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BÌNH ĐỊNH - NAM LÀO: 

Nghĩa tình sắt son, hợp tác bền vững

Dù bao năm tháng trôi qua, những ấn tượng đẹp về nước 
Lào, sự gần gũi chân thành của người dân Lào, tình cảm sâu 
sắc của các bạn Lào vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm của 
nhiều người Bình Định từng chiến đấu, công tác, học tập, 
giao lưu ở xứ sở Triệu Voi. u4

Kỳ cuối: Kỷ niệm mãi xanh 

Trải qua 70 năm với biết bao thăng trầm, các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, nhân viên 
Đoàn tuồng Liên khu 5 (nay là Đoàn tuồng Đào Tấn) và Đoàn văn công giải phóng (nay là Đoàn ca kịch 

bài chòi Bình Định) - tiền thân của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh - đã miệt mài 
tiếp nối nhau gìn giữ và phát huy nghệ thuật tuồng, bài chòi.

gìn giữ và phát huy 70
NĂM nghệ thuật truyền thống

Nhiều NSND, NSƯT nguyên là diễn viên Đoàn tuồng Liên khu 5, Nhà hát tuồng Đào Tấn cùng dàn dựng, biểu diễn vở tuồng Nghêu Sò Ốc Hến nhân kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam 12.8 (âm lịch).       Ảnh: NGỌC NHUẬN
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Chuyện ghi 
ở ngôi trường trẻ, 
thành tích cao
TỨ KẾT CÚP QUỐC GIA 2022, 
VIETTEL - TOPENLAND BÌNH ĐỊNH:

Thừa thắng xông lên !

Nâng cao hiệu quả 
thi đua, khen thưởng

. . . . . . . . . . . . . .u5

NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG TỈNH:
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Bình Định

Chiều 6.9, tại Đồn Biên 
phòng Tam Quan Nam, Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh tổ chức tổng kết 
công tác thi đua, khen thưởng 
và phong trào thi đua Quyết 
thắng Khối thi đua các đơn vị 
cơ sở năm 2022.

Năm 2022, cấp ủy đảng các 
đơn vị cơ sở thuộc BĐBP tỉnh 
đã đưa nội dung tổ chức phong 
trào thi đua Quyết thắng với 
chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, 
kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, 
quyết thắng”và công tác thi đua 
khen thưởng vào nghị quyết 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
năm 2022; xây dựng kế hoạch 
và thực hiện có hiệu quả phong 
trào thi đua quyết thắng; kết 
hợp chặt chẽ giữa phong trào 
thi đua Quyết thắng với các 
đợt thi đua đặt biệt, thi đua 
cao điểm gắn với tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và lời dạy của Bác Hồ đối 
với BĐBP; Cuộc vận động phát 
huy truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh “Bộ đội Cụ 
Hồ”thời kỳ mới. 

Đặc biệt, các đồn Biên 
phòng đã phối hợp với địa 
phương làm tốt công tác tuyên 
truyền Luật Biên phòng Việt 

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có văn 
bản giao Sở Xây dựng, các sở, 
ban, ngành của tỉnh và UBND 
huyện, thị xã, thành phố quán 
triệt, tổ chức triển khai thực hiện 
nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 
13/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ, về một số giải pháp thúc 
đẩy thị trường bất động sản phát 
triển an toàn, lành mạnh, bền 
vững. Đồng thời, tăng cường 
công tác quản lý, chủ động triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp để thúc đẩy thị trường bất 
động sản trên địa bàn tỉnh phát 
triển an toàn, lành mạnh, bền 
vững; trường hợp vượt thẩm 
quyền thì tổng hợp, báo cáo, đề 
xuất cấp có thẩm quyền xem xét, 
giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị 
và địa phương có liên quan rà 
soát, đề xuất triển khai thực 
hiện đầy đủ các nội dung theo 
Chỉ thị 13/CT-TTg, tham mưu 
đề xuất, báo cáo UBND tỉnh 
trong tháng 9.2022.

Trước đó, ngày 29.8.2022, 
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành 

ký ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg, 
yêu cầu rà soát các quy định của 
pháp luật để giải quyết các vấn 
đề trước mắt cũng như lâu dài 
theo hướng xây dựng công cụ 
chính sách lành mạnh, phù hợp, 
hiệu quả để bảo đảm liên thông, 
an toàn, chắc chắn giữa các thị 
trường vốn với thị trường bất 
động sản, đa dạng hóa nguồn 
vốn cho thị trường bất động 
sản; đẩy mạnh phân cấp, phân 
quyền cho các cấp, nghiên cứu 
kỹ lưỡng, đề xuất thí điểm cơ chế 
chính sách tạo động lực, xung 
lực mới cho phát triển thị trường. 
Phát triển hệ sinh thái bất động 
sản an toàn, lành mạnh, bền 
vững; không siết chặt tín dụng 
một cách bất hợp lý, nhưng tăng 
cường kiểm tra, giám sát, không 
buông lỏng quản lý nhà nước. 
Cùng với đó, xác định các phân 
khúc thị trường, nhu cầu như 
bất động sản công nghiệp, nhà 
ở công nhân, nhà thu nhập thấp 
để có chính sách phù hợp thúc 
đẩy thị trường, tập trung cho an 
sinh xã hội, tạo cơ hội cho người  
thu nhập thấp…       MAI HOÀNG

(BĐ) - Sáng 6.9, Hội CTĐ 
huyện Hoài Ân phối hợp với Hội 
CTĐ tỉnh, Phòng GD&ĐT huyện 
và nhà hảo tâm tổ chức chương 
trình “Trung thu cho em” năm 
2022 cho học sinh Trường Mẫu 
giáo vùng cao Hoài Ân. 

Tại đây, Ban tổ chức đã 
trao 257 suất quà trị giá hơn 
51 triệu đồng cho 257 học sinh 
của trường. Mỗi suất quà trị giá 
200 nghìn đồng, gồm bánh, kẹo, 
sữa, vở và 1 bộ quần áo mới.
l  Cùng ngày, Hội CTĐ 

huyện Vân Canh phối hợp với 

(BĐ)  -  Chào mừng kỷ 
niệm Ngày Sân khấu Việt 
Nam (12.8 âm lịch), tối 5.9, 
Chi hội Sân khấu Bình Định 
(Hội VHNT tỉnh) phối hợp 
với Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu 
Việt Nam tại Bình Định, Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống 
tỉnh phục hồi, dàn dựng và 
biểu diễn vở tuồng Nghêu sò 
ốc hến.

Vở tuồng Nghêu sò ốc hến 
thuộc loại tuồng đồ với thể 
tài hài kịch, châm biếm, có 
nguồn gốc từ dân gian, được 
nhà nghiên cứu Hoàng Châu 
Ký và nhà nghiên cứu Tống 
Phước Phổ chỉnh lý và biên 
soạn lại  kịch bản vào năm 

1965. Vở diễn như đòn đánh 
trả mạnh mẽ vào các thế lực 
cậy  thế ,  ỷ  quyền ức  hiếp 
dân lành là Thị Hến và nạn 
nhân của xã hội là chú Ốc, 
thầy Nghêu. Chỉ vì chú Ốc 
nghèo “không một tấc đất 
cắm dùi” đành phải  đi  ăn 
trộm, còn thầy Nghêu bị mù 
lòa, nghèo đói mà phải bịa 
đặt khoa ma quỷ bói toán để 
kiếm sống.

Nội dung vở tuồng phản 
ánh chế độ thuộc địa nửa 
phong kiến mục nát. Thông 
qua nội  dung,  vở diễn là 
tiếng cười mỉa mai của nhân 
dân  ch ĩa  thẳng  vào  đám 
đông của xã hội bấy giờ là 

quan tri  huyện,  đề lại ,  xã 
trưởng, thậm chí cai lệ. Đến 
nay, vở diễn vẫn mang đậm 
tính thời sự, đáng để chúng 
ta suy ngẫm. 

N h i ề u  N S N D ,  N S Ư T 
nguyên là diễn viên Đoàn 
tuồng Liên khu 5, Nhà hát 
tuồng Đào Tấn, như: NSND 
Hòa Bình, NSND Minh Ngọc, 
NSND Xuân Hợi, NSƯT Đình 
Trương… cùng tham gia dàn 
dựng, biểu diễn vở tuồng 
Nghêu sò ốc hến, đã mang đến 
những tiếng cười sảng khoái, 
chuyển tải sâu sắc thông điệp 
ý nghĩa của vở diễn đến với 
khán giả. 

NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Ban tổ chức Cuộc 
thi Quy Nhơn AI Hackathon 
2022 (tìm kiếm giải pháp ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo thúc đẩy 
du lịch Quy Nhơn) đã công 
bố 6 đội vào chung kết, gồm: 
Laugh Tale, AIC, PSPCapital, 
CTA. Matrix, CTA. Gà con, 
NamCyan.

Cuộc thi Quy Nhơn AI 
Hackathon 2022 khởi động 
từ ngày 25.7, thu hút hơn 250 
đơn đăng ký tham gia. Cổng 
nộp bài thi chính thức mở ra 
vào 19 giờ 30 phút ngày 21.8 
và ngay trong ngày đầu tiên 

nhận về hơn 50 bài thi từ các 
đội. Đến nay, có hơn 70 mô 
hình gửi về, giải quyết hai bài 
toán: Smart menu và Review 
Analytics.

Trong thời gian vòng loại 
diễn ra, (từ ngày 21 - 30.8), thứ 
hạng của các đội thi trên bảng 
xếp hạng ở cả hai đề liên tục 
thay đổi và chứng kiến nhiều 
bứt phá. Do đó, Ban tổ chức 
cuộc thi đã thưởng nóng cho 
các đội thi có điểm số cao nhất 
ngày 25.8 và cao nhì ngày 
29.8 để cổ vũ tinh thần thí 
sinh. Xuyên suốt một tháng 

qua, chương trình cũng nhận 
nhiều phản hồi tích cực và góp 
ý thiết thực của các thí sinh. 
Đúng 19 giờ 30 phút ngày 
30.8, cổng nộp bài chính thức 
đóng lại, tổng kết số điểm để 
chọn ra top 6 (ba đội đạt điểm 
cao nhất ở mỗi đề).

Vòng chung kết diễn ra 
tại Quy Nhơn với nhiều hoạt 
động. Các thành viên có cơ hội 
tham quan văn phòng QAI, trò 
chuyện cùng các chuyên gia 
trong ngành. Trận đấu cuối 
cùng diễn ra vào 9 - 12 giờ  
30 phút ngày 10.9.

Sau 5 vòng thi đấu, đội có 
chiến thuật và thuật toán tối 
ưu nhất sẽ giành chiến thắng. 
Giải thưởng tiền mặt, gồm: 
Giải nhất 150 triệu đồng, giải 
nhì 70 triệu đồng và giải ba 30 
triệu đồng. Các ứng dụng trợ 
lý ảo đạt giải sẽ được bảo trợ 
để hoàn thiện và ứng dụng 
vào thực tế, hỗ trợ trải nghiệm 
du lịch địa phương.

Top 3 chung cuộc cũng 
được tham gia chuyến du lịch 
khám phá Quy Nhơn và AI 
Summit 2022 tổ chức vào 23.9 
tại Hà Nội.

Cuộc thi Quy Nhơn AI 
Hackathon 2022 do Trung 
tâm Nghiên  cứu và  Ứng 
dụng Trí tuệ nhân tạo Quy 
Nhơn (QAI - FPT Software) 
tổ  chức  dưới  sự  bảo  t rợ 
truyền thông và chuyên môn 
của AI4VN. Chương trình 
AI4VN là ngày hội lớn nhất 
về AI tại Việt Nam, tổ chức 
thường niên bởi Bộ KH&CN 
và  A u s 4 I n n o va t i o n ;  b á o 
VnExpress là đơn vị đồng 
hành truyền thông và phối 
hợp tổ chức.                  

    TRỌNG LỢI

BĐBP tỉnh tổng kết công tác thi đua, 
khen thưởng và phong trào thi đua 
Quyết thắng năm 2022

Bàn giao Khối trưởng thi đua các đơn vị cơ sở năm 2023 cho Đồn Biên phòng 
Mỹ An (bên phải).                                                                                                    Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Nam và tuyên truyền phổ biến 
giáo dục pháp luật; các đơn vị 
tổ chức triển khai đồng bộ các 
biện pháp công tác biên phòng, 
chủ động nắm chắc tình hình 
trên biển, địa bàn đóng quân 
kịp thời tham mưu với Ban 
Thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy 
BĐBP tỉnh, cấp ủy, chính quyền 
địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, 
triển khai thực hiện tốt các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng và văn 
bản pháp luật của Nhà nước về 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo, an 
ninh trật tự khu vực biên giới 

biển, có chủ trương, biện pháp 
xử lý tốt các tình huống, không 
bị động, bất ngờ...

Tại hội nghị, khối thi đua 
các đơn vị cơ sở đã bỏ phiếu 
tín nhiệm danh hiệu thi đua 
loại 1 cho Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu Cảng Quy Nhơn, Đồn 
Biên phòng Mỹ An và loại 2 cho 
Đồn Biên phòng Nhơn Châu, 
Đồn Biên phòng Nhơn Lý và 
bàn giao Khối trưởng thi đua 
các đơn vị cơ sở năm 2023 cho 
Đồn Biên phòng Mỹ An.     

