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Bình Định

Trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng 
cho đồng chí Phạm Chí Công

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bên trái) trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 
đồng chí Phạm Chí Công.                      Ảnh: N. HÂN

(BĐ) - Chiều 12.1, tại Văn 
phòng Tỉnh ủy, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy long trọng tổ chức 
Lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm 
tuổi Đảng cho đồng chí Phạm 
Chí Công, nguyên Quyền Chủ 
tịch UBND tỉnh.

Dự lễ có các đồng chí: Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim 
Toàn - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; cùng các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng 
định việc trao tặng Huy hiệu 
75 năm tuổi Đảng cho đồng chí 
Phạm Chí Công là sự ghi nhận 
của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân đối với những đóng góp 
to lớn của đồng chí trong sự 
nghiệp cách mạng của Đảng 
nói chung và Đảng bộ tỉnh 
Bình Định nói riêng. Đồng thời 
Bí thư Tỉnh ủy kính chúc đồng 
chí Phạm Chí Công và gia đình 
dồi dào sức khỏe, nhiều niềm 
vui và hạnh phúc; mong đồng 
chí tiếp tục giữ vững và phát 
huy truyền thống cách mạng, 
là tấm gương sáng cho thế hệ 
trẻ noi theo.

Đồng chí Phạm Chí Công 
phát biểu bày tỏ niềm phấn 
khởi, tự hào được nhận Huy 
hiệu 75 năm tuổi Đảng nhân 

dịp toàn Đảng, toàn quân và 
nhân dân ta tổ chức các hoạt 
động hướng đến chào mừng kỷ 
niệm 93 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2) 
và mừng Xuân Quý Mão 2023. 

Đồng chí hứa sẽ tiếp tục 
phát  huy t inh thần trách 
nhiệm của người đảng viên, 
thường xuyên tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức cách mạng, phát 
huy tính tiền phong, gương 
mẫu, góp sức xây dựng tỉnh 
Bình Định ngày càng giàu đẹp, 
văn minh.

Đồng chí Phạm Chí Công 

(SN 1927), quê xã Hoài Sơn, 
TX Hoài Nhơn, gia nhập 
Đảng Cộng sản Việt Nam từ 
năm 1948. Trải qua 75 năm 
rèn luyện, phấn đấu, trưởng 
thành, dù ở bất cứ hoàn cảnh 
nào và trên mọi cương vị công 
tác, đồng chí luôn tuyệt đối 
trung thành với Đảng, với Tổ 
quốc, với nhân dân, giữ trọn 
phẩm chất đạo đức tốt đẹp 
của người đảng viên cộng 
sản. Đồng chí được Đảng, 
Nhà nước trao tặng nhiều 
huân, huy chương và các phần 
thưởng cao quý khác.  N. HÂN

Tăng cường công tác phòng, chống 
dịch trên địa bàn tỉnh trong dịp 
tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

(BĐ) - Ngày 12.1, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã ban hành Công 
văn số 199/UBND-VX về việc 
tăng cường công tác phòng chống 
dịch trên địa bàn tỉnh trong dịp 
tết Nguyên đán và mùa lễ hội 
2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
các sở, ban, ngành, đơn vị, hội, 
đoàn thể, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố khẩn trương tập 
trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Quán triệt và tổ chức thực 
hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg 
ngày 23.12.2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường 
các biện pháp bảo đảm đón tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023 vui 
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 
kiệm; tiếp tục triển khai hiệu quả 
Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 
17.3.2022 của Chính phủ ban 
hành Chương trình phòng, chống 
dịch Covid-19; Công điện số 05/
CĐ-TTg ngày 8.1.2023 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng 
cường công tác phòng, chống 
dịch dịp tết Nguyên đán và mùa 
lễ hội 2023, Chỉ thị số 06/CT-BYT 
ngày 30.12.2022 của Bộ Y tế về 
việc tăng cường công tác y tế đảm 
bảo đón tết Nguyên đán Quý Mão 
2023, Nghị định số 89/2018/NĐ-
CP ngày 25.6.2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm về kiểm dịch y tế 
biên giới; và các công văn chỉ đạo 
của Bộ Y tế, UBND tỉnh về phòng, 
chống dịch.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị, địa phương 
liên quan: Tăng cường giám sát 
chặt chẽ dịch bệnh trên địa bàn 
tỉnh, đặc biệt là các đối tượng 
nhập cảnh từ các khu vực đang 
bùng phát dịch, từ các nơi xuất 
hiện các biến thể mới, nguy hiểm 
của vi rút SARS-CoV-2 về tỉnh; 
đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, 
tại các cơ sở khám, chữa bệnh 
và giám sát phát hiện các biến 
chủng, biến thể mới của vi rút 
SARS-CoV-2.

Tiếp tục thúc đẩy việc tiêm 
vắc xin phòng bệnh Covid-19 
theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND 
tỉnh tại Công điện số 01/CĐ-
UBND ngày 6.1.2023 về việc 
thực hiện tiêm vắc xin phòng dịch 
Covid-19 cho đối tượng từ 18 tuổi 
trở lên trên địa bàn tỉnh (đợt cao 
điểm từ nay đến ngày 1.2.2023) 
và các văn bản khác của UBND 
tỉnh chỉ đạo tiêm chủng vắc xin 
phòng dịch Covid-19; cần quan 

tâm nhóm người có nguy cơ cao, 
nhất là người cao tuổi, người có 
bệnh lý nền, người suy giảm miễn 
dịch, trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi,...

Bám sát diễn biến dịch bệnh 
Covid-19 trong nước và trên thế 
giới, để có đánh giá, dự báo diễn 
biến dịch bệnh do biến thể mới 
gây ra, chủ động tham mưu các 
giải pháp ứng phó phù hợp và tổ 
chức thực hiện kịp thời, hiệu quả 
nếu dịch bệnh bùng phát trở lại. 
Chỉ đạo các cơ sở y tế của tỉnh 
chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo công 
tác phân luồng, thu dung, điều trị 
bệnh nhân Covid-19, kể cả trường 
hợp các ca mắc Covid-19 tăng 
cao; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật 
chất, đảm bảo đủ thuốc, thiết 
bị, hóa chất, sinh phẩm phòng, 
chống dịch trong mọi tình huống 
dịch bệnh có thể xảy ra. 

Khẩn trương xây dựng Kế 
hoạch phòng chống bệnh truyền 
nhiễm năm 2023, trình UBND 
tỉnh phê duyệt trong tháng 2.2023 
để tổ chức thực hiện.

Tổ chức kiểm tra, giám sát 
việc tổ chức triển khai công tác 
phòng, chống dịch đảm bảo chủ 
động, sẵn sàng và kịp thời ứng 
phó với các diễn biến có thể 
xảy ra của dịch bệnh tại các địa 
phương trên địa bàn tỉnh.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp 
với Sở Y tế và các địa phương chỉ 
đạo các cơ sở nhận khách lưu trú 
bố trí phòng cách ly cho trường 
hợp khách du lịch nhập cảnh về 
tỉnh bị mắc Covid-19 thể nhẹ và 
vừa, không cần nhập viện.

Sở TT&TT, Đài PT-TH Bình 
Định, Báo Bình Định và hệ thống 
đài truyền thanh cơ sở tăng 
cường truyền thông tại các cửa 
khẩu và cộng đồng dân cư nhằm 
nâng cao nhận thức, khuyến cáo 
người dân chủ động tiếp tục thực 
hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch và dự phòng cá nhân; thực 
hiện nghiêm tiêm chủng vắc xin 
phòng Covid-19 đủ liều, đúng 
lịch theo khuyến cáo của ngành 
y tế, nhất là những người có nguy 
cơ cao.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh và các tổ chức thành 
viên phối hợp với các sở, ban 
ngành, địa phương tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động 
các tầng lớp nhân dân về các 
biện pháp phòng, chống dịch; 
vận động đoàn viên, hội viên và 
người dân tham gia tiêm chủng 
đầy đủ, đúng lịch, theo khuyến 
cáo của ngành y tế.…

PHẠM PHƯƠNG

Ngành Ngân hàng phải đảm bảo 
an ninh tiền tệ và quyền lợi, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người dân, DN

(BĐ) - Sáng 12.1, Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) Việt Nam- 
chi nhánh Bình Định tổ chức 
Hội nghị tổng kết hoạt động 
Ngân hàng Bình Định năm 2022 
và triển khai nhiệm vụ năm 
2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy 
Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng, đại 
diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh và các sở, ngành của tỉnh.

Báo cáo của NHNN Việt 
Nam - chi nhánh Bình Định 
và tham luận của các tổ chức 
tín dụng (TCTD) trên địa bàn 
tỉnh cho thấy, năm 2022, ngành 
Ngân hàng đã triển khai thực 
hiện có hiệu quả các nghị 
quyết của Quốc hội, Chính 
phủ và các văn bản chỉ đạo 
của NHNN Việt Nam và UBND 
tỉnh về tiền tệ, hoạt động ngân 
hàng, ngoại hối, hỗ trợ, tháo 
gỡ khó khăn cho DN và người 
dân, phát triển sản xuất kinh 
doanh (SXKD), thúc đẩy KT-
XH tỉnh Bình Định phát triển. 
Nguồn vốn huy động ước đến 
31.12.2022 đạt 90.400 tỷ đồng, 
tăng 11,52% so với cuối năm 
2021; tổng dư nợ tín dụng ước 
đạt 97.500 tỷ đồng, tăng 7,4%.

Các TCTD đã ứng dụng 
mạnh mẽ công nghệ thông tin, 

cung ứng nhiều loại hình dịch 
vụ, tăng tiện ích và trải nghiệm 
cho khách hàng; đồng thời cụ 
thể hóa các chính sách hỗ trợ 
nhằm tháo gỡ khó khăn cho 
người dân và DN; chủ động 
điều chỉnh giảm lãi suất vốn 
vay, tạo điều kiện thuận lợi cho 
khách hàng tiếp cận và vay vốn 
để phát triển SXKD.

Tuy vậy, năng lực quản trị 
điều hành và công tác kiểm tra 
kiểm soát nội bộ của TCTD trên 
địa bàn vẫn còn hạn chế; công 
tác thu hồi nợ quá hạn trong 
thực hiện chính sách phát triển 
thủy sản theo Nghị định số 
67/2014 của Chính phủ gặp rất 
nhiều khó khăn, dẫn đến nợ xấu 
ở một số ngân hàng đang ở mức 
cao. Việc thực hiện gói hỗ trợ 
2% lãi suất cho DN, HTX theo 
tinh thần Nghị định số 31/2022/
NĐ-CP của Chính phủ chưa đáp 
ứng được yêu cầu...

Năm 2023, NHNN Việt Nam - 
chi nhánh Bình Định tiếp tục thực 
hiện tốt chức năng tham mưu, 
giúp Thống đốc quản lý Nhà 
nước về tiền tệ, tín dụng, ngoại 
hối và hoạt động ngân hàng trên 
địa bàn. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng đánh 

giá cao sự đóng góp của ngành 
Ngân hàng đối với sự phát triển 
KT-XH của tỉnh, đồng thời yêu 
cầu NHNN Việt Nam - chi nhánh 
Bình Định tiếp tục thực hiện 
tốt chức năng tham mưu, giúp 
UBND tỉnh quản lý Nhà nước 
về tiền tệ, tín dụng và các hoạt 
động ngân hàng. Bên cạnh đó, 
triển khai quyết liệt các biện 
pháp đảm bảo an ninh tiền tệ, 
an toàn hệ thống, gắn với việc 
đảm bảo quyền, lợi ích hợp 
pháp chính đáng của người dân, 
DN và các chủ thể có liên quan; 
đảm bảo thanh khoản thông 
suốt. Ngành Ngân hàng phải 
thường xuyên đối thoại, lắng 
nghe ý kiến của cộng đồng DN, 
chủ động giải quyết những khó 
khăn vướng mắc trong việc tiếp 
cận vay vốn; thúc đẩy hoạt động 
tín dụng, chia sẻ lợi nhuận, 
đồng hành cùng với cộng đồng 
DN và người dân. Chủ động 
triển khai chuyển đổi số trong 
lĩnh vực ngân hàng, đơn giản 
hóa thủ tục; đẩy mạnh thanh 
toán không dùng tiền mặt; nâng 
cao chất lượng phục vụ, nhằm 
tiết kiệm thời gian, chi phí... 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN, 
người dân tiếp cận, vay vốn với 
lãi suất hợp lý để đầu tư, phát 
triển SXKD...                  TIẾN SỸ

  Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện TX 
Hoài Nhơn tổ chức hiến máu 
tình nguyện đợt 1 năm 2023, 
sáng 12.1, với sự tham gia của 
hơn 500 người. Kết quả, Ban 
tổ chức tiếp nhận được 337 
đơn vị máu. Theo kế hoạch 
trong năm 2023, TX Hoài 
Nhơn sẽ tổ chức 5 đợt hiến 
máu tình nguyện, phấn đấu 
tiếp nhận 1.450 đơn vị máu. 

THÁI NGÂN

 Ngày 11.1, Hội CTĐ tỉnh 
tổ chức lễ khánh thành, bàn 
giao Nhà CTĐ cho hộ bà Phan 
Thị Tâm (ở thôn An Mỹ, xã Mỹ 
Cát, huyện Phù Mỹ) thuộc diện 
hộ nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn về nhà ở. Tại lễ bàn giao, 
Hội CTĐ tỉnh đã trao hỗ trợ kinh 
phí xây nhà 50 triệu đồng từ 
chương trình “An toàn cho ngư 
dân nghèo, khó khăn” của Trung 
ương Hội CTĐ Việt Nam. 

