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Xuất khẩu 
thủy sản 
vượt khó 
thành công  u8

Học sinh xã An Toàn (huyện An Lão) 
vui mừng khi nhận quà tết

của nhà hảo tâm. Ảnh: LÊ THẮNG

Sáng tạo để mỗi giờ học đều 
lôi cuốn 

Thực hiện nghiêm túc, 
nhiều dấu ấn mới

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ TX HOÀI NHƠN:

Hành trình 10 năm đáng nhớ
TRUNG TÂM VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH:
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Rộn ràng 
Tết Nhân ái 

Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt;  
đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả

Các nhà báo tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng tỉnh 
với phương châm “bút sắc, tâm trong, trí sáng”u2
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(BĐ) - Ngày 3.1, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính 
chủ trì Hội nghị Chính phủ với 
các địa phương tổng kết công tác 
năm 2022 và triển khai kết luận 
của Trung ương, Nghị quyết của 
Quốc hội về kế hoạch phát triển 
KT-XH năm 2023.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trụ 
sở Chính phủ có: Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, 
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn 
Thưởng; các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt 
Nam, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Trung ương Đảng, lãnh đạo 
các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu 
UBND tỉnh có các đồng chí: Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; các đồng chí Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh cùng đại diện các 
sở, ngành. 

Đánh giá của Chính phủ và 
các tham luận của đại biểu tại Hội 
nghị cho thấy, trong bối cảnh tình 
hình thế giới biến động nhanh 
chóng, phức tạp, khó lường, 
nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khó 
khăn hơn so với dự báo, cả nước 
đã đoàn kết, trên dưới đồng lòng, 
dọc ngang thông suốt, với quyết 
tâm cao, nỗ lực lớn, hành động 
quyết liệt, vượt qua khó khăn, 
thách thức. Có 13/15 chỉ tiêu chủ 
yếu trong năm 2022 đều đã đạt 
và vượt kế hoạch. Kinh tế vĩ mô 

Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; 
đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả 

tiếp tục được duy trì ổn định; lạm 
phát được kiểm soát; tăng trưởng 
GDP đạt 8%, mức cao nhất trong 
vòng 10 năm qua; tăng trưởng tín 
dụng đạt 12,8%. Thu ngân sách 
nhà nước vượt 27,7% so với dự 
toán, tăng 14,1% so với năm 2021. 
Đảng và Nhà nước đặc biệt quan 
tâm đến việc hỗ trợ cộng đồng, DN 
và người dân khôi phục, phát triển 
sản xuất kinh doanh. Năm 2022, 
cả nước đã thực hiện miễn, giảm 
thuế, phí và lệ phí 87.500 tỷ đồng 
và gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất 
105.900 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn 
hóa, xã hội được quan tâm chú 
trọng hơn; quốc phòng, an ninh, 
đối ngoại được tăng cường; công 

tác phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực được đẩy mạnh. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
bày tỏ vui mừng trước kết quả 
ấn tượng năm 2022 của cả nước; 
ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, 
quyết tâm cao của toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân trong chỉ 
đạo, điều hành, thực hiện phát 
triển KT-XH tiến bộ hơn, tốt hơn 
năm 2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng lưu ý tuyệt nhiên không 
được chủ quan, thỏa mãn với 
những kết quả, thành tích đã 
đạt được, bởi đất nước vẫn đang 
phải đối mặt với nhiều khó khăn, 

thách thức lớn. Bên cạnh đó, cần 
phải kế thừa, phát huy những 
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch 
sử qua hơn 35 năm đổi mới và 
những kết quả toàn diện đạt 
được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 
Chính phủ cần chú trọng củng 
cố, tăng cường nền tảng kinh tế 
vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng 
cao năng lực nội tại và tính tự chủ 
của nền kinh tế trên cơ sở lành 
mạnh hóa, giữ vững sự phát triển 
ổn định, an toàn của hệ thống các 
tổ chức tín dụng, thị trường tiền 
tệ, thị trường bất động sản, thị 
trường chứng khoán, trái phiếu 
DN. Tập trung ưu tiên cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh; 

giải quyết hiệu quả những khó 
khăn, hạn chế, yếu kém, cả trước 
mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế 
để giữ vững đà phục hồi, tăng 
trưởng nhanh và bền vững, thực 
chất hơn. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng cũng yêu cầu tiếp tục 
củng cố, tăng cường tiềm lực 
quốc phòng, an ninh; giữ vững 
ổn định chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội; nâng cao hiệu quả công 
tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; 
chủ động phòng ngừa, đấu tranh 
làm thất bại mọi âm mưu chống 
phá của các thế lực thù địch, 
phản động, tuyệt đối không để 
bị động, bất ngờ trong mọi tình 
huống. Đẩy mạnh và làm tốt hơn 
nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị, đặc 
biệt là hệ thống các cơ quan lập 
pháp, hành pháp và tư pháp từ 
Trung ương đến địa phương. Xây 
dựng Chính phủ, chính quyền 
các địa phương thật sự trong 
sạch, liêm chính, vững mạnh, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa 
phương quán triệt tinh thần chỉ 
đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng và cùng với Chính phủ cam 
kết nỗ lực, phấn đấu hết sức để 
năm 2023 thực hiện công tác tốt 
hơn năm 2022. Quán triệt chủ đề 
“Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, 
linh hoạt; đổi mới, sáng tạo; kịp 
thời, hiệu quả”, trên cơ sở chức 
năng, quyền hạn, chủ động tích 
cực triển khai nhiệm vụ nhanh, 
hiệu quả…                           TIẾN SỸ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  
và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị.                                                                                                                                                                Ảnh: VOV

(BĐ) - Đó là mong muốn của 
đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh, khi phát 
biểu tại buổi họp báo tình hình  
KT-XH năm 2022 và gặp mặt các 
cơ quan báo chí nhân dịp Xuân 
Quý Mão 2023, do Tỉnh ủy - 
HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh tổ chức chiều 3.1.

Cùng chủ trì buổi họp báo còn 
có các đồng chí: Nguyễn Tuấn 
Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh; Huỳnh Thanh 
Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy. 

Tham dự họp báo có đồng chí 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh 
Thúy Vân; Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang. 

Theo thông tin tại buổi họp 
báo, trong năm 2022, tất cả 19/19 
chỉ tiêu chủ yếu về phát triển  
KT-XH đạt và vượt kế hoạch. 
Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng 
trưởng, ước tính tổng sản phẩm 

Các nhà báo tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng tỉnh 
với phương châm “bút sắc, tâm trong, trí sáng”

địa phương (GRDP) tăng 8,57%. 
Các hoạt động văn hóa - xã hội 
có nhiều tiến bộ. An sinh xã 
hội được đảm bảo, đời sống 
của nhân dân trong tỉnh cơ bản 
ổn định. Quốc phòng - an ninh 
được tăng cường, trật tự xã hội 
được giữ vững. Theo đánh giá 
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong  
năm 2022, các cơ quan báo chí đã 
thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, 

chỉ đạo, định hướng thông tin của 
Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính 
quyền địa phương, bám sát nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh và mục tiêu 
giữ vững ổn định chính trị, tạo sự 
đồng thuận trong xã hội. 

Điểm lại những dấu ấn nổi 
bật trong bức tranh KT-XH năm 
2022, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Lê Kim Toàn khẳng định 
đó là kết quả rất đáng khích lệ, 

tạo nền tảng để tỉnh đạt được 
chỉ tiêu trong những năm còn lại 
của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó, 
phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng 
Bình Định trở thành tỉnh phát 
triển thuộc nhóm dẫn đầu khu 
vực miền Trung theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XX.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy cho rằng, trong quá trình phát 

triển của tỉnh thời gian qua có sự 
đồng hành, chia sẻ trong lúc thuận 
lợi cũng như trong hoàn cảnh khó 
khăn của các cơ quan báo chí. Thay 
mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng 
chí cảm ơn, tri ân sự đồng hành, 
sẻ chia quý báu đó; mong trong 
thời gian tới, với phương châm 
“bút sắc, tâm trong, trí sáng”, các 
cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp 
tục đồng hành, chia sẻ với tỉnh, 
động viên, khuyến khích các cấp, 
các ngành, địa phương và người 
dân nỗ lực, phấn đấu tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ phát triển tỉnh nhà; 
không ngần ngại phê phán những 
biểu hiện lệch lạc, những việc làm 
chưa đúng. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng 
chí Lê Kim Toàn chúc các cơ 
quan báo chí, những người làm 
báo trên địa bàn tỉnh và gia đình 
đón năm mới mạnh khỏe, hạnh 
phúc, bình yên, gặp nhiều niềm 
vui trong cuộc sống.

Nhân dịp này, 10 đơn vị có 
thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 
thông tin, tuyên truyền về công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 
đã được tặng bằng khen của Chủ 
tịch UBND tỉnh.              MAI LÂM

Đại diện các đơn vị nhận bằng khen về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19.                                                                                                                                                                                                              Ảnh: M.L
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Quà tết tỏa đi muôn phương
Không đợi đến đúng ngày 

quy định mới “đề pa”, ngay khi 
Hội CTĐ tỉnh phát động phong 
trào vào cuối tháng 11.2022, các 
cấp hội trực thuộc đã vận động 
và tổ chức đi trao quà tết ngay 
sau đó. Đến nay, phong trào 
không ngừng lan tỏa rộng khắp 
toàn tỉnh, thu hút được sự quan 
tâm, chung tay của nhiều nhà 
hảo tâm trong và ngoài tỉnh. 

Sáng 1.1.2023, 200 hộ dân có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
của xã Canh Liên (huyện Vân 
Canh) nhận quà T ết Nhân ái; 
đánh dấu không khí Tết đã về 
đến gần hết vùng sâu, vùng 
cao, vùng xa xôi nhất của tỉnh. 

Trước đó, ngày 29.12, đoàn 
thiện nguyện gồm 30 nhà hảo 
tâm (đến từ Hội Cổ động viên 
bóng đá Phú Tài, nhóm nhà 
hảo tâm chợ Đêm Quy Nhơn, 
nhóm Dung Vespa Quy Nhơn 
và Chi hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo SOS 77 Bình Định, Công 
ty TNHH Thành Khang, xuất 
phát từ TP Quy Nhơn về xã 
An Toàn (huyện An Lão) tặng 
200 suất quà Tết Nhân ái cho 
hộ dân khó khăn cùng 114 suất 
quà dành cho trẻ em. Ngoài ra, 
các nhà hảo tâm còn mang tặng 
nhiều quần áo, đồ chơi và cho 
thêm tiền, quà một số trường 
hợp khó khăn đặc biệt. 

Một trong những đơn vị 
hoạt động tích cực nhất thời 
gian qua là Hội CTĐ TP Quy 
Nhơn. Theo ông Trần Đình 
Chính, Chủ tịch Hội, năm nay, 
Hội CTĐ TP Quy Nhơn phấn 
đấu chăm lo đầy đủ người dân 
trên địa bàn thành phố, đồng 
thời mở rộng yêu thương đến 
người dân khó khăn các huyện 
bạn, nhất là các huyện miền 
núi, làng dân tộc thiểu số. 

Ông Chính cho biết, tuần 
trước, Hội CTĐ TP Quy Nhơn 
đã phối hợp với Hội Ngành 
cửa Bình Định đi thăm và tặng 

Rộn ràng Tết Nhân ái 
Từ ngày 1.1.2023, phong trào Tết Nhân ái Xuân Quý Mão năm 2023 chính thức khởi động trên địa bàn toàn 

tỉnh. Đặt mục tiêu phấn đấu chăm lo, hỗ trợ cho 40.000 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị 
tổn thương với tổng giá trị khoảng 16 tỷ đồng, các cấp hội CTĐ của tỉnh đang nỗ lực vận động nguồn lực và sáng 
tạo, linh hoạt nhiều hình thức trao, tặng đến tận tay người nhận. 

Học sinh xã An Toàn (huyện An Lão) vui mừng nhận quà tết của nhà hảo tâm.                                                                   Ảnh: LÊ THẮNG

Mỗi người một chút thôi, Tết sẽ đến mọi nhà
Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Huỳnh Thị Xuân 

Lam, Trưởng đoàn kiểm tra của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã 
nhắn nhủ vậy tại buổi làm việc với Hội CTĐ tỉnh về công tác triển 
khai phong trào Tết Nhân ái Xuân Quý Mão 2023 vào chiều 26.12. 

