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VỤ ĐÔNG XUÂN 2022 - 2023:

Chủ động phòng trừ 
dịch bệnh, chăm sóc cây trồng 

Theo ngành nông nghiệp, vụ Đông Xuân  
năm 2022 - 2023, các địa phương tổ chức xuống 
giống đúng kế hoạch, tuân thủ lịch thời vụ. Tuy 
nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường, phức 
tạp, nguy cơ sâu bệnh hại tăng lên, công tác 
chăm sóc bảo vệ cây trồng được chú trọng để
                     đảm bảo năng suất và sản lượng.  u8

l

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm vợ chồng thầy  
Lê Đức Giảng tại nhà riêng của thầy ở số 163 Nguyễn 
Thái Học (TP Quy Nhơn).  Ảnh tư liệu gia đình

Đảng viên thắt chặt mối 
liên hệ với nơi cư trú 

u3

l

. . . . . . . . .u7

l

u5

Ngoại giao phục vụ phát triển 
đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng

Không có vùng cấm, ngoại lệ 
trong công tác kiểm tra, giám sát

Ngành kiểm sát không để 
oan sai, bỏ lọt tội phạm
Tập trung thanh tra các 
lĩnh vực đất đai, tài chính, 
tài sản, đầu tư công, 
đấu thầu, đấu giá mua sắm

. .u3

Nhớ  thầy Lê Đức Giảng
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Bình Định

Ngoại giao phục vụ phát triển 
đất nước, hội nhập quốc tế 
sâu rộng

(BĐ) - Ngày 10.1, Bộ Ngoại 
giao tổ chức Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc tổng kết công 
tác năm 2022, triển khai nhiệm 
vụ năm 2023. Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính dự và 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm 
cầu Bình Định có Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
cùng đại diện lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, đơn vị liên quan.

Năm 2022, ngành Ngoại 
giao đã phát huy mạnh mẽ 
bản sắc ngoại giao “cây tre Việt 
Nam”, củng cố vững chắc cục 
diện đối ngoại tạo thuận lợi cho 
giữ vững môi trường hòa bình, 
ổn định, phát triển đất nước và 
bảo vệ Tổ quốc. Toàn ngành 
tổ chức gần 70 hoạt động đối 
ngoại cấp cao và các cấp của 
lãnh đạo chủ chốt; phối hợp 
chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, 
Bộ CA và các bộ, ngành, địa 
phương liên quan xử lý đúng 
đắn, kịp thời các vấn đề biên 
giới lãnh thổ, dân chủ, nhân 
quyền, tôn giáo. Ngành cũng 
thực hiện tốt Chỉ thị của Ban 
Bí thư và các chủ trương, định 
hướng của Đảng, Nhà nước về 
ngoại giao kinh tế, coi đây là 
nội dung trọng tâm trong các 
hoạt động đối ngoại; triển khai 
nhiều chương trình, biện pháp 
hỗ trợ các địa phương và DN 
tiếp cận thị trường, đối tác với 
phương châm “lấy người dân, 
địa phương và DN làm trung 
tâm phục vụ”. Kết quả công 
tác ngoại giao kinh tế trong 
năm đã đóng góp thiết thực 
vào ổn định kinh tế vĩ mô, 
thúc đẩy nền kinh tế phục hồi 
mạnh mẽ, thu hút đầu tư, du 
lịch, mở rộng kim ngạch xuất, 
nhập khẩu.

Năm 2023, ngành Ngoại 
giao nỗ lực cùng với các 
ngành, các cấp triển khai đồng 
bộ, hiệu quả các hoạt động đối 
ngoại và ngoại giao, phát huy 
vai trò tiên phong giữ vững 
môi trường hòa bình, ổn định, 
bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; 
tranh thủ tốt thời cơ, vận hội 
và huy động các nguồn lực bên 
ngoài cho phát triển nhanh, 
bền vững đất nước, nâng cao 
hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế 
của Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính ghi nhận và đánh 
giá cao nỗ lực lớn, quyết tâm 
cao và những kết quả quan 
trọng của ngành Ngoại giao, 
đóng góp quan trọng vào 
thành tựu phát triển chung 
của cả nước.

Thủ tướng đồng tình với 
chủ đề hành động năm 2023 
của ngành Ngoại giao là “Đoàn 
kết, kỷ cương, bản lĩnh, sáng 
tạo, vượt mọi thách thức, phát 
huy vai trò tiên phong của 
công tác đối ngoại trong giai 
đoạn phát triển mới của đất 
nước”; đồng thời nhấn mạnh, 
ngành Ngoại giao cần tiếp tục 
kế thừa và phát huy bản sắc 
đối ngoại và ngoại giao của 
Bác Hồ; quán triệt nghiêm túc 
và luôn bám sát Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII, phát huy mạnh mẽ 
vai trò tiên phong của công tác 
đối ngoại, trong đó, giữ vững 
hòa bình, ổn định là nhiệm 
vụ trọng yếu, thường xuyên; 
phục vụ phát triển đất nước 
là nhiệm vụ trung tâm; nâng 
cao vị thế và uy tín đất nước 
là nhiệm vụ quan trọng.

NGUYỄN QUÍ

Không có vùng cấm, ngoại lệ trong công tác 
kiểm tra, giám sát

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bình Định.                        Ảnh: N. HÂN

(BĐ) - Ngày 10.1, Ban Bí 
thư Trung ương tổ chức Hội 
nghị trực tuyến toàn quốc 
tổng kết công tác kiểm tra, 
giám sát (KTGS) năm 2022, 
triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu 
Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thường trực Ban Bí thư 
Võ Văn Thưởng; Chủ nhiệm 
UBKT Trung ương Trần Cẩm 
Tú và các Phó Chủ nhiệm 
UBKT Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm 
cầu Bình Định có các đồng chí: 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Thọ- 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Năm 2022, Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư đã kịp thời ban hành 
nhiều văn bản quan trọng về 
công tác KTGS và thi hành kỷ 
luật của Đảng; tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu 
quả nhiệm vụ. UBKT các cấp 
chủ động tham mưu giúp cấp 
ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các 
quy định, quy trình, hướng dẫn 
về công tác KTGS, thi hành kỷ 
luật của Đảng đảm bảo khoa 
học, đồng bộ, thống nhất và 
phù hợp với yêu cầu thực tiễn 
của địa phương, đơn vị.

Trong năm qua, cấp ủy 
các cấp, UBKT các cấp trong 

toàn quốc đã tổ chức hàng 
nghìn cuộc KTGS. Cấp ủy các 
cấp và chi bộ đã thi hành kỷ 
luật 410 tổ chức đảng, 16.202 
đảng viên; UBKT các cấp đã 
thi hành kỷ luật 101 tổ chức 
đảng và 5.356 đảng viên. Bên 
cạnh đó, công tác phối hợp 
giữa UBKT các cấp với các 
cơ quan liên quan trong thực 
hiện nhiệm vụ KTGS được 
thực hiện chặt chẽ, kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Thường trực Ban Bí thư 
Võ Văn Thưởng đánh giá cao, 
biểu dương thành tích các cấp 
ủy, tổ chức đảng, UBKT các 
cấp đã đạt được trong năm 
2022. Phân tích những nội 
dung còn hạn chế trong công 
tác KTGS và bối cảnh tình 
hình thời gian tới, đồng chí 
Võ Văn Thường đề nghị các 
cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT 
các cấp, nhất là người đứng 
đầu cần nhận thức đầy đủ vai 
trò của công tác KTGS trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần 
xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Các cấp ủy tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy 
và UBKT cấp dưới thực hiện 
hiệu quả công tác KTGS; xây 
dựng chương trình KTGS khả 
thi, thực chất, phù hợp với tình 
hình theo phương châm “giám 
sát mở rộng, kiểm tra có trọng 
tâm, trọng điểm và xử lý kỷ luật 

nghiêm minh, không có vùng 
cấm, không có ngoại lệ”. Chú 
trọng KTGS ở những lĩnh vực 
dễ xảy ra sai phạm; tập trung 
kiểm tra cán bộ, đảng viên về 
trách nhiệm nêu gương, chấp 
hành quy định về những điều 
đảng viên không được làm.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp 
cần quan tâm thực hiện hiệu 
quả các nhiệm vụ do Ban Chỉ 
đạo phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực Trung ương và cấp 
tỉnh giao; tập trung làm rõ các 
vụ án, vụ việc đang được dư 
luận quan tâm; chủ động tham 
mưu cấp ủy, tổ chức đảng tiến 
hành KTGS việc thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước...

Đồng chí Võ Văn Thưởng 
đề nghị, UBKT các cấp phối 
hợp hiệu quả với các cơ quan 
thanh tra, kiểm toán, điều tra, 
truy tố, xét xử của Nhà nước 
trong công tác KTGS và phòng 
chống tham nhũng, tiêu cực; 
tăng cường trách nhiệm, đổi 
mới, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác phòng, chống 
tham nhũng. Tiếp tục nâng 
cao chất lượng đội ngũ làm 
công tác KTGS vừa có phẩm 
chất đạo đức trong sáng, có 
bản lĩnh chính trị, tính chiến 
đấu cao, vừa công tâm, khách 
quan để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao.     NGUYỄN HÂN

Khai mạc Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I, 
năm 2023

(BĐ) - Lễ hội Mai vàng An 
Nhơn lần thứ I, năm 2023, do 
UBND TX An Nhơn tổ chức đã 
khai mạc vào tối 9.1, tại Quảng 
trường Trung tâm TX An Nhơn 
(phường Bình Định, TX An Nhơn).

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đoàn 
Văn Phi, Phó Chủ tịch Thường 
trực HĐND tỉnh; Nguyễn Giờ, 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh. 

Cùng dự còn có Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy 
Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang và các đồng chí 
nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo 

các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố.

Lễ hội Mai vàng An Nhơn 
năm 2023 diễn ra nhân dịp kỷ 
niệm 190 năm danh xưng An 
Nhơn, là hoạt động nhằm tôn 
vinh “thủ phủ mai vàng” An 
Nhơn, tôn vinh những giá trị, 
quảng bá nét đẹp văn hóa, các 
sản phẩm làng nghề và con người 
vùng đất An Nhơn đến với công 
chúng. Sau nghi thức khai mạc 
là chương trình nghệ thuật “An 
Nhơn khát vọng tỏa sáng”, gồm 
3 chương: “Một thuở An Nhơn”, 
“Khát vọng tỏa sáng”, “Xuân - 
tình đất tình người”, với những 
tiết mục được dàn dựng công 
phu, hoành tráng, có sự tham 
gia của nhiều diễn viên, nghệ sĩ 
nổi tiếng trong cả nước. 

Trong khuôn khổ Lễ hội Mai 
vàng An Nhơn lần thứ I diễn ra 
từ ngày 9 - 11.1 (tức 18 - 20 tháng 
Chạp năm Nhâm Dần), có nhiều 
hoạt động để người dân và du 
khách tham quan, trải nghiệm, 
mua sắm, như: Triển lãm trưng 
bày 190 cây mai thế đẹp tượng 
trưng 190 năm danh xưng An 
Nhơn. Trưng bày sinh vật cảnh; 
giới thiệu sản phẩm làng nghề, 
sản phẩm OCOP của thị xã và 
các sản phẩm ẩm thực phục vụ 
Tết; triển lãm Mỹ thuật Bình Định 
lần thứ II - năm 2023; triển lãm bộ 
ảnh “An Nhơn xưa và nay”; hội 
thi mai vàng; thi tay nghề khéo 
tạo dáng mai truyền thống dáng 
long; biểu diễn ca kịch bài chòi; 
các hoạt động trò chơi dân gian…

ĐẠI NAM

Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội 
tỉnh triển khai nhiệm vụ 
năm 2023

(BĐ) - Chiều 10.1, khối Thi 
đua Văn hóa - Xã hội tỉnh tổ 
chức Hội nghị tổng kết công 
tác thi đua, khen thưởng năm 
2022 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2023.

Năm 2022, các đơn vị trong 
Khối đã chủ động triển khai 
nhiều phong trào thi đua 
mang tính đặc thù của từng 
ngành; tuyên truyền, vận 
động cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động tích 
cực hưởng ứng thực hiện các 
phong trào gắn với học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 
Qua đó, góp phần thiết thực 
hoàn thành công tác chính trị, 
chuyên môn của đơn vị. Công 
tác khen thưởng tại các đơn vị 
được đổi mới, chặt chẽ hơn, 
bám sát tiêu chuẩn, đối tượng 

theo quy định; quan tâm khen 
thưởng đột xuất; thực hiện 
bình xét khen thưởng khách 
quan, công bằng...

Năm 2023, Khối Thi đua 
Văn hóa - Xã hội tỉnh sẽ tiếp 
tục quán triệt, triển khai kịp 
thời các văn bản chỉ đạo, quy 
định, hướng dẫn của Trung 
ương và của tỉnh về công tác 
thi đua, khen thưởng. Tiếp tục 
hưởng ứng các phong trào thi 
đua giai đoạn 2021 - 2025 do 
Thủ tướng Chính phủ, UBND 
tỉnh phát động và xây dựng kế 
hoạch cụ thể hóa để nỗ lực triển 
khai hiệu quả. Đề ra giải pháp 
mới, hiệu quả nhằm thúc đẩy 
phong trào thi đua, trong đó 
tiếp tục gắn với mục tiêu hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ chính 
trị trọng tâm của từng ngành…

HOÀI THU
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Ngành kiểm sát không để oan sai, 
bỏ lọt tội phạm 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo Viện KSND tỉnh.        Ảnh: K.ANH

(BĐ) - Đó là chỉ đạo của Chủ 
tịch UBND Phạm Anh Tuấn tại 
hội nghị triển khai nhiệm vụ 
công tác kiểm sát năm 2023 
của ngành KSND tỉnh vào sáng 
10.1. Dự hội nghị còn có các 
đồng chí Nguyễn Quang Dũng, 
Phó Viện trưởng Viện KSND 
tối cao; Trần Cang, Trưởng 
Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng 
đại diện các cơ quan liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội 
nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương 
các thành tích mà ngành KSND 
tỉnh đạt được; lưu ý một số vấn 
đề trọng tâm. Trong đó, đề nghị 
toàn ngành tiếp tục quán triệt 
thực hiện có hiệu quả các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ, của ngành, của 
tỉnh. Tiếp tục giữ vững kỷ luật, 
kỷ cương, trước hết là từ trách 
nhiệm nêu gương của người 
đứng đầu trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai thực 
hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thực 

hiện hiệu quả những nhiệm 
vụ trọng tâm được nêu trong 
các Chỉ thị công tác năm 2023 
của Viện trưởng Viện KSND 
tối cao; thực hiện đồng bộ các 
giải pháp, phấn đấu đạt, vượt 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; 
giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất 
trong tập thể lãnh đạo đơn vị, 
nêu cao hơn nữa vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu, 
rèn luyện đạo đức, gương mẫu 
trong công việc. Tăng cường 
hơn nữa trách nhiệm công tố 
trong hoạt động điều tra, nâng 
cao chất lượng tranh tụng của 
kiểm sát viên tại các phiên tòa, 
bảo đảm căn cứ buộc tội vững 
chắc, không để oan sai, bỏ lọt 
tội phạm và phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực; bảo vệ tốt hơn 
quyền con người, quyền công 
dân trong hoạt động tố tụng 
hình sự. Bên cạnh đó, Chủ tịch 
UBND tỉnh cũng lưu ý ngành 
cần tiếp tục xác định nhiệm vụ 
đột phá năm 2023 là tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin 
và chuyển đổi số, bảo đảm tốt 
nhất cho công tác quản lý, chỉ 
đạo, điều hành và trong công 
tác chuyên môn, nghiệp vụ; xây 
dựng sơ đồ tư duy trong báo 
cáo án hình sự - dân sự và số 
hóa hồ sơ phục vụ tranh tụng 
tại phiên tòa hình sự; phấn đấu 
ứng dụng phòng họp không 
giấy; tăng cường phối hợp với 
các cơ quan thu hồi tài sản bị 
chiếm đoạt trong các vụ án kinh 
tế, chức vụ, tham nhũng cũng 
như sử dụng hiệu quả, hợp lý số 
lượng cán bộ, biên chế hiện có.

