các thí sinh 
tham gia kỳ thi. Tuy nhiên, 

vẫn có một số điều chỉnh thí 
sinh cần lưu ý về đăng ký dự 
thi trực tuyến, cách thức xét 
tuyển đại học, cao đẳng; đăng 
ký nguyện vọng; quy định về 
tuyển sinh vào lớp 10.

Tại buổi giao lưu, Ban tổ 
chức đã tiếp nhận và trả lời 
47 câu hỏi xoay quanh những 
điểm mới, điều chỉnh của kỳ 
thi tốt nghiệp THPT; những 
lưu ý đối với thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT năm trước muốn 
tham dự kỳ thi năm nay để xét 
tuyển đại học; cách thức xét 
tuyển đại học, cao đẳng năm 
nay; cách đăng ký nguyện 
vọng xét tuyển; quy chế thi 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT; 
những đối tượng được tuyển 
thẳng vào lớp 10; cộng điểm 
ưu tiên; phân bổ đề thi.

Năm học 2021 - 2022 bị ảnh 
hưởng bởi diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh Covid-19, nhiều 
câu hỏi đề cập đến việc hướng 
dẫn học sinh ôn tập, cấu trúc 
đề thi, mức độ phân loại… 
Đại diện Sở GD&ĐT cho hay, 
kiến thức đề thi tuyển sinh lớp 
10 THPT và tốt nghiệp THPT 
năm 2022 chủ yếu nằm trong 
chương trình lớp 9, lớp 12 và 
không ra đề trong nội dung 
phần giảm tải do ảnh hưởng 
dịch Covid-19.      MAI HOÀNG
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Bình Định

THỰC HIỆN GPMB DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025:

Cần sớm ban hành khung chính sách bồi thường
Để kịp tiến độ Thủ tướng Chính phủ đề ra, các sở, ngành, địa phương của tỉnh đang ráo riết triển khai 

công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 
2021 - 2025. Song đến nay, Bộ  GTVT vẫn chưa ban hành khung chính sách bồi thường và văn bản hướng dẫn 
cụ thể về thẩm quyền chỉ định thầu các gói phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù giải 
phóng mặt bằng.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm (thứ ba từ trái sang) kiểm tra việc điều chỉnh tuyến hướng tại huyện Tây Sơn. Ảnh: H. YẾN

Dự án xây dựng đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông, 
giai đoạn 2021- 2025 (viết tắt 
là Dự án) phần đi qua địa bàn 
tỉnh Bình Định dài hơn 118 km, 
gồm 3 dự án thành phần theo 
từng đoạn tuyến: Quảng Ngãi- 
Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy 
Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh. 

Theo báo cáo của Sở GTVT 
cuối tháng 4.2022, qua rà soát, 
tổng diện tích đất cần thu hồi 
phục vụ Dự án là hơn 1.670 ha, 
với gần 1.500 hộ dân bị ảnh 
hưởng, phải bố trí tái định cư. 
Chủ đầu tư mới bàn giao hồ 
sơ, cọc giải phóng mặt bằng 
(GPMB) cho các địa phương 
chừng 19 km trong tổng số 
118 km. Đặc biệt, đến nay 
Bộ GTVT vẫn chưa công bố 
khung chính sách đền bù nên 
chưa thể thực hiện các bước 
tiếp theo để GPMB. 

Hiện các sở, ngành đã hoàn 
thành rà soát vị trí, quy mô bố 
trí tái định cư, bãi đổ thải vật 
liệu phục vụ Dự án. Theo thống 
kê, Dự án cần 13,66 triệu m3 đất 
san lấp, 1,739 triệu m3 cát xây 
dựng và 2,95 triệu m3 đá xây 
dựng. Liên quan vấn đề này, 
ông Trần Đình Chương, Phó 
Giám đốc Sở TN&MT, cho 
biết: “Bộ GTVT chỉ đạo Ban 
quản lý dự án (QLDA) 85 và 
Ban QLDA 2 tăng cường trách 
nhiệm, xâu chuỗi đầu mối 
tránh gây phiền hà, khó khăn 
cho sở, ngành. Chúng tôi cam 
đoan cung cấp đủ vật liệu cho 
chủ đầu tư. Sở TN&MT yêu 
cầu các DN ký cam kết cung 
cấp vật liệu đúng giá, chất 
lượng. DN nào vi phạm sẽ bị 

thu hồi giấy phép. Tuy nhiên, 
đổi lại chủ đầu tư phải đảm 
bảo thanh toán đúng tiến độ”. 

Tương tự, ông Trần Viết 
Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng, 
đề nghị: “Các ban QLDA tổng 
hợp báo cáo một số mỏ vật 
liệu mới để Sở báo cáo Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ. Chủ đầu 
tư phải thẩm định các mỏ, 
bãi thải bằng con số cụ thể để 
địa phương làm việc. Sở Xây 
dựng đảm bảo công bố chỉ số 
giá xây dựng hằng tháng để 
áp dụng cho gói thầu, dự án 

thành phần ở tỉnh. Chỉ số giá 
xây dựng đảm bảo phù hợp 
yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn 
kỹ thuật, điều kiện và tiến độ 
thi công xây dựng, khả năng 
cung ứng và mặt bằng giá thị 
trường, phản ánh đúng mức 
độ biến động giá xây dựng 
trên thị trường ở tỉnh. Tuy 
nhiên, Dự án có phần liên 
quan đến 2 tỉnh Phú Yên và 
Quảng Ngãi, vì thế rất cần 
chủ đầu tư phối hợp sao cho 
thống nhất, tránh bất cập  
xảy ra”. 

Đặc biệt, UBND tỉnh nhiều 
lần kiến nghị Bộ GTVT sớm 
phê duyệt khung chính sách 
bồi thường, GPMB và tái định 
cư phục vụ dự án; sớm có văn 
bản hướng dẫn cụ thể về thẩm 
quyền chỉ định thầu đối với 
gói thầu phục vụ di dời hạ 
tầng kỹ thuật, gói thầu thực 
hiện đền bù, GPMB và tái định 
cư của dự án. Thiếu hành lang 
chính sách như trên, rất khó 
triển khai các bước tiếp theo.

Về vấn đề này, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 

Công Hoàng cho biết: “Nếu 
Bộ GTVT không sớm thực 
hiện các kiến nghị sẽ gây 
khó khăn cho sở, ngành, địa 
phương trong việc đảm bảo 
đúng tiến độ. Thiếu hành lang 
chính sách, tỉnh khó hoàn 
thành nhiệm vụ bàn giao 70% 
diện tích mặt bằng của các gói 
thầu xây lắp để có thể khởi 
công trước ngày 20.11 và bàn 
giao toàn bộ diện tích còn lại 
trong quý I/2023”. 

Trong Nghị quyết 18 và 
44/2022/QH15, Chính phủ 
cho phép Bộ trưởng GTVT 
và người có thẩm quyền được 
áp dụng hình thức chỉ định 
thầu trong năm 2022 và năm 
2023 đối với các gói thầu tư 
vấn, di dời hạ tầng kỹ thuật, 
đền bù, GPMB và tái định 
cư; kèm theo yêu cầu tiết 
kiệm tối thiểu 5% giá trị dự 
toán (không bao gồm chi phí 
dự phòng). Liên quan đến 
các điều kiện đặc biệt này, 
ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ 
trưởng Bộ GTVT, cho biết: 
“Thủ tướng Chính phủ cho 
phép triển khai đồng thời các 
thủ tục để rút ngắn thời gian 
thực hiện các công việc, đảm 
bảo tiến độ triển khai dự án. 
Bộ GTVT được giao tổ chức 
lập, thẩm tra, thẩm định, 
quyết định phê duyệt 12 dự 
án thành phần, hoàn thành 
trước ngày 30.6.2022 và thực 
hiện các công việc tiếp theo 
đảm bảo khởi công trước 
ngày 31.12.2022; triển khai 
thi công đồng loạt trước ngày 
31.3.2023. Bộ GTVT ghi nhận 
và làm việc với Bộ TN&MT 
để sớm đưa ra khung chính 
sách và văn bản thẩm định 
chỉ định thầu các phần việc 
tại địa phương, giúp thuận 
tiện thực hiện dự án đúng 
tiến độ đề ra. 

HẢI YẾN 

Quán triệt, triển khai các nội dung mới trong công tác xây dựng Đảng 
(BĐ) - Ngày 6.5, Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối DN tỉnh tổ chức Hội 
nghị triển khai thực hiện Kết luận số 21-
KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XIII; Chuyên đề 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. 
Tham dự Hội nghị có gần 120 cán bộ 
chủ chốt của Đảng ủy Khối DN tỉnh.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã 
quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII 
và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết 
ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, 
đảng viên suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”.
Cùng với đó là quán triệt Chuyên 

đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, 
đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới”.                                            M.L

l Sáng 6.5, huyện Hoài Ân tổ chức 
Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 
2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - 
Lan tỏa hành động nhân ái”. Tại lễ phát 
động, Hội CTĐ huyện tặng 7 xe đạp cho 
học sinh nghèo, 10 suất quà cho bệnh 
nhân nghèo, hỗ trợ sinh kế cho 1 hộ mới 
thoát nghèo và một số trang thiết bị 
phòng, chống dịch Covid-19 cho TTYT 
huyện, tổng trị giá trên 70 triệu đồng.

TỐNG BÌNH
l Ngày 6.5, tại hội trường UBND 

huyện Tây Sơn, Hội Thiện nguyện  
SAP-VN phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em 
tỉnh Bình Định (thuộc Sở LĐ-TB&XH) và 
Phòng LĐ-TB&XH huyện tổ chức tặng 20 
chiếc xe đạp và 200 quyển vở cho trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã 
Tây Xuân, Bình Tân, Bình Thuận và Vĩnh An. 

VĂN PHONG
l Ngày 6.5, BHXH huyện Tây Sơn 

phối hợp với Hội LHPN xã Tây Vinh tổ 
chức hội nghị tuyên truyền về chế độ chính 
sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình 
cho 50 hội viên phụ nữ xã Tây Vinh. 

V. PHONG

Chiều 6.5, LĐLĐ TP Quy Nhơn 
tổ chức Lễ phát động “Tháng Công 
nhân” và biểu dương công nhân, viên 
chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu 
năm 2022.

Lễ phát động là khởi đầu của chuỗi 
hoạt động hưởng ứng “Tháng Công 
nhân” của các cấp công đoàn thành 
phố; thông qua các hoạt động nhằm 
tăng cường đoàn kết giai cấp, phát 

huy vai trò tiên phong, năng lực sáng 
tạo của CNVCLĐ trong thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, 
DN, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ 
thống chính trị và xã hội trong chăm lo 
xây dựng giai cấp công nhân hiện đại,  
lớn mạnh. 

Tại  buổi  lễ ,  Ban Thường vụ 
LĐLĐ TP Quy Nhơn đã biểu dương  

50 CNVCLĐ tiêu biểu trên các lĩnh 
vực trực tiếp lao động, công tác đã 
góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ của cơ quan, đơn vị, DN. Đồng 
thời, trao hỗ trợ 114 suất quà với 
tổng trị giá khoảng 88 triệu đồng cho 
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong 
thời gian qua.  

ĐẶNG VIỆT

TIN VẮN

LĐLĐ TP QUY NHƠN:

Phát động Tháng công nhân và biểu dương CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022
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Gửi đơn tới Báo Bình Định, 
các ông, bà Nguyễn Văn Hải, 
Phan Thị Kim Thoa, Huỳnh 
Thị Quý (cùng ở khu phố Vân 
Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện 
Tuy Phước), trình bày: 3 hộ có 
3 lô đất liền kề tại khu phố Vân 
Hội 2, số hiệu lần lượt là 83, 84, 
85; mỗi lô có diện tích 106 m2. 
Các lô đất có nguồn gốc do Nhà 
nước bán thanh lý cho 3 hộ vào 
năm 1993. 

Sau đó, 3 hộ tiến hành xây 
dựng nhà ở trên từng lô đất; 
mỗi căn có hiện trạng dài  
17 m và rộng 5,3 m. Riêng 
phần diện tích còn lại tại mỗi 
lô đất (dài 3 m, rộng 5,3 m),  
3 hộ để trống và lắp đặt hầm 
rút bên dưới để xử lý nước thải.

Năm 2007, hộ ông Hải, bà 
Thoa, bà Quý làm thủ tục đề 
nghị ngành chức năng cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất 
(sổ đỏ) cho các lô đất đã mua thì 
phát hiện phần diện tích họ để 
trống phía sau nhà đã bị UBND 
huyện Tuy Phước cấp cho bà 
Nguyễn Thị Hằng (ở cùng địa 
phương). Từ đó đến nay, các 
hộ dân “gõ cửa” nhiều cơ quan 
chức năng từ huyện, đến tỉnh 
và Trung ương đề nghị xử lý, 
trả lại phần đất đã “cấp nhầm” 
cho bà Hằng nhưng chưa có kết 
quả mong muốn.