Đánh giá cao công tác ban hành kế hoạch, thư ngỏ, tham mưu 
UBND tỉnh, phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, hội, đoàn thể 
liên quan, bà Lam đánh giá Hội CTĐ tỉnh đã rất chủ động, bám sát 
chỉ đạo của Trung ương Hội và có những sáng tạo với chuỗi hoạt 
động phong phú để phục vụ người dân. Bà mong Tết Nhân ái của 
Bình Định sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh cùng các ban, ngành, hội, đoàn thể cũng như người dân. 

quà tết với tổng trị giá gần  
20 triệu đồng cho 62 hộ khó 
khăn ở làng Canh Thành (xã 
Canh Hòa, huyện Vân Canh), 
trong đó 2 em nhỏ bị bệnh vảy 
nến nặng đã được nhà hảo tâm 
tặng thêm 500 nghìn đồng/em. 
Tiếp đó, Hội cùng nhà hảo tâm 
về huyện Tây Sơn tặng quà tết 
cho toàn bộ người dân làng M6 

của xã Bình Tân. 
Quà T ết Nhân ái năm nay 

hết sức thiết thực, đáp ứng 
đúng nhu cầu thực tế của 
người dân như quần áo, giày 
dép mới, gạo, mì tôm, bánh 
kẹo và tiền mặt. Giá trị phần 
quà được nâng lên ở mức bình 
quân 500 nghìn đồng/suất. Đối 
tượng nhận quà tiếp tục được 

mở rộng, quà tết xuôi ngược, 
đến tận tay Mẹ Việt Nam anh 
hùng, học sinh nghèo vượt khó 
hiếu học, vào cả cơ sở y tế để 
bệnh nhân đang điều trị cũng 
biết T ết đang gần kề. Ngày 
1.1.2023, CLB 25 Bình Định 
đã tổ chức trao 100 suất quà 
tết, tặng 5 góc học tập cho học 
sinh THCS và tổ chức hớt tóc 
miễn phí cho người dân có nhu 
cầu của xã Cát Tài (huyện Phù 
Cát) với mong muốn mọi người 
thêm “bảnh bao” đón Tết về.  

Chung tay chăm lo Tết 
ấm no, sum vầy

So với “phiên bản cũ” là Tết 
vì người nghèo và nạn nhân 
chất độc da cam, “phiên bản 
mới” Tết Nhân ái có nhiều mới 
mẻ. Cùng với sự quan tâm về 
vật chất, Tết Nhân ái còn tạo 
không khí rộn ràng đón Tết, 
đặc biệt dành nhiều sự quan 
tâm đến những bệnh nhân 
nặng, trẻ mồ côi, người già neo 

đơn, người khuyết tật, người 
không có điều kiện vui xuân, 
đón Tết cùng gia đình. 

Trong lần đầu tổ chức, mặc 
dù không được Trung ương 
Hội CTĐ Việt Nam chọn làm 
điểm, Hội CTĐ tỉnh vẫn quyết 
tâm triển khai thật thành công 
“phiên bản mới” này. Chương 
trình cấp tỉnh tại huyện Hoài 
Ân vào ngày 13.1 tới sẽ có  
6 hoạt động chính gồm: Tặng 
quà hộ dân khó khăn; hội thi 
gói và nấu bánh chưng; khai 
trương các gian hàng 0 đồng, 
trợ giá, giới thiệu sản phẩm; 
cắt tóc miễn phí, trò chơi dân 
gian; khám, tư vấn sức khỏe, 
cấp thuốc miễn phí; bữa cơm 
nhân ái cho bệnh nhân khó 
khăn đang điều trị tại các cơ 
sở y tế. 

“Chương trình cấp tỉnh là 
mô hình mẫu để các huyện, thị, 
thành hội đến dự, tham khảo, 
học hỏi. Do là năm đầu tiên còn 
nhiều bỡ ngỡ, Hội CTĐ tỉnh 
không yêu cầu các cấp hội trực 
thuộc thực hiện hết 6 hoạt động 
mà tùy tình hình thực tế chọn 
lựa những hoạt động phù hợp, 
miễn sao thiết thực và hiệu 
quả”, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh 
Hà Văn Cát cho hay. 

Theo quy định, Tết Nhân ái 
sẽ bắt đầu từ ngày 1 - 16.1.2023 
(tức từ ngày 10 - 25 tháng Chạp 
âm lịch), trong đó cao điểm từ 
ngày 6 - 15.1.2023 (tức từ 15 - 
24 tháng Chạp âm lịch). Bằng 
nhiều hình thức huy động 
nguồn lực tại chỗ và bên ngoài, 
hay phối hợp với các sở, ban, 
ngành, hội nhóm thiện nguyện 
mang quà T ết Nhân ái đến bà 
con, các cấp hội CTĐ đang 
phấn đấu vượt số lượng quà 
đã được phân bổ. Theo ông Hà 
Văn Cát, Tết Nhân ái năm 2023 
sẽ là hoạt động hưởng ứng mở 
đầu phong trào thi đua “Người 
tốt, việc thiện - Chung sức xây 
dựng cộng đồng nhân ái” giai 
đoạn 2022 - 2027 nhằm góp 
phần làm lan tỏa lòng nhân ái, 
không ngừng nhân lên những 
tấm gương người tốt, việc 
thiện, lối ứng xử nhân văn, 
nhân ái trong xã hội.

NGỌC TÚ

(BĐ) - Chiều 3.1, Hội CTĐ 
tỉnh đã phối hợp với Công 
ty CP Phân bón và Hóa chất 
Dầu khí miền Trung tặng 100 
suất quà tết đến các hộ dân 
có hoàn cảnh khó khăn ở xã 
Cát Tài (huyện Phù Cát); mỗi 
suất quà trị giá 500 nghìn 
đồng. Theo kế hoạch, Công 
ty CP Phân bón và Hóa chất 
Dầu khí miền Trung tặng 
500 suất quà tết còn lại cho 
người dân các địa phương: Xã 
Phước Sơn, Phước An (huyện 
Tuy Phước) 200 suất; xã Cát 
Sơn (huyện Phù Cát) 100 suất; 
phường Nhơn Bình (TP Quy 
Nhơn) 200 suất.

Cũng trong chiều 3.1, Hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh 

phối hợp với Chi hội Tương 
chao đậu hũ 3 Phù Cát đến 
BVĐK tỉnh thăm và trao số 
tiền 23,7 triệu đồng hỗ trợ 
bệnh nhân Nguyễn Nghiêm 
Lục ở xã Mỹ Cát (huyện Phù 
Mỹ) bị ung thư giai đoạn 
cuối, hoàn cảnh gia đình rất 
khó khăn.
 Ngày 3.1, Đoàn Thanh 

niên CA tỉnh phối hợp với 
đoàn thiện nguyện Tây Bắc 
tổ chức chương trình Xuân 
tình nguyện 2023 tại xã An 
Quang, huyện An Lão. Đoàn 
đã thăm và tặng 211 suất quà 
tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn 
đồng cho các hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn tại xã An 
Quang. Cùng ngày, Trung 

đoàn Cảnh sát cơ động Nam 
Trung Bộ (Bộ CA) đã đi thăm, 
tặng 30 suất quà cho người 
nghèo ở xã Tây Thuận (huyện 
Tây Sơn), tổng giá trị quà  
15 triệu đồng.
 Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ 

huy BĐBP tỉnh phối hợp với 
Công ty TNHH Lâm nghiệp 
Quy Nhơn tổ chức thăm hỏi, 
động viên và tặng 148 suất 
quà tết (mỗi suất trị giá 500 
nghìn đồng) cho bà con nhân 
dân làng K8, xã Vĩnh Sơn, 
huyện Vĩnh Thạnh. Hai đơn 
vị còn tổ chức cắt tóc miễn 
phí cho hơn 50 trẻ em và bà 
con của làng K8.

N.TÚ - N.QUỲNH - 
T.LONG - T.BÌNH

 UBND huyện An Lão đã 
thống nhất việc tổ chức hoạt 
động chợ phiên xã An Trung 
dịp tết Nguyên đán Quý Mão 
năm 2023 từ ngày 11 - 16.1.2023 
(nhằm ngày 20 - 25.12 âm lịch). 
Chợ phiên An Trung chủ yếu bày 
bán các sản phẩm đặc trưng của 
địa phương như: Mật ong, rượu 
cần, măng, ớt, gạo, nếp; đồ thủ 
công mỹ nghệ mây, tre, đan lát… 
do người dân địa phương tự 
làm. Đặc biệt huyện sẽ bố trí 
các gian hàng dành cho các sản 
phẩm được chứng nhận đạt 
chuẩn OCOP.  THY PHƯƠNG
 Ngày 1.1, CLB Golf 76 TP 

Hồ Chí Minh phối hợp với Hội 
Khuyến học huyện Phù Cát tổ 
chức chương trình “xe đạp cho 
em - tiếp sức đến trường”. Tại 

chương trình, CLB Golf 76 TP Hồ 
Chí Minh tặng 130 chiếc xe đạp 
cho các em học sinh khó khăn 
đang học tại các trường THCS và 
THPT trên địa bàn huyện, tổng trị 
giá quà tặng hơn 200 triệu đồng 
từ nguồn đóng góp của các thành 
viên trong CLB. TRƯỜNG GIANG
 Quỹ Trái tim nhỏ Từ Tâm 

(huyện Tây Sơn) vừa tổ chức tặng 
82 suất quà cho bệnh nhân khó 
khăn đang điều trị tại TTYT huyện 
Tây Sơn, tổng trị giá 15 triệu đồng 
từ nguồn vận động các nhà hảo 
tâm. Được biết, tháng 12.2022, 
Quỹ Trái tim nhỏ Từ Tâm đã tổ 
chức các chương trình tặng quà 
cho người khó khăn ở các huyện 
Tây Sơn, Phù Cát và Vĩnh Thạnh 
với tổng kinh phí 192 triệu đồng. 

VĂN PHONG

TIN VẮNTặng quà tết hỗ trợ các đối tượng khó khăn
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

BẠN CẦN BIẾT

Cát đã đề nghị Điện lực Phù Cát khẩn 
trương phối hợp với UBND xã Cát Minh 
thực hiện khảo sát, di dời TBA trên vào 
vỉa hè theo đúng quy hoạch. 

“Chúng tôi cũng đã làm việc với Điện 
lực Phù Cát để thống nhất phương án di 
dời. Tuy nhiên, ngành điện yêu cầu xã 
phải chịu kinh phí di dời, mà xã không đủ 
kinh phí, nên rơi vào bế tắc”, ông Bình nói.

Về vấn đề này, ông Trần An Khương, 

Trạm biến áp Trung Chánh nằm trên đường, gây mất ATGT.          Ảnh: M.T

Theo phản ánh của người dân phường 
Hoài Hảo và Tam Quan (TX Hoài 
Nhơn), quá trình triển khai thi công 
tuyến đường tránh Trần Phú (phường 
Tam Quan) đã gây ngập úng 1,7 ha 
ruộng lúa của 61 hộ dân phường Hoài 
Hảo và 6 hộ dân phường Tam Quan.

Ông Trịnh Trưng, ở khu phố Tấn 
Thạnh 2 (phường Hoài Hảo), cho biết: 
Toàn bộ hơn 1.800 m2 đất ruộng của gia 
đình ông bị ngập úng, không thể sản 
xuất và bỏ hoang từ 2 năm nay. 

Theo Chủ tịch UBND phường Hoài 
Hảo Nguyễn Thành Tin, việc các hộ 
dân không thể sản xuất được và yêu 
cầu phải có phương án hỗ trợ là hợp 
lý. Địa phương đã tiếp nhận ý kiến của 
người dân bị ảnh hưởng, kiến nghị lãnh 
đạo thị xã giải quyết trong thời gian tới. 

Theo ông Trần Văn Thư, Giám đốc 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 
phát triển quỹ đất TX Hoài Nhơn (đơn 
vị đại diện chủ đầu tư), đối với phần 
diện tích ngập úng 1,7 ha thuộc địa bàn 
phường Hoài Hảo ảnh hưởng đất canh 
tác của 61 hộ dân, nguyên nhân là do 
việc xây dựng tuyến đường tránh Trần 
Phú làm hạn chế khả năng tiêu thoát 
nước khu vực lân cận, gây ngập úng.

UBND TX Hoài Nhơn đã chỉ đạo 
Ban cùng các đơn vị có liên quan kiểm 
tra, xem xét đề xuất thu hồi diện tích 
đất không thể canh tác trên để làm 
công trình phát triển đô thị, khu dân 
cư theo quy hoạch. Ban đã đưa khu 

Trước đây, trạm biến áp (TBA)  
250 kVA - 22/0,4 kV Trung Chánh tại Chợ 
Trung Chánh (xã Cát Minh, huyện Phù 
Cát) nằm sát tường rào chợ. Từ năm 2021, 
xã đầu tư xây dựng chợ và mở rộng đường 
nên TBA này bị đẩy ra mặt đường. 

Ông Trịnh Minh Bình, Chủ tịch 
UBND xã Cát Minh, cho biết: Năm 1997, 
TBA Trung Chánh tại chợ Trung Chánh 
được UBND xã Cát Minh đầu tư xây 
dựng và đưa vào vận hành; đến năm 
2001 được UBND xã Cát Minh bàn giao 
cho ngành điện quản lý và vận hành 
theo hiện trạng. Hiện tại, vị trí TBA nằm 
ngoài tường bao khuôn viên chợ Trung 
Chánh; địa phương đang thực hiện mở 
rộng mặt đường bê tông tại khu vực 
này. Tình trạng này dẫn đến việc thường 
xuyên xảy ra TNGT; không đảm bảo an 
toàn đối với hành lang lưới điện trung - 
hạ áp và TBA Trung Chánh.