Dịp này, Chủ tịch UBND 
tỉnh đã trao cờ thi đua của 
Chính phủ và của UBND 
tỉnh cho Viện KSND tỉnh và 
Viện KSND TP Quy Nhơn đã 
có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua năm 2022. 
Viện KSND tối cao trao Cờ thi 
đua cho các đơn vị dẫn đầu 
thi đua khối.                 

KIỀU ANH

Tập trung thanh tra các lĩnh vực 
đất đai, tài chính, tài sản, đầu tư 
công, đấu thầu, đấu giá mua sắm

(BĐ) - Chiều 10.1, Thanh tra 
tỉnh tổ chức hội nghị triển khai 
công tác thanh tra năm 2023. 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại 
hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 
năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh 
đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành của cấp ủy, chính 
quyền các cấp, các ngành trong 
tỉnh và sự chỉ đạo hướng dẫn của 
Thanh tra Chính phủ. Cụ thể, đã 
thực hiện 95 cuộc thanh tra hành 
chính và 2.877 cuộc thanh tra 
chuyên ngành trên các lĩnh vực. 
Trong công tác thanh tra hành 
chính đã kiểm điểm, xem xét, xử 
lý trách nhiệm đối với 39 tập thể 
và 44 cá nhân, chuyển cơ quan 
CSĐT 2 vụ có dấu hiệu phạm tội; 
trong công tác thanh tra chuyên 
ngành, phát hiện 242 tổ chức và 
861 cá nhân vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn ghi nhận, biểu dương 
những kết quả ngành Thanh 
tra tỉnh đạt được, đồng thời lưu 
ý toàn ngành cần tiếp tục tăng 
cường thanh tra trách nhiệm 
quản lý nhà nước và việc thực 
hiện chính sách, pháp luật của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tập 
trung có trọng tâm, trọng điểm 
vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn, 
đơn vị nhạy cảm, dễ phát sinh 
tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, 
vi phạm pháp luật, nhất là những 
vấn đề liên quan đến công tác 
quản lý đất đai, tài chính, tài sản, 
đầu tư công, đấu thầu, đấu giá 
mua sắm, quản lý, sử dụng tài 
sản công và những vấn đề khác 
có phát sinh nhiều đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, 

gây bức xúc, bất bình trong dư 
luận nhân dân. 

Chú trọng khắc phục những 
hạn chế, khuyết điểm đã được 
chỉ ra, nhất là tình trạng thực 
hiện kế hoạch thanh tra chậm 
tiến độ; việc thực hiện các kết 
luận, kiến nghị, quyết định xử 
lý về thanh tra của cấp có thẩm 
quyền còn kéo dài, không dứt 
điểm. Cần xác định hoạt động 
thanh tra không chỉ phát hiện, 
kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời, 
đúng pháp luật các hành vi vi 
phạm, thu hồi tiền và tài sản của 
Nhà nước mà cần hướng tới yêu 
cầu cao hơn là kiến nghị, đề xuất 
các giải pháp góp phần hoàn 
thiện chính sách, pháp luật, cơ 
chế quản lý. 

Tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát với phương châm 
“lấy phòng là chính, từ xa, từ 
sớm, từ cơ sở”, chủ động phòng 
ngừa vi phạm pháp luật, tiêu 
cực, tham nhũng, lãng phí trên 
các lĩnh vực KT-XH, cơ quan, 
đơn vị được thanh tra. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng 
yêu cầu, Thanh tra các cấp, các 
ngành cần tập trung các hoạt 
động thanh tra theo chiều sâu để 
ngăn chặn kịp thời các sai phạm, 
tránh lan rộng và có hiện tượng 
domino; thực hiện nghiêm túc, 
có hiệu quả hơn nữa trách nhiệm 
tiếp công dân và giải quyết đơn 
thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh. Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công 
tác thanh tra.

Dịp này, nhiều cá nhân, tổ 
chức nhận cờ và bằng khen của 
UBND tỉnh vì có thành tích xuất 
sắc trong hoạt động thanh tra.

QUỐC THÀNH

Đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án 
giao thông trọng điểm 

(BĐ) - Chiều 10.1, Ban Quản lý dự án 
(QLDA) giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị 
tổng kết công tác năm 2022 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng cùng lãnh đạo các sở, ngành,  
địa phương. 

Năm 2022, Ban QLDA giao thông tỉnh 
thực hiện tổng cộng 30 dự án, trong đó 
thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư 24 dự 
án, nhiệm vụ QLDA theo hợp đồng ủy 
thác 6 dự án. 

Theo kế hoạch, năm 2023, Ban QLDA 
giao thông tỉnh giải ngân 2.215 tỷ đồng 
và thực hiện các dự án trọng điểm: Tuyến 
QL 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao 
QL 1); Đường phía Tây tỉnh, đoạn Km130- 
Km137; Đường trục Khu kinh tế nối dài, 
đoạn Km4 - Km18+500 và một số dự án 
khác. Đẩy nhanh tiến độ thi công công 
trình các dự án giao thông trọng điểm 
để đảm bảo thi công hoàn thành theo 
kế hoạch, cụ thể: Đường ven biển tỉnh 
đoạn Cát Tiến - Diêm Vân hoàn thành 
công trình thoát nước nhỏ; hạ bộ công 
trình cầu; công tác đắp đất nền đường 
xử lý đất yếu và lún. Tuyến đường kết 
nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường 
ven biển phía Tây đầm Thị Nại hoàn 
thành các hạng mục đối với đoạn nền 

đường thông thường và hoàn thành hạng 
mục nền đường, công trình thoát nước 
đối với đoạn nền đường xử lý đất yếu. 
Tuyến đường kết nối với đường ven biển  
(ĐT 639) trên địa bàn TX Hoài Nhơn hoàn 
thành hạng mục nền đường, công trình 
thoát nước…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng chỉ đạo, năm 2023, để hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao, Ban 
QLDA giao thông tỉnh cần tiếp tục phát 
huy những mặt tích cực đã đạt được, 
tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, 
trong đó tập trung triển khai các nhiệm 
vụ cụ thể: Tăng cường vai trò, trách 
nhiệm của chủ đầu tư, nâng cao năng lực 
chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong 
công tác quản lý dự án, đảm bảo chất 
lượng hồ sơ thiết kế hạn chế việc điều 
chỉnh, bổ sung; quản lý chặt chẽ về khối 
lượng thi công thực tế hiện trường tránh 
thất thoát ngân sách nhà nước; quản lý 
chất lượng, tiến độ công trình. 

Ban QLDA giao thông tỉnh phải xây 
dựng kế hoạch tiến độ chi tiết tổ chức 
thực hiện và giải ngân đối với từng dự án 
để thuận lợi cho việc kiểm tra, đôn đốc, 
kịp thời triển khai các giải pháp, biện 
pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ...     

HẢI YẾN

Không để thừa vắc xin dẫn đến phải hủy 
gây lãng phí 

(BĐ) - Giám đốc Sở Y tế Lê Quang 
Hùng có công văn khẩn đề nghị các 
đơn vị trực thuộc Sở Y tế; các đơn vị 
y tế Trung ương và bệnh viện tư nhân 
trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác 
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 
cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đợt 
cao điểm từ nay đến ngày 1.2.2023.

Theo đó, các đơn vị tổ chức rà soát 
tình hình tiêm chủng vắc xin tại cơ 
quan, đơn vị; phát huy tinh thần đi 
đầu, gương mẫu của lực lượng cán bộ 
y tế, đảm bảo 100% công chức, viên 
chức, người lao động làm việc tại các 
đơn vị y tế hoàn thành các mũi tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 nhắc lại mũi 3, 
mũi 4 (trừ trường hợp chống chỉ định 
theo tư vấn của bác sĩ khám sàng lọc). 

TTYT các huyện, thị xã, thành phố 
phối hợp với Phòng Y tế để kịp thời 
tham mưu cho UBND cấp huyện xây 
dựng và triển khai kế hoạch tiêm 
chủng trên địa bàn. Tăng cường công 
tác truyền thông về lợi ích của tiêm 
chủng vắc xin phòng Covid-19. Thông 
tin rộng rãi về đợt tiêm chủng này đến 
đối tượng tiêm chủng. 

Các TTYT tuyến huyện, thị xã, 
thành phố tổ chức các tổ kiểm tra, 
giám sát công tác tiêm chủng tại các 

điểm tiêm. Tổ chức các điểm tiêm 
trong và ngoài cơ sở y tế theo kế 
hoạch nhằm đảm bảo thực hiện tiêm 
chủng với tinh thần khẩn trương nhất, 
tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng 
tiêm chủng được tiếp cận với điểm 
tiêm, nhất là công nhân tại các khu 
công nghiệp, khu kinh tế, nhà máy, 
xí nghiệp; doanh trại quân đội, công 
an, biên phòng. Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh tăng cường phối hợp với 
TTYT các huyện, thị xã, thành phố 
và đơn vị liên quan để rà soát đối 
tượng, kịp thời phân bổ vắc xin đảm 
bảo đủ tiêm mũi 3, mũi 4 theo từng 
địa phương, tránh hết hạn, lãng phí 
vắc xin. 

Sở Y tế cho hay đến thời điểm này 
số lượng vắc xin đã được phân bổ về 
các địa phương, gồm: Quy Nhơn 23.420 
liều; Hoài Nhơn 11.100 liều; An Nhơn 
12.180 liều; Tuy Phước 1.300 liều; Tây 
Sơn 5.710 liều; Phù Cát 10.590 liều; Phù 
Mỹ 7.260 liều; Hoài Ân 3.150 liều; An 
Lão 2.730 liều; Vĩnh Thạnh 1.120 liều; 
Vân Canh 1.440 liều. TP Quy Nhơn và 
TX Hoài Nhơn đã triển khai tiêm từ 
ngày 8.1, các địa phương còn lại đồng 
loạt tiêm từ ngày 9.1.

T. HIỀN - T. KHUY
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Bình ĐịnhTHỜI SỰ

Cần thay đổi tư duy chỉ đạo, 
điều hành, nỗ lực nhiều hơn nữa

(BĐ) - Ngày 10.1, Ban quản lý 
Khu Kinh tế (KKT) tỉnh tổ chức 
Hội nghị tổng kết tình hình hoạt 
động năm 2022 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh dự và phát 
biểu chỉ đạo.

Theo đánh giá tại Hội nghị, 
năm 2022, Ban Quản lý KKT tỉnh 
đã thực hiện hoàn thành đồ án 
quy hoạch phân khu (QHPK) 
xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô 
thị Becamex B (phân khu 8); đồ 
án QHPK xây dựng tỷ lệ 1/2.000 
các khu công nghiệp (KCN): 
Bồng Sơn, Phú Tài, Bình Nghi... 
Cùng với đó, tập trung công tác 
giải phóng mặt bằng; đầu tư xây 
dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng 
KKT và các KCN; hỗ trợ các nhà 
đầu tư, DN duy trì, phát triển 
sản xuất kinh doanh; xúc tiến thu 
hút các dự án đầu tư mới. Năm 
2022, tổng vốn thu hút đầu tư 
mới vào KKT, KCN trên địa bàn 
tỉnh là 19.368 tỷ đồng, tổng vốn 
đầu tư thực hiện các dự án đạt 
6.502 tỷ đồng. Tổng doanh thu 
năm 2022 ước đạt 47.000 tỷ đồng; 
kim ngạch xuất khẩu ước đạt  
523 triệu USD.

Năm 2023, Ban quản lý KKT 
tỉnh xác định 6 nhiệm vụ trọng 
tâm, phấn đấu thu hút 3.192 tỷ 
đồng từ các dự án sản xuất công 
nghiệp đầu tư vào KKT, các KCN, 
tăng 2,15 lần so với năm 2022; 
doanh thu 54.190 tỷ đồng, tăng 
15,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 
602 triệu USD, tăng 15,1%; thu 
nộp ngân sách 1.059 tỷ đồng, 
tăng 12,6%.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả 
của Ban quản lý KKT tỉnh đã 
đạt được trong năm 2022, đồng 
thời yêu cầu Ban phải thay đổi 
tư duy chỉ đạo, điều hành, nỗ 
lực nhiều hơn trong năm 2023. 
Trước mắt phải rà soát lại các 
quy hoạch, phối hợp các nhà đầu 
tư đẩy nhanh quy hoạch, điều 
chỉnh quy hoạch các KCN. Đôn 
đốc các nhà đầu tư hạ tầng huy 
động nguồn lực để đầu tư hoàn 
thiện hạ tầng các KCN; rà soát 
lại thẩm quyền đối với việc cấp 
giấy chứng nhận đầu tư và  thực 
hiện các dự án của các DN, kịp 
thời xử lý hoặc đề xuất UBND 
tỉnh xử lý các dự án chậm tiến 
độ. Ban quản lý KKT tỉnh cũng 
cần phải chủ động phối hợp với 
các chủ đầu tư hạ tầng tổ chức 
Hội nghị xúc tiến đầu tư riêng, 
nhằm thu hút các dự án mang 
tính động lực, thúc đẩy phát 
triển kinh tế. Thường xuyên gặp 
gỡ các hiệp hội, DN nắm bắt khó 
khăn, vướng mắc để hỗ trợ tháo 
gỡ, tránh gây phiền hà cho DN.

