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Tích cực sáng tạo, đóng góp  
cho đời sống văn hóa địa phương

CHI HỘI VHNT XỨ HOÀI:
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Kiểm soát ô nhiễm môi trường 
vùng biển ven bờ
Ngân hàng giảm lãi suất cho vay

Kỳ vọng xuất khẩu lao động 
năm 2023
Kết quả xuất khẩu lao động đạt 
100,6% so với kế hoạch năm 2022 
cho thấy thị trường xuất khẩu lao 
động đang phục hồi khả quan sau 
một thời gian ảm đạm do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19. 

Chú trọng thực hiện quan điểm của Đảng 

u7

HOÀI NHƠN:

về phát triển văn hóa

Thời gian qua, TX Hoài Nhơn nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và chỉ đạo thực hiện hiệu 
quả việc Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh 
thần Đại hội XIII của Đảng. 
- Trong ảnh: Nghệ thuật bài chòi Bình Định nói riêng, Trung bộ nói chung được UNESCO ghi 
danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017. 

Ảnh: NGỌC NHUẬN
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 22.12, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần 
thứ 11, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự Hội nghị, có các đồng 
chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tuấn 
Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy 
Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2022, MTTQ các cấp 
trong tỉnh đã phối hợp với 
các cơ quan liên quan nắm bắt 
đời sống, tâm tư tình cảm của 
người dân, phản ánh, đề xuất 
kịp thời với cấp ủy, chính quyền 
địa phương các biện pháp giải 
quyết khó khăn, vướng mắc, tạo 
điều kiện cho nhân dân ổn định, 
phát triển sản xuất kinh doanh, 
nâng cao thu nhập và đời sống 
gia đình. Đồng thời, đổi mới các 
cuộc vận động, phong trào thi 
đua với nhiều mô hình hay, cách 
làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần 
khơi dậy, phát huy ý chí, khát 
vọng vươn lên của mỗi tổ chức, 
cá nhân, hộ gia đình, tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân.

Các hoạt động an sinh xã hội 
tiếp tục được triển khai thực hiện 
kịp thời. MTTQ các cấp đã chủ 
động phối hợp với các đơn vị, 
DN tiếp tục triển khai có hiệu 
quả chương trình “Kết nối yêu 
thương” - hỗ trợ trẻ mồ côi do 
đại dịch Covid-19, vận động xây 
dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, 
Quỹ “Vì người nghèo”… Quỹ 
“Vì người nghèo” các cấp đã 
hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 
377 nhà đại đoàn kết (15,08 tỷ 
đồng), tặng 663 suất quà (766,5 
triệu đồng) cho hộ nghèo, hộ khó 
khăn. Các tổ chức thành viên 
đã vận động, hỗ trợ xây dựng 
và sửa chữa 271 căn nhà (6,7 tỷ 
đồng) cho hội, đoàn viên…

Công tác xây dựng Đảng, 
chính quyền, giám sát và phản 
biện xã hội đạt kết quả thiết thực, 

Vận động nhân dân đoàn kết thực hiện 
hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH

được các cấp ủy, chính quyền ghi 
nhận, đánh giá cao, tạo được sự 
đồng thuận cao của các tầng lớp 
nhân dân.

Ghi nhận, biểu dương những 
kết quả tích cực của công tác Mặt 
trận trên địa bàn tỉnh trong năm 
2022, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Lê Kim Toàn chỉ đạo 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
và MTTQ Việt Nam các cấp 
trong tỉnh rà soát kết quả thực 
hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ 
Việt Nam ở cấp mình, đề ra các 
nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục 
triển khai thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt 
Nam từng cấp.

Trong đó, tập trung tăng 
cường công tác tuyên truyền, 
vận động hội, đoàn viên và các 
tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ 
lực thực hiện các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; tích cực 
tham gia lao động, sản xuất, phát 
triển kinh tế, nâng cao thu nhập 
và đời sống gia đình, góp phần 
thực hiện có hiệu quả các mục 
tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH 
của địa phương. Tiếp tục tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các phong 
trào thi đua yêu nước, các cuộc 

vận động ở khu dân cư; tuyên 
truyền, vận động nhân dân phát 
huy vai trò chủ thể trong thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021 - 2025 và các tiêu chí về đô 
thị văn minh. Đẩy mạnh các hoạt 
động an sinh xã hội, vận động hỗ 
trợ, chăm lo các gia đình chính 
sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn 
do tác động bởi thiên tai, dịch 
bệnh. Phát huy vai trò của Mặt 
trận các cấp trong đại diện, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân; thực 
hiện hiệu quả công tác giám 
sát, phản biện xã hội, nhất là 
đối với các chủ trương, chính 
sách, chương trình, dự án có tác 
động trực tiếp đến sản xuất và 
đời sống của nhân dân…

Hội nghị thống nhất hiệp 
thương cử 4 vị tham gia vào Ủy 
viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc 
toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện Phù Mỹ và Cờ thi 
đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện An Lão và TX 
Hoài Nhơn; tặng bằng khen cho 
7 tập thể.                NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Tại kỳ họp thứ 9 
HĐND tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 
2021 - 2026) đã thông qua Nghị 
quyết về chủ trương đầu tư Dự 
án tuyến đường tránh qua Nhơn 
Lý (TP Quy Nhơn) do Ban quản 
lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu 
tư. Dự án có tổng mức đầu tư 
hơn 100 tỷ đồng, từ vốn ngân 
sách nhà nước do tỉnh quản lý. 
Thời gian thực hiện từ năm 
2022 - 2025 trên địa bàn Khu kinh 
tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn).

Theo Dự án, tuyến đường 
tránh qua Nhơn Lý có chiều dài 

2,6 km, được đầu tư theo tiêu 
chuẩn đường đô thị. Trong đó, 
đoạn đầu tuyến (dài 381 m) nền 
đường rộng 45 m; đoạn còn lại 
(dài 2,219 km) nền đường rộng 
18 m; đồng thời xây dựng hoàn 
thiện hệ thống thoát nước, hệ 
thống điện, cây xanh, chiếu sáng.

Việc đầu tư Dự án tuyến 
đường tránh Nhơn Lý nhằm 
hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, 
đáp ứng kịp thời yêu cầu phát 
triển các dự án lân cận, tạo tiền 
đề phát triển kinh tế và du lịch.

N. QUÍ

Hơn 100 tỷ đồng đầu tư Dự án 
tuyến đường tránh qua Nhơn Lý

(BĐ) - Theo Quyết định số 
84/2022/QĐ-UBND của UBND 
tỉnh có hiệu lực thực hiện từ 
ngày 1.1.2023 - 31.12.2025, tỉnh 
Bình Định sẽ thực hiện các chính 
sách hỗ trợ học sinh người dân 
tộc thiểu số đang đi học tại các 
trường mẫu giáo, mầm non và 
phổ thông thuộc 6 huyện: Vân 
Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài 
Ân, Tây Sơn, Phù Cát. 

Theo đó, học sinh mẫu giáo, 
mầm non được hỗ trợ 160 nghìn 
đồng/học sinh/tháng (trừ đối 
tượng đã được thụ hưởng theo 
Nghị định số 105/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ). 

Học sinh đang học tại các 
trường phổ thông dân tộc bán 
trú hoặc nội trú (trừ đối tượng 
được hưởng chính sách hỗ trợ 

theo Nghị định số 84/2020/NĐ-
CP và Nghị định số 116/2016/
NĐ-CP) không được hưởng 
chính sách nội trú hoặc bán trú 
thì được hưởng hỗ trợ mỗi tháng 
bằng 30% mức lương cơ sở. 

Hỗ trợ thêm tiền ăn 240 
nghìn đồng/học sinh/tháng 
cho học sinh bán trú tại các 
trường phổ thông, dân tộc bán 
trú, nội trú.

Học sinh đang học tại các 
trường phổ thông tiểu học, 
THCS, THPT (trừ đối tượng đã 
được hưởng theo Nghị định số 
116/2016/NĐ-CP) được hỗ trợ mỗi 
tháng bằng 20% mức lương cơ sở.

Các mức hỗ trợ trên cho 
học sinh được hưởng theo 
thời gian học thực tế, tối đa 9 
tháng/năm học.  HOÀNG ANH

(BĐ) - Sáng 22.12, Sở GD&ĐT 
có văn bản chính thức điều chỉnh 
lịch nghỉ tết Nguyên đán 2023 
của học sinh các cấp lên 12 ngày, 
thay vì nghỉ Tết 7 ngày như 
trước đó. 

Theo văn bản trên, lịch nghỉ 
tết Nguyên đán 2023 của học sinh 
từ cấp mầm non đến THPT trên 
địa bàn tỉnh được điều chỉnh 
như sau: Học sinh nghỉ từ ngày 
18.1.2023 đến hết ngày 29.1.2023 
(tức từ ngày 27 tháng Chạp năm 
Nhâm Dần đến hết ngày mùng 
8 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Cùng với đó, viên chức, giáo 
viên các đơn vị, trường học cũng 

được nghỉ 12 ngày, như lịch nghỉ 
của học sinh. Riêng công chức 
Sở GD&ĐT vẫn nghỉ Tết 7 ngày 
như trước đó. 

Ngày 30.1.2023 (tức mùng 9 
tháng Giêng), các đơn vị, trường 
học tổ chức hoạt động dạy - học 
bình thường.

Trước đó, Sở GD&ĐT quyết 
định lịch nghỉ Tết của học sinh 
Bình Định là 7 ngày, mùng 6 
tháng Giêng đi học trở lại. Tuy 
nhiên, nhiều ý kiến phản ánh lịch 
nghỉ Tết như vậy là chưa phù 
hợp. Do đó, Sở GD&ĐT quyết 
định điều chỉnh lịch nghỉ Tết cho 
học sinh.                   MAI HOÀNG

(BĐ) - Sau một ngày tranh tài 
sôi nổi, chiều 22.12, Liên hoan cơ 
quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn 
hóa tỉnh Bình Định lần thứ V - 
năm 2022 đã bế mạc và trao giải 
thưởng. Kết quả, Công ty CP Môi 
trường Bình Định (TP Quy Nhơn) 
xuất sắc đạt giải A. Ngoài ra, Ban 
tổ chức liên hoan còn trao 4 giải 
B và 3 giải C cho các đội đạt giải. 

Liên hoan do Sở VH&TT 
tổ chức, thu hút 8 đội đến từ 
8 huyện, thị xã, thành phố  dự 
thi, gồm: Trường Tiểu học Tây 
Xuân (huyện Tây Sơn); Trường 
Tiểu học Nhơn Lộc (TX An 
Nhơn); Trường THCS Bồng Sơn 
(TX Hoài Nhơn); xã Cát Trinh 
(huyện Phù Cát); Công ty CP 
Môi trường Bình Định (TP Quy 
Nhơn); BHXH huyện Phù Mỹ; 
UBND xã Canh Thuận (huyện 
Vân Canh) và Huyện đoàn Vĩnh 
Thạnh. Các đội tham gia 3 phần 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 
Ảnh: N.M

LIÊN HOAN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA TỈNH NĂM 2022:

Công ty CP Môi trường Bình Định đạt giải A

thi: Giới thiệu về mình (hình 
thức thể hiện: Diễn thuyết, kể 
chuyện hoặc soạn thành thơ ca, 
hò vè, hoạt cảnh, tiểu phẩm…); 
kiến thức và văn hóa văn nghệ 
quần chúng.

Liên hoan là dịp gặp gỡ, giao 
lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các 
cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn 
văn hóa trong tỉnh, qua đó nâng 
cao chất lượng công tác xây dựng 

cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn, 
đẩy mạnh thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2021 - 2026; đánh 
dấu ghi nhận phong trào xây 
dựng cơ quan, đơn vị, DN đạt 
chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh 
đã bước sang một giai đoạn mới 
với những kỳ vọng mới. 

TRỌNG LỢI

Công ty CP Môi trường Bình Định nhận giải A.                       Ảnh: T.LỢI

Điều chỉnh cho học sinh trên 
địa bàn tỉnh nghỉ Tết 12 ngày

Từ ngày 1.1.2023, học sinh 
dân tộc thiểu số được hưởng 
chính sách hỗ trợ của tỉnh

Học sinh dân tộc thiểu số Trường Tiểu học Canh Liên (huyện Vân Canh) trong 
một tiết học môn Tin học.                           Ảnh: M.H
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Bình Định

Tập trung vào thị trường 
chất lượng

Theo báo cáo của các DN có 
chức năng đưa người lao động 
đi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài, Bình Định có 704/700 lao 
động tham gia xuất khẩu lao 
động, đạt 100,6% so với kế hoạch 
(tăng 34,8% so với cùng kỳ). 

Nhật Bản tiếp tục là thị 
trường dẫn đầu trong tiếp nhận 
lao động trong tỉnh. Cụ thể, số 
lao động đi làm việc theo hợp 
đồng tại Nhật Bản là 664 người 
(chiếm 94,3%); Hàn Quốc 1 
người; Đài Loan 26 người; các 
nước khác 13 người. Bộ LĐ-
TB&XH và ngành LĐ-TB&XH 
Bình Định xác định đây là một 
trong những thị trường lao động 
trọng điểm, chất lượng của lao 
động Việt Nam. Điều kiện làm 
việc và thu nhập tốt tại thị 
trường lao động Nhật Bản là lý 
do người lao động yêu thích, chủ 
động lựa chọn. 

Chị Nguyễn Thị Minh Thư, 
mẹ của lao động nữ Nguyễn 
Hoàng Dung  (23 tuổi, ở phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn, vừa xuất 
cảnh vào tháng 10.2022), cho biết: 
Sau 2 tháng làm việc tại Nhật 
Bản, con gái chị đã bước đầu làm 
quen với công việc. Thời tiết mùa 
đông tại Nhật Bản khắc nghiệt, 
rét giá. Sinh hoạt hằng ngày 
cũng có nhiều điểm khác biệt 
so với ở quê hương. Lắng nghe 
những tâm sự của con mỗi khi 
gọi điện về, chị Thư luôn động 
viên, cổ vũ con cố gắng trong 
con đường phía trước. 

