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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Hàng tết dồi dào,
khuyến mãi mạnh

Hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán 
năm 2023 được bày bán khá nhiều 

tại các siêu thị.    Ảnh: HẢI YẾN  

TĂNG TỶ LỆ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 
CHO HỌC SINH: 

Cần sự phối hợp  
chặt chẽ của ngành  
y tế và giáo dục u 3
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Chung tay lo Tết cho 
người nghèo

Trao bức ảnh, nhận nụ cười
Trang hoàng phố đón xuân

Một sự nhịn, chín sự lành
u4

l

Hiện nay, các doanh nghiệp, nhà phân phối đang tất bật chuẩn bị cho 
mùa tiêu thụ cao điểm cuối năm và tết Quý Mão 2023. Năm nay hàng hóa 

dồi dào, ưu đãi, khuyến mãi mạnh hơn mọi năm nhưng thị trường tết 
khởi động chậm, sức mua có vẻ thấp hơn mọi năm. u5

Chào năm mới 2023, Báo 
Bình Định xuất bản số báo đặc 
biệt (gộp số báo ngày 1.1 và 
ngày 2.1.2023), 24 trang, in 4 
màu, phát hành ngày 31.12.2022 
(thứ Bảy).

Kính chúc quý bạn đọc năm 
mới thành công, hạnh phúc và có 
một kỳ nghỉ lễ  vui vẻ, an toàn!

BÁO BÌNH ĐỊNH

Cùng bạn đọc
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 30.12, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao 
Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 
học viên 2 lớp bồi dưỡng, cập 
nhật kiến thức dành cho cán bộ 
lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 
2022 (đối tượng 3). Tham dự có 
các đồng chí: PGS.TS Dương 
Trung Ý - Phó Giám đốc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo tổng kết lớp học cho 
thấy, Ban Tổ chức lớp đã phối 
hợp chặt chẽ với các vụ, viện 
của Học viện và các cơ quan 
liên quan của tỉnh chuẩn bị tốt 

các điều kiện phục vụ việc giảng 
dạy và học tập; quản lý và điều 
hành hoạt động của lớp. Hầu 
hết giảng viên, báo cáo viên là 
các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, 
nhà khoa học và lãnh đạo, quản 
lý của Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý 
luận Trung ương, đã tận tình 
truyền đạt, chia sẻ kiến thức, 
kinh nghiệm và các kỹ năng lãnh 
đạo, quản lý, điều hành cho học 
viên, nhất là các kiến thức mới, 
văn bản mới của Đảng và Nhà 
nước, tình hình và những vấn 
đề thực tiễn đang đặt ra của 
thế giới, đất nước, địa phương. 

Học viên của 2 lớp chấp hành 
nghiêm quy chế lớp học; tích 
cực học tập, chủ động nghiên 
cứu, trao đổi, thảo luận và chia 
sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ vị 
trí công tác của mình cùng với 

giảng viên về những nội dung 
liên quan đến chuyên đề học… 
Qua đó, hoàn thành tốt các mục 
đích, yêu cầu theo Kế hoạch tổ 
chức lớp học của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đề ra.  

Kết quả, 383 học viên tham 
gia học tập ở 2 lớp đều được 
Giám đốc Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh cấp Giấy 
chứng nhận tốt nghiệp. Trong 
đó, có 232 học viên xếp loại giỏi, 
148 học viên xếp loại khá, 3 học 
viên xếp loại trung bình. 

Phát biểu tại lễ tổng kết, 
PGS.TS Dương Trung Ý khẳng 
định lớp học thể hiện tính đúng 
đắn về chủ trương, mục tiêu, 
nội dung, cách thức, và đặc biệt 
là quyết tâm chính trị của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định 
trong công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ của tỉnh.          HOÀI THU    

Tổng kết và trao chứng nhận tốt nghiệp lớp 
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3

Học viên nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.                       Ảnh: H.THU

(BĐ) - Chiều 30.12, Hiệp hội 
Gỗ và Lâm sản Bình Định tổ 
chức Lễ Giỗ tổ nghề Mộc năm 
2022; tổng kết nhiệm vụ năm 
2022 và triển khai nhiệm vụ năm 
2023. Tham dự có Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 
Tuấn Thanh cùng đại diện lãnh 
đạo các sở, ban, ngành và đơn 
vị liên quan; đại diện Hiệp hội 
Gỗ và Lâm sản Việt Nam. 

Năm 2022, ngành gỗ Bình 
Định chịu tác động chung của 
bối cảnh thị trường thế giới 
nhiều biến động song vẫn giữ 
được tốc độ tăng trưởng khá, giá 
trị kim ngạch xuất khẩu cả năm 
đạt hơn 947 triệu USD, tăng 7% 
so với năm 2021, chiếm khoảng 
61% tổng giá trị xuất khẩu của 
tỉnh Bình Định. Cùng với đó,  
ngành gỗ và các ngành hỗ trợ 
ngành gỗ ổn định sản xuất, tạo 
việc làm cho khoảng 30.000 lao 
động địa phương, tiếp tục đóng 
góp vào thành tích xuất khẩu 
chung của ngành gỗ Việt Nam, 
giữ vững vị thế của Bình Định 
là một trong bốn trung tâm chế 
biến, xuất khẩu sản phẩm gỗ của 
cả nước. 

Năm 2023, xác định sẽ gặp 
vô vàn khó khăn về đơn hàng, 
thị trường xuất khẩu, Hiệp hội 
Gỗ và Lâm sản Bình Định xác 
định tiếp tục đồng hành với 
DN thành viên, liên kết tìm giải 
pháp vượt khó, nỗ lực đạt kim 

ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1 
tỷ USD, góp phần hoàn thành 
mục tiêu giá trị sản xuất công 
nghiệp và kim ngạch xuất khẩu 
toàn tỉnh cũng như ngành gỗ 
cả nước năm 2023.

Tại Hội nghị, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá 
cao những kết quả mà Hiệp 
hội Gỗ và Lâm sản Bình Định 
đạt được trong năm 2022; ghi 
nhận những đóng góp của Hiệp 
hội trong dẫn dắt, định hướng, 
liên kết, hỗ trợ để các DN thành 
viên cùng phát triển, đặc biệt 
là Hiệp hội đóng góp 7 tỷ đồng 
cho địa phương để phòng chống 
dịch Covid-19 và thực hiện các 
chương trình an sinh xã hội. 

Dự báo năm 2023 còn tiếp 
tục khó khăn, ngành gỗ sẽ chịu 
những ảnh hưởng nhất định, 
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
mong muốn Hiệp hội tiếp tục có 
những giải pháp để hỗ trợ các 
thành viên vượt khó, cùng phát 
triển. Giao Sở Công Thương, 
Sở NN&PTNT, các đơn vị, sở, 
ngành liên quan phối hợp cùng 
Hiệp hội tháo gỡ khó khăn cho 
các DN thành viên về vấn đề giá 
điện sản xuất, công tác PCCC, 
tiếp cận các gói tín dụng phù 
hợp, xây dựng vùng nguyên liệu 
rừng gỗ lớn phục vụ sản xuất...

THU DỊU

Hỗ trợ,  phối hợp tháo gỡ khó khăn 
cho ngành gỗ

(BĐ) - Ngày 30.12, tại TP Quy 
Nhơn, UBND tỉnh tổ chức Hội 
nghị tổng kết công tác tư pháp 
năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2023. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng dự 
và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, UBND tỉnh chỉ 
đạo Sở Tư pháp triển khai các 
mặt công tác ngành tư pháp với 
nhiều phương pháp đổi mới, 
đóng góp tích cực vào sự phát 
triển KT-XH địa phương. Công 
tác xây dựng pháp luật, thẩm 
định, góp ý văn bản quy phạm 
pháp luật (QPPL) thực hiện đảm 
bảo theo quy định. Trong năm, 
toàn tỉnh ban hành 168 văn bản 
QPPL của HĐND, UBND; Sở Tư 
pháp tham gia góp ý 175 dự thảo 
văn bản QPPL, thẩm định 161 dự 
thảo văn bản QPPL.

Bên cạnh đó, công tác kiểm 
tra, rà soát văn bản QPPL đảm 
bảo tiến độ và chất lượng; công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Lĩnh vực hành chính tư pháp đã 
giải quyết kịp thời nhu cầu của 
người dân; quản lý nhà nước trên 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào 
nền nếp, việc xã hội hóa được 
tiếp tục đẩy mạnh theo đúng 
chiến lược cải cách tư pháp, cải 
cách hành chính. Công tác trợ 
giúp pháp lý triển khai đúng 
định hướng, hướng về cơ sở, 
phục vụ nhu cầu của đối tượng 
cần tuyên truyền, trợ giúp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, 

Triển khai công tác tư pháp năm 2023 (BĐ) - Ngày 30.12, CA tỉnh  
tổ chức Hội nghị tổng kết công 
tác đảm bảo trật tự ATGT năm 
2022 và triển khai nhiệm vụ công 
tác năm 2023. 

Trong năm qua, lực lượng 
CSGT toàn tỉnh đã chủ động 
tham mưu, chỉ đạo triển khai 
đồng bộ, quyết liệt nhiều giải 
pháp bảo đảm trật tự ATGT, 
thực hiện có hiệu quả các đợt 
cao điểm, đặc biệt là cao điểm 
xử lý xe cơi nới thành thùng, xe 
chở hàng hóa quá tải quá khổ 
và xử lý vi phạm nồng độ cồn, 
lái xe sử dụng chất kích thích. 
Qua đó, đã phát hiện, xử lý hơn 
61.200 trường hợp vi phạm, phạt 
tiền hơn 73 tỷ đồng. Ngoài ra, 
CSGT tỉnh cũng triển khai phân 
cấp đăng ký xe ô tô cho CA cấp 
huyện và đăng ký xe mô tô, xe 
máy cho CA cấp xã. Đây là bước 
đột phá trong công tác nghiệp 

vụ của lực lượng CA để phục 
vụ người dân tốt hơn, giúp giảm 
thời gian, chi phí đi lại khi làm 
thủ tục đăng ký xe. Công tác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật khác trên các 
tuyến giao thông đạt kết quả cao. 

Trong năm 2023, lực lượng 
CSGT toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng 
cường công tác tuần tra, kiểm 
soát, xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm về trật tự ATGT đường 
bộ, đường sắt, đường thủy nội 
địa; duy trì thường xuyên các 
đợt cao điểm xử lý vi phạm trật 
tự ATGT, nhất là chủ động ngăn 
chặn các vụ đua xe trái phép, tụ 
tập gây rối trật tự công cộng, lái 
xe sử dụng rượu bia, ma túy, xe 
quá tải quá khổ. Trước mắt, tổ 
chức thực hiện đợt cao điểm bảo 
đảm trật tự ATGT trong dịp tết 
dương lịch, tết Nguyên đán Quý 
Mão và Lễ hội xuân 2023.K.ANH

(BĐ) - Chiều 30.12, Ban tổ 
chức Cuộc thi sáng tác ảnh “An 
Nhơn - xưa và nay” năm 2022 đã 
công bố kết quả các tác phẩm đạt 
giải. Theo đó, giải nhất thuộc về 
tác phẩm Vạt nắng chiều của tác 
giả Nguyễn Ngọc Tuấn. Ngoài 
ra còn có 3 giải nhì, 5 giải ba và 
9 giải khuyến khích.

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác 

ảnh “An Nhơn - xưa và nay” đã 
chọn 75 tác phẩm xuất sắc của 25 
tác giả gửi về tham dự cuộc thi 
để trưng bày, triển lãm trong lễ 
hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I - 
năm 2023 và Chương trình nghệ 
thuật “Khát vọng tỏa sáng” được 
tổ chức tại Quảng trường trung 
tâm thị xã vào ngày 9.1.2023.                      

AN NHIÊN 

CUỘC THI SÁNG TÁC ẢNH “AN NHƠN - XƯA VÀ NAY”:

Tác phẩm Vạt nắng chiều của tác giả 
Nguyễn Ngọc Tuấn đạt giải nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng trao bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ cho bà Hồ Mỹ Ngọc Chân, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp 
luật  - Theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp).                                      Ảnh: VĂN LỰC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng ghi nhận, đánh 
giá cao kết quả ngành tư pháp 
tỉnh đạt được trong năm 2022, 
đồng thời chỉ ra những hạn chế, 
tồn tại cần khắc phục trong thời 
gian tới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trong năm 2023, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng đề nghị ngành tư pháp 
tiếp tục thực hiện tốt vai trò, 
nhiệm vụ “người gác cổng” về 
các vấn đề pháp lý cho toàn hệ 
thống chính trị của tỉnh. Từng 
bước tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương xây 
dựng và hoàn thiện toàn diện các 
văn bản QPPL trên các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt 
công tác quản lý về xử lý vi 
phạm hành chính, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật. 
Tăng cường công tác quản lý 
nhà nước về hành chính tư 
pháp; nâng cao vai trò và hiệu 
quả hoạt động của hội đồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
các cấp; chú trọng hơn nữa công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 
bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp 
lý. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin và chuyển đổi số 
để tạo ra những thay đổi quan 
trọng. Tiếp tục đề xuất công tác 
cải cách hành chính, đặc biệt là 
cải cách thủ tục hành chính trên 
tất cả các lĩnh vực.

Dịp này, Hội nghị khen thưởng 
các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác tư pháp 
của tỉnh thời gian qua.             

VĂN LỰC

Tiếp tục triển khai các giải pháp 
đảm bảo ATGT
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Bình Định

Theo thống kê của Sở Y tế, 
các địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 
nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 
cho các trường hợp từ 12 - dưới 18 
tuổi và mũi 2 cho trẻ từ 5 - dưới 12 
tuổi thấp (khoảng 40 - hơn 60%) là 
Quy Nhơn, Tây Sơn, An Lão, Phù 
Mỹ. Các địa phương có tỷ lệ tiêm 
đạt khá tốt (từ 70 - hơn 80%) 
gồm: Hoài Nhơn, An Nhơn, Tuy 
Phước, Vân Canh. 