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
cũng yêu cầu, đưa công tác giải 
phóng mặt bằng tại KKT và các 
KCN vào nhiệm vụ trọng tâm 
trong năm 2023; tổ chức ra quân 
cưỡng chế đất đai trong KKT; 
nâng cao năng lực quản lý tài 
nguyên đất đai và môi trường; 
thực hiện tốt việc đấu giá, cấp 
quyền sử dụng đất cho các nhà 
đầu tư. Các địa phương phải chịu 
trách nhiệm nếu để người dân 
lấn chiếm đất đai, khai thác tài 
nguyên khoáng sản trái phép…

TIẾN SỸ

Thăm, tặng quà tết cho trẻ em và hộ dân khó khăn
(BĐ) - Ngày 10.1, các cơ 

quan, đơn vị tiếp tục đi thăm, 
tặng quà tết cho trẻ em, hộ dân 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn tỉnh.
  Đoàn công tác của Quỹ 

Bảo trợ trẻ em tỉnh trực thuộc 
Sở LĐ-TB&XH do Phó Giám 
đốc Nguyễn Văn Hùng dẫn 
đầu, đã vào BVĐK tỉnh thăm 
hỏi và tặng 54 suất quà tết cho 
bệnh nhi có hoàn cảnh đặc 
biệt. Chiều cùng ngày, Đoàn 
công tác về thăm 3 cơ sở trợ 
giúp xã hội của tỉnh là Làng 
Trẻ em SOS Quy Nhơn, Trung 
tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, 
Trung tâm Công tác xã hội và 
Bảo trợ xã hội tỉnh. Đoàn tặng 
quà tết cho 3 cơ sở, tổng trị giá 
11 triệu đồng. 

Được biết, dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão năm 2023, Quỹ 
Bảo trợ trẻ em tỉnh chi tổng 
cộng 147,6 triệu đồng để tặng 
trên 700 suất quà cho trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt. 

  Tỉnh đoàn, Hội đồng 
Đội tỉnh tổ chức chương trình 
“Mùa Xuân cho em” năm 2023 
và phát động phong trào “Lì xì 
heo đất giúp bạn học tốt” lần 
thứ IX, năm học 2022 - 2023 tại 
Trường Tiểu học An Vinh, xã 
An Vinh (huyện An Lão). Tại 

chương trình, Hội đồng Đội 
tỉnh đã tặng 100 suất quà (mỗi 
suất trị giá 300 nghìn đồng) 
cho các học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, đạt thành tích cao 
trong rèn luyện, học tập. Dịp 
này, Hội đồng Đội tỉnh phát 
động chương trình Tuần lễ 
“Lì xì heo đất giúp bạn học 
tốt” và tặng 15 heo đất cho 
các đơn vị.
  Tại Nhà văn hóa phường 

Nhơn Hưng, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TX An Nhơn 
tổ chức chương trình Tết nghĩa 
tình - Xuân Quý Mão năm 2023 
và tặng 200 suất quà (mỗi suất 
500 nghìn đồng) cho các hộ cận 
nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn đột xuất trên địa bàn 
thị xã. 
  Công ty TNHH Thương 

mại Trung Tín phối hợp với 
Hội CTĐ TX Hoài Nhơn tổ 
chức chương trình Tết nhân 
ái - lan tỏa yêu thương tặng 
200 suất quà tết (mỗi suất trị 
giá 550 nghìn đồng) cho hộ gia 
đình cận nghèo, khó khăn trên 
địa bàn 2 phường Hoài Thanh 
và Hoài Thanh Tây.
  Hội Nông dân tỉnh và 

Nhà máy may Phù Mỹ tổ chức 
đi thăm, tặng 78 suất quà tết 

(mỗi suất 500 nghìn đồng) cho 
bà con nhân dân khu phố 7, 
thị trấn An Lão, huyện An 
Lão. Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh phối hợp với Hội Nông 
dân tỉnh tặng 17 suất quà tết 
cho các hội viên, nông dân có 
hoàn cảnh khó khăn huyện 
An Lão, mỗi suất quà trị giá  
500 nghìn đồng.
  Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện Phù Mỹ tổ chức tặng 80 
suất quà tết cho các hộ gia đình 
bị thiệt hại do thiên tai năm 
2022 trên địa bàn huyện, mỗi 
suất trị giá 500 nghìn đồng, do 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV) - 
Chi nhánh Phú Tài hỗ trợ.
  Hội Nông dân tỉnh phối 

hợp Hội Nông dân huyện Phù 
Mỹ tổ chức trao 38 suất quà tết 
(mỗi suất 500 nghìn đồng) cho 
các hội viên nông dân nghèo, 
cận nghèo trên địa bàn huyện.

  Ủy ban MTTQ Việt Nam 
xã Tây Giang (huyện Tây Sơn) 
tổ chức tặng 80 suất quà cho 
các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn ở 2 thôn Hữu Giang 
và Tả Giang 1, mỗi suất trị giá 
300 nghìn đồng.  

N.TÚ - CH.HIẾU - L.NGÂN- 
T.NGÂN - Đ.KHẢNH - T.CHI - 

T.HƯƠNG - T.TRỌNG

DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NỐI VỚI TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN:

Sử dụng mỏ đất để phục vụ thi công 
san lấp mặt bằng 2 khu tái định cư 

(BĐ) - UBND tỉnh đã có văn 
bản về chủ trương đồng ý cho 
UBND TX Hoài Nhơn sử dụng 
mỏ đất 28D tại phường Hoài 
Thanh Tây (đã cấp phép cho 
Công ty TNHH Tân Lập) để 
phục vụ thi công san lấp mặt 
bằng 2 khu tái định cư phục vụ 
dự án tuyến đường kết nối với 

tuyến đường ven biển (ĐT 639) 
trên địa bàn thị xã như đề xuất 
của Sở TN&MT. 

UBND tỉnh giao Sở TN&MT 
hướng dẫn Công ty TNHH Tân 
Lập lập thủ tục bổ sung, điều 
chỉnh giấy phép khai thác đất 
theo quy định.                   

M.LÂM

  Ngày 10.1, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh đã tổ chức Lễ tiễn  
quân nhân, hoàn thành nghĩa vụ 
quân sự tại ngũ năm 2023, xuất 
ngũ trở về địa phương. Theo đó, 
77 hạ sĩ quan và chiến sĩ xuất ngũ 
đợt này đã trải qua 24 tháng học 
tập, công tác tại các đơn vị thuộc 
BĐBP tỉnh. Mỗi quân nhân xuất 
ngũ được hưởng đầy đủ các tiêu 
chuẩn theo quy định và được cấp 
thẻ học nghề miễn phí.

CÔNG CƯỜNG
  Xã đoàn Tây Phú (huyện 

Tây Sơn) vừa triển khai công 
trình “thắp sáng đường quê” 
tại đoạn đường giao thông nông 
thôn của xóm 2, xóm 3 (thôn Phú 
Hiệp). Công trình có chiều dài  
1,3 km, với 38 bóng đèn. Đồng 
thời, lắp đặt 4 mắt camera an 

ninh tại các ngã ba, ngã tư của 2 
xóm này. Tổng kinh phí thực hiện 
42 triệu đồng, từ nguồn đóng 
góp của những người con quê 
hương thành đạt và 130 hộ dân 
trong vùng hưởng lợi. MỘC MIÊN
  Chiều 9.1, Công ty Honda 

Tiến Dũng phối hợp Ban giám 
hiệu Trường THCS thị trấn Phù 
Mỹ (huyện Phù Mỹ)  tổ chức 
chương trình “An toàn giao thông 
cho nụ cười ngày mai”. Các học 
sinh được cung cấp những kiến 
thức cơ bản của Luật Giao thông 
đường bộ, hướng dẫn những kỹ 
năng tham gia giao thông an 
toàn. Dịp này, Công ty Honda Tiến 
Dũng tặng 40 suất quà tết, mỗi 
suất từ 200 - 500 nghìn đồng cho 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
của nhà trường. VĂN TỐ

TIN VẮN

Ngành Nội vụ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
tạo chuyển biến tích cực

(BĐ) - Ngày 10.1, Sở Nội 
vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác năm 2022 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2023 của 
ngành Nội vụ tỉnh. Tham 
dự Hội nghị có Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự  
Công Hoàng.

Năm 2022, toàn ngành Nội 
vụ tỉnh hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ chính trị được giao. 
Sở Nội vụ phối hợp tốt với các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong công tác xây dựng cơ 
chế, chính sách thuộc phạm 
vi ngành Nội vụ; có bước 
đổi mới, chặt chẽ, hiệu quả. 
Tham mưu trình UBND tỉnh 
ban hành một số văn bản về 
tổ chức bộ máy; xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức; việc sắp xếp tổ chức bộ 
máy hành chính, cơ cấu lại 
đơn vị sự nghiệp công lập; 
tinh giản biên chế gắn với cơ 
cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức; thực hiện 
phân cấp, phân quyền trong 
quản lý nhà nước gắn với 
tăng cường thanh tra, kiểm 
tra, kiểm soát đã chuyển biến 
tích cực.

Đồng thời, công tác quản 
lý đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức đã được đổi mới. 
Công tác xây dựng chính 
quyền địa phương được chú 
trọng. Công tác cải cách hành 
chính được triển khai đồng bộ 
gắn với tiến trình xây dựng 
chính quyền điện tử, chính 
quyền số. Công tác thi đua, 
khen thưởng tiếp tục được đổi 
mới, bảo đảm hiệu quả... Sở 
Nội vụ được Bộ Nội vụ tặng 
Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ hai từ trái qua) tặng Cờ đơn vị 
dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước 2022 cụm thi đua các tỉnh thành miền Trung, 
Tây Nguyên cho Sở Nội vụ.                           Ảnh: H.THU

thi đua yêu nước năm 2022 của 
cụm thi đua các tỉnh thành 
miền Trung, Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng biểu 
dương những kết quả ngành 
Nội vụ đạt được trong năm 
2022; đề nghị trong năm 2023 
cần tập trung làm tốt một số 
nhiệm vụ chủ yếu: Rà soát, 
đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban 
hành các cơ chế, chính sách, 
đề án, dự án để triển khai thực 
hiện có hiệu quả Kế hoạch thực 
hiện Chương trình hành động 
số 09 - CTr/TU của Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc thứ 
XIII về cải cách hành chính, 
trọng tâm là tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành 
chính giai đoạn 2020 - 2025. 
Tiếp tục quán triệt và tham 

mưu triển khai đồng bộ các 
nội dung Chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2021 - 2030 và 
Kế hoạch cải cách hành chính 
tỉnh năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu tiếp tục rà soát, thực 
hiện có hiệu quả việc sắp xếp 
tổ chức các sở, ban, ngành; 
sắp xếp các đơn vị sự nghiệp 
công lập theo chương trình, kế 
hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
Tăng cường quản lý, kiểm tra, 
thống kê việc quản lý, sử dụng 
biên chế của các cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn tỉnh đảm bảo 
chính xác, khoa học, gắn với 
vị trí việc làm theo quy định; 
tham mưu UBND tỉnh thực 
hiện có hiệu quả, đảm bảo các 
mục tiêu của chính sách tinh 
giản biên chế…

HOÀI THU
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Bình Định

Dành cả cuộc đời với sự 
nghiệp trồng người, dù còn 
đi dạy hay đã về hưu, lúc nào 
thầy cũng dõi theo và tâm tư về 
ngành GD&ĐT. Nhiều người 
kính trọng thầy vì tư duy đổi 
mới, sự chịu khó cập nhật, 
thích nghi với giáo dục trong 
tình hình mới nhưng điều gì 
là “cốt lõi” của đạo đức người 
thầy, của nghề dạy học thì 
thầy quyết nâng niu, giữ gìn 
và bảo vệ đến cùng. Cuối đời, 
thầy vẫn giữ nguyên sự giản dị 
trong cách sống của một nhà 
giáo. Bất cứ ai ghé đến căn nhà 
riêng số 163 Nguyễn Thái Học 
(TP Quy Nhơn) của thầy cũng 
thấy chủ yếu sách là sách, nhiều 
loại báo, tạp chí, nhiều tập giấy 
được thầy viết tay để trải bày 
nỗi lòng, tâm tư, nguyện vọng 
về ngành giáo dục, nhiều kỷ vật 
với học trò cũ…

Cả cuộc đời gắn bó với sự 
nghiệp trồng người, thầy luôn 
“nghiêm” nhưng không “khắc” 
và đặc biệt luôn hết lòng yêu 
thương học trò. Suốt một đời 
làm thầy, tấm lòng bao dung ấy 
của nhà giáo Lê Ðức Giảng đã 
chắp cánh cho không biết bao 
nhiêu thế hệ học sinh bay cao, 
bay xa. Một trong những người 
học trò nhỏ của thầy là Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng. Năm 
2012, trong dịp đến thăm thầy 

Nhớ thầy Lê Đức Giảng
Trong nhiều năm làm báo, tôi 
may mắn được tiếp xúc nhiều 
lần với thầy giáo Lê Đức Giảng. 
Theo suốt trong tôi, thầy Giảng 
là hình mẫu một nhà giáo 
uyên thâm, mô phạm, nhiệt 
huyết với nghề, thương yêu, 
tôn trọng học sinh. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm vợ chồng thầy Lê Đức Giảng tại nhà riêng của thầy ở số 163 Nguyễn Thái Học  
(TP Quy Nhơn).                                                                                                                                                                                                              Ảnh tư liệu gia đình

Vĩnh biệt người thầy mẫu mực, đáng kính
Theo lời kể của người cháu dâu Đoàn Thị Trung Hiếu, tuổi đã cao, 

gần 1 năm trước, thầy Giảng lại bị té. Từ đó sức khỏe xuống dần, thời 
gian dài thầy phải đi xe lăn. Sau khi được các bác sĩ tận tình chăm sóc, 
khoảng nửa năm nay, thầy đã đỡ nhiều lắm. Song, mấy ngày qua thì 
yếu hẳn, đến hơn 9 giờ ngày 9.1.2023, thầy đã trút hơi thở cuối cùng.  

“Như một điềm báo, cách đây 2 hôm, tôi sửa soạn, sắp xếp sách 
vở của gia đình, vô tình đọc được đoạn chú Giảng viết về bố với tất 
cả sự kính trọng và thương yêu. Trong gia đình, chú Giảng uy tín 
lắm, ai cũng kính mến. Còn học trò thì nhiều người vẫn đến thăm 
thầy giáo cũ dù đã trưởng thành, làm việc khắp nơi”, bà Hiếu tâm sự. 