“Tôi thường dặn con là mình 
đi lao động cho nên chắc chắn 
sẽ có nhiều khó khăn, nhất là 
những buổi đầu tiên. Có lúc, tôi 

Kỳ vọng xuất khẩu 
lao động năm 2023

Kết quả xuất khẩu lao động 
đạt 100,6% so với kế hoạch 
năm 2022 cho thấy thị 
trường xuất khẩu lao động 
đang phục hồi khả quan 
sau một thời gian ảm đạm 
do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19. 

kể cho con nghe chuyện những 
người lao động bên mình, ở các 
thành phố lớn, dịp cuối năm, Tết 
đến vẫn bị thất nghiệp do thiếu 
đơn hàng, công ty cắt giảm lao 
động để cháu thấy việc mình có 
việc làm là điều tích cực, đáng 
quý, để có thêm động lực, nỗ 
lực làm việc. Gia đình tôi kinh 
tế bình thường, không quá khó 
khăn nhưng cũng không quá dư 
dả. Chúng tôi không đặt kỳ vọng 
xuất khẩu lao động sẽ giúp gia 
đình thoát nghèo mà xác định 
đây là cách giúp con có cần câu, 
để sau này, con ổn định, vững 
vàng hơn”, chị Thư chia sẻ. 

Lạc quan hơn
Kết quả tích cực trong năm 

2022 đã hứa hẹn một năm 2023 
nhiều khởi sắc cho xuất khẩu lao 
động. Ngành LĐ-TB&XH, các cơ 
quan liên quan, địa phương tiếp 
tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo 
dục giúp người lao động thấy 
được các lợi ích của việc đi xuất 
khẩu lao động, mạnh dạn lựa 
chọn xuất khẩu lao động để tạo 
nền tảng tốt hơn cho bản thân, 
gia đình trong tương lai.

Ông Lê Văn Nghinh, Giám 

đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm 
Bình Định (Sở LĐ-TB&XH) cho 
biết: Với kết quả 110 lao động 
xuất cảnh thành công thông qua 
sự kết nối của Trung tâm trong 
năm 2022, Trung tâm mạnh dạn 
đặt mục tiêu phấn đấu kết nối, 
giới thiệu, cung ứng 150 lao 
động xuất cảnh thành công trong 
năm 2023. 

“Để đạt mục tiêu này, trước 
mắt, Trung tâm tập trung cho 
đợt tuyên truyền, vận động 
người lao động tham gia xuất 
khẩu lao động trước, trong và 
sau tết Nguyên đán Quý Mão 
2023. Đây được xem là đợt cao 
điểm khi người lao động Bình 
Định từ nhiều nơi về quê ăn 
Tết, có nhu cầu tìm kiếm việc 
làm mới sau Tết”, ông Nghinh 
thông tin. 

Chung mục tiêu này, Sở LĐ-
TB&XH có kế hoạch phối hợp 
với các đơn vị liên quan tổ chức 
buổi tuyên truyền, tư vấn về đào 
tạo nghề, giới thiệu việc làm 
trong nước và ngoài nước cho 
quân nhân là người Bình Định 
hoàn thành nghĩa vụ quân sự 
được xuất ngũ về địa phương 
trong thời gian tới. Theo nhận 

định của hầu hết các DN có chức 
năng đưa người lao động đi làm 
việc có thời hạn ở nước ngoài, 
bộ đội xuất ngũ là lực lượng lao 
động chất lượng bởi đáp ứng 
được yêu cầu của chủ DN ngoài 
nước về tính kỷ luật, sức khỏe, 
chịu khó, độ tuổi, trình độ.  

Việc thực hiện tốt các chính 
sách hỗ trợ lao động tham gia 
xuất khẩu lao động sẽ tiếp tục 
góp phần tạo đà cho xuất khẩu 
lao động. Đơn cử như chính 
sách hỗ trợ người lao động 
vay vốn đi xuất khẩu lao động. 
Trong năm 2022, Chi nhánh 
Ngân hàng CSXH tỉnh đã hỗ trợ 
128 người lao động đi làm việc 
có thời hạn ở nước ngoài vay 
vốn với tổng số tiền là 10,8 tỷ 
đồng (từ nguồn ngân sách địa 
phương). So với năm 2021, tổng 
vốn vay tăng 9,1 tỷ đồng. 

Ngoài ra, có 60 lao động đủ 
điều kiện được thụ hưởng chính 
sách hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, 
đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng 
kiến thức cần thiết/giáo dục định 
hướng, tiền ăn trong thời gian 
đào tạo; chi phí đi lại… với số 
tiền gần 324 triệu đồng.

NGUYỄN MUỘI

Các DN, trung tâm tư vấn về công tác xuất khẩu lao động cho người lao động TX An Nhơn năm 2022.                            Ảnh: N.M

  Chiều 22.12,  huyện 
Phù Mỹ tổ chức Lễ truy tặng 
danh hiệu vinh dự nhà nước 
“Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” 
cho mẹ Lâm Thị Minh (thôn 
Thuận An, xã Mỹ Thọ, huyện 
Phù Mỹ). Mẹ Minh có chồng 
là liệt sĩ Trương Khánh và con 
trai là liệt sĩ Trương Chí Hùng 
hy sinh trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước. 

THÀNH HƯƠNG
 Trường Chính trị tỉnh 

tổ chức Lễ bế giảng và trao 
bằng tốt nghiệp lớp Trung 
cấp lý luận chính trị - hành 
chính khóa 109 (2021 - 2022), 
hệ không tập trung, cho 79 
học viên là cán bộ, công chức, 
viên chức các sở, ban, ngành, 
cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, 
chiều 22.12 (ảnh). 

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch xây dựng biểu 
tượng linh vật năm Quý Mão 
2023, trang trí khuôn viên Tượng 
đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn 
Tất Thành và triển lãm ảnh về 
thành tựu KT-XH năm 2022 
tại Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành (TP Quy Nhơn) nhằm 
tạo không khí vui tươi, phấn 
khởi phục vụ nhân dân vui 
xuân đón tết cổ truyền dân tộc, 
tạo điểm nhấn về du lịch, thu 
hút du khách đến Quy Nhơn - 

Bình Định trong dịp xuân Quý 
Mão 2023.

Theo đó, biểu tượng linh vật 
năm Quý Mão 2023 là gia đình 
mèo sum vầy hạnh phúc (gồm 
mèo bố, mèo mẹ và 7 mèo con) 
được tạo sinh động, vui đùa 
hạnh phúc bên nhau. Hai bên 
linh vật và mặt phía Đông là 
các cụm biểu tượng phụ thể 
hiện nét văn hóa truyền thống 
của quê hương Bình Định, như: 
Thế võ Miêu tẩy diện, cá ngừ 
đại dương, các em thiếu nhi 

nấu bánh chưng, ông đồ cho 
chữ, cụm linh vật mô phỏng bài 
đồng dao “Con mèo mà trèo cây 
cau”… Phần chính cổng chào là 
bộ chữ “Bình Định” được tạo 
hình mạnh mẽ, hai bên cánh là 
các cụm mô hình dưa hấu, bánh 
chưng, pháo tết và cụm tài lộc 
với cách điệu số 2023 thể hiện 
mong muốn một năm đủ đầy, 
sung túc.

Tại khu vực trưng bày linh 
vật, còn trưng bày triển lãm 
ảnh về thành tựu KT-XH tỉnh 

năm 2022; dưới chân Tượng đài 
Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất 
Thành được sắp đặt, trang trí 
cây cảnh, hoa xuân. 

Biểu tượng linh vật năm 
Quý Mão 2023 sẽ được khánh 
thành vào ngày 13.1.2023 (tức 
ngày 22 tháng Chạp năm 
Nhâm Dần) và trưng bày từ 
ngày 13 - 31.1.2023 (tức ngày 
22 tháng Chạp năm Nhâm Dần 
đến hết mùng 10 tháng Giêng 
năm Quý Mão).

NGỌC NHUẬN

TIN VẮN

Kết quả xếp loại học tập 
toàn khóa học, 40 học viên 
đạt loại giỏi, 39 học viên đạt 
loại khá. MAI THƯ 
 130 đại biểu đại diện 

HTX, quỹ tín dụng trong 
toàn tỉnh tham dự hội nghị 
tuyên truyền Luật HTX năm 
2012 và các chính sách hỗ 
trợ pháp luật về kinh tế tập 
thể, do Liên minh HTX tỉnh tổ 
chức ngày 22.12. Tại hội nghị, 
các đại biểu còn trao đổi cách 
thức, trình tự, thủ tục tuyên 
truyền, vận động thành lập 
mới HTX nông nghiệp, các 
chính sách hỗ trợ cụ thể cho 
HTX nông nghiệp; một số 
thuận lợi, khó khăn khi liên kết 
tiêu thụ nông sản với DN; định 
hướng xây dựng HTX trong xã 
nông thôn mới. HẢI YẾN
 Chiều 21.12, Thư viện 

tỉnh phối hợp với Trung tâm 
VH-TT&TT TX An Nhơn thực 
hiện việc tặng và luân chuyển 
500 bản sách các loại cho Nhà 
lưu niệm thi sĩ Yến Lan, tọa lạc 
tại khu phố Hòa Cư, phường 
Nhơn Hưng (TX An Nhơn). 
Cùng với hơn 2.000 bản sách, 
tạp chí đang lưu giữ tại đây, 
thời gian đến, Nhà lưu niệm 
thi sĩ Yến Lan sẽ được xây 
dựng thành điểm đọc sách 
cộng đồng phục vụ nhân dân 
khu phố Hoà Cư và bạn đọc 
gần xa trong, ngoài tỉnh. 

AN NHIÊN
 Tỉnh đoàn phối hợp với 

Thị đoàn và Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp TX Hoài 
Nhơn tổ chức Hội nghị tập 
huấn chuyển giao KHKT trồng 
cây ăn trái theo hướng hữu cơ 
cho 50 ĐVTN các xã, phường: 
Bồng Sơn, Hoài Tân, Hoài Đức 
và Hoài Mỹ, sáng 22.12. Các 
ĐVTN được trang bị kiến thức, 
phương pháp và quy trình kỹ 
thuật trồng, chăm sóc các loại 
cây như bưởi da xanh, dừa, 
mít, bơ theo hướng hữu cơ. 

QUANG HẢI

Ảnh: MAI THƯ

Sẽ trưng bày biểu tượng linh vật năm Quý Mão 2023 
từ ngày 13 - 31.1.2023
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Bức xúc vì ô nhiễm 
từ khói nhà máy

Khu vực đốt lò của Công ty CP May Phù Cát có 3 ống khói vươn lên cao, người dân phản ánh khói có mùi khó chịu.       Ảnh: V.LƯU

Thời gian qua, nhiều hộ dân tại 
thôn Phú Kim (xã Cát Trinh, huyện 
Phù Cát) bức xúc do phải sống trong 
môi trường ô nhiễm phát sinh từ 
hoạt động sản xuất của Công ty CP 
May Phù Cát tại Cụm công nghiệp  
Cát Trinh. 

Theo người dân, tình trạng ô 
nhiễm tại đây xuất phát từ việc Công 
ty sử dụng vải vụn để châm đốt lò hơi 
(tầm 6 giờ và 12 giờ hằng ngày). Khí 
thải phát sinh từ việc dùng vải vụn 
để đốt phát tán trong không khí, theo 
gió bay thẳng vào nhà dân, gây mùi 
khét rất khó chịu, ảnh hưởng tiêu cực 
đến sinh hoạt và sức khỏe người dân, 
nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Bà Bùi Thị Thoa, ở thôn Phú Kim, 
cho biết: Cứ vào buổi sáng sớm và 
buổi trưa hằng ngày, chúng tôi nhìn 
thấy khói đen từ các ống thải của 
Công ty, cùng với đó là mùi hôi, khét, 
gây đau đầu, nhức óc. Nhiều năm 

qua, bà con đã phản ánh tình trạng 
trên đến cơ quan chức năng, chính 
quyền địa phương nhiều lần; mỗi 
lần như vậy, phía Công ty ngưng vài 
ngày, sau đó tiếp tục tái diễn.

Theo ông Phan Thành Trung, Chủ 
tịch UBND xã Cát Trinh, trước đây, 
người dân đã phản ánh tình trạng 
trên tại các buổi tiếp xúc cử tri. 
Huyện đã có văn bản giao cho UBND 
xã giám sát, nếu phát hiện có việc đốt 
lò bằng vải rẻo thì kịp thời báo cáo. 
Tuy nhiên, để vào được Công ty phải 
xin phép và được sự đồng ý của lãnh 
đạo Công ty, nên việc bắt quả tang 
là quá khó. 

“Chúng tôi sẽ cử bộ phận chuyên 
môn tiếp tục theo dõi;  nếu phát 
hiện sẽ báo cáo ngành chức năng 
của huyện kiểm tra, xử lý”, ông  
Trung nói.

Theo báo cáo của Phòng TN&MT 
huyện Phù Cát, tháng 5.2022, Phòng 

TN&MT đã phối hợp với UBND xã 
Cát Trinh làm việc với Công ty CP 
May Phù Cát về nội dung phản ánh 
của người dân. Qua làm việc, Công ty 
khẳng định không đốt vải vụn trong 
quá trình hoạt động. Tuy nhiên, Công 
ty thừa nhận có sử dụng giấy carton 
để nhóm củi dùng đốt lò hơi nên có 
phát sinh khói đen trong khoảng  
40 phút đầu (vào buổi sáng sớm và 
buổi giữa trưa); nhưng không xảy ra 
tình trạng bụi và mùi hôi khét.