NGÂN QUỲNH

TIN VẮN
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Bình Định

Cần tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn 
khi đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

(BĐ) - Ngày 12.1, Đoàn 
ĐBQH tỉnh do Phó trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết 
Hạnh làm Trưởng đoàn đã 
thực hiện giám sát chuyên đề 
“Việc thực hiện Nghị quyết số 
88/2014/QH13 và Nghị quyết 
số 51/2017/QH14 của Quốc 
hội về đổi mới chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông” tại Trường Phổ thông 
dân tộc nội trú THCS & THPT 
Vân Canh (huyện Vân Canh) 
và Trường THCS Trần Bá 
(huyện Tuy Phước).

Báo cáo từ các trường 
cho thấy, việc chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện Nghị quyết 
88/2014/QH13, Nghị quyết 
51/2017/QH14 và văn bản 
pháp luật các cấp về thực 
hiện đổi mới chương trình, 
sách giáo khoa (SGK) giáo 
dục phổ thông (GDPT) được 
thực hiện nghiêm túc, đúng 
lộ trình, quy định. Cơ sở vật 
chất, trang thiết bị dạy học 
bước đầu được quan tâm đầu 
tư, tạo điều kiện thuận lợi 
trong thực hiện Chương trình 
GDPT 2018. Trình độ giáo 
viên và chất lượng giáo dục 
từng bước được nâng cao. 

Bên cạnh kết quả đạt 
được, quá trình thực hiện 
cũng bộc lộ những hạn chế, 
khó khăn, bất cập, thể hiện 

Đoàn giám sát việc thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông giám sát tại Trường Phổ thông dân tộc nội 
trú THCS & THPT Vân Canh.                                               ẢNH: T.HIỀN

qua việc giảng dạy liên môn 
đối với các môn học mới ở 
bậc THCS như Khoa học tự 
nhiên, Lịch sử và Địa lý, giáo 
dục địa phương; xảy ra tình 
trạng thừa - thiếu cục bộ giáo 
viên khi triển khai dạy các 
môn mà học sinh tự chọn ở 
bậc THPT. Các trường cũng 
cho rằng, việc cung ứng sách 
nội dung giáo dục của địa 
phương còn chậm, học sinh 
là người dân tộc thiểu số gặp 
rất nhiều khó khăn trong việc 
trang bị SGK.

Trên cơ sở này, nhà trường 
kiến nghị cần có chế độ ưu đãi 
cho học sinh là người dân tộc 
thiểu số, học sinh ở vùng khó 
khăn trong việc trang bị SGK. 
Có chế độ ưu đãi đặc biệt cho 
cán bộ, giáo viên thực hiện 
công tác giảng dạy ở các vùng 
có kinh tế đặc biệt khó khăn, 
nhất là phụ cấp trách nhiệm 
đối với giáo viên THPT trong 
trường phổ thông dân tộc nội 
trú THCS & THPT. Đáng chú 
ý là tính toán đào tạo, bồi 
dưỡng và bố trí hợp lý đội 

ngũ giáo viên đảm nhận dạy 
các môn học mới mang tính 
chuyên sâu lớp cuối cấp.

Các địa phương kiến nghị 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, 
hoàn thiện thể chế, ban hành 
các nghị quyết tạo điều kiện 
tốt nhất cho giáo dục, nhất là 
chế độ đãi ngộ với giáo viên 
nói chung và giáo viên đang 
giảng dạy, thực hiện Chương 
trình GDPT 2018 nói riêng. 
Chính phủ không thực hiện 
nội dung cắt giảm cơ học hoặc 

tinh giản biên chế đối với đội 
ngũ giáo viên.

Phát biểu tại các buổi 
giám sát, Trưởng đoàn Lý 
Tiết Hạnh ghi nhận, đánh giá 
cao kết quả triển khai chương 
trình GDPT mới của các 
trường, đề nghị các trường, 
địa phương, ngành giáo dục 
tiếp tục tuyên truyền nâng 
cao nhận thức cho đội ngũ 
quản lý, giáo viên quyết tâm 
trong đổi mới phương pháp 
dạy học; quan tâm hơn công 
tác tập huấn, bố trí giáo viên, 
nhất là giáo viên dạy các môn 
tích hợp, môn học mới; đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị 
dạy học…

Liên quan đến các kiến 
nghị, đoàn giám sát tiếp thu, 
tổng hợp để có báo cáo, đề 
xuất đến các cơ quan, bộ, 
ngành liên quan.

Theo kế hoạch, đợt giám 
sát diễn ra đến ngày 16.1, tại 
6 trường học ở cả 3 cấp tiểu 
học, THCS và THPT tại các 
huyện Vân Canh, Tuy Phước, 
Tây Sơn, TX An Nhơn, TP 
Quy Nhơn.
 Trong khuôn khổ giám 

sát, đoàn đã tặng quà và 
chúc mừng năm mới đến các 
trường; tặng quà cho học sinh 
khó khăn vươn lên học tốt.             

T.HIỀN

Ngay khi Sở Y tế mở các 
đợt tiêm chủng tại các trạm y 
tế xã, phường, thị trấn trong 
toàn tỉnh, lực lượng thanh niên 
tình nguyện (TNTN) tại địa bàn 
được thành lập để hỗ trợ công 
tác tiêm vắc xin. Tại các trạm 
y tế cấp xã, ít nhất có 2 TNTN 
túc trực tại các bàn tiếp nhận 
để cập nhật thông tin, hướng 
dẫn người dân tiêm vắc xin. 

Tại TX Hoài Nhơn, Bí thư 
Thị đoàn Hoài Nhơn Huỳnh 
Thị Bích Trang chia sẻ: Gần 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 
TNTN khá bận rộn với các 
hoạt động thăm tặng quà, tổ 
chức lễ hội vui xuân tại cơ sở 
đoàn. Khi có công điện khẩn 
của UBND tỉnh, văn bản chỉ 
đạo của Tỉnh đoàn, Thị đoàn 
ưu tiên bố trí, sắp xếp nhân lực 
thực hiện các hoạt động tuyên 
truyền, vận động người dân 
tham gia phòng chống dịch 
Covid-19 và tiêm vắc xin mũi 
nhắc lại kịp thời. Chúng tôi 
cũng thường xuyên thăm hỏi, 
động viên TNTN cố gắng thực 
hiện tốt nhiệm vụ của mình tại 
các điểm tổ chức tiêm vắc xin, 
hướng dẫn người dân cập nhật 
sổ sức khỏe điện tử…

Từ ngày 7 đến 12.1, đội 
TNTN phường Quang Trung, 
TP Quy Nhơn đi từng ngõ, gõ 

ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

Phát huy vai trò của các hội, đoàn thể
Thực hiện Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 6.1.2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiêm vắc xin phòng dịch 

Covid-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh (đợt cao điểm đến ngày 1.2.2023), các hội, đoàn thể 
trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cộng đồng trong vấn đề này. 

Thanh niên 
tình nguyện 
hỗ trợ công 
tác tiêm  
vắc xin phòng 
dịch Covid-19 
tại phường 
Quang Trung, 
TP Quy Nhơn. 
Ảnh: TĐBĐ

từng nhà phát giấy mời, tuyên 
truyền về lợi ích của việc tiêm 
vắc xin mũi nhắc lại cho người 
dân trên địa bàn. Bà Nguyễn 
Thị Nhiều (ở tổ 50, khu phố 6, 
phường Quang Trung) cho biết: 
Tôi đã nhận tin nhắn thông 
báo lịch tiêm vắc xin tại trạm 
y tế phường từ ngày 10 - 13.1 
nhưng chưa có ý định đi tiêm 
vì cuối năm công việc khá bận 
rộn. Nhờ các cháu TNTN đến 
tận nhà vận động, phát giấy 
mời và giải thích lợi ích của 
việc tiêm mũi nhắc lại đúng 
định kỳ nhằm đảm bảo miễn 

dịch cộng đồng để phòng 
chống dịch Covid-19, thấy việc 
này là đúng đắn, bảo vệ sức 
khỏe của bản thân, gia đình 
nên tôi đi tiêm vắc xin ngay. 

Từ ngày 11.1 đến 1.2, Tỉnh 
đoàn triển khai cho các cấp 
bộ đoàn trong toàn tỉnh tham 
gia hỗ trợ công tác tiêm chủng  
vắc xin Covid-19. Cụ thể: 
Thành lập 159 đội (10 người/
đội) tại các xã, phường, thị trấn 
trong toàn tỉnh tham gia công 
tác tuyên truyền cho người dân 
về tiêm chủng vắc xin thông 
qua các hình thức như tuyên 

truyền trên các trang mạng xã 
hội, tuyên truyền trực tiếp tại 
các hộ dân. Tổ chức ra quân 
49 đội thanh niên tình nguyện, 
15 người/đội tham gia nhiệm 
vụ hỗ trợ tại các điểm tiêm 
chủng tại các xã, phường, thị 
trấn trong toàn tỉnh. 

Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh đoàn Nguyễn Thành 
Trung cho biết: Chúng tôi đã 
và đang rất nỗ lực tham gia 
các hoạt động nhằm thực hiện 
tốt công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Với sức trẻ, tinh thần 
xung kích, chúng tôi không 

quản ngại, tình nguyện đảm 
trách những công việc hướng 
về cộng đồng và chúng tôi 
mong rằng người dân cũng sẽ 
có trách nhiệm trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã thể 
hiện rõ vai trò, trách nhiệm 
của mình bằng những việc làm 
thiết thực, góp phần nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của cán 
bộ, hội viên, người dân trong 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Ủy Ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh hướng dẫn MTTQ các địa 
phương tập trung bám sát cơ 
sở, nắm bắt các vấn đề phát 
sinh về tư tưởng, tâm trạng của 
các tầng lớp nhân dân trước 
diễn biến mới của tình hình 
dịch bệnh, báo cáo về Mặt trận 
tỉnh để tham mưu cho cấp ủy 
có chủ trương, chính sách thích 
hợp nhằm giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của 
người dân. 

Các cơ sở Hội LHPN đang tổ 
chức lồng ghép các hoạt động 
tuyên truyền phòng chống dịch 
Covid-19 với các hoạt động 
Xuân yêu Thương, Tết nhân 
ái, Mẹ đỡ đầu nhân dịp chuẩn 
bị đón tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023. Đặc biệt, Hội LHPN 
tỉnh đẩy mạnh công tác truyền 
thông, tặng quà Tết cho 43 em 
nhỏ mồ côi do dịch Covid-19 
được các cấp hội đỡ đầu. 

HẢI YẾN 
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BẠN CẦN BIẾT

Bảo đảm đón tết 
Quý Mão 2023 
vui tươi, lành mạnh, 
an toàn, tiết kiệm

Ngày 10.1, Chủ tịch UBND tỉnh có 
ý kiến chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, hội, đoàn thể tỉnh và chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố 
tăng cường các biện pháp bảo đảm 
đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui 
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể 
tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố đề cao trách nhiệm của người 
đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình 
huống; tạo điều kiện cho DN ổn định 
và duy trì hoạt động sản xuất kinh 
doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các 
mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn 
thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng 
chống dịch Covid-19, cúm, sốt xuất 
huyết, đậu mùa khỉ... 

Theo dõi sát diễn biến tình hình 
giá cả, thị trường, tăng cường công tác 
phân tích, dự báo, kịp thời có các biện 
pháp điều hành phù hợp, kiểm soát 
lạm phát nhất là vào thời điểm cuối 
năm. Tổ chức, phân công trực Tết, chỉ 
đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức và DN 
trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch 
sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, tổ chức tốt việc thăm 
hỏi, chúc Tết thương binh, gia đình 
liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán 
bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam 
anh hùng, nhân sĩ, trí thức, người có 
uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 
số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn 
vị LLVT, lực lượng thường trực làm 
nhiệm vụ trong ngày Tết, nhất là ở 
biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa 
bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt chính 
sách an sinh, xã hội, phát huy truyền 
thống đại đoàn kết, tinh thần “tương 
thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo 
đời sống của vật chất và tinh thần của 
nhân dân, bảo đảm mọi người đều có 
điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Các cơ quan trong hệ thống hành 
chính nhà nước thực hiện nghiêm việc 
không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp 
trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức 
đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp ủy, 
chính quyền các huyện, thị xã, thành 
phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết 
cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình 
thức. Không sử dụng ngân sách nhà 
nước, phương tiện, tài sản công trái 
quy định; không tham gia các hoạt 
động mê tín, dị đoan; chỉ dự lễ chùa, 
lễ hội khi được phân công.

Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, 
phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm 
các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền 
hà cho DN, người dân trong giải quyết 
công việc; tăng cường các biện pháp 
phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng 
trong hoạt động công vụ. Ngay sau kỳ 
nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
khẩn trương tập trung vào công việc, 
không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những 
tháng đầu năm.

B.B.Đ

Cuối tháng 12.2022, UBND xã Phước 
Sơn cùng Hội đồng hương Tuy Phước 
tại TP Hồ Chí Minh tiến hành nghiệm 
thu, đưa cầu dân sinh mới được xây 
dựng bắc qua tuyến kênh TX6 tại xóm 
12, thôn Lộc Thượng vào sử dụng. Cầu 
có chiều dài gần 16 m, rộng 3,4 m; gồm 
3 nhịp, được thi công theo kết cấu cầu 
dầm. Tổng kinh phí công trình hơn 771 
triệu đồng; trong đó, Hội đồng hương 
Tuy Phước tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 
500 triệu đồng, số tiền còn lại từ ngân 
sách xã Phước Sơn.

