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Cùng bạn đọc
Chào năm mới 2022, Báo Bình Định 

xuất bản số báo đặc biệt (gộp số báo 
ngày 1.1 và ngày 2.1.2022), 20 trang, in 4 

màu, phát hành ngày 31.12.2021 (thứ Sáu).
Kính chúc quý bạn đọc năm mới 

thành công, hạnh phúc và có một 
kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn.
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An Nhơn vững bước đi lên 
từ mạch nguồn truyền thống u8
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l Năm 2022 tập trung ưu tiên
đầu tư phát triển, thu hút 
đầu tư vào 4 trụ cột kinh tế    u5

Đường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn) 
được trang trí rực rỡ mỗi khi Tết đến, 
Xuân về. Ảnh: TIẾN DŨNG



2 THỨ BẢY, 1.1.2022 Bình Định

1. Bầu cử ĐBQH khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp, 
nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Bình Định, tổng số 
cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 
99,83%. Một số địa phương có 
tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% 
(TX An Nhơn, huyện Hoài 
Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, 
An Lão), đạt 99,99% (TX Hoài 
Nhơn, huyện Phù Cát). Cử 
tri toàn tỉnh đã bầu đủ 7 đại 
biểu trong số 13 người ứng 
cử ĐBQH khóa XV tại 3 đơn 
vị bầu cử; bầu đủ 57 đại biểu 
trong số 95 người ứng cử đại 
biểu HĐND tỉnh tại 19 đơn vị 
bầu cử; bầu 362 đại biểu trong 
số 609 người ứng cử đại biểu 
HĐND cấp huyện tại 110 đơn 
vị bầu cử; bầu 3.726 đại biểu 
trong số 6.304 người ứng cử 
đại biểu HĐND cấp xã nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 tại 1.162 đơn 
vị bầu cử. 

Cuộc bầu cử lần này rất 
đặc biệt, diễn ra trong khó 
khăn, thử thách, cùng lúc 
vừa phải tổ chức cuộc bầu cử 
thành công, đúng pháp luật, 
vừa phải bảo đảm an toàn 
trong điều kiện phòng, chống 
đại dịch Covid-19 và thực 
hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, 
phát triển kinh tế, bảo đảm 
an sinh xã hội, đời sống và an 
toàn cho người dân. Đây cũng 
là cuộc bầu cử được chuẩn bị 
kỹ lưỡng, chu đáo, chủ động, 
chuyên nghiệp, sáng tạo, với 
tinh thần trách nhiệm rất cao, 
nắm bắt nhanh nhạy, xử lý 
kịp thời, linh hoạt, đúng pháp 
luật mọi tình huống phát sinh.  
Cuộc bầu cử đã phát huy được 
tinh thần dân chủ, công khai, 
minh bạch trong từng bước 
triển khai công tác bầu cử. 

2. Toàn tỉnh 
tập trung phòng, chống 
dịch Covid-19

Từ cuối tháng 6.2021, Bình 
Định lần đầu tiên ghi nhận ca 
mắc Covid-19, toàn tỉnh đã 
triển khai các biện pháp để 
khống chế dịch bệnh, bảo vệ 
sức khỏe, tính mạng người 
dân. Tháng 10.2021, toàn tỉnh 
bước vào giai đoạn mới - thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19. 
Giai đoạn này, toàn tỉnh ghi 
nhận số ca mắc Covid-19 tăng 
vọt, lên đến 360 ca/ngày. Toàn 
tỉnh tiếp tục các biện pháp 
phòng, chống dịch như tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 cho 
người từ 18 tuổi trở lên và người 
từ 12 - 17 tuổi; khống chế nhanh 
các ổ dịch, thực hiện cách ly F1; 
chăm sóc, điều trị F0 tại nhà; 
mở rộng các cơ sở điều trị bệnh 
nhân Covid-19… Tùy theo diễn 
biến dịch bệnh, tỉnh sẽ điều 
chỉnh các hoạt động phòng, 
chống dịch cho phù hợp, mục 
tiêu chính là hạn chế số trường 
hợp mắc bệnh, giảm thấp nhất 
số ca tử vong.

Đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thân mến!
Nhân dịp năm mới 2022 và đón Xuân Nhâm 

Dần, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Bình Định trân trọng gửi lời tri ân sâu 
sắc đến các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt 
Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao 
động, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sĩ, gia đình có công với nước; thân ái gửi tới toàn 
thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng các 
doanh nghiệp, các vị chức sắc, tín đồ tôn giáo 
trong tỉnh, cùng những người con quê hương 
Bình Định đang sinh sống, học tập, công tác trên 
mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời thăm hỏi 
ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm qua, tình hình kinh tế, chính trị thế 
giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; trong 
nước, trong tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh 
hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch 
Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình 
hình phát triển KT-XH, hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và đời sống của nhân dân trong tỉnh. 
Song, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và 
cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã phát 
huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, 
ý chí tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, nỗ 
lực khắc phục khó khăn, thách thức, triển khai 
đồng bộ, linh hoạt các chủ trương, chính sách 
của Trung ương, của tỉnh; tổ chức thực hiện có 
hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch 
Covid-19, vừa phát triển KT-XH và đã đạt được 
những kết quả quan trọng: Tổng sản phẩm địa 
phương (GRDP) năm 2021 tăng 4,11%, cao hơn 
so với năm 2020 và bình quân chung của cả 
nước; tổng thu ngân sách đạt hơn 13.707 tỷ 
đồng, vượt 29,8% dự toán năm và tăng 5,4% so 
với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,33 tỷ 
USD, vượt 15,6% kế hoạch đề ra và tăng 20,3% 
so với cùng kỳ (cao nhất từ trước đến nay); hàng 
hóa thông qua cảng biển đạt trên 13,6 triệu tấn, 
tăng 6,1% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn 
hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội 
được bảo đảm, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ 
bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được tăng 
cường, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ thống 
chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn... 
Những kết quả trên đã góp phần tạo động lực 
mới, sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân trong tỉnh đối với sự nghiệp đổi mới, xây 
dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, 
hiện đại. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Bình Định trân trọng ghi nhận và 
biểu dương đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến 

sĩ và các doanh nghiệp trong tỉnh đã không 
ngừng nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích 
xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và lao động 
sản xuất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp 
phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Năm 2022 là năm thứ hai Đảng bộ, dân và 
quân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 
nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm 
là các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng; bên cạnh những    
thuận lợi cơ bản, tỉnh ta vẫn còn phải đối mặt 
với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh tiếp 
tục diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều 
thách thức… Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ 
lực vượt khó, ý chí tự lực, tự cường, tỉnh Bình 
Định quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ chính trị trong năm 2022, trong đó: 
Tập trung thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19, ưu tiên bảo vệ sức 
khỏe, tính mạng của người dân; thực hiện đồng 
bộ các giải pháp kích thích nền kinh tế, hỗ trợ 
và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không 
để suy giảm các động lực tăng trưởng trong 
dài hạn, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 
đạt trên mức trung bình so với cả nước. Tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo 
môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Nâng 
cao chất lượng các hoạt động trên lĩnh vực văn 
hóa - xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội và 
cải thiện đời sống Nhân dân. Tiếp tục giữ vững 
ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh. 

Trước thềm năm mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định kêu gọi 
đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh 
đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, kinh 
doanh, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những 
năm tiếp theo. Đồng thời, mong muốn những 
người con quê hương Bình Định đang sinh sống, 
công tác, học tập ngoài tỉnh và nước ngoài tiếp 
tục tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển 
của tỉnh nhà và của đất nước.

Chào thân ái và quyết thắng! 

TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ 
VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

3. Sơ kết 5 năm thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW 

Năm 2021, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 5 năm 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị (khóa XII) về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. Qua 5 năm thực 
hiện, kết quả lớn nhất là đã 
tạo chuyển biến tích cực trong 
nhận thức và hành động của các 
cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân về học tập và làm theo Bác.  
Nhiều tập thể, cá nhân điển 
hình tiên tiến, nhiều mô hình, 
cách làm hay, sáng tạo trong 
học tập và làm theo Bác đã đem 
lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết 
cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý 
thức tự giác, gương mẫu trong 
phấn đấu học tập, công tác và 
rèn luyện phẩm chất đạo đức 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Người. Tinh thần trách 
nhiệm đối với công việc, đoàn 
kết, tương thân, tương ái trong 
cộng đồng được phát huy, góp 
phần quan trọng vào việc hoàn 
thành các mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển KT-XH và xây dựng 
hệ thống chính trị ở từng địa 
phương, cơ quan, đơn vị.  

4. Tổng thu ngân sách 
năm 2021 của tỉnh ước đạt 
13.676,9 tỷ đồng, tăng 5,3% 
so với cùng kỳ năm trước

Trong bối cảnh dịch dịch 
bệnh Covid-19 ảnh hưởng 
chung đến nền kinh tế, nhưng 
tổng thu ngân sách năm 2021 
của tỉnh ước đạt 13.676,9 tỷ 
đồng, vượt 29,5% dự toán năm 
và tăng 5,3% so với cùng kỳ 
năm trước, đảm bảo chi cho 
đầu tư phát triển, an sinh xã 
hội và phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. 

Kim ngạch xuất khẩu Bình 
Định năm 2021 đạt 1.332,6 triệu 
USD, đạt 115,9% kế hoạch năm, 
tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 
2020. Trong đó: Một số mặt 
hàng có kim ngạch xuất khẩu 
dự kiến tăng so với cùng kỳ 
năm 2020 như: Gạo ước đạt 
62,8 triệu USD, tăng 35,9%; 
sản phẩm gỗ ước đạt 471,6 triệu 
USD, tăng 33,9%; sản phẩm từ 
chất dẻo ước đạt 205,1 triệu 
USD, tăng 61,3%; hàng thủy sản 
ước đạt 101,2 triệu USD, tăng 
49,4 %; giày dép các loại ước 
đạt 6,2 triệu USD, tăng 24,8%.

5. Đẩy mạnh đầu tư các dự 
án giao thông trọng điểm, 
mang tính kết nối, hoàn 
thiện hệ thống giao thông 
trên địa bàn tỉnh

Dự án Đường ven biển (ĐT 
639) dự kiến thông xe kỹ thuật 
toàn tuyến vào ngày 31.12.2021. 
Đây là dự án giao thông trọng 
điểm của tỉnh Bình Định, sau 
khi hoàn thành trở thành tuyến 
giao thông kết nối các địa 

phương ven biển, tạo thuận lợi 
trong lưu thông, giao thương 
và phát triển kinh tế. Cùng với 
đó, UBND tỉnh phê duyệt chủ 
trương đầu tư 5 dự án giao 
thông trọng điểm giai đoạn 
2021 - 2025 gồm: Xây dựng 
tuyến đường ven biển (ĐT 639) 
đoạn từ QL1D  tới QL 19 mới - 
dài 4,3 km; Tuyến đường kết 
nối từ trung tâm TX An Nhơn 
đến Đường ven biển phía Tây 
đầm Thị Nại - dài 9,4 km; Tuyến 
đường kết nối với tuyến ĐT 639 
trên địa bàn TX Hoài Nhơn - dài 
7 km; Tuyến đường kết nối từ 
đường phía Tây tỉnh (ĐT 638) 
đến ĐT 639 trên địa bàn huyện 
Phù Mỹ - dài 19,20 km; Xây 
dựng tuyến đường tránh phía 
Nam thị trấn Phú Phong (huyện 
Tây Sơn) - dài 18 km; tổng vốn 
đầu tư dự kiến 4.452 tỷ đồng. 
Dự kiến khởi công trong quý 
I/2022.

6. Nhiều hoạt động 
liên quan đến Chuyển đổi số

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm 
vụ về chuyển đổi số đã được 
đề ra trong Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngày 
20.9.2021, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã ban hành Nghị quyết số 
05-NQ/TU về Chuyển đổi số 
tỉnh Bình Định đến năm 2025 
và định hướng đến năm 2030. 
Nghị quyết đã xác định tập 
trung triển khai các nhiệm vụ 

chuyển đổi số dựa trên ba trụ 
cột là chính quyền số, kinh tế 
số và xã hội số. Trong đó, các 
lĩnh vực được ưu tiên chuyển 
đổi số gồm: Giáo dục, y tế, 
quản lý hành chính, du lịch, 
nông nghiệp, tài nguyên và môi 
trường, phát triển kinh tế biển, 
giao thông vận tải và logistics.

Tháng 9.2021, UBND tỉnh 
phê duyệt Đề án thành lập Khu 
Công viên phần mềm Quang 
Trung - Bình Định diện tích 
54 ha tại KV 2, phường Ghềnh 
Ráng, TP Quy Nhơn. Đề án là 
quyết tâm của tỉnh trong việc 
tạo dựng hạ tầng cho ứng dụng 
và thúc đẩy phát triển CNTT. 
Thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai 
các thủ tục liên quan để gia 
nhập Chuỗi Công viên phần 
mềm Quang Trung, tạo điều 

kiện cho các DN hoạt động 
trong Khu Công viên phần mềm 
Quang Trung - Bình Định được 
hưởng các chính sách ưu đãi 
theo quy định.

Sau gần một năm chuẩn bị, 
ngày 16.11, UBND tỉnh chính 
thức khai trương Trung tâm 
giám sát, điều hành đô thị 
thông minh do Tập đoàn FPT 
phối hợp đầu tư và triển khai, 
gồm 5 dịch vụ cơ bản và 3 dịch 
vụ mở rộng. Trung tâm là nền 
tảng quan trọng trong tầm nhìn 
phát triển nói chung và kế hoạch 
triển khai thí điểm dịch vụ đô 
thị thông minh trên địa bàn tỉnh 
đến năm 2025.

Sự ra đời của Trung tâm 
giúp chính quyền giám sát, 
điều hành tập trung các lĩnh 
vực thông qua một nền tảng 
công nghệ chung duy nhất. 
Đồng thời, tạo ra kênh tương 
tác linh hoạt giữa các cơ quan 
Nhà nước, giữa chính quyền và 
người dân, DN và tổ chức nhằm 
phục vụ, lắng nghe phản hồi 
của người dân để xử lý, điều 
chỉnh kịp thời đáp ứng nhu cầu 
của người dân và xã hội.

7. Kỷ niệm 190 năm Danh 
xưng An Nhơn, 10 năm thành 
lập TX An Nhơn

Ngày 31.12.2021, TX An 
Nhơn tổ chức Lễ kỷ niệm 190 
năm Danh xưng An Nhơn 
(1832 - 2022), 10 năm thành lập 
TX An Nhơn (2011 - 2021). Đây 
là sự kiện chính trị quan trọng, 
là dấu mốc khẳng định những 
thành tựu toàn diện trong xây 
dựng và phát triển đô thị của 
TX An Nhơn sau 10 năm được 
thành lập, dưới sự lãnh đạo của 
Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Đồng 
thời, ghi nhận những kết quả 
có được từ bao nỗ lực của toàn 
Đảng bộ, toàn dân và toàn quân 
thị xã. Sau khi được công nhận 
là đô thị loại III, TX An Nhơn 
sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, 
thử thách với quyết tâm chính 
trị cao để hoàn thành mục tiêu 
sớm trở thành thành phố trực 
thuộc tỉnh vào năm 2025 theo 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX 
An Nhơn lần thứ XXIV và Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

8. “Võ cổ truyền Bình Định” 
trên đường trở thành di sản 
văn hóa phi vật thể đại diện 
của nhân loại

Đầu tháng 12.2021, UBND 
tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở 
VH&TT chủ trì phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan 
xây dựng kế hoạch lập hồ sơ 
khoa học “Võ cổ truyền Bình 
Định” để đệ trình UNESCO ghi 
danh là di sản văn hóa phi vật 
thể đại diện của nhân loại theo 
Văn bản 7611/VPCP- KGVX 
ngày 20.10.2021 của Văn phòng 

Chính phủ gửi Bộ 
VH-TT&DL về việc 
truyền đạt ý kiến 
của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức 
Đam về việc lập hồ 
sơ di sản văn hóa 
phi vật thể “Võ cổ 
truyền Bình Định” 
trình Thủ tướng 
Chính phủ cho phép 
đệ trình UNESCO 
công nhận là di sản 
văn hóa thế giới. 

Năm 2012, Bộ 
VH-TT&DL đã ghi 
danh võ cổ truyền 
Bình Định là di sản 
văn hóa phi vật thể 
quốc gia. Toàn tỉnh 
hiện có hàng nghìn 
nghệ nhân đang 

nắm giữ di sản võ cổ truyền 
Bình Định, đang thực hành và 
truyền dạy tại 177 võ đường, 
CLB võ cổ truyền trong tỉnh. 
Trong đó, có 4 nghệ nhân ưu tú, 
2 đại võ sư quốc tế, 26 đại võ sư 
quốc gia, 12 võ sư cao cấp, 73 
võ sư, 57 chuẩn võ sư, 415 huấn 
luyện viên. Không những thực 
hành, truyền dạy trong nước, 
võ cổ truyền Bình Định cũng 
đã lan tỏa truyền dạy ở nhiều 
nước trên thế giới. 

9. Công trình tổ hợp lai các 
giống gà nội Minh Dư đoạt 
Giải thưởng Hồ Chí Minh

Theo thông t in từ Bộ 
KH&CN, Công trình nghiên 
cứu khảo nghiệm, lai tạo, chọn 
giống “3 tổ hợp lai các giống 
gà nội Minh Dư Bình Định 
(MD1.BĐ; MD2.BĐ; MD3.BĐ)” 
của ông Lê Văn Dư, Giám đốc 
Công ty TNHH Giống gia cầm 
Minh Dư, ở xã Phước Nghĩa, 
huyện Tuy Phước đoạt Giải 
thưởng Hồ Chí Minh.

Các giống gà ta MD1.BĐ; 
MD2.BĐ; MD3.BĐ là giống gà 
nội mới hoàn toàn, được lai tạo 
lần đầu tiên ở trong nước, với 
những đặc điểm vượt trội cả về 
ngoại hình, năng suất và chất 
lượng thịt, được người chăn 
nuôi trong cả nước ưa chuộng 
nhất hiện nay. Ưu điểm nổi trội 
của giống gà là sinh trưởng và 
phát triển tốt, dễ nuôi và phù 
hợp với nhiều phương thức 
chăn nuôi, điều kiện chuồng 
trại cũng như khí hậu các vùng 
miền khác nhau. 

Giải thưởng Hồ Chí Minh là 
giải thưởng cao quý thuộc lĩnh 
vực KH&CN, do Đảng và Nhà 
nước trao tặng cho tác giả công 
trình có giá trị cao về KH&CN 
và thực tiễn. Đây là công trình 
đầu tiên của Bình Định đoạt 
Giải thưởng Hồ Chí Minh kể 
từ năm 1975.

10. VĐV Phạm Thị Hồng Lệ 
phá kỷ lục quốc gia, đoạt HCV 
nội dung 10.000 m

Tại Giải vô địch điền kinh 
quốc gia 2021 diễn ra tại Hà Nội 
tháng 12.2021, VĐV Phạm Thị 
Hồng Lệ (Bình Định) đã xuất 
sắc về đích đầu tiên ở nội dung 
chạy 10.000 m, lập nên kỷ lục 
quốc gia mới với thành tích 34 
phút 1 giây 59. Kỷ lục cũ ở nội 
dung này do VĐV Nguyễn Thị 
Oanh (Bắc Giang) lập ở Giải vô 
địch điền kinh quốc gia 2020 
(thành tích 34 phút 8 giây 54). 
Cũng ở giải đấu này, Phạm Thị 
Hồng Lệ còn đoạt HCB nội 
dung 5.000 m.

Với thành tích này, Phạm 
Thị Hồng Lệ là VĐV điền kinh 
đầu tiên của Bình Định vừa phá 
kỷ lục quốc gia, vừa đoạt HCV. 
Tại Giải vô địch điền kinh quốc 
gia 2020, Hồng Lệ cũng phá kỷ 
lục quốc gia nội dung 10.000 m, 
tuy nhiên cô chỉ giành được 
HCB do về đích sau Nguyễn 
Thị Oanh.          BÁO BÌNH ĐỊNH
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Lãnh đạo UBND tỉnh, Công ty CP FPT và các đơn vị thực hiện nghi thức 
khánh thành Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh. 

Ảnh: HỒNG HÀ

CỦA TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Thư chúc mừng năm mới 2022

Xuân Tân Sửu
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH

    3THỨ BẢY, 1.1.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định Chaøo naêm môùi 2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Chaøo naêm môùi 2022

(BĐ) - Ngày 29.12, tại Hà 
Nội, Hội Nhà báo Việt Nam 
tổ chức trao giải ấn phẩm báo 
chí tiêu biểu cuối năm 2020, 
đầu năm 2021 và giải cuộc thi 
ảnh “Việt Nam 2020”, Triển 
lãm ảnh “Việt Nam 2020”, “Ấn 
tượng 2021”.

Kể từ ngày phát động đến 
khi kết thúc nhận tác phẩm đã 
có 59 hội nhà báo tỉnh, 16 liên 
chi hội, 99 báo hội, tạp chí gửi 
295 bìa báo, tạp chí tết, 14 giao 
diện báo điện tử tết ấn tượng, 
186 tác phẩm phát thanh, truyền 
hình tham dự bình chọn.

Qua vòng sơ khảo và chung 
khảo, Hội đồng bình chọn đã 
trao 108 giải bìa báo Tết ấn 
tượng, gồm 17 giải A, 29 giải 
B, 32 giải C và 30 giải khuyến 
khích. Trong đó, Báo Bình Định 

được trao giải khuyến khích bìa 
báo Tết ấn tượng năm 2021.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức 
cũng trao 58 giải đồng hạng 
cho giao diện báo điện tử Tết 
ấn tượng, tác phẩm truyền 
hình, phát thanh ấn tượng và 
Báo Bình Định nhận thêm 1 giải 
Giao diện Báo Điện tử Tết ấn 
tượng năm 2021.

Đây là giải thưởng quan 
trọng nằm trong khuôn khổ 
Hội báo toàn quốc hằng năm do 
Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp 
với Ban Tuyên giáo Trung ương, 
Bộ TT&TT, Bộ VH-TT&DL và 
UBND TP Hà Nội tổ chức theo 
Đề án đã được Chính phủ phê 
duyệt. Các giải thưởng được 
trao vào dịp diễn ra Đại hội XI 
Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm 
kỳ 2020 - 2025.                    N.P

Báo Bình Định đạt 2 giải thưởng ấn phẩm báo chí 
tiêu biểu năm 2021 của Hội Nhà báo Việt Nam

Ảnh bìa báo Xuân 2021 của Báo Bình 
Định đạt giải khuyến khích “Bìa báo 
Tết ấn tượng” toàn quốc.

Đại võ sư quốc tế Phi Long Vịnh 
biểu diễn quyền tại Đêm võ đài 

Bình Định. Ảnh: L.C
VĐV Phạm Thị Hồng Lệ. 