Ông Tạ Công Thượng, Trưởng 
Phòng TN&MT huyện Phù Cát, cho 
biết: Thời gian tới, Phòng sẽ phối hợp 
với lực lượng Cảnh sát môi trường, 
Cảnh sát kinh tế (CA huyện) tổ chức 
kiểm tra đột xuất; kiên quyết xử lý theo 
thẩm quyền nếu phát hiện vi phạm. 
Đồng thời, kiến nghị Sở TN&MT quan 
tâm, kiểm tra định kỳ công tác bảo vệ 
môi trường của Công ty.

VĂN LƯU

UBND cấp xã không có thẩm quyền 
cho thuê đất ngoài quỹ đất nông nghiệp 

Sân bóng đá cỏ nhân tạo tại phía Nam 
Khu trung tâm thể thao xã Mỹ Hòa. 

Ảnh: C.L

Theo phản ảnh của người dân ở xã 
Mỹ Hòa (huyện Phù Mỹ), dù không 
đủ thẩm quyền, nhưng UBND xã Mỹ 
Hòa vẫn đứng ra cho 1 DN thuê hàng 
trăm mét vuông đất tại Khu trung tâm 
thể thao xã để xây dựng sân bóng đá. 

Liên quan việc này, ông Nguyễn 
Thanh Toàn, Chủ tịch UBND xã Mỹ 
Hòa, cho biết: Nhằm tăng cường các 
hoạt động vui chơi, giải trí, TDTT 
cho nhân dân địa phương, UBND 
xã tạo điều kiện để Công ty TNHH 
Xây dựng - vận tải Thế Duy (địa chỉ 
tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) 
đầu tư xây dựng một sân bóng đá 
cỏ nhân tạo ở phía Nam Khu trung 
tâm thể thao xã. Đổi lại, mỗi năm 
DN nộp cho xã 5 triệu đồng, toàn 
bộ số tiền này UBND xã chuyển cho 
Công đoàn sử dụng vào các hoạt 
động hằng năm. 

“UBND xã ủy quyền cho Công đoàn 
xã làm việc, tạo điều kiện cho DN làm 
sân vận động chứ không hề thực hiện 
hợp đồng cho thuê đất. Việc này vừa 
tạo sân chơi cho giới trẻ ở địa phương, 
vừa giúp Công đoàn xã có khoản thu 
nhập để phục vụ các hoạt động chung. 

Việc tạo điều kiện cho DN làm sân 
bóng đá cỏ nhân tạo cũng đã được 
thông qua nghị quyết HĐND xã và 

Khoản 3, Điều 
59 Luật Đất đai năm 

2013 quy định: “UBND 
cấp xã cho thuê đất thuộc 
quỹ đất nông nghiệp sử 
dụng vào mục đích công 

ích của xã, phường,  
thị trấn”.

Ban Thường vụ 
Đảng ủy xã”, 
ông Toàn cho 
biết thêm.

Tr o n g  k h i 
đó,  theo ông 
Phan Xuân Vũ, 
Trưởng Phòng 
TN&MT huyện 
Phù Mỹ, Phòng 
TN&MT huyện 
chưa nắm được 
thông t in về 
việc có DN đầu 
tư xây dựng 
sân bóng đá 
tại Khu trung 
tâm thể thao xã 
Mỹ Hòa. Tuy 
nhiên, theo các 

quy định hiện hành của pháp luật về 
đất đai, UBND cấp xã không có thẩm 
quyền cho thuê đất, giao đất ngoài 
quỹ đất nông nghiệp. Tới đây, Phòng 
TN&MT huyện Phù Mỹ làm việc với 
UBND xã Mỹ Hòa để xác định cụ thể 
vụ việc; đưa ra hướng xử lý theo đúng 
quy định pháp luật.                 C.LUẬN

Vận động đối tượng 
giết người ra đầu thú

Ngày 22.12, Phòng Cảnh sát hình sự 
(CA tỉnh) cho biết đã vận động thành 
công đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng 
Anh (SN 2003, ở phường Bồng Sơn, TX 
Hoài Nhơn) ra đầu thú. Hoàng Anh bị 
cơ quan CSĐT (CA tỉnh) truy nã về tội 
“Giết người”. 

Theo điều tra của cơ quan CA, khuya 
3.5.2022, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, ở 
phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn) rủ 
nhóm bạn trong đó có Đào Trường Sơn 
(SN 1998, ở tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Mạnh 
Cường (SN 1996, ở phường Hoài Đức, TX 
Hoài Nhơn) đi hát karaoke tại phường 
Bồng Sơn. 

Trong quá trình hát, Sơn và Cường xảy 
ra mâu thuẫn, Sơn đánh vào mắt Cường. 
Cường bỏ chạy lại quán nhậu cách quán 
karaoke 150 m, gặp Nguyễn Ngọc Hoàng 
Anh và bạn đang ngồi nhậu tại đây. Do 
có quen nhau từ trước, Cường kể lại việc 
mình vừa bị đánh và nhờ nhóm Hoàng 
Anh đi giải quyết mâu thuẫn. 

Sau khi nghe câu chuyện, mặc dù 
không biết đối tượng cần đánh là ai nhưng 
nhóm Hoàng Anh huy động thêm nhiều 
đối tượng khác, chuẩn bị hung khí và 
hẹn nhau tập trung tại bờ kè của phường 
Hoài Xuân trước khi đến quán karaoke. 
Tại đây, thấy Nguyễn Tuấn Anh từ trong 
quán karaoke đi ra, nghĩ đây là đối tượng 
cần phải đánh nên cả nhóm xông vào đánh 
Tuấn Anh. Sau khi dùng hung khí mang 
theo đâm nạn nhân bị thương nặng, nhóm 
của Hoàng Anh mới nhận ra Tuấn Anh là 
người quen, không phải đối tượng cần 
đánh, nên dừng lại. Nạn nhân được đưa đi 
bệnh viện cấp cứu do bị đâm xuyên sườn, 
thủng phổi.

Với tính chất và hành vi côn đồ, xem 
thường pháp luật của các đối tượng trong 
vụ án, cơ quan CSĐT (CA tỉnh) đã khởi 
tố vụ án, khởi tố Nguyễn Ngọc Hoàng 
Anh về tội “Giết người”. Sau khi gây 
án, Hoàng Anh bỏ trốn. Qua công tác 
xác minh, truy tìm, bằng các biện pháp 
nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối 
tượng chưa trốn khỏi địa phương, hay 
lén lút về nhà xin lương thực. Vì vậy, các 
trinh sát đã vận động người thân thuyết 
phục đối tượng ra đầu thú để nhận được 
sự khoan hồng của pháp luật.  T.LONG

Mua bán, sử dụng 
ma túy, 4 bị cáo nhận 
24 năm tù giam

Ngày 21.12, TAND TX An Nhơn đã 
tuyên phạt Nguyễn Thế Đại (SN 1993) 8 
năm tù giam, Đặng Thanh Lâm (SN 1994, 
cùng ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) 7 
năm tù giam, Lê Quang Việt (SN 1992, ở 
xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) 7 năm tù giam  
về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”; 
Nguyễn Quốc Thái (SN 1989, ở phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn) 2 năm tù giam 
về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, 24.12.2021, trong lúc 
tổ chức sinh nhật của mình, Lâm đã khởi 
xướng, bàn bạc cùng với Đại nhờ Việt mua 
của Thái ma túy loại Ketamine và MDMA 
đến 1 quán karaoke ở xã Nhơn Thọ (TX An 
Nhơn) để sử dụng với những người khác. 

Tại thời điểm trên, CA TX An Nhơn 
đã mật phục bắt quả tang các đối tượng 
đang sử dụng chất ma túy, qua kiểm tra có 
14/16 đối tượng dương tính với ma túy. Tại 
phòng hát còn 0,7735 g Ketamine. X. THỨC
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Kiểm soát ô nhiễm môi trường vùng biển ven bờ
Thời gian qua, tỉnh ta đã chú 
trọng triển khai nhiều giải 
pháp quản lý tài nguyên, 
kiểm soát ô nhiễm môi 
trường vùng biển ven bờ để 
phát huy tiềm năng, lợi thế 
biển và hải đảo trong phát 
triển KT-XH. 

Ngư dân nuôi trồng thủy sản dần ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường vùng nuôi.           Ảnh: NGỌC NHUẬN

Ông Nguyễn Văn Nhung, 
Phó trưởng Phòng phụ trách 
Phòng Biển và Hải đảo (Sở 
TN&MT), cho biết: Cùng với 
việc triển khai nhiều giải pháp 
thực thi hiệu quả Luật Bảo vệ 
môi trường, Luật Tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo, 
từ tháng 10.2021 - 12.2022, Sở 
TN&MT phối hợp với Viện Hải 
dương học (thuộc Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam) triển 
khai Dự án nghiên cứu, điều 
tra, kiểm soát nguồn thải trực 
tiếp gây suy thoái tài nguyên, 
ô nhiễm môi trường vùng biển 
ven bờ tỉnh Bình Định; đồng 
thời, lập bộ bản đồ tỷ lệ 1/25.000 
hiện trạng hệ thống nguồn thải 
và phạm vi ảnh hưởng của các 
chất gây ô nhiễm môi trường 
vùng biển ven bờ của tỉnh, 
nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý môi trường biển để 
phát triển kinh tế bền vững.

Theo các chuyên gia, trong 
khi các nguồn thải từ công 
nghiệp, nông nghiệp chỉ ảnh 

hưởng ở mức độ và phạm vi 
tác động hẹp ở các khu vực cửa 
sông trong mùa mưa thì nguồn 
thải từ sinh hoạt, chăn nuôi; chế 
biến, nuôi trồng thủy sản đã 
ảnh hưởng lên toàn bộ vùng 
biển ven bờ của tỉnh, kéo dài 
quanh năm. 

Anh Mai Phúc Trường, ngư 
dân nuôi cá trên lồng bè ở Hải 
Minh, phường Hải Cảng (TP 
Quy Nhơn), bộc bạch: Vùng 
nuôi này hiện có cả trăm bè 
với cả nghìn lồng nuôi nằm 
san sát nhau, nên khi có dịch 

bệnh sẽ lây lan cả vùng nuôi là 
điều không thể tránh khỏi. Thế 
nhưng ngoài các yếu tố tác động 
từ môi trường ra, chính người 
trực tiếp nuôi cá cũng gây ra 
tình trạng ô nhiễm môi trường 
biển khi xả rác thải nhựa, các 
chất thải khi vệ sinh lồng bè 
xuống khu vực nuôi. Gần đây 
khi ý thức được những mối 
nguy hại khi xả thải như thế, 
một số hộ nuôi cá ở đây đã thu 
gom rác thải trên lồng bè để 
đưa về bờ xử lý nhằm hạn chế 
ô nhiễm vùng nuôi.

Công tác phòng ngừa và 
kiểm soát ô nhiễm môi trường 
cũng được các địa phương ven 
biển chú trọng. Ông Phạm Đình 
Nhanh, Phó Chủ tịch UBND xã 
Hoài Hải, TX Hoài Nhơn, cho 
biết: Cùng với công tác tuyên 
truyền nâng cao nhận thức 
người dân trong việc bảo vệ môi 
trường biển, địa phương duy trì 
mô hình thu gom rác thải, làm 
ao chứa nước thải từ hoạt động 
nuôi tôm tại đầm Kim Giao với 
diện tích hơn 0,5 ha để giảm 
thiểu nguồn thải ra biển gây ô 

nhiễm vùng biển ven bờ của xã.
Theo TS Trần Văn Vinh, Phó 

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, 
cùng với công tác quản lý rác 
thải trên bờ vùng ven biển cũng 
cần chú trọng nhiều hơn vấn đề 
xử lý ô nhiễm trong hoạt động 
sơ chế thủy sản; vì sự phát triển 
bền vững phải sớm giải quyết rốt 
ráo vấn đề này. “Khi chưa có quy 
hoạch, chúng ta có thể thực hiện 
một số giải pháp trước mắt, như: 
Hướng dẫn người dân khi sơ chế 
mực, cá phải thu gom các phế 
phẩm chuyển làm thức ăn chăn 
nuôi không xả ra môi trường; 
khu vực phơi hải sản phải làm 
vách ngăn cao, có quạt hút mùi 
để hạn chế mùi hôi phát tán; 
dùng chế phẩm sinh học lọc lắng 
nước thải sơ chế thủy sản trước 
khi xả thải sẽ giảm tác động đến 
môi trường…”, TS Trần Văn 
Vinh bày tỏ.

Ngoài việc bảo vệ tài nguyên, 
môi trường biển và đại dương, 
tỉnh ta đẩy mạnh thực hiện quy 
hoạch quản lý, bảo vệ hành lang 
bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh. 
Theo ông Nguyễn Văn Nhung, 
đến nay, Sở TN&MT đã khảo 
sát, lập danh mục, tiến hành cắm 
mốc giới hơn 100 km hành lang 
bảo vệ bờ biển của tỉnh, nhằm 
bảo vệ hệ sinh thái vùng bờ biển, 
ứng phó biến đổi khí hậu, đảm 
bảo quyền tiếp cận của người 
dân đối với biển… theo quy định 
của Luật Tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Chị Pin làm kinh tế giỏi
Không chỉ  tâm huyết, 

nhiệt tình trong thực hiện 
nhiệm vụ công tác phong 
trào, chị Đinh Thị Pin - Chi 
hội trưởng Chi hội nông dân 
thôn 4, xã An Hưng, huyện 
An Lão còn được nhiều người 
biết đến là một trong những 
điển hình làm kinh tế giỏi của 
địa phương.