Từ khi cầu mới được đưa vào sử 
dụng, việc đi lại, chuyên chở nông sản, 
vật tư nông nghiệp, hàng hóa của người 
dân xóm 12 nói riêng, người dân thôn 
Lộc Thượng nói chung được thuận 
tiện, an toàn. Bà Lê Thị Thu (ở thôn Lộc 
Thượng), chia sẻ: “Trước kia, nơi này 
cũng có cây cầu nhưng do xây dựng đã 
rất lâu nên hư hỏng, xuống cấp nặng. 
Mỗi khi người dân chở nông sản, vật tư 
nông nghiệp đi trên cầu luôn bất an, lo 
lắng. Nay có cây cầu mới kiên cố, vững 
chắc nên bà con đi lại được thuận lợi, 
an toàn”.

Theo ông Tôn Kỳ Hải, Chủ tịch 
UBND xã Phước Sơn, cây cầu mới được 
xây dựng có ý nghĩa đặc biệt. Bởi đây 
là tấm lòng của Hội đồng hương Tuy 
Phước tại TP Hồ Chí Minh hướng về quê 
hương. Cầu mới góp phần tăng cường 
năng lực vận tải, giảm thiểu thời gian đi 
lại của người dân địa phương trong mùa 
mưa lũ và từng bước hoàn thiện mạng 
lưới giao thông nông thôn.

Một cây cầu khác cũng vừa hoàn 
thành xây dựng, đưa vào sử dụng là 
cầu Đại Hàn - nối liền thôn Quang Hy 

Niềm vui cầu mới
Người dân ở thôn Lộc Thượng (xã Phước Sơn), thôn Luật Chánh (xã Phước Hiệp) và thôn Quang Hy (xã 

Phước Lộc, huyện Tuy Phước) rất phấn khởi vì địa phương vừa được xây mới 2 cây cầu dân sinh, phục vụ nhu 
cầu đi lại. Trước khi có 2 cây cầu mới này, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm do cầu 
cũ bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

(xã Phước Lộc) với thôn Luật Chánh (xã 
Phước Hiệp). Cây cầu này bị đợt mưa 
lũ cuối tháng 11.2021 làm hư hỏng, sụt 
lún một nhịp khoảng 40 cm; lệch dầm 
cầu số 2 và 3, có nguy cơ đổ sập và chia 
cắt giao thông. 

Cầu Đại Hàn mới có tổng chiều dài 
hơn 84 m, mặt cầu rộng 7 m; được xây 
dựng với quy mô 4 nhịp dầm bản hộp 
bê tông cốt thép. Ngoài ra, cầu còn 
có lan can 2 bên và đường dẫn 2 đầu 
cầu; tổng kinh phí đầu tư hơn 26,4 tỷ 
đồng từ nguồn vốn do Trung ương hỗ 
trợ thuộc dự án “Khắc phục khẩn cấp 
hậu quả thiên tai” và vốn ngân sách 
địa phương.

Từ khi cầu đưa vào sử dụng (cuối 

tháng 10.2022), việc đi lại của người dân 
địa phương nói riêng, người tham gia 
giao thông nói chung được thông suốt, 
an toàn. Đặc biệt, cầu Đại Hàn nằm trên 
tuyến đường liên xã, nối liền thôn Luật 
Chánh và Quang Hy nên việc xây mới, 
đưa vào khai thác tạo rất nhiều thuận 
lợi cho các phương tiện chuyên chở hàng 
hóa lưu thông qua lại.

Ông Trần Văn Phong, ở thôn Luật 
Chánh, cho biết: “Trước khi cầu Đại Hàn 
bị sụt lún nghiêm trọng vào cuối tháng 
11.2021 thì cũng đã xuống cấp, hư hỏng 
nhiều. Trước kia, mỗi khi lái xe tải chạy 
qua cầu tôi rất ngại và lo lắng. Nay thì 
vô tư chạy xe tải qua lại vì cầu được xây 
mới rất kiên cố”.      MINH NHÂN

Cầu Đại Hàn được xây mới, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn cho người dân địa phương và các 
phương tiện giao thông.                                  Ảnh: M.N

Tặng quà tết cho đoàn viên, ngư dân và hộ dân khó khăn
(BĐ) - Ngày 11 và 12.1, các tổ chức, 

đơn vị, DN tiếp tục tổ chức các hoạt động 
thăm, tặng quà tết cho đoàn viên, ngư 
dân và hộ dân khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, 

LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình “Tết 
sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, trao 
hỗ trợ 5.675 suất quà cho đoàn viên, công 
nhân, viên chức, lao động khó khăn, 457 
suất quà cho người lao động bị bệnh 
hiểm nghèo, tặng quà cho 10 DN có công 
nhân lao động khó khăn, với tổng số tiền 
hơn 3,4 tỷ đồng; trao hỗ trợ xây mới, sửa 
nhà Mái ấm công đoàn cho 6 đoàn viên 
có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng 
số tiền 220 triệu đồng; đồng thời tổ chức 
thăm trực tiếp người lao động khó khăn 
tại một số DN trên địa bàn tỉnh.  
  LĐLĐ huyện An Lão tổ chức 

Chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn 
kết năm 2023, trao tặng 134 suất quà cho 
đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn huyện; trong đó có 4 
suất trị giá 1 triệu đồng/suất, 130 suất 
trị giá 500 nghìn đồng/suất.
 Công ty CP Tư vấn thiết kế xây 

dựng Bình Định và Trung tâm Đào tạo 
nghiệp vụ GTVT Bình Định phối hợp 
với Trung tâm Chính trị huyện An Lão 
tổ chức thăm, tặng 72 suất quà tết cho 
bà con nhân dân thôn 8, xã An Trung, 
huyện An Lão. Mỗi suất quà trị giá 400 
nghìn đồng.
  Sở VH&TT phối hợp với Công 

ty CP Khách sạn Hoàng Yến tổ chức 
Chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn 
kết tại thôn 1, xã An Vinh, huyện An 
Lão, tặng 51 suất quà tết cho các hộ dân 
trong thôn, mỗi suất trị giá 500 nghìn 
đồng; tặng 59 suất quà tết cho các em 
học sinh trong thôn. Tổng trị giá các 
phần quà trên 40 triệu đồng. 
  Mặt trận và các hội, đoàn thể 

phường Trần Phú (TP Quy Nhơn) tổ 
chức chương trình Tết nhân ái - Phiên 
chợ 0 đồng mừng xuân Quý Mão, trao 
332 suất quà, với tổng trị giá gần 144 
triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn. 
 Hội LHPN TX An Nhơn tổ chức 

chương trình Xuân yêu thương, Tết tình 
nghĩa năm 2023, trao 106 suất quà với 
tổng trị giá gần 32 triệu đồng cho hội 
viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 
trẻ em mồ côi, vượt khó học giỏi trên 
địa bàn thị xã.
 Ngân hàng Agribank chi nhánh 

Bình Định phối hợp với Cục Thi hành 
án dân sự tỉnh về thăm và tặng 153 suất 
quà tết, mỗi suất 500 nghìn đồng cho hộ 
nghèo ở làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp, 
huyện Vân Canh.
 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với xã Mỹ 
Thắng (huyện Phù Mỹ) tổ chức chương 
trình Tết nghĩa tình - Xuân Quý Mão 
2023, tặng quà tết cho người dân khu 
vực biên giới biển. Tại chương trình, 

các đơn vị đã trao tặng 40 suất quà (mỗi 
suất 500 nghìn đồng) cho hộ nghèo và 
hộ có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Mỹ An 
và Mỹ Thắng.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây 

Vinh, huyện Tây Sơn tổ chức Chương 
trình Tết nghĩa tình - Xuân Quý Mão 
2023, trao tặng 50 suất quà cho hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa xã; 
mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.
 Phòng An ninh kinh tế (CA tỉnh) 

tổ chức chương trình “Hỗ trợ ngư dân 
vươn khơi bám biển, khai thác hải sản 
an toàn, hiệu quả”. Ngoài việc tuyên 
truyền pháp luật cho ngư dân về những 
quy định trong khai thác, đánh bắt hải 
sản, đơn vị còn tặng 40 phần quà cho 
các trường hợp ngư dân có hoàn cảnh 
khó khăn, mỗi phần quà trị giá 400 
nghìn đồng. 
 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh 

đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho Làng 
Trẻ em SOS Quy Nhơn, tổng trị giá 15 
triệu đồng. Hội cũng đến thăm, tặng 
30 suất quà tết cho bệnh nhân khó khăn 
đang điều trị tại TTYT huyện Vân Canh, 
mỗi suất quà trị giá 400 nghìn đồng. Chi 
hội Bác Ái Tuy Phước còn tặng 50 suất 
quà tết trị giá 12 triệu đồng cho một số 
người dân có hoàn cảnh khó khăn ở thị 
trấn Vân Canh.

H.THU - Đ.KHẢNH - 
H.BÁ - D.LINH - Đ.DẶM - V.TỐ - 

V.PHONG - T.LONG - N.TÚ
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Bình Định

l Năm 2022 chứng kiến sự 
hồi phục mạnh mẽ của du lịch 
Bình Định sau đại dịch Covid-19. 
Theo ông, điều gì giúp chúng ta 
đạt được kết quả ngoài mong 
đợi này?

- Năm 2022, ngành Du lịch 
Bình Định có tốc độ phục hồi 
nhanh và tăng trưởng mạnh 
cả về số lượng, doanh thu, thị 
trường khách. Trong đó, chúng 
ta đón được hơn 4,12 triệu lượt 
khách, tăng 185,2% so với năm 
2021, là một trong những địa 
phương có tốc độ phục hồi du 
lịch nhanh nhất nước. Có được 
điều đó một phần là nhờ chúng 
ta đã đẩy mạnh liên kết, xúc tiến, 
quảng bá và tổ chức nhiều hoạt 
động, sự kiện, lễ hội đặc sắc, 
chương trình kích cầu du lịch 
hấp dẫn, thu hút đông đảo du 
khách trong và ngoài nước đến 
tham quan, du lịch, trải nghiệm...

Ngoài ra, Sở Du lịch đã 
phối hợp với các sở, ngành, địa 
phương xây dựng kế hoạch phát 
triển du lịch mùa du lịch thấp 
điểm, đưa ra chính sách kích 
cầu, thu hút các đoàn khách 
đến Bình Định dự hội nghị, hội 
thảo kết hợp du lịch; tổ chức 
các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ đường phố, thể thao và 
trải nghiệm, biểu diễn khoa học 
vào các ngày cuối tuần tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành…, 
tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút 
người dân và du khách đến xem, 
thưởng thức. Qua đó, xây dựng 
hình ảnh du lịch Bình Định là 

Từ nguồn vốn hỗ trợ của huyện và 
ngân sách của địa phương, xã Phước 
An (huyện Tuy Phước) vừa đầu tư hơn 
15,7 tỷ đồng tiến hành nâng cấp và 
mở rộng tuyến đường giao thông từ 
UBND xã (thôn Đại Hội) đến thôn 
Thanh Huy 2 (ảnh).

Công trình này có tổng chiều dài hơn 
2,6 km, mặt đường rộng 5,5 m; được 

thi công theo kết cấu đổ bê tông và trải 
thảm nhựa.

Hiện công trình đã hoàn thành và 
đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu đi lại của người dân, phục vụ sản 
xuất, vận chuyển hàng hóa nông sản 
và giao thương giữa các vùng trong 
địa phương.

THIÊN KHÁNH 

DỰ ÁN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI THỦY SẢN THEO LUẬT THỦY SẢN 2017:

Xác định hạn ngạch giấy phép, 
sản lượng thủy sản cho phép khai thác

Ngày 10.1, UBND tỉnh có văn bản số 
140/UBND-TH đồng ý cho Sở NN&PTNT 
thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá 
nguồn lợi thuỷ sản ở vùng biển ven bờ, 
vùng lộng phục vụ công tác bảo vệ nguồn 
lợi và quản lý nghề cá theo Luật Thủy 
sản 2017”. Thời gian thực hiện 18 tháng, 
từ tháng 1.2023 đến tháng 6.2024.

Ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục 
trưởng, Chi cục Thủy sản cho biết, việc 
thực hiện dự án nhằm xây dựng cơ sở 
khoa học cho công tác bảo vệ nguồn lợi 
và đặc biệt là xác định hạn ngạch giấy 
phép khai thác thủy sản, sản lượng cho 
phép khai thác theo loài tại vùng ven 
bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản 
lý của tỉnh, nhằm khai thác và sử dụng 
hợp lý nguồn lợi thủy sản, đảm bảo 
sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư 
dân ven biển trên địa bàn tỉnh. 

Hoạt động khai thác hải sản của tỉnh 

diễn ra với áp lực cao, đã và đang tác 
động tiêu cực đến nguồn lợi hải sản. 
Các kết quả nghiên cứu gần đây do 
Viện Nghiên cứu hải sản thực hiện cho 
thấy, nguồn lợi hải sản ở vùng biển 
Bình Định nói chung và vùng bờ, vùng 
lộng nói riêng đã và đang suy giảm cả 
về chất và lượng. Năng suất khai thác 
trên một đơn vị cường lực giảm và nhiều 
loài hải sản bị khai thác quá mức dẫn 
đến nguy cơ khó phục hồi; đa dạng loài 
giảm đi rõ rệt; cấu trúc nguồn lợi có sự 
thay đổi với sự gia tăng của các loài cá 
tạp và giảm đi của các loài hải sản có giá 
trị kinh tế cao.