Qua tìm hiểu được biết, bà 
Hằng có thửa đất số 358, tờ bản 
đồ số 11 (thuộc khu phố Vân 
Hội 2; nằm liền kề phía sau các 
lô đất và nhà của ông Hải, bà 
Thoa, bà Quý). Thửa đất này bà 
Hằng được chia thừa kế theo 
quyết định tại bản án số 59/
DSPT ngày 21.4.2006 của TAND 
tỉnh Bình Định (BA 59); đến 
năm 2007, UBND huyện Tuy 
Phước cấp sổ đỏ cho bà Hằng.

Theo UBND huyện Tuy 
Phước, việc cấp sổ đỏ cho bà 
Hằng được thực hiện đúng quy 
định của pháp luật, căn cứ vào 

Bỗng dưng mất đất

Phần diện tích đất hộ ông Hải để trống sau khi xây dựng nhà ở và lắp đặt hầm rút bên dưới; công trình được xây dựng từ  
năm 1993.                                                                                                                                                                                                                                                    Ảnh: V.L

Tạm giữ hình sự 
đối tượng chứa 
chấp sử dụng 
ma túy

Ngày 6.5, CA huyện Phù 
Mỹ cho biết đã tạm giữ hình sự 
Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2000, 
ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) 
vì hành vi chứa chấp sử dụng 
trái phép chất ma túy. 

Trước đó, ngày 3.5, CA 
huyện Phù Mỹ đã bắt quả tang 
Hùng cùng Nguyễn Hoàng 
Trung (SN 1996, ở cùng địa 
phương) đang sử dụng trái 
phép chất ma túy tại nhà 
Hùng. Mở rộng điều tra, cơ 
quan CA phát hiện ngày 1.5, 
2 đối tượng Trần Văn Trí (SN 
1990, ở thị trấn Bình Dương) 
và Nguyễn Như Ý (SN 1994, 
ở xã Mỹ Phong) cũng đã sử 
dụng ma túy trái phép tại nhà 
Nguyễn Mạnh Hùng. 

Vụ việc đang được CA 
huyện Phù Mỹ tiếp tục điều 
tra, làm rõ.

N.GIANG

BA 59 và sơ đồ kèm theo bản án. 
Tuy nhiên, ông Hải, bà Thoa, 
bà Quý không đồng tình với lý 
giải này.

Bởi BA 59 nêu rõ “phần đất 
còn lại chia cho bà Nguyễn Thị 
Hằng, cụ thể từ sát vách nhà 
bếp bà Hằng rộng 5 m kéo 
thẳng ra hết phần đất phía sau 
68,2 m…”. Trong khi đó, sơ đồ 
kèm theo vẽ không đúng nội 
dung BA 59 đã tuyên; cụ thể, 
phần đất chia cho bà Hằng có 
đoạn rộng tới 8,5 m (thừa 3 m 
so với nội dung bản án).

Ông Hải cho rằng: “Phần đất 
thừa ra theo sơ đồ vẽ kèm BA 59 
chính là diện tích đất mà 3 hộ 
chúng tôi để trống khi xây dựng 
nhà vào năm 1993. Bản án tuyên 
một đằng, sơ đồ vẽ một nẻo 
nhưng UBND huyện Tuy Phước 

lại căn cứ vào sơ đồ để cấp sổ đỏ 
cho bà Hằng. UBND huyện Tuy 
Phước cấp sổ đỏ nhưng không 
xác định giới cận với các hộ có 
đất liền kề đã dẫn tới cấp chồng 
lấn diện tích; ảnh hưởng đến 
quyền lợi của 3 hộ chúng tôi. 
Các cấp, các ngành cần xem xét 
lại toàn bộ quá trình cấp sổ đỏ 
cho bà Hằng để giải quyết dứt 
điểm vụ việc”.

Tại thông báo số 49/2019/
TB-TA ngày 18.4.2019, TAND 
Cấp cao tại Đà Nẵng cũng xác 
định: “Sơ đồ kèm theo không 
đúng với nội dung đã tuyên tại 
phần quyết định của BA 59. Chi 
cục Thi hành án dân sự huyện 
Tuy Phước thi hành án theo nội 
dung quyết định của BA 59 là 
rộng 5 m kéo thẳng ra hết phần 
đất phía sau 68,2 m; không thi 

hành án theo sơ đồ kèm BA 
59, người được thi hành án (bà 
Hằng) không khiếu nại”. Từ đây 
có thể thấy, phần quyết định  
BA 59 đã tuyên và sơ đồ kèm 
theo bản án này có sự “lệch 
pha”. Thế nhưng, khi thực 
hiện các thủ tục cấp sổ đỏ cho 
bà Hằng, ngành chức năng của 
huyện Tuy Phước lại căn cứ vào 
sơ đồ “lệch pha” này mà không 
làm rõ tại sao như vậy.

Hệ quả, 3 hộ bị mất đất và 
kể cả người được cấp sổ đỏ có 
thêm diện tích đất của người 
khác phải khiếu nại nhiều nơi 
trong thời gian dài để được bảo 
vệ quyền lợi chính đáng. Đến 
nay, đã 22 năm trôi qua, những 
người liên quan vẫn tiếp tục 
hành trình khiếu nại.   

                                 VĂN LỰC

Giật điện thoại 
từ tay trẻ em

CA huyện Tuy Phước cho 
biết đang tập trung điều tra, 
làm rõ vụ cướp giật điện thoại 
xảy ra tại quán Thái Hào (ở xã 
Phước Lộc, huyện Tuy Phước). 

Tối 4.5, trong lúc liên hoan 
với gia đình tại quán, chị Lê 
Thị Thủy Trang (SN 1992, ở 
phường Bình Định, TX An 
Nhơn) đã đưa điện thoại 
Iphone 13 Pro Max vừa mới 
mua trị giá 33 triệu đồng cho 
con trai 3 tuổi chơi game. Cháu 
bé cầm điện thoại ra ngoài 
vườn phía sau quán chơi thì bị 
một thanh niên giật điện thoại 
bỏ chạy. Khi gia đình phát 
hiện, truy hô thì đối tượng đã 
chạy ra khỏi quán.

T.LONG

Đâm người  
vì mâu thuẫn  
 mua bán đất

Ngày 5.5, CA huyện Tây 
Sơn đã triệu tập Nguyễn Văn 
Xáo (SN 1974, ở xã Bình Hòa, 
huyện Tây Sơn) để làm rõ hành 
vi cố ý gây thương tích. 

Trước đó, khoảng 9 giờ 
ngày 4.5, Xáo và chị Phan Thị 
Mỹ Hồng (SN 1984, ở xã Bình 
Thành, huyện Tây Sơn) thương 
lượng mua bán một thửa đất tại 
xã Bình Hòa. Trong quá trình 
thương lượng, hai bên xảy 
ra mâu thuẫn, Xáo đã dùng 
dao phay đâm một nhát vào 
bụng chị Hồng làm nạn nhân 
bị thương, phải cấp cứu tại  
BVĐK tỉnh. 

Vụ việc đang được CA 
huyện Tây Sơn điều tra, làm rõ. 

N.G

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC

Chiều 6.5, CA TX Hoài Nhơn 
cho biết đang tạm giữ hình sự  
2 đối tượng là Trần Quốc Bảo 
(SN 2003) và Trần Chân Si (SN 
2000, cùng ở xã Hoài Châu,  
TX Hoài Nhơn) về hành vi mua 
bán trái phép chất ma túy. 

Qua công tác nắm tình 
hình, các trinh sát Đội CSĐT 
tội phạm ma túy (CA TX Hoài 
Nhơn) nhận thấy nổi lên đối 
tượng Trần Chân Si, làm việc 
tại một quán bar ở TP Quy 
Nhơn mới về địa phương, có 
nhiều mối quan hệ phức tạp 
với số đối tượng sử dụng ma 
túy trên địa bàn; bất minh về 
thời gian sinh hoạt, điều kiện 
kinh tế. Do đó, Đội tiến hành 
tập trung xác minh làm rõ. 

Sau hơn 1 tháng kiên trì áp 
dụng các biện pháp nghiệp vụ, 
xác định Si có nhiều chân rết 
xung quanh để phục vụ cho 
việc cung cấp, vận chuyển 
ma túy cho các đối tượng sử 
dụng ma túy trên địa bàn. Mặt 

Triệt phá vụ án ma túy lớn tại TX Hoài Nhơn

khác, đối tượng rất cảnh giác 
với người lạ, sử dụng thủ đoạn 
hết sức tinh vi, không giữ ma 
túy trên người mà cất giấu ở 
những nơi khó phát hiện; mỗi 
lần giao - nhận ma túy đều sử 
dụng các ám tín hiệu đã quy 
ước với nhau để xác định người 
mua bán ma túy…

Xác định tối 5.5, đối tượng 
sẽ tổ chức phân chia ma túy, 

phân công chân rết để giao bán 
ma túy, Đội đã tổ chức triển 
khai kế hoạch triệt xoá, bắt giữ 
đối tượng. 

Kiên trì mật phục, đến  
23 giờ 45 phút tối 5.5, tổ công tác 
thứ nhất phát hiện Trần Quốc 
Bảo đang điều khiển mô tô lưu 
thông trên đường bê tông thôn 
Tân An (xã Hoài Châu) có biểu 
hiện nghi vấn liên quan đến  

ma túy; khống chế, kiểm tra, 
phát hiện đối tượng đang 
tàng trữ 10 viên ma túy tổng 
hợp (thuốc lắc) có khối lượng  
3,0616 g và 2 gói ma túy Ketamin 
có khối lượng 1,7076 g được cất 
giấu trong bao thuốc lá. 

Trên cơ sở các tài liệu thu 
thập được, tổ công tác thứ 2 
tiến hành áp sát khu vực nơi 
Si đang ẩn nấp, khống chế đối 
tượng, phát hiện y đang cất giấu  
36 viên ma túy tổng hợp (thuốc 
lắc) có khối lượng 12,3164 g và 
10 gói ma túy Ketamin có khối 
lượng 31,305 g. 

Tiếp tục đấu tranh mở rộng 
vụ án, Si khai nhận số ma túy 
trên là của y mua về để sử dụng 
và bán cho người khác. 

Đây là vụ án có số lượng 
ma túy thu giữ lớn nhất từ 
trước đến nay trên địa bàn  
TX Hoài Nhơn, gồm 15,378 g 
ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và  
32,8382 g ma túy Ketamin.

T.LONG

Đối tượng Trần Quốc Bảo tại cơ quan CA.                                                                             Ảnh: T.L
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Bình Định

Dự án Giải quyết ngập lụt đô thị 
thông qua các sáng kiến cộng đồng và đa 
thành phần tại Việt Nam (viết tắt là Dự 
án) do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa 
Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Quỹ châu 
Á (The Asia Foundation - TAF) tại Việt 
Nam. Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam - chi nhánh tại Đà Nẵng 
(VCCI Đà Nẵng) là đơn vị quản lý, điều 
phối triển khai dự án từ tháng 4.2022 và 
đến tháng 2.2023. Hai dự án thành phần 
bao gồm: Cải thiện hiệu quả công tác 
cảnh báo sớm và nâng cao năng lực ứng 
phó với lũ lụt cho cộng đồng và DN tại 
TP Quy Nhơn; nâng cao khả năng chống 
chịu với ngập lụt có sự tham gia của DN 
và cộng đồng tại phường Nhơn Bình.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng các biển 
cảnh báo lũ, điều chỉnh nội dung các bản 
tin cảnh báo khẩn cấp ở nhiều khu vực tại 
phường Nhơn Bình để người dân và DN 
dễ nhận biết; lắp đặt loa phát thanh tại 
các khu dân cư; tổ chức các lớp tập huấn 
và tăng cường hoạt động truyền thông 
để nâng cao năng lực phòng, chống tình 
trạng ngập lụt. Cùng với đó, tiếp tục duy 
trì các hình thức truyền thông truyền 
thống, dự án bổ sung thêm hình thức 
truyền thông cảnh báo lũ sớm bằng tin 
nhắn qua điện thoại thông minh, qua các 
nhóm Zalo và Facebook để người dân và 
DN tiếp nhận thông tin nhanh, từ đó chủ 
động phòng, chống ngập lụt. 

