


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (thứ ba từ phải sang) và đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ (thứ tư từ trái sang) trao quà tết cho các hộ cận nghèo ở thôn K2,  
xã Vĩnh Sơn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ảnh: H.THU

(BĐ) - Nhân dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, ngày 17.1, 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp 
tục đi thăm, chúc Tết các địa 
phương, đơn vị và gia đình 
chính sách trên địa bàn tỉnh.
l Đồng chí Lê Kim Toàn - 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đi 
thăm, chúc Tết tại huyện Vĩnh 
Thạnh. Cùng đi có đồng chí 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đến thăm Huyện ủy Vĩnh 
Thạnh, đồng chí Lê Kim Toàn 
ghi nhận những nỗ lực để đạt 
được nhiều kết quả của Đảng 
bộ, chính quyền, nhân dân 
huyện Vĩnh Thạnh trong năm 
2022. Trong đó, về phát triển 
kinh tế, tổng giá trị sản phẩm 
của huyện tăng 10,14 % so với 
cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt 
139% so với kế hoạch. Việc giảm 
tỷ lệ hộ nghèo ở huyện có nhiều 
chuyển biến tích cực. Công tác 
xây dựng hệ thống chính trị tiếp 
tục được phát huy, Vĩnh Thạnh 
là huyện miền núi nhưng có tỷ 
lệ kết nạp đảng viên mới so với 
tổng số đảng viên cao hơn tỷ 
lệ bình quân của toàn Đảng bộ 
tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, đồng chí Lê Kim Toàn 
chúc Đảng bộ, chính quyền, 
nhân dân huyện Vĩnh Thạnh 
năm mới nhiều niềm vui, thắng 
lợi mới; tiếp tục phát huy truyền 
thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua 
khó khăn, xây dựng và phát triển 
huyện vững chắc. Trong đó, tập 
trung triển khai có hiệu quả đề 
án phát triển KT-XH huyện miền 
núi; tạo ra tư duy mới, tập quán 
sản xuất mới hiệu quả hơn trong 
đồng bào dân tộc thiểu số, góp 
phần giúp người dân ngày càng 
nâng cao hơn đời sống.

Đến chúc Tết tại xã Vĩnh 
Sơn (Vĩnh Thạnh), Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi 
tình hình phát triển KT-XH, đời 
sống người dân địa phương; 
biểu dương bà con đồng bào 
Bana xã Vĩnh Sơn luôn đoàn 
kết, giữ gìn bản sắc văn hóa 
truyền thống, trật tự an toàn 
xã hội địa phương, từng bước 
xây dựng đời sống mới. Cùng 
với việc tặng quà cho 34 hộ cận 
nghèo ở thôn K2 (xã Vĩnh Sơn), 
đồng chí Lê Kim Toàn cũng 
đem đến niềm vui chung cho 

              Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc  Tết    tại các địa phương,  
                   đơn vị và gia đình   chính sách

Đảng bộ, chính quyền, người 
dân Vĩnh Sơn, khi cho biết sắp 
tới tỉnh sẽ đầu tư kinh phí sửa 
chữa lại con đường cũ từ thị trấn 
Vĩnh Thạnh lên xã Vĩnh Sơn sau 
nhiều năm sử dụng đã xuống 
cấp nặng, qua đó tạo thêm điều 
kiện giao thông thuận lợi, góp 
phần quan trọng phát triển KT-
XH địa phương.
l Đồng chí Phạm Anh Tuấn - 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết 
các đơn vị trực Tết, gồm: Công 
ty CP Môi trường Bình Định, 
Công ty CP Công viên cây xanh 
và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, 
Đài PT-TH Bình Định.

Thăm Công ty CP Môi trường 
Bình Định và Công ty CP Công 
viên cây xanh và chiếu sáng đô 
thị Quy Nhơn, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, 
đánh giá cao tinh thần lao động 
của cán bộ, người lao động hoàn 
thành tốt nhiệm vụ giữ gìn vệ 
sinh môi trường; chăm sóc công 
viên cây xanh, chiếu sáng đô thị; 
góp phần giữ cảnh quan đô thị 
sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chia sẻ với những khó 
khăn, vất vả của công nhân môi 
trường, đô thị, Chủ tịch tỉnh đề 
nghị cán bộ, người lao động các 
đơn vị tiếp tục nỗ lực thực hiện 
tốt nhiệm vụ, nhất là việc đảm 
bảo vệ sinh, tập trung chỉnh 
trang đô thị sáng - xanh - sạch - 
đẹp, phục vụ nhân dân và du 
khách đón Tết vui xuân. Đồng 
chí chúc tập thể lãnh đạo, nhân 
viên, người lao động mạnh khỏe, 
cùng gia đình đón Tết an lành và 
hạnh phúc; chúc người lao động 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ ba từ trái sang) thăm, chúc Tết Báo 
Bình Định.                                                                                                                              Ảnh: TIẾN SỸ

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bìa phải) tặng quà mẹ Việt Nam anh 
hùng Nguyễn Thị Xuân (khu phố An Lộc 2, phường Hoài Thanh, TX Hoài Nhơn).    

Ảnh: NGỌC TÚ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ ba từ trái sang) thăm, chúc Tết tập thể lãnh đạo, nhân viên, người lao động 
Công ty CP Môi trường Bình Định.                                                     Ảnh: THU HIỀN

yêu ngành, yêu nghề, tâm huyết, 
để góp phần giúp tỉnh giữ gìn 
vệ sinh môi trường, chỉnh trang 
đô thị sạch, đẹp. Đồng thời nhấn 
mạnh lãnh đạo các đơn vị quan 
tâm thực hiện tốt các chính sách, 
bảo đảm chế độ phúc lợi, an 
sinh, đời sống vật chất và tinh 
thần của người lao động, nhất 
là những người trực tiếp phục 
vụ xuyên Tết.

Đến thăm và chúc tết cán 
bộ, nhân viên, phóng viên Đài  
PT-TH Bình Định, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi 
nhận và đánh giá cao sự cố gắng, 
nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân 
viên đài trong năm vừa qua, 
đồng thời yêu cầu trong năm 
2023, Đài PT-TH Bình Định chủ 
động chuyển đổi theo hình thức 
tự chủ, tiếp tục nâng cao chất 
lượng tuyên truyền. Đài cũng 
tập trung phản ánh những vấn 
đề tiêu cực trên tinh thần xây 
dựng để cung cấp thêm thông 
tin cho các cấp chính quyền kịp 
thời điều chỉnh; có thêm nhiều 

an khang, thịnh vượng. 
Đến thăm Hội Nhà báo Việt 

Nam tỉnh, Báo Bình Định và 
Đài PT-TH Bình Định, đồng 
chí Lâm Hải Giang ghi nhận, 
đánh giá cao vai trò quan trọng 
của công tác thông tin, tuyên 
truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh 
Bình Định trong thời gian qua, 
góp phần tích cực cho sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức 
triển khai thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, phát triển KT-XH. Biểu 
dương tinh thần lao động sáng 
tạo của các cơ quan báo chí, đồng 
chí Lâm Hải Giang bày tỏ mong 
muốn trong năm 2023, các đơn 
vị tiếp tục nâng cao chất lượng 
nội dung và hình thức thông 
tin, thực hiện công tác tuyên 
truyền sâu rộng hơn, hiệu quả 
hơn, chung sức, đồng hành 
cùng cấp ủy, chính quyền và 
nhân dân Bình Định thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
tỉnh, đưa Bình Định phát triển 
nhanh, toàn diện, bền vững.

Ngày 17.1, một số đảng bộ 
địa phương trong tỉnh tổ chức 
lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 
3.2.
l  Thị ủy Hoài Nhơn trao 

tặng Huy hiệu 50 năm, 55 năm, 
60 năm, 75 năm tuổi Đảng cho 
28 đảng viên trong Đảng bộ thị 
xã. Trong đó có 3 đảng viên 
nhận Huy hiệu 70 năm tuổi 
Đảng, 2 đảng viên nhận Huy 
hiệu 60 năm tuổi Đảng, 15 đảng 
viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi 
đảng và 8 đảng viên nhận Huy 
hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đồng 
thời, truy tặng Huy hiệu 50 và 
60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng 
viên. Đợt này, đảng bộ các xã, 
phường cũng tổ chức trao tặng 
Huy hiệu Đảng 30, 40, 45 năm 
cho 39 đảng viên.
l Ban Thường vụ Huyện ủy 

Phù Mỹ tổ chức Lễ trao tặng 
Huy hiệu Đảng đợt 3.2 cho 27 
đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng 

trở lên thuộc Đảng bộ huyện. 
Trong đó, có 2 đảng viên nhận 
Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 
đảng viên nhận Huy hiệu 60 
năm tuổi Đảng, 16 đảng viên 
nhận Huy hiệu 55 năm tuổi 
Đảng và 8 đảng viên nhận Huy 
hiệu 50 năm tuổi Đảng.
l Ban Thường vụ Huyện ủy 

Tây Sơn tổ chức Lễ trao Huy 
hiệu Đảng đợt 3.2 cho 33 đảng 
viên. Trong đó, có 1 đảng viên 
nhận Huy hiệu 75 năm tuổi 
Đảng, 2 đảng viên nhận Huy 
hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng 
viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi 
Đảng, 4 đảng viên nhận Huy 
hiệu 55 năm tuổi Đảng, 11 đảng 
viên nhận Huy hiệu 50 năm 
tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận 
Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 
9 đảng viên nhận Huy hiệu 30 
năm tuổi Đảng.                                                                                                             

T.NGÂN - Q.HẢI - 
V.LỢI - T.TRỌNG

Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn  
trao Huy hiệu Đảng đợt 3.2

(BĐ) - Chiều 17.1, Ban ATGT 
tỉnh phối hợp Sở GTVT tỉnh và CA 
TP Quy Nhơn làm việc với Công 
ty CP Bến xe Bình Định về việc 
xây dựng kế hoạch phục vụ vận 
tải và phương án đảm bảo đáp 
ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải 
phát sinh tăng cao trong dịp tết 
Nguyên đán Quý Mão cũng như 
Lễ hội xuân 2023; các điều kiện an 
toàn vận tải; quy định về quản lý 
giá cước vận tải, thực hiện bình ổn 

giá; các quy định về kê khai, niêm 
yết giá…

Đoàn cũng tiến hành kiểm 
tra hành trình xuất bến của các 
phương tiện và yêu cầu Bến xe 
chủ động tuyên truyền lái xe, 
nhân viên phục vụ trên xe thực 
hiện đưa phương tiện vào bến 
đón, trả khách theo quy định. 
Chỉ đạo bộ phận theo dõi các 
điều kiện về ATGT tại đơn vị 
thường xuyên theo dõi, quản 

lý chặt chẽ hoạt động phương 
tiện, lái xe, kịp thời nhắc nhở, 
chấn chỉnh, xử lý các vi phạm 
theo quy định. Yêu cầu các chủ 
DN vận tải khách và các lái xe, 
phụ xe ký cam kết cạnh tranh 
lành mạnh, không làm mất 
ANTT, ATGT. 

Ban ATGT tỉnh cũng yêu cầu 
CA TP Quy Nhơn tăng cường 
công tác tuần tra xử lý các “xe 
dù”, thường xuyên đậu đỗ từ 

ngã năm Tây Sơn đến dưới chân 
dốc QL 1D, xe giả danh “xe chạy 
hợp đồng” tại khu vực gần Bến 
xe khách trung tâm Quy Nhơn 
và các vị trí khác. Đề nghị Công 
ty CP  bến xe Bình Định tiếp tục 
tuyên truyền, nhắc nhở nhằm 
nâng cao đạo đức nghề nghiệp 
cho đội ngũ lái xe và nhân viên 
phục vụ trên xe về thực hiện 
nghiêm quy định của pháp 
luật liên quan đến bảo đảm 

trật tự ATGT; kiểm tra chặt 
chẽ điều kiện sức khỏe của đội 
ngũ lái xe, chấp hành nghiêm 
quy định về phòng, chống 
cháy nổ và chống dịch. Đặc 
biệt, nghiêm cấm chở quá số 
ghế quy định, lái xe uống rượu 
bia, sử dụng các chất kích thích; 
thực hiện nghiêm quy định cấm 
vận chuyển pháo, chất nổ và các 
hàng hóa bị cấm khác… 

                                       K.ANH

Phải đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách phát sinh tăng cao trong dịp Tết

(BĐ) - Ngày 17.1, nhiều cơ 
quan, đơn vị tiếp tục trao quà 
tết cho công nhân, trẻ em, hộ 
dân khó khăn trên địa bàn tỉnh.
l LĐLĐ tỉnh tặng 86 suất 

quà (mỗi suất trị giá gần 1,3 
triệu đồng) cho công nhân, 
người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn của Công ty CP Giày 
Bình Định. LĐLĐ huyện Tây 
Sơn tổ chức Chương trình Tết 
sum vầy, Xuân gắn kết, trao 
tặng 110 suất quà cho đoàn viên 
công đoàn và người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn huyện. Trong đó, 81 suất 
quà cho đoàn viên, người lao 
động có hoàn cảnh khó khăn, 
mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; 
15 suất quà cho đoàn viên, 
người lao động bị bệnh hiểm 
nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu 
đồng; 14 suất quà, mỗi suất trị 
giá 250 - 300 nghìn đồng cho 
đoàn viên khó khăn.
l Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TX An Nhơn, TX 
Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ 
tặng quà tết cho trẻ em và hộ 
dân khó khăn. Tại TX An Nhơn 
trao tặng 35 suất quà, mỗi suất 
1,2 triệu đồng cho 35 trẻ em mồ 
côi, trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn, trẻ em trong các gia đình 
có người thân mất do Covid-19. 