Công tác bảo vệ nguồn lợi và quản 
lý nghề cá còn tồn tại nhiều bất cập, đặc 
biệt là vấn đề khai thác xâm hại nguồn 
lợi tại các bãi đẻ, bãi giống và khai thác 
vượt quá tiềm năng nguồn lợi cho phép...

ÁI TRINH

TUY PHƯỚC: 

Hơn 15,7 tỷ đồng nâng cấp 
đường giao thông xã Phước An

Ảnh: T.K

điểm đến mới, hấp dẫn, an toàn, 
thân thiện với du khách trong 
và ngoài nước, đồng thời nâng 
cao sức cạnh tranh với các tỉnh 
trong khu vực.

l Với đà phát triển như những 
năm qua, ngành Du lịch tỉnh sẽ 
tiếp tục làm gì để đạt mục tiêu 
thu hút 5 triệu lượt khách đến 
với Bình Định trong năm 2023? 

- Trong năm 2022, chúng ta 
đã tổ chức thành công Lễ hội 
du lịch biển Quy Nhơn với chủ 
đề “Quy Nhơn - Thiên đường 
biển” kéo dài từ tháng 4 đến 
tháng 9, tạo tiếng vang lớn và 
mang lại hiệu quả tích cực. Đây 
là sự kiện rất quan trọng đánh 
dấu cho sự phục hồi của du lịch 
Bình Định. Bên cạnh đó là việc 
tổ chức thành công vòng chung 
kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 
Việt Nam 2022; khánh thành và 
đưa vào hoạt động Tổ hợp không 
gian khoa học..., góp phần thu 

hút đông đảo du khách. 
Năm 2023, Sở Du lịch tiếp 

tục tham mưu UBND tỉnh một 
số kế hoạch tổ chức Lễ hội Du 
lịch Bình Định năm 2023 với 
chuỗi hoạt động như: Lễ khai 
mạc Lễ hội du lịch Bình Định 
năm 2023 “Quy Nhơn - Thiên 
đường biển, Sắc màu sôi động”; 
Tọa đàm “Xúc tiến và phát triển 
sản phẩm đặc trưng du lịch Bình 
Định”; tổ chức Lễ hội khinh khí 
cầu năm 2023…

Ðể chủ động trong thực 
hiện mục tiêu đón 5 triệu lượt 
khách, Sở Du lịch đã xây dựng 
kế hoạch chuẩn bị, tập trung vào 
đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, 
quảng bá, xúc tiến du lịch trong 
và ngoài tỉnh; đẩy mạnh chuyển 
đổi số trong du lịch; nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực và 
chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh 
phát triển các chương trình du 
lịch hiện có và xây dựng các 
chương trình du lịch mới, hấp 

dẫn và khác biệt… Đây được coi 
là thời cơ để du lịch Bình Định 
cất cánh.

l Sự phát triển của du lịch 
Bình Định trong những năm gần 
đây có sự góp sức của các DN. 
Tình hình thu hút đầu tư DN kinh 
doanh trong lĩnh vực du lịch thời 
gian qua như thế nào, thưa ông?

- Thời gian qua, công tác quy 
hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng 
du lịch được tập trung và từng 
bước được hoàn thiện. Nhiều dự 
án khách sạn, khu nghỉ dưỡng 
cao cấp đã hoàn thành và đi vào 
hoạt động như: Maia Resort Quy 
Nhơn, Anya Premier Hotel Quy 
Nhơn, FLC City Hotel Beach 
Quy Nhơn... Các khu, điểm, 
điểm du lịch được DN quan tâm 
đầu tư, nâng cấp, tạo thêm nhiều 
sản phẩm mới phục vụ nhu cầu 
vui chơi, giải trí của người dân 
và du khách như: Khu du lịch 
Cửa Biển (Seagate Park), Công 

viên động vật hoang dã FLC 
Quy Nhơn, Kỳ Co Beach, Khu 
dã ngoại Trung Lương, quần thể 
Linh Phong thiền tự… 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 
có 58 dự án đầu tư phát triển du 
lịch được cấp phép, với tổng vốn 
đầu tư hơn 51.300 tỷ đồng. Trong 
đó, 20 dự án đã hoàn thành hoặc 
hoàn thành từng phần và đi vào 
hoạt động, với tổng vốn đầu tư 
hơn 13.500 tỷ đồng và 38 dự án 
đang triển khai, với tổng số vốn 
đầu tư hơn 37.700 nghìn tỷ đồng. 
Năm 2023, dự kiến có 19 khách 
sạn đi vào hoạt động, trong đó có 
6 khách sạn 4 sao; tổng số phòng 
tăng hơn 1.600 phòng.

l Ngành Du lịch đã làm gì 
để tiến gần đến mục tiêu đưa du 
lịch trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn của tỉnh, thưa ông?

- Ðể đạt mục tiêu phát triển 
du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn của tỉnh, trước mắt, 
Sở Du lịch phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương liên quan xây 
dựng kế hoạch phát triển Du lịch 
trên địa bàn tỉnh Bình Ðịnh đến 
năm 2025, tập trung vào các giải 
pháp: Đầu tư phát triển đồng 
bộ hệ thống kết cấu hạ tầng và 
cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, 
phát triển thị trường khách du 
lịch, xây dựng và phát triển sản 
phẩm du lịch mới, đặc trưng.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy 
mạnh việc áp dụng công nghệ, 
chuyển đổi số vào công tác 
quảng bá, xúc tiến du lịch. Đa 
dạng các hình thức đào tạo; đẩy 
mạnh xã hội hóa, khuyến khích 
DN tham gia đào tạo nhân lực 
du lịch; đào tạo kỹ năng nghề 
và ngoại ngữ cho lực lượng 
lao động trực tiếp phục vụ du 
lịch, đặc biệt là đội ngũ hướng 
dẫn viên. Tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 
cộng đồng dân cư tham gia kinh 
doanh du lịch, góp phần nâng 
cao chất lượng dịch vụ và quảng 
bá điểm đến, hình ảnh của du 
lịch địa phương.

l Xin cảm ơn ông!
HOÀNG QUÂN (Thực hiện)

Tận dụng thời cơ để đưa du lịch Bình Định cất cánh
Trong năm 2022, Bình Định trở thành điểm thu hút du khách hàng đầu trong cả nước. Đây là 

tín hiệu tốt cho ngành Du lịch sau khoảng thời gian khó khăn do đại dịch Covid-19. Phóng viên 
Báo Bình Định có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Du lịch Trần Văn Thanh về các mục tiêu và giải 
pháp trong năm 2023.

Giám đốc Sở Du lịch 
TRẦN VĂN THANH. Ảnh: NVCC

Khách từ tàu du lịch 5 sao Le Laperouse của Pháp đến TP Quy Nhơn tháng 10.2022.                                     Ảnh: HOÀNG QUÂN
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CLB Bài chòi dân gian TX 
An Nhơn hiện có 23 thành viên 
tham gia hoạt động thường 
xuyên, biểu diễn trong những 
dịp lễ, tết, hội thi, hội diễn do 
thị xã và tỉnh tổ chức. 

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn 
Minh Toàn (nghệ danh Minh 
Lưỡng), Chủ nhiệm CLB Bài 
chòi dân gian TX An Nhơn, 
cho biết: “Dù mỗi thành viên 
trong CLB đều có công việc 
khác nhau, nhưng chúng tôi có 
chung tình yêu, niềm đam mê 
với bài chòi dân gian. Từ khi 
thành lập đến nay, các thành 
viên CLB đã nỗ lực duy trì hoạt 
động đưa di sản bài chòi đến 
với công chúng trong cuộc sống 
đương đại; đặc biệt là giới trẻ 
đã biết tới loại hình nghệ thuật 
có từ xưa của cha ông được gìn 
giữ đến nay”. 

Là thành viên lớn tuổi của 
CLB Bài chòi TX An Nhơn, ông 
Lê Tuấn Dũng, ở xã Nhơn Mỹ 
rất nhiệt huyết tham gia biểu 
diễn và truyền dạy bài chòi 
dân gian cho thế hệ trẻ tại địa 
phương, góp phần đưa nghệ 
thuật bài chòi phát triển ở quê 
mình. “Với tôi, hô bài chòi 
không chỉ vì mình yêu thích 
mà cũng là cách chung tay gìn 
giữ nét đẹp văn hóa của quê 
hương Bình Định. Ngoài việc 
tham gia biểu diễn với CLB, tôi 
còn truyền dạy và cùng chính 
quyền địa phương dẫn dắt hoạt 
động CLB Bài chòi dân gian xã 
Nhơn Mỹ với 15 thành viên. 
Mỗi dịp tết đến, xuân về, xã 
tôi cũng rộn vang tiếng hô bài 
chòi phục vụ người dân”, ông 
Dũng tâm tình.

Kịch Tết 2023: 
Nhiều vở diễn 
mới, đa dạng 

(BĐ) - Tối 11.1, tại Quảng 
trường Trung tâm TX An 
Nhơn (phường Bình Định, 
TX An nhơn), lễ hội Mai vàng 
An Nhơn lần thứ I, năm 2023, 
do UBND thị xã tổ chức đã  
bế mạc.

Trong đêm bế mạc, Ban 
tổ chức lễ hội tiến hành hoạt 
động đấu giá mai cảnh, tranh 
và ảnh nghệ thuật để gây 
quỹ từ thiện, tặng quà tết cho 
người nghèo. Kết quả thu về 
hơn 70 triệu đồng, trong đó 
tác phẩm “Dấu xưa” (ảnh - 
chất liệu acrylic, kích thước 
100 x 100 cm) của họa sĩ Phạm 
Trinh (đang sống ở Huế, quê 
gốc ở huyện Phù Mỹ) được 
đấu thành công với giá 35 
triệu đồng. Ngoài ra, các 
nghệ nhân, nhà vườn tham 

 Triển lãm Sắc màu xuân 
đất nước do Bảo tàng Mỹ thuật 
Việt Nam tổ chức đã khai mạc 
ngày 11.1 tại Hà Nội, nhân dịp 
chào Xuân Quý Mão 2023 và 
kỷ niệm 93 năm ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(3.2.1930 - 3.2.2023). Triển lãm 
trưng bày 56 tác phẩm lựa chọn 
trong bộ sưu tập của Bảo tàng 
Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm 
được chọn có khoảng thời gian 
sáng tác từ trước năm 1945 đến 
năm 2007, từ thế hệ mỹ thuật 
Đông Dương: Trần Văn Cẩn, 
Nguyễn Văn Tỵ, Trần Đình Thọ, 
Hoàng Tích Chù, Nguyễn Trọng 
Hợp... đến các thế hệ sau như: 
Nguyễn Trọng Kiệm, Phạm Công 
Thành, Đường Ngọc Cảnh, Trần 
Thanh Ngọc...  (Theo SGGP)
 Trung tâm Bảo tồn Di tích 

Cố đô Huế vừa khai mạc không 

gian trưng bày “Vua Hàm Nghi, 
cuộc đời và nghệ thuật” tại Bảo 
tàng Cổ vật Cung đình Huế. Trưng 
bày giới thiệu nhiều hình ảnh, 
tư liệu về cuộc đời của vua Hàm 
Nghi từ khi lên ngôi, giai đoạn 
chống Pháp, giai đoạn lưu đày và 
bản sao 31 tác phẩm tranh, tượng 
do nhà vua sáng tác ở Algérie. 
Vua Hàm Nghi (SN 1871) tên thật 
là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, là vị 
hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn. 
Năm 1884, vua Hàm Nghi lên 
ngôi. Năm 1885, ông phát chiếu 
Cần Vương chống thực dân Pháp 
và đến năm 1888 thì bị bắt. Sau 
đó, nhà vua bị Pháp đưa đi lưu 
đày ở Alger (thủ đô Algérie) và 
qua đời tại đây năm 1944. Trong 
thời gian bị lưu đày, vua Hàm 
Nghi đã học vẽ, điêu khắc và để 
lại nhiều tác phẩm giá trị. 

(Theo VnE)

CLB BÀI CHÒI DÂN GIAN TX AN NHƠN: 

Kết nối đam mê, gìn giữ di sản
Ra đời năm 2017, CLB Bài 
chòi dân gian TX An Nhơn 
đã góp phần tích cực kết nối 
những nghệ nhân chung 
niềm yêu thích nghệ thuật 
bài chòi dân gian, cùng nhau 
giữ gìn di sản văn hóa phi vật 
thể quý giá này. 

Đến với CLB Bài chòi dân 
gian TX An Nhơn bởi hâm mộ 
bài chòi, anh Nguyễn Thanh 
Đa, ở phường Nhơn Hòa cũng 
là thành viên nhiệt tình tham 
gia các hoạt động biểu diễn 
của CLB. Anh Đa bộc bạch: 
“Trước khi tham gia CLB, tôi 
thường xuyên tham gia các 
phong trào văn hóa, văn nghệ 
ở địa phương. Sự ra đời của 
CLB đã đáp ứng được nhu cầu 
của những người yêu thích bài 
chòi như tôi có sân chơi bổ 
ích để thỏa ước muốn lan tỏa 
nghệ thuật bài chòi đến với 
mọi người. Tôi rất vinh dự khi 
được mang lời hô trong từng 
làn điệu, câu thai bài chòi phục 
vụ bà con”. 