Dự án cũng sẽ tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền nâng cao nhận thức về 
quản lý rủi ro ngập lụt cộng đồng và 
quản lý rác thải tại các khu dân cư và 
tại CCN Nhơn Bình. Bên cạnh đó, đầu 
tư nạo vét kênh mương thoát nước, 
khơi thông dòng chảy và cải thiện cảnh 
quan các tuyến kênh tại địa phương; 
xây dựng và duy trì cơ chế đồng quản 
lý các tuyến kênh có sự tham gia của 
DN tại CCN Nhơn Bình, chính quyền 
địa phương, người dân cùng một số hội 
đoàn thể… 

Theo ông Nguyễn Tiến Quang, Giám 
đốc VCCI Đà Nẵng, Trưởng Ban quản 
lý Dự án, đây là những vấn đề đã được 
ngành chức năng, chính quyền địa 

Tăng năng lực phòng, chống 
ngập lụt cho Quy Nhơn  

Cuối tháng 4 vừa qua, Dự án Giải quyết ngập lụt đô thị thông qua các sáng kiến cộng đồng và đa thành 
phần tại Việt Nam đã chính thức khởi động với 2 dự án thành phần, được kỳ vọng nâng cao năng lực phòng, 
chống ngập lụt cho cộng đồng DN và người dân thành phố.

phương và cộng đồng DN quan tâm, 
đề xuất dự án hỗ trợ giải quyết. VCCI Đà 
Nẵng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành 
chức năng, chính quyền địa phương 
thực hiện tốt dự án.

Sở TN&MT là một trong những đơn 
vị tích cực phối hợp, hỗ trợ VCCI Đà 
Nẵng khảo sát thực tế, xây dựng và 
triển khai các hoạt động của dự án. Ông 
Huỳnh Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở 
TN&MT, cho biết: Nhơn Bình là một 
trong những địa phương bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng do ngập lụt. Dự báo, tình 
trạng ngập lụt ở địa phương này còn 
tiếp diễn với nhiều mức độ khác nhau. 
Vì vậy, cần thiết phải cung cấp thông 
tin và cảnh báo kịp thời, kết hợp trang 
bị cho người dân và cộng đồng DN tại 
CCN Nhơn Bình phương án phòng, ứng 
phó phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tăng 
cường khả năng tiêu thoát nước tại khu 
vực Nhơn Bình. Tới đây, Sở TN&MT 
tiếp tục trao đổi, hỗ trợ VCCI Đà Nẵng 
thực hiện các hoạt động của dự án phù 
hợp, hiệu quả để làm cơ sở nhân rộng.  

Cộng đồng DN ở CCN Nhơn Bình 
cũng đặc biệt quan tâm đến dự án nói 
trên. Ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc 

Công ty Kinh doanh tổng hợp Vinacafe 
Quy Nhơn cho rằng, việc đầu tư nâng 
cấp, cải tạo hệ thống kênh thoát nước 
và hỗ trợ người dân cùng DN xây dựng 
phương án phòng, chống ngập lụt, đảm 
bảo an toàn tính mạng và tài sản là việc 
làm thiết thực. Phía DN sẽ tích cực đề 
xuất thêm các giải pháp nâng cao năng 
lực phòng, chống ngập lụt sát với thực 
tế tại DN, đồng thời hợp tác, hỗ trợ chủ 
đầu tư triển khai các hoạt động thuận 
lợi, hiệu quả nhất. 

Thống nhất với nội dung dự án cũng 
như cách thức tiếp cận của VCCI Đà 
Nẵng, UBND TP Quy Nhơn đã chỉ đạo 
Phòng Quản lý đô thị và Ban quản lý 
dịch vụ công ích của thành phố, chính 
quyền phường Nhơn Bình tham gia dự 
án. Ông Dương Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND TP Quy Nhơn, cho biết: Chúng 
tôi sẽ nâng cao trách nhiệm trong công 
tác phòng, chống tình trạng ngập lụt; hỗ 
trợ VCCI Đà Nẵng cải tạo hệ thống kênh 
thoát nước; xây dựng cơ chế đồng quản 
lý bảo vệ cơ sở hạ tầng; nâng cao năng 
lực quản lý rác thải tại nguồn, đảm bảo 
mục tiêu của dự án.    

                                      PHẠM TIẾN SỸ

Đại diện VCCI Đà Nẵng, TAF tại Việt Nam và các ngành chức năng của tỉnh, UBND TP Quy Nhơn ký văn 
bản ghi nhớ hợp tác thực hiện các dự án thành phần.                                                                             Ảnh: TIẾN SỸ

Với mô hình trồng cóc lấy đọt, lá, 
xen canh bí đỏ, gia đình anh Nguyễn 
Bảo Toàn ở thôn Long Hòa, xã An Hòa, 
huyện An Lão, có thêm thu nhập đáng 
kể và ổn định mỗi ngày.

Đầu năm 2021, anh Toàn mua 100 cây 
cóc Thái trồng lấy đọt, lá, xen canh với bí 
đỏ. Chỉ sau hơn nửa năm, cây cóc bắt đầu 
sum suê và gần 4 tháng qua, ngày nào 
cũng cho thu hoạch trên dưới 15 kg đọt, lá 
cóc để bán theo đơn đặt hàng của các nhà 
hàng tại TP Quy Nhơn (20.000 - 25.000 
đồng/kg)và 20 kg bí đỏ cung cấp cho các 
thương lái địa phương (5.000 đồng/kg). 

Cóc Thái dễ trồng, nhẹ công chăm 
sóc lại dễ thu hoạch do cây chỉ cao từ 
1 - 1,5m, cành nhánh sum suê, lượng 
đọt và lá khá nhiều. Hơn nữa, trồng để 
lấy đọt, lá nên cây cóc cũng không đòi 
hỏi kỹ thuật công phu... Giống bí đỏ mà 

Trồng cóc lấy đọt, lá, xen canh bí đỏ

anh Toàn xen canh là bí hồ lô, xuống 
giống xong chỉ 3 tháng sau đã có trái. 

Trồng xen canh nhưng 
cây vẫn phát triển tốt, 
cho thu hoạch trong 
thời gian dài.

Anh Toàn chia sẻ: 
Do không có nhiều đất 
nên tôi thuê 4 sào đất 
ruộng để cải tạo trồng 
hơn 100 cây cóc. Trồng 
lấy đọt, lá nên cần tán 
rộng, cây cách cây từ  
2 - 3 m, tận dụng những 
khoảnh trống, tôi xen 
canh bí đỏ. Mô hình 
kết hợp này giúp gia 
đình tôi có được thu 
nhập ổn định. Nhu cầu 
thị trường còn nhiều 

nên tôi sẽ thuê thêm đất để phát triển  
mô hình.                                DIỆP THỊ DIỆU

Anh Nguyễn Bảo Toàn có thêm thu nhập ổn định từ mô hình trồng 
cóc lấy đọt, lá, xen canh bí đỏ.                                                               Ảnh: D.T.D

 Chỉ sau hơn 1 tháng thực hiện dịch 
vụ nhổ đậu phụng bằng máy ở nhiều địa 
phương trong tỉnh, anh Phạm Văn Đạt, ở 
thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn 
(ảnh) lãi hơn 60 triệu đồng.

Để nhổ được cây đậu phụng, bảo 
đảm củ đậu nguyên vẹn cả chùm, anh 
Đạt sử dụng xe máy cày 26 mã lực kéo 
theo giàn thiết bị nhổ đậu phía sau, sau 
khi bật lên khỏi mặt đất, cây đậu phụng 
rũ sạch đất bám và được rải đều dọc theo 
lối xe qua. 

Ông Trần Văn Thanh ở thôn Thuận 
Ninh, xã Bình Tân, nhận xét: Gia đình tôi 
trồng 7 sào đậu phụng Đông Xuân, mùa 
thu hoạch đậu trùng với mùa lúa, ớt chín 
nên tìm lao động rất khó. Có dịch vụ nhổ 
đậu phụng bằng máy tôi thấy rất tiện - 
chỉ chừng 30 phút là xong 1 sào đậu, 
nhanh hơn nhổ thủ công nhiều lần, bụi 
đậu rải thành hàng rất tiện gom đống. 
Hơn nữa, cách thu hoạch này khiến đất 
canh tác coi như đã được làm cỏ, xới tơi, 
so với thuê lao động nhổ thủ công thì 
cách này lợi hơn nhiều.

Anh Phạm Văn Đạt kể, tôi đã nhổ 
được khoảng 500 sào đậu phụng ở các 
xã thuộc huyện Tây Sơn, Phù Cát, TX An 
Nhơn. Giá dịch vụ nhổ đậu phụng bằng 
máy bình quân là 250 nghìn đồng/sào, 
nếu ruộng đậu ở xa thì tùy theo khoảng 
cách, đất ruộng đậu dễ hay khó làm, tôi 
sẽ cộng thêm khoảng 50.000 - 100 nghìn 
đồng cho mỗi sào.       ĐÀO MINH TRUNG

Thu nhập khá từ  
dịch vụ nhổ đậu 
phụng bằng máy

Hưởng ứng Tuần lễ 
Quốc gia Nước sạch 
và vệ sinh môi trường 
năm 2022

Ngày 4.5, UBND tỉnh ban hành Công 
văn số 2349/UBND-KT về việc tổ chức 
hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch 
và vệ sinh môi trường năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở 
NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan tổ chức hưởng 
ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ 
sinh môi trường năm 2022 trang trọng, 
thiết thực và tiết kiệm, tránh hình thức, 
lãng phí, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các 
quy định của Chính phủ về an toàn và 
phòng, chống dịch Covid-19.

Các hoạt động chính hưởng ứng, 
gồm: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài 
liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn ở địa phương trong điều kiện đảm 
bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 theo quy định. Tổ chức các 
chiến dịch truyền thông theo hình thức 
trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm giáo dục 
nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của 
cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ 
gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân 
để nâng cao sức khỏe và phòng, chống 
dịch bệnh…                                          P.V
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Phác họa các không gian 
đô thị 

Trong kế hoạch thực hiện 
chương trình phát triển đô thị 
trên địa bàn huyện vừa triển 
khai năm 2022, Tây Sơn định 
hướng đô thị rõ ràng không 
gian vùng nội và ngoại thị. Cụ 
thể, đến năm 2025, đô thị Tây 
Sơn sẽ đạt chuẩn đô thị loại IV, 
khu vực nội thị gồm 7 xã, thị 
trấn (Phú Phong, Bình Tường, 
Tây Phú, Tây Xuân, Bình Nghi, 
Bình Thành, Bình Hòa); đến 
trước 2035, đầu tư theo quy 
hoạch 9 phường (Phú Phong, 
Bình Tường, Tây Bình, Tây 
Xuân, Bình Nghi, Bình Thành, 
Bình Hòa, Tây Giang, Tây Phú) 
và 6 xã. 

Ông Phan Chí Hùng, Chủ 
tịch UBND huyện Tây Sơn cho 
hay, huyện đã lập 9 đồ án quy 
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 ở 
9 khu vực dự kiến phát triển 
lên phường để làm cơ sở đầu 
tư và tổ chức không gian của 
đô thị. Trong năm nay, chúng 
tôi sẽ hoàn thành và phê duyệt 
để triển khai thực hiện 9 quy 
hoạch khu đô thị tổng diện tích 
4.139 ha, gồm các khu đô thị 
Phú Hòa, Bắc sông Côn, Hòa 
Lạc, Bình Tường, Bình Thành, 
khu đô thị Phú An, khu đô thị 
Bình Hòa, khu đô thị Tây Bình 
và điều chỉnh, mở rộng quy 
hoạch chung đô thị loại V xã 
Tây Giang. 

TÂY SƠN PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ:

Đẩy mạnh công tác 
quy hoạch, đầu tư 
Trên cơ sở Chương trình phát triển đô thị  
Tây Sơn đến năm 2035, phấn đấu xây dựng 
đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025 và 
trở thành thị xã trước năm 2030, huyện  
Tây Sơn đang đẩy mạnh công tác quy hoạch, 
đầu tư cho đô thị.

Huyện Tây Sơn nằm trong tuyến đô thị phát triển của tỉnh 
theo trục Đông Tây - một trong 2 tuyến đô thị quan trọng, 
đồng thời là đô thị trọng điểm trong giao thoa 2 tuyến đô thị 
theo trục Bắc - Nam và trục Đông Tây của tỉnh. Do đó, Tây Sơn 
là một trong những đô thị vệ tinh quan trọng, cũng là một 
trong những vùng động lực để phát triển tiểu vùng KT-XH 
phía Nam của tỉnh. 

Địa phương này có vị trí địa lý, tự nhiên và hệ thống các giá 
trị văn hóa - lịch sử đặc thù và độc đáo. Đây chính là hai giá trị 
lớn để Tây Sơn quy hoạch phát triển đô thị dọc sông và đô thị 
mang bản sắc văn hóa - lịch sử đặc thù địa phương. Trên yêu 
cầu đó, quy hoạch đô thị phải đảm bảo chất lượng quy hoạch, 
việc đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng đô thị thể hiện ở 
tính đồng bộ và có thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải nguồn lực.