 CÔNG CƯỜNG 

Thúc đẩy thị trường bất động sản 
phát triển lành mạnh, bền vững

Phục hồi, dàn dựng và biểu diễn vở tuồng 
Nghêu sò ốc hến

Công bố top 6 lọt vào chung kết cuộc thi Quy Nhon Hackathon

Tặng quà Tết Trung thu 
cho trẻ em vùng cao

Tặng quà cho học sinh Trường Mẫu giáo vùng cao huyện Hoài Ân.                Ảnh: N.T

Hội CTĐ TX An Nhơn cùng một 
số nhà hảo tâm tặng 500 suất 
quà Trung thu cho các em thiếu 
nhi thị trấn Vân Canh và làng 
Canh Lãnh (xã Canh Hòa). Mỗi 
suất quà trị giá hơn 150 nghìn 
đồng, gồm lồng đèn, cặp, vở, 
bánh kẹo và sữa. 

Dịp này, nhà hảo tâm còn 
tặng 200 suất hỗ trợ một số cụ già 
neo đơn, bệnh tật, khó khăn của 
hai địa phương; mỗi suất trị giá  
300 nghìn đồng, gồm gạo, mì tôm 
và nhiều loại nhu yếu phẩm. 

NGỌC TÚ
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Bình Định

Ký ức còn mãi
Sau khi có Chỉ thị của Trung 

ương Đảng về vấn đề “phục hồi 
vốn cổ dân tộc”, tháng 4.1952, 
Thường vụ Khu ủy khu 5 quyết 
định thành lập Đoàn tuồng Liên 
khu 5. Sau đêm diễn đầu tiên 
tại Hà Đông (một địa phương 
thuộc huyện Hoài Ân) với vở 
tuồng Tam nữ đồ vương, được 
khán giả hoan nghênh, Đoàn 
tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt 
động, tập hợp thêm nhiều nghệ 
sĩ tài danh của các tỉnh khu 5, 
như: Nguyễn Nho Túy, Nguyễn 
Lai, Ngô Thị Liễu, Văn Phước 
Khôi, Tống Phước Phổ, Phạm 
Chương, Trương Thị Minh Đức, 
Đinh Quả, Phạm Hữu Thành, 
Đỗ Ngọc Liên, Võ Sĩ Thừa, Văn 
Bá Anh, Dương Long Căn… 
biểu diễn phục vụ nhiệm vụ 
tuyên truyên, cổ vũ tinh thần 
nhân dân chống Pháp. Năm 
1954, các nghệ sĩ của Đoàn 
tuồng Liên khu 5 tập kết ra Bắc, 
tiếp tục hoạt động suốt hơn 21 
năm ở miền Bắc.  

Sau năm 1975, các nghệ sĩ 
Đoàn tuồng Liên khu 5 trở lại 
Bình Định, kết hợp với một số 
nghệ sĩ từ chiến khu trở về và 
Đội tuồng Đồng Ấu do nghệ sĩ 
Tư Cá đào tạo tại chỗ, cùng lớp 
Trung cấp tuồng được đào tạo 
ở miền Bắc vào thực tập, cùng 
nhau lập nên Đoàn tuồng Nghĩa 
Bình (sau nâng cấp thành Nhà 
hát tuồng Nghĩa Bình) để mở 
rộng tầm hoạt động, đáp ứng 
nhu cầu thưởng thức nghệ thuật 
của công chúng.

Nhớ lại những năm tháng 
không bao giờ quên, NSƯT Đào 
Duy Kiền - nguyên nhạc công 
Đoàn tuồng Liên khu 5, nguyên 
Phó Giám đốc Nhà hát tuồng 
Đào Tấn - bồi hồi chia sẻ: Những 
năm tháng biểu diễn phục vụ 
hai cuộc kháng chiến vĩ đại của 
dân tộc là ký ức đầy tự hào của 
các thế hệ nghệ sĩ tuồng Khu 5 
nói chung, Bình Định nói riêng. 

70 năm gìn giữ và phát huy 
nghệ thuật truyền thống

Trải qua 70 năm với biết bao thăng trầm, các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, nhân viên Đoàn tuồng Liên khu 5 
(nay là Đoàn tuồng Đào Tấn) và Đoàn văn công giải phóng (nay là Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định) - tiền thân của 
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh -  đã miệt mài tiếp nối nhau gìn giữ và phát huy nghệ thuật tuồng, bài chòi. 

Nhiều NSND, NSƯT nguyên là diễn viên Đoàn tuồng Liên khu 5, Nhà hát tuồng Đào Tấn cùng dàn dựng, biểu diễn vở 
tuồng Nghêu Sò Ốc Hến nhân kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam 12.8 (âm lịch).                                                    Ảnh: NGỌC NHUẬN 

Năm 1989, tỉnh Nghĩa Bình tách 
thành hai tỉnh Quảng Ngãi và 
Bình Định, Nhà hát tuồng Nghĩa 
Bình cũng đổi tên thành Nhà 
hát tuồng Đào Tấn. Các thế hệ 
nghệ sĩ của Nhà hát tuồng Đào 
Tấn đã không ngừng nỗ lực đào 
tạo lớp nghệ sĩ kế cận, góp phần 
giữ gìn và phát huy giá trị di 
sản tuồng độc đáo các bậc tiền 
nhân để lại.

Trong những năm tháng 
chiến tranh ác liệt, giữa tháng 
3.1962, Tỉnh ủy Bình Định quyết 
định thành lập Đội văn nghệ 
tuyên truyền Bình Định với 14 
thành viên. Đến tháng 10.1962, 
Đội được Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đổi tên thành Đoàn văn công 
giải phóng Bình Định để biểu 
diễn phục vụ nhiệm vụ dân 
vận, động viên tinh thần quân 
dân ta trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ.

Sau năm 1975, hai tỉnh Bình 
Định và Quảng Ngãi tiến hành 

hợp nhất. Đoàn văn công giải 
phóng tỉnh Bình Định và Đoàn 
văn công giải phóng tỉnh Quảng 
Ngãi cũng được hợp nhất thành 
Đoàn văn công giải phóng Nghĩa 
Bình. Nhiều nghệ sĩ nòng cốt 
của Đoàn, như: Hoàng Lê, Trần 
Chức, Nguyễn Thành Sung, 
Nguyễn Kiểm, Nguyễn Cung 
Nghinh, Nguyễn Phu, Hoàng 
Thu An, Nguyễn An Pha… nỗ 
lực xây dựng các kịch mục biểu 
diễn phục vụ nhân dân khắp 
nơi. Sau khi tỉnh Nghĩa Bình 
chia tách, Đoàn ca kịch Nghĩa 
Bình đổi tên thành Đoàn ca kịch 
bài chòi Bình Định, từng bước 
kế thừa, phát triển nghệ thuật 
bài chòi.

Các thế hệ nghệ sĩ của Đoàn 
ca kịch bài chòi Bình Định tự 
hào khi nhắc lại lịch sử thành 
lập Đoàn. NSƯT Nguyễn Thành 
Nam, diễn viên Đoàn ca kịch bài 
chòi Bình Định, tâm tình: “Kế 
thừa truyền thống xây dựng và 

phát triển của Đoàn, chúng tôi 
là các thế hệ nghệ sĩ đi trước, 
cũng như thế hệ nghệ sĩ trẻ 
đang nối nghề đã cùng nhau 
“giữ lửa” nghệ thuật sân khấu 
ca kịch bài chòi, góp phần vào 
sự nghiệp xây dựng nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc”.  

Để làn điệu tuồng, 
bài chòi mãi ngân vang

Cuối năm 2019, UBND 
tỉnh ra Quyết định số 5047/
QĐ - UBND hợp nhất Nhà hát 
tuồng Đào Tấn và Đoàn ca kịch 
bài chòi Bình Định thành Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống 
tỉnh Bình Định, chính thức hoạt 
động từ ngày 1.4.2020. Cùng với 
đó, tỉnh quan tâm đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng của Nhà 
hát với hai khán phòng 144 ghế 
ngồi và 55 ghế ngồi, hệ thống 
âm thanh, ánh sáng hiện đại để 
các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công 

tập luyện, biểu diễn các chương 
trình nghệ thuật.

Ông Văn Bá Dũng, Giám 
đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền 
thống tỉnh, cho biết: Những 
năm gần đây, Nhà hát chủ động 
khai thác, phục hồi, nâng cao 
nhiều vở tuồng, bài chòi tiêu 
biểu phục vụ nhân dân. Ngoài 
ra, chúng tôi cũng dàn dựng 
nhiều tiết mục phù hợp, như: 
Múa Trình tường, múa Chăm, 
hò đối đáp, độc tấu nhạc cụ dân 
tộc… biểu diễn phục vụ tại các 
hội nghị, hội thảo tổ chức tại 
tỉnh hoặc phục vụ yêu cầu của 
du khách - đây là bước khởi đầu 
cho việc hướng tới xây dựng các 
chương trình biểu diễn tuồng, 
bài chòi phục vụ du khách, 
góp phần quảng bá nghệ thuật 
tuồng, bài chòi độc đáo của Bình 
Định đến với công chúng.

Những nỗ lực của các thế 
hệ nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật 
truyền thống tỉnh trong việc giữ 
gìn, bảo tồn nghệ thuật tuồng, 
bài chòi thật đáng mừng. Nhưng 
băn khoăn lớn nhất hiện nay, 
đó là việc tìm kiếm lực lượng 
diễn viên trẻ nối nghề. Về vấn 
đề này, ông Huỳnh Văn Lợi, 
Phó Giám đốc Sở VH&TT, cho 
biết: Chúng tôi cũng hiểu được 
những thách thức mà Nhà hát 
Nghệ thuật truyền thống tỉnh 
gặp phải. Làm cách nào để 
nghệ thuật tuồng, bài chòi Bình 
Định được bảo tồn, phát huy, 
nhất là tìm được lớp kế cận 
để giữ nghề không chỉ là nỗi 
niềm của các nghệ sĩ Nhà hát, 
mà còn là trăn trở của chúng 
tôi - những người làm trong 
ngành văn hóa. Thời gian tới, 
Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh 
ban hành đề án tổng thể về đào 
tạo, truyền nghề giữa thế hệ 
nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên 
lớp trước cho thế hệ hiện tại; 
đồng thời, ban hành các chế 
độ đãi ngộ để “giữ chân” thế 
hệ diễn viên trẻ của Nhà hát 
yên tâm công tác; đặc biệt, có 
chính sách đặc thù để tuyển 
diễn viên, nhạc công trẻ theo 
nghề tuồng, bài chòi…

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG TỈNH:

Trong công điện ngày 5.9, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn 
trương ban hành hoặc trình cấp 
có thẩm quyền ban hành văn bản 
để tháo gỡ khó khăn trong mua 
sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết 
bị y tế, thanh toán chi phí khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế rà soát, cắt giảm tối 
đa thủ tục hành chính rườm rà, 
gây khó khăn cho việc mua sắm 
thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm 
khám chữa bệnh; đẩy nhanh 
tiến độ cấp phép lưu hành đối 

với thuốc, trang thiết bị y tế; tạo 
thuận lợi nhất cho DN; tránh 
đùn đẩy, né tránh không dám 
chịu trách nhiệm.

Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung hoặc ban 
hành mới văn bản về đấu thầu 
thuốc, trang thiết bị y tế, hoàn 
thành trước ngày 15.9 và khẩn 
trương hướng dẫn các đơn vị, 
địa phương thực hiện.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y 
tế sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 
văn bản mới về quản lý sử dụng 
tài sản công và sử dụng vốn nhà 

nước để mua sắm thuốc, trang 
thiết bị y tế, hoàn thành trước 
ngày 30.9. Bộ hướng dẫn các đơn 
vị, địa phương thực hiện trước 
ngày 15.9.

T h ờ i  g i a n  q u a ,  t ì n h 
trạng thiếu thuốc, thiết bị, 
vật tư y tế diễn ra tại nhiều 
cơ sở khám chữa bệnh, ảnh 
hưởng đến việc chăm sóc sức 
khỏe nhân dân. Một trong 
những nguyên nhân chính là 
địa phương, đơn vị chậm đấu 
thầu thuốc. Trung tâm mua sắm 
tập trung thuốc quốc gia gặp 

khó khăn trong việc rà soát số 
lượng nhu cầu của tất cả cơ sở 
y tế trên toàn quốc, một số tình 
huống phát sinh ảnh hưởng 
đến tiến độ đấu thầu.

Ngoài ra, 2 năm qua, do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, việc 
gia hạn giấy đăng ký lưu hành 
thuốc, phát hành hồ sơ mời 
thầu, chuẩn bị hồ sơ dự thầu 
của nhà thầu gặp khó khăn.

Theo Bộ Y tế, 28/34 sở y tế và 
12/21 bệnh viện tuyến trung ương 
báo cáo thiếu thuốc, gồm kháng 
sinh, thuốc hướng tâm thần, 

thuốc điều trị tim mạch, huyết 
áp, sốt xuất huyết...

26/34 sở y tế và 15/21 bệnh 
viện tuyến trung ương báo cáo 
thiếu vật tư tiêu hao, hóa chất. 
14/34 cơ sở y tế và 8/21 bệnh 
viện tuyến trung ương báo cáo 
thiếu thiết bị y tế.

Ngày 5.8, Bộ Y tế công bố 
kết quả lựa chọn nhà thầu của 
ba gói mua thuốc tập trung cấp 
quốc gia với tổng giá trị gần 
6.300 tỷ đồng, được kỳ vọng 
giải “cơn khát” thuốc điều trị.