Chị Pin là người dân tộc 
Hre, năm nay 36 tuổi nhưng 
có hơn 10 năm làm Chi hội 
trưởng nông dân. Những năm 
đầu mới được bầu làm chi 
hội trưởng, gia đình chị Pin 
cũng thuộc diện hộ nghèo, 
cuộc sống gặp nhiều khó 
khăn. Với suy nghĩ, mình là 
chi hội trưởng còn trẻ, phải 
biết vươn lên, phải thay đổi 
nếp nghĩ, cách làm để cải 
thiện cuộc sống, trước cho 
gia đình, sau đó cho dân làng. 
Chị Pin vay Ngân hàng CSXH 
30 triệu đồng để trồng 2 ha 
rừng, chuyển 4 sào đất trồng 
mì kém hiệu quả sang trồng 
cỏ để chăn nuôi 5 con bò lai. 
Tích lũy được ít vốn nào chị 
đầu tư trở lại vào trồng trọt, 
chăn nuôi. Với sự nỗ lực của 
mình, năm 2014, gia đình chị 
Pin đã thoát nghèo, hiện nay 
tổng thu nhập bình quân mỗi 
năm của gia đình chị khoảng 
150 triệu đồng.

Chị Đinh Thị Pin chia sẻ: 
“Cũng nhờ mạnh dạn chuyển 
đổi cây trồng vật nuôi mà gia 

Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn 
ứng dụng CNTT trong điều hành 

(BĐ) - Để nâng cao chất 
lượng công tác quản lý hoạt 
động xe buýt, Sở GTVT chỉ 
đạo, đôn đốc Xí nghiệp xe buýt 
Quy Nhơn hoàn thành thực 
hiện truyền dữ liệu Lệnh vận 
chuyển về máy chủ của Cục 
Đường bộ Việt Nam. Đến nay, 
Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn đã 
hoàn thiện việc cung cấp thông 
tin, gồm: Tên DN, HTX vận tải; 
họ tên lái xe; biển kiểm soát xe; 
tuyến hoạt động; giờ xe xuất bến 
trong Lệnh vận chuyển của từng 
chuyến xe, thực hiện việc kết nối 
và truyền dữ liệu về máy chủ 
của Cục Đường bộ Việt Nam. 

Từ ngày 1.7 đến nay, Xí 

nghiệp xe buýt Quy Nhơn đã 
triển khai ứng dụng CNTT trong 
quản lý, điều hành hoạt động cho 
tất cả 30 xe buýt/11 tuyến trong 
toàn tỉnh như: Quản lý, theo dõi 
hoạt động của phương tiện, lái 
xe thông qua dữ liệu hình ảnh 
từ hệ thống camera và thiết bị 
giám sát hành trình gắn trên xe, 
quản lý bán vé điện tử được cài 
đặt trên máy tính tại Văn phòng 
của Xí nghiệp và thiết bị in vé tự 
động được trang bị trên các xe 
buýt giúp thanh toán dễ dàng và 
nhanh chóng cho khách đi xe, dữ 
liệu vé điện tử cũng được truyền 
về Cục Thuế tỉnh để phục vụ cho 
công tác quản lý thuế.     HẢI YẾN 

 Theo báo cáo của Sở 
Công Thương, tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
xã hội năm 2022 ước đạt 94.908 
tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng 
kỳ, đạt 102,9% kế hoạch năm. 
Trong đó, theo ngành kinh tế: 
Thương nghiệp 77.612,7 tỷ 
đồng, tăng 13,6%; khách sạn, 
nhà hàng 12.460,1 tỷ đồng, 
tăng 56,1%; dịch vụ 4.631,3 tỷ 
đồng, tăng 38,3%; du lịch 204 tỷ 
đồng, tăng 829,5% so với cùng 
kỳ năm ngoái. BÙI NGHĨA 
 Năm 2022, huyện Phù 

Cát đã thực hiện 60 mô hình 
Cánh đồng mẫu lớn, Cánh đồng 

liên kết trên diện tích 2.671 ha, 
hơn 9.340 hộ tham gia sản xuất 
trên cây lúa, đậu phụng xen mỳ. 
Công tác chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, chuyển 3 vụ lúa sang 2 
vụ  lúa hoặc 2 vụ lúa, 1 màu đạt 
hiệu quả kinh tế khá cao. Trong 
đó, có 55 cánh đồng mẫu lớn sản 
xuất lúa, đậu phụng xen mì và 5 
cánh đồng liên kết sản xuất lúa 
thuần. Nhìn chung, việc thực hiện 
cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng 
liên kết và chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, mùa vụ đều cho năng suất, 
chất lượng, giá trị thu nhập cao 
hơn trước, bước đầu đáp ứng thị 
trường tiêu thụ. THẾ HÀ

đình có nguồn thu nhập ổn 
định, có điều kiện lo cho các 
con ăn học, bản thân tôi cũng 
an tâm, dành nhiều thời gian 
hơn cho công tác Hội”.

Từ khi kinh tế gia đình ổn 
định, việc tham gia hoạt động 
xã hội của chị thuận lợi hơn. 
Các phong trào, công việc của 
hội được chị Pin tuyên truyền, 
vận động nông dân đều tích 
cực hưởng ứng. Đặc biệt là 
việc chuyển đổi cây trồng, vật 
nuôi, áp dụng KHKT vào sản 
xuất, giúp người dân nâng cao 
nhận thức, thay đổi tập quán 
canh tác lạc hậu trước đây. 

Ông Đinh Văn Thúc - Chủ 
tịch Hội Nông dân xã An 
Hưng, cho biết: Chị Đinh Thị 
Pin là cán bộ hội ở cơ sở nhiệt 
tình, trách nhiệm với công 
việc, dù trong điều kiện còn 
nhiều khó khăn của một thôn 
dân tộc thiểu số nhưng chị 
đã linh hoạt, sáng tạo trong 
tuyên truyền, vận động hội 
viên. Trong lao động sản xuất, 
chị luôn chịu khó, dám nghĩ, 
dám làm, biết vươn lên làm 
giàu chính đáng. Với những 
đóng góp xuất sắc đó, chị đã 
được tặng nhiều bằng khen, 
giấy khen.         DIỆP THỊ DIỆU

Chị Đinh Thị Pin - Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn 4, xã An Hưng, đã mạnh 
dạn chuyển đổi đất trồng mì kém hiệu quả sang trồng cỏ để chăn nuôi bò. 

Ảnh: D.T.D TIN VẮN
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Chi hội xứ Hoài trực thuộc 
Hội VHNT Bình Định được 
thành lập năm 2015, tập hợp 
các văn nghệ sĩ của 3 huyện, thị 
gồm Hoài Ân, Hoài Nhơn, An 
Lão. Được sự quan tâm của các 
ngành, địa phương, Chi hội xứ 
Hoài đã triển khai thực hiện các 
hoạt động văn hóa văn nghệ, 
đem lại kết quả tốt.

Tháng 12.2022, Chi hội tổ 
chức đại hội lần thứ 2, Nghệ sĩ 
nhiếp ảnh (NSNA) Võ Chí Hà 
được bầu làm Chi hội trưởng. 
Chi hội có 25 hội viên, hoạt 
động đa dạng trên các lĩnh vực 
gồm Văn học, Nhiếp ảnh, Sân 
khấu, Âm nhạc, Văn nghệ dân 
gian, Mỹ thuật… Năm 2022, 
Ban chấp hành Chi hội theo dõi 
giúp đỡ một số thành viên, giới 
thiệu cho Chi hội chuyên ngành 
xét đề nghị kết nạp mới 3 hội 
viên thuộc lĩnh vực Nhiếp ảnh 
và Văn học. Trong năm qua, 
hội viên đã tham gia sinh hoạt 
ở địa phương, tham gia hoạt 
động sáng tác trên lĩnh vực 
VHNT. Ban chấp hành Chi hội 
đã tổ chức cho hội viên tham 
gia sáng tác và dự thi, phổ biến 
tác phẩm trong các sự kiện của 
các huyện, thị xã và của tỉnh. 

Năm 2022, Chi hội phối 
hợp với Trung tâm VH-TT&TT 
Hoài Ân tổ chức trưng bày 60 
tác phẩm ảnh nghệ thuật mừng 
Ngày thành lập Đảng (3.2); 
mừng Xuân Nhâm Dần 2022; 
tổ chức chương trình văn nghệ 
chào mừng nhân kỷ niệm 10 
năm phục dựng Văn chỉ Hoài 
Ân vào ngày 14.4.2022; tổ chức 

Tích cực sáng tạo, đóng góp  
cho đời sống văn hóa địa phương

Các đại biểu và văn nghệ sĩ Chi hội xứ Hoài chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm ảnh nghệ thuật Quê hương và con người Hoài Ân. 
Ảnh: N. PHONG

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê 
hương và con người Hoài Ân” 
của 3 tác giả Võ Chí Hà, Trần 
Đình Hùng và Nguyễn Ngọc 
Tuấn, nhân kỷ niệm 50 năm 
ngày giải phóng huyện Hoài 
Ân (19.4.1972 - 19.4.2022); phối 
hợp với UBND phường Hoài 
Hương (TX Hoài Nhơn) triển 
lãm ảnh Nghệ thuật cá nhân 
“Hoài Nhơn quê hương tôi” 
của Nguyễn Ngọc Tuấn tại 
UBND phường Hoài Hương; tổ 
chức triển lãm ảnh nghệ thuật 
cá nhân “Những bước chân 
không mỏi” của tác giả Trần 
Đình Hùng tại thị trấn Tăng Bạt 
Hổ. Phối hợp cùng Trung tâm 

Y tế Hoài Nhơn trưng bày 70 
tác phẩm ảnh nghệ thuật của 
Nguyễn Ngọc Tuấn nhân kỷ 
niệm 30 năm thành lập TTYT 
Hoài Nhơn.

Điều đáng mừng là nhiều 
hội viên Chi hội đã có những 
sáng tác góp phần vào phong 
trào văn hóa văn nghệ của địa 
phương và của tỉnh. Nhiều cá 
nhân đạt giải trong các cuộc 
thi, như nhà văn Võ Hạnh đạt 
giải nhì (thể loại Bút ký), nhà 
thơ Ngô Văn Cư đạt giải ba 
(thể loại Thơ) trong cuộc thi 
viết về “CCB Bình Định trong 
thời kỳ đổi mới” do Hội CCB 
và Hội VHNT Bình Định tổ 

chức, trao giải tháng 10.2022. 
Hội viên Lý Thành Long (mảng 
sân khấu) viết nhiều kịch ngắn 
dân ca bài chòi tuyên truyền tại 
địa phương, xây dựng chương 
trình tham gia Hội thi “Nhà 
nông đua tài” đạt giải nhất cấp 
tỉnh, xây dựng chương trình 
tham gia Liên hoan các CLB 
Nghệ thuật Bài chòi dân gian 
Bình Định mở rộng năm 2022 
đạt giải ba… Năm 2022, anh 
được Chủ tịch nước phong 
tặng danh hiệu Nghệ nhân 
Ưu tú.

NSNA Nguyễn Ngọc Tuấn 
đã tham gia triển lãm nhóm và 
tổ chức triển lãm cá nhân, tạo 

được sự quan tâm của người 
dân địa phương. Anh đã dành 
số tiền bán ảnh ủng hộ cho 
Quỹ khuyến học phường Hoài 
Hương và ủng hộ TTYT Hoài 
Nhơn gây quỹ từ thiện. NSNA 
Nguyễn Ngọc Tuấn bộc bạch: 
Quê hương luôn cho tôi nhiều 
xúc cảm để ghi nhận lại bằng 
những khuôn hình. Ngoài việc 
giới thiệu những bức ảnh về 
đất và người Hoài Nhơn đến 
với công chúng, tôi cũng muốn 
góp chút phần nhỏ bé cho quê 
hương, chung tay cho sự phát 
triển chung của nơi mình sinh 
ra và gắn bó.

NSNA Võ Chí Hà, Chi hội 
trưởng Chi hội xứ Hoài, chia 
sẻ, năm 2023, phấn đấu có từ 
3 - 5 lần tổ chức các hoạt động 
như: Phổ biến tác phẩm thông 
qua hoạt động sân khấu, triển 
lãm ảnh, trưng bày ảnh; tổ chức 
chương trình nghệ thuật giới 
thiệu tác giả, tác phẩm văn học, 
âm nhạc nhân các sự kiện tại các 
huyện, thị xã; phối hợp cùng 
các cơ quan, đơn vị, ngành tổ 
chức nhiều chương trình văn 
hóa, văn nghệ phục vụ một số 
sự kiện tại địa phương. Đồng 
thời, Chi hội dự kiến tổ chức  
chuyến giao lưu, thực tế sáng 
tác với chi hội ngoài tỉnh. Thắt 
chặt sự kết nối để phát huy 
hơn sức mạnh của Chi hội xứ 
Hoài, góp phần vào các hoạt 
động văn hóa nghệ thuật của 
địa phương và phát huy sức 
sáng tạo, năng lực sáng tác của 
hội viên.

NGÔ PHONG

CHI HỘI VHNT XỨ HOÀI:

(BĐ) - Tin từ Sở VH&TT, năm 2022, 
Bảo tàng Quang Trung và các di tích tháp 
Chăm, gồm: Tháp Đôi, tháp Bánh Ít, tháp 
Dương Long, tháp Cánh Tiên đã đón 
hơn 300 nghìn lượt du khách đến tham 
quan, tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa, lịch 
sử Bình Định.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo 
tồn, phát huy và quảng bá giá trị di sản 
văn hóa vật thể, UBND tỉnh cũng đã 
quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng 
mới Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt trong 
khuôn viên Bảo tàng Quang Trung 
đưa vào hoạt động trong năm nay, 
góp phần tôn vinh tiền nhân, giáo dục 
truyền thống yêu nước. Cùng với đó, 
Sở VH&TT phối hợp Sở Du lịch, Hiệp 
hội Du lịch Bình Định tổ chức Tọa đàm 
“Phát huy các di tích tháp Chăm trên 
địa bàn tỉnh Bình Định trong phát triển 
du lịch” nhằm đưa ra các giải pháp 
tối ưu trong việc phát huy giá trị tháp 
Chăm của Bình Định gắn với phát triển 
du lịch văn hóa.                        

