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AN NHƠN:

Lan tỏa sâu rộng 
phong trào 
“Dân vận khéo”

Phòng chống dịch bệnh, 
ổn định đàn vật nuôi

Trách nhiệm, sôi nổi,    
  đậm hơi thở cuộc sống

KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV:

Các ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Định bấm nút biểu quyết 
thông qua các luật, nghị quyết tại phiên bế mạc 
kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bế mạc vào chiều 15.11. Tích cực, nghiêm túc, 
trách nhiệm, sôi nổi, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định đã có nhiều đóng góp

quan trọng vào thành công chung của kỳ họp.

V-LEAGUE 2022:

“Chuông nguyện 
hồn ai”

Thanh xuân dành trọn 
những “chuyến đò”u5

 u4

Tình đoàn kết bất diệt!

MÃI MÃI XANH TƯƠI, 
ĐỜI ĐỜI BỀN VỮNG

Kỳ cuối:

Thời thế có thể đổi thay nhưng tình đoàn kết 
Việt Nam - Campuchia không bao giờ thay đổi. 
Tình đoàn kết ấy đã “thử lửa” qua thử thách của 
thời gian và thực tế lịch sử, được xây đắp bằng 
máu xương của nhân dân hai nước.
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Bình Định

KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV: 

Trách nhiệm, sôi nổi, đậm hơi thở cuộc sống
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
khóa XV đã bế mạc vào 
chiều 15.11. Tích cực, 
nghiêm túc, trách nhiệm, 
sôi nổi, Đoàn ĐBQH tỉnh 
Bình Định đã có nhiều đóng 
góp quan trọng vào thành 
công chung của kỳ họp. 

Với tinh thần đổi mới, đoàn 
kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn 
trương, khoa học, dân chủ và 
trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, 
Quốc hội khóa XV đã hoàn thành 
toàn bộ chương trình đề ra sau 
hơn 20 ngày làm việc. Kỳ họp đã 
thông qua 6 luật, 14 nghị quyết, 
cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh 
lý 1 dự án luật, cho ý kiến lần 
đầu đối với 7 dự án luật khác. 
Quốc hội giám sát tối cao chuyên 
đề “Việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí giai đoạn 2016 - 
2021”; tiến hành chất vấn và trả 
lời chất vấn; xem xét, quyết định 
các vấn đề về nhân sự, KT-XH, 
ngân sách nhà nước; xem xét các 
báo cáo về kiến nghị của cử tri…

Những dấu ấn nổi bật
Quan tâm đến việc đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả 
của hoạt động Quốc hội, tại kỳ 
họp thứ 4, Quốc hội đã thảo 
luận, thông qua Nội quy kỳ họp 
Quốc hội. 

Nội quy gồm 3 chương và 58 
điều với những điểm mới chủ 
yếu như: Bổ sung các quy định 
về tổ chức kỳ họp bất thường; 

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 
Ảnh: Quochoi.vn 

Nhân dân, cử tri trong tỉnh đã quan tâm, dõi 
theo hoạt động của Quốc hội nói chung, Đoàn 
ĐBQH tỉnh nói riêng tại kỳ họp thứ 4. 

Ông Võ Ngọc Thái (76 tuổi, ở phường Bùi Thị 
Xuân, TP Quy Nhơn) dành nhiều thời gian theo 
dõi các phiên thảo luận, chất vấn được tường 
thuật trực tiếp trên truyền hình. “Các phiên thảo 
luận tại hội trường diễn ra trong khí sôi nổi, dân 
chủ, thể hiện tinh thần “nói thẳng, nói thật” của 
các đại biểu. Tôi đặc biệt tâm đắc đối với tiếng 
nói đấu tranh của các đại biểu nữ tại hội trường 
khi thẳng thắn chỉ ra  hạn chế, vướng mắc trong 
thực hiện các chính sách, vấn đề nổi cộm về tình 

hình KT-XH của đất nước”, ông Thái nói. 
Bày tỏ sự tin tưởng đối với sự lãnh đạo của 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ trước vấn đề phòng 
chống tham nhũng, tiêu cực khi thời gian qua, 
nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử, ông Nguyễn 
Văn Nghĩa (54 tuổi, ở phường Đập Đá, TX An Nhơn) 
góp ý thêm: “Mong thời gian tới, Quốc hội tiếp 
tục giám sát vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực 
để tạo được niềm tin, sự ủng hộ trong nhân dân, 
tạo động lực phát triển KT-XH. Quốc hội tiếp tục 
quan tâm vấn đề liên quan đến giá cả hàng hóa, 
công tác khám chữa bệnh, chính sách BHYT, hạ 
tầng giao thông…”. 

hình thức làm việc trực tuyến; 
quyền tranh luận của ĐBQH; 
quy định rõ trách nhiệm của 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc 
hội được phân công điều hành 
phiên họp toàn thể, trách nhiệm 
của ĐBQH khi tranh luận, thảo 
luận; trách nhiệm trong việc đề 
xuất biểu quyết một số vấn đề 
trước khi thông qua toàn văn 
luật, nghị quyết; trách nhiệm 
giải trình, làm rõ ý kiến thảo 
luận ở tổ…

Đây đều là những nội dung 
đã được kiểm nghiệm, có hiệu 
quả trong thực tiễn từ đầu 
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV 
đến nay. Các ĐBQH kỳ vọng và 
tin tưởng Nội quy kỳ họp Quốc 
hội sẽ góp phần thúc đẩy các kỳ 
họp cũng như hoạt động Quốc 

hội ngày càng chuyên nghiệp, 
hiệu quả. 

Đồng thời, tại kỳ họp lần 
này, Quốc hội đã giám sát tối 
cao chuyên đề “Việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí 
giai đoạn 2016 - 2021” và ban 
hành Nghị quyết “Đẩy mạnh 
việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí”. Đây là vấn đề 
được nhân dân, cử tri đặc biệt 
quan tâm. 

Qua giám sát, nhiều vấn đề 
đã được chỉ ra, yêu cầu điều 
chỉnh, sửa đổi, khắc phục. Theo 
đó, Quốc hội yêu cầu siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, 
chống lãng phí; nâng cao hiệu 
lực công tác giám sát, thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán, điều 
tra, xét xử trong việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về vấn đề 
này; xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm; thường xuyên đánh giá 
hiệu quả thực thi các chính sách, 
pháp luật đã ban hành để kịp 
thời điều chỉnh những bất cập, 
mâu thuẫn. Đồng thời, tập trung 
xây dựng chính sách quốc gia về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trong từng giai đoạn đối 
với các lĩnh vực trọng yếu như: 
Năng lượng, đất đai, tài nguyên, 
khoáng sản… Qua đó, nâng cao 
tối đa hiệu quả huy động, quản 
lý, sử dụng các nguồn lực đất 
nước để phát triển nhanh và bền 
vững. 

Sau cuộc giám sát công phu 
này, yêu cầu quan trọng đặt ra là 
việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí phải có những 
thay đổi thực chất, không mang 
tính hình thức.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng 
mang đậm hơi thở cuộc sống, 
khi các vấn đề được cử tri gửi 
gắm, những vấn đề cấp thiết 
từ thực tiễn đặt ra yêu cầu phải 
giải quyết đã được phản ánh 
khá đầy đủ, trọn vẹn tại các 
phiên thảo luận, chất vấn. Các 
ĐBQH đã phản ánh được tâm 
tư, nguyện vọng của cử tri và 
nhân dân; tranh luận thẳng 
thắn, mang tính xây dựng, 
trách nhiệm cao. Thủ tướng, các 

phó Thủ tướng, các bộ trưởng, 
trưởng ngành trả lời thỏa đáng, 
thẳng thắn nhận trách nhiệm. 
Quốc hội yêu cầu Chính phủ, 
các bộ trưởng, trưởng ngành 
cần có hành động, cam kết cụ 
thể về những việc phải làm 
và thời hạn hoàn thành để tạo 
chuyển biến thật sự, đáp ứng 
yêu cầu, nguyện vọng chính 
đáng của cử tri và nhân dân.

“Điểm đặc biệt đáng nói của 
kỳ họp lần này là sự song hành 
giữa “sức nóng” của hoạt động 
Quốc hội với các hoạt động 
trong đời sống xã hội. Đối với 
các vấn đề được Quốc hội bàn 
thảo, các bộ, ngành có những 
hành động, giải pháp cụ thể 
để khắc phục, giải quyết ngay, 
không đợi kỳ họp kết thúc mới 
bắt tay vào làm. Dễ thấy nhất 
là các vấn đề liên quan đến hạ 
tầng giao thông, tài chính, ngân 
hàng, giá xăng dầu…”, Phó 
trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết 
Hạnh nhận định. 

Chuyển tải tiếng nói  
của cử tri 

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình 
Định đã hoạt động tích cực, phát 
huy trách nhiệm, tham gia nhiều 
ý kiến có chất lượng tại các buổi 
thảo luận ở tổ và hội trường. 

Bên cạnh việc thực hiện 
nhiệm vụ chung của Quốc hội 
trong bàn bạc, thảo luận những 
vấn đề quan trọng của đất nước, 
các ĐBQH đơn vị tỉnh Bình 
Định đã chuyển tải những vấn 
đề, kiến nghị mà nhân dân, cử 
tri Bình Định gửi gắm. 

Các vấn đề nêu ra đã tạo tác 
động lớn, đòi hỏi sự hành động 
của các bộ, ngành. Nhiều ý kiến 
chất lượng, tâm huyết của các 
đại biểu đã được tiếp thu trong 
các nghị quyết của Quốc hội, các 
dự án luật. 

Theo Phó trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh, các 
ĐBQH vẫn tiếp tục gửi các ý 
kiến, đề xuất đến Thủ tướng 
Chính phủ, các bộ, ngành để 
có câu trả lời, hướng xử lý, giải 
quyết. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục 
theo dõi, giám sát các cơ quan 
liên quan trong nghiên cứu, giải 
quyết các vấn đề mà cử tri kiến 
nghị, đề xuất.    

 NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Hưởng ứng “Ngày 
thế giới tưởng niệm các nạn 
nhân tử vong do tai nạn giao 
thông” năm 2022, chiều 15.11, 
đoàn công tác của Ban ATGT 
tỉnh phối hợp cùng Công ty Bảo 
hiểm Bảo Việt Bình Định đến 
thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các 
nạn nhân, gia đình nạn nhân bị 
TNGT có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn các huyện Phù Cát, 
Tây Sơn và Vĩnh Thạnh. 

Tại các gia đình đến thăm, 
thay mặt đoàn công tác, đại tá 

Nguyễn Đức Nam, Phó Giám 
đốc CA tỉnh, Phó trưởng Ban 
ATGT tỉnh chia sẻ mất mát với 
các gia đình có nạn nhân bị tử 
vong do TNGT, động viên các 
gia đình cố gắng vượt qua nỗi 
đau để ổn định, vươn lên trong 
cuộc sống.

Dịp này, Ban ATGT tỉnh trao 
hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng 
và Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 
Bình Định hỗ trợ mỗi gia đình 
3 triệu đồng.

QUỐC THÀNH

Ban ATGT tỉnh thăm gia đình  
các nạn nhân TNGT (BĐ) - Sáng 15.11, tại TP Quy 

Nhơn, Hội Cựu Thanh niên xung 
phong (TNXP) tỉnh tổ chức hội nghị 
tổng kết công tác Hội năm 2022 
và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Hội Cựu TNXP 
tỉnh đã tập trung củng cố và kiện 
toàn tổ chức Hội các cấp. Đến nay, 
11/11 huyện, thị xã, thành phố và 
115/159 xã, phường, thị trấn có tổ 
chức Hội Cựu TNXP với khoảng 
4.700 cựu TNXP các thế hệ tham 
gia sinh hoạt. Đồng thời, Hội Cựu 
TNXP tỉnh cũng tranh thủ sự hỗ 
trợ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh và các cơ quan, 

nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh 
tổ chức nhiều hoạt động thăm 
hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ và 
hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh 
khó khăn, đau ốm. Trong đó, từ 
nguồn hỗ trợ của UBND tỉnh, Hội 
đã tặng 349 suất quà (500 nghìn 
đồng/suất) và xây dựng 3 nhà 
nghĩa tình đồng đội cho hội viên 
có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt 
khó khăn từ nguồn hỗ trợ của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

Về phương hướng năm 2023, 
Hội Cựu TNXP tỉnh sẽ tập trung 
tổ chức công tác Hội theo chủ đề: 
“Phát huy truyền thống anh hùng 

và vai trò nhân chứng lịch sử, tăng 
cường đoàn kết, sáng tạo vì nghĩa 
tình đồng đội; góp phần phục hồi 
kinh tế, ổn định xã hội tham gia 
tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; 
tích cực hưởng ứng và tham gia 
các cuộc vận động và phong trào 
thi đua yêu nước”.

Dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh 
triển khai kế hoạch tổ chức Đại 
hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh 
khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 
hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ 
công tác Hội và chế độ, chính sách 
cựu TNXP cho lãnh đạo tổ chức 
Hội các địa phương. HỒNG PHÚC

Đoàn kết, sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Ngày 15.11, CA tỉnh 
phát động đợt cao điểm tấn 
công, trấn áp tội phạm, đảm 
bảo  ANTT, ATGT dịp tết Quý 
Mão 2023.