Bà Phan Thị Cấu - người vợ hiền của thầy Lê Đức Giảng năm nay 
đã ngoài cửu thập. 5 năm trước, bà bị tai nạn khi đi xe đạp, gãy xương 
đùi, đi lại nhiều khó khăn. Tang lễ thầy Giảng tổ chức ở nhà đại thể 
BVĐK tỉnh, bà cũng không thể thường trực bên linh cữu chồng.

Sáng sớm ngày 10.1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến viếng 
thầy Lê Đức Giảng, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. 

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trân trọng ghi vào sổ tang:  “Lãnh đạo tỉnh 
Bình Định và cá nhân cháu xin vĩnh biệt bác Lê Đức Giảng - người 
thầy giáo mẫu mực, đáng kính, có nhiều công lao đóng góp cho sự 
nghiệp giáo dục của đất nước và tỉnh nhà. Xin gửi lời chia buồn sâu 
sắc đến gia đình bác Lê Đức Giảng”.

Còn đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, nắn nót từng dòng:  “UBND tỉnh Bình Định vô cùng thương tiếc 
thầy Lê Đức Giảng - một người con ưu tú của xã Cát Nhơn, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định; một nhà giáo lão thành, trí tuệ, nhân đức, đã 

giáo cũ tại nhà riêng ở TP Quy 
Nhơn, người học trò ấy đã trang 
trọng biếu thầy một cuốn sách 

với lời đề tặng: 
“Kính biếu thầy 
Lê Đức Giảng - 
người thầy em 
hằng kính trọng 
với tất cả tấm 
lòng mình mấy 
chục năm nay”.

L i ê n  t ụ c  
45 năm dạy học 
qua nhiều thời 
kỳ, thầy giáo Lê 
Đức Giảng đã 
tham gia đào 
tạo nhiều thế hệ 
học trò, và họ đã 
tỏa đi khắp mọi 
vùng miền, góp 
sức mình xây 
dựng và phát 
triển quê hương, 

đất nước. Nhiều người trong số 
đó giữ các chức vụ quan trọng 
trong Đảng, Chính phủ, chính 

quyền các địa phương…
Những lần đến thăm thầy, 

đặc biệt vào dịp Ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20.11, thầy thường 
cho tôi xem album hình cũ, kể 
về quãng thời gian dạy học cùng 
những lứa học trò của mình.  
4 năm (1955 - 1959) vừa dạy học 
vừa làm chủ nhiệm lớp ở các 
trường học sinh miền Nam, quá 
nửa số học sinh lúc đó có cha 
mẹ còn ở lại bên kia giới tuyến. 
Vậy nên, thầy dùng tình cảm 
ruột thịt của những người thân 
trong gia đình để vừa dạy vừa 
quan tâm, chăm sóc trò. Tháng 
9.1961, sau khi tốt nghiệp khoa 
Lịch sử Trường ĐH Sư phạm 
Hà Nội, thầy Lê Đức Giảng 
được chuyển về Trường Phổ 
thông cấp 3 Nguyễn Gia Thiều 
ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), dạy 
môn Lịch sử các lớp 8 và 9 hệ 10 
năm và làm chủ nhiệm lớp 9B. 

Lớp có 45 học sinh, do học sinh 
Nguyễn Phú Trọng (nay là Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng) vừa 
làm lớp trưởng vừa làm bí thư 
chi đoàn. Thầy kể, học sinh lúc 
này dân dã, hồn nhiên và chân 
thực. Riêng “cậu học trò đặc 
biệt” Nguyễn Phú Trọng tuy ít 
tuổi hơn nhưng học giỏi, chững 
chạc và khiêm tốn nên được bạn 
bè trong lớp quý mến, tin cậy. 
“Hồi đó, buổi tối, anh Trọng 
thường đến học và làm bài tại 
phòng ở dành cho giáo viên 
của tôi, vì nơi trọ đèn đóm tù 
mù; gặp những hôm trời mưa, 
anh ở lại ngủ chung với thầy 
giáo khiến tôi đỡ phần trống 
trải. Tình cảm thầy trò theo đó 
ngày càng trở nên thắm thiết và 
giữ mãi đến tận hôm nay”, thầy 
Giảng đã kể.

Tháng 5.2018, các cựu học 
sinh miền Nam đã tề tựu về TP 
Quy Nhơn tổ chức lễ mừng thọ 
90 tuổi cho thầy Lê Đức Giảng. 
Ông giáo già mừng vui và xem 
đó là một trong những điều 
hạnh phúc nhất cuộc đời mình. 

Nghỉ hưu vào năm 1986 cho 
đến năm 2011, thầy Giảng tiếp 
tục cống hiến sức mình cho 
công tác khuyến học, khuyến 
tài tại khu phố 1, phường Ngô 
Mây - nơi ông sinh sống. 

Vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 
9.1, nhà giáo Lê Đức Giảng đã 
hòa mình vào mây trắng, để 
lại niềm tiếc thương vô bờ bến 
cho người ở lại nói chung và 
ngành GD&ĐT tỉnh nói riêng. 
Vẫn biết sinh lão bệnh tử là 
chuyện của đời người, nhưng 
còn thầy là còn tấm gương 
mẫu mực của ngành GD&ĐT 
tỉnh nhà; để mỗi dịp lễ, tết, 
lãnh đạo tỉnh, bao thế hệ học 
trò đến thăm hỏi, chuyện trò, 
nghe thầy chia sẻ về triết lý 
giáo dục, chuyện thế thái 
nhân tình...  

PHAN TRƯƠNG NGỌC TÚ

Thầy giáo Lê Ðức Giảng 
(Phan Đức Hòa) sinh năm 
1929, ở xã Cát Nhơn, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định. Huy 
hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Thầy Giảng thuở nhỏ đi 
học, sau đó tham gia kháng 
chiến và đi dạy học tại Trường 
Bổ túc công nông tỉnh Bình 
Ðịnh năm 1951. Năm 1955, 
thầy tập kết ra Bắc, giảng dạy 
tại Trường học sinh miền Nam 
tại Hải Phòng, sau đó dạy môn 
Lịch sử tại Trường Phổ thông cấp 
3 Nguyễn Gia Thiều (huyện Gia 
Lâm, Hà Nội). Năm 1964, thầy 
về Nam tiếp tục dạy học ở vùng 
kháng chiến cho đến ngày giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước.

Sau giải phóng, thầy dạy 
học và làm Hiệu phó tại Trường 
CÐ Quy Nhơn; năm 1980 về 
làm Hiệu trưởng Trường Trung 
học Sư phạm Bình Ðịnh (nay 
là Trường CÐ Bình Ðịnh), đến 
năm 1986 nghỉ hưu.

Thầy Lê Đức Giảng chụp ảnh kỷ niệm với Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng.                                            Ảnh tư liệu gia đình

đào tạo rất nhiều học trò trưởng thành, trong đó có đồng chí Tổng 
Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. 

Thầy Lê Đức Giảng ra đi là tổn thất lớn của gia đình, của tỉnh 
Bình Định và ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Nhân dân tỉnh và chúng cháu 
nguyện mãi ghi nhớ công sức và cống hiến của Thầy; tiếp tục tiếp 
bước mong ước của Thầy để đưa nền GD&ĐT tỉnh nhà phát triển 
mạnh mẽ, đóng góp thêm nhiều thế hệ học sinh thành tài để xây 
dựng quê hương Bình Định và đất nước Việt Nam hùng cường”.

Linh cữu thầy Lê Đức Giảng sẽ được an táng lúc 15 giờ 30 phút 
ngày 13.1.2023, nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022, tại 
nghĩa trang Bình Định An Viên.                                                  VĂN TRANG

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đến viếng và chia buồn với người thân thầy Lê Đức Giảng 
tại nơi tổ chức tang lễ.                                                                                                                       Ảnh: V.T
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Với việc đồng ý về chơi cho đội đua 
Roland Israel Premier Tech (RIPT), đội 
đua hàng đầu Thụy Sĩ trong nhóm UCI 
Women WorldTeam, đẳng cấp cao nhất 
dành cho xe đạp nữ thế giới, cô gái vàng 
của xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật 
có cơ hội tham dự cuộc đua danh giá 
Tour de France của nữ.

Cuối tuần vừa qua, nữ cua-rơ An 
Giang Nguyễn Thị Thật đang sang 
Australia để gia nhập RIPT của Thuỵ Sĩ.

Theo lời mời của RIPT, Nguyễn Thị 
Thật sẽ tham dự Cuộc đua xe đạp nữ 
Tour Down Under 2023 khởi tranh ngày 
15.1 tại Australia. Cuộc đua này có 3 
chặng. Dự kiến, Thật sẽ sát cánh cùng 
Silvia Magri, Mia Griffin, Claire Steels, 
Elena Pirrone và Caroline Baur.

Ngoài ra, theo kế hoạch dự kiến, Thật 
còn tham dự nhiều cuộc đua chuyên 
nghiệp tại Italia, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà 
Lan và Pháp trong năm nay. Đặc biệt, 
Thật còn có cơ hội tham dự những giải 
lớn hàng đầu thế giới như Giro D’Italia, 
Vuelta a Espana và đặc biệt là Tour de 
France dành cho nữ.

Ông Trần Hải Triều (Tổng Thư ký 
Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao tỉnh An 
Giang) cho biết: “Sau hơn 2 năm nay gặp 
khó khăn vì dịch Covid-19 bùng phát toàn 

Không phải Man Utd hay Arsenal, 
Chelsea mới là đội giành chiến thắng 
trong cuộc đua mượn được tiền đạo 
Joao Felix (ảnh) từ Atletico Madrid. Nhà 
cựu vô địch La Liga không còn muốn 
giữ chân tiền đạo 23 tuổi người Bồ Đào 
Nha và muốn cho anh ra đi ngay trong  
tháng 1.2023.

Ban đầu, Man Utd và Arsenal là 2 
đội bóng theo đuổi Felix quyết liệt nhất. 
Điều này không có gì bất ngờ bởi Quỷ 
đỏ cần tiền đạo mới sau sự ra đi của 
Cristiano Ronaldo. Tương tự, Gabriel 
Jesus chấn thương buộc Pháo thủ phải 
hành động. Dù vậy, yêu cầu của Atletico 
Madrid thực sự vượt quá cao khiến 2 
CLB này lưỡng lự. Chelsea gia nhập sau 
nhưng do mức độ cần người quá lớn nên 
họ nhanh chóng đánh bại Arsenal và 
Man Utd trong thương vụ này.

Báo  chí  Anh khẳng định , 
Atletico muốn bất kỳ câu lạc bộ nào 
hỏi mượn Felix phải trả khoản phí  
15 triệu euro kèm theo 6 triệu euro 
tiền lương trong 6 tháng hợp đồng của 
chân sút người Bồ Đào Nha. Trong bối 
cảnh Atletico thực sự muốn bán và cá 
nhân Felix cũng công khai ý định ra 
đi, mấu chốt cuối cùng là mức phí hỏi 
mượn. Ngay lập tức, Chelsea nhảy vào 
và sớm có kết quả.

Thỏa thuận cá nhân đã hoàn tất. 

Nguyễn Thị Thật có cơ hội tham dự  
Tour de France

Chelsea mượn thành công Joao Felix

AFF CUP 2022:

Khôi phục niềm tin !
Các học trò của HLV Park Hang Seo đã có màn trình diễn đầy thuyết phục để giành tấm vé vào chung kết AFF 

Cup 2022. Chiến thắng trước đội tuyển Indonesia đêm 9.1 tạo hiệu ứng tâm lý tốt cho các cầu thủ, đồng thời giúp 
khôi phục niềm tin từ người hâm mộ nước nhà.

Tương tự như ở trận lượt đi, 
khán giả xem trận đấu trên sân 
Mỹ Đình tối 9.1 cảm nhận sự 
khác lạ với màn trình diễn của 
hai đội. Bởi trong hình dung 
của nhiều người, đội tuyển 
Indonesia với lợi thế về tâm 
lý cùng lối chơi tốc độ sẽ gây 
rất nhiều khó khăn cho đội chủ 
nhà. Nhưng mọi việc lại đi theo 
chiều hướng ít ai ngờ và Tiến 
Linh chính là người tạo ra điều 
đó bằng 2 bàn thắng ở đầu 2 
hiệp đấu. Bàn mở tỷ số ngay 
phút thứ 3 của trận đấu đã làm 
phá sản ý đồ chơi phòng ngự - 
phản công của HLV Shin Tae 
Yong, còn pha lập công sau đó 
đánh gục ý chí chiến đấu của 
đoàn quân xứ Vạn đảo.

Bằng lối chơi hợp lý, giữ 
được sự tỉnh táo trước những 
chiêu trò cùng những pha bóng 
quyết liệt trên mức cần thiết của 
đối phương, Văn Hậu cùng các 
đồng đội đã trở lại là chính 
mình, sau trận lượt đi bộc lộ 
nhiều sai sót. Trong suốt hơn 90 
phút trên sân Mỹ Đình, các cầu 
thủ Indonesia hầu như không 
tạo được tình huống nguy hiểm 
nào về phía khung thành thủ 
môn Đặng Văn Lâm. Điều đó 
giúp thủ thành đang khoác 
áo CLB Topenland Bình Định 
tiếp tục kéo dài kỷ lục giữ sạch 
lưới. Chính HLV Shin Tae Yong 
cũng phải thừa nhận đội bóng 
do ông dẫn dắt vẫn chưa thể 
sánh ngang trình độ với tuyển 
Việt Nam, điều mà chỉ trước 
đó chưa lâu ông mạnh miệng 

HLV Park Hang Seo đã và đang có những năm tháng thành công cùng bóng đá Việt Nam.                                                               Ảnh: VnE

cầu, việc Nguyễn Thị Thật được khoác áo 
RIPT là một tin vui. Nhưng không quá bất 
ngờ bởi Thật từng khoác áo Lotto Soudal, 
một CLB cũng rất nổi tiếng của Bỉ. Đây 
là cơ hội tốt để Thật được tiếp cận trở lại 
với môi trường tập huấn, thi đấu chuyên 
nghiệp quốc tế để nâng cao thể chất lẫn 
kỹ năng. Cô sẽ có điều kiện tích luỹ thêm 
điểm trên bảng xếp hạng UCI hướng đến 
việc giành suất dự Olympic”.

Tuy nhiên, ông Triều cũng cho biết dù 
Thật thi đấu chuyên nghiệp nhưng vẫn sẽ 
thi đấu những giải quan trọng như Cuộc 
đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2023, 
SEA Games 32…                    (Theo SGGP)

Nguyễn Thị Thật có cơ hội tham dự nhiều cuộc đua 
lớn thế giới.