 ĐOAN NGỌC

Các di tích đón hơn 
300 nghìn lượt 
khách tham quan (BĐ) - Nhà hát Nghệ thuật truyền 

thống tỉnh đang triển khai cho các diễn 
viên, nhạc công Đoàn tuồng Đào Tấn 
và Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định tập 
luyện để chuẩn bị ghi hình 2 vở diễn phát 
trên sóng truyền hình Đài PT-TH Bình 
Định phục vụ khán giả dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, gồm: Vở tuồng Vua 

Thánh triều Lê (kịch bản: Lê Duy Hạnh, 
tác giả chuyển thể: Đoàn Thanh Tâm, 
đạo diễn: NSND Hoàng Quỳnh Mai) và 
vở ca kịch bài chòi Cô thần (kịch bản: 
Văn Trọng Hùng, chuyển thể: NSƯT Tấn 
Hào, đạo diễn: NSND Hoài Huệ).

Ông Văn Bá Dũng, Giám đốc Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, cho 

biết, để phù hợp với thời lượng phát 
trên sóng truyền hình, Nhà hát triển 
khai tập luyện rút ngắn thời gian diễn từ 
135 - 145 phút còn 100 phút cho mỗi vở. 
Trong ngày 3 - 4.1.2023, Nhà hát phối 
hợp với Đài PT-TH Bình Định ghi hình 
hai vở diễn này.

NGỌC NHUẬN

Ghi hình 2 vở diễn phục vụ khán giả  
dịp tết Quý Mão 2023

Children of the Mist (Những đứa trẻ 
trong sương) của nữ đạo diễn 9X dân 
tộc Tày - Hà Lệ Diễm vừa được công 
bố là 1 trong 15 phim tài liệu dài tiếp 
tục có tên trong danh sách đề cử rút 
gọn giải Oscar 2023. 

Viện Hàn lâm và Khoa học nghệ 
thuật điện ảnh Hoa Kỳ vừa công bố 
danh sách đề cử rút gọn cho 10 hạng 
mục tại giải Oscar 2023 gồm: Phim 
tài liệu ngắn và dài, phim quốc tế, 
trang điểm và làm tóc, nhạc phim, ca 
khúc trong phim, phim hoạt hình và 
hành động ngắn, âm thanh, hiệu ứng  
hình ảnh.

Trong số 144 phim tài liệu dài đủ 
điều kiện tranh giải Oscar, 15 cái tên 
xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào 
danh sách rút gọn, trong đó có Những 
đứa trẻ trong sương. Đây được xem là 
cột mốc mới dành cho một bộ phim tài 
liệu dài của Việt Nam. 

Những đứa trẻ trong sương  dài 92 
phút, là phim tài liệu đầu tay của 
Hà Lệ Diễm. Phim là câu chuyện 
về Di, cô bé 12 tuổi người dân tộc 
H’Mông phải đối diện với rất nhiều 
thách thức trong hành trình trưởng 
thành bởi  những va chạm giữa 
phong tục truyền thống và giá trị 

hiện đại.
Trước đó, phim từng chiến thắng 

giải Đạo diễn xuất sắc nhất và giải 
Đặc biệt của Ban giám khảo hạng mục 
Phim đầu tay tại LHP tài liệu quốc tế 
Amsterdam (IDFA) - LHP tài liệu danh 
giá bậc nhất thế giới. 

Các phim có tên trong danh sách đề 
cử rút gọn này sẽ tiếp tục trải qua vòng 
bình chọn từ ngày 12 đến 17.1.2023 
trước khi danh sách đề cử cuối cùng 
được công bố vào ngày 24.1. Lễ trao 
giải Oscar 2023 được tổ chức vào ngày 
12.3 tại nhà hát Dolby, Hollywood. 

(Theo SGGP)

Phim tài liệu Việt vào danh sách đề cử rút gọn Oscar 2023
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Chú trọng thực hiện quan điểm của Đảng 
về phát triển văn hóa

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu kết luận rất quan 
trọng, định hướng việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thị ủy Hoài Nhơn nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và chỉ đạo thực hiện hiệu quả. 

Chủ động và nghiêm túc
Ngay sau khi kết thúc Hội nghị Văn 

hóa toàn quốc năm 2021, Ban Thường vụ 
Thị ủy Hoài Nhơn đã nhanh chóng chỉ 
đạo tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ 
kết luận của Tổng Bí thư, nhất là quan 
điểm “Văn hóa phải được đặt ngang 
hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. 

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy và 
hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
Ban Thường vụ Thị ủy chủ động xây 
dựng kế hoạch thực hiện kết luận của 
Tổng Bí thư. Cùng với đó, đã tổ chức 
Hội nghị chuyên đề năm 2021, thảo luận 
giải pháp phát triển văn hóa, con người 
Hoài Nhơn với các phẩm chất đặc trưng 
nổi bật là: “Yêu quê hương, đất nước, 
đoàn kết, sáng tạo, cần cù, trung thực, 
nhân ái, nghĩa tình”; vinh danh 10 công 
dân ưu tú thị xã năm 2021.

Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn 
chủ động xây dựng kế hoạch và thường 
xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính 
quyền, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các hội 
đoàn thể cụ thể hóa các nội dung trong 
kết luận của Tổng Bí thư thành các mục 
tiêu, chỉ tiêu thực hiện hằng năm và cả 
nhiệm kỳ. Qua đó, tập trung đẩy mạnh 
tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận 
thức về xây dựng văn hóa và con người 
Hoài Nhơn. Đồng thời, đưa vào chương 
trình, kế hoạch công tác, quy định nội 
dung, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa 
phương, vào hương ước khu dân cư… 

Theo Bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn 

Biểu diễn bài chòi dân gian trong Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng được Thị ủy Hoài Nhơn tổ chức ngày 21.12.                                                                                                  Ảnh: H.THU 

Theo thông tin từ Văn phòng UBND 
tỉnh, thực hiện Đề án “Phát huy vai trò 
của ĐVTN trong việc thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai 
đoạn 2022 - 2027” ban hành kèm theo 
Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 
30.12.2021 của UBND tỉnh (sau đây gọi 
tắt là Đề án 5299); nhiều tổ chức Đoàn 
Thanh niên đã ra quân, tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ 
người dân trên địa bàn thực hiện việc mở 
tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ 
công của tỉnh, góp phần làm chuyển biến 
rõ nét kết quả thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong thời 
gian gần đây.

Theo đó, số lượng tài khoản sử dụng 
Cổng Dịch vụ công quốc gia được người 
dân trên địa bàn tỉnh tạo lập kể từ ngày 1.5 - 
9.12 là 53.440 tài khoản, tăng hơn gấp 15 
lần so với số tài khoản được người dân tạo 
lập trong giai đoạn kể từ ngày 1.1 - 30.4 
(giai đoạn chưa thực hiện Đề án 5299). 

Ngoài ra, số lượng hồ sơ thủ tục hành 
chính giao dịch trực tuyến kể từ ngày 1.5 - 
9.12 là 89.507 hồ sơ, tăng hơn gấp 5 lần 
so với số hồ sơ trong giai đoạn 1.1 - 30.4.

Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính 
được tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến 
của tỉnh Bình Định đến nay đã đạt 54%.

                                                   H.NHÂN

Nhiều chuyển biến 
từ  Đề án 5299Chiến sĩ trẻ tận tụy vì dân phục vụ

Luôn tận tụy với nhiệm vụ được giao, 
không quản ngại khó khăn, không nao 
núng trong bất cứ tình huống nào, đó là 
nhận xét của lãnh đạo chỉ huy, đồng đội 
và nhân dân về thượng úy Đoàn Anh  
Diệp - Cảnh sát khu vực 8, phường Trần 
Quang Diệu, TP Quy Nhơn. 

Ở khu vực 8, phường Trần Quang 
Diệu, thượng úy Đoàn Anh Diệp luôn 
nắm chắc di biến động về nhân khẩu, hộ 
khẩu, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và 
xử lý những hộ vi phạm, không để xảy ra 
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Anh 
quản lý chặt chẽ số đối tượng “nổi” đang 
sinh sống trên địa bàn, lập hồ sơ răn đe, 
giáo dục thường xuyên nhằm ngăn ngừa 
nảy sinh hành vi vi phạm pháp luật. 

Bên cạnh việc quản lý tốt địa bàn, 
đảm bảo người dân khu phố luôn được 
bình yên, thượng úy Đoàn Anh Diệp 
rất nhạy bén với việc điều tra phá án. 
Nổi bật là ngày 12.1.2022, anh làm rõ 
vụ trộm tài sản xảy ra tại kho vật tư của 
Công ty CP Phú Tài - Xí nghiệp 380, bắt 
giữ đối tượng, thu hồi tang vật. 

Khi đó, đang trong ca trực tại CA 
phường, thượng úy Diệp nhận tin báo 
của Xí nghiệp 380 về việc bị mất tài sản, 

Thượng úy Đoàn Anh Diệp (phải) cùng đồng đội ngăn chặn nhiều băng 
nhóm côn đồ, thu giữ hung khí.                                                                                  Ảnh: M.N

bao gồm 4 lưỡi cưa 16, 8 lưỡi cưa 14, 240 
chén cáp vàng, tổng thiệt hại hơn 9,3 triệu 
đồng. Trong quá trình tham gia khám 
nghiệm hiện trường, thượng úy Diệp nhận 
định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài 
sản trên có thể là công nhân của Công ty. 
Anh đã rà soát tất cả camera, đặc biệt là các 
camera ở kho vật tư, qua đó phát hiện đối 
tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Phước (công 
nhân của Công ty đã nghỉ việc) thường trú 
tại khu phố 9, phường Đống Đa. 

Tối 12.1, sau khi nắm tình hình, 
thượng úy Diệp đã xin ý kiến Ban chỉ huy 
CA phường mời Phước làm việc. Trước 

những tài liệu chứng 
cứ thu thập được, 
Phước phải thừa nhận 
hành vi thực hiện vụ 
trộm trên. Không chỉ 
thế, thượng úy Diệp 
kiên trì đấu tranh làm 
rõ Phước còn thực 
hiện 2 vụ trộm khác 
tại Công ty 380 (vào 
ngày 10.5.2021 và 
1.12.2021), lấy trộm 
gần 50 lưỡi cưa trị giá 
hơn chục triệu đồng, 
bán lấy tiền tiêu xài.

Ngoài việc làm rõ vụ 
trộm trên, ngày 21.2.2022, thượng úy Diệp 
còn vận động Trần Tiền Long (SN 2000, trú 
xã Cát Tài, huyện Phù Cát) là đối tượng có 
quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm ra 
đầu thú.

Với những thành tích nổi bật trên, đã 
7 năm liên tục (từ năm 2016 đến nay), 
thượng úy Đoàn Anh Diệp đều hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua cơ sở. Ngày 31.8.2022, 
anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ 
tặng bằng khen về thành tích trong 
phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT.                         

 MINH NGỌC

HOÀI NHƠN:

Huỳnh Thị Bích Trang, thời gian qua, 
thanh niên Hoài Nhơn đã phát huy tốt 
vai trò trong việc xây dựng và phát triển 
văn hóa con người Hoài Nhơn. 

“Đặc biệt là thực hiện giáo dục lý 
tưởng cách mạng, học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh cho thanh niên. Công tác giáo 
dục đạo đức, lối sống cho thanh niên 
được triển khai theo phương châm xác 
định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong 
hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, 
ĐVTN qua các tấm gương điển hình, 
tiêu biểu…”, chị Trang cho biết. 

Tạo chuyển biến tích cực 
Ngày 21.12, Thị ủy Hoài Nhơn tổ 

chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện 
kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng; kết luận của Bí thư Thị ủy về xây 
dựng và phát triển văn hóa con người 
Hoài Nhơn “Yêu quê hương, đất nước, 
đoàn kết, sáng tạo, cần cù, trung thực, 
nhân ái, nghĩa tình”; vinh danh 10 công 
dân ưu tú thị xã năm 2022.  

Theo đánh giá tại Hội nghị, một 
trong những điểm nổi bật là nâng 
cao nhận thức và năng lực lãnh đạo 
của các cấp ủy đảng, công tác quản lý 

nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn 
nghệ. Ông Phạm Tiến Dũng, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tam 
Quan Bắc, cho biết: Đảng ủy phường 
chú trọng đưa giải pháp bảo tồn, phát 
huy giá trị văn hóa dân gian vào nghị 
quyết, kế hoạch, chương trình công 
tác để chỉ đạo chính quyền, MTTQ và 
các hội đoàn thể tập trung phối hợp 
thực hiện. 

Có thể thấy rõ hơn chuyển biến tích 
cực về xây dựng và phát triển văn hóa 
Hoài Nhơn trong năm 2022 qua những 
con số: Toàn thị xã có 154/155 thôn, khu 
phố giữ vững danh hiệu thôn, khu phố 
văn hóa (đạt 99,3%, tăng 3,2% so với 
năm 2021); 6/6 xã đạt “Xã đạt chuẩn 
văn hóa nông thôn mới”; 11/11 phường 
đạt, giữ vững “Phường đạt chuẩn văn 
minh đô thị” (tăng 46% so với năm 
2021); 125/125 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn  
văn hóa… 

Theo Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn 
Phạm Trương, nhận thức của các cấp 
ủy, chính quyền, Mặt trận, các hội, 
đoàn thể, cán bộ, đảng viên, hội đoàn 
viên, nhân dân thị xã về vấn đề văn 
hóa được nâng lên rõ rệt. Việc gìn giữ 
và phát huy các giá trị văn hóa được 
thực hiện nghiêm túc, đầu tư cho phát 
triển văn hóa, con người được quan 
tâm, công tác quản lý nhà nước về văn 
hóa, văn nghệ chặt chẽ hơn. Các hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa được quan tâm 
thường xuyên… 

“Qua đó, góp phần thúc đẩy phát 
triển văn hóa, từng bước ngang tầm với 
phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - 
an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 
ở địa phương”, ông Trương nhấn mạnh. 