ÔNG LÊ ĐĂNG TUẤN, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

(BĐ) - Ông Ngô Hoàng Nam, 
Chủ tịch UBND TP Quy NHơn 
cho biết, quý II/2022, thành phố 
tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế 
hoạch thực hiện Chương trình 
hành động số 11/2021 của Thành 
ủy Quy Nhơn về “Tăng cường 
chỉnh trang đô thị và quản lý 
quy hoạch, đất đai, xây dựng 
trên địa bàn TP Quy Nhơn đến 
năm 2025”. 

Theo đó, thành phố phê 
duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 
Tiểu khu TP2.1 Khu đô thị 
mới Long Vân; điều chỉnh quy 
hoạch lộ giới tuyến đường trục 
trung tâm xã Phước Mỹ; quy 
hoạch khu tái định cư phục vụ 
dự án đường cao tốc Bắc - Nam. 

Bên cạnh đó, thành phố đẩy 
nhanh tiến độ các công trình 
thuộc kế hoạch đầu tư xây 

dựng năm 2022, trong đó có 
các công trình trọng điểm như: 
Xây dựng mới khu nhà điều 
trị - nhà hành chính của TTYT 
TP Quy Nhơn; nâng cấp tuyến 
đường Nhơn Hải - Nhơn Hội; 
tuyến đường từ Đồn Biên Phòng 
đến thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý; 
tuyến đường Long Vân - Gò Tù; 
tuyến kè nhánh sông Hà Thanh 
(đoạn từ cầu chữ Y đến giáp cầu 
Lê Thanh Nghị và từ cầu Đôi 
đến cầu Hoa Lư); tuyến đường 
Ngô Mây nối dài... Thành phố 
còn tăng cường công tác quản 
lý công viên, cây xanh đảm 
bảo trật tự và mỹ quan đô thị; 
thực hiện trồng cây xanh trên 
vỉa hè các tuyến đường, trồng 
hoa trang trí tại công viên biển 
Xuân Diệu và đường lên núi 
Vũng Chua.                      TIẾN SỸ

Đô thị lõi Phú Phong được huyện 
Tây Sơn tập trung đầu tư hạ tầng, 

chỉnh trang đô thị. Ảnh: THU HIỀN

Tranh thủ nguồn vốn hỗ 
trợ của Trung ương, của tỉnh 
và bằng nội lực, Tây Sơn đang 
triển khai xây dựng kết cấu 
hạ tầng giao thông khung của 
đô thị theo trục Đông - Tây và 
Nam - Bắc. Huyện huy động 
nguồn lực để tập trung đầu tư 
xây dựng hệ thống hạ tầng xã 
hội, hạ tầng kỹ thuật khác, các 
khu đô thị, khu dân cư mới. 

“Tây Sơn được thiên nhiên 
ưu đãi sông Côn chảy qua giữa 
đô thị - đây là thuận lợi lớn cho 
huyện trong việc phát triển 
không gian đô thị dọc sông. 
Để khai thác lợi thế của sông 
Côn, chúng tôi đã quy hoạch 
phát triển các khu đô thị dọc 
sông, cụ thể là các khu đô thị 
Tây Giang, Bình Tường, Bắc 
sông Côn, Phú An, Bình Thành, 
được quy hoạch theo hướng 
phát triển đô thị xanh dọc sông, 
nhà ở mật độ thấp với kiến trúc 
mang nét đặc trưng riêng”, ông 
Phan Chí Hùng chia sẻ.

Đầu tư hạ tầng kết nối, 
chỉnh trang đô thị

Để hiện thực hóa mục tiêu 
“lên thị”, Tây Sơn đang tập 
trung xây dựng, nâng cấp hệ 
thống giao thông kết nối đô thị. 
Trong đó, từ nguồn lực Trung 
ương, huyện đang triển khai dự 
án nâng cấp, mở rộng QL 19, xây 
dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; 

tỉnh đầu tư nâng cấp tuyến tỉnh 
lộ 638 và đang triển khai dự 
án nâng cấp mở rộng QL 19B, 
tuyến ĐT 636, tuyến Bảo tàng 
Quang Trung đi huyện Vĩnh 
Thạnh, xây dựng đập dâng Phú 
Phong, tuyến đường tránh phía 
Nam thị trấn.

Riêng huyện Tây Sơn đã 
và đang tập trung đầu tư xây 
dựng các tuyến giao thông liên 
xã, liên vùng trong huyện. Từ 
nay đến năm 2024, đầu tư nâng 
cấp, mở rộng 7/7 tuyến đường 
huyện dài gần 70 km; đầu tư 
mới tuyến khu du lịch Hầm 
Hô (xã Tây Phú) đi Thác Đổ 
(xã Vĩnh An), tuyến giao thông 
kết nối huyện Tây Sơn với  

TX An Nhơn, tuyến kết nối  
QL 19 với tuyến đường tránh 
phía Nam thị trấn Phú Phong… 
Đến năm 2030, xây dựng mới 
các tuyến giao thông kết nối 
dọc hai bờ sông Côn, một số 
tuyến giao thông kết nối phía 
Nam và Bắc sông Côn; cùng 
với đó địa phương tranh thủ từ 
nhiều nguồn vốn tập trung đầu 
tư hệ thống cầu kết nối gồm cầu 
Hữu Giang, cầu Bình Tường, 
cầu Bình Nghi - Tây Bình.

Song song với phát triển hệ 
thống giao thông, huyện sẽ tập 
trung phát triển các khu dân cư, 
khu đô thị dọc sông thuộc khu 
vực nội thị; tăng cường chỉnh 
trang khu dân cư hiện hữu… 

Tuy vậy, khó khăn nhất hiện 
nay là giải quyết bài toán của 
các khu đô thị dân cư hiện hữu, 
chủ yếu ở đô thị lõi thị trấn Phú 
Phong và một số xã dự kiến là 
khu vực nội thị. 

Ông Nguyễn Thanh Diên, 
Chủ tịch UBND thị trấn Phú 
Phong cho biết, cùng với đầu 
tư lớn của huyện, thị trấn vận 
động người dân xã hội hóa thực 
hiện chỉnh trang đô thị, nhất 
là hệ thống chiếu sáng. Riêng 
năm 2021 đã đầu tư hoàn thiện 
10 công trình nâng cấp hệ 
thống điện chiếu sáng đô thị, 
các tuyến đường nội thị…Thị 
trấn phối hợp với các phòng, 
ban của huyện thực hiện quy 
hoạch 6 phân khu đô thị Phú 
Phong để làm cơ sở cho đầu tư 
phát triển.  

Trong khi đó, là một trong 
những đô thị điểm của huyện 
khi trở thành trung tâm kết 
nối liên vùng trong và ngoài 
huyện, xã Tây Bình khẩn 
trương chỉnh trang đô thị và 
quy hoạch lại các khu dân cư, 
các tuyến đường trong xã. Ông 
Phạm Văn Thương, Chủ tịch 
UBND xã Tây Bình chia sẻ, 
riêng năm 2022 xã đẩy mạnh 
đầu tư khu dân cư đô thị chợ 
mới 7 ha, song song đó huyện 
cũng đầu tư cho địa phương 
khu đô thị 7 ha nữa; chỉnh 
trang tất cả các tuyến đường 
liên thôn.                 MAI HOÀNG

TP Quy Nhơn tăng cường 
chỉnh trang đô thị 

Sáng 6.5, tại xã Nhơn Lộc, 
TX An Nhơn, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh phối hợp với 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TX 
An Nhơn tổ chức Hội nghị lấy 
ý kiến cộng đồng dân cư nơi 
thực hiện Dự án thành phần 
đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn 
và Quy Nhơn - Chí Thạnh 
thuộc Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông giai đoạn 
2021 - 2025 đi qua địa bàn TX 
An Nhơn. Hơn 100 người dân 
của 2 xã Nhơn Lộc và Nhơn 
Phúc tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban 
Quản lý Dự án 85, đơn vị tư 
vấn đã báo cáo các nội dung 
liên quan, giới thiệu về quy 
mô, mục tiêu, ý nghĩa của  

Dự án. Theo đó, Dự án đi  
qua 4 xã, phường của TX An 
Nhơn gồm: Nhơn Lộc, Nhơn 
Phúc, Nhơn Thọ và Nhơn 
Hòa có chiều dài 13 km, theo 
thống kê sơ bộ có hơn 200 hộ 
dân bị ảnh hưởng. 

Người dân Nhơn Lộc và 
Nhơn Phúc đều bày tỏ sự 
đồng tình, thống nhất cao với 
việc xây dựng tuyến đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam đi qua địa 
bàn và phấn khởi tin tưởng 
khi dự án hoàn thành sẽ thúc 
đẩy KT-XH địa phương phát 
triển. Đồng thời, mong muốn 
chính quyền và các ngành 
chức năng quan tâm xem xét 
áp giá đền bù đất, tài sản 
thật thỏa đáng; xem xét bố trí 
đường gom dân sinh, tái định 

cư phải đảm bảo phù hợp với 
đời sống, sản xuất của người 
dân; cần sớm quy hoạch nơi 
cải táng mồ mả ở vùng bị giải 
tỏa; có phương án xây dựng 
giao thông kết hợp với thủy 
lợi, xây dựng hệ thống thoát 
nước phù hợp…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh và chính quyền 
các cấp đã giải trình, ghi nhận 
tất cả ý kiến đóng góp của 
người dân và sẽ tổng hợp, 
đề xuất đến các cơ quan liên 
quan để điều chỉnh, triển 
khai thực hiện phù hợp, tạo 
sự đồng thuận trong nhân 
dân cũng như thuận lợi trong 
quá trình triển khai thực hiện  
dự án.

THANH MINH

TX An Nhơn lấy ý kiến cộng đồng dân cư về 
Dự án đường cao tốc Bắc - Nam 
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Tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng
Những năm gần đây, trên 
địa bàn tỉnh, nhiều bạn trẻ ở 
lứa tuổi HSSV, thanh niên đã 
thành lập các CLB, đội tình 
nguyện để giúp đỡ các hoàn 
cảnh khó khăn với những 
việc làm thiết thực.

CLB TNTN tặng quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại BVĐK tỉnh.                         Ảnh: CLB Thanh niên tình nguyện

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Được thành lập từ cuối 

năm 2021, trực thuộc Trung 
tâm Tình nguyện Quốc gia 
(Trung ương Đoàn), CLB 
Thanh niên tình nguyện 
(TNTN) do các học sinh tại TX 
An Nhơn, huyện Tây Sơn và 
TP Quy Nhơn khởi xướng và 
đã có những đóng góp tích cực 
cho công tác từ thiện - xã hội 
trên địa bàn tỉnh.

Chủ nhiệm CLB TNTN 
Huỳnh Văn Quý (học sinh 
Trường THPT số 3 An Nhơn, 
TX An Nhơn) cho biết: “Em và 
một số học sinh khác đã tự kết 
nối với nhau thông qua mạng 
xã hội, từ đó, thống nhất thành 
lập CLB này. Ban đầu, CLB 
chỉ có chưa đến 10 thành viên 
tham gia, nhưng đến nay đã có 
hơn 40 thành viên, hầu hết là 
học sinh từ 16 - 18 tuổi”. 

Với phương châm “Tuổi 
nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo 
sức của mình”, CLB TNTN 
có mặt hầu hết trong các hoạt 
động xã hội, tình nguyện 
trên địa bàn tỉnh. Mới đây, 
CLB đã vận động các nhà 
hảo tâm, tự gây quỹ và trao 
40 suất quà, gồm tiền mặt 
và nhu yếu phẩm tặng thiếu 
nhi và bệnh nhân đang điều 
trị tại BVĐK tỉnh, với tổng 
trị giá gần 8 triệu đồng. CLB 
còn vận động các thành viên 
tham gia các hoạt động “Ngày 
thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày 
Chủ nhật xanh” với các cơ sở 
Đoàn, hiến máu nhân đạo, 
dọn vệ sinh một số tuyến 
đường nông thôn, nạo vét 
kênh mương, hỗ trợ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 

tại địa bàn…
“Hầu hết các thành viên 

CLB tham gia các hoạt động 
vào dịp cuối tuần. Chẳng có 
thù lao, có khi lại bỏ tiền túi, 
nhưng các bạn vẫn theo đuổi 
vì đam mê với công tác xã hội. 
Mọi hoạt động đều có sự phân 
công cụ thể, rõ ràng trước khi 
triển khai. Sắp tới, CLB sẽ tổ 
chức hoạt động tuyên truyền 
phổ biến Luật Trẻ em, kỹ năng 
xã hội tại các trường học, vận 
động quỹ tổ chức phát cơm 
từ thiện trong bệnh viện, tặng 
áo ấm cho thiếu nhi ở vùng 
sâu, vùng xa…”, Quý cho  
biết thêm.