Ảnh: L.C

Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân TX Hoài Nhơn.                     Ảnh: Hoài Nhơn News



Theo đồng chí Nguyễn Giờ - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Kế 
hoạch số 15-KH/TU hướng đến 
tạo điều kiện về mặt chủ trương, 
cơ chế, tổ chức, môi trường, 
phương tiện bảo đảm... giúp 
cho cán bộ, đảng viên dám khởi 
tạo sự đổi mới. Và, quan trọng 
hơn là hiện thực hóa sự đổi mới, 
sáng tạo đó vì lợi ích chung; góp 
phần cụ thể hóa và tổ chức thực 
hiện hiệu quả đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và địa 
phương.

Khuyến khích cách làm 
đột phá, tháo gỡ 
điểm nghẽn, nút thắt

● Xin đồng chí thông tin 
cụ thể các giải pháp để khuyến 
khích cán bộ, đảng viên đổi mới, 
sáng tạo vì lợi ích chung?

- Trước hết, các cấp ủy, tổ 
chức đảng, lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, MTTQ, các tổ chức 
chính trị - xã hội có trách nhiệm 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để 
động viên, khuyến khích, đồng 
hành với sự năng động, sáng tạo 
của cán bộ, đảng viên các cấp. 
Cơ quan, đơn vị, địa phương có 
cán bộ, đảng viên có tư duy đổi 
mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám 
làm thì tổ chức đảng của nơi đó 
phải khuyến khích, đồng hành, 
nhằm hiện thực hóa những ý 
tưởng, cách làm mới... vì lợi ích 
chung của Tổ quốc, nhân dân nói 
chung và từng cơ quan, đơn vị, 
địa phương nói riêng.

Việc đổi mới, sáng tạo phải 
dựa trên cơ sở nền tảng khoa học 
và thực tiễn, nằm trong khuôn 
khổ pháp lý, đạo lý và có tính khả 
thi, không trái với Hiến pháp và 
Điều lệ Đảng. Các ý tưởng về 
đổi mới, sáng tạo phải được báo 
cáo với người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền, cơ quan, đơn vị nơi 
công tác; được cơ quan có thẩm 
quyền xem xét, quyết định cho 
thực hiện hoặc thí điểm thực 
hiện.

Căn cứ các ý tưởng về đổi 
mới, sáng tạo của cán bộ, đảng 
viên, các cấp ủy, tổ chức đảng, 
người đứng đầu tập thể, lãnh 
đạo cơ quan, đơn vị quan tâm 
hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện 
thuận lợi để cán bộ triển khai 
thực hiện. Ý tưởng sáng tạo, đột 
phá của cán bộ, đảng viên không 
được ghi nhận nếu nằm ngoài 
tổ chức và sẽ không được bảo 
vệ nếu phi thực tế, nằm ngoài 
khuôn khổ pháp luật, mang 
nặng chủ nghĩa cá nhân.

Đáng chú ý là khuyến khích 
cán bộ, đảng viên có tư duy sáng 
tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, 
giải quyết những điểm nghẽn, 
nút thắt trong cơ chế, chính sách, 
tập trung vào những vấn đề chưa 

Để cán bộ mạnh dạn đổi mới, 
sáng tạo vì lợi ích chung 

Ngày 27.12.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 
22.9.2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây 
là chủ trương mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.  

được quy định hoặc đã có quy 
định nhưng không phù hợp với 
thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu 
quả thiết thực, tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ, đóng góp tích 
cực vào sự phát triển chung.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, 
người đứng đầu cơ quan, đơn 
vị thường xuyên theo dõi, kiểm 
tra, giám sát quá trình triển khai 
thực hiện thí điểm các ý tưởng 
sáng tạo, đề xuất mới, đột phá. 
Chủ động phát hiện những vấn 
đề nảy sinh, kịp thời động viên 
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc hoặc xem xét điều chỉnh, có 
quyết định phù hợp với tình hình 
thực tế của địa phương, cơ quan. 
Phát hiện sớm và kịp thời uốn 
nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm.

Khi cán bộ đề xuất và triển 
khai thực hiện thí điểm các mô 
hình mới, ý tưởng sáng tạo, đột 
phá mà kết quả không đạt hoặc 
chỉ đạt một phần mục tiêu đề 
ra hoặc có thể gặp rủi ro, xảy ra 
thiệt hại thì cấp có thẩm quyền 
phải kịp thời xác định rõ nguyên 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (ngoài cùng bên trái) thăm khu vực điều hành của Điện lực Bình Định. Đây là đơn vị có những 
cán bộ, đảng viên có tư duy đổi mới.                                                             Ảnh: N.V.T

nhân khách quan, chủ quan, 
đánh giá toàn diện, công tâm 
để xem xét, xử lý phù hợp với 
thực tế. Nếu thực hiện đúng chủ 
trương, có động cơ trong sáng, 
vì lợi ích chung thì được xem xét 
miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. 
Xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ 
trương khuyến khích và bảo vệ 
cán bộ để thực hiện hoặc bao che 
hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu 
cực, vi phạm các quy định của 
Đảng và pháp luật Nhà nước.

Khơi dậy mạnh mẽ ý 
thức trách nhiệm, khát 
vọng cống hiến

● Để đạt được mục tiêu 
khuyến khích và bảo vệ cán bộ 
năng động, sáng tạo vì lợi ích 
chung, quá trình thực hiện cần 
chú ý điều gì, thưa đồng chí?

- Đầu tiên, cần tổ chức nghiên 
cứu, quán triệt nghiêm túc và 
tuyên truyền sâu sắc Kết luận 
số 14-KL/TW của Bộ Chính trị 
đến các cấp ủy, tổ chức đảng, 

cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng 
viên trong toàn Đảng bộ; phải 
nắm vững chủ trương, nhiệm 
vụ nêu trong Kết luận để thống 
nhất nhận thức và hành động, 
tổ chức triển khai thực hiện có  
hiệu quả.

Đồng thời, nâng cao nhận 
thức, tăng cường trách nhiệm 
của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất 
là người đứng đầu, tạo sự thống 
nhất cao trong toàn Đảng bộ và 
đồng thuận trong xã hội về chủ 
trương khuyến khích và bảo vệ 
cán bộ năng động, sáng tạo, dám 
nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi 
ích chung. Từ đó, khơi dậy mạnh 
mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng 
cống hiến, tinh thần đổi mới, hết 
lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên. Tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương đi đôi với phát 
huy dân chủ, tạo môi trường để 
thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phục 
vụ phát triển; tạo động lực cho 
cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn 
luyện và cống hiến.

Các cấp ủy, các ngành, đoàn 
thể cần đặt ra mục tiêu xuyên 
suốt, quan trọng là thay đổi 
nhận thức, thái độ, ý chí của 
từng cán bộ, đảng viên; đổi mới 
tư duy và hành động của cả hệ 
thống chính trị và đội ngũ cán 
bộ, đảng viên trong quá trình 
công tác, cống hiến. Trong toàn 
Đảng bộ, từng cấp, từng ngành, 
từng địa phương tổ chức những 
đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, 
tạo phong trào, thúc giục cán bộ, 
đảng viên thể hiện tính năng 
động, đổi mới, sáng tạo, dám 
bứt phá, dám chịu trách nhiệm 
vì lợi ích chung.

Theo yêu cầu của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng 
đoàn, ban cán sự đảng, các 
sở, ban, ngành, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, 
thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai thực hiện Kết luận 
số 14-KL/TW và Kế hoạch số 
15-KH/TU. Định kỳ tổ chức sơ 
kết, tổng kết những mô hình 
mới, giải pháp thí điểm, sáng 
tạo có hiệu quả; kịp thời báo 
cáo, đề xuất Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy xem xét, quyết định 
nhân rộng các mô hình mới, 
giải pháp thí điểm.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ chủ 
trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh 
ủy và các cơ quan liên quan theo 
dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 
hiện Kết luận số 14 KL/TW và 
Kế hoạch số 15-KH/TU, định 
kỳ báo cáo Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy. Đồng thời, đề xuất Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ 
kết, tổng kết kế hoạch; kịp thời 
biểu dương, khen thưởng, ưu 
tiên bố trí, sử dụng cán bộ, đảng 
viên có tư duy đổi mới, cách làm 
đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao.

● Xin trân trọng cảm ơn 
đồng chí!

NGUYỄN VĂN TRANG 
(Thực hiện)

Cơ quan, đơn vị, địa phương có 
cán bộ, đảng viên có tư duy đổi mới, 
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thì tổ 
chức đảng của nơi đó phải khuyến 
khích, đồng hành, nhằm hiện thực 
hóa những ý tưởng, cách làm mới.... 
vì lợi ích chung của Tổ quốc, nhân 
dân nói chung và từng cơ quan, đơn 
vị, địa phương nói riêng”.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy NGUYỄN GIỜ

“

Đảng ủy Khối 
DN tỉnh trao 

giấy khen cho 
các thí sinh đạt 
giải tại Hội thi 

báo cáo viên, 
tuyên truyền 

viên giỏi  
năm 2021. 
Ảnh: N. HÂN

toasoanbaobinhdinh@gmail.com
4 THỨ BẢY, 1.1.2022 Bình ĐịnhChaøo naêm môùi 2022



5Chaøo naêm môùi 2022THỨ BẢY, 1.1.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

l Xin ông cho biết kế hoạch 
đầu tư phát triển trong năm 
2022 và các giải pháp phát huy 
nguồn vốn đầu tư công của tỉnh? 

- Năm 2022 tỉnh ta tiếp tục 
huy động nguồn lực, ưu tiên 
nguồn vốn đầu tư công để đầu 
tư phát triển. Tổng kế hoạch đầu 
tư công vốn ngân sách nhà nước 
do tỉnh quản lý năm 2022 là hơn 
8.648 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân 
sách địa phương là hơn 5.852 tỷ 
đồng và vốn ngân sách Trung 
ương là gần 2.800 tỷ đồng.  
Vốn đầu tư công chủ yếu được 
sử dụng để đầu tư hoàn thiện 
hạ tầng kỹ thuật trên nhiều 
lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy 
KT-XH phát triển. 

Để đảm bảo thực hiện hoàn 
thành kế hoạch đầu tư phát 
triển năm 2022, Sở KH&ĐT đã 
tham mưu cho UBND tỉnh các 
mốc thời gian cụ thể thực hiện 
kế hoạch, trách nhiệm của chủ 
đầu tư và các đơn vị có liên 
quan. Trong tháng 1.2022 các 
chủ đầu tư có văn bản cam kết 
về tiến độ hoàn thành hồ sơ đối 
với các dự án khởi công mới 
năm 2022 và cam kết giải ngân 
100% kế hoạch vốn năm 2022 
được giao. 

Các dự án của tỉnh đã có 
trong kế hoạch ngân sách trung 
hạn do UBND các huyện, thị 
xã, thành phố làm chủ đầu 
tư, địa phương chủ động bố 
trí ngân sách triển khai trước, 
ngân sách cấp tỉnh sẽ bố trí 
hỗ trợ sau và hoàn thành các 
thủ tục phê duyệt thiết kế, dự 
toán, thủ tục đấu thầu trước  

ÔNG NGUYỄN THÀNH HẢI - TỈNH ỦY VIÊN, GIÁM ĐỐC SỞ KH&ĐT: 

Năm 2022 tập trung ưu tiên đầu tư phát triển, 
thu hút đầu tư vào 4 trụ cột kinh tế    

Năm 2022, tỉnh ta tiếp tục ưu tiên vốn ngân sách để đầu tư phát triển, cải thiện môi trường 
đầu tư, linh hoạt trong công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các DN trong và ngoài nước đầu tư vào 
các lĩnh vực mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển. Phóng viên Báo Bình 
Định đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở KH&ĐT chung quanh vấn đề này.

Ông NGUYỄN THÀNH HẢI, 
Giám đốc Sở KH&ĐT

ngày 31.3.2022. Các chủ đầu 
tư phải chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND tỉnh khi để 
xảy ra chậm trễ, không đạt 
mục tiêu giải ngân vốn đầu tư 
năm 2022 đã được phân bổ. Sở 
KH&ĐT chịu trách nhiệm chủ 
trì, căn cứ vào kế hoạch vốn 
năm 2022 đã giao và tình hình 
thực hiện kế hoạch của các dự 
án, phối hợp với các cơ quan 
liên quan đề xuất UBND tỉnh 
điều chỉnh kế hoạch đối với 
các dự án giải ngân chưa đạt 
tiến độ. Kho bạc Nhà nước cấp 
tỉnh và cấp huyện thanh toán 
cho các dự án khi có đủ điều 
kiện giải ngân, phối hợp chặt 
chẽ với chủ đầu tư xử lý các 
vướng mắc phát sinh, rút ngắn 
thời gian kiểm soát chi, định kỳ 
hằng tháng báo cáo tình hình 
thực hiện giải ngân cho UBND 
tỉnh (thông qua Sở KH&ĐT) để 
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 
chỉ đạo.
l Đối với hoạt động thu hút 

đầu tư, định hướng và mục tiêu 
của tỉnh trong năm 2022 như 
thế nào, thưa ông? 

- Năm 2022, Bình Định chủ 
động thu hút các DN, tập đoàn 
lớn để phát triển ngành công 
nghiệp hỗ trợ, đồng thời chú 
trọng thu hút các nhà đầu tư 
vừa và nhỏ, nhưng có công 
nghệ sạch, công nghệ cao 
(CNC) nhằm hướng tới mục 
tiêu phát triển bền vững. Để 
chuẩn bị đón đầu dòng vốn 
đầu tư, Bình Định đã chủ 
động xây dựng và thực hiện 
kế hoạch, cách thức thu hút 
đầu tư mới, tập trung mục tiêu 
thu hút đầu tư phát triển 4 trụ 
cột kinh tế: Công nghiệp, công 
nghệ thông tin, nông nghiệp 
CNC, thương mại du lịch. 
Trong đó, tỉnh quan tâm thu 
hút đầu tư vào một số lĩnh vực 
quan trọng như các dự án: Sản 
xuất công nghiệp nặng, quy mô 
lớn và CNC; công nghiệp chế 
tạo; công nghệ thông tin; sản 
xuất nông nghiệp, chăn nuôi 
gia súc và nuôi trồng thủy sản 
CNC; năng lượng tái tạo, điện 
gió; du lịch, nghỉ dưỡng…
l Thưa ông, trong bối cảnh 

các tỉnh, thành trong nước cũng 

đang cạnh tranh thu hút đầu 
tư, tỉnh ta sẽ chủ động triển 
khai những giải pháp nào để 
công tác xúc tiến, thu hút đầu 
tư đạt hiệu quả? 

- Để thu hút đầu tư đạt 
hiệu quả, năm 2022 tỉnh ta 
tiếp tục chú trọng đến công 
tác quy hoạch và thực hiện 
tốt các quy hoạch. Bên cạnh 
đó, đẩy nhanh công tác giải 
phóng mặt bằng và huy động 
nguồn lực để đầu tư xây dựng 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật Khu kinh tế Nhơn Hội, 
các khu, cụm công nghiệp, 
sẵn sàng bàn giao mặt bằng 
sạch cho các nhà đầu tư. 

Tỉnh ta cũng ưu tiên đầu tư 
xây dựng hạ tầng giao thông, 
trong đó có nhiều công trình 
giao thông trọng điểm mang 
tính kết nối, tạo động lực thúc 
đẩy kinh tế phát triển. Cùng 
với đó là tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách hành chính, đơn giản 
hóa thủ tục đầu tư, đảm bảo 
nhà đầu tư đến Bình Định sẽ 
không gặp bất kỳ rào cản nào 
bởi tỉnh cam kết mạnh mẽ luôn 

hỗ trợ các nhà đầu tư từ việc 
hình thành ý tưởng, tìm kiếm 
cơ hội đầu tư, đến xây dựng 
dự án và triển khai hoạt động 
nhanh chóng hiệu quả. 

Đối với công tác hỗ trợ, thu 
hút đầu tư, năm 2022, Bình 
Định sẽ tập trung hỗ trợ một 
số dự án trọng điểm có vốn 
đầu tư lớn như: Dự án điện gió 
ngoài khơi của Tập đoàn PNE, 
Dự án Khu công nghiệp, đô 
thị và dịch vụ Becamex VSIP 
Bình Định của Becamex IDC, 
Khu du lịch Hải Giang, Khu 
du lịch Vĩnh Hội…, đồng thời 
đẩy nhanh tổ chức đấu giá, đấu 
thầu các dự án đã đủ điều kiện 
để sớm tạo nguồn thu. 

Tỉnh cũng sẽ tăng cường 
công tác quảng bá, mời gọi các 
nhà đầu tư lớn có khả năng lôi 
kéo, thúc đẩy các dự án phụ trợ, 
đồng thời chú trọng nhóm các 
nhà đầu tư vừa và nhỏ nhưng 
ứng dụng CNC của Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Australia, New 
Zealand, châu Âu và các quốc 
gia phát triển nhằm bảo đảm 
môi trường bền vững. 

Trên cơ sở các nghiên cứu, 
đánh giá tiềm năng thị trường 
và xu hướng của các đối tác 
đầu tư, Sở KH&ĐT cùng các 
ngành chức năng tham mưu 
UBND tỉnh, nếu diễn biến của 
dịch Covid-19 tốt hơn, Bình 
Định sẽ tổ chức một số hoạt 
động xúc tiến đầu tư tại các 
nền kinh tế lớn như: Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Singapore, Đức, 
Anh, Hoa Kỳ, Israel, Australia, 
New Zealand… hoặc gửi tài 
liệu quảng bá đối với các đợt 
xúc tiến đầu tư do các bộ, ngành 
Trung ương tổ chức nhằm thu 
hút các nhà đầu tư tiềm năng 
đến với Bình Định. Bên cạnh 
đó, tiếp tục xúc tiến đầu tư theo 
hướng lựa chọn nhà đầu tư có 
năng lực để tập trung giới thiệu, 
thu hút có trọng tâm, trọng 
điểm vào Khu kinh tế Nhơn Hội 
và các khu, cụm công nghiệp. 
Tổ chức thực hiện tốt quy định 
ký quỹ cam kết đầu tư đối với 
các dự án để nâng cao hiệu quả, 
bảo đảm tiến độ dự án…
l Xin cảm ơn ông! 

PHẠM TIẾN SỸ (Thực hiện)

(BĐ) - Sáng 30.12, UBND 
tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và 
trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Định lần thứ 
XII (2020 - 2021) và phát động 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
tỉnh Bình Định lần thứ XIII  
(2022 - 2023). Đến dự có Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang, cùng đại diện các sở, 
ban, ngành trong tỉnh.

Sau 2 năm triển khai, Hội 

thi đã nhận được 51 giải pháp 
tham dự thuộc 6 lĩnh vực theo 
quy định. Kết quả, UBND tỉnh 
trao thưởng cho 36 giải pháp 
đoạt giải, gồm 4 giải nhất,  
8 giải nhì, 6 giải ba và 18 giải 
khuyến khích.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy 
quyền của Ban tổ chức giải 
thưởng toàn quốc, UBND 
tỉnh trao Giải thưởng Sáng 
tạo KH&CN Việt Nam năm 

2020 cho công trình đoạt 
giải nhất là “Tổ hợp lai các 
giống gà nội (MD01, MD02, 
MD03)” của tác giả Lê Văn 
Dư, Giám đốc Công ty 
TNHH giống gia cầm Minh 
Dư và giải khuyến khích 
cho công trình “Nghiên cứu 
hoàn thiện quy trình sản 
xuất giống cây ngập mặn 
bần trắng và mắm trắng tại 
vườn ươm giống thuộc khu 

sinh thái Cồn Chim - Đầm 
Thị Nại, tỉnh Bình Đình” 
của tác giả Vũ Đình Điệp và 
cộng sự Trần Quang Nhựt, 
Trương Xuân Đưa (thuộc Sở 
NN&PTNT). 

Sự kiện cũng tổ chức trao 
thưởng cho Cuộc thi Sáng tạo 
dành cho Thanh thiếu niên 
nhi đồng toàn quốc lần thứ 
17 năm 2021 cho 3 giải pháp 
đoạt giải khuyến khích.

Dịp này, UBND tỉnh tặng 
bằng khen cho 8 đơn vị tích 
cực tham gia dự thi, có nhiều 
giải pháp đạt giải; 3 đơn vị, 
5 cá nhân có thành tích trong 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến và tổ chức Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh.

UBND tỉnh đã phát động 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bình Định lần thứ XIII, năm 
2022 - 2023.                 HỒNG HÀ

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII:

Trao thưởng cho 36 giải pháp đoạt giải

Tỉnh ta đã đầu tư xây dựng tuyến đường trục kết nối từ sân bay Phù Cát xuống cảng Quy Nhơn, tạo điều kiện thuận lợi cho 
giao thông đi lại và thu hút đầu tư.                          Ảnh: TIẾN SỸ

Dự án Đường ven biển (ĐT 639) dự kiến thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 31.12.2021.                            Ảnh: DŨNG NHÂN



Một khoảng nhìn lại
Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 

với biến chủng Delta đã gây ra 
nhiều biến động về mọi mặt trên 
phạm vi toàn quốc. Những ngày 
đầu tháng 6, Bình Định nhiều lần 
“cân não” để đưa ra cách phòng, 
chống dịch khi dịch bệnh bùng 
phát ở các tỉnh lân cận và gần 
như toàn miền Nam. Và đến cuối 
tháng 6, Bình Định ghi nhận ca 
mắc Covid-19 đầu tiên và thời 
gian này, ngành Y tế toàn tỉnh 
chính thức bước vào giai đoạn 
“căng lên mọi giác quan” để 
phòng, chống dịch. 

Nghĩ về thời gian qua,  
“tư lệnh” ngành Y tế của tỉnh - 
ông Lê Quang Hùng, Giám đốc 
Sở Y tế, chia sẻ: Phải nói năm 
vừa qua, trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, ấn tượng 
nhất công tác chỉ đạo điều hành 
của lãnh đạo tỉnh. Theo từng giai 
đoạn, tình hình cụ thể, công tác 
chỉ đạo rất đồng bộ, sâu sát, kiên 
quyết. Đồng thời, chúng ta đã 
huy động được lực lượng quân 
và dân chung tay tham gia vào 
công tác phòng, chống dịch và 
đã tạo được sự đồng thuận cho 
người dân. Đặc biệt, chúng ta đã 
triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch rất linh hoạt tùy theo 
tình huống cụ thể. Do vậy, mặc dù 
rất khó khăn, vất vả nhưng tình 
hình dịch bệnh vẫn nằm trong 
tầm kiểm soát. 

Nói về những khó khăn, 
không ai không nghĩ về giai 
đoạn theo đuổi “Zero Covid”. 
Với giai đoạn này, dù tỉnh ta còn ít 
ca bệnh nhưng công tác triển khai 
rất quyết liệt, đòi hỏi toàn ngành 
phải huy động lực lượng để tìm 
ra F0 và bóc tách F0 ra khỏi cộng 
đồng. Sau khi chuyển sang giai 
đoạn thực hiện Nghị quyết 128 
của Chính phủ, đây cũng là giai 
đoạn rất khó khăn. Không dốc 
toàn lực bóc tách F0 như trước 
nhưng ở giai đoạn mở cửa, số 
lượng F0 liên tục tăng nhanh với 
số lượng ngày càng nhiều, ngành 
Y tế phải huy động toàn hệ thống 
đối mặt với công tác điều trị và 
quản lý F0. Đặc biệt ở BVĐK tỉnh, 
hằng ngày phải điều trị các ca 
bệnh nặng, đây là áp lực rất lớn.