Theo đó, CA tỉnh sẽ huy 
động toàn lực lượng đẩy mạnh 
tấn công, trấn áp các loại tội 
phạm theo các chuyên đề, 
tuyến, địa bàn, lĩnh vực, không 
để tội phạm hoạt động gây bức 
xúc dư luận xã hội. Đặc biệt, 
CA toàn tỉnh sẽ tăng cường 
đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ 
tội phạm có tổ chức, tội phạm 
cướp, cướp giật, giết người.... 
Trong đó, chủ động rà soát các 
đối tượng trong diện quản lý, 
nhất là thanh, thiếu niên sử 

Ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo ANTT, ATGT

Lực lượng CSGT diễu hành trên một số tuyến phố nội thành Quy Nhơn. 
Ảnh: NGUYỄN DŨNG

 Trong ngày 15 và 16.11, 
Sở Công Thương phối hợp với 
Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam - chi nhánh Đà 
Nẵng tổ chức hội nghị phổ biến 
tuyên truyền trong lĩnh vực Hội 
nhập kinh tế quốc tế, xuất nhập 
khẩu. Các đại biểu tham dự được 
phổ biến các chuyên đề: Hiểu 
và vận dụng hiệu quả các phân 
tích, phân loại, áp mã số cho 
hàng hóa xuất nhập khẩu (mã 
HS) qua các tình huống thực tiễn; 
vận dụng tra cứu quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) theo mã HS 
từng ngành hàng sản phẩm… 

                                         HẢI YẾN 
 Hơn 50 học viên là cán bộ 

hỗ trợ khởi nghiệp, giáo viên, 
giảng viên các trường phổ thông 
và cơ sở giáo dục, dạy nghề, 
trường đại học, cao đẳng, doanh 
nhân đam mê khởi nghiệp… 
trên địa bàn tỉnh tham dự khóa 
đào tạo nâng cao năng lực huấn 
luyện viên khởi nghiệp, do Sở 
KH&CN tổ chức trong 2 ngày 
(15 - 16.11). Các học viên được 
giới thiệu về đổi mới sáng tạo, 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 
giáo dục khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo, phân biệt kinh doanh 
đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh 
doanh truyền thống, xây dựng 
mô hình kinh doanh cho dự án 
khởi nghiệp… TRỌNG LỢI
 Sáng 15.11, UBND huyện 

An Lão tổ chức hội nghị biểu 
dương người có uy tín trong 
đồng bào dân tộc thiểu số. Dịp 
này, Ban Dân tộc tỉnh đã tặng 
14 phần quà cho người có uy tín 
gặp khó khăn trong cuộc sống; 
UBND huyện trao giấy khen cho 
20 người có uy tín đạt thành tích 
xuất sắc trong đồng bào dân 
tộc thiểu số năm 2022 và trao 
79 phần quà cho người có uy tín 
trong toàn huyện. HỮU BÁ

NHÂN SỰ MỚI
Sáng 15.11, tại Văn phòng 

UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã 
chủ trì buổi lễ trao quyết định 
bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Hồ 
Hoài Nam, Phó Bí thư Huyện 
ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tây 
Sơn giữ chức vụ Phó Giám 
đốc Sở TT&TT, kể từ ngày 
15.11.2022.       NGUYỄN HÂN

dụng vũ khí, hung khí nguy 
hiểm giải quyết mâu thuẫn hoặc 

sử dụng vũ khí “nóng” gây án. 
Tội phạm và vi phạm pháp luật 

về cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất 
là trong thời gian diễn ra vòng 
chung kết World Cup 2022 và 
các lễ hội đầu xuân. Đấu tranh 
triệt phá các đường dây mua 
bán, vận chuyển trái phép chất 
ma túy, các điểm, tụ điểm bán, 
tổ chức, sử dụng trái phép 
chất ma túy; tăng cường phát 
hiện, đấu tranh với tội phạm 
tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, 
gian lận thương mại, hàng giả, 
hàng cấm, tội phạm sử dụng 
công nghệ cao, tội phạm và vi 
phạm pháp luật về môi trường, 
tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Lực lượng CSGT, CA tỉnh 
tăng cường tuần tra kiểm soát, 
xử lý vi phạm trật tự ATGT 

(BĐ) - Ngày 15.11, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
đến thăm, chúc mừng các cơ 
sở giáo dục và nhà giáo Lê 
Đức Giảng, nhân kỷ niệm 40 
năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20.11.1982 - 20.11.2022).

Đến thăm Sở GD&ĐT, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn gửi lời chúc mừng 
đội ngũ làm công tác quản 
lý ngành GD&ĐT tỉnh, cùng 
đội ngũ giáo viên toàn ngành; 
chúc ngành GD&ĐT tỉnh ngày 
càng phát triển vượt bậc, đột 
phá thời gian tới. Chủ tịch 
UBND tỉnh khẳng định, tỉnh 
rất quan tâm đến sự nghiệp 
giáo dục, coi giáo dục là quốc 
sách hàng đầu, dành nhiều 
nguồn lực ưu tiên đầu tư cho 
phát triển giáo dục. Với vai trò 
cơ quan quản lý nhà nước, Sở 
GD&ĐT cần thống nhất công 
tác quản lý xuyên suốt toàn 
ngành; hằng tháng hoặc hằng 
quý phải thực hiện giao ban 
trực tuyến. Sở GD&ĐT cần 
đổi mới tư duy, cách làm. 
Công tác quản lý ngành phải 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
các phòng GD&ĐT, trường 
học và đơn vị trực thuộc phát 
triển. Chủ động đến với các 
phòng GD&ĐT, trường học, 

hiểu được cái khó để cùng 
tháo gỡ, tạo khối thống nhất, 
đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau cho 
mục tiêu phát triển chung của 
ngành GD&ĐT tỉnh. Trên cơ 
sở những thành tựu đã đạt 
được thời gian qua, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
yêu cầu Sở GD&ĐT xây dựng 
kế hoạch, kịch bản hoạt động 
ngành dài hơi hơn, đổi mới 
mạnh mẽ hơn và tạo sự thay 
đổi căn bản. 

Đến thăm, chúc mừng 
Trường ĐH Quy Nhơn, Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
bày tỏ vui mừng trước những 
thành tích nổi bật của Trường, 
khẳng định uy tín công tác đào 
tạo nhân lực ở khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên và trong 
nước. Đồng chí bày tỏ mong 
muốn nhà trường làm tốt hơn 
nữa công tác đào tạo nhân lực 
đảm bảo chất lượng; xây dựng 
hoạt động đào tạo gắn với thực 
tế, chương trình kế hoạch phát 
triển KT-XH của tỉnh. Tỉnh cũng 
“đặt hàng” cho trường với đội 
ngũ chuyên gia các chuyên 
ngành nghiên cứu tham gia 
phản biện chính sách, định 
hướng phát triển của tỉnh tới 
đây, cùng với  tỉnh có những đột 
phá trên các lĩnh vực KT-XH. 

Chúc mừng đội ngũ cán 
bộ, giảng viên Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn, 
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn 
mạnh hiện nay đào tạo nghề 
được quan tâm đặc biệt. Đề 
nghị trường phải có sự gắn kết 
với các sở, ngành, địa phương 
để xây dựng kế hoạch đào tạo 
nghề theo nhu cầu của tỉnh.

Tại Trường Phổ thông 
dân tộc nội trú THPT Bình 
Định và Trường Mầm non 
tư thục Măng non, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
thăm hỏi tình hình dạy và 
học, đời sống của giáo viên 
và học sinh nhà trường; công 
tác tổ chức chương trình đào 
tạo, chăm sóc học sinh; vui 
mừng khi các thầy cô giáo 
rất tâm huyết với sự nghiệp 
giáo dục, trách nhiệm với học 
sinh... Chủ tịch UBND tỉnh 
đề nghị Trường Phổ thông 
dân tộc nội trú THPT Bình 
Định làm tốt hơn công tác 
định hướng, hướng nghiệp 
cho học sinh sau tốt nghiệp 
THPT. Với Trường Mầm non 
tư thục Măng non, lắng nghe 
và chia sẻ những khó khăn của 
mô hình trường tư thục, Chủ 
tịch UBND tỉnh động viên các 
giáo viên yên tâm công tác; 

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng 
các cơ sở giáo dục và nhà giáo Lê Đức Giảng, 
nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

đồng thời đề nghị Sở GD&ĐT, 
Phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn 
tạo môi trường bình đẳng cho 
phát triển các cơ sở giáo dục 
trong hệ thống ngành giáo 
dục, quan tâm hơn công tác 
xã hội hóa giáo dục…

Thăm thầy giáo Lê Đức 
Giảng, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Anh Tuấn ân cần hỏi 
thăm sức khỏe và gửi lời chúc 
tốt đẹp đến thầy và gia đình. 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
cũng bày tỏ sự trân trọng đối 
với câu chuyện về tình thầy 
trò của thầy Giảng và Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng.
 Cùng ngày, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
đến thăm, chúc mừng tập thể 
thầy, cô giáo Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn và Trường 
THCS Quang Trung (TP Quy 
Nhơn), nhân kỷ niệm Ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Gửi lời chúc mừng đến 
tập thể cán bộ, giáo viên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang cũng đồng thời mong 
muốn với trách nhiệm và sứ 
mệnh thiêng liêng, các thầy cô 
giáo hai trường tiếp tục nỗ lực, 
phấn đấu vượt qua khó khăn, 
đạt được nhiều thành tích hơn 
nữa trong công tác giảng dạy.

Với Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh đề nghị tập thể 
nhà trường tiếp tục đoàn kết, 
phát huy truyền thống, không 
ngừng đổi mới phương pháp 
dạy học, nâng cao chất lượng 
đào tạo; ngày càng khẳng định 
vị trí, vai trò trong công tác 
giáo dục bậc phổ thông; góp 
phần tích cực vào sự nghiệp 
GD&ĐT của tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang ghi nhận 
những kết quả Trường THCS 
Quang Trung đạt được; đề 
nghị trường tiếp tục đổi mới 
toàn diện hơn nữa trong giảng 
dạy, xây dựng môi trường giáo 
dục lành mạnh, tạo điều kiện 
thuận lợi để học sinh phát triển 
toàn diện.                 THU HIỀN

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ ba từ trái sang) tặng hoa, chúc mừng tập thể lãnh đạo Trường ĐH Quy Nhơn. 
Ảnh: THU HIỀN

trên địa bàn toàn tỉnh. Mục 
tiêu cao điểm lần này nhằm 
bảo đảm trật tự ATGT đường 
bộ, đường sắt và đường thủy, 
kịp thời phòng ngừa, phát hiện, 
ngăn chặn và tập trung xử lý 
các hành vi vi phạm là nguyên 
nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, 
nhất là các vụ TNGT đặc biệt 
nghiêm trọng.

Sau lễ ra quân, lực lượng 
CSGT, Cảnh sát cơ động diễu 
hành trên một số tuyến đường 
nội thành Quy Nhơn.

Đợt cao điểm tấn công, 
trấn áp tội phạm và đảm bảo 
ANTT, ATGT diễn ra từ ngày 
15.11.2022 - 5.2.2023.

K.ANH
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Bình Định

Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Kỳ cuối: Tình đoàn kết bất diệt !

 Thời thế có thể đổi thay nhưng tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia không bao giờ thay đổi. Tình đoàn 
kết ấy đã “thử lửa” qua thử thách của thời gian và thực tế lịch sử, được xây đắp bằng máu xương của nhân 
dân hai nước. 

Bộ đội nhà Phật 
Trong vô vàn những ký ức về 

chiến tranh biên giới Tây Nam, 
các CCB nhớ nhiều đến tình cảm 
gắn bó, trân quý mà người dân 
Campuchia dành cho bộ đội 
Việt Nam - những người mà họ 
gọi là “Bộ đội nhà Phật”.

Gần 6 năm tham gia chiến 
trường Campuchia (tháng 1.1983 - 
9.1988), đại tá Nguyễn Văn Sáu 
(nguyên Phó Chủ nhiệm Chính 
trị Bộ CHQS tỉnh) ví rằng đó là 
những ngày đêm “khua sương, 
đạp rắn, cắn mìn”, có thể “chạm 
tay” vào cái chết bất kỳ lúc nào. 
Ấy vậy mà, vào những phút giây 
kề cận sinh tử, sau lưng bộ đội 
Việt Nam luôn có chỗ dựa vững 
chắc là nhân dân Campuchia. 

Ông Sáu nói: “Ở tỉnh Preah 
Vihear, mỗi gia đình đều có 1 
buồng riêng, thường dành cho 
người phụ nữ trong gia đình. 
Nhiều lần quân Pol Pot đột 
ngột kiểm tra, tôi được dân báo 
tin và đưa vào đó để lánh nạn, 
thoát chết trong gang tấc”.

Với các CCB từng tham 
gia chiến đấu, công tác ở 
Campuchia, ngày rời mảnh đất 
“Chùa Tháp” đã để lại nhiều ấn 
tượng đẹp và là ký ức không 
thể phai nhòa trong quãng đời 
còn lại. Họ kể rằng nhân dân 
Campuchia có mặt ở khắp các 
hướng lưu luyến tiễn đưa đội 
quân “nhà Phật” về nước. 

Đại tá Phan Văn Khổng 
(nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB 
tỉnh) xúc động kể: “Chúng tôi 
được người dân tặng những 
trái dừa, khăn quàng cổ làm 
quà. Ai ai cũng khóc, bịn rịn 
chia tay nhau. Nhưng đó là 
giọt nước mắt của niềm vui và 
hạnh phúc. Bởi phía sau lưng 
chúng tôi là các vùng đất đang 
hồi sinh, yên bình và tràn đầy 
sức sống. Nó đối lập với cảnh 
tượng chết chóc dưới bàn tay 
cai trị bạo tàn của Pol Pot”.

Còn đại tá Trần Đức Thắng 
(Chủ tịch Hội CCB tỉnh) chia 
sẻ rằng trước ngày trở về, bộ 
đội Việt Nam đều được quán 
triệt: Tất cả những gì tốt nhất, 
trừ trang bị vũ khí đều phải để 
lại cho bạn. “Chiếc ba lô của 
chúng tôi nhẹ tênh, ngoài tấm 
khăn Kroma, mỗi người chỉ có 
cân đường thốt nốt, ký cá khô. 
Nó cũng nhẹ như lòng chúng 
tôi vậy! Chúng tôi tự hào đóng 
góp chút công sức nhỏ bé cho 
hòa bình, phát triển của nước 
bạn”, ông Thắng tâm sự.

Những ngày này, đại tá Đỗ 
Xuân Thu (nguyên Chính trị 
viên Ban CHQS huyện Tây Sơn) 
đang tất bật chuẩn bị cho chuyến 
về lại chiến trường xưa tại tỉnh 
Battambang vào đầu tháng 12 
sắp tới. Năm 1978, khi còn học 

Các em thiếu nhi Campuchia đặt hoa tưởng nhớ quân tình nguyện, cán bộ, chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nền độc lập của 
Campuchia.                                                                                                                                                                                                                             Ảnh: HUY BẮC

Sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam thể hiện tinh thần hữu 
nghị trong sáng, tốt đẹp giữa hai nước; nhân dân hai nước; tôi tin 
tưởng mối quan hệ này sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

(Trích phát biểu của Thủ tướng Campuchia HUN SEN tại chương 
trình Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt 

chủng Pol Pot” (20.6.1977 - 20.6.2022)).

Núi Trường Sơn có thể mòn, sông Mekong có thể cạn, 
nhưng tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Campuchia là bất diệt”. 

Chủ tịch Quốc hội Campuchia SAMDECH HENG SAMRIN.

”
”

Lực lượng BĐBP tỉnh tăng cường cho BĐBP tỉnh Kiên Giang tuần tra, kiểm soát khu 
vực biên giới với Campuchia.                                                                                          Ảnh: MINH CHUNG

cấp 3 thì tiếng súng gây hấn của 
quân Pol Pot đã nổ vang trên 
tuyến biên giới Tây Nam, ông 
Thu đã xung phong nhập ngũ 
và được biên chế về Trung đoàn 
250 (Tỉnh đội Đắk Lắk). Ông 
đã cùng đồng đội trong Trung 
đoàn 250 phối hợp với các lực 
lượng chiến đấu giải phóng 3 
tỉnh Đông Bắc Campuchia. 

Cuối năm 2016, khi vừa nghỉ 
hưu, đại tá Ðỗ Xuân Thu đã kết 
nối với các đồng đội cũ ở Trung 
đoàn 250 tổ chức chuyến đi 
thăm lại chiến trường xưa, nơi 
các ông đã chiến đấu. “Trong 6 
ngày đêm về lại 3 tỉnh Đông Bắc 
Campuchia, ai ai cũng bồi hồi với 
những ký ức bi hùng. Nhớ quay 
quắt những đồng đội đã nằm 
xuống. Khi biết chúng tôi nguyên 
là quân tình nguyện Việt Nam về 
thăm lại chiến trường xưa, người 
dân Campuchia rất niềm nở đón 
tiếp. Điều đó khiến chúng tôi rất 
ấm lòng!”, ông Thu tâm sự.