(Theo Vietnamnet)

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế
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Bình ĐịnhTHỜI SỰ

BÌNH ĐỊNH - NAM LÀO: 
Nghĩa tình sắt son, hợp tác bền vững 

Dù bao năm tháng trôi qua, những ấn tượng đẹp về nước Lào, sự gần gũi chân thành của người dân Lào, tình 
cảm sâu sắc của các bạn Lào vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm của nhiều người Bình Định từng chiến đấu, công tác,  
học tập, giao lưu ở xứ sở Triệu Voi. 

Son sắt một tình bạn 
Ở TP Quy Nhơn hiện có 

một chứng nhân “đặc biệt” cho 
quan hệ Việt - Lào là đại tá Tăng 
Xuân Ngọc (91 tuổi, quê An Lão), 
Trưởng Ban liên lạc quân tình 
nguyện và chuyên gia quân sự 
Việt Nam tại Lào tỉnh Bình Định, 
nguyên Phó Chủ tịch Hội hữu 
nghị Việt - Lào tỉnh.  

Chàng thanh niên Tăng Xuân 
Ngọc năm 19 tuổi đã tham gia 
quân tình nguyện Việt Nam chiến 
đấu ở Lào, rồi gắn bó ở nước bạn 
hơn 30 năm với nhiều cống hiến. 
Ký ức từ những ngày đầu sang Lào 
đến nhiều tháng năm “nghĩa nặng 
tình sâu” vẫn vẹn nguyên trong 
tâm trí người CCB ở tuổi thượng 
thọ. Trong cuộc trò chuyện tại nhà 
ông Ngọc cuối tháng 8.2022, thấy 
tôi có vẻ “bán tín bán nghi” khi 
ông vô tình nhắc đến người “bạn 
thân” nguyên Chủ tịch Quốc hội 
Lào Saman Viyaket, ông thoáng 
mỉm cười, rồi xúc động chia sẻ kỷ 
niệm không bao giờ quên. 

Hai chàng thanh niên Việt - 
Lào đã “chung một chiến hào” ở 
Trung đội trinh sát khu Hạ Lào 
(thuộc Liên quân Lào - Việt) cách 
đây hơn 70 năm, khi đó Tăng Xuân 
Ngọc làm Trung đội trưởng và 
Saman Viyaket làm Trung đội phó. 
Gắn bó cùng nhau qua những năm 
tháng gian khổ, chiến đấu kiên 
cường là nền tảng quan trọng để 
tình bạn đẹp của họ bền vững 
mãi về sau.  

“Khi Saman Viyaket còn làm 
Chủ tịch Quốc hội Lào, mỗi lần 
tôi có dịp qua thủ đô Viêng Chăn, 
ông không cho tôi ở khách sạn 
mà mời về nhà ở. Cách đây hơn 
chục năm, khi qua thăm tỉnh Bình 
Dương, Saman Viyaket gọi điện 
mời tôi vào gặp. Tỉnh ủy Bình 
Dương có bố trí cho tôi một phòng 
ở đặc biệt, nhưng Saman Viyaket 
vẫn nói qua ở cùng phòng, ngủ 
chung giường với bạn để ôn lại 
kỷ niệm, tâm sự nhiều chuyện...”, 
ông Ngọc kể. 

CCB Tăng Xuân Ngọc rất trân trọng chõ xôi bằng bạc được bạn thân Saman Viyaket 
(khi ấy là Chủ tịch Quốc hội Lào) đến tận nhà thăm tặng. Chiếc áo ông Ngọc mặc 
chụp hình cũng được ông Saman Viyaket tặng trong một dịp khác.        Ảnh: H.THU  

Thực ra, ai từng 
chiến đấu ở Lào đều thấy 
nhân dân Lào không coi 
người Việt Nam là người 
nước ngoài. Tôi ở Lào hơn 
30 năm, thấu hiểu sâu 
sắc người dân Lào yêu 
quý người Việt như anh 
em trong nhà. Điều quan 
trọng này có được là từ 
khởi nguồn truyền thống 
lịch sử tốt đẹp giữa hai 
nước, sự gắn bó, giúp đỡ 
chân thành giữa người 
dân hai nước, cùng sự dày 
công vun đắp của Việt 
Nam khi có Đảng, Bác Hồ, 
quân tình nguyện Việt - 
Lào... được tiếp nối cho 
đến nay”.                                

CCB TĂNG XUÂN NGỌC

“

Hiện phòng khách trong căn 
nhà nhỏ của ông Ngọc vẫn trưng 
bày trang trọng hai kỷ vật do Chủ 
tịch Quốc hội Lào Saman Viyaket 
đến tận nhà tặng cách đây nhiều 
năm. Đó là một bức tranh nhỏ 
chạm khắc nổi bằng chất liệu bạc 
thể hiện hình ảnh di sản văn hóa  
3 nhóm dân tộc chính của Lào; 
cùng một chõ xôi nhỏ (đan rất 
khéo léo bằng sợi bạc nguyên 
chất) là vật dụng truyền thống 
đặc trưng của người Lào (thường 
được đan bằng tre). 

Ông Ngọc xúc động chia sẻ: 
“Khi trao tặng chõ xôi, Saman 
Viyaket cũng rưng rưng nhắc lại 
đây là vật ý nghĩa để chúng ta 
cùng luôn nhớ mãi người dân 
Lào đã cho cơm nếp vào chõ, 
góp phần nuôi các chiến sĩ Liên 
quân Lào - Việt trong những năm 
tháng chiến đấu gian khổ nhưng 
hào hùng...”.

Năm 2016, khi nguyên Chủ 

tịch Quốc hội Lào Saman Viyaket 
qua đời, ông Tăng Xuân Ngọc qua 
Viêng Chăn viếng, vĩnh biệt người 
bạn thân thiết. Cũng trong dịp 
này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
Lào thấy ông Ngọc, mong muốn 
ông ở lại thêm và đi tham quan. 
Tháp tùng ông Ngọc là một trợ lý 
của Tổng Bí thư Lào Bounnhang 
Volachith. Ông Ngọc được đưa 
đón bằng chuyên cơ, xe cảnh sát 
dẫn đường, có Bí thư, Tỉnh trưởng 
các tỉnh Bắc Lào tiếp đón trang 
trọng... Đi đến đâu, theo lời căn 
dặn của Tổng Bí thư Lào, người 
trợ lý đều giới thiệu ngắn gọn 
nhưng sâu sắc về ông Ngọc là 
“một đồng chí Việt Nam có nhiều 
công tích với nước Lào”. 

Như người thân…
Gắn bó với sinh viên Lào tại 

Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
Quy Nhơn gần 8 năm nay, cô Vũ 
Thị Như Thùy (SN 1978, giảng 

viên phụ trách sinh viên Lào) được 
học trò dành nhiều tình cảm kính 
mến. “Đầu năm 2017, tôi rất vui 
khi được tỉnh cử đi học 9 tháng 
tại Trung tâm tiếng Lào thuộc 
Trường ĐH Champasak. Đây 
là cơ hội để tôi học tiếng mẹ đẻ 
của các em, từ đó gần gũi, nắm 
bắt tâm tư, tình cảm của các sinh 
viên. Cũng từ đây, tôi được tìm 
hiểu bản sắc văn hóa truyền thống 
nước bạn; ấn tượng về đất nước 
và con người Lào ngày càng rõ 
nét”, cô Thùy kể.

Khi trở về trường, cô Thùy tự 
tin hơn với việc giảng dạy cho 
sinh viên Lào. Sắp xếp thời gian 
vào buổi tối, cô vào ký túc xá 
trò chuyện với sinh viên Lào để 
rút ngắn khoảng cách, theo dõi 
tiến độ học tập của từng em, kịp 
thời động viên, nhắc nhở, nhất 
là trong thời gian dịch Covid-19. 
Như, trường hợp của Kombodem 
Khampanh (sinh viên khóa 15, 
nghề Điện công nghiệp) đón 
nhận cú sốc khi hay tin bố mất 
vì Covid-19, 2 cháu ruột cũng qua 
đời vì đuối nước, khiến cậu sinh 
viên Lào không còn tâm trí cho 
việc học. Cô Thùy kịp thời động 
viên Kombodem gắng vượt qua 
nỗi đau, nỗ lực học tập; đồng thời 
đề xuất đưa Kombodem vào danh 
sách các sinh viên được trường 
nhận đỡ đầu, hỗ trợ chi phí học 
tập và sinh hoạt.

Cô Thùy cũng là một phần 
kỷ niệm đẹp với các lưu học sinh 
Lào đã tốt nghiệp. Thường xuyên 
liên lạc với cô tâm sự, trò chuyện, 
Soukhaphan Thonglakhone (sinh 
viên khóa 13, Trung cấp Công 
nghệ ô tô) bày tỏ: “Tôi thường trò 

chuyện với cô Thùy bằng tiếng 
Việt để cô biết rằng tôi không 
quên ngôn ngữ này, đồng thời 
bày tỏ niềm kính trọng với cô. Với 
chúng tôi, cô Thùy đã trở thành 
người thân mà sinh viên Lào hoàn 
toàn tin tưởng, yên tâm chia sẻ 
nhiều vấn đề trong cuộc sống”.

Cầm trên tay tấm ảnh kỷ niệm 
chụp chung với sinh viên Lào các 
khóa, cô Thùy xúc động chia sẻ: 
“Ngay khi biết tôi đang ở Lào, 
nhiều em cựu sinh viên đã thay 
phiên nhau đến thăm, tặng quà, 
mời về gia đình ăn bữa cơm thân 
mật. Có em ở cách hơn 60 cây 
số mà vẫn chạy xe máy đến chở 
tôi đi tham quan… Tình cảm sâu 
sắc, bền chắc này là điều tôi trân 
quý nhất”.

Giữ mãi ấn tượng đẹp 
Dù chỉ qua thăm và lưu lại 

thời gian ngắn, nhưng ấn tượng 
đẹp về nước bạn Lào vẫn vẹn 
nguyên trong nhiều người Bình 
Định. Thiếu tá Lâm Phú Phong, 
Chính trị viên Tiểu đoàn 3 (Trung 
đoàn Bộ binh 739, Bộ CHQS tỉnh) 
chia sẻ rằng anh may mắn được 
hai lần tham gia Liên hoan thanh 
niên Bình Ðịnh - Champasak. Qua 
mỗi lần giao lưu, anh đều rất xúc 
động trước những tình cảm nồng 
ấm, thắm tình hữu nghị mà các 
bạn thanh niên Lào dành cho 
thanh niên của tỉnh. 

“Qua các chuyến đi này, tôi 
cảm nhận sâu sắc hơn về tình hữu 
nghị giữa hai nước, có thêm kiến 
thức về văn hóa, con người nước 
bạn. Là thế hệ tiếp nối, tôi sẽ cố 
gắng truyền lửa đến đồng đội, 
các bạn trẻ về tình bạn đặc biệt 
giữa hai nước Việt - Lào”, thiếu 
tá Phong bộc bạch.

Năm 2019, anh Bùi Tuấn Kiệt 
vinh dự được tham gia đoàn sinh 
viên tình nguyện của Trường ĐH 
Quy Nhơn trên đất bạn Lào. Anh 
Kiệt (hiện là chuyên viên chuyên 
trách Đoàn Thanh niên Trường 
ĐH Quy Nhơn) kể lại rằng mình 
cùng các thành viên trong đoàn tổ 
chức các hoạt động tình nguyện 
“Tiếp sức đến trường” tại các 
điểm trường khó khăn của tỉnh 
Champasak, như: Sơn mới toàn 
bộ bàn ghế học sinh và hệ thống 
tường trong và ngoài phòng học; 
tặng quà cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn; tổ chức các buổi 
sinh hoạt cho học sinh...

Anh Kiệt chia sẻ: “Học sinh 
ở Champasak rất ngoan, được 
các anh chị tổ chức trò chơi, các 
em đều tham gia rất nhiệt tình. 
Trong quá trình hoạt động tình 
nguyện, chúng tôi được nhận lại 
rất nhiều tình cảm thương mến 
của người dân Lào và có nhiều 
trải nghiệm bổ ích. Đây thực sự 
là kỷ niệm không bao giờ quên 
trong cuộc đời tôi nơi vùng đất 
Triệu Voi hiền hòa”.    HOÀI THU - 

HỒNG PHÚC - DƯƠNG LINH 

Cô Vũ Thị Như Thùy 
trong tiết dạy tiếng 
Việt cho sinh viên 
Lào.     Ảnh: N.MUỘI

Kỳ cuối: Kỷ niệm mãi xanh 
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Bình Định

Trường THPT chuyên Chu 
Văn An nằm ở phía Bắc của 
tỉnh, thành lập năm 2016 với 
địa bàn tuyển sinh TX Hoài 
Nhơn, huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, 
An Lão. 

Không chỉ “mũi nhọn” 
mà phải toàn diện

Tiết thực hành sáng 5.9 của 
lớp 11 chuyên Hóa tìm hiểu về 
tính chất của hợp chất amoniac, 
sau khi kiểm tra phần lý thuyết, 
cô giáo Nguyễn Thị Xuân Vinh 
trở thành “nhạc trưởng” điều 
khiển và phân công “dàn đồng 
ca” là các tổ học sinh (HS) tiến 
hành thí nghiệm. Tiết học sôi 
nổi, hào hứng không chỉ cuốn 
hút HS, tạo ra sự tương tác giữa 
giáo viên và HS mà còn giúp các 
em nắm vững kiến thức, hứng 
khởi trong học tập. 