Nhìn lại năm vừa qua và 
những kết quả phòng, chống dịch 
mà toàn tỉnh, đặc biệt là ngành 
Y tế mang lại thật sự rất đáng 
ghi nhận. Suốt thời gian dài, đội 
ngũ nhân viên y tế, CA, quân đội, 
thanh niên tình nguyện… phơi 

nắng dầm mưa trực canh ở các 
chốt kiểm tra y tế. Sau khi dỡ bỏ 
các chốt kiểm tra, đội ngũ nhân 
viên y tế tiếp tục đầu quân cho 
các trạm y tế lưu động để chăm 
sóc, điều trị F0 tại nhà. 

Chị Lê Thị Thanh Thúy, nhân 
viên ở Trạm Y tế lưu động phường 
Trần Hưng Đạo kể, khi dịch mới 
bùng phát, tôi được phân công 
trực tại chốt kiểm tra y tế tại  
QL 1D của TP Quy Nhơn, sau đó 
tôi được điều động về làm việc tại 
trạm y tế lưu động. Dẫu phải làm 
việc trong thời gian dài và vất vả 
nhưng dịch bệnh còn chúng tôi 
vẫn phải tiếp tục cố gắng. 

Tự hào vì đã góp phần trong 
việc chăm sóc và bảo vệ người 
dân trên địa bàn tỉnh, ông Lê 
Quang Hùng, chia sẻ thêm: Từ 
nhân viên y tế thôn, làng cho đến 
nhân viên y tế cấp xã, cấp huyện, 

cấp tỉnh, tất cả toàn tâm, toàn ý 
cố gắng trong công tác phòng, 
chống dịch cũng như khám chữa 
bệnh thông thường. Có thể nói 
trong thời gian phòng, chống 
dịch, ngành Y tế vừa chữa cho 
bệnh nhân nhiễm Covid-19 và 
vẫn đảm bảo khám chữa bệnh 
thông thường cho người dân và 
chưa có bệnh viện nào vì dịch 
mà phải đóng cửa cả. 

Tiếp tục bước tiếp
Hiện nay, trong công tác 

phòng, chống dịch, ngành Y tế 
đã chủ động chuẩn bị và triển khai 
khá tốt công tác quản lý, chăm sóc, 
điều trị F0 tại nhà. Đây là điều 
kiện hết sức quan trọng để giảm 
áp lực cho ngành Y tế, tiếp tục 
kiểm soát, khống chế dịch bệnh. 
Không chỉ ngành Y tế, người dân 
và các địa phương cũng rất ủng 

hộ vấn đề này. 
Nói về điều trị F0 tại nhà 

không thể không nhắc đến  
TX An Nhơn, đây là địa phương 
đầu tiên xung phong xin phép 
thí điểm điều trị F0 tại nhà. Bác 
sĩ CKII Lê Thái Bình, Giám đốc 
TTYT TX An Nhơn, chia sẻ: Chúng 
ta bước vào giai đoạn thích ứng 
an toàn, số ca mắc nhiều hơn, nếu 
không chủ động sau này sẽ rất 
khó khăn. Thực tế cho thấy, sau 
khi chúng tôi thí điểm, người dân 
rất ủng hộ và họ cảm thấy thoải 
mái, yên tâm khi được điều trị tại 
nhà. Hiện nay, tại TTYT, chúng 
tôi chỉ điều trị khoảng 100 - 120 
F0, các F0 còn lại sẽ được sàng 
lọc để chăm sóc, điều trị tại nhà.

Hiện nay mỗi ngày toàn 
tỉnh có khoảng 300 - 400 ca mắc 
Covid-19, có những ngày Bình 
Định đứng thứ 4 cả nước về số ca 
mắc Covid-19. Điều này tạo nên 
áp lực rất lớn với toàn hệ thống y 
tế. Ngành Y tế và các địa phương 
cố gắng nâng cao tỷ lệ chăm sóc 
điều trị F0 tại nhà từ 80 - 85% vì 
tỷ lệ ca bệnh nặng của toàn tỉnh 
không cao. Do vậy mục tiêu là 
cố gắng để số bệnh nhân phải 
điều trị tại các cơ sở y tế thật sự 
là số cần thiết.

Dù vậy, theo nhận định của 
ngành Y tế, trong thời gian tới, 
nếu không kiểm soát được dịch 
bệnh thì ngành Y tế sẽ rất khó 
khăn. Dù cố gắng triển khai chăm 
sóc, điều trị F0 tại nhà đạt mức 
80 - 85% thì ở số ca mắc cao cũng 
làm ảnh hưởng rất nhiều đến 
nhân lực, trang thiết bị và đặc 
biệt ảnh hưởng đến công tác khám 
chữa bệnh thông thường. Ông Lê 
Quang Hùng, nhắn nhủ: Hiện nay 
các bệnh viện, TTYT phải thực 
hiện 2 nhiệm vụ cùng lúc, chúng 
tôi cũng rất mong muốn người 
dân cùng chung tay chung sức 
để giảm ca mắc Covid-19, như 
vậy cũng sẽ giảm được tỷ lệ tử 
vong đối với những trường hợp 
nguy cơ cao.              THẢO KHUY

NGÀNH Y TẾ VÀ CÔNG CUỘC PHÒNG, CHỐNG COVID-19:

Nỗ lực vượt bậc vì sức khỏe toàn dân

Hai năm qua và đặc biệt 
trong 6 tháng cao điểm ròng 
rã trực tiếp đương đầu với 
dịch Covid-19 trong năm 
2021, với lời thề Hippocrates, 
đội ngũ y tế Bình Định miệt 
mài ngày đêm phòng, chống 
dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, 
tính mạng cho toàn dân.

Nhân viên ngành Y tế miệt mài thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch.                                                           Ảnh: T. KHUY

“ Dẫu biết Tết là lúc quây quần bên gia đình, nghỉ ngơi 
sau một năm làm việc vất vả nhưng dịch bệnh ngày phức tạp, 

chúng tôi xác định năm này phải vất vả hơn nhiều. Tôi mong các 
y, bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế lấy hạnh phúc người dân làm 

hạnh phúc của mình và nỗ lực hết sức. Đó cũng là niềm tự hào vì 
trong lúc này người dân cần chúng ta hơn hết.
 Giám đốc Sở Y tế, LÊ QUANG HÙNG

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
thăm hỏi, động viên nhân viên y tế 
đang thực hiện công tác tiêm vắc xin 
phòng dịch Covid-19.                 Ảnh: T. KHUY

toasoanbaobinhdinh@gmail.com
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Phòng dịch tốt, 
chống dịch hay

Phát huy vai trò của các 
tầng lớp nhân dân, Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đã phát động 
phong trào thi đua “Tỉnh Bình 
Định đoàn kết, quyết tâm chiến 
thắng đại dịch Covid-19”; kêu 
gọi, vận động các tổ chức, đơn 
vị, nhà hảo tâm, nhân dân 
cùng chung tay, góp sức hỗ trợ 
phòng, chống dịch.

Hưởng ứng phong trào, 
toàn tỉnh đã có 103 mô hình 
hay, cách làm tốt của MTTQ các 
cấp và các tổ chức chính trị - xã 
hội, nhân dân tham gia phòng, 
chống dịch Covid-19, hỗ trợ an 
sinh xã hội cho người dân vùng 
dịch. Điển hình như: Bảo vệ 
vùng xanh; Giải cứu nông sản; 
Tiếng loa thanh niên; Tiếp sức 
đường về quê; Chuyến xe nghĩa 
tình; Chuyến xe 0 đồng; Gian 
hàng di động 0 đồng; Bữa cơm 
nghĩa tình; 5 giúp 1; Đi chợ giúp 
dân… Qua đó, đã tiếp nhận số 
tiền gần 40 tỷ đồng, hơn 884 tấn 
hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư 
y tế hỗ trợ người dân gặp khó 
khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Duy 
Trung cho biết: Với tinh thần 
“Đâu cần thanh niên có, đâu 
khó có thanh niên”, ngay từ 
những ngày đầu dịch Covid-19 
xuất hiện, nhiều mô hình mới, 
sáng tạo của ĐVTN được 
triển khai, nhân rộng và phát 
huy hiệu quả. Đáng chú ý, mô 
hình “Tiếng loa thanh niên” 
đã tuyên truyền di động đến 
từng ngõ, xóm vận động nhân 

Sinh ra ở mảnh đất Hoài 
Nhơn anh hùng, đến nay trung 
tá Trần Văn Toàn (42 tuổi) đã 
gần 25 năm gắn bó với quân 
ngũ. Điều đáng quý ở anh 
là luôn suy nghĩ, trăn trở tìm 
phương thức hiệu quả để giải 
quyết công việc đạt chất lượng. 

Trung tá Toàn và tập thể 
cán bộ làm công tác Đảng, công 
tác chính trị đã tham mưu Ban 
CHQS thị xã triển khai nhiều 
giải pháp thực hiện công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
cán bộ, chiến sĩ. Xác định “hết 
việc chứ không hết giờ”, anh đã 
tích cực, cần mẫn tổ chức quán 
triệt sâu kỹ, kịp thời đến cán bộ, 
chiến sĩ các nghị quyết, chỉ thị 
của cấp ủy Đảng các cấp; nhiệm 
vụ quân sự, quốc phòng và công 
tác xây dựng Đảng gắn với đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh và nội dung Cuộc vận 
động “Phát huy truyền thống, 
cống hiến tài năng, xứng danh 
Bộ đội Cụ Hồ”. 

Chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch
Trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội, thời gian qua, 

đã có hàng trăm mô hình hay, cách làm tốt chung tay, góp sức cùng các cấp ủy đảng, chính quyền ngăn chặn, đẩy 
lùi dịch bệnh, hỗ trợ an sinh xã hội.

dân nghiêm túc thực hiện quy 
định 5K. Cùng với đó, các mô 
hình như: Bữa ăn 0 đồng, Bếp 
ăn thanh niên, Tạp hóa di động, 
Shipper áo xanh, Áo xanh giúp 
dân - nhanh chân thu hoạch... 
được lực lượng ĐVTN nhân 
rộng đã chung tay, góp sức 
cùng cấp ủy, chính quyền và 
nhân dân sớm ngăn chặn, đẩy 
lùi dịch Covid-19.

Trên địa bàn TX An Nhơn, 
trong thời gian thực hiện giãn 
cách xã hội, Ban CHQS thị xã 
phối hợp với Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thị xã, Lữ đoàn 
Phòng không 573, Trung đoàn 
Không quân 925 tổ chức “Gian 

hàng lưu động 0 đồng”. Qua 
đó đã hỗ trợ 2.780 suất quà, 
2 tấn gạo, 200 thùng mì tôm 
với tổng trị giá hơn 763 triệu 
đồng cho nhân dân. Trung tá 
Nguyễn Như Chất, Chính trị 
viên Ban CHQS TX An Nhơn, 
chia sẻ: Gian hàng lưu động  
0 đồng”đã hỗ trợ kịp thời lương 
thực, thực phẩm cho nhân dân 
vùng bị dịch bệnh. Mô hình có 
ý nghĩa thiết thực, nhân văn, 
thể hiện truyền thống đạo lý 
“tương thân tương ái” của dân 
tộc Việt Nam và phẩm chất tốt 
đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong thời 
kỳ mới.

Tại huyện Tuy Phước, có 

Chuyến xe nghĩa tình vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã 
Phước Hòa, huyện Tuy Phước.                                                Ảnh: N. HÂN

các mô hình điển hình như: 
Quầy rau 0 đồng, Chung tay 
vượt đại dịch, Tự giúp nhau, 
Đi chợ giúp dân,… đã quyên 
góp hỗ trợ lương thực, thực 
phẩm, hàng hóa thiết yếu cho 
nhân dân với tổng giá trị hơn 
4,2 tỷ đồng. Ông Trần Duy Vũ, 
Trưởng Ban Dân vận Huyện 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện, đánh giá: 
“Kết quả hoạt động của các mô 
hình đã góp phần quan trọng 
mang lại sự thành công trong 
công tác phòng, chống dịch, 
đảm bảo an sinh xã hội, từng 
bước khôi phục, phát triển  
KT-XH”.

Tiếp tục lan tỏa,
 nhân rộng

Có thể nói, với việc hình 
thành và lan tỏa rộng khắp 103 
mô hình hay, cách làm tốt cùng 
chung tay, góp sức trong “trận 
chiến” chống dịch Covid-19, đã 
nhân lên niềm tin chiến thắng 
trước đại dịch. Đó là hình ảnh 
của những ĐVTN tình nguyện 
tham gia tuyến đầu chống dịch, 
thu hoạch nông sản, đi chợ giúp 
dân, vận chuyển lương thực, 
thực phẩm đến với người dân 
đang thực hiện giãn cách xã 
hội; hình ảnh của những phụ 
nữ góp từng bó rau, ki lô gam 
gạo gửi hỗ trợ người dân đang 
gặp khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch bệnh… Tất cả nói lên rằng, 
trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó 
khăn nào, tinh thần “tương thân, 
tương ái”, “lá rách ít đùm lá rách 
nhiều” của truyền thống văn 
hóa dân tộc luôn được phát huy.

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, đánh giá: Trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn 
biến hết sức phức tạp, sự đoàn 
kết, chung sức, đồng lòng của 
các tầng lớp nhân dân chính là 
sức mạnh to lớn để đẩy lùi dịch 
bệnh. Bằng những việc làm thiết 
thực, hành động nhân văn, cách 
làm sáng tạo, phù hợp, người 
dân trong tỉnh đã và đang nỗ 
lực cùng nhau quyết tâm ngăn 
chặn, đẩy lùi đại dịch, sớm khôi 
phục, ổn định đời sống. Thời 
gian tới, ban dân vận, ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp 
tục nhân rộng, phát huy hơn 
nữa hiệu quả của các mô hình, 
tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp 
trong cộng đồng xã hội.

NGUYỄN HÂN

Tận tụy trong công việc, có duyên với giải thưởng
Dù ở cương vị nào, người cán bộ, đảng viên cũng phải “nói đi đôi với làm”, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, nỗ lực và 

trách nhiệm với công việc. Đó là tâm tình của trung tá Trần Văn Toàn, Chính trị viên phó Ban CHQS TX An Nhơn - cán bộ chính trị đạt 
nhiều giải cao trong các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi.

Năm 2021, khi dịch Covid-19 
bùng phát trên địa bàn TX An 
Nhơn, trung tá Toàn đã tham 
mưu cho Đảng ủy - Chỉ huy 
đơn vị phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị tổ chức thực hiện 
“Gian hàng lưu động 0 đồng”. 
Kết quả, đơn vị đã huy động 
được 2.780 suất quà trị giá hơn 
760 triệu đồng tặng cho gia đình 
chính sách, người dân gặp khó 

khăn vì dịch bệnh. Bên cạnh 
đó, anh còn trực tiếp tham gia 
Tổ công tác đặc biệt của Ban 
Thường vụ Thị ủy giúp đỡ cấp 
ủy, chính quyền và nhân dân 
các xã, phường phòng, chống 
dịch Covid-19 đạt kết quả tốt. 
Với sự nhiệt tình, trách nhiệm 
của mình, trung tá Toàn đã 
được UBND TX An Nhơn tặng 
giấy khen vì đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19.

Thượng tá Võ Thanh Hải, 
Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ 
CHQS tỉnh, nhận xét: “Trung tá 
Trần Văn Toàn luôn nhiệt tình 
trong công tác, nỗ lực phấn đấu, 
học hỏi kinh nghiệm, có nhiều 
biện pháp nâng cao chất lượng 
thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 
Đặc biệt, năm 2021, Ban CHQS  
TX An Nhơn đã được UBND 
tỉnh tặng Cờ thi đua. Trong 
thành tích đó, có nhiều đóng góp 
của trung tá Trần Văn Toàn”.

Không chỉ gương mẫu 
trong công việc, trung tá Trần 
Văn Toàn còn “có duyên” với 
nhiều hội thi báo cáo viên, 
tuyên truyền viên giỏi. Riêng 
năm 2021, anh đã đạt các giải 
thưởng: Giải nhất Hội thi báo 
cáo viên giỏi cấp Bộ CHQS 
tỉnh và giải nhì cấp Quân khu; 
giải nhất Hội thi báo cáo viên, 
tuyên truyền viên giỏi do Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; giải 
khuyến khích hội thi Báo cáo 

viên, tuyên truyền viên giỏi khu 
vực II do Ban Tuyên giáo Trung 
ương tổ chức.

Trong hội thi báo cáo viên, 
tuyên truyền viên giỏi năm 2021 
do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ 
chức vào cuối tháng 11, trung tá 
Trần Văn Toàn đã chọn báo cáo 
chuyên đề “Những điểm mới 
về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa 
trong Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng”. Chủ đề này cùng với sự 
liên hệ thực tiễn rất hay, rút ra 
nhiều bài học kinh nghiệm sâu 
sắc, có tính định hướng tốt của 
trung tá Toàn đã được Ban tổ 
chức hội thi đánh giá rất cao.

“Quan điểm bảo vệ Tổ quốc 
“từ sớm, từ xa” thể hiện tư 
duy, tầm nhìn chiến lược, tính 
chủ động, sáng tạo của Đảng 
trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, 
tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực 
rèn luyện và trau dồi để có thể 
nắm vững, sâu quan điểm này 
làm nhiệm vụ tuyên truyền viên 
giáo dục chính trị, tư tưởng tốt 
cho bộ đội, góp phần nâng cao 
chất lượng thực hiện nhiệm 
vụ tại đơn vị”, trung tá Toàn  
bày tỏ.                         HỒNG PHÚC

Trung tá Toàn trao quà hỗ trợ người dân khó khăn vì dịch Covid-19.        Ảnh: H.P
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Rạng danh Đất và Người
Từ hàng trăm năm trước, An Nhơn đã 

được định danh cho vùng đất lịch sử giàu 
di sản và truyền thống văn hóa ở phía Nam 
tỉnh Bình Định. Nơi đây đã từng ghi dấu 
chân của những bậc tiền nhân đi mở đất, 
gìn giữ bờ cõi phía Nam của nước Việt 
với bao chiến công oai hùng rạng danh 
sử sách. An Nhơn xưa từng là đất kinh đô 
triều đại Vijaya của Vương quốc Chămpa 
từ năm 983 đến năm 1471, là đế đô của 
Vương triều Thái Đức - Nguyễn Nhạc 
nhà Tây Sơn từ năm 1776 đến năm 1793. 

Kế tục sự nghiệp ổn định và phát triển 
đất nước của các bậc tiền nhân, năm 1802, 
Vua Gia Long đổi tên Thành Hoàng Đế 
thành Thành Bình Định, An Nhơn trở 
thành trung tâm cai trị của triều Nguyễn 
tại Bình Định cho đến những năm đầu thế 
kỷ XIX. Năm 1832, vua Minh Mạng lập 
Phủ An Nhơn gồm huyện Tuy Phước và 
Tuy Viễn. Phủ lỵ An Nhơn đặt tại làng 
Hòa Cư (Nhơn Hưng), đến năm 1852 dời 
về Mỹ Thạnh (Nhơn Phúc) và năm 1939 
di chuyển Phủ lỵ An Nhơn về phường 
Bình Định, TX An Nhơn ngày nay.

Danh xưng An Nhơn là chỉ dấu cho 
vùng đất thiêng liêng, là đất võ, đất học, 
là nơi bao anh tài của đất nước hội tụ với 
khát vọng lập thân, lập nghiệp. Từ Nghệ 
An, thầy Trương Văn Hiến vào An Thái 
(Nhơn Phúc). Không chỉ là ân sư truyền 
thụ võ nghệ, rèn đức luyện tài, hun đúc 
ý chí khởi nghĩa cứu dân giúp nước cho 
ba anh em nhà Tây Sơn thời trẻ tuổi, thầy 
giáo Hiến còn là vị quân sư tài ba cho 
nghĩa quân Tây Sơn trong những ngày 
đầu khởi nghĩa.

Đất An Nhơn còn lưu danh những 
bậc khoa bảng tài hoa thi đỗ từ Trường 
Thi Bình Định, được tuyên dương ở Văn 
Miếu Bình Định, suốt đời làm quan thanh 
liêm, yêu nước, thương dân. Khí thiêng 
sông núi của An Nhơn hàng trăm năm 
qua hun đúc và hình thành nên nhân cách 
sống của con người An Nhơn đầy nghĩa 
khí và tình nghĩa. An Nhơn còn là vùng 
đất văn chương, nghệ thuật, nơi tụ họp 
của các nhà thơ lớn của phong trào Thơ 
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Rất hiếm mảnh đất 2 lần được 
chọn là kinh đô như An Nhơn. Giá trị 
truyền thống, các di tích lịch sử - văn 
hóa, nhất là Thành Hoàng Đế cần được 
bảo tồn và phát huy tốt để tạo điều 
kiện thuận lợi phát triển du lịch, để du 
lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn trong cơ cấu kinh tế của thị xã. 
Trở thành thành phố trực thuộc tỉnh 
vào năm 2025 là mục tiêu rất lớn, đòi 
hỏi sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của các 
cấp, các ngành và toàn dân; trong đó 
có việc rất quan trọng là duy trì, tăng 
các nguồn thu để chi cho đầu tư phát 
triển, hoàn thiện cơ sở kết cấu hạ tầng 
trong những năm tiếp theo”. 
Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN PHI LONG 

“
An Nhơn vững bước đi lên 

từ mạch nguồn truyền thống
Danh xưng An Nhơn chứa đựng bề 
dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Từ 
mạch nguồn truyền thống, An Nhơn 
đã vươn mình mạnh mẽ trên hành 
trình công nghiệp hóa - đô thị hóa để 
tiến đến mục tiêu: Trở thành thành 
phố vào năm 2025. 

Bí thư Thị ủy An Nhơn Đặng Vĩnh Sơn 
chia sẻ rằng, kết quả 10 năm xây dựng và 
phát triển của TX An Nhơn là cả một quá 
trình nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ 
của toàn Đảng bộ, chính quyền, các đoàn 
thể và nhân dân. Kết quả đã đạt được là 
nền tảng, là động lực để thị xã tiếp tục 
đi lên, từng bước vững chắc.

Từ thị lên thành
Và, mục tiêu phấn đấu cao nhất là đến 

năm 2025, TX An Nhơn quyết tâm nâng 
cao kết quả đạt các tiêu chí của tiêu chuẩn 
đô thị loại III để khi thị xã trở thành thành 
phố trực thuộc tỉnh có đầy đủ cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật đô thị, an ninh quốc phòng 
được đảm bảo, đô thị An Nhơn ngày càng 
văn minh và giàu đẹp. “Đặc biệt là thu 
nhập bình quân, đời sống vật chất lẫn tinh 
thần của người dân ngày càng được nâng 
cao. Đó mới là cái đích cuối cùng của quá 
trình phát triển”, Chủ tịch UBND TX An 
Nhơn Lê Thanh Tùng khẳng định.  