Bảo đảm lợi ích song trùng
Theo đại tá Nguyễn Hùng 

Anh, Chủ tịch Hội Hữu nghị 
Việt Nam - Campuchia tỉnh, 
giai đoạn 1979 - 1989, quân tình 
nguyện Việt Nam đã tỏ rõ là đội 
quân vừa chiến đấu vừa công 

tác giỏi khi giúp đỡ hàng triệu 
người dân Campuchia đoàn tụ 
gia đình sau chiến tranh, nuôi 
dưỡng trẻ mồ côi, khôi phục hệ 
thống giáo dục, y tế; nền văn 
hóa và bản sắc dân tộc được 
bảo tồn và phát triển. 

Trong đó, quân tình nguyện 
Việt Nam đã giúp quân và dân 
Campuchia đánh tan 20 vạn 
quân của Pol Pot và các phái 
Khmer phản động dưới sự hà 
hơi, tiếp sức của các thế lực thù 
địch bên ngoài; thu giữ và phá 
hủy gần 160 nghìn tấn vũ khí, 
đập tan âm mưu quay trở lại 
chính trường của Pol Pot, giữ 
vững thành quả cách mạng 
để tập trung xây dựng chính 

quyền, quân đội và đất nước.
Đại tá Trần Văn Tung, Phó 

Trưởng Ban Liên lạc truyền 
thống CCB Đoàn 5501 (Mặt trận 
579 Campuchia), cho biết: Trong 
chặng đường 10 năm giúp bạn 
tại tỉnh Ratanakiri (tỉnh miền 
núi phía Bắc Campuchia) khi 
nước bạn vừa thoát khỏi nạn 
diệt chủng, đời sống vật chất, 
văn hóa - xã hội còn nghèo, các 
thế hệ cán bộ, chuyên gia và quân 
tình nguyện của Đoàn 5501 đã 
đoàn kết, không ngại hy sinh, 
gian khổ, thiếu thốn, cùng LLVT 
cách mạng Campuchia, Sư đoàn 
Bộ binh 315, Sư đoàn Bộ binh 
2, Tiểu đoàn 20 Bộ CHQS tỉnh 
Nghĩa Bình đánh trên 500 trận 
lớn, nhỏ, trong đó có 4 trận quy 
mô lớn, phối hợp nhiều lực 
lượng. Ngoài nhiệm vụ giúp 
bạn chiến đấu, Đoàn 5501 và các 
chuyên gia quân sự, CA còn trực 
tiếp giúp bạn hình thành và phát 
triển LLVT tập trung từ tỉnh đến 
huyện, lực lượng dân quân tự vệ 
cấp xã, thôn, bản; xây dựng hệ 
thống chính trị từ cơ sở đến tỉnh.

Sát cánh chiến đấu cũng là 
thời gian cùng nhau xây dựng, 
vun đắp cho tình đoàn kết, liên 
minh đặc biệt giữa hai dân tộc, 
hai Đảng, hai Nhà nước, hai 
Quân đội ngày càng vững mạnh 

hơn bao giờ hết. Thượng tá Trịnh 
Minh Cẩm (Chánh Văn phòng 
Hội CCB tỉnh, có 10 năm (1978 - 
1988) làm nhiệm vụ trên chiến 
trường Campuchia trong vai trò 
cán bộ hậu cần của Sư đoàn 309) 
chia sẻ: “Trong tâm thức, chúng 
tôi luôn hiểu rằng mình tham gia 
cuộc chiến này không chỉ vì bạn 
mà còn chiến đấu, hy sinh vì đất 
nước, vì nhân dân Việt Nam, để 
đất nước có hòa bình, đồng bào 
ta không bị Pol Pot tàn sát”. 

Bên nhau trong mọi  
hoàn cảnh

Bám sát diễn biến của dịch 
Covid-19, giai đoạn 2021 - 2022, 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã 3 lần 
điều động 120 cán bộ, chiến sĩ 
chi viện cho các “điểm nóng” ở 
cửa ngõ biên giới phía Tây Nam 
làm nhiệm vụ kiểm soát, bảo vệ 
biên giới và phòng, chống dịch 
Covid-19.

Theo đại tá Phan Trường 
Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh, lực lượng BĐBP tỉnh tham 
gia tăng cường cho biên giới 
Tây Nam được đơn vị quán triệt 
phải cùng với BĐBP tỉnh Kiên 
Giang và lực lượng chức năng 
của Campuchia tăng cường phối 
hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giải 
quyết nhanh chóng, kịp thời các 
vụ việc nảy sinh trên tinh thần 
tôn trọng luật pháp của mỗi nước. 

“Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã 
gác công việc riêng, xung phong 
lên đường chi viện cho BÐBP 
tỉnh Kiên Giang làm nhiệm vụ 
kiểm soát, bảo vệ biên giới và 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
BĐBP tỉnh đã phối hợp với lực 
lượng nước bạn xây dựng đường 
biên giới chung hòa bình, hữu 
nghị, ổn định, cùng phát triển”, 
đại tá Sơn đánh giá.

Thượng úy Lê Minh Chung 
(cán bộ Phòng Trinh sát BĐBP 
tỉnh Bình Định, từng tham gia 
tăng cường và làm Chốt trưởng 
chốt số 6, Đồn Biên phòng Vĩnh 
Điều, BĐBP tỉnh Kiên Giang) chia 
sẻ rằng, khó khăn đặt ra là tuyến 
biên giới Việt Nam - Campuchia ở 
Kiên Giang chủ yếu là đồng bằng, 
có nhiều kênh rạch, nhiều đường 
mòn, lối mở và hoạt động giao 
thương giữa hai biên giới khá 
nhộn nhịp, việc quản lý người 
qua lại càng thêm phức tạp. 

“BĐBP Việt Nam đã chủ 
động thông tin, trao đổi với lực 
lượng chức năng của nước bạn, 
cùng tiến hành hiệu quả các 
biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19. Đồng thời, nhờ phối 
hợp thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền cho nhân dân khu vực 
biên giới hai nước, nên người 
dân đã nâng cao ý thức, không 
bao che, tiếp tay cho các loại tội 
phạm lợi dụng hoạt động để gây 
mất an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội ở khu vực biên giới”, 
thượng úy Chung cho hay.

  HỒNG PHÚC - DƯƠNG LINH
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Bình Định

Thanh xuân dành trọn những “chuyến đò”
Đó là 5 thầy, cô giáo: Trần 

Ánh Tràng (SN 1991), Trường 
Tiểu học Đống Đa, TP Quy 
Nhơn; Giáp Văn Quan (SN 
1988), T rường Tiểu học số 1 
Ngô Mây, huyện Phù Cát; Võ 
Minh Tin (SN 1991), T rường 
THCS Cát Lâm, huyện Phù 
Cát; Lê Thị Thúy Hà (SN 1988), 
T rường THPT Vĩnh Thạnh, 
huyện Vĩnh Thạnh; Đặng Ngọc 
Trung (SN 1988), Trường THPT 
Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn. 

Năng động, sáng tạo 
giúp học sinh tự học

Tốt nghiệp Trường ĐH Quy 
Nhơn, thầy Đặng Ngọc Trung 
đi dạy tại Trường THPT Xuân 
Diệu (Tuy Phước); năm 2019 
chuyển về T rường THPT 
Trần Cao Vân gắn bó đến giờ 
với vị trí là tổ trưởng Tổ Sử -  
Địa - Công dân - Thể dục - Quốc 
phòng, giảng dạy trực tiếp môn 
Lịch sử. Thầy Trung cho hay,  
10 năm gắn bó với bục giảng, tôi 
vui vì mình đã tạo được cho học 
sinh động lực, hứng thú với môn 
Lịch sử; qua đó giúp học sinh 
thêm yêu quê hương, đất nước, 
lòng tự tôn, tự hào dân tộc.

16 lượt học sinh đã đạt giải 
học sinh giỏi cấp tỉnh là thành 
quả ngọt ngào của thầy giáo trẻ. 
“Với tâm niệm phải bồi đắp ý 
thức “dân ta phải biết sử ta” 
cho các em từ những việc nhỏ 
nhất, tôi thường xuyên đổi mới 
phương pháp dạy học, xác định 
vừa cung cấp lõi kiến thức vừa 
hướng dẫn để học sinh có thể 
tự học, tự nghiên cứu làm giàu 
kiến thức. Tôi cùng với giáo 
viên trong trường tham mưu, 
đề xuất ban giám hiệu xây dựng 

Trong chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2022 do Trung ương Đoàn tổ chức, 
Bình Định vinh dự có 5 thầy cô được vinh danh. Mỗi nhà giáo được tuyên dương là một câu chuyện đẹp về tình yêu, 
nghị lực và khát vọng cống hiến thanh xuân cho sự nghiệp “trồng người”. 

5 giáo viên của Bình Định được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022.                                                                                               Ảnh: NVCC

chính sách khen thưởng, động 
viên kịp thời những em đạt giải 
học sinh giỏi để tạo động lực, 
giúp các em phấn đấu”, thầy 
Trung chia sẻ.

Lên Vĩnh Thạnh dạy học,  
12 năm đứng trên bục giảng, cô 
Lê Thị Thúy Hà là “cây sáng 
kiến” của T rường THPT Vĩnh 
Thạnh. Dạy Sinh học, Công 
nghệ, mỗi bài giảng của cô 
đều kết hợp vừa giảng dạy bộ 
môn vừa tích hợp lồng ghép 
giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ 
môi trường... ; ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ bài 
học, đồng thời sử dụng linh 
hoạt các phương tiện dạy học 
hiện có, tự làm đồ dùng dạy 
học để bài học thêm sinh động, 

chất lượng. Cô Hà còn rất “có 
duyên” bồi dưỡng học sinh 
giỏi và hướng dẫn học sinh 
tham gia cuộc thi KHKT. 

Cô Hà cho hay: Tôi vận 
dụng phương pháp và kỹ thuật 
dạy học tích cực; chọn lọc xây 
dựng hệ thống câu hỏi trong 
bài soạn phù hợp các đối tượng 
học sinh để nêu bật trọng tâm 
bài giảng nhằm khắc sâu kiến 
thức cho các em vận dụng. Tôi 
cũng sử dụng công nghệ để 
thiết kế, khai thác một số nội 
dung có tính chất trừu tượng 
giúp học sinh dễ lĩnh hội kiến 
thức như tạo hình ảnh động, 
giới thiệu những hình ảnh, tư 
liệu… phục vụ nhu cầu dạy học 
bộ môn.  

Những nhà giáo không chỉ 
dạy chữ

Không chỉ trên mặt chữ, 
5 giáo viên trẻ kể trên còn 
được tuyên dương là những 
cán bộ Đoàn năng động, sáng 
tạo trong xây dựng lối sống vì 
cộng đồng, xã hội cho học sinh.

Là giáo viên Tổng phụ 
trách Đội, năm học 2018 - 2019, 
thầy Trần Ánh Tràng sáng kiến 
một số giải pháp giúp nâng cao 
chất lượng chương trình phát 
thanh măng non; 1 năm sau 
đó, thầy tiếp tục tìm ra một số 
giải pháp giúp nâng cao chất 
lượng chương trình sinh hoạt 
Sao nhi đồng. Đây là hai trong 
rất nhiều sáng kiến trong hoạt 
động đội giúp thầy được nhận 

nhiều bằng khen, giấy khen 
của các cấp Đoàn thanh niên. 
Ngoài chuyên môn làm Tổng 
phụ trách Đội, thầy Tràng còn 
được phân công giảng dạy môn 
Giáo dục thể chất ở một số lớp.

Khi chuyển từ hướng dẫn 
viên du lịch sang nghề giáo, 
thầy Giáp Văn Quan được 
phân công làm Tổng phụ trách 
Đội Trường Tiểu học số 1 Ngô 
Mây. Để phát triển phong trào, 
thầy Quan đưa ra sáng kiến 
giúp đội viên, nhi đồng hứng 
thú, tích cực trong các hoạt 
động tập thể và ngoại khóa 
trong Liên đội. “Tôi nghĩ khi 
mình thực sự yêu thương các 
em, yêu nghề và biết cách đặt 
mình vào vị trí của học sinh, 
thì sẽ biết cách lắng nghe, nắm 
bắt được tâm tư, nguyện vọng 
của các em, khi đó mọi công 
việc trở nên dễ dàng, hoàn 
thành với kết quả tốt”, thầy 
Quan đúc kết.

Còn thầy Võ Minh Tin cho 
hay: Làm công tác Đội giúp 
tôi hoàn thiện được nhiều kỹ 
năng, nhiều kiến thức hay và 
đặc biệt là có thể tổ chức các 
hoạt động, chương trình... Vì 
thế, tôi quyết định chọn thi 
và làm giáo viên Tổng phụ 
trách Đội của T rường THCS 
Cát Lâm từ năm 2019 đến nay; 
đồng thời trực tiếp đứng lớp 
môn Thể dục. 

Sáng kiến nổi bật của thầy 
Tin là nâng cao hiệu quả giáo 
dục đạo đức học sinh thông 
qua hoạt động Đội tại trường. 
Khi đưa sáng kiến vào áp dụng 
thì chất lượng giáo dục về 
mặt đạo đức của học sinh nhà 
trường được nâng cao hằng 
năm. Kết quả đánh giá hạnh 
kiểm học sinh qua các năm học 
với tỷ lệ hạnh kiểm tốt tăng 
đáng kể, giảm  hạnh kiểm khá, 
trung bình.              MAI HOÀNG

Cách đây ít lâu, tôi có làm việc với 
anh Nguyễn Văn Đạt, 28 tuổi, ở xã Bình 
Thuận, huyện Tây Sơn, một cán bộ thú 
y trẻ, thạo nghề, có thu nhập khá. Nghe 
Đạt say mê nói về trâu bò heo gà, về 
cách thức chăm sóc, chữa bệnh những 
con vật này sao cho đạt hiệu quả cao 
nhất, càng được thuyết phục bao nhiêu 
thì tôi càng bất ngờ bấy nhiêu khi biết 
Đạt là cử nhân Tâm lý học, tốt nghiệp 
Trường ĐH Quy Nhơn. 

Đạt tâm sự, tôi học đại học mà thỉnh 
thoảng cứ lợn cợn với suy nghĩ không 
biết sau này sẽ làm gì, có yêu nghề 
không. Tốt nghiệp, tìm được việc làm 
nhưng không mấy hứng thú với công 
việc dù đúng ngành đã chọn. Trong 
khi đó, niềm say mê với việc chăn nuôi 
từ nhỏ trong tôi ngày càng lớn. Và vì 
muốn làm nghề này thật bài bản, tôi 
quyết định đi học nghề tại Viện Nghiên 
cứu gia súc lớn miền Nam. Sau đó học 
trung cấp chăn nuôi thú y tại Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. 
Hiện các dịch vụ của Công ty TNHH 
Đầu tư và lai tạo giống Đại Bình ở xã 
Bình Thuận của Đạt được nhiều bà 

con trong huyện và cả ở vùng lân cận  
tin cậy. 