Tại TX Hoài Nhơn trao 28 suất 
cho hộ dân và 2 suất quà cho trẻ 
mồ côi do dịch Covid-19, mỗi 
suất quà trị giá 1,2 triệu đồng. 
Tại huyện Phù Mỹ tổ chức trao 
tặng 40 suất quà tết cho các hộ 
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, mỗi suất trị giá 500 
nghìn đồng. 
l Hội Bảo trợ bệnh nhân 

nghèo tỉnh phối hợp với 
Trường Tiểu học Lê Lợi (TP 
Quy Nhơn) trao 35 suất quà 
tết cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn của nhà trường, mỗi 
suất gồm 300 nghìn đồng cùng 
sữa và bánh. 
l  Hiệp hội Du lịch Bình 

Định tổ chức đoàn đi thăm, 
tặng 100 suất quà cho các hộ 
gia đình khó khăn ở xã Canh 
Hiệp và xã Canh Thuận (mỗi 
xã 50 suất); trao 18 suất quà cho 
Hội Cựu tù chính trị cách mạng 
huyện Vân Canh. Tổng trị giá 
quà tặng là 59 triệu đồng.
l Hội đồng họ Lê TP Quy 

Nhơn tổ chức trao tặng 100 
suất quà (mỗi suất trị giá 
300 nghìn đồng/suất) cho 
các hộ nghèo, hộ cận nghèo 
thuộc nội, ngoại tộc họ Lê ở  
TP Quy Nhơn. 

L.DƯƠNG - T.TRỌNG - 
L.NGÂN - Á.NGUYỆT - T.CHI - 
N.NGA - H.QUÂN - N.NHUẬN

Trao quà tết cho công nhân,  
trẻ em, hộ dân khó khăn

Ngày 16.1, UBND tỉnh đã có Thông báo số 11/TB-UBND về 
việc treo Quốc kỳ và nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh được nghỉ từ thứ Sáu, 
ngày 20.1.2023 đến hết thứ Năm, ngày 26.1.2023 (tức từ ngày 
29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng 
Giêng năm Quý Mão).

Ngoài các công sở treo Quốc kỳ thường xuyên theo quy 
định, các cơ quan, tổ chức và gia đình trong tỉnh treo Quốc kỳ 
từ chiều 20.1.2023 đến hết ngày 26.1.2023.                                

Thông báo treo Quốc kỳ và 
nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Quý bạn đọc đang cầm trên tay số báo 
Tất niên Nhâm Dần (gộp 2 số báo ngày 18 
và 19.1.2023). Sau số báo này, báo in Bình 
Định tạm dừng xuất bản trong những 
ngày nghỉ tết Nguyên đán. Báo điện tử 
(baobinhdinh.vn) vẫn liên tục cập nhật 
thông tin thời sự và không khí  vui xuân, 
đón Tết trên khắp quê hương Bình Định.

Hẹn gặp lại quý bạn đọc ở số báo Tân 
niên Quý Mão (gộp 2 số báo ngày 27 và 
28.1.2023), xuất bản ngày 27.1.2023 (mùng 
6 tháng Giêng).

Kính chúc quý bạn đọc có một kỳ nghỉ 
Tết vui vẻ, an toàn, năm mới mạnh khỏe, 
hạnh phúc!

B.B.Đ

Cùng bạn đọc

tin, bài, phóng sự quảng bá vẻ 
đẹp đất và người Bình Định ra 
bạn bè trong nước và quốc tế. 
Trong lộ trình chuyển đổi số, 
Đài PT-TH Bình Định cần bắt 
nhịp nhanh, có những giải pháp 
đổi mới và phát triển, trong đó 
tập trung ưu tiên những cái mới 
và đột phá. 

Đồng chí gửi lời chúc Tết đến 
cán bộ, phóng viên, biên tập viên, 
kỹ thuật viên, phát thanh viên, 
nhân viên Đài PT-TH Bình Định 
năm mới sức khỏe, đoàn kết và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
l Đồng chí Lâm Hải Giang, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến 
thăm, chúc Tết các cơ sở y tế: 
Bệnh viện Phong - Da liễu Trung 
ương Quy Hòa, Viện Sốt rét - 
Ký sinh trùng - Côn trùng Quy 
Nhơn, Bệnh viện Chỉnh hình và 
Phục hồi chức năng Quy Nhơn, 
Trung tâm Chăm sóc và Điều 
dưỡng người có công; và các cơ 
quan báo chí của tỉnh: Hội Nhà 
báo tỉnh, Báo Bình Định, Đài PT-
TH Bình Định.

Đến thăm các cơ sở y tế, đồng 
chí Lâm Hải Giang vui mừng 
thông báo kết quả nổi bật trong 
phát triển KT-XH năm 2022 và 
đánh giá cao, ghi nhận sự đóng 
góp quan trọng của các đơn vị 
đối với sự phát triển chung của 
tỉnh. Đại diện các cơ sở y tế cho 
biết đã nỗ lực khắc phục khó 
khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao, đồng thời tích cực 
tham gia, hỗ trợ tỉnh trong công 
tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Hiện các đơn vị đang triển khai 
kế hoạch đầu tư nâng cấp cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, nâng cao 
năng lực chuyên môn, phục vụ 
cho công tác nghiên cứu, điều 
trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 
nhân dân.

Đồng chí Lâm Hải Giang đề 
nghị các cơ sở y tế tiếp tục phát 
huy vai trò, trách nhiệm của 
người thầy thuốc trong công 
tác bảo vệ sức khỏe cho nhân 
dân, chăm sóc và điều dưỡng 
tốt hơn cho người có công; bố 
trí đầy đủ lực lượng y, bác sĩ 
và các trang thiết bị cần thiết 
phục vụ công tác khám, chữa 
bệnh, chăm sóc người dân 
trước, trong và sau tết Nguyên 
đán. Với đặc thù của ngành, 
thời gian tới, các đơn vị tiếp 
tục duy trì thực hiện các chính 
sách thu hút và đào tạo nâng 
cao nhân lực ngành y, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Tỉnh luôn tạo điều kiện tốt nhất 
để các cơ sở y tế hoạt động hiệu 
quả. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, 
đồng chí Lâm Hải Giang chúc 
tập thể y, bác sĩ, người lao động 
tại các đơn vị dồi dào sức khỏe, 

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà 
báo tỉnh và các cơ quan báo chí 
cảm ơn sự quan tâm của lãnh 
đạo tỉnh; khẳng định tiếp tục 
phát huy vai trò là tiếng nói của 
Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân Bình Định; đẩy mạnh công 
tác chuyển đổi số, đa dạng hóa 
các hình thức thông tin, tuyên 
truyền, đảm bảo thông tin đầy 
đủ, chính xác, kịp thời, tin cậy 
và nhân văn.

Nhân dịp tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023, thay mặt lãnh 
đạo tỉnh, đồng chí Lâm Hải 
Giang chúc các nhà báo, biên 
tập viên, phóng viên và người 
lao động tại các cơ quan báo 
chí cùng gia đình đón năm mới 
an khang, hạnh phúc, năm mới 
thắng lợi mới.
l Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

Huỳnh Thúy Vân đến thăm, 
chúc Tết các đơn vị: Trung 
tâm Công tác xã hội và Bảo trợ 
xã hội tỉnh, Trung tâm Nuôi 
dưỡng người tâm thần Hoài 

Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy 
Nhơn, Công ty CP Cấp thoát 
nước Bình Định, Công ty CP 
Công viên cây xanh và Chiếu 
sáng đô thị Quy Nhơn, Công ty 
CP Môi trường Bình Định; các 
gia đình chính sách trên địa bàn 
TX Hoài Nhơn.

Tại các nơi đến thăm, thay 
mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 
đồng chí Huỳnh Thúy Vân ghi 
nhận và đánh giá cao kết quả mà 
các đơn vị đạt được trong năm 
2022, qua đó đảm bảo việc làm, 
thu nhập ổn định và hỗ trợ cán 
bộ, nhân viên, người lao động 
đón Tết.

Đồng chí Huỳnh Thúy Vân 
chúc cán bộ, nhân viên, người 
lao động các trung tâm, đơn vị 
cùng gia đình năm mới nhiều 
sức khỏe, hạnh phúc, thành 
công. Đồng chí mong muốn, 
trong năm tới, các đơn vị tiếp 
tục có nhiều giải pháp thiết thực 
nhằm nâng cao hơn nữa hiệu 
quả hoạt động.

Đến thăm, tặng quà các gia 
đình chính sách tiêu biểu ở TX 
Hoài Nhơn, đồng chí Huỳnh 
Thúy Vân ân cần thăm hỏi tình 
hình sức khỏe, đời sống của các 
gia đình và ghi nhận những 
đóng góp của các gia đình đối 
với sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước. Đồng 
thời mong muốn các gia đình 
chính sách tiếp tục phát huy 
truyền thống cách mạng, gương 
mẫu đi đầu trong các phong 
trào để góp phần xây dựng gia 
đình, quê hương ngày càng giàu 
mạnh, phát triển.

HOÀI THU - THU HIỀN -  
TIẾN SỸ - NGỌC TÚ
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Em Trương Thị Kiều Oanh 
(SN 2011, ở khu phố 2, phường 
Trần Phú, TP Quy Nhơn) không 
có được mái ấm trọn vẹn khi bố 
qua đời, mẹ đã lâu không về 
nhà. Oanh mang trong mình 
nhiều căn bệnh nên sức khỏe 
yếu, không thể đến trường như 
các bạn đồng trang lứa. Cuộc 
sống hằng ngày của em đều 
xoay quanh bà ngoại và những 
tập vở, bút chì màu, bạn búp bê.

“Oanh thích học lắm, cháu 
cũng thường xuyên tập viết 
chữ, vẽ tranh. Thương cháu 
nhưng tôi không làm gì được, 
bởi có gắng mấy, gánh bánh 
xèo của tôi cũng chỉ lo được 
hai bà cháu bữa đói bữa no”, 
bà Trương Thị Mai (SN 1957), 
bà ngoại của Oanh chia sẻ.

Để giúp hai bà cháu có một 
cái Tết đầm ấm hơn, Hội LHPN 
phường Trần Phú đã tặng quà 
gồm nhiều nhu yếu phẩm, cộng 
với khoản hỗ trợ hằng tháng 
theo chương trình Mẹ đỡ đầu 
và bộ váy mới toanh cho Oanh 
diện dịp Tết. Sau khi thử đồ 
mới, gương mặt cô bé tươi tắn, 
vui vẻ hẳn vì năm mới này, em 
và bà đã cảm nhận được tình 

yêu thương và sự quan tâm của 
các cô, các chị ở phường.

Cũng giống Oanh, em 
Nguyễn Văn Sự (học sinh lớp 
5, ở xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) 
là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ được 
Hội LHPN xã nhận đỡ đầu. Sự 
ở với bà ngoại tuổi đã cao, chỉ 
có thể kiếm thêm thu nhập nhờ 
làm thuê vài việc lặt vặt. Hiểu 
tâm lý của em, các cấp hội phụ 
nữ thường xuyên ghé thăm, 
tặng quà, nhất là trong dịp Tết. 
“Năm nay, sau khi nhận quà ở 
xã, các cô hội phụ nữ xã lại dắt 
em lên thị xã để nhận quà tết, 
có bánh trái, có sữa. Em thích 
lắm!”, Sự thủ thỉ.

Song song với việc trao quà 
bánh, với mong muốn tận tay 
làm nên món quà ý nghĩa tặng 
các hộ nghèo, gia đình chính 
sách và trẻ mồ côi trên địa bàn, 
Hội LHPN các phường Trần 
Phú, Lý Thường Kiệt, Ghềnh 
Ráng (TP Quy Nhơn) phối hợp 
cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Cảng Quy Nhơn tổ chức nấu 
và tặng 100 chiếc bánh chưng, 
bánh tét. 

Nhìn mấy nồi bánh đang 
đỏ lửa ấm áp, thiếu tá Nguyễn 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng trao quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khó khăn tại chương 
trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết năm 2023, tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh ngày 12.1.                              Ảnh: H.THU

ĐVTN TX Hoài Nhơn đến thăm và trao tặng quà tết cho mẹ VNAH Nguyễn Thị Lư.                               Ảnh: Thị đoàn Hoài Nhơn 

Rộn ràng gói, nấu bánh tặng người dân tại 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn. Ảnh: D.LINH

Tết nguyên đán Quý Mão 2023 
đang đến gần, không khí xuân tràn 
ngập khắp nơi. Trong không khí hân 
hoan chào đón năm mới, trên tinh thần 
“không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, 
ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích 
cực chung tay tổ chức nhiều hoạt động thiết 
thực để chia sẻ, động viên các đối tượng khó 
khăn, tri ân các gia đình chính sách.

Xuân ấm áp, Tết nghĩa tình

Chủ tịch Hội LHPN TX An Nhơn Lê Vũ 
Vân Kiều trao quà tết cho bé Sự.

 Ảnh: D.LINH

Xuân về khắp nẻo
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Tết ấm muôn nhà

Trong nhiều năm qua, LĐLĐ 
tỉnh luôn xác định chương 
trình Tết Sum vầy là hoạt động 
thường niên, có ý nghĩa rất thiết 
thực của Công đoàn, góp phần 
tích cực cùng cấp ủy, chính 
quyền thực hiện an sinh xã hội, 
thể hiện sự quan tâm, động viên 
kịp thời đoàn viên, công nhân, 
lao động.