Nhiều lý do dẫn tới tỷ lệ 
tiêm vắc xin thấp 

Khó khăn chung của các địa 
phương có tỷ lệ tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 cho người từ 
12 - dưới 18 tuổi và trẻ từ 5 - 
dưới 12 tuổi thấp là: Phụ huynh 
thấy dịch bệnh đã ổn, mọi hoạt 
động đã trở về trạng thái bình 
thường nên không muốn cho 
trẻ tiêm nữa vì sợ tác dụng phụ, 
ảnh hưởng sức khỏe; trẻ đau ốm 
tại thời điểm triển khai tiêm 
nên không thể tiêm được. Và 
đặc biệt là do thiếu vắc xin 
Moderna kéo dài nhưng theo 
quy định trẻ không được tiêm 
vắc xin khác loại...

Tại Trạm Y tế phường Lê 
Hồng Phong (TP Quy Nhơn), 
dù đã chủ động thông báo đến 
từng nhà, nhắn tin cho từng phụ 
huynh nhưng có hôm đến giữa 
buổi sáng mà vẫn chỉ có 2 trẻ đến 
tiêm. Dù vậy, các em cũng mới 
tiêm mũi 2 dù đã tiêm mũi 1 rất 
lâu trước đó. Theo chia sẻ của 
các phụ huynh, thời điểm dịch 
Covid-19 còn diễn biến phức tạp, 
gia đình đã cho cháu tiêm mũi 
1, sau này khi tình hình đã ổn 
thì thấy hơi lo lắng về tác dụng 
phụ của vắc xin nên không cho 
tiêm. Bây giờ nghe thông báo có 

TĂNG TỶ LỆ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO HỌC SINH: 

Cần sự phối hợp chặt chẽ của ngành y tế và giáo dục 
Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi và từ 12 - dưới 18 ở tỉnh Bình Định khá thấp, chỉ 

đạt hơn 60%. Bên cạnh một số địa phương gặp khó khăn trong việc tổ chức tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng này, 
vẫn có những địa phương đạt kết quả khá tốt nhờ cách thức tổ chức bài bản, khoa học và quyết liệt.

Huyện Tuy Phước là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi 
và 12 - dưới 18 tuổi khá tốt. 
- Trong ảnh: Nhân viên y tế sàng lọc, thăm hỏi sức khỏe trẻ trước khi tiêm vắc xin.                                                    Ảnh: T. YÊN

vắc xin, được nghe giải thích cặn 
kẽ nên quyết định đưa con đến 
tiêm cho đủ mũi.

Ở huyện An Lão, nơi có tỷ lệ 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 
các nhóm đối tượng trên chỉ đạt 
khoảng 40%, ông Đinh Văn Phú, 
Phó Chủ tịch UBND huyện An 
Lão, thừa nhận: Tỷ lệ tiêm vắc 
xin của An Lão thấp nhất tỉnh, 
đặc biệt là nhóm trẻ từ 5 - dưới 
12 tuổi. Huyện đã chỉ đạo Phòng 
GD&ĐT, các địa phương phối 
hợp chặt chẽ với ngành y tế để 
truyên truyền, động viên, nâng 
cao tỷ lệ tiêm.

Còn ở huyện Tây Sơn, dù tỷ 
lệ không quá thấp nhưng để tiếp 
tục nâng tỷ lệ bao phủ vắc xin, 
duy trì miễn dịch cộng đồng, 
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng 

GD&ĐT, Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên huyện, các trường THPT 
trên địa bàn tăng cường chỉ 
đạo các cơ sở giáo dục rà soát, 
lập danh sách học sinh đã tiêm 
đủ liều cơ bản theo lớp học, 
trường học; chuyển danh sách 
cho UBND xã, thị trấn và trạm 
y tế xã, thị trấn để tổng hợp, đối 
chiếu, rà soát, tránh trùng lặp 
hay bỏ sót. Cùng với đó, huyện 
thường xuyên tổ chức hoạt động 
truyền thông cho phụ huynh và 
học sinh về lợi ích của tiêm vắc xin 
phòng Covid-19. Đối với đối 
tượng tiêm chủng dưới 18 tuổi, 
hiệu trưởng các trường phối hợp 
với ban đại diện cha mẹ học sinh 
vận động đưa con em tham gia 
tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Kinh nghiệm của các 
địa phương làm tốt

Dù là huyện miền núi nhưng 
đến nay tỷ lệ tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 của huyện Vân Canh 
lại khá tốt. Bà Ngô Thị Hồng 
Liên, Phó Giám đốc TTYT huyện 
Vân Canh, cho biết: Đối với học 
sinh, tùy theo số lượng đăng 
ký, trạm y tế sẽ tổ chức tiêm 
tại trường hay tại trạm. Để đạt 
tỷ lệ khá, chúng tôi tham mưu 
UBND huyện chỉ đạo các xã, 
thị trấn, ban, ngành, hội, đoàn 
thể phối hợp tuyên truyền, 
vận động bằng nhiều cách 
cùng lúc, trong đó rất quan 
tâm chỉ đạo để hai ngành y 
tế và giáo dục phối hợp đồng 
bộ, gắn kết chặt chẽ. 

Để tiêm vắc xin cho học 

sinh đạt hiệu quả, vai trò của 
ngành GD&ĐT rất lớn. Tại các 
địa phương có tỷ lệ tiêm chủng 
tốt, việc phối hợp giữa ngành 
y tế và ngành GD&ĐT rất chặt 
chẽ. Ông Trần Thiện Tài, Phó 
trưởng Phòng GD&ĐT huyện 
Tuy Phước, cho biết: Chúng 
tôi thường xuyên l iên hệ, 
phối hợp nhau. Ngoài ra, để 
thuận tiện theo dõi, nắm bắt 
tình hình, chúng tôi có nhóm 
Zalo để trao đổi thông tin 
với nhau thường xuyên. Về 
phần ngành GD&ĐT, chúng 
tôi  quán tr iệt  các  trường 
chuẩn bị tốt điểm tiêm, tuyên 
truyền, vận động, thông tin 
và động viên phụ huynh kịp 
thời khi có đợt tiêm chủng.

Tại TX Hoài Nhơn, một 
trong những địa phương có 
tỷ lệ tiêm cho học sinh khá 
tốt, cũng có những hoạt động 
thiết thực để thông tin cho phụ 
huynh về lợi ích của việc tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 trong 
giai đoạn hiện nay. Trước đó, 
để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin 
cho học sinh, UBND TX Hoài 
Nhơn đã quán triệt Phòng 
GD&ĐT chỉ đạo các trường, 
các trường lại giao nhiệm 
vụ cụ thể cho từng giáo viên 
để tuyên truyền phụ huynh. 
Nói về hoạt động tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 cho học sinh, 
ông Trần Hữu Vinh, Giám đốc 
TTYT TX Hoài Nhơn, khẳng 
định: Để tỷ lệ tiêm vắc xin cho 
học sinh đạt tốt, ngành y tế và 
ngành GD&ĐT phải phối hợp 
thật chặt chẽ, trong đó phải 
thông tin đến từng phụ huynh 
và tốt nhất chính thầy cô của 
các em trao đổi, động viên cha 
mẹ của các em, khi có nhiều phụ 
huynh chuyển biến tốt, những 
người này sẽ tác động tích cực 
lên phần còn lại.      

   THẢO YÊN

Chiều 30.12, Đảng ủy, Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh đã tổ chức lễ phát 
động phong trào thi đua Quyết 
thắng năm 2023. 

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh đã phát động thi đua cao 
điểm với chủ đề “Đoàn kết, 
mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, 
quyết thắng” và tư tưởng chỉ đạo 
xuyên suốt là: Giữ vững đoàn 
kết, mẫu mực nêu gương, tăng 
cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi 
mới sáng tạo, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ. 

Để phong trào thi đua sôi 
nổi, hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh chỉ đạo triển khai 
thực hiện các mục tiêu, nội dung, 
chỉ tiêu thi đua và thực hiện tốt 
3 khâu đột phá về tổ chức biên 
chế, huấn luyện, đào tạo và đột 
phá về xây dựng chính quy, chấp 
hành kỷ luật, pháp luật và cải 
cách hành chính quân sự. Đồng 
thời, chủ động, đổi mới, sáng 

tạo, quyết tâm hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, giữ vững đoàn 
kết, thống nhất, đề cao mẫu mực, 
tăng cường kỷ cương, tập trung 
xây dựng cơ quan, đơn vị vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác giáo dục chính trị, quản 
lý, định hướng tư tưởng, rèn 
luyện bản lĩnh chính trị. 

Phối hợp chặt chẽ với các sở, 
ngành, đơn vị, địa phương tiếp 
tục triển khai thực hiện có hiệu 
quả Đề án “Tổ chức tập huấn 
chuyên sâu; tuyên truyền, phổ 
biến Luật Biên phòng Việt Nam 
và các văn bản quy định chi tiết 
giai đoạn 2021 - 2025”; tuyên 
truyền sâu rộng nội dung cơ 
bản của Luật Biên phòng Việt 
Nam cho các tầng lớp nhân 
dân; tích cực vận động nhân 
dân, tổ chức triển khai thực 
hiện tốt Ngày hội Biên phòng 

toàn dân gắn với tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 
9.1.2015 của Thủ tướng Chính 
phủ; Nghị quyết số 33-NQ/TW 
ngày 28.9.2018 của Bộ Chính trị 
về Chiến lược bảo vệ biên giới 
quốc gia; kiểm soát chặt chẽ 
hoạt động xuất nhập cảnh tại 
cửa khẩu cảng; đấu tranh có 
hiệu quả với các loại tội phạm, 
giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội...

Ngay sau lễ phát động, các 
đồn biên phòng và các phòng 
thuộc khối cơ quan Bộ chỉ huy 
BĐBP tỉnh đã ký kết giao ước 
thi đua. 

Dịp này, thừa ủy nhiệm của 
Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh trao tặng Cờ thi đua 
của UBND tỉnh và bằng khen cho 
các tập thể, cá nhân đã có thành 
tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua Quyết thắng năm 2022.

CÔNG CƯỜNG 

(BĐ) - Đến cuối tháng 12.2022, 
đã có 94 DN có báo cáo chính 
thức đến Sở LĐ-TB&XH về tình 
hình lao động, tiền lương, tiền 
thưởng, nợ lương. Trong đó, có 
6 công ty TNHH một thành viên 
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ; 5 công ty có cổ phần, vốn 
góp chi phối của Nhà nước; 70 
DN dân doanh và 13 DN có vốn 
đầu tư nước ngoài. 

Mức thưởng tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023 cao nhất là 153 
triệu đồng, thuộc về một DN có 
vốn đầu tư nước ngoài. 

Cụ thể, ở khu vực Nhà nước 
và khu vực có cổ phần, vốn góp 
chi phối của Nhà nước, các DN 
đều có kế hoạch thưởng tết dương 
lịch và âm lịch. Mức thưởng tết 
âm lịch cao nhất của khu vực Nhà 
nước là 40 triệu đồng, thấp nhất 
là 500 nghìn đồng. Khu vực có cổ 
phần, vốn góp chi phối của Nhà 
nước có mức thưởng tết âm lịch 

cao nhất là 24 triệu đồng. 
Ở khu vực dân doanh, mức 

thưởng tết dương lịch cao nhất 
là 86 triệu đồng, thấp nhất là 
50.000 đồng. Có 6 DN chưa có 
dự kiến thưởng tết dương lịch 
cho người lao động. Về thưởng 
tết âm lịch, giữa các DN có sự 
chênh lệch mức thưởng rất lớn. 
Mức thưởng cao nhất khu vực 
dân doanh là 129 triệu đồng và 
thấp nhất là 100 nghìn đồng. Có 
5 DN ở khu vực dân doanh chưa 
có dự kiến thưởng tết âm lịch. 

Đối với khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài, mức thưởng tết 
dương lịch cao nhất là 25 triệu 
đồng, thấp nhất là 300 nghìn 
đồng. Có 6 DN chưa có dự kiến 
thưởng tết dương lịch. Về thưởng 
tết âm lịch, mức cao nhất là 153 
triệu đồng, mức thấp nhất là 300 
nghìn đồng. Có 2 DN trong khu 
vực này chưa có dự kiến thưởng 
tết âm lịch.  NGUYỄN MUỘI

BĐBP tỉnh phát động phong trào thi đua 
Quyết thắng năm 2023

Thưởng tết Quý Mão 2023 
cao nhất là 153 triệu đồng
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Bình Định

BẠN CẦN BIẾT

Anh Đào Phan Minh Cần, Trưởng 
Ban tổ chức chương trình, cho biết: 
“Chúng tôi chọn xã Canh Liên vì nghĩ 
rằng người dân nơi này sẽ có nhu cầu 
lớn hơn, vì họ ít có điều kiện để chụp và 
lưu giữ những kỷ niệm cho riêng mình. 
Do đó, dù có những khó khăn nhất định 
nhưng cả đoàn đều nỗ lực, với hy vọng 
đem lại niềm vui, tiếng cười cho những 
hoàn cảnh khó khăn ấy”.

Với tinh thần “trao bức ảnh, nhận nụ 
cười”, đoàn mang theo đầy đủ đồ nghề 
như máy ảnh, máy in, giấy in… Toàn bộ 
chi phí, trang thiết bị đều do các thành 
viên tự đóng góp và huy động. 25 nhiếp 
ảnh gia, ai cũng háo hức vì được góp sức 
cho một chương trình ý nghĩa.

Đến điểm tập trung là Nhà văn hóa 
làng Hà Giao, đoàn được 4 tình nguyện 
viên ở xã hỗ trợ. Nhờ đó, thay vì tập 
trung chụp ở 1 địa điểm, đoàn thống 
nhất chia ra làm 4 nhóm phụ trách các 
điểm: Trường Phổ thông dân tộc bán trú 
Canh Liên, làng Hà Giao, làng Kon Lót, 
Nhà văn hóa làng Hà Giao.

Cách làm này giúp các thành viên 
trong đoàn có cơ hội tiếp xúc gần gũi 
hơn với người dân, từ đó hiểu hơn 
về một ngày thường nhật ở nơi “cổng 
trời”. Chị Huỳnh Thị Hoàng Ngọc (hiện 
ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) là 
một trong số ít các nữ nhiếp ảnh gia tự 
do tham gia chương trình. Vượt hơn 100 
cây số lên đến vùng núi rừng, cô gái nhỏ 
nhắn vẫn tràn đầy năng lượng, lập tức 
bắt tay vào săn ảnh đẹp, tặng người dân. 