Chị Phạm Thị Phương Nga, 
cũng ở phường Nhơn Hòa biết 
đến nghệ thuật bài chòi từ thuở 
thiếu thời, đến khi chị được 
tham gia lớp tập huấn bài chòi 
do Nghệ nhân nhân dân Minh 
Đức về địa phương truyền dạy, 

chị Nga bén duyên và đến với 
CLB Bài chòi dân gian TX An 
Nhơn từ rất sớm.

“Đến nay, Hội bài chòi ở 
quê tôi cũng như thị xã tổ chức 
mỗi dịp Tết đã trở thành món 
ăn tinh thần không thể thiếu 
đối với người dân. Mặc dù năm 
nào chúng tôi cũng biểu diễn 
phục vụ bà con vui hội bài chòi, 
nhưng các thành viên trong 
CLB vẫn thấy dạt dào cảm xúc 
như lần đầu tiên khi được sự 
đón nhận, ủng hộ nồng nhiệt 
của công chúng. Đó là động lực 
để chúng tôi tiếp tục duy trì và 
phát triển hoạt động của CLB”, 
chị Nga thổ lộ.

Bên cạnh phục vụ nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa của nhân 
dân, CLB Bài chòi TX An Nhơn 
còn phát hiện, bồi dưỡng những 
hạt nhân trẻ để đào tạo, phát 
triển lực lượng tham gia hô bài 
chòi dân gian, góp phần bảo 
tồn, quảng bá di sản bài chòi 
dân gian đến với công chúng.

Theo ông Đặng Trung Hiếu, 
Phó trưởng Phòng VH-TT TX 
An Nhơn, để tiếp tục gìn giữ 
và phát huy những giá trị của 
nghệ thuật bài chòi dân gian, 
thị xã định hướng đẩy mạnh 
hoạt động truyền dạy bài chòi 
trong trường học; sưu tầm, 
sáng tác bổ sung thêm hệ thống 
câu thai bài chòi để làm tươi 
mới Hội bài chòi; hình thành 
và phát triển thêm các nhóm, 
CLB bài chòi ở các địa phương, 
nhằm gắn kết nghệ thuật này 
với phát triển du lịch…

Dịp tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023, CLB bài chòi dân 
gian TX An Nhơn phục vụ 
biểu diễn tại Lễ hội mai vàng 
An Nhơn và dịp Tết. Những 
lời hô bài chòi của các anh, chị 
hiệu trong CLB đã góp thêm 
niềm vui, tạo nên bầu không 
khí sôi nổi cho nhân dân, du 
khách đến với An Nhơn vui 
Tết, đón Xuân.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Các nghệ nhân CLB Bài chòi dân gian TX An Nhơn biểu diễn tại Lễ hội mai vàng An Nhơn lần I - năm 2023 diễn ra từ ngày 
9 - 11.1.2023.                                                                                                                                                                                                               Ảnh: NGỌC NHUẬN

Bế mạc lễ hội Mai vàng An Nhơn năm 2023

gia lễ hội cũng ủng hộ tiền 
để Ban tổ chức lễ hội gây quỹ 
từ thiện.

Qua 3 ngày diễn ra (9.1 - 11.1), 
lễ hội Mai vàng An Nhơn lần 

thứ I,  năm 2023 
diễn ra nhiều hoạt 
động thú vị, như: 
Mô tô diễu hành 
chào đón lễ hội; 
các trò chơi dân 
gian (kéo co, đua 
xe đạp chậm, cờ 
người); hô hát bài 
chòi; triển lãm Mỹ 
thuật Bình Định 
lần thứ 2; trưng 
bày hoa kiểng và 
bonsai; trưng bày 
1 9 0  d á n g  m a i , 
thế mai đẹp nhân 
kỷ niệm 190 năm 

danh xưng An Nhơn; thi tay 
nghề khéo tạo dáng mai, 
trưng bày, giới thiệu sản 
phẩm làng nghề và sản phẩm 
OCOP…                      TRỌNG LỢI

Diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống 
tỉnh tích cực tập luyện các kịch mục để chuẩn 
bị phục vụ nhân dân dịp Tết.     Ảnh: ĐOAN NGỌC

(BĐ) - Ông Văn Bá Dũng, 
Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật 
truyền thống tỉnh, cho biết, đơn 
vị đã chỉ đạo Đoàn tuồng Đào 
Tấn và Đoàn ca kịch bài chòi Bình 
Định tập luyện, chuẩn bị nhiều 
kịch mục để biểu diễn tại các sự 
kiện do tỉnh tổ chức, cũng như 
phục vụ nhân dân dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023.

Đoàn ca kịch bài chòi Bình 
Định đã diễn vở Cô thần phục vụ 
công chúng tại Lễ hội mai vàng An 
Nhơn vào tối 10.1 tại TX An Nhơn 
và sắp tới sẽ biểu diễn vở này vào 
tối 16.1 tại huyện Tây Sơn nhân 
sự kiện khánh thành Đền thờ Võ 
Văn Dũng. 

Tiếp đó, tại sự kiện Lễ hội kỷ 
niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc 
Hồi - Đống Đa (1789 - 2023) diễn 
ra tại huyện Tây Sơn, Đoàn ca kịch 
bài chòi Bình Định và Đoàn tuồng 
Đào Tấn sẽ lần lượt biểu diễn phục 
vụ nhân dân, du khách tại Quảng 
trường khu C (đối diện cổng Bảo 
tàng Quang Trung) vào tối mùng 
4 - 5 Tết, với hai vở diễn, gồm: Vở 
ca kịch bài chòi Nửa đời hương phấn 
và vở tuồng Nỗi oan tình.

“Sau tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023 đến hết tháng 3.2023, 
hai đoàn nghệ thuật của Nhà hát 
Nghệ thuật truyền thống tỉnh cũng 
sẽ lưu diễn tại nhiều địa phương 
trong tỉnh, như: Quy Nhơn, Tuy 
Phước, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, 
Hoài Nhơn… Do đó, các diễn viên, 
nhạc công của Nhà hát đang tích 
cực tập luyện nhiều vở diễn mới, 
vở phục hồi nâng cao, trên nhiều 
mảng đề tài khác nhau từ tâm lý 
xã hội đến lịch sử, văn hóa… để 
biểu diễn phục vụ công chúng”, 
ông Văn Bá Dũng, Giám đốc Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, 
chia sẻ.                           ĐOAN NGỌC
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Bình Định

Theo Phó trưởng ban 
Thường trực Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Hồ Xuân Ánh, công tác 
tuyên truyền thực hiện Kết luận 
số 01-KL/TW thời gian qua luôn 
được các cấp ủy, chính quyền, 
ban, ngành, đoàn thể chú trọng. 
Riêng trong năm 2022, toàn tỉnh 
đã tổ chức 790 hội nghị triển 
khai chuyên đề học tập và làm 
theo Bác cho 77.200 lượt cán bộ, 
đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức 
đảng cũng đã triển khai lồng 
ghép trong các đợt sinh hoạt chi 
bộ, sinh hoạt chính trị hè, sinh 
hoạt hội, đoàn thể, khu dân cư 
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
hội viên, đoàn viên và các tầng 
lớp nhân dân. 

Nhờ công tác chỉ đạo, triển 
khai thực hiện đồng bộ, kịp 
thời, cùng sự kế thừa, phát 
huy những kết quả đạt được 
từ nhiều năm trước, chú trọng 
cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo 
vào thực tiễn của từng địa 
phương, cơ quan, đã góp phần 
tạo sự chuyển biến tích cực 
trong nhận thức và hành động 
của các cấp, các ngành, các địa 
phương, cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân về học 
và làm theo Bác. 

Đánh giá về kết quả sau 
gần 2 năm thực hiện Kết luận  
01-KL/TW tại Hội nghị triển 
khai công tác Tuyên giáo năm 
2023, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Lê Kim Toàn nhìn 
nhận: Các cấp ủy, địa phương, 
cơ quan, đơn vị đã chú trọng 

Tích cực nêu gương học và làm theo Bác
Sau gần 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn 
tỉnh đã ghi nhận những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong học tập và làm theo Bác năm 2022.                                                                                                                                               Ảnh: N.HÂN

gắn chặt chẽ giữa việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Chú 
trọng thực hiện trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, 
đoàn viên, hội viên trong học 
và làm theo Bác. Đồng thời, 
quan tâm đổi mới công tác 
tuyên truyền, nhân rộng các mô 
hình, điển hình, cách làm hay, 
hiệu quả, thiết thực về học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Bác Hồ gắn với 
thường xuyên kiểm tra, giám 
sát, đôn đốc thực hiện.

Trên địa bàn tỉnh đã xuất 
hiện ngày càng nhiều mô hình 
hay, gương điển hình xuất sắc 
tiêu biểu. Năm 2022, nhiều tập 
thể, cá nhân được Thủ tướng 
Chính phủ, Ban Tuyên giáo 
Trung ương ghi nhận, biểu 
dương, tặng bằng khen. Trong 

đó, Đảng bộ TX Hoài Nhơn, 
bác sĩ Lê Ngọc Thường (Bệnh 
viện Y học cổ truyền và Phục 
hồi chức năng tỉnh, Chủ nhiệm 
CLB 25 thuộc Hội CTĐ tỉnh) và 
bà Trần Thị Lệ, hội viên nông 
dân thôn Lương Lộc (xã Phước 
Hưng, huyện Tuy Phước) được 
Thủ tướng Chính phủ tặng 
bằng khen. Đảng bộ BĐBP tỉnh, 
bác sĩ Trần Thanh Kiệt (Khoa 
Nội Tim mạch - Lão khoa thuộc 

BVĐK khu vực Bồng Sơn) và 
ông Đinh Văn Hùng, hội viên 
nông dân thôn M9 (xã Vĩnh 
Hòa, huyện Vĩnh Thạnh) 
được Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương tặng bằng khen. 
Đảng bộ BĐBP Bình Định 
còn vinh dự được Ban Tuyên 
giáo Trung ương lựa chọn là  
1 trong 3 tập thể tiêu biểu 
được tôn vinh trong Chương 
trình “Hồ Chí Minh - Hành 
trình khát vọng 2022”.

Phó Bí thư Thường trực Thị 
ủy Hoài Nhơn Lê Tự Hồng cho 
biết: Đảng bộ thị xã xác định 
việc học tập và làm theo Bác 
chính là nền tảng, cơ sở để địa 
phương khơi dậy khát vọng, 
đánh thức mọi tiềm năng, nội 
lực để xây dựng hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh, thúc 
đẩy phát triển KT-XH. Thị ủy 
Hoài Nhơn đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng 
đắn, hiệu quả việc thực hiện 
Kết luận số 01-KL/TW; phát 
huy vai trò của người đứng đầu 
các cấp và sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị.

Qua học tập và làm theo 
gương Bác, hầu hết cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân trên địa bàn Hoài Nhơn đã 
nêu cao ý thức tự giác, gương 
mẫu trong công tác và rèn luyện 
phẩm chất đạo đức, lối sống. 
Đến nay, thị xã đã có 51 tập thể, 
107 cá nhân điển hình trong học 
tập và làm theo Bác trên nhiều 
lĩnh vực: Phát triển kinh tế, lao 
động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật; 
văn hóa - xã hội; quốc phòng - 
an ninh; phòng, chống dịch 
Covid-19; xây dựng hệ thống 
chính trị...               NGUYỄN HÂN

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 
số 25-CT/TU ngày 28.11.2022 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX 
về phát huy vai trò, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác giám 
sát, phản biện xã hội của MTTQ 
Việt Nam, các tổ chức chính trị - 
xã hội trong tỉnh và việc MTTQ 
Việt Nam, các tổ chức chính trị - 
xã hội, nhân dân trong tỉnh tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố kịp thời thông tin 
về hoạt động của tổ chức đảng, 
chính quyền các cấp, nhất là việc 
xây dựng và tổ chức triển khai 
thực hiện chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, các chương trình, 
dự án có tác động, ảnh hưởng tới 
cuộc sống của người dân; về đạo 
đức, lối sống, trách nhiệm thực 
thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi, 
bổ sung các văn bản quy phạm 
pháp luật nhằm thể chế hóa đầy 
đủ các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về quyền, trách nhiệm 
tham gia giám sát, phản biện xã 

(BĐ) - Ngày 11.1, Văn phòng 
UBND tỉnh có công văn về việc 
phối hợp thực hiện các nhiệm 
vụ khắc phục tình trạng giải 
quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành 
chính (TTHC). 

Theo đó, trong tháng 12.2022, 
thông qua việc trích xuất dữ liệu 
trên Hệ thống VNPT-iGate (từ 
ngày 1.12 - 31.12.2022), toàn tỉnh 
đã tiếp nhận và giải quyết 40.846 
hồ sơ, trong đó giải quyết trễ 
hạn 68 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,17%), 
tăng 21 hồ sơ so với tháng 
11.2022. Văn phòng UBND tỉnh 
đã cung cấp danh sách các cá 
nhân giải quyết 68 hồ sơ TTHC 
trễ hạn này. 

Tính chung trong năm 2022, 
có 345 cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc 123 cơ quan, đơn vị 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ít 
nhất 1 lần giải quyết trễ hẹn hồ 
sơ TTHC. Đáng chú ý, đối với các 
địa phương cấp huyện, UBND 
TP Quy Nhơn có số lượng công 
chức, viên chức giải quyết trễ 
hạn hồ sơ nhiều nhất với 25 cá 
nhân, UBND TX Hoài Nhơn là 
đơn vị duy nhất chỉ có 1 cá nhân 
giải quyết trễ hạn hồ sơ.