Trò chuyện với Đạt, ấn tượng từ 
những trường hợp phải học lại nghề 
mà tôi biết trước đây bỗng nhiên liên 
kết lại, trội lên trong tôi là tầm quan 
trọng của vấn đề hướng nghiệp. Nếu 
gia đình, nhà trường và xã hội tổ chức 
tốt hoạt động hướng nghiệp, có lẽ 
không có nhiều thanh niên phải làm 
lại như Đạt. 

Nhưng một điểm không kém quan 
trọng, ấy là nếu lỡ chọn sai thì nên 
dũng cảm làm lại. Bởi như Đạt nói, nếu 
tôi cứ loay hoay với vị trí một người bán 
hàng, nhân viên tư vấn chung chung, 
hoặc nhiều công việc đã làm thì tôi sẽ 
khó tìm thấy niềm vui công việc như 
bây giờ. Trong khi đó, ngay từ khi bắt 
tay vào nuôi gà, chăm sóc bò, tôi đã rất 
hưng phấn. Tôi ngày càng thấy thêm 
yêu mảnh vườn, góc sân, cánh đồng, 
những con vật xung quanh và thấy 
mình gắn bó với quê hương. Có thu 
nhập tốt và hạnh phúc với công việc 
mình làm rất quan trọng!

ĐINH NGỌC

TIN VẮN

l 54 giáo viên được tuyển chọn từ 
13 trường THCS của huyện Tuy Phước 
đã tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi 
THCS cấp huyện năm học 2022 - 2023, do 
Phòng GD&ĐT huyện tổ chức. Kết quả, có 
21 giáo viên đạt giải nhì (không có giải 
nhất), 28 giáo viên nhận giải ba và 2 giáo 
viên được trao giải khuyến khích. Một 
số trường có kết quả cao là: THCS Phước 
An, THCS Phước Hòa, THCS thị trấn Tuy 
Phước - cùng được 6 giải. TẤN HÙNG
l Trường ĐH Kinh tế Quốc dân,  

TP Hà Nội vừa tổ chức Lễ công bố chứng 
nhận kiểm định chất lượng quốc tế 

SỔ TAY

Quan tâm hướng nghiệp nhiều hơn
Ngưng hoạt động Văn phòng Hỗ trợ 
giáo dục Hà Lan

Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà 
Lan (OCW) và Tổ chức quốc tế giáo dục 
Hà Lan (Nuffic) thông tin về việc đóng 
mạng lưới các Văn phòng Hỗ trợ giáo 
dục Hà Lan (Neso) trên thế giới. Theo 
OCW, thay đổi này là để thích ứng với 
bối cảnh mới về địa chính trị, với thay đổi 
của chính phủ trung ương tại nhiều nước.

Việc đóng cửa các văn phòng Neso 
này thống nhất với chính sách của OCW 
về các ưu tiên và phương thức hoạt động 

mới trong lĩnh vực quốc tế hóa nền giáo 
dục bậc cao tại Hà Lan. Theo đó, từ ngày 
1.1.2024, các văn phòng Neso sẽ ngưng 
hoạt động. Tại Việt Nam, Neso Việt Nam 
sẽ ngưng hoạt động từ ngày 1.1.2023. 

Theo Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa 
học Hà Lan, việc đóng cửa các văn 
phòng Nuffic, Neso đi kèm với việc 
tăng cường các mạng lưới ngoại giao 
của Chính phủ Hà Lan trong lĩnh vực 
giáo dục và khoa học.            (Theo SGGP)

ACBSP, Mỹ. Trong đợt xét duyệt lần này, 
Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục 
ACBSP đã trao chứng nhận lần đầu đạt 
chuẩn chất lượng cho các chương trình 
đào tạo thuộc 28 trường đại học từ Mỹ, 
Canada, Thụy Sĩ, Mexico, Ecuador, Peru 
và Việt Nam. Theo đó, Trường ĐH Kinh 
tế Quốc dân có 11 chương trình được 
công nhận đạt chuẩn chất lượng. Đơn 
vị sở hữu các chương trình đào tạo sẽ 
thực hiện báo cáo chất lượng với ACBSP 
định kỳ 2 năm/lần và sau 7 năm phải tiến 
hành tái kiểm định chất lượng.

 (Theo VOV)
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

Là nhà đương kim vô địch, 
tại V-League năm nay, CLB 
Viettel vẫn cho thấy sự sắc bén 
trong lối chơi. Nhưng rõ ràng 
sự ra đi của một vài trụ cột và 
sau đó là việc thay đổi trên băng 
ghế huấn luyện đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến phong độ của 
đội bóng này. Không giữ được 
“sự lạnh lùng” ở những thời 
khắc quyết định, CLB Viettel 
dần thất thế trong cuộc đua vô 
địch và chỉ cán đích ở vị trí thứ 
4 chung cuộc.

Trong khi đó, dù phải “gom 
góp” lực lượng từ nhiều nguồn 
khác nhau, CLB Hải Phòng lại 
tỏ ra ổn định và mạnh mẽ đến 
bất ngờ. Không quá khi cho 
rằng thành công của đội bóng 
thành phố Hoa phượng đỏ phụ 
thuộc rất lớn vào khả năng lèo 
lái của HLV Chu Đình Nghiêm. 
Quãng thời gian làm việc tại 
CLB Hà Nội đã giúp chiến lược 
gia này tích lũy rất nhiều kinh 
nghiệm quý giá để áp dụng tại 
V-League. Bên cạnh đó, không 
thể không nói đến bản năng sát 
thủ của tiền đạo Rimario, khi 
được bố trí chơi đúng vị trí sở 
trường để nắm chắc danh hiệu 
Vua phá lưới với 17 bàn thắng.

Cũng có nhiều sự thay 
đổi về lực lượng, nhưng gặp 
khó khăn trong khâu kết nối, 
chịu ảnh hưởng lớn của dịch 
Covid-19 ngay từ những vòng 
đấu đầu tiên và thường xuyên 
có cầu thủ dính chấn thương, 
CLB Topenland Bình Định chỉ 
về đích ở vị trí thứ 3. Nếu xét 
về thành tích với một CLB mới 
giành quyền thăng hạng thì 
đó là kết quả rất đáng khích 
lệ, nhưng với một đội hình 
nhiều ngôi sao, tấm HCĐ cùng 
lối chơi chưa thực sự nhuần 
nhuyễn có lẽ vẫn khiến nhiều 

CĐV nhiệt huyết tiếc rẻ.
Sau 2 năm chờ đợi, đội bóng 

thủ đô đã lấy lại vị thế của 
mình khi giành chức vô địch lần 
thứ 6. Sở hữu lực lượng tốt, có 
chiều sâu và nhiều cầu thủ đã 
thi đấu cùng nhau nhiều năm, 
CLB Hà Nội tạo được khác 
biệt lớn với các đối thủ còn lại 
ở V-League. Vì vậy, ngay cả 
khi có sự thay đổi ở vị trí HLV 
trưởng hay sự ra đi của tiền vệ 
xuất sắc Nguyễn Quang Hải, 
họ vẫn giữ được lối chơi nhuần 
nhuyễn, sáng tạo và sắc sảo. 
Đây vẫn là một tập thể rất khó 
bị đánh bại ở những mùa giải 
tiếp theo và luôn là rào cản lớn 
đối với những đội bóng muốn 
cạnh tranh ngôi vô địch.

Trong khi đó, dù cũng sở 
hữu một dàn cầu thủ chất 
lượng, được ăn tập cùng nhau 
rất nhiều năm, CLB Hoàng 

Anh Gia Lai để lại nỗi thất 
vọng lớn ở mùa giải năm 
nay. Thành tích bết bát của 
đội bóng phố núi từ giai đoạn 
lượt về với 10 trận không 
thắng có lẽ là chuỗi trận đáng 
quên nhất của HLV Kiatisak 
kể từ khi làm việc tại sân 
Pleiku. Chắc chắn bầu Đức 
sẽ phải tính toán lại về lực 
lượng cho mùa giải mới nếu 
muốn là một trong những đội 
bóng có tham vọng vô địch.

Ở cuộc chiến trụ hạng, với 
sự xuất hiện của HLV Vũ Tiến 
Thành, CLB TP Hồ Chí Minh 
đã sớm tìm được vị trí an toàn 
theo cách… hết sức nhẹ nhàng. 
Trong khi đó, CLB Nam Định 
cũng tự định đoạt số phận của 
mình bằng chiến thắng tưng 
bừng trước CLB Sài Gòn ngay 
vòng đấu áp chót. Ở lượt trận 
cuối, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

(21 điểm) sẽ được chơi trên sân 
nhà để đón tiếp CLB Đông Á 
Thanh Hóa. Trong khi CLB Sài 
Gòn (19 điểm) cũng được chơi 
trên sân Thống Nhất trước đối 
thủ là Becamex Bình Dương. 
Dù hơn đối thủ cạnh tranh 
tấm vé cuối trụ lại V-League 
2 điểm, nhưng CLB Hồng 
Lĩnh Hà Tĩnh vẫn buộc phải 
thắng mới chắc suất trụ hạng. 
Bởi thành tích đối đầu của đội 
bóng do HLV Thành Công dẫn 
dắt kém hơn đối phương. Thầy 
trò HLV Phùng Thanh Phương 
vẫn phải chiến đấu để hướng 
đến một chiến thắng và mong 
chờ đối thủ sẩy chân, nhưng 
khả năng này rất khó xảy ra, 
nhất là khi nhiều cầu thủ của 
CLB Sài Gòn đang tỏ ra mất 
tinh thần do thiếu sự quan tâm, 
động viên từ lãnh đạo CLB.    

HOÀNG QUÂN

V-LEAGUE 2022:

“Chuông nguyện hồn ai”
Kết thúc vòng đấu áp chót V-League 2022 đã tìm ra hầu hết chủ nhân của các danh hiệu. Vì vậy, vòng đấu cuối 

diễn ra ngày 19.11, mọi ánh mắt sẽ dồn về 2 trận đấu nơi có sự góp mặt của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Sài Gòn 
để xem đội bóng nào phải nói lời chia tay giải đấu cao nhất Việt Nam.

CLB Sài Gòn (áo sáng) có nguy cơ cao phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa tới.                              Ảnh: HOÀNG QUÂN 

Vé chợ đen 
“xâm chiếm” 
World Cup 2022

Trái bóng Al Rihla chưa lăn 
trên 8 sân vận động tổ chức 
World Cup 2022, nhưng sự cố 
liên quan đến vé “chợ đen” 
đang khiến Liên đoàn bóng 
đá thế giới (FIFA) và giới chức 
địa phương đau đầu. 

Mới đây, 3 người đàn 
ông nước ngoài vừa bị cảnh 
sát Qatar bắt vì bán vé xem 
trận khai mạc trái phép. Tờ 
Telegraph tuần trước đưa tin 
dân “phe vé” bán vé trận Anh - 
Iran (ngày 21.11) có thể kiếm 
được hơn 9.200 bảng Anh/vé 
(hơn 260 triệu đồng) so với giá 
gốc 65 bảng Anh. 

Theo quy định của FIFA, 
những chiếc vé đã tự ý chuyển 
nhượng không có giá trị sử 
dụng, và có thể bị hủy bất 
cứ lúc nào mà không cần 
báo trước. FIFA chỉ cho phép 
người mua giao vé cho khách 
hàng khác miễn phí hoặc bán 
với số tiền không lớn hơn 
mệnh giá của vé gốc.

Khoảng 2,9 triệu vé xem 
World Cup 2022 được FIFA 
bán theo từng giai đoạn với 
hình thức trực tuyến. Người 
hâm mộ bị giới hạn mua tối 
đa 6 vé mỗi trận, và tối đa 
60 vé cho giải đấu - để ngăn 
chặn những kẻ “phe vé” mua 
số lượng lớn để bán lại với 
giá cao.

World Cup 2022 được 
khai mạc trên sân Al Bayt với 
sức chứa 60.000 người. Sau 
đó là trận đầu tiên giữa chủ 
nhà Qatar và Ecuador vào lúc 
23 giờ tối 20.11 (giờ Việt Nam). 

(Theo SGGP)

Ngày 13.11, tại sân Nhà tập 
luyện và thi đấu thể thao huyện 
Tây Sơn và sân Nhà văn hóa 
đa năng xã Bình Thành, Trung 
tâm VH-TT&TT huyện Tây Sơn 
phối hợp với các trường THPT 
trên địa bàn huyện tổ chức giải 
bóng chuyền nam, nữ học sinh 
THPT chào mừng kỷ niệm 40 
năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20.11).  Tham gia giải có gần 
100 VĐV của 8 đội bóng (4 đội 
nam, 4 đội nữ) thuộc 4 trường 
THPT trên địa bàn huyện, gồm: 
Quang Trung, Nguyễn Huệ, Tây 
Sơn và Võ Lai; các đội thi đấu 
theo thể thức vòng tròn một lượt 
tính điểm. 

Giải bóng chuyền nam, nữ 
học sinh THPT huyện Tây Sơn 
được đánh giá là một giải đấu 
chất lượng cao, thu hút sự chú 
ý của người hâm mộ. Ông Phạm 
Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm 
VH-TT&TT huyện chia sẻ, năm 
nay, mặc dù thời tiết không 

Sôi nổi một giải bóng chuyền học sinh

thuận lợi, phải đổi sân thi đấu 
nhưng các đội bóng, VĐV vẫn 
tham gia thi đấu nhiệt tình, sôi 
nổi, đoàn kết, giao lưu học hỏi 
và đậm tinh thần thể thao.

Về chất lượng chuyên môn 
của giải được nâng cao rõ rệt 
so với các lần tổ chức trước. 
Các đội tham dự giải có chất 

lượng chuyên môn đồng đều. 
Có những trận đấu hay, nhiều 
pha bóng đẹp mắt, gay cấn và 
hồi hộp cho đến phút cuối. 

Kết thúc giải, đội bóng nữ 
Trường THPT Tây Sơn giành giải 
nhất và đội bóng nam Trường 
THPT Quang Trung giành giải 
nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức còn 

trao các giải nhì, ba, khuyến 
khích và các giải: Hoa khôi bóng 
chuyền nữ; cầu thủ (nam, nữ) tấn 
công xuất sắc và cầu thủ chuyền 
hai (nam, nữ) xuất sắc.

Dẫn dắt đội bóng chuyền 
nam giành chức vô địch năm 
nay, thầy Nguyễn Ngọc Niệm, 
HLV của đội bóng chuyền nam 
học sinh Trường THPT Quang 
Trung cho biết: Tôi rất vui vì 
thành tích này sẽ động viên 
phong trào TDTT của trường 
chúng tôi. Nhờ những giải đấu 
như thế này, các em đoàn kết với 
nhau hơn, thầy trò cũng có thêm 
nhiều cơ hội hiểu nhau.