Đồng hành cùng SV nghèo
Nguyễn Bảo Như Quỳnh 

(SN 2001, ở TP Quy Nhơn, 
SV khoa Kinh tế & Kế toán, 
Trường ĐH Quy Nhơn) có 
gia cảnh rất khó khăn; cha 
bị bệnh hiểm nghèo, mẹ mất 
sức lao động, kinh tế gia đình 
dựa vào việc làm thêm ngoài 

giờ học của Quỳnh. Thấu hiểu 
những khó khăn đó, CLB Viết 
tiếp ước mơ giảng đường (Hội 
SV Trường ĐH Quy Nhơn) đã 
tặng cho Quỳnh suất học bổng 
trị giá 2 triệu đồng, cùng giáo 
trình, sách tham khảo để bạn 
có điều kiện học tập tốt hơn.

Quỳnh tâm sự: “Sự quan 
tâm, giúp đỡ của CLB Viết 
tiếp ước mơ giảng đường 
không chỉ giúp tôi vượt qua 
khó khăn, mà còn là động lực 
để tôi nỗ lực học tập, có nghề 
nghiệp ổn định và phụ giúp 
cho gia đình sau này”.

CLB Viết tiếp ước mơ 
giảng đường được thành lập 
năm 2011 với hơn 10 thành 
viên; đến nay, CLB đã có trên 
100 thành viên. CLB chủ yếu 
tổ chức các hoạt động tình 
nguyện để gây quỹ giúp đỡ, hỗ 
trợ học bổng cho SV nghèo. Để 
duy trì hoạt động và gây quỹ, 
các thành viên CLB đã bán hoa 
vào các ngày lễ, bán dụng cụ 
học tập, vận động nguồn tài 

trợ từ các nhà hảo tâm…
Từ đó, CLB đã tặng hơn 100 

suất học bổng, trị giá từ 1,5 - 
2 triệu đồng/suất cho SV. Dù 
giá trị không lớn, nhưng đó 
là nguồn động viên giúp các 
SV yên tâm học tập. Ngoài ra, 
CLB còn tổ chức các hoạt động 
tình nguyện mùa hè xanh với 
các hoạt động như: Dạy học 
cho trẻ em vùng cao, sửa chữa 
nhà cho các gia đình khó khăn, 
nạo vét kênh mương, quyên 
góp sách vở, áo quần cho học 
sinh… tại các huyện miền núi 
trong tỉnh.

Bạn Trương Thị Trinh (SV 
khoa Ngoại ngữ), Chủ nhiệm 
CLB Viết tiếp ước mơ giảng 
đường, chia sẻ: “Các hoạt 
động của CLB góp phần giúp 
cho các thành viên có cơ hội 
tích lũy kiến thức và kỹ năng 
giao tiếp xã hội, đồng thời 
lan tỏa lối sống nhân ái, trách 
nhiệm và nghĩa tình trong 
những người trẻ”.

CHƯƠNG HIẾU

Tìm kiếm tài năng 
âm nhạc tỉnh 
Bình Định lần thứ 1

(BĐ) - Tỉnh đoàn, Hội đồng 
Đội tỉnh vừa thông báo về cuộc 
thi tìm kiếm tài năng âm nhạc 
tỉnh Bình Định lần thứ 1 - năm 
2022, dành cho thiếu nhi đang 
học tập tại các trường Tiểu học, 
THCS trên địa bàn tỉnh. 

Thí sinh tham gia được chia 
làm 2 bảng theo lứa tuổi 9 - 11 
tuổi và 12 - 15 tuổi. Các thí sinh 
sẽ thể hiện các ca khúc theo các 
chủ đề ca ngợi Đảng quang 
vinh, Bác Hồ kính yêu, tổ chức 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội 
TNTP Hồ Chí Minh; ca ngợi 
tình yêu quê hương, đất nước, 
con người Việt Nam - Bình 
Định… quay thành 1 video clip 
dài không quá 7 phút và gửi về 
Ban tổ chức theo địa chỉ email: 
timkiemtainangamnhacbd@
gmail.com.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 19.5 
đến hết ngày 5.8.     TRIỀU CHÂU

Chương trình 
“Học làm chiến sĩ 
cảnh sát PCCC”

(BĐ) - Ngày 5.5, Trung tâm 
Hoạt động Thanh thiếu nhi 
tỉnh phối hợp với Ban Thường 
vụ Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, 
Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh 
sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) tổ 
chức chương trình “Học làm 
chiến sĩ cảnh sát PCCC” cho hơn 
200 học sinh Trường PTDTNT 
THCS&THPT Vĩnh Thạnh và 
Trường THPT Vĩnh Thạnh.

Tại chương trình, học sinh đã 
tham gia các hoạt động: Tìm hiểu 
kiến thức cơ bản về PCCC; hướng 
dẫn cách thức xử lý và thoát nạn 
khi có sự cố cháy nổ xảy ra; trả 
lời các câu hỏi tình huống, kiến 
thức cơ bản về PCCC; thực hành 
thoát nạn ra khỏi phòng khi có sự 
cố cháy, nổ; hướng dẫn và thực 
hành sử dụng bình chữa cháy 
để dập tắt bình gas đang cháy; 
thực hành triển khai đội hình  
chữa cháy…                                      C.HIẾU

TUỔI TRẺ LỰC LƯỢNG CSGT:

Năng nổ, trách nhiệm vì bình yên cộng đồng
Thời gian qua, trước tác động của 

dịch Covid-19, Chi đoàn Phòng CSGT 
(CA tỉnh) đã khắc phục khó khăn, tổ 
chức được nhiều hoạt động thiết thực, 
nhân văn.

Nổi bật, Chi đoàn tổ chức được nhiều 
hoạt động giáo dục truyền thống. Đặc 
thù công tác chuyên môn của đơn vị có 
nhiều bộ phận, làm việc cách xa nhau nên 
việc huy động được đoàn viên tham gia 
gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, Ban 
Chấp hành Chi đoàn đã thường xuyên tổ 
chức thành công các diễn đàn, tọa đàm 
như: “Thanh niên học tập và làm theo 
lời Bác”; “Nâng cao kỹ năng xử lý tình 
huống trong khi thi hành công vụ”… 
giúp cho ĐVTN có cơ hội trao đổi về 
chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành tốt 
Điều lệnh CAND, lễ tiết, tác phong, văn 
hóa ứng xử, học tập và thực hiện “Sáu 
điều Bác Hồ dạy CAND” trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Đoàn viên CSGT hướng dẫn học sinh ở Vân Canh tham gia giao thông 
an toàn.                           Ảnh: M.N

Các cuộc thi, hội thi do CA cấp trên và 
Đoàn cấp trên phát động đều được Chi 
đoàn tham gia sôi nổi, trách nhiệm, đạt 
được nhiều thành tích. Tiêu biểu là giải 
ba Hội thi “Tuyên truyền pháp luật trong 
tuổi trẻ CA tỉnh” năm 2019; 1 cá nhân đạt 

giải nhì toàn quốc Cuộc 
thi “Thanh niên với văn 
hóa giao thông” do Ban 
ATGT quốc gia tổ chức.

Bên cạnh hoàn 
thành tốt nhiệm vụ 
công tác chuyên môn, 
ĐVTN CSGT còn có 
nhiều công trình, phần 
việc thiết thực, nhân 
văn. Nổi bật là công 
trình “90 chăn ấm nghĩa 
tình” nhân kỷ niệm 90 
năm ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Chi đoàn đã vận 

động, quyên góp hàng chục triệu đồng 
mua chăn ấm tặng 90 người có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn xã Canh Hòa (Vân 
Canh), thôn Trung Thành (xã Phước Lộc, 
Tuy Phước) và phường Quang Trung (TP 
Quy Nhơn). 

Bên cạnh đó, Chi đoàn đã phối hợp 
các đơn vị đoàn bạn tổ chức có hiệu quả 
12 chương trình tình nguyện vì cuộc sống 
cộng đồng, lồng ghép các nội dung tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật, góp phần thực 
hiện có hiệu quả Công trình thanh niên 
“Phối hợp phòng ngừa thanh thiếu niên 
vi phạm pháp luật ở cơ sở”. Các chương 
trình đã thu hút đông đảo quần chúng 
nhân dân, ĐVTN và học sinh tham gia. 
Thông qua các chương trình, Chi đoàn 
đã tặng hàng trăm suất quà cho các gia 
đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các 
trung tâm bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 
175 triệu đồng.

“Những kết quả đạt được trong 
nhiệm kỳ 2019 - 2022 là tiền đề thuận lợi 
để chúng tôi tiếp tục tổ chức nhiều hoạt 
động ý nghĩa; triển khai nhiều công trình, 
phần việc thanh niên thiết thực hơn nữa”, 
thượng úy Trần Văn Đến, Bí thư Chi đoàn 
chia sẻ.                                         MINH NGỌC
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Bình Định

Manh động, liều lĩnh
Khoảng 21 giờ ngày 6.3, tại đường 

Lê Hồng Phong (phường Bình Định, 
TX An Nhơn), tội phạm đã dùng băng 
keo màu đen dán biển kiểm soát, chạy 
từ phía sau đến áp sát, chặn đầu xe nạn 
nhân, giật túi xách đang đeo trên người 
rồi nhanh chóng tẩu thoát. Mới nhất là 
vụ cướp manh động xảy ra tại Trạm y 
tế xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước), đối 
tượng gây án dùng gạch đánh vào đầu 
nạn nhân là bảo vệ của Trạm để cướp 
tài sản. 

Một trong những nguyên nhân dẫn 
đến tội phạm ra tay cướp, cướp giật tài 
sản manh động là do sự chủ quan, lơ là 
trong việc bảo vệ tài sản của chính nạn 
nhân. Như trường hợp nạn nhân N.T.H. 
(thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) để 
điện thoại iPhone 11 Pro Max trong hộc 
trước đầu xe máy, cứ vậy điều khiển xe 
tham gia giao thông; trong phút chốc, 
tội phạm đã áp sát và cướp thành công 
chiếc điện thoại. 

“Thật sự tôi đã quá chủ quan, vì 
cứ nghĩ rằng để trong hộc xe như vậy 
người đi bên cạnh sẽ khó thấy, mà nếu 
có ai gọi điện mình nghe cũng tiện... 
chứ có ngờ đâu!”, H. chia sẻ. 

Trong một vụ khác, tại ngã 3 
đường bê tông thôn Vạn Thiết (xã 
Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ), bà N.T.T. 
đang mua đậu phụng của ông L.H.C. 
(cùng ở xã Mỹ Hòa) thì bị 2 đối tượng 
đi xe máy áp sát, rọi đèn, xịt hơi cay 
vào mặt rồi giật túi xách bên trong có  
358 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ 
quan trọng khác. 

Các bị can Phạm Thanh Quang 
(SN 1981, phường Hoài Đức, TX Hoài 
Nhơn), Nguyễn Đình Nhân (SN 1996, 
xã Ân Phong, huyện Hoài Ân) khai 
với cơ quan điều tra rằng không có ý 
định đi cướp tài sản, việc mang theo 
bình xịt hơi cay và đèn pin đội đầu 
là để trộm chó. Nhưng khi đi ngang, 
thấy tình huống thuận lợi nên đã 
ngay lập tức quay lại thực hiện hành 
vi; phân công 1 người xịt hơi cay, 
đạp ngã nạn nhân rồi cướp túi xách, 
người còn lại rọi đèn, nổ máy đợi sẵn 
để cùng thoát thân. 

Ngày 5.5, Hội đồng xét xử TAND TX 
An Nhơn đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc 
Thịnh (SN 1997, ở thôn Liêm Lợi, xã 
Nhơn Phong, TX An Nhơn) 7 năm tù 
giam về tội “Mua bán trái phép chất ma 
túy” (ảnh).

Theo cáo trạng, bên cạnh thường 
xuyên sử dụng ma túy, Thịnh còn mua 
ma túy về chia nhỏ để bán kiếm lời. 
Ngày 10.8.2021, thông qua mạng xã hội 
zalo, Thịnh đặt mua 2 hộp ma túy đá 
với giá 11 triệu đồng của một người có 
tài khoản “Bé Thanh” ở TP Hồ Chí Minh 
(chưa xác định được lai lịch cụ thể). Để 
che giấu, cả hai thỏa thuận việc đóng 
gói kèm theo hàng hóa khác như thuốc, 
mỹ phẩm và gửi qua dịch vụ giao hàng. 

TUY PHƯỚC: 

Liên tiếp bắt giữ 
các đối tượng 
truy nã

(BĐ) - CA huyện Tuy Phước cho 
biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng truy 
nã là Nông Thị Thêu (SN 1974, tỉnh 
Đắk Lắk; bị cơ quan CSĐT CA huyện 
Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ra quyết định 
truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản”) và Phạm Đức Lợi (SN 1998, 
thôn Bình An 2, xã Phước Thành, 
huyện Tuy Phước; bị cơ quan CSĐT 
CA TX An Nhơn truy nã về tội “Trộm 
cắp tài sản”).