Văn phòng UBND tỉnh đề 
nghị các cơ quan, đơn vị, địa 
phương thực hiện công khai 
danh sách các tổ chức, cá nhân 
giải quyết trễ hạn hồ sơ TTHC 
trong nội bộ và công khai trên 
cổng/trang thông tin điện tử của 
cơ quan, đơn vị. Tổ chức rà soát, 
đánh giá, rút kinh nghiệm và đề 
ra các giải pháp nhằm chấm dứt 
tình trạng cán bộ, công chức, 
viên chức giải quyết trễ hạn hồ 
sơ TTHC nhưng không có lý do 
chính đáng. Thực hiện nghiêm 
việc gửi thư xin lỗi người dân, 
DN; phải công khai thư xin lỗi 
và đính kèm thư xin lỗi trên hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC 
của tỉnh.

Trên cơ sở danh sách các 
tổ chức, cá nhân giải quyết trễ 
hạn hồ sơ TTHC năm 2022, thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 
phương thường xuyên cập nhật, 
theo dõi, quản lý, nhắc nhở, chỉ 
đạo việc khắc phục; kiên quyết 
không xếp loại mức độ “Hoàn 
thành tốt nhiệm vụ” đối với các 
trường hợp chậm chuyển biến, 
tiếp tục tái phạm nhiều lần trong 
năm 2023.                           H.NHÂN

345 cán bộ, công chức, viên chức 
ít nhất 1 lần giải quyết trễ hẹn 
hồ sơ TTHC

Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò 
giám sát của nhân dân

hội của MTTQ Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội trong tỉnh. 
Quy định rõ trách nhiệm của các 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi 
để phát huy vai trò giám sát của 
nhân dân (giám sát trực tiếp và 
giám sát thông qua MTTQ Việt 
Nam và các tổ chức chính trị - 
xã hội); trách nhiệm trả lời, giải 
quyết các ý kiến, kiến nghị sau 
giám sát; cơ chế để MTTQ Việt 
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 
tham gia hoạt động giám sát của 
các cơ quan dân cử; chế tài xử lý 
tổ chức, cá nhân không hợp tác, 
gây khó khăn, cản trở hoạt động 
giám sát, phản biện xã hội hoặc 
lợi dụng quyền giám sát, phản 
biện xã hội để gây tổn hại cho tổ 

chức, cá nhân. Quy định mức chi 
bảo đảm hoạt động giám sát, phản 
biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tổ chức thực 
hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin 
nhằm bảo đảm quyền tiếp cận 
thông tin của công dân; thực hiện 
nghiêm túc trách nhiệm tiếp công 
dân, tăng cường, công khai đối 
thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy 
ra vụ việc. Tập trung giải quyết 
kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh của công dân, 
nhất là những vụ việc phức tạp, 
tồn đọng, kéo dài, những vấn đề 
dư luận quan tâm, những bức 
xúc, nguyện vọng chính đáng của 
người dân.                              M.LÂM

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn 
mới nâng cao tại xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn.                                                         Ảnh: N.MUỘI  
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Năm 2022, Cục Hải quan 
Bình Định (HQBĐ) đã phát huy 
tối đa tiện ích của các hệ thống: 
Thông quan điện tử tự động và 
cơ chế một cửa quốc gia; giám 
sát hải quan tự động; hệ thống 
miễn, giảm, hoàn thuế, không 
thu thuế, xử lý tiền thuế nộp 
thừa điện tử. Bên cạnh đó, triển 
khai thực hiện ứng dụng (app) 
đo thời gian giải phóng hàng hóa 
xuất nhập khẩu (XNK); hệ thống 
quản lý hải quan tự động tại các 
cảng, kho bãi của Công ty CP 
Cảng Quy Nhơn và Công ty CP 
Tân cảng Miền Trung; hệ thống 
seal định vị điện tử ứng dụng 
công nghệ định vị GPS phục vụ 
công tác theo dõi, giám sát vị trí 
container, phương tiện vận tải. 

Cục HQBĐ còn chủ động kết 
nối, tư vấn, hướng dẫn cộng đồng 
DN áp dụng các ứng dụng nói 
trên để nắm bắt kịp thời các chính 
sách mới và thực hiện nhanh, đầy 
đủ, chính xác các thủ tục XNK; 
đồng thời chủ động quản lý, giám 
sát hàng hóa được thuận lợi, hiệu  
quả hơn. 

Việc tích cực tiếp cận và làm 
chủ công nghệ mới đã giúp 
ngành Hải quan xử lý nhanh, 
chính xác thủ tục, tờ khai hàng 
hóa XNK của DN, rút ngắn 
thời gian thông quan, tăng tính 
minh bạch trong quá trình làm 
thủ tục hải quan và thu nộp 
thuế. Các ứng dụng cũng cho 
phép DN thực hiện các thủ tục, 

Hải quan đẩy mạnh chuyển đổi số  
và hỗ trợ doanh nghiệp

Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đã và đang mang lại hiệu quả tích cực đối với ngành Hải quan và 
cộng đồng DN xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Cục Hải quan Bình Định trong 
năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Cục HQBĐ đối thoại, tư vấn, hướng dẫn các DN ứng dụng công nghệ thông tin trên lĩnh vực hải quan.                  Ảnh: TIẾN SỸ

hồ sơ XNK hàng hóa, kê khai 
thuế… trên thiết bị đầu cuối có 
kết nối internet mà không cần 
trực tiếp đến cơ quan Hải quan. 
Thông qua ứng dụng, DN cũng 
có thể giám sát được hàng hóa, 
thời gian ra vào của lô hàng từ 
hệ thống giám sát hải quan tự 
động, đồng thời tiếp nhận và xử 
lý nhanh, đúng quy định các vấn 
đề liên quan đến thuế XNK. 

Thường xuyên thực hiện các 
thủ tục XNK, ông Ngô Đình 
Minh, Giám đốc Công ty TNHH 
MTV Nhật Nam Hưng (Khu 
công nghiệp Long Mỹ, xã Phước 

Mỹ, TP Quy Nhơn), chuyên sản 
xuất đồ gỗ, sản phẩm nhựa giả 
mây, cho hay: Điều dễ nhận thấy 
khi áp dụng các ứng dụng của 
ngành Hải quan là hồ sơ, thủ tục 
XNK hàng hóa được giải quyết 
và thông quan nhanh, giúp DN 
đảm bảo hợp đồng đã ký kết. DN 
còn có thể nhận biết được thực 
trạng hàng hóa tại các cảng, kho 
bãi, từ đó chủ động điều tiết di 
chuyển hàng hóa XNK, tiết kiệm 
được các chi phí lưu kho, vận 
chuyển. Hơn nữa, dịch vụ nộp 
thuế hải quan 24/7 do ngành Hải 
quan triển khai cũng giúp việc 

thực hiện nghĩa vụ thuế XNK 
thuận lợi hơn trước rất nhiều. 
Điều này đã tạo môi trường kinh 
doanh minh bạch, lành mạnh, 
giúp DN nâng cao hiệu quả, 
năng lực cạnh tranh cho DN. 

Công ty TNHH MTV Nhật 
Nam Hưng chỉ là một trong hàng 
trăm DN hoạt động áp dụng hiệu 
quả và được hưởng lợi từ các 
ứng dụng của ngành Hải quan. 
Năm 2022, Cục HQBĐ đã tiếp 
nhận và xử lý nhanh hơn 44.000 
tờ khai XNK các loại sản phẩm 
hàng hóa của các DN trong tỉnh, 
tăng 3,8% so với năm trước; giải 

quyết 7,28 triệu tấn hàng hóa 
thông quan; thực hiện các thủ 
tục cho 1.217 lượt tàu biển xuất, 
nhập cảnh, quá cảnh, chuyển 
cảng. Nhờ ứng dụng tốt công 
nghệ thông tin, nên việc thực 
hiện các chính sách miễn, giảm 
thuế cho DN thuận lợi, hiệu quả; 
công tác thu nộp ngân sách và 
phòng chống gian lận thương 
mại trên lĩnh vực XNK đạt hiệu 
quả ngày càng cao.  

Xác định chuyển đổi số toàn 
diện là nhiệm vụ trọng tâm, tạo 
nền tảng xây dựng Hải quan 
thông minh, Cục HQBĐ đã ban 
hành kế hoạch chuyển đổi số 
đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030 và thành lập tổ triển 
khai chuyển đổi số tại đơn vị, 
triển khai kế hoạch hành động 
đẩy mạnh cải cách hành chính, 
hỗ trợ DN hoạt động XNK. Ông 
Nguyễn Trung Phong, Phó Cục 
trưởng Cục HQBĐ, cho biết: 
Chúng tôi đang nỗ lực đổi mới 
hoạt động nghiệp vụ hải quan 
theo hướng hải quan số, tự động 
hóa thực hiện các thủ tục hành 
chính trên cơ chế một cửa quốc 
gia, cơ chế một cửa ASEAN, đáp 
ứng toàn diện nhu cầu xử lý tự 
động tất cả các khâu nghiệp vụ 
hải quan; đồng thời đáp ứng nhu 
cầu khai thác thông tin, sử dụng 
thông tin của các cơ quan quản lý 
Nhà nước trên nhiều lĩnh vực và 
cộng đồng DN. Qua đó, tạo thuận 
lợi cho hoạt động thương mại, du 
lịch, dịch vụ vận tải và hoạt động 
XNK, đồng thời tạo môi trường 
sản xuất kinh doanh lành mạnh, 
góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh của tỉnh.      PHẠM TIẾN SỸ

(BĐ) - Cuối tháng 5.2022, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký 
Nghị định (NĐ) 31/2022/NĐ-CP về hỗ 
trợ lãi suất vốn vay 2% từ Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) Việt Nam đối với 
các khoản vay của DN, HTX, hộ kinh 
doanh. Ngay sau đó, NHNN Việt Nam 
cũng ban hành Thông tư 03/2022 hướng 
dẫn các ngân hàng thương mại (NHTM) 
thực hiện. Gói hỗ trợ lãi suất với quy mô 
lên đến 40.000 tỷ đồng được Chính phủ 
kỳ vọng sẽ giúp nhiều DN vượt qua khó 
khăn, khôi phục và phát triển sản xuất 
kinh doanh sau đại dịch Covid-19, nhưng 

hiện NĐ gần như chưa phát huy tác dụng. 
Theo NHNN Việt Nam - chi nhánh 

Bình Định, ở tỉnh Bình Định dư nợ 
cho vay được hỗ trợ lãi suất đến ngày 
30.11.2022 chỉ hơn 29 tỷ đồng, trong đó dư 
nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất tại Ngân 
hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh 
Bình Định là 24,603 tỷ đồng; Ngân hàng 
TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh 
Khu công nghiệp Phú Tài 2,31 tỷ đồng; 
Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh 
Quy Nhơn 1,425 tỷ đồng và Ngân hàng 
TMCP Á Châu - chi nhánh Bình Định 744 
 triệu đồng.                                            T. SỸ

(BĐ) - Năm 2022, Sở KH&ĐT đã thực 
hiện 3 cuộc thanh tra việc chấp hành 
chính sách, pháp luật trong công tác 
quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các dự 
án thuộc chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới do UBND 
xã Cát Thắng (Phù Cát); UBND xã Canh 
Vinh (Vân Canh); UBND xã Phước 
Thắng (Tuy Phước) làm chủ đầu tư. 

Ngoài ra, Sở KH&ĐT còn thực hiện 
3 cuộc thanh tra chuyên ngành trong 
lĩnh vực đấu thầu tại các dự án đầu 
tư xây dựng do UBND các huyện: Tây 
Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh làm chủ 

đầu tư và 1 cuộc thanh tra việc chấp 
hành chính sách, pháp luật trong công 
tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 
các công trình nhà làm việc ban CHQS 
cấp xã do UBND huyện An Lão làm 
chủ đầu tư. 

Qua công tác thanh tra, ngoài việc 
chấn chỉnh, phòng ngừa, hạn chế các 
sai phạm, phổ biến pháp luật trong lĩnh 
vực đấu thầu, quản lý đầu tư và xây 
dựng, Sở KH&ĐT đã xử lý sai phạm 
về kinh tế với tổng số tiền 172,194 triệu 
đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 102,505  
triệu đồng.                                                     T. SỸ

TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 31/2022 CỦA CHÍNH PHỦ: 

Mới chỉ có 4 ngân hàng thực hiện
(BĐ) - Theo ông Đặng Vĩnh Sơn, 

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) 
tỉnh, hiện đơn vị đã giải ngân 199,633 tỷ 
đồng vốn đầu tư công, đạt 100% kế hoạch 
vốn đã được tỉnh phân bổ. 

Đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn 
thành các công trình: Tuyến đường 
liên khu vực kết nối từ tuyến đường đi 
Nhơn Lý đến khu lõi đô thị; sửa chữa 
nâng cấp Khu tái định cư Cát Tiến (khu 
1) và khu tái định cư Nhơn Phước mở 
rộng về phía Bắc. Ban quản lý KKT tỉnh 
cũng đã hoàn thành công tác bàn giao 
cho chính quyền địa phương quản lý 

hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng 
các công trình: Tuyến đường trung tâm 
lõi đô thị thuộc Khu đô thị du lịch sinh 
thái Nhơn Hội; tuyến đường liên khu 
vực kết nối từ tuyến đường đi Nhơn Lý 
đến khu lõi đô thị; hệ thống điện chiếu 
sáng đoạn từ nút T12 đến nút T24, tuyến 
đường trục KKT Nhơn Hội; hệ thống 
điện chiếu sáng công trình sửa chữa, 
nâng cấp tuyến đường Nhơn Hội - Nhơn 
Hải (đoạn từ Khu du lịch Hải Giang đến 
nút giao với đường N1)… Khối lượng 
công trình hoàn thành được thanh quyết  
toán nhanh.                                   MINH HẢI

Ban quản lý KKT tỉnh giải ngân vốn đầu tư công  
đạt 100% kế hoạch  

(BĐ) - Ông Lê Hoàng Nghi, Giám 
đốc Sở Tài chính cho hay, năm 2022, Sở 
Tài chính đã trực tiếp thực hiện hoàn 
thành việc thẩm tra, phê duyệt quyết 
toán 188 công trình, với giá trị trên 4.446 
tỷ đồng và qua công tác thẩm tra, đã 
giảm, trừ các chi phí không đúng chế 
độ quy định, tiết kiệm chi cho ngân sách 
Nhà nước 9,293 tỷ đồng, tăng 51,7% so 
với năm 2021. 

Tuy nhiên, hiện ở cấp huyện và cấp 
xã vẫn chưa quyết tâm trong công tác 

nói trên. Cụ thể, hiện vẫn còn 308 công 
trình ở cấp huyện và cấp xã đã hoàn 
thành từ lâu nhưng chưa thẩm tra, phê 
duyệt quyết toán. Thời gian tới, Sở Tài 
chính sẽ tiếp tục chủ động rà soát tình 
hình thực hiện công tác thẩm tra, phê 
duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự 
án hoàn thành, tham mưu cho UBND 
tỉnh chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh, đi 
đến chấm dứt tình trạng chậm quyết 
toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. 

MINH HẰNG

Nhiều công trình hoàn thành từ lâu  
đang chờ thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Xử lý sai phạm về kinh tế với số tiền trên172 triệu đồng
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Bình Định

Ngày 12.1 tại Trụ sở Trung ương Đảng, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực chủ trì phiên họp 
thứ 23 của Ban Chỉ đạo. Đây là phiên họp 
đầu tiên trong năm 2023.

Theo báo cáo, trong năm 2022 đã kỷ 
luật 539 đảng viên do tham nhũng, cố ý 
làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương đã kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tăng 15 
trường hợp so với năm trước.

Cho thôi ủy viên Trung ương Đảng 
đối với 5 cán bộ, cho thôi chức vụ với 2 
phó thủ tướng, 3 thứ trưởng và tương 
đương, 1 chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp 
than - khoáng sản Việt Nam. Các địa 
phương cho từ chức, miễn nhiệm 3 chủ 
tịch HĐND, UBND sau khi bị kỷ luật.

Ngành thanh tra, kiểm toán tăng 
cường thanh tra, kiểm toán những lĩnh 
vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, 
những vấn đề nổi cộm, bức xúc; tập 
trung thanh tra, kiểm toán các chuyên 
đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. 

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến 
nghị xử lý tài chính, thu hồi 82.560 tỷ 
đồng và 883 ha đất; kiến nghị xử lý hành 
chính 3.530 tập thể và 8.619 cá nhân. 

Trong năm 2022, trên cả nước đã 
khởi tố mới 493 vụ/1.123 bị can về tội 
tham nhũng (tăng 163 vụ/328 bị can so 
với năm 2021). 

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện 
Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi 
tố mới 11 vụ/37 bị can, khởi tố bổ sung 
120 bị can trong 22 vụ án. Kết luận điều 
tra 21 vụ/285 bị can.

Ban hành cáo trạng truy tố 19 vụ/290 
bị can, xét xử sơ thẩm 16 vụ/244 bị cáo, 
xét xử phúc thẩm 12 vụ/81 bị cáo, xét xử 
kịp thời một số vụ án trọng điểm theo 
kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Điểm nổi bật là các cơ quan tiến hành 
tố tụng trung ương đã chủ động phát hiện, 

Ngày 11.1, ông Marc Knapper đã 
đến thăm nghĩa trang quốc gia Đường 
9 (tỉnh Quảng Trị) nhân chuyến công tác 
đầu tiên của ông trong vai trò là đại sứ 
Mỹ tại Việt Nam đến tỉnh này.

“Nhìn rất nhiều ngôi mộ ở đây, tôi 
có thể hiểu được nỗi đau của người thân 
của họ. Vì vậy, chúng tôi sẽ hợp tác chặt 
chẽ hơn nữa với Việt Nam để tìm kiếm 
và xác định danh tính những người 
hiện chưa xác định được thông tin”, đại 
sứ Mỹ tại Việt Nam Knapper cho biết 
sau khi đã dâng hương, đặt lẵng hoa 
tưởng niệm và viếng mộ các liệt sĩ tại  
nghĩa trang.

Ông Knapper là đại sứ Mỹ tại Việt 
Nam đầu tiên đến viếng nghĩa trang 
quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 
10.000 liệt sĩ, trong đó phần lớn là các 
liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Đại sứ Knapper có chuyến công tác 
đến Huế, Quảng Trị và Quảng Bình từ 
ngày 9 đến 12.1 để xem xét các hoạt 
động rà phá bom mìn và vật liệu chưa 
nổ tại ba tỉnh miền Trung cùng các hoạt 
động khác.                                 (Theo Tuổi Trẻ)

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo 
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp.                                                                  Ảnh: Lao Động

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất 
kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 9 vụ án, 2 vụ 
việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ 
đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo 
quy định của pháp luật.

Bổ sung vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối 
lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công 
tác” xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam 
và một số trung tâm đăng kiểm vào diện 
Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Bổ sung vụ án đăng kiểm vào diện  
Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo

quyết liệt đấu tranh, khởi tố mới nhiều 
vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, đặc biệt 
nghiêm trọng, rất phức tạp, dư luận xã 
hội rất quan tâm xảy ra trong những lĩnh 
vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín.

Các vụ có sự đan xen giữa khu vực 
nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, 
gây thiệt hại rất lớn về tài sản, ảnh 
hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế 
và tính mạng, sức khỏe của nhân dân 
trong lĩnh vực y tế, giáo dục, ngoại giao, 
chứng khoán, trái phiếu DN, đăng kiểm, 

buôn lậu...
Khởi tố nhiều bị can là cán bộ cấp 

cao, cả đương chức và nghỉ hưu, sĩ quan 
cấp tướng trong LLVT, trong đó có 17 
cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư quản lý. 

Đặc biệt là, đã khẩn trương kết luận 
điều tra, truy tố, đưa ra xét xử vụ án 
xảy ra tại Công ty AIC, BVĐK Đồng 
Nai ngay cả khi bị cáo đầu vụ và một 
số đồng phạm đã bỏ trốn, thể hiện sự 
nghiêm minh của pháp luật, được dư 
luận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên 
truyền, giáo dục về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm 
chính trong cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức và nhân dân. 

Tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 
12 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 12 vụ 
việc; truy tố 17 vụ án.

Xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc 
thẩm 3 vụ án, trong đó, tập trung đẩy 
nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, 
xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm theo 
kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

 (Theo Lao Động, Tuổi Trẻ)

Đại sứ Mỹ đầu tiên  
đến thăm nghĩa trang 
liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 
Trị (phải) và Đại sứ Mỹ Knapper tại nghĩa trang 
liệt sĩ Đường 9.            Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Theo thông cáo phát chiều 12.1, tại 
kỳ họp thứ 25 (ngày 10 - 12.1), Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương cảnh cáo Ban 
Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính 
phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục 
Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ CA.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị 
Ban Bí thư xem xét, kỷ luật ông Mai 
Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương 
Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ. Ông Mai Tiến Dũng, 64 tuổi, quê 
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Ủy viên 
Trung ương Đảng hai khóa liên tục  
XI và XII.

Ông từng làm Chủ tịch UBND, Bí thư 
Tỉnh ủy Hà Nam. Từ tháng 4.2016 đến 
4.2021, ông giữ cương vị Ủy viên Ban 
Cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ, sau đó về 
nghỉ chế độ.                             (Theo VnE)

Nguyên Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ 
Mai Tiến Dũng bị  
đề nghị kỷ luật

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ Mai Tiến Dũng.

Theo Bộ GTVT, sau khi các trung tâm 
đăng kiểm bị đình chỉ, Bộ GTVT đã chỉ 
đạo Cục Đăng kiểm tìm mọi giải pháp 
để bố trí nhân lực phục vụ nhu cầu kiểm 
định phương tiện cho người dân. 

Tuy nhiên, do có nhiều trung tâm 
đăng kiểm ở Hà Nội, TP HCM bị đình 
chỉ nên hoạt động này vẫn bị quá tải.

Ông Lại Thái Phong, Phó Phòng 
kiểm định Đăng kiểm (Cục Đăng kiểm 
Việt Nam) cho biết, sẽ xếp lại bản đồ các 
trạm đăng kiểm, trong đó có thông báo 
cụ thể trung tâm nào đang bị tạm dừng, 
trung tâm nào còn hoạt động để người 

Bộ GTVT chỉ đạo tìm mọi giải pháp 
phục vụ nhu cầu kiểm định

dân được biết và chủ động đi kiểm định 
phương tiện.

Cùng với đó, Cục Đăng kiểm cũng 
khuyến khích người dân Hà Nội,  
TP HCM lựa chọn khu vực các tỉnh lân 
cận để dễ dàng thực hiện việc kiểm định.

Theo đại diện Cục CSGT (Bộ CA), 
Luật giao thông đường bộ quy định xe 
không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường sẽ không được phép lưu 
hành. Do vậy, người dân cần chủ động 
đi đăng kiểm trước khi xe hết hạn. Bộ 
GTVT cần có phương án giải quyết cấp 
bách, có lộ trình ứng phó để giải quyết 
nhu cầu của người dân hiện nay.

(Theo Vietnamnet)

Chủ phương tiện ở TP HCM, Hà Nội đang gặp khó 
khăn trong việc đi đăng kiểm xe.

Tạp chí  du l ịch nổi  t iếng 
Travel+Leisure gọi tên Việt Nam là điểm 
đến ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á 
năm 2023.

Đặc biệt, Việt Nam càng trở nên thu 
hút với nhiều kỳ quan thiên nhiên, lịch 
sử văn hóa phong phú và nền ẩm thực 
tuyệt vời. Tạp chí Travel+Leisure đánh 
giá Việt Nam là điểm đến có nền ẩm 
thực hấp dẫn nhất khu vực.

Cụ thể, trang này nhận định: “Nếu 

có một nền văn hóa ẩm thực nào sở hữu 
những món ăn thơm ngon đậm đà thì 
chắc chắn là ẩm thực Việt Nam. Đất 
nước này được biết đến với cảnh quan 
tuyệt đẹp và ẩm thực phong phú. Bất kỳ 
nơi nào bạn đến đều sẽ bắt gặp những 
món ngon địa phương, vùng miền khiến 
bạn say mê, đắm chìm trong những trải 
nghiệm mới thú vị ở đây”.

Ẩm thực Việt Nam với nhiều món 
ăn ngon đã nhiều lần được ngợi ca trên 

thị trường quốc tế. Rất nhiều món ăn 
đường phố, ẩm thực vùng miền của Việt 
Nam rất nổi tiếng và được bạn bè quốc 
tế yêu thích như phở, bánh mì, bánh 
cuốn, cà phê... 

Travel+Leisure gợi ý du khách nên 
ghé thăm những điểm đến như Hà Nội, 
Đà Nẵng, TP HCM... để vừa du lịch, trải 
nghiệm, vừa khám phá trọn vẹn ẩm thực 
Việt Nam qua các vùng miền.

(Theo VOV)

Việt Nam là điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á 2023
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1. Trạm trưởng Trạm y tế: 1 người.
- Mô tả công việc: 
+ Công tác khám chữa bệnh thông thường cho người lao động, sơ cứu, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

phương tiện cơ giới.
+ Nhận kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hằng ngày, tuần, tháng; Thực 

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

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

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

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

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

CMND/CCCD, sổ hộ khẩu.
+ Giấy khám sức khỏe có xác nhận cơ quan y tế có thẩm quyền thời 

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

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 13.1.2023

  
 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa 
rào nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không 

mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào vài 

nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4. Sóng cao 0,5 - 1,5 m. 

   (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

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. Sau 7 ngày ra thông báo, 
phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng gốc trên không còn giá trị.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH
THÔNG BÁO

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

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

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 1.1.2023 đến 28.2.2023.
- Số lượng căn hộ: 674 căn, diện tích từ 54,44 m2 đến 70 m2.
- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng kinh doanh công ty - Số 363 Tây 

Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giờ, ngày làm việc: Giờ hành chính, tất cả các ngày trong tuần.
- Điện thoại: 02563 847 999.
- Hướng dẫn và tư vấn hồ sơ đăng ký: Tại văn phòng kinh doanh Công ty.
Vậy Công ty kính thông báo để mọi người dân, đủ điều kiện và có nhu 

cầu mua được biết và liên hệ nhận hồ sơ và đăng ký mua, thuê mua theo 
quy định. Sau thời gian trên, Công ty sẽ tổng hợp tổ chức kiểm tra xét duyệt 
hồ sơ theo quy định.
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 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; Tặng chữ thư pháp đầu Xuân 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 KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN
Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 03/2023 từ ngày 17.1.2023 đến ngày 23.1.2023

THỨ BA, NGÀY 17.1.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-10h45: Các TBA 

An Dương Vương 2, DC Bãi Xép. 7h45-10h15: TBA Phân khu 4 - T1.1. 