Felix sẽ bay tới London trong tuần này. 
Chelsea và Atletico đang gấp rút xử lý 
giấy tờ liên quan. Nếu không có gì bất 
ngờ, Chelsea sẽ công bố thương vụ trong 
1 - 2 ngày tới.

Với thương vụ Felix tổng cộng 
Chelsea tiêu tốn hơn 17 triệu euro, 
mức giá chi trả có vẻ quá đắt đỏ đối 
với một thương vụ hỏi mượn chỉ trong 
6 tháng. Tuy nhiên, dễ hiểu cho quyết 
định của Chelsea bởi họ cần Felix để 
vực dậy đội bóng do hàng công của The 
Blues chơi kém hiệu quả khiến họ bị 
loại khỏi FA Cup và đứng tận vị trí thứ 
10 trên bảng xếp hạng Premier League. 
Với Felix, Chelsea hứa hẹn trở lại mạnh 
mẽ trong giai đoạn hai của mùa giải. 
Mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò 
HLV Graham Potter là một suất dự 
Champions League. Tài năng của Felix 
không cần bàn cãi và chỉ chờ đợi cầu 
thủ này thể hiện như thế nào ở Premier 
League mà thôi.            (Theo tinthethao)

tuyên bố.
Đội tuyển Việt Nam vận 

hành trơn tru lối chơi của mình 
cho thấy rất nhiều điểm tích 
cực, đó là các cầu thủ nhập 
cuộc bằng tinh thần tốt, sự 
tự tin rất lớn và cả niềm khát 
khao chiến thắng. Bên cạnh đó 
là cách bố trí con người ở các 
vị trí trên sân, vừa tạo được sự 
chắc chắn, vừa có sức tấn công 

mạnh mẽ và hiệu quả. Không 
ghi được bàn thắng, nhưng 
Tuấn Hải, Quang Hải cũng để 
lại nhiều ấn tượng bằng những 
pha xử lý tinh tế. Đó là điều rất 
cần thiết khi chúng ta vẫn còn 
2 trận chung kết ở phía trước. 
Việc phải chơi trận chung kết 
lượt đi trên sân nhà được coi 
là bất lợi, do đó, các học trò 
của HLV Park Hang Seo phải 

tận dụng lợi thế về số ngày 
nghỉ cùng việc không phải di 
chuyển để “kiếm chút vốn” 
trước trận lượt về nhiều khó 
khăn hơn.

Ông Park Hang Seo chỉ còn 
gắn bó với đội tuyển Việt Nam 
2 trận nữa trên cương vị HLV 
trưởng. Nhưng tính đến thời 
điểm này, ông đã chứng tỏ là 
HLV thành công nhất trong lịch 

sử bóng đá Việt Nam. Kể từ 
khi đến với dải đất hình chữ S, 
chiến lược gia người Hàn Quốc 
đã xây dựng được lối chơi phù 
hợp cho đội tuyển quốc gia lẫn 
đội tuyển U23. Nhờ đó, các 
đội tuyển đã giành được nhiều 
thành tích ấn tượng cả ở đấu 
trường châu Á và Đông Nam 
Á. Chúng ta đã có thể thi đấu 
sòng phẳng với nhiều đối thủ 
từng được đánh giá cao hơn và 
cơ bản xóa được cái dớp mỗi 
khi gặp đội tuyển Thái Lan. 
Chính chiến thắng ở trận bán 
kết lượt về AFF Cup 2022 cũng 
là lần đầu tiên đội tuyển Việt 
Nam vượt qua tuyển Indonesia 
ở giải vô địch Đông Nam Á  
sau 27 năm.

Trong những năm qua, Thái 
Lan và Malaysia vẫn là 2 đối thủ 
đáng gờm nhất của đội tuyển 
Việt Nam ở đấu trường khu 
vực. Dù có nhiều thay đổi về 
con người, trình độ bóng đá của 
mỗi quốc gia có sự thăng trầm, 
nhưng các cuộc đối đầu giữa 
những đội bóng này luôn chứa 
đựng cảm xúc khó tả. Tất cả 
thành viên đội tuyển và người 
hâm mộ Việt Nam đều mong 
muốn Quế Ngọc Hải cùng các 
đồng đội sẽ giành được chiếc 
cúp vô địch AFF Cup 2022 làm 
món quà chia tay ý nghĩa cho 
HLV Park Hang Seo, nhưng 
để làm được điều đó, chúng 
ta phải chơi tốt ở 2 trận đấu 
cuối cùng. Một khi niềm tin đã 
trở lại, có lẽ điều đó sẽ không 
còn quá xa xôi, các chiến binh 
Việt sẽ chiến đấu hết mình để 
đạt được danh hiệu cao quý 
cuối cùng dưới sự dẫn dắt của  
thầy Park.

HOÀNG QUÂN
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Đảng viên thắt chặt mối liên hệ  
với nơi cư trú 

Qua 3 năm thực hiện Quy định 213-QĐ/TW ngày 2.1.2020 của Bộ Chính trị (về trách nhiệm của đảng viên đang 
công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú), đảng viên đang công tác ở huyện 
Tây Sơn ngày càng gần gũi, gắn bó với nhân dân nơi cư trú. 

Gần dân, sâu sát cơ sở
Toàn Đảng bộ huyện Tây 

Sơn hiện có 76 chi bộ thôn, 
làng, khối phố. Thực hiện Quy 
định 213, sự phối hợp giữa cấp 
ủy nơi đảng viên công tác với 
cấp ủy nơi đảng viên cư trú ở 
huyện Tây Sơn được chặt chẽ 
hơn. Sau khi có Quy định 213 
và các kế hoạch, hướng dẫn 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tổ 
chức Huyện ủy đã tham mưu 
Ban Thường vụ Huyện ủy cụ 
thể hóa, xây dựng, ban hành 
Kế hoạch số 80-KH/HU ngày 
10.3.2020 về thực hiện Quy 
định 213 và ban hành Hướng 
dẫn số 02-HD/BTCHU ngày 
16.11.2020 để thực hiện thống 
nhất trong toàn Đảng bộ. 

Tính đến tháng 12.2022, 
Đảng bộ huyện Tây Sơn có 4.761 
đảng viên, với 2.084 đảng viên 
đang công tác, sinh hoạt đảng ở 
các tổ chức đảng, cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn huyện. Qua 3 
năm, tỷ lệ đảng viên tham gia 
sinh hoạt nơi cư trú tăng dần 
từ 92,7% (năm 2020) lên 96,1% 
(năm 2022). 

Theo Phó Bí thư Đảng ủy 
thị trấn Phú Phong Nguyễn 
Thị Phương, Đảng ủy thị trấn 
đã thực hiện tốt vai trò, trách 
nhiệm, tích cực lãnh đạo, chỉ 
đạo các chi bộ khu phố thực 
hiện nghiêm túc; các cấp ủy tổ 
chức tiếp nhận, lập danh sách 
đảng viên đang công tác được 
giới thiệu về sinh hoạt. Trong 
một năm, các chi bộ khu phố 
đều tổ chức sinh hoạt đảng 2 
lần, giúp các đảng viên đang 
công tác gần gũi hơn với nhân 

Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Sơn tổ chức Hội nghị thảo luận về thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW.                             Ảnh: ĐỨC TẤN

dân, tham gia đóng góp ý kiến 
vào nhiệm vụ phát triển KT-XH 
của địa phương.

Bí thư chi bộ thôn Hòa Sơn 
(xã Bình Tường) Lê Thanh Hùng 
cho biết: Những năm trước, 
thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, 
việc đánh giá đảng viên đang 
công tác định kỳ hằng năm chỉ 
cần ý kiến của bí thư hoặc phó 
bí thư chi bộ. Hiện nay, theo 
Quy định 213, thành phần tham 
gia đánh giá, nhận xét được mở 
rộng, có thêm ý kiến của cấp ủy 
chi bộ và đại diện Ban Mặt trận, 
nhằm tăng thêm sự dân chủ và 
đánh giá chính xác hơn.

Theo Trưởng Ban Tổ chức 
Huyện ủy Tây Sơn Trần Đình 
Dăng, đảng viên đang công tác 
ở các cơ quan, DN, đơn vị sự 
nghiệp, LLVT, vừa thực hiện 
quy định của Điều lệ Đảng về 
sinh hoạt đảng tại nơi làm việc, 
vừa có trách nhiệm thường 

xuyên giữ mối liên hệ với tổ 
chức đảng và nhân dân nơi cư 
trú. Đây là một chủ trương quan 
trọng, giúp các cấp ủy đảng làm 
tốt công tác quản lý đảng viên, 
tăng cường mối quan hệ giữa 
Đảng với dân. Các cấp ủy, tổ 
chức đảng nơi đảng viên đang 
công tác đã thường xuyên rà 
soát, lập danh sách đảng viên 
theo nơi cư trú và chủ động 
liên hệ với đảng ủy các xã, thị 
trấn và chi ủy chi bộ thôn, làng, 
khối phố nơi đảng viên cư trú 
để giới thiệu đảng viên về sinh 
hoạt, thường xuyên giữ mối liên 
hệ với chi ủy và nhân dân nơi  
cư trú. 

Tăng cường giữ mối  
liên hệ với tổ chức đảng 
và nhân dân nơi cư trú

Để tiếp tục thực hiện tốt 
Quy định 213, Ban Thường vụ 
Huyện ủy Tây Sơn đã đề nghị 

cấp ủy các cấp trên địa bàn 
huyện cần đổi mới nội dung, 
hình thức sinh hoạt. Đối với cấp 
ủy nơi đảng viên cư trú, ngoài 
việc tạo điều kiện cho đảng viên 
có mối liên hệ thường xuyên với 
cấp ủy, cần quan tâm cải tiến 
nội dung, bố trí thời gian, địa 
điểm sinh hoạt thích hợp. Cần 
theo dõi số đảng viên vắng mặt 
các buổi sinh hoạt trong năm để 
nhắc nhở, hoặc thông báo cho 
cấp ủy nơi công tác biết. 

Đồng thời, tiếp tục quán 
triệt, nâng cao nhận thức trong 
cán bộ, đảng viên về mục đích, 
ý nghĩa, yêu cầu và nội dung 
Quy định số 213 của Bộ Chính 
trị; coi việc giữ mối liên hệ với 
chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương 
mẫu thực hiện nhiệm vụ nơi cư 
trú là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm, thường xuyên 
trong công tác xây dựng Đảng. 
Gắn việc thực hiện Quy định 

213 của Bộ Chính trị với đánh 
giá, xếp loại chất lượng tổ chức 
cơ sở đảng và đảng viên hằng 
năm, góp phần xây dựng Đảng, 
chính quyền cơ sở ngày càng 
vững mạnh.

Tăng cường sự phối hợp 
giữa cấp ủy đảng nơi đảng 
viên công tác và cấp ủy đảng 
nơi đảng viên cư trú trong việc 
quản lý, kiểm tra, giám sát, 
đánh giá, nhận xét đảng viên. 
Cấp ủy nơi đảng viên cư trú 
cần thực hiện nghiêm quy trình 
nhận xét đảng viên bảo đảm 
đúng thực chất. Đảng ủy các 
xã, thị trấn thường xuyên kiểm 
tra, giám sát đối với các chi bộ 
thôn, làng, khối phố trong việc 
nhận xét đảng viên đang công 
tác cư trú trên địa bàn; qua đó 
kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn 
những chi bộ, cá nhân chưa 
thực hiện đúng quy định; biểu 
dương những tập thể, cá nhân 
làm tốt.

Cấp ủy, tổ chức đảng nơi 
đảng viên đang công tác cần 
thực hiện chặt chẽ công tác 
quản lý đảng viên; kịp thời 
thông báo cho chi ủy, chi bộ 
nơi đảng viên cư trú biết về số 
lượng đảng viên đã được giới 
thiệu về sinh hoạt nơi cư trú có 
sự thay đổi vị trí, chuyển công 
tác hoặc bị khai trừ, xóa tên, xin 
ra khỏi Đảng, những đảng viên 
thường xuyên đi công tác xa nơi 
cư trú hoặc có công tác đặc biệt 
để phối hợp tạo điều kiện cho 
đảng viên thực hiện nhiệm vụ 
nơi cư trú khi đảng viên đó có 
điều kiện. Các cấp ủy thường 
xuyên liên hệ với cấp ủy nơi 
có đảng viên cư trú trao đổi 
thông tin, nắm tình hình việc 
chấp hành của đảng viên để có 
chủ trương, biện pháp lãnh đạo 
kịp thời.

THIÊN TRÚC 

(BĐ) - Nhằm phối hợp thực hiện 
hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở tại cơ 
quan, DN,  năm 2022, Công đoàn cơ sở 
tại 1.142 cơ quan, đơn vị đã phối hợp 
tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên 
chức, đạt tỷ lệ 100%. Công đoàn cơ sở 
phối hợp với người sử dụng lao động 
tại 251 DN tổ chức Hội nghị người lao 
động, đạt 67,7%. Có 345 DN có tổ chức 

công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động 
tập thể; trong đó, ký mới 22 bản với 
nhiều điều khoản có lợi cho người lao 
động. Ngoài ra, có 337 đơn vị tổ chức 
đối thoại định kỳ với người lao động 
với 380 cuộc đối thoại, qua đó chia sẻ 
thông tin, thảo luận, trao đổi ý kiến, 
tăng sự thấu hiểu giữa người lao động 
và người sử dụng lao động, xây dựng 

mối quan hệ lao động hài hòa, cùng 
phát triển. 

Tổ chức Công đoàn cũng phối hợp 
các ngành chức năng thực hiện 154 cuộc 
kiểm tra, giám sát về việc thực hiện 
chính sách pháp luật lao động, Luật An 
toàn vệ sinh lao động - Phòng chống 
cháy nổ… tại DN. 

AN KHANG

Công đoàn các cấp phối hợp thực hiện tốt  
quy chế dân chủ cơ sở

(BĐ) - Trong năm 2022, từ Quỹ “Vì 
người nghèo” tỉnh, huyện và Quỹ cứu trợ 
huyện An Lão, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện An Lão đã hỗ trợ xây dựng 31 nhà 
Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh 
khó khăn về nhà ở tại 10/10 xã, thị trấn, 
với tổng số tiền hỗ trợ 1,45 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” 
huyện An Lão đã hỗ trợ cho 1 hộ nghèo có 
hoàn cảnh khó khăn chữa bệnh nặng, hiểm 
nghèo ốm đau, nằm viện với số tiền 3 triệu 
đồng; hỗ trợ tặng 70 suất quà, mỗi suất 500 
nghìn đồng cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn, với tổng trị giá 35 triệu đồng.