Em Lê Phúc Thắng, VĐV 
đội bóng chuyền nam học sinh 
Trường THPT Quang Trung, 
chia sẻ: Thông qua giải đấu và 
thành tích đạt được, tập thể đội 
bóng chúng em coi đây là một 
món quà dâng tặng thầy cô giáo 
nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 
20.11.                       VĂN PHONG

Niềm vui của đội bóng chuyền nam trường THPT Quang Trung khi đoạt giải nhất. Ảnh: V.P

 Giải bóng bàn Cúp Hội 
Nhà báo Việt Nam lần thứ 
XV - 2022 do Hội Nhà báo Việt 
Nam phối hợp với UBND TP Hà 
Nội tổ chức sẽ khai mạc ngày 
18.11, bế mạc ngày 20.11, tại 
Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. 
Các VĐV dự giải tranh tài ở 14 
nội dung, các VĐV nam chỉ 
được tham gia tối đa 3 nội 
dung thi đấu, các VĐV nữ 
được tham gia 4 nội dung 
thi đấu.  (Theo HNM)
 M.U ra điều kiện với 

Ronaldo. Theo The Telegraph, 
M.U đồng ý để Ronaldo ra đi 
theo dạng chuyển nhượng tự 
do vào tháng 1.2023 với điều 
kiện tiền đạo người Bồ Đào 
Nha không được nhận lương 6 
tháng còn lại. 

Cũng theo nguồn tin trên, 
CR7 ít nhất sẽ bị phạt 2 tuần 
lương sau những phát biểu 
công kích CLB và HLV Erik ten 
Hag vào cuối tuần vừa qua.

(Theo bongdaso)
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Bình Định

Theo Phó Bí thư Thường 
trực Thị ủy An Nhơn Đào Xuân 
Huy, từ năm 2022 đến nay, công 
tác dân vận của hệ thống chính 
trị trên địa bàn thị xã tiếp tục  
chuyển biến tích cực, đạt kết 
quả trên nhiều lĩnh vực. Các cấp 
ủy đảng, chính quyền, MTTQ và 
các hội, đoàn thể tiếp tục tăng 
cường và đổi mới công tác dân 
vận, chú trọng đẩy mạnh thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 
kịp thời chỉ đạo kiểm tra, giám 
sát về công tác dân vận gắn 
với các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động ở địa 
phương. Nhiều cơ quan, đơn 
vị, địa phương đã có những 
việc làm cụ thể, thiết thực, xây 
dựng chương trình, kế hoạch 
thực hiện có trọng tâm, trọng 
điểm và hướng mạnh về cơ sở. 

Đáng chú ý, Hội LHPN thị 
xã đã thực hiện các mô hình 
“Dân vận khéo” như: Tổ phụ 
nữ tự quản vệ sinh môi trường; 
Phân loại rác thải, đóng góp phế 
liệu gây quỹ giúp phụ nữ và trẻ 
em nghèo, khó khăn; Phụ nữ 
xây dựng gia đình “5 không, 
3 sạch”; Phòng, chống rác thải 
nhựa; Phụ nữ đi  chợ bằng 
giỏ xách, hạn chế sử dụng túi 
ny lông… Nhờ thực hiện hiệu 
quả các mô hình, đến nay, 15/15 
xã, phường trên địa bàn thị xã 
đã mở rộng địa bàn thu gom rác 
thải sinh hoạt, với tỷ lệ thu gom 
đạt trên 80%. 

Bà Lê Vũ Vân Kiều, Chủ tịch 
Hội LHPN thị xã, chia sẻ: Qua 
thực hiện các mô hình “Dân vận 
khéo” tự quản về bảo vệ môi 
trường, đa số hội viên, phụ nữ 

Để tránh trường hợp phải 
khắc phục việc giải quyết tinh 
giản biên chế không đúng quy 
định, Bộ Nội vụ vừa có văn 
bản đề nghị các bộ, ngành, địa 
phương cần phải thực hiện 
tinh giản biên chế đúng đối 
tượng, áp dụng đúng chế độ, 
chính sách tinh giản biên chế 
và trình tự, thủ tục theo quy 
định của pháp luật.

Theo Bộ Nội vụ, trong thời 
gian qua, Bộ nhận được báo 

cáo kết quả thực hiện tinh giản 
biên chế của các bộ, ngành, 
địa phương để kiểm tra theo 
quy định. Qua kiểm tra kết 
quả thực hiện tinh giản biên 
chế, có một số bộ, ngành, địa 
phương đã thực hiện tinh giản 
biên chế chưa đúng đối tượng 
nên Bộ Nội vụ đã phải yêu cầu 
báo cáo, giải trình và đề nghị 
không thực hiện tinh giản biên 
chế đối với các trường hợp này.

Cụ thể như: (1) chưa đạt 

trình độ đào tạo theo tiêu 
chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 
mà vẫn bố trí vào làm công 
chức, viên chức hoặc cán bộ 
cấp xã; (2) công chức, viên 
chức có 2 năm liên tiếp bị đánh 
giá không hoàn thành nhiệm 
vụ nhưng vẫn đề nghị giải 
quyết tinh giản biên chế; (3) 
công chức, viên chức không 
hoàn thành nhiệm vụ đề nghị 
giải quyết tinh giản biên chế 
nhưng vẫn được nâng bậc 

lương thường xuyên theo quy 
định; (4) chưa đủ thời gian 
công tác ở vùng có điều kiện 
KT-XH đặc biệt khó khăn để 
tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ 
hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu 
trong điều kiện lao động bình 
thường; (5) công chức, viên 
chức dôi dư do sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhưng không 
làm rõ được việc sắp xếp tổ 
chức, bộ máy của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị...            H.NHÂN

Thành lập Đảng bộ 
cơ sở BQL dự án đầu tư 
xây dựng và Phát triển 
quỹ đất TX Hoài Nhơn

Thị ủy Hoài Nhơn đã tổ 
chức công bố quyết định thành 
lập Đảng bộ cơ sở Ban quản lý 
(BQL) dự án đầu tư xây dựng 
và Phát triển quỹ đất thị xã.

Đảng bộ cơ sở BQL dự án 
đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ 
đất thị xã trực thuộc Đảng bộ TX 
Hoài Nhơn, gồm 3 chi bộ trực 
thuộc, 40 đảng viên; được thành 
lập trên cơ sở Chi bộ BQL dự án 
đầu tư xây dựng và Phát triển 
quỹ đất thị xã. 

Ban Chấp hành Đảng bộ 
cơ sở BQL dự án đầu tư xây 
dựng và Phát triển quỹ đất thị 
xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 
7 đồng chí; đồng chí Trần Văn 
Thư, Giám đốc BQL dự án đầu 
tư xây dựng và Phát triển quỹ 
đất thị xã được chỉ định giữ 
chức Bí thư Đảng ủy. 

THÁI NGÂN - TRUNG GIANG

(BĐ) - Ngày 15.11, Đảng 
bộ Viện KSND tỉnh đã tổ 
chức tọa đàm học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 
về xây dựng đội  ngũ cán 
bộ, đảng viên có phẩm chất 
đạo đức cách mạng, đủ năng 
lực, tiên phong, gương mẫu, 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Tham 
dự buổi tọa đàm có đại diện 
lãnh đạo Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các 
cơ quan tỉnh.

Đã có 4  tham luận và 
hàng chục lượt ý kiến phát 
biểu của cán bộ, đảng viên 

thuộc Đảng bộ Viện KSND 
tỉnh tại tọa đàm, xoay quanh 
các vấn đề về đổi mới công 
tác cán bộ, xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 
hình mới; thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí,  t iêu cực, 
tham nhũng, nâng cao tinh 

thần trách nhiệm; xây dựng 
đội ngũ đoàn viên có phẩm 
chất đạo đức cách mạng, đủ 
năng lực, tiên phong, gương 
mẫu; thực hiện nghiêm trách 
nhiệm nêu gương và đề cao 
tự giác nêu gương của cán 
bộ, đảng viên.

N. QUÍ

Tinh giản biên chế phải đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách

Viện KSND tỉnh tổ chức tọa đàm học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

An Nhơn: Lan tỏa sâu rộng 
phong trào “Dân vận khéo” 

Từ đầu năm 2022 đến nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TX An Nhơn tiếp tục được các cấp ủy 
đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội - đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Nhiều 
mô hình mới đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực.

đã có ý thức trách nhiệm hơn 
trong gìn giữ, chung tay bảo vệ 
môi trường theo tiêu chí sáng, 
xanh, sạch, đẹp. Hầu hết chị em 
đã tự giác không vứt rác thải 
bừa bãi; thu gom, bỏ rác đúng 
nơi, đúng thời gian quy định, 
nâng cao ý thức trách nhiệm, 
thay đổi hành vi, góp phần giữ 
vững tiêu chí bảo vệ môi trường 
trên địa bàn thị xã.

Bên cạnh đó, hưởng ứng 
cuộc vận động nông dân tích 
cực tham gia thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, 
đô thị văn minh và bảo vệ môi 
trường, năm 2022, Hội Nông 

dân thị xã đã vận động hội 
viên nông dân hiến 4.213 m2 
đất, đóng góp 155 ngày công 
lao động, 1,9 tỷ đồng để sửa 
chữa, nâng cấp, bê tông hóa 
hơn 40 km đường giao thông 
nông thôn, kênh mương nội 
đồng, 11 cầu, cống. 

Đáng ghi nhận, Hội Nông 
dân thị xã đã phối hợp với CA 
thị xã và các xã, phường tổ chức 
ra mắt và nhân rộng các mô hình 
“Dân vận khéo” về ANTT, bảo 
vệ môi trường trên địa bàn các 
xã, phường. Tiêu biểu như mô 
hình “Tiếng kẻng an ninh - Số 
điện thoại liền kề” thực hiện ở 
xóm Đông, thôn Thạnh Danh, 

xã Nhơn Hậu. Mô hình ra mắt 
trong tháng 8.2022, thu hút 59 
gia đình tham gia. Hay như mô 
hình “Nông dân tự quản vệ sinh 
môi trường” ở phường Đập Đá, 
ra mắt trong tháng 2.2022, thu 
hút 150 gia đình tham gia; mô 
hình “Tự quản thu gom rác thải 
ở các tuyến đường nhỏ, hẹp” ở 
phường Nhơn Hòa ra mắt trong 
tháng 3.2022, thu hút hơn 1.500 
hộ tham gia...

Ông Huỳnh Công Ngôn, 
Chủ tịch Hội Nông dân TX An 
Nhơn, chia sẻ: Qua thực hiện các 
mô hình “Dân vận khéo” trong 
đảm bảo ANTT và bảo vệ môi 
trường, sự tham gia hưởng ứng 

tích cực của đông đảo hội viên 
nông dân đã tạo chuyển biến rõ 
nét trong công tác giữ gìn trật 
tự an toàn xã hội và bảo vệ môi 
trường. Qua đó, đã xây dựng 
nhiều tuyến đường nông dân 
tự quản, an toàn, sáng, xanh, 
sạch, đẹp.

Theo Ban Dân vận Thị ủy 
An Nhơn, tính đến nay, thị xã 
đã xây dựng được 182 mô hình 
“Dân vận khéo”, với 661 đơn vị 
thực hiện, 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. 
Trong đó, trên lĩnh vực kinh 
tế có 25 mô hình; văn hóa - xã 
hội và môi trường 60 mô hình; 
quốc phòng - an ninh 31 mô 
hình; xây dựng hệ thống chính 
trị 66 mô hình.     NGUYỄN HÂN 

Nhờ làm tốt công tác dân vận trong bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hầu hết tuyến đường trên địa bàn phường 
Bình Định (TX An Nhơn) đều sáng, xanh, sạch, đẹp.                             Ảnh: N. HÂN

“ Phong trào thi đua 
“Dân vận khéo” đã góp phần 
thúc đẩy phát triển KT-XH ở 
địa phương, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh, xây dựng hệ 
thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh. Trong giai đoạn 
sắp đến, Thị ủy An Nhơn tiếp 
tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
tốt phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” với mục tiêu xây dựng và 
phát triển thị xã theo hướng 
nâng cao các tiêu chí đô thị loại 
III, phấn đấu trở thành thành 
phố trực thuộc tỉnh vào năm 
2024 theo Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ thị xã đã đề ra”.

Phó Bí thư Thường trực 
Thị ủy An Nhơn ĐÀO XUÂN HUY



8 NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN THỨ TƯ, 16.11.2022 Bình Định
ktvhxhbbd@gmail.com

TIN VẮN

Năm 2022, lĩnh vực chăn 
nuôi trong tỉnh tiếp tục duy 
trì và phát triển ổn định; trong 
đó, công tác phát triển tái đàn 
vật nuôi được chú trọng đẩy 
mạnh ngay từ đầu năm, tổng 
đàn vật nuôi có chiều hướng 
tăng lên, duy trì đều tốc độ 
tăng trưởng. Cụ thể, đàn 
bò hơn 297 nghìn con, tăng 
0,6%; đàn heo gần 650 nghìn 
con, tăng 5% so với cùng kỳ 
năm 2021; đàn gia cầm hơn  
8,6 triệu con (riêng đàn gà hơn  
6,4 triệu con), tăng 3,3% so với 
cùng kỳ năm 2021.

Để duy trì tổng đàn ổn 
định, ngành nông nghiệp tích 
cực triển khai các chính sách 
khuyến khích phát triển chăn 
nuôi, điển hình là chính sách 
hỗ trợ phát triển chăn nuôi 
bò thịt chất lượng cao trong 
nông hộ. Theo đó, đến nay cả 
tỉnh đã có hơn 85.000 con bò 
thịt được phối giống (83% kế 
hoạch năm), kết quả có thêm 
hơn 71.000 bê lai. Cùng với đó, 
bên cạnh việc tổ chức tốt liên 
kết sản xuất theo chuỗi trong 
chăn nuôi heo giữa tỉnh Bình 
Định và TP Đà Nẵng như lâu 
nay, ngành nông nghiệp còn 
phối hợp với 5 huyện miền 
núi, trung du bước đầu triển 
khai khá tốt chương trình phát 
triển gà thả đồi. 

Đến nay, từng bước tỉnh đã 

Phòng chống dịch bệnh, ổn định đàn vật nuôi
Ngày 3.11, UBND tỉnh có văn bản 
chỉ đạo Sở NN&PTNT, các đơn vị, địa 
phương tăng cường phòng, chống dịch 
bệnh gia cầm và các bệnh dịch khác 
trên đàn vật nuôi. 

nâng cao chất lượng đàn bò 
(89% đàn bò là bò lai), bước 
đầu hình thành vùng chăn 
nuôi bò tập trung. Ở đàn heo, 
tỉnh đang chuyển dần sang 
chăn nuôi theo hướng an toàn 
sinh học, hướng hữu cơ, hợp 
chuẩn VietGAP; hơn nữa các 
giống heo ngoại cao sản đã 
chiếm tỷ lệ rất cao (93% đàn 
heo là heo lai, heo ngoại).