Theo ông Tùng, để đạt được mục tiêu 
“lên thành” vào năm 2025, quan trọng 
nhất là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và 
chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh 
và ngày càng hiện đại. Hoàn thành các 
dự án đầu tư xây dựng trong kế hoạch 
giai đoạn 2020 - 2025 để sớm hoàn thiện 
hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thị 
xã; bảo đảm đến cuối năm 2024, các xã 
Nhơn Phúc, Nhơn Thọ, Nhơn An, Nhơn 
Lộc, Nhơn Phong và Nhơn Hậu đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn thành phường.

Đồng thời, tập trung phát triển toàn 
diện về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và làng nghề, mở rộng hoạt động thương 
mại - dịch vụ, duy trì nâng cao tốc độ tăng 
trưởng của các ngành kinh tế, giữ vững 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
của sản phẩm địa phương. Duy trì và nâng 
cao lợi thế của nông nghiệp, tập trung xây 
dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng 
cao, phấn đấu hoàn thành trước năm 2024. 

Mặt khác, cần tăng cường cải cách hành 
chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 
chính, xây dựng chính quyền đô thị từ thị 
xã đến cơ sở trong sạch vững mạnh toàn 
diện. Từng bước thực hiện chuyển đổi 
số có hiệu quả và thực chất trên các lĩnh 
vực đời sống, kinh tế, văn hóa và xã hội, 
xây dựng chính quyền số với trọng tâm 
là xây dựng trung tâm điều hành đô thị 
thông minh…                         MAI LÂM

 

Thu nhập bình quân, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày 
càng được nâng cao là cái đích cuối cùng của quá trình phát triển.
- Trong ảnh: Công nhân Công ty CP May An Nhơn.  Ảnh: TÔ HỒNG PHƯƠNG

TX An Nhơn về đêm.    
 Ảnh: DŨNG NHÂN

Bộ mặt đô thị An Nhơn ngày càng khang 
trang, sáng rỡ. Ảnh: TÔ HỒNG PHƯƠNG

Mới từ những năm 30 của thế kỷ XX với 
nhóm “Bàn Thành tứ hữu”.

Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng 
của vùng đất Kinh xưa, Chi bộ Hồng Lĩnh 
ra đời năm 1936, là 1 trong 3 chi bộ Đảng 
Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bình Định, tiền 
thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn và 
Phù Cát. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, 
Đảng bộ và nhân dân An Nhơn hăng hái 
tham gia cách mạng, kiên trung bất khuất, 
sẵn sàng đóng góp sức người, sức của cho 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ, góp phần cùng với nhân dân cả tỉnh 
và cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 
năm 1975, thống nhất đất nước. 

Sức bật của “một đô thị trẻ”
Với những kết quả phát triển toàn diện 

về KT-XH từ sau ngày giải phóng, nhất 
là về xây dựng đô thị, ngày 28.11.2011, 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 101/
NQ-CP về thành lập TX An Nhơn và các 
phường trực thuộc. 

Sau 10 năm “lên thị”, An Nhơn càng 
phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò 
của một trung tâm kinh tế, văn hóa phía 
Nam tỉnh, là đô thị vệ tinh của TP Quy 
Nhơn. Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân đạt trên 17,28%/
năm. Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh 
tế ngày càng chuyển dịch hợp lý hơn, tiến 
bộ hơn, ngành công nghiệp xây - dựng 
chiếm 65,6%, thương mại - dịch vụ 21,4%, 

nông lâm nghiệp chỉ còn 13%. Thu chi 
ngân sách trên địa bàn thị xã được cân 
đối hợp lý hơn, đảm bảo nguồn tài chính 
cho đầu tư phát triển ổn định. Thu nhập 
bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 
56 triệu đồng, gấp 1,7 lần so với thu nhập 
bình quân chung cả nước. 

Đáng chú ý, TX An Nhơn ngày càng 
được mở rộng về không gian đô thị, kiến 
trúc cảnh quan đô thị và hạ tầng cơ sở 
kỹ thuật đô thị được tăng cường đầu tư, 
phố phường ngày càng khang trang hơn, 
sạch đẹp hơn. 

Sinh ra và lớn lên ở An Nhơn, cả đời 
làm việc và gắn bó với mảnh đất này, 
ông Trần Duy Đức (hiện ở phường Bình 
Định) vô cùng tự hào trước sự thay da 
đổi thịt của quê hương. Ông hay đi dạo 
quanh thị xã, tự mình thăm thú những 
con đường mới. Ông bảo, ấn tượng nhất 
là tuyến QL 19B đi qua phía Bắc thị xã, 
nối kết cả hai đầu Đông - Tây của tỉnh.

“QL 19B được đầu tư gắn với cải tạo, 
nắn tuyến, mở rộng các tuyến đường ngang 
dọc, không gian như được mở rộng, đường 
đi được rút ngắn và an toàn. Con đường 
đã thành hình, mà thong dong đi dạo 
vẫn ngỡ như đang mơ”, ông Đức tâm sự.

Với những kết quả toàn diện trong xây 
dựng và phát triển đô thị, ngày 2.3.2021, 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định 
số 219/QĐ-BXD công nhận TX An Nhơn là 
đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Định.
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Phát triển hạ tầng giao 
thông nhằm cụ thể hóa định 
hướng không gian phát triển 
đô thị theo quy hoạch “Một 
trục, hai cánh, bốn trung 
tâm” là nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng đối với TX Hoài 
Nhơn. Đây là nền tảng quan 
trọng để đô thị Hoài Nhơn 
mở hướng, vươn tầm.

Nhiều công trình “bạc tỷ” 
Hiện nay, trên địa bàn  

TX Hoài Nhơn đang thi công 
6 công trình giao thông trọng 
điểm, với tổng mức đầu tư gần 
1.520 tỷ đồng. 

Trong đó, đáng chú ý có  
2 công trình có mức đầu tư lớn 
là tuyến đường thay thế tuyến 
đường Trần Phú (Tam Quan), 
chiều dài 6,3 km, tổng mức 
đầu tư hơn 499 tỷ đồng; tuyến 
đường ven biển (ĐT 639) đoạn 
từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện 
Chánh có tổng chiều dài gần 
9,6 km, tổng mức đầu tư gần 
534 tỷ đồng.

Cùng với đó là đường kết 
nối giữa QL 1A cũ và QL 1A 
mới tại Km 1145+540 (Bồng 
Sơn) có chiều dài 1,9 km, tổng 
mức đầu tư gần 252 tỷ đồng; 
công trình nâng cấp, mở rộng 
tuyến đường kết nối QL 1A 
(tuyến Tài Lương - Ca Công) 
với tổng chiều dài 6,2 km, tổng 
mức đầu tư gần 70 tỷ đồng.

2 tuyến đường còn lại đã 
được thông xe kỹ thuật vào 
ngày 16.10.2021 là tuyến đường 
từ QL 1A cũ đến Gò Dài (Tam 
Quan Bắc) có tổng chiều dài 
hơn 1,5 km, tổng mức đầu tư 
hơn 127 tỷ đồng; đường từ  
QL 1A đến Khu di tích danh 
nhân văn hóa Đào Duy Từ (Hoài 
Thanh Tây) có tổng chiều dài 
hơn 1,5 km, tổng mức đầu tư 38 
tỷ đồng.

Tuyến đường từ QL 1A cũ 
đến Gò Dài kết nối hệ thống 
cảng cá, khu neo đậu tránh trú 
bão và dịch vụ hậu cần nghề cá 
Tam Quan với QL 1A; góp phần 
phát triển không gian kiến trúc 
cảnh quan đô thị phường Tam 
Quan Bắc nói riêng, TX Hoài 
Nhơn nói chung. Đồng thời, 
đáp ứng nhu cầu vận chuyển 
hàng hóa, hậu cần nghề cá, 
góp phần chỉnh trang, phát 
triển các khu dân cư ven biển, 
thúc đẩy phát triển KT-XH của  
địa phương.

Mới đây, tại kỳ họp thứ 4, 
HĐND tỉnh khóa XIII đã thông 
qua các Nghị quyết về việc phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ 

trương đầu tư dự án Nâng cấp, 
mở rộng tuyến đường kết nối 
QL 1A (tuyến Tài Lương - Ca 
Công và tuyến Bình Chương -  
Hoài Mỹ); phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng 
tuyến đường kết nối từ QL 1A 
(Năm Tấn) đến tuyến ĐT 639, 
tuyến đường kết nối từ QL 1A 
(Chợ Bộng) đến tuyến ĐT 638 và 
tuyến đường từ cầu Chui QL 1A 
cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường 
bê tông Trường Xuân Đông (Tam 
Quan Bắc). 

Việc đầu tư xây dựng các 
tuyến đường trên có vai trò kết 
nối Đông - Tây, nhằm đáp ứng 
nhu cầu phục vụ phát triển KT-
XH của TX Hoài Nhơn nói riêng, 
tỉnh Bình Định nói chung. Qua 
đó, từng bước hoàn thiện đồng 
bộ hạ tầng kỹ thuật khung thuộc 
chương trình phát triển đô thị 
Hoài Nhơn và đồ án quy hoạch 
chung xây dựng đô thị Hoài 
Nhơn đến năm 2035, sớm đưa 
TX Hoài Nhơn hoàn thành các 
tiêu chí đô thị loại III.

Trước đó, ngày 2.7.2021, 
HĐND tỉnh cũng đã ban hành 
Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ 
sung chủ trương đầu tư dự án 
Tuyến đường kết nối với đường 
ven biển (ĐT 639) trên địa bàn TX 
Hoài Nhơn với tổng mức đầu tư 
lên đến gần 704 tỷ đồng. Có thể 
nói, đây là công trình mang tầm 
vóc rất lớn, mở ra không gian mới 
để Hoài Nhơn thật sự cất cánh.

Kết nối, mở hướng
Theo Nghị quyết số 10-NQ/

TU ngày 15.9.2020 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy xác định 
phương hướng, nhiệm vụ xây 
dựng và phát triển TX Hoài 
Nhơn đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2035; Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XX; Quy hoạch chung  
TX Hoài Nhơn đến năm 2035 đã 
được UBND tỉnh phê duyệt, TX 
Hoài Nhơn được xác định là đô 
thị trung tâm tiểu vùng (bao gồm 
Phù Mỹ, An Lão, Hoài Ân và 
Hoài Nhơn), hạt nhân phía Bắc 
tỉnh với định hướng phát triển 
trung tâm thương mại, dịch vụ, 

phát triển kinh tế biển.  
Do vậy, các tuyến đường 

giao thông trọng điểm mang 
tính kết nối với QL 1A, đường 
ven biển, các đường liên kết với 
các địa phương Hoài Ân, An 
Lão, Phù Mỹ có vai trò đặc biệt 
quan trọng, tạo sự kết nối nhằm 
khai thác, hỗ trợ các tiềm năng, 
lợi thế của từng địa phương cho 
sự phát triển chung của cực tăng 
trưởng phía Bắc tỉnh Bình Định. 
Đặc biệt là tăng cường năng lực 
thu hút đầu tư vào khu vực nhờ 
có hệ thống giao thông kết nối 
đồng bộ, không gian phát triển 
mở rộng cho từng địa phương. 
Qua đó nâng cao năng lực cạnh 
tranh, phát triển chuỗi liên kết 
tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, thương 
mại dịch vụ, các mặt hàng nông 
- lâm - thủy sản…

Theo ông Phạm Trương, 
Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND  
TX Hoài Nhơn, riêng đối với 
TX Hoài Nhơn, phát triển hạ 
tầng giao thông nhằm cụ thể 
hóa định hướng không gian 
phát triển đô thị theo quy 
hoạch “Một trục, hai cánh, 
bốn trung tâm”.  “Một trục” 
để xác định Hoài Nhơn phát 
triển là trục động lực chủ đạo  
Bắc - Nam. “Hai cánh” gồm 
cánh phía Tây là khu vực đồi 
núi, phát triển lâm nghiệp, dịch 

vụ du lịch sinh thái…; cánh phía 
Đông là khu vực nông nghiệp và 
vùng ven biển, phát triển nông 
nghiệp đô thị công nghệ cao, 
công nghệ, cảng, du lịch biển… 

“Bốn trung tâm” gồm trung 
tâm Bồng Sơn (Bồng Sơn, Hoài 
Xuân, Hoài Tân, Hoài Đức) 
đóng vai trò là trung tâm chính 
trị, hành chính, kinh tế, dịch vụ 
thương mại…; trung tâm Tam 
Quan (Tam Quan, Tam Quan 
Bắc, Tam Quan Nam, Hoài 
Hảo) là trung tâm công nghiệp, 
dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu 
thuyền, dịch vụ du lịch…; trung 
tâm mới ở khu vực Hoài Thanh 
Tây là trung tâm văn hóa lịch sử 
kết hợp khu ở mới; trung tâm 
mới ở khu vực Hoài Hương 
là trung tâm du lịch, dịch vụ 
thương mại và khu ở mới. 

“Để phát triển đô thị Hoài 
Nhơn, thị xã sẽ huy động, sử 
dụng có hiệu quả các nguồn 
lực đầu tư có trọng tâm, trọng 
điểm một số dự án quy mô lớn 
theo hướng đạt chuẩn đô thị 
loại III; tập trung đầu tư, nâng 
cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
về giao thông đường bộ kết nối 
liên huyện, liên vùng và cả nước. 
Chú trọng hạ tầng giao thông 
kết nối “Một trục, hai cánh, bốn 
trung tâm” theo quy hoạch. Đầu 
tư các tuyến đường giao thông 
kết nối các khu đô thị mới như: 
Hệ thống giao thông gắn với 
cải tạo sông Cạn, tuyến đường 
kết nối khu dân cư mới dọc bờ 
biển, dọc sông Lại Giang”, ông 
Trương cho biết.

Bên cạnh đó, thị xã cũng 
kiến nghị cấp trên quan tâm, ưu 
tiên đầu tư một số công trình 
trọng điểm như: Tuyến đường 
cao tốc Bắc - Nam; nâng cấp, 
mở rộng tuyến  ĐT 639 kết hợp 
xây dựng cầu qua cửa biển Tam 
Quan kết nối đường ven biển 
tỉnh Quảng Ngãi; các tuyến 
đường kết nối ĐT 639, ĐT 638 
với QL 1A; tuyến đường từ Tam 
Quan đi An Hưng (huyện An 
Lão); nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường Tây tỉnh (ĐT 638), tuyến 
đường Thái Lợi...              

   HOÀI NHÂN
Tuyến đường từ QL 1A cũ đến Gò Dài (Tam Quan Bắc) được thông xe kỹ thuật 
ngày 16.10.2021.                                                                                                     Ảnh: QUANG HẢI

Quyết liệt giải phóng mặt bằng 
phục vụ thi công

Để phục vụ thi công các công trình giao thông trọng điểm, 
TX Hoài Nhơn rất chú trọng khâu giải phóng mặt bằng với 
những cách làm quyết liệt. Công tác vận động người dân nhận 
đền bù, giao mặt bằng được thực hiện phù hợp với điều kiện, 
đặc điểm từng địa bàn, từng công trình. Lực lượng vận động 
chia nhỏ theo từng cụm hộ bị ảnh hưởng, kiên trì, sâu sát từng 
trường hợp để giải thích các quy định của pháp luật liên quan.

“Đối với các công trình có tái định cư, chúng tôi luôn ưu 
tiên đầu tư hạ tầng khu tái định cư trước để sớm bố trí nơi 
ở cho các gia đình phải giải tỏa. Trường hợp chưa xây dựng 
được nhà ở tại khu tái định cư, thị xã sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà 
cho người dân để sớm bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công 
công trình kịp thời”, ông Phạm Trương cho hay.

Hoài Nhơn 
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Một góc phường Bồng Sơn  
(TX  Hoài Nhơn) nhìn từ trên cao. 

Ảnh: Hoài Nhơn News

mở hướng, 
vươn tầm
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Năm 2021 đã khép lại, năm 2022 đã bắt đầu với nhiều hy vọng. Dự báo đây 
sẽ là năm của những chương trình, kế hoạch, dự án phục hồi đưa kinh tế, văn 
hóa, xã hội,… tất cả các mặt của đời sống trở lại đà phát triển đồng thời với 
việc kiểm soát tốt Covid-19. Dưới đây là ghi nhận một số ý kiến của lãnh đạo 
các sở, ngành của tỉnh về những việc phải làm, cần làm trong năm 2022.

Ông NGÔ VĂN TỔNG, Giám đốc Sở Công Thương: 

Chúng ta sẽ phải cạnh tranh gay gắt 
 Năm 2022 là năm thứ 2 của nhiệm 

kỳ giai đoạn 2021 - 2025, hoạt động 
công nghiệp, thương mại của tỉnh vừa 
có những thuận lợi, nhưng cũng đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách thức 
nhất là nền kinh tế đang chịu ảnh 
hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh 
Covid-19. 

Dự báo năm 2022, việc tập trung 
phục hồi khủng hoảng kinh tế sau dịch 
bệnh Covid-19 sẽ tạo sự cạnh tranh rất 
lớn giữa các DN, sản phẩm cùng loại 
trong nước và cả với khu vực nước 
ngoài. Chúng ta sẽ phải cạnh tranh gay 
gắt. Trong khi quy mô, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nhiều sản 
phẩm tỉnh ta chưa cao, đó là khó khăn 
rất lớn. Giá điện, xăng dầu tăng cũng 
như chi phí vận tải biển tăng cao sẽ tác 
động đến giá nguyên vật liệu phục vụ 

Năm 2022, dự kiến tốc độ tăng tổng 
sản phẩm địa phương (GRDP) nông, lâm 
nghiệp và thủy sản bình quân (theo giá 
so sánh năm 2010) đạt 3,2% - 3,4%. Toàn 
ngành NN&PTNT đã xác định rõ những 
mục tiêu quan trọng để cùng phấn đấu 
thực hiện. Nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu là tập trung xây dựng và trình ban 
hành 8 cơ chế, chính sách, đề án, dự án, 
kế hoạch trong năm 2022 nhằm thực hiện 
Chương trình hành động số 11- Ctr/TU 
ngày 14.5.2021 của Tỉnh ủy về phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 
2025 và Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông 
nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 
4547/QĐ-UBND ngày 15.11.2021.

Để trồng trọt thêm chuyển biến 
tích cực, ban hành kế hoạch chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn  
2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh gắn với 
chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, mùa vụ của tỉnh. Về chăn 
nuôi, tiếp tục phát triển 3 nhóm vật 
nuôi chủ lực heo, bò, gà; trong đó, phát 
triển nuôi gà đồi tại các vùng miền núi 
và trung du, tiến tới xây dựng thương 
hiệu gà đồi Bình Định. Để phát triển 
lâm nghiệp bền vững, thực hiện các giải 
pháp đẩy mạnh triển khai trồng rừng 
gỗ lớn trên địa bàn tỉnh; xây dựng các Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ Long Vân được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn, góp phần đưa 

Bình Định trở thành tỉnh phát triển về khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.   Ảnh: FPT Software

Năm 2021, lực lượng CA toàn tỉnh 
đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép: Tổ chức 
triển khai các mệnh lệnh, cao điểm tấn 
công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT 
và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. 

Năm 2022, dự báo tình hình tội 
phạm sẽ còn diễn biến phức tạp, tiềm 
ẩn nhiều hậu quả nghiêm trọng; TNGT, 
cháy nổ tuy được kiềm chế nhưng chưa 
vững chắc. Tình hình dịch Covid-19 còn 
diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời 
sống, việc làm của người lao động trong 
tỉnh; trật tự kỷ cương trên nhiều lĩnh 
vực vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung 
giải quyết. Do đó, lực lượng CA toàn 
tỉnh sẽ tập trung thực hiện 3 giải pháp 
trọng tâm: Tiếp tục tham mưu hoàn 
thiện thể chế về bảo vệ ANTT để đáp 
ứng ngày càng tốt hơn công tác phòng, 
chống tội phạm gắn với yêu cầu của 
thực tiễn. Nâng cao chất lượng công 
tác, kỹ năng xử lý, giải quyết tình hình 
ANTT của lực lượng CA cơ sở. Tiếp 
tục đẩy mạnh ứng dụng KHKT trong 
các mặt công tác để phục vụ hiệu quả 
nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ban Thường vụ Đảng ủy CA tỉnh sẽ 
tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CA 
và các đơn vị liên quan triển khai thực 

Đại tá VÕ ĐỨC NGUYỆN, Giám đốc CA tỉnh:

CA toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện 3 giải pháp trọng tâm

Với phương châm hành động 
“Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu 
quả”, toàn ngành LĐ-TB&XH Bình 
Định quyết tâm, nỗ lực cao độ tạo 
chuyển biến toàn diện, triển khai sâu 
rộng, đồng bộ và bứt phá thực hiện 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng 
bước đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng 
bộ tỉnh vào cuộc sống, góp phần thực 
hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển  
KT-XH của tỉnh. 

Trong năm 2022, ngành LĐ-TB&XH 
tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể và 
các giải pháp chủ yếu để góp phần bảo 
đảm an sinh xã hội. Ngành tăng cường 
dự báo nhu cầu thị trường lao động, kết 
nối cung - cầu lao động trên thị trường; 
triển khai thực hiện các chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm cho người lao động. 
Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh dự 
thảo Kế hoạch phục hồi thị trường lao 
động trên địa bàn tỉnh, tập trung vào 3 
nội dung: Hỗ trợ người lao động trở lại 
làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh 

phía Nam; hỗ trợ lao động đã về tỉnh tìm 
kiếm việc làm, tự tạo việc làm thông qua 
các hoạt động giới thiệu việc làm, cho vay 
giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, ngành cũng nâng cao chất 
lượng đào tạo nghề, nhất là các nghề trọng 
điểm, đáp ứng nhân lực chất lượng cao 
phục vụ cho nhu cầu của các DN; tham 

Ông NGUYỄN MỸ QUANG, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH:

Nỗ lực cao độ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Ông TRẦN VĂN PHÚC, Giám đốc Sở NN&PTNT: 

Công nghệ cao, công nghệ mới và các tiến bộ 
KHKT sẽ thâm nhập sâu vào sản xuất

Ông TRẦN KIM KHA, Giám đốc Sở TT&TT: 

Tập trung thực hiện chuyển đổi số

Năm 2022 sẽ là năm bản lề quan 
trọng để ngành TT&TT thực hiện 
nhiều nhiệm vụ, trong đó có 3 nhiệm 
vụ trọng tâm.

Một là, triển khai Nghị quyết số 
05-NQ/TU về Chuyển đổi số tỉnh Bình 
Định với các nhiệm vụ cụ thể: Thực 

hiện chuyển đổi số trong các cơ quan 
Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức 
chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; 
hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm 
quản lý vận hành khu Công viên phần 
mềm Quang Trung - Bình Định đạt 
hiệu quả; phát triển ít nhất 3 đô thị 
thông minh trên địa bàn tỉnh. 