Cũng theo ông Bình, cách đây vài 
tháng, để ngăn ngừa, tránh tình trạng 
xảy ra tai nạn, đảm bảo an toàn cho nhân 
dân trong khu vực, UBND huyện Phù 

THI CÔNG TUYẾN ĐƯỜNG TRÁNH TRẦN PHÚ (TX HOÀI NHƠN) GÂY NGẬP ÚNG:

Sẽ có phương án đền bù, 
hỗ trợ cho người dân

Do thi công tuyến đường tránh Trần Phú, một số diện tích sản xuất lúa của người dân 2 bên tuyến 
đường này không thể sản xuất.                                                                                                                         Ảnh: VĂN LƯU

Thực hiện Công văn số 5374/LĐTBXH-NCC 
ngày 27.12.2022 của Bộ LĐ-TB&XH về việc 
hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân 
dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Chủ 
tịch UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở LĐ-
TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, Đài 
PT&TH tỉnh, Báo Bình Định, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan tổ 
chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của 
Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách trên 
địa bàn tỉnh kịp thời, đầy đủ trước tết Nguyên 
đán Quý Mão năm 2023, không để xảy ra sai 
sót, tiêu cực.

Theo Quyết định số 1548/QĐ-CTN ngày 
21.12.2022, Chủ tịch nước quyết định tặng 
quà cho một số đối tượng có công với cách 
mạng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 
năm 2023. Cụ thể, mức quà 600 nghìn đồng 
tặng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 
1.1.1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng 
tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 
1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 
1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi hằng tháng; Anh hùng LLVT nhân 
dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng 
chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; 
Thương binh, người hưởng chính sách như 
thương binh, thương binh loại B, bệnh binh 
có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang 
hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 
có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang 
hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người có 
công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ 
cấp nuôi dưỡng hằng tháng; Thân nhân liệt 
sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng 
tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang 
hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Mức quà 300 nghìn đồng tặng: Thương 
binh, người hưởng chính sách như thương 
binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ 
tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang 
hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Thương 
binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; 
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 
80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi 
hằng tháng; Người hoạt động cách mạng 
hoặc hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, 
làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang 
hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người có 
công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi hằng tháng; Đại diện thân nhân 
liệt sĩ; Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt 
sĩ không còn thân nhân).                        B.B.Đ

Không để xảy ra sai sót, 
tiêu cực trong thực hiện 
tặng quà của Chủ tịch nước 

Nguy hiểm từ trạm biến áp nằm gần khu dân cư
Giám đốc Điện lực 
Phù Cát, cho rằng 
trước đây TBA này 
nằm sát tường rào chợ 
Trung Chánh, không 
ảnh hưởng đến việc 
lưu thông của nhân 
dân; khoảng cách từ 
trạm này đến khu vực 
dân cư gần nhất là hơn 
3 m, vẫn đảm bảo an 
toàn điện theo quy 
định. Từ năm 2021, 
UBND xã Cát Minh 
tiến hành xây dựng lại 

chợ, xây dựng tường rào, mở rộng tuyến 
đường này nên TBA bị đẩy ra ngoài mặt 
đường. Do đó, trách nhiệm di dời TBA 
này thuộc về chính quyền địa phương, 
chứ không phải ngành điện. 

“Địa phương mở rộng đường nên TBA 
này bị đưa ra ngoài, gây mất ATGT. Chúng 
tôi chỉ quản lý và vận hành TBA này theo 
hiện trạng”, ông Khương cho biết.

MINH TUẤN

vực này vào kế hoạch sử dụng đất 2023 
và đưa vào danh mục tờ trình trình 
HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 7. Sau khi 
được HĐND thị xã thông qua, UBND 
thị xã sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn 
rà soát, lập các thủ tục bồi thường giải 
phóng mặt bằng trong quý II/2023 đối 
với hoa màu và đất đai bị ảnh hưởng, 
làm cơ sở xây dựng khu dân cư trong 
năm 2023.

Cũng theo ông Thư, đối với phần 
diện tích bị sa bồi thủy phá thuộc 
phường Tam Quan, UBND thị xã chỉ 

đạo đơn vị thi công nạo vét phục hồi 
toàn bộ phần đất sa bồi thủy phá, tạo 
mương thoát nước dọc tuyến để thoát 
nước trước tết Nguyên đán, đảm bảo 
việc sản xuất của nhân dân.

Về vấn đề này, ông Lê Đăng Tuấn, 
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, cho 
hay: UBND thị xã đã thành lập đoàn 
kiểm tra, đánh giá thiệt hại để có 
phương án đền bù, hỗ trợ cho người 
dân theo quy định của N hà nước trong 
thời gian đến. 

VĂN LƯU

(BĐ) - Theo Ban ATGT tỉnh, dịp nghỉ 
tết Dương lịch 2023 (từ ngày 31.12.2022 - 
2.1.2023), toàn tỉnh không xảy ra TNGT.

Để có được kết quả này, ngành chức 
năng đã triển khai đồng thời các giải 
pháp điều tiết giao thông trên các tuyến 
trọng điểm; chỉnh trang hạ tầng giao 
thông, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín 
hiệu; tăng cường công tác quản lý vận 
tải hành khách, tuần tra kiểm soát xử 
lý vi phạm về trật tự ATGT. Trong đó, 

Không xảy ra TNGT dịp nghỉ tết Dương lịch 2023
huy động tối đa lực lượng cảnh sát (kể 
cả CA xã, phường, thị trấn) và thanh tra 
giao thông, tập trung kiểm tra, giám sát, 
phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm về trật tự ATGT.

Qua đó, phát hiện, xử lý 373 trường 
hợp vi phạm, tạm giữ 78 lượt phương 
tiện, phạt hơn 600 triệu đồng. Trong đó, 
có 47 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 
62 trường hợp vi phạm về tốc độ... tước 
GPLX 64 trường hợp.                      K.ANH CSGT Quy Nhơn tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: K.ANH

 Chiều 3.1, xe khách giường nằm 
biển kiểm soát 14B-332.01, do anh Lương 
Đại Nghĩa (SN 1984 ở huyện Kbang, tỉnh 
Gia Lai) điều khiển lưu thông hướng từ TP 
Quy Nhơn đến Gia Lai trên QL 19, khi qua 
đèo An Khê thuộc thôn Thượng Sơn, xã 
Tây Thuận (huyện Tây Sơn) thì bất ngờ bốc 
cháy. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc 
xe, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ 
đồng. Rất may 13 hành khánh trên xe đã 
kịp thoát thân. G.NGUYỄN
 Ngày 2.1, CA huyện Tuy Phước tiến 

hành kiểm tra nhà bà Văn Thị Hà Tiên (SN 
1974, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) 
phát hiện 3 thùng carton và 1 bao tải đựng 
thuốc lá đều không có hóa đơn, tem, nhãn 
phụ. Tổng cộng, lực lượng CA tạm giữ 1.091 
cây thuốc lá với 10.910 gói thuốc lá các 
nhãn hiệu Hero, Jet, Esse Menthol... K.ANH
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Bình Định

Sáng tạo để mỗi giờ học đều lôi cuốn 
Phương pháp giáo dục không ngừng đổi mới đã mang lại cho Trường Tiểu học số 1 Phước Sơn (huyện Tuy 

Phước) môi trường giáo dục thân thiện, ở đó giáo viên và học sinh cảm nhận được niềm hạnh phúc với mỗi 
ngày đến trường.

Học xong học sinh làm 
được gì thay vì học được gì!

Phụ trách khối 5, cô giáo 
Đỗ Giang Vũ đã đưa ra nhiều 
sáng kiến, nhất là việc tổ chức 
hoạt động trải nghiệm cho học 
sinh (HS). Các mô hình tổ chức 
hoạt động trải nghiệm đa dạng 
như khi thì trải nghiệm tiết học 
ngoài trời, lúc thì đưa song ngữ 
vào không gian trường học, 
sinh hoạt CLB, đưa văn hóa 
dân gian vào trường học… Vận 
dụng phương pháp trải nghiệm 
có tác dụng to lớn trong việc 
phát huy phương pháp “học 
đi đôi với hành”, đáp ứng yêu 
cầu bức thiết thực hiện mục 
tiêu của chương trình giáo dục 
phổ thông mới. 

Nhận thức được tầm quan 
trọng của thực hành - thí 
nghiệm trong dạy và học, gần 
đây cô giáo Vũ cũng đẩy mạnh 
nội dung thực hành thí nghiệm 
các môn khoa học, kỹ thuật, 
toán… Phương pháp dạy học 
này giúp HS hiểu rõ kiến thức, 
nhớ lâu và rèn luyện kỹ năng 
thực hành, nghiên cứu khoa 
học, giải quyết các vấn đề bằng 
tư duy logic.

“Việc vận dụng các hoạt 
động trải nghiệm, hình thức 
giáo dục mới mẻ đã chuyển biến 
một cách sâu sắc phương pháp 
giáo dục trước đây, hình thành 
cách học thiên về trải nghiệm 
đa dạng, phong phú, linh hoạt. 
Đồng thời, hình thành cách học 
chủ động, tích cực cho HS, giải 
quyết vấn đề học xong HS làm 
được gì thay vì học được gì!”, 
cô giáo Vũ nhấn mạnh.

Để HS dễ dàng tiếp thu từ 
vựng hiệu quả, việc học tiếng 
Anh tại trường không chỉ theo 
những bài giảng xơ cứng mà 
kiến thức còn được truyền đạt 
thông qua các hoạt động trải 
nghiệm ngoại khóa. Cô giáo  

HS khối 5 thực hiện thí nghiệm trong giờ học toán.                                                                                                                                                Ảnh: M.H

Năm 2022, Trường Tiểu 
học số 1 Phước Sơn đã được 
Thủ tướng Chính phủ tặng 
bằng khen; UBND tỉnh tặng 
Cờ thi đua dẫn đầu khối tiểu 
học ngành GD&ĐT huyện Tuy 
Phước. Trường cũng là một 
trong số rất ít trường học 
trong tỉnh được công nhận 
Thư viện xuất sắc.

Lê Đặng Hạ Vy cho hay: Cảm 
giác tẻ nhạt với những mô 
thức học ngoại ngữ theo sách 
vở không còn nữa. Môi trường 
vừa học vừa trải nghiệm từ 
vựng tiếng Anh về các loại cây 
ăn quả tại chính vườn trường 
tạo điều kiện cho HS tương tác 
với nhau bằng ngôn ngữ mới, 
giúp HS dễ tiếp thu. Hoạt động 
này rất phù hợp với HS tiểu học 
bởi các em đang ở lứa tuổi năng 
động, nhạy bén với những điều 
mới mẻ, thích trải nghiệm và 
sáng tạo. 

Hiệu trưởng Giả Tấn Trọng 
khẳng định, cách đây 3 năm, 
mức độ phát triển của HS ở các 
mặt nhận thức, kỹ năng sống, 
thái độ tự tin, tính tích cực chủ 
động học tập và giải quyết vấn 
đề còn hạn chế. Thế nhưng khi 
áp dụng những hoạt động trải 
nghiệm vào trường học, việc 

học tập của HS thay đổi hẳn. 
HS có nhiều hơn cơ hội thực 
hành những kiến thức đã học, 
hoàn thiện hơn cả về năng lực 
lẫn phẩm chất đạo đức. Giáo 
viên cũng nhận được những 
kết quả tốt, nâng cao hiệu quả 
giáo dục, “xây dựng trường 
học, lớp học thân thiện”, giảm 
được áp lực căng thẳng trong 
học tập nên HS rất hứng thú 
đến trường. 

Nâng chất giáo dục đại trà 
và mũi nhọn

Với sáng tạo của đội ngũ 
cán bộ, giáo viên nhà trường, 
ngay những năm học chật vật 
với dịch Covid-19, Trường 
Tiểu học số 1 Phước Sơn vẫn 
giữ được chất lượng giáo dục 
toàn diện cả đại trà và mũi 
nhọn nâng lên rõ rệt. Kết quả 
đó nhờ ở cách thức nhà trường 

triển khai phương thức dạy “2 
trong 1” vừa dạy trực tiếp, vừa 
dạy trực tuyến.  

Hiệu trưởng Giả Tấn Trọng 
cho biết, trong mỗi năm học 
mỗi giáo viên của trường đăng 
ký ít nhất 5 tiết dạy có ứng 
dụng công nghệ thông tin. Nhà 
trường đã tổ chức hội thi cấp 
trường về việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong dạy học, 
nhiều giáo viên biết ứng dụng 
công nghệ trong việc soạn bài 
giảng trình chiếu.

Nhà trường cũng đang thực 
hiện đổi mới phương pháp dạy 
học theo mô hình trường học 
mới dành cho HS khối 4 và 5, 
như áp dụng kỹ thuật khăn trải 
bàn, phương pháp học theo 
nhóm, dạy học theo hướng trải 
nghiệm sáng tạo, thực hiện thí 
điểm phương pháp “bàn tay 
nặn bột”, phương pháp mỹ 

thuật Đan Mạch... phát huy 
được tính tích cực chủ động, 
sáng tạo của HS trong giờ học. 
Đồng thời, thực hiện chương 
trình phổ thông 2018 cho HS 
khối 1, 2, 3. Giáo viên sử dụng 
linh hoạt các phương pháp dạy 
học tích cực như nêu vấn đề, 
tổ chức thảo luận tổ - nhóm, 
tổ chức cho HS thuyết trình… 

Trường Tiểu học số 1 Phước 
Sơn hiện có 596 HS với 20 lớp; 
có 36 biên chế (30 giáo viên 
đứng lớp), trong đó 17 giáo 
viên dạy giỏi cấp huyện trở lên 
(1 giáo viên đạt giáo viên chủ 
nhiệm giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên 
đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 
1 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh…) - 
đây là những nhân tố tích cực, 
sáng tạo trong mọi hoạt động 
của nhà trường. 