LĐLĐ tỉnh và các cấp công 
đoàn tổ chức chương trình Tết 
sum vầy - Xuân gắn kết năm 
2023 với phương châm: Tất 
cả đoàn viên, người lao động 
đều có Tết. Thực hiện chương 
trình, các cấp công đoàn trao 
5.675 suất quà cho đoàn viên, 
công nhân, lao động khó khăn 
và 457 suất quà cho người lao 
động bị bệnh hiểm nghèo, tặng 
quà cho 10 DN có công nhân, 
lao động khó khăn; tổng trị giá 
quà tặng hơn 3,4 tỷ đồng. Trao 
hỗ trợ xây nhà mới và 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. Bên cạnh đó, còn tổ chức 
thăm trực tiếp người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều 
DN trên địa bàn tỉnh.

Sáng 12.1, tại chương trình 

Tết sum vầy - Xuân gắn kết 
diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao 
động tỉnh, hơn 350 đoàn viên, 
người lao động ngồi chật kín hội 
trường, thư giãn thưởng thức 
những tiết mục ca múa mở màn 
mang đậm không khí xuân, rồi 
phấn khởi khi được trao tận tay 
mỗi người một suất quà (trị giá 
700 nghìn đồng). Bước xuống 
cầu thang ra về, người lao động 
thêm ấm áp sẻ chia khi nghe 
tiếng đon đả mời gọi “Vào nhận 
áo dài, khẩu trang miễn phí đi 
các anh chị em ơi !” từ các gian 
hàng được LĐLĐ tỉnh bố trí hỗ 
trợ thêm. 

Chị Nguyễn Thị Tảo (40 
tuổi, công nhân một DN gỗ ở 
Khu công nghiệp Phú Tài), chia 
sẻ: “Trong tình hình khó khăn 
chung, DN gỗ chưa có đơn hàng 
mới năm nay, nên có thêm nhiều 
công nhân được cho tạm nghỉ từ 
đầu tháng 2.2023, tôi cũng nằm 
trong số này. Bữa giờ đang rầu 
lòng khi không có việc làm, mất 
thu nhập thời gian tới, vì thế tôi 
thấy được quan tâm, an ủi khi 
Công đoàn công ty thông báo 
đến Nhà Văn hóa Lao động tỉnh 
nhận quà”. 

Trong số các đơn vị trực 

thuộc LĐLĐ tỉnh được phân bổ 
kinh phí thực hiện chương trình 
Tết sum vầy - Xuân gắn kết năm 
2023, Công đoàn Khu Kinh tế 
tỉnh (KKT) được cấp nhiều nhất 
với hơn 485 triệu đồng. 

Theo bà Hà Thụy Phúc 
Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ 
Công đoàn KKT tỉnh, mọi năm 
thường chỉ trao khoảng hơn 300 
suất quà cho người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, 
Công đoàn KKT tỉnh trao đến 
1.035 suất (500 nghìn đồng/suất) 
cho đoàn viên, người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn; 37 suất 
(1 triệu đồng/suất) cho đoàn 
viên, người lao động có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh 
hiểm nghèo, bị tai nạn lao động 
nặng.  

Chị Thanh Thị Hội (30 tuổi, 
người Chăm H’roi ở huyện Van 
Canh, công nhân Chi nhánh 
Công ty TNHH OLAM Việt 
Nam tại TP Quy Nhơn) là một 
trong số rất nhiều người có 
được niềm vui được nhận hỗ trợ 
từ Công đoàn KKT tỉnh. “Hoàn 
cảnh khó khăn, số tiền nhận hỗ 
trợ càng thêm ý nghĩa khi tôi 
đang trong thời gian xin nghỉ 
dưỡng thai…”, chị Hội chia sẻ.   

Cùng với các cấp, ngành, các 
đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh 
cũng tích cực thực hiện các hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa, chăm 
lo người có công, người nghèo. 
Đây còn là hoạt động thiết thực, 
tạo không khí vui tươi, phấn 
khởi, tăng cường tình đoàn kết 
quân dân.

Vượt quãng đường xa xôi, 
gập ghềnh, Ban CHQS huyện 
Phù Mỹ phối hợp với Ban Dân 
vận Huyện ủy cùng các đơn vị 
tài trợ về tận làng Hà Giao, xã 
Canh Liên (huyện Vân Canh) 
tặng quà tết cho người dân. 
Chuyến hàng tết mang hơi ấm 
miền xuôi lên làng vùng cao 
năm nay có bánh, kẹo, mứt và 
các nhu yếu phẩm khác, với tổng 
trị giá gần 80 triệu đồng. Đặc 
biệt, mỗi gia đình trong làng còn 
được tặng một lá cờ Tổ quốc để 
treo trước nhà dịp lễ tết. Vui 
nhất là những đứa trẻ cười tít 
mắt khi nhận những bộ đồ mới 
xinh xắn. 

Nhìn thấy niềm vui của bà 
con, nụ cười của từng em nhỏ, 
già làng Đinh Văn Thủy phấn 
khởi nói: “Đời sống bà con trong 
làng gặp nhiều khó khăn, trong 
năm lại chịu thêm nhiều thiệt hại 
từ thiên tai. Nhưng bà con rất 
ấm lòng, vì lúc khó khăn luôn 

có sự hỗ trợ của chính quyền, 
bộ đội. Tết này bà con dứt khoát 
là vui rồi, vì nhà nào cũng nhận 
được nhiều quà Tết”.

Từ nhiều năm qua, mỗi dịp 
Tết đến, Xuân về, Đảng ủy, Bộ 
CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị quan tâm thăm, 
tặng quà và tổ chức ăn Tết sớm 
cùng bà con, tạo không khí vui 
tươi, đầm ấm. Theo trung tá Trần 
Văn Quân, Trưởng Ban Dân vận 
(Bộ CHQS tỉnh), đến ngày 15.1, 
Ban đã trao 150 suất quà (500 
nghìn đồng/suất) của Quân khu 
5, Bộ CHQS tỉnh cho các gia đình 
chính sách, hộ nghèo, bộ đội 
xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn 
ở phường Hoài Thanh Tây, Hoài 
Hảo (TX Hoài Nhơn) và xã Canh 
Liên (huyện Vân Canh). “Không 
khí Tết theo về từ những gói quà 
tết, tuy không lớn về giá trị vật 
chất nhưng mang đậm ý nghĩa 
tinh thần quân dân khăng khít”, 
trung tá Quân chia sẻ.

Trong những ngày qua, cán 
bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh cũng tích 
cực hỗ trợ, chăm lo Tết cho các 
gia đình nghèo, hộ chính sách 
trên địa bàn tuyến biển. Ngoài 
ra, BĐBP tỉnh cũng phối hợp 
với Công ty TNHH Lâm nghiệp 
Quy Nhơn tặng 148 suất quà 
(500 nghìn đồng/suất) và cắt tóc Những ngày giáp Tết, trong 

căn nhà nhỏ của mẹ Việt Nam 
anh hùng (VNAH) Nguyễn 
Thị Lư (SN 1929, ở khu phố 8, 
phường Tam Quan, TX Hoài 
Nhơn), nhiều cán bộ, đoàn viên 
Thị đoàn đến thăm hỏi, rồi vui 
vẻ chia nhau ra quét dọn nhà 
cửa giúp Mẹ. Ngồi giữa “vòng 
vây” ấm áp của các cháu, mẹ Lư 
mỉm cười, ánh mời rạng ngời 
niềm hạnh phúc. “Hằng năm, 
cứ vào dịp lễ, Tết, gia đình mẹ 
đều được các cấp, các ngành 
trong tỉnh quan tâm thăm hỏi, 
tặng quà. Năm nay, còn được 
đón các cháu đoàn viên về 
thăm, tặng quà, chung tay phụ 
giúp chuẩn bị đón Tết sắp tới. 
Tiếng nói cười rộn ràng khắp 
nhà. Mẹ cảm động lắm!”, mẹ 
Lư chia sẻ.

Theo Bí thư Thị đoàn Hoài 
Nhơn Huỳnh Thị Bích Trang, 
mỗi khi Tết đến Xuân về, các cơ 
sở Đoàn trên địa bàn thị xã đều 
triển khai các hoạt động đền ơn, 
đáp nghĩa đối với các gia đình 
chính sách. “Trong chương 
trình Hành trình tri ân năm 
2023, các cấp bộ Đoàn đã trao 
160 suất quà tết (mỗi suất trị giá 
từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu 
đồng), tặng cho 160 gia đình 
chính sách, người có công, mẹ 
VNAH. Những món quà tuy giá 
trị vật chất không lớn, nhưng 

chúng tôi cảm nhận được niềm 
vui, ý nghĩa tinh thần mà các 
hoạt động này mang lại đối với 
các những gia đình được các 
bạn ĐVTN đến thăm trong dịp 
này”, chị Trang chia sẻ. 

Trên địa bàn tỉnh, các cơ 
sở Đoàn cũng tổ chức nhiều 
hoạt động chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần cho các gia 
đình chính sách. Điển hình, Hội 
Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp 
Hội LHTN Việt Nam tỉnh vừa 
mới tổ chức tặng 100 suất quà 
cho các hộ chính sách, người có 
công, người có hoàn cảnh khó 
khăn tại xã An Toàn (huyện An 
Lão). Bên cạnh đó, CLB Thầy 
thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám 
bệnh, cấp phát thuốc miễn phí 
cho gần 100 gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, người nghèo.

Bác sĩ Đặng Tuấn Hải, Chủ 
nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh, 
chia sẻ: “Mỗi chuyến đi, các y, 
bác sĩ trẻ lại càng có thêm nhiều 
cơ hội để rèn luyện tay nghề 
và có thêm kiến thức. Chuyến 
khám bệnh thiện nguyện tại xã 
An Toàn càng có ý nghĩa hơn 
đối với những thanh niên, vì 
đây là dịp để các bạn trẻ tri 
ân những đóng góp của các 
thương binh, bệnh binh, thân 
nhân liệt sĩ, người có công với 
cách mạng”.

Tại TX An Nhơn, các cấp bộ 

Đoàn trên địa bàn cũng tổ chức 
đa đạng các hoạt động tri ân 
như thăm, tặng quà tết, khám 
bệnh, cấp phát thuốc miễn phí 
cho các gia đình chính sách; 
dọn vệ sinh, làm đẹp các nghĩa 
trang liệt sĩ, nhà bia tưởng 
niệm; tổ chức dâng hoa, dâng 
hương tại các địa chỉ đỏ; sửa 
chữa và làm mới nhà cho các 
gia đình chính sách…

Theo anh Nguyễn Thành 
Trung, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh đoàn, trong dịp tết Quý 
Mão 2023, các cấp bộ Đoàn 
trong tỉnh đã trao 1.246 suất 
quà, tổng trị giá gần 420 triệu 
đồng; tổ chức khám bệnh, cấp 
phát thuốc miễn phí cho hơn 
500 gia đình chính sách, người 
có công, mẹ VNAH; hỗ trợ sửa 
chữa 5 ngôi nhà cho các gia 
đình CCB, người có công; giúp 
đỡ ngày công lao động, trồng 
trọt, thu hoạch hoa màu…

“Những ngày đất nước vào 
Xuân, việc tổ chức các hoạt 
động viếng thăm mẹ VNAH, 
gia đình chính sách, người có 
công, thắp những nén hương 
tưởng nhớ những người ngã 
xuống thể hiện lòng tri ân của 
thế hệ trẻ hôm nay đối với 
những mất mát, hy sinh to 
lớn...”, anh Trung cho biết.

H.THU - H.PHÚC - 
D.LINH - C.HIẾU

miễn phí cho hơn 50 trẻ em và 
bà con ở làng K8, xã Vĩnh Sơn 
(huyện Vĩnh Thạnh). Thật đáng 
trân trọng khi nghĩa tình quân 
dân được vun đắp từ biên giới 
hải đảo đến miền núi xa xôi. 

Thượng tá Lê Hữu Tỷ, Phó 
Chủ nhiệm Chính trị BĐBP 
tỉnh, cho hay: “Từ cuối tháng 
12.2023 đến nay, các đơn vị 
BĐBP tỉnh đã tặng hơn 1.160 
suất quà, cùng nhiều hiện vật 
trị giá hơn 700 triệu đồng cho 
gia đình chính sách, người dân 
khó khăn. Ngoài ra, BĐBP tỉnh 
còn tổ chức 4 hội thi gói bánh 
chưng, 2 hoạt động giao lưu 
văn hóa văn nghệ mừng Đảng, 
mừng xuân và 4 hoạt động giao 
lưu bóng đá, bóng chuyền với 

các cơ quan, đơn vị, nhân dân 
các địa phương”. 

Những hoạt động ý nghĩa 
trên thể hiện sự sẻ chia của cộng 
đồng nói chung và lực lượng 
quân đội nói riêng đối với chính 
quyền và nhân dân ở vùng sâu, 
vùng xa, biên giới biển. Đại tá 
Nguyễn Minh Hiến, Chính ủy 
Bộ CHQS tỉnh, thông tin thêm: 
“Các hoạt động thăm, tặng quà 
ở các địa phương, nhất là vùng 
sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn 
sẽ tiếp tục được các cơ quan, đơn 
vị trong LLVT tăng cường thực 
hiện trước tết Nguyên đán; góp 
phần làm cho niềm vui ngày 
Tết của bà con nhiều ý nghĩa, tô 
thắm tình đoàn kết quân - dân 
keo sơn gắn bó”.

Tết sum vầy - Xuân gắn kết

Ấm áp nghĩa tình 
quân dân

Lan tỏa yêu thương  

Quốc Hiệp, Chính trị viên Đồn 
Biên phòng Cảng Quy Nhơn 
cho biết, từng chiếc bánh gói 
ghém sự quan tâm, chia sẻ của 
chị em và chiến sĩ và đối với 
người dân, đồng thời còn là sự 
tri ân vì đã tạo điều kiện để các 
đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị. 