Hai là, vận hành hiệu quả Trung 
tâm Giám sát, điều hành đô thị thông 
minh Bình Định (IOC). Sở TT&TT sẽ 
phối hợp với Công ty CP FPT tiếp tục 
triển khai giai đoạn 2 của dự án IOC 
với việc mở rộng các dịch vụ thuộc lĩnh 
vực giáo dục, y tế… đồng thời tiếp tục 
nâng cấp, mở rộng các tiện ích, bổ sung 
các tính năng của các dịch vụ đã triển 
khai ở giai đoạn 1. 

Ba là, thành lập Trung tâm trí tuệ 
nhân tạo - Đô thị phụ trợ Long Vân tại 
phường Trần Quang Diệu và phường 
Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, với các 
công trình dự kiến: Trung tâm nghiên 
cứu và phát triển công nghệ, chuyên 
sâu trí tuệ nhân tạo; cơ sở sản xuất sản 
phẩm phần mềm.

chuỗi liên kết trồng rừng gỗ lớn giữa 
DN với các hộ trồng rừng. Trong lĩnh 
vực thủy sản, về khai thác tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ quan trọng chống khai 
thác IUU, với mục tiêu không còn tàu cá 
Bình Định vi phạm vùng lãnh hải nước 
ngoài; về nuôi trồng có các giải pháp 
thu hút đầu tư nuôi tôm công nghệ cao 
tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, 
huyện Phù Mỹ. Nét chung trên toàn 
thể các lĩnh vực là công nghệ cao, công 
nghệ mới và các tiến bộ KHKT sẽ thâm 
nhập sâu vào sản xuất.

sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu tăng, 
các mặt hàng thiết yếu thiếu ổn định, thời 
tiết diễn biến thất thường, lãi suất cho 
vay tăng khá cao,... sẽ tác động bất lợi 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dù vậy tôi tin với sự chỉ đạo, điều 
hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành 
Công Thương sẽ khắc phục khó khăn, 
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt 
được trong những năm qua, triển khai 
đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ yếu 
để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 
như sau: Chỉ số sản xuất công nghiệp 
năm 2022 ước tăng từ 6,5 - 7% so với 
năm 2021; giá trị sản xuất công nghiệp 
năm 2022 đạt 55.780 - 56.050 tỷ đồng, 
tăng từ 7,5 - 8% so năm 2021. Tổng mức 
bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội năm 
2022 ước đạt 87.652,3 tỷ đồng, tăng 10% 
so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu 

năm 2022 ước đạt 1.350 triệu USD, tăng 
1,3% so với năm 2021; kim ngạch nhập 
khẩu năm 2022 ước đạt 460 triệu USD, 
tăng 1,9% so với năm 2021.

mưu UBND tỉnh ban hành chính sách 
hỗ trợ các DN đào tạo nghề cho người 
lao động gắn với việc làm tại chỗ, đào 
tạo lại, nâng cao kỹ năng để chuyển đổi 
công việc. 

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 
27.7.2022), ngành tập trung giải quyết 
xác nhận người có công đối với những 
người không còn hồ sơ gốc; kịp thời 
đề xuất các chính sách, giải pháp nâng 
cao mức sống hộ chính sách, người 
có công…

Ngành cũng sẽ triển khai nhanh 
chóng, kịp thời chương trình mục tiêu 
quốc gia về giảm nghèo bền vững; đổi 
mới công tác trợ giúp xã hội, phát triển 
hệ thống an sinh xã hội, chính sách trợ 
giúp thường xuyên và đột xuất đối với 
các đối tượng yếu thế; xây dựng môi 
trường sống an toàn, thân thiện và lành 
mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn 
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo 
đảm các chế độ trợ giúp xã hội cho trẻ 
em mồ côi và phụ nữ gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19. 

hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo tình 
hình ANTT trên địa bàn. Tấn công trấn áp 
mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm 
có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín 
dụng đen, tội phạm giết người do nguyên 
nhân xã hội, tội phạm chiếm đoạt tài sản, 
tội phạm chống người thi hành công vụ, 
sử dụng vũ khí vật liệu nổ, tệ nạn cờ bạc… 
chủ động nhận diện và đấu tranh hiệu 
quả với những phương thức, thủ đoạn 
phạm tội mới của các loại tội phạm. Tăng 
cường phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm 

Ông TẠ XUÂN CHÁNH, Giám đốc Sở VH&TT: 

Tập trung phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, 
đẩy mạnh phong trào TDTT

H. YẾN - H. THU -  T. LỢI - H. HÀ - N. MUỘI - K. ANH

Ông LÊ CÔNG NHƯỜNG, Giám đốc Sở KH&CN: 

Ưu tiên đầu tư thực hiện các nhiệm vụ KH&CN
Nhiệm vụ xuyên suốt trong năm 

2022 của ngành KH&CN là triển khai 
hiệu quả Chương trình hành động của 
Tỉnh ủy về Phát triển KH&CN tỉnh 
Bình Định giai đoạn 2020 - 2025. Các 
mục tiêu cụ thể là: Nâng dần tỷ trọng 
đóng góp của năng suất các nhân tố 
tổng hợp vào GRDP của tỉnh để đạt 
mức bình quân từ 38 - 42%; hỗ trợ 
thành lập ít nhất 2 DN KH&CN; hỗ 
trợ thương mại hóa ít nhất 2 sản phẩm 

sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ; triển khai có 
hiệu quả chiến lược sở hữu trí tuệ trên 
địa bàn tỉnh. 

Ngành KH&CN cũng triển khai từng 
bước Nghị quyết chuyển đổi số của tỉnh, 
với việc ứng dụng các phần mềm, giải pháp 
phòng họp không giấy tờ, phòng họp trực 
tuyến để giảm bớt thời gian, giảm giấy tờ các 
phiên họp, nhất là giấy tờ in ấn các đề tài 
nghiên cứu khoa học để nghiệm thu.

Những nhiệm vụ trọng tâm khác như: 
Phát triển Khu đô thị khoa học Quy Hòa; 
hoàn thiện công trình Tổ hợp không gian 
khoa học và Trạm quan sát thiên văn để 
đưa vào hoạt động; xây dựng và triển 
khai áp dụng hệ thống phần mềm ISO 
điện tử; ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ cao, công nghệ ưu tiên của tỉnh; xây 
dựng, phát triển thị trường KH&CN; hỗ 
trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh...

và vi phạm pháp luật về môi trường, 
tham nhũng, kinh tế, chức vụ, ma túy. 
Trước mắt, CA toàn tỉnh đang mở đợt 
cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm 
bảo ANTT tết Dương lịch và tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022.

Ngành CA cũng sẽ tiếp tục chủ động 
nắm tình hình, phát huy vai trò tham 
mưu trong việc đề ra các chủ trương, kế 
hoạch, phương án đảm bảo ANTT, an 
toàn xã hội gắn với phát triển KT-XH 
ở địa phương. Nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất 
là quản lý dân cư, quản lý người nước 
ngoài, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt 
động xuất, nhập cảnh trái phép; quản lý 
ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều 
kiện về ANTT; tăng cường các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng 
thái bình thường mới. Phối hợp với các 
ngành, các cấp, địa phương làm tốt công 
tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người 
lầm lỗi, kịp thời giải quyết những vấn 
đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ 
mất an ninh trên các lĩnh vực, các địa bàn 
trọng điểm, góp phần đảm bảo trật tự, 
kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh 
tại địa phương đúng với trọng trách mà 
Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

diện của nhân loại… Đồng thời, hoàn 
chỉnh đề án thể thao thành tích cao tỉnh 
Bình Định đến năm 2030; phần mềm hệ 
thống quản lý lĩnh vực thể thao thành 
tích cao tỉnh Bình Định; quy chế quản 
lý lĩnh vực thể thao thành tích cao tỉnh 
Bình Định. 

Bên cạnh đó, Sở VH&TT còn đăng 
cai tổ chức các giải thể thao quốc gia; 
trong đó, có giải vô địch bóng ném bãi 
biển nam, nữ toàn quốc; giải vô địch trẻ 
kickboxing toàn quốc năm 2022; giải 
bóng đá vô địch quốc gia, cúp quốc gia; 
tổ chức liên hoan quốc tế võ cổ truyền 
Việt Nam lần thứ VIII. Đặc biệt, cử đội 
bóng đá Topenland Bình Định tham gia 
giải bóng đá vô địch quốc gia V-League, 
giải cúp vô địch quốc gia năm 2022.

Sở đã ban hành chương trình tổ chức 
các hoạt động trọng tâm ngành VH&TT 
năm 2022, với 113 hoạt động, gồm: Lĩnh 
vực văn hóa (60), lĩnh vực gia đình và 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” (20), lĩnh vực TDTT 
(33). Trong đó, Sở VH&TT tập trung thực 
hiện các hoạt động tiêu biểu nhằm tôn 
vinh, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân 
tộc và phong trào tập luyện thể thao, rèn 
luyện sức khỏe của quần chúng nhân dân, 
như: Tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân 
tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình 
Định; lập đề án “Bảo tồn và phát huy 
nghệ thuật Tuồng, Bài chòi”, giai đoạn  
2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh và hồ sơ khoa 
học Võ cổ truyền Bình Định trình UNESCO 
vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại 

Chaøo naêm môùi 2022



Kết nối phát triển du lịch
Theo ông Đặng Thành Hưng, 

Phó Giám đốc Trung tâm thông 
tin xúc tiến du lịch Bình Định (Sở 
Du lịch), ngoài những chương 
trình ký kết phát triển du lịch 
Bình Định - TP Hồ Chí Minh, 
Bình Định - TP Hà Nội được tổ 
chức trước đó, những ngày cuối 
năm 2021, ngành Du lịch tỉnh đã 
tổ chức những chuyến khảo sát 
thực tế, gặp gỡ trực tiếp với các đối 
tác để liên kết phát triển du lịch 
giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh, 
thành phố: Hà Nội, Kiên Giang, 
Đà Nẵng, nhằm giúp các DN kinh 
doanh du lịch, lữ hành, lưu trú 
trong tỉnh tăng cường kết nối khôi 
phục thị trường du lịch nội địa, 
chia sẻ kinh nghiệm đón khách 
quốc tế, xây dựng các sản phẩm 
du lịch… để thu hút khách đến 
với Bình Định trong thời gian tới.

Việc phục hồi du lịch có thành 
công hay không phụ thuộc rất 
nhiều vào nỗ lực của các DN trong 
việc chuẩn bị để đón khách. Ông 
Nguyễn Hoàng Vũ, Giám đốc 
Công ty CP Khách sạn Hoàng 
Yến, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
Bình Định, thổ lộ: “Ngành Du lịch 
đã gặp khó do ảnh hưởng dịch 

Ngay khi trở về trạng thái 
bình thường mới, tỉnh ta đã 
đặt mục tiêu phục hồi các 
ngành kinh tế nói chung; 
trong đó, chú trọng phục hồi 
hoạt động du lịch, dịch vụ có 
liên quan. Ngành Du lịch tỉnh 
đã và đang triển khai nhiều 
giải pháp quảng bá, xúc tiến 
du lịch để thu hút khách đến 
với Bình Định.

bệnh, nên các DN du lịch của Bình 
Định cũng như các tỉnh bạn cùng 
hợp lực để vượt qua; trong đó, sự 
kết nối giữa các địa phương, DN 
để cùng phát triển là rất cần thiết. 

Dù việc “mở cửa” du lịch rơi 
trúng mùa thấp điểm du lịch, 
nhưng hầu hết các DN trong và 
ngoài tỉnh mong muốn chạy đà 
sớm phục hồi thị trường du lịch 
nội địa, đón khách vào dịp tết 
Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, 
để sau đó đón khách quốc tế và 
vào mùa cao điểm dịp hè. 

Ông Lương Duy Doanh, Giám 
đốc Công ty Du lịch Fivestar 
Travel (TP Hà Nội), thành viên 
CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội, 
chia sẻ: “Ngành Du lịch cũng như 
các DN du lịch hiện đang bước 
vào thời kỳ mới với sự thích ứng 
an toàn, chúng tôi hy vọng thị 
trường du lịch sẽ có nhiều khởi 
sắc. Chúng tôi sẵn sàng đưa khách 
đến với Bình Định theo mối liên 
kết đồng hành chia sẻ, lan tỏa kết 
nối, gắn với phòng, chống dịch 
hiệu quả”. 

BÌNH ĐỊNH ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH:

Đông tay vỗ nên kêu

để xây dựng những sản phẩm cụ 
thể, ấn tượng”.

Trong khi đó, Bình Định cùng 
với Kiên Giang, Đà Nẵng cũng có 
sự tương đồng về sản phẩm du lịch 
biển, đảo, du lịch sinh thái nghỉ 
dưỡng, du lịch tham quan di tích 
văn hóa, lịch sử… ngành Du lịch 
Bình Định cùng Kiên Giang, Đà 
Nẵng cũng đã cam kết xây dựng 
các gói sản phẩm kích cầu, các 
hoạt động hỗ trợ thiết thực cho 
các DN để cùng tổ chức thu hút 
khách hai chiều.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Văn 
Thanh, nhìn nhận: Những động 
thái mà ngành Du lịch nỗ lực triển 
khai nhằm thực hiện hiệu quả Kế 
hoạch 118 ngày 26.11.2021 của 
UBND tỉnh ban hành về phục hồi 
các hoạt động du lịch trong điều 
kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 
đến năm 2022; chương trình phát 
động “Du lịch nội địa thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19” do Bộ VH-TT&DL 
phát động giữa tháng 12.2021. Qua 
chuyến đi khảo sát, liên kết phát 
triển du lịch giữa Bình Định và 
Hà Nội, Kiên Giang, Đà Nẵng đã 
để lại ấn tượng của các tỉnh bạn 
về vùng “đất võ, trời văn” - đây 
thực sự là tín hiệu đáng mừng để 
hoạt động du lịch Bình Định sớm 
phục hồi trong trước mắt và “cất 
cánh” trong tương lai.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Đưa du lịch trở lại
Bình Định đã có những bước 

tiên phong, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi 
điều kiện để phục hồi du lịch với 
phương châm: “Bình Định là điểm 
đến an toàn, trải nghiệm hấp dẫn”, 
đặc biệt việc “phủ sóng” vắc xin 
ngừa Covid-19 cho người dân ở 
bán đảo Phương Mai để sẵn sàng 
đón khách quốc tế đến đây. Những 
giải pháp mà Bình Định đã và đang 

triển khai kích cầu du lịch được 
nhiều tỉnh bạn quan tâm đánh giá 
cao, tạo điều kiện thuận lợi để hợp 
tác phát triển du lịch. 

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội 
Đặng Hương Giang, chia sẻ: “Bình 
Định và Hà Nội là hai vùng đất 
giàu tài nguyên du lịch, có bề dày 
văn hóa, lịch sử. Việc ngành Du 
lịch hai địa phương hợp tác sẽ giúp 
các DN tháo gỡ rào cản, liên kết 

Phan Kim Nhật Quỳnh  
(33 tuổi) - sáng lập viên HTX 
nấm Anvies, TX An Nhơn là 
một trong những founder 
đưa dự án tiến những bước 
dài hơn cả sau khi bước ra 
cuộc thi khởi nghiệp đầu tiên 
tại Bình Định. 

Đến nay, dải sản phẩm từ 
nấm của Quỳnh không chỉ nhiều 
mà còn rất độc đáo bởi nét riêng  
có - nấm rơm sấy lạnh, nấm hương 
sấy giòn, hạt nêm nấm, chà bông 
nấm… tất cả đang từng bước chinh 
phục khách hàng trong và ngoài 
nước. Nhiều bạn trẻ nuôi ước mơ 
khởi nghiệp ở Bình Định đang xem 
Quỳnh “nấm” là hình mẫu noi theo 
và chúng tôi đã mang 3 câu hỏi 
xoay quanh chuyện nấm với Phan 
Kim Nhật Quỳnh. 

● Chào Nhật Quỳnh, hành trình 
mà bạn đang đi có lẽ là câu chuyện 
thú vị truyền cảm hứng về khởi 
nghiệp, nhưng tại sao lại là nấm 
mà không phải là một thứ khác?

Tất cả mọi thứ liên quan đến 

nấm đều không mới, cũng không 
có gì lạ, công bằng mà nói rất 
nhiều người trồng nấm 
giỏi hơn Quỳnh. Cái 
khác là khi Quỳnh ấp ủ 
việc trồng nấm, Quỳnh 
nhận ra nấm tươi ngon, 
an toàn thôi chưa đủ mà 
phải làm sao để người 
tiêu dùng sử dụng sao cho 
tiện lợi, dễ dàng và tiết kiệm. 
Cụ thể ở đây Quỳnh muốn làm sao 
để bảo quản nấm lâu hơn, có thể 
chế biến được nhiều món ăn hơn 
càng đơn giản càng tốt. 

Nấm rơm tươi khó bảo quản, 
muốn để lâu phải dùng hóa chất. 
Trong khi đó, định hướng phát 
triển của Quỳnh là hướng đến các 
sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe, 
thời gian sử dụng lâu và tiết kiệm. 
Với định hướng này mình chọn 
công nghệ sấy lạnh thăng hoa để 
cho ra đời sản phẩm nấm rơm sấy 
lạnh. Nấm rơm sấy lạnh - bạn hiểu 
đơn giản là cấp đông nấm rơm 
ngay lập tức liền ở nhiệt -300C sau 
thu hoạch. Hái nấm, sơ chế, làm 
sạch với thời gian tối thiểu, sau 
đó đưa vào máy sấy lạnh thăng 

hoa để làm lạnh toàn phần thân 
nấm từ trong ra ngoài ở nhiệt độ  
-300C, đảm bảo nấm giữ được màu 
sắc, mùi vị. 

● Nhiều bạn trẻ ấp ủ dự định 
khởi nghiệp muốn được nghe bạn 
chia sẻ kinh nghiệm. Vậy bạn sẽ 
nói điều gì?

Những bạn đã và đang theo 
đuổi con đường khởi nghiệp, nhất 
là ở nông nghiệp đều biết đường 
ta đi có vô vàn khó khăn, phải vấp 
ngã đứng dậy rồi vấp ngã rồi lại 
đứng lên… và quan trọng là phải 
đi tiếp. Hiện sản phẩm của mình 
được khá nhiều người tiêu dùng 
đón nhận, trên nhiều kênh tham 
chiếu khách quan mình nhận được 

phản hồi tốt. Nhưng nói thật là 
đến bây giờ, mình vẫn chưa cho 
đó thành công đâu. 

Từ kinh nghiệm của bản thân 
Quỳnh nghĩ, khởi nghiệp chỉ đam 
mê thôi chưa đủ, phải có đủ kiến 
thức, phải chịu dấn thân và va chạm 
thật nhiều với thực tế trải nghiệm 
mới mong đi được những chặng 
đường dài.  

● Có lẽ Quỳnh đang tìm một vài 
hướng đi mới cho nông sản quê nhà?

Nói vậy to tát quá, Quỳnh không 
nghĩ mình có thể làm được việc thay 
đổi ngành chế biến nông sản tại Bình 
Định đâu. Nhưng góp một phần 
nhỏ để chuyển từ sản xuất - bán 
nông sản thô sang bán những sản 

phẩm đã qua quá trình chế biến sâu 
sau thu hoạch trong phạm vi hẹp 
là nấm thì mình sẵn sàng. 

Theo khảo sát của mình, Bình 
Định có nhiều điều kiện tốt để phát 
triển nghề trồng nấm, đặc biệt là 
nấm rơm. Muốn thực hiện được 
những điều như vậy không ai có 
thể đi một mình mà nhất định phải 
hình thành chuỗi liên kết với bà con 
nông dân, có như vậy hoạt động 
sản xuất mới ổn định. Bản thân 
mình khi chuẩn bị đầy đủ, trên cơ 
sở HTX Nấm Anvies đã có mình 
sẽ xây dựng chuỗi liên kết phát 
triển sản phẩm với bà con nông 
dân trong tỉnh.

Từ đây tới dịp tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022, mình sẽ đưa ra 
thị trường đầy đủ các dòng sản 
phẩm: Nấm rơm sấy lạnh, gia vị 
nấm, chà bông nấm, nấm hương 
sấy giòn nguyên vị, nấm hương 
sấy vị cay…  Trong năm 2022, dự 
định của Quỳnh cho ra đời thêm 
một số dòng sản phẩm mới, hoàn 
thiện bao bì, mẫu mã; giới thiệu 
sản phẩm, kết nối và tìm kiếm thị 
trường để khách hàng biết nhiều 
hơn tới nấm Anvies.

● Cảm ơn Quỳnh, chúc cho dự 
định và kế hoạch của Quỳnh trong 
năm 2022 thành công!

THU DỊU (Thực hiện)

Đoàn Sở Du lịch Bình Định trong chuyến 
khảo sát, liên kết phát triển du lịch tại 
thủ đô Hà Nội. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Quần thể Vinpearl Phú Quốc (TP Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang) là một trong 
những điểm đến liên kết du lịch giữa Bình 
Định và Kiên Giang.   Ảnh: NGỌC NHUẬN

Chúng tôi đánh giá cao những giải pháp cụ thể của 
Bình Định trong liên kết phát triển du lịch đã tạo ấn tượng tốt khi 
sẵn sàng đón khách đến TP Quy Nhơn - Bình Định là điểm đến 
an toàn, trải nghiệm hấp dẫn. Bộ VH-TT&DL cũng đã có báo cáo 
trình Thủ tướng Chính phủ về nội dung sơ kết triển khai thí điểm 
đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; đồng thời kiến nghị bổ 
sung thêm tỉnh Bình Định và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương 
tham gia đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 theo đề 
xuất của địa phương. Hy vọng khi được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt, Bình Định sẽ phục hồi thị trường du lịch quốc tế theo 
phương án tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng đón du khách quốc tế” .

 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch 
(Bộ VH-TT&DL) HÀ VĂN SIÊU

“

Quỳnh “nấm” !

Phan Quynh Nhật Quỳnh - sáng lập viên HTX Nấm Anvies. Sản 
phẩm nấm rơm sấy lạnh Anvies.                                                  Ảnh: THU DỊU

toasoanbaobinhdinh@gmail.com
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Bình Định

Quà cho người nghèo đầu năm mới
Không tập trung nguồn lực cho dịp tết Nguyên đán như mọi năm, dịp tết Dương lịch này, các hội, nhóm thiện 

nguyện, nhà hảo tâm đã gửi tặng nhiều suất quà bằng tiền mặt và hiện vật cho những người đang gặp khó 
khăn do dịch Covid-19.

Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tâm Phát Quy Nhơn tặng quà các đối tượng tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần 
Hoài Nhơn.                              Ảnh: Chi hội Tâm Phát

Trong 7 lần đến thăm Trung 
tâm Nuôi dưỡng Người tâm 
thần Hoài Nhơn, đây là lần 
đầu tiên Chi hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo Tâm Phát Quy 
Nhơn đến vào dịp tết Dương 
lịch. Sáng 24.12, sau khi hoàn 
thành các thủ tục đảm bảo công 
tác phòng, chống Covid-19, 13 
hội viên của Tâm Phát tay xách 
nách mang - nào bánh trái nào 
nước ngọt rồi khăn mặt, dép, 
xà phòng, nước lau sàn, phong 
bì lì xì… bước nhanh vào bên 
trong. Mọi người ở đây vừa 
nhác thấy các chị đã đứng bật 
dậy, vỗ tay thật to đón chào. Bà 
Phạm Thị Đào, Chi hội trưởng 
Chi hội Tâm Phát xúc động chia 
sẻ: Vẫn cứ là cái cảm giác được 
gặp lại những người thân ùa về 
trong tôi mỗi khi đến đây. Dịp 
này, Trung tâm khang trang, 
sạch đẹp hơn, bệnh nhân khỏe 
mạnh, thân thiện hơn. Tâm 
Phát quyết định đến thăm ngay 
những ngày đầu năm mới 2022 
là bởi hiểu dịch Covid-19 gây 
khó khăn chung cho toàn xã 
hội, trong đó có nơi này.