HOÀI THU 
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Đi tiên phong trong việc 
giảm lãi suất cho vay là Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam với mức giảm 1%/năm, 
áp dụng từ ngày 1.11 đến 
ngày 31.12 đối với các khoản 
vay tiền đồng Việt Nam cho 
các khách hàng DN và khách 
hàng cá nhân đang có dư 
nợ. Ông Nguyễn Văn Thúy, 
Giám đốc Vietcombank Bình 
Định, cho hay: Ngân hàng 
đã cắt giảm chi phí đầu vào, 
giảm lợi nhuận để chia sẻ với 
khách hàng trong thời điểm 
khó khăn. Việc rà soát các 
đối tượng khách hàng, các 
khoản vay cho từng lĩnh vực 
được thực hiện nhanh, theo 
các điều kiện công bố mà hệ 
thống thực hiện giảm lãi vay. 
Khách hàng không cần phải 
mất thời gian đến quày giao 
dịch, không cần đề nghị bằng 
bất cứ một loại giấy tờ, thủ 
tục nào. 

Tiếp đó, mới đây Ngân 
hàng NN&PTNT Việt Nam 
cũng đã công bố giảm 20% 
so với lãi suất cho vay đang 
áp dụng đối với dư nợ bằng 
tiền đồng Việt Nam tại thời 
điểm 30.11 và giảm tối đa 
20% so với mặt bằng lãi suất 
đang áp dụng đối với dư nợ 
phát sinh trong tháng 12 cho 
khách hàng là DN, HTX, hộ 
kinh doanh. 

Theo ông Nguyễn Xuân 

Ngân hàng giảm lãi suất cho vay
Trong bối cảnh lãi suất huy 
động liên tục tăng cao, việc 
giảm lãi suất cho vay từng 
được giới chuyên gia đánh 
giá là khó khả thi, nhưng 
thực tế đã có nhiều ngân 
hàng công bố giảm lãi suất 
từ 0,5 - 3%/năm nhằm chia 
sẻ, hỗ trợ khách hàng dịp 
cuối năm. 

Hùng, Giám đốc Agribank 
Bình Định, so với mặt bằng 
chung, lãi suất cho vay hiện 
nay của Agribank Bình Định 
khá thấp, cộng với chính sách 
hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị 
định 31/2022 của Chính phủ 
và đợt giảm lãi suất lần này 
chắc chắn sẽ giúp khách hàng 
giải quyết được rất nhiều 
việc. Đối tượng thuộc diện 
được giảm lãi nhiều và đang 
rất cần được chia sẻ, nên 
ngân hàng chỉ đạo các đơn 
vị trực thuộc tập trung giải 
quyết nhanh các phần việc 
liên quan, đảm bảo chính 
sách giảm lãi suất đến từng 
khách hàng trong thời gian 
sớm nhất. 

Làn sóng giảm lãi suất 
cho vay tiếp tục lan rộng 
với sự nhập cuộc của BIDV, 
S a c o m b a n k ,  A C B ,  V I B , 
LietVietPostBank… Tùy vào 
năng lực của mỗi ngân hàng, 
đối tượng, lĩnh vực vay, các 
ngân hàng giảm lãi suất tiền 

vay từ 0,5% - 3%/năm cho 
khách hàng. Trong đó, đáng 
chú ý là Ngân hàng TMCP 
Sài  Gòn Thương Tín áp 
dụng giảm lãi suất 1% đối 
với những khoản vay mới từ 
ngày 16.12 cho khách hàng 
DN và cá nhân. Ngân hàng 
này không giới hạn lĩnh vực 
vay, mức vay và chưa công 
bố thời điểm kết thúc đợt 
giảm lãi suất. Đây là điểm 
khác biệt của Sacombank so 
với nhiều ngân hàng khác. 

“Chúng tôi gia tăng các 
ứng dụng, đơn giản hóa 
thủ tục, đảm bảo khả năng 
tiếp cận tín dụng với lãi 
suất hợp lý cho khách hàng 
một cách nhanh nhất.”, ông 
Lê Vũ Cảnh, Phó Giám đốc 
Sacombank Bình Định chia sẻ. 

Để thúc đẩy hoạt động 
tín dụng, chia sẻ, đồng hành 
với cộng đồng  DN và người 
dân phát triển sản xuất kinh 
doanh, đầu tháng 12.2022, 
Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam - chi nhánh Bình Định 
đã làm việc với các ngân hàng 
thương mại, Sở Công thương, 
các hiệp hội cùng một số DN 
trên địa bàn tỉnh để nắm bắt 
thông tin về nhu cầu vốn vay, 
giải quyết những khó khăn 
vướng mắc trong tiếp cận 
vay vốn của DN cũng như 
việc giải quyết vốn vay của 
các ngân hàng. 

Ông Nguyễn Trà Dương, 
Giám đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam - chi nhánh 
Bình Định,  cho hay:  Chi 
nhánh đã hướng dẫn các 
ngân hàng thương mại cân 
đối nguồn lực và hạn mức tín 
dụng, đẩy mạnh hoạt động 
cho vay; đồng thời tiết giảm 
chi phí đầu vào, chia sẻ lợi 
nhuận để hỗ trợ khách hàng 
thông qua việc giảm lãi suất 
cho vay. Từ đó, có 16 ngân 
hàng cam kết giảm lãi suất 
tiền vay cho khách hàng với 
mức từ 0,5 - 3%/năm.        

 PHẠM TIẾN SỸ

Nhiều khách hàng đến giao dịch tín dụng tại Sacombank Bình Định.                                                                                                     Ảnh: TIẾN SỸ

Vốn huy động và 
dư nợ cho vay duy 
trì tăng trưởng tốt

(BĐ) - Thông tin từ Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam - chi 
nhánh Bình Định, nguồn vốn 
huy động và dư nợ cho vay tiếp 
tục tăng trưởng tốt. Đến cuối 
tháng 11.2022, nguồn vốn huy 
động và tổng vốn huy động của 
hệ thống ngân hàng trên địa 
bàn tỉnh ước đạt 89.200 tỷ đồng, 
tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 
2021; tổng dư nợ cho vay ước 
đạt 97.850 tỷ đồng, tăng 9,9% so 
với cùng kỳ năm 2021. Hệ thống 
ngân hàng trên địa bàn tỉnh phát 
triển ổn định, an toàn, chất lượng 
tín dụng ngày càng được cải 
thiện, nợ xấu được kiểm soát. 
Hoạt động huy động vốn và cho 
vay vốn tiếp tục được các ngân 
hàng tăng cường, góp phần thực 
hiện chính sách tiền tệ và đóng 
góp tích cực vào sự phát triển 
KT-XH của tỉnh.                          T.SỸ

TX Hoài Nhơn 
thu ngân sách 
đạt 171% dự toán 
tỉnh giao

(BĐ) - Năm 2022, tổng thu 
ngân sách trên địa bàn TX Hoài 
Nhơn trên 1.113 tỷ đồng, đạt 
171% dự toán tỉnh giao và đạt 
131% so với dự toán của thị xã, 
tăng 41% so cùng kỳ năm 2021. 
Đáng chú ý là 9/9 khoản thu, 
sắc thuế trong năm 2022 đều 
đạt và vượt dự toán, trong đó 
thu thuế công thương nghiệp 
ngoài quốc doanh đạt 138,7% 
dự toán. Đây là nguồn thu bền 
vững nhất trong các nguồn 
thu ngân sách. Điều này phản 
ánh rõ nét những tác động tích 
cực của các chính sách hỗ trợ 
khôi phục phát kinh tế của Nhà 
nước; sự năng động của cộng 
đồng DN, người dân TX Hoài 
Nhơn và hiệu quả từ các giải 
pháp thu ngân sách chống thất 
thu của thị xã.                MINH HẢI

(BĐ) - Sở Tài chính vừa công 
bố kết luật thanh tra việc chấp 
hành pháp luật về tài chính, 
ngân sách tại Trường phổ 
thông dân tộc nội trú THPT 
Bình Định. Theo đó, đối với 
việc quản lý và sử dụng nguồn 
kinh phí tự chủ, đơn vị sử 
dụng chưa đúng nguồn kinh 
phí 205,33 triệu đồng để chi 
lương cho bộ máy. Ngoài ra, 
Trường phổ thông dân tộc nội 
trú THPT Bình Định có nhiều 
thiếu sót trong thực hiện quy 
chế chi tiêu nội bộ; thanh toán 
tiền khen thưởng danh hiệu 
lao động tiên tiến năm học  
2020 - 2021 trong khi chưa được 
quy định trong quy chế tiêu nội 
với số tiền trên 19,7 triệu đồng. 

Sở Tài chính đề nghị Trường 

phổ thông dân tộc nội trú THPT 
Bình Định công khai kết luận 
thanh tra theo quy định; đồng 
thời xây dựng lại quy chế chi 
tiêu nội bộ của Trường và rà 
soát sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp theo đúng quy định. Cùng 
với đó, điều chỉnh giảm dự 
toán nguồn kinh phí cải cách 
tiền lương theo quyết định của 
Sở GD&ĐT trên 134,366 triệu 
đồng; chấm dứt và rút kinh 
nghiệm trong việc chi tiền khen 
thưởng chưa được quy định 
trong quy chế chi tiêu nội bộ 
hơn 19,7 triệu đồng. Sở GD&ĐT 
phối hợp với các cơ quan điều 
chỉnh nguồn kinh phí cải cách 
tiền lương của Trường đúng 
quy định…

MINH HẰNG

Ngân hàng Phát triển châu 
Á (ADB) đã ký gói tài trợ trị giá 
107 triệu USD cho Công ty CP 
Điện gió BIM (Điện gió BIM) 
hỗ trợ vận hành một trang trại 
điện gió công suất 88 MW ở 
tỉnh Ninh Thuận.

Ông Jackie B.Surtani , 
Trưởng ban Tài chính Cơ sở 
hạ tầng Đông Á, Đông Nam Á 
và Thái Bình Dương thuộc Vụ 
nghiệp vụ khu vực tư nhân của 
ADB nhận định: “Nhu cầu năng 
lượng tại Việt Nam đã gia tăng 
nhanh chóng ngay cả trong 
đại dịch, và điều hết sức quan 
trọng là cần đáp ứng nhu cầu 
này bằng nguồn năng lượng 
sạch, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế bền vững. Dự án này là 
bước đi quan trọng góp phần 
nâng cao khả năng chống chịu 

và công cuộc phục hồi đang 
diễn ra của Việt Nam nhờ việc 
mở rộng hơn nữa nguồn năng 
lượng tái tạo của quốc gia và 
đóng góp cho các mục tiêu phát 
thải ròng bằng không”.

Giám đốc điều hành của 
Công ty CP Điện gió BIM, 
ông Đoàn Quốc Huy, chia sẻ: 
“Chúng tôi đã rất nỗ lực làm 
việc cùng với ADB và các bên 
cho vay khác để đáp ứng các 
tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt 
trong vấn đề môi trường, xã 
hội và quản trị. Thành công của 
giao dịch này giúp hỗ trợ Việt 
Nam chuyển đổi sang nền kinh 
tế các-bon thấp. Chúng tôi tiếp 
tục theo đuổi sứ mệnh hướng 
tới phát triển bền vững năng 
lượng sạch ở Việt Nam.”

Điện gió BIM thuộc sở hữu 

của Tổng Công ty ACEN (thông 
qua công ty con là Công ty 
TNHH Đầu tư ACEN) và Tập 
đoàn BIM (thông qua công ty 
con là Công ty CP Tập đoàn 
Năng lượng BIM - viết tắt  
là BIMEH).

ACEN và Tập đoàn BIM đã 
và đang phát triển các dự án 
năng lượng tái tạo từ năm 2019. 
ACEN sở hữu 3.700MW công 
suất năng lượng đang được vận 
hành và xây dựng tại Australia, 
Ấn Độ, Indonesia, Philippines 
và Việt Nam, với tỉ trọng năng 
lượng tái tạo chiếm 93%, thuộc 
nhóm cao nhất trong khu vực. 
ACEN là một công ty con của 
Tập đoàn Ayala, một trong 
những tập đoàn lớn nhất và đa 
dạng nhất tại Philippines.

 (Theo bizLIVE)

ADB tài trợ BIM Group phát triển 
năng lượng gió 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT BÌNH ĐỊNH: 

Nhiều thiếu sót trong thực 
hiện quy chế chi tiêu nội bộ 
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TIN VẮN

Ngày 22.12, Ngân hàng HSBC đã 
phát hành báo cáo tình hình kinh tế các 
quốc gia khu vực châu Á, trong đó các 
chuyên gia ngân hàng này nhận định 
bất chấp mức tăng trưởng cao năm nay, 
lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam sắp 
phải đối mặt với thời kỳ “ngủ đông” 
khi chịu hàng loạt tác động cả trong và 
ngoài nước. Dù vậy, với những thuận lợi 
nhờ mở cửa trở lại, cơ quan này nâng dự 
báo tăng trưởng cho năm 2022 lên 8,1%.

Theo các chuyên gia HSBC, năm 
2022 là một năm phục hồi bùng nổ, 
giúp Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục 
là một trong những nước tăng trưởng 
vượt trội ở châu Á. 

Về tiền tệ, là ngân hàng Trung ương 
cuối cùng ở ASEAN có động thái, Ngân 
hàng Nhà nước đã chủ động bắt kịp xu 
hướng chung nhằm đối mặt với tình hình 
đồng VND yếu đi và lạm phát nhập khẩu 
tăng. Chỉ mới bắt đầu trong tháng 9, Ngân 
hàng Nhà nước đã liên tiếp tăng lãi suất 
mỗi lần 100 điểm cơ sở, nâng lãi suất tái 
cấp vốn lên 6% vào cuối tháng 10. Hiện tại, 
những đợt tăng lãi suất mạnh tay hơn cho 
thấy mối quan ngại từ các yếu tố bên ngoài 
như chu kỳ tăng lãi suất nhanh chóng của 
Fed và những biến động tỷ giá hối đoái.