“Tôi lo rằng người dân sẽ lạ lẫm với 
máy ảnh, không biết cách tương tác với 
ống kính. Bởi vậy, tôi lân la chuyện trò, 
kéo gần khoảng cách. Khi đã bớt ngại 
ngùng, mọi người đều hào hứng, tự tin 
tạo dáng. Các bà, các mẹ còn trịnh trọng 
thay đồ truyền thống để có được tấm 
hình đẹp nhất”, Ngọc vui vẻ kể lại.

Là một trong những người được tặng 

Gọi đến đường dây nóng Báo Bình 
Định, người dân ở khu phố 6 (phường 
Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) phản ánh: 
Đường Trần Nhân Tông (nối QL 19 với 
QL 1D) cắt ngang qua tuyến đường sắt, 
người dân và phương tiện giao thông 
qua lại hằng ngày hàng chục năm nay. 
Thời gian gần đây, ngành đường sắt 
đóng cọc bê tông rào chắn không cho  
ô tô băng qua đoạn đường này, gây khó 
khăn trong việc đi lại của người dân. 

Cũng theo người dân, nếu cấm  
ô tô đi lại trên đường Trần Nhân Tông, 
ngành chức năng nên đặt biển báo cấm 
ở đầu đường cho người dân biết. Mặt 
khác, do cọc rào chắn chỉ có ở phía 
Đông tuyến đường sắt, nên vào giờ cao 
điểm, các phương tiện qua đây thường 
xuyên bị tắc nghẽn cục bộ, nếu thời 
điểm đó có tàu chạy qua thì rất dễ xảy 
ra tai nạn. “Người dân chúng tôi mong 
muốn ngành đường sắt có phương án 
giải quyết để người đi lại thuận tiện hơn. 
Trường hợp gia đình có tang gia, hiếu hỷ 
hay khu vực này bị cháy, xe chữa cháy 
phải đi vòng trên đường QL 1D mới vào 

Tăng cường kiểm soát, 
xử lý các hành vi buôn lậu, 
gian lận thương mại

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả tỉnh đã ban hành 
Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp 
trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023 trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị, địa phương tăng cường công tác 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất 
kinh doanh hàng giả, hàng cấm và các 
hoạt động kinh doanh trái phép khác, 
đảm bảo ổn định thị trường, giá cả, tạo 
môi trường thuận lợi thúc đẩy các hoạt 
động sản xuất kinh doanh phát triển. 
Chủ động nắm vững diễn biến tình 
hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 
bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian 
lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, 
buôn bán hàng cấm, hàng giả trong dịp 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn 
xử lý các vụ buôn lậu, vận chuyển trái 
phép hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu 
phục vụ trong dịp tết Nguyên đán; các 
mặt hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ 
nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ... Tập trung vào hàng hóa 
nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa có 
thuế suất cao, hàng cấm, hàng giả, hàng 
phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết 
Nguyên đán như pháo nổ, thuốc lá, xăng 
dầu, khoáng sản, kim khí quý, ngoại tệ, 
hàng điện tử, điện thoại, thời trang cao 
cấp, thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, hoa 
quả, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, gia súc, gia cầm...

Kế hoạch sẽ được thực hiện đến hết 
ngày 15.2.2023.                                   B.B.Đ

Trao bức ảnh, nhận nụ cười
Để lưu giữ những nụ cười, kỷ niệm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, giữa tháng 12.2022, Ban Sáng 

tác trẻ (Hội VHNT tỉnh), CLB Nhiếp ảnh trẻ tỉnh phối hợp với tổ chức Help Portrait Việt Nam và các nhiếp ảnh 
gia tự do đã tổ chức chương trình “Hành tinh nhiệm màu”, chụp ảnh chân dung và tặng ảnh cho người dân 
tại xã Canh Liên (huyện Vân Canh).

ảnh chân dung, với chị Thiên Nga So 
Zuôn, niềm vui giản dị nhưng bất ngờ 
này là kỷ niệm đáng nhớ. Chị bày tỏ: 
“Vì điều kiện sống còn hạn chế nên ở 
đây, nếu chúng tôi chụp ảnh thì cũng chỉ 
bằng điện thoại chứ không có công cụ 
chuyên dụng, chất lượng ảnh không cao. 
Do đó, khi cầm trên tay bức ảnh chụp hai 
mẹ con, tôi và con gái đều xúc động”.

Chứng kiến người dân trân trọng 
từng bức ảnh mà đoàn gửi tặng, các 
nhiếp ảnh gia như được tiếp thêm động 
lực. Ai cũng cố gắng chọn từng góc máy 
tốt nhất, tìm kiếm những khoảnh khắc 
đẹp nhất có thể để cho ra đời những 
bức ảnh ưng ý. Cứ thế, từ 9 - 16 giờ, gần  
400 tấm ảnh được trao đi.

Nhớ lại bầu không khí vội vã, khẩn 
trương để kịp giao ảnh đến tay từng 
người dân, anh Đinh Văn Tam (tình 
nguyện viên ở xã Canh Liên) cho biết, 
đây là lần đầu tiên, ở địa phương mình 

diễn ra hoạt động chụp và in ảnh tại chỗ 
miễn phí. Anh chia sẻ: “Ai cũng vui và rỉ 
tai nhau về chương trình; nhiều người 
dân ở các làng lân cận như Kà Nâu, Kà 
Bưng cũng đến tham gia. Tôi thấy vui 
vì đoàn đã nhiệt tình quan tâm đến xã, 
trao đi nhiều bức ảnh đẹp”. DIỆU NGỌC

Các nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho người dân ở xã Canh Liên.                                          Ảnh: Help Portrait Bình Định

TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Cắm cọc bê tông trên đường Trần Nhân Tông, 
không cho ô tô qua đường sắt là đúng quy định

được, rất bất tiện”, anh Lê Hữu Bình, ở 
khu phố 6, kiến nghị.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn 
Chiến, Chánh Văn phòng Ban ATGT 
tỉnh, cho biết: Đây là tuyến đường ngang 
không phép, không có gác chắn. Trước 
đây, ngành đường sắt đã chôn 4 cọc bê 
tông (mỗi đầu đường ngang 2 cọc) để 
ngăn chặn không cho ô tô qua lại, chỉ 
dành 1,2 m để xe máy và người đi bộ lưu 

thông. Tuy nhiên, sau 
đó một thời gian, một số 
người dân thiếu ý thức 
lại đập phá, di dời các 
cọc bê tông để cho ô tô 
đi lại cho nhanh nên rất 
nguy hiểm. Để đảm bảo 
ATGT, vừa qua, ngành 
đường sắt đã tiến hành 
cắm lại cọc bê tông tại 
các tuyến đường ngang, 
không cho ô tô đi lại, 
nên một số người dân 
phản ứng. 

“Sắp tới, Ban sẽ kiến 
nghị với ngành đường 

sắt bổ sung biển báo cấm ô tô lưu thông 
trên tuyến đường Trần Nhân Tông băng 
qua đường sắt và lắp đặt tại đầu đường 
để người dân biết và thực hiện. Việc 
cắm các cọc bê tông không cho ô tô đi 
lại băng qua đường ray tại khu vực trên 
là nhằm đảm bảo ATGT cho người và 
phương tiện khi đi qua đây và đúng 
theo quy định”, ông Chiến cho hay.                                  

MINH TUẤN

Ngành đường sắt đã cắm lại cọc, không cho ô tô băng qua đường sắt. 
Ảnh: M.T

Trao tiền, nhà tình thương 
hỗ trợ bệnh nhân, 
người khuyết tật nặng

(BĐ) - Sáng 30.12, Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh phối hợp với Văn phòng 
đại diện Báo Thanh niên tại Bình Định 
trao hơn 88 triệu đồng bạn đọc Báo Thanh 
Niên gửi ủng hộ 4 bệnh nhân nặng.

Cụ thể, trao thêm cho bệnh nhân 
Huỳnh Ngọc Sáu (TP Quy Nhơn) bị tai 
nạn lao động 5,4 triệu đồng (trước đây đã 
trao hơn 140 triệu đồng); hỗ trợ ông Lê 
Văn Toàn (huyện Tuy Phước) có 4 người 
thân bệnh nặng 5,75 triệu đồng (trước 
đó trao hơn 120 triệu đồng); giúp bệnh 
nhân Nguyễn Thạch Phố (TP Quy Nhơn)  
2,5 triệu đồng (trước đó đã giúp 62,4 triệu 
đồng) và bệnh nhân Trần Văn Thành  
(TX An Nhơn) bị tai nạn hơn 74 triệu 
đồng (đã trao trước đó 57,5 triệu đồng).
 Trước đó, vào ngày 29.12, Hội Bảo trợ 

người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em 
tỉnh cùng nhà tài trợ là Công ty In Nhanh 
Lam Sơn (TP Hồ Chí Minh) và chính quyền 
địa phương tổ chức nghiệm thu, bàn giao 
nhà tình thương cho gia đình có trẻ em 
bị khuyết tật đặc biệt nặng ở xã An Hòa 
(huyện An Lão). Tổng chi phí xây nhà là 
100 triệu đồng, trong đó Công ty In Nhanh 
Lam Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng. Đây cũng là 
ngôi nhà tình thương cuối cùng được bàn 
giao thuộc Chương trình “Hỗ trợ kinh phí 
xây nhà tình thương cho người khuyết tật” 
năm 2022 của Hội.                         NGỌC TÚ

Help Portrait là chương trình do các 
nhiếp ảnh gia tự do và tình nguyện viên 
trên toàn thế giới tự nguyện đóng góp 
thời gian, thiết bị và chuyên môn để 
chụp ảnh cho những người có hoàn 
cảnh khó khăn. Tại Việt Nam, chương 
trình đã được tổ chức 11 lần. Riêng  
năm 2022 (lần thứ 11), có 361 nhiếp 
ảnh gia và tình nguyện viên tại 5 tỉnh, 
thành tham gia chương trình, chụp và 
tặng 4.035 bức ảnh chân dung.
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Bình Định

Hàng tết dồi dào,
khuyến mãi mạnh

Hiện nay, các doanh nghiệp, nhà phân phối đang tất bật chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cao điểm cuối năm và tết 
Quý Mão 2023. Năm nay hàng hóa dồi dào, ưu đãi, khuyến mãi mạnh hơn mọi năm nhưng thị trường tết khởi động 
chậm, sức mua có vẻ thấp hơn mọi năm. 

Các siêu thị, cửa hàng tạp 
hóa, thực phẩm đã chuẩn bị 
kỹ càng cho dịp Tết và đang 
triển khai nhiều chương trình 
khuyến mãi, giảm giá để kích 
cầu cũng như hỗ trợ người tiêu 
dùng (NTD) sau một năm có 
nhiều khó khăn. Bà Trần Thị 
Bích Sương, Phó Giám đốc 
siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, 
chia sẻ: “Siêu thị đã khởi động 
sớm chuỗi chương trình kinh 
doanh mùa Tết 2023 với chủ 
đề “Khai xuân xanh - Gieo lộc 
lành” giảm giá từ 20 - 50% cho 
gần 25.000 sản phẩm hàng hóa. 
Siêu thị cũng áp dụng chương 
trình khuyến mãi tết cho các mặt 
hàng giỏ quà tết với mức giá từ 
199 - 999 nghìn đồng và giảm 
giá 10 - 20% các sản phẩm bánh 
mứt đặc trưng từng miền. Siêu 
thị dự trữ hơn 70 tấn hàng, tăng 
30% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Siêu thị MM Mega Market 
dự đoán sức mua năm nay tăng 
từ 10 - 20% nên lên kế hoạch 
dự trữ lượng hàng hóa tăng 
khoảng 20 - 30% so với Tết năm 
2022 và tăng từ 40 - 50% so với 
ngày bình thường. Riêng các 
mặt hàng tươi sống và ngành 
hàng bánh kẹo tăng gần gấp đôi 
số lượng so với bình thường.

Theo ghi nhận của phóng 
viên tại các cửa hàng bánh kẹo, 
tạp hóa lớn trong tỉnh, không 
khí mua sắm Tết đã chộn rộn, 
ấm lên hơn nhiều so với tuần 
trước; các giỏ quà tết được xếp 
kín các lối đi, nhân viên làm 

việc không ngơi tay. Bà Trương 
Thị Thanh Hiền, chủ tiệm tạp 
hóa Thanh Hiền ở đường Tăng 
Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, cho biết: 
Hiện đang là cao điểm bán giỏ 
quà tặng Tết (gồm bánh kẹo, 
trà, mứt, rượu…) với đủ kiểu 
dáng, hình thức đẹp. Vẫn như 
mấy năm gần đây, hàng Việt 
Nam chiếm ưu thế tuyệt đối 
nhờ mẫu mã đẹp, giá cả phải 
chăng, chất lượng ổn định. 

Khảo sát tại một số chợ, siêu 
thị của phóng viên cho thấy 
hàng hóa tết bày bán nhiều, 
đa dạng chủng loại, mẫu mã 

nhưng sức tiêu thụ khá trầm 
lắng, đặc biệt là đối với ngành 
hàng hóa mỹ phẩm, giày dép… 
Riêng ngành hàng thực phẩm, 
bánh mứt tình hình có khá hơn. 
Theo nhiều chủ sạp, do năm 
nay thưởng Tết muộn và không 
bằng mọi năm nên NTD ưu tiên 
mua sắm nhóm hàng thiết yếu 
trước, có lẽ từ tết dương lịch trở 
đi tình hình mới khá hơn.

Điều đáng mừng là sau 
nhiều năm nỗ lực, hàng Việt 
Nam đã đủ mạnh để chi phối 
thị trường, đặc biệt là thị 
trường tết Nguyên đán. 

Bà Phan Thị Tuyết Nhung, 
Giám đốc siêu thị GO! Quy 
Nhơn, chia sẻ: Hàng tết năm 
2023 được siêu thị trữ với số 
lượng lớn, đạt 100 tỷ đồng. 
Các thương hiệu kẹo hàng Việt 
Nam như Tràng An, Hải Hà, 
Richy và các loại bánh mứt kẹo 
sản xuất trong nước chiếm đa 
số. Các sản phẩm mang thương 
hiệu Việt luôn được ưu tiên tại 
các vị trí trưng bày tốt trong 
siêu thị và được miễn phí thuê 
quầy kệ. Đến nay, trên 90% 
doanh số của siêu thị từ hàng 
sản xuất trong nước. Cùng đó, 

chúng tôi cũng thúc đẩy thu 
mua nông sản tại các vùng 
miền địa phương, đặc biệt ưu 
tiên thu mua tại vùng miền địa 
phương gần vị trí siêu thị; hỗ 
trợ nông dân và các HTX nông 
nghiệp bằng việc thực hiện 
chính sách thu mua tận vườn 
và đặt đơn hàng trực tiếp với 
các HTX, nông hộ.