Niềm vui xua đi nỗi lo màn 
trời chiếu đất ngay trước thềm 
năm mới 2022 trong những gia 
đình chẳng may bị “bà hỏa” 
đến thăm dịp cuối năm khi có 
sự tiếp sức kịp thời của các 
hội, nhóm thiện nguyện. Ở 
huyện Phù Cát, trong chốc lát, 
cả nhà anh Phạm Tấn Hải (xã 
Cát Thành, huyện Phù Cát) đã 
không còn chỗ để tá túc. Sau 
khi tiếp nhận thông tin, bà 
Tô Thị Thu Nguyệt, Chi hội 
trưởng Chi hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo Tương chao đậu 

hũ 3 Phù Cát đã tích cực kêu 
gọi và vài ngày sau đã vận 
động được hơn 23 triệu đồng 
cùng 50 kg gạo để gửi tặng gia 
đình anh Hải. “Số tiền này tôi 
dùng mua tôn che để cả nhà ở 
tạm, có gạo thì không lo đói 
rồi”, anh Hải cho biết. Cách 
đó không xa, cụ Nguyễn Thị 
Quyên ở xã Cát Tài thì đang 
hồi hộp chờ đón ngày vào ở 
trong ngôi nhà mới có giá trị 
100 triệu đồng do bà Nguyệt 
kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ để 
xây dựng. “Mừng quá không 
ngủ được, cứ mong ngày qua 
nhanh, vào nhà mới ở rộng 
rãi, thoải mái”, cụ Quyên móm 
mém cười chia sẻ.

Cuối năm 2021, dịch bệnh 
Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến 
phức tạp. Phải đối mặt với 
nhiều khó khăn trong công tác 
vận động nguồn lực nhưng các 
hội, nhóm luôn có giải pháp để 
có đủ nguồn tiền, hàng giúp 
người khó khăn. Nhiều tuần 
qua, Hội CTĐ TP Quy Nhơn 
tích cực kết nối, vận động 
nguồn lực để kịp thời gửi tặng 
tiền, lương thực, thực phẩm, 
nhu yếu phẩm cho hộ khó khăn 
đang thực hiện cách ly tại nhà 
hoặc trong khu vực bị phong 
tỏa. Ông Trần Đình Chính, Chủ 
tịch Hội CTĐ TP Quy Nhơn 
cho biết, các cấp hội đang làm 
tốt công tác vận động số hộ 

khá giả trong chính khu phố 
bị phong tỏa để trao hàng trăm 
suất quà giúp hộ khó khăn hơn. 
“Nhờ vậy mà hàng trăm suất 
quà đã kịp thời đến tay, giúp 
họ yên tâm ở yên trong nhà”, 
ông Chính trao đổi.

Ngày 30.12, nhóm thiện 
nguyện Dung Vespa Quy Nhơn 
đã trao 20 suất quà tết Dương 
lịch cho các cụ già neo đơn và 
người gặp khó khăn do dịch và 
mưa lũ vừa qua của phường 
Nhơn Bình (TP Quy Nhơn). 
Cùng ngày, Hội CTĐ huyện 
An Lão phối hợp với lãnh đạo 
UBND huyện về thăm, trao 2 
triệu đồng cùng nhiều lương 
thực, nhu yếu phẩm cùng đồ 

dùng gia đình thiết yếu cho 
hộ anh Đinh Văn Dao, ở xã An 
Trung bị hỏa hoạn thiêu rụi lúc 
nửa đêm. Đến Văn phòng Hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, 
chúng tôi gặp người thân của 
bệnh nhân bị ung thư đơn bào 
Trần Thị Thưởng ở xã Nhơn 
Thọ (TX An Nhơn) đang nhận 
gần 30 triệu đồng của nhà hảo 
tâm gửi ủng hộ. “Gần 6 tháng 
nay, chị Thưởng phải vào TP 
Hồ Chí Minh điều trị, kinh tế 
gia đình cạn kiệt. Hết năm cũ 
sang năm mới, hay tin được 
nhà tài trợ ủng hộ số tiền này, 
hai vợ chồng Thưởng vui lắm, 
cảm ơn nhiều lắm”  - ông Võ 
Lưu, cha chồng bệnh nhân 
Thưởng nói lời tri ân.

Theo Chủ tịch Hội CTĐ Hà 
Văn Cát, do ảnh hưởng của 
dịch bệnh và thiên tai, hoạt 
động hỗ trợ người dân khó 
khăn diễn ra gần như suốt năm 
2021. Sang năm mới, cũng với 
tinh thần “Vì mọi người, vì mọi 
nơi”, hoạt động tiếp sức người 
khó khăn sẽ luôn kịp thời với 
những giải pháp thiết thực, 
không ngừng nâng cao chất 
lượng, hiệu quả…                

NGỌC TÚ

Đón Tết an toàn trong mùa dịch
Chỉ còn một tháng nữa là 

đến tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022, trong khi tình hình dịch 
Covid-19 trong nước lẫn trong 
tỉnh vẫn đang diễn biến phức 
tạp. Đón Tết an toàn trong mùa 
dịch đang là chủ đề thời sự, 
cũng là mục tiêu chung hướng 
đến của cả nước và mỗi người, 
mỗi nhà.

Việc chủ quan trong phòng, 
chống dịch tại các kỳ nghỉ Tết, 
lễ đầu năm 2021 được xem là 
nguyên nhân góp phần làm 
bùng phát đợt dịch thứ 4 - kéo 
dài và căng thẳng nhất. Rút kinh 
nghiệm sâu sắc từ đó, vấn đề 
đón Tết, vui Tết sao cho an toàn 
được cả xã hội quan tâm và xác 
định tâm thế chủ động thực 
hiện. Nhiều địa phương như 
Huế, Hội An... đã cho dừng nhiều 
lễ hội chào đón năm mới do 
dịch bùng phát. 

Rõ ràng, chuyện đón Tết, 
chơi Tết năm nay sẽ không thể 
như nếp quen, thông lệ bao 
mùa xuân qua. Dù cho đó là 
những phong tục truyền thống 

Đón Tết an toàn trong mùa dịch là mong ước của mỗi người, mỗi nhà. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

tốt đẹp, thói quen, nếp sinh hoạt 
lành mạnh hay nhu cầu tinh thần 
thiêng liêng, chính đáng nhất. Dẫu 
biết, sau một năm xa nhà, nhất là 
mệt mỏi vì nỗ lực đối phó, xoay 
trở cuộc sống trong dịch, tâm lý 
những người con xa quê rất muốn 
trở về bên gia đình. 

Có lẽ còn hơn thế là tấm lòng 
của mọi bậc ông bà, cha mẹ cả năm 

qua khắc khoải chờ hết dịch để đến 
Tết, được ôm vào lòng những đứa 
con, cháu ruột rà máu mủ của mình 
sau một năm đầy lo âu. Tương tự, 
nhu cầu về thăm quê hương, đón 
một mùa Xuân mới, ăn cái Tết cổ 
truyền của dân tộc chính trên đất 
nước mình của bao kiều bào cũng 
đầy thiêng liêng và từng luôn được 
khuyến khích, chào đón. 

Những tập quán, nếp văn hóa, 
thói quen sinh hoạt trong những 
ngày Tết của nhân dân ta bao đời 
nay: Dòng họ - đại gia đình đoàn 
viên, tụ hội vui chơi dịp cuối năm, 
tục xông đất, xuất hành, đi chúc 
Tết nhau, chữ lễ “mồng Một tết 
cha, mồng Hai tết mẹ, mồng Ba 
tết thầy”… Hay những hoạt động 
phục vụ chuẩn bị Tết, mừng Xuân, 
giải trí thông thường nhất: Đổ ra 
đường dạo chợ hoa, xem biểu diễn 
nghệ thuật, bắn pháo hoa, chụp 
ảnh Tết, đi du lịch… Tất cả, như đã 
khuyến cáo và tùy tình hình thực 
tế của dịch bệnh, có thể sẽ được 
tiết giảm, gọn nhẹ, an toàn nhất, 
theo tinh thần hạn chế dịch chuyển, 
tránh tụ tập để phòng chống dịch, 
đảm bảo cho một cái Tết mùa dịch 
vẫn vui tươi, ấm áp, văn minh, tiết 
kiệm và nhất là an toàn, làm cơ sở 
để người người, nhà nhà, cả nước 
vững bước vào một năm mới với 
bao kế hoạch, nỗ lực, mục tiêu mới.

Để có được điều ấy, mỗi người 
dân cần chủ động nâng cao ý thức, 
tuân thủ các quy định phòng, chống 
dịch và xác định cho mình một tâm 

thế đón Tết, vui Tết thích ứng an 
toàn với bối cảnh dịch giã căng 
thẳng. Chỉ một chút chủ quan, 
lơ là, có thể dẫn đến hậu quả 
đáng tiếc. Mỗi người, mỗi gia 
đình hãy tận hưởng, tận dụng 
khoảng thời gian khá dài nghỉ 
Tết để chăm chút cho tổ ấm 
nhỏ của mình, quây quần bên 
những người thân. 

Thiết nghĩ, trong bối cảnh 
dịch giã nguy hiểm hoành hành 
suốt thời gian dài qua, gây bao 
mất mát, đau thương, có được 
niềm hạnh phúc bình dị, cũng 
là to lớn, quan trọng nhất đời 
mỗi người ấy, đã là một may 
mắn lớn mà chắc hẳn ai cũng 
đều tự thấy cần tiếp tục nỗ lực 
để giữ gìn. 

Bằng cách tạm gác lại những 
nhu cầu, thay đổi thói quen, 
thích ứng với đón Tết an toàn 
mùa dịch, chính là hành động 
thiết thực mà mỗi người, mỗi 
nhà có thể làm để cùng tạo ra 
một cái Tết bình an cho tất cả 
chúng ta...           

SAO LY

Cuối năm 2021, 
dịch bệnh Covid-19 vẫn 

tiếp tục diễn biến phức tạp. 
Phải đối mặt với nhiều khó khăn 
trong công tác vận động nguồn 
lực nhưng các hội, nhóm luôn có 

giải pháp để có đủ nguồn tiền, 
hàng giúp người khó khăn.

”

Chaøo naêm môùi 2022



Dấu ấn từ Hồng Lệ 
Giải vô địch điền kinh quốc 

gia 2021 diễn ra tại Hà Nội từ 
ngày 9 - 14.12 chứng kiến một 
trong những mốc son chói sáng 
của điền kinh Bình Định, khi VĐV 
Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) 
lập kỷ lục quốc gia mới ở đường 
chạy 10.000 m trong ngày thi đấu 
áp chót, với thành tích 34 phút  
1 giây 59. Kỷ lục cũ ở nội dung 
này do VĐV Nguyễn Thị Oanh 
(Bắc Giang) lập ở Giải vô địch 
điền kinh quốc gia 2020 (thành 
tích 34 phút 8 giây 54). Chỉ trước 
đó ít ngày, Phạm Thị Hồng Lệ còn 
đoạt HCB nội dung 5.000 m. Với 
thành tích này, Phạm Thị Hồng 
Lệ là VĐV điền kinh đầu tiên của 
Bình Định vừa phá kỷ lục quốc 
gia, vừa đoạt HCV. 

HLV đội tuyển điền kinh Bình 
Định Huỳnh Minh Hiếu chia sẻ: 
Là người nắm rõ các thông số của 
Hồng Lệ trong tập luyện, kể cả 
khi tập trung ở đội tuyển quốc 
gia, tôi biết em có nhiều tiến bộ so 
với giải năm ngoái. Nhưng trước 
các đối thủ rất mạnh và cũng có 
sự cải thiện về thành tích đáng kể 
so với trước, tôi vẫn không dám 
nghĩ Lệ giành HCV ở nội dung  
10.000 m. Tuy nhiên, em đã làm rất 
tốt khi không chỉ về nhất mà còn 
phá kỷ lục quốc gia. Đây cũng là 
lần đầu tiên Hồng Lệ đoạt HCV 
một nội dung chạy trong sân, 

CÁC ĐỘI TUYỂN THỂ THAO BÌNH ĐỊNH:

An toàn phòng dịch, đạt thành tích cao
Tham gia thi đấu các giải 
quốc gia trong bối cảnh dịch 
Covid-19 tiếp tục diễn biến 
phức tạp, các đội tuyển thể 
thao Bình Định khắc phục 
khó khăn, vừa đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch, vừa 
giành được những thành tích 
ấn tượng.

nên kết quả này mang rất nhiều 
ý nghĩa cho cá nhân em cũng như 
điền kinh Bình Định.

Ở Giải vô địch taekwondo quốc 
gia 2021, đội tuyển taekwondo 
Bình Định đoạt được 3 HCB,  
2 HCĐ. Trong đó, ở nội dung đối 
kháng, các nữ VĐV trẻ đất Võ 
tiếp tục có màn trình diễn thuyết 
phục. Việc Huỳnh Thị Dung (hạng 
cân 67 kg) và Huỳnh Thị Ái Nhi 
(hạng cân 53 kg) không thể gây 
bất ngờ trước VĐV đương kim vô 
địch SEA Games hay VĐV từng 
tham dự Olympic Tokyo 2020 là 
điều có thể hiểu được, nhưng chắc 
chắn các học trò của HLV Đinh 
Quang Đông sẽ tiến bộ rất nhiều ở 
các giải tiếp theo, khi được cọ xát 
với những VĐV xuất sắc như vậy.

Võ cổ truyền bảo vệ 
ngôi đầu

Giải vô địch võ cổ truyền toàn 
quốc năm 2021 tổ chức tại TP Hải 
Phòng, với sự tham dự của hơn 
350 VĐV đến từ 21 tỉnh, thành, 
ngành trong cả nước. Các VĐV 
tranh tài ở nội dung hội thi và đối 

kháng. Tại giải này, đoàn Bình 
Định có 29 VĐV tham gia (20 VĐV 
hội thi, 9 VĐV đối kháng). Ở nội 
dung đối kháng, năm nay các đơn 
vị Công an nhân dân, Quân đội, 
Đà Nẵng… đều tỏ ra khá mạnh. 
Đây cũng là giải đấu đầu tiên áp 
dụng luật thi đấu mới, cho phép 
sử dụng đòn chỏ, gối. Dự giải với 
nhiều VĐV trẻ, đội tuyển võ cổ 
truyền Bình Định tạm hài lòng 
với 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. 

Ông Lê Công Bút, HLV nội 
dung đối kháng đội tuyển võ cổ 
truyền Bình Định, cho biết: Để 
phòng, chống dịch Covid-19, Ban 
tổ chức địa phương bố trí các đội 
tuyển ăn, ở tập trung tại khách 
sạn. Thành viên các đoàn đều 
phải ăn cơm hộp đặt bên ngoài 
chuyển vào. Khu vực tập luyện 
thiếu không gian và trang thiết 
bị. Tuy nhiên, đây là khó khăn 
chung mà các đoàn đều phải đối 
mặt, nên chúng tôi cùng động viên 
nhau vượt qua để đạt thành tích 
cao nhất chứ không thể đòi hỏi 
điều kiện tốt hơn. 

Trong khi đó, ở nội dung hội 

thi, các VĐV đất Võ tiếp tục thể 
hiện sự ổn định trong thi đấu khi 
đoạt 9 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ, giúp 
đội bảo vệ thành công ngôi nhất 
toàn đoàn. Võ sư cao cấp Trần Duy 
Linh, Quyền Giám đốc Trung tâm 
Võ thuật cổ truyền Bình Định, cho 
biết: “Năm 2022 sẽ diễn ra chương 
trình thi đấu trong khuôn khổ Đại 
hội TDTT toàn quốc, do đó, đây là 
giải mà các đơn vị đều có sự chuẩn 
bị kỹ nhằm tạo bước đệm vững 
chắc để hướng đến thành tích cao 
trong năm tới. Việc giải phải thay 
đổi cả thời gian và địa điểm tổ 
chức so với kế hoạch khiến công 
tác chuẩn bị của đội gặp nhiều 
khó khăn, nhưng với tinh thần 
chủ động trước mọi tình huống, 
các VĐV đã duy trì được phong 
độ và thi đấu đạt chỉ tiêu đề ra”.

Cờ tướng lại “thót tim”
Tại Giải vô địch cờ tướng đồng 

đội toàn quốc năm 2021 tại Nha 
Trang (Khánh Hòa), đội tuyển 
cờ tướng Bình Định đã trải qua 
quãng thời gian căng thẳng, khi 
trong quá trình giải diễn ra Ban 

tổ chức phát hiện có VĐV dương 
tính với SARS-CoV-2. Do đó, tất 
cả các thành viên tham dự giải 
đều phải thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch theo quy định. 
Chưa hết cảm giác mệt mỏi do 
thi đấu trong điều kiện khép kín, 
rồi lại phải cách ly khi vô tình 
trở thành F1, các VĐV Bình Định 
sau đó tiếp tục di chuyển ra Bắc 
Giang để tiếp tục thi đấu Giải vô 
địch cờ tướng các đấu thủ mạnh 
toàn quốc (khai mạc ngày 19.12).

Hai nội dung cờ nhanh và cờ 
chớp diễn ra khá suôn sẻ và thành 
công với đội tuyển cờ tướng Bình 
Định, khi Hồ Thị Thanh Hồng 
đoạt 2 HCV; Nguyễn Văn Tới gây 
bất ngờ với tấm HCB nội dung cờ 
chớp; Nguyễn Diệu Thanh Nhân 
cũng gây đột biến với tấm HCĐ 
nội dung cờ nhanh. Tuy nhiên, 
khi bước vào thi đấu nội dung cờ 
tiêu chuẩn, sự cố liên quan đến 
dịch Covid-19 đã lặp lại. Qua test 
tầm soát định kỳ, Ban tổ chức phát 
hiện 2 VĐV nam dương tính với 
SARS-CoV-2. Trong đó, VĐV của 
Bình Định đã thi đấu với VĐV này, 
nên buộc đoàn VĐV đất Võ phải 
ở lại để thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch theo quy định. 
May mắn là qua những lần kiểm 
tra sau đó, không có thêm VĐV 
trở thành F0. Giải tiếp tục diễn ra 
và Vương Tiểu Nhi giành thêm 
1 tấm HCĐ cho đoàn Bình Định.

HLV trưởng đội tuyển cờ Bình 
Định Tôn Thất Lương Chính chia 
sẻ: Giải lần này Hồ Thị Thanh Hồng 
đã thi đấu tốt, trong khi các VĐV 
chưa đạt phong độ cao ở Giải vô 
địch cờ tướng đồng đội toàn quốc 
năm 2021 đã kịp phục hồi phong 
độ để đóng góp vào thành công 
chung của đội. Nhờ chủ động trong 
các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 nên cả đội đều an toàn, 
không bị lây nhiễm trong quá trình 
thi đấu.                 HOÀNG QUÂN

Đội tuyển võ cổ truyền Bình Định tiếp tục giữ vững phong độ để bảo vệ thành công vị trí nhất toàn đoàn ở Giải vô địch võ cổ 
truyền toàn quốc năm 2021.                                                                  Ảnh: TRẦN LINH

Ba pho tượng Đức Ông với 
hình dáng tượng to cao như 
người thật được tạc ngồi oai 
nghiêm trên bệ sơn son. Tượng 
ở giữa to hơn, ngồi cao hơn một 
bậc tạc một chân ở trong hài, một 
chân để trần, đầu đội mũ xung 
thiên, mình khoác áo hoàng bào 
thêu rồng ẩn trong mây, lưng 
thắt đai nạm ngọc. Phía dưới 
hai bên là hai pho tượng tạc tư 
thế sống động, chân ngồi vắt 
chữ ngũ, hai tai cùng nghiêng về 
một phía như lắng nghe người 
ở giữa nói chuyện. Bên trên ba 
pho tượng là bức hoành phi “Uy 
phong lẫm liệt”; hai bên ngai 
thờ là đôi câu đối: “Động lý vô 
trần, đại địa sơn hà lưu đống 
vũ/ Quang trung hóa Phật, tiểu 
thiên thế giới chuyển phong vân” 
(dịch nghĩa: Trong động sạch 
bụi dơ, non sông rộng lớn lưu 
truyền lương đống/ Giữa ánh 

Nhà nghiên cứu Nguyễn 
Thanh Quang, cho rằng: “Tượng 
Đức Ông/Quang Trung ở chùa 
Bộc và tượng Quan Công do 
Đại tư đồ Võ Văn Dũng mang 
từ Bắc Hà về thờ tại chùa Phước 
Sơn (nay ở xã Tây Phú, huyện 
Tây Sơn) - hiện đang trưng bày 
tại Bảo tàng Quang Trung - 
có nhiều nét tương đồng khi 
được tạc với dáng vẻ phóng 
khoáng, thoải mái, chỉ khác là 
tượng Quan Công chân không 
bỏ ngoài hia như tượng Đức 
Ông/Quang Trung. Nhiều nhà 
nghiên cứu cho rằng tượng 
Quang Công nói trên cũng có 
thể được tạc theo hình tượng 
vua Quang Trung để thờ dưới 
dạng Quan Công. Tuy nhiên, 
để đi đến khẳng định cần phải 
có thời gian và được nhiều nhà 
nghiên cứu khảo sát, thẩm định”.

Kỳ thú ba pho tượng Đức Ông

sáng thành Phật, tiểu thiên thế 
giới chuyển động gió mây).

Theo các nhà nghiên cứu, 
dáng thế ba pho tượng Đức 
Ông cũng như cách bài trí thờ 
tự như vậy khá khác lạ, nhất 
là hoành phi 4 chữ “Uy phong 
lẫm liệt” thường chỉ xuất hiện 
trong các ngôi đền, đình. Phải 
chăng pho tượng ở giữa chính 

là vua Quang Trung, trong đôi 
câu đối có chữ “Quang trung hóa 
Phật” - mượn cái vỏ “trong ánh 
sáng” để gởi cái ý “Vua Quang 
Trung”. Nhưng cũng chưa thể 
căn cứ vào nội dung đôi câu đối 
mà kết luận pho tượng này là 
tượng vua Quang Trung, vì lẽ 
trong kinh Phật của Ấn Độ có 
vị bồ tát tên là “Quang Trung 

Thuyết minh viên Bảo tàng Quang Trung kể về nguồn gốc ba pho tượng cho 
du khách.       Ảnh: NGỌC NHUẬN

thấy quân vương đang bàn việc 
với cận thần rất cởi mở, không 
có sự cách biệt giữa vua tôi, cả 
ba cùng hướng về đại nghĩa vì 
nước, vì dân.            ĐOAN NGỌC

hóa Phật”. 
Nguồn gốc ba pho tượng dần 

được hé lộ, khi tháng 4.1962, 
người dân Khương Thượng phát 
hiện phía sau bệ gỗ đặt áp sát vào 
tường của pho tượng Đức Ông 
ở giữa có ghi dòng chữ: “Bính 
Ngọ tạo Quang Trung tượng”. 
Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu, 
đối chiếu với lạc khoản ở trên 
bức tượng và xác định ba bức 
tượng được tạc năm Bính Ngọ 
1846 - năm Thiệu Trị thứ 6. 