Chị Hoàng Thị Hồng (SN 

1970, ở phường Trần Phú, TP 
Quy Nhơn), một trong những 

hộ dân được tặng bánh dịp 
này, cho biết: “Không có 

thu nhập ổn định nên 
Tết là dịp tôi cố gắng 
làm thêm để lo đủ 
chi phí cho những 
ngày cuối năm, 
nên không thể tự 
tay gói bánh cho 
con dù rất muốn. 
Các anh chị đã tặng 

đúng món quà quý 
cho mẹ con tôi”.

Tết còn là dịp để chị 
em tri ân những người đã 

ngã xuống vì độc lập dân 
tộc. Đặt 1.350 chậu cúc vạn thọ 
lên mộ liệt sĩ tại 6 địa phương 
(Nhơn An, Nhơn Thành, Nhơn 
Mỹ, Nhơn Phúc, Bình Định, 
Nhơn Hưng), Hội LHPN TX An 
Nhơn đã thể hiện đạo lý uống 
nước nhớ nguồn của dân tộc. 
“Tết ý nghĩa nhất khi chúng ta 
cúi đầu tri ân và biết cho đi. Với 
tinh thần đó, song song với các 
hoạt động an sinh xã hội, Hội 
LHPN thị xã quyết tâm duy trì 
hoạt động đặt hoa tưởng nhớ 
các anh hùng liệt sĩ...”, Chủ tịch 
Hội LHPN TX An Nhơn Lê Vũ 
Vân Kiều bộc bạch. 

Hòa sức trẻ 
dệt mùa xuân tri ân 



    

cho Quy Nhơn phát triển
Trong không khí hân hoan 
của Xuân Quý Mão 2023, 
nhiều đại biểu trí thức, doanh 
nhân, chức sắc tôn giáo, người 
Hoa, kiều bào, cá nhân tiêu 
biểu… đã dành cho lãnh đạo 
TP Quy Nhơn những ý kiến 
đóng góp chân thành, tâm 
huyết để góp phần xây dựng 
thành phố văn minh, giàu 
đẹp, đáng sống hơn. 

Gìn giữ nét riêng có  
của Quy Nhơn 

Tại buổi gặp mặt đại biểu 
trí thức, doanh nhân, chức 
sắc tôn giáo, người Hoa, kiều 
bào, cá nhân tiêu biểu nhân 
dịp Xuân Quý Mão 2023 do 
Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Quy 
Nhơn tổ chức, TS Trần Thanh 
Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm 
Quốc tế Khoa học và Giáo dục 
liên ngành (ICISE) đã thông tin 
về một số kết quả nổi bật của 
ICISE sau 10 năm hoạt động. 
Từ năm 2013 đến nay, ICISE và 
TP Quy Nhơn đã đón tiếp hơn 
8.600 lượt nhà khoa học đến từ 
35 quốc gia và vùng lãnh thổ 
trên thế giới. 

“Chúng tôi rất mong lãnh 
đạo TP Quy Nhơn cũng sẽ cùng 
Trung tâm xây dựng hình ảnh 
TP Quy Nhơn trở thành điểm 
đến của các nhà khoa học, điểm 
đến của du lịch khoa học. Đây 
sẽ là điểm đặc sắc của thành 
phố mà không một thành phố 
nào ở Việt Nam và trong khu 
vực Đông Nam Á có”, TS Trần 
Thanh Sơn nhấn mạnh. 

Năm 2023, nhân kỷ niệm 
10 năm thành lập Trung tâm 
ICISE và 30 năm “Gặp gỡ Việt 
Nam” (1993 - 2023), Trung tâm 
dự kiến đón tiếp khoảng 4 - 5 
giáo sư đạt giải Nobel. Trung 

tâm đang nhờ các kiến trúc sư 
tham vấn để có thể làm một con 
đường Nobel. Đây là công trình 
đặc biệt, có thể không đem đến 
lợi ích kinh tế trực tiếp trước 
mắt nhưng sẽ mang về những 
giá trị mà không thể mua được 
bằng tiền. 

Năm 2022, TP Quy Nhơn 
là một trong 6 trung tâm có sự 
phục hồi du lịch lớn nhất cả 
nước. Điều này cho thấy nỗ lực 
lớn của lãnh đạo thành phố, các 
thành phần kinh tế, nhân dân 
chung tay để xây dựng Quy 
Nhơn trở thành điểm đến hấp 
dẫn, thân thiện và có những 
đặc sắc riêng.

Để thành phố tiếp tục 
là điểm đến hấp dẫn trên 
bản đồ du lịch, ông Nguyễn 
Phạm Kiên Trung, Phó Chủ 
tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, 
cho rằng: TP Quy Nhơn cần 
giữ gìn, xây dựng môi trường 
thật sự bình yên, an lành và 
an ninh. Du lịch biển hiện 
là hướng đi chiến lược của  
TP Quy Nhơn. Các xã bán 
đảo là nơi tập trung đông 
khách du lịch. Song, vấn đề 
thu gom và xử lý rác thải còn 
gặp nhiều khó khăn vì những 
hạn chế về vị trí địa lý, ngân 
sách. Ông Trung mong lãnh 
đạo thành phố quan tâm đến 
phương án xử lý rác thải theo 

hướng hiện đại. 
Ông Trung đề xuất lãnh 

đạo thành phố phát triển rừng 
cảnh quan, rừng gỗ lớn để 
thay dần các loại cây bạch đàn 
và cây keo. Đây sẽ là những 
mảng xanh đẹp phục vụ cho 
phát triển du lịch bền vững, bảo 
vệ nguồn nước, góp phần gìn 
giữ, tạo ra những con sông, con 
suối đẹp, làm Quy Nhơn đặc  
biệt hơn. 

Ông Trung nói thêm: “Tôi 
tự hào chia sẻ với du khách 
rằng là TP Quy Nhơn là một 
trong những thành phố có chất 
lượng cuộc sống cao hàng đầu 
ở Việt Nam. Hiếm ở nơi nào mà 
không khí trong lành, an ninh 
thân thiện như ở Quy Nhơn. 
Thu nhập của người dân ở đây 
dù có thể không cao như nhiều 
thành phố, trung tâm lớn trong 
nước nhưng mỗi buổi sáng ra 
chợ, người dân đều có thể mua 
được một con cá, miếng thịt, 
bó rau tươi… Chúng tôi mong 
rằng những điều này sẽ được 
giữ vững và sẽ ngày càng 
tốt lên hơn để giúp cho mọi 
người càng cảm thấy yêu Quy 
Nhơn hơn, có trách nhiệm với 
Quy Nhơn hơn. Và du khách 
khi đến với nơi đây cũng cảm 
nhận, có cơ hội trải nghiệm 
những điều đặc biệt này của 
thành phố”. 

Quan tâm 
đến quy hoạch

Vui mừng trước những kết 
quả phát triển KT-XH của thành 
phố trong năm 2022, TS Võ 
Ngọc Anh, nguyên Viện trưởng 
Viện nghiên cứu phát triển  
KT-XH tỉnh, bày tỏ một số 
nguyện vọng với tư cách là một 
công dân của thành phố. 

Ông nói: “Thứ nhất, quy 
hoạch bộ mặt của thành phố 
trong thời gian tới và tương lai 
nên giữ vững định hướng bao 
quanh đầm Thị Nại. Thứ hai, 
tôi kỳ vọng thành phố quyết 
tâm và kiến nghị tỉnh để giải 
quyết dứt điểm các vấn đề về 
ANTT, lấn chiếm, môi trường 
tại các dự án khu vực hồ Phú 
Hòa. Thứ ba, lãnh đạo thành 
phố cần có định hướng dài hạn 
về quy hoạch công trình ngầm 
của thành phố để tương lai Quy 
Nhơn là đô thị thông minh, đô 
thị mới”. 

Khẳng định tiếp tục vun 
đắp mối quan hệ hữu nghị giữa  
TP Quy Nhơn và quận Yongsan 
(TP Seoul, Hàn Quốc), ông 
Yoon Seong Bae, Giám đốc 
Văn phòng Thường trực quận 
Yongsan cho biết: Những công 
việc, dự án mà Văn phòng 
Thường trực quận Yongsan 
và Viện Ngôn ngữ Sejong Quy 
Nhơn đã và đang triển khai sẽ 

ngày càng phát triển hơn nữa 
trong năm 2023. Chẳng hạn 
như dự án trao đổi sinh viên 
với Trường ĐH nữ Sukmeong, 
Bệnh viện Trường ÐH Soon 
Chun Hyang. Văn phòng sẽ 
xúc tiến dự án với Trường ĐH 
Quốc gia Cheonbuk để duy 
trì dự án Nhà Hanbok, góp 
phần vào phát triển tài nguyên 
du lịch, quảng bá du lịch tại  
TP Quy Nhơn… 

“Đang nỗ lực xây dựng 
một gia đình Hàn - Việt, cũng 
là một công dân của TP Quy 
Nhơn với 5 năm sinh sống tại 
đây, tôi đang quyết tâm triển 
khai những dự án góp phần xây 
dựng thành phố. Tôi tin rằng 
Quy Nhơn sẽ phát triển thành 
thành phố du lịch nổi tiếng của 
thế giới và trở thành một trong 
những thành phố du lịch của 
Việt Nam đón nhiều khách du 
lịch Hàn Quốc nhất”, ông Yoon 
Seong Bae chia sẻ. 

Đáp lại những chia sẻ, góp 
ý tâm huyết của các vị đại biểu, 
Bí thư Thành ủy Quy Nhơn 
Nguyễn Văn Dũng cho biết 
sẽ tiếp thu, quyết tâm chung 
sức để xây dựng thành phố 
phát triển, giàu đẹp hơn nữa, 
xứng đáng với sự mong mỏi, 
kỳ vọng của toàn thể nhân dân  
thành phố.        

                      NGUYỄN MUỘI

Quy Nhơn hội tụ đầy 
đủ tiềm năng để 

phát triển mạnh mẽ 
trong thời gian đến.                                                      

Ảnh: DŨNG NHÂN

(BĐ) - Sáng 17.1, UBND tỉnh 
tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi 
tuyển quốc tế lựa chọn phương 
án kiến trúc công trình Bảo tàng 
tổng hợp tỉnh Bình Định. Dự 
lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng, cùng 
đại diện UBND TP Quy Nhơn 
và các sở, ngành liên quan, các 
đơn vị đạt giải.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 
20.4 - 20.6.2022 và nhận được 
28 phương án kiến trúc tham 
gia dự thi đảm bảo theo yêu cầu 
quy định. Kết quả, phương án 

của Công ty CP Tư vấn đầu tư 
và thiết kế xây dựng Việt Nam 
(CDC) được Hội đồng thi tuyển 
chấm chọn giải nhất; phương 
án của Văn phòng Tư vấn và 
chuyển giao công nghệ xây 
dựng - Trường ĐH Kiến trúc 
Hà Nội được chấm giải nhì.

Phát biểu tại Lễ trao giải, 
Giám đốc Sở Xây dựng ông 
Trần Viết Bảo cho biết: Kết 
quả cuộc thi mới là khởi đầu 
cho công tác chuẩn bị Dự án 
đầu tư xây dựng mới Bảo tàng 
tổng hợp tỉnh Bình Định. Sau 

Cuộc thi này, tỉnh còn nhiều 
việc phải làm để hiện thực hóa 
ý tưởng kiến trúc thành công 
trình hiện hữu, xứng tầm với  
TP Quy Nhơn là trung tâm văn 
hóa phía Nam của vùng Bắc 
Trung bộ và Duyên hải Trung 
bộ như Nghị quyết 26 - NQ/TW 
ngày 3.11.2022 của Bộ Chính 
trị về phát triển KT-XH và bảo 
đảm quốc phòng, an ninh vùng 
Bắc Trung bộ và Duyên hải 
Trung bộ đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 đã nêu. 

                           NGỌC NHUẬN

Trao giải Cuộc thi phương án kiến trúc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định

Phương án kiến trúc của Công ty CP Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam 
(CDC) đạt giải nhất Cuộc thi.                                                                                 Ảnh: NGỌC NHUẬN

Vun đắp
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Bình Định Tết ấm muôn nhà

“Dân vận khéo” 
tạo cảnh đẹp 

Theo Phó trưởng Ban Dân 
vận Thị ủy Hoài Nhơn Trần 
Văn Quyết, nhiều mô hình, 
điển hình “Dân vận khéo” đã 
góp phần cho sự khởi sắc của 
cảnh quan, môi trường nhiều 
địa phương trên địa bàn thị xã. 
Điển hình, Hội CCB các cấp 
tiếp tục triển khai xây dựng và 
nhân rộng mô hình “Mỗi chi hội 
có một đoạn đường sáng, xanh, 
sạch, đẹp”, phấn đấu mỗi chi hội 
trồng và chăm sóc tối thiểu 400 m  
đường hoa, đường cây xanh trên 
đoạn đường CCB tự quản. 