Dù vậy, các yếu tố bên ngoài đã trở 
nên thuận lợi hơn trong những tuần gần 
đây, với việc Fed nhiều khả năng giảm tốc 
độ điều chỉnh tăng lãi suất và áp lực tỷ giá 
ngoại tệ dịu bớt. Tuy nhiên, lạm phát cơ 

Sản xuất tại DN dệt may 29.3.                                                                                                                                  

HSBC  nâng dự  báo tăng trưởng 
Việt Nam năm 2022 lên 8,1%

bản tăng càng chứng minh chu kỳ tăng lãi 
suất của Ngân hàng Nhà nước vẫn đang 
trên đà diễn ra. “Chúng tôi dự báo Ngân 
hàng Nhà nước sẽ nâng lãi suất tái cấp vốn  
50 điểm cơ sở trong quý I/2023 và  
quý II/2023, nâng lãi suất tái cấp vốn 
lên 7% vào giữa năm 2023,” chuyên gia 
HSBC cho biết.

Theo chuyên gia HSBC, hiện rủi ro lớn 
nhất đối với tăng trưởng của Việt Nam là 
những khó khăn trong thương mại ngày 
càng gia tăng. Việt Nam không tránh 

khỏi những tác động do đợt thương mại 
toàn cầu chậm lại đáng kể này, nói cách 
khác, giai đoạn “chững lại” đã tới. Kể 
từ khi xảy ra những căng thẳng thương 
mại Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam là một 
trong những nước hưởng lợi nhiều nhất 
xét về thương mại và chuyển hướng đầu 
tư nước ngoài (FDI), đặc biệt thúc đẩy thị 
phần xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 
Và cũng chính do đó mà Việt Nam bị 
ảnh hưởng nhiều hơn khi kinh tế Mỹ 
suy giảm.                         (Theo Vietnam+)

Ngày 22.12, Ủy ban Pháp luật của 
Quốc hội tiến hành phiên giải trình 
về việc thực hiện yêu cầu của Luật 
cư trú, trong đó có quy định từ ngày 
1.1.2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được 
cấp sẽ không còn giá trị.

Giải trình, Thứ trưởng Bộ CA 
Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ cơ sở dữ liệu 
dân cư quốc gia và CCCD gắn chip điện 
tử là hai dự án quan trọng của quốc 
gia. Bộ CA được Chính phủ giao chủ 
trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan 
để thực hiện.

Giai đoạn vừa qua, các tiện ích được 
xây dựng và đưa vào sử dụng đã phục vụ 
hiệu quả nhu cầu liên quan của công dân, 
được người dân bước đầu đồng tình.

Thứ trưởng Bộ CA cũng thông tin, 
ngày 22.12, Chính phủ đã ban hành nghị 
định 104 về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các nghị định liên quan đến nộp, 
xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong 

thực hiện thủ tục hành chính và cung 
cấp dịch vụ công.

Theo đó, từ ngày 1.1.2023, người dân 
không cần xác nhận bằng giấy, thay vào 
đó xác nhận trên môi trường điện tử, 
không cần sử dụng giấy tờ như trước đây.

Bộ CA cũng triển khai 7 phương thức 
để trong thời gian quá độ người dân có 
thể có nhiều công cụ khác nhau thực 
hiện các thủ tục hành chính, thay vì thực 
hiện trên môi trường điện tử.

Liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, Thứ 
trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh 
Ngọc cho hay pháp luật về hộ tịch đã 
đi trước và sẵn sàng cho việc kết nối, 
chia sẻ các dữ liệu.

Cụ thể thông tin đã có trong các cơ 
sở dữ liệu của Nhà nước để tạo thuận 
lợi cho người dân khi đi làm các thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, kể cả 
việc không yêu cầu xuất trình các giấy 
tờ chứng minh nơi cư trú.

Ông Ngọc cho biết Bộ đã chủ động 
xây dựng và hướng dẫn UBND các tỉnh, 
thành phố tái cấu trúc quy trình thực 
hiện trực tuyến 3 dịch vụ công thiết yếu 
trong lĩnh vực hộ tịch gồm đăng ký khai 
sinh, kết hôn, khai tử.

Đồng thời cho phép sử dụng dữ liệu 
công dân, bao gồm dữ liệu về cư trú 
trong cơ sở dữ liệu về quốc gia về dân 
cư, thay thế việc nộp/xuất trình thành 
phần hồ sơ là giấy tờ chứng minh nơi 
cư trú (không phải xuất trình giấy tờ, 
tài liệu xác nhận về cư trú, mà cần khai 
thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư).

Đến nay 63/63 tỉnh, thành phố đã 
triển khai thực hiện đăng ký khai sinh 
trực tuyến. 50/63 tỉnh, thành phố 
triển khai thực hiện đăng ký kết hôn 
trực tuyến. 55/63 tỉnh, thành phố đã 
triển khai thực hiện đăng ký khai tử 
trực tuyến.                        (Theo Tuổi Trẻ)

Lập đoàn kiểm tra 
hoạt động các 
trung tâm đăng kiểm 
phía Nam

l Ngày 22.12, tại Hà Nội, Ban Chỉ 
đạo quốc gia vận động Hiến máu tình 
nguyện tổng kết công tác vận động hiến 
máu tình nguyện năm 2022 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2023. Năm nay, cả nước 
vận động và tiếp nhận 1.437.449 đơn vị 
máu, đạt 106% chỉ tiêu kế hoạch, cơ bản 
đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu 
và điều trị người bệnh. So với quy mô 
dân số, số người tham gia hiến máu tình 
nguyện đạt 1,5% dân số ở nước ta. 

(Theo HNM)
l Sáng 22.12, Sở GTVT TP HCM tổ 

chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liên 
tỉnh không trợ giá kết nối TP HCM với 
Đồng Nai, trong đó 1 tuyến mở mới 
và 3 tuyến được khôi phục. 4 tuyến xe 
buýt trên chính thức hoạt động từ ngày 
24.12, thời gian chạy từ 5 - 18 giờ mỗi 
ngày, giá vé thấp nhất 7.000 đồng mỗi 
lượt, cao nhất từ 40.000 - 45.000 đồng 
theo cự ly của từng tuyến, riêng học 
sinh, sinh viên được ưu đãi với giá 7.000 
đồng mỗi lượt. 4 tuyến xe buýt không 
trợ giá kết nối các bến xe ở TP HCM 
đến các bến xe, khu công nghiệp ở tỉnh 
Đồng Nai giúp người dân, công nhân 
lao động hai địa phương đi lại thuận 
tiện hơn.     (Theo Lao Động)

Trung tâm Đăng kiểm 50-07V ở quận Bình Tân,  
TP HCM bị phong toả để điều tra ngày 16.12. 

Ngày 22.12, ông Nguyễn Vũ Hải, 
Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt 
Nam, cho biết, hai đoàn kiểm tra của 
Cục Đăng kiểm Việt Nam và thanh tra 
Bộ GTVT sẽ rà soát công tác kiểm định 
của các trung tâm đăng kiểm phía Nam, 
trong một tháng. Việc kiểm tra cũng có 
thể tiến hành tại các trung tâm có biểu 
hiện tiêu cực ở một số tỉnh, thành khác.

Đây là động thái mới của Cục sau khi 
9 trung tâm đăng kiểm tại TP HCM và các 
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị cơ quan 
công an điều tra vì bỏ qua các vi phạm của 
xe cơ giới. Trong đó có 1 đơn vị thuộc Cục 
Đăng kiểm Việt Nam, 8 đơn vị thành lập 
theo hình thức xã hội hóa.

Hiện nay, cả nước có 280 trung 
tâm đăng kiểm, trong đó 64 thuộc 
các Sở GTVT và 216 được đầu tư 
xã hội hóa, tập trung nhiều nhất ở  
TP HCM và Hà Nội.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam 
đánh giá, số lượng trung tâm đăng kiểm 
hiện nay là quá lớn so với số phương 
tiện. Trong đó có nhiều đơn vị đầu tư 
xã hội hóa dẫn đến cạnh tranh không 
lành mạnh, kiểm định dễ dãi để thu hút 
khách hàng. Do đó, lực lượng chức năng 
sẽ kiểm tra, đơn vị nào vi phạm, tiêu cực 
sẽ bị rút giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, cơ quan quản lý đăng kiểm 
sẽ yêu cầu các đơn vị đầu tư công nghệ, 
nâng cấp phần mềm và tăng cường tự 
động hóa để hạn chế can thiệp của con 
người vào hoạt động kiểm định. 

 (Theo VnE)

Ngày 22.12, Cơ quan an ninh điều 
tra Bộ CA đã ra quyết định khởi tố bị 
can, lệnh bắt tạm giam ông Chử Xuân 
Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - 
để điều tra về tội nhận hối lộ.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá 
trình mở rộng điều tra vụ án “chuyến 
bay giải cứu”.

Vụ án này được khởi tố từ cuối 
tháng 1. Đến nay có hơn 30 người bị 
khởi tố, bắt tạm giam, gồm nhiều quan 
chức của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và  

Không cần xuất trình sổ hộ khẩu: Từ ngày 1.1.2023, 
người dân xác nhận trên môi trường điện tử

Bắt Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng liên quan vụ 
“chuyến bay giải cứu”

Bộ GTVT, cựu lãnh đạo và cán bộ của 
Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ CA. 
Trong đó, quan chức cao nhất bị khởi 
tố đến nay là ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng 
bị điều tra về tội nhận hối lộ.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng 
phát, ông Chữ Xuân Dũng ban đầu là 
Phó trưởng Ban, sau đó là Trưởng Ban 
chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 TP Hà Nội.

(Theo Tuổi Trẻ) Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.
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CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN PHÙ CÁT 

THÔNG BÁO 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phù Cát thông báo 

làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Bùi Văn Sơn, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định tại thửa đất số 67, tờ bản đồ số 04 xã Cát 
Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, diện tích 300 m2 đất ở và  
430 m2 đất màu. Thửa đất đã được UBND huyện Phù Cát cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất số B 796203, số lưu trữ 01430 
QSDĐ/E13 cho bà Hồ Thị Ba. Đến ngày 12.6.1996, bà Hồ Thị Ba 
chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất của thửa đất nêu trên 
cho ông Bùi Văn Sơn bằng hợp đồng viết tay.

Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu mà các tổ 
chức, cá nhân có liên quan không có đơn đề nghị giải quyết tranh 
chấp thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phù Cát lập 
hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho 
ông Bùi Văn Sơn theo quy định.

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: 11.970.000.000 đồng. Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm bảy 

mươi 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 27.12.2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: Số 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 30.12.2022): Xem hồ sơ, tài 
liệu tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 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 30.12.2022, 
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: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

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

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

4 cách phòng và giảm cảm lạnh, cảm cúm trong mùa lạnh

Cơ thể có thể sẽ không hiệu quả trong việc 
chống lại vi rút khi không khí lạnh xâm nhập 
vào mũi và đường hô hấp trên. Do đó, các loại  
vi rút gây cảm lạnh thông thường có thể lây 
lan dễ dàng hơn trong mùa lạnh.

Cảm lạnh  rất phổ biến. Có hơn 200 loại  
vi rút có thể gây cảm lạnh và cơ thể con người 
đơn giản là không thể tạo ra sức đề kháng 
với tất cả chúng.

Một số người dễ bị cảm lạnh hơn do hệ 
thống miễn dịch không hoạt động hiệu quả. 
Điều này có thể là do tình trạng bệnh lý hoặc 
di truyền...

Một số cách có thể giúp phòng ngừa và 
giảm triệu chứng của các tình trạng này:

1. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng  
ngừa cảm lạnh

Cách tốt nhất để ngăn ngừa nhiễm vi rút 
trong mùa lạnh (dù là cảm lạnh, cúm hay 
Covid-19) là thực hành vệ sinh tốt.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với 
nước hoặc nước rửa tay khô chứa cồn, làm 
sạch các bề mặt thường xuyên chạm vào và 

tránh tiếp xúc gần với những người bị bệnh…

2. Tăng cường hệ thống miễn dịch  của  
cơ thể

Tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể 
trong mùa lạnh là chìa khóa để ngăn ngừa cảm 
lạnh, cảm cúm và các bệnh đường hô hấp khác... 
Để làm được điều này, hãy đảm bảo rằng bạn 
ngủ đủ giấc và ăn những bữa ăn cân bằng.

Điều quan trọng nữa là duy trì hoạt động, hít 
thở không khí trong lành, đồng thời dành thời 
gian để giảm căng thẳng và thư giãn.  Bổ sung 
vitamin D cũng có thể là một lựa chọn. Tuy nhiên, 
cần trao đổi với bác sĩ để được tư vấn và bổ sung 

Vệ sinh tốt có thể giúp ngăn ngừa các bệnh như cảm lạnh, 
cúm và Covid-19.

Mùa lạnh khi nhiệt độ xuống thấp cũng là 
thời điểm mà cảm lạnh, cảm cúm và các bệnh 
về đường hô hấp khác như Covid-19 phát triển 
mạnh. Vậy làm thế nào có thể phòng ngừa?

thích hợp.
3. Uống đủ nước
Trong những tháng mùa lạnh, điều quan 

trọng là bạn phải cung cấp đủ nước. Điều này 
giúp hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng và 
duy trì sự cân bằng nhiệt độ cơ thể.

4. Dùng một số sản phẩm thuốc không 
kê đơn để giảm triệu chứng

Một số sản phẩm thuốc không kê đơn có 
thể giúp giảm ho, cảm lạnh và cúm.

Nếu bị sốt hoặc  nhức cơ thể… có thể 
dùng paracetamol, ibuprofen hoặc aspirin để 
giảm nhiệt độ, giảm đau nhức. Đây là những 
triệu chứng của cảm lạnh thông thường, 
nhưng cũng là triệu chứng của cúm…       

 

        

(Theo suckhoedoisong.vn)

Cảm lạnh - Dùng thuốc không kê 
đơn sao cho an toàn? Đối với  viêm họng, 
paracetamol được chứng minh là giúp 
giảm đau nhanh chóng và hiệu quả. Một 
số loại viên ngậm họng có thể giúp làm dịu 
cổ họng. Trong trường hợp khó nuốt, viên 
ngậm trị đau họng và thuốc xịt họng cũng 
sẽ là một lựa chọn. Có thể sử dụng thuốc xịt 
mũi khi có dấu hiệu đầu tiên của cảm lạnh 
để giúp ngăn chặn cảm lạnh phát triển 
hoặc giảm thời gian nhiễm trùng. 