Cụ thể, lúc 22 giờ 30 phút ngày 29.4, 
CA xã Phước Hòa phối hợp với CA 
huyện Ea Kar bắt giữ đối tượng truy 
nã đặc biệt nguy hiểm Nông Thị Thêu 
khi đối tượng đang trốn tại một khách 
sạn trên địa bàn xã Phước Hòa. 

Cùng ngày, thông qua công tác nắm 
địa bàn, CA thị trấn Diêu Trì đã phát 
hiện Phạm Đức Lợi đang lẩn trốn tại 
địa bàn nên đã tổ chức lực lượng phục 
kích, bắt giữ và bàn giao cho cơ quan 
CSĐT CA TX An Nhơn để điều tra theo 
thẩm quyền.                       

Q.THÀNH

QUY NHƠN:

Giải quyết tố giác, 
tin báo về tội phạm 
đạt trên 96%

Quyết liệt với tội phạm cướp, 
cướp giật tài sản

Gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản hết sức manh động và liều lĩnh, gây lo 
lắng, bức xúc trong nhân dân. Trước thực trạng này, lực lượng CA đã và đang triển khai nhiều biện pháp để 
truy bắt các đối tượng, ổn định tình hình.

Quyết liệt đấu tranh
Phần lớn trong các vụ cướp giật, các 

đối tượng gây án liều lĩnh, manh động, 
manh mối tại hiện trường không nhiều, 
thậm chí nạn nhân cũng không nhận 
diện được đối tượng vì mọi thứ diễn ra 
nhanh và bất ngờ. Song, với việc nhanh 
chóng khoanh vùng, sàng lọc, truy vết 
nên cơ quan chức năng đã bắt gọn các 
đối tượng phạm tội với những chứng cứ 
rõ ràng, thuyết phục. 

Đơn cử như bị can Phạm Thanh 
Quang và Nguyễn Đình Nhân đã bị 
Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) khởi 
tố về tội cướp tài sản; hiện tiếp tục điều 
tra, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo 
quy định pháp luật. Vụ việc xảy ra vào 
lúc đêm khuya, địa bàn gây án là khu 
vực nông thôn vắng vẻ, các manh mối để 
xác định đối tượng mờ nhạt. Với quyết 
tâm truy bắt đến cùng tội phạm, Phòng 
Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án và 
tiến hành rà soát gần 50 băng nhóm, nổi 
lên 2 đối tượng Quang và Nhân. Đây là 2 
đối tượng nghiện ma túy, thường đi cùng 
nhau và đáng chú ý, Nhân từng có tiền án 
về cướp tài sản với hành vi thấy nạn nhân 
hớ hênh thì ngay lập tức thực hiện hành 
vi; còn Quang thường đi trộm chó, nếu 
thấy người dân sơ hở cũng cướp tài sản. 

“Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc 
bén, đánh trúng tâm lý tội phạm cũng 
như chắp nối các tình tiết của vụ án, 
chuyển thành chứng cứ để đấu tranh 
trực diện với đối tượng nghi vấn, cuối 
cùng chúng tôi đã buộc cả 2 đối tượng 
cúi đầu thừa nhận hành vi của mình”, 
thượng tá Võ Bình An, Phó trưởng 
Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết. 

Dù lực lượng CA đã tăng cường 
công tác tuyên truyền việc bảo quản tài 
sản cá nhân, đẩy mạnh tuần tra, nắm 
địa bàn, song tội phạm cướp, cướp giật 
tài sản gần đây có phần diễn biến phức 
tạp. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các cơ 
quan tiến hành tố tụng đã điều tra, khởi 
tố 4 vụ cướp tài sản và 8 vụ cướp giật 
tài sản, tạm giam hàng chục đối tượng. 

“Tính chất, thủ đoạn của tội phạm 
này không mới nhưng hành vi ngày càng 
manh động và liều lĩnh. Ban Giám đốc CA 
tỉnh đã quán triệt đến toàn thể lực lượng 
tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nhất 
là xây dựng phương án, kế hoạch đấu 
tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, trong 
đó có tội phạm cướp, cướp giật tài sản. 
Nhanh chóng sàng lọc, truy vết để bắt 
ngay đối tượng phạm tội, ổn định tình 
hình”, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó 
Giám đốc CA tỉnh, cho biết.       KIỀU ANH

Hiện trường một vụ cướp tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước vào tháng 4 vừa qua, 2 đối tượng cướp vờ 
mượn điện thoại của nạn nhân gọi điện rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.             Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Nhận 7 năm tù giam về tội 
“Mua bán trái phép chất ma túy”

Chiều 19.8.2021, Thịnh nhận được 
điện thoại từ nhân viên dịch vụ báo 
nhận hàng đã đặt, Thịnh nhờ vợ là 
Nguyễn Thị Bích Dâng sử dụng mô tô 
chở mình đến chốt kiểm dịch Covid-19 
ở địa phương. Khi đến chốt, Thịnh gọi 

điện thoại cho người tên Hải (chưa xác 
định lai lịch) chở đi nhận 2 bịch hàng 
đã đặt mua tại xã Cát Nhơn (huyện Phù 
Cát); sau khi nhận hàng, Thịnh gọi vợ 
đến chốt kiểm soát chở về. Thấy có nghi 
vấn, tổ công tác CA xã Nhơn Phong 
kiểm tra, phát hiện trong cốp xe có  
2 hộp giấy chứa 4 bì ny lông, kiểm tra 
bên trong phát hiện 22,6163 gam chất 
ma túy loại Methamphetamine nên tiến 
hành bắt giữ Thịnh cùng tang vật.

Ngoài ra, qua điều tra, từ tháng 
7.2021 đến ngày 19.8.2021, Thịnh còn 
nhiều lần mua ma túy về chia nhỏ 
bán cho người khác, thu lợi bất chính 
16 triệu đồng.

XUÂN THỨC

Ảnh: X.T

(BĐ) - Liên ngành gồm Viện KSND 
TP Quy Nhơn, cơ quan CSĐT CA TP 
Quy Nhơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
cảng Quy Nhơn, Đồn Biên phòng 
Nhơn Lý, Đồn Biên phòng Nhơn Châu, 
Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Quy 
Nhơn, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy 
Phước - TP Quy Nhơn vừa tổ chức hội 
nghị sơ kết 3 năm công tác phối hợp 
tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo 
về tội phạm và kiến nghị khởi tố (ảnh).

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 3 năm 
(2019 - 2021), liên ngành đã tiếp nhận 
1.220 tin báo về tội phạm, giải quyết 
1.175 tin, đạt tỷ lệ 96,3%. Qua công tác 
phối hợp, liên ngành chỉ ra những kết 
quả đã đạt được, những hạn chế, tồn 
tại trong công tác tiếp nhận, giải quyết 
tố giác, tin báo về tội phạm và kiến 
nghị khởi tố, đưa ra những giải pháp 
để tăng cường mối quan hệ phối hợp 
thời gian tới.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị liên 
ngành cũng tiến hành sửa đổi, bổ sung 
và ký kết Quy chế phối hợp về công tác 
tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về 
tội phạm và kiến nghị khởi tố để phù 
hợp với những quy định mới của Bộ 
luật Tố tụng hình sự (sửa đổi, bổ sung) 
và các thông tư liên tịch quy định phối 
hợp thực hiện một số điều của Bộ luật 
Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết 
các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ…

N.LINH

Ảnh: KIỀU ANH
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Bình Định

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 
68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo kết quả xếp hạng các quốc gia 
tốt nhất về giáo dục năm 2021 của US 
News, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 6 bậc 
so với năm 2020, xếp sau một số nước 
trong khu vực Đông Nam Á.

10 quốc gia hàng đầu về giáo dục 
được US News xếp hạng gồm: Mỹ, 
Anh, Đức, Canada, Pháp, Thụy Sĩ, 
Nhật Bản, Úc, Thụy Điển, Hà Lan.

Trong đó, Mỹ vẫn là quốc gia xếp số 
1 về giáo dục. Theo Trung tâm Thống 
kê Giáo dục Quốc gia (Mỹ), có khoảng 
70% học sinh tại đây sau khi tốt nghiệp 
sẽ tiếp tục học lên cao hơn. Mỹ cũng 
là nơi có 8/10 trường đại học tốt nhất 
toàn cầu, theo US News.

Một số nước trong khu vực Đông 
Nam Á cũng góp mặt trong bảng 
xếp hạng gồm: Singapore (xếp thứ 
21), Thái Lan (xếp thứ 46), Indonesia 
(xếp thứ 54), Philippines (xếp thứ 55), 
Campuchia (xếp thứ 75), Myanmar 
(xếp thứ 76).

Kết quả xếp hạng giáo dục quốc gia 
của US News dựa trên khảo sát toàn 
cầu về ba thuộc tính cùng trọng số của 
mỗi quốc gia: Có hệ thống giáo dục 
công phát triển tốt; mọi người có cân 
nhắc theo học đại học ở đó hay không; 
quốc gia đó có cung cấp nền giáo dục 
chất lượng hàng đầu hay không.

(Theo VnExpress.net)

Việt Nam tăng 6 
bậc trong bảng  
xếp hạng quốc gia 
tốt nhất thế giới  
về giáo dục

Ngày 6.5, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y 
tế) có văn bản gửi Viện Vệ sinh dịch tễ 
Trung ương; Viện Pasteur Nha Trang; 
Viện Pasteur TPHCM; Viện  Vệ sinh dịch 
tễ Tây Nguyên về việc tăng cường giám 
sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ 
nguyên nhân.

Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức 
Y tế thế giới, tính đến ngày 3.5, trên thế 
giới đã ghi nhận 228 trường hợp trẻ 
bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên 
nhân tại 20 quốc gia thuộc khu vực châu 

Âu, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương, 
trong đó đã có 4 trường hợp tử vong. 
Bệnh xảy ra ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 
tuổi, hầu hết bệnh nhi hồi phục hoàn 
toàn, tuy nhiên có một số trường hợp 
chuyển nặng, gần 10% các trường hợp 
phải ghép gan. Các trường hợp được 
xác định là viêm gan cấp tính nêu trên 
có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn 
mửa và men gan tăng cao rõ rệt.

Đa số các trường hợp được báo cáo 
đều không bị sốt và không phát hiện 

nhiễm các loại vi rút phổ biến gây viêm 
gan vi rút cấp tính (vi rút viêm gan A, 
B, C, D và E). Tổ chức Y tế Thế giới 
và Trung tâm Phòng chống và kiểm 
soát dịch bệnh châu Âu cho biết hiện 
nguyên nhân chính xác gây viêm gan 
ở những bệnh nhi này vẫn chưa được 
tìm ra và các cuộc điều tra đang được 
diễn ra. Tuy nhiên các trường hợp mắc 
xảy ra tại những nơi lưu hành cao  
vi rút Adeno.

(Theo TPO)

Bộ Y tế yêu cầu giám sát bệnh viêm gan không rõ  
nguyên nhân đang lây lan tại 20 quốc gia 

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành 
quyết định điều chỉnh Đề án Xây dựng 
các khu chung cư xã hội bố trí cho thuê 
đối với gia đình có công cách mạng khó 
khăn về nhà ở trên địa bàn giai đoạn 
2020 - 2025.

Theo quyết định của UBND TP Đà 
Nẵng, các chung cư sẽ được xây dựng 
từ 9 đến 12 tầng, tổng mức đầu tư 400 tỷ 

đồng với quy mô 400 căn hộ.
Giai đoạn 1, từ nay đến năm 2023, 

triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 
hoàn thành 209 căn hộ tại khu đất hơn 
3.000 m2 trên đường Vũ Mộng Nguyên, 
phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. 
Số căn hộ này ưu tiên bố trí cho những 
gia đình người có công với cách mạng 
thuê với giá rẻ.

Giai đoạn 2, từ năm 2024 - 2025 tiếp 
tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 
một số căn hộ tại các khu đất ở khu vực 
trung tâm thành phố. Giai đoạn 3, thành 
phố tiếp tục đầu tư xây dựng số căn hộ 
còn lại, tại khu đất hơn 3.000 m2 trên 
đường Trương Vĩnh Ký, xã Hòa Châu, 
huyện Hòa Vang.

(Theo VOV)

Đà Nẵng xây 400 căn hộ cho gia đình có công với cách mạng

Sáng 6.5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình 
Dương cho biết, liên quan cảnh báo từ 
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về vụ phát 
hiện thuốc Molnupiravir giả ở Thụy Sĩ 
ghi “sản xuất tại Bình Dương”, cơ quan 
chức năng của Bộ và Sở Y tế tỉnh Bình 
Dương đang tiến hành kiểm tra, làm rõ.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình 
Dương Huỳnh Minh Chín, việc kiểm tra 
sẽ tiến hành rà soát theo địa chỉ ghi trên 
bao bì của lọ thuốc giả tại phường An 
Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và 
có cuộc họp để làm rõ.