Ông Nguyễn Tường Vân, 
Chủ tịch Hội CCB thị xã, cho 
biết: Năm 2022, Hội CCB các 
cấp của thị xã đã xây dựng mới 
20.000 m và tu bổ, chăm sóc 
34.000 m đường hoa, đường cây 
xanh hiện có. Nhiều hội CCB 
địa phương đã xây dựng được 
nhiều tuyến đường hoa, đường 
cây xanh, hoa chậu đẹp ở Hoài 
Châu Bắc, Hoài Thanh, Hoài 
Tân, Tam Quan Nam…

Năm 2021, Hội LHPN xã 
Hoài Mỹ xây dựng kế hoạch 
thực hiện mô hình “Thu gom 
phế liệu đổi triệu cây xanh”, tổ 
chức ra mắt mô hình tại Chi hội 

Phụ nữ thôn Xuân Vinh. Việc 
thực hiện mô hình đã được cấp 
ủy chi bộ, chính quyền thôn ủng 
hộ, tạo sự lan tỏa trong cộng 
đồng dân cư. Năm 2022, Hội 
LHPN xã tiếp tục nhân rộng mô 
hình ra 10 thôn còn lại, đem lại 
hiệu quả cao, góp phần tạo nên 
diện mạo nông thôn mới khang 
trang, sạch đẹp hơn. 

Chị Trần Thị Thuận, Chủ 
tịch Hội LHPN xã Hoài Mỹ, 
cho biết: Từ nguồn thu gom phế 
liệu này, Hội LHPN xã phát 
động gây quỹ; đã tặng 13 suất 
quà cho trẻ em bị bệnh hiểm 
nghèo, 8 suất quà cho học sinh 
nghèo, khó khăn và tặng 3 bộ 
áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh 
khó khăn. Hội cũng đã trích từ 
nguồn quỹ của mô hình này hỗ 
trợ cho Chi hội Phụ nữ thôn 
Xuân Vinh trồng tuyến đường 
hoa với chiều dài 400 m.

Năm 2022, tổ dân vận khu 
phố Cửu Lợi Nam (phường 
Tam Quan Nam) đăng ký thực 
hiện mô hình vận động nhân 
dân xây dựng hệ thống điện 
chiếu sáng. Tổ vận động 100% 
nhân dân khu phố tham gia; 
đóng góp 50% trong tổng kinh 
phí xây lắp gần 1,4 tỷ đồng. 
Tiền điện tiêu thụ hằng tháng 

Những ngày tháng Chạp, xã Phước 
Hòa (huyện Tuy Phước) tất bật với 
công tác chỉnh trang đô thị để phục 
vụ nhân dân địa phương vui Xuân 
đón Tết.

Theo ông Huỳnh Thanh Vương, 
Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, tháng 
9.2021, địa phương được UBND tỉnh 
công nhận đạt chuẩn đô thị loại V, vượt 
kế hoạch 4 năm so với Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 
đề ra. Từ đó đến nay, xã tập trung đầu 
tư xây dựng hạ tầng và các thiết chế 
văn hóa theo hướng văn minh đô thị. 

Trong đó, các tuyến giao thông từ 
trung tâm xã đến các thôn được nâng 
cấp, mở rộng mặt đường lên 7,5 - 10 m; 
thảm nhựa, vỉa hè lát gạch block và 
lắp đèn đường chiếu sáng. Đặc biệt, xã 
vừa hoàn thành xây dựng, đưa vào sử 
dụng 3 công viên để phục vụ nhân dân 
địa phương trong dịp tết Nguyên đán. 

Ngoài ra, chuẩn bị cho lễ hội đua 
thuyền truyền thống vào mùng 2 Tết, 
UBND xã đã hoàn tất việc vệ sinh, nạo 
vét lòng sông, sơn mới lan can và trụ 

Phước Hòa đón xuân 

Không gian hai bên bờ 
sông Gò Bồi đã được chỉnh 
trang phục vụ lễ hội đua 
thuyền truyền thống dịp Tết.                                                                                              
Ảnh: C.L

Sáng tươi 
xứ Dừa
Đi từ phố thị đến miền thôn quê Hoài Nhơn hôm nay, 
nhiều người không khỏi trầm trồ bởi cảnh quan khoáng 
đạt bội phần, đường sá rộng rãi, sạch đẹp với những hàng 
cây xanh mát, các loại hoa khoe sắc ven đường. Đây là 
thành quả từ sự quan tâm của cấp, ngành, địa phương, 
sự tích cực hưởng ứng của người dân để xứ Dừa ngày càng 
đẹp hơn, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về. 

Một con đường xanh, sạch, đẹp 
ở xã Hoài Châu Bắc.    Ảnh: H.THU

bê tông dọc 2 bên bờ sông Gò Bồi. Đơn vị 
quản lý tuyến tỉnh lộ 640 cũng sửa chữa, 
thảm nhựa mặt cầu Gò Bồi để người dân 
và du khách đi lại an toàn.

Bên cạnh đó, UBND xã Phước Hòa 
đầu tư trên 1,8 tỷ đồng nâng cấp, thảm 
bê tông tuyến đường vào làng nghề trồng 
hoa Bình Lâm với chiều dài hơn 1,5 km 
và lắp đèn chiếu sáng dọc tuyến đường. 
Đổ bê tông 1,1 km đường giao thông liên 

thôn Tân Mỹ - Hữu Thành; lát gạch block 
vỉa hè 3 tuyến đường tại khu vực trung 
tâm xã với chiều dài hơn 1,6 km. 

Trên 2 tuyến tỉnh lộ 636, 640 và đường 
kết nối tỉnh lộ 636 - 631 được lắp đặt đèn 
led trang trí, pa nô tuyên truyền mừng 
Đảng, mừng Xuân. Ngoài ra, để thuận tiện, 
an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết, 
UBND xã Phước Hòa đầu tư 3,9 tỷ đồng 
lắp đặt 19 km đường dây điện chiếu sáng 

các tuyến đường trung tâm thuộc tất 
cả các thôn trong xã.

Ông Huỳnh Hữu Hà (ở thôn 
Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hòa) 
cho biết: “Thôn Huỳnh Giản Nam 
nằm bên kia đầm Thị Nại, lâu nay 
việc đi lại luôn cách trở, khó khăn. 
Hiện nay, đường giao thông ở đây đã 
được xã đầu tư mở rộng và lắp đèn 
đường chiếu sáng, tạo thuận lợi, an 
toàn cho người dân đi lại và chuyên 
chở hàng hóa”.

Tuyến đường kết nối tỉnh lộ 640 
đến tháp Bình Lâm (thôn Bình Lâm, 
xã Phước Hòa) có tổng kinh phí đầu tư 
hơn 21 tỷ đồng cũng đã được UBND 
huyện Tuy Phước triển khai thi công 
từ đầu năm 2022 đến nay. Theo ông 
Huỳnh Minh Chấn, Giám đốc Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển 
quỹ đất huyện Tuy Phước, hiện tuyến 
đường đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử 
dụng, phục vụ người dân địa phương 
và du khách tới tham quan khu di tích 
tháp Bình Lâm, làng nghề trồng hoa 
Bình Lâm mùa xuân này.     CÔNG LUẬN

nhân dân đóng góp tính theo 
hộ gia đình; đến nay công trình 
đã hoàn thành, góp phần làm 
cho giao thông được thuận lợi, 
bảo đảm ANTT trên địa bàn. 

Nhiều khu dân cư sáng, 
xanh, sạch, đẹp 

Để xây dựng khu dân cư 
sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, 
văn minh trên địa bàn, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TX Hoài Nhơn đã 
tham mưu kịp thời cho cấp ủy, 
phối hợp với chính quyền, các 
hội, đoàn thể thị xã, hướng dẫn 
Mặt trận xã, phường, khu dân 
cư thực hiện đồng bộ, đạt được 
kết quả tích cực. Cuối năm 
2022, có 18 khu dân cư đề nghị 
công nhận lần đầu và 1 khu dân 
cư đề nghị bảo lưu khu dân cư 
sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, 
văn minh. 

Các khu dân cư đã từng 
bước thực hiện đạt các tiêu chí 
trên cơ sở nâng cao nhận thức 
của người dân về môi trường 
sống xanh, sạch, an toàn. Đồng 

thời huy động các nguồn đóng 
góp tự nguyện trong nhân dân, 
nguồn xã hội hóa để thực hiện 
các tiêu chí. Một trong những 
điển hình là khu phố Song 
Khánh (phường Hoài Xuân).  

Ông Trịnh Đình Minh - Bí 
thư Chi bộ, Trưởng Ban công 
tác Mặt trận khu phố Song 
Khánh, cho biết: Người dân 
đã hưởng ứng, đóng góp hơn  
150 triệu đồng và 50 ngày công 
để xây dựng hệ thống điện chiếu 
sáng. Từng gia đình trồng mới 
nhiều loại cây, hoa trước nhà và 
cắt tỉa gọn gàng. Hơn 90% hộ 
tham gia dịch vụ thu gom rác 
thải tập trung, số hộ còn lại do 
vườn nhà rộng nên tự chôn lấp 
đúng quy định. Để góp phần 
thực hiện tiêu chí đẹp, được 
sự quan tâm hỗ trợ của MTTQ 
phường và vận động xã hội hóa 
với số tiền hơn 50 triệu đồng, 
khu phố đã xây dựng tuyến 
đường hoa hoàng yến dài 1,2 km. 

Từ đầu tháng 12.2022, 
UBND và Ủy ban MTTQ Việt 
Nam thị xã ban hành Kế hoạch 

phát động đợt cao điểm phong 
trào “Toàn dân chung sức xây 
dựng địa phương, cơ quan, đơn 
vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an 
toàn, văn minh” mừng Đảng, 
mừng Xuân Quý Mão 2023 và 
thời gian đến. Ông Trương 
Hồng Thủy, Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam thị xã, 
cho biết: Đợt cao điểm nhằm 
tăng cường các giải pháp, tạo 
chuyển biến mạnh mẽ, thúc 
đẩy phong trào đạt kết quả; 
huy động mọi nguồn lực xã hội 
hăng hái thi đua xây dựng đô 
thị Hoài Nhơn văn minh, phát 
triển bền vững.

Trong năm 2023, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam thị xã tiếp tục 
đẩy mạnh tuyên truyền vận động 
cán bộ, đảng viên, hội viên, 
đoàn viên, các tầng lớp nhân 
dân tham gia thực hiện mô 
hình khu dân cư sáng, xanh, 
sạch, đẹp, an toàn, văn minh 
tại địa phương; với phương 
châm “Lấy sức dân để phục 
vụ dân”, đạt nhiều kết quả tích 
cực hơn nữa.               HOÀI THU 



Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã và đang được tổ chức 
tại các di tích, các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn  
TP Quy Nhơn, huyện Phù Mỹ nhằm tạo không khí rộn ràng 
xuân, đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Các đội tham gia Hội thi thực hiện khâu gói bánh chưng, bánh tét do Trung tâm 
VH-TT&TT TP Quy Nhơn tổ chức.                                                                       Ảnh: NG. NGUYỆT

QUY NHƠN, PHÙ MỸ 

1. Tại TP Quy Nhơn, 
chương trình vui 
xuân đón T ết bắt 

đầu từ ngày 16 - 17.1 (25 - 26 
tháng Chạp) tại Trung tâm 
VH-TT&TT TP Quy Nhơn với 
Hội thi làm bánh chưng, bánh 
tét. Sau khi tổng kết, trao giải 
hội thi, Trung tâm VH-TT&TT 
TP Quy Nhơn đã phối hợp với 
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 
phố tổ chức trao tặng 40 suất 
quà cho các hộ nghèo, hộ cận 
nghèo trên địa bàn thành phố; 
mỗi suất quà là 1 triệu đồng 
tiền mặt và 1 phần quà bánh 
chưng, bánh tét.

Tại khu vực Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành, ngày 18.1 
(27 tháng Chạp) sẽ diễn ra Hội 
thi Dựng nêu đón Tết cổ truyền. 
Tại Quảng trường Chiến Thắng 
và xã Nhơn Hải, từ ngày 19 - 
20.1 (28 - 29 tháng Chạp) diễn ra 
chương trình nghệ thuật đường 
phố đặc sắc với nhiều tiết mục 
hòa tấu âm nhạc về quê hương, 
đất nước, mùa xuân… Cùng 
với đó là các hoạt động văn 
hóa và Lễ Khai ấn, ban ấn Đền 
thờ Đức Thánh Trần… phục vụ 
nhu cầu tâm linh của các tầng 
lớp nhân dân và cũng để đón 
du khách thập phương về tham 
quan, chiêm bái.

Liên tục từ ngày 22.1 (mùng 
1 Tết) đến ngày 5.2 (rằm tháng 
Giêng) sẽ diễn ra các hoạt 
động: Diễu hành cổ động hoạt 
náo trên đường phố, hòa tấu 
âm nhạc, đồng diễn thể dục, 
biểu diễn võ thuật, múa lân sư 
rồng tại Quảng trường Chiến 
thắng; Hội đánh bài chòi dân 
gian; chương trình nghệ thuật 

Mão 2023, còn có nhiều hoạt 
động như: Chương trình văn 
nghệ quần chúng, cuộc thi 
một số môn thể thao, trò chơi 
dân gian như: Kéo co, đua xe 
đạp chậm, nhảy bao bố, bóng 
chuyền nam. Triển lãm ảnh thời 
sự - nghệ thuật Đất & Người Phù 
Mỹ sẽ diễn ra vào sáng mùng 5 
Tết tại Lễ hội kỷ niệm 58 năm 
chiến thắng Đèo Nhông - Dương 
Liễu. Giải đua thuyền truyền 
thống huyện Phù Mỹ sẽ diễn ra 
vào chiều mùng 5 Tết tại đầm 
Trà Ổ (xã Mỹ Châu), với 13 đội 
nam, nữ đăng ký tham gia.