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 23.12.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, ngày có lúc nắng, 
đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, ven biển 
có lúc cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 200C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, ngày có lúc nắng, đêm 

không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào vài 

nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật 
cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Sóng cao 3 - 5 m.

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch 
vụ Petrolimex Bình Định (PTC Bình Định) là đơn vị thuộc Tập đoàn Xăng 
dầu Việt Nam.

PTC Bình Định có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:
I. Vị trí tuyển dụng: 
Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, làm việc tại TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.
II. Yêu cầu: 
- Tuổi đời không quá 35 tuổi.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trường công lập, 

chuyên ngành Kế toán.
- Trình độ tin học: Chứng chỉ B.
- Sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệt tình, trách nhiệm, 

trung thực.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự.
- Ưu tiên: Nam, có kinh nghiệm, có chứng chỉ kế toán trưởng, tốt 

nghiệp trên đại học và có năng khiếu văn hóa, thể thao. 
III. Yêu cầu về hồ sơ:

1. Đơn xin việc (viết tay).
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.
3. Giấy khám sức khỏe (thời hạn không quá 6 tháng từ thời điểm nhận 

hồ sơ).
4. Văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (Bản sao có công chứng).
5. Giấy khai sinh, giấy CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (Bản sao có công chứng).
6. Sổ BHXH (nếu có).
7. Ảnh 4x6: 4 tấm (trong thời hạn 6 tháng).
IV. Mức lương và các chế độ phúc lợi khác: Trực tiếp trao đổi khi 

phỏng vấn.
V. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 12.12.2022 đến hết ngày 24.12.2022.
Ứng cử viên có thể gửi hồ sơ xin việc trực tiếp hoặc qua Bưu điện tới 

Phòng TCHC-KT, QL 1D, khu vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn,  
tỉnh Bình Định (Chị Giang - Quản lý nhân sự; Điện thoại: 0931.832.887).

Lưu ý: PTC Bình Định chỉ thông báo lịch phỏng vấn cho các ứng cử 
viên đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ đối với các ứng viên không 
trúng tuyển.

Trân trọng!  

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX -  CHI NHÁNH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX BÌNH ĐỊNH   

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 100 m2; Thửa đất số: 243; Tờ 

bản đồ số: 44; Địa chỉ: Khu phố Trà Quang, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 
tỉnh Bình Định; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 133832, số vào 
sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H 000326 do UBND huyện Phù 
Mỹ cấp ngày 16.10.2006.

- Và quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 30 m2 nhận chuyển nhượng 
từ thửa đất số 359, tờ bản đồ số 44 theo hợp đồng chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất số 104 ngày 21.7.2011, chưa làm thủ tục nhập vào thửa đất 
số 243.

- Và phần đất thừa có diện tích 20 m2 thì được giao luôn cho người mua 
được tài sản đấu giá và phải đăng ký biến động đất đai, nộp tiền sử dụng 
đất theo giá đất ở đô thị tại Bảng giá số 8 của Quyết định số 65/2019/QĐ-
UBND ngày 18.12.2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại 
đất định kỳ 5 năm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 2 tầng; Cấp: III; Mã hiệu: N1; Diện 
tích xây dựng: 130 m2; Diện tích sàn xây dựng: 260 m2; Kết cấu: Tường xây 
gạch, trần thạch cao, khung BTCT, mái BTCT; Tường rào, cổng ngõ, sân nền.

Giá khởi điểm của tài sản: 3.582.500.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 700.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 30.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 13.1.2023 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 11.1.2023 đến 
17 giờ ngày 13.1.2023, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
15 giờ 30 phút ngày 16.1.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, 
phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu 
giá là cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép 
tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế, thông 
báo đấu giá tài sản.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Tài sản thi hành án: Lô thiết bị, công cụ dụng cụ và lô đá các loại 
(đính kèm bảng danh mục tài sản). 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Lô CI-4, KCN Long Mỹ, 
xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 569.171.014 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 110.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ,  

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 6.1.2023 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 4.1.2023 
đến 17 giờ ngày 6.1.2023, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm 
yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi đang bảo quản và quản 
lý tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 14 giờ 30 phút ngày 9.1.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián 
tiếp, phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia 
đấu giá là cá nhân, doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy 
định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu 
giá theo quy chế, thông báo đấu giá tài sản.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

NHÀ - ĐẤT
Cần bán nhà:  Số 47/32 đường 1 tháng 5, TP Quy Nhơn.  Diện tích:  

35 m2, diện tích sử dụng gần 90 m2, nhà 1 mê có 1 phòng làm việc, 
1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 2 WC, 
để lại nội thất, sổ đỏ chính chủ. Giá bán: 1 tỷ 900 triệu đồng. 

Liên hệ: 0941 289 717 - 0983 455 927
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VIỆT NAM VÀ INDONESIA
 nhất trí mục tiêu 15 tỷ USD 

kim ngạch thương mại song phương
Sáng 22.12, lễ đón chính thức Chủ 

tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn 
đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà 
nước tới Cộng hòa Indonesia được tổ 
chức trọng thể tại thủ đô Jakarta, dưới 
sự chủ trì của Tổng thống Joko Widodo.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc có cuộc hội đàm quan trọng 
với Tổng thống Joko Widodo. Ngay sau 
hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc và Tổng thống Indonesia Joko 
Widodo gặp gỡ báo chí. Hai nhà lãnh 
đạo đều khẳng định đã có cuộc hội đàm 
rất thành công, nhất trí được nhiều nội 
dung hợp tác quan trọng, nâng tầm quan 
hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
và Tổng thống Joko Widodo đều khẳng 
định mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt 
Nam - Indonesia đã vượt qua nhiều thách 
thức và ngày càng tin cậy, hợp tác kinh 
tế ngày càng mạnh mẽ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
cho biết, với kim ngạch thương mại song 
phương đạt 11,6 tỷ USD vào năm 2021, 
về đích sớm 2 năm và năm nay có thể 
đạt 13 tỷ USD, hai bên nhất trí sớm đưa 
kim ngạch thương mại song phương lên 
15 tỷ USD. Năm tới, hai nước sẽ kỷ niệm 
10 năm Đối tác chiến lược, mở ra trang 
mới trong hợp tác hai nước.

Chủ tịch nước cho biết, hai bên nhất 
trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm 
cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả 
các cơ chế hợp tác, Ủy ban hỗn hợp về 
hợp tác song phương.

Hai bên tăng cường hợp tác về quốc 
phòng, an ninh, hợp tác biển; tăng 
cường kết nối giao lưu nhân dân giữa 
địa phương và DN.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo 
cho biết đã thống nhất với Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc việc nâng kim ngạch 
thương mại song phương đạt 15 tỷ vào 

năm 2028, đồng thời đề nghị Việt Nam 
tạo thuận lợi cho hàng hóa Indonesia 
xuất khẩu vào Việt Nam, nhất là nông 
sản; thống nhất thúc đẩy hợp tác đầu tư 
hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất 
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng 
lượng sạch và năng lượng tái tạo; ký kết 
hợp tác hai nước về hợp tác trong lĩnh 
vực năng lượng và khoáng sản. 

Tổng thống Joko Widodo cũng cho 
biết, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác 
du lịch, phấn đấu quay trở về mức như 
chưa có dịch, đồng thời thúc đẩy các 
hãng hàng không hai nước hoàn tất các 
kế hoạch để mở đường bay mới giữa Đà 
Nẵng và Java, tăng cường các chuyến bay 
giữa TP HCM và Jakatar.

Về vấn đề quốc tế và khu vực, Chủ 

tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng 
thống Joko Widodo cho biết, đã nhất trí 
tăng cường hợp tác trên các diễn đàn 
khu vực và quốc tế, đặc biệt là các diễn 
đàn của ASEAN, LHQ, đồng thời chia 
sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực 
và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có 
biển Đông.

Hai nhà lãnh đạo cũng cho biết đã 
thảo luận về những ưu tiên của Indonesia 
trong năm Chủ tịch ASEAN 2023. Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng 
Indonesia hoàn thành xuất sắc vai trò 
Chủ tịch G20 2022 và cam kết ủng hộ 
mạnh mẽ Indonesia đảm nhận thành 
công vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 với 
chủ đề: ASEAN: Tầm vóc - Tâm điểm 
của sự phát triển…               

    (Theo VOV.VN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại cuộc họp 
báo sau hội đàm.                               Ảnh: VOV  Ngày 21.12, Chính phủ Gambia 

thông báo đã ngăn chặn thành công 
một âm mưu đảo chính quân sự, bắt giữ 
4 binh lính tình nghi tham gia kế hoạch 
lật đổ chính quyền của Tổng thống 
Adama Barrow.
 Ngân sách Chính phủ của Nhật 

Bản cho tài khóa 2023 (bắt đầu từ tháng 
4.2023 và kết thúc vào tháng 3.2024) có 
thể lên tới mức kỷ lục 114.300 tỷ yen 
(839 tỷ USD), chủ yếu do ngân sách 
dành cho quốc phòng tăng.
 Cơ quan Quản lý chương trình 

mua sắm quốc phòng Hàn Quốc 
(DAPA) cho biết nước này ngày 22.12 
bắt tay vào một dự án trị giá 347,7 tỷ won 
(271,4 triệu USD) để có thể phát triển 
loại máy bay trực thăng quét thủy lôi 
trong nước vào năm 2026 nhằm tăng 
cường các hoạt động hải quân.

  (Theo TTXVN)

Hội đồng Bảo an LHQ hôm 21.12 đã 
thông qua Nghị quyết về Myanmar lần 
đầu tiên sau 74 năm, yêu cầu chấm dứt 
bạo lực và thúc giục chính quyền quân 
sự trả tự do cho các tù nhân chính trị, 
bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi.  

Với 12/15 phiếu ủng hộ, Hội đồng 
Bảo an LHQ đã thông qua Nghị quyết 
do Anh bảo trợ. Ba thành viên còn lại 
của Hội đồng Bảo an gồm Trung Quốc, 
Nga và Ấn Độ bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết mới được thông qua bày 
tỏ quan ngại sâu sắc về những biện pháp 
do chính quyền quân sự Myanmar đang 
áp dụng kể từ sau chính biến vào tháng 
2.2021, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
cuộc sống của người dân Myanmar.

Nghị quyết kêu gọi “các hành động 
cụ thể và ngay lập tức” để thực hiện 
kế hoạch hòa bình, trong đó có Đồng 
thuận 5 điểm do ASEAN đưa ra. Đồng 
thời, Nghị quyết kêu gọi “ủng hộ các thể 
chế và quy trình dân chủ, thúc đẩy đối 
thoại và hòa giải mang tính xây dựng 
phù hợp với ý chí và lợi ích của người 
dân Myanmar.                  (Theo VOV.VN)

LHQ thông qua 
Nghị quyết về Myanmar 
lần đầu tiên sau 7 thập kỷ

“Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rất 
lo ngại về diễn biến tình hình dịch 
bệnh ở Trung Quốc”, Tổng Giám đốc 
WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 
nói trong cuộc họp báo hằng tuần 
hôm 21.12, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh 
cung cấp thông tin chi tiết về mức độ 
nghiêm trọng của bệnh, số ca nhập 
viện và ca điều trị đặc biệt.

WHO cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác 
với Trung Quốc để cải thiện cách nước 
này thu thập dữ liệu về các yếu tố quan 
trọng như ca nhập viện và tử vong.

Trung Quốc từ ngày 7.12 áp dụng 
10 biện pháp mới trong phòng chống 
dịch, như cho phép người không có 
triệu chứng và có triệu chứng nhẹ 
được cách ly tại nhà, tăng cường test 
nhanh thay xét nghiệm PCR, hủy quy 
định trình mã y tế tại đa số địa điểm 

công cộng.
Kể từ khi nới lỏng các biện pháp 

hạn chế, giới chức Trung Quốc công bố 
khoảng 2.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

(Theo VnExpress.net)

Ngày 21.12, Nhật Bản ghi nhận 
thêm 206.445 ca mắc mới Covid-19, 
tăng khoảng 16.000 ca so với một tuần 
trước đó. Đây là lần đầu tiên số ca 
mắc mới ở nước này vượt ngưỡng 200 
nghìn ca/ngày kể từ hôm 25.8. 

Tính theo địa phương, thủ đô 
Tokyo ghi nhận số ca mắc mới cao 
nhất, với 21.186 ca, tăng khoảng 2.300 
ca so với một tuần trước đó. Tiếp đó là 
tỉnh Aichi có 12.894 ca, Osaka  - 12.223 ca, 
Kanagawa - 11.833 ca và Fukuoka ghi 
nhận 11.583 ca.

Cùng ngày, Nhật Bản ghi nhận 
thêm 325 ca tử vong do Covid-19, 
trong khi số bệnh nhân nguy kịch cũng 
tăng 37 người so với một ngày trước 
đó lên 530.

Tuy nhiên, các số liệu thống kê của 
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản 

cho thấy tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở 
những người từ 80 tuổi trở lên đã giảm 
mạnh trong làn sóng lây nhiễm thứ 7.

(Theo Vietnam+)

WHO đề nghị Trung Quốc cung cấp 
thêm thông tin về Covid-19

Số ca mắc mới Covid-19 tại Nhật Bản 
vượt ngưỡng 200 nghìn ca/ngày 

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 
cho người dân ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc 
ngày 21.12.                     Ảnh: AFP

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 
tại Osaka, Nhật Bản, ngày 5.8.2022. 

Ảnh: Kyodo/TTXVN