Theo thầy giáo Nguyễn Hữu 
Trọng, Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh, 
trong nhiều kết quả nhà trường 
đạt được, Hóa học là môn có 
thành tích học sinh giỏi quốc 
gia tốt nhất. Ngay từ khóa học 
đầu tiên tổ đã có HS đạt giải 
học sinh giỏi quốc gia; những 
khóa tiếp theo, số lượng HS 
đạt giải quốc gia của bộ môn 
cũng tăng dần số lượng và chất 
lượng. Riêng năm học 2021 - 
2022, môn Hóa có 3 HS mang 
về 1 giải nhì và 2 giải ba học 
sinh giỏi quốc gia. 

“Thành công trên có được 
nhờ ở đội ngũ giáo viên tâm 
huyết và có tinh thần trách 

l Trường ĐH Quy Nhơn là 
1 trong số 25 trường đại học, 
học viện được tổ chức thi và cấp 
chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 
năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam 
(tiếng Anh) theo danh sách Bộ 
GD&ĐT vừa công bố. Với chứng 
chỉ công nghệ thông tin, danh 
sách có 130 trung tâm sát hạch trực 
thuộc do cơ sở giáo dục đại học, 
42 Sở GD&ĐT công bố; trong danh 
sách này có Trường ĐH Quy Nhơn, 
Trường ĐH Quang Trung, Sở GD&ĐT 
Bình Định (3 trung tâm). H. ANH
l Hội Khuyến học phối hợp 

với Huyện Đoàn Phù Mỹ vừa tổ 
chức Lễ trao “Giải thưởng Phù Mỹ” 
cho 41 học sinh có thành tích học 
tập nổi bật; trao học bổng khuyến 
học của huyện cho 129 học sinh; 
chương trình “Thắp sáng ước mơ” 
năm 2022 của Huyện Đoàn trao 
học bổng cho 25 học sinh. Dịp 
này, Ban tổ chức còn trao Giải 
thưởng Quang Trung cho 3 học 
sinh; trao học bổng khuyến tài của 
Hội Khuyến học tỉnh cho 9 em; 
trao 15 xe đạp cho các em có hoàn 
cảnh khó khăn do các nhà hảo 
tâm tại TP Hồ Chí Minh và thị trấn 
Bình Dương (huyện Phù Mỹ) tặng. 

T. TRỌN - V. LỢI

Được thành lập vào năm 
1982, 40 năm qua, Trường THPT 
số 2 Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ đã 
không ngừng lớn mạnh. Để đổi 
mới, nâng cao chất lượng giáo 
dục, Ban giám hiệu trường chủ 
động giao quyền và phát huy 
vai trò của các tổ chuyên môn, 
các bộ phận trong quản lý, xây 
dựng kế hoạch giảng dạy, đánh 
giá giáo viên; từ đó, nâng cao 
tinh thần trách nhiệm của tổ bộ 
môn và từng giáo viên. Đặc biệt, 
trường chủ trương cắt giảm các 
cuộc họp ít cần thiết, nhiều loại 
giấy tờ, thủ tục hành chính nội 
bộ, nhằm dành nhiều thời gian 
cho giáo viên tự học, tự nghiên 
cứu để nâng cao trình độ, năng 
lực chuyên môn và tổ chức các 
hội thảo chuyên đề.

Ông Nguyễn Hùng Cường, 
Hiệu trưởng nhà trường, cho 
biết: Chúng tôi xác định tạo điều 
kiện thuận lợi để giáo viên có 
cơ hội nâng cao trình độ, năng 
lực là chìa khóa nâng cao chất 
lượng dạy và học. Năm học 
2022 - 2023, chúng tôi tiếp tục 

đổi mới phương pháp quản lý, 
giảng dạy, nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện. Trong đó, 
trọng tâm là tổ chức thực hiện 
dạy học theo chương trình giáo 
dục phổ thông mới đối với học 
sinh đầu cấp. Năm nay, 353 học 
sinh lớp 10 đã chọn học theo 4 
nhóm môn học và được biên chế 
thành 9 lớp. Các giáo viên cũng 
đã tham gia đầy đủ các lớp tập 

huấn đảm bảo tổ chức dạy học 
tốt theo chương trình mới.

Năm học 2022 - 2023, 
trường có 26 lớp, hơn 1.000 học 
sinh, 63 cán bộ, giáo viên và 
nhân viên. 100% giáo viên đạt 
chuẩn, trong đó có 9 thạc sĩ, 12 
giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Từ 
năm học 2016 - 2017 đến năm 
học 2020 - 2021, trường có 10 
sáng kiến đạt giải cấp ngành, 1 

sáng kiến đạt giải cấp tỉnh; đáng 
chú ý tất cả các sáng kiến đều 
được áp dụng vào thực tế giảng 
dạy, mang lại hiệu quả cao. 
Hằng năm, có trên 98% học sinh 
xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; tỷ lệ 
học sinh lên lớp 100%, trong đó 
có từ 70 - 85% học sinh có học 
lực khá, giỏi. Tỷ lệ học sinh thi 
đỗ tốt nghiệp THPT luôn vượt 
mặt bằng chung của tỉnh. Đối 
với chất lượng giáo dục mũi 
nhọn, từ năm học 2016 - 2017 
đến nay, nhà trường có 67 học 
sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh 
(1 giải nhì, 14 giải ba,  52 giải 
khuyến khích).

Cùng với dạy kiến thức, các 
thầy cô rất chú trọng “rèn đức” 
cho học sinh thông qua nhiều 
hoạt động cộng đồng sôi nổi. 
Thầy Nguyễn Ngọc Trân, Bí 
thư Đoàn trường chia sẻ: Hằng 
năm, trường tổ chức nhiều hoạt 
động TDTT, văn hoá văn nghệ, 
về nguồn, nhân đạo, từ thiện…
qua đó rèn luyện đạo đức và kỹ 
năng sống cho các em. 

THANH TRỌN

TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ: 

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
TIN VẮN

Trường THPT số 2 Phù Mỹ thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 
thao và hoạt động cộng đồng sôi nổi. 
- Trong ảnh: Một trận đấu trong khuôn khổ Giải bóng chuyền nội bộ trường.

Ảnh: T.TRỌN

Chuyện ghi ở ngôi trường trẻ, 
thành tích cao

Mới chỉ tròn 5 năm song Trường THPT chuyên 
Chu Văn An đã khẳng định mình bằng nhiều thành 
tích giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà.

nhiệm cao trong giảng dạy, đặc 
biệt công tác bồi dưỡng học sinh 
giỏi. Thành công đó cũng in 
đậm dấu ấn của HS khi hầu hết 
xuất phát từ vùng nông thôn, 
điều kiện học tập còn khó khăn 
nhưng tinh thần và ý thức học 
tập rất cao”, thầy Trọng chia sẻ.

Trong khi đó, giờ học Toán 
lớp 12 chuyên Toán sau lễ khai 
giảng sáng 5.9 của thầy giáo 
Nguyễn Anh Vũ và 25 HS (trong 
đó có 7 nữ) cũng thú vị không 
kém. Em Nguyễn Thị Thanh 
Nguyệt - vừa đạt giải ba học 
sinh giỏi cấp tỉnh và trong đội 
tuyển của tỉnh dự thi học sinh 
giỏi quốc gia, HCV Olympic 
truyền thống 30.4, giải ba 
Olympic Toán học sinh - sinh 
viên, giải nữ sinh xuất sắc nhất 
Trường hè Toán học miền Trung 
và miền Nam - chia sẻ: Nhờ học 
tập trong một môi trường tuyệt 
vời, thầy cô tận tụy, gần gũi, 
thân thiện, xem học trò như 
bạn; ngược lại học trò cũng 
xem thầy cô như cha mẹ - đó là 
“chất riêng” của thầy trò trường 
chuyên Chu Văn An khiến cho 
em và các bạn luôn có động lực 
học tập. 

Thầy Dương Trọng Anh, 
Hiệu trưởng nhà trường, 
nhấn mạnh: Nhờ đầu tư đúng 
hướng, căn cơ trong công tác 
tuyển chọn, bồi dưỡng thi học 
sinh giỏi đã giúp mang lại kết 
quả tốt. Nhưng không chỉ giáo 
dục mũi nhọn, nhà trường 
luôn quan tâm phát triển chất 

lượng giáo dục HS toàn diện. 
Điều này thể hiện qua những 
con số “biết nói” với tỷ lệ HS 
xếp loại giỏi trên 90%/năm; tốt 
nghiệp THPT và trúng tuyển 
các trường ĐH đạt 100%/năm; 
nhiều HS tốt nghiệp THPT 
đạt thủ khoa, nhận học bổng 
du học toàn phần. Còn về chất 
lượng giáo dục mũi nhọn có 33 
học sinh giỏi quốc gia; 579 học 
sinh giỏi tỉnh; 103 huy chương 
Olympic 30.4 toàn miền Nam; 
11 huy chương Olympic Toán 
học sinh chuyên và nhiều giải 
nghiên cứu KHKT…

Không ngừng đổi mới
Năm đầu tiên trường 

chuyên Chu Văn An chỉ tuyển 
được 167 HS, trong khi chỉ tiêu 
7 lớp chuyên 35 HS/lớp và 1 lớp 
không chuyên 45 HS. Đến năm 
học này, trường tuyển được 
264 HS lớp 10. Hiện trường 

có 701 HS/24 lớp, trong đó 572 
HS/21 lớp chuyên và 129 HS/3 
lớp không chuyên. Dù vậy, nhà 
trường vẫn trăn trở khi chưa thể 
thu hút, tuyển chọn được hết 
những học sinh giỏi, xuất sắc, 
đạt thành tích cao tại huyện Phù 
Mỹ và phía Bắc TX Hoài Nhơn. 

Bên cạnh đó, xác định xây 
dựng đội ngũ giáo viên là yếu tố 
quan trọng tạo nên chất lượng 
dạy và học, nhà trường luôn 
tập trung chăm lo xây dựng đội 
ngũ cán bộ giáo viên, coi đây 
là khâu “đột phá”. Tuy nhiên, 
hiện trường mới có 37 giáo viên 
(đều đạt chuẩn và trên chuẩn, 1 
nhà giáo ưu tú và 25 giáo viên 
dạy giỏi cấp tỉnh), còn thiếu 22 
giáo viên nhất là các bộ môn 
Toán, Ngữ văn, Tin học. Hiện, 
trường linh động khắc phục 
bằng cách mời giáo viên thỉnh 
giảng của các trường trên địa 
bàn về dạy.

Ông Anh cho hay, năm 
học 2022 - 2023, trường ưu 
tiên phát triển đội ngũ giáo 
viên khối 10 nhằm triển khai 
chương trình giáo dục phổ 
thông 2018, đồng thời bồi 
dưỡng cho đội ngũ giáo viên 
đáp ứng yêu cầu đổi mới 
phương pháp dạy học, kiểm 
tra, đánh giá theo chương 
trình giáo dục phổ thông 2018 
cho các khối còn lại. Về dài 
lâu, trường tranh thủ đề xuất 
với Sở GD&ĐT để tuyển dụng 
bổ sung đủ đội ngũ giáo viên. 
Thứ hai, tranh thủ sự ủng hộ 
của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT để 
tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất 
của trường đảm bảo xứng tầm 
với trường chuyên. Thứ ba là 
tập trung nâng cao chất lượng 
giáo dục mũi nhọn, song song 
giữ vững chất lượng giáo dục 
đại trà.                   MAI HOÀNG

Hóa học là bộ môn có thành tích học sinh giỏi quốc gia cao nhất.                             Ảnh: M.H 
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

TỨ KẾT CÚP QUỐC GIA 2022, VIETTEL - TOPENLAND BÌNH ĐỊNH:

Thừa thắng xông lên !
Tối 8.9, CLB Topenland Bình Định sẽ chơi trận tứ kết Cúp Quốc gia 2022 với CLB Viettel trên sân Hàng 

Đẫy (Hà Nội). Đang có phong độ cao, đội bóng đất Võ hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết quả tốt để giành 
tấm vé vào bán kết.

Sau những trận đấu có phần gây thất 
vọng, CLB Topenland Bình Định đã “lột 
xác” qua 2 trận đấu với Becamex Bình 
Dương và nhất là trước CLB Hà Nội ở 
vòng 15 V-League. Lối chơi tấn công sắc 
bén, hiệu quả dựa trên sự năng động của 
3 ngoại binh và sự hỗ trợ đắc lực của 
các chân sút nội đã tạo nên một tập thể 
hừng hực khí thế. 

Trong khi đó, hàng phòng ngự cũng 
đã hạn chế được nhiều lỗi cá nhân để 
đứng vững trước những pha hãm thành 
của đại diện bóng đá thủ đô. Đặc biệt, 
màn ra mắt ấn tượng của thủ môn Đặng 
Văn Lâm đã tạo ra sự yên tâm rất lớn 
với đồng đội. Trận đấu với CLB Hà Nội 
cũng chính là lần đầu tiên ở V-League 
2022 đội bóng đất Võ giữ sạch lưới. Và 
hiện thầy trò HLV Đức Thắng đang 
hưng phấn hướng đến những thành 
công tiếp theo.

Trong khi đó, CLB Viettel lại thể 
hiện phong độ thất thường, khi để 
thua Becamex Bình Dương ở vòng 15 
V-League, dù trước đó họ đang duy trì 
mạch 3 trận bất bại. Đây cũng là lần  
thứ 2 tại mùa giải năm nay Viettel thất 
bại trước đội bóng đất Thủ. Sở hữu 
nhiều cầu thủ chất lượng cao cùng nhiều 
ngoại binh tốt, CLB Viettel luôn thể hiện 
lối chơi gắn kết và rất khó chịu. Chính 
họ từng giành chiến thắng 1 - 0 trước 
CLB Topenland Bình Định ngay trên sân 
Quy Nhơn ở lượt trận mở màn V-League 
2022. Nhưng đó là trận đấu mà đội bóng 
đất Võ bị ảnh hưởng nặng nề của dịch 
Covid-19.