Nhân tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão 
phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
tổ chức Chương trình “Tết nghĩa tình - 
Xuân Quý Mão” năm 2023 để tặng quà tết 
cho 300 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn đột xuất trên địa bàn huyện. 
Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, từ 
Quỹ Vì người nghèo tỉnh.    AN PHƯƠNG

AN LÃO:

Hỗ trợ 31 nhà Đại đoàn 
kết cho hộ nghèo 

(BĐ) - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị 
ủy An Nhơn Trần Thiện Ngôn cho biết, 
thực hiện chức năng tham mưu cho 
Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực 
Thị ủy, trong năm 2022, Ban đã phân 
công chuyên viên phụ trách lĩnh vực báo 
chí, hằng tuần tổng hợp, báo cáo những 
vấn đề nổi cộm, tồn tại, bức xúc trên địa 

bàn TX An Nhơn do các cơ quan báo 
chí, truyền thông phản ánh. Trên cơ sở 
đó, đề xuất Thường trực Thị ủy chỉ đạo 
các ngành chức năng kịp thời xác minh 
thông tin, giải quyết và phản hồi thông 
tin cho các cơ quan báo chí.

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Thị 
ủy An Nhơn đã tổng hợp, báo cáo, tham 

mưu, đề xuất Thường trực Thị ủy An 
Nhơn chỉ đạo giải quyết kịp thời 19 vấn 
đề nổi cộm, tồn tại, bức xúc trên địa bàn 
do cơ quan báo chí phản ánh. Qua đó, 
góp phần ngăn ngừa xảy ra các “điểm 
nóng”, đảm bảo an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội tại địa phương.             

                                                 N. HÂN

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY AN NHƠN: 

Kịp thời tham mưu, đề xuất hướng giải quyết các vấn đề  
báo chí phản ánh  
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Theo Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT), 
hiện nay, toàn tỉnh đã gieo sạ 
45.651/47.050 ha lúa Đông Xuân 
2022 - 2023. Trong đó, lúa chân 
cao sạ cưỡng 1.577 ha đang giai 
đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái; 
lúa chân 3 vụ 5.230 ha đang 
giai đoạn đẻ nhánh rộ, lúa chân  
2 vụ 38.844 ha giai đoạn 3 lá - đẻ 
nhánh. Về cây trồng cạn, hiện 
nông dân đã xuống giống cây 
bắp 116 ha, đậu phụng 314 ha, 
rau các loại 1.047 ha, đậu các 
loại 593 ha… Hiện nay, vào thời 
điểm cuối tháng Chạp, song 
địa bàn tỉnh Bình Định vẫn có 
mưa và lạnh, chỉ tính riêng đợt 
mưa ngày 7 -10.1, trên địa bàn  
TP Quy Nhơn hơn 516 ha lúa vụ 
Đông Xuân đã gieo sạ bị ngập 
úng. Ngoài ra, thống kê từ các 
địa phương trong tỉnh, một số 
diện tích ngập úng trong thời 
gian ngắn có thể phục hồi, bà 
con đang tiến hành sạ lại. Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật tiếp tục phối hợp với các địa 
phương kiểm tra tình hình sản 
xuất để tham mưu ngành nông 
nghiệp ban hành các giải pháp 
phù hợp, giúp bà con nông dân 
ổn định sản xuất.

Vụ Đông Xuân là vụ sản 
xuất chính trong năm, chiếm 
tỷ trọng lớn về giá trị sản xuất 
nông nghiệp cả năm của tỉnh và 
cũng là vụ sản xuất thường gặp 
nhiều khó khăn: Lũ lụt, thời tiết 

Mưa lớn gây ngập 
cục bộ hơn 500 ha 
lúa đã xuống giống

Ngày  10.1, ông Nguyễn 
Văn Hùng,  Phó Chủ t ịch 
U B N D  x ã  P h ư ớ c  T h ắ n g 
(huyện Tuy Phước) ,  cho 
biết:  Do ảnh hưởng không 
khí  lạnh nên đợt  mưa từ 
ngày 7 .1  cho đến nay đã 
gây ngập úng cục bộ hơn 
500 ha/  970 ha lúa Đông 
Xuân 2022 - 2023 đã gieo sạ 
dọc theo tuyến đê Đông và 
tuyến kênh Văn Khám thuộc 
các thôn Lương Bình, Phổ 
Đồng, Tư Cung, Lạc Điền, 
An Lợi,  Đông Điền của xã 
Phước Thắng. Hiện UBND 
xã đôn đốc HTXNN Phước 
Thắng và các thôn cho mở 
ván phai qua đê và các đập 
dâng tiêu úng; đồng thời, 
sử dụng máy bơm để bơm 
thoát nước ra sông hạn chế 
lúa ngập úng bị chết.

XUÂN THỨC

Theo ngành nông nghiệp, vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023, các 
địa phương tổ chức xuống giống đúng kế hoạch, tuân thủ lịch 
thời vụ. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường, phức tạp, 
nguy cơ sâu bệnh hại tăng lên, công tác chăm sóc bảo vệ cây 
trồng được chú trọng để đảm bảo năng suất và sản lượng. 

VỤ ĐÔNG XUÂN 2022 - 2023:

Chủ động phòng trừ 
dịch bệnh, chăm sóc cây trồng 

rét lạnh, các loại sâu bệnh nhất 
là chuột, rầy nâu, bệnh đạo ôn 
phát sinh gây hại nặng làm ảnh 
hưởng đến kết quả sản xuất. Do 
vậy, hằng năm để đảm bảo hoạt 
động sản xuất vụ này, ngành 
nông nghiệp chủ động xây dựng 
kế hoạch sản xuất thích ứng với 
điều kiện và biến đổi khí hậu, 
hướng dẫn các địa phương chủ 
động ban hành lịch thời vụ và cơ 
cấu giống phù hợp. Đồng thời, 
phía Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật cũng xây dựng dự 
báo một số đối tượng dịch hại có 
khả năng gây hại trước, trong và 
sau tết Quý Mão 2023 và các giải 
pháp phòng ngừa, chăm sóc cây 
trồng phù hợp. 

Cụ thể, Chi cục đã phân bổ 
thông tin về nhóm sâu bệnh hại 
cho cây lúa như rầy nâu, rầy 
lưng trắng, đạo ôn, chuội…; 
đối với cây trồng cạn có bệnh 
sâu cuốn lá mùa thu trên cây 
bắp; cây sắn có bệnh khảm lá…; 
rau màu thì có một số bệnh sâu 
cuốn lá thường gặp trong thời 
tiết diễn biến thất thường.

Ông Kiều Văn Cang, Chi 
cục trưởng Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật cho hay, 
Chi cục đã khuyến cáo và dự 
báo về tình hình sâu bệnh hại; 
cách phòng ngừa và chăm sóc 
cho cây trồng trên địa bàn 
tỉnh. Cùng với đó, Chi cục 
tăng cường công tác điều tra 
phát hiện, dự báo chính xác 

“ Năm nay, diễn biến thời tiết phức tạp, việc chăm sóc cây 
trồng và phòng trừ sâu bệnh gây hại rất quan trọng. Thời điểm trong 
và sau tết Nguyên đán, Sở NN&PTNT chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối 
hợp với các địa phương tập trung theo dõi tiến độ sản xuất, khuyến 
cáo công tác chăm sóc cây trồng, đặc biệt thời điểm tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023; dự lường các vấn đề liên quan để kịp thời tham mưu 
UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo. Vụ Đông Xuân thắng lợi quyết định 
thắng lợi chung của cả ngành nông nghiệp” - trích phát biểu chỉ đạo 
của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh NGUYỄN TUẤN THANH 
tại Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ ngành nông nghiệp 
năm 2023, diễn ra ngày 6.1.

thời điểm phát sinh của các 
đối tượng sâu bệnh hại trên 
các loại cây trồng. Riêng thời 
điểm trong và sau tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, chú trọng 
các bệnh như rầy nâu, rầy lưng 
trắng, bệnh đạo ôn đối với cây lúa; 

sâu keo mùa thu đối với cây bắp.
“Các công tác về dự báo đối 

tượng sâu bệnh hại, các giải 
pháp phòng ngừa, chăm sóc 
và diệt trừ sâu bệnh hại được 
Chi cục thông tin và hướng 
dẫn tới các địa phương. Cùng 

Cán bộ kỹ thuật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra tình hình sâu bệnh trên cây lúa.                                         Ảnh: THU DỊU

với đó, phía Chi cục tham mưu 
Sở NN&PTNT xây dựng kế 
hoạch, đề xuất chính quyền địa 
phương các cấp nên chủ động 
hướng dẫn bà con chăm sóc, 
phòng trừ sâu bệnh. Tiếp tục 
triển khai công tác diệt chuột 
thường xuyên, liên tục từ nay 
cho đến cuối vụ Đông Xuân 
2022 - 2023. Ngoài các giải pháp 
cụ thể, việc ứng dụng biện pháp 
KHKT, công nghệ trong sản 
xuất như thâm canh lúa cải tiến 
SRI áp dụng quy trình quản lý 
dịch hại tổng hợp IPM; kết hợp 
xen canh, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng phù hợp; lựa chọn 
bộ giống đủ tiêu chuẩn, giống 
được chứng nhận giúp cho cây 
trồng phát triển tốt, chống chịu 
được với sâu bệnh hại…”, ông 
Kiều Văn Cang thông tin thêm.                

THU DỊU

Ngày 10.1, Huyện ủy Phù 
Cát đã tổ chức hội nghị chuyên 
đề bàn các giải pháp tiếp 
tục thực hiện đợt cao điểm  
“180 ngày hành động” chống 
khai thác IUU, tháo gỡ “thẻ 
vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) 
trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện Phù Cát đã 
kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện 
chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ về một số nhiệm vụ, giải 
pháp cấp bách khắc phục cảnh 
báo của EC về chống khai thác 
hải sản bất hợp pháp, không 
báo cáo và không theo quy 
định; phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng thành viên ban 
chỉ đạo và thành lập tổ công 
tác triển khai các giải pháp 
phòng chống khai thác IUU, 
ban hành kế hoạch hành động 
180 ngày thực hiện các giải 
pháp chống khai thác IUU từ 
huyện đến xã, thị trấn; đồng 
thời, chỉ đạo các địa phương 
ven biển thành lập tổ công tác 
ở từng khu, thôn để trực tiếp 
vận động, tuyên truyền cho các 

Phù Cát tổ chức hội nghị chuyên đề về chống khai thác IUU

chủ tàu, thuyền trưởng ở từng 
địa phương về chống khai thác 
IUU. Từ đó, đảng ủy các xã, thị 
trấn đã ban hành nghị quyết 
chuyên đề về chống khai thác 
IUU và 100% tàu cá đều được 
phân công đảng viên phụ trách 
để gặp gỡ, động viên, vận động 
không tham gia khai thác hải 
sản bất hợp pháp; tăng cường 
các hoạt động tuyên truyền về 
chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và luật pháp quốc tế về 
chống khai thác IUU, vận động 
bà con ngư dân nghiêm túc 
chấp hành pháp luật trong quá 
trình khai thác hải sản, không 
được vi phạm vùng biển nước 
ngoài nhằm sớm tháo gỡ thẻ 
vàng của EC; tổ chức cho các 
chủ tàu và thuyền trưởng ký 
cam kết không đánh bắt hải sản 
vi phạm vùng biển nước ngoài; 
tiến hành rà soát, kiểm tra, xác 

minh số lượng tàu cá và ngư 
dân tham gia khai thác hải sản 
tại mỗi địa phương và phân 
loại từng nhóm tàu theo mức 
nguy cơ vi phạm để thực hiện 
các biện pháp tuyên truyền, 
quản lý phù hợp… Nhờ đó, 
ý thức của ngư dân có nhiều 
chuyển biến và đã có 720/751 
chủ tàu và thuyền trưởng ký 
cam kết không vi phạm vùng 
biển nước ngoài, số còn lại chưa 
ký cam kết do không có mặt tại  
địa phương. 

Để chấm dứt tình trạng tàu 
cá vi phạm IUU, đặc biệt là vi 
phạm vùng biển nước ngoài, 
Huyện ủy Phù Cát chỉ đạo các 
ngành chức năng và các địa 
phương thời gian tới cần tiếp 
tục tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động nhằm nâng 
cao nhận thức cho các chủ tàu, 
thuyền trưởng, người thân 
trong việc chống khai thác 
IUU; tổ chức cho các chủ tàu 
và thuyền trưởng còn lại ký cam 
kết không vi phạm…

TRƯỜNG GIANG

UBND xã Cát Minh (huyện Phù Cát) tổ chức tuyên truyền và vận động chủ tàu, thuyền 
trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.                        Ảnh: TRƯỜNG GIANG
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Bình Định

Các đại biểu giao lưu tại tọa đàm “Vì một nền hòa bình”.

Ảnh minh họa

Sự kiện “Khát vọng hòa bình”  
kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris

Ngày 9.1, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 
phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt 
Nam, Ban Di sản Ký ức tổ chức sự kiện 
“Khát vọng hòa bình”, hướng đến kỷ 
niệm 50 năm Ngày ký kết Hiệp định 
Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam (27.1.1973 - 27.1.2023) 
và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023).

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra 
tọa đàm “Vì một nền hòa bình” và triển 
lãm “Khát vọng hòa bình”. 

Triển lãm “Khát vọng hòa bình” gồm 
hai chủ đề: Đường tới hòa bình và Hiệp 
định Paris - chiến thắng của khát vọng 
hòa bình. Các hình ảnh, tư liệu trưng bày 
tại triển lãm đã dẫn dắt người xem đến 
những câu chuyện về ý chí, sự kiên cường 
và anh dũng, bản lĩnh, trí tuệ của người 
phụ nữ Việt Nam trên mọi mặt trận từ 
chính trị, quân sự, ngoại giao nhân dân... 
Đỉnh cao là việc ký kết Hiệp định Paris với 
vai trò đặc biệt của đồng chí Nguyễn Thị 
Bình, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ 

Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam. Hiệp định Paris được ký kết có 
ý nghĩa to lớn đối với nhân dân Việt Nam, 
tạo mọi tiền đề để Việt Nam kết thúc cuộc 

đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước và là niềm cổ vũ lớn lao đối 
với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên  
thế giới.                                      (Theo SGGP)

Ngày 10.1, Sở Y tế TP HCM cho biết đã 
có văn bản gửi Sở KH&ĐT về việc đề xuất 
cơ chế chính sách thí điểm tạo động lực 
phát triển thành phố trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, hiện trên địa bàn thành phố 
có 128 bệnh viện đang hoạt động, với chỉ 
số giường bệnh là 42 giường/10.000 dân. 
Nếu so với nhu cầu khám chữa bệnh cho 
khu vực và so sánh với các nước phát 
triển thì chỉ số giường bệnh của thành 
phố vẫn còn thấp. Một số bệnh viện đa 
khoa, chuyên khoa gặp khó khăn trong 
phát triển thêm nhiều kỹ thuật chuyên 
sâu do cơ sở hạ tầng quá chật hẹp, xuống 
cấp, nguồn kinh phí hạn hẹp.