Ông Lại Quốc Nam, cán bộ 
phụ trách mảng văn hóa - văn 
nghệ Trung tâm VH-TT&TT 
huyện, cho biết: Năm nay, lần 
đầu tiên hội đánh bài chòi dân 
gian được tổ chức độc lập, lại 
kéo dài trong nhiều đêm nên 
chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng, 
nỗ lực gửi đến bà con những 
tiết mục tốt nhất để vui xuân. 

Cùng với huyện, nhiều xã 
cũng tổ chức một số hoạt động 
mừng Đảng mừng Xuân tại địa 
phương mình. Tiêu biểu như 
xã Mỹ Đức, theo ông Nguyễn 
Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND 
xã: Tết năm nay, xã sẽ tổ chức 
3 hoạt động với 5 nội dung, 
gồm: Giải bóng chuyền (nam, 
nữ), giải kéo co nữ, giải đua 
thuyền truyền thống (nam, 
nữ). Các nội dung này sẽ kéo 
dài từ 25 tháng Chạp đến chiều  
mùng 1 Tết.  

Ông Lê Quang Vinh, Giám 
đốc Trung tâm VH-TT&TT 
huyện Phù Mỹ, cho biết: Nhiều 
địa phương như thị trấn Phù 
Mỹ, thị trấn Bình Dương, các 
xã: Mỹ Châu, Mỹ Trinh, Mỹ 
Hoà, Mỹ Thắng, Mỹ Thọ… tổ 
chức nhiều giải đấu hấp dẫn 
với các môn như: Bóng đá, bóng 
chuyền, kéo co, nhiều chương 
trình biểu diễn văn nghệ. 

NGUYỄN NGUYỆT - GIA BẢO

CLB bài chòi Trung tâm VH-TT&TT huyện Phù Mỹ biểu diễn phục vụ bà con du 
xuân trong đêm 25 tháng Chạp.                                                                              Ảnh: GIA BẢO

rộn ràng đónTết
mừng Đảng mừng Xuân Giải 
Cờ tướng... Ngoài ra, tại Quảng 
trường Chiến T hắng, từ tối 
mùng 3 Tết đến mùng 5 Tết, 
thành phố tổ chức hoạt động 
biểu diễn cờ người và Liên 
hoan múa lân, múa rồng TP 
Quy Nhơn lần thứ XI - 2023. 
Đây là những hoạt động chưa 
bao giờ hết hấp dẫn với đông 
đảo người dân và du khách 
trong dịp Tết… 

Chào mừng 93 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam và mừng xuân Quý Mão 
năm 2023, TP Quy Nhơn cũng 
tổ chức chương trình nghệ 
thuật Mùa Xuân dâng Đảng, 
gồm những tiết mục ca, múa, 
nhạc đặc sắc với những giai 
điệu đẹp ca ngợi Đảng, Bác Hồ 
kính yêu, ca ngợi tình yêu quê 
hương, đất nước, mùa xuân…

Ông Nguyễn Phương Nam, 
Phó Chủ tịch UBND TP Quy 
Nhơn, cho biết: “Thành phố 

xác định các hoạt động mừng 
Đảng, mừng Xuân và phục 
vụ tết Nguyên đán Quý Mão 
2023 phải tạo được khí thế vui 
tươi, phấn khởi trong các tầng 
lớp nhân dân và phục vụ du 
khách; phù hợp với quy mô, 
bảo đảm thiết thực, an toàn, 
văn minh, sạch đẹp, tiết kiệm 
và hiệu quả… Tất cả nhằm 
đem lại cho người tham dự 
những cảm nhận rõ ràng, sâu 
sắc nhất về không gian Tết cổ 

truyền vừa gần gũi, vừa thiêng 
liêng mà đầm ấm; đồng thời 
là cầu nối, giúp du khách hiểu 
sâu sắc, chân thực bản sắc văn 
hóa, nét đẹp truyền thống của 
Quy Nhơn, góp phần tôn vinh 
giá trị văn hóa, tạo sự đoàn kết, 
gắn bó, bồi đắp niềm tự hào với 
truyền thống của dân tộc nói 
chung và ngày Tết nói riêng”.

2. Trước thềm xuân 
mới, ngày 24 tháng 
Chạp, Trung tâm 

VH-TT&TT huyện Phù Mỹ tiến 
hành sơ khảo Cuộc thi giọng 
hát hay, với sự tham gia của 
50 thí sinh đến từ các xã, thị 
trấn trong huyện, chọn ra 22 
giọng hát tốt nhất để trình diễn 
trong đêm chung kết vào đêm  
mùng 3 tết Quý Mão. 

Tối 25 tháng Chạp năm 
Nhâm Dần, tại khuôn viên bia 
chứng tích Cầu Bình Trị, Trung 
tâm VH-TT&TT huyện Phù Mỹ 
khai mạc Hội đánh bài chòi dân 
gian. Theo kế hoạch, Hội sẽ diễn 
ra đến hết đêm 27 tháng Chạp 
và sẽ trở lại vào mùng 2 Tết. 

Nằm trong chuỗi hoạt động 
mừng Đảng, mừng Xuân Quý 

Hoạt náo đường phố Quy Nhơn hứa hẹn 
đem lại nhiều sôi động, hấp dẫn cho 

những ngày đầu năm mới. 
Ảnh: NGUYỄN NGUYỆT 

Xuân về khắp nẻo8 THỨ TƯ, 18.1.2023 Bình Định
toasoanbaobinhdinh@gmail.com



Gìn giữ giá trị  
truyền thống 

Đón Tết cổ truyền, nhiều 
chị em muốn tự tay làm những 
món ăn truyền thống cho gia 
đình hay biếu người thân, bạn 
bè, thay vì mua loại làm sẵn, 
đóng gói. 

Chăm chú với mẻ bánh men 
và mứt dừa đang dần được 
hoàn thiện, chị Nguyễn Thị Ba 
(ở phường Nhơn Hòa, TX An 
Nhơn) giải thích, việc tự tay 
chuẩn bị bánh mứt kỳ công 
hơn nhiều vì phải cẩn thận từng 
bước, từ lựa chọn nguyên liệu 
đến chế biến, canh lửa…, hoàn 
toàn bằng phương pháp thủ 
công. Do đó, để cho ra mẻ mứt 
đạt chất lượng, có khi mất cả  
nửa ngày.

“Tự tay làm tuy vất vả 
nhưng bù lại, việc được cùng 
mẹ và dì cặm cụi sên mứt, hấp 
bánh thật sự là trải nghiệm 
tuyệt vời. Khi ấy, tôi như quay 
về thời thơ ấu với những món 
bánh kẹo truyền thống ngon 
lành. Thuở ấy, đó là những 
món quà mà con trẻ thích nhất 
và chỉ có dịp Tết, chúng tôi mới 
được ăn”, chị Ba kể.

Với tất cả những lý do trên, 
chị Ba cùng những người phụ nữ 
lớn tuổi lại tất bật bên mẻ bánh 
mứt trong những ngày cuối năm. 
Xuôi theo câu chuyện đang kể, 
chị Ba “bật mí”, chị thường đăng 
tải những khoảnh khắc làm bánh 
truyền thống lên mạng xã hội và 
nhận được nhiều lời nhắn của 
bạn bè đang mưu sinh nơi xứ 

Hòa vào không khí náo nức đón Tết, chị em phụ nữ tất bật lo 
toan, chu toàn mọi việc. Với hy vọng “đầu năm tươm tất, cả 
năm sung túc”, chị em khẩn trương dọn dẹp, trang trí nhà cửa, 
chuẩn bị bánh mứt, sao cho mái ấm của mình được chỉnh chu, 
sẵn sàng bước vào một năm mới tốt lành.

Chị Ba tự tay 
chuẩn bị món ăn 

truyền thống ngày Tết 
tại nhà.    

     Ảnh: D.LINH

Chị Liên cùng con trai sửa sang 
cây đào tại “góc Tết handmade” 

của gia đình. Ảnh: D.L

đầy sức sống, bà đã học cách 
đan len trên Youtube rồi làm 
ra những vật dụng trang trí  
bắt mắt.

“Nhà có nhiều thành viên 
tuổi mèo, năm nay lại là năm 
Quý Mão nên tôi nảy ra ý định 
tập đan những chú mèo len 
ngộ nghĩnh, vừa tặng cho gia 
đình, hàng xóm, vừa để trang 
trí ngay phòng khách. Ngoài ra, 
tôi còn đan hoa hướng dương, 
cẩm chướng thay cho hoa nhựa. 
Các cháu ngoại đều thích thú 
khi thấy “góc Tết nhỏ” xuất 
hiện trong nhà”, bà Thanh vui 
vẻ nói.

Góp sức với mẹ Thanh để 
làm không khí xuân tràn ngập 
mái ấm, chị Hà Thị Giang Liên 
(SN 1983) chăm chút, trang 
trí cho cây đào mới sắm tuần 
trước. Với chị, trang hoàng nhà 
cửa ngày Tết, không gì bằng 
việc chưng đào, mai.

Chị Liên bày tỏ: “Nhìn hai 
loại cây này trong nhà, ai cũng 
sẽ thấy Tết cận kề. Sự vui vẻ, 
hân hoan chào đón năm mới 
vì thế càng rõ nét hơn. Bởi 
vậy, chúng tôi luôn chú trọng 
đến việc tạo nên một “góc Tết 
nhỏ” để mái ấm thêm đậm đà  
sắc xuân”.

                        DƯƠNG LINH

Náo nức 
đón xuân về

người. Ai ai cũng nhớ những 
món ăn truyền thống nơi quê 
mình và mong sớm được về nhà 
để tự mình làm hũ mứt dừa, mứt 
gừng “nhà làm”.

Ngoài mứt, nhiều chị em 
không ngần ngại nấu cả bánh 
chưng, bánh tét. Khác biệt ở 
chỗ, chị em thường rủ thêm các 
thành viên thuộc nhiều thế hệ 
cùng làm.

Tất bật lau lá, ngâm gạo, 
ướp thịt để gói bánh, chị Dương 
Thị Hiếu Thảo (ở xã Mỹ Thắng, 
huyện Phù Mỹ) hào hứng chia 
sẻ, trừ năm ngoái bị gián đoạn 
vì dịch, còn lại, đã thành thông 
lệ, cứ vào ngày 27 âm lịch, chị 
cùng các dì, các chị phía ngoại 
cùng nhau tề tựu đông đủ để 
nấu bánh chưng, bánh tét. Một 
năm dài trôi qua, cả nhà mới 
có dịp ngồi lại với nhau, tạm 

gác chuyện cơm áo gạo tiền 
ngoài kia để chia sẻ, lắng nghe  
nhiều hơn.

“Ai cũng tìm thấy niềm 
vui từ việc tự làm bánh. Trẻ 
nhỏ thì háo hức vì cả năm, có 
mỗi dịp này được thức khuya, 
ngắm bếp đỏ lửa và nghe kể 
chuyện. Người lớn thì vừa làm, 
vừa hướng dẫn con cháu thực 
hiện các thao tác sao cho chuẩn 
nhất. Ba thế hệ cứ thế sum vầy, 
sẵn sàng chào đón năm mới 
bình an, hạnh phúc”, chị Thảo  
bày tỏ.

Mang Tết về nhà 
Không chỉ tự làm bánh 

mứt đãi khách ngày Tết, chị 
em còn sớm lo toan việc tươm 
tất nhà cửa, trổ tài trang trí, 
đưa không khí xuân vào  
tổ ấm.

Quyết định dọn dẹp nhà 
cửa từ 2 tuần trước để có 
nhiều thời gian sắm sửa, 
chuẩn bị Tết cho gia đình, bà 
Nguyễn Thị Lan (ở phường 
Lê Lợi, TP Quy Nhơn) cho 
biết, bắt đầu bằng việc thu 
dọn đồ vật cũ, thay thế bằng 
những vật dụng phù hợp cho 
năm mới. Sau đó, bà lại luôn 
tay luôn chân với việc chu 
toàn dịp lễ cuối năm cho gia 
đình hai bên nội ngoại.

“Khoảnh khắc thay cuốn 
lịch mới, tôi dần cảm nhận 
rằng Tết đang về. Kế đó là 
những bận rộn, lo toan về việc 
cúng kiếng, chuẩn bị những 
món ăn ngày Tết phù hợp với 
sở thích của từng thành viên 
trong gia đình. Con tôi nói vui 
rằng, chỉ cần thấy món chả thủ, 
củ kiệu mẹ làm xuất hiện trong 
tủ lạnh, ấy là ngày Tết”, bà Lan 
chia sẻ. 

Không khí Tết còn len lỏi 
vào mái ấm nhờ sự sáng tạo, 
khéo léo của chị em. Tự hào 
giới thiệu góc riêng trưng bày 
những bình hoa, cây cối, động 
vật được làm bằng len do chính 
tay mình đan móc, bà Vũ Thị 
Thanh (SN 1949, ở phường 
Trần Phú, TP Quy Nhơn) “bật 
mí”, để ngôi nhà thêm sắc xuân, 

Gói bánh chưng ở sân trường
Thời điểm gần tết Nguyên đán, các trường 
học phối hợp cùng phụ huynh tổ chức các 
hoạt động trải nghiệm vui xuân, tạo cơ 
hội để giáo dục cho học sinh về ý nghĩa 
của ngày Tết cổ truyền.

Trước thềm năm mới Xuân Quý Mão 
năm 2023, các bé Trường Mầm non Thế 
giới Trẻ thơ (phường Đống Đa, TP Quy 
Nhơn) đã được trải nghiệm không khí 
phiên chợ Xuân truyền thống qua sự 
chuẩn bị chu đáo của các cô giáo. 