“Việc đổi mới phương pháp 
dạy học đã đi vào chiều sâu, 
HS thực sự hứng thú khi được 
tranh luận, phát huy tính tích 
cực chủ động sáng tạo, giáo 
viên không chỉ giúp cho HS 
nắm được những kiến thức 
trọng tâm trong chương trình 
mà còn hình thành cho các 
em phương pháp chiếm lĩnh 
tri thức, phương pháp tự học. 
Nhờ vậy, chất lượng HS hoàn 
thành yêu cầu học tập tốt, tham 
gia các phong trào luôn đạt cao. 
Đây là một nguyên nhân rất 
quan trọng làm nên thành tích 
của nhà trường”, thầy Giả Tấn 
Trọng đúc kết.

MAI HOÀNG

(BĐ) - Hội đồng trường 
Trường ĐH Quy Nhơn đã 
họp thông qua phương hướng 
tuyển sinh năm 2023 của 
trường. Theo đó, trường tuyển 
sinh đại học hệ chính quy 48 
ngành đào tạo, 1 chương trình 
đào tạo chất lượng cao ngành 
Kế toán. Tổng chỉ tiêu dự kiến 
tuyển sinh là 5.879; trong đó, 

chỉ tiêu tuyển sinh các ngành 
sư phạm là 1.874. 

Trường tuyển sinh theo 4 
phương thức: Xét tuyển theo 
kết quả thi tốt nghiệp THPT 
năm 2023; xét tuyển theo kết 
quả học tập THPT; xét tuyển 
theo kết quả kỳ thi đánh giá 
năng lực, tư duy của các đại học 
quốc gia và các trường đại học 

khác; xét tuyển thẳng theo quy 
chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

Ngoài 48 ngành đào tạo, 
1 chương trình đào tạo chất 
lượng cao, nhà trường dự kiến 
3 chương trình đào tạo liên kết 
với ĐH Birmingham (Vương 
Quốc Anh) là ngành Công nghệ 
thông tin, Kế toán và Ngôn  
ngữ Anh.                 HOÀNG ANH

Trường ĐH Quy Nhơn tuyển sinh 5.879 chỉ tiêu đại học chính quy

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban 
hành hướng dẫn đánh giá, xếp 
loại Đơn vị học tập trên địa  
bàn tỉnh. 

Theo đó, mục đích đánh giá, 
xếp loại nhằm tạo cơ hội và điều 
kiện cho thành viên trong các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 
được học tập thường xuyên, 
học tập suốt đời; xây dựng mẫu 
hình công dân học tập trong các 
đơn vị, làm nòng cốt trong việc 
xây dựng các mô hình học tập 

trong cộng đồng, góp phần xây 
dựng xã hội học tập.

Tiêu chí đánh giá Đơn vị 
học tập được thực hiện theo 
quy định của Bộ GD&ĐT, bao 
gồm 3 nhóm: Các tiêu chí về 
điều kiện để xây dựng Đơn vị 
học tập; các tiêu chí về kết quả 
học tập của thành viên; các tiêu 
chí đánh giá hiệu quả, tác động 
của xây dựng Đơn vị học tập. 

Việc đánh giá, xếp loại Đơn 
vị học tập phải căn cứ vào kết 

quả đạt được của từng tiêu chí 
nói trên và có minh chứng cụ thể. 
Xếp loại cụ thể: Loại tốt (tổng số 
điểm đạt được từ 85 điểm đến 
100 điểm); loại khá (tổng số điểm 
đạt được từ 70 điểm đến dưới 85 
điểm); loại trung bình (tổng số 
điểm đạt được từ 50 điểm đến 
dưới 70 điểm); và loại chưa đạt là 
những trường hợp còn lại. 

Việc đánh giá, xếp loại Đơn 
vị học tập được thực hiện định 
kỳ hằng năm.          HOÀNG ANH

(BĐ)  -  ĐH Quốc g ia 
Au s t r a l i a  ( Au s t r a l i a n 
National University - ANU) 
xếp hạng 1 tại Úc, đã có thông 
báo chấp nhận tuyển thẳng 
học sinh từ 92 trường chuyên 
và trường điểm chọn lọc tại 
Việt Nam. Chính sách này 
nhằm tăng số học sinh giỏi ở 
Việt Nam đến học tại ANU. 
Đây là sự thay đổi rất tích 
cực, mang đến nhiều cơ hội 
cho học sinh Việt Nam.

Theo đó, trong danh sách 
92 trường có 2 trường THPT 
của tỉnh Bình Định là Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP 
Quy Nhơn) và Trường THPT 
chuyên Chu Văn An (TX Hoài 
Nhơn).

ANU sẽ xét tuyển dựa 
trên điểm quy đổi  sang 
ATAR (Australian Tertiary 
Admission Ranking - thứ 
hạng giữa các học sinh trong 
một kỳ thi tốt nghiệp THPT 
ở Australia)  từ điểm xét 
tốt nghiệp (tạm thời) của 
học sinh Việt Nam và cấp  
thư mời.

Theo bảng quy đổi của 
ANU, học sinh đạt 8.5 điểm 
tương ứng với điểm ATAR 
82 hoặc 8.9 tương đương  
ATAR 90.

Trong bảng xếp hạng ĐH 
thế giới, ANU xếp thứ nhất 
tại Australia và xếp thứ 30 
thế giới.

MAI HOÀNG

Học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn  
và Chu Văn An có cơ hội xét tuyển thẳng 
vào đại học số 1 Australia

Ban hành hướng dẫn về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

TRUNG TÂM VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH:

Hành trình 10 năm đáng nhớ
Qua 10 năm chính thức đi 
vào hoạt động, Trung tâm Võ 
thuật cổ truyền Bình Định đã 
thực hiện tốt nhiệm vụ bảo 
tồn, phát huy các giá trị tinh 
hoa của võ cổ truyền. Qua đó, 
góp phần quảng bá hình ảnh 
Bình Định với bạn bè trong 
và ngoài nước.

Chương trình “Đêm võ đài Bình Định” được tổ chức thường xuyên, tạo cơ hội cọ xát cho các võ sinh, VĐV và phục vụ nhu cầu 
thưởng thức võ thuật của người dân, du khách.                                     Ảnh: HOÀNG QUÂN

Chú trọng công tác 
bảo tồn

Sau khi Đề án Bảo tồn và 
phát huy Võ cổ truyền Bình 
Định giai đoạn 2016 - 2020 và 
định hướng đến năm 2030 được 
UBND tỉnh phê duyệt, Trung 
tâm Võ thuật cổ truyền Bình 
Định đã triển khai các lớp tập 
huấn võ cổ truyền Bình Định 
cho lực lượng võ sư, HLV trong 
tỉnh nhằm truyền dạy những bài 
quyền, bài binh khí; giới thiệu 
chân dung các võ sư, võ nhân 
tiêu biểu (đã được nghiên cứu, 
sưu tầm, tập hợp) cho thế hệ kế 
cận. Đây là một trong những giải 
pháp nhằm nâng cao công tác 
bảo tồn những giá trị tiêu biểu, 
đồng thời phổ biến rộng rãi các 
bài quyền, bài binh khí đặc trưng 
của võ cổ truyền Bình Định trong 
các tầng lớp nhân dân. 

Đối với công tác phong trào, 
Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định đã tiến hành khảo 
sát, triển khai thực hiện hỗ trợ 
dụng cụ, binh khí cho các lò 
võ, nhằm khích lệ các võ đường 
tích cực duy trì và đẩy mạnh 
phát triển phong trào, tìm kiếm 
những tài năng có tố chất cung 
cấp cho các tuyến năng khiếu 
và đội tuyển của tỉnh. Tiến 
hành tổ chức khảo sát, sưu 

tầm, biên tập các bài thiệu võ 
quyền, thập bát ban binh khí, 
chân dung các võ sư, võ nhân 
tiêu biểu của võ cổ truyền Bình 
Định nhằm góp phần gìn giữ, 
tôn vinh các giá trị di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia. 

Võ sư cao cấp Trần Duy 
Linh, Giám đốc Trung tâm Võ 
thuật cổ truyền Bình Định, cho 
biết: “Chúng tôi đã triển khai 
các chương trình nghiên cứu, 
sưu tầm, tổ chức các lớp tập 
huấn, bước đầu nghiên cứu, 
thu thập các nguồn thông tin 
về các dòng võ phái trong và 
ngoài tỉnh nhằm hệ thống và đề 
xuất phương án lập gia phả võ 
cổ truyền Bình Định. Qua đó, 
góp phần nâng cao công tác bảo 
tồn, đồng thời phổ biến rộng rãi 
các bài quyền, thập bát ban binh 
khí đặc trưng và chân dung võ 

sư, võ nhân tiêu biểu của võ cổ 
truyền Bình Định, trên cơ sở các 
nguồn tư liệu thu thập được làm 
cơ sơ dữ liệu xây dựng hồ sơ 
trình UNESCO để đạt được mục 
tiêu như đã đề ra trong Đề án”.

Việc đưa võ cổ truyền Bình 
Định vào trường học trên địa 
bàn tỉnh cũng được tích cực 
triển khai, với 100% giáo viên 
thể dục tham gia 3 đợt tập huấn, 
100% học sinh các trường được 
học võ. Bên cạnh đó, đã thành 
lập CLB võ cổ truyền tại các 
Trường ĐH Quy Nhơn, Trường 
CĐ Bình Định (cũ)… thu hút 
đông đảo sinh viên tham gia.

Tăng cường quảng bá
Xác định võ cổ truyền là 

một trong những nét đặc trưng 
của Bình Định, nhiều năm qua, 
tỉnh đã đầu tư, hỗ trợ các võ 

đường để trở thành điểm thu 
hút khách du lịch. Nắm bắt 
được nhu cầu của du khách, 
Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định thường xuyên 
hướng dẫn, góp ý, hỗ trợ các 
võ đường xây dựng chương 
trình biểu diễn phong phú, 
giới thiệu về quá trình hình 
thành và phát triển, kỹ năng 
giao tiếp cho võ sinh. Các võ 
đường Lê Xuân Cảnh (TX An 
Nhơn), Phan Thọ (huyện Tây 
Sơn), CLB Võ thuật Chùa Long 
Phước (huyện Tuy Phước)…. 
thường xuyên tổ chức các 
chương trình biểu diễn phục 
vụ khách tham quan du lịch 
và nhận được những phản hồi 
tích cực từ các du khách khi 
xem chương trình.

Trung tâm Võ thuật cổ 
truyền đã phát triển chương 

trình “Đêm Võ đài Bình Định” 
trở thành giải đấu uy tín và sản 
phẩm đặc trưng, thu hút đông 
đảo khách du lịch đến xem và 
thưởng thức. Đồng thời, bước 
đầu mở rộng, nâng tầm Giải 
Võ cổ truyền các Võ đường 
Bình Định tranh Cúp Hoàng đế 
Quang Trung, với sự tham gia 
của các võ đường có nguồn gốc 
từ Bình Định trong cả nước.

Ở lĩnh vực thể thao thành 
tích cao, từ năm 2013 đến nay, 
các VĐV Trung tâm Võ thuật 
cổ truyền Bình Định đã giành 
được 1.142 huy chương các loại 
(488 HCV, 352 HCB, 302 HCB); 
thường xuyên đóng góp HLV, 
VĐV tham gia tập trung đội 
tuyển quốc gia, giành thành 
tích cao ở Giải Cúp thế giới 
Võ cổ truyển Việt Nam, Đại 
hội Thể thao Bãi biển châu 
Á, SEA Games... Đội tuyển 
võ cổ truyền Bình Định 2 lần 
liên tiếp giành vị trí nhất toàn 
đoàn tại Đại hội Thể thao toàn 
quốc năm 2018 và năm 2022, 
khẳng định được tính hiệu 
quả và khoa học trong công tác  
huấn luyện.

Võ sư Lê Công Bút, Phó 
Giám đốc Trung tâm Võ thuật 
cổ truyền Bình Định kiêm HLV 
nội dung đối kháng, cho biết: 
Xác định việc giành thành 
tích tốt ở các giải đấu là kênh 
quảng bá hiệu quả cho võ cổ 
truyền Bình Định, thời gian 
qua, chúng tôi luôn dành sự 
quan tâm đặc biệt cho công 
tác tuyển chọn, huấn luyện, 
đào tạo. Trung tâm luôn chủ 
động xây dựng kế hoạch cho 
từng giải đấu trong năm để 
có sự chuẩn bị tốt nhất về lực 
lượng và chuyên môn, nhằm 
đạt thành tích tốt nhất.

HOÀNG QUÂN

Câu cá thể thao ở Phù Mỹ
Gần đây, ở huyện Phù Mỹ, hoạt động 

câu cá thể thao thu hút nhiều người 
chơi, tạo ra một hoạt động thể thao lành 
mạnh, hấp dẫn; kéo theo đó là sự phát 
triển của một dạng mô hình kinh doanh 
dịch vụ mới. 