Theo số liệu của Sở Công 
Thương, năm nay các DN chuẩn 
bị lượng hàng tết lớn hơn năm 
ngoái khoảng 15 - 30%. Để bảo 
đảm nguồn cung hàng hóa trên 
tất cả các kênh phân phối, bằng 
nhiều cách thức hỗ trợ, động 
viên, tại những ngành hàng có 
tính cốt lõi, Sở đã huy động nhiều 
DN chuẩn bị, dự trữ nguồn hàng 
lớn, điển hình là: Gần 26.000 tấn 
gạo, 2.750 tấn thịt heo, gần 800 
tấn thịt bò, 730 tấn thịt gà, vịt, 
gần 800 tấn thực phẩm các loại. 
Về giá, dự kiến sẽ chỉ tăng ở mức 
chấp nhận được, khoảng 8 - 15% 
so với ngày thường. 

Cùng với đó Sở Công 
Thương còn vận động các DN 
triển khai hàng loạt chương 
trình kích cầu mua sắm, khuyến 
mãi tập trung diễn ra liên tục 
từ nay đến cận tết Nguyên đán 
2023, tạo điều kiện cho đông 
đảo NTD được tiếp cận nguồn 
hàng giá hợp lý. Ở thời điểm 
hiện tại, với nhiều chính sách 
hỗ trợ của Chính phủ, đặc biệt 
là Tháng khuyến mại tập trung 
quốc gia 2022 (Vietnam Grand 
Sale 2022), hàng tết đã sẵn 
sàng, dồi dào với giá tốt, đảm 
bảo trong bối cảnh kinh tế gặp 
nhiều khó khăn, NTD nào cũng 
có thể đón một cái Tết đầm ấm. 

HẢI YẾN 

(BĐ) - Ngày 28.12, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh ký quyết 
định công nhận danh mục sản 
phẩm OCOP cấp tỉnh năm 
2022, trong đó công nhận 21 
sản phẩm hạng 4 sao của 10 cơ 
sở sản xuất; 76 sản phẩm hạng 
3 sao của 60 cơ sở sản xuất. 
Chứng nhận này có giá trị trong 
thời gian 36 tháng.

UBND t ỉnh  g iao  Sở 
NN&PTNT công bố thông tin, 
phối hợp với các địa phương 

hướng dẫn các chủ cơ sở sử 
dụng chứng nhận và in logo 
cho sản phẩm; hỗ trợ quảng bá, 
tiếp thị và mở rộng thị trường 
tiêu thụ; định kỳ tổ chức hậu 
kiểm để đánh giá chất lượng và 
duy trì được chứng nhận đúng 
quy định.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã 
có 230 sản phẩm OCOP, trong 
đó có 6 sản phẩm đạt hạng tiềm 
năng 5 sao; 35 sản phẩm đạt 
hạng 4 sao, còn lại là sản phẩm 
OCOP 3 sao.                  THU DỊU

Sáng 30.12, tại xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 
Chi cục Thủy sản phối hợp với chính quyền địa 
phương 4 xã ven đầm Trà Ổ (gồm các xã: Mỹ 
Châu, Mỹ Lợi, Mỹ Đức, Mỹ Thắng) tổ chức Hội 
nghị thành lập Ban đại diện Tổ chức cộng đồng 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ. Đây là 
bước chuẩn bị để từng bước giao quyền cho các 
cộng đồng ngư dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
theo quy định tại Điều 10 của Luật Thủy sản sửa 
đổi năm 2017. 

Tham dự hội nghị cùng với đại diện lãnh 
đạo UBND huyện, Đồn Biên phòng xã Mỹ An, 
các hội đoàn thể, có 72/240 thành viên tổ chức 
cộng đồng là các chủ hộ làm nghề khai thác, nuôi 
trồng thủy sản.

Từ năm 2007, UBND huyện Phù Mỹ đã thành 
lập Hội đồng điều hành liên xã ven đầm quản lý 
chung đầm Trà Ổ, mỗi xã có một nhóm hạt nhân 
gồm 11 - 15 người cùng tham gia điều phối, giám 
sát hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản trên 
đầm, nhưng do vướng mắc trong thẩm quyền 
xử lý vi phạm, tuần tra kiểm soát và nguồn tài 
chính để duy trì hoạt động nên vẫn chưa đạt hiệu 
quả như mong muốn. Từ thực trạng đó, Chi cục 
Thủy sản hỗ trợ thành lập Tổ chức cộng đồng 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ theo Luật 
Thủy sản sửa đổi năm 2017 và Phương án bảo 

UBND tỉnh công nhận  
97 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Hội đồng giám khảo đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định  
năm 2022.                                                                                                                                    Ảnh: T.D

Thành lập Ban đại diện Tổ chức cộng đồng bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ

Ban đại diện Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
đầm Trà Ổ ra mắt hội nghị.                                        Ảnh: ÁI TRINH

vệ - khai thác nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ để 
có giải pháp quản lý phù hợp, vừa phát triển sinh 
kế của cư dân, vừa bảo vệ môi trường, nguồn lợi 
thủy sản và phát triển hệ sinh thái thủy sinh trên 
đầm Trà Ổ. 

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất và biểu 
quyết thông qua danh sách thành viên tham gia 
Tổ chức cộng đồng (240 thành viên); thông qua 
dự thảo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi 
thủy sản tại đầm Trà Ổ; thông qua dự thảo Quy 
chế hoạt động của tổ chức cộng đồng đầm Trà 
Ổ và bầu Ban đại diện tổ chức cộng đồng bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ gồm 21 thành viên.

ÁI TRINH

Các giỏ quà tết đang là sản phẩm bán chạy nhất tại các siêu thị, tạp hóa trong tỉnh.                                                      Ảnh: HẢI YẾN 
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Trang hoàng phố đón xuân 
Quy Nhơn đang ráo riết 
“trang điểm” để phố khoác 
áo mới chào đón tết Nguyên 
đán 2023.

Tất bật chỉnh trang 
Nhiều tuyến đường thi 

công nâng cấp đến thời điểm 
này đã hoàn thành, trả lại cho 
thành phố những con đường 
thông thoáng, sạch sẽ trước tết 
Nguyên đán. Chiều tối 28.12, 
Công ty CP Quản lý sửa chữa 
đường bộ Quy Nhơn thi công 
các công đoạn cuối cùng nâng 
cấp đường tuyến Phan Đình 
Phùng, đoạn từ đường Bạch 
Đằng đến Đống Đa. Tại xã 
Nhơn Hải, gần 70 kỹ sư và 
công nhân cũng đã được đơn 
vị này huy động làm ngày 
lẫn đêm để hoàn thiện lát đá 
granite 6.000 m2 vỉa hè tuyến 
đường trục xã. 

Kỹ sư Hà Bắc Tuấn, Giám 
đốc Công ty CP Quản lý sửa 
chữa đường bộ Quy Nhơn, cho 
biết công ty hoàn tất cơ bản việc 
nâng cấp, sửa chữa 14 tuyến 
đường nội thị, chỉ chờ vài ngày 
nắng ráo là hoàn chỉnh thảm 
nhựa. Tuyến đường Phan Đình 
Phùng đến giờ cũng đã xong. 
Riêng tuyến đường Hoàng Văn 
Thụ mới triển khai cuối tháng 
12.2022, nên trước mắt thi công 
lắp đặt mới hệ thống đèn chiếu 
sáng, khắc phục hư hỏng cục bộ 
tại một số vị trí bị hư hỏng nặng 
trên tuyến.

Bên cạnh đó, đơn vị hoàn 
thành công tác duy tu, sửa 
chữa, nâng cấp đường giao 
thông, hẻm trên địa bàn thành 
phố như duy tu, trám vá ổ gà; 
thảm bê tông nhựa đường; 
sơn vạch kẻ đường, đảo giao 
thông… “Thời tiết hiện mưa 
nắng thất thường nên chúng 
tôi vừa làm, vừa “canh” trời 
để đảm bảo chất lượng công 

Đội công viên cây xanh 3 (Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn) 
chăm sóc hoa mới trồng phục vụ Tết tại Công viên biển Xuân Diệu, sáng 30.12.   Ảnh: M.H 

Gần 70 kỹ sư, công nhân được huy động để hoàn thiện lát đá granite 6.000 m2 vỉa 
hè tuyến đường trục xã Nhơn Hải.                                                                                        Ảnh: M.H

trình. Ngoài 40 kỹ sư, công 
nhân, công ty còn hợp đồng 
với đơn vị bên ngoài để đảm 
bảo cao điểm lên đến 150 kỹ 
sư, công nhân làm ngày đêm”, 
ông Tuấn nói.

Chủ tịch UBND TP Quy 
Nhơn Ngô Hoàng Nam cho 
hay, các tuyến phố lớn như 
Trần Phú (đoạn Tăng Bạt Hổ - 
Lý Thường Kiệt), Phan Đình 
Phùng (đoạn Bạch Đằng - Đống 
Đa), Lê Hồng Phong (đoạn 
Nguyễn Huệ - Tăng Bạt Hổ), 
Trần Hưng Đạo (đoạn Trần 
Cao Vân - Trần Bình Trọng) 
đang được thành phố đốc thúc 
các đơn vị thi công sớm hoàn 
thành trước Tết. Thành phố 
cũng lên kế hoạch tăng cường 
công tác thu gom, vận chuyển 
rác thải kịp thời vào những 
ngày cao điểm trước, trong 
và sau tết; san gạt xà bần, hốt 
dọn rác thải trên vỉa hè, khu 
vực công cộng; san gạt, sàn cát, 
vệ sinh sạch sẽ bãi biển Quy 
Nhơn. Đồng thời, duy tu, sửa 
chữa kịp thời các cống thoát 
nước, hố ga bị hư hỏng và nạo 
vét, xử lý ô nhiễm môi trường 
hồ, kênh mương hở, tuyến 
thoát nước.

Làm đẹp cho phố
Để khoác áo mới cho phố 

với cây xanh, cờ, hoa và đèn 
màu, 450 kỹ sư, công nhân của 
Công ty CP Công viên cây xanh 
và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn 
đang chạy đua với thời gian 
để hoàn thành việc trang trí  
thành phố. 

Đơn vị đã chuẩn bị 310 
nghìn cây hoa ngắn ngày và 
10.000 bì lá màu, hoa dài ngày 
để trưng bày tại các công viên, 
khu vực công cộng và toàn bộ 
265 mô hình tiểu cảnh. Đặc biệt, 
tập trung một số vị trí như công 
viên biển Xuân Diệu; các quảng 
trường Quy Nhơn, Nguyễn 
Tất Thành, Chiến Thắng, hoa 
viên Quang trung, các nút giao 
thông… Cùng với đó, tăng 
cường chăm sóc cây hoa dài 
ngày (bông giấy, tường vy, 
hoàng anh, bông trang…) để 
nở hoa đồng loạt dịp Tết. 

Sáng 30.12, 70 công nhân 
Đội công viên cây xanh 3 tất 
bật chăm chút công viên, cây 
xanh của địa bàn trung tâm 
thành phố. Kỹ sư Nguyễn Thị 
Bích Phượng cho hay: “Trồng 
cây, hoa trang trí cho các công 
viên, khu vực công cộng để 

phục vụ tết đã bắt đầu 1 tháng 
nay; nhưng từ giờ đến giáp tết 
Nguyên đán là cao điểm chạy 
đua trang trí đường phố, rồi tổ 
chức hội hoa xuân”. 

Các nhân viên kỹ thuật điện 
tập trung sửa chữa, bảo dưỡng, 
lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng 
đường phố, khu vực công cộng, 
nút giao thông lớn; vận hành 
1.200 điểm hoa văn đèn led 
trang trí, các cổng chào điện tử, 
3 bảng chữ trên núi; bảo dưỡng, 
sửa chữa một số công trình điện 
chiếu sáng trang trí đặc thù như 
hồ phun nước, cổng chào, bảng 
điện tử. 

Ông Đỗ Đình Phương, Chủ 
tịch HĐQT Công ty CP Công 
viên cây xanh và chiếu sáng 
đô thị Quy Nhơn cho hay, sau 
hai năm vướng dịch Covid-19 
thì năm nay phương án trang 
trí thành phố đón Tết có thêm 
nhiều điểm mới để phục vụ 
nhân dân địa phương và du 
khách vui xuân, đón Tết. Đơn 
vị tiến hành nâng cấp hệ thống 
cây xanh và chiếu sáng quảng 
trường và tượng đài Chiến 
Thắng; bổ sung cây xanh nút 
Đống Đa - Hoa Lư; làm mới các 
hạng mục trang trí đảo hồ Bàu 

Sen; chiếu sáng các nút giao 
thông ngã ba Ông Thọ và Lê 
Lợi nối dài - Lê Đức Thọ; tăng 
cường chiếu sáng trang trí dải 
cây xanh đường Nguyễn Tất 
Thành. Đáng chú ý, trang trí 
chiếu sáng dọc hai bên bờ sông 
Hà Thanh, tạo cảnh quan trang 
trí về đêm nhằm tạo tiền đề cho 
phát triển du lịch đường sông 
là thế mạnh của Quy Nhơn. 

Ông Ngô Hoàng Nam 
nhấn mạnh: Việc chỉnh trang, 
làm đẹp cảnh quan thành phố 
không chỉ phục vụ nhân dân 
vui Tết, đón xuân mà còn thể 
hiện nét đẹp văn hóa, văn 
minh, mỹ quan đô thị, thu hút 
du khách thập phương. Do vậy, 
công tác chỉnh trang hướng đến 
mục tiêu tạo điểm nhấn cảnh 
quan, nghệ thuật và không 
gian mở để người dân và du 
khách tiếp cận nhiều hơn với 
vẻ đẹp và những giá trị văn 
hóa đặc trưng ngày Tết. Thành 
phố phát động thi đua “Tuyến 
đường hoa đón Tết” giữa các 
phường, xã; tổ chức hoạt động 
“Phố Văn hóa - Nghệ thuật Lê 
Đức Thọ” phục vụ nhân dân và 
du khách…

MAI HOÀNG

(BĐ) - UBND tỉnh đã phê 
duyệt điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch xây dựng một phần của 
tiểu khu 4, Khu dân cư đầm 
Thị Nại tại Khu công nghiệp 
đô thị Nhơn Hội (phân khu 4), 
Khu kinh tế Nhơn Hội. Tổng 
diện tích điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch là 38,83 ha.