Sở Y tế kiến nghị được quyền quyết 
định một số cơ chế chính sách nhằm thu 
hút nguồn lực xã hội, nhất là hệ thống 
y tế tư nhân tham gia phát triển thêm 
các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa 
kỹ thuật cao.

Cụ thể, cần có cơ chế, chính sách để 
TP giao đất cho hệ thống y tế tư nhân 
tham gia xây dựng thêm các bệnh viện 
mới, đặc biệt ưu tiên cho các chuyên 
khoa hiện đang quá tải tại các bệnh viện 
công lập như: Chấn thương chỉnh hình, 
ung bướu, tim mạch, thần kinh, mắt, 
tai mũi họng... với quy mô từ 300 - 500 
giường/bệnh viện.

Đặc biệt, đề án “Hình thành Trung 
tâm tầm soát và chẩn đoán sớm bằng 
công nghệ cao” cũng cần kêu gọi tư nhân 
tham gia đầu tư để sớm đáp ứng nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe của người dân 
trong khu vực.

Ngoài ra, theo nhu cầu phát triển xã 
hội, thành phố cũng cần xây dựng thêm 
nhiều khu dưỡng lão phức hợp chăm sóc 
điều trị cho người cao tuổi, những trung 
tâm phục hồi chức năng bằng công nghệ 
cao… Cần có cơ chế, chính sách để thành 
phố triển khai hợp tác công - tư trong lĩnh 
vực y tế.

Theo Sở Y tế, hiện việc thành lập 
thêm cơ sở 2 của các bệnh viện đa khoa, 
chuyên khoa tuyến cuối của thành phố 
để vừa góp phần giảm tải và nâng cao 
chất lượng chăm sóc người bệnh tại các 
bệnh viện này, vừa đáp ứng nhu cầu 
khám chữa bệnh của người dân, vừa tạo 
thêm nguồn thu cho các bệnh viện công 
lập và giữ chân các bác sĩ giỏi là một giải 
pháp khả thi.                      (Theo Tuổi Trẻ)

Sở Y tế TP HCM kiến nghị 
cho mở  bệnh viện tư 
nhiều hơn

Số liệu từ cơ quan thống kê quốc gia 
cho biết, lực lượng lao động, số người 
có việc làm và thu nhập bình quân của 
người lao động trong quý IV/2022 tiếp 
tục tăng so với quý trước và cùng kỳ 
năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp, 
tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao 
động và tỷ lệ lao động phi chính thức 
lại tăng lên so với quý trước.

Tính chung cả năm, lực lượng lao 
động, số người có việc làm và thu nhập 
của người lao động đều tăng lên; tỷ lệ 
thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ 
lệ lao động phi chính thức đều có xu 
hướng giảm.

Mặc dù vậy, đáng lưu ý là trong bối 
cảnh kinh tế thế giới suy giảm, lạm phát 
cao… nhiều đơn hàng bị cắt giảm, đặc 
biệt là ở các ngành dệt may, da giày, chế 
biến gỗ, điện tử vào thời điểm cuối năm 

thì đà phục hồi của thị trường lao động 
đang có xu hướng chậm lại.

Cụ thể, số người thiếu việc làm 
trong độ tuổi quý IV/2022 là khoảng 
898.200 người, tăng 26.500 người so với 
quý trước và giảm 566 nghìn người so 
với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc 
làm của lao động trong độ tuổi quý này 
là 1,98%, tăng 0,06 điểm phần trăm so 
với quý trước và giảm 1,39 điểm phần 
trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ 
thiếu việc làm của lao động trong độ 
tuổi ở khu vực thành thị thấp hơn so với 
khu vực nông thôn (tương ứng là 1,57%  
và 2,22%).

Như vậy, mặc dù tình hình thiếu 
việc làm của người lao động giảm 
so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên 
khác với xu hướng các năm trước 
đây khi chưa chịu ảnh hưởng nặng 

nề bởi dịch Covid-19, quý IV là thời 
điểm các DN và người lao động triển 
khai tăng ca, làm cho tỷ lệ thiếu việc 
làm của quý IV thường có xu hướng 
thấp nhất trong năm thì năm nay, tỷ 
lệ ở quý này bị đẩy cao hơn so với  
quý trước.

Thu nhập bình quân tháng của người 
lao động quý IV/2022 là 6,8 triệu đồng, 
tăng 95.000 đồng so với quý trước và 
tăng 1,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm 
trước. Thu nhập bình quân tháng của 
lao động nam là 7,8 triệu đồng, tăng 105 
nghìn đồng so với quý trước và tăng 1,6 
triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; 
thu nhập bình quân tháng của lao động 
nữ là 5,8 triệu đồng, tăng 83.000 đồng 
so với quý trước và tăng 1,4 triệu đồng 
so với cùng kỳ năm trước.

(Theo SGGP)

Thị trường lao động có thể vẫn khó đến đầu quý II/2023

Bờ sông Hồng tiếp tục sạt lở, Hà Nội  
ban hành lệnh khẩn

UBND TP Hà Nội vừa công bố tình 
huống khẩn cấp sự cố lún, sụt, sạt lở bờ 
hữu sông Hồng trên địa bàn phường 
Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) và 
ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công 
trình để ngăn chặn tình trạng này.

Theo đó, bờ hữu sông Hồng, đoạn 
tương ứng từ K67+300 đến K67+870 
đê hữu Hồng, thuộc phường Chương 
Dương trong phạm vi 500 m, xuất hiện 
nhiều vị trí sạt lở, dốc đứng. Sạt lở đã 
gây lún nền, nứt tường, nghiêng công 
trình nhà dân.

Theo UBND TP, sạt lở có xu hướng 
tiếp tục phát triển, nguy cơ đe dọa 
trực tiếp tới an toàn tính mạng, tài 
sản của khoảng 30 hộ dân sinh sống 
sát bờ sông.

Trước tình trạng trên, thành phố yêu 
cầu UBND quận Hoàn Kiếm vận động, 
sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy 
hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; tập 
trung triển khai biện pháp bảo đảm an 
toàn cho người dân trong tình huống 

thiên tai.
Đồng thời, địa phương phải cảnh 

báo, giám sát, hướng dẫn và chủ 
động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm 
người, phương tiện đi vào khu vực 
nguy hiểm.

Đơn vị chức năng được yêu cầu áp 
dụng biện pháp bảo đảm an toàn đối 
với nhà cửa, công trình công cộng và 
cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng theo 
phương châm 4 tại chỗ; kiểm tra, phát 
hiện, đánh giá và xử lý sự cố công trình 
phòng chống thiên tai.

Sở NN&PTNT được giao khoanh 
vùng phạm vi có nguy cơ sạt lở, 
thường xuyên cập nhật, báo cáo tình 
hình diễn biến và tiến độ khắc phục 
sự cố. Đồng thời, Sở cũng được giao 
quản lý, thực hiện xây dựng công 
trình nhằm ngăn chặn, khắc phục tình 
trạng sạt lở, giữ ổn định bờ sông; đảm 
bảo an toàn tính mạng và tài sản của 
nhân dân.

(Theo Vietnamnet)

Tối 9.1,“Chuyến bay mơ ước - Hành 
trình đoàn viên” của Vietnam Airlines chở 
hơn 100 người lao động (NLĐ) có hoàn 
cảnh khó khăn từ TP HCM về quê ăn Tết 
đã hạ cánh tại Hà Nội. Toàn bộ NLĐ trên 
chuyến bay này đều được hỗ trợ 100% 
tiền vé máy bay.

NLĐ trên chuyến bay được LĐLĐ một 
số tỉnh, thành phố phía Nam lựa chọn 
trên cơ sở ưu tiên người có hoàn cảnh khó 
khăn, có người nhà cần chăm sóc đặc biệt, 
nhưng đã nhiều mùa Tết chưa về quê.

Không chỉ tổ chức chuyến bay hỗ trợ 
toàn bộ chi phí đưa NLĐ về quê ăn Tết, 
Vietnam Airlines còn tặng quà Tết, hỗ trợ 
chi phí tàu xe cho NLĐ về tận quê nhà và 
tài trợ vé máy bay cho họ quay trở lại làm 
việc sau Tết, với mong muốn giảm bớt 
gánh nặng, góp phần mang đến một cái 
Tết đoàn viên trọn vẹn, đủ đầy cho NLĐ.

Chương trình “Chuyến bay mơ ước - 
Hành trình đoàn viên” nằm trong chiến 
dịch “Flights of Love - Hành trình yêu 
thương”, hướng tới lan tỏa các thông điệp, 

Ba chuyến bay miễn phí đưa lao động 
nghèo về quê

trách nhiệm xã hội, giá trị nhân văn tốt 
đẹp vì cộng đồng mà Vietnam Airlines 
đã thực hiện từ nhiều năm qua.

Vietjet Air cũng tổ chức 2 chuyến bay 
miễn phí dành cho hơn 200 lao động từ 
TP HCM về Nghệ An và Thanh Hóa dự 
kiến vào ngày 11.1 (20 tháng chạp). Đại 
diện hãng cho biết đã cùng đối tác tổ chức 
các chuyến bay miễn phí nhiều năm qua 
mỗi dịp Tết đến nhằm san sẻ yêu thương, 
chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ những 
hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi trong  
xã hội.                                                (Theo VnE)
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Bình Định

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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng có diện tích 220,87 m2 

(trong đó: 142,93 m2 đất ở lâu dài tại đô thị và 77,94 m2 đất trồng cây lâu 
năm sử dụng đến ngày 15.10.2044); Thửa đất số: 199; Tờ bản đồ số: 32; Địa 
chỉ: Khu phố Lâm Trúc 2 (thôn Lâm Trúc 2), phường Hoài Thanh (xã Hoài 
Thanh), TX Hoài Nhơn (huyện Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 5 tầng; Cấp 3; Diện tích sàn: 785 m2 
(trong đó: Diện tích được công nhận 738,28 m2, diện tích không được công 
nhận 46,72 m2); Kết cấu: Tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái bê tông, 
nền Ceramic; Hàng rào phía Bắc, phía Đông và phía Tây.

Giá khởi điểm của tài sản: 4.607.433.158 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
900.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: QL 1A, khu phố 5, 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: 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  
9 giờ ngày 6.2.2023 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự 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, 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 11.1.2023

  
 

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

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 nắng 

yếu, đêm có mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 21- 230C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và 

có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn 
xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5. 
Sóng cao 1,5 - 2,5 m.                                   (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

 HỘI BÁO XUÂN QUÝ MÃO - NĂM 2023
TỪ NGÀY 14.1.2023 - 19.1.2023, TẠI THƯ VIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thực hiện chủ trương của Hội Nhà báo Việt Nam và được sự đồng ý của 
UBND tỉnh Bình Định, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức Hội Báo Xuân Quý Mão - năm 
2023 hướng tới Chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản 
Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023), mừng Xuân mới, đón Tết cổ truyền dân tộc và 
chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023.

Hội Báo Xuân được tổ chức tại Thư viện tỉnh từ ngày 14.1 đến ngày 19.1.2023 
(nhằm ngày 23 đến ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần). Hội Báo Xuân Quý 
Mão 2023 sẽ giới thiệu, trưng bày hơn 300 loại ấn phẩm Xuân trong cả nước.

Hội Báo Xuân là hoạt động truyền thống hằng năm của giới báo chí nhằm 
tôn vinh những thành tựu của báo chí, giới thiệu tới công chúng kết quả lao 
động của những người làm báo trong năm, quảng bá các sản phẩm báo chí và 
tạo không khí vui tươi của ngày hội văn hóa báo chí đón mừng Xuân mới. Đồng 
thời, tăng cường gặp gỡ, giao lưu giữa những người làm báo với công chúng để 
báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày 
càng cao của nhân dân.

Tại Hội Báo Xuân còn cho thấy toàn cảnh các sự kiện nổi bật về kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước trong 
năm 2022 và những dự báo, định hướng phát triển năm 2023.  

Đặc biệt trong buổi Khai mạc Hội Báo Xuân Quý Mão năm 2023 bắt đầu từ 
8 giờ 30 phút, ngày 14.1.2023 sẽ có chương trình ca nhạc mừng Đảng - mừng 
Xuân; Tặng báo Xuân, báo ngày; Cho chữ đầu Xuân (viết chữ thư pháp) và 
chụp ảnh in lên lịch tặng cho các quý đại biểu, quý bạn đọc.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các quý đại biểu, quý bạn đọc, các cán bộ 
và toàn thể bà con nhân dân tham dự Khai mạc và tham quan Hội Báo Xuân  
Quý Mão - năm 2023.

      BAN TỔ CHỨC HỘI BÁO XUÂN QUÝ MÃO - NĂM 2023

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Tôi tên: Nguyễn Thái Tài - Sinh năm: 2004 - CCCD: 064204000263
Địa chỉ thường trú: Tổ 8, phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Lý do: Vào ngày 15.12.2022 trên đường đi làm biển số, tôi đánh rơi 

một số giấy tờ, trong đó có 1 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng 
có thông tin như sau: Nhãn hiệu: Honda; Loại xe: KC440 Winner X; Số 
khung: RLHKC4409NY015445; Số máy: KC34E-5019194; Màu sơn: Đen.

Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên tôi xin cảm ơn 
và hậu tạ.

Nếu không tìm được phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của 
xe trên, tôi có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng để xin cấp lại 
phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng mới. Nếu sau 7 ngày ra thông 
báo phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng gốc trên không còn giá trị.

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

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

Liên hệ: 0941 289 717 - 0983 455 927
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TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là vật tư 
thu hồi do tháo dỡ từ các công trình do Sở Giao thông vận tải quản lý, cụ thể:

Tài sản 1: Giá trị vật tư thu hồi:  Khối lượng vật tư thu hồi: 24.854 kg, cụ thể:
+ Thép dầm chủ I 900 x 300: 21.810 kg.
+ Thép hình (thép hộp lan can, thép góc V.75 x 75): 2.204 kg.
+Thép ống: 840 kg.
- Đơn giá vật tư thu hồi: 9.500 đồng/kg.
Tài sản 2: Giá trị vật tư thu hồi: Khối lượng vật tư thu hồi: 11.489,043 kg, 

cụ thể:
+ Khối lượng thép lan can, tay vịn: 8.675,869 kg.
+ Khối lượng thép tăng cường bản mặt cầu (D6mm): 2.813,184 kg.
- Đơn giá vật tư thu hồi: 7.000 đồng/kg.
- Tổng giá khởi điểm của tài sản là 316.536.000 đồng (Ba trăm mười 

sáu triệu năm trăm ba mươi sáu ngàn đồng), cụ thể:
+ Tài sản 1: 236.113.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu triệu, một trăm 

mười ba ngàn đồng).
+ Tài sản 2: 80.423.000 đồng (Tám mươi triệu, bốn trăm hai mươi ba 

ngàn đồng).
- Bước giá: Tài sản 1: 60.000.000 đồng; Tài sản 2: 20.000.000 đồng.
- Người có tài sản đấu giá: Sở Giao thông vận tải Bình Định. Địa chỉ: Số 

08 Lê Thánh Tôn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản hiện tập kết tại các công trình cầu Thiện 

Chánh, trên tuyến ĐT.639 tại phường Tam Quan Bắc - TX Hoài Nhơn và cầu 
Phụ Ngọc tại Km19+10, tuyến ĐT.636 TX An Nhơn.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và 
bỏ phiếu trả giá: Từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ, ngày 30.1.2023 tại 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 9 giờ, ngày 2.2.2023 tại Trung 
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật 
Đấu giá tài sản năm 2016.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Phương thức bán: Bán từng tài sản.
Điều kiện và cách thức đăng ký đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải có giấy phép kinh 
doanh ngành nghề phá (tháo) dỡ công trình xây dựng hoặc mua bán phế 
liệu, sắt thép; Nộp khoản tiền đặt trước tài sản 1 là 47.000.000 đồng, tài  
sản 2 là 16.000.000 đồng vào tài khoản của trung tâm trong 3 ngày làm việc 
trước ngày mở cuộc đấu giá và tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản 1: 
200.000 đồng, tài sản 2: 150.000 đồng. 

Người tham gia đấu giá khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp 
hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản 
theo quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá phải đầy đủ các giấy tờ hợp lệ sau:  
1 đơn đăng ký đấu giá mẫu do trung tâm phát hành (bản chính); 1 giấy phép 
đăng ký kinh doanh kèm theo biên lai nộp thuế môn bài năm 2022 (bản phô 
tô); 1 chứng từ nộp tiền đặt trước; 1 bản sao giấy CMND hoặc CCCD (bản 
phô tô); 1 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ; 1 phiếu trả giá vòng gián tiếp và 1 
bì thư đựng phiếu trả giá. 

Mọi chi tiết liên hệ tại:
 TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3812837 - 3814641

1. Quyền sử dụng đất ở: 50 lô đất ở tại khu B, D Khu dân cư Trung tâm xã Vĩnh 
Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (đính kèm theo sơ đồ phân lô chi tiết).

- Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng nhà ở (đất ở nông thôn).
- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Sử dụng lâu dài.
- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã được san nền, hoàn thiện hệ thống đường giao 

thông; Hệ thống thoát nước được đồng bộ chung khu vực và hệ thống điện sinh 
hoạt, nước sinh hoạt.  

Diện tích: Từ 153,3 m2/lô đến 174 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 382.800.000 đồng/lô 
đến 560.000.000 đồng/lô. 

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển 
quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh.

Địa chỉ: Số 134 đường Nguyễn Huệ, khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, 
huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián 
tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên, bán 
riêng từng lô đất.

4. 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. 

5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham 
gia đấu giá, bước giá của từng lô đất; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng 
ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu 
giá, nộp phiếu trả giá, tổ chức cuộc đấu giá: Theo Thông báo đấu giá tài sản số  
04/TBĐGTS-ĐD ngày 3.1.2023.  

6. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

7. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc 
đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước 

giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu để xây 
dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ của 
một lô đất 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 

1. Quyền sử dụng đất ở: 78 lô đất ở tại khu dân cư trung tâm kết 
hợp đầu tư mở rộng chợ Nhơn Tân, xã Nhơn Tân; 40 lô đất ở tại các 
khu đất, khu dân cư thuộc xã Nhơn An; 7 lô đất ở tại khu dân cư hai 
bên đường từ cầu Trường Thi đi QL 19 thuộc khu vực An Lộc, phường 
Nhơn Hòa; 6 lô đất ở tại các điểm, khu quy hoạch dân cư thuộc xã Nhơn 
Hạnh; 3 lô đất ở tại khu dân cư phía Đông đường Tây tỉnh, thôn An Thái, 
xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (phường) và đất ở tại nông 
thôn (xã).

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất 
thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Đính kèm theo Sơ đồ phân lô chi tiết. 
Diện tích: Từ 89,6 m2/lô đến 298,9 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 

510.000.000 đồng/lô đến 2.865.500.000 đồng/lô. 
2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất TX An Nhơn.  
Địa chỉ: Số 75 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, 
phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

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

5. Ký hiệu, vị trí, lộ giới, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, 
tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất; Thời gian, 
địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt 
trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, tổ chức 
cuộc đấu giá: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 06/TBĐGTS-ĐD  
ngày 3.1.2023.  

6. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng 
của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

7. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ 
chức cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 

được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của 
Luật Đất đai có nhu cầu để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp 
lệ của một lô đất đấu giá theo Quy chế, thông báo đấu giá tài sản. 

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

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

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
thăm Lào từ ngày 11.1

Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời 
của Thủ tướng Lào, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính 
thức Lào từ ngày 11 - 12.1.

Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên 
của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên 
cương vị mới. Ở chiều ngược lại, Thủ 
tướng cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài 
đầu tiên thăm Lào trong năm 2023.

Chuyến công du diễn ra không lâu 
sau khi ông Sonexay Siphandone được 
bầu làm Thủ tướng Lào (cuối tháng 
12.2022).

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, 
trong thời gian ở thăm Lào, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính và Thủ tướng 
Sonexay Siphandone sẽ đồng chủ trì 
Kỳ họp thứ 45 Ủy ban liên chính phủ 
Việt Nam - Lào và bế mạc Năm đoàn 
kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt 
Nam 2022.

Dự kiến Thủ tướng sẽ hội kiến lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào, 
thăm một số nguyên lãnh đạo cấp cao 
của nước bạn.

Thủ tướng cũng sẽ dự Hội nghị hợp 
tác đầu tư Việt - Lào, thăm Đại sứ quán 
Việt Nam và nói chuyện với bà con 
người Việt.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh 
quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền 
vững, đi vào chiều sâu.

Năm 2022 đánh dấu kỷ niệm hai 
cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt  

Nam - Lào: 60 năm thiết lập quan hệ và 
45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và 
hợp tác Việt - Lào.

Trong năm qua, hai nước đã chứng 
kiến nhiều cuộc trao đổi đoàn cấp cao. 
Hai bên cũng có nhiều hoạt động ý 
nghĩa kỷ niệm hai cột mốc trên.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục 
là trụ cột trong quan hệ hai nước. Hợp 
tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục 
được quan tâm thúc đẩy. Kim ngạch 

thương mại hai chiều 10 tháng đầu năm 
2022 đạt hơn 1,4 tỷ USD. 

Hiện Việt Nam là nước có đầu tư lớn 
thứ ba tại Lào, với 217 dự án có tổng vốn 
khoảng 4,7 tỷ USD.

Hợp tác giáo dục, văn hóa du lịch 
được tăng cường sau khi hai nước mở 
cửa trở lại. Trong 9 tháng đầu năm 2022, 
Lào đón gần 197 nghìn du khách Việt 
và có gần 26.000 du khách Lào thăm  
Việt Nam.                               (Theo TTO)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.                                                                                                    Ảnh: chinhphu.vn

Ngày 9.1, Ngoại trưởng Indonesia 
Retno Marsudi nhấn mạnh việc củng cố 
Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) là ưu tiên quan trọng 
trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 
2023 của quốc gia này.

Bà Retno cho biết trong 5 năm qua, 
ASEAN đã đạt được rất nhiều thành 
tựu như nỗ lực phục hồi hậu đại dịch 
Covid-19, hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar, 
công bố Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương (AOIP), ký 
kết và triển khai Hiệp định Đối tác Kinh 
tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Bà Retno cho rằng trong thời gian 
tới, ASEAN sẽ phải đối mặt với những 
thách thức phức tạp hơn và đây sẽ 
là phép thử đối với sự phù hợp của 
ASEAN. Trong nội bộ, ASEAN vẫn 
phải tìm giải pháp cho vấn đề Myanmar 
trong bối cảnh việc thực hiện Đồng 
thuận 5 điểm còn trì trệ.

Theo bà Retno, để đạt được mục tiêu 
trên, việc có một Ban thư ký ASEAN 
mạnh mẽ hơn và nâng cao vai trò của 
Tổng Thư ký trở nên cấp bách. Đó là lý 
do Chủ tịch ASEAN Indonesia 2023 ưu 
tiên củng cố Ban thư ký ASEAN.

(Theo TTXVN)

Indonesia ưu tiên 
củng cố Ban thư ký 
ASEAN

 Trạng mạng thông tin-phân tích 
Haqqin của Azerbaijan ngày 9.1 cho biết 
trong năm 2023, Chính phủ Nga sẽ bắt đầu 
xây dựng hành lang vận tải Bắc - Nam quốc 
tế, thay thế hệ thống hậu cần châu Âu. Ước 
tính, khoảng 200 tỷ ruble (2,8 tỷ USD) sẽ 
được đầu tư để phát triển hành lang này.
 Ngày 9.1, Pakistan thông báo nước 

này đã nhận được cam kết hỗ trợ lên tới 
8,57 tỷ USD tại hội nghị quốc tế diễn ra ở 
Geneva (Thụy Sĩ) về hỗ trợ quốc gia Nam Á 
này tái thiết sau lũ lụt.
 Hãng Kyodo đưa tin, trong cuộc hội 

đàm cấp bộ trưởng về vấn đề năng lượng 
ngày 9.1, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tăng 
cường hợp tác song phương nhằm phát triển 
các lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo.
 Chính phủ Anh sẽ sớm ban hành 

lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần bao gồm 
đĩa nhựa, dao dĩa, cốc... để cứu môi trường, 
bảo vệ hàng nghìn loài sinh vật.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Hôm 9.1, Thủ tướng Thái Lan Prayut 
Chan-o-cha đã gia nhập đảng Quốc gia 
Thái Thống nhất (UTN), một bước tiến 
tới kế hoạch tranh cử thêm một nhiệm 
kỳ nữa.

Phát biểu trước hàng nghìn người 
ủng hộ tại một sự kiện ở thủ đô 
Bangkok, ông Prayut Chan-o-cha nhấn 
mạnh, động lực để ông tiếp tục tham gia 
chính trường là các vấn đề của đất nước, 
trong đó có kinh tế.

Đảng Quốc gia Thái Thống nhất 

được thành lập từ tháng 3.2021 do ông 
Seksakol Atthawong, một cựu trợ lý thủ 
tướng, đứng đầu. Theo kế hoạch, Quốc 
hội Thái Lan sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào 
tháng 3.2023, mở đường tổ chức cuộc 
bầu cử Quốc hội khóa mới tại nước này 
vào tháng 5.

Cuối tháng 12.2022, ông Prayut 
Chan-o-cha đã tuyên bố sẽ ra tranh cử 
trong cuộc bầu cử tiếp theo, dự kiến 
diễn ra trước tháng 5.2023.

(Theo VTV.VN)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha gia nhập đảng mới

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.  Ảnh: Reuters

Truyền thông Nhật Bản ngày 10.1 
đưa tin, Mỹ có kế hoạch triển khai các 
đơn vị thủy quân lục chiến được trang bị 
tên lửa và máy bay không người lái dọc 
theo quần đảo Okinawa của Nhật Bản.

Theo tờ Yomiuri, Mỹ đang lên kế 
hoạch thành lập một “Trung đoàn 
Duyên hải” thuộc thủy quân lục chiến 
tại quần đảo Okinawa của Nhật Bản vào 
năm 2025 để nhanh chóng ứng phó với 
các trường hợp khẩn cấp. 

Người đứng đầu lực lượng thủy 
quân lục chiến Mỹ, tướng David Berger 
cho biết, việc thành lập “Trung đoàn 
Duyên hải” là một phần của quá trình 
tái cơ cấu lực lượng thủy quân lục chiến 
Mỹ. Đơn vị này sẽ hợp tác chặt chẽ với 
lực lượng phòng vệ Nhật Bản nhằm 
ngăn chặn các nguy cơ, đe dọa từ đối 
phương ở khu vực Thái Bình Dương.

Nhật Bản có khoảng 18.000 lính thủy 
quân lục chiến Mỹ, chủ yếu đồn trú tại 
các căn cứ trên đảo Okinawa, cách Đài 
Loan (Trung Quốc) khoảng 100 km.

(Theo VOV.VN)

Mỹ lên kế hoạch  
triển khai lực lượng 
thủy quân lục chiến 
tại Nhật Bản

Thủy quân lục chiến Mỹ.                                      Ảnh: EPA

Đụng độ trong biểu tình chống chính phủ 
Peru, 17 người chết

Hàng nghìn người biểu tình quá 
khích ngày 9.1 tiếp cận sân bay Juliaca 
ở thành phố cùng tên tại vùng Puno, 
miền Nam Peru, nhằm phản đối chính 
quyền tân Tổng thống Dina Boluarte 
và đòi trả tự do cho cựu tổng thống 
Pedro Castillo.

Bạo lực nổ ra khi khoảng 2.000 
người tấn công lực lượng cảnh sát 
và binh sĩ đang bảo vệ sân bay. Cuối 
tuần trước, đám đông biểu tình cũng 
tìm cách tràn vào sân bay nhưng  
bất thành.

Nhiều tiếng súng vang lên khi người 
biểu tình quá khích ném đá vào cảnh 
sát. Sở Y tế vùng Puno cho hay ít nhất 
17 người chết và 68 người bị thương 
sau cuộc đụng độ, biến đây trở thành 
ngày đẫm máu nhất trong cuộc biểu 

tình chống chính phủ đã diễn ra hơn 
một tháng qua.

(Theo VnExpress.net)

Lực lượng cảnh sát ứng phó với đám đông biểu tình 
chống chính phủ ở Juliaca, Peru, hôm 9.1.

 Ảnh: Reuters