10 năm sau, các nhà nghiên 
cứu tiếp tục khẳng định chính 
ông Nguyễn Kiên - một võ tướng 
cai quản đội tượng binh Tây Sơn 
- đã trở về quê hương là làng 
Khương Thượng, khi đi tu ở chùa 
Bộc đã cho tạc tượng vua Quang 
Trung, cùng văn thần, võ tướng 
triều Tây Sơn để thờ dưới danh 
nghĩa tượng Đức Ông để tránh sự 
trả thù của triều Nguyễn. Ba pho 
tượng này tạc vua Quang Trung 
ngồi giữa, hai pho tượng còn 
lại là quan văn Ngô Thì Nhậm 
bên trái, quan võ Ngô Văn Sở 
bên phải. Cả ba pho tượng cho 

Bảo tàng Quang Trung hiện đang trưng bày ba pho tượng Đức Ông là bản sao và bài trí theo 
đúng nguyên mẫu ba pho tượng đang thờ tại chùa Bộc (tên chữ là Sùng Phúc Tự hay Thiên Phúc 
Tự - ở xã Khương Thượng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Xoay quanh nguồn 
gốc ba pho tượng này cũng có khá nhiều điều kỳ thú.
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Chữ Quốc ngữ do các giáo 
sĩ dòng Tên - một dòng tu thuộc 
Giáo hội Công giáo Roma - sáng 
tạo, thâm nhập vào cuộc sống, xã 
hội như một đột phá, một cách 
mạng về chữ viết, được hoàn thiện 
dần và trở thành chữ Quốc ngữ.  
Chữ Quốc ngữ có tác động toàn 
diện đến sự phát triển của văn hóa 
Việt Nam và sự lớn mạnh này do 
chính người Việt tạo nên.  

Nước Mặn - nơi phôi thai 
chữ Quốc ngữ

Xét về phương diện lịch sử chữ 
Quốc ngữ, thời điểm quan trọng 
nhất phải là khi thiết lập cư sở 
Nước Mặn, thuộc phủ Qui Nhơn 
(ngày nay thuộc xã Phước Quang, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) 
vào năm 1618.  

Những bản dịch các văn bản 
Ki-tô giáo đầu tiên ra tiếng Việt 
có từ năm 1618 tại cư sở Nước 
Mặn. Tại đây, linh mục Bề Trên 
Buzomi cùng Pina và Borri nhờ 
đến sự giúp đỡ rất hữu hiệu của 
một văn nhân Việt Nam trẻ tuổi 
uyên bác về chữ Hán có tên rửa 
tội là Phê-rô. Bản phúc trình của 
cư sở ghi: “Người ấy (một nhân sĩ 
thân quen với đoàn truyền giáo) có 
một người con trai  mười sáu tuổi, 
là thanh niên lanh lợi và thông minh 
nhất trong vùng; anh này lại viết chữ 
Hán rất đẹp, được dân chúng hâm 
mộ vô cùng… Anh tên thánh rửa 
tội là Phê-rô, nhờ có tài hay chữ nên 
giúp linh mục rất nhiều trong việc 
dịch kinh Pater noster, Ave Maria, 
Credo và Mười Điều Răn ra tiếng 

Nơi “dòng sông chữ Việt” 
không ngừng chảy

Tiến trình hình thành chữ Quốc ngữ ở Việt Nam từ khi khởi thảo đến khi hoàn tất khoảng 
hai thế kỷ. Dựa vào những tư liệu hiện có, người ta đã chia ra làm bốn thời kỳ: Thời kỳ phôi 
thai, thời kỳ hình thành, thời kỳ phát triển và thời kỳ hoàn tất. Bình Định, vinh dự là vùng 
đất phôi thai, sáng tạo chữ Quốc ngữ (thế kỷ XVII), truyền bá, phát triển chữ Quốc ngữ và 
văn học Quốc ngữ (thế kỷ XIX-XX), và cũng là nơi “dòng sông chữ Việt” không ngừng chảy.

địa phương…”.
Trong bức thư đề ngày 17.12.1621 
Gaspar Luiz chép: “Cuốn giáo lý 
mà người ta đã biên soạn bằng 
tiếng Đàng Trong, giúp ích rất 
nhiều, vì không những trẻ em 
học thuộc lòng sách đó, mà người 
lớn cũng học…”. Theo linh mục 
Léopold Cadière, quyển sách giáo 
lý nầy được sáng tác bằng ngôn 
ngữ Đàng Trong [chữ Nôm]... 
Ban đầu tiếng Việt được phiên 
âm bằng mẫu tự châu Âu để cho 
các thừa sai tiện dùng kèm với 
chữ Nôm người Việt sử dụng, 
dần dần bản phiên âm tiếng Việt 
bằng mẫu tự châu Âu trở thành 

hình thái đầu tiên ghi âm Latin 
hóa ngôn ngữ Việt Nam, một 
hình thái chữ Quốc ngữ ”tiền Đắc 
Lộ”. Chúng ta có được một số 
chứng từ về những hình thái đầu 
tiên của việc Latin hóa trong Bản 
tường trình của linh mục Borri. 
Chữ Quốc ngữ đã được phôi thai 
như vậy.

Nơi “dòng sông chữ Việt“ 
cuộn trào

Nhà in Làng Sông (Qui Nhơn) 
của giáo phận Đông Đàng Trong 
là 1 trong 3 nhà in sách Quốc ngữ 
đầu tiên ở Việt Nam, 2 nhà in còn 
lại là Nhà in Nhà Chung (Sài Gòn) 

của giáo phận Tây Đàng Trong và 
Nhà in Kẻ Vĩnh (Hà Nội) của giáo 
phận Tây Đàng Ngoài.

Một trang Mémorial thống kê 
sách đã in của nhà in Làng Sông 
năm 1910 cho biết năm đó họ đã 
in 36 đầu sách, trong đó 25 đầu 
sách chữ Quốc ngữ, 11 đầu sách 
còn lại là tiếng Pháp. Các loại sách 
được in chia thành 4 nhóm: Sách 
trường học, sách giáo lý, sách cầu 
nguyện - đạo đức và các sách khác. 
Sách trường học được xếp mục 
đầu tiên với những loại sách như: 
Phép đánh vần (tái bản lần thứ 5), 
Con nít học nói (tái bản lần thứ 3), 
Ấu học (tái bản lần thứ 3), Trung 
học, Địa dư Sơ lược. Bản kê cũng 
ghi rõ giá tiền từng đầu sách.

Đáng chú ý, nhà in Làng Sông 
đã in nhiều loại sách của các cây 
bút Quốc ngữ nổi tiếng ở Nam 
Bộ lúc bấy giờ như: Chuyện đời 
xưa (tái bản lần thứ 2) của Trương 
Vĩnh Ký; Chuyện giải buồn (2 tập) 
của Pierre Lục; 30 đầu sách của 
Lê Văn Đức gồm nhiều thể loại: 
Tây hành lược Ký, Đi bắt ăn cướp 
(tuồng), Tìm của báu (tiểu thuyết), 
Chúa Hài Nhi ở thành Nadarét 
(kịch), Du lịch Xiêm…

Như vậy có thể thấy Nhà in 
Làng Sông đã có đóng góp rất 
đáng kể trong việc phát triển, 
truyền bá chữ Quốc ngữ và văn 
học Quốc ngữ nửa sau thế kỷ XIX 
và nửa đầu thế kỷ XX.

Hệ thống Trường Quốc ngữ 
Đông Đàng Trong 

Giai đoạn 1924-1945, hầu hết 
tại các tỉnh chỉ ở tỉnh lỵ và vài 
huyện lớn có trường tiểu học; 
một số tỉnh lớn có trường sơ học 
hay tiểu học dành riêng cho nữ 
sinh. Trung bình, mỗi tỉnh có từ 
2 - 4 trường tiểu học, mỗi trường 
có từ 100 đến vài trăm học sinh. 

Các thành phố lớn mới có trường 
cao đẳng tiểu học, như: Hà Nội, 
Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn; 
Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Qui 
Nhơn; Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ.

Ở Trung kỳ 3 trường công lập 
đầu tiên gọi là trường Collège. 
Trước năm 1920, Qui Nhơn có 
trường Pháp - Việt (Ecole Franco 
Annamite) từ lớp 5 (Cours 
enfantin) trở lên. Niên khóa 1921-
1922, mở thêm lớp Đệ nhất niên 
(Cour Première année) và bắt đầu 
có hệ cao đẳng tiểu học (Primaire 
supérieur). Sau đó, lấy tên trường 
là Collège de Qui Nhơn, có 10 lớp 
cho 10 cấp học, dạy bằng tiếng 
Pháp, trừ môn Hán văn và Quốc 
văn. Trường Collège de Qui Nhơn 
thu nhận học trò của 9 tỉnh từ 
Quảng Nam đến Bình Thuận và 
Tây Nguyên. Số thí sinh dự thi 
vào lớp Đệ nhất niên có đến hơn 
1.000 người, nhưng trúng tuyển 
chỉ 50 thí sinh, trong đó có 5 thí 
sinh người dân tộc thiểu số.     

Cùng với nền giáo dục Quốc 
ngữ, một hệ trí thức mới được sản 
sinh, góp phần đáng kể vào sự 
nghiệp chấn hưng văn hóa dân 
tộc. Kể từ sau năm 1945, chữ Quốc 
ngữ đã trở nên không thể thay thế 
trong công cuộc truyền bá, bảo 
tồn và phát huy văn hóa truyền 
thống của dân tộc Việt Nam. Cách 
mạng Tháng Tám thành công đã 
đưa lại địa vị ngôn ngữ chính thức 
của Quốc gia cho tiếng Việt - chữ 
Quốc ngữ. Từ đó, tiếng Việt đã 
phát triển nhanh chóng, toàn diện, 
có ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả 
các ngôn ngữ thiểu số ở Việt Nam. 

Ngày nay khi hình dung sự 
hình thành của “dòng sông chữ 
Việt” có thể thấy Bình Định giữ vị 
trí ngọn nguồn khởi thủy và liên 
tục giữ vai trò tích cực  trong dòng 
sông này.  NGUYỄN THANH QUANG 

Tiểu chủng viện Làng Sông, 
nơi đặt Nhà in Làng Sông. 

 Ảnh: THANH QUANG

Biểu tượng Nguồn cội - nơi phôi thai chữ Quốc ngữ  ở xã Phước Quang, huyện 
Tuy Phước - nơi đây ghi danh 3 linh mục Dòng Tên: Francesco Buzomi (người Ý), 
Christoforo Borri (Ý), Francisco de Pina (Bồ Đào Nha) và tu huynh António Dias 
(Bồ Đào Nha) những người có công lớn trong sáng tạo chữ Quốc ngữ thời kỳ 
phôi thai.                              Ảnh: THANH QUANG

TẢN VĂN

Những ngày cuối năm luôn khiến cho 
tâm trạng con người ngổn ngang, cảm 
xúc khó tả. Có một chút hối tiếc, thẫn thờ, 
bâng khuâng nhưng cũng đầy háo hức lạ 
kỳ. Tôi ngồi bên tách trà chiều trong một 
ngày nghỉ, nhìn nắng, nhìn thời gian chầm 
chậm lướt trôi trên tán lá và nỗi nhớ cứ thế 
men theo về.

Ở quê đó luôn là những ngày bình yên 
đến lạ. Khi đó cái lạnh đã bơn bớt đi, người 
người, nhà nhà đều tranh thủ ra đồng làm 
đất, chăm sóc cây cối cho kịp mùa xuân ghé 
thăm. Con đường làng đất đỏ in dấu chân 
tuổi thơ của tôi quanh co hai bên những 
hàng bạch đàn xao xác đổ lá vàng dày từng 
thảm. Dưới vệ đường, những bụi hoa xuyến 

chi nở trắng có nhụy màu vàng tươi như 
điểm tô cho con đường thêm nét thơ. 

Tôi cầm chiếc xô nhựa be bé đi theo sau 
đường cày của cha nhặt lấy những con 
cua đồng đang ngấp nghé tìm nơi trú ẩn. 
Những chú cua mùa đông xẹp lép nhưng 
cũng làm nên một bữa canh riêu ngon lành 
với dọc mùng hay rau lang non mơn mởn. 
Bàn chân tôi đạp phải những khôi đất, 
mềm nhũn tan trong nước, lạnh đến tím 
cả chân. Thuở ấy bữa ăn hàng ngày của 
gia đình tôi thường phải cậy vào con cua 
ngoài đồng, con cá dưới mương. Bữa tối, 
cha làm canh riêu từ những con cua đồng 
tôi bắt được. Bát canh ngọt vị đậm cua lẫn 
rau xanh mát lành. Cả gia đình đầm ấm 

ngồi bên nhau, quên đi cái lạnh trước mắt 
mà hưởng hạnh phúc đầm ấm. 

Những ngày cuối năm tôi thường theo 
mẹ đi chợ Tết. Mẹ có sạp hàng xén nho nhỏ 
ở góc chợ quê ngồi bán. Chợ ở quê những 
ngày cuối năm nhộn nhịp và huyên náo 
hơn bao giờ hết. Người bán người mua, 
cười nói rôm rả. Trẻ con đến chợ rất đông. 
Đôi khi đến chợ chỉ để thỏa thuê nhìn ngắm 
chứ không mua bán gì. Đến chợ quê ngày 
cuối năm mới thấy được không khí Tết 
đang về thực sự. Mỗi khi nhớ quê tôi lại 
nhớ về chợ Tết với muôn vàn âm thanh, 
sắc màu. Rồi tôi bâng quơ nghĩ, khi lớn 
lên, lo toan cuộc sống đời thường, có mấy 
ai dành được chút thời gian về sống lại 

cảm giác hương nồng, mặn mòi của góc 
chợ quê ngày cuối năm…

Những ngày cuối năm nghĩ về hiện tại. 
Một năm với thật nhiều biến động và nhiều 
cảm xúc khi dịch bệnh vẫn đang còn khiến 
cho mọi người lo lắng bất an. Không biết 
sang năm sẽ như thế nào? Hơn bao giờ 
hết, tôi cũng như bạn đều mong dịch bệnh 
chóng qua đi, để những cuộc đoàn tụ được 
xảy ra, mọi người xích lại gần nhau, trao 
nhau nhiều yêu thương, trên môi nụ cười 
tươi thắm. Một năm nhìn lại, soi lại mình, 
tôi thấy mình cần phải sống chậm lại, gạn 
bỏ tiêu cực ra khỏi đầu để làm hành trang 
cho năm sau thật rực rỡ hơn…

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Cuối năm ngồi nhớ

15THỨ BẢY, 1.1.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com
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 r Tạp bút của CAO THƠM

Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều

thành tro.
(Chăn trâu đốt lửa, 

Đồng Đức Bốn)
Mùa đông trên cánh đồng 

ấu thơ, tôi được hòa mình vào 
không gian bao la của màn 
sương mù dầy đặc, của khung 
trời màu xám, của cái lạnh 
tê tái đồng quê và của tình 
bạn yêu thương ấm áp tràn 
đầy. Dấu chân của tôi đã in 
không biết bao nhiêu lần trên 
cánh đồng năm xưa, đã đạp 
lên những gốc rạ xào xạc còn 
sót lại, dẫm lên bùn nâu xỉn 
quánh, vấp phải cọng cỏ mần 
trầu lan dọc bờ ruộng, để đến 
bây giờ chỉ thoáng nghĩ đã 
như thấy đang cùng nhau chăn 
trâu, thả bò miên man trên 
cánh đồng ấy… 

Tôi rất ớn nhưng cũng chính 
vì thế mà rất nhớ cái gió mùa 
đông thông thốc thổi buốt da 
buốt thịt những đứa con nhà 
nghèo, ký ức chẳng thể nhòa 
phai. Đám chúng tôi chỉ còn 
cách nhảy nhót, hò hét làm 
người nóng lên cho bớt lạnh. 
Đứa thì nhảy huỳnh huỵch, đứa 
tung tăng chân sáo, đứa lót tót 
lên lưng trâu rồi phi thình thịch 
xuống ruộng, đứa lại vừa dang 
tay vừa hét lớn như “thách 
thức” với gió đông…

Mùa đông trên cánh đồng 
ấu thơ của tôi có ánh lửa bập 
bùng cháy, tỏa hơi ấm làm ửng 
hồng những đôi má bầu bĩnh 
thân thương vô cùng. Mỗi lần 
lùa trâu bò ra đến bãi xong, 
chúng tôi lại túa ra đi tìm gốc 
rạ, củi mục dưới bờ bãi gom lại 
chất đống để nhen lên đặng tìm 
chút hơi ấm. Có hôm còn vùi 
thêm củ lang, khúc mì, trái bắp; 
vừa vùi vào đống lửa xong đã 
vội ngóng trông, hương thơm 
khoai củ ấy khiến cả bọn dấy 
lên nỗi thèm thuồng không cắt 
nghĩa được. Trong bao la không 
khí lạnh, mùi khoai nướng, mì 
nướng dậy lên thơm ngào ngạt 
cả một vùng trời. Có đứa chỉ vì 
thế mà bật lên ước muốn mùa 
đông cứ thế kéo dài mãi mãi, trẻ 

con mà. Chúng tôi có thèm khát 
miếng khoai khúc mì đến mức 
ấy đâu nhỉ. Cái chúng tôi trân 
quý là hơi ấm bạn bè, là tình 
đoàn kết mà lúc ấy không đứa 
nào gọi tên ra được.

Mùa đông trên cánh đồng 
ấu thơ, từ gian khó tôi đã bước 
đi từng bước vững vàng. Còn 
đó là những lần đi trỉa bắp với 
mẹ. Vụ bắp đông sau vụ lúa 
tháng mười. Đất khô đanh, hai 
mẹ con phải đi dẫn nước trên 
nguồn xa tít tắp. Dẫn về ruộng 
rồi lại phải làm luống, đào hốc 
rồi tỉa. Đôi tay tỉa bắp sưng lên 
đỏ tấy rồi rát buốt đến tận cho 
mùa bắp đã xanh lá. Tầm giữa 
đông, cây bắp cao quá đầu, 
hương bắp lay lay bay tỏa ngào 
ngạt thơm lừng bình yên cả một 
vùng quê yêu dấu. 

Mùa đông trên cánh đồng 
ấu thơ, tôi đã kịp nhận ra làng 
mình đẹp vô cùng và càng lúc 
càng thấy yêu quê hương da 
diết. Vạt xuyến chi cuối mùa 
trắng muốt với nhụy vàng 
ươm như những đốm nắng 
nhỏ xinh. Đàn chèo bẻo tao 
tác đứng trên cành gạo khẳng 
khiu, mấy chú sẻ đồng cần mẫn 
đi kiếm mồi và đàn cò trắng 
chao nghiêng mỗi chiều hoàng 
hôn buông xuống. Và những 
bông cỏ may tím biếc trong gió 
phất phơ, găm những mũi hoa 
nhỏ vào gấu quần gấu áo như 
níu kéo người lại, tất cả đã tạo 
nên một bức họa tuyệt đẹp. Và 
trong dòng hồi tưởng ấy tôi 
thấy thơ ấu mình đứng sựng lại 
giữa đồng bắt rễ vào quê nhà, 
cùng những bạn bè thơ ấu đan 
thành rừng thành lũy trải dài 
kết nối băng băng…

Hôm nay đây giữa mùa 
đông trên cánh đồng ấu thơ 
năm cũ nhiều hoài niệm bình 
yên trở lại trong tôi. Cuộc sống 
những ngày ở phố, đôi khi tâm 
trí tôi bị trống rỗng, bó buộc, và 
luôn cố gắng hòa mình để khỏi 
chống chếnh, chênh vênh. Và 
bằng một cách nào đó lạ lùng, 
khi mất thăng bằng tôi lại thả 
mình về những ngày mùa đông 
ấu thơ yên bình, neo lại nẻo 
bình yên để rồi được tan chảy 
trong yêu thương.

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

Biển
Đi đến biển phải qua nhiều căn phòng
Những tầng lầu thấp bé chen chúc
Cánh cửa gỗ trắng mở ra hành lan
Hành lan men theo con đường ánh sáng
Đi thêm vài bước nữa
Đối diện lan can là biển

Kì lạ
Em nhìn nghiêng căn phòng
Căn phòng là trò chơi chao nghiêng
Căn phòng là em cô  bé 
Căn phòng là tâm trạng
Em thả trôi mình ra biển
Hòa vào đại dương
Rong rêu sẽ cuốn em đi
Màu xanh sẽ cuốn em đi
Người đàn ông mang trong mình vầng trăng non 
sẽ không ngừng nghe câu chuyện của em

Người đàn ông của biển
Tự do và phóng khoáng
Tự do của trăng và phóng khoáng của nước
Đâu đó anh ta giấu những vùng trời xanh
Để nhìn vào em
Người đàn ông đã bỏ quên đám mây 
sau cánh cửa để chạy theo biển

Em chạy theo người đàn ông
Em chạy theo những khe hở
Nước từ biển trôi vào lòng
Dập tắt mảnh đất hoang vu
Dập tắt cỏ dại
Chỉ có biển và biển chỉ có chúng ta 
Người đàn ông và người đàn bà men theo sự sống 

LÊ ÂN

Trăng Bàn Thành
Hàn Mặc Tử thả duyên phong trần rong chơi dốc 
mộng mơ thấy loài thi sĩ chăn dắt cơn đau thánh 
thiện quăng đời vào dâu bể oan khiên cứu rỗi câu 
thơ chết đuối giữa chừng bữa tiệc máu cuồng và 
hồn điên rợn ngợp mùa xuân trăng say dậy sóng 
linh hồn thiên điểu...

Chế Lan Viên rủ đời phù du trong từng dấu tích giọt 
sương khởi sinh và tan rã cuộc chơi lăn lóc cõi điêu 
tàn níu kẻ đào hồn tha nhân đòi mùa trăng tiền 
kiếp ai giấu trong tiếng chim chiều lời duyên nợ 
trầu cau... hoan lạc niềm tin chưa kịp nẩy mầm giọt 
tình thời đại đã phế tích lời ru mặn muối cay gừng...

Quách Tấn thong thả từng bước chân cổ điển ân 
tình cùng những mùa trăng xưa đi qua miền hiện 
sinh phồn tạp... như làn khói chiều quê đượm mùi 
trầm hương nho gia cố sự mà lãng đãng cái bóng 
tài tử phong phanh mưa nắng giao thời...

Yến Lan thả mái chèo thân phận giữa hoàng hôn 
bến nước Trường Thi gọi đò những mùa trăng lạnh 
thai nghén tiếng chuông lạc đời lang thang miền 
cát từ bi đêm cổ tích nhíu mày... làng tỉnh thức 
từng giọt tình tạ ơn sông quặn mình khai sinh 
buồn vui trần thế...