Theo đó, nội dung điều 
chỉnh cục bộ về quy mô dân số 
lên hơn 7.000 người (do thay đổi 
phương pháp tính dân số). Khu 
vực điều chỉnh thuộc khu vực 

trung tâm cửa ngõ Khu kinh tế 
Nhơn Hội, gần khu trung tâm 
khu kinh tế và khu công nghiệp 
Nhơn Hội, tập trung các hoạt 
động văn phòng, thương mại, 
dịch vụ, ở mật độ cao... Do vậy, 
việc tăng chỉ tiêu dân số nhằm 
đáp ứng nhu cầu đất ở cho 
công nhân, chuyên gia, người 
lao động đến ở và làm việc tại 
Khu công nghiệp Nhơn Hội và 
các dự án khác của khu kinh tế. 

Điều chỉnh quy mô đất xây 
dựng không ảnh hưởng lớn 

đến quy mô, diện tích theo 
quy hoạch phân khu xây dựng 
tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt 
trước đó. Cụ thể: Điều chỉnh vị 
trí khu đất trung tâm để tránh 
ảnh hưởng đến việc xây dựng 
cầu Thị Nại 2; điều chỉnh phân 
tán các công trình thuộc đất 
văn hóa, chợ, trạm y tế, trường 
mẫu giáo để đảm bảo bán kính 
phục vụ cho khu vực; chuyển 
đổi một phần đất ở thành đất 
nhà ở xã hội quy mô khoảng 
3,66 ha.                    MAI HOÀNG

(BĐ) - Ngày 27.12, UBND 
tỉnh đã có các quyết định về 
việc phê duyệt nhiệm vụ quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 Khu đô thị Bắc Bằng 
Châu và Khu dân cư - Thương 
mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng 

Châu (phường Đập Đá, TX An 
Nhơn).

Theo đó, quy hoạch Khu 
đô thị Bắc Bằng Châu có quy 
mô diện tích khoảng 10 ha. 
Khu dân cư có tính chất, chức 
năng quy hoạch là khu dân cư 

đồng bộ, hiện đại về cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 
hình thành nên khu dân cư đô 
thị dịch vụ, thương mại, dân 
cư liên vùng nhằm cụ thể hóa 
quy hoạch phân khu đã được  
phê duyệt.              MAI HOÀNG

 UBND xã Phước 
Hưng, huyện Tuy Phước 
liên kết với HTXNN Phước 
Hưng vừa hoàn tất dự án 
đầu tư hơn 60 triệu đồng, 
lắp đặt 31 trụ, pin và đèn 
năng lượng mặt trời để 
chiếu sáng vào ban đêm 
tuyến giao thông liên xã 
từ Phước Hưng (huyện Tuy 
Phước) đến xã Nhơn Hạnh 
(TX An Nhơn, ảnh).  

                         XUÂN THỨC

Điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư đầm Thị Nại

Quy hoạch 2 khu dân cư, thương mại tại TX An Nhơn

 HĐND tỉnh đã thông 
qua nghị quyết đặt tên 
16 tuyến đường và 1 công 
trình công cộng trên địa 
bàn thị trấn An Lão (huyện 
An Lão). Cụ thể, đặt tên 
Quảng trường 7 tháng 2 
cho khu vực không gian 
hoạt động công cộng bao 
gồm các công trình: Nhà 
văn hóa sinh hoạt cộng 
đồng, Bia di tích Đài Tiếng 
nói Nam Bộ, Tượng đài 
Chiến Thắng An Lão. Đặt 
tên cho 16 tuyến đường 
tại thị trấn An Lão, gồm: 
Nguyễn Nhạc, Vũ Bảo, Võ 
Giữ, Nguyễn Lữ, Quang 
Trung, Xuân Diệu, Hàn Mặc 
Tử, Đinh Xuân Ba, Mai Xuân 
Thưởng, Bùi Thị Xuân, Văn 
Công Hựu, Trần Quang 
Diệu, Đào Tấn, Ngô Mây, 
Tăng Bạt Hổ, Đinh Ruối. 

                     HOÀNG ANH
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Chung tay lo Tết 
cho người nghèo

Những suất quà nghĩa tình
Sáng sớm 24.12, hội trường 

xã Hoài Sơn (TX Hoài Nhơn) 
nhộn nhịp, đông đúc hơn hẳn. 
Tại đây, Tỉnh đoàn và BVĐK 
Thu Phúc phối hợp tổ chức 
chương trình Xuân tình nguyện 
năm 2023. Các đơn vị đã trao 
100 suất quà tết (bánh kẹo, mứt, 
nhu yếu phẩm) cho các gia đình 
chính sách, người nghèo và học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
Các y, bác sĩ của BVĐK Thu 
Phúc còn khám bệnh, tư vấn 
sức khỏe và cấp phát thuốc 
miễn phí cho người dân. 

Bà Nguyễn Thị Dân (SN 
1950, ở thôn An Hội Bắc) chia 
sẻ: “Năm nay mất mùa, giá cả 
nông sản lại thấp, trong khi còn 
chưa đầy 1 tháng nữa là đến 
Tết, trong nhà lại thiếu thốn, 
nợ nần; nay được nhận quà tết 
sớm, tôi rất vui”.

Theo bác sĩ Tạ Đình Chánh, 
Phó Giám đốc BVĐK Thu Phúc, 
những phần quà tết được trao 
kịp thời cho các hộ nghèo đã 
phần nào giúp họ có điều kiện 
đón năm mới ấm áp hơn. Đây 
cũng là hành động thể hiện sự 
quan tâm, động viên kịp thời 
của đơn vị đối với người nghèo, 
giúp họ tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Cùng với các hoạt động cấp 
tỉnh, đây cũng là thời điểm các 
cơ sở Đoàn, Hội trong toàn tỉnh 

Đã thành truyền thống, cứ 
mỗi độ Tết đến Xuân về, các 
cấp cơ sở Đoàn trong tỉnh 
đều chủ động phối hợp, huy 
động sự ủng hộ của các đơn 
vị, nhà hảo tâm để tổ chức 
các hoạt động thiết thực, ý 
nghĩa nhằm chăm lo Tết cho 
người nghèo.

Lãnh đạo BVĐK Thu Phúc và địa phương trao quà tết cho người nghèo, học sinh tại xã Hoài Sơn (TX Hoài Nhơn).               Ảnh: C.H

tổ chức các hoạt động chăm lo 
Tết cho người nghèo và thanh 
thiếu nhi tại nhiều địa phương. 
Điển hình, Đoàn Công ty CP 
Cảng Quy Nhơn phối hợp với 
các đơn vị đã trao 30 suất quà 
tết cho các gia đình, 2 xe đạp cho 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
và tặng hơn 300 suất quà cho các 
em học sinh tham gia đổi phế 
liệu lấy đồ dùng học tập, trao 
tặng 1 ngôi nhà Kế hoạch nhỏ 
tại xã An Tân (huyện An Lão). 

Ngày 29.12, Thị đoàn An 
Nhơn phối hợp với Đoàn 
Trường CĐ Y tế Bình Định, 
CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh trao 
20 suất quà tết cho các gia đình 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
và tư vấn sức khỏe, phát thuốc 
miễn phí cho gần 100 người dân 
tại phường Đập Đá, với tổng trị 
giá 20 triệu đồng.

Thêm những ngôi nhà mới
Tiết trời những ngày cuối 

năm se lạnh, nhưng với gia 
đình CCB Đỗ Ngọc Cương 
(SN 1951, ở phường Hoài 
Thanh Tây, TX Hoài Nhơn), 
đây lại là khoảng thời gian ấm 
áp nhất. Trong ngôi nhà Nhân 

ái mới vừa được sửa chữa và 
trao tặng, niềm vui thật sự quá 
lớn đối với gia đình ông. 

Theo ông Cương, căn nhà 
cũ của gia đình xây dựng đã 
lâu nên tường nhà bị bong tróc 
xuống cấp; mùa mưa bão, vợ 
chồng ông phải lục đục mang 
xô chậu hứng nước mưa dột 
khắp nhà. Mệt mỏi và bất tiện 
là thế nhưng mãi chẳng có tiền 
để sửa, bởi nhà vốn nghèo, ít 
đất sản xuất, trong khi đó vợ 
và con thường xuyên đau ốm.

Trước hoàn cảnh khó khăn 
của gia đình ông Cương, Tỉnh 
đoàn và Thị đoàn Hoài Nhơn 
hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa 
chữa, tu bổ lại căn nhà; ĐVTN 
phường Hoài Thanh Tây đóng 
góp ngày công sửa chữa. “Tôi 
thực sự cảm ơn các cháu ĐVTN 
đã giúp đỡ cho gia đình; năm 
nay đón Tết trong ngôi nhà 
mới, không mua sắm gì đã cũng 
thấy vui rồi. Bây giờ, gia đình 
tôi yên tâm hơn, không sợ mưa 
nắng nữa”, ông Cương chia sẻ.

Năm nay, gia đình anh 
Đinh Lay (SN 1989, ở xã Vĩnh 
An, huyện Tây Sơn) cũng 
được đón Tết trong căn nhà  

Nhân ái. Gia đình anh thuộc 
diện hộ nghèo, từ ngày cưới, 
vợ chồng anh phải sống trong 
căn nhà mái tranh, vách nứa. 
Cuộc sống càng khó khăn hơn 
khi vợ anh sinh con, trong khi 
thu nhập từ việc làm thuê của 
anh luôn bấp bênh. Ước mơ về 
một mái ấm đã trở thành hiện 
thực khi được Đoàn Khối các 
cơ quan tỉnh và Chi đoàn Sở 
Xây dựng hỗ trợ 50 triệu đồng 
để xây dựng.

Theo Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thành 
Trung, trong năm 2022, các cơ 
sở Đoàn và Đoàn trực thuộc 
tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa 
chữa 27 ngôi nhà Nhân ái, nhà 
Khăn quàng đỏ với số tiền gần 
1,4 tỷ đồng, góp phần giúp cho 
nhiều hoàn cảnh khó khăn có 
chỗ ở ổn định, an cư lạc nghiệp.

“Tuổi trẻ trong toàn tỉnh 
đang hướng về người nghèo, 
gia đình chính sách, các em nhỏ, 
mong góp một phần sức trẻ giúp 
bà con đón Tết, vui xuân ấm áp 
và bình an. Từ đó, khẳng định 
vai trò của tổ chức Đoàn trong 
việc tham gia bảo đảm an sinh 
xã hội”.                   CHƯƠNG HIẾU

Xã Cát Lâm (huyện Phù Cát) 
có địa hình bán sơn địa, nhiều 
khu vực dân cư thưa thớt. Trên 
địa bàn có 2 tuyến tỉnh lộ và 
nhiều đường liên xã, tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ phức tạp về 
ANTT và ATGT vào ban đêm. 
Từ thực tế đó, Xã đoàn Cát Lâm 
đã xây dựng chương trình công 
tác với nhiều phần việc cụ thể, 
phù hợp với tình hình thực tế 
ở địa phương; nổi bật là phong 
trào “Thắp sáng đường quê”. 

Theo Bí thư Xã đoàn Cát 
Lâm Phan Thanh Tín, ban đầu 
khi mới triển khai phong trào 
gặp nhiều khó khăn. Xã đoàn 
phối hợp kiên trì thuyết phục 
người dân; nêu lợi ích mang lại 
của việc thắp sáng điện đường; 
đồng thời, vận động những hộ 
có điều kiện đóng góp thêm 
để bù cho những hộ khó khăn. 
Sau khi đã xây dựng được hệ 
thống điện chiếu sáng trên  

Đoàn xã Cát Lâm chung tay thắp sáng đường quê

Thanh niên xã Cát Lâm tham gia lắp đặt điện đường.                                                   Ảnh: T.G

1 tuyến đường hay tại 1 thôn, 
xóm sẽ tạo được sức lan tỏa, 
công tác vận động càng về sau 
càng thuận lợi hơn.

Với cách làm đó, từ đầu 
năm 2022 đến nay, Xã đoàn 
đã lắp đặt hệ thống điện chiếu 
sáng trên 3 tuyến đường giao 

thông nông thôn, với tổng 
chiều dài 4,7 km, kinh phí 
hơn 105 triệu đồng. Trong đó, 
vận động con em địa phương 
làm ăn thành đạt ở xa hỗ trợ 
25 triệu đồng, các hộ dân 
sống dọc các tuyến đường 
góp tiền lắp đặt hệ thống điện  

(300 nghìn đồng/hộ) và trả 
tiền điện hằng tháng (20.000 
đồng/hộ/tháng). Đoàn viên 
trong xã và Chi đoàn Điện lực 
Phù Cát (đơn vị kết nghĩa) góp 
công lắp đặt. 

Ngoài ra, Đoàn xã còn lựa 
chọn những loại bóng điện led 
có vỏ bảo vệ và cán để lắp đặt 
nhằm tăng độ bền, sáng, thẩm 
mỹ và tiết kiệm điện năng; 
những khu vực xa khu dân 
cư thì lắp bóng năng lượng 
mặt trời. Mỗi tuyến đường 
vận động một người có uy tín 
phụ trách việc tắt, mở điện 
hằng ngày và thu tiền điện 
hằng tháng. 

Ông Đỗ Ngọc Tân, người 
dân ở xóm Hiệp Ba Đông (thôn 
Đại Khoang), cho biết: “Từ khi 
lắp đặt hệ thống điện chiếu 
sáng trên đường, bà con chúng 
tôi đi lại thuận tiện hơn, trẻ 
em đi học về tối cũng dễ dàng, 

nhất là vào mùa mưa; ANTT 
cũng đảm bảo hơn trước 
rất nhiều. Không những thế 
mà khung cảnh ở nông thôn 
cũng sáng sủa hơn rất nhiều. 
Tối đến, người lớn và trẻ em 
thường tập trung nói chuyện, 
vui đùa, tình làng nghĩa xóm 
cũng được thắt chặt”.