Trước đó, ngày 5.5, Cục Quản lý 
Dược (Bộ Y tế) phát đi Công văn số 3520/ 
QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương về việc thuốc giả 
Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sĩ trên 
nhãn có thông tin tiếng Việt.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược nhận 
thông tin từ Văn phòng đại diện Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam gửi 
cảnh báo khẩn từ Tổng hành dinh WHO 
liên quan đến thuốc giả Molnupiravir 
phát hiện tại Thụy Sĩ.

Hải quan Thụy Sĩ đã phát hiện thuốc 
giả Molnupiravir 400mg, dạng bào chế 
nang cứng, quy cách đóng gói: Lọ 20 
viên nang cứng, trên nhãn có thông tin 
ghi “Manufactured by Công ty TNHH, 
Chi nhanh 1 so 40 dai, P. An Phu, Tx. 
Thuan An, Tinh Binh Duong, Vietnam”. 

Ngày 6.5, tại nhà máy đóng tàu 
Công ty TNHH MTV 189, TP Hải 
Phòng, đã diễn ra lễ hạ thủy siêu tàu 
cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam tính 
đến thời điểm hiện tại, với sức chứa lên 
đến 1.017 hành khách.

Con tàu mang tên Thăng Long do 
Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc đặt 
đóng tại nhà máy của Công ty TNHH 
MTV 189, thuộc Tổng cục Công nghiệp 
quốc phòng.

Dự kiến đến tháng 6.2022, con tàu 
này sẽ chính thức đi vào vận hành, 
phục vụ hành khách đi lại và du lịch 
trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo. Siêu 
tàu này tổng cộng có 4 tầng, 2 tầng 
khoang Eco, 1 tầng khoang VIP, 1 tầng 
trên cùng dành riêng để làm “Cafe Roof 
Top”.

Với việc sử dụng động cơ Rolls - 
Royce MTU do Đức sản xuất và thân 
tàu được làm bằng vỏ hộp kim nhôm 
nhập khẩu từ Ý, tàu cao tốc này có thể 
đạt vận tốc lên đến 30 hải lý/giờ, tổng 
công suất đạt 11.580 mã lực. 

                                   (Theo tuoitre.vn)

Hạ thủy siêu tàu  
cao tốc một thân  
lớn nhất Việt Nam 

Siêu tàu cao tốc có sức chứa 1.017 hành khách 
mang tên Thăng Long chính thức hạ thủy trong 
ngày 6.5. 

Kiểm tra làm rõ vụ thuốc Molnupiravir giả ở Thụy Sĩ 

Kết quả kiểm nghiệm thuốc cho thấy 
thuốc không chứa hoạt chất như ghi 
trên nhãn.                              (Theo NDO)

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
(7.5.1954) mãi mãi là niềm tự hào, 
là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng vào công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ ngày 6.5, UBND tỉnh Điện Biên có 
nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 
năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 
7.5.2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022).

Các hoạt động văn hóa, thể thao và 
du lịch được tổ chức thiết thực, hiệu quả, 
an ninh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Điện 
Biên Nguyễn Minh Phú cho biết: “Thông 
qua các hoạt động, Sở VH-TT&DL mong 
muốn tạo sự phấn khởi, cổ vũ, động viên 
cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc 
tỉnh Điện Biên thực hiện có hiệu quả 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; thể hiện 
lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh 
xương máu vì độc lập, tự do, vì thống 
nhất của Tổ quốc”.

Các hoạt động tiêu biểu như chương 
trình văn nghệ diễn ra tại Sân hành lễ 
Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ 
sáng 7.5, trước đó, chương trình nghệ 
thuật với chủ đề “Bản hùng ca Điện Biên” 
đã diễn ra lúc 20 giờ ngày 6.5.

Bên cạnh đó còn nhiều hoạt động 
khác như trưng bày, giới thiệu tài liệu, 
sách, ấn phẩm và phát hành các xuất bản 
phẩm về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu về vẻ 
đẹp của mảnh đất, văn hóa các dân tộc 
tỉnh Điện Biên, tổ chức Tuần phim tài 
liệu, phim truyện về chiến thắng Điện 
Biên Phủ, các hoạt động giao lưu, thi 
đấu các môn thể thao, phục vụ khách 
tham quan Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các điểm 

di tích...
68 năm sau ngày giải phóng, TP Điện 

Biên Phủ (tỉnh Điện Biên ngày nay) đã 
vượt qua vết thương chiến tranh, khoác 
lên mình diện mạo mới, trở thành một 
thành phố năng động, phát triển và giành 
được nhiều thành tựu. Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân TP Điện Biên Phủ 
đang từng bước xây dựng thành phố trở 
thành đô thị loại II văn minh và hiện đại 
của khu vực Tây Bắc.

(Theo baogiaothong, baotintuc, TTXVN)

Một góc TP Điện Biên Phủ hôm nay. 

Hình ảnh thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại 
Thụy Sĩ.                         Ảnh: Cục Quản lý dược cung cấp



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ BẢY, 7.5.2022
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

THÔNG BÁO LẦN 2
   

UBND xã Hoài Mỹ thông báo cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân 
có đất sản xuất, trồng cây tại 2 khu vực: Thửa đất 129 tờ bản đồ số 19 
(bản đồ năm 1995), diện tích 42 ha đất rừng đào và 6,1 ha đất rừng sản 
xuất tại Khoảnh 7, Tiểu khu 86, thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định trực tiếp đến gặp Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Mỹ Huỳnh 
Thanh Tùng (trong giờ hành chính) để kê khai diện tích đất đang canh 
tác, sử dụng.

Thời gian: Từ ngày thông báo đến ngày 11.5.2022.
Sau ngày 11.5.2022, các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân không đến kê 

khai, UBND xã Hoài Mỹ xác lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Dự báo 
THỜI TIẾT

  
NGÀY VÀ ĐÊM 7.5.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có 
mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió 
Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 320C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.  

III- Thời tiết vùng biển Bình Định:
Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông 

Bắc cấp 4 - 5. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.                                 (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

   

THỨ BA, NGÀY 10.5.2022: TP Quy Nhơn: 7h-12h: TBA Fir Vũng Chua, 
Đài Truyền hình Vũng Chua. TX An Nhơn: 7h20-8h40: TBA Việt Phúc. 9h20-
10h40: TBA Gạch BĐ. 13h40-15h00: TBA BN Huỳnh Giao. H. Phù Mỹ: 7h15-
15h15: Các TBA Đèo Nhông, Di tích Đèo Nhông, Thuận Nông, Mỹ Phong 2, 
Mỹ Phong, Chiếu Sáng số 5, Mỹ Phong 3, Phước Chánh - xã Mỹ Phong; TBA 
Bình Dương 4 - TT Bình Dương. H. Tây Sơn: 7h-13h30: Các TBA An Chánh, 
Gò Gai, An Chánh 2, Dương Long, Dương Long 2 - xã Tây Bình. 7h-17h15: 
TBA Xóm Nam - xã Tây Bình.

THỨ TƯ, NGÀY 11.5.2022: TP Quy Nhơn: 7h-10h: Các TBA Mai Xuân 
Thưởng 3, HT Quang Trung, Đài PTTH Bình Định. 13h-16h30: Các TBA 
Quốc Khánh, Kem Ngọc Nga, Nhà khách Công an tỉnh, Ga. 7h45-10h15: 
Các TBA TT Đào tạo Nghiệp vụ Giao thông. TX An Nhơn: 7h30-17h30: Khu 
vực Huỳnh Kim - phường Nhơn Hòa. H. Phù Cát: 7h50-9h20: TBA Đá Viễn 
Dương. 9h50-11h20: TBA Mỏ KTĐ Tân Long. 13h50-15h15: TBA Mỹ Tài. 
15h40-17h05: Thôn Phương Phi - TT Cát Tiến. H. Phù Mỹ: 13h30-16h45: 
Các TBA Vĩnh Lợi, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh  Lợi 3, Vĩnh Lợi 4, Võ Thành Long, Cấp điện 
XD Cầu Đề Gi - xã Mỹ Thành.

THỨ NĂM, NGÀY 12.5.2022: TP Quy Nhơn: 13h45-16h15: TBA Toyota. 
6h30-17h: Các TBA Đại Thành 5, TBA Lê Hoàng - phường Bùi Thị Xuân. 
8h45-11h: TBA Cây Gáo 3 - xã Phước Mỹ. H. Tuy Phước: 6h-17h: Các TBA 
Phước An 1, Phước An 1-1, Xóm Núi, Phước An 2 - xã Phước An. 7h45-9h30: 
TBA Háo Lễ 1 - xã Phước Hưng; TBA Quảng Điền 2 - xã Phước Quang. 9h30-
11h15: TBA Tân Hội - xã Phước Hưng; TBA DN Ông Thọ - xã Phước Quang. 
13h45-15h45: TBA XN Than Quy Nhơn - xã Phước Lộc. H. Phù Cát: 8h20-
9h50: TBA Hải Vân. 9h55-11h20: TBA nuôi tôm Ngọc Châu 2. TX Hoài 
Nhơn: 8h30-16h30: Khu phố Tấn Thạnh 1, 2, 3 - phường Hoài Hảo.

THỨ BẢY, NGÀY 14.5.2022: H. Phù Cát: 6h30-10h30: Xã Cát Hanh. H. 

Phù Mỹ: 6h30-16h30: Các TBA Gò Đệ 2, Mỹ Hội 1, 2, 3, Đội 5, Vĩnh Phú, UBND 
xã Mỹ Tài, Kiên Phú 1, 2, 3, Bơm Mỹ Tài, Vĩnh Nhơn, Vĩnh Nhơn 2, Vĩnh Lý, Vạn 
Ninh, Vạn Ninh 2, Vạn Thái, Ninh Phú - xã Mỹ Tài. TX Hoài Nhơn: 7h-16h: Khu 
phố Tấn Thạnh - phường Hoài Hảo; Khu phố Tài Lương 3, Ngọc Sơn, Ngọc An, 
Ngọc An Trung, Ngọc An Tây - phường Hoài Thanh Tây. H. Tây Sơn: 6h30-
17h30: Các TBA Thượng Giang, UBND xã Tây Giang, Tây Giang 2, Giếng bơm 
nước Tây Giang - xã Tây Giang TBA Trung Sơn, TĐ. Tiên Thuận - xã Tây Thuận. 
H. Vĩnh Thạnh: 6h30-17h30: TBA Đập Định Bình 4 - xã Vĩnh Hảo. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 15.5.2022: TX An Nhơn: 7h20-8h40: TBA Xưởng 
bảo dưỡng. 9h20-10h40: TBA E Bộ và Phi Đội. H. Phù Cát: 6h50-17h10: 
TT Ngô Mây. H. An Lão: 9h-14h: Xã An Quang, An Toàn, An Nghĩa, An Tân, 
An Hòa. 7h-17h: Các TBA Hưng Nhơn 1, Hưng Nhơn 2, An Tân 1 - xã An Tân; 
Các TBA khu vực xã An Hưng, An Trung, An Dũng, An Vinh, TT An Lão. H. Tây 
Sơn: 7h15-14h: Các TBA Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, May Tây Sơn, 
May Tây Sơn 2 - TT Phú Phong.

THỨ HAI, NGÀY 16.5.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Tân 
Trường An. 13h45-16h15: TBA Minh Đức. H. Tuy Phước: 7h15-9h15: TBA 
Xuân Mỹ - xã Phước Hiệp. TX An Nhơn: 7h30-13h45: Thôn Ngọc Thạnh, 
thôn Thọ Lộc 1 - xã Nhơn Thọ. H. Tây Sơn: 6h45-16h: Các TBA Mỹ Yên, Mỹ 
An và Mỹ An 2 - xã Tây Bình; Các TBA Mỹ Đức, Mỹ Đức 1, Mỹ Đức 2, UBND 
xã Tây An, Đại Chí 1, Đại Chí 2, Cty Gạch Tuy Nen Quang Trung, Kim Oanh, 
Tiến Đạt - xã Tây An.

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 19/2022 từ ngày 10.5.2022 đến ngày 16.5.2022
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Bình Định

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

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

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

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

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

mặt sau);
- Bản sao giấy khai sinh của người dự thi (mỗi tác giả 01 bản).
 Thời gian nhận hồ sơ

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 30.5.2022 (tính 
theo dấu bưu điện).