Trên bờ hồ Đại Sơn ở xã Mỹ Hiệp, 
vừa trưng ra các dụng cụ câu cá, nào 
cần, mồi câu, vợt cá, giỏ đựng cá, ghế 
ngồi, dù che...,  anh Đoàn Đức Duy,  
42 tuổi ở khu vực Nhà Đá, xã Mỹ Hiệp, 
cho biết: Chi phí cho bộ dụng cụ phục 
vụ môn thể thao này tốn khoảng 6 - 7 
triệu đồng. Nhóm của tôi có hơn 20 
người, cứ rảnh rỗi là rủ nhau  đi. Môn 
thể thao này hấp dẫn lắm. Thỉnh thoảng, 
chúng tôi tự tổ chức câu thi với nhau. 
Mùa này trời lạnh, gió nhiều nên chỉ đi 
câu ban ngày, còn mùa hè, chúng tôi câu 
đêm nữa, có khi rủ nhau sang các hồ bên 
huyện bạn để câu. Giá câu tại hồ này là 
100 nghìn đồng/người/ngày. 

Hồ Đập Phố cũng ở xã Mỹ Hiệp là 
một điểm thu hút khá nhiều tay câu. 
Khi tôi đến, bắt gặp một nhóm thanh 
niên đang câu thi nội bộ. Anh Trần Văn 
Tích, 30 tuổi, ở thôn Vạn Thiện, xã Mỹ 
Hiệp, cho biết: Tôi chơi môn thể thao 
này khoảng 3 năm nay. Cứ cuối tuần 
là chúng tôi rủ nhau đến các hồ trong 

Gần đây, ở huyện Phù Mỹ, hoạt động câu cá thể thao thu hút nhiều 
người tham gia. 
- Trong ảnh: Giải câu cá thể thao gây quỹ từ thiện do nhóm Hưng Fishing 
và nhóm Xuân Yêu Thương tổ chức tháng 10.2022.                      Ảnh: GIA BẢO

huyện để câu. Câu cá kiểu này không 
đơn giản như thông thường. Mỗi loại 
cá, cỡ cá có một kiểu mồi riêng; ngay cả 
móc mồi cũng thế. Khi cá cắn câu, riêng 
việc kéo lên cũng là cả một kỹ thuật, kéo 
không cẩn thận dễ tuột lắm, nhất là với 
những con cá nặng cân. 

Nhờ hoạt động câu cá thể thao ở 
huyện Phù Mỹ phát triển mạnh, vừa 
qua nhiều nhóm câu đã tổ chức giải thi 
câu với nhiều thể thức, mục đích khác 
nhau. Trong đó, được nhiều người chú ý 

nhất là Giải câu cá thể 
thao gây quỹ từ thiện, 
được nhóm Hưng 
Fishing (thị trấn Bình 
Dương) và nhóm Xuân 
Yêu Thương phối hợp 
tổ chức vào tháng 10 
vừa qua. Giải được tổ 
chức tại hồ Bà Mười ở 
xã Mỹ Lợi với sự tham 
gia của 30 cần thủ 
trong và ngoài huyện. 
Ban tổ chức Giải đã 
trao số tiền 4,3 triệu 
đồng giúp em Đặng 
Văn Nhàng, là thiếu 
niên có hoàn cảnh khó 
khăn  ở xã Mỹ Phong.

Hiện nay, nhiều hồ thủy lợi trên địa 
bàn huyện Phù Mỹ được tư nhân thuê, 
mở dịch vụ câu cá như: Hồ Đá Bàn ở 
xã Mỹ An, hồ Suối Sổ ở xã Mỹ Phong, 
hồ Diêm Tiêu ở thị trấn Phù Mỹ... với 
giá từ 80.000 đồng đến 100 nghìn đồng/
người/ngày câu. Riêng đối với những 
hồ chuyên nuôi, thả cá để phục vụ 
môn câu cá thể thao giá câu cao nhiều, 
thường tính theo giờ, mức phổ biến là  
50.000 đồng/giờ/người câu. 

GIA BẢO

Khai mạc giải 
bóng đá các CLB 
thanh niên 
TP Quy Nhơn

(BĐ) - Tối 2.1, Trung tâm Hoạt 
động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức 
khai mạc giải bóng đá các CLB 
thanh niên TP Quy Nhơn năm 2023. 
Tham gia giải có 60 VĐV thuộc 6 đội 
bóng CLB thanh niên trên địa bàn  
thành phố.

Các đội bóng chia làm hai bảng thi 
đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, 
chọn ra hai đội nhất và nhì mỗi bảng. 
Sau đó, đội nhất bảng A gặp nhì bảng 
B, nhất bảng B gặp nhì bảng A. Hai 
đội thắng vào tranh nhất nhì, hai đội 
thua tranh giải ba.

Giải  bóng đá là cơ hội  để thanh 
niên  các  CLB giao  lưu,  th i  đấu, 
tăng  cường đoàn  kết  h iểu  b iế t ; 
đồng thời  góp phần khuyến khích 
hoạt  động rèn luyện thể dục thể 
thao,  tăng cường sức khỏe trong 
thanh niên.

DUY ĐĂNG
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Bình Định

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ TX HOÀI NHƠN:

Thực hiện nghiêm túc, nhiều dấu ấn mới
Đó là đánh giá tại Hội nghị 
Tổng kết công tác xây dựng 
Đảng; công tác kiểm tra 
giám sát và thi hành kỷ 
luật của Đảng năm 2022, 
triển khai nhiệm vụ 2023, 
do Thị ủy Hoài Nhơn tổ chức 
ngày 3.1. 

Ban Chấp hành Đảng bộ TX Hoài Nhơn tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. 
Ảnh: H.T

Điểm đáng chú ý là Ban 
Thường vụ Thị ủy Hoài 
Nhơn đã tập trung chỉ đạo 
đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả 
công tác chính trị - tư tưởng; 
tạo sự đồng thuận, thống 
nhất trong hệ thống chính 
trị. Trong năm 2022, Đảng bộ 
thị xã đã tổ chức 13 lớp bồi 
dưỡng lý luận chính trị và 
nghiệp vụ công tác cho 921 
cán bộ, đảng viên, tăng 4 lớp 
so với năm 2021. Ban Tuyên 
giáo Thị ủy, Trung tâm Chính 
trị thị xã được Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy tặng Giấy khen về 
thành tích hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm 2022. Đảng 
bộ TX Hoài Nhơn được Thủ 
tướng Chính phủ tặng bằng 
khen về thành tích tiêu biểu 

trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, công tác kiểm 
tra, giám sát, kỷ luật Đảng 
được tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo quyết liệt. Trong năm qua, 
đã tiến hành kiểm tra 58 tổ chức 
đảng, giám sát 20 tổ chức đảng; 
kiểm tra, giám sát 3.166 đảng 
viên. Qua đó, kịp thời phát 
hiện, xử lý cán bộ, đảng viên 

vi phạm; đồng thời biểu dương 
những tập thể và cá nhân tiêu 
biểu. Thị ủy chỉ đạo thực hiện 
nghiêm công tác rà soát theo 
Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí 
thư (về nâng cao chất lượng 
kết nạp đảng viên và rà soát, 
sàng lọc, đưa những đảng 
viên không còn đủ tư cách ra 
khỏi Đảng). Qua đó, phát hiện 
67 đảng viên có dấu hiệu vi 
phạm; xóa tên 27 đảng viên, 

cho ra khỏi Đảng 5 đảng viên, 
khai trừ 8 đảng viên. 7 đảng 
viên qua kiểm điểm, giáo dục 
có tiến bộ và 20 đảng viên 
đang giáo dục. 

Theo ông Lê Tự Hồng, 
Phó Bí thư Thường trực Thị 
ủy Hoài Nhơn, công tác đánh 
giá, xếp loại tổ chức cơ sở 
đảng, tập thể, cá nhân, cán bộ 
lãnh đạo, quản lý ngày càng 
đi sâu vào thực chất. Năm 
2022, có 13 tổ chức cơ sở đảng 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
(chiếm tỷ lệ 20%), 52 tổ chức 
cơ sở đảng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 73,2%). 
Ban Chấp hành Đảng bộ thị 
xã khen thưởng chuyên đề đối 
với 13 tổ chức cơ sở đảng. 1 
tập thể, 17 cá nhân được khen 
thưởng hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 
(2018 - 2022).

Về công tác dân vận, năm 
2022, toàn thị xã thực hiện 

306 mô hình “Dân vận khéo”, 
trong đó có 85 mô hình tiêu 
biểu mang lại hiệu quả trên các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã 
hội, quốc phòng - an ninh, xây 
dựng hệ thống chính trị. Ủy 
ban MTTQ Việt Nam thị xã và 
các đoàn thể chính trị - xã hội 
thị xã tập trung đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động 
hướng về cơ sở; củng cố, kiện 
toàn, nâng cao chất lượng tổ 
chức hội, đoàn thể... Năm 2022, 
Ban Dân vận Thị ủy được Ban 
Dân vận Tỉnh ủy xếp loại hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, tặng 
cờ cho đơn vị dẫn đầu phong 
trào thi đua của tỉnh. Ủy ban 
MTTQ Việt Nam thị xã được 
Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam tặng bằng khen, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 
Cờ xuất sắc toàn diện.

Đảng bộ xã Hoài Sơn 
được Ban Chấp hành Đảng 
bộ TX Hoài Nhơn tặng giấy 
khen cho tổ chức cơ sở đảng 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
năm 2022; cùng giấy khen về 
thành tích hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ công tác dân 
vận. Ông Nguyễn Nam Hà, 
Bí thư Đảng ủy xã Hoài Sơn, 
cho biết: Các tổ dân vận của 
xã hoạt động hiệu quả; vận 
động nhân dân đóng góp xây 
dựng đường bê tông, giao 
thông nội đồng, kênh mương 
nội đồng… Đặc biệt, Đảng bộ 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
quan trọng là tuyên truyền, 
vận động người dân ủng hộ 
công tác giải phóng mặt bằng 
thực hiện dự án đường cao 
tốc Bắc - Nam, trong đó đoạn 
đi qua xã Hoài Sơn dài 7,3 km, 
với 495 hộ bị ảnh hưởng.  

HOÀI THU 

Về thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thị 
ủy Hoài Nhơn Phạm Trương đặt ra yêu cầu nêu cao 
hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng 
hệ thống chính trị, phấn đấu đạt mức cao nhất các 
mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023. Tiếp tục kiện toàn hệ 
thống chính trị từ thị xã đến cơ sở theo hướng tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức thực hiện 
hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường 
củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao 
chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Ông Phạm Trương nhấn mạnh phải chủ động, 
tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và 
kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện hiệu quả các quy 
định mới về công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục 
triển khai có hiệu quả Quy chế công tác dân vận 
trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện Nghị 
quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 
tình hình mới...

Năm 2023, toàn tỉnh có 2.187 
biên chế công chức  

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành quyết định về việc giao 
biên chế công chức trong các cơ 
quan hành chính và số lượng 
người làm việc hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước, từ nguồn 
thu sự nghiệp trong các đơn vị 
sự nghiệp công lập năm 2023 
cho các sở, ban, ngành, đơn vị 
sự nghiệp công lập trực thuộc 
tỉnh và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố.

Cụ thể, tổng số biên chế 
công chức là 2.187 biên chế. 
Tổng số lượng người làm việc 
hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước trong các đơn vị 
sự nghiệp công lập là 25.938 
người; trong đó, các đơn vị 
sự nghiệp GD&ĐT có 20.615 
người, các đơn vị sự nghiệp y 
tế có 3.806 người, các đơn vị 
sự nghiệp VH-TT&TT có 589 
người, các đơn vị sự nghiệp 
khác 928 người. Bổ sung 310 
biên chế giáo viên cho các 
trường mầm non và phổ thông 
công lập năm học 2022 - 2023. 

Giao số lượng người làm việc 
hưởng lương từ nguồn thu sự 
nghiệp đối với các đơn vị sự 
nghiệp công lập tự đảm bảo 
một phần chi thường xuyên 
thuộc Sở Y tế năm 2023 là  
362 người. 

Giám đốc Sở Nội vụ có trách 
nhiệm thông báo và hướng dẫn 
các sở, ban, ngành, đơn vị sự 
nghiệp công lập trực thuộc 
tỉnh và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố quản lý, sử dụng 
số biên chế công chức, số lượng 
người làm việc được giao bảo 
đảm theo đúng quy định. 

Giám đốc các sở, ban, 
ngành, đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc tỉnh và chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố có trách nhiệm tiếp tục rà 
soát, sắp xếp các tổ chức bên 
trong, đảm bảo theo quy định; 
xây dựng kế hoạch quản lý, sử 
dụng biên chế giai đoạn 2022 - 
2026 và kế hoạch sử dụng biên 
chế từng năm…

H.NHÂN

KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC:

Sở Tư pháp, UBND huyện Vĩnh Thạnh, 
Kho bạc Nhà nước tỉnh dẫn đầu

(BĐ) - Ngày 29.12, UBND 
tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt kết quả đo lường sự hài 
lòng của người dân, tổ chức 
đối với sự phục vụ của các cơ 
quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, trong bảng xếp 
hạng chỉ số hài lòng về chất 
lượng cung ứng dịch vụ hành 
chính công đối với các cơ quan 
thuộc UBND tỉnh, dẫn đầu là 
Sở Tư pháp (chỉ số 99,3%), tiếp 
theo là Sở TT&TT (97,9%), Sở 
Nội vụ (97,3%). 3 vị trí cuối 
bảng là Sở KH&ĐT (83,7%), 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
(83,7%) và Sở NN&PTNT 
(81,9%). 

Đối với UBND các huyện, 
thị xã, thành phố, huyện 
Vĩnh Thạnh dẫn đầu với chỉ 
số 94,9%; tiếp theo là Vân 
Canh (94,3%), An Lão (91,5%), 
Tây Sơn (88%), Hoài Nhơn 
(87,6%), Phù Cát (86,9%), Phù 

Mỹ (86,8%), Hoài Ân (84,5%). 
3 vị trí cuối cùng thuộc về 
An Nhơn (82,4%), Quy Nhơn 
(80,4%) và Tuy Phước (78,1%). 

Đối với các cơ quan Trung 
ương đóng trên địa bàn tỉnh, 
dẫn đầu là Kho bạc Nhà nước 
tỉnh (chỉ số 86,7%); tiếp theo 
là Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh (85,8%), BHXH 
tỉnh (81,1%), Cục Thuế tỉnh 
(80,1%), Cục Hải quan tỉnh 
(74,3%).

UBND tỉnh giao Giám đốc 
Sở Nội vụ thông báo công 
khai toàn bộ nội dung, tiêu 
chí cụ thể đã thực hiện khảo 
sát sự phục vụ hành chính 
năm 2022 được phê duyệt kết 
quả tại Quyết định này đến 
từng cơ quan, đơn vị, địa 
phương thuộc phạm vi khảo 
sát trước ngày 15.1.2023. Đồng 
thời, hướng dẫn công tác khắc 
phục những tồn tại, hạn chế 
nhằm nâng cao sự hài lòng của 

người dân, tổ chức trong thời 
gian tới. 

Căn cứ Báo cáo kết quả đo 
lường sự hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính 
nhà nước năm 2022 và trên cơ 
sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, 
thủ trưởng các cơ quan Trung 
ương đóng trên địa bàn tỉnh, 
các cơ quan thuộc UBND tỉnh 
và chủ tịch UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tổ chức 
quán triệt, rút kinh nghiệm, 
đề ra các giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng phục 
vụ hành chính của cơ quan, 
đơn vị mình đáp ứng các mục 
tiêu, yêu cầu tại Chương trình 
hành động số 09-CTr/TU ngày 
14.5.2021 của Tỉnh ủy về cải 
cách hành chính, trọng tâm 
là tiếp tục đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính giai đoạn 
2020 - 2025.

M.LÂM
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Toàn tỉnh hiện có 7 DN chế 
biến thủy sản xuất khẩu, gồm: 
Công ty CP Thủy sản Bình Định, 
Công ty CP Thực phẩm xuất 
nhập khẩu Lam Sơn, Công ty 
CP Đông lạnh Quy Nhơn, Công 
ty CP Thủy sản Hoài Nhơn, 
Công ty TNHH Mãi Tín Bình 
Định, Công ty Thành Thái và 
Công ty Thủy sản An Hải; với 
tổng công suất khoảng 17.000 
tấn/năm, chủ yếu là cá, tôm  
đông lạnh... 

Đến nay, hàng thủy sản 
của Bình Định xuất khẩu tới 
46 thị trường như EU, Hàn 
Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, 
Trung Quốc, Mỹ và Trung Mỹ, 
trong đó Mỹ vẫn là thị trường 
chủ lực. Tính đến hết tháng 
11.2022, kim ngạch xuất khẩu 
thủy sản đạt 155,7 triệu USD, 
tăng gần 68% so với cùng kỳ 
năm 2021, chiếm 10,7% trong 
cơ cấu kim ngạch xuất khẩu 
của toàn tỉnh. Theo đánh giá 
của ngành nông nghiệp, hoạt 
động xuất khẩu thủy sản vượt 
khó thành công và duy trì 
được tăng trưởng.

Là một trong những DN 
xuất khẩu thủy sản lớn trong 
tỉnh, để vượt qua khó khăn, 
duy trì ổn định, đảm bảo tăng 
trưởng, Công ty CP Thủy sản 
Bình Định linh hoạt tìm kiếm 
thị trường mới, đa dạng sản 
phẩm. Năm 2022, Công ty đặt 
mục tiêu xuất khẩu 100 triệu 
USD. Đến hết tháng 11.2022, 
DN xuất khẩu vượt mức 130 
triệu USD. Bà Cao Thị Kim Lan, 
Giám đốc Công ty CP Thủy sản 

Xuất khẩu thủy sản vượt khó thành công
Tác động của dịch bệnh Covid-19 cùng với “bão giá” ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu thủy sản 

năm 2022. Để vượt qua khó khăn, các DN trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh vừa 
duy trì sản xuất vừa linh động tìm kiếm thị trường, cơ hội hợp tác để phát triển. 

Công ty CP Đông lạnh Quy Nhơn chế biến sản phẩm phục vụ xuất khẩu.                                                                                       Ảnh: THU DỊU

Bình Định, cho hay: “Trước 
đây, thị trường châu Âu chiếm 
tỷ trọng rất cao trong doanh 
số xuất khẩu của chúng tôi, 
trong đó có thị trường Đức. 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 
“thẻ vàng” thủy sản của Ủy ban 
châu Âu (EC), chúng tôi chuyển 
sang khai thác thêm nhiều thị 
trường xuất khẩu khác để giảm 
thiểu rủi ro. Hiện tại, Công ty 
sản xuất đa dạng các mặt hàng 
từ cá ngừ đại dương phi lê đến 
cá ngừ đóng hộp để đáp ứng 
nhu cầu của thị trường”. 

Theo bà Lan, không riêng 
gì EU, mà sắp tới đây nhiều 
khả năng các thị trường Mỹ, 
Nhật cũng sẽ áp dụng “IUU” 

với thủy sản Việt Nam. Đây là 
một thách thức rất lớn với hoạt 
động xuất khẩu thủy sản của 
DN Bình Định nói riêng và cả 
nước nói chung. Vì thế, cùng 
với việc nỗ lực tìm kiếm thị 
trường, các DN xuất khẩu thủy 
sản rất cần sự can thiệp quyết 
liệt hơn ở cấp Chính phủ, bởi 
theo thống kê của Tổng cục Hải 
quan, cùng với EU, đây cũng là 
những thị trường có giá trị xuất 
khẩu thủy sản lớn nhất của  
Việt Nam.

Tương tự, ông Bành Quang 
Hạ, Giám đốc Công ty CP 
Đông lạnh Quy Nhơn, chia sẻ: 
Nhìn chung năm 2022, hoạt 
động xuất khẩu thủy sản gặp 

khó khăn nhiều mặt (do ảnh 
hưởng của dịch bệnh, các thị 
trường chính thắt chặt chi 
tiêu). Trong bối cảnh đó, Công 
ty chịu ít nhiều ảnh hưởng, tuy 
nhiên đến nay hoạt động của 
đơn vị vẫn duy trì ổn định, 
các mặt hàng chủ lực là tôm 
các loại được chế biến theo 
yêu cầu (công suất 1.000 tấn/
năm) xuất sang thị trường 
Hàn Quốc, Philipines và châu 
Âu. Đặc biệt, sau Hiệp định 
Thương mại Liên minh châu 
Âu - Việt Nam (EVFTA), những 
ưu đãi về thuế suất đối với tôm 
là một lợi thể để Công ty duy 
trì đơn hàng ổn định, nhờ đó 
đảm bảo đời sống cho 150 nhân 

công đang làm việc. 
Tháng 6.2022, Công ty 

TNHH Mãi Tín Bình Định 
đưa vào hoạt động thêm một 
dây chuyền sản xuất, tăng sản 
lượng lên 1,5 lần, doanh thu 
nhờ vậy tăng lên. Không nằm 
ngoài tác động chung của thị 
trường, song với dự báo năm 
2023 có nhiều khởi sắc, Công ty 
tiếp tục đầu tư phát triển hoạt 
động sản xuất kinh doanh, 
trong đó tiếp tục duy trì các 
mặt hàng thủy sản xuất khẩu 
cao cấp phục vụ nhu cầu tiêu 
dùng thực phẩm sashimi; tăng 
gia công thực phẩm đóng gói… 
Đồng thời, Công ty tích cực 
phối hợp với Sở NN&PTNT 
triển khai dự án liên kết và 
tiêu thụ sản phẩm cá ngừ đại 
dương Bình Định. Đây là dự 
án kỳ vọng nâng cao phẩm cấp 
cá ngừ đại dương, nâng cao 
hiệu quả kinh tế cho ngư dân 
Bình Định.

Ông Trần Văn Phúc, Giám 
đốc Sở NN&PTNT, cho biết, 
xuất khẩu thủy sản chiếm tỷ 
trọng lớn trong tăng trưởng 
của ngành nông nghiệp. Ngành 
thủy sản Bình Định tái cơ cấu 
hoạt động với việc nâng cao giá 
trị sản phẩm khai thác và nuôi 
trồng để phục vụ các DN chế 
biến thủy sản xuất khẩu trên 
địa bàn tỉnh. Trong đó, với thủy 
sản nuôi, tập trung vào hệ sinh 
thái ngành tôm với chuỗi liên 
kết nuôi tôm an toàn, được cấp 
đầy đủ chứng nhận cơ sở nuôi 
trồng đủ tiêu chuẩn. Với khai 
thác, cơ cấu lại đội tàu, đầu tư 
nâng cấp thiết bị, công nghệ để 
nâng cao phẩm cấp sản phẩm 
khai thác, phục vụ cho chế biến 
và xuất khẩu.

THU DỊU

Những ngày này, các nhà vườn 
trồng hoa cúc ở TX An Nhơn đang 
nhộn nhịp, tất bật thực hiện những 
khâu cuối cùng để có những chậu hoa 
cúc đẹp nhất phục vụ khách hàng. Khu 
vực Vĩnh Liêm (phường Bình Định) là 
một trong các vùng trồng hoa cúc nổi 
tiếng của An Nhơn, từ tầm đầu tháng 
chạp, nơi đây đã bắt đầu tấp nập,  
nhộn nhịp. 

Năm nay, thời tiết tương đối thuận 
lợi với hoa cúc cộng với công sức chăm 
sóc tỉ mỉ của người trồng hoa nên hầu 
hết các vườn cúc đều phát triển tốt, cây 
cao, bông dày. Ông Huỳnh Minh Thái, 
ở khu vực Vĩnh Liêm, cho biết: Thời 
tiết khá thuận lợi nên cây cúc phát triển 
nhanh, cây có chiều cao, đều nhau, bông 
dày. Năm nay, gia đình tôi trồng gần 400 
chậu cúc đại đóa và 150 chậu cúc mâm 
xôi. Thời điểm này, các thương lái đã 
đến tận vườn bỏ sỉ, đặt mua, số dành 
để bán lẻ ít thôi. 

Người trồng hoa cúc tại phường 
Bình Định chủ yếu trồng 4 loại cúc 
là cúc đại đóa, cúc pha lê, cúc mâm 
xôi và cúc lá kim nhiều màu, trong đó 
nhiều nhất là cúc đại đóa. Cũng như 
bao hộ trồng cúc khác tại khu vực 
Vĩnh Liêm, hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu 
cũng đang tất bật thực hiện khâu cuối 
cùng là lặt bỏ lá vàng, những búp nhỏ 

Năm 2022, ngành nông nghiệp nhiều 
chỉ tiêu phát triển đạt và vượt kế hoạch đề 
ra. Giá trị gia tăng toàn ngành (GDP) đạt 
3,36% là mức tăng cao nhất trong nhiều 
năm gần đây; trong đó, nông nghiệp tăng 
2,88% (trồng trọt tăng 1,51%, chăn nuôi 
tăng 5,93%); thủy sản tăng 4,43%, lâm 
nghiệp tăng 6,13%; kim ngạch xuất khẩu 
nông lâm thủy sản toàn ngành đạt 53,22 
tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021.

Năm 2023, ngành nông nghiệp đặt 
mục tiêu phát triển với các chỉ tiêu: Tốc 
độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3%; 
tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy 
sản là 54 tỷ USD. Để đạt được những mục 
tiêu đề ra, toàn ngành nông nghiệp, nông 
thôn tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại theo 
hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, 
hiện đại, kinh tế tuần hoàn... Để thực 
hiện thành công mục tiêu ngày, ngành 
sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, giảm thiểu tác động tiêu cực của 
dịch bệnh và biến động thị trường để gia 
tăng xuất khẩu, tận dụng tốt cơ hội từ các 
Hiệp định thương mại tự do Liên minh 
Châu Âu - Việt Nam EVFTA, Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương CTPPP cho hàng nông sản 
Việt Nam.                                   (Theo NNVN)

Ngành nông nghiệp 
đặt mục tiêu  
xuất khẩu 54 tỷ USD

Làng cúc phường Bình Định vào vụ tết

để cây tập trung nuôi bông chính, 
cho bông to, khỏe. Bà Thu cho biết, 
tôi thường giao hoa cho bạn hàng từ 
tầm 19, 20 tháng chạp. Những năm 
gần đây, gia đình tôi thường xuyên 
xuất bán ổn định 750 chậu cúc tết, 
trong đó có 600 chậu cúc đại đóa, còn 
lại là 150 chậu cúc mâm xôi. Năm nay 
cũng như lệ thường, toàn bộ hoa của 
tôi đã bỏ sỉ hết cho các thương lái 
bạn hàng trong tỉnh và một số tỉnh, 
thành trong nước. 

Không trồng cúc đại đóa chậu lớn 

như các hộ khác, gia 
đình bà Trần Thị Hiếu 
ở khu vực Vĩnh Liêm 
chỉ chuyên trồng cúc 
pha lê chậu nhỏ, cúc 
pha lê giống lùn để bán 
tết. Năm nay, gia đình 
bà Hiếu trồng khoảng 
300 chậu cúc pha lê 
giống lùn, cúc mâm xôi 
và 1.000 chậu cúc pha 
lê size 20 cm. Bà Hiếu 
chia sẻ: Nghề trồng hoa 
cúc cần tỉ mỉ, phải theo 
dõi thời tiết hằng ngày 
để có biện pháp chăm 
sóc hoa phù hợp. Trời 
se lạnh thì chong điện 
sưởi ấm để thúc cây 

phát triển. Còn khi trời hửng nắng, nóng 
thì phải dùng đủ biện pháp để hãm sự 
phát triển, canh hoa nở đúng dịp Tết thì 
bán mới có lời.

Tất bật những ngày cuối năm, các 
nhà vườn trồng cúc ở An Nhơn vẫn 
đang tích cực cắm cọc tre, sửa cây để 
tạo những chậu cúc đầy đặn, cây chắc 
khỏe, lá xanh, bông dày. Từ đây đến 
khi xuất bán, các nhà vườn vẫn tiếp 
tục theo dõi thời tiết chặt chẽ, chăm sóc 
thích hợp để cây phát triển và nở hoa 
đúng dịp Tết.                            LÊ NGÂN

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu đang lặt bỏ những búp nhỏ trước khi giao cúc cho 
khách sỉ.                                                                                                            Ảnh: LÊ NGÂN
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Bình Định

Quốc hội xem xét, thông qua 1 luật, 
3 nghị quyết tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo thông báo về 
chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2.                           Ảnh: QĐND

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, 
Quốc hội khóa XV, Quốc hội dự kiến 
xem xét thông qua 1 luật và 3 nghị 
quyết, đồng thời xem xét công tác 
nhân sự đại biểu và nhân sự khác 
thuộc thẩm quyền của Quốc hội  
(nếu có).

Trên đây là thông tin được Phó 
Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 
Nguyễn Trường Giang đưa ra trong 
buổi họp báo chiều 3.1.

Báo cáo tóm tắt về dự kiến chương 
trình và nội dung Kỳ họp bất thường 
lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, Phó Tổng 
Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường 
Giang cho biết Quốc hội sẽ họp phiên 
trù bị vào chiều ngày 4.1 và khai mạc 
trọng thể vào ngày 5.1.

Theo dự kiến chương trình, Quốc 
hội sẽ họp tập trung trong thời gian 
4 ngày (dự kiến bế mạc ngày 9.1) để 
xem xét, quyết định những vấn đề cấp 
bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu 
cầu của cuộc sống.

Cụ thể, bên cạnh việc xem xét, 
thông qua Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh (sửa đổi), Quốc hội dự kiến xem 
xét, thông qua 3 Nghị quyết, gồm: 
Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể 
quốc gia thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn 
đến năm 2050; Nghị quyết về tiếp 
tục thực hiện một số chính sách liên 
quan đến công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tại Nghị quyết số 30/2021/
QH15 và tiếp tục sử dụng giấy đăng 
ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 
1.1.2023 mà chưa kịp gia hạn theo 
quy định của Luật Dược; Nghị quyết 
về việc bổ sung dự toán ngân sách 
nhà nước nguồn vốn viện trợ không 
hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi 
thường xuyên) năm 2021; điều chỉnh 
dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động 
chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng 
cục Thuế và Tổng cục Hải quan; điều 
chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 

của các địa phương.
Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét 

công tác nhân sự đại biểu và nhân sự 
khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội  
(nếu có).

Theo dự kiến chương trình, các 
phiên khai mạc, bế mạc Kỳ họp sẽ 
được phát thanh, truyền hình trực 
tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam 
(VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam 
(VOV1), Truyền hình Quốc hội Việt 
Nam để cử tri và nhân dân cả nước 
theo dõi.

 (Theo Nhân Dân)

Bắt đầu lấy ý kiến 
nhân dân về dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-
UBTVQH15 ngày 23.12.2022 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức 
lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành 
Nghị quyết số 170/NQ-CP về ban hành 
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân 
đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 
Việc lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 3.1 đến 
hết ngày 15.3.2023.

Mục đích nhằm triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15, 
đồng thời huy động trí tuệ, tâm huyết 
của nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất 
đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa 
học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản 
ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân 
dân và tạo không gian, nguồn lực cho 
sự phát triển của đất nước.

Nội dung lấy ý kiến gồm bố cục, nội 
dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 
hiện đã được đăng trên Cổng thông tin 
điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ 
TN&MT... để cử tri, nhân dân theo dõi, 
góp ý.

Luật Đất đai là một đạo luật khó, 
phức tạp, tác động tới hầu hết các ngành, 
lĩnh vực, chủ thể trong xã hội. Do đó, việc 
giám sát quá trình lấy ý kiến cũng được 
đặc biệt coi trọng, để việc lấy ý kiến được 
thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức.

Sau thời gian lấy ý kiến nhân dân, 
Chính phủ sẽ tiếp thu, chỉnh lý hoàn 
thiện dự thảo Luật, báo cáo Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tại 
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (tháng 
5.2023).                  (Theo Lao Động, QĐND) Đảm bảo tiến độ quy hoạch các cảng hàng không

Đảm bảo tiến độ quy hoạch các cảng hàng không.

Bộ GTVT vừa ra thông báo yêu cầu 
Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương 
hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch các cảng 
hàng không Cam Ranh, Pleiku, Phú 
Quốc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 đúng tiến độ.

Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển 
hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn 
quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 đã được trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét và đã có Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 
lập tổ công tác khảo sát, đánh giá kiến 
nghị của các địa phương.

Đây là một trong những quy hoạch 
trọng điểm của ngành Hàng không, 
nhằm nghiên cứu quy hoạch tổng thể 
phát triển hệ thống cảng hàng không, 
sân bay toàn quốc đến năm 2050, đưa ra 
lộ trình đầu tư phù hợp, đáp ứng nhu 
cầu vận tải, đảm bảo kết nối ngành, góp 
phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và 
hạn chế ô nhiễm môi trường. Đồng thời, 
nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ 
yếu về cơ chế, chính sách phát triển hệ 
thống cảng hàng không, sân bay.

Theo dự thảo đề án, quy hoạch theo 
lộ trình sẽ hình thành 31 sân bay, bao 
gồm 14 sân bay quốc tế (Vân Đồn, Hải 
Phòng, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú 
Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên 
Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, 
Cần Thơ và Phú Quốc); 17 sân bay quốc 
nội (Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Cao 
Bằng, Nà Sản, Cát Bi, Đồng Hới, Quảng 
Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma 
Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, 
Côn Đảo và sân bay thứ 2 phía Đông 
Nam thủ đô Hà Nội).

Hồ sơ báo cáo cuối kỳ điều chỉnh 
quy hoạch cảng hàng không Phù Cát sẽ 
được trình Bộ GTVT xem xét sau khi tổ 
chức lấy ý kiến của Quân chủng Phòng 
không - Không quân đối với phương án 
quy hoạch sử dụng đất quốc phòng. Đối 
với Đề án điều chỉnh quy hoạch các cảng 
hàng không Cát Bi, Vinh, Phù Cát, Buôn 
Ma Thuột, Liên Khương, theo đại diện 
Cục Hàng không Việt Nam, hiện tư vấn 
đã hoàn thành báo cáo cuối kỳ điều chỉnh 
quy hoạch 4 cảng hàng không Cát Bi, 
Vinh, Buôn Ma Thuột và Liên Khương.

Trong đó, với quy hoạch cảng hàng 
không Phù Cát, Sở GTVT tỉnh Bình 
Định đã có buổi làm việc, tư vấn báo 
cáo phương án điều chỉnh quy hoạch và 
Cục Hàng không Việt Nam đang triển 
khai bước tiếp theo. Đặc biệt, hồ sơ báo 
cáo cuối kỳ điều chỉnh quy hoạch cảng 
hàng không Phù Cát sẽ được trình Bộ 
GTVT xem xét sau khi tổ chức lấy ý kiến 
của Quân chủng Phòng không - Không 
quân đối với phương án quy hoạch sử 
dụng đất quốc phòng.   (Theo Báo Tin tức)

Miền Trung sắp đón đợt mưa lớn trái mùa, có nơi trên 400 mm
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng 

thủy văn quốc gia, từ ngày 5 đến 7.1, 
khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh 
Hòa có mưa lớn trái mùa từ 100 -  
300 mm, có nơi trên 400 mm.

Ngoài mưa lớn trái mùa khu vực 
trên, khu vực Quảng Trị, Ninh Thuận 
và phía Đông Tây Nguyên có mưa 
phổ biến 50 - 150 mm/đợt, có nơi trên  
200 mm/đợt.

Dự báo đêm 4.1, khu vực từ Quảng 
Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa 
rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa 

to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi 
trên 50 mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn 
trái mùa, Ban Chỉ đạo quốc gia về 
phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ, 
ban, ngành và các tỉnh, thành phố từ 
Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu 
vực Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ 
các bản tin cảnh báo, dự báo, thông 
tin kịp thời cho các cấp chính quyền 
và người dân chủ động phòng tránh, 
giảm thiểu thiệt hại.

(Theo Tuổi Trẻ)
Trận mưa lũ lịch sử ở phường Ghềnh Ráng,  
TP Quy Nhơn ngày 20.11.2022.

Ngày 3.1, Cục Hàng hải Việt Nam 
cho biết, dự án đóng mới tàu chuyên 
dụng tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ 
có tổng mức đầu tư khoảng 423 tỷ đồng 
vừa được triển khai, dự kiến sẽ bàn giao 
sau 18 tháng thi công, đưa vào khai thác 
từ năm 2024. Tàu có khả năng hoạt động 
dài ngày trên biển, tầm hoạt động phạm 
vi hơn 3.000 hải lý.

Tàu được trang bị đầy đủ các trang 
thiết bị nghi khí hàng hải, cứu sinh, cứu 
hỏa, thiết bị chuyên dùng phục vụ tìm 
kiếm cứu nạn,… phù hợp theo yêu cầu 
của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 
công ước quốc tế về hàng hải.

Tàu được thiết kế có thể chứa được 
20 thuyền viên, cùng 20 người là lực 
lượng cứu nạn và y bác sĩ và có thể cứu 
được 100 người bị nạn trên biển.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, 
cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam 
MRCC), hiện nay, tình hình thời tiết, bão 
gió trên vùng biển Việt Nam ngày càng 
khắc nghiệt, diễn biến khó lường, tiềm ẩn 
nguy cơ gây sự cố, tai nạn nghiêm trọng, 
ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hải 
sản của ngư dân và vận tải hàng hóa trên 
biển. Việc đầu tư bổ sung tàu chuyên dụng 
tìm kiếm cứu nạn xa bờ có khả năng hoạt 
động cứu nạn dài ngày trên biển cho 
những vụ việc, sự cố phức tạp, trong điều 
kiện thời tiết xấu là hết sức cần thiết và 
cấp bách.                         (Theo Nhân Dân)

Đóng mới “siêu tàu” 
cứu nạn chuyên 
dụng trị giá hơn 
400 tỷ đồng
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Bình Định

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

Tài sản thi hành án: Trạm biến áp 320 KVA và các phụ kiện đi kèm gồm: 
5 bộ xà đỡ sứ, 5 bộ xà hãm, 6 FCO sứ, 12 sứ treo PLYME, 1 xà đỡ sứ TBA,  
19 sứ đứng 24 KV, 1 đường dây điện dài 285 m loại dây nhôm AC 50 và 9 trụ 
điện loại 10,5 m. Hiện trạng: Đã cũ, xuống cấp, không hoạt động được. 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại núi Bãi Băng, xã Mỹ An, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 85.293.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
17.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 150.000 đồng; Bước giá 
10.000.000 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 16.1.2023 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

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 đang bảo quản và quản lý tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
15 giờ ngày 19.1.2023 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

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 4.1.2023

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa và mưa rào, có 
nơi mưa vừa và giông. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, ven biển có lúc cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ. Gió 

Đông Bắc cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; 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. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc 
cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng cao 2 - 4 m.

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
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Bình Định

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

Tài sản thi hành án: 
* Quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch tái định cư 9,26 ha, phường 

Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cụ thể như sau: 
- Thửa đất: Lô 9C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số  
BA 623505, số vào sổ cấp GCN: CH00062, do UBND TP Quy Nhơn cấp 
ngày 7.4.2010.

- Thửa đất: Lô 10C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số  
BA 623968, số vào sổ cấp GCN: CH00061, do UBND TP Quy Nhơn cấp 
ngày 7.4.2010.

- Thửa đất: Lô 11C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số  
BA 622091, số vào sổ cấp GCN: CH00063, do UBND TP Quy Nhơn cấp 
ngày 7.4.2010.

- Thửa đất: Lô 12C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số  
BA 623867, số vào sổ cấp GCN: CH00064, do UBND TP Quy Nhơn cấp 
ngày 7.4.2010.

Các thửa đất trên đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 
tỉnh Bình Định đăng ký biến động vào ngày 3.12.2011 với nội dung 
góp vốn bằng quyền sử dụng đất với Công ty TNHH Thành Vinh theo 
Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất số công chứng 4931, ngày 
19.11.2011, quyển số 02TP/CC-SCC/HĐGD tại Văn phòng Công chứng 
Thanh Bình và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định đính chính lại 
ngày 9.6.2022, với thời hạn đến ngày 7.11.2051. 

* Tài sản gắn liền trên 4 thửa đất gồm: Nhà xưởng diện tích xây dựng 
525,6 m2 (chiều dài mặt tiền 29,2 m và chiều sâu 18 m); Kết cấu: Móng 

trụ BTCT xây đá chẻ, mái tole khung kèo thép tổ hợp hàn, tường xây 
gạch, trát vữa xi măng + sơn nước, sàn bê tông kẻ ron theo nhịp cột; 
Hệ thống cửa đi khung thép hộp phủ thép tấm, loại cửa ray chìm đẩy 
ngang; Bên trong nhà xưởng có 1 phòng làm việc (4,52 m x 5,7 m) và  
1 nhà vệ sinh (2,36 m x 3,95 m); Hệ thống điện nước lắp đặt hoàn chỉnh.  

Giá khởi điểm của tài sản: 3.608.127.260 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 700.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
Địa chỉ: Số 21 đường Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, 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 3.2.2023 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 1.2.2023 
đến 17 giờ ngày 3.2.2023, 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 16 giờ ngày 6.2.2023 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.   

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

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

Tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi gồm: 7.457 kg Dầm thép I cánh trên; 
7.457 kg Dầm thép I cánh dưới; 16.221 kg Dầm thép I bản sườn. 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại kho chứa vật liệu của Công 
ty TNHH Xây dựng Thành Hương, địa chỉ: Khu phố An Dưỡng 2, phường 
Hoài Tân, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.   

Giá khởi điểm của tài sản: 280.215.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
56.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; Bước giá 
30.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển 
quỹ đất TX Hoài Nhơn.

Địa chỉ: Số 06 đường 28/3, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá:
- Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 17 giờ ngày 16.1.2023. 
- Tại Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất  

TX Hoài Nhơn: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 16.1.2023.
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 đang bảo quản và quản lý tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
8 giờ 30 phút ngày 19.1.2023 tại Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 
và Phát triển quỹ đất TX Hoài Nhơn.    

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

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH
THÔNG BÁO

Phát hành hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội
Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh kính thông báo phát hành hồ 

sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội 
Tân Đại Minh 2 (Lamer 2) - đợt 6, với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 1.1.2023 đến 28.2.2023.
- Số lượng căn hộ: 674 căn, diện tích từ 54,44 m2 đến 70 m2.
- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng kinh doanh công ty -  

Số 363 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giờ, ngày làm việc: Giờ hành chính, tất cả các ngày trong tuần.
- Điện thoại: 02563 847 999.
- Hướng dẫn và tư vấn hồ sơ đăng ký: Tại văn phòng kinh doanh 

Công ty.
Vậy Công ty kính thông báo để mọi người dân, đủ điều kiện và có 

nhu cầu mua được biết và liên hệ nhận hồ sơ và đăng ký mua, thuê 
mua theo quy định. Sau thời gian trên, Công ty sẽ tổng hợp tổ chức 
kiểm tra xét duyệt hồ sơ theo quy 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    
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Thế giới trước mối lo 
làn sóng Covid-19 trong năm mới

Một người phụ nữ được xét nghiệm Covid-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 7.12.2022.     Ảnh: Reuters

Trong khi niềm hân hoan năm mới 
vẫn chưa kịp lắng xuống thì thế giới 
tiếp tục đối mặt với nỗi lo làn sóng 
Covid-19 mới. Nhiều nước trên thế 
giới thông báo số ca nhiễm tăng vọt 
trong những ngày đầu năm 2023, đồng 
thời tuyên bố thực hiện các biện pháp 
hạn chế mới để kiểm soát dịch bệnh.

Ngày 2.1, Hàn Quốc ghi nhận hơn 
81.000 ca mắc Covid-19 mới, tăng 
khoảng 22.000 ca so với ngày trước đó. 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cũng 
thông báo số ca trung bình trong tuần 
trước của nước này vào khoảng 80.000 
ca/ngày. Tại Nhật Bản, số ca mắc mới 
ghi nhận trong ngày 1.1 là 86.000 ca, 
con số trung bình trong tuần là 147 
nghìn ca/ngày.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO), Nhật Bản là quốc gia ghi 
nhận nhiều ca mắc Covid-19 cao nhất 
thế giới và số ca tử vong vì Covid-19 
đứng thứ hai toàn cầu sau Mỹ. Tại Mỹ, 
tình hình cũng không khả quan hơn 
khi tính đến tuần cuối của tháng 12, 
Mỹ ghi nhận tổng cộng hơn 100 triệu 
trường hợp mắc Covid-19. Các chuyên 
gia cho biết con số nhiễm mới thực tế 
ở Mỹ có thể cao gấp đôi.

Trong khi đó, Trung Quốc - quốc 
gia mới đây đã từ bỏ chính sách “zero 

Covid” và sẽ mở cửa biên giới từ ngày 
8.1, những ngày gần đây, nhiều tỉnh, 
thành của nước này đã liên tiếp đưa 
ra cảnh báo đỉnh dịch Covid-19 sẽ 
rơi vào giữa tháng 1.2023 với hàng 
trăm nghìn ca nhiễm mỗi ngày ở mỗi  
địa phương.

Mối lo ngại tiếp tục gia tăng khi 
tháng 1.2023 là thời gian tập trung 

nhiều kỳ nghỉ của các nước châu Âu 
và châu Á, lượng người di chuyển 
tăng đột biến có thể thúc đẩy làn sóng 
lây nhiễm. Tổng Giám đốc WHO, ông 
Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa 
ra cảnh báo “bóng ma Covid-19” vẫn 
hiện hữu và đòi hỏi các nước cần tăng 
cường các biện pháp phòng ngừa…

(Theo VOV.VN)

EU và Ukraine tổ chức 
cuộc gặp thượng đỉnh 
vào tháng 2 tới

Ngày 2.1, Văn phòng Tổng thống 
Ukraine thông báo nước này và Liên 
minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành cuộc gặp 
thượng đỉnh tại Kiev vào ngày 3.2 tới để 
thảo luận về sự hỗ trợ của Brussels cho 
quốc gia Đông Âu này, trong đó có lĩnh 
vực tài chính và quân sự.

Theo tuyên bố, trong cuộc điện đàm 
đầu tiên trong năm 2023 với Chủ tịch Ủy 
ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, 
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky 
đã thảo luận chi tiết về sự kiện sắp tới.

Hai bên đã trao đổi về kết quả dự kiến 
của cuộc gặp thượng đỉnh và nhất trí tăng 
cường công tác chuẩn bị cho sự kiện này.

Tổng thống Zelensky và Chủ tịch EC 
Ursula von der Leyen cũng thảo luận 
việc cung cấp các loại vũ khí “thích hợp” 
và chương trình hỗ trợ tài chính mới trị 
giá 18 tỷ euro cho Ukraine, trong đó ông 
Zelensky thúc đẩy đợt giải ngân đầu tiên 
vào tháng này.      (Theo TTXVN)

Hàn Quốc thông qua gói viện trợ nhân đạo hàng triệu USD cho Triều Tiên

Một chuyến xe chở thuốc điều trị cúm Tamiflu do 
Hàn Quốc viện trợ cho Triều Tiên, tại thành phố 
biên giới Paju.          Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng Yonhap dẫn thông báo 
của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 
3 .1  cho biết  nước này đã thông 
qua gói viện trợ nhân đạo tư nhân 
trị giá tổng cộng 5,5 tỷ won (4,32 
triệu USD) cho Triều Tiên trong  
năm 2022.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, 
Chính phủ Hàn Quốc đã bật đèn xanh 
cho 12 trường hợp chuyển hàng viện 
trợ nhân đạo của các nhóm dân sự tới 
Triều Tiên trong cả năm 2022, bao 
gồm một lô hàng trị giá 300 triệu won 

vào tháng 12.2022.
Tổng cộng, 5 chương trình viện 

trợ được thông qua sau khi chính 
quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol 
nhậm chức hồi tháng 5.2022.

Một quan chức Bộ Thống nhất trả 
lời báo giới cho biết: “Chính phủ có 
kế hoạch tiếp tục phê duyệt đề xuất 
của các nhóm dân sự chuyển hàng 
viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên 
trong năm 2023 sau khi xem xét đơn 
đăng ký của họ”.

(Theo Vietnam+)

65.000 người đến viếng cố Giáo hoàng 
Benedict XVI

Nhiều người đã chờ đợi hàng giờ trong điều kiện 
ẩm ướt trước bình minh để được bày tỏ lòng kính 
trọng với cố giáo hoàng.    Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, khoảng 65.000 
người đã đến viếng cố Giáo hoàng 
Benedict XVI tại Vương cung thánh 
đường Vatican tính đến cuối ngày 2.1, 
ngày đầu trong ba ngày tín đồ được 
viếng ông trước lễ tang.

Di hài cố Giáo hoàng Benedict XVI 
sẽ được quàn tại Vương cung thánh 
đường Thánh Peter từ ngày 2 - 5.1 
trước khi tang lễ được cử hành tại 
Vatican. Giới chức Vatican cho biết lễ 
tang sẽ diễn ra đơn giản và trang trọng 
theo di nguyện của cố giáo hoàng.

Giáo hoàng Benedict XVI qua đời 
tại Tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican 
ngày 31.12.2022, thọ 95 tuổi.

Ông giữ chức trong giai đoạn  
2005 - 2013, sau đó từ chức với lý do 
sức khỏe. Ông thường chỉ trích việc tàn 
phá môi trường và là người bảo thủ về 

những vấn đề tôn giáo.
Ông Benedict XVI là giáo hoàng gốc 

Đức đầu tiên trong 500 năm qua và 
là người đầu tiên từ chức giáo hoàng 
trong 600 năm qua của Vatican.

(Theo TTO)

IS nhận trách nhiệm vụ 
tấn công sân bay Kabul

Chi nhánh tổ chức Nhà nước Hồi 
giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan ngày 
2.1 tuyên bố thực hiện vụ tấn công nhằm 
vào khu vực quân sự của sân bay quốc tế 
ở thủ đô Kabul. Nhóm này tuyên bố 20 
người thiệt mạng và 30 người bị thương 
trong vụ tấn công ngày 1.1.

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết có 
nhiều thương vong sau vụ nổ bên ngoài 
khu vực quân sự của sân bay Kabul, song 
phủ nhận con số do IS đưa ra và tuyên bố 
sẽ sớm công bố số liệu chính thức. Giới 
chức Afghanistan trước đó thông báo 
đang điều tra sự việc.

Sau khi kiểm soát quyền lực tại 
Afghanistan, Taliban đối mặt nhiều vụ 
tấn công của IS. Nhóm này nhận trách 
nhiệm vụ đánh bom đại sứ quán Nga và 
vụ nổ súng vào đại sứ quán Pakistan ở thủ 
đô Kabul.                   (Theo VnExpress.net)

Khói bốc lên sau vụ nổ tại khu vực quân sự của 
sân bay ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 1.1. 

Ảnh: RIA Novosti
  Bộ trưởng Năng lượng và Tài 

nguyên Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez cho 
biết Ankara có thể trở thành trung gian 
trong các nỗ lực giải quyết các cuộc 
khủng hoảng năng lượng.

  Ngày 2.1, Cơ quan Quản lý các 
sân bay châu Âu (ACI Europe) cho rằng 
quy định bắt buộc xét nghiệm Covid-19 
đối với du khách đến từ Trung Quốc là 
không hợp lý về mặt khoa học.

  Nghị viện châu Âu (EP) hôm 2.1 đã 
khởi động thủ tục khẩn cấp tước quyền 
miễn trừ truy tố đối với 2 nghị sĩ châu Âu có 
liên quan đến vụ việc Phó Chủ tịch châu Âu 
Eva Kaili bị bắt do nghi vấn tham nhũng.

  Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân 
sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga đã 
phá hủy 355 máy bay chiến đấu và 199 
trực thăng, Người phát ngôn Bộ Quốc 
phòng Nga Igor Konashenkov cho hay 
trong cuộc họp báo ngày 2.1.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

Xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu 
kết thúc.            Ảnh: RIA Novosti

TIN VẮN