Với việc kém CLB Hà Nội đến 8 
điểm, khả năng cạnh tranh ngôi vô địch 
của đội bóng thuộc Tập đoàn Viễn thông 
quân đội không cao. Do đó, họ sẽ dồn 
hết quyết tâm cho đấu trường Cúp Quốc 
gia để tránh nguy cơ trắng tay ở mùa 
giải này. Tuy nhiên, HLV Đức Thắng 

cũng không muốn chuỗi trận thành công 
của mình dừng lại. Với lực lượng được 
củng cố và tăng cường, đang đạt phong 
độ cao và tìm được tiếng nói chung, đội 
bóng đất Võ hoàn toàn có khả năng chơi 
sòng phẳng với đối thủ để tiến sâu hơn. 
Đây cũng là trận đấu được chờ đợi nhất 
ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2022, bởi lực 
lượng 2 đội đều có nhiều cầu thủ chất 
lượng hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Trái ngược với cặp đấu được đánh 
giá cân tài cân sức nói trên, trận đấu 
diễn ra cùng ngày trên sân Bình Phước 
lại khá chênh lệch, khi đội chủ nhà phải 
đối đầu với CLB Hà Nội. Từng vượt qua 
Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam tại 
Cúp Quốc gia 2022, nhưng Bình Phước 
rất khó có thể thêm một lần gây bất ngờ 
trước đại diện thủ đô hùng mạnh. Vừa 
để thua 0 - 3 trước CLB Topenland Bình 

Định, đây là cơ hội tốt để thầy trò HLV 
Chun Jaeho vực dậy tinh thần. Do đó, dù 
nhiều khả năng tung ra sân những cầu 
thủ dự bị và chơi trên sân khách, nhưng 
CLB Hà Nội được cho vẫn có thể giành 
một chiến thắng đậm.

Trong khi đó, ở 2 cặp đấu diễn ra 
chiều 7.9, CLB Hoàng Anh Gia Lai nhiều 
khả năng sẽ giành tấm vé đi tiếp, khi đối 
thủ của họ là một Sài Gòn FC đang ngụp 
lặn ở cuối bảng xếp hạng V-League. Với 
tình cảnh hiện tại, HLV Phùng Thanh 
Phương có lẽ sẽ dồn sức cho cuộc chiến 
trụ hạng hơn là mơ mộng một điều gì 
đó ở Cúp Quốc gia. Còn cặp đấu giữa 
Đông Á Thanh Hóa và Bà Rịa - Vũng 
Tàu có thể chứng kiến bất ngờ, bởi “Ó 
biển” luôn thể hiện sự ổn định, dựa trên 
nhiều cầu thủ trẻ tài năng và gắn kết.

HOÀNG QUÂN

CLB Topenland Bình Định (áo sậm) đang đạt phong độ cao nhờ sự sắc bén của các ngoại binh. 
Ảnh: HOÀNG QUÂN

(BĐ) - Sáng 6.9, tại TP Quy Nhơn đã 
diễn ra lễ khai mạc Giải vô địch cờ tướng 
đồng đội toàn quốc năm 2022 - tranh cúp 
Sancoba. Tham gia giải lần này có gần 
180 kỳ thủ đến từ 16 tỉnh, thành, ngành, 
CLB trong cả nước. Các kỳ thủ tranh 
tài ở 4 nội dung: Cờ nhanh, cờ chớp, cờ 
truyền thống, cờ tiêu chuẩn. Đội tuyển 
cờ tướng Bình Định có 20 VĐV tham 
gia, ngoài ra, CLB Diệp Sương (Phù Cát) 
cũng góp mặt với 8 VĐV. Ngay sau lễ 
khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở 
nội dung cờ nhanh.

Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn 
quốc năm 2022 - tranh cúp Sancoba do 
Tổng cục TDTT, Liên đoàn Cờ tướng 
Việt Nam phối hợp với Sở VH&TT tổ 
chức, nhằm đánh giá phong trào cờ 
tướng ở các tỉnh, thành, ngành; đồng 
thời, tuyển chọn VĐV tham gia Giải vô 
địch cờ tướng toàn quốc năm 2023.

Dự kiến giải bế mạc ngày 15.9.
ĐỨC MẠNH

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI 
TOÀN QUỐC NĂM 2022:

Gần 180 kỳ thủ 
tham gia

Các VĐV thi đấu nội dung cờ nhanh. 
Ảnh: ĐỨC MẠNH

(BĐ) - Theo tin từ Ban tổ chức Đại 
hội TDTT toàn tỉnh năm 2022, để đảm 
bảo cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ các 
môn thi đấu tại vòng chung kết, môn 
bóng chuyền nam sẽ được tổ chức thi 
đấu trước. Cụ thể, giải bóng chuyền nam 
sẽ diễn ra từ ngày 12 - 15.9 tại Trung 
tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao 
tỉnh; vòng chung kết Đại hội TDTT toàn 

tỉnh sẽ khai mạc ngày 20.9 và bế mạc  
ngày 25.9.

Ngoài môn bóng chuyền nam, vòng 
chung kết Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 
2022 sẽ tổ chức thi đấu các môn: Điền 
kinh, bơi lội, võ cổ truyền, bắn nỏ, đẩy 
gậy, phóng lao. Tất cả nội dung thi đấu 
của vòng chung kết đều được tổ chức 
tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể thao tỉnh.
Tính đến nay, Đại hội TDTT toàn 

tỉnh năm 2022 đã tổ chức thi đấu tổng 
cộng 9 môn. Với 243 điểm, TP Quy Nhơn 
đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng; tiếp 
đến là TX Hoài Nhơn (241 điểm), TX 
An Nhơn (225 điểm), huyện Tây Sơn 
(186 điểm)…

LÊ CƯỜNG

VÒNG CHUNG KẾT ĐẠI HỘI TDTT TOÀN TỈNH NĂM 2022:

Sẽ tổ chức thi đấu môn bóng chuyền nam  
trước ngày khai mạc

(BĐ) - Sáng 6.9, tại Nhà thi đấu 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 
thao tỉnh đã diễn ra lễ bế mạc Hội thao 
Người cao tuổi toàn tỉnh năm 2022. Ban 
tổ chức đã trao thưởng cho các cá nhân, 
tập thể giành thành tích cao ở các nội 
dung thi đấu. Ở giải toàn đoàn, đoàn 
VĐV TX Hoài Nhơn đoạt giải nhất; đoàn 
TP Quy Nhơn giành giải nhì; giải ba 
thuộc về đoàn TX An Nhơn.

Hội thao Người cao tuổi toàn tỉnh 
năm 2022 khởi tranh từ tối 4.9, với sự 

tham gia của hơn 190 VĐV là người cao 
tuổi ở 10 huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh (riêng huyện Vĩnh Thạnh không cử 
VĐV tham gia). Các VĐV tranh tài ở các 
môn: Cầu lông (6 nội dung), bóng bàn 
(4 nội dung), đi bộ (nam, nữ), xe đạp 
chậm (nam, nữ).

Hội thao do Hội Người cao tuổi tỉnh 
phối hợp với Sở VH&TT tổ chức, là hoạt 
động hưởng ứng Tháng hành động vì 
người cao tuổi Việt Nam năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh.                                    LÊ NA

HỘI THAO NGƯỜI CAO TUỔI TOÀN TỈNH NĂM 2022:

TX Hoài Nhơn đoạt giải nhất toàn đoàn

Đại diện các đơn vị đoạt thành tích cao nhận giải 
toàn đoàn Hội thao Người cao tuổi toàn tỉnh  
năm 2022.                                                                      Ảnh: LÊ NA

Theo FiveThirtyEight - một nhóm 
chuyên gia phân tích dữ liệu bóng đá, 
Bayern Munich là ứng cử viên số 1 
cho chức vô địch Champions League  
2022 - 2023. Đây là điều khác thường 
bởi hầu hết các nhà cái đều coi Man 
City của Pep Guardiola là ứng viên 
nặng ký nhất.

Nhóm FiveThirtyEight đã sử dụng 
một bộ chỉ số bao gồm sức mạnh bóng 
đá (SPI), xếp hạng khả năng phòng ngự 
lẫn tấn công và cơ hội vượt qua vòng 
bảng của các CLB để đưa ra những đánh 
giá. Theo đó Bayern là đội xuất sắc nhất 
châu lục với 93,3 điểm. Man City đứng 
ngay sau với 92,3 điểm.

Bên cạnh chỉ số SPI, FiveThirtyEight 
cũng cung cấp mô hình về khả năng 
các CLB đứng đầu mỗi bảng đấu cũng 
như tiến sâu ở mỗi vòng loại trực tiếp.
Ví dụ, Bayern có 63% cơ hội đứng đầu 
bảng đấu của họ. Man City sở hữu 
tỷ lệ cơ hội cao hơn đáng kể, ở mức 
76%, do bảng đấu của thầy trò Pep 
Guardiola dễ thở hơn so với Hùm xám. 
Bayern sẽ đối đầu với Barcelona,   Inter 
Milan và Viktoria Plzen trong khi Man 
City chạm trán Dortmund, Sevilla và 
Copenhagen.

Phân tích của FiveThirtyEight chỉ ra 
Man City có 18% lên ngôi vô địch nếu 
họ vào chung kết Champions League 
2022 - 2023. Trong khi đó, Bayern có cơ 
hội vô địch cao hơn với 20%.

(Theo tinthethao)

Bayern Munich là 
ứng cử viên số 1 
cho chức vô địch  
Champions League 
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Bình Định

Nâng cao hiệu quả thi đua, khen thưởng
Với nhiều điểm mới quan trọng, Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 (được Quốc hội khóa XV thông 

qua ngày 15.6.2022 tại kỳ họp thứ 3, có hiệu lực thi hành từ 1.1.2024) được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác thi đua, khen thưởng. 

Nhiều điểm mới
Theo Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương, so với văn 
bản luật ban hành năm 2003 
(được sửa đổi, bổ sung nhiều 
lần sau đó), Luật Thi đua, khen 
thưởng số 06/2022/QH15 có nhiều 
điểm mới. 

Trước tiên, Luật đã bảo đảm 
thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ 
trương, đường lối của Đảng về 
“tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 
khen thưởng”, tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện 
phong trào thi đua yêu nước và 
công tác khen thưởng thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước và chủ động hội 
nhập quốc tế. 

Trong đó, có các nhóm điểm 
mới chủ yếu sau: Thực hiện phân 
cấp, phân quyền mạnh hơn trong 
công tác thi đua, khen thưởng. 
Thể hiện rõ nguyên tắc thành 
tích đến đâu, khen đến đó; đề 
cao tính kịp thời của hình thức 
khen thưởng theo công trạng và 
thành tích đạt được để khắc phục 
tình trạng khen thưởng “cộng 
dồn thành tích” trước đây. Đưa 
phong trào thi đua thực sự thiết 
thực, hướng về cơ sở, gắn kết với 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, đơn vị, gắn với lợi 
ích của người trực tiếp tham gia 
thi đua, hạn chế tính hình thức 
trong thi đua, bảo đảm thực hiện 
đồng bộ ở 4 khâu (phát hiện, bồi 
dưỡng, tổng kết và nhân rộng 
điển hình tiên tiến). 

Đồng thời, còn có những điểm 
mới: Chú trọng khen thưởng tập 
thể ở cơ sở, công nhân, nông dân, 
người lao động trực tiếp, cán bộ, 
chiến sĩ các LLVT, dân quân tự 
vệ…; quan tâm khen thưởng cơ 
sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới, hải đảo. Giải quyết căn bản 
vướng mắc trong khen thưởng ở 
khu vực ngoài nhà nước và kinh 
tế tư nhân. Mở rộng đối tượng 
khen thưởng người nước ngoài 
có nhiều đóng góp cho đất nước 

Hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2022 do LĐLĐ tỉnh tổ chức tháng 5.2022.    Ảnh: H.THU

Theo Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) Phạm Thị 
Hồng Vân, đơn vị đang xây dựng dự thảo Kế hoạch phổ biến Luật 
Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15. Trong đó, có đề xuất tổ 
chức Hội nghị quán triệt phổ biến Luật; tổ chức biên soạn, phát 
hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật; cùng các hình thức 
tuyên truyền khác. 

“Việc phổ biến phải đảm bảo yêu cầu chính xác, đầy đủ, rõ 
ràng, dễ hiểu, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng các 
hình thức, phù hợp với từng đối tượng; gắn việc phổ biến luật 
này với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường sự phối hợp 
giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình 
triển khai; bảo đảm sau ngày 1.1.2024 Luật được thực hiện thống 
nhất, đồng bộ, hiệu quả”, bà Vân nhấn mạnh.

Việt Nam trong điều kiện chủ 
động hội nhập. Bổ sung hình thức 
khen thưởng kháng chiến “Huy 
chương Thanh niên xung phong 
vẻ vang”. Thực hiện cải cách thủ 
tục hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý công 
tác thi đua, khen thưởng. 

Lan tỏa, thúc đẩy  
các phong trào thi đua

Tại Hội nghị sơ kết giao ước 
thi đua 6 tháng đầu năm và triển 
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2022 của Cụm thi đua các tỉnh 
Tây Nguyên và Duyên hải miền 

Trung được UBND tỉnh Bình 
Định đăng cai tổ chức cuối tháng 
8.2022, một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm được đặt ra trong 
thời gian tới là triển khai quán 
triệt, phổ biến Luật Thi đua, khen 
thưởng số 06/2022/QH15 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành đến 
các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân 
trên địa bàn các tỉnh trong Cụm 
thi đua. 

Phát biểu tại Hội nghị, theo 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bình 
Định Bùi Hoàng Linh, một trong 
những giải pháp cần thực hiện là 
kịp thời khen thưởng các tập thể, 

(BĐ) - Đây là nội dung chính 
tại Kế hoạch tổ chức hoạt động 
Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 
năm 2022 của Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Từ ngày 17.10 - 18.11, MTTQ 
các cấp và các tổ chức thành viên 
tổ chức các hình thức vận động 
hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo hiệu 
quả. Trong đó, tập trung triển 
khai thực hiện Kế hoạch phối hợp 
số 15/KHPH-MTTQ-CTXH ngày 
16.5.2022 giữa Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với 
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 
về phân công nhận giúp đỡ, hỗ 
trợ hộ nghèo thoát nghèo bền 
vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2022 - 2024. 

Đồng thời, chú trọng tuyên 
truyền, vận động các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhất 

là các công ty, DN, doanh nhân 
trong và ngoài tỉnh tham gia ủng 
hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp 
và thực hiện các chương trình 
an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, 
nhằm tạo thêm nguồn lực giúp 
đỡ người nghèo, hộ nghèo, cộng 
đồng nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
nhất là người nghèo ở các xã đặc 
biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, 
vùng bị ảnh hưởng thiên tai, hộ 
nghèo có thành viên là người có 
công cách mạng. 

Mặt khác, phát động ủng hộ 
xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ 
nghèo năm 2022 và những năm 
tiếp theo; xây dựng, nhân rộng 
các mô hình tốt, cách làm hay về 
giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, hộ 
nghèo, cộng đồng nghèo và tham 
gia thực hiện có hiệu quả công tác  

giảm nghèo...
MTTQ các cấp tiếp tục tuyên 

truyền nội dung, ý nghĩa, kết quả 
vận động, hỗ trợ người nghèo 
trong thời gian qua và mục đích 
ý nghĩa của Tháng cao điểm 
“Vì người nghèo” năm 2022; 
phối hợp biểu dương gia đình 
nghèo, cộng đồng nghèo đã vươn 
lên thoát nghèo bền vững và các 
địa phương có nhiều cố gắng 
trong việc phấn đấu hoàn thành 
chương trình xây dựng nhà Đại 
đoàn kết, nhà Tình thương, nhà 
Nhân ái cho hộ nghèo, hộ khó 
khăn về nhà ở; tôn vinh sự hỗ 
trợ, giúp đỡ thiết thực của các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN, 
doanh nhân, cá nhân đối với 
người nghèo, hộ nghèo, cộng 
đồng nghèo.                           

                                           N.M

Tổ chức hiệu quả các hình thức vận động, giúp đỡ 
hộ nghèo trong Tháng cao điểm  

THỦ TỤC “ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI:

Đề xuất thí điểm 
phương án đơn
giản hóa, cắt giảm 
thành phần hồ sơ 

(BĐ) - UBND tỉnh đã có văn 
bản đề nghị Bộ Tư pháp xem 
xét, cho phép tỉnh Bình Định 
thực hiện thí điểm phương án 
đơn giản hóa, cắt giảm thành 
phần hồ sơ thủ tục hành chính 
(TTHC) “Đăng ký hoạt động 
Văn phòng Thừa phát lại” 
trong thời gian 3 năm. Sau khi 
kết thúc thời gian thí điểm, 
UBND tỉnh sẽ tiến hành tổng 
kết, đánh giá và báo cáo Bộ Tư 
pháp xem xét cụ thể hơn về 
tính khả thi, hiệu quả của việc 
tổ chức thực hiện phương án 
đơn giản hóa.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo 
của UBND tỉnh, Sở Tư pháp 
đã tiến hành quy trình đánh 
giá, rà soát và tham mưu, đề 
xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê 
duyệt Quyết định số 2608/QĐ-
UBND ngày 16.8.2022 thông 
qua phương án đơn giản hóa 
TTHC, cắt giảm thành phần 
hồ sơ “Giấy tờ chứng minh đủ 
điều kiện quy định tại khoản 
4 Điều 17 của Nghị định số 
08/2020/NĐ-CP” của TTHC 
“Đăng ký hoạt động Văn 
phòng Thừa phát lại” (cụ thể 
là các giấy tờ chứng minh 
thông tin về: Trụ sở của Văn 
phòng Thừa phát lại, con dấu 
và tài khoản riêng, cơ chế tài 
chính hoạt động theo nguyên 
tắc tự chủ).

Việc thực hiện phương 
án đơn giản hóa, cắt giảm bớt 
thành phần hồ sơ là cần thiết, 
giúp người dân tiết kiệm thời 
gian, chi phí thực hiện TTHC, 
góp phần nâng cao mức độ hài 
lòng của người dân về những 
nỗ lực cải cách, cải thiện chất 
lượng phục vụ hành chính của 
các cơ quan Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh.

M.LÂM

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận 
chính trị tại huyện Tuy Phước

 Ảnh: T.H 
Ngày 6.9, Trường Chính trị 

tỉnh phối hợp với Huyện ủy 
Tuy Phước tổ chức khai giảng 
lớp Trung cấp lý luận chính 
trị, hệ không tập trung, khóa 
12 (2022 - 2024) (ảnh).

Tham gia lớp học, 80 học 
viên là cán bộ, công chức, viên 
chức các cơ quan, đơn vị, xã, thị 
trấn ở huyện Tuy Phước được 

cá nhân có thành tích đột xuất, 
xuất sắc; quan tâm khen thưởng 
nhiều hơn đối với những người 
trực tiếp lao động, sản xuất, chiến 
đấu, học tập và công tác ở vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 
vùng khó khăn… Đây cũng là sự 
chủ động triển khai nguyên tắc 
khen thưởng theo Luật. 

Cũng tại Hội nghị trên, 
thượng tướng Trần Quốc Tỏ - 
Thứ trưởng Bộ CA, thành viên 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Trung ương (phụ trách Cụm thi 
đua các tỉnh Tây Nguyên và 
Duyên hải miền Trung), yêu cầu 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
các tỉnh tiếp tục quan tâm hơn 
nữa công tác tuyên truyền, quán 
triệt, chủ động nghiên cứu hướng 
dẫn Luật để chuẩn bị cho việc 
triển khai khi Luật có hiệu lực. 

“Việc khen thưởng phải 
đúng quy định, trình tự, thủ tục 
nghiêm ngặt, khách quan, dân 
chủ, công khai. Từ đó, có tác động 
tạo lan tỏa, thúc đẩy các phong 
trào thi đua đi vào chiều sâu, đạt 
hiệu quả thiết thực; biểu dương 
đúng, kịp thời động viên, khuyến 
khích những điển hình đóng góp 
tích cực”, đồng chí Trần Quốc Tỏ 
nhấn mạnh.                  HOÀI THU 

trang bị những 
kiến thức cơ bản 
và cần thiết về 
chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh; 
q u a n  đ i ể m , 
đường lối của 
Đảng, chính sách 
pháp luật của 
Nhà nước; kỹ 
năng lãnh đạo, 

quản lý; nghiệp vụ công tác 
đảng, chính quyền, đoàn thể 
và một số nội dung về khoa học 
hành chính; vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và các kỹ năng 
lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn  
công tác...        TẤN HÙNG
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Bình ĐịnhNÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Tốt nghiệp ĐH Quy Nhơn, chuyên 
ngành kế toán năm 2016, sau đó đã có 
việc làm với thu nhập tương đối khá ở 
TP Hồ Chí Minh nhưng anh Trần Minh 
Vương (SN 1991, ở khu phố Giao Hội 
2, phường Hoài Tân, TX Hoài Nhơn) 
luôn nghĩ đến niềm đam mê nuôi cá 
cảnh. Không chỉ mê chơi bình thường, 
anh Vương còn nghĩ đến việc làm chủ 
một trại cá. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh 
dành thời gian đến tham quan nhiều 
trại nuôi cá cảnh ở TP Hồ Chí Minh và 
các địa phương lân cận. Mấy năm trước, 
anh Vương quyết định trở về quê đầu 
tư nuôi cá cảnh trong hồ lót vải bạt.

Ý tưởng khởi nghiệp của anh Vương 
được ba mẹ anh ủng hộ. Ông Trần Hòa 
(65 tuổi, ba của anh Vương) chia sẻ: Tôi 
rất mừng vì con đã về chung sống với 
mình. Nghe nó trình bày tường tận chi 
tiết, thấy đó không phải là ý tưởng xốc 
nổi nên vợ chồng tôi ủng hộ. 

Giờ kể lại thì thấy mọi chuyện có 
vẻ dễ dàng, nhưng mấy năm trước khi 
thấy ông bà phá bỏ hơn 400 trụ tiêu 
đang cho thu hoạch để con lấy mặt bằng 

Để tăng cường công tác quản 
lý hoạt động giết mổ, UBND tỉnh 
tiếp tục chỉ đạo ngành nông 
nghiệp, các đơn vị liên quan và 
các địa phương hỗ trợ nhà đầu 
tư sớm đưa các cơ sở giết mổ vào 
hoạt động.

Kiểm soát an toàn 
thực phẩm từ khâu giết 
mổ

Tại TP Quy Nhơn hiện có 2 
cơ sở giết mổ động vật tập trung 
(GMĐVTT) hoạt động từ cuối 
năm 2018, đảm bảo phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng ở địa bàn TP Quy 
Nhơn và lân cận. Theo đánh giá 
của cơ quan thú y, nhờ có 2 cơ sở 
này, TP Quy Nhơn gom được 50 
hộ giết mổ nhỏ lẻ, giải quyết được 
tình trạng ô nhiễm môi trường 
trong khu dân cư; 80% lượng 
thịt bày bán trên địa bàn đều có 
nguồn gốc từ đây, nhờ đó tăng độ 
tin cậy cho người tiêu dùng do 
sản phẩm được kiểm dịch đúng 
quy định. 

Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu 
về đảm bảo an toàn thực phẩm 
từ sản phẩm có nguồn gốc động 
vật; đồng thời đảm bảo kế hoạch 
mỗi địa phương có một cơ sở 
GMĐVTT đúng quy định, Sở 
NN&PTNT tham mưu UBND 
tỉnh ban hành chính sách khuyến 
khích xây dựng cơ sở GMĐVTT 
2021 - 2025 với nhiều cơ chế hỗ 
trợ đặc thù, đồng thời nhấn mạnh 
đến năm 2023 địa phương nào 
không kêu gọi được nhà đầu tư 

l UBND huyện Tuy Phước vừa phê 
duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy 
sấy lúa tại HTXNN 1 Phước Sơn. Theo đó, 
công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ 
đồng, được xây dựng trên khu đất rộng gần 
330 m2, lò sấy  có khả năng sấy 50 tấn/mẻ. 
Ngân sách huyện sẽ hỗ trợ 50%, phần còn 
lại do xã Phước Sơn và HTXNN Phước Sơn 1 
và các nguồn hợp pháp khác cân đối. Thời 
gian thực hiện dự án  2 năm (2022 - 2023).

XUÂN VINH
l Chiều 6.9, Trung ương Hội Nông 

dân Việt Nam đã họp báo về Hội nghị biểu 
dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 
toàn quốc lần VI và Diễn đàn Nông dân 
Quốc gia lần VII. Theo đó, cả 2 sự kiện này sẽ 
diễn ra trong 2 ngày 12 - 13.9 tại TP Hà Nội. 
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững được phát động từ 
năm 1989, đến nay đã phát triển rộng khắp 
trong cả nước, thu hút đông đảo nông dân 
tham gia; Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần 
thứ VII là sự kiện thường niên do Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam giao cho Báo Nông 
thôn ngày nay chủ trì, tổ chức thực hiện, năm 
nay chủ đề của Diễn đàn là “Người nông dân 
chuyên nghiệp”. (Theo Dân Việt)

Nuôi cá cảnh trong hồ lót vải bạt

Một khu hồ nuôi cá cảnh của anh Vương. Ảnh: D.B.S

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT TẬP TRUNG:

Đảm bảo an toàn thực phẩm, 
hạn chế ô nhiễm môi trường

Thời gian qua, công tác quản lý hoạt động giết mổ động vật 
tập trung đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo và ban hành 
cơ chế đặc thù, nhằm thu hút DN đầu tư xây dựng cơ sở giết 
mổ động vật tập trung, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

phải tự xây dựng cơ sở GMĐVTT.
Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, 

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y (Sở NN&PTNT), việc 
đầu tư xây dựng cơ sở GMĐVTT 
nhằm tăng cường quản lý hoạt 
động giết mổ trên địa bàn, đáp 
ứng ngày càng tốt hơn các điều 
kiện an toàn thực phẩm, đồng 
thời giải quyết được tình trạng 
ô nhiễm môi trường, kiểm soát 
nguy cơ lây lan dịch bệnh từ hoạt 
động giết mổ. Tổng hợp các vấn 
đề trên sẽ tạo nên nền tảng quan 
trọng để phát triển chăn nuôi 
theo hướng bền vững. Hiện Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y chủ động 
phối hợp hỗ trợ chính quyền địa 
phương và chủ đầu tư trong công 
tác tổ chức, quản lý hoạt động 
giết mổ; kiểm tra, thẩm định kỹ 
thuật các dây chuyền giết mổ 
trước khi cơ sở đi vào hoạt động. 
Đồng thời, tổ chức tập huấn bồi 
dưỡng chuyên môn về quy trình 
kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ 
sinh thú y; thành lập tổ thanh, 
kiểm tra tiến hành kiểm tra, giám 
sát thực hiện các quy định về yêu 
cầu vệ sinh thú y và xử lý các 
trường hợp vi phạm. 

Mỗi địa phương xây dựng 
một cơ sở giết mổ

Thực hiện chỉ đạo của UBND 
tỉnh, các địa phương khẩn trương 
xây dựng kế hoạch, thu hút nhà 
đầu tư xây dựng cơ sở GMĐVTT. 
Tại TX An Nhơn, có 2 nhà máy 
GMĐVTT dự kiến chính thức 

hoạt động đầu tháng 10.2022. 
Theo đó, Nhà máy GMĐVTT của 
Công ty CP Chăn nuôi CP Việt 
Nam tại Bình Định (Khu công 
nghiệp Nhơn Hòa) rộng 10.000 
m2, đủ năng lực giết mổ 1.000 
con/ngày đêm, chế biến chuỗi 
sản phẩm của DN theo quy trình 
khép kín. Nhà máy GMĐVTT tại 
Nhơn An do Công ty TNHH Sản 
xuất chế biến thực phẩm Quy 
Nhơn đầu tư xây dựng là nơi tập 
trung các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên 
địa bàn TX An Nhơn, các xã khu 
Đông Tuy Phước và khu Đông 
Phù Cát. Nhà máy được xây 
dựng với quy mô 2 ha tại thôn 
Tân Dương, xã Nhơn An với 2 
giai đoạn đầu tư: Giai đoạn 1 
xây dựng nhà máy giết mổ với 

công suất 500 con/ngày đêm; 
giai đoạn 2 lắp đặt dây chuyền 
chế biến thực phẩm đông lạnh 
với năng lực sản xuất 1.000 
tấn thịt đông lạnh/năm. Ở giai 
đoạn đầu, nhà máy là nơi sản 
xuất mới của 150 hộ hành nghề 
giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn TX 
An Nhơn, 46 hộ khác từ huyện 
Tuy Phước, những hộ hành nghề 
giết mổ nhỏ lẻ ở khu Đông Phù 
Cát nếu có nhu cầu cũng được 
khuyến khích chuyển cơ sở sản 
xuất vào đây. 

Theo ông Bùi Văn Cư, Phó 
Chủ tịch UBND TX An Nhơn, 
việc đưa vào hoạt động cơ sở 
GMĐVTT Nhơn An giúp địa 
phương giải quyết dứt điểm tình 
trạng giết mổ nhỏ lẻ trong khu 

dân cư; bước đầu đưa hoạt động 
giết mổ động vật trên địa bàn 
vào nề nếp. Hiện, TX An Nhơn 
giao Phòng Kinh tế phối hợp với 
các đơn vị liên quan xây dựng 
phương án và kế hoạch di dời, 
vận động các hộ giết mổ nhỏ lẻ 
đưa vào nhà máy hoạt động.

Tương tự, tại huyện Tây Sơn, 
hiện chính quyền các cấp tiến 
hành xây dựng kế hoạch kêu 
gọi nhà đầu tư vào lĩnh vực này. 
Ông Lê Hà An, Trưởng Phòng 
NN&PTNT huyện Tây Sơn cho 
biết, hiện UBND huyện Tây 
Sơn đã quy hoạch khu dịch vụ 
nông nghiệp, trong đó có khu 
GMĐVTT với quy mô 10 ha tại 
thôn Đồng Xiêm, xã Tây Xuân; 
trong quý III.2022, huyện có kế 
hoạch kêu gọi nhà đầu tư vào 
lĩnh vực này, nhằm đáp ứng 
được yêu cầu giết mổ tập trung, 
đảm bảo các tiêu chí vệ sinh an 
toàn thực phẩm.            THU DỊU

làm trại cá, không ít người sửng sốt. Sau 2 
lần thả nuôi thất bại, anh Vương mua về 
hơn 15.000 viên gạch táp lô dựng thành 
hồ, mỗi hồ rộng khoảng 2 m2 liền kề với 
nhau, bên trên phủ bạt che mát rồi lót bạt 
để thả nuôi. Cách làm hồ nổi như vậy vừa 
tiết kiệm chi phí, tiện lợi khi dời - chia tách 
đàn, lại vừa dễ xử lý dịch bệnh trên đàn cá.

Vừa làm vừa đúc kết từ thất bại của 
chính mình, anh Vương phát hiện ra điểm 
cốt lõi của việc nuôi cá là xử lý nguồn 
nước phù hợp với từng loại cá thả nuôi, 
tạo điều kiện lý tưởng cho vật nuôi; chọn 
cá giống đạt chất lượng cao nhất; quản 
lý, kiểm soát nhiệt độ hồ nuôi... nhờ đó 

đến năm 2019, các hồ cá cảnh của anh 
Vương phát triển ổn định và bắt đầu 
cho thu nhập. Từ năm 2020 đến nay, 
bình quân mỗi tháng anh lãi được hơn 
10 triệu đồng tiền bán cá cảnh; đặc biệt, 
đơn hàng đến từ các tỉnh như Phú Yên, 
Gia Lai, Quảng Ngãi ngày càng nhiều.

Vừa cho cá ăn, anh Vương vừa nói: 
Thức ăn và chế độ ăn cũng không kém 
phần quan trọng trong quá trình nuôi. 
Các loại cá cảnh nói chung, ăn ít nhưng 
phải cho ăn đều đặn và chia thành nhiều 
bữa nhỏ. Nên thay đổi đa dạng giữa 
thức ăn chế biến sẵn và thức ăn tươi 
sống như trùn quế để cá sinh trưởng 
và phát triển tốt hơn.

Hiện trang trại nuôi cá cảnh đã có 
gần 200 hồ nuôi với nhiều quy mô khác 
nhau, đàn cá sinh sản của anh hiện hơn 
15.000 con với 8 dòng cá chính như: Cá 
song kiếm, cánh buồm, cánh tiên, Betta, 
hạt lựu, 7 màu, lia thia. Sắp tới đây, để 
đáp ứng thị hiếu của người chơi cá cảnh, 
anh Vương sẽ nhập thêm những dòng 
cá mới như: Dumbo, cá rồng với nhiều 
màu xanh, đỏ, tím…  DIỆP BẢO SƯƠNG

Nhà máy GMĐVTT tại Nhơn An được 
Công ty TNHH Sản xuất và chế biến 
thực phẩm Quy Nhơn gấp rút hoàn 
thiện các hạng mục, dự kiến đầu 
tháng 10.2022 đưa vào hoạt động.

Ảnh: NGỌC DIỆP

Theo kế hoạch 
của UBND tỉnh, 
đến năm 2025, 
toàn tỉnh phải 
đảm bảo mỗi 
địa phương có 
1 cơ sở GMĐVTT 
đáp ứng các 
tiêu chí vệ sinh 
an toàn thực 
phẩm.  
Ảnh: NGỌC DIỆP

TIN VẮN
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Bình Định

Kỷ niệm trọng thể 
120 năm Ngày sinh 
Tổng Bí thư  
Lê Hồng Phong

“Việt Nam đã không hy sinh di sản  
cho phát triển”

Sáng 6.9, trong bài phát biểu tại Ninh 
Bình nhân kỷ niệm 50 năm Công ước về 
bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế 
giới (1972), bà Audrey Azoulay, Tổng 
giám đốc UNESCO (Tổ chức Giáo dục 
Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc) 
khẳng định Việt Nam đã rất nỗ lực 
để đảm bảo không hy sinh di sản cho  
phát triển.

Năm 1976, Việt Nam gia nhập 
UNESCO, năm 1987 tham gia Công ước 
về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên 
thế giới. Tới nay, Việt Nam có 8 di sản 
thế giới, gồm: Cố đô Huế, phố cổ Hội 
An, thánh địa Mỹ Sơn, thành Nhà Hồ, 
hoàng thành Thăng Long, Phong Nha - 
Kẻ Bàng, vịnh Hạ Long và Tràng An. 
Ngoài ra, Việt Nam có 11 khu dự trữ 
sinh quyển được UNESCO công nhận.

Ngày 5.9 khi đi thăm Tràng An, bà 
Audrey Azoulay nhận xét di sản này 
đã kết hợp thành công giữa phát triển 
kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có 
thể tôn trọng thiên nhiên. Đây chính là 
lý do vì sao UNESCO chọn Tràng An, 
cùng với ba di sản khác trên thế giới 

để thí điểm dự án về du lịch bền vững 
nhằm tăng cường lợi ích cho cộng đồng 
ở địa phương.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn 
Văn Hùng cho biết, quá trình tham gia 
Công ước, Việt Nam đã đạt nhiều bước 
tiến quan trọng về nhận thức trong việc 
bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa 
nói chung và di sản thế giới nói riêng, thể 
hiện qua hệ thống pháp luật về di sản.

Năm 2019, trước dịch Covid-19, các 
di sản thế giới ở Việt Nam đã đón trên 
18,2 triệu lượt khách đến tham quan, trải 
nghiệm, với tổng doanh thu từ vé tham 
quan, dịch vụ đạt 1.800 tỷ đồng. “Đây là 
minh chứng sống động cho việc phát huy 
giá trị của di sản, khẳng định sự đóng 
góp tích cực, hiệu quả của các di sản thế 
giới tại Việt Nam”, ông Hùng nói.

Tới nay, Việt Nam đã 5 lần đảm nhiệm 
vai trò thành viên Hội đồng Chấp hành 
UNESCO và là một trong 21 thành viên 
Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2013-
2017, đang ứng cử làm thành viên Ủy 
ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027.

                                               (Theo VNE)

Thủ tướng Phạm Minh Chính:  
Kết quả đạt được trong tháng 8 

và 8 tháng rất đáng mừng
Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 

8.2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính khẳng định, trong tháng 8, 
tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn 
biến phức tạp và xuất hiện thêm các yếu 
tố, động thái mới.

“Trong 8 tháng năm 2022, Chính phủ 
tổ chức hơn 600 cuộc họp để chỉ đạo, 
điều hành, bàn giải pháp, tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH”, 
Thủ tướng cho biết.

Nhờ đó, tình hình KT-XH đạt được 
nhiều kết quả quan trọng. Đại dịch 
Covid-19 cơ bản vẫn được kiểm soát 
trên toàn quốc; kinh tế vĩ mô ổn định, 
kiểm soát được lạm phát, đảm bảo 5 cân 
đối lớn; sản xuất công nghiệp phục hồi 
nhanh; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy 
sản ổn định và có tăng trưởng; thương 
mại, dịch vụ sôi động, phục hồi nhanh ở 
tất cả các ngành; các loại thị trường phát 
triển ổn định; tỷ lệ nợ công, nợ Chính 
phủ trên GDP giảm.

Mặc dù vậy, người đứng đầu Chính 
phủ thẳng thắn chỉ rõ, ổn định kinh tế vĩ 
mô, kiểm soát lạm phát, các cân đối lớn 
vẫn chịu sức ép lớn, tiềm ẩn nhiều yếu 
tố rủi ro; việc triển khai 3 Chương trình 
mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư 
công còn chậm; tình trạng thiếu thuốc 
điều trị, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm 
y tế ở một số bệnh viện, địa phương 
chưa được xử lý dứt điểm; dịch bệnh 
vẫn nguy cơ diễn biến phức tạp; đời 
sống một bộ phận người dân còn khó 
khăn, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số…

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên 
Chính phủ và phân tích, nhận định tình 
hình, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, 
các nhiệm vụ, công việc của tháng 9.2022 
và thời gian tới là rất lớn; yêu cầu các 
thành viên Chính phủ tập trung chỉ đạo 
thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp 
cơ bản.

Sáng 6.9, tại xã Hưng Thông, huyện 
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tổ chức 
trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh 
Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6.9.1902- 
6.9.2022).

Diễn văn Lễ kỷ niệm do ông Thái 
Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Nghệ An đọc tại Lễ kỷ niệm nhấn mạnh: 
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê 
Hồng Phong là dịp để đồng bào, đồng 
chí và chiến sĩ cả nước thể hiện lòng 
thành kính và biết ơn vô hạn đối với nhà 
lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người chiến 
sĩ kiên cường của phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế.

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tên thật 
là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 trong 
một gia đình nông dân tại làng Đông 
Thôn, tổng Thông Lãng, phủ Hưng 
Nguyên, nay là xã Hưng Thông, huyện 
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách 
mạng của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong 
đã để lại nhiều bài học sâu sắc, còn vẹn 
nguyên giá trị trong sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và dân tộc hiện nay.

Đó là tinh thần kiên định phấn đấu 
vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh 
phúc của nhân dân, sẵn sàng đặt lợi ích 
của Đảng, của nhân dân lên trên hết và 
trước hết; gắn bó mật thiết với nhân 
dân, lấy lợi ích của nhân dân làm mục 
đích, tiêu chuẩn, thước đo kiểm nghiệm 
tính đúng đắn của hành động; không 
ngừng học tập, rèn luyện mọi mặt để 
hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được 
giao; kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với tinh thần 
quốc tế vô sản trong sáng; nêu cao chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên 
cường, bất khuất trước kẻ thù…

Tinh thần, bản lĩnh, phẩm chất người 
cộng sản của Tổng Bí thư Lê Hồng 
Phong là tài sản vô giá của Đảng và cách 
mạng Việt Nam; là tấm gương sáng cho 
cán bộ, đảng viên và nhân dân, các thế 
hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

(Theo VGP, Lao Động)

Trong báo cáo của Cục Hàng không 
gửi Bộ GTVT về rà soát hồ sơ Quy hoạch 
tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng 
không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo chỉ 
đạo của Chính phủ, đơn vị này kiến nghị 
cập nhật nội dung Nghiên cứu, khảo sát, 
đánh giá khả năng quy hoạch, xây dựng 
cảng hàng không tại một số sân bay quân 
sự (Thành Sơn, Biên Hòa...) trong trường 
hợp đủ điều kiện vào dự thảo quy hoạch.

Theo Cục Hàng không, qua rà soát 
công suất các sân bay có khả năng tăng 
trưởng đột biến về nhu cầu vận tải, đơn 
vị này đề xuất đến năm 2030 sân bay Cát 
Bi (Hải Phòng) điều chỉnh từ công suất 8 
triệu hành khách mỗi năm thành 13 triệu, 
sân bay Chu Lai từ 5 thành 10 triệu khách.

Đến năm 2050, sân bay Vân Đồn được 
điều chỉnh công suất từ 12 triệu hành 
khách mỗi năm thành 20 triệu, sân bay 
Chu Lai từ 28 thành 30 triệu khách.

Cục Hàng không cũng bổ sung vào 
quy hoạch nghiên cứu đường cất hạ cánh 
số 3 tại sân bay Cam Ranh vào thời kỳ 
2021 - 2030 để đáp ứng yêu cầu phát triển 

của tỉnh Khánh Hòa.
Cuối năm 2021, Bộ GTVT trình Chính 

phủ dự thảo quy hoạch mạng cảng hàng 
không toàn quốc, giai đoạn 2021 - 2030 
có 28 cảng bao gồm: 14 cảng quốc tế (Vân 
Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú 
Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên 
Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần 
Thơ và Phú Quốc).

14 cảng quốc nội gồm: Lai Châu, Điện 
Biên, Sa Pa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, 
Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, 
Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo.

Vị trí quy hoạch Cảng hàng không 
quốc tế Hải Phòng là tại huyện Tiên Lãng.

Đến năm 2050, Bộ GTVT kiến nghị 
hình thành 31 cảng hàng không, trong đó 
gồm 14 cảng quốc tế, trong đó xây mới 
sân bay Hải Phòng thay thế Cát Bi; 17 
cảng quốc nội gồm xây mới sân bay Cao 
Bằng và sân bay thứ hai phía Đông Nam 
thủ đô Hà Nội.

Sau khi nghiên cứu tờ trình, Chính 
phủ tiếp tục yêu cầu Bộ GTVT rà soát, 
nghiên cứu tiếp thu giải trình các ý kiến 
của Chính phủ.               (Theo Vietnamnet)

Đề xuất thêm 2 sân bay phục vụ dân sự 
trong quy hoạch cảng hàng không

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.                                         Ảnh: VGP

Các bộ, ngành cần tiếp tục thực hiện 
đồng bộ, tổng thể, toàn diện và hiệu 
quả các chủ trương, chính sách, nghị 
quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ; tuyệt đối không được chủ 
quan, lơ là; bám sát tình hình để ứng 
phó kịp thời.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tập trung 
thực hiện tốt 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 
đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết 
không, gồm: Ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân 
đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phục 
hồi nhanh và phát triển bền vững; ổn 
định các loại thị trường, giá cả hàng 
hóa, dịch vụ; ổn định và nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần của nhân dân; 
ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội. Tăng cường nắm tình hình, 
phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, 
hiệu quả; tăng cường bảo đảm an sinh 
xã hội và công tác y tế, nhất là y tế 
cơ sở, y tế dự phòng, tiêm phòng vắc 
xin Covid-19; tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, nhất là trong hệ thống hành 
chính nhà nước. Đẩy mạnh sản xuất 
kinh doanh, phát triển DN và tạo công 
ăn việc làm; đẩy mạnh giải ngân vốn 
đầu tư, nhất là đầu tư công và công tác 
quy hoạch; tiết kiệm triệt để, giảm mọi 
khoản chi tiêu không cần thiết; không 
điều hành giật cục, chuyển trạng thái 
đột ngột mà phải luôn chủ động, linh 
hoạt, sáng tạo, khoa học, hiệu quả và 
chắc chắn.

(Theo QĐND)
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

 Ngày 5.9, Bộ Ngoại giao Nga 
thông báo bổ sung 25 công dân Mỹ vào 
danh sách cấm nhập cảnh vô thời hạn, 
đáp trả việc Washington gia tăng trừng 
phạt Moskva.

 Thủ tướng Fumio Kishida cho 
biết Nhật Bản sẽ rút ngắn thời gian cách 
ly đối với những người mắc Covid-19 từ 
10 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày.

 Theo Reuters, ngày 5.9, Tổ chức 
khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng 
đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn 
công gần lối vào của Đại sứ quán Nga ở 
Kabul khiến ít nhất 6 người thiệt mạng 
và 11 người khác bị thương.

 Thống kê cho thấy trong kỳ nghỉ 
cuối tuần nhân dịp ngày lễ Lao động 
tại Mỹ, đã xảy ra hàng chục vụ bạo lực 
liên quan đến súng đạn, khiến 15 người 
thiệt mạng.

(Theo TTXVN)

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích chính châu Âu 
gây ra khủng hoảng năng lượng

AFP đưa tin, ngày 6.9, Tổng thống 
Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên 
tiếng chỉ trích chính việc phương Tây 
áp đặt trừng phạt nhằm vào Nga mới 
dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng 
châu Âu hiện nay.

Tổng thống Erdogan duy trì mối 
quan hệ tốt đẹp với người đồng cấp 
Nga Vladimir Putin, trong khi cố gắng 
duy trì thái độ trung lập đối với cuộc 
xung đột ở Ukraine và hỗ trợ Kiev các 
loại vũ khí và máy bay không người lái 
chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trả lời báo giới, ông Erdogan nêu 
rõ: “Thái độ của châu Âu đối với Ngài 
Putin, các lệnh trừng phạt, đã khiến 
Ngài Putin - dù muốn hay không - phải 
tuyên bố: “Nếu bạn làm điều này tôi sẽ 
đáp trả tương xứng. Ông ấy đang áp 
dụng mọi biện pháp và vũ khí. Thật 
đáng tiếc, khí đốt tự nhiên là một trong 
số đó”.

Tổng thống Erdogan hy vọng Thổ 
Nhĩ Kỳ sẽ không trải qua tình trạng 
thiếu hụt năng lượng trong năm nay, 
căn cứ vào cam kết dần chuyển sang 
thanh toán mặt hàng nhập khẩu từ Nga 

bằng đồng ruble tại hội nghị thượng 
đỉnh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Sochi 
hồi đầu tháng này.

Giới phân tích nhận định thỏa thuận 

này sẽ đảm bảo Nga tiếp tục cung cấp 
khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đường 
ống khí đốt TurkStream qua Biển Đen.

(Theo TTXVN)

Hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 ở Lubmin, Đức.                                                                     Ảnh: Reuters

Ngày 5.9, người đứng đầu Văn 
phòng điều phối các vấn đề nhân đạo 
của LHQ (OCHA) Martin Griffiths đã 
cảnh báo rằng Somalia, quốc gia bị hạn 
hán tàn phá, đang trên bờ vực của nạn 
đói và không còn nhiều thời gian để cứu 
trợ người dân của nước này.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô 
Mogadishu của Somalia, ông Martin 
Griffiths phát biểu: “Nạn đói đang cận 
kề và chúng tôi đã nhận được cảnh báo 
cuối cùng”.

Theo ông, một báo cáo về vấn đề 
thực phẩm và dinh dưỡng sẽ được công 
bố vào ngày 5.9 cho thấy dấu hiệu cụ thể 
rằng nạn đói sẽ tấn công các khu vực 
Baidoa và Burhakaba ở khu vực Nam 
Trung bộ của Somalia trong khoảng thời 
gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.

Ông Griffiths nhấn mạnh rằng tình 
hình ở Somalia hiện tại còn tồi tệ hơn 
năm 2011, với 260 nghìn người chịu đói 
và hơn một nửa trong số đó là trẻ em 
dưới 6 tuổi.

(Theo Vietnam+)

LHQ cảnh báo 
Somalia đang trên 
bờ vực của nạn đói

Người dân xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ 
tại trại tị nạn ở Baidoa, Somalia.      Ảnh: AFP/TTXVN

Lý do Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột với Nga
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal 

thừa nhận Nga có lợi thế về thời gian, 
do đó Kiev muốn chấm dứt cuộc xung 
đột hiện nay càng sớm càng tốt.

“Chúng tôi hiểu rằng thời gian đứng 
về phía Nga, vì thế chúng tôi cùng với 
các đồng minh và đối tác sẽ cố gắng hết 
sức để chấm dứt cuộc chiến này càng 
sớm càng tốt”, Thủ tướng Ukraine Denys 
Shmyhal phát biểu với Bloomberg TV 
trong một cuộc phỏng vấn ở Brussels.

Theo ông Shmyhal, Nga muốn kéo 
dài cuộc chiến và điều này là thách 
thức đối với Ukraine. Ông cho biết, 
Ukraine đang giành được một số thành 
công quân sự ở các khu vực miền Nam 

Cảnh đổ nát do chiến sự ở Ukraine.          Ảnh: EPA-EFE

cũng như miền Bắc, nhưng không tiết lộ  
chi tiết.

Thủ tướng Shmyhal bày tỏ hy vọng 
Ukraine có thể giải phóng tất cả các 

vùng lãnh thổ trong đường biên giới 
được quốc tế công nhận, bao gồm  
cả Crimea.

Hôm 4.9, Viện Nghiên cứu Chiến 
tranh cho biết, quân đội Ukraine đã đạt 
được “tiến bộ có thể kiểm chứng” trong 
cuộc phản công, tiến quân theo nhiều 
hướng và giữ được lãnh thổ ở phía Đông 
và phía Nam.

Với khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine 
hiện do quân đội Nga kiểm soát, Kiev 
đang tích cực sử dụng vũ khí chính xác 
cao do phương Tây cung cấp để nhắm 
vào các sở chỉ huy, kho đạn và hậu cần 
quân sự của Nga ở phía sau chiến tuyến.

(Theo VOV.VN)

Ngày 5.9, tờ Dawn, báo tiếng Anh 
lâu đời nhất tại Pakistan, mô tả đợt mưa 
lũ đang khiến 1/3 Pakistan chìm trong 
nước là thảm kịch chỉ vừa mới bắt đầu.

Cho đến nay, những vùng đất rộng 
lớn ở Pakistan đã trở thành mồ chôn cây 
trồng, nhà cửa và hàng trăm nghìn gia 
súc, trong khi số người chết do đợt lũ 
lụt hiện nay đã vượt quá 1.300 người. 
Gần 900 cơ sở y tế bị hư hại, trong đó 
có 180 cơ sở bị phá hủy hoàn toàn, 
theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO).

Với tình trạng nước ngập khắp mọi 
nơi, các bệnh liên quan đến đường 
tiêu hóa cũng như nhiễm trùng da đã 
xuất hiện tràn lan. Theo Chính phủ 
Pakistan, chỉ trong tháng 8 vừa qua, 
gần 200 nghìn ca tiêu chảy cấp và kiết 
lỵ đã được ghi nhận ở trẻ em tại các 
vùng lũ lụt.

Lũ lụt khiến 1/3 Pakistan chìm trong nước, 
1.300 người chết

Người dân di chuyển đồ đạc trên một chiếc bàn 
lật ngược giữa dòng nước lũ tại TP Dera Allah Yar, 
Pakistan ngày 5.9.                                         Ảnh: REUTERS

Trung Quốc chạy đua 
cứu hộ vụ động đất 
khiến 65 người  
thiệt mạng

Trung Quốc đang dốc toàn lực cho 
công tác cứu hộ vụ động đất khiến 65 
người thiệt mạng, 16 người mất tích và 
hơn 250 trường hợp khác bị thương.

Thông tin từ Tân Hoa xã cho hay trận 
động đất mạnh 6,8 độ richter đã làm 
rung chuyển huyện Lude, thuộc tỉnh Tứ 
Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vào lúc 
12 giờ 52 phút ngày 5.9 (giờ Bắc Kinh).

Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó 
khẩn cấp và điều động nhiều nhân viên 
cứu hộ đến các khu vực chịu ảnh hưởng 
của trận động đất.

Tính đến 18 giờ chiều 5.9, tỉnh Tứ 
Xuyên đã triển khai hơn 6.500 nhân 
viên cứu hộ, 4 trực thăng và 2 máy bay 
không người lái đến nơi bị trận động 
đất tàn phá. Đội cứu hộ đã giải cứu 
được hơn 30 người bị mắc kẹt dưới 
đống đổ nát.

Trong bối cảnh đó, nhà chức trách 
Trung Quốc đã chi 100 triệu nhân dân 
tệ (14,5 triệu USD) hỗ trợ khẩn cấp cho 
các nạn nhân. Ngoài ra, chính quyền còn 
phát khoảng 3.000 lều và 10.000 giường 
gấp cho những người sơ tán.

(Theo NLĐO)

Do sẽ mất nhiều thời gian để sửa 
chữa và phục hồi các cơ sở y tế bị hư 
hại, Pakistan đang đối mặt với một thảm 
họa nhân đạo và một cuộc khủng hoảng 
y tế chết người.

(Theo TTO)