Các em ngồi quây thành vòng tròn 
quan sát cách gói bánh; vài em lớn hơn 
tham gia phụ một số việc như lau lá 
dong, cho nếp, đậu xanh hay đặt nhân 
thịt… làm bánh. Ngoài ra, các bé còn 
được cô giáo giải thích về ý nghĩa của 
bánh chưng trong ngày Tết.

Bé Lê Nhã Quỳnh (lớp Lá 3) chia sẻ: 
“Con rất vui khi được cùng cô gói bánh 
chưng, biết bánh chưng có gạo nếp, 
đậu xanh, thịt được gói trong lá dong; 

Trẻ cùng cô giáo Trường Mầm non Thế giới Trẻ 
thơ gói bánh chưng.                                          Ảnh: D.Đ

hiểu ý nghĩa của “Sự tích bánh chưng, 
bánh dày”. Con rất thích và thấy Tết 
thú vị lắm”. 

Mặt khác, để các em nhỏ được tận 

hưởng không khí Tết cổ truyền đang 
đến gần, nhà trường còn thiết kế những 
gian hàng mô phỏng phiên chợ miền 
quê với các món bánh, mứt, trái cây 
truyền thống, cùng các góc chơi trò 
chơi dân gian, ông đồ viết câu đối,  
thư pháp…

Theo cô Nguyễn Thị Hồng Sâm, 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Thế giới 
Trẻ thơ, chương trình phiên chợ Xuân 
truyền thống là hoạt động giúp cho các 
em được trải nghiệm không khí, hương 
vị ngày Tết; giúp các em mạnh dạn, tự 
tin hơn. Từ đó hiểu, trân trọng hơn và có 
ý thức gìn giữ phong tục truyền thống, 
nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, tạo 
không khí vui tươi, phấn khởi cho học 
sinh mỗi ngày đến trường.

Tự tay gói những chiếc bánh chưng 
ngay tại sân trường bên cạnh gia đình, 
thầy cô và bè bạn không chỉ giúp các 
em học sinh được gần hơn với phong 
vị Tết xưa của dân tộc. Đây còn là cơ 
hội để kết nối tình cảm, sự gắn bó giữa 

học sinh với thầy cô, với trường, lớp 
và gia đình.

Trực tiếp tham gia gói bánh chưng 
trong chương trình “Lạt mềm buộc chặt 
yêu thương” năm 2023 do Trường THPT 
FPT Quy Nhơn tổ chức vào ngày 12.1, 
em Lê Nguyễn Thanh Trúc (lớp 10A1) 
cho biết: Đây là lần đầu tiên em tự tay 
làm bánh chưng qua sự hướng dẫn của 
các thầy, cô; được mang “thành quả” về 
nhà khoe với gia đình, em có cảm giác 
vui, lâng lâng khó tả. “Hoạt động gói và 
nấu bánh chưng giúp em hiểu các công 
đoạn làm bánh chưng ngon là rất vất vả, 
từ đó, em biết trân trọng và nâng niu 
món ăn hơn”, Trúc bộc bạch.

Những chiếc bánh chưng chưa hoàn 
hảo, được gói bằng đôi bàn tay nhỏ bé 
còn vụng về của các em, nhưng đối với 
các thầy cô, cha mẹ đó là những sản 
phẩm đẹp và ý nghĩa nhất. Từng công 
đoạn các em làm đều được các thầy, cô 
và cha mẹ hướng dẫn, giải thích tỉ mỉ.

DUY ĐĂNG

9THỨ TƯ, 18.1.2023
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định Tết ấm muôn nhà
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Chợ hoa xuân Quy Nhơn phục vụ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 khai mạc từ ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần, tạo không khí rộn 
ràng cho phố biển Quy Nhơn. 

Một chủ vườn cây cảnh tại chợ hoa tranh thủ tưới cây khi vắng khách. 

Lần đầu tiên anh Văn Mạnh Kiên, ở Thường Tín, TP Hà Nội đưa 70 cây đào và hơn 
500 cành đào Nhật Tân vào bán tại chợ hoa xuân Quy Nhơn. Anh Kiên cho hay: 
“Mọi năm tôi đưa đào Nhật Tân vào tỉnh Khánh Hòa để bán. Năm nay, tôi quyết 
định đưa vào Quy Nhơn để bán nhằm góp thêm chút sắc xuân cho đất Võ Bình 
Định, cũng như giới thiệu đến người dân Quy Nhơn nét đẹp của hoa đào xứ Bắc”. 

Nhiều gia 
đình háo 
hức du 
xuân tại 
chợ hoa 
xuân 
Quy Nhơn.                                                               Theo các chủ hàng, từ ngày 25 tháng Chạp đến ngày 30 Tết sức mua sẽ tăng, 

nhiều chủ hàng đưa thêm hoa đến chợ hoa để bán. 

Khu vực trưng bày linh vật năm Quý Mão 
2023 thu hút đông đảo người dân, du 
khách đến tham quan, chụp ảnh.

Tết ấm muôn nhàXuân về khắp nẻo -

Nhộn nhịp
chợ hoa xuân
Quy Nhơn

Bình Định Bình Định

CLB Lân, sư, rồng Kỳ Hoàn (TP Quy Nhơn) diễu hành, biểu diễn tại Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành khiến không khí xuân ở Quy Nhơn càng thêm rộn ràng.         
                                                                                                                                                     

Tạo dáng 
chụp ảnh 

tại chợ 
hoa xuân 

Quy Nhơn.                                                                                          

Không gian tại chợ hoa xuân Quy Nhơn năm nay đẹp hơn bởi những cảnh trí 
được làm mới. 

NGỌC NHUẬN (Thực hiện)



Bình Định không chỉ nổi 
tiếng với danh lam, thắng 
cảnh đẹp mà còn là miền 
đất giàu trầm tích văn hóa. 
Đây từng là nơi định đô và 
phát triển rực rỡ vương quốc 
Champa từ thế kỷ XI - XV, cho 
đến các triều đại sau này. 
Đây cũng là cái nôi của nghệ 
thuật tuồng, bài chòi và là 
trung tâm phát triển của võ 
cổ truyền.

Nghệ thuật truyền thống ở Bình Định được khơi dòng đã tìm được chỗ đứng trong đời sống hôm nay.                                                                                                  Ảnh: NGỌC NHUẬN

Về Bình Định là về thăm quê 
hương của Tây Sơn Tam kiệt anh 
hùng. Ngoài những câu chuyện 
lịch sử về phong trào Tây Sơn và 
vương triều cùng tên, du khách 
còn được nghe muôn vàn điều 
thú vị của vùng đất Võ, trời Văn 
qua chuyện kể về những ngôi 
tháp Chăm, về Chùa Bà - nơi 
diễn ra Lễ hội đô thị Nước Mặn, 
nơi phôi thai chữ Quốc ngữ, về 
vùng đất An Nhơn kinh kỳ… 
Và nhắc đến Bình Định, nhiều 
người thường ấn tượng lẫn tò 
mò bởi câu ca dao: Ai về Bình 
Định mà coi, con gái Bình Định bỏ 
roi đi quyền. 

Ngoài võ cổ truyền, lễ hội 
dân gian, làng nghề truyền 
thống, Bình Định còn là miền 
đất phát tích và lan tỏa nghệ 
thuật tuồng, bài chòi. Sân khấu 
tuồng Bình Định được duy trì 
biểu diễn ở nhiều địa phương 
trong và ngoài tỉnh tại các lễ 
hội cầu ngư, khánh thành đình, 
miếu, cúng thanh minh, mừng 
năm mới. Thời điểm trước  

năm 2017, khi UNESCO ghi 
danh bài chòi dân gian là loại 
hình văn hóa phi vật thể đại 
diện của nhân loại, tỉnh Bình 
Định đã nỗ lực bảo tồn, phát 
huy giá trị di sản bài chòi. Từ 
đó đến nay, nghệ thuật tuồng, 
bài chòi ngày càng được đông 

đảo du khách trong và ngoài 
nước biết đến.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn 
Minh Toàn - Trưởng đoàn 
tuồng Nhơn Hưng, Chủ nhiệm 
CLB Bài chòi dân gian TX An 
Nhơn, tâm tình: “Chính quyền, 
nhân dân nhiều địa phương rất 

quan tâm nghệ thuật tuồng, 
khi các lễ hội dân gian ở địa 
phương tổ chức đều mời các 
đoàn tuồng về biểu diễn. Ngoài 
TX An Nhơn, nhiều địa phương 
trong tỉnh cũng thành lập CLB 
bài chòi dân gian, tiếng hô bài 
chòi không chỉ rộn vang khi Tết 
đến, xuân về mà đã trở thành 
món ăn tinh thần của người 
dân. Nghệ thuật truyền thống 
được khơi dòng đã tìm được chỗ 
đứng trong đời sống hôm nay”.

Khi thế giới “phẳng” hơn 
bao giờ hết, không ít bạn trẻ 
trong ngành du lịch, những 
người dân Bình Định xa quê, 
người dân địa phương đã tự hào 
giới thiệu lịch sử, văn hóa quê 
hương mình trên mạng xã hội 
bằng tất cả tình yêu xứ sở. Bên 
cạnh đó, để khai thác tài nguyên 
văn hóa, lịch sử của vùng đất 
Võ, trời Văn nhằm phát triển du 
lịch, ngành văn hóa, du lịch và 
các địa phương cũng có nhiều 
hoạt động, sự kiện. 

Giám đốc Sở VH&TT Tạ 
Xuân Chánh cho biết: Trong 
công tác bảo tồn và phát huy 
giá trị di sản văn hóa gắn với 
phát triển du lịch, tỉnh rất quan 
tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo 
các di tích. Từ tháng 11.2022, 
Sở VH&TT phối hợp với Sở 
Du lịch, Sở KH&CN, UBND 
TP Quy Nhơn duy trì biểu diễn 
các chương trình văn hóa, nghệ 
thuật, thể thao và trải nghiệm 
khoa học để phục vụ nhân dân 
và du khách tại Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành vào tối các 
ngày cuối tuần, tạo bước đệm để 
bảo tồn và đưa nghệ thuật tuồng, 
bài chòi, võ cổ truyền phục vụ du 
lịch theo định hướng của tỉnh.

Điều này cũng được Giám 
đốc Sở Du lịch Trần Văn Thanh 
chia sẻ: “Chúng tôi đang “bắt 
tay” với ngành văn hóa để xây 
dựng thương hiệu các sản phẩm 
du lịch văn hóa mang nét độc 
đáo, hấp dẫn du khách, như tour 
tham quan, thưởng thức chương 
trình biểu diễn nghệ thuật tại 
các tháp Chăm, về các làng nghề 
truyền thống, tham gia các lễ 
hội dân gian…, hướng đến xây 
dựng thương hiệu du lịch văn 
hóa để bảo tồn, phát huy các giá 
trị lịch sử, văn hóa gắn với khai 
thác bền vững trong phát triển 
kinh tế du lịch”.     ĐOAN NGỌC

Các lễ hội dân gian ở Bình Định được bảo tồn, tổ chức thu hút sự quan tâm của 
du khách. 
- Trong ảnh: Lễ hội cầu ngư ở xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn.                    Ảnh: NGỌC NHUẬN

Vang danh miền đất Võ 
Bình Định. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Trầm tích
lắng hồnĐất Võ 

Đất Vua,

Xuân về khắp nẻo12 THỨ TƯ, 18.1.2023 Bình Định
toasoanbaobinhdinh@gmail.com



Ở Bình Định, hiện có nhiều bạn 
trẻ yêu thích, theo đuổi nghệ thuật 
thư pháp. Họ trở thành những 
“ông đồ” trẻ cho chữ ngày xuân, 
góp thêm nét sinh hoạt văn hóa 
ngày Tết. 

“Ông đồ” Lê Phú Thiện (SN 
1984, ở phường Bình Định, TX An 
Nhơn) được học vẽ từ nhỏ, rồi 
được học chữ Hán, nên sớm bén 
duyên với nghệ thuật thư pháp. 
Anh Thiện đã lập CLB Mỹ thuật và 
thư pháp Bình Định Tâm Nguyên 
Đường, truyền cảm hứng, dạy vẽ, 
viết thư pháp cho nhiều bạn trẻ.

Anh Thiện chia sẻ: “Không 
chỉ thể hiện được cái hay, cái đẹp 
trong từng nét chữ “phượng múa, 
rồng bay”, tôi tin luyện thư pháp 
còn giúp người viết dưỡng tâm, 
rèn tính, tìm sự thư giãn trong 
cuộc sống hiện đại. Mặc dù mỗi 
người có mỗi phong cách khác 
nhau, nhưng phải đảm bảo được 
các yếu tố nghệ thuật được thể hiện 
qua từng nét chữ, bố cục, kỹ thuật 
viết… trên mỗi tác phẩm  
thư pháp”. 

Vài năm trở lại đây, mỗi dịp 
Tết, cùng với các phong tục cổ 
truyền khác, nhiều gia đình còn tìm 
mua những bức thư pháp để treo 
trong nhà, cầu mong một năm mới 

Theo văn hóa phương Đông nói chung, 
Trung Quốc nói riêng, thời gian tính theo 
chu kỳ 12 năm. Mỗi con vật trong 12 con 
giáp sẽ tương ứng với một năm. Mười hai 
con giáp có nguồn gốc từ Trung Quốc và 
lan tỏa ở nhiều nước như: Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Ấn Độ, Thái 
Lan… Tuy nhiên, tổ tiên ta không máy 
móc lệ thuộc nên đã biến hóa cho phù 
hợp, theo đó đã thay con Thỏ trong 12 địa 
chi của Trung Quốc thành con Mèo (Mão/
Mẹo), trong khi các nước Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Triều Tiên, Singapore vẫn giữ nguyên 
con Thỏ trong 12 địa chi. 