Để khuyến khích người 
chăn nuôi tham gia sâu vào các 
chuỗi liên kết, Sở NN&PTNT 
giao Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y kết nối nhiều DN phát triển 
chuỗi liên kết chăn nuôi và tiêu 
thụ sản phẩm như: Các chuỗi 
chăn nuôi heo của Công ty CP 
Chăn nuôi CP Việt Nam, Công 
ty CP Greenfeed Việt Nam… 

Cùng với đó, Sở cũng xúc tiến 
triển khai dự án hợp tác đầu tư 
xây dựng nhà máy giết mổ gia 
cầm tại Bình Định giữa Công 
ty TNHH San Hà (TP Hồ Chí 
Minh) và Công ty TNHH giống 
gia cầm Cao Khanh (huyện 
Phù Cát), dự án này hướng tới 
góp phần phát triển tiêu thụ 
sản phẩm gà thả đồi của Bình 
Định trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi 
cục trưởng Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y cho hay, chăn nuôi 
chiếm tỷ trọng lớn trong tăng 
trưởng của ngành nông nghiệp 
(33 - 36%), vì thế duy trì đàn 
vật nuôi phát triển ổn định sẽ 
góp phần đảm bảo giữ được 
tăng trưởng chung toàn ngành. 
Do đó, chúng tôi thường xuyên 

giám sát công tác phòng chống 
dịch bệnh, kiểm soát các nguy 
cơ lây nhiễm, phát tán mầm 
bệnh từ hoạt động mua bán, 
vận chuyển. Từ đây đến cuối 
năm, Chi cục tiếp tục triển 
khai công tác tiêm phòng cho 
đàn vật nuôi; đồng thời rà soát 
toàn diện để có số liệu phù 
hợp nhằm triển khai kịp thời 
các chính sách về phát triển 
chăn nuôi.

Để ngành chăn nuôi tỉnh 
ta phát triển tốt, phát huy các 
điều kiện, lợi thế riêng của 
địa phương, Sở NN&PTNT 
đề xuất UBND tỉnh triển khai 
nhiều giải pháp đồng bộ như: 
Thực hiện kế hoạch chuyển 
đổi giống vật nuôi phù hợp; 
quy hoạch vùng chăn nuôi 

tập trung phù hợp thế mạnh 
của từng vùng trong tỉnh. 
Trong đó, Hoài Ân sẽ là vùng 
chăn nuôi heo tập trung theo 
hướng an toàn dịch bệnh; các 
vùng Phù Cát, Phù Mỹ, Tây 
Sơn sẽ tập trung chăn nuôi bò;  
5 huyện miền núi và trung du 
nuôi gà thả đồi. Và đặc biệt, 
tỉnh ta sẽ tiếp tục phát triển 
các chuỗi liên kết trong chăn 
nuôi - chế biến - tiêu thụ sản 
phẩm, trong đó tìm cách thu 
hút nhiều DN đầu tư xây dựng 
nhà máy giết mổ và chế biến 
thực phẩm.

“3 vấn đề mà ngành chăn 
nuôi Bình Định đang đối mặt 
là biến động về giá thức ăn 
chăn nuôi, vật tư phục vụ 
chăn nuôi và giá mua bán sản 
phẩm thấp khiến người chăn 
nuôi gặp khó; dịch bệnh diễn 
biến phức tạp và quy mô chăn 
nuôi còn ở mức nhỏ khiến việc 
kiểm soát dịch bệnh và đầu 
tư chuyển hướng chăn nuôi 
tiên tiến gặp nhiều trở ngại. 
Do vậy, cùng với mục tiêu 
trước mắt của những tháng 
cuối năm 2022, chúng tôi nỗ 
lực xây dựng và triển khai 
kế hoạch phát triển 3 nhóm 
vật nuôi chủ lực gắn từng 
địa phương; chuyển đổi cơ 
cấu vật nuôi theo định hướng 
liên kết 4 nhà “nhà nước - nhà 
nông - nhà khoa học - DN” để 
nâng giá trị toàn ngành chăn 
nuôi. Hy vọng sẽ xây dựng 
được nền móng tốt để ngành 
chăn nuôi có thêm cơ hội tăng 
trưởng mạnh mẽ, phát triển 
bền vững!”, ông Trần Văn 
Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT 
chia sẻ.                         THU DỊU

Ngày 15.11,  UBND huyện Tuy 
Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến 
tổng kết sản xuất nông, lâm, thủy 
sản năm 2022; triển khai sản xuất 
vụ Đông Xuân 2022 -  2023 và cả  
năm 2023.

Năm 2022,  huyện Tuy Phước 
đã gieo trồng hơn 14.673 ha lúa và  
3.737 ha cây trồng cạn. Nông dân 
trong huyện đã tập trung đầu tư thâm 
canh, áp dụng quy trình kỹ thuật vào 
chăm sóc nên các loại cây trồng đều 
phát triển tốt. Năng suất lúa bình 
quân cả năm đạt 68,3 tạ/ha và sản 
lượng đạt hơn 100.235 tấn. Ngành 
nông nghiệp huyện đã tổ chức triển 
khai, hướng dẫn thực hiện cánh đồng 
mẫu lớn, cánh đồng lớn và cánh đồng 
liên kết tổng diện tích gần 2.781 ha. 
Diện tích liên kết sản xuất lúa giống 
là 938,9 ha, có 9/14 HTXNN tham 
gia. Các đơn vị tham gia liên kết sản 
xuất lúa giống đã thu mua được gần  
2.500 tấn, lợi nhuận tăng thêm của 
nông dân khoảng 5 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực chăn nuôi, công tác 
chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc gia cầm 
được chú trọng. Trong đó, đã triển 
khai mô hình nhóm nông dân cùng sở 
thích chăn nuôi bò thịt đủ điều kiện 
sử dụng “Nhãn hiệu chứng nhận bò 
thịt chất lượng cao Bình Định” tại x ã 

P h ư ớ c  A n  v ớ i  q u y  m ô  5 0  c o n/10 
hộ. Mô hình đã được Sở NN&PTNT 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
“Nhãn hiệu chứng nhận bò thịt chất 
lượng cao Bình Định” cho 10 hộ nói 
trên. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 
4.500 tấn. Công tác quản lý, bảo vệ và 
PCCC rừng được chú trọng; diện tích 
khai thác rừng trồng keo lai và bạch 
đàn năm 2022 là 150 ha, với sản lượng  
13.500 tấn.

Về kế hoạch sản xuất cả năm 
2023, toàn huyện phấn đấu sản xuất  
14.540 ha lúa, năng suất bình quân 
đạt 70,5 tạ/ha, sản lượng đạt 102.512 
tấn; trồng 330 ha cây bắp, 250 ha cây 
đậu phụng, 2.100 ha rau các loại… 
Riêng vụ Đông Xuân 2022 - 2023, 
huyện phấn đấu sản xuất 7.350 ha 
lúa, năng suất đạt 74 tạ/ha, sản lượng 
54.390 tấn và sản xuất 1.080 cây trồng 
cạn các loại. 

Năm 2023, Tuy Phước sẽ thực hiện 
hơn 2.700 ha diện tích cánh đồng mẫu 
lớn, cánh đồng lớn và cánh đồng liên 
kết, trong đó diện tích liên kết sản 
xuất giống là 900 ha ở 9 xã; đặc biệt 
tại xã Phước Nghĩa có 30 ha áp dụng 
phương pháp canh tác công nghệ cao 
thâm canh lúa SRI và quản lý cây 
trồng tổng hợp (ICM).      

 XUÂN VINH 

35 chủ gia trại chăn nuôi 
bò ở thôn Phú Hưng, xã 
Bình Tân, huyện Tây Sơn, 
vừa được nhận chứng chỉ 
đào tạo nghề chăn nuôi do 
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên huyện cấp tại lễ bế 
giảng lớp dạy nghề “Nuôi 
và phòng trị bệnh cho trâu, 
bò” - năm 2022. Xã Bình 
Tân là địa phương có phong 
trào chăn nuôi phát triển 
mạnh, đặc biệt là nghề chăn 
nuôi bò. Việc được đào tạo 
nghề bài bản sẽ giúp các chủ gia trại ở 
thôn Phú Hưng có thêm kiến thức, làm 
chủ một số kỹ thuật cơ bản, mạnh dạn 

Tuy Phước triển khai sản xuất 
vụ Đông Xuân 2022 - 2023

35 chủ gia trại nhận chứng chỉ 
đào tạo nghề 

đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi bò, 
tạo thêm cơ hội, giải quyết việc làm mới, 
tăng thu nhập.                ĐÀO MINH TRUNG 

Chủ gia trại chăn nuôi bò ở thôn Phú Hưng nhận chứng chỉ đào 
tạo nghề chăn nuôi bò.                                                                         Ảnh: Đ.M.T

Nhân viên 
thú y tiêm 
phòng, 
tiêm bổ 
sung cho 
đàn vật 
nuôi. 
Ảnh: 
NGỌC DIỆP

 Từ nguồn vốn Chương trình 
mục tiêu quốc gia, năm 2022, huyện 
An Lão đã mua cây, con giống hỗ trợ 
người dân phát triển sản xuất, đa dạng 
hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 
giảm nghèo với tổng kinh phí hơn 
2,6 tỷ đồng. Trong đó, có 7 dự án hỗ 
trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa 
sinh kế, với tổng nguồn vốn hơn 2,1 tỷ 
đồng; 2 dự án nhân rộng mô hình giảm 

nghèo, 526 triệu đồng. H.Q.QUỐC
 Năm 2022, từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp KH&CN, TX An Nhơn đã chi hỗ 
trợ 368,5 triệu đồng để các xã, phường 
xây dựng và phát triển thương hiệu cho 
các sản phẩm làng nghề truyền thống, 
nhằm góp phần nâng cao giá trị sản 
phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ các 
sản phẩm địa phương. 

THANH MINH
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Bình Định

Chiều 15.11, sau 21 ngày làm việc 
nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp 
thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành 
chương trình đề ra và họp phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, 
tiếp nối và phát huy thành công tốt đẹp 
của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII, Quốc hội đã 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung 
tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng 
công việc lớn, quan trọng với sự đồng 
thuận, nhất trí cao.

Tại kỳ họp, đã có 1.841 lượt đại biểu 
phát biểu tại 7 phiên thảo luận tổ, 621 
lượt đăng ký, 508 lượt đại biểu phát biểu 
thảo luận và 26 lượt tranh luận tại 26 
phiên thảo luận hội trường; 345 lượt đại 
biểu đăng ký, 149 lượt đại biểu nêu câu 
hỏi chất vấn, 22 lượt tranh luận tại phiên 
chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội 
đã biểu quyết thông qua 6 luật, 12 nghị 
quyết chuyên đề và Nghị quyết chung 
của kỳ họp, thảo luận về việc tiếp thu, 
chỉnh lý và cho ý kiến lần đầu đối với 8 
dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung 
quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
nhấn mạnh: Quốc hội đề nghị Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, 
các Ủy ban của Quốc hội, các cấp, các 
ngành khẩn trương tổ chức triển khai 
thực hiện các luật, nghị quyết vừa được 

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà 
giáo Việt Nam, chiều 15.11, tại Phủ 
Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc gặp mặt, chúc mừng đoàn 30 đại 
biểu các thầy, cô giáo lão thành, các 
đại biểu đại diện cho Hội Cựu Giáo 
chức Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước gặp mặt 
các thầy, cô giáo đã nghỉ hưu tập hợp 
trong Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, 
Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn, tri ân 
các nhà giáo vì những cống hiến, đóng 
góp lâu dài, hiệu quả cho sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo của nước nhà, vì một 
tương lai tươi sáng cho dân tộc. Nhấn 
mạnh truyền thống văn hóa hiếu học, 
tôn sư trọng đạo, đạo lý thầy - trò góp 
phần tạo nên bản sắc văn hóa của dân 
tộc và cốt cách con người Việt Nam, 
nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
mong muốn các cựu nhà giáo tiếp tục 
truyền đạt những kiến thức và kinh 
nghiệm của mình cho thế hệ sau, góp 
phần vào sự phát triển của ngành giáo 
dục nói riêng và đất nước nói chung.

Ngày 15.11, tại Hà Nội, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gặp gỡ 
đoàn đại biểu tham dự chương trình 
“Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022. 
Chương trình do Trung ương Hội 
LHTN Việt Nam phối hợp tổ chức.

Sau 2 tháng phát động, chương trình 
“Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022 nhận 
được 123 hồ sơ gương thầy, cô giáo từ 
56 tỉnh, thành phố, các tổ chức giới thiệu 
và đã lựa chọn 68 gương giáo viên tiêu 
biểu xuất sắc để tuyên dương. Đây là 
những thầy cô có thành tích nổi bật, có 
học sinh tham gia và giành giải thưởng 
tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc 
gia, quốc tế; có nhiều sáng kiến đổi mới 
việc dạy và học đã được áp dụng vào 
thực tế đạt kết quả cao; đang công tác 
tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 
có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 
công tác, được xã hội ghi nhận.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam biểu dương những 
cống hiến, đóng góp quý báu của 68 
gương được tuyên dương trong chương 
trình. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn 
dành sự quan tâm đặc biệt, coi công 
tác giáo dục và đào tạo là một trong 
những quốc sách hàng đầu, Phó Thủ 
tướng tin tưởng các gương được tuyên 
dương trong chương trình sẽ không 
ngừng phấn đấu, nêu cao tinh thần 
trách nhiệm với nghề, ngày càng hoàn 
thiện về trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh 
“trồng người”.       

     (Theo VOV, HNM)

Chủ tịch nước, 
Phó Thủ tướng 
gặp mặt, chúc mừng 
nhà giáo lão thành, 
giáo viên tiêu biểu 

Theo Bộ Tài chính, tiết kiệm chi phí 
quản lý hành chính khi thực hiện tinh 
giản biên chế, trong năm 2022 đã giảm 
được khoảng 180 tỷ đồng/năm.

Dự toán chi quản lý hành chính của 
ngân sách Trung ương các năm được xây 
dựng căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định 
mức phân bổ được Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội thông qua; trong đó, đảm bảo 
kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, các 
khoản đóng góp theo lương, bố trí đủ 
định mức tính theo số biên chế được giao 
theo quy định.

Đối với các nhiệm vụ chi đặc thù, bố 
trí trên cơ sở các chế độ, định mức chi tiêu 

được ban hành, triệt để tiết kiệm, hạn chế 
tối đa các khoản chi mua ô tô công và 
trang thiết bị đắt tiền, tiết giảm các nhiệm 
vụ không thực sự cấp bách, phù hợp với 
khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Từ năm 2019, thực hiện chủ trương 
của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên 
chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thu gọn 
đầu mối, đã thực hiện cắt giảm chi quản 
lý hành chính ngay từ khâu dự toán đối 
với các khoản chi lương, phụ cấp, các 
khoản chi thường xuyên theo số biên chế 
phải cắt giảm để đảm bảo đạt mục tiêu 
đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của 
Trung ương, Kết luận số 17-KL/TW của 

Bộ Chính trị.
Năm 2022, 2023, tiếp tục yêu cầu 

cắt giảm ngay từ khâu dự toán 10% 
chi thường xuyên ngoài các khoản chi 
tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng 
góp theo lương, các khoản chi cho con 
người và một số nhiệm vụ không thể 
cắt giảm.

Với các nguyên tắc cắt giảm như 
trên, lũy kế đến hết năm 2020 đã cắt 
giảm ngay từ khâu dự toán khoảng 930 tỷ 
đồng, năm 2021, 2022 giảm thêm khoảng 
180 tỷ đồng/năm và năm 2023 tiếp tục cắt 
giảm khoảng 90 tỷ đồng so với năm 2022.    