Với sự chung sức của tuổi 
trẻ, nhiều tuyến đường nông 
thôn ở xã Cát Lâm được thắp 
sáng vào ban đêm, nhiều 
“điểm đen” về TNGT dần 
được xóa bỏ. Khu vực cầu 
Suối Vối (thôn Long Định) ở xa 
khu dân cư, trước đây thường 
xuyên xảy ra TNGT vào ban 
đêm; từ khi Xã đoàn lắp đặt  
5 bóng điện năng lượng mặt 
trời trên chiều dài khoảng  
200 m, tai nạn giảm hẳn, người 
dân và học sinh đều tự tin mỗi 
khi đi qua khu vực này.

TRƯỜNG GIANG

Ngày hội Sinh viên 
khỏe cấp tỉnh 
năm 2022

(BĐ) - Chào mừng kỷ niệm 
73 năm Ngày truyền thống học 
sinh, sinh viên và Hội Sinh viên 
Việt Nam (9.1.1950 - 9.1.2023), 
ngày 30.12, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội 
Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ 
chức lễ khai mạc Ngày hội Sinh 
viên khỏe cấp tỉnh năm 2022. 

Tham gia ngày hội có hơn 
200 VĐV là đoàn viên, sinh 
viên đến từ các Trường ĐH 
Quy Nhơn, CĐ Y tế Bình Định, 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn, CĐ Cơ điện, Xây dựng 
và Nông lâm Trung bộ. Các 
VĐV đã tranh tài các môn: Kéo 
co; nhảy bao bố tiếp sức; chạy  
100 m nam, 100 m nữ; chạy 
1.500 m nam, 800 m nữ; bóng đá.

Kết quả, Ban tổ chức đã 
trao tặng 7 giải nhất, 7 giải 
nhì, 7 giải ba và 3 giải khuyến 
khích cho các VĐV tham gia 
các nội dung.

Ngày hội là hoạt động ý 
nghĩa nhằm đẩy mạnh các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
TDTT trong học sinh, sinh 
viên, tạo sân chơi lành mạnh, 
bổ ích và tạo môi trường cho 
các sinh viên trong tỉnh gặp 
gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm trong học tập và hoạt 
động Đoàn, Hội; góp phần 
tăng cường các hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục, vận 
động học sinh, sinh viên thi 
đua học tập, rèn luyện.

TRIỀU CHÂU

Ban tổ chức trao tặng các giải nội dung 
thi nhảy bao bố tiếp sức cho VĐV tham 
gia ngày hội.                                          Ảnh: T.C 
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Bình Định

Một sự nhịn, chín sự lành

Quang cảnh phiên tòa.                                 Ảnh: K.A

Vốn là họ hàng, lại ở cùng 
thôn, thế nhưng, chỉ vì chút 
mâu thuẫn nhỏ mà họ sẵn sàng 
chửi bới rồi đánh nhau; để rồi 
người mang thương tích suốt 
đời, người phải vướng vòng 
lao lý.

Không khí phiên tòa xét 
xử anh em bị cáo Trương Văn 
Hùng (SN 1972; phạm tội giết 
người) và Trương Văn Chín 
(SN 1979, cùng ở huyện Phù 
Cát; phạm tội cố ý gây thương 
tích) mới đây để lại bài học 
về cách hành xử, giao tiếp  
hằng ngày.

Nguồn cơn của sự việc bắt 
đầu vào khoảng 17 giờ ngày 
29.3, Hùng đi từ nhà đến khu 
vực trước chùa Khánh Sơn 
(cách nhà khoảng 80 m về 
hướng Đông) thì phát hiện bà 
P.T.A. (SN 1973, ở cùng thôn) 
đang sử dụng máy quạt cắm 
vào ổ điện của Hùng để giê lúa 
mà không nói cho Hùng biết. 
Thấy vậy, Hùng đến rút dây 
điện máy quạt ra và hai bên 
xảy ra cãi vã, sau đó Hùng bỏ 
về nhà. 

Chuyện tưởng vậy là xong, 
nhưng sau đó khoảng 20 phút, 
Chín nghe người trong thôn 
nói anh ruột vừa cãi nhau với 
vợ chồng bà A., nên đến gặp vợ 
chồng bà A.. Hai bên xảy ra cãi 
vã, xô xát. 

Đỉnh điểm, Chín dùng một 
ống kim loại tròn dài đánh 
trúng vào gò má phải của 
chồng bà A., gây thương tích 
với tỷ lệ 2%. Cùng lúc này, 
Hùng nghe ồn ào nên đến xem 
thì thấy vợ chồng, con cái bà A. 
đang vây đánh em trai mình. 
Hùng lấy 1 tay quay máy cày 
bằng sắt chạy đến yêu cầu thả 
Chín ra, nhưng lại bị con trai 
bà A. ném gạch văng mảnh 
trúng chân. Hùng càng bực 

tức, xông vào đánh trúng đỉnh 
đầu chồng bà A., gây thương 
tích 31%. Thấy chồng bị đánh, 
bà A. cầm chổi xông vào đánh, 
Hùng quay lại dùng tay quay 
máy cày đánh mạnh vào vùng 
đỉnh trán bên trái đầu bà A., 
gây thương tích 45%.

Trình bày trước hội đồng 
xét xử, bị cáo Hùng trải lòng, 
bản thân đã trải qua những 
ngày tháng tồi tệ, việc bị cáo 
dùng tay quay máy cày đánh 
vợ chồng bà A. cũng chỉ xuất 
phát từ sự nóng ruột vì thấy 
em trai mình bị đánh. 

“Cũng bởi lúc đó tôi bực 
tức nên không ý thức được 
hành vi của mình. Giá như 
hôm đó tôi bình tĩnh hơn, thay 
vì hùa vào, tôi can ngăn, hô 
hoán thì có lẽ phiên tòa hôm 
nay đã không xảy ra. Bởi từ 
đầu tôi cũng đã bỏ về để sự 
việc không đi quá xa, vậy mà… 
Ngẫm lại mới thấy mình thật 
sai, không những hại bản thân 
mà còn làm liên lụy đến người 
thân, làm khổ vợ con”, Hùng 

chua chát nói. 
Chín cũng thừa nhận do sự 

hung hăng của bản thân mà 
đẩy sự việc đi quá xa; thương 
anh trai nhưng lại hại anh. 
Trong suốt quá trình xét hỏi và 
tranh tụng, 2 bị cáo thành khẩn 
khai nhận mọi hành vi phạm 
tội, hối hận về hành động của 
mình và chủ động nhận bồi 
thường tổn thất cho bị hại. 

Theo đại diện viện kiểm sát 
giữ quyền công tố tại tòa, hành 
vi của Hùng đã phạm vào tội 
“giết người” với tình tiết “giết 
2 người trở lên”; hành vi của 
Chín đã phạm vào tội “cố ý 
gây thương tích” với tình tiết 
“dùng hung khí nguy hiểm”. 
Việc vợ chồng bà A. không chết 
là do được đưa đi cấp cứu kịp 
thời và ngoài ý muốn của bị 
cáo. Tuy nhiên, các bị hại và gia 
đình bị hại cũng có một phần 
lỗi là vây đánh Chín trước, nên 
gây ức chế cho Hùng. 

Phiên tòa, hội đồng xét xử 
đã dành phần lớn thời gian để 
truy xét từng hành vi và động 

cơ phạm tội. Trong cuộc sống 
muôn màu muôn vẻ, không ai 
không tránh khỏi những xích 
mích, va chạm. Nhưng, bạo lực 
chưa bao giờ là lựa chọn đúng 
đắn. Trong vụ án này, ngoài 
hành động sai trái của 2 bị cáo, 
bị hại cũng có phần lỗi khi đã 
có thái độ và lời nói đẩy sự việc 
thêm căng thẳng. 

“Đành rằng 2 bị cáo đã sai 
khi xâm hại sức khỏe người 
khác, song nếu ngay từ đầu, bị 
hại cư xử hài hòa, bình tĩnh thì 
việc nhỏ đã được giải quyết êm 
xuôi, nhẹ nhàng. Qua sự việc 
này, tòa cũng mong bị hại tự 
nhìn nhận lại mọi việc và thái 
độ trong cư xử của mình”, chủ 
tọa nhắc nhở. 

Mức án 8 tháng tù giam đối 
với bị cáo Hùng và 6 tháng tù 
treo đối với bị cáo Chín chính 
là bài học nhãn tiền cho những 
ai thích giải quyết mâu thuẫn, 
xung đột bằng bạo lực. Ai cũng 
cần răn mình, rằng “một sự 
nhịn, chín sự lành”! 

KIỀU ANH

Kiểm tra công 
tác đảm bảo 
ATGT trên QL 19 
và QL 1

(BĐ) - Nhằm đảm bảo 
trật tự ATGT trong dịp tết 
dương lịch, tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023 và Lễ hội xuân 
2023, ngày 29 và 30.12, Ban 
ATGT tỉnh chủ trì kiểm tra 
thực tế việc khắc phục bất cập 
hạ tầng giao thông trên tuyến 
QL 19 và QL 1 đoạn qua địa 
bàn tỉnh, 

Qua kiểm tra thực tế và 
làm việc với từng đơn vị quản 
lý, khai thác (gồm Công ty 
TNHH 36.71, Công ty CP 
BOT Bắc Bình Định, Công 
ty TNHH đầu tư BOT Bình 
Định và Ban Quản lý dự án 2), 
Ban ATGT tỉnh đánh giá cao 
việc các đơn vị đang dồn lực 
thi công, duy tu, khắc phục 
các bất cập hạ tầng. Đồng 
thời, đề nghị các đơn vị tiếp 
tục khẩn trương khắc phục 
các bất cập về hạ tầng giao 
thông, trong đó yêu cầu các 
nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 
thi công các đoạn hư hỏng 
trên tuyến, thường xuyên rà 
soát để kịp thời khắc phục các 
dấu hiệu hư hỏng trên mặt 
đường, khơi thông cống rãnh, 
phát quang để đảm bảo ATGT 
trên toàn tuyến. Nghiêm túc 
thực hiện cắt mép miếng vá ổ 
gà vuông vắn; sử dụng máy 
cào bóc các vị trí vá diện  
tích lớn. 

Các đơn vị đang quản lý 
và khai thác tuyến QL 1 và 
QL19 cho biết đang tranh thủ 
thời tiết thuận lợi tăng khối 
lượng và thời gian làm việc 
trên công trường, đảm bảo 
êm thuận và giao thông thuận 
lợi trước tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023.                    N.LINH

15 năm tù cho kẻ giết người và giao cấu 
với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

(BĐ) - TAND tỉnh vừa mở phiên tòa 
hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị 
cáo Ngô Công Niên (SN 1989, ở huyện 
Hoài Ân) 12 năm tù giam về tội “giết 
người” và 3 năm tù giam về tội “giao cấu 
với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ 30 phút 
ngày 18.11.2021, tại thôn Vĩnh Đức (xã 
Ân Tín, huyện Hoài Ân), do ghen tuông, 
Niên đã dùng dao chém 2 nhát liên tiếp 
trúng vào vùng cổ, mặt của C.T.K. (SN 
1988, ở cùng địa phương, có quan hệ 

tình cảm với Niên), làm K. ngã gục 
xuống đường bất tỉnh. Hậu quả, K. bị 
thương tích tỷ lệ 38%. 

Ngoài ra, trong quá trình xác minh 
lý lịch bị can, cơ quan chức năng phát 
hiện Niên còn nhiều lần thực hiện hành 
vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 
dưới 16 tuổi. Cụ thể, đầu năm 2017, 
Niên có quan hệ tình cảm với D.T.H. 
(SN 2002, ở huyện Tuy Phước) và đã 5 
lần thực hiện hành vi giao cấu.

Q.THÀNH

Nhạc công bán ma túy
Ngày 30.12, CA TP Quy Nhơn 

cho biết đã khởi tố Nguyễn Lê Trọng 
(SN 2001, ở xã Phước An, huyện Tuy 
Phước) về hành vi mua bán trái phép 
chất ma túy.

Trước đó, trên đường tuần tra, lực 
lượng CA phát hiện Trọng điều khiển xe 
máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng lại 
kiểm tra, phát hiện trong người Trọng 
có 4 gói ny lông chứa ma túy. Kiểm tra 
nơi ở trọ của Trọng tại chung cư Simona 
(phường Ngô Mây), tổ công tác thu giữ 
thêm cân điện tử, Trọng khai dùng để 
cân ma túy bán cho người nghiện.

Theo điều tra của CA TP Quy Nhơn, 
Trọng làm nhạc công ở các quán bar 
trên địa bàn TP Quy Nhơn. Tại đây, 
Trọng có quen với một đối tượng bán 
ma túy nên xin số điện thoại làm quen. 
Quá trình chơi nhạc, Trọng thấy có 
nhiều đối tượng nghiện đến quán bar 
sử dụng ma túy nên liên hệ bán. Sau khi 
mua ma túy, Trọng mang về chung cư 
nơi mình thuê trọ phân nhỏ và bán lại 
cho người nghiện. 

CA TP Quy Nhơn đang điều tra, mở 
rộng vụ án.                                   

T.LONG

Tạm giữ hình sự đối tượng giết người
CA TX Hoài Nhơn đã tạm giữ hình 

sự Nguyễn Văn Thống (SN 1972, ở xã 
Hoài Hải, TX Hoài Nhơn) vì có hành 
vi giết người. Nạn nhân là bà La Thị 
Trang (SN 1964, ở cùng địa phương, là 
chị vợ của Thống).

Theo điều tra ban đầu của CA  
TX Hoài Nhơn, năm 2005, Thống (quê 
ở Bình Thuận) kết hôn với em gái bà 
Trang, về quê vợ sinh sống. Giữa Thống 
và bà Trang đã có mâu thuẫn từ rất lâu. 