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

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

triệu đồng).
Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi xin vui lòng truy cập:
Website: http://bidiusta.binhdinh.gov.vn
Email: lhhbdinh@gmail.com
Điện thoại: (0256) 3828598

THÔNG BÁO
   

Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn tiến hành 
tổ chức bán đấu giá (theo hình thức phế liệu), một số tài sản như sau:

- 01 xe tải ben hiệu Hyundai 2,5 tấn.
- 01 máy thổi bụi.
Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). 
Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành 

chính): Từ ngày 09.5.2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 11.5.2022. 
Thời gian đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 12.5.2022.
Địa điểm: 58 Diên Hồng, phường  Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Điện thoại: 0256 3524158 - 0256 3523752

XÍ NGHIỆP SXVLXD NHƠN HÒA - CHI NHÁNH CÔNG TY CP PHÚ TÀI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

   

1- Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh:       01 nhân sự (nam) 
2- Nhân viên kinh doanh:                      01 nhân sự (nam)
3- Công nhân khoan nổ mìn:                              04 nhân sự (nam)
4- Công nhân vận hành máy nghiền sàng:    03 nhân sự (nam)
5- Nhân viên kỹ sư xây dựng, thi công hiện trường (KCS): 03 nhân 

sự (nam) 
6- Lái xe vận chuyển bê tông:                             02 nhân sự (nam) 
7- Vận hành trạm trộn bê tông:                          01 nhân sự (nam) 
Các ứng viên cần có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, có kinh 

nghiệm, trình độ chuyên môn đáp ứng từng vị trí cần tuyển. Ưu 
tiên người có kinh nghiệm.

Mức lương thỏa thuận, được hưởng các chế độ theo quy định 
của nhà nước. 

Nơi làm việc:  Xí nghiệp SXVLXD Nhơn Hòa
Địa chỉ: Số nhà  81 đường Biên cương, khu vực Tân Hòa, phường 

Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Số điện thoại : 02563.838 982, gặp anh Thu phụ trách nhân sự, 

SĐT:  0914.215.983

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức 

năm 2022: 38 chỉ tiêu, bao gồm:

TT Trình độ chuyên môn Chỉ tiêu

1 Đại học ngành điều dưỡng 07

2 Cao đẳng ngành điều dưỡng 09

3 Đại học chuyên ngành công tác xã hội 01

4 Đại học Luật 01

5 Đại học Quản lý nhà nước 01

6 Cao đẳng điện công nghiêp 01

7 Đại học chuyên ngành kế toán 02

8 Đại học kỹ thuật Y sinh 01

9 Đại học ngành Tin học điện tử tin học, khoa học máy tính. 
Truyền thông và mạng máy tính. Công nghệ thông tin, an 
toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông

02

10 Đại học vật lý trị liệu – phục hồi chức năng 01

11 Đại học điều dưỡng ngành gây mê hồi sức 01

12 Đại học ngành điều dưỡng phụ sản hoặc Đại học ngành 
Hộ sinh

02

13 Cao đẳng ngành điều dưỡng phụ sản hoặc Cao đẳng 
ngành Hộ sinh

02

14 Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học 02

15 Cao đẳng ngành xét nghiệm y học 02

16 Đại học ngành Dược 02

17 Cao đẳng ngành Dược 01

 Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Bắt đầu từ ngày 
25.4.2022 trong giờ hành chính tại Phòng Hành chính -  tổ chức 
Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; số 202 Quang Trung, phường Bồng Sơn, 
TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Số điện thoại: 02563.861497.
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Bình Định

TIN VẮN

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres 
ngày 5.5 đã kêu gọi chấm dứt xung đột 
ở Ukraine.

Ông Guterres đưa ra lời kêu gọi này 
khi phát biểu tại phiên họp của Hội 
đồng Bảo an LHQ về tình hình Ukraine, 
trong đó, ông thông báo ngắn gọn về 
các hoạt động ngoại giao con thoi của 
ông hồi tuần trước tại Nga và Ukraine.

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh, 
xung đột cần phải chấm dứt vì lợi ích 
của người dân Ukraine, Nga và toàn 
thế giới.

Ông cũng kêu gọi một giải pháp có 
ý nghĩa đối với an ninh lương thực toàn 
cầu bằng cách nối lại nguồn cung các sản 
phẩm nông nghiệp của Ukraine cũng 
như lương thực - thực phẩm, phân bón 
của Nga và Belarus cho thị trường thế 
giới bất chấp xung đột xảy ra.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres 
cho biết, LHQ đang tiến hành đợt sơ 
tán dân thường thứ 3 ở Ukraine và các 
chi tiết liên quan sẽ được công bố sau 
khi công việc hoàn tất. Trước đó, LHQ 
đã phối hợp với Ủy ban CTĐ Quốc tế 
hoàn thành được 2 đợt sơ tán. Đợt 1 vào 
ngày 3.5, đã đưa được 101 dân thường 

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 
6.5, Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh 
tế của Liên minh châu Âu (EU) Paolo 
Gentiloni cho biết, khối này sẽ thực hiện 
từng bước cấm vận hoàn toàn dầu mỏ 
của Nga trong vòng 9 tháng.

“Đề xuất của chúng tôi là cấm vận 
dầu của Nga, tùy thuộc vào các loại sản 
phẩm dầu mỏ, trong vòng 9 tháng. Các 
thời hạn ngắn hơn sẽ gây ra tác động 
tiêu cực đến giá dầu toàn cầu, điều này 
mâu thuẫn với mục tiêu của chúng tôi”, 
ông Gentiloni nói.

 “Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến 
nền kinh tế châu Âu”, quan chức EU lưu 
ý và nhấn mạnh điều này cũng sẽ ảnh 
hưởng nặng nề đến nền kinh tế Nga.

Trước đó, ngày 4.5, người đứng 
đầu Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von  
der Leyen kêu gọi các nước thành viên 
của EU loại bỏ dần việc nhập dầu thô 
từ Nga trong vòng 6 tháng và chấm dứt 
nhập sản phẩm tinh luyện từ Nga vào 
cuối năm 2022.                    (Theo VOV.VN)

Liên hợp quốc kêu gọi  
chấm dứt xung đột tại Ukraine

ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành 
phố cảng Mariupol và đợt 2 vào ngày 
4.5, đưa được 320 dân thường ra khỏi 
Mariupol và vùng phụ cận.

Tổng Thư ký LHQ bày tỏ hy vọng 
rằng sau các cuộc gặp gỡ của ông với 
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống 

Ukraine Zelensky hồi tháng 4 vừa qua, 
chính quyền hai nước này sẽ tiếp tục 
hợp tác và hỗ trợ để LHQ sơ tán được 
thêm nhiều người dân ra khỏi vùng 
chiến sự nguy hiểm cũng như kịp thời 
cung cấp hàng cứu trợ cho những người 
dân đang cần.       (Theo TTXVN, VOV.VN)

Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol, Ukraine.                                                                              Ảnh: THX/TTXVN

Châu Âu sẽ cấm vận 
hoàn toàn dầu  
của Nga trong vòng 
9 tháng

EU đề xuất cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. 
Ảnh minh họa: TASS

Đại hội thể thao Châu Á (Asian 
Games) 2022 dự kiến diễn ra tại Hàng 
Châu, Trung Quốc, vào tháng 9 đã  
bị hoãn.

“Hội đồng Olympic Châu Á đã 
thông báo rằng Asian Games lần 
thứ 19, ban đầu dự kiến   tổ chức tại 
Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 10 - 
25.9.2022, sẽ bị hoãn lại” -  thông báo 
trên trang web chính thức của Asian 

Games nêu rõ. 
Theo thông cáo này, thời gian dự 

kiến của Asian Games sẽ được công  
bố sau. 

Ban tổ chức thông báo hoãn Asian 
Games 2022 vào ngày 6.5 trong bối cảnh 
Trung Quốc đang ứng phó với bùng 
phát dịch bệnh Covid-19.

Thành phố chủ nhà Hàng Châu nằm 
gần thành phố lớn nhất của đất nước 

Thượng Hải - nơi đang trải qua đợt 
phong tỏa nhiều tuần trong bối cảnh 
đại dịch Covid-19. 

Tháng trước, Ban tổ chức Asian 
Games cho biết, thành phố 12 triệu 
dân Hàng Châu đã hoàn tất xây dựng 
khoảng 56 địa điểm thi đấu cho Asian 
Games và Asian Para Games (Đại hội 
Thể thao Người khuyết tật châu Á). 

(Theo LĐO)

Hoãn Asian Games 2022 tổ chức tại Trung Quốc

 Ngày 5.5, Tổ chức Lương Nông 
LHQ (FAO) kêu gọi cộng đồng quốc tế 
viện trợ khẩn cấp 131,4 triệu USD để 
tăng khả năng tiếp cận lương thực đối 
với các vùng nông thôn ở Somalia, quốc 
gia vùng Sừng châu Phi có đến 40% dân 
số đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra 
nạn đói.
 Tổng thống Mỹ Joe Biden cho 

biết ông đã lựa chọn Karine Jean-Pierre 
làm thư ký báo chí Nhà Trắng, kế nhiệm 
Jen Psaki. Jean-Pierre là người da màu và 
cũng là người đồng tính công khai đầu 
tiên đảm nhận vị trí này.
 Các cơ quan tình báo và quân đội 

Mỹ đánh giá rằng Triều Tiên có thể sẵn 
sàng nối lại thử hạt nhân dưới lòng đất 
trong tháng 5 này.
 Bộ Tình trạng Khẩn cấp của 

Kyrgyzstan ngày 5.5 cho biết các vụ sạt 
lở bùn đất do mưa lớn ở miền Nam nước 
này đã gây ngập lụt 835 ngôi nhà và 
khiến hơn 1.000 người phải sơ tán.

  Kênh truyền hình 13 của Israel 
đêm 5.5 đưa tin, đã xảy ra một vụ 
khủng bố ở TP Elad thuộc miền Trung 
Israel khiến 3 người thiệt mạng và 1 
người bị thương nặng.
 Ngày 6.5, giới chức quân đội 

Burkina Faso cho biết 7 binh sĩ và 4 dân 
thường đã thiệt mạng khi rơi vào hai ổ 
phục kích ở miền Bắc nước này.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Theo Hãng tin AFP, hôm 5.5, 
Campuchia đã triển khai đội xử lý bom 
mìn để loại bỏ một quả bom nặng hơn 
900 kg được phát hiện dưới lòng sông 
đối diện Cung điện Hoàng gia ở thủ đô 
Phnom Penh.

Trung tâm Xử lý bom mìn Campuchia 
(CMAC) cho biết, quả bom AN-M66 (do 
Mỹ sản xuất), chứa hơn 500 kg thuốc nổ - 
được tìm thấy trong quá trình nạo vét 

và làm sạch sông tại nơi giao nhau của 
sông Mekong và sông Tonle Sap.

Tổng giám đốc CMAC Heng Ratana 
cho biết trên Facebook: “Nếu quả bom 
này phát nổ, nó có thể gây thiệt hại rất 
lớn cho các khách sạn, nhà ở hoặc thậm 
chí Cung điện Hoàng gia”.

Ông nói thêm, hiện tại quả bom đã 
được đưa ra khỏi thủ đô Phnom Penh 
để xử lý.                                  (Theo TTO)

Campuchia phát hiện bom nặng hơn 900 kg dưới sông  
trước Cung điện Hoàng gia

Ngày 6.5, nhà chức trách Trung Quốc 
cho biết, 53 người đã thiệt mạng trong 
một vụ sập tòa nhà ở tỉnh Hồ Nam, miền 
Trung nước này.

Đồng thời, chính quyền Trung Quốc 
thông báo kết thúc chiến dịch cứu hộ 
trong thảm họa sập nhà, được cho là do 
xây dựng trái phép, sau hơn 6 ngày nỗ 
lực tìm kiếm và đưa những người sống 
sót ra khỏi đống đổ nát và kim loại xoắn.

Tòa nhà thương mại ở TP Trường Sa 
đã bị sập vào ngày 29.4.

Nguyên nhân của vụ sập tòa nhà 
được xác định là do vi phạm các quy tắc 
an toàn xây dựng trong quá trình thực 
hiện một khu nhà khách nằm từ tầng 4 
đến tầng 6 của tòa nhà đang xây dựng. 
Tòa nhà cũng bao gồm các căn hộ, quán 
cà phê và nhà hàng.

Tổng cộng 9 người đã bị bắt vì chịu 
trách nhiệm cho sự cố nghiêm trọng, bao 
gồm chủ sở hữu tòa nhà, 3 người phụ 
trách thiết kế và xây dựng, cùng 5 người 
khác có liên quan.    (Theo VTV.VN, NLĐO)

53 người thiệt mạng trong vụ sập nhà ở Trung Quốc

Nỗ lực tìm kiếm cứu hộ những nạn nhân bị mắc 
kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Ảnh: AP

Các nhân viên CMAC đứng cạnh quả bom được 
vớt lên từ lòng sông đối diện với Cung điện  
Hoàng gia.                                                             Ảnh: AFP