NĂM 1471 - TÂN MÃO 
Tháng 3 âm lịch năm 1469, niên hiệu 

Quang Thuận thứ 10, vua Chiêm là Trà 
Toàn dùng thủy quân đánh thành Hóa 
Châu (Huế), rồi đến tháng 8 âm lịch năm 
sau ông dẫn hơn 10 vạn quân, có cả voi 
và ngựa đánh thành Hóa Châu. Trấn thủ 
Phạm Văn Hiển chống cự không nổi, phải 
rút vào thành cố thủ và cấp báo về triều. 
Tháng 9, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu 
và thân chinh đi bình Chiêm. Mở đầu chiến 
dịch, ngày 6 tháng Giêng năm Hồng Đức 

Một số sự kiện năm Mão tiêu biểu liên quan đến Bình Định

“Ông đồ” Lê Phú Thiện tỉ mẩn thể hiện từng nét chữ tại sự kiện Lễ hội mai vàng An 
Nhơn diễn ra dịp xuân Quý Mão 2023.                                                            Ảnh: NGỌC NHUẬN

“Ông đồ” Bùi Anh Tú cho chữ tại chợ hoa xuân 
Quy Nhơn.                                             Ảnh: NGỌC NHUẬN

bình an, gặp nhiều thuận lợi, may mắn 
và hạnh phúc. Tại chợ hoa xuân Quy 
Nhơn, hình ảnh những “ông đồ” cho 
chữ đã trở nên quen thuộc với người 
dân, khách du xuân.

“Ông đồ” Bùi Anh Tú, ở phường 
Nhơn Hưng (TX An Nhơn) hiện là 
giáo viên Trường Tiểu học số 2 Nhơn 
Hòa, đang cho chữ tại chợ hoa xuân 
Quý Mão 2023, tâm tình: “Tôi yêu 
thích và tự luyện viết thư pháp từ 
hồi còn học cấp ba. Mấy năm trước, 
tôi thường viết thư pháp tại chùa 
ở địa phương vào mỗi dịp Tết. Hai 
năm nay, tôi đến chợ hoa xuân Quy 

Nhơn để cho chữ, góp 
thêm sắc xuân cho quê 
hương Bình Định”.

Vốn yêu thích, học 
thư pháp từ những năm 

học Trường ĐH Khoa học - Xã hội và 
Nhân văn TP Hồ Chí Minh, nhưng 
công việc chính là hướng dẫn viên 
du lịch nên anh Nguyễn Hải Thảo, ở 
xã Nhơn Hạnh (TX An Nhơn) không 
có nhiều thời gian để luyện tập. Dịp 
Tết này, anh Thảo luyện lại nét chữ 
và đến chợ hoa xuân Quy Nhơn để 
cho chữ. 

“Lâu lắm rồi tôi không viết, nét 
chữ có thể chưa đẹp lắm, nhưng tôi 
đến đây cho chữ chủ yếu để tạo niềm 
vui cho mình, trải nghiệm không khí 
ngày Tết ở phố biển Quy Nhơn. Mặc 
trên mình bộ áo dài khăn đóng, viết 
những lời hay ý đẹp cho mọi người, 
nhìn nét mặt tươi vui của khách đến 
xin chữ, nhận những lời khen, tôi thấy 
vui và hạnh phúc”, anh Thảo tâm tình.

Từ những năm còn học cấp hai, 
anh Ngô Thiên Thạch (SN 1991, ở xã 

Phước Sơn, huyện Tuy Phước) vì 
mê mẩn với những bức thư pháp in 
trên các tờ lịch treo tường mà đã tự 
tập luyện. Rồi duyên đến, khi anh 
Thạch được anh trai giới thiệu theo 
học một người bạn là “ông đồ” ở 
TP Hồ Chí Minh. Sau ba năm theo 
học mỹ thuật, anh Thạch trở về Quy 
Nhơn mở tiệm tranh, sau đó anh 
tiếp tục học trung cấp mỹ thuật tại 
Quy Nhơn. Hiện tại, anh Thạch là 
hội viên Hội VHNT tỉnh, chủ nhiệm 
CLB Thư pháp trẻ Bình Định.

Anh Thạch cho biết: “CLB hiện 
có hơn 10 thành viên là những bạn 
trẻ yêu thích, đam mê nghệ thuật 
thư pháp. Đây không chỉ là nơi chia 
sẻ kiến thức về nghệ thuật thư pháp 
giữa các thành viên, nơi những 
người yêu thích thư pháp tìm đến 
giao lưu, học hỏi, CLB cũng mong 
muốn duy trì và phát triển hơn nữa 
nghệ thuật này để góp phần gìn giữ 
nét đẹp văn hóa của dân tộc, của 
đất Võ quê mình”. 

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Thập nhị địa chi hay nói nôm na “mười hai con giáp” là một nét đẹp độc đáo trong 
văn hóa các quốc gia phương Đông. Qua thời gian, chúng đã trở thành những 
hình ảnh, biểu tượng gần gũi, thân thiết và đầy triết lý trong tâm thức cũng như 
trong cuộc sống đời thường. Nhân năm Quý Mão đang đến, xin điểm một số sự 
kiện năm Mão tiêu biểu liên quan đến Bình Định.

thứ 2 (1471) đến mùng 1 tháng 3 năm 
Hồng Đức thứ 2 (1471), nước Đại Việt mở 
đất đến núi Thạch Bi.

Sách Đại Nam nhất thống chí chép: 
“Đánh được Chiêm Thành, mở đất đến núi 
Thạch Bi, chia đất làm ba huyện: Bồng Sơn, 
Phù Ly và Tuy Viễn, đặt phủ Hoài Nhơn, lệ 
vào Quảng Nam Thừa tuyên, nhưng từ núi 
Cù Mông về Nam vẫn là người Man, người 
Lạo ở, chưa có thì giờ để kinh lý đến”.  Phủ 
Hoài Nhơn xưa, tỉnh Bình Định ngày nay 
ra đời từ tháng 6 năm 1471.

NĂM 1615 - ẤT MÃO
Các nhà truyền giáo dòng Tên chính 

thức mở đạo ở Đại Việt/Việt Nam. Thừa 
tuyên Quảng Nam, được coi là nơi mở đầu 
trang sử khai đạo chính thức ở Việt Nam. 
Do vậy, các học giả nghiên cứu về lịch sử 
chữ Quốc ngữ cũng tính thời điểm khởi 
nguyên công việc sáng tạo chữ mới này - 
chữ Quốc ngữ ở Việt Nam, mà cụ thể là ở 
Đàng Trong, ở xứ Quảng vào năm 1615. 
Tuy nhiên, xét riêng về chữ Quốc ngữ, 
nhiều học giả cho rằng, thời điểm quan 
trọng nhất là sau khi lập Cư sở tiên khởi 
tại cảng thị Nước Mặn (Phước Quang, Tuy 

Phước ngày nay). Linh mục bề trên Buzomi 
(Ý) và 2 linh mục trong giáo đoàn ông là 
linh mục Pina (Bồ Đào Nha) và linh mục 
Borri (Ý) là những giáo sĩ dòng Tên tiên 
phong trong việc sáng tạo ra chữ Quốc 
ngữ cùng với một số văn nhân người địa 
phương, thời gian đầu đến Đàng Trong 
sống, hoạt động truyền giáo, học tập, 
nghiên cứu, ghi âm tiếng Việt bằng mẫu 
tự Latin đều ở Nước Mặn. Nước Mặn là 
nơi phôi thai chữ Quốc ngữ, chữ Quốc 
ngữ “tiền Đắc Lộ”.

NĂM 1651 - TÂN MÃO 
Alexandre de Rhodes đến Đàng Trong 

muộn (1624). Đến năm 1651, Alexandre 
de Rhodes cho in 3 tác phẩm chữ Quốc 
ngữ quan trọng: Từ điển Việt - Bồ - La, 
Văn phạm Việt ngữ, Phép giảng tám ngày. 
Trong gần 2 thế kỷ, mãi cho đến lúc xuất 
hiện 2 cuốn Tự điển Việt - La và Tự điển  
La - Việt của Taberd năm 1838, ba tác phẩm 
nói trên vẫn là công trình duy nhất áp dụng 
hệ thống chữ viết Quốc ngữ được in. Theo 
Nguyễn Khắc Xuyên - Phạm Đình Khiêm 
ghi nhận:  “Việc sáng chế chữ Quốc ngữ là 
một công trình tập thể của một số giáo sĩ 
người Âu, đa số là Bồ Đào Nha, với sự tham 
gia trực tiếp của một số người Việt dạy 
tiếng mẹ đẻ cho các giáo sĩ” và Alexandre 
de Rhodes “chiếm công đầu trong việc 
hoàn thành và phổ biến lối phiên âm Việt 
ngữ bằng mẫu tự La Mã, quen gọi là chữ 
Quốc ngữ”.

Năm Tân Mão 1651 cũng là năm phủ 
Qui Nhơn đổi thành thành phủ Qui Ninh, 
dưới thời chúa Hiền - Nguyễn Phúc Tần. 

NĂM 1771 - TÂN MÃO 
Năm 1771, khởi nghĩa Tây Sơn bùng 

nổ. Nguyễn Nhạc cùng hai em là Nguyễn 
Huệ và Nguyễn Lữ tập hợp dân nghèo khởi 
nghĩa, lập đồn trại ấp Tây Sơn thượng và 
Tây Sơn hạ (thuộc phủ Qui Nhơn). Nghĩa 
quân nêu cao danh nghĩa “Đánh đổ quyền 
thần Trương Phúc Loan, ủng hộ Hoàng Tôn 
Nguyễn Phúc Dương”. Sách Cương mục 
chép: “Hào mục bản thổ đua nhau nổi dậy 
hưởng ứng với Nhạc, thế giặc ngày càng 
bùng lên”. Sử nhà Nguyễn, chép: “Nhạc nổi 
lên cướp của người giàu giúp đỡ người 
nghèo…”. Từ căn cứ Tây Sơn, các đạo nghĩa 
quân tỏa về giải phóng các làng xã, trừng 
trị bọn xã trưởng, quan thu thuế, tịch thu 
các giấy tờ sổ sách đem đốt hết, tuyên bố 
bãi bỏ mọi thứ thuế. Nghĩa quân tấn công 
các đồn, giải phóng tù nhân, đi đến đâu 
đều được nông dân hưởng ứng tham gia, 
trong đó có nhiều dân tộc miền núi. Theo 
tài liệu của các giáo sĩ có mặt đương thời 
ở Đàng Trong, “cùng đi theo (Tây Sơn) có 
bọn giặc núi từ miền núi ở giữa hạt Qui 
Nhơn và Phú Yên”, hoặc “lính của họ (Tây 
Sơn) có bộ phận gồm những người thiểu 
số”. Thời gian phát triển lực lượng ở vùng 
Qui Nhơn, anh em Tây Sơn được sự ủng hộ 
của một nữ chúa Chàm tên là Thị Hỏa…         

NGUYỄN THANH QUANG

Thư pháp ngày xuân
Thư pháp chữ Hán - Nôm là bộ môn nghệ thuật của dân tộc ta có từ 
xa xưa, gắn với mỹ tục xin chữ đầu năm của người Việt. Dựa vào nghệ 
thuật này, người Việt đã sáng tạo ra môn nghệ thuật thư pháp chữ 
Quốc ngữ độc đáo với cách thức biểu đạt riêng, dần phổ biến rộng rãi 
ở mọi tầng lớp trên cả nước.
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Bình Định Tết ấm muôn nhà



Tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào 
các dân tộc là anh em ruột thịt” luôn được cán bộ, chiến 
sĩ BĐBP tỉnh phát huy trong dịp Tết đến Xuân về qua 
nhiều hoạt động ý nghĩa.

BĐBP tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Xuân Biên phòng 
ấm lòng dân bản ở Đồn Biên phòng Cát Khánh.                      Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Vui Tết không quên 
nhiệm vụ

Một mùa Xuân mới lại về. 
Khi mọi người, mọi nhà đang 
tất bật, rộn ràng để chuẩn bị cho 
Tết sum vầy, trên tuyến biên giới 
biển của tỉnh, những người lính 
quân hàm xanh vẫn chắc tay 
súng, từng ngày, từng giờ làm 
nhiệm vụ.

Đại tá Lương Ngọc Chinh, 
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh, cho biết: Cấp ủy, chỉ huy 
các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh 
quán triệt thực hiện nghiêm chỉ 
đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư 
lệnh BĐBP về tổ chức tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023. Trong đó, 
BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, giáo dục chính trị 
tư tưởng, quán triệt tình hình, 
nhiệm vụ, nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, chiến sĩ về công 
tác sẵn sàng chiến đấu. Đồng 
thời, nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý, bảo vệ biên giới, 
tăng cường tuần tra, kiểm soát 
trên tuyến biên giới biển, các 
địa bàn trọng điểm, kiên quyết 
đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, 
giải quyết kịp thời, có hiệu quả 
các vụ việc xảy ra. BĐBP tỉnh 
cũng bảo đảm đúng, đủ, kịp 
thời các chế độ, tiêu chuẩn Tết 
và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ 
đón Tết vui tươi, lành mạnh, 
an toàn, tiết kiệm theo truyền 
thống của dân tộc.

Tại TX Hoài Nhơn, dịp 
cuối năm, Đồn Biên phòng 
Tam Quan Nam tập trung xây 
dựng kế hoạch sẵn sàng chiến 
đấu cũng như tổ chức các hoạt 
động dân vận đồng hành cùng 
nhân dân. Trung tá Huỳnh 
Công Hợi, Chính trị viên Đồn 

Biên phòