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Ngày 10.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tiếp tục 

thực hiện các giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc phù hợp thực tiễn là yêu cầu quan trọng đặt ra từ hội nghị.

Tiếp tục phát huy sức mạnh 

Tại Hội nghị, 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 23 trên địa bàn tỉnh được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.                                                                                                                        Ảnh: H.THU

Huyện Tây Sơn đang tìm cách phát triển các vùng 
chuyên canh rau, cây ăn quả, qua đó phát huy thế 
mạnh du lịch cộng đồng. Tạo hướng đi bền vững 
và sớm đưa ngành nông nghiệp, du lịch phát triển 
tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

TÂY SƠN PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG CHUYÊN CANH RAU, CÂY ĂN QUẢ GẮN VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG:

Tạo động lực, giúp dân 
sớm hưởng lợi

Tạo sức mạnh cộng hưởng 
từ làm theo Bác 

Chuyện về thuyết minh viên 
bảo tàng

Tháo gỡ vướng mắc cho HTX,  
Quỹ tín dụng nhân dân
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ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Quản lý chặt chẽ lĩnh vực đất đai, tài nguyên 
khoáng sản, bảo vệ môi trường

Tranh luận về dự án Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng

u2&3



2 THỜI SỰ THỨ SÁU, 11.11.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định     3THỨ SÁU, 11.11.2022 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Quản lý chặt chẽ lĩnh vực đất đai, tài nguyên 
khoáng sản, bảo vệ môi trường 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.           Ảnh: NGỌC 
NHUẬN

(BĐ) - Đây là chỉ đạo của Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
tại buổi làm việc với lãnh đạo 
Sở TN&MT về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 
2022 và triển khai nhiệm vụ thời 
gian tới vào chiều 10.11. Dự buổi 
làm việc còn có đại diện các sở, 
ngành, hội, đoàn thể tỉnh.

Theo Sở TN&MT, 10 tháng 
qua, ngành TN&MT đã tham 
mưu trình UBND tỉnh ban 
hành 11 quyết định phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
của cấp huyện; kế hoạch sử dụng 
đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Bình 
Định; danh mục công trình, dự 
án nhà nước thu hồi đất để phát 
triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, 
công cộng và danh mục công 
trình, dự án có sử dụng dưới  
10 ha đất lúa, dưới 20 ha đất rừng 
phòng hộ, dưới 20 ha đất rừng 
đặc dụng năm 2023; quy định 
về vận chuyển và xử lý chất thải 
y tế trên địa bàn tỉnh; quy định 
ủy quyền cho UBND cấp huyện 
phê duyệt hệ số điều chỉnh giá 
đất và giá đất cụ thể tái định cư 
năm 2023 phục vụ bồi thường, 
giải phóng mặt bằng trên địa bàn 
tỉnh; quy định về quản lý, bảo vệ 
hành lang bảo vệ bờ biển trên địa 
bàn tỉnh; kế hoạch quản lý chất 
lượng môi trường không khí tỉnh 
Bình Định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm 
việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn yêu cầu Sở TN&MT 
phải tập trung hai lĩnh vực lớn. 
Đó là công tác bảo vệ môi trường 
phải được cải thiện rõ rệt; quản 
lý đất đai, tài nguyên, khoáng 
sản phải làm chặt tay hơn.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
chỉ đạo Sở TN&MT rà soát lại 
các phương án quản lý, thu gom 
rác thải, nước thải để phối hợp 
với Sở KH&ĐT, Sở Tài chính tính 
toán giải pháp đầu tư trước mắt 
và lâu dài, hướng dẫn các huyện 
đầu tư phương tiện chuyên dụng 
thu gom rác thải, xây dựng các 
bãi xử lý rác thải đạt chuẩn, 
hạn chế việc chôn lấp chất thải 
như hiện nay. Xử lý tình trạng 
gây ô nhiễm môi trường tại các 
khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, yêu cầu các DN lắp đặt 
hệ thống camera giám sát chất 
lượng môi trường; xây dựng các 
chương trình truyền thông nâng 
cao nhận thức cộng đồng trong 
công tác bảo vệ môi trường. Đối 
với các hệ sinh thái rừng, đầm, 
ao, hồ cần phải được bảo tồn, 
không được tác động đến các 
hệ sinh thái này, phải tính toán 
đến vấn đề quản lý, bảo vệ môi 
trường gắn với bảo tồn các hệ 
sinh thái…

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 

yêu cầu Sở TN&MT phối hợp 
các sở, ngành liên quan bàn bạc, 
thảo luận đề xuất với UBND tỉnh 
hai phương án thu gom rác thải 
sinh hoạt tăng qua các năm theo 
phương án 2 (mức tăng trung 
bình) và phương án 3 (mức tăng 
cao) để UBND tỉnh tổ chức Hội 
nghị trực tuyến toàn tỉnh về 
công tác bảo vệ môi trường vào  
tuần tới.

Đối với công tác quản lý đất 
đai, tài nguyên khoáng sản, Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
chỉ đạo Sở TN&MT phải rà soát 
thật kỹ theo nhu cầu thực tế để 
cấp phép sử dụng, khai thác 
hợp lý; chú trọng quản lý từ xa 
hoạt động khai thác khoáng sản 
bằng hệ thống camera, cân điện 
tử để giám sát, kiểm tra, xử phạt 
nghiêm các trường hợp vi phạm 
trong hoạt động khai thác tài 
nguyên, khoáng sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn cũng yêu cầu Sở 
NN&PTNT phối hợp Sở TN&MT 
rà soát lại việc thực hiện tiêu chí 
môi trường trong xây dựng nông 
thôn mới, nông thôn mới nâng 
cao của các địa phương đã đạt 
chuẩn. Nếu địa phương nào 
không duy trì tốt việc thực hiện 
tiêu chí môi trường thì đề nghị 
xóa danh hiệu đạt chuẩn nông 
thôn mới…   NGỌC NHUẬN

Tranh luận về dự án Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng

(BĐ) - Tiếp tục chương 
trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
khóa XV, chiều 10.11, đại biểu 
(ĐB) Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn 
ĐBQH đơn vị Bình Định) đã 
tham gia tranh luận về dự án 
Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng (NTD) (sửa đổi).

Trước các ý kiến cho rằng 
quyền lợi của NTD bị thiệt hại 
là do các tổ chức kinh doanh 
sản phẩm, dịch vụ gây ra, ĐB 
Cảnh bàn về trường hợp chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ bị ảnh 
hưởng do NTD khác gây ra. Ví 
dụ, một NTD có hành vi, lời 
nói, ăn mặc, sử dụng thiết bị 
cá nhân, đem theo vật nuôi… 
không phù hợp với thuần 
phong mỹ tục, không gian, 
thời gian, không đảm bảo an 

toàn, làm ảnh hưởng đến quyền 
lợi của NTD khác. ĐB Cảnh đề 
nghị bổ sung quy định cấm 
lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi 
của NTD để xâm phạm quyền 
lợi hợp pháp của NTD khác; 
NTD có quyền yêu cầu tổ chức 
kinh doanh dừng các hành vi 
ảnh hưởng đến quyền lợi hợp 
pháp của mình; tổ chức kinh 
doanh có quyền dừng hoặc từ 
chối cung cấp dịch vụ, hàng 
hóa nếu NTD vi phạm pháp 
luật liên quan đến tổ chức kinh 
doanh hoặc vi phạm quyền lợi 
hợp pháp của NTD khác. 

Đối với nội dung về thu 
hồi hàng hóa bị “khuyết tật”, 
Việt Nam đang có 2 loại: Hàng 
mới, hàng đã sử dụng. Nhưng, 
ở nước ngoài, có thêm một loại 

hàng, tạm gọi là “hàng được 
làm mới”, gồm hàng bị lỗi nhỏ, 
hàng trưng bày, hàng khách 
mới mua đã trả lại được nhà 
sản xuất, nhà cung cấp chỉnh 
sửa, làm mới, vẫn đảm bảo tiêu 
chuẩn xuất xưởng, được phép 
cung cấp ra thị trường. Với loại 
hàng này, người mua dễ bị thiệt 
hại về giá, chế độ bảo hành nếu 
phải trả giá như hàng mới và 
người bán cũng dễ mất uy tín, 
nếu đã bán giảm giá mà người 
mua hiểu nhầm là hàng đã qua 
sử dụng. Cần có quy định về 
loại hàng hóa này. 

Đề nghị bổ sung vào  
khoản 6, Điều 4 nguyên tắc 
ngôn ngữ sử dụng chính là 
tiếng Việt để bảo vệ quyền lợi 
NTD Việt.           NGUYỄN MUỘI

Tập trung chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam 
(BĐ) - Ngày 10.11, tại UBND 

huyện Tây Sơn, UBND tỉnh tổ 
chức họp kiểm tra tình hình 
thực hiện công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng (GPMB) 
và tái định cư dự án đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông, 
giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt 
dự án). Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc 
họp có lãnh đạo các sở, ngành, 
địa phương, Ban Quản lý dự án 
(QLDA) 85 và 2 (Bộ GTVT). 

Theo báo cáo của các địa 
phương và Sở GTVT, về công tác 
kiểm kê đất đai, các địa phương 
đã kiểm kê được 10.744/10.784 
hộ ảnh hưởng (đạt 99,6%); xác 
nhận nguồn gốc đất đai được 
9.988/10.744 hộ ảnh hưởng (đạt 
94%); 8/8 địa phương đã phê 
duyệt phương án bồi thường, 

GPMB với 111 đợt cho 5.011 hộ, 
tổ chức bị ảnh hưởng với số tiền 
960 tỷ đồng. Đến nay, 8/8 địa 
phương đã chi trả đền bù được 
507,1 tỷ đồng, đạt 65,8% vốn đã 
cấp. Có 4 địa phương: Hoài Ân, 
Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn đã chi 
trả đền bù đạt trên 84%.

Tại cuộc họp, các sở, ban, 
ngành và địa phương kiến nghị: 
Đề nghị Ban QLDA 85 khẩn 
trương thỏa thuận phương án 
bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các 
địa phương để đáp ứng tiến độ, 
cụ thể đến ngày 31.12.2022 các 
địa phương còn thiếu kinh phí 
so với kế hoạch chi trả là 1.257,9 
tỷ đồng. Trong đó, đến ngày 
15.11.2022, còn thiếu kinh phí 
so với kế hoạch chi trả là 683,2 
tỷ đồng. Chủ đầu tư công khai 
hướng tuyến, sơ đồ tuyến tại các 
địa bàn cấp xã có tuyến đường 

cao tốc đi qua. Sớm bàn giao mốc 
giới mỏ vật liệu, bãi thải, trạm 
dừng nghỉ để địa phương tổng 
hợp, đăng ký vào Kế hoạch sử 
dụng đất theo quy định... Tính 
toán kinh phí bảo trì, hoàn trả các 
tuyến đường của địa phương bị 
ảnh hưởng trong quá trình phục 
vụ thi công dự án.

Kết luận tại cuộc họp, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng đánh giá cao nỗ lực 
của các địa phương trong việc 
thực hiện GPMB, di dời hạ tầng, 
triển khai khu tái định cư… Tuy 
nhiên, một số khối lượng công 
việc chưa đạt yêu cầu như: 
Phương án giá trị bồi thường, hỗ 
trợ và chi phí do GPMB để xây 
dựng dự án đi qua địa phương 
cho toàn bộ đất nông nghiệp, 
chưa có trường hợp nào triển 
khai chỉ định thầu khu cải táng, 

di dời hạ tầng so với kế hoạch 
đề ra… Do đó, các địa phương 
cần vào cuộc quyết liệt hơn 
nữa; tốc độ làm việc của các sở, 
ngành đẩy nhanh hơn để đáp 
ứng được yêu cầu tiến độ dự 
án. Mục tiêu ngày 20.11.2022, 
phê duyệt Phương án giá trị 
bồi thường, hỗ trợ và chi phí 
do GPMB để xây dựng dự án 
đi qua địa phương cho toàn bộ 
đất nông nghiệp.

Các địa phương còn kinh 
phí chưa chi trả cho các trường 
hợp bị ảnh hưởng thực hiện 
ngay, không chờ đợi cùng đợt. 
Đến ngày 30.11.2022, 100% địa 
phương xác minh toàn bộ đất 
đai và hoàn thành các thủ tục 
để chỉ định thầu thực hiện các 
khu tái định cư, khu cải táng; 
chỉ định thầu di dời hạ tầng kỹ 
thuật. Sở GTVT trình UBND 

tỉnh báo cáo Bộ GTVT việc chi 
kinh phí chi trả cho 3 dự án 
thành phần theo mốc: Ngày 
20.11.2022, ngày 31.12.2022, đáp 
ứng ít nhất 70% kinh phí chi trả 
dự kiến.

Đề nghị Ban QLDA 85 và 2 
giải ngân kinh phí theo yêu cầu 
của các địa phương trong thời 
gian tới. Chủ đầu tư cần làm 
việc với địa phương, nắm bắt 
vướng mắc, khó khăn để có ý 
kiến với các bộ, ngành tháo gỡ 
khó khăn; tăng cường nhân lực 
thực hiện công tác phối hợp với 
các địa phương thực hiện dự 
án; thỏa thuận sớm các khu cải 
táng, khu tái định cư bằng văn 
bản; bố trí kinh phí đủ trước 
ngày 20.11.2022 nếu không 
UBND tỉnh không chịu trách 
nhiệm chậm bàn giao mặt bằng. 

HẢI YẾN 

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết   toàn dân tộc
Ngày 10.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng 
kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc phù hợp thực tiễn là 
yêu cầu quan trọng đặt ra từ hội nghị.

Đầu tháng 11.2022, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ trái sang) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 
K3 (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh), trao hỗ trợ xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết cho xã Vĩnh Sơn.     Ảnh: NGUYỄN HÂN

Nhiều chuyển biến, 
đóng góp tích cực  

Theo đánh giá chung của 
Tỉnh ủy, việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW 
(NQ 23) trên địa bàn tỉnh đạt 
nhiều kết quả trên các lĩnh vực: 
Xây dựng định hướng chính 
sách tăng cường khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc; phát huy vai 
trò của chính quyền nhà nước 
trong việc thực hiện chính sách 
đại đoàn kết toàn dân tộc; mở 
rộng và đa dạng hóa các hình 
thức tập hợp nhân dân, nâng 
cao vị trí, vai trò của MTTQ 
Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội trong việc thực hiện 
đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng 
cường công tác chính trị, tư 
tưởng, nâng cao trách nhiệm 
công dân, xây dựng sự đồng 
thuận xã hội, đẩy mạnh các 
phong trào thi đua yêu nước... 

Tại hội nghị, chia sẻ về vai 
trò của MTTQ Việt Nam các 
cấp trong việc phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc để thực hiện Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”, Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ 
Sĩ Dũng cho biết, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh chủ trì, phối hợp phát 
động triển khai hiệu quả các 
cuộc vận động, phong trào thi 
đua, được các tầng lớp nhân 
dân đồng tình hưởng ứng, tạo 
sự lan tỏa rộng rãi. Nhân dân 
tích cực tham gia phong trào 
xây dựng nông thôn mới bằng 
những việc làm thiết thực, 

hiệu quả, đóng góp trên 500 tỷ 
đồng, hiến hơn 1,985 triệu m2 

đất, hơn 450 nghìn ngày công 
lao động xây dựng các dự án, 
công trình nông thôn mới… 

“Các hoạt động chăm lo, 
giúp đỡ người nghèo, người bị 
ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, 
đặc biệt là đại dịch Covid-19 
trong tỉnh tiếp tục phát huy 
hiệu quả gắn với thực hiện an 
sinh xã hội. Qua đó, đã ủng hộ 
hàng trăm tỷ đồng để giúp đỡ 
hộ nghèo, hộ chính sách khó 
khăn xây dựng nhà ở; hỗ trợ 
sinh kế, khám chữa bệnh, tặng 
học bổng cho học sinh nghèo 
vượt khó học giỏi, xây dựng các 
công trình phúc lợi xã hội…”, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
cho biết thêm.

Theo Bí thư Huyện ủy Vĩnh 
Thạnh Đinh Drin, qua 20 năm 
thực hiện NQ 23 đã tạo được 
sự chuyển biến tích cực về 
nhận thức và hành động trong 
cán bộ, đảng viên về tầm quan 
trọng của công tác vận động 
quần chúng, xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc; củng 
cố mối quan hệ mật thiết giữa 
Đảng, chính quyền và nhân 
dân; tạo sự đồng thuận, thống 
nhất hành động… Qua đó, góp 
phần thực hiện tốt hơn nhiệm 
vụ phát triển KT-XH, quốc 
phòng - an ninh, xây dựng 
huyện ngày càng vững mạnh. 

Tiếp tục quán triệt và 
triển khai sâu rộng

Theo ông Đặng Mạnh 
Cường, Phó Bí thư Thường 
trực Thành ủy Quy Nhơn, 

từ những kết quả đạt được 
và hạn chế từ thực tiễn, Ban 
Thường vụ Thành ủy rút ra 
một số kinh nghiệm và đề ra 
giải pháp trong lãnh đạo, chỉ 
đạo tiếp tục thực hiện NQ 23. 
Trong đó, trọng tâm là tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, 
quản lý của Nhà nước và tiếp 
tục thể chế hóa các quan điểm, 
đường lối, chính sách của Đảng 
về đại đoàn kết dân tộc. 

“Cần phải thực sự tôn trọng 
và tạo điều kiện, cơ hội để nhân 
dân tham gia thảo luận, góp ý 

những vấn đề quan trọng của 
đất nước và địa phương; phổ 
biến sâu rộng và thực hiện tốt 
hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ 
sở. Cấp ủy, chính quyền thường 
xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp 
thu ý kiến, giải quyết khó khăn, 
vướng mắc và yêu cầu chính 
đáng của nhân dân; tạo niềm 
tin trong nhân dân và tôn trọng 
nhân dân”, ông Cường nói.   

Thời gian đến, Tỉnh ủy xác 
định quan điểm: Xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân là 
nhiệm vụ cấp bách, thường 

xuyên và lâu dài của cả hệ 
thống chính trị; là trách nhiệm 
của mọi tổ chức, công dân trên 
địa bàn tỉnh; là nhân tố có ý 
nghĩa quyết định thành công 
trong công cuộc xây dựng và 
phát triển KT-XH, quốc phòng, 
an ninh của tỉnh. Từ đó, đề ra 7 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp để 
tiếp tục quán triệt và triển khai 
thực hiện sâu rộng NQ 23. 

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc 
Dũng yêu cầu các cấp ủy đảng, 
chính quyền, các ban, ngành, 
MTTQ và đoàn thể các cấp tiếp 
tục học tập, quán triệt, nghiên 
cứu, nâng cao nhận thức sâu 
sắc, đầy đủ và toàn diện hơn 
nữa quan điểm của Đảng về đại 
đoàn kết toàn dân tộc. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu 
cầu chính quyền các cấp tiếp 
tục cụ thể hóa, triển khai thực 
hiện có hiệu quả quan điểm 
của Đảng về đại đoàn kết toàn 
dân; tạo điều kiện thuận lợi để 
nhân dân phát huy quyền làm 
chủ, tham gia có hiệu quả vào 
quản lý nhà nước, quản lý xã 
hội; thực hiện nghiêm túc quy 

Dự hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung 
ương Phạm Tất Thắng đánh giá cao Bình Định là tỉnh đầu tiên 
trên toàn quốc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện  
NQ 23 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương. “Tỉnh ủy, các 
cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính 
trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt tốt việc thực 
hiện NQ 23. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn 
bản để cụ thể hóa NQ 23 và các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước đối với từng giai cấp, tầng lớp nhân dân phù 
hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Việc triển khai NQ 23 
của tỉnh trong thời gian qua đã mang lại kết quả nổi bật theo 
từng nhiệm vụ, giải pháp được xác định”, ông Thắng nhìn nhận. 

chế công tác dân vận, xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức có tinh thần tận tụy phục 
vụ nhân dân. Tăng cường phối 
hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ủy 
ban MTTQ Việt Nam cùng cấp 
và các tổ chức thành viên để 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước gắn với công 
tác tập hợp, đoàn kết các tầng 
lớp nhân dân thực hiện các 
cuộc vận động, các phong trào 

thi đua yêu nước, góp phần 
phát triển KT-XH địa phương 
trong thời gian đến. 

“Cần phải tiếp tục quan tâm 
xây dựng kế hoạch, biện pháp 
cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và 
triển khai, tiếp tục thực hiện 
NQ 23 và quan điểm của Đảng 
về đại đoàn kết toàn dân phù 
hợp thực tiễn địa phương, đơn 
vị”, đồng chí Hồ Quốc Dũng 
nhấn mạnh.                    HOÀI THU 

l Trung tâm Tư vấn pháp 
luật Công đoàn Bình Định 
thuộc LĐLĐ tỉnh phối hợp 
với LĐLĐ huyện Phù Cát tổ 
chức tuyên truyền pháp luật 
cho hơn 200 đoàn viên, người 
lao động tại Công ty TNHH 
nội ngoại thất Gia Hân (xã 
Cát Hanh) và Công ty TNHH 
giống gia cầm Cao Khanh (xã 
Cát Tân), ngày 9.11. Tại buổi 
tuyên truyền, đoàn viên, người 
lao động của 2 DN được giới 
thiệu, phổ biến một số quy 
định của Bộ luật Lao động, 
Luật BHXH. TRƯỜNG GIANG
l Ngày 10.11, Hội CTĐ 

tỉnh phối hợp với Hội CTĐ 
huyện Hoài Ân tổ chức bàn 
giao Nhà CTĐ cho bà Trần Thị 
Lan (SN 1948, ở  thôn Diêu 
Tường, xã Ân Tường Đông, 
huyện Hoài Ân). Bà Lan là hộ 

phụ nữ neo đơn, không có nhà 
ở, lâu nay ở tạm nhà người 
em gái. Căn nhà có diện tích 
36 m2, giá trị xây dựng trên 55 
triệu đồng; trong đó, Hội CTĐ 
tỉnh vận động hỗ trợ 30 triệu 
đồng, Hội CTĐ huyện Hoài Ân 
và chính quyền địa phương 
vận động hỗ trợ 25 triệu đồng. 

NGÂN QUỲNH 
l Tiếp nhận 198 đơn vị 

máu hiến tình nguyện đợt 2 
năm 2002 tại huyện An Lão. 
Đợt hiến máu tình nguyện do 
Ban Chỉ đạo vận động hiến 
máu tình nguyện tỉnh phối 
hợp với Ban Chỉ đạo huyện An 
Lão tổ chức sáng 10.11, với 
sự tham gia của cán bộ, công 
chức, viên chức, LLVT, hội viên, 
ĐVTN từ các cơ quan, đơn vị, 
trường học và các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện. NGỌC TÚ

TIN VẮN

Khảo sát về thực hiện Nghị quyết 
23-NQ/TW tại TX An Nhơn

(BĐ) - Chiều 10.11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung 
ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW 
của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, do đồng chí 
Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban 
Thường trực Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu - đã làm việc 
với Thị ủy An Nhơn và Đảng ủy xã Nhơn Phong về thực hiện 
Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Thị Thu Hòa, 
Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Báo cáo của Thị ủy An Nhơn đánh giá, qua triển khai 
thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, Đảng bộ thị xã đã phát huy 
truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh 
đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tăng cường 
phối hợp, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm 
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH. 

Đáng ghi nhận, qua thực hiện Nghị quyết đã xuất hiện 
nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi 
đua yêu nước. Đến nay, toàn thị xã đã xây dựng được 182 
mô hình “Dân vận khéo” thu hút trên 22.650 hội, đoàn viên 
và nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào thi 
đua yêu nước, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, đoàn 
kết và phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng 
đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW trên 
địa bàn thị xã. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả đó có được là 
nhờ Đảng bộ thị xã đã thực hiện nghị quyết một cách bài 
bản, đồng bộ, bám sát thực tiễn, góp phần củng cố khối đại 
đoàn kết toàn dân, tăng cường hơn nữa niềm tin của nhân 
dân với Đảng, chính quyền.

Cùng ngày, Đoàn đã đi khảo sát việc triển khai Nghị quyết 
23-NQ/TW tại xã Nhơn Phong. Tại đây, đồng chí Phạm Tất 
Thắng đã trao tặng 100 triệu đồng để xây dựng 2 nhà Đại 
đoàn kết và 50 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn.          NGUYỄN HÂN
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Về tiêu chuẩn trưởng, phó trưởng 
thôn, khu phố, tại khoản 5, Điều 13 
Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND, nêu 
rõ: “Tốt nghiệp THCS trở lên đối với 
thôn ở vùng đồng bằng, khu phố và 
tốt nghiệp Tiểu học trở lên đối với thôn 
đặc biệt khó khăn, thôn thuộc xã miền 
núi, vùng cao và hải đảo”.

Ngăn chặn không để 
phát sinh mới lối đi 
tự mở qua đường sắt

(BĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa 
có ý kiến giao Văn phòng Ban ATGT 
tỉnh làm đầu mối liên hệ, phối hợp với 
ngành Đường sắt tiếp tục triển khai 
thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg 
ngày 10.3.2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc đảm bảo trật tự ATGT 
đường sắt trên địa bàn tỉnh theo đúng 
quy định.

Sở GTVT và CA tỉnh phối hợp 
cùng Ban ATGT các địa phương tăng 
cường phổ biến, tuyên truyền pháp 
luật ATGT đường sắt trên địa bàn 
tỉnh. Đồng thời, phối hợp cùng Ban 
ATGT các địa phương giải tỏa hành 
lang an toàn đường sắt; ngăn chặn 
không để phát sinh mới lối đi tự mở 
qua đường sắt; chống lấn chiếm xây 
dựng trái phép trên đất hành lang an 
toàn đường sắt. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố 
có trách nhiệm chỉ đạo Ban ATGT các 
địa phương tăng cường tuyên truyền, 
vận động người dân không được tự mở 
mới lối đi băng qua đường sắt, không 
được tháo dỡ mở rộng lối đi tự mở qua 
đường sắt, không lấn chiếm xây dựng 
nhà ở, công trình trong hành lang an 
toàn đường sắt. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công 
ty CP đường sắt Nghĩa Bình, Phú 
Khánh phối  hợp  thực  h iện  nâng 
cấp  8  l ố i  đi  trên tuyến đường sắc 
Bắc - Nam (Km 1000+080, Km l0l0+500, 
Km 1023+550, Km 1033+440, Km l043+290, 
Km l057+060, Km l101+295, Km 1l09+780) 
thành đường ngang phòng vệ tự động; 
bởi các khu vực này tập trung đông 
dân cư và có nhiều phương tiện lưu 
thông phục vụ phát triển KT-XH của 
địa phương. Cùng với đó, chuyển 
đường ngang chuyên dùng biển báo 
tại Km 1089+590 (hiện do Công ty CP 504 
tổ chức cảnh giới) thành đường ngang 
có gác. 

Hằng năm, bố trí kinh phí hỗ trợ 
cho Ban ATGT tỉnh triển khai thực 
hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg để xây 
dựng hàng rào cách ly, đường gom, 
xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên 
địa bàn tỉnh theo quy định. Tổ chức 
cắm mốc lộ giới theo quy định của 
Luật Đường sắt để bàn giao cho địa 
phương thực hiện quản lý bảo vệ đất 
hành lang an toàn đường sắt. 

M.LÂM

Gửi đơn tới Báo Bình Định, người 
dân ở thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Phước 
Hòa, huyện Tuy Phước) trình bày: Vừa 
qua, xã Phước Hòa tổ chức bầu cử 
trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại 
10/10 thôn. Tuy nhiên, quá trình hiệp 
thương, giới thiệu ứng viên để đưa 
ra bầu trưởng thôn còn sai sót, không 
đúng quy định của cấp trên.

Cụ thể, tại thôn Huỳnh Giản Bắc 
có ứng viên chưa tốt nghiệp bậc 
THCS nhưng vẫn được hiệp thương, 
giới thiệu để đưa ra bầu trưởng thôn. 
Đặc biệt, ông Võ Bác Học là đảng 
viên không đủ tư cách; từng có điều 
tiếng không hay về hành vi ăn chặn 
quà trung thu của các cháu thiếu nhi. 
Ngoài ra, trong công việc và cuộc sống, 
ông Học mắc nhiều khuyết điểm khác 
nhưng vẫn được giới thiệu, đưa vào 
danh sách bầu. Điều này khiến người 
dân ở thôn Huỳnh Giản Bắc có ý kiến 
nên đến nay việc bầu cử trưởng thôn 
tại đây vẫn chưa thể tổ chức.

Liên quan việc này, theo UBND xã 
Phước Hòa, trước khi bầu trưởng thôn, 
thành viên Quân - Dân - Chính thôn 
Huỳnh Giản Bắc tổ chức hiệp thương, 
giới thiệu các ứng viên theo đúng quy 
định tại Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND 
ngày 13.12.2019 của UBND tỉnh về quy 
chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu 
phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 3 ứng 
viên được hiệp thương, giới thiệu để 
bầu trưởng thôn là người đang sinh 
hoạt tại Chi bộ thôn Huỳnh Giản Bắc, 
gồm các ông Ngô Võ Luyện, Hồ Văn 
Tạo, Nguyễn Thanh Phiêu.

Sau đó, ông Luyện vì lý do gia 
đình nên xin rút khỏi danh sách; còn 
ông Phiêu sau khi phát hiện chưa tốt 
nghiệp bậc THCS cũng tự nguyện rút. 
Trong danh sách ứng viên chỉ còn 
ông Tạo nên Quân - Dân - Chính thôn 
Huỳnh Giản Bắc tổ chức họp dân và 
nhân dân giới thiệu thêm ứng viên là 
ông Học. 

Ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ 
tịch UBND xã Phước Hòa, thông tin 

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC

XÃ PHƯỚC HÒA (TUY PHƯỚC):

Người dân “thắc mắc” 
về các ứng viên bầu trưởng thôn 

thêm: Thông tin ông Học ăn chặn quà 
trung thu và là đảng viên không đủ tư 
cách không hoàn toàn đúng như người 
dân phản ảnh. Cụ thể, năm 2020, ông 
Học là Bí thư Chi đoàn thôn Huỳnh 
Giản Bắc, khi lập danh sách tặng quà 
trung thu cho các cháu thiếu nhi do 
thiếu sót nên bị sót con của một gia 
đình; không có chuyện cố tình ăn 
chặn quà. Ngoài ra, lúc bầu cử Chi 
bộ thôn Huỳnh Giản Bắc khi ấy, ông 
Học bị bệnh nên đi mua thuốc uống, 
chứ không phải tới quán nước trước 
nhà văn hóa thôn để chơi.

Ông Vương cho rằng, đa số người 
dân thôn Huỳnh Giản Bắc đã tự giới 
thiệu ông Học để đưa vào danh sách 

UBND xã Phước Hòa cần kiểm tra, làm rõ nội dung đơn của người dân thôn Huỳnh Giản Bắc; sớm tổ 
chức bầu cử trưởng thôn để ổn định tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư.                          Ảnh: V.L

bầu trưởng thôn; sau đó lại có đơn tố 
cáo nặc danh, cho rằng người dân thôn 
Huỳnh Giản Bắc không đồng ý với ông 
Học vì ông không đủ tư cách. Ở đây 
có nhiều mâu thuẫn, cần xem xét lại 
đơn này là động cơ cá nhân hay thể 
hiện ý chí của người dân thôn Huỳnh 
Giản Bắc.

Đến nay, 9/10 thôn của Phước Hòa 
đã bầu xong trưởng thôn; còn thôn 
Huỳnh Giản Bắc có đơn thư về ứng 
viên nên chưa thể tổ chức bầu. Tới 
đây, UBND xã tổ chức họp dân thôn 
Huỳnh Giản Bắc, công khai nội dung 
đơn tố cáo nặc danh đối với ông Học 
để người dân nêu ý kiến cụ thể. 

“Địa phương sẽ xác minh, làm rõ 
việc này để sớm tổ chức cuộc bầu cử 
trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại 
Huỳnh Giản Bắc theo đúng quy định. 
Đồng thời, sẽ làm việc, có hình thức 
kiểm điểm đối với các thành viên 
Quân - Dân - Chính thôn Huỳnh Giản 
Bắc vì đã hiệp thương, giới thiệu 
người không đảm bảo tiêu chuẩn 
(ông Nguyễn Thanh Phiêu - PV) để 
đưa ra bầu trưởng thôn”, ông Vương 
cho biết thêm.                         VĂN LỰC

Ngày 28.6.2022, Báo Bình Định có 
đăng bài viết “Mong được sử dụng 
điện an toàn”, phản ánh việc hàng 
chục hộ dân ở xóm Sơn Lâm Nam 
(thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện 
Phù Cát) phải sử dụng nguồn điện 
chập chờn và thiếu an toàn do hệ 
thống trụ điện và đường dây dẫn bị 
xuống cấp. 

Sau khi tiếp nhận được thông tin, 
Công ty Điện lực Bình Định đã chỉ 
đạo Điện lực Phù Cát kiểm tra, khảo 
sát thực tế, đồng thời lên kế hoạch 
sửa chữa, nâng cấp lưới điện, đảm 
bảo cấp điện ổn định, an toàn cho 
khách hàng.

Ông Trần An Khương, Giám đốc 
Điện lực Phù Cát cho hay: Theo kết 
quả kiểm tra,  lưới điện ở đây bị 
xuống cấp và mất an toàn cho người 

sử dụng điện. Để sớm khắc phục, 
đơn vị đã phối hợp với UBND xã 
Cát Sơn tính toán phương án đầu tư 
nâng cấp, sửa chữa, lên kế hoạch, lập 
dự toán vốn, báo cáo Công ty Điện 
lực Bình Định để đề nghị Tổng Công 
ty Điện lực Miền Trung xem xét, bố 
trí vốn đầu tư. 

Từ đó, Tổng Công ty Điện lực 
Miền Trung đã bố trí vốn để nâng 
cấp, sửa chữa các hạng mục lưới điện 
gồm: 4 cột điện và đường dây trung 
thế 22 kV dài 170 m; 1 trạm biến áp 
100 kVA; 20 cột điện và đường dây hạ 
thế với chiều dài 900 m. Tổng kinh phí 
đầu tư ước tính 1,1 tỷ đồng. 

Từ đầu tháng 11.2022, Điện lực 
Phù Cát đã triển khai thi công các 
móng trụ, dựng cột điện, hệ thống 
trạm biến áp và kéo dây dẫn điện đến 

các khu vực dân cư. Theo ông Trần An 
Khương, Điện lực Phù Cát cam kết 
sẽ hoàn thành toàn bộ công trình để 
đóng điện trước tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023, đảm bảo phục vụ điện an 
toàn, ổn định cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ 
tịch UBND xã Cát Sơn, cho biết, người 
dân xóm Sơn Lâm Nam vui mừng, 
phấn khởi vì lưới điện ở địa phương 
đang được đầu tư nâng cấp, sửa chữa. 
UBND xã đang phối hợp chặt chẽ với 
Điện lực Phù Cát làm tốt công tác giải 
phóng mặt bằng để việc thi công được 
thuận lợi, sớm hoàn thành công trình.

N. QUÍ

Hoàn thành nâng cấp lưới điện ở Hội Sơn trước tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Điện lực Phù Cát thi công móng trụ để dựng cột điện. 
Ảnh: T.A.K 
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Bình Định

 Ban quản lý Vệ sinh môi trường 
và Nước sạch huyện Tuy Phước vừa tổ 
chức lắp đặt thêm 196 m đường ống phụ tải 
và đồng hồ nước sạch cho 109 hộ dân trên 
địa bàn, nâng tổng số hộ sử dụng nước 
sạch ở Tuy Phước lên 16.165 hộ. XUÂN VINH 
 Ngày 9.11, Hiệp hội hồ tiêu 

Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế về 
ngành hàng hồ tiêu Việt Nam tại TP Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là dịp để 
các nhà sản xuất hồ tiêu trao đổi kinh 
nghiệm, chia sẻ những khó khăn, đề ra 
các giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy 
phát triển ngành hồ tiêu trên thế giới. 
Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất và 
xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới. Năm 
2022 nước ta xuất khẩu ước đạt 220 nghìn 
tấn, chiếm đến 55% tổng sản lượng hồ 
tiêu trên toàn thế giới. (Theo VOV)

(BĐ) - Theo Quyết định số 3617/
QĐ-UBND ngày 4.11.2022 của UBND 
tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây 
dựng công trình Dự án phát triển 
tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định, 
tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 
2.659,96 tỷ đồng. Dự án này do Thủ 
tướng Chính phủ cấp quyết định chủ 
trương đầu tư; UBND tỉnh là đơn vị 
chủ quản dự án và Ban quản lý dự án 
NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, thực 
hiện từ năm 2022 - 2027.

Dự án gồm 2 dự án thành phần, 
trong đó dự án thứ nhất là đầu tư 
xây dựng tuyến đường từ QL 19C 
đến Cảng Quy Nhơn dài 6,35 km; dự 
án thứ 2 xây dựng tuyến đường ven 

biển (ĐT 639) đoạn từ Mỹ Thành - Lại 
Giang dài 38,14 km.

Mục tiêu của dự án là xây dựng 
hoàn thiện trục giao thông kết nối 
các khu công nghiệp: Phú Tài, Long 
Mỹ, Becamex VSIP Bình Định và Khu 
đô thị mới Long Vân - Long Mỹ với 
trung tâm TP Quy Nhơn, góp phần 
chia sẻ lưu lượng giao thông trên 
đường Hùng Vương, QL 1 đoạn qua 
các khu công nghiệp: Phú Tài, Long 
Mỹ, Becamex VSIP Bình Định, tạo 
thành mạng lưới giao thông đầu mối 
hoàn chỉnh, thúc đẩy KT-XH, sản 
xuất hàng hóa thương mại, du lịch, 
dịch vụ của TP Quy Nhơn và huyện 
Tuy Phước. Bên cạnh đó, kết nối giao 

thông từ  QL 1, QL 19C về Cảng Quy 
Nhơn, phát triển các khu đô thị dọc 
hai bên đường. Việc thực hiện dự án 
cũng là điều kiện tốt để hoàn thiện 
tuyến ĐT 639, kết nối với hệ thống 
đường ven biển quốc gia; tăng kết 
nối giao thông, loại bỏ thế độc đạo 
về giao thông trên tuyến QL 1; đảm 
bảo giao thông đi lại liên tục trong 
các tình huống thiên tai lũ lụt, sạt lở 
đất, cứu nạn, cứu hộ; thúc đẩy phát 
triển kinh tế biển, gắn kết cơ sở hạ 
tầng các khu kinh tế trọng điểm ven 
biển, khu công nghiệp, các khu dân 
cư, khu đô thị và các khu du lịch sinh 
thái ven biển…

TIẾN SỸ

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TÍCH HỢP THÍCH ỨNG - TỈNH BÌNH ĐỊNH:

Tổng mức đầu tư hơn 2.659,9 tỷ đồng 
TIN VẮN

Giúp dân sớm hưởng lợi 
Tận dụng vị trí thuận lợi 

trong hệ thống giao thông, 
tài nguyên du lịch tự nhiên, 
lịch sử và văn hóa phong phú, 
đa dạng (lễ hội, võ cổ truyền, 
các di tích liên quan đến triều 
Tây Sơn), huyện Tây Sơn đã 
triển khai thực hiện Đề án 
phát triển các vùng trồng cây 
ăn quả, vùng chuyên canh 
rau gắn với phát triển du lịch 
cộng đồng. Gần đây, lãnh đạo 
huyện tổ chức nhiều chuyến 
đi thực tế các vùng chuyên 
canh, nắm bắt nguyện vọng 
của người dân, khảo sát mức 
độ đi vào đời sống các chủ 
trương, chính sách của huyện. 

Tại chuyến thăm làng rau 
Thuận Nghĩa, thị trấn Phú 
Phong và vùng chuyên canh 
cây ăn trái ở xã Bình Thuận 
mới đây, Chủ tịch UBND 
huyện Tây Sơn Phan Chí 
Hùng gửi gắm: Để phát triển 
kinh tế nông nghiệp, việc gắn 
với kinh doanh du lịch trải 
nghiệm là một hướng đi khả 
thi. So với nhiều địa phương 
khác, huyện Tây Sơn đã thu 
hút được khá nhiều du khách. 
Việc tạo thêm nội dung, sản 
phẩm giúp du khách lưu lại 
địa phương lâu hơn sẽ góp 
phần đưa cả du lịch và nông 
nghiệp thành ngành kinh tế 
chủ lực của huyện. Chính vì 
thế, các ngành - đặc biệt là 
ngành nông nghiệp - phải tăng 
cường tuyên truyền nhiều hơn 
nữa về canh tác thân thiện với 
môi trường, bền vững, hữu cơ 
và theo hướng hữu cơ; làm sao 
để tạo ra nhiều loại nông sản 
sạch, mà trước mắt là những 

TÂY SƠN PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG CHUYÊN CANH RAU, CÂY ĂN QUẢ GẮN VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG:

Tạo động lực, giúp dân 
sớm hưởng lợi
Huyện Tây Sơn đang tìm cách phát triển các vùng 
chuyên canh rau, cây ăn quả, qua đó phát huy thế mạnh 
du lịch cộng đồng. Tạo hướng đi bền vững và sớm đưa 
ngành nông nghiệp, du lịch phát triển tương xứng với 
tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

ruộng rau đẹp, những vườn 
cây ăn trái hấp dẫn. Như vậy, 
cùng với nguồn lợi trực tiếp 
từ bán nông sản, người dân sẽ 
có thêm nguồn lợi từ du lịch. 
Tạo ra động lực và giúp dân 
sớm được hưởng lợi cụ thể, 
rõ ràng, họ sẽ ủng hộ chính 
sách. Trước mắt, cùng với các 
dự án của tỉnh, huyện sẽ chủ 
động phân bổ ngân sách đầu 
tư phát triển hạ tầng kỹ thuật 
để có thêm điều kiện phục vụ 
du lịch. 

Đến thăm làng rau VietGAP 
Thuận Nghĩa, ở khối Thuận 
Nghĩa, thị trấn Phú Phong, 
ấn tượng đập vào mắt chúng 
tôi là những vườn rau xanh 
nối nhau trải dài. Khối Thuận 
Nghĩa có 470 hộ dân thì đã có 
224 hộ tham gia chuyên canh 
rau với tổng diện tích 36 ha, 
trong đó có 19,5 ha đã được 
công nhận hợp chuẩn VietGAP 
với thương hiệu Lá Lành từ 
năm 2013. Từ Bảo tàng Quang 
Trung sang Thuận Nghĩa chỉ 

mất một quãng đường ngắn, 
vì thế nhiều du khách sau khi 
tham quan Bảo tàng đã tản bộ 
sang Thuận Nghĩa. Nhờ thuận 
lợi như thế nên Thuận Nghĩa 
đã có mặt trong một số tour 
du lịch.

Không được thuận lợi như 
thế nhưng vườn ổi ruby Đài 
Loan xen canh mãng cầu rộng 
trên 2 ha của bà Lê Thị Mỹ 
Hạnh hứa hẹn sớm trở thành 
một điểm đến hấp dẫn ở xã 
Bình Thuận. Để cải tạo đất và 
quả ổi có chất lượng tốt, bà 
Hạnh sử dụng phân bón hữu 
cơ đạm cá, chế phẩm EM và 
Trichoderma. Đi trong vườn 
ổi sai trĩu cành, lúc lỉu trái, 
hương ổi thơm dịu dàng là 

một trải nghiệm thú vị. Trong 
chuyến đi thăm các vườn 
chuyên canh cây ăn trái ở xã 
Bình Thuận, Chủ tịch Phan 
Chí Hùng gợi ý, ổi, cam, quýt 
đường, bưởi là những loại cây 
ăn trái phù hợp với chân đất 
địa phương, hơn nữa có thể dễ 
dàng đầu tư thêm để thu hút 
du khách. Để tạo đà, huyện sẽ 
hỗ trợ về giao thông, truyền 
thông, quảng bá nhưng chính 
những người dân cũng phải 
chủ động tiếp cận cơ hội của 
mình, nhà nước không thể 
làm thay.

Đẩy mạnh tuyên truyền, 
hỗ trợ, nhân rộng

Nhìn chung, các chủ vườn, 
nông trại ở huyện Tây Sơn 
đều rất quan tâm chủ trương, 
chính sách phát triển kinh tế 
nông nghiệp gắn với kinh 
doanh du lịch trải nghiệm. 
Cùng với đó, bà con chủ 
động đầu tư các loại cây 
giống, con giống mới, mạnh 
dạn áp dụng tiến bộ KHKT 
vào trồng trọt, chăm sóc, thu 
hoạch. Sản xuất nông nghiệp 
gắn với phát triển du lịch còn 
tạo ra môi trường sống thân 
thiện, khiến hệ sinh thái thêm 
bền vững. Ở khía cạnh khác, 
khi cùng phát triển như thế, 
Tây Sơn còn có thêm cơ hội 
để bảo tồn các kiểu canh tác 

truyền thống, nâng cao giá 
trị sản phẩm nông nghiệp, 
mở rộng đầu ra cho tiêu thụ 
nông sản…

Có thể thấy, tuy mới chỉ 
ở bước khởi động nhưng mô 
hình nông nghiệp gắn với 
du lịch cộng đồng bước đầu 
mang lại hiệu quả kinh tế khá 
cao. Chủ tịch UBND huyện 
Tây Sơn Phan Chí Hùng cho 
biết: UBND huyện đã chỉ đạo 
các phòng, ban, ngành liên 
quan, các địa phương đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận động 
người dân thay đổi tư duy sản 
xuất. Bên cạnh đó, huyện sẽ 
hỗ trợ xây dựng, chuyển giao 
và nhân rộng mô hình liên kết 
sản xuất rau, hoa, cây ăn quả 
ứng dụng công nghệ cao theo 
chuỗi giá trị gia tăng, trong 
đó có du lịch. Đặc biệt sẽ tính 
toán việc phát triển các mô 
hình sản xuất làm ra các sản 
phẩm theo đơn đặt hàng từ 
thị trường, DN tiêu thụ. Cùng 
với đó, huyện sẽ xây dựng cơ 
chế ưu đãi, hỗ trợ người sản 
xuất, nhất là xây dựng nhãn 
hiệu, từng bước thực hiện truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, góp 
phần nâng cao hiệu quả sản 
xuất, tiến tới hình thành các 
vùng sản xuất tập trung có 
quy mô lớn gắn với phát triển 
du lịch cộng đồng.

VĂN PHONG

Chị Đỗ Thị Hồng Nhung (bìa phải) tại vườn cây ăn trái ở thôn Đồng Sim, xã Tây Xuân đang được làm thủ tục để cấp chứng 
nhận đạt chuẩn OCOP.                          Ảnh: M. MIÊN 

Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (bìa trái) kiểm tra, khảo sát vườn rau ngò gai tại 
xã Tây An.                  Ảnh: V.PHONG
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

Bình Định hiện có 2 bảo 
tàng, gồm: Bảo tàng Quang 
Trung - nơi lưu giữ, trưng bày 
hơn 11.000 hiện vật liên quan 
đến phong trào nông dân Tây 
Sơn và vương triều Tây Sơn; 
Bảo tàng tỉnh - lưu giữ, trưng 
bày hơn 13.000 hiện vật, tài liệu 
của nhiều giai đoạn lịch sử, văn 
hóa, cách mạng liên quan đến 
đất và người Bình Định… Để 
khách tham quan có thể hiểu 
được thông điệp từ lịch sử của 
những hiện vật trưng bày tại 
bảo tàng, các thuyết minh viên - 
những người góp phần kết nối 
bảo tàng đến với công chúng - 
giữ vai trò rất quan trọng. 

Anh Trần Ngọc Cúc, thuyết 
minh viên Bảo tàng tỉnh, tâm 
tình: Dù học chuyên ngành bảo 
tàng học, nhưng những ngày mới 
chập chững vào nghề, tôi gặp rất 
nhiều khó khăn, thử thách. Nhờ 
các anh chị đi trước hướng dẫn, 
tôi cố gắng tìm hiểu lịch sử Bình 
Định để nắm chắc kiến thức, rồi 
tập luyện từ dáng đi đến giọng 
nói cho trôi chảy, lưu loát để 
thuyết minh cho du khách dễ 
nghe. Không chỉ có vậy, tôi còn 
phải tự cập nhật kiến thức, thông 
tin liên quan để những gì mình 
truyền đạt luôn tươi mới.  

Thuyết minh viên là người 
dẫn chuyện, giải thích bằng 
những thông tin bổ ích ẩn chứa 
trong các hiện vật, tư liệu, hình 
ảnh, phim ảnh… trưng bày tại 
bảo tàng để giúp công chúng 
hiểu rõ hơn giá trị văn hóa, lịch 
sử của dân tộc; đặc biệt là lịch 
sử, văn hóa vùng đất Bình Định. 
Chị Nguyễn Thị Nhân, viên chức 
Phòng Trưng bày - Tuyên truyền 
(Bảo tàng tỉnh) trước đây là giáo 
viên dạy sử, nhưng vì say mê 
những giá trị lịch sử, văn hóa 

Tại Liên hoan Tuồng và Dân 
ca kịch toàn quốc năm 2022, Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống 
Bình Định đã tham gia 2 vở diễn. 
Trong đó, vở Cô thần (thể loại: 
Ca kịch Bài chòi; tác giả: Văn 
Trọng Hùng; chuyển thể: NSƯT 
Tấn Hào; đạo diễn: NSND Hoài 
Huệ) đã đạt HCV vở diễn. 

Cô thần xoay quanh đoạn 
cuối cuộc đời trung thần Trần 
Văn Kỷ. Sau khi vua Quang 
Trung mất, thái sư Bùi Đắc 
Tuyên khuynh đảo triều chính, 
nhà Tây Sơn rối ren và đi vào 
suy vong. Thắng trận, Nguyễn 
Ánh ra sức chiêu dụ Trần Văn 
Kỷ nhưng ông đã chối từ, trầm 
mình xuống sông Hương để giữ 
trọn khí tiết.

Vở diễn khắc họa chân dung 
mưu sĩ tài hoa Trần Văn Kỷ với 
nhiều lời thoại, câu hát đắt giá. 
Đáng chú ý, trong vở diễn nhân 
vật người đánh đàn xuất hiện rất 
ít, nhưng mỗi lời hát của ông đều 
như thấm thía, nghe ra nỗi xót xa 
dịu vợi trước sự sụp đổ của một 
vương triều và sự nuối tiếc cho 

Việt Nam - Hàn Quốc 
hợp tác thúc đẩy 
bảo vệ bản quyền 
tác giả âm nhạc

Ngày 9.11, Diễn đàn Bản 
quyền Việt Nam - Hàn Quốc 
năm 2022 được tổ chức tại TP 
Hà Nội. Đây là hoạt động hợp 
tác thường niên từ năm 2010 và 
cũng là dịp để 2 quốc gia trao 
đổi về những chính sách, quy 
định về việc bảo hộ quyền tác 
giả và quyền liên quan.

Tại diễn đàn, đại diện Cục 
bản quyền 2 quốc gia Việt Nam -  
Hàn Quốc và các diễn giả đã 
trao đổi về những sửa đổi, bổ 
sung trong Pháp luật về bản 
quyền gần đây giữa hai nước; 
nêu ra thực trạng vấn đề bảo vệ 
quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh 
vực truyền hình và phương án 
phát triển cho các ngành công 
nghiệp liên quan. Đặc biệt, diễn 
đàn cũng tập trung vào việc bảo 
vệ bản quyền tác giả âm nhạc 
trong lĩnh vực truyền hình, đặc 
biệt là trong kỷ nguyên số. 

Những chia sẻ trong diễn 
đàn có ý nghĩa quan trọng trong 
bối cảnh Bộ VH-TT&DL đang 
xây dựng Dự thảo nghị định 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật 
sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, 
quyền liên quan.        (Theo VOV)

 Triển lãm “Sành - 2022” 
vừa khai mạc tại Trường ĐH 
Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. 

Chuyện về thuyết minh viên bảo tàng
Không chỉ chuyển tải thông tin về các sự kiện lịch sử, văn hóa để du khách hiểu thêm về đất và người Bình Định, để 

tạo được ấn tượng với khách tham quan, thuyết minh viên bảo tàng còn làm “sống” các di tích lịch sử, văn hóa, những 
hiện vật trưng bày qua những câu chuyện lý thú. 

Thuyết minh viên Bảo tàng Quang Trung giới thiệu về các hiện vật trưng bày đến khách tham quan.                Ảnh: NGỌC NHUẬN

dân tộc, chị chuyển về công tác 
tại Bảo tàng tỉnh, gắn bó với nghề 
thuyết minh được hơn 10 năm. 

Chị Nhân chia sẻ: Nghề 
thuyết minh viên khác so với 
giáo viên. Giáo viên khi dạy còn 
có học sinh tương tác phát biểu 
ý kiến trong giờ học, còn thuyết 
minh viên chỉ nói để du khách 
tham quan cảm nhận là chính, 
ít có trường hợp tương tác. Do 
đó, ngoài kiến thức chuyên môn, 
hiểu biết sâu sắc về hiện vật, khi 
thuyết minh, tôi cố gắng đưa 
cảm xúc vào từng câu chuyện 
để truyền đạt làm sao dễ nghe, 
dễ hiểu, du khách cảm thấy gần 
gũi khi nghe mình nói”. 

Du khách đến bảo tàng đa 
dạng về độ tuổi, trình độ khác 
nhau. Vì vậy, người thuyết 
minh phải chọn lọc phương 
pháp truyền đạt phù hợp với 
từng độ tuổi, nhu cầu tìm hiểu 

của du khách. Chị Nguyễn Thị 
Hạnh, thuyết minh viên Bảo 
tàng Quang Trung, thổ lộ: “Khi 
thuyết minh, mỗi du khách có 
sự cảm nhận khác nhau, đòi hỏi 
những người làm nghề thuyết 
minh phải không ngừng làm 
mới mình. Tùy theo độ tuổi, 
nhu cầu của du khách mà mình 
lựa chọn cách truyền đạt phù 
hợp. Như học sinh tiểu học thì 
sẽ kể những mẩu chuyện ngắn 
gọn cho các cháu dễ hiểu; với 
sinh viên nghiên cứu thì mình 
đi sâu hơn vào hướng dẫn 
nguồn tư liệu để các em tìm 
kiếm nghiên cứu…

Theo anh Đặng Công Lập, 
Phó trưởng Phòng Bảo tàng 
(Bảo tàng Quang Trung), Bảo 
tàng Quang Trung hiện có  
7 thuyết minh viên làm việc 
ngay tại Bảo tàng, 2 thuyết minh 
viên được bố trí thuyết minh 

tại các di tích lịch sử, văn hóa 
do Bảo tàng quản lý. Để tạo sự 
hài lòng khi du khách đến Bảo 
tàng, đội ngũ thuyết minh viên 
phải tự học hỏi, nâng cao trình 
độ, đổi mới cách thuyết minh 
để phục vụ công chúng.

Tại Bảo tàng tỉnh, ngoài  
4 thuyết minh viên túc trực phục 
vụ du khách đến tham quan, 
đơn vị còn bố trí luân phiên 7 - 8 
thuyết minh viên tại một số tháp 
Chăm, di tích lịch sử, văn hóa 
trong tỉnh. Ông Bùi Tĩnh, Giám 
đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết: “Các 
thuyết minh viên của Bảo tàng 
tỉnh thường xuyên cập nhật kiến 
thức, tư liệu về các hiện vật mới 
được sưu tầm, trưng bày để sẵn 
sàng cung cấp thêm thông tin 
cho công chúng có nhu cầu tham 
quan, tìm hiểu, nghiên cứu lịch 
sử, văn hóa Bình Định”.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Cô thần, một vở ca kịch xuất sắc 

một bậc trung thần mất chúa. 
Tiếng hát ấy như còn vọng lại: 
Chúa không có đức cương quyết, đại 
thần giết hại lẫn nhau. Quan quân 
chia bè kéo cánh, triều cương mục 
nát. Đó là biến lớn. Biến ở bên trong 
không yên thì lấy gì mà chống chọi 
được biến loạn bên ngoài. Nhà Tây 
Sơn ắt phải bị diệt vong./ Làng Vân 
Trình Hương Trà quê cũ, ông trở về 
ẩn tích mai danh./ Ôi... cảm thương 

thay bóng dáng một Cô thần…
Trần Văn Kỷ chối từ thẳng 

thừng lời chiêu dụ của Nguyễn 
Ánh, ông nhất quán: “Trung thần 
bất nhị quân/ Cô thần không phò hai 
chúa”. Ở Trần Văn Kỷ, chỉ hoàng 
đế Quang Trung mới xứng danh 
là bậc quân vương đủ đức độ, 
bản lĩnh để ông tuân phục, hết 
lòng dốc sức dốc tâm. Đặc biệt từ 
tấm lòng trung liệt sáng ngời của 

Trần Văn Kỷ, ta còn thấy được 
vị thế của vua Quang Trung đối 
với tướng lĩnh và nhân dân. Vua 
Quang Trung đột ngột băng hà, 
Cảnh Thịnh lên ngôi khi còn quá 
non nớt, triều Tây Sơn rơi vào 
hỗn loạn vì không có bậc quân 
vương đủ uy dũng và bản lĩnh 
để chế ngự quần thần tướng 
lĩnh, trong bối cảnh nước nhà 
đang ở cơn binh lửa sôi sục. Kẻ 
ác, kẻ cơ hội lợi dụng tình thế 
nhiễu nhương, Tây Sơn suy vi 
nhanh chóng. 

Vở diễn Cô thần đã đạt HCV 
và mang về giải thưởng danh 
giá dành cho tác giả kịch bản 
xuất sắc (kịch tác gia Văn Trọng 
Hùng). Vở diễn ngoài đề cao 
chính nghĩa, lòng nhân còn tạo 
nhiều khoảng trống cho sự gợi 
ngẫm, soi chiếu, vạch ra những 
thói tật của kẻ có quyền lực/ ham 
muốn quyền lực. Không chỉ là 
lịch sử, Cô thần đã tạo cho mình 
một đời sống khác trong bao 
ngẫm gợi của khán giả, ngay cả 
khi cánh màn nhung sân khấu đã 
khép lại…                        VÂN PHI

Một cảnh trong vở Cô thần.                                                                                               Ảnh: VÂN PHI

TIN VẮN

“Sành - 2022” giới thiệu 
với công chúng 80 tác phẩm 
nghệ thuật của 5 tác giả đến 
từ 5 khoa, ngành khác nhau 
nhưng cả 5 nghệ sĩ đều say 
mê nghệ thuật gốm và đã kết 
nối để cùng lan tỏa vẻ đẹp của 
gốm. Các tác phẩm tại triển lãm 
tập trung nói về vẻ đẹp hình 
tượng con người, gia đình, các 
loài vật, đồ vật… Triển lãm diễn 
ra đến hết ngày 16.11. (HNM)

 Liên hoan Phim quốc 
tế Hà Nội lần thứ VI do Bộ 
VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với 
UBND TP Hà Nội chỉ đạo; Cục 
Điện ảnh, Sở VH&TT Hà Nội 
tổ chức. Liên hoan diễn ra từ 
ngày 8 đến 12.11 là cơ hội để 
các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam 
và thế giới mở rộng giao lưu, 
hợp tác, trao đổi nghề nghiệp, 
học tập kinh nghiệm, góp phần 
phát triển nền điện ảnh Việt 
Nam, khu vực và quốc tế. Điện 
ảnh Việt Nam góp 45 phim 
trong tổng số 123 phim của 
56 quốc gia và vùng lãnh thổ 
trên thế giới tham gia liên hoan 
phim lần này. (Theo HNM)

Tác phẩm của họa sĩ 
Lê Văn Khuy.
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Bình Định

Thời gian qua, toàn Đảng 
bộ huyện Hoài Ân đã tích cực 
triển khai thực hiện Kết luận số  
01- KL/TW của Bộ Chính trị 
(khóa XIII) về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) 
về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” gắn với các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng với 
quyết tâm chính trị cao, chặt chẽ, 
cùng sự đồng tình, tin tưởng của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đến nay, 100% tổ chức cơ sở 
đảng và cán bộ, công chức, viên 
chức đã học tập, xây dựng kế 
hoạch thực hiện, cam kết trách 
nhiệm nêu gương, tu dưỡng, 
rèn luyện, thực hiện các tiêu 
chí, chuẩn mực đạo đức, gắn với 
chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
và các đoàn thể chính trị - xã hội 
tập trung hướng dẫn việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
xem đây là việc làm thường 
xuyên của từng cơ quan, đơn 
vị, cán bộ, đảng viên, hội viên. 

Trưởng Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy Hoài Ân Nguyễn 
Bình An cho hay: Bằng những 
việc làm cụ thể, thiết thực, qua 
học tập và làm theo Bác đã xuất 
hiện ngày càng nhiều mô hình 

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

Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo được 
thành lập năm 2010, trên cơ sở tách ra từ 
Trường THPT số 1 Phù Cát. Từ khi thành 
lập đến nay, nhà trường đã tạo được nhiều 
dấu ấn trong công tác đào tạo, phong trào 
văn nghệ, thể thao học đường… Đáng 
chú ý, Chi bộ nhà trường đã chú trọng 
bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong học 
sinh và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, Chi bộ Trường THPT Nguyễn 
Hồng Đạo luôn chú trọng công tác giáo dục 
chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho 
học sinh thông qua các hoạt động tuyên 
truyền trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh 
hoạt Đoàn, giáo dục của giáo viên chủ 
nhiệm trong giờ sinh hoạt lớp, các hoạt 
động ngoại khóa... 

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua 
rèn luyện cũng được tổ chức thường xuyên 
theo từng chủ điểm gắn với đánh giá, khen 
thưởng kịp thời, như: Cổng trường ATGT, 
chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ 
bạn nghèo, nuôi heo đất làm kế hoạch nhỏ 
xây dựng công trình thanh niên… Từ các 
phong trào này, nhiều học sinh khẳng định 
được vai trò trong các hoạt động đoàn thể, 
nhận được sự ủng hộ trong quá trình xem 
xét phát triển đảng. 

Ngoài ra, Chi bộ chỉ đạo Đoàn trường 
xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, 

Cắt giảm thời gian 
giải quyết đối với 170 
thủ tục hành chính 

(BĐ) - Với nhiều giải pháp 
đồng bộ, khả thi, công tác cải 
cách thủ tục hành chính (TTHC) 
trên địa bàn tỉnh thời gian qua có 
nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều 
TTHC được đề xuất đơn giản hóa, 
chuyển đổi phương thức “từ tiền 
kiểm sang hậu kiểm”.

Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến 
nay, UBND tỉnh đã phê duyệt 
phương án đơn giản hóa thành 
phần hồ sơ, cắt giảm thời gian 
giải quyết (giảm từ 1 - 20 ngày) 
đối với 170 TTHC của 18 sở, 
ngành với số tiền tiết kiệm dự 
kiến hơn 4,5 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh 
đã ban hành 11 quyết định phê 
duyệt phương án đơn giản hóa 
53 TTHC trong lĩnh vực đầu tư, 
thi đua khen thưởng, đường bộ, 
đất đai, tài nguyên nước, địa chất 
và khoáng sản, du lịch, bưu chính 
viễn thông và internet, lưu thông 
hàng hóa trong nước, công nghiệp 
địa phương, xây dựng (trong Ban 
Quản lý Khu kinh tế), quản lý 
công sản, tổ chức phi chính phủ…         

M.LÂM

Tạo sức mạnh cộng hưởng từ làm theo Bác 
Việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh tại Đảng 
bộ huyện Hoài Ân đã đi vào 
chiều sâu với nhiều mô hình 
hay, điển hình tốt, tạo hiệu 
ứng tích cực trong xã hội.

Thiết thực học tập và làm theo Bác, thời gian qua, lực lượng thanh niên xã Ân Tín đã tham gia xây dựng tuyến đường hoa 
thanh niên, tạo môi trường, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.                                                                                                               Ảnh: N.H

hay, điển hình tốt tạo sức lan 
tỏa sâu rộng trong các cơ quan, 
cộng đồng dân cư, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội, tăng cường củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Điển hình như các mô hình: 
“Nông dân thi đua sản xuất, 
kinh doanh giỏi”, “Khu dân cư 
không có tội phạm và tệ nạn xã 
hội”, “Đoạn đường tự quản”, 
“Thắp sáng đường quê”, “Thu 
gom rác thải sinh hoạt ở khu 
dân cư”, “Tuyến đường hoa”, 
“Nghe dân nói, nói dân nghe”... 

Nhiều năm qua, ông Huỳnh 
Tấn Hoanh (ở thôn Vĩnh Đức, 
xã Ân Tín) đã năng động trong 
lao động sản xuất, dám nghĩ, 
dám làm để vươn lên làm giàu 

chính đáng. Từ việc chăn nuôi 
heo, gà và cải tạo vườn đồi 
thành vườn cây ăn quả, mỗi 
năm ông Hoanh có mức lợi 
nhuận trên 900 triệu đồng. 

Ông Hoanh tâm sự: “Là hội 
viên nông dân của Chi hội thôn 
Vĩnh Đức, được học tập, thấm 
nhuần tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Bác Hồ, tôi đã nỗ lực cố 
gắng hăng say trong lao động, 
sản xuất, với mong muốn thay 
đổi cuộc sống bằng chính đôi 
tay và khối óc của mình. Từ đó, 
tôi mạnh dạn bỏ vốn xây dựng 
chuồng trại để nuôi heo siêu nạc 
quy mô 300 - 500 con/lứa; đàn 
gà thịt trên 1.000 con/lứa; cải tạo 
vườn tạp để đầu tư thâm canh 
bưởi da xanh, dừa xiêm...”.  

Với sự nỗ lực vượt bậc, ông 
Hoanh đã vươn lên làm giàu 
chính đáng, góp phần xây dựng 
nông thôn mới. Là hội viên 
nông dân, ông Hoanh luôn 
tích cực đi đầu trong việc hỗ 
trợ con giống, chuyển giao kỹ 
thuật, kinh nghiệm trồng trọt, 
chăn nuôi cho 17 nông dân tại 
địa phương biết cách làm ăn có 
hiệu quả; mạnh dạn cho 5 nông 
dân mượn 200 triệu đồng làm 
vốn phát triển sản xuất không 
tính lãi. Với sự giúp đỡ của ông 
Hoanh, nhiều nông dân ở địa 
phương đã thoát nghèo.

Trong Phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, học tập 
và làm theo Bác, xã Ân Tín đã 
xây dựng và duy trì các mô hình 

hiệu quả trong phòng, chống tội 
phạm như: Chi hội CCB tham 
gia đảm bảo ANTT và quốc 
phòng toàn dân; Chi hội Phụ 
nữ đồng tâm, chung sức bảo vệ 
ANTT và bảo vệ môi trường; 
Camera giám sát an ninh... 

Thiếu tá Hồ Văn Cuộc, 
Trưởng CA xã Ân Tín, cho 
biết: “Làm theo lời Bác dạy, 
CAND vì nước quên thân, vì 
dân phục vụ, lực lượng CA xã 
không ngừng nỗ lực bám địa 
bàn, sâu sát với nhân dân để 
đảm bảo ANTT, tạo môi trường 
bình yên, giúp nhân dân yên 
tâm lao động, sản xuất”.

Theo ông Nguyễn Bình An, 
phát huy những kết quả đạt 
được, thời gian tới, các cấp ủy 
đảng, chính quyền ở Hoài Ân 
tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo chặt chẽ việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị, theo phương châm 
“Học đi đôi với làm theo”, 
“Làm theo cụ thể, thiết thực”. 

Từng cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức, đoàn 
viên, hội viên theo chức năng, 
nhiệm vụ của mình cụ thể hóa 
việc học tập và làm theo Bác 
bằng chương trình, kế hoạch 
thực hiện, gắn với nhiệm vụ 
được giao trong từng tháng, 
từng quý. Từ đó, tạo ra chuyển 
biến tích cực trong nhận thức và 
hành động, tạo nên sức mạnh 
cộng hưởng, sự đồng lòng, 
quyết tâm trong toàn Đảng bộ, 
toàn quân, toàn dân thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH 
tại địa phương.               N. HÂN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠO:

Chú trọng bồi dưỡng học sinh rèn luyện, phấn đấu vào Đảng

giáo dục, định hướng cho học sinh ngay từ 
lớp 10. Khi các em lên lớp 11, Đoàn trường 
có cơ sở lựa chọn, giới thiệu những đoàn 
viên ưu tú cho Chi bộ xét cho học lớp bồi 
dưỡng nhận thức về Đảng; giao nhiệm vụ 
cụ thể cho từng đảng viên và tổ chức Đoàn 
giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ các em. Đồng 
thời, thường xuyên liên hệ với phụ huynh 
học sinh để có thêm sự phối hợp trong 
công tác quản lý, giáo dục, giúp các em 
trưởng thành. Khi nhận thấy các em đủ 
điều kiện về kết quả phấn đấu, rèn luyện 
và đủ tuổi theo quy định, Ban Chấp hành 
Đoàn trường làm thủ tục giới thiệu xét kết 

nạp Đảng cho học sinh, trình 
Chi bộ xem xét quyết định cho 
làm hồ sơ kết nạp Đảng theo 
quy định. 

Với nhiều giải pháp đồng 
bộ, từ năm 2017 đến nay, Chi 
bộ đã kết nạp được 20 đảng 
viên mới từ học sinh. Đây là 
những học sinh ưu tú, luôn 
chấp hành tốt nội quy, quy chế 
của nhà trường, kết quả học tập 
đạt khá, giỏi và tích cực tham 
gia các hoạt động tập thể. Sau 
khi được kết nạp, hầu hết các 
đảng viên trẻ đều khẳng định 
và phát huy được vai trò tiên 

phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện 
ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Theo thầy Đinh Văn Hòa - Bí thư Chi 
bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn 
Hồng Đạo, thời gian tới, Chi bộ chú trọng 
hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách 
nhiệm của học sinh. Đồng thời, tiếp tục 
chỉ đạo đa dạng hóa hình thức hoạt động 
đoàn thể, tạo môi trường thuận lợi để học 
sinh được rèn luyện, thử thách trong thực 
tiễn. Qua đó, phát hiện những đoàn viên, 
học sinh ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp Đảng. 

TRƯỜNG GIANG

Lễ kết nạp Đảng cho học sinh năm 2022 ở Chi bộ Trường THPT 
Nguyễn Hồng Đạo.                                                                                             Ảnh: T.G
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Tháo gỡ vướng mắc cho HTX,  
Quỹ tín dụng nhân dân

Tại cuộc đối thoại giữa lãnh 
đạo tỉnh và các sở, ngành 
với các HTX, quỹ tín dụng 
nhân dân mới đây, nhiều 
kiến nghị, đề xuất liên quan 
đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các đơn vị đã được 
quan tâm, lắng nghe. 

Nhiều đề xuất, kiến nghị
Vấn đề được các HTX, quỹ 

tín dụng nhân dân (TDND) 
đề cập nhiều nhất là việc truy 
thu tiền thuê đất của ngành 
thuế. Ông Đinh Văn An, Giám 
đốc HTXNN 1 Nhơn Thọ, xã 
Nhơn Thọ, TX An Nhơn, cho 
hay: Theo quy định tại Điều 
19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP 
ngày 15.5.2014 của Chính phủ, 
HTX thuộc diện được miễn tiền 
thuê đất, nhưng cơ quan Thuế 
tỉnh tính toán; liên tục thông 
báo truy thu trên 600 triệu đồng 
tiền thuê đất từ năm 2014 đến 
nay, nếu không nộp đủ số 
tiền nói trên, HTX sẽ bị phong 
tỏa tài khoản. Vì vậy, đề nghị 
ngành thuế không truy thu tiền 
thuê đất, tạo điều kiện cho HTX 
duy trì phát triển hoạt động sản 
xuất kinh doanh (SXKD).

Trong khi đó, đại diện một 
số HTX khác cho rằng, kinh 
phí cấp bù thủy lợi phí và mức 
thu phí kênh mương nội đồng 
thấp, thu không đủ bù chi. Việc 
xác định giá trị tài sản và hoàn 
trả giá trị còn lại công trình hồ, 
đập và công trình điện cho các 
HTX còn dây dưa, kéo dài. Tình 
trạng bến cóc xe dù tái diễn, 
gây bất lợi cho các HTX vận 
tải trong tỉnh. Trên lĩnh vực tín 

Đại diện Cục Thuế tỉnh giải đáp các kiến nghị của HTX.                                                                                                                                     Ảnh: TIẾN SỸ

 Ngày 10.11, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính ký 
Công điện số 1076/CĐ-TTg yêu 
cầu các bộ, ngành, địa phương 
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 
đầu tư công những tháng cuối 
năm 2022 và đầu năm 2023. 

                               (Theo TTXVN)
 Bộ Tài chính cho biết chi 

phí đưa xăng dầu từ nước ngoài 
về Việt Nam sẽ tăng thêm 290 - 
560 đồng với xăng và 160 - 660 
đồng với mỗi lít dầu, tùy loại từ 
ngày 11.11. Theo tính toán của 
cơ quan này, tăng chi phí trên sẽ 
làm tăng giá cơ sở xăng E5 RON 
92 và dầu diesel gần 50 đồng một 
lít; xăng RON 95 gần 150 đồng và 
dầu hỏa trên 720 đồng một lít. 

               (Theo VnExpress.net)
 Theo tin từ Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định, tính đến cuối tháng 
10.2022, ước tính tổng vốn huy 
động của hệ thống ngân hàng 
trên địa bàn tỉnh đạt 89.300 tỷ 
đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ 
và tăng 10,2% so với tháng 12 
năm 2021; tổng dư nợ cho vay 

ước đạt 99.200 tỷ đồng, tăng 
13,5% so với cùng kỳ và tăng 
9,3% so với tháng 12 năm 2021. 

                                       MINH HẢI
 Malaysia vừa trở thành 

quốc gia mới nhất phê chuẩn 
Hiệp định Đối tác toàn diện và 
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP), sau Australia, Canada, 
Nhật Bản, Mexico, New Zealand, 
Peru, Singapore và Việt Nam. 
Trong số 11 quốc gia ký kết tham 
gia hiệp định này, hiện chỉ còn 
Brunei và Chile chưa phê chuẩn. 

      (Theo Báo Công Thương)
 Sở GTVT TP Hồ Chí Minh 

vừa đề xuất ưu tiên đầu tư 6 
tuyến metro trong giai đoạn 
2021 - 2035 với tổng vốn hơn 
210 nghìn tỷ đồng (hơn 8,4 
tỷ USD). Theo Sở GTVT, trong 
điều kiện ngân sách còn hạn 
chế, vốn ODA khó thu hút thì 
việc tìm kiếm nguồn lực đầu 
tư các tuyến metro từ khai 
thác quỹ đất dọc tuyến theo 
mô hình TOD (Transit Oriented 
Development) là cần thiết. 

              (Theo thesaigontimes)

Ông Phạm Minh Hải, Phó 
Chi cục trưởng Chi cục Thuế 
TP Quy Nhơn, cho biết, đơn vị 
vừa chuyển đến CA TP Quy 
Nhơn các thông tin, hồ sơ liên 
quan đến 2 vụ chuyển nhượng 
bất động sản (BĐS) cùng một 
người nộp thuế đại diện bên 
bán có dấu hiệu trốn thuế, để 
cùng phối hợp điều tra, làm rõ. 

Vụ thứ nhất do bà H.T.M.N. 
(bên bán) ở phường Trần 
Quang Diệu, TP Quy Nhơn  
và bên mua là ông P.N.N. 
(bên mua) ở thị trấn Diêu Trì, 
huyện Tuy Phước thực hiện 
hợp đồng chuyển nhượng BĐS 
lô đất OTM8-12, Khu đô thị mới 
Long Vân, phường Trần Quang 
Diệu. Hợp đồng đã được công 
chứng tại Phòng công chứng số 
3 với giá trị ghi trên hợp đồng 
là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo 
lịch sử giao dịch BĐS thì bên 

bán đã mua trúng đấu giá thửa 
đất nói trên vào ngày 12.8.2022 
(Quyết định 2559/QĐ-UBND 
ngày 12.8.2022 của UBND 
tỉnh công nhận kết quả trúng 
đấu giá quyền sử dụng đất  
OTM8-12, danh sách kèm theo 
có bà H.T.M.N.) với số tiền là 
6,305 tỷ đồng. Số tiền mà bên 
bán và bên mua kê khai trên 
hợp đồng công chứng chênh 
lệch 2,305 tỷ đồng so với giá trị 
trúng đấu giá, dẫn đến nghĩa 
vụ tài chính ước thất thu 57,625 
triệu trồng. 

Vụ thứ 2 cũng do bà 
H.T.M.N. (bên bán) ở phường 
Trần Quang Diệu thực hiện 
hợp đồng chuyển nhượng lô 
đất LK4-1, Khu đô thị mới 
Long Vân cho bà M.T.Y. (bên 
mua) ở phường Đống Đa, TP 
Quy Nhơn. Hợp đồng chuyển 
nhượng BĐS lô đất nói trên 

được công chứng tại Văn 
phòng công chứng Thanh Bình 
với giá trị BĐS chuyển nhượng 
được ghi trên hợp đồng là 2,5 
tỷ đồng. Tuy nhiên, theo lịch sử 
giao dịch BĐS thì bên bán đã 
trúng đấu giá thửa đất nói trên 
(Quyết định số 2734/QĐ-UBND 
ngày 23.8.2022 của UBND tỉnh 
công nhận kết quả trúng đấu 
giá quyền sử dụng đất lô đất 
LK4-1 là 4,77 tỷ đồng). Số tiền 
mà bên bán và bên mua kê 
khai trên hợp đồng công chứng 
chênh lệch 2,27 tỷ đồng so với 
giá trị trúng đấu giá, dẫn đến 
nghĩa vụ tài chính ước thất thu 
56,75 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng 2 vụ 
chuyển nhượng BĐS cùng một 
người nộp thuế đại diện bên 
bán là bà H.T.M.N. ước tính 
nghĩa vụ tài chính thất thu 
114,375 triệu đồng.        TIẾN SỸ

Điều tra 2 vụ chuyển nhượng  
bất động sản có dấu hiệu trốn thuế

dụng, nhiều quỹ TDND phản 
ánh: Quy định thành viên gia 
nhập quỹ TDND phải thông 
qua đại hội hằng năm và quy 
định chủ tịch HĐQT giữ chức 
vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên 
tiếp là không phù hợp với thực 
tế, gây khó khăn cho hoạt động 
của các quỹ. Từ đó, các đơn 
vị đề nghị ngành chức năng 
xem xét, hỗ trợ tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc, giúp HTX, 
quỹ TDND có thêm điều kiện  
phát triển. 

Tại cuộc đối thoại, liên 
quan đến lĩnh vực thuế, ông 
Phạm Đào Thanh, Phó trưởng 
Phòng quản lý hộ kinh doanh, 
cá nhân và thu khác, thuộc 
Cục Thuế tỉnh, lý giải: Kể từ 
ngày 1.7.2014, các HTX phải 
chuyển sang thuê đất và phải 
nộp tiền thuê đất. Và để được 
miễn tiền thuê đất, thuê mặt 
nước theo Điều 19 Nghị định 

46/2014 của Chính phủ, các 
HTX phải nộp hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ đến cơ quan thuế trước 
ngày 1.7.2017. Điều đáng nói là 
dù cơ quan thuế đã nhiều lần 
gửi thông báo, đối thoại, hướng 
dẫn, nhưng các HTX vẫn không 
thực hiện đúng quy định. Cục 
Thuế tỉnh cũng đã nhiều lần 
xin ý kiến Tổng cục Thuế miễn 
tiền thuê đất cho các HTX khi 
chưa đảm bảo thủ tục cần thiết, 
nhưng Tổng cục Thuế yêu cầu 
phải truy thu tiền thuê đất kể từ 
ngày 1.7.2014 đến thời điểm các 
HTX có đủ hồ sơ như quy định.

Gỡ khó cho các HTX 
Giải đáp các ý kiến liên quan 

đến lĩnh vực nông nghiệp, ông 
Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc 
Sở NN&PTNT, cho biết: Việc 
xác định giá trị tài sản và hoàn 
trả giá trị còn lại công trình hồ, 
đập và công trình điện cho các 

HTX chưa được giải quyết rốt 
ráo là do các HTX không đảm 
bảo hồ sơ, dữ liệu về công trình, 
cơ quan chức năng không đủ 
cơ sở để hoàn trả giá trị còn 
lại của công trình cho HTX. 
Đối với vấn đề thủy lợi phí, 
từ ngày 1.7.2018, cả nước áp 
dụng chính sách hỗ trợ giá sản 
phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 
theo quy định tại Nghị định 
96/2018/NĐ-CP ngày 30.6.2018 
của Chính phủ, nhưng đến 
nay chưa có HTXNN nào xây 
dựng giá hỗ trợ sản phẩm dịch 
vụ công ích thủy lợi để trình 
cấp thẩm quyền xem xét, phê 
duyệt. UBND tỉnh cũng không 
quy định mức trần thu phí dịch 
vụ thủy lợi nội đồng từ điểm 
giao nhận giá sản phẩm dịch vụ 
thủy lợi đến khu vực canh tác, 
vì khoản thu này không thuộc 
giá sản phẩm dịch vụ công ích 
thủy lợi. Các HTX cần theo dõi, 

cập nhật các quy định mới để 
thực hiện đúng và hiệu quả. 

Đại diện Sở GTVT, Điện lực 
Bình Định, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định… cũng giải thích cụ 
thể những vấn đề các HTX đề 
cập; cam kết hỗ trợ và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các HTX phát 
triển SXKD. 

Kết luận tại cuộc đối thoại, 
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
nhận định: Thời gian qua, Nhà 
nước đã có nhiều chính sách hỗ 
trợ HTX, quỹ TDND phát triển 
và bản thân các đơn vị cũng 
đã nỗ lực vươn lên. Tuy nhiên, 
qua buổi đối thoại cho thấy, 
vẫn còn nhiều hạn chế trong 
việc tiếp cận và áp dụng các cơ 
chế, chính sách của Nhà nước; 
nhiều quy định có hiệu lực thi 
hành đã lâu, cơ quan chức năng 
hướng dẫn nhiều lần, nhưng 
có không ít HTX, quỹ TDND 
vẫn chưa rõ, lúng túng trong 
thực hiện. Vì vậy, ngoài những 
vấn đề đã được giải quyết tại 
cuộc đối thoại, một số vướng 
mắc, đề xuất, kiến nghị của các 
HTX chưa được giải quyết rốt 
ráo, các sở, ngành của tỉnh tiếp 
tục nghiên cứu và trả lời cụ thể 
bằng văn bản cho các HTX, quỹ 
TDND, tạo điều kiện để các đơn 
vị phát triển SXKD đúng quy 
định của pháp luật. Lãnh đạo 
HTX, quỹ TDND cũng cần phải 
xác định rõ, đơn vị mình hoạt 
động như DN thực sự, Nhà 
nước chỉ hỗ trợ thông qua cơ 
chế, chính sách. Do vậy, để duy 
trì và phát triển, các HTX, quỹ 
TDND phải năng động, sáng 
tạo, chọn mô hình, cách làm 
phù hợp để nâng cao hiệu quả 
SXKD.

PHẠM TIẾN SỸ

TIN VẮN
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Bình Định

Ngày 10.11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm 
tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do 
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bộ trưởng Bộ CA, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 
làm Trưởng đoàn chủ trì Hội nghị công 
bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, 
chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, 
tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các 
vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham 
nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự 
đảng Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Trong 10 năm qua (2011 - 2021),  
KTNN tiếp nhận 891 đơn tố cáo, khiếu 
nại, phản ánh, kiến nghị; đã xử lý theo 
thẩm quyền 83 đơn, không thuộc thẩm 
quyền 808 đơn; chuyển 3 đơn tố giác tội 

phạm đến Cơ quan điều tra xem xét, giải 
quyết theo quy định.

Thực hiện 2.116 cuộc kiểm toán và 
phát hành 2.468 Báo cáo kiểm toán. Đã 
phát hiện, chuyển 32 vụ có dấu hiệu tội 
phạm sang Cơ quan điều tra để xem 
xét xử lý theo quy định của pháp luật...

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một 
số hạn chế, tồn tại, trong đó, công tác kiểm 
tra, giám sát, thanh tra chuyên đề đối với 
công tác này còn ít, hầu hết lồng ghép trong 
các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra…

Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm 
đề nghị, Ban cán sự Đảng KTNN tăng 
cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu 
gương trong lãnh đạo, chỉ đạo của từng 
cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị đối với công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực.
Chú trọng công tác kiểm tra, giám 

sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm 
tra của các cơ quan chuyên môn để phát 
hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm 
về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực...

Đối với ngành KTNN, Đại tướng 
Tô Lâm đề nghị cần đặc biệt quan tâm, 
chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ 
đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế 
hoạch kiểm toán hằng năm tập trung vào 
các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu 
cực, chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm 
để tiến hành kiểm toán. Thường xuyên 
kiểm tra, thẩm tra kế hoạch kiểm toán, 
báo cáo kiểm toán; kịp thời phát hiện các 
vi phạm trong hoạt động kiểm toán…

(Theo Lao Động)

Phát hiện từ sớm, từ xa hành vi sai phạm về kinh tế,  
tham nhũng, tiêu cực

Trong giai đoạn từ tháng 8.2020 đến 
hết tháng 7.2022, tổng kim ngạch xuất 
khẩu từ Việt Nam sang thị trường các 
nước EU đạt 83,4 tỷ USD, tăng trung 
bình 41,7 tỷ USD/năm, cao hơn 24% kim 
ngạch xuất khẩu trung bình năm giai 
đoạn 2016 - 2019.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt 
Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn 
tượng như: Sắt thép tăng 739%; máy 
ảnh, máy quay phim, linh kiện tăng 
260%; máy móc và thiết bị tăng 82,3%...

Đó là những con số thống kê ấn tượng 
về thành tựu mà Việt Nam đã đạt được 
sau hai năm Hiệp định Thương mại tự 
do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực 
vừa được Liên đoàn Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp 
Viện FNF Việt Nam công bố tại Hội thảo 
“Đánh giá hai năm thực thi Hiệp định 
EVFTA tại Việt Nam từ góc nhìn doanh 
nghiệp” tổ chức ngày 10.11 tại Hà Nội.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
Thương), EVFTA đã góp phần quan 
trọng làm giảm các tác động bất lợi, và 
giúp quan hệ thương mại và đầu tư giữa 
Việt Nam và EU phát triển khả quan. 
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) của EU vào Việt Nam năm 2021 
với tổng vốn hơn 1.405 triệu USD, tăng 
2,2%, giúp EU vươn lên đứng thứ 5 các 
khu vực đầu tư lớn vào Việt Nam. Tỷ lệ 
hàng xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế 
quan EVFTA đã tăng lên 20,2% năm 
2021 và 24,5% trong 6 tháng đầu năm 
2022. Đặc biệt, hàng hóa của thị trường 
EU và Việt Nam đang có tính bổ trợ cho 
lẫn nhau, không gây ra sự cạnh tranh 
nên rất thuận lợi cho các DN. 

                                    (Theo Nhân Dân)

Kim ngạch xuất khẩu 
sang EU đạt 83,4 tỷ USD 
sau 2 năm thực thi EVFTA

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam vừa ký các quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ kỷ luật 2 Phó Chủ tịch 
Viện hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) 
Việt Nam.

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình 
thức cảnh cáo đối với ông Đặng Xuân 
Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm 
KHXH Việt Nam, do đã có những vi 
phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong 
công tác. Thời gian thi hành kỷ luật tính 
từ thời điểm công bố Quyết định 715-
QĐ/UBKTTW ngày 30.9.2022 của Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương về thi hành 
kỷ luật đảng.

Thi hành kỷ luật bằng hình 
thức khiển trách đối với ông Nguyễn 
Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm 
KHXH Việt Nam, do đã có những vi 
phạm, khuyết điểm trong công tác. 
Thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời 
điểm công bố Quyết định số 716-QĐ/
UBKTTW ngày 30.9.2022 của Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ  
luật đảng.                            (Theo Tiền Phong)

Thủ tướng kỷ luật  
2 Phó Chủ tịch Viện  
hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam

Trưa 10.11, tổ chức giáo dục IDP 
Education đưa ra thông báo trên 
website IDP Việt Nam về việc hoãn kỳ 
thi IELTS .

IDP Education là tổ chức giáo dục 
hàng đầu thế giới được Chính phủ Úc 
thành lập từ năm 1969, hiện có trên 120 
văn phòng tại hơn 30 quốc gia. Có mặt 
tại Việt Nam từ năm 1996, IDP cung cấp 
các dịch vụ tư vấn du học và phát triển 
giáo dục tại Việt Nam.

Cùng với Hội đồng Anh, IDP 
Education là đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS 
tại Việt Nam. Mỗi năm, IDP Việt Nam 
điều phối một số lượng lớn các kỳ thi 
cho hàng nghìn thí sinh Việt Nam.

IDP tổ chức thi IELTS tại Hà Nội,  
TP HCM, Đà Nẵng và 41 tỉnh, thành 
khác trên cả nước

Sáng cùng ngày,  Hội  đồng 
Anh cũng thông báo tất cả kỳ thi 

Kỳ thi IELTS tại Việt Nam tạm hoãn toàn bộ

EVFTA đã mang lại nhiều cơ hội và thành tựu cho 
nền kinh tế Việt Nam sau hai năm đi vào thực thi.

Quốc hội tán thành cao với mục tiêu 
tăng trưởng GDP 6,5% năm 2023

Chiều 10.11, Quốc hội chính thức 
thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát 
triển KT-XH năm 2023 với 465/466 đại 
biểu tán thành, chiếm 93,37%.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của 
Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, chỉ 
tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 được 
xây dựng trên cơ sở phân tích, dự báo 
bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, 
có tính đến những yếu tố thuận lợi, khó 
khăn của năm 2023, bám sát định hướng, 
mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát 
triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở ước thực hiện GDP năm 
2022 đạt khoảng 8% là nền tăng trưởng 
cao và dự báo bối cảnh thế giới, trong 
nước còn nhiều khó khăn, thách thức, 
tác động đến nền kinh tế nước ta, sức 
ép lạm phát, suy giảm tăng trưởng và 
suy thoái kinh tế ở một số nền kinh tế, 
đối tác lớn.

Dự kiến mức tăng trưởng GDP năm 
2023 khoảng 6,5% thể hiện quyết tâm 
của Chính phủ tiếp tục phục hồi và phát 
triển bền vững KT-XH, phấn đấu thực 
hiện các mục tiêu trong Kế hoạch phát 
triển KT-XH 5 năm, đồng thời để bảo 
đảm sự hài hòa, linh hoạt trong thực 
hiện các mục tiêu cho năm 2023.

Để đạt các mục tiêu đề ra, Quốc 
hội đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp  
chủ yếu.

Đáng chú ý trong các nhiệm vụ, 
giải pháp, Quốc hội yêu cầu công khai, 
minh bạch trong điều hành giá cả hàng 
hóa, dịch vụ; tiếp tục thực hiện các giải 
pháp quản lý, điều hành chặt chẽ việc 
điều chỉnh giá các hàng hóa quan trọng, 
dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước 

định giá, nhất là giá điện, xăng dầu, 
hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu 
khác góp phần hỗ trợ sản xuất kinh 
doanh, đời sống nhân dân và kiểm soát  
lạm phát. 

Tập trung giải quyết dứt điểm tình 
trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết 
bị, vật tư, sinh phẩm y tế; đẩy mạnh sản 
xuất trang thiết bị y tế trong nước.

(Theo vietnamplus.vn)

IELTS và Aptis của tổ chức này tại 
Việt Nam sẽ tạm hoãn. Hội đồng Anh 
nhấn mạnh, quyết định tạm hoãn nằm 
ngoài tầm kiểm soát của tổ chức này 
và có ảnh hưởng tới tất cả kỳ thi cấp 
chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế 
tại Việt Nam. 

Thời điểm các kỳ thi được tổ chức 

trở lại sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của 
Bộ GD&ĐT và đơn vị này cũng đang 
làm việc chặt chẽ với Bộ để có được các 
phê duyệt cần thiết trong thời gian sớm 
nhất có thể.

Như vậy, kỳ thi IELTS đã tạm dừng 
toàn bộ tại Việt Nam do hai đơn vị tổ 
chức thi đều đã thông báo hoãn.

Nhiều đơn vị khác như Sở GD&ĐT 
TP HCM, một số trường đại học cũng 
tạm dừng thi tất cả chứng chỉ ngoại ngữ 
của nước ngoài. 

Trước đó, Thông tư số 11 ngày 
26.7.2022 của Bộ GD&ĐT yêu cầu các 
địa điểm tổ chức thi chứng chỉ năng lực 
ngoại ngữ của nước ngoài cần được cấp 
phép từ Bộ GD&ĐT cũng như đưa ra 
các điều kiện, yêu cầu trong liên kết tổ 
chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại 
ngữ của nước ngoài.                  

(Theo Dân Trí)

Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.     Ảnh: TTXVN

Các kỳ thi IELTS tại Việt Nam bị tạm hoãn cho đến 
khi có chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.               Ảnh: congluan.vn
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Thủ tướng Phạm Minh Chính 
dự các hoạt động của Hội nghị cấp cao ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN. 
Ảnh: VOV.VN

Ngày 10.11, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại 
biểu Việt Nam bắt đầu các hoạt động 
trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao 
ASEAN và các hội nghị liên quan. Sự 
kiện diễn ra từ ngày 10 - 13.11 theo 
lời mời của Thủ tướng Vương quốc 
Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022, 
Samdech Techo Hun Sen.

Thủ tướng Phạm Minh Chính 
cùng lãnh đạo các nước ASEAN chào 
Quốc vương Campuchia Norodom 
Sihamoni, tham dự Hội nghị Thượng 
đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 
2022, đối thoại giữa các nguyên thủ/
người đứng đầu Chính phủ các nước 
ASEAN với đại diện Đại hội đồng liên 
nghị viện ASEAN; đối thoại với đại 
diện thanh niên ASEAN...

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh 
Kinh doanh và Đầu tư ASEAN, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
khẳng định, trong những năm qua Hội 
nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu 
tư ASEAN đã phát huy vai trò là diễn 
đàn lớn nhất của DN trong khu vực, 
đề ra và triển khai giải pháp đột phá, 
mang lại lợi ích lâu dài cho DN và 
người dân.

Thủ tướng đề nghị, Chính phủ, DN 
và các bên liên quan trong ASEAN cần 
triển khai hiệu quả Khuôn khổ phục 
hồi toàn diện đã được các nhà lãnh đạo 
ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao 
lần thứ 37 cũng như các sáng kiến khác 
mà ASEAN đã thông qua, tập trung 
vào 3 định hướng: Phục hồi, Số hóa và 
Bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học kỹ thuật, công nghệ để thúc đẩy 
phục hồi xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn 
mạnh: “Việt Nam nhất quán đường lối 

đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa 
phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, 
là đối tác tin cậy và là thành viên có 
trách nhiệm trong cộng động quốc 
tế. Chúng tôi đề cao và tôn trọng các 
nguyên tắc và bản sắc của ASEAN, Việt 
Nam luôn vì một Cộng đồng ASEAN 
đoàn kết, vững mạnh và phát triển; 
thực hiện nghiêm túc các cam kết và 
nghĩa vụ thành viên, có nhiều đóng 
góp quan trọng cho tăng cường đoàn 
kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN và 
thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025 theo 
tinh thần “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 
kết; thành công, thành công, đại thành 
công” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh- 

Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh 
nhân văn hóa thế giới đã nói”.

Thủ tướng mong muốn các DN tiếp 
tục chung tay với chính phủ các nước 
ASEAN, phát huy tinh thần chủ động, 
sáng tạo, thích ứng với trạng thái bình 
thường mới, đẩy mạnh đầu tư, kinh 
doanh, tạo công ăn việc làm cho người 
lao động, đảm bảo ổn định cuộc sống 
của người dân và tạo ra giá trị mới cho 
xã hội và cộng đồng và tin tưởng chắc 
chắn rằng các nước sẽ tiếp tục phát 
huy “Tinh thần ASEAN”, chủ động, 
trách nhiệm, đoàn kết cùng nhau vượt 
qua thách thức, hướng tới tương lai 
tươi đẹp của ngôi nhà chung ASEAN...                   

(Theo VOV.VN)

Việt - Lào hợp tác 
xây dựng nền 
kinh tế độc lập, tự chủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính (bên phải) và  
Thủ tướng Lào gặp gỡ trước thềm Hội nghị cấp 
cao ASEAN.                         Ảnh: TTO

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao 
ASEAN 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên 
quan tại Phnom Penh (Campuchia) ngày 
10.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã 
có cuộc gặp song phương bên lề với Thủ 
tướng Lào Phankham Viphavanh.

Hai Thủ tướng đánh giá cao những kết 
quả đạt được trong chuỗi hoạt động của 
Năm đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào, Lào - 
Việt năm 2022, kỷ niệm 60 năm ngày thiết 
lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký 
Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt - Lào.

Hai bên khẳng định tiếp tục coi trọng 
và dành ưu tiên cao nhất đối với việc giữ 
gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ 
hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp 
tác toàn diện Việt - Lào ngày càng đi vào 
chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết 
thực cho nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh tình hình chính trị - 
kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn 
biến phức tạp, tác động đến KT-XH hai 
nước, nhằm củng cố quan hệ Việt - Lào 
ngày càng ổn định và bền vững, lãnh đạo 
hai Chính phủ nhất trí tiếp tục phối hợp 
triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp 
cao, kết quả các kỳ họp Ủy ban liên Chính 
phủ Việt - Lào cũng như các chương trình 
hợp tác của các bộ ngành, địa phương. 
Các chương trình hợp tác nhằm góp phần 
giúp mỗi nước xây dựng nền kinh tế độc 
lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực 
hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất,  
hiệu quả…          (Theo TTO)LHQ cảnh báo về những nguy cơ hạt nhân chưa từng thấy

LHQ cảnh báo mối nguy hiểm hạt nhân chưa 
từng có.                 Ảnh minh họa

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Csaba 
Korosi ngày 9.11 cảnh báo thế giới 
đang đối mặt với nguy cơ phổ biến 
hạt nhân và thảm họa hạt nhân chưa 
từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Phát biểu tại một cuộc họp toàn 
thể của Đại hội đồng LHQ về báo cáo 
của Cơ quan Năng lượng nguyên tử 
quốc tế (IAEA) năm 2021, ông Korosi 
kêu gọi các quốc gia thành viên 
hợp tác IAEA để đảm bảo an toàn  

hạt nhân.
Theo Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, 

các sự kiện quốc tế năm ngoái đã 
tác động đáng kể đến công việc của 
IAEA, buộc cơ quan này phải ứng phó 
với một loạt tình huống bất lợi hoàn 
toàn mới.

Ông Korosi kêu gọi tất cả các bên 
hợp tác toàn diện với IAEA để đảm 
bảo an toàn hạt nhân.

(Theo Vietnam+)

36.000 lính Mỹ, Nhật diễn tập bảo vệ đảo tiền tiêu

Tàu sân bay trực thăng JS Kaga của Nhật Bản 
(dưới) di chuyển song song với tàu JS Asahi 
trong diễn tập trên biển Philippines tháng 
10.2020.                                                          Ảnh: US Navy

B ộ  Q u ố c  p h ò n g  N h ậ t  n g à y 
10.11 thông báo bắt đầu đợt diễn 
tập chung với Mỹ mang tên Keen 
Sword, dự kiến kết thúc ngày 19.11. 
Khoảng 26.000 thành viên lực lượng 
phòng vệ Nhật Bản ( JSDF) và 10.000 
binh sĩ Mỹ tham gia các nội dung 
diễn tập.

Các cuộc diễn tập mô phỏng 
bảo vệ đảo tiền tiêu Nhật được tiến 
hành ở đảo Tokunoshima thuộc tỉnh 
Kagoshima, phía Tây Nam Nhật Bản. 
Quân đội Mỹ và Nhật Bản đã triển 

khai trực thăng lai V-22 Osprey tại 
đảo Tokunoshima từ trước để chuẩn 
bị cho diễn tập.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết 
cuộc diễn tập nhằm “tăng cường khả 
năng răn đe và năng lực phản ứng của 
JSDF cùng lực lượng Mỹ trong đối 
phó các tình huống bất ngờ”.

Diễn tập Keen Sword còn bao 
gồm hoạt động huấn luyện đối phó 
tên lửa đạn đạo, tác chiến trong các 
môi trường mới như vũ trụ và không  
gian mạng.         (Theo VnExpress.net)

 Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết 
nước này và Cao ủy LHQ về người tị nạn ngày 
10.11 đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác 
nhằm ứng phó với những hoàn cảnh khó 
khăn của người tị nạn trên toàn thế giới.
 Ngày 9.11, người phát ngôn Bộ Ngoại 

giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga 
chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán với 
Ukraine và Moskva sẽ tiến hành đàm phán 
có tính đến tình hình thực tế.
 Quốc hội Hàn Quốc ngày 10.11 đã 

thông qua nghị quyết lên án các động thái 
khiêu khích quân sự gần đây của Triều Tiên, 
đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng dừng các 
hoạt động chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân 
lần thứ bảy.
 Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 

9.11 đã bắt giữ ít nhất 19 người bị tình nghi 
có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước 
Hồi giáo (IS) tự xưng.
 Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 

9.11 đã sử dụng máy bay không người lái 
(UAV) tấn công vào một cảng nằm dưới 
quyền kiểm soát của Chính phủ tại tỉnh miền 
Nam Shabwa.    (Theo TTXVN)

TIN VẮN