PHẠM ÁNH

Gió chiều
Lặng im như đá núi
Có hiểu gì nông sâu
Một cành khô thui thủi
Có biết mình ở đâu!

Nắng đầy trời đổ xuống
Nung ký ức nóng rang
Có còn nghe năm tháng
Cháy lòng cây bên đàng!

Con mắt sông có  biết 
Cỏ cây buồn rong rêu
Gió chiều bay hối hả
Dấu xưa đâu bây giờ!

Có nỗi nhớ thành tro
Cháy không nguôi chờ đợi
Con kiến khô hơi thở
Lạc về đâu rã rời!

VÂN PHI

ngồi lại…
đừng gọi nữa, mưa chiều ngút ngái
ta quá giang năm tháng đến đây rồi
gặp người bạn, 
đã lâu 
lâu quá
ơ! ta à! 
là ta đấy thôi!

ngồi một chút, 
rồi mình đi đâu nhỉ?

đi đâu đi, 
đừng mua vé khứ hồi...

ta ngồi lại với ta thêm chút nữa
nghe giọng mình 
khản đặc phía khơi vơi...

MY TIÊN

Viết bên Hồ Núi Một  (2)- Hồ
Có vị thần nào đó đã đánh rơi chiếc gương
Xuống lòng bàn tay của đất  
Hằng ngày nàng mây soi bóng mình nhảy múa
Vô tư và say đắm với nhan sắc thanh cao

Nàng nghĩ mình đã bay rất xa rất xa
Không biết là đâu nữa
Cần quay lại mặt hồ
Gương mặt nàng đã khác
Nhưng nàng không nhận ra

Chiếc gương cổ tích luôn cho thế gian vừa ý
Kiêu hãnh nhiều hơn mọi đổi thay
Dù có biến tan
Chiếc gương bao dung đã lưu giữ mùa hè yêu dấu
Của những lửng lơ vô tận bềnh bồng lắc lư
Nàng như một bài thơ trên chiếc giường trong không đáy

Cỏ cây đã lên men quanh bờ hồ
Những loài cá chao đảo triền miên trong men rượu
Mấy chiếc thuyền ngủ gật cả trăm năm
Sỏi đá buồn lòng thức dậy
Ngồi hát nghêu với gió trời
Thế giới được ngự trị bằng lãng quên 
Nàng mây hờn giận
Cong mình nổi cơn giông.
Mặt hồ không nổi sóng.

Bỗng như chơi vơi trong tiền kiếp
Muốn quẫy cựa để rồi lặng thinh
Nghe mặt hồ nói lời tinh khiết
Từ sâu trong đáy mộng tôi thấy mình mênh mông
 Lênh đênh bên nàng mây kiều diễm
Yêu chiếc gương ngà
Muôn đời muốn rời xa.

Trên cánh đồng ấu thơ

Tranh của họa sĩ NGUYỄN QUANG QUÝ
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1. Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng thành 
công rất tốt đẹp

Diễn ra từ ngày 25.1 đến 
1.2.2021 tại Thủ đô Hà Nội, Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng đã thành công rất 
tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét 
về một Đại hội “Đoàn kết - Dân 
chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát 
triển”; khơi dậy khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc; phát huy ý chí và sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy 
mạnh toàn diện, đồng bộ công 
cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa.

Đại hội xác định mục tiêu 
phát triển đất nước cho 5 năm, 
10 năm tiếp theo và đưa Việt 
Nam trở thành nước phát triển, 
theo định hướng XHCN vào 
năm 2045.

2. Gần 70 triệu cử tri 
cả nước đi bầu cử 

ĐBQH và HĐND các cấp
Ngày 23.5.2021, 99,6% cử tri 

cả nước đã đi bỏ phiếu, thực hiện 
quyền và nghĩa vụ công dân, 
bầu ra 499 ĐBQH khóa XV; 3.721 
đại biểu HĐND cấp tỉnh, 22.550 
đại biểu HĐND cấp huyện và 
239.788 đại biểu HĐND cấp xã, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử đã diễn ra dân 
chủ, đúng luật, an toàn trong bối 
cảnh cả hệ thống chính trị, toàn 
dân và toàn quân nỗ lực phòng, 
chống đại dịch Covid-19.

3. Chuyển hướng 
chiến lược phòng, 

chống dịch Covid-19
Đợt bùng phát dịch thứ tư với 

sự xuất hiện của biến chủng siêu 
lây nhiễm Delta đã đảo ngược các 
thành quả trong công tác phòng, 
chống dịch trước đó với số ca 
nhiễm và ca tử vong tăng cao ở 
nhiều địa phương trong cả nước, 
đặc biệt là các tỉnh, thành phố 
phía Nam. Đảng, Nhà nước đã 
chuyển hướng chiến lược phòng, 
chống dịch từ “không ca mắc” 
sang thực hiện mục tiêu kép.

Việc thực hiện Nghị quyết 
128/NQ-CP ban hành ngày 
11.10.2021 về thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch bệnh, vì mục tiêu cao nhất là 
bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân 
dân, đã giúp kiểm soát dịch bệnh, 
phục hồi KT-XH, từng bước ổn 
định đời sống người dân.

Kể từ đầu dịch đến ngày 
25.12.2021, Việt Nam có 1.636.455 
ca nhiễm, đứng thứ 31/223 quốc 
gia và vùng lãnh thổ (nếu tính tỷ 
lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt 
Nam đứng thứ 144/223 quốc gia 
và vùng lãnh thổ). Tổng số ca 
được điều trị khỏi lên 1.229.684 
ca; tổng số ca tử vong là 31.007 
ca. Tổng số liều vắc xin đã được 
tiêm là 144.513.779 liều, trong 
đó tiêm mũi 1 là 76.881.418 liều, 
tiêm mũi 2 là 65.354.960 liều, tiêm 
mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc 
và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 
2.277.401 liều.

4. Thực hiện thành 
công chiến lược 

vắc xin
Đảng, Nhà nước đã huy động 

mọi nguồn lực, quyết tâm thực 
hiện Chiến lược vắc xin phòng 
Covid-19 vì mục tiêu miễn dịch 
cộng đồng với các giải pháp 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, hợp lòng dân, hợp thời đại. 
                  Ảnh: nhandan.vn

thành lập Quỹ vắc xin; tiến hành 
ngoại giao vắc xin; nghiên cứu 
sản xuất vắc xin trong nước; tổ 
chức Chiến dịch tiêm chủng  
vắc xin miễn phí quy mô chưa 
từng có trong lịch sử và có giai 
đoạn đạt tốc độ cao hơn trung 
bình thế giới 30%.

Đến cuối tháng 12, gần 100% 
dân số từ 18 tuổi trở lên đã được 
tiêm 1 liều, tăng khoảng 4 lần, 
và hơn 80% được tiêm 2 liều, 
tăng hơn 21 lần so với cuối 
tháng 8.2021 (cập nhật số liệu 
ngày 25.12). Việc tiêm vắc xin 
cho thanh thiếu niên từ 12 đến 
dưới 18 cũng đang được khẩn 
trương triển khai.

Cử tri ở đảo Sơn Ca (xã Song Tử, huyện Trường Sa) bầu cử sáng 16.5.                             Ảnh: TTO Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân.                      Ảnh: chinhphu.vn

5. Ban hành 5 văn bản 
quan trọng về xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng
Kết luận số 01-KL/TW của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ 
thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 “Về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, 
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII 
“về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và hệ thống chính trị” 
và Quy định số 37-QĐ/TW “về 
những điều đảng viên không được 
làm”, ba văn bản này có nhiều 
điểm mới, bổ sung về phạm vi, 
mục tiêu, giải pháp…; Kết luận 
số 14-KL/TW về khuyến khích và 
bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm và Quy định 
số 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ 
chức đối với cán bộ, hai văn bản 
có các quy định lần đầu ban hành.

6. Hội nghị Văn hóa 
toàn quốc khơi 

dậy nguồn lực nội sinh, 
UNESCO tiếp tục tôn vinh 
văn hóa Việt Nam

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng đã xác định 
6 mục tiêu cụ thể và 10 giải pháp 
trọng tâm, tiếp tục khơi dậy mạnh 
mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự 
cường, khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh; giữ gìn bản sắc 
dân tộc, phát triển văn hóa Việt 
Nam trong thời kỳ mới; phát huy 
mạnh mẽ nguồn lực nội sinh to 
lớn để thực hiện thành công mục 

tiêu phát triển đất nước đến năm 
2030, tầm nhìn 2045. Sự kiện này 
diễn ra vào ngày 24.11.2021 sau 
đúng 75 năm Hội nghị Văn hóa 
toàn quốc lần thứ nhất.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 
Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) 
ngày 15.12.2021 chính thức ghi 
danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di 
sản phi vật thể đại diện của nhân 
loại. Trước đó, ngày 23.11, Đại hội 
đồng UNESCO đã quyết định vinh 
danh và cùng kỷ niệm 200 năm 
ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình 
Chiểu và kỷ niệm 250 năm ngày 
sinh, 200 năm ngày mất của nữ sĩ 
Hồ Xuân Hương vào năm 2022.

7. Việt Nam tham gia 
tích cực vào các cơ 

chế hợp tác đa phương
 Tại Hội nghị các bên tham 

gia Công ước Khung của LHQ về 
biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 
26), Việt Nam đã cam kết giảm 
mức phát thải khí nhà kính về 
“0” vào năm 2050, cắt giảm 30% 
khí mêtan vào năm 2030 so với 
năm 2020… khẳng định quyết tâm 
chính trị mạnh mẽ của Việt Nam 
trong việc đẩy mạnh chuyển đổi 
mô hình kinh tế sang tăng trưởng 
xanh và ứng phó toàn diện với 
biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục 
đóng góp tích cực, có trách nhiệm 
trong khuôn khổ ASEAN, AIPA, 
ASEM, APEC, APPF…, hoàn thành 
tốt đẹp nhiệm kỳ thứ hai Ủy viên 
không thường trực Hội đồng Bảo 
an LHQ; tái đắc cử Ủy ban Luật 

pháp quốc tế của LHQ nhiệm kỳ 
2023 - 2027, trúng cử thành viên 
Hội đồng Chấp hành Tổ chức 
UNESCO nhiệm kỳ 2021 - 2025.

8. Biến động lớn của nền 
kinh tế và nỗ lực duy trì 

một số trụ cột tăng trưởng
GDP quý III/2021 giảm 6,17% 

so với cùng kỳ năm trước, là mức 
giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam 
tính và công bố GDP hằng quý 
do tác động của làn sóng dịch 
Covid-19 lần thứ tư. Khu vực 
dịch vụ, sản xuất công nghiệp ở 
phía Nam ghi nhận mức sụt giảm 
sâu và có tới 60% người dân bị 
mất việc làm hoặc giảm thu nhập 
trong quý III.

Quốc hội và Chính phủ đã có 
các quyết sách mạnh mẽ nhằm 
tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người 
dân và DN, khơi thông mọi nguồn 
lực đầu tư, sản xuất kinh doanh 
nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa 
phòng chống dịch, vừa phát triển 
kinh tế”. Nhờ đó, Việt Nam đạt 
và vượt một số chỉ tiêu kinh tế 
quan trọng: Thu ngân sách về 
đích trước một tháng, ước đạt 
1.471 nghìn tỷ đồng, vượt 9,5% 
so với dự toán và cao hơn 3% so 
với mục tiêu của Chính phủ; xuất 
khẩu vượt mốc 335 tỷ USD và xuất 
siêu khoảng 3 tỷ USD, trở thành 
quốc gia xuất siêu 6 năm liên tiếp; 
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đạt hơn 29 tỷ USD. Ngành 
nông nghiệp tiếp tục là điểm tựa 
vững chắc của nền kinh tế với 
mức tăng trưởng 2,8%.

9. Lần đầu tiên đưa vào 
hoạt động hệ thống 

cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư được đưa vào hoạt động 
từ ngày 1.7.2021, là nền tảng quan 
trọng trong phát triển Chính phủ 
điện tử, Chính phủ số, xã hội số.

Cùng với việc hoàn thành mục 
tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn 
chip điện tử, lần đầu tiên thông 
tin cơ bản về công dân Việt Nam 
được chuẩn hóa, số hóa và đưa vào 
hệ thống liên thông phục vụ quản 
lý nhà nước, cũng như giao dịch 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo 
hướng hiện đại, tiện ích và tiết kiệm.

10. Thể thao Việt Nam 
giành được những 

thành tích ấn tượng trong 
bối cảnh khó khăn

Đội tuyển Bóng đá nam Việt 
Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt 
vào vòng loại thứ ba World Cup 
2022. Đội tuyển Futsal lần thứ hai 
giành quyền dự vòng chung kết 
FIFA Futsal World Cup, cho thấy 
bước tiến vượt bậc dù phải dừng 
chân ở vòng 1/8.

Về thành tích cá nhân, vận 
động viên cử tạ khuyết tật Lê Văn 
Công giành tấm huy chương Bạc 
hạng 49 kg nam Paralympic 2020 
Nhật Bản; nữ võ sĩ Nguyễn Thị 
Thu Nhi trở thành võ sĩ boxing 
Việt Nam đầu tiên giành đai vô 
địch WBO thế giới hạng nhẹ.

(Theo TTXVN)
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Quang cảnh Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 39 tại điểm cầu Hà Nội.                    Ảnh: TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại 
Yokosuka, Kanagawa, Nhật Bản.  Ảnh: AFP/TTXVN

10 
1.  Nhiều nước chuyển sang 

sống chung an toàn với 
Covid-19

Các biến thể của vi rút  SARS-CoV-2, 
đặc biệt là biến thể Delta và Omicron, 
khiến đại dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp với gần 280 triệu ca mắc và trên 5,4 
triệu ca tử vong trên phạm vi toàn cầu.

Nhiều nước đã điều chỉnh từ chính 
sách “không ca mắc” sang “sống chung 
an toàn với Covid-19”, đẩy mạnh tiêm 
chủng đại trà và áp dụng quy định bắt 
buộc tiêm vắc xin nhằm kiểm soát dịch 
bệnh, giúp kinh tế toàn cầu dần thoát 
khỏi suy thoái và phục hồi vào những 
tháng cuối năm. Đến nay, hơn 56% dân 
số thế giới đã được tiêm đủ liều cơ bản, 
trong khi tỷ lệ tiêm chủng ở các nước 
nghèo chỉ đạt chưa đầy 10%.

2. Hội nghị COP26 đạt nhiều 
cam kết về giảm phát thải

Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia 
Công ước khung của LHQ về biến đổi 
khí hậu (COP26) diễn ra tại Glasgow 
(Vương quốc Anh) đã nhất trí thông qua 
Hiệp ước khí hậu Glasgow, tái khẳng 
định cam kết duy trì mục tiêu hạn chế 
mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 
dưới 1,5 độ C.

Nhiều nước cũng công bố thời hạn 
cụ thể để đưa mức phát thải ròng về 0, 
chấm dứt nạn phá rừng và cắt giảm 30% 
lượng phát thải khí mêtan gây hiệu ứng 
nhà kính vào năm 2030, chấm dứt đầu tư 
cho ngành nhiên liệu hóa thạch, cam kết 
tăng mức hỗ trợ tài chính cho các nước 
nghèo và các nước đang phát triển để 
đối phó với biến đổi khí hậu…

Hội nghị thể hiện một bước tiến 
trong tiếp cận toàn cầu đối với vấn đề 
biến đổi khí hậu.

3. ASEAN nỗ lực tìm giải 
pháp cho ổn định và phát 

triển khu vực
ASEAN đã đạt được đồng thuận 5 điểm 

về giải quyết tình hình Myanmar, nhất trí 
thúc đẩy hợp tác ứng phó với Covid-19, 
khôi phục kinh tế và xây dựng Tầm nhìn 
Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

ASEAN cũng ghi dấu ấn về đối 
ngoại với việc thiết lập quan hệ Đối tác 
chiến lược toàn diện với Trung Quốc 
và Australia, trao quy chế Đối tác đối 

SỰ KIỆN THẾ GIỚI NỔI BẬT 

thoại đầy đủ cho Vương quốc Anh, thể 
hiện vai trò trung tâm của Hiệp hội 
trong hợp tác với các đối tác, tổ chức 
bên ngoài khu vực.

4. Trung Quốc tuyên bố 
hoàn thành mục tiêu xây 

dựng xã hội toàn diện khá giả
Trung Quốc đánh dấu 100 năm thành 

lập Đảng Cộng sản (ngày 1.7.1921) và 
thông qua Nghị quyết lịch sử thứ 3 tại 
Hội nghị Trung ương 6, khóa XIX bằng 
việc khẳng định hoàn thành mục tiêu 
xây dựng xã hội toàn diện khá giả và 
bước vào chặng đường mới xây dựng 
toàn diện nhà nước XHCN hiện đại, 
giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa 
và tươi đẹp vào năm 2049.

Trung Quốc đã đạt được những 
thành tựu nổi bật, toàn diện trên các 
lĩnh vực, thể hiện vai trò và tầm ảnh 
hưởng ngày càng cao. Trung Quốc hiện 
là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới; đạt 
tổng khối lượng thương mại đứng đầu 
thế giới; là đối tác thương mại lớn nhất 
của 130 nền kinh tế; đóng góp khoảng 
30% cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

5.Tổng thống Mỹ Joe Biden 
thay đổi nhiều chính sách 

của người tiền nhiệm
Với chủ trương “kết thân đối tác, thăm 

dò đối thủ”, Tổng thống Joe Biden đã từ 
bỏ nguyên tắc “nước Mỹ trước tiên”, thay 
đổi, thậm chí đảo ngược nhiều chính sách 
của người tiền nhiệm. Ông Biden đã đưa 
Mỹ tham gia trở lại một loạt tổ chức đa 
phương và thỏa thuận quốc tế, củng cố 
quan hệ với các đồng minh truyền thống, 
xây dựng các liên minh như AUKUS 
nhằm tối đa hóa lợi ích và khôi phục vị 
thế quốc tế của Mỹ.

Về đối nội, Tổng thống Joe Biden 
đã ký ban hành gói cứu trợ kinh tế “Kế 
hoạch giải cứu nước Mỹ” trị giá 1.900 
tỷ USD, đề xuất kế hoạch xây dựng cơ 
sở hạ tầng trị giá 2.300 tỷ USD, thúc đẩy 
thông qua hai dự luật về siết chặt kiểm 
soát súng đạn và thực hiện một số cam 
kết về vấn đề nhập cư.  

6. Taliban trở lại nắm quyền 
ở Afghanistan

Ngày 15.8, lực lượng Taliban đã kiểm 
soát thủ đô Kabul, trở lại nắm quyền tại 
Afghanistan sau 20 năm. Hiện chính 
quyền mới của Taliban chưa được quốc 
tế công nhận và quốc gia Nam Á này 
đang đối mặt với xung đột bạo lực, chia 
rẽ sắc tộc, nguy cơ khủng bố và khủng 
hoảng nhân đạo trầm trọng.

Cộng đồng quốc tế tăng cường các 
nỗ lực để ổn định tình hình Afghanistan 
và ngăn chặn các hoạt động khủng bố 
đa quốc gia trong bối cảnh Mỹ đã chính 
thức hoàn tất kế hoạch rút toàn bộ lực 
lượng khỏi Afghanistan ngày 31.8.2021 
sau 20 năm tham chiến.

7. Thủ tướng Đức Angela 
Merkel rời chính trường 

sau 16 năm
Ngày 26.10.2021, Tổng thống Đức 

Frank-Walter Steinmeier đã trao quyết 
định kết thúc nhiệm kỳ cho Thủ tướng 
Angela Merkel. Với 4 nhiệm kỳ cầm 
quyền liên tiếp kể từ năm 2005, bà Angela 
Merkel đã ghi đậm dấu ấn là một nữ 
chính trị gia quyền lực, dẫn dắt nước 
Đức và Liên minh châu Âu (EU) vượt 
qua những thời điểm khó khăn của các 
cuộc khủng hoảng tài chính, nợ công và 
người di cư, để lại nhiều thành tựu cả về 
đối nội và đối ngoại. Bà có 14 lần được 
tạp chí Forbes bình chọn là người phụ nữ 
quyền lực nhất thế giới.

8. Khủng hoảng năng lượng 
và gián đoạn chuỗi cung 

ứng toàn cầu
Tình trạng thiếu hụt năng lượng 

và gián đoạn chuỗi cung ứng trên quy 
mô toàn cầu ảnh hưởng nặng nề đến 
việc cung cấp và phân phối nhiều loại 
hàng hóa.

Giá dầu, khí đốt và than đá tăng 
vọt, đẩy giá điện phi mã, kéo theo chỉ 
số giá tiêu dùng và lạm phát leo thang. 
Nhiều DN và nhà máy phải đóng cửa 
do thiếu điện và nguyên liệu sản xuất, 
ảnh hưởng tiêu cực tới đà phục hồi 
kinh tế thế giới.

9. Dấu ấn về du lịch  
và văn hóa trên vũ trụ

Hành trình khám phá không gian đạt 
được những bước tiến đáng kể nhờ sự 
phát triển vượt bậc của ngành du lịch vũ 
trụ tư nhân. Ngày 20.7, tỷ phú người Mỹ 
Jeff Bezos đã tham gia chuyến thám hiểm 
không gian đầu tiên trên tàu vũ trụ New 
Shepard do Công ty Blue Origin của ông 
nghiên cứu và thử nghiệm.

Tháng 10, một đoàn làm phim Nga đã 
có 12 ngày trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) 
để thực hiện bộ phim đầu tiên được quay 
ngoài vũ trụ mang tên “The Challenge” 
(Thử thách). Hãng thông tấn Nga TASS 
đã ký thỏa thuận mở văn phòng đại diện 
thường trực đầu tiên của một cơ quan báo 
chí truyền thông trên ISS.

10. Nhiều sự kiện thể thao 
quốc tế lớn được tổ 

chức trở lại

Sau 1 năm bị hoãn vì Covid-19, 
Thế vận hội mùa Hè Olympic 2020 và 
Thế vận hội thể thao người khuyết tật 
Paralympic 2020 đã được tổ chức tại 
Nhật Bản từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 
9.2021. Trong tháng 6 và tháng 7 cũng 
đã diễn ra Giải bóng đá vô địch châu Âu 
EURO 2020 tại 11 thành phố của châu 
Âu và Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 
Copa America 2021 tại Brazil...

(Theo TTXVN)
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Lực lượng Taliban bên trong Phủ Tổng thống 
Afghanistan hôm 15.8.           Ảnh: Al Jazeera

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà 
Trắng ở Washington, DC, ngày 16.12.2021. 

Ảnh: AFP/TTXVN

Olympic và Paralympic Tokyo 2020.          Ảnh: AFP

Hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland ngày 
31.10.2021.         Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13.10.2021, tàu vũ trụ của Công ty Blue 
Origin trở lại Trái Đất, kết thúc thành công sứ 
mệnh đưa hành khách lên vũ trụ. Ảnh: AFP/TTXVN
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