11h-12h30: Các khách hàng thuộc TBA Bảo Thắng - KCN Phú Tài.  

H. Vân Canh: 7h30-14h: Khu phố Hiệp Hà - TT Vân Canh. 8h-17h30: 
Nhà máy chế biến mì Nguyên Liêm - xã Canh Thuận. TX An Nhơn: 
7h-11h: Khu vực Tam Hòa - xã Nhơn Phong. 7h30-9h10: TBA Công ty 

Phú Sơn. 9h30-11h: TBA Lumex VN. H. Phù Cát: 11h15-13h15: TBA 

Hoàng Gia. 7h15-11h45: TBA Hưng Mỹ 5. 7h-9h15: TBA Đá Hoàng 

Việt. 9h30-11h15: TBA Thành Luân 3. 14h-15h15: TBA Ngãi An 4. 

15h30-16h45: TBA UBND Cát Khánh. H. Phù Mỹ: 7h30-9h30: TBA 

Xuân Thạnh 3. 13h30-14h30: TBA Chánh Trạch 1. 7h30-15h: Các TBA 

Chiếu sáng Mỹ Thành 1, 2, 3 - xã Mỹ Thành. TX Hoài Nhơn: 7h-12h: 
Khu phố An Dưỡng 1, 2; Giao Hội 1, Đệ Đức 3 - phường Hoài Tân.  

7h-9h: Khu phố Tân Thành 2 - phường Tam Quan Bắc. H. Tây Sơn: 
7h15-12h45: Thôn Bình Nghi 4 - xã Bình Nghi. 7h45-9h15: TBA 

Giang Đạt Thành. 9h45-11h15: TBA UBND Tây Giang. 13h30-15h: 
TBA Hải Cảnh. 15h15-16h45: TBA Bê tông Hiếu Ngọc. 8h-13h30: 
Cụm Công nghiệp Gò Cầy - xã Bình Thành.

THỨ TƯ, NGÀY 18.1.2023: H. Phù Cát: 8h-9h30: TBA Thành Châu.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử 

dụng điện trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công 

việc phù hợp. Đối với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của 

lưới điện thì Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa 

nhanh chóng. Trung tâm CSKH: 19001909. Ngoài ra Quý khách hàng 

có thể xem thông báo kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện tại địa chỉ 

https: //pcbinhdinh.cpc.vn

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn; ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Tài sản thi hành án: 
* Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99160-TS; Công dụng: Khai thác 

thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hải Phòng; Mẫu thiết kế: TK26-
16/V-01-08; Cơ quan thiết kế: Công ty TNHH Thiết kế tàu thủy Bình 
Minh; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 29,10; Ltk,m: 26,05; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,00; Btk,m: 6,74; 
- Chiều cao mạn D,m: 3,40; Chiều chìm d,m: 2,60; Mạn khô f,m: 0,80; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 145,23; Sức chở tối đa, tấn: 142,7;
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 10,00; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy
Công suất
(sức ngựa)

Nơi chế tạo

  1 DOOSAN 612488 880 Hàn Quốc

MP1 DOOSAN 652877 280 Hàn Quốc

MP2 HYUNDAI GJ629124 84 Hàn Quốc

* Trang bị hàng hải: 1 máy định vị GPS HD-50C, 1 la bàn lái; Trang bị 
cứu sinh: 2 phao bè; 10 áo phao; Trang bị cứu hỏa: 3 bình CO2, 1 máy 
bơm nước; Trang bị cứu đắm: 1 bơm hút; Ngư lưới cụ: Bộ lưới chụp, 
cẩu, tăng gông, trụ chụp. 

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng Đề Gi; Địa chỉ: Thôn An Quang 
Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.  

Giá khởi điểm của tài sản: 1.279.409.424 đồng (Nộp khoản tiền 
đặt trước 250.000.000 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 huyện Phù Cát 
Địa chỉ: Đường Quang Trung nối dài phía Bắc, thôn Phú Kim, xã Cát 

Trinh, huyện Phù Cát, 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 đang neo đậu tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 15 giờ 30 phút ngày 6.2.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.  

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

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

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

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

Triển lãm ảnh về thành tựu hợp tác 
song phương Việt Nam - Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham quan triển lãm.   Ảnh: TTXVN

Sáng 12.1 tại Trung tâm Hội nghị 
quốc gia thủ đô Vientiane (Lào), Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone 
cùng đoàn đại biểu cấp cao của chính 
phủ hai nước đã tham quan triển lãm 
ảnh về thành tựu hợp tác song phương 
Việt Nam - Lào.

Đây là sự kiện do Thông tấn xã Việt 
Nam tổ chức bên lề kỳ họp lần thứ 45  
Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam và 
Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào.

Triển lãm trưng bày các bức ảnh về 
quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - 
Lào trong những năm qua, tập trung 
vào lĩnh vực kinh tế như tài chính-
ngân hàng, năng lượng, viễn thông, 
nông - lâm nghiệp giữa hai nước... 
Trong đó có rất nhiều dự án nổi bật, 
do các DN Việt Nam đầu tư trên khắp 
nước Lào, đặc biệt là các dự án tại 
vùng sâu vùng xa, còn nhiều khó khăn 
của nước bạn.

Đây là những dự án không chỉ có 
nhiều đóng góp tích cực cho sự phát 
triển KT-XH của địa phương nói riêng, 
của nước Lào nói chung, mà còn góp 

WHO cảnh báo 
về biến thể phụ 
XBB.1.5

Ngày 11.1, Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) cho biết dòng phụ XBB.1.5 của 
biến thể Omicron có thể gây ra nhiều 
ca lây nhiễm hơn.

Sau cuộc họp kỹ thuật ngày 5.1, 
WHO nêu rõ: “Dựa trên các đặc điểm di 
truyền và ước tính tốc độ tăng trưởng 
ban đầu, XBB.1.5 có thể góp phần làm 
tăng tỷ lệ mắc bệnh”.

Tuy nhiên, WHO nói rằng đánh giá 
này chỉ có “độ tin cậy thấp” vì dữ liệu 
thu thập được chủ yếu đến từ Mỹ.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và 
phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm 
10.1 cảnh báo biến thể phụ XBB.1.5 
đang lây lan nhanh chóng ở nước này. 
Dữ liệu của CDC Mỹ cho thấy XBB.1.5 
là nguyên nhân gây ra 27,6% tổng số ca 
mắc mới Covid-19 ghi nhận trong tuần 
kết thúc vào ngày 7.1 vừa qua, tăng từ 
mức 18,3% của một tuần trước đó và 
mức 11,5% cách đó 2 tuần.

Cùng ngày, WHO nhắc lại việc 
Trung Quốc cần chia sẻ thêm dữ liệu 
về đợt bùng phát dịch Covi-19 tại 
nước này.

Trong khi đó, theo nhận định của 
các nhà nghiên cứu, XBB.1.5 là họ hàng 
của biến thể Omicron XBB và là biến 
thể tái tổ hợp của các biến thể phụ 
Omicron BA.2.10.1 và BA.2.75. XBB 
là nguyên nhân gây ra làn sóng các ca 
mắc mới tại Singapore vào mùa Thu 
năm 2022. XBB cũng “cạnh tranh” với 
một loạt các biến thể đang lưu hành 
khác và bắt đầu phổ biến tại Mỹ. Tuy 
nhiên, các nhà khoa học vẫn theo dõi 
chặt chẽ XBB và các dòng phụ. Các 
nhà khoa học cũng cho rằng giống 
như XBB.1, XBB.1.5 có thể né tránh 
miễn dịch tạo ra sau khi nhiễm vi rút 
SARS-CoV-2 hay sau khi tiêm vắc xin 
ngừa Covid-19 liều cơ bản. Mặc dù 
XBB.1.5 có khả năng gây ra số ca mắc 
nhiều hơn nhưng hiện chưa rõ mức 
độ nghiêm trọng của biến thể phụ này  
ra sao.            (Theo Vietnam+)

Indonesia sẵn sàng điều 1.000 cảnh sát đặc nhiệm 
tới Papua đối phó bạo loạn

Cảnh sát quốc gia Indonesia cho 
biết đã huy động và sẵn sàng triển 
khai khoảng 1.000 cảnh sát thuộc lực 
lượng đặc nhiệm cơ động (BRIMOB) 
tới Papua để ngăn ngừa các vụ bạo 
loạn tại tỉnh tự trị vốn có tập quán 
khác với phần còn lại của Indonesia.

Những ngày qua, các vụ biểu tình 
bạo loạn đã bùng phát ở một số khu 
vực tại Papua. Nguyên nhân là một số 
đối tượng ủng hộ Thống đốc Papua, 

ông Lukas Enembe, trở nên giận dữ 
sau khi nhân vật này bị Ủy ban chống 
tham nhũng (KPK) của Indonesia bắt 
giữ với cáo buộc nhận hối lộ 1 tỷ 
rupiah (hơn 64.000 USD) từ một công 
ty xây dựng.

Hôm 11.1, cảnh sát Papua xác nhận 
1 người biểu tình đã bị bắn chết và 
19 người khác bị cảnh sát bắt giữ, 
thẩm vấn.     

(Theo VOV.VN)

Ít nhất 20 người tử vong trong vụ nổ bên ngoài 
Bộ Ngoại giao Afghanistan

Giới chức ở Afghanistan thông báo 
rằng ít nhất 20 người được cho là đã 
thiệt mạng và một số người bị thương 
trong một vụ đánh bom liều chết ngày 
11.1, bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao 
ở thủ đô Kabul.

Vụ nổ xảy ra 3 ngày sau khi ít nhất 
10 người thiệt mạng trong vụ nổ làm 

rung chuyển sân bay quân sự ở thủ 
đô Kabul.

Một  quan  chức  Bộ  Thông  t in 
của Afghanistan cho biết  “kẻ đánh 
bom đã lên kế hoạch xâm nhập trụ 
sở  Bộ  Ngoạ i  g iao  nhưng  không 
thành công”.

Người phát ngôn sở cảnh sát 

Kabul, ông Khalid Zadran Kabul cho 
biết các đội an ninh đã được triển 
khai tới hiện trường vụ tấn công. Vụ 
nổ được cho là xảy ra khi một phái 
đoàn Trung Quốc đang gặp mặt các 
quan chức Bộ Ngoại giao của chính 
quyền Taliban.           

(Theo Báo Tin Tức)

TIN VẮN
 Thượng viện Séc đã thông qua 

một sửa đổi luật có tên Lex Ukraine, 
trong đó cho phép những người tị nạn 
từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo 
vệ tạm thời của họ tại Séc thêm 1 năm 
cho đến cuối tháng 3.2024.

 Hàn Quốc và Mỹ lên kế hoạch 
tập trận hạt nhân ngay trong tháng 
2.2023 nhằm đối phó với các mối đe 
dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên.

 Cảnh sát Mali ngày 11.1 cho biết 
ít nhất 12 binh sĩ đã thiệt mạng và 30 
người bị thương trong các cuộc đụng 
độ với các phần tử thánh chiến ở miền 
Trung nước này.

 Giới chức Nhật Bản cho biết 
sáng 12.1, khoảng 15 người đã được 
đưa tới bệnh viện sau vụ tai nạn đâm xe 
liên hoàn gần lối ra của một đường cao 
tốc ở tỉnh Nara, miền Tây nước này.

 Các nhà chức trách Ai Cập đã ra 
lệnh bắt giữ 3 đối tượng âm mưu đánh 
cắp một bức tượng pharaoh cổ nặng  
10 tấn thuộc một khu vực khảo cổ nằm 
ở tỉnh Aswan.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

Mỹ - Nhật cam kết hợp tác phòng vệ không gian

Các Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng Mỹ và 
Nhật Bản trong cuộc họp báo ngày 11.1 ở thủ đô 
Washington.                           Ảnh: AFP

Kết thúc cuộc đối thoại an ninh 2+2 
giữa hai nước ở Washington ngày 11.1, 
Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và Bộ 
trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada 
của Nhật Bản cùng những người đồng 
cấp Mỹ Antony Blinken và Lloyd Austin 
đã nhất trí tối ưu hóa liên minh Nhật - 
Mỹ nhằm đối phó với các thách thức an 
ninh nghiêm trọng mà hai nước đang 
phải đối mặt.

Các bộ trưởng ngoại giao và quốc 

phòng của hai nước đã nhất trí có thể sẽ 
kích hoạt Điều 5 của Hiệp ước An ninh 
Nhật - Mỹ, điều khoản phòng thủ chung 
của hiệp ước trong trường hợp có các cuộc 
tấn công tới, từ hoặc trong không gian.

Trong khuôn khổ cuộc đối thoại, các 
bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai 
nước cũng nhất trí việc triển khai một đơn 
vị thủy quân lục chiến cơ động mới của 
Mỹ tại đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản.

(Theo VnExpress.net)

phần tạo nhiều công ăn việc làm, giúp 
nâng cao thu nhập và thay đổi toàn 
diện thói quen canh tác của người dân, 
được lãnh đạo các cấp của Lào đánh 

giá cao, người dân Lào rất ủng hộ, 
nổi bật là các dự án như Thủy điện 
Xekaman 1, Dự án Nông trường cao 
su tại tỉnh Attapeu…       (Theo TTXVN)

Cảnh sát đặc nhiệm BRIMOB sẵn sàng triển khai 
tới Papua.                   Ảnh: Tempo