Theo lời khai của đối tượng, trong 
thời gian ở quê vợ, Thống liên tục bị bà 

Trang coi thường, chửi bới là ăn bám. 
Mới đây nhất, trong ngày chạp mả 
(26.12), bà Trang tiếp tục chửi bới nên 
Thống rất bức xúc. Ngày 29.12, trong 
lúc đang phát rẫy, Thống nảy ý định trả 
thù bà Trang nên đi mua một con dao, 
đến nhà bà Trang. Tại đây, bà Trang lấy 
một khúc cây, từ nhà xông ra đánh vào 
người Thống. Khi phát hiện đối tượng 
rút dao, bà Trang quay người bỏ chạy 
vạ̀ vấp ngã, bị Thống đâm liên tiếp 4 
nhát. Nạn nhân đang được cấp cứu tại 
BVĐK tỉnh.                                  N.GIANG

TIN VẮN
 Từ ngày 26 - 29.12, UBND xã 

Phước Hiệp (huyện Tuy Phước) tổ chức 
đợt ra quân lập lại trật tự xây dựng trên 
các tuyến đường chính của xã, với tổng 
chiều dài 12 km. Đồng thời, UBND xã 
thành lập đoàn tiến hành cưỡng chế 10 
trường hợp lấn chiếm đất xây nhà trái 
phép ở thôn Luật Chánh và thôn Tuân Lễ. 

XUÂN VINH
 Chiều 27.12, tại nhà Nguyễn Thanh 

Nhất (SN 1992, ở phường Hoài Thanh), CA 
TX Hoài Nhơn kiểm tra hành chính, phát 
hiện 1 cuốn sổ ghi số đề. Qua kiểm tra, 
xác định trong ngày 27.12, Nhất ghi lô đề 

cho Đỗ Thanh Hà (SN 1993, ở cùng địa 
phương) với tổng số 22,4 triệu đồng. 
 Tối 28.12, CA TP Quy Nhơn phối 

hợp với Phòng CSGT (CA tỉnh) dừng 
kiểm tra, phát hiện ô tô biển kiểm soát 
29KT-004.43 do Trịnh Đình Thức (SN 
1982, ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 
Bình) điều khiển, đang vận chuyển hàng 
hóa không có hóa đơn chứng từ, gồm 
377 điếu thuốc lá xì gà các loại; 100 đôi 
giày nữ hiệu Meibaiyi; 9 túi xách các 
loại; 139 đồ chơi trẻ em các loại. Tổng 
giá trị tài sản hàng hóa tạm giữ khoảng 
100 triệu đồng. T.LONG
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Bình Định

Thông qua mức thuế bảo vệ môi trường 
với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2023

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tại phiên họp chiều tối 30.12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Chiều tối 30.12, tại Nhà Quốc hội, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp xem 
xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về 
mức thuế bảo vệ môi trường đối với 
xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong 
năm 2023.

Sau khi xem xét tờ trình của Chính 
phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài 
chính, Ngân sách và thảo luận, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự 
cần thiết phải tiếp tục giảm thuế bảo 
vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ 
nhờn trong năm 2023 để tiếp tục góp 
phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt 
động sản xuất kinh doanh của DN và 
đời sống sinh hoạt của người dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất 
trí việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi 
trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo 
phương án của Ủy ban Tài chính, Ngân 
sách đề nghị. Mức thuế được áp dụng từ 
ngày 1.1.2023 đến hết ngày 31.12.2023. 
Mức thuế bảo vệ môi trường đối với 
xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1.1.2024 
thực hiện theo quy định tại Nghị 
quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 
26.9.2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Để bảo đảm không tăng giá xăng 
dầu trong dịp Tết, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính, 
Ngân sách chủ trì phối hợp với Ủy ban 
Pháp luật và Bộ Tài chính khẩn trương 
soạn thảo nghị quyết để trình Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội báo cáo Chủ 
tịch Quốc hội ký chứng thực trong  
ngày 31.12.2022, có hiệu lực thi hành 
từ ngày 1.1.2023.

Theo dự thảo nghị quyết về mức 
thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, 

dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 
2023, xăng (trừ ethanol) có mức thuế 
2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay có mức 
thuế 1.000 đồng/lít; dầu diesel có mức 
thuế 1.000 đồng/lít; dầu hỏa có mức 
thuế 600 đồng/lít; dầu mazut có mức 
thuế 1.000 đồng/lít; dầu nhờn có mức 
thuế 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn có mức 
thuế 1.000 đồng/kg.

(Theo QĐND)

Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng họp 
bất thường, xem xét 
và cho ý kiến về 
công tác cán bộ

Ngày 30.12, tại Trụ sở Trung ương 
Đảng, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII đã họp phiên bất 
thường để xem xét và cho ý kiến về 
công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đã quyết định những nội dung, cụ thể 
như sau:

1. Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng biểu quyết, thống nhất để các 
đồng chí sau thôi giữ chức vụ:

- Đồng chí Phạm Bình Minh thôi giữ 
chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên 
Trung ương Đảng khóa XIII.

- Đồng chí Vũ Đức Đam thôi giữ 
chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng 
khóa XIII.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị 
quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV 
phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng 
Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo 
quy định.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra 
khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Đình 
Thành - nguyên Ủy viên Trung ương 
Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên 
Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

(Theo TTXVN/Vietnam+) Quy định mới về tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, 
phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực từ năm 2023

Nghị quyết số 69/2022/QH15 của 
Quốc hội ban hành nhiều quy định 
mới về tiền lương, lương hưu, phụ 
cấp ưu đãi nghề, trợ cấp BHXH có 
hiệu lực trong năm 2023.

Nghị quyết nêu rõ, chưa thực 
hiện cải cách tổng thể chính sách tiền 
lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW 
ngày 21.5.2018 của Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XII trong năm 2023.

Từ ngày 1.7.2023 thực hiện tăng 
lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên 
chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng;

Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp 
BHXH cho đối tượng do ngân sách 
nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối 

200 cán bộ trẻ dưới 45 tuổi sẽ được 
bồi dưỡng ở nước ngoài

Ngày 28.12, Phó Thủ tướng Phạm Bình 
Minh ký phê duyệt đề án bồi dưỡng nâng 
cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức 
lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, 
quản lý là nữ của chính quyền địa phương 
ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2025.

Cán bộ được cử đi bồi dưỡng nước 
ngoài phải dưới 45 tuổi, có năng lực nổi 
trội, chiều hướng phát triển, giữ chức 
danh Phó đoàn ĐBQH, Phó chủ tịch 
HĐND hoặc Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh; 
được quy hoạch chức danh Phó chủ tịch 
HĐND hoặc UBND... Phó đoàn ĐBQH, 
Phó chủ tịch HĐND hoặc UBND là nữ còn 
đủ tuổi công tác hết nhiệm kỳ 2025 - 2030 
nằm trong diện này.

Giai đoạn 2023 - 2025, toàn quốc sẽ 
có 180 - 200 cán bộ được bồi dưỡng nước 
ngoài. Mỗi năm có 4 khóa bồi dưỡng, mỗi 
khóa 15 - 17 người. Thời gian bồi dưỡng 
khoảng 2 tuần, ưu tiên Nhật Bản, Pháp và 

một số nước tiên tiến.
Đề án được lập nhằm nâng cao năng 

lực hoạch định chính sách, kỹ năng lãnh 
đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành cho đội 
ngũ cán bộ, công chức trẻ và nữ, góp phần 
phát triển đất nước. Cán bộ đi bồi dưỡng 
nước ngoài được kỳ vọng có chuyển biến 
lớn trong nhận thức, cách quản lý, tư duy 
mới; mở rộng tầm nhìn; học hỏi, tiếp thu 
kinh nghiệm và phương pháp làm việc 
hiệu quả; xây dựng nền công vụ chuyên 
nghiệp, năng động, thực tài.

Hồi tháng 7, Bộ Chính trị nêu mục tiêu 
từ nay đến 2025 mỗi năm cử khoảng 400 
cán bộ đi nước ngoài bồi dưỡng, trong đó 
trung hạn 40 người, ngắn hạn 250, ngoại 
ngữ 120. Giai đoạn 2026 - 2030, mỗi năm 
toàn quốc cử khoảng 500 cán bộ ra nước 
ngoài bồi dưỡng, trong đó trung hạn 50 
người, ngắn hạn 300, ngoại ngữ 150.

(Theo VnE)

Xếp hạng 5 di tích 
quốc gia đặc biệt

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký 
Quyết định số 1649/QĐ-TTg xếp hạng 
di tích quốc gia đặc biệt (đợt 13) đối 
với 5 di tích.

Cụ thể, 5 di tích được xếp hạng di 
tích quốc gia đặc biệt đợt này gồm:

1. Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá 
(TX An Khê, tỉnh Gia Lai).

2. Di tích khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh 
(TX Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

3. Di tích kiến trúc nghệ thuật Cụm 
đình Hương Canh (huyện Bình Xuyên, 
tỉnh Vĩnh Phúc).

4. Di tích lịch sử Đền thờ Vua 
Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn, tỉnh  
Nghệ An).

5. Di tích lịch sử Địa điểm Chiến 
thắng Ấp Bắc (TX Cai Lậy,  t ỉnh  
Tiền Giang).

Khu vực bảo vệ di tích được xác định 
theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo 
vệ di tích trong hồ sơ.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ 
VH-TT&DL, Chủ tịch UBND các cấp nơi 
có di tích được xếp hạng trong phạm vi 
nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực 
hiện việc quản lý nhà nước đối với di 
tích theo quy định của pháp luật về di 
sản văn hóa.

(Theo Báo Văn hóa)

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 31.12.2022
I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay 

đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, 
đêm có mưa rào nhẹ rải rác. Gió Đông 
Bắc cấp 3 - 4, ven biển có lúc cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây 
thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc 
nắng, đêm có mưa rào nhẹ. Gió Đông 
Bắc cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.

III- Thời tiết vùng biển Bình 
Định: Nhiều mây, có mưa rào và giông 
rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm 
xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Đông 
Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động 
mạnh. Sóng cao 3 - 5 m.

(Nguồn: Đài KTTV Bình Định)

Ảnh minh họa

với người nghỉ hưu trước năm 1995 
có mức hưởng thấp;

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có 
công bảo đảm không thấp hơn mức 
chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị 
và tăng 20,8% chi các chính sách an 
sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Từ ngày 1.1.2023, thực hiện điều 
chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối 
với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ 
sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 
30.12.2021 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện cơ chế 
tài chính, thu nhập đặc thù đối với 
các cơ quan, đơn vị đang thực hiện 
các cơ chế tài chính, thu nhập đặc 
thù ở trung ương được cấp có thẩm 

quyền quy định đối với một số cơ 
quan, đơn vị hành chính nhà nước 
cho tới khi thực hiện cải cách tổng 
thể chính sách tiền lương theo Nghị 
quyết số 27-NQ/TW.

 (Theo Tiền Phong)

Di tích lịch sử Đền thờ Vua Mai Hắc Đế.
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Bình Định

THÔNG BÁO
Tổ chức chợ hoa xuân năm 2023

Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tổ 
chức chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại đường Nguyễn Tất 
Thành và đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn.

Kính mời khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá lô bán hoa.
Đăng ký: Từ ngày 3.1.2023 đến hết 17 giờ, ngày 5.1.2023.
Tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 8 giờ, ngày 8.1.2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: 
PHÒNG KẾ HOẠCH - VẬT TƯ CÔNG TY 

Địa chỉ: Số 294 Phan Bội Châu - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
                                         Điện thoại: 0256.3820894    

Tài sản đấu giá: Cho thuê diện tích bán hàng tại các ki ốt chợ Phú Đa, 
thôn Tân Dân, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định; cụ thể như sau: 

- Lô ki ốt: 4 lô (đính kèm bảng chi tiết và sơ đồ bố trí sắp xếp lô).
- Chu kỳ cho thuê: 10 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.  
Diện tích: 24 m2/lô; Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng/lô; Tiền đặt trước: 

28.000.000 đồng/lô; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô; Bước giá: 
10.080.000 đồng/lô.  

Người có tài sản đấu giá: UBND xã Nhơn An.
Địa chỉ: Thôn Tân Dương, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: 
- Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 15 giờ 30 phút ngày 13.1.2023. 
- Tại Trụ sở UBND xã Nhơn An: Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 13.1.2023.
 Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày 

làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, 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: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 16.1.2023 
tại Trụ sở UBND xã Nhơn An. 

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô ki ốt.
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.
- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ của 

một lô ki ốt 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 

  

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI
 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Xuân Trường 

và bà Trần Thị Thanh Trang; theo Thông báo số: 13231/CNVPĐKĐĐ ngày 
23.12.2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX Hoài Nhơn

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX Hoài Nhơn nhận hồ sơ đề nghị 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Xuân Trường và bà 
Trần Thị Thanh Trang do nhận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất 
của hộ ông Lê Quang Minh và bà Nguyễn Thị Chín, địa chỉ thường trú khu 
phố 5, phường Bồng Sơn, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào 
sổ CH00061 do UBND huyện (nay là thị xã) Hoài Nhơn cấp ngày 22.2.2010, 
tại một phần thửa đất số 308, tờ bản đồ số (27 - bản đồ năm 1997) tương 
ứng với bản đồ (VN - 2000) thửa đất số 124, tờ bản đồ 69 (bản đồ VN - 2000), 
thuộc khu phố Trung Lương, phường Bồng Sơn, diện tích ông Nguyễn Xuân 
Trường và bà Trần Thị Thanh Trang nhận chuyển nhượng theo đo đạc thực 
tế 137,8 m2 đất trồng cây hằng năm khác. 

Để giải quyết vấn đề nêu trên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai  
TX Hoài Nhơn phối hợp UBND phường Bồng Sơn, tổ chức niêm yết công 
khai, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn 
Xuân Trường và bà Trần Thị Thanh Trang.

Thời gian niêm yết: 30 ngày, kể từ ngày đăng thông tin.
Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản 

ánh, kiến nghị gửi bằng văn bản về UBND phường Bồng Sơn hoặc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX Hoài Nhơn (Địa chỉ: Số 04 đường 28/3, 
phường Bồng sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để xem xét giải quyết theo 
quy định. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo mà không có đơn đề 
nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX Hoài 
Nhơn tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật.

1. Trạm trưởng Trạm y tế: 1 người.
- Mô tả công việc: 
+ Công tác khám chữa bệnh thông thường cho người lao động, sơ cứu, cấp cứu 

các trường hợp tai nạn lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại cơ sở 
lao động,... đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Phối hợp kiểm tra việc chấp hành điều lệ an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao 
động, phòng chống dịch tại cơ sở lao động; Hướng dẫn các biện pháp phòng tránh 
dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp.