(Theo VGP)

Năm 2022 tiết kiệm được thêm 180 tỷ đồng từ tinh giản biên chế

Ngày 15.11, Tổng cục Khí tượng - 
thủy văn đã công bố báo cáo đánh giá 
tình hình thời tiết và thiên tai trên cả 
nước trong 2 tháng gần đây, đồng thời 
nhận định tình hình thiên tai có thể xảy 
ra trong các tháng tới.      

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, 
từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 11, trên 
Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão và 1 áp 
thấp nhiệt đới (từ đầu năm đến nay đã có 

7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới).
Từ tháng 9 đến nay đã xuất hiện 1 

đợt không khí lạnh yếu vào ngày 6 và 
7.10; sau đó được tăng cường liên tục 
với cường độ mạnh vào các ngày 9 và 
10.10, cường độ trung bình trong các 
ngày 14 - 16.10, 18 - 20.10 và cường độ 
yếu trong ngày 30.10 -  1.11. 

Dự báo, từ tháng 12.2022 - 2.2023, trạng 
thái La Nina vẫn còn tác động tới thời tiết 

ở nước ta với xác suất khoảng 65 - 75%. 
Từ nay đến tháng 2.2023 còn khoảng 

1 - 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên 
Biển Đông. Đề phòng xảy ra bão và mưa 
lớn tại khu vực miền Trung vào cuối 
tháng 11 này và nửa đầu tháng 12.2022.

“Không ngoại trừ khả năng tháng 
1.2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận 
nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông”, 
cơ quan khí tượng lưu ý.     (Theo SGGP)

Có thể xuất hiện bão và mưa lớn ở miền Trung những tuần tới

Ngày 15.11, tỉnh Quảng Ninh 
đón đoàn hơn 600 du khách đến từ 
Malaysia. Đây là đoàn khách nước ngoài 
lớn nhất đến Quảng Ninh sau đại dịch 
Covid-19 được kiểm soát, là kết quả từ 
nỗ lực xúc tiến du lịch thị trường quốc 
tế, nhất là sau Đại hội đồng Diễn đàn 
Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF) 
lần thứ 17.

Đoàn khách đến từ tỉnh Sarawak 
(Malaysia), là một trong những địa 
phương thành viên EATOF lần thứ 17. 
Đoàn đã đến Việt Nam từ ngày 14.11, 
dự kiến ở Việt Nam 4 ngày, trong đó có 

Quảng Ninh đón đoàn khách nước ngoài lớn nhất 
sau đại dịch Covid-19

2 ngày ở TP Hạ Long. Đoàn sẽ lưu trú 
tại khách sạn 4 - 5 sao, tham quan vịnh 
Hạ Long, mua sắm, trải nghiệm ẩm thực 
địa phương...

Tại cuộc họp song phương trong 
khuôn khổ EATOF 17, lãnh đạo tỉnh 
Quảng Ninh và tỉnh Sarawak đã có cuộc 
làm việc song phương kết nối du lịch, 
tăng cường các hoạt động giao lưu văn 
hóa, kết nối các vùng di sản trong khu 
vực; quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng 
các tour, tuyến liên kết các điểm đến và 
khai thác mạnh mẽ hơn thị trường khách 
du lịch 2 chiều... Trong thời gian tới, sẽ 

Hơn 600 du khách Malaysia tại cảng Tuần Châu, TP 
Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 15.11.

Quốc hội thông qua.
Các đại biểu Quốc hội sớm tiếp xúc 

cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, giữ mối 
liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh 
trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử 
tri, tích cực giám sát việc giải quyết các 
kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Với thành công tốt đẹp của Kỳ họp 
thứ 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ nhấn mạnh: Chúng ta tin tưởng 
rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng 
suốt của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của 

cử tri và nhân dân cả nước, sự phối hợp 
của Chủ tịch nước, Chính phủ, MTTQ 
Việt Nam, TAND tối cao, Viện KSND tối 
cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan, 
cùng với Nội quy kỳ họp Quốc hội đã 
được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp này, 
hoạt động của Quốc hội nhất định sẽ 
ngày càng có chất lượng cao hơn, dân 
chủ hơn, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực 
hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

(Theo QĐND)

có khoảng 1.000 khách từ Malaysia đến 
Quảng Ninh.     (Theo TTXVN/Vietnam+)

Ảnh minh họa
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Tên/địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: 
Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
Điện thoại: 0243.7820483 - 028.36208.369
2. Tên/địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ. 
Địa chỉ: Thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Tài sản đấu giá: Đấu 

giá quyền khai thác gỗ rừng trồng sản xuất tại Mỹ Quang, Mỹ Phong của Ban 
Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ. Giá khởi điểm: 6.256.853.000đồng (Giá trên 
là giá không có thuế VAT). Tiền đặt trước: 1.251.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính từ ngày 15.11.2022 
đến ngày 21.11.2022. Địa điểm: Tại hiện trường rừng khai thác thuộc Ban 
Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ.

5. Thời gian, địa điểm bán/nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: 
Giờ hành chính từ ngày 11.11.2022 đến 16 giờ ngày 21.11.2022 (làm việc ngày  
thứ Bảy). Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam, chi nhánh Công ty 
Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý rừng phòng 
hộ Phù Mỹ và bán qua điện thoại. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21.11.2022 đến 16 giờ ngày 
23.11.2022.

7. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật 
Đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.
9. Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 10 giờ ngày 24.11.2022 tại Hội trường 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ.

    

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 16.11.2022

  

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh  

TX An Nhơn - Bình Định (gọi tắt là Agribank chi nhánh An Nhơn) thực hiện 
bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng là Công ty TNHH XD Hương Thảo 
như sau:

Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH AN NHƠN
1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 
+ Địa chỉ: 87G (nay là 113) đường Trần Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 
+ Diện tích đất: 157,2 m2, số thửa: 339, tờ bản đồ số: 7.
+ Loại đất: Đất ở tại đô thị.
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở riêng lẻ (4 tầng).
+ Loại nhà: Cấp 3. Diện tích xây dựng: 157,2 m2 ,diện tích sử dụng: 498,6 m2;                        
+ Kết cấu nhà: Nền gạch hoa và đá, tường gạch, trụ và sàn bê tông cốt thép.                                         
* Giấy tờ chứng minh tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 634617, số vào sổ GCN  
CT 05496, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 13.1.2017.

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: 
Bằng số: 12.600.000.000 đồng. Bằng chữ: Mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng.
3.Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: 
Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 25.11.2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản, địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4.Thời gian xem hồ sơ, tài liệu và thực trạng tài sản: 
Từ ngày thông báo đến trước khi mở cuộc đấu giá (9 giờ ngày 28.11.2022): 

Xem hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: 37 Phan Đình 
Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; xem tài sản tại: 87G (nay là 113) đường 
Trần Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.  

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ ngày 28.11.2022, tại 
Trụ sở Agriank chi nhánh An Nhơn, số 418 đường Trần Phú, phường Bình Định, 
TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ: Đơn vị tổ chức bán 
đấu giá: 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3822216, 0256.3812837
Agribank chi nhánh An Nhơn

Địa chỉ: 418 Trần Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại: 0256.383539, 0256.3735959; số fax: 0256.3835955

THÔNG BÁO
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ban Tổ chức ban hành thông báo về Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về 
phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể như sau:

I. TÊN GỌI, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Tên gọi: “Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá”.
2. Nội dung tác phẩm dự thi: Tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

và các văn bản của Nhà nước liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá, thực hiện 
nghiêm các quy định cấm hút thuốc trong nhà, nơi công cộng, nơi làm việc, các bệnh tật 
do thuốc lá gây ra; Ý tưởng, giải pháp nhằm cải thiện, xây dựng môi trường không khói 
thuốc lá tại các đơn vị, cơ quan, trường học, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục,...

3. Đối tượng tham gia: Các họa sĩ chuyên và không chuyên, cán bộ, viên chức, người 
lao động, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh đều có thể gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

II. THỂ LỆ CUỘC THI
1. Quy định về tác phẩm dự thi:
- Tác phẩm tham gia dự thi là tranh cổ động vẽ bằng tay, hoặc bằng máy vi tính. Không 

hạn chế về chất liệu, màu sắc và hình thức thể hiện.
- Kích thước tác phẩm dự thi: 54 cm  x  79 cm.
- Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các 

cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.
- Không hạn chế số lượng của mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi tác phẩm tham gia 

cuộc thi.
- Tác phẩm dự thi không vi phạm các quy định của văn bản pháp luật trong lĩnh vực mỹ 

thuật và pháp luật hiện hành liên quan.
2. Hình thức gửi tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 2 hình thức:
2.1. Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi qua thư điện tử (Email), cụ thể:
- Mỗi tác phẩm dự thi là 1 file dạng kỹ thuật số, định dạng JPG, đảm bảo in kích thước 

54 cm  x  79 cm trở lên, chất lượng rõ nét, dung lượng từ 5 - 12 MB, độ phân giải 300 dpi.
- Họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả ghi trên mặt trước phía 

dưới, bên phải của tác phẩm dự thi.
- Địa chỉ email nhận file: nguyenhadesign86@gmail.com
2.2. Hình thức thứ hai: Tác giả gửi tác phẩm trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, cụ thể:
- Phía sau mỗi tác phẩm dự thi ghi rõ họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của 

tác giả và gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ. 
3. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi:
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ sau ngày Ban Tổ chức ra thông báo phát động Cuộc 

thi đến 17 giờ, ngày 30.11.2022.

(Các tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi và ngày tác giả gửi tác phẩm qua email 
của Ban Tổ chức Cuộc thi).

- Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - 
Điện ảnh Bình Định. Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (liên hệ: 
Ông Đặng Hiếu Thành, số điện thoại: 0914434112; Bà Nguyễn Hồ Vũ Hồng Hà, số điện thoại: 
0977189246).

- Tổng kết trao giải thưởng: Dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 12.2022 (thời gian và 
địa điểm Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau).

4. Ban giám khảo, phương pháp chấm, cơ cấu giải thưởng:
4.1. Ban Giám khảo: Ban Tổ chức sẽ mời Ban giám khảo gồm 5 người, với thành phần 

là đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và các họa 
sĩ có uy tín của Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Bình Định để chấm thẩm định tác phẩm dự thi.

4.2. Phương pháp chấm: Ban Giám khảo sẽ tiến hành xem xét, chấm tác phẩm tham gia 
cuộc thi gồm 2 vòng:

- Vòng 1: Chấm thẩm định để chọn 11 tác phẩm đảm bảo các yêu cầu về nội dung, hình 
thức vào vòng 2 để xét trao giải.

- Vòng 2: Chấm, chọn tác phẩm xếp loại Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.
4.3 Cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải và tiền 

thưởng kèm theo, cụ thể:
- 1 giải Nhất                                     :  5.000.000đ (Năm triệu đồng).
- 2 giải Nhì, mỗi giải                      :  3.000.000đ (Ba triệu đồng).
- 3 giải Ba, mỗi giải                        :  2.000.000đ (Hai triệu đồng).
- 5 giải Khuyến khích, mỗi giải  : 1.000.000đ (Một triệu đồng).
III. SỬ DỤNG TÁC PHẨM:
- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự Cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm về 

quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và 
thực hiện nghiêm túc thể lệ Cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh 
chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng 
nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật 
hiện hành.

- Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận thể lệ Cuộc thi.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bà NGÔ THỊ THU HIỀN - Phó trưởng Khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định - ĐT: 0935253809

Ông ĐẶNG HIẾU THÀNH - Phó trưởng phòng - Phòng Nghiệp vụ Văn hoá
 Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Bình Định - ĐT: 0914434112

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, 
đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, 

đêm có mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, có 

mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra 
lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km 
trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Sóng cao 1- 2 m.

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 VietinBank hiện đang nắm giữ vai trò chủ đạo, chủ lực của một ngân hàng 

hàng đầu nền kinh tế với hệ thống mạng lưới rộng khắp gồm 155 chi nhánh 
trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 ngân hàng con tại Lào.

VietinBank vinh dự 11 năm liên tiếp nằm trong Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất 
thế giới theo xếp hạng của Forbes; Top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế 
giới theo Brand Finance; 6 năm liên tiếp đạt thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Top dẫn 
đầu thương hiệu mạnh Việt Nam,... Đặc biệt, VietinBank luôn nằm trong top Ngân 
hàng về quy mô, thương hiệu, hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng. 

Hiện nay, VietinBank - chi nhánh Bình Định có nhu cầu tuyển dụng cán bộ. 
I. CHỈ TIÊU: 02 chỉ tiêu. 
- Nhân viên Kiểm ngân: 01 chỉ tiêu.
- Nhân viên Lái xe: 01 chỉ tiêu. 
II. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ ĐỘ TUỔI
1.Yêu cầu về kinh nghiệm:  
1.1.  Đối với vị trí nhân viên Kiểm ngân:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các trường Cao đẳng/Đại học. Chuyên ngành: 

Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.
- Ngoại hình: Ưa nhìn.
- Giao tiếp: Nhanh nhẹn, hoạt bát.
- Ưu tiên cho các ứng viên đã làm việc trong môi trường liên quan đến hoạt 

động ngân hàng.

1.2.  Đối với vị trí nhân viên Lái xe:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.
- Có Giấy phép lái xe theo quy định của Nhà nước, hạng B2 trở lên. 
- Ưu tiên cho các ứng viên đã có kinh nghiệm lái xe cho các ngân hàng.
2. Yêu cầu về độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3. Quy trình tuyển dụng: Phỏng vấn tập trung do VietinBank - Chi nhánh 

Bình Định thực hiện.
III. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG:
1. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank có chữ ký của ứng viên.
- Bản photo Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, Giấy phép lại xe 

còn hạn sử dụng (phù hợp nhất với vị trí dự tuyển); các văn bằng/chứng chỉ khác 
(nếu có).

- Mẫu phiếu thông tin ứng viên có thể download từ website của VietinBank: 
http://tuyendung.vietinbank.vn mục Trợ giúp/Download.

2. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp hồ sơ:
2.1. Thời gian: Từ ngày 14.11 đến hết ngày 18.11.2022.
2.2. Phương thức ứng tuyển: Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại 

phòng Tổ chức Hành chính VietinBank - Chi  nhánh Bình Định.
2.3. Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính VietinBank - Chi nhánh Bình Định: 

Tầng 5, 66A Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

THÔNG BÁO
Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

Chào mừng kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, tỉnh Bình Định và 10 năm thành lập 
TX An Nhơn, UBND TX An Nhơn tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) TX An Nhơn,  
tỉnh Bình Định.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn cụ thể 
như sau:

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI BIỂU TRƯNG (LOGO) TX AN NHƠN
- Biểu trưng phải có tính khái quát cao, có thể xây dựng thành biểu tượng của TX An Nhơn, 

thể hiện được những nét độc đáo về thiên nhiên, con người, những nét đặc trưng về sản 
phẩm nổi tiếng của địa phương, nét độc đáo về bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, từng là 
kinh đô và định hướng phát triển trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

- Biểu trưng nên thể hiện định danh của địa phương, khuyến khích có chữ An Nhơn. 
- Biểu trưng TX Nhơn phải có hình thức đẹp, thiết kế có tính khoa học, hiện đại và thẩm mỹ.
- Biểu trưng TX Nhơn phải dễ nhớ, dễ nhận biết, có ấn tượng với công chúng.
- Biểu trưng có màu sắc hài hòa, thuận tiện trong việc in ấn, sao chép, phóng to, thu nhỏ, 

dễ thực hiện được trên các văn bản, các công trình mỹ thuật, xây dựng, kiến trúc và quảng cáo.
- Biểu trưng TX An Nhơn không trùng lắp hoặc tương tự với bất kỳ biểu trưng nào của các 

đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh đã có.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có khả 

năng sáng tác biểu trưng (logo) về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Riêng các thành viên Ban Tổ 
chức, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia dự thi. 

III. TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Hình thức thể hiện của tác phẩm dự thi
Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên trang giấy dày, 

cứng, khổ A4 (21 cm  x  29,7 cm), màu sắc phù hợp (màu sắc được sử dụng tối đa 3 màu, không kể 
màu trắng, trong đó có một màu chủ đạo). Mặt trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và 
không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nào, chỉ được thể hiện mẫu vẽ gồm 1 hình phóng to 15 cm  
x  15 cm được đặt giữa trang giấy và 2 logo thu nhỏ (1 logo màu và 1 logo trắng đen) với kích 
thước 2 cm  x  2 cm được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn. Phần dưới bên phải của trang 
giấy ghi mã số tác phẩm do tác giả tự chọn, có đóng khung, quy cách 1 cm  x  4 cm, gồm 2 chữ 
cái in hoa và 4 chữ số. Ví dụ: NA. 1234

- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích về ý 
nghĩa của logo theo mẫu của Ban Tổ chức (không quá 500 từ in trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông 
chữ Times New Roman) và 1 USB lưu bản gốc thiết kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định 
dạng JPG, PNG và file thuyết minh biểu trưng định dạng .doc hoặc .docx (File Word). Một 
phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh 
Bình Định (Theo mẫu của Ban Tổ chức) và 1 bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện 
thoại; mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác phẩm do tác giả chọn. Ban Tổ chức cuộc thi 
có trách nhiệm bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm xong vòng chung khảo. 

Lưu ý: Mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết 
minh, phong bì nhỏ và phong bì lớn gửi về Ban Tổ chức).

2. Số lượng tác phẩm: Mỗi tổ chức, tác giả hay mỗi nhóm tác giả gửi về Ban Tổ chức không 
quá 3 tác phẩm nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bản thuyết minh ý tưởng riêng và 
cùng để trong phong bì lớn. 

3. Quyền và trách nhiệm người dự thi
- Biểu trưng (logo) dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông 

tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước. 
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng (logo) tham gia 

cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác. 
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, trường hợp vi phạm bản quyền 

tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu 
hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp 
quyền tác giả của tác phẩm, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Tác phẩm được chọn làm biểu trưng của TX An Nhơn bản quyền về UBND TX An Nhơn, tác 
giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác. 

- Tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (logo) của thị xã sẽ được nhận tiền 
thưởng và giấy chứng nhận. 

- Sau lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến người đạt giải dựa 
trên thông tin người dự thi cung cấp, trong đó: 

+ Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
+ Giấy chứng nhận trao trực tiếp.
- Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sẽ do cá nhân đạt giải chi trả.
4. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải 
- UBND TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn 

quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải. 
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với đặc 

điểm của TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên 

quan. Nếu phát hiện biểu trưng đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức có quyền thu hồi giải 
thưởng và giấy chứng nhận của tác giả dự thi. 

- Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban Tổ chức không trả lại cho tác giả. 
IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ THI
- Bản mẫu thiết kế biểu trưng dự thi.
- Bản thuyết minh mô tả ý tưởng tác phẩm.
- Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ thông tin (Theo mẫu 

của Ban Tổ chức cuộc thi) và 1 bì thư (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
- USB chứa các file thiết kế ở định dạng JPG, PNG và file thuyết minh định dạng .doc hoặc 

.docx (File Word) (Theo mẫu của Ban Tổ chức).
Tất cả bỏ vào phong bì lớn, được dán kín, bên ngoài ghi rõ “ Tác phẩm dự thi thiết kế Biểu 

trưng (logo) TX An Nhơn và gửi về địa chỉ nêu trên.
* Lưu ý: Mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết 

minh, bì thư và phong bì lớn gửi về BTC).
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Thời gian tổ chức cuộc thi 
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30.12.2022 

(đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp 
tác phẩm dự thi). 

- Thời gian xét chọn, chấm giải: Từ ngày 3.1.2023 đến ngày 20.2.2023.
- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng TX An 

Nhơn 30.3.2023.
2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
- Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn”.
- Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin TX An Nhơn, số 79 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, 

TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3836098 - 0256. 3635272 - 0983.453709.
- Email: vtvhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
- 10 tác phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được lựa chọn qua vòng sơ khảo được trao 5 triệu 

đồng mỗi tác phẩm.
- 5 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ được trao 30 triệu đồng cho mỗi tác phẩm. 

Riêng tác phẩm được chọn làm biểu trưng của thị xã sẽ được trao 200 triệu đồng và giấy chứng nhận.
Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao giải 

hoặc quyết định tiếp tục kéo dài thời gian dự thi sau khi có ý kiến của lãnh đạo UBND thị xã.
VII. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CUỘC THI
Để có thêm thông tin và điều kiện tham khảo về tình hình kinh tế, văn hóa, lịch sử của địa 

phương, nhằm có thêm tư liệu cho tác phẩm dự thi, tác giả có thể tham khảo tại Trang thông tin 
điện tử TX An Nhơn: https://annhon.binhdinh.gov.vn và một số ấn phẩm như:

- Đinh Văn Liêm (2008), Bình Định đất võ trời văn, NXB Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Thanh Mừng - Trần Thị Huyền Trang (2005) Huyền tích kinh xưa hoặc Văn hóa dân 

gian thành Hoàng Đế, Nxb Khoa học xã hội.
- Quách Tấn (1999), Nước non Bình Định, NXB Thanh niên.
- Lịch sử Đảng bộ TX An Nhơn từ năm 1930 đến năm 2000.
- Bài viết giới thiệu về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được gửi kèm theo thể lệ Cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, 

rất mong được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và sự phối hợp hỗ 
trợ của các đơn vị liên quan để Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn thành công 
tốt đẹp.
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Bình Định

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256. 3812559 n Quảng cáo: 0256.3822279 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

 Ngày 15.11, tại Hội nghị thượng 
đỉnh G20, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận 
Bình đã kêu gọi các tổ chức tài chính 
quốc tế và ngân hàng thương mại - vốn 
là chủ nợ chính của các quốc gia đang 
phát triển, nên giảm nợ và giãn nợ cho 
các nước đang phát triển.
 Ngày 14.11, Tổng Thư ký LHQ 

Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ 
vụ đánh bom khủng bố ngày 13.11 ở 
Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khiến 6 người thiệt 
mạng và 81 người bị thương.
 Ngày 14.11, Liên minh châu Âu 

(EU) đã áp đặt trừng phạt đối với 29 
cá nhân và 3 tổ chức của Iran. Các biện 
pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài 
sản và cấm đi lại.
 Quân đội Nga ngày 14.11 nói 

rằng họ đã “giải phóng hoàn toàn” ngôi 
làng chiến lược Pavlovka thuộc khu vực 
Tây Nam TP Donetsk ở Ukraine.

(Theo TTXVN)

Dân số thế giới vừa cán mốc 8 tỷ 
dân vào chiều 15.11.2022 (giờ Việt 
Nam). Dự báo dân số thế giới sẽ tăng 
lên mức 8,5 tỷ vào năm 2030 và 9,7 tỷ 
vào năm 2050, đạt đỉnh là khoảng 10,4 
tỷ người vào thập niên 2080.

Trước đó, đầu ngày 15.11, website 
Ban các vấn đề Kinh tế và Xã hội của 
LHQ (UN) đã đăng tin dự báo thế giới 
sẽ tròn đúng 8 tỷ dân vào ngày này.

Theo ấn phẩm Triển vọng Dân số 
Thế giới 2022 của LHQ, Ấn Độ được 
dự báo sẽ vượt Trung Quốc để trở 
thành nước đông dân nhất thế giới 
vào năm 2023.

Dân số thế giới hiện đang tăng ở 
mức thấp nhất kể từ năm 1950, rớt 
xuống dưới 1% vào năm 2020. Cũng 
theo Triển vọng Dân số Thế giới 2022, 
tỷ lệ sinh đã giảm đáng kể ở nhiều 
nước trong các thập kỷ gần đây. Hiện 
nay, 2/3 dân số toàn cầu sống ở một 
nước hoặc một khu vực mà mức sinh 
trung bình cả đời nằm dưới mức 2,1 
trẻ trên 1 phụ nữ.

LHQ dự báo dân số thế giới sẽ tăng 
lên mức 8,5 tỷ vào năm 2030 và 9,7 tỷ 
vào năm 2050, lên tới đỉnh là khoảng 
10,4 tỷ người vào thập niên 2080 và đi 
ngang cho đến năm 2100.

Theo LHQ, hơn một nửa dân số 
toàn cầu tăng thêm trong dự báo cho 

Thế giới vừa tròn 8 tỷ dân, dự báo
đạt đỉnh vào thập niên 2080

giai đoạn từ nay đến năm 2050 sẽ tập 
trung vào 8 nước sau: Cộng hòa Dân 
chủ Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, 
Nigeria, Pakistan, Philippines và Cộng 
hòa Thống nhất Tanzania.

10 nước đông dân nhất thế giới hiện 

nay theo Worldometers lần lượt là: 
Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Indonesia, 
Pakistan, Nigeria, Brazil, Bangladesh, 
Nga và Mexico. Việt Nam đứng ở vị trí 
thứ 15 trong danh sách các nước đông 
dân nhất toàn cầu.         (Theo VOV.VN)

Hành khách tại ga xe lửa Hồng Kiều ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 30.9.                          Ảnh: BLOOMBERG

Ngày 14.11, Đại hội đồng LHQ tiếp 
tục tổ chức Phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 
thảo luận tình hình Ukraine và xem xét 
một dự thảo nghị quyết về thúc đẩy các 
biện pháp khắc phục hậu quả và đền bù 
cho Ukraine.

Tại phiên họp, Đại hội đồng LHQ đã 
thông qua nghị quyết ủng hộ một cơ chế 
để Nga đền bù cho Ukraine với 94 phiếu 
thuận, 14 phiếu chống và 63 phiếu trắng.

Tuy nhiên, nghị quyết của Đại hội 
đồng LHQ chỉ mang tính biểu tượng 
và sức mạnh chính trị, không có tính 
ràng buộc.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng 
Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường 
trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh ưu 
tiên quan trọng hàng đầu hiện nay là 
chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, 
bảo vệ an ninh, an toàn của người dân 
và các cơ sở hạ tầng dân sự.

Bên cạnh đó, các bên cần kiên trì thúc 
đẩy đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp 
hòa bình lâu dài cho các bất đồng trên cơ 
sở phù hợp và tôn trọng luật pháp quốc 
tế, Hiến chương LHQ, có tính đến lợi ích, 
quan tâm chính đáng của các bên liên 
quan, vì hòa bình, ổn định của khu vực 
và thế giới…          (Theo LĐO)

Việt Nam kêu gọi 
chấm dứt xung đột 
tại Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh G20 chính thức 
khai mạc tại Indonesia

Với chủ đề “Cùng nhau phục hồi, 
Phục hồi mạnh mẽ hơn”, Hội nghị 
Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế 
phát triển và mới nổi hàng đầu thế 
giới (G20) đã chính thức khai mạc 
sáng 15.11 tại đảo Bali của Indonesia.

Trong hai ngày (15 -16.11) diễn ra 
hội nghị, các vấn đề trọng tâm dự 
kiến sẽ được đưa ra thảo luận bao 
gồm sự phục hồi kinh tế thế giới, hệ 
thống y tế thế giới, biển đối khí hậu, 
chuyển đổi số, an ninh lương thực và 
năng lượng.

Trong bài phát biểu khai mạc 
Hội nghị, Tổng thống Indonesia Joko 
Widodo - Chủ tịch luân phiên G20 - đã 
kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết, 
nhấn mạnh G20 không được để thế giới 
rơi vào một cuộc Chiến tranh Lạnh nữa 
và cần phải chấm dứt xung đột.

Được thành lập năm 1999, G20 là 
một diễn đàn trung tâm của hợp tác 
quốc tế trong các vấn đề tài chính và 
kinh tế, quy tụ 19 quốc gia cùng Liên 
minh châu Âu (EU), với quy mô chiếm 
80% GDP toàn cầu. (Theo VTV.VN)

Tổng thống Widodo phát biểu khai mạc Hội nghị 
Thượng đỉnh G20 sáng 15.11.                            Ảnh: TTO

Ngày 14.11, Cộng hòa Séc, nước 
đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên 
Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), 
thông báo EU đã chính thức khởi động 
chương trình huấn luyện quân đội 
Ukraine trên lãnh thổ của mình với số 
lượng 15.000 binh sĩ. Cộng hòa Séc cho 
biết quyết định chính thức có hiệu lực 
sau khi được công bố trên công báo 
của EU.

Chương trình huấn luyện quân đội 
Ukraine sẽ kéo dài trong 2 năm và được 
phân bổ 106,7 triệu euro. Truyền thông 
châu Âu trước đó đưa tin, nhiệm vụ 
huấn luyện sẽ được tiến hành tại Ba Lan 
và Đức. Các quốc gia khác, bao gồm cả 
những quốc gia bên ngoài EU, có thể 
tham gia chương trình huấn luyện này.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14.11 thông 
báo tăng mức treo thưởng lên 10 triệu 
USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin 
về các thủ lĩnh chủ chốt của nhóm Hồi 
giáo Al-Shabaab tại Somalia.

Động thái trên được đưa ra sau khi 
nhóm phiến quân này tiến hành vụ 
tấn công khiến ít nhất 121 người thiệt 
mạng và 333 người bị thương tại thủ 
đô Mogadishu của Somalia ngày 29.10 
vừa qua.

10 triệu USD sẽ được thưởng 
cho thông tin giúp phát hiện mỗi 
đối tượng trong số 3 đối tượng gồm 
thủ lĩnh hàng đầu của Al-Shabaab là 
Ahmed Diriye, thủ lĩnh thứ hai của 
nhóm này là Mahad Karate và Jehad 
Mostafa - một công dân Mỹ được cho 

EU chính thức triển khai kế hoạch 
huấn luyện quân đội Ukraine

Trụ sở điều phối của chương trình 
huấn luyện được đặt trong tòa nhà của 
Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu 
ở Brussels, Bỉ.                 (Theo TTXVN)

Binh sĩ Ukraine luyện tập tại một công viên ở thủ 
đô Kiev ngày 22.1.2022.                          Ảnh: AP/TTXVN

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho 
thông tin về các thủ lĩnh Al-Shabaab

là nắm giữ nhiều vai trò trong nhóm 
phiến quân.                (Theo Vietnam+)

Các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan al Shabaab 
tại một địa điểm huấn luyện ở ngoại ô Mogadishu, 
Somalia, ngày 17.2.2011.         Ảnh: AFP/TTXVN