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động y tế trong năm theo đúng kế hoạch; Quản lý hồ 
sơ vệ sinh lao động và môi trường lao động; Lập báo cáo công tác y tế liên quan đến 
khám, điều trị, cấp phát thuốc,...

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.
- Yêu cầu công việc:
+ Độ tuổi: Không quá 40 tuổi.
+ Ưu tiên các ứng viên Nam; Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm chịu được 

áp lực, cường độ cao, bao quát hiện trường tốt.
+ Trình độ chuyên môn: Đại học y khoa trở lên hoặc tương đương và có chứng chỉ 

hành nghề (bác sĩ, y sĩ).
+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn Y - Dược, sơ cấp cứu tại chỗ; Có khả năng 

xử lý ban đầu các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe người lao động; Có kỹ 
năng khám, chữa bệnh và xử lý tình huống tốt.

+ Nắm vững các quy định của pháp luật Nhà nước về An toàn - Vệ sinh lao động; 
Bảo hộ lao động, môi trường và điều kiện làm việc.

+ Có mối quan hệ với chính quyền địa phương, Sở Y tế và BVĐK tỉnh.
+ Thành thạo chương trình ứng dụng xử lý văn bản.
+ Có khả năng đọc tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
2. Thợ máy: 1 người.
- Mô tả công việc: 
+ Thực hiện tốt tác nghiệp sửa chữa cơ khí phần máy của thiết bị, phương tiện 

cơ giới.
+ Nhận kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hằng ngày, tuần, tháng; Thực hiện công tác 

bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện cơ giới được giao đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật, 
đúng tiến độ đề ra.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.
- Yêu cầu công việc:
+ Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi.
+ Trình độ chuyên môn: Sơ cấp kỹ thuật ô tô hoặc tương đương.
+ Ưu tiên: Có ít nhất 3 năm làm việc trong các cơ sở tư nhân hoặc các đơn vị sửa 

chữa đúng nghề; Có kinh nghiệm về sửa chữa động lực của các loại phương tiện cơ 
giới nặng (xe tải, đầu kéo, xe ủi, xúc, đào...)

+ Chịu khó học hỏi, tuân thủ kỷ luật lao động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có ý thức 
trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

3. Yêu cầu về hồ sơ:
+ Đơn xin việc có dán ảnh 4×6; CV (Curriculum Vitae); Bản sao y CMND/CCCD, sổ 

hộ khẩu.
+ Giấy khám sức khỏe có xác nhận cơ quan y tế có thẩm quyền thời hạn không 

quá 6 tháng.
+ Bản sao các văn bằng, bằng nghề/chứng chỉ nghề tương ứng.
+ Hồ sơ gửi về: Số 02 Phan Chu Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và qua 

Email: qnp.hr@quynhonport.vn. Ứng viên đăng ký dự tuyển quét mã QR Code 
cuối trang.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30.12.2022 đến hết ngày 15.1.2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 Công ty Bảo hiểm Pjico Bình Định trân trọng thông báo các loại GCN BH 
(theo danh sách dưới đây) cấp sau 0 giờ ngày 1.1.2023 đều không có hiệu lực:

- GCN BH ô tô TNDS kết  hợp TNNN và GCN BH xe máy kết hợp có seri 
bắt đầu là “22…….” (là hai số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 10 chữ số 
ghi ở phần “ Số “ trên GCN BH).    

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex trân trọng thông báo các loại 
GCN BH (theo danh sách dưới đây) cấp sau 0 giờ ngày 1.1.2023 đều không có 
hiệu lực:  

- “GCN BH ô tô TNDS kết hợp TNNN có seri bắt đầu là “22….” (là số tự nhiên 
đầu tiên trong dãy số có 10 chữ số ghi ở phần “Số” trên GCN BH. Cụ thể như 
sau: GCN BH ô tô kết hợp TNDS và TNNN mã số: 01/A-21 có seri bắt đầu là: 
“220000001”.

- “GCN BH xe máy kết hợp, có seri bắt đầu là “22…..” (là số tự nhiên đầu tiên 
trong dãy số có 10 chữ số ghi ở phần “Số”  trên GCN BH . Cụ thể như sau: GCN 
BH xe máy kết hợp Mã số: 03/M-21 có seri bắt đầu là: “2200000001”.

Công ty Bảo hiểm Pjico Bình Định thông báo đến toàn thể khách hàng 
được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

Mọi chi tiết liên quan vui lòng liên hệ số điện thoại 0256 3826213 để 
được giải đáp.

Trân trọng ! 

BẢO HIỂM PJICO BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO



11THỨ BẢY, 31.12.2022 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định



TIN VẮN

12 THẾ GIỚI THỨ BẢY, 31.12.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

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

Thế giới đang vẫy chào tạm biệt một 
năm cũ sắp qua và đón chào năm mới 
2023 với nhiều kỳ vọng. Thời điểm này, 
nhiều nước đang tất bật hoàn tất những 
khâu cuối cùng cho các sự kiện đón chào 
năm mới với mong muốn sẽ đem lại một 
khởi đầu đầy may mắn, bình an và như ý.

Tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), 
đêm giao thừa ở Đài Bắc được miêu tả 
là “mang lại sự ngoạn mục cho thị giác”. 
Tòa nhà cao nhất thành phố (hơn 509 m), 
Đài Bắc 101, là nơi bắn pháo hoa đón 
năm mới. 

Nếu Đài Bắc có tòa tháp 101 thì Dubai, 
UAE có Burj Khalifa. Đây là nơi mà vào 
mỗi năm, đám đông sẽ tụ tập phía dưới 
để chờ đợi đến màn bắn pháo hoa đón 
giao thừa. 

Trong khi đó Sydney, Australia là 
thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón 
năm mới. Pháo hoa được bắn tại cảng 
Sydney, với “hình nền” phía sau là nhà 
hát con sò nổi tiếng Opera House. 

Nếu muốn chào đón năm mới cùng 
ít nhất ba triệu người khác trên một 
bãi biển, hãy đến Copacabana, Rio de 
Janeiro, Brazil. Du khách nên đến “giữ 
chỗ” trước khi trời tối, và nơi đây có 
nhiều tiết mục âm nhạc cũng như bắn 
pháo hoa để phục vụ sự kiện trọng đại 
của năm này. 

Tại Cape Town, Nam Phi, là một 
trong những thành phố có vị trí đẹp 
nhất châu Phi và thế giới, pháo hoa vào 

Thế giới chuẩn bị đón năm mới 2023 
   với nhiều kỳ vọng

đêm giao thừa khiến Cape Town trở nên 
ngoạn mục hơn.

Tại Rome, Italy, muốn xem pháo hoa 
đẹp, hãy đến Circus Maximus, trường 
đua xe ngựa có từ thời La Mã cổ đại. 
Ngày nay, nó là tụ điểm vui chơi giải 
trí tại Rome, nằm giữa đồi Aventinus và 
Palatinus. Ngoài ra, khách cũng có thể 
tham gia các buổi hòa nhạc. 

Tại London, Anh, bên bờ Nam của 
sông Thames là nơi diễn ra màn bắn pháo 
hoa đón năm mới. Cách truyền thống đón 

năm mới của người dân địa phương là 
ghé các quán rượu lâu đời nhất London, 
như Old Bell Tavern và nhâm nhi vài ly. 

Tại Las Vegas (Mỹ) luôn rực rỡ ánh 
đèn quanh năm, nhưng nó sẽ được tắt 
hết vào đêm giao thừa. Las Vegas Strip 
sẽ cấm xe để trở thành phố đi bộ trong 
dịp đón năm mới. Khi đồng hồ điểm 12 
tiếng chuông cũng là lúc nhiều sòng bạc 
trong thành phố đồng loạt bắn pháo hoa 
từ nóc nhà…

(Theo VnExpress.net, VOV.VN)

Sydney, Australia là thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón năm mới.    Ảnh: CNN

Bộ Ngoại giao Philippines và Trung 
Quốc sẽ thiết lập đường dây liên lạc trực 
tiếp nhằm ngăn chặn những bất đồng leo 
thang giữa hai nước tại Biển Đông. Dự 
kiến thỏa thuận này sẽ được ký kết trong 
thời gian diễn ra chuyến thăm của Tổng 
thống Philippines Ferdinand Marcos tới 
Trung Quốc vào tuần tới.

Theo thông báo của Trợ lý Bộ trưởng 
Ngoại giao Philippines Neal Imperial, để 
tránh tính toán sai lầm và thông tin sai 
lệch ở Biển Đông, Philippines và Trung 
Quốc nhất trí ký một thỏa thuận thiết lập 
liên lạc trực tiếp giữa các Bộ Ngoại giao 
hai nước ở các cấp khác nhau.

Thỏa thuận sẽ do Ngoại trưởng 
Philippines Enrique Manalo và Ngoại 
trưởng Trung Quốc Vương Nghị ký kết. 
Đây là một trong số hơn chục thỏa thuận 
sẽ được ký kết trong chuyến thăm cấp 
nhà nước từ ngày 3 - 5.1.2023 của Tổng 
thống Marcos tới Trung Quốc. Thỏa 
thuận sẽ chính thức hóa “thủ tục” liên 
lạc giữa hai nước khi có bất đồng xảy ra 
ở Biển Đông.                       (Theo VOV.VN)

Philippines - Trung Quốc 
thiết lập đường dây 
liên lạc trực tiếp về 
bất đồng hàng hải

Hàn Quốc: Lao động nước ngoài có thể được gia hạn 
lưu trú lên 10 năm

Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc 
ngày 29.12 đã thông báo về phương án 
sửa đổi chế độ cấp phép tuyển dụng đối 
với lao động nước ngoài trong đó sẽ áp 
dụng đặc cách có điều kiện để thời gian 
cư trú kéo dài từ 4 năm 10 tháng như 
hiện nay lên thành 10 năm.

Chế độ cấp phép tuyển dụng được 
Chính phủ Hàn Quốc áp dụng từ năm 
2004 (cấp phép cho các DN vừa và nhỏ 
không thể tuyển dụng nhân lực trong 
nước có thể tuyển dụng nhân lực nước 
ngoài theo diện visa lao động phổ 

thông E-9) cho phép người lao động có 
thời gian cư trú tối đa là 4 năm 10 tháng.

Tuy nhiên, thời gian tới, Chính 
phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng đặc cách 
để những người lao động nước ngoài 
làm việc liên tục trong một thời gian 
dài tại một DN và thỏa mãn các điều 
kiện nhất định có thể làm việc tối đa 
trong vòng 10 năm.  

(Theo TTXVN)

Lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc. 
Nguồn: Business Korea

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut 
Cavusoglu ngày 29.12 cảnh báo sẽ 
trả đũa nếu Hy Lạp tiến hành bất kỳ 
hoạt động mở rộng lãnh hải nào ở 
biển Aegea, nhấn mạnh động thái của 
Athens sẽ được coi là hành động khiêu 
khích có thể dẫn tới chiến tranh.

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nếu Hy Lạp 
mở rộng vùng lãnh hải từ 6 hải lý hiện 
nay lên 12 hải lý thì trên thực tế, sẽ 
cắt đứt khả năng tiếp cận vùng biển 
quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ.

T r o n g  k h i  đ ó ,  n g ư ờ i  p h á t 
ngôn Chính phủ Hy Lạp Giannis 
Oikonomou tuyên bố: “Chính phủ 
Hy Lạp hành xử theo luật pháp quốc 

Rạng sáng 30.12, “Vua bóng đá” 
Pele đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 82 
sau một thời gian chiến đấu với bệnh 
ung thư ruột kết.

Con gái Pele, Kely Nascimento xác 
nhận trên trang cá nhân rằng ông đã 
qua đời tại Bệnh viện Albert Einstein, 
TP Sao Paulo, Brazil vì ung thư ruột 
kết, suy đa tạng.

Hàng loạt ngôi sao bóng đá và 
người hâm mộ toàn cầu đã gửi lời chia 
buồn, tri ân cũng như vinh danh Pele. 
Neymar cho rằng Pele đã biến bóng đá 
thành nghệ thuật, Cristiano Ronaldo 
gọi ông là nguồn cảm hứng cho hàng 
triệu người, trong khi Mbappe nhấn 
mạnh di sản mà Pele để lại sẽ không 
bao giờ bị lãng quên.

 Ngày 29.12, Tổng thống Nga 
Vladimir Putin cho biết trong khuôn 
khổ chương trình vũ khí hiện tại, Nga sẽ 
chế tạo thêm 4 tàu ngầm chạy bằng hạt 
nhân nhằm đảm bảo an ninh của đất 
nước trong nhiều năm tới.
 Chính phủ Nhật Bản đang xây 

dựng dự án luật quy định các biện pháp 
hỗ trợ DN hoạt động trong ngành công 
nghiệp quốc phòng sản xuất, nghiên 
cứu và phát triển các thiết bị phòng vệ.
 Văn phòng Điều phối các vấn đề 

nhân đạo của LHQ (OCHA) ngày 29.12 
cho biết 2 triệu người ở Niger hiện đang 
trong tình trạng mất an ninh lương thực 
trầm trọng.
 Bộ Quốc phòng Belarus vừa cho 

biết, lực lượng phòng không nước này 
đã bắn hạ một tên lửa S-300 của Ukraine.
 Chính phủ Sudan ngày 29.12 

cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng 
trong các cuộc giao tranh giữa các bộ lạc 
Rizeigat (chủ yếu là người Arab) và người 
Fur ở khu vực Darfur, nằm ở phía Tây của 
nước này.              (Theo TTXVN, VOV.VN)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo 
nguy cơ chiến tranh với Hy Lạp

tế và lợi ích quốc gia là yếu tố quyết 
định duy nhất”.

(Theo Vietnam+)

Biển Aegea.     Nguồn: AP/TTXVN

“Vua bóng đá” Pele qua đời ở tuổi 82

Pele được xem là cầu thủ vĩ đại nhất 
mọi thời đại với kỷ lục 3 lần vô địch 
World Cup và ghi tổng cộng 1.281 bàn 
sau 1.363 trận cho Santos (1956 - 1974), 
tuyển Brazil và New York Cosmos 
(1975 - 1977).                         (Theo TPO)

Huyền thoại bóng đá Pele cầm cúp vàng World 
Cup ở Paris, Pháp hồi năm 2014.             Ảnh: AFP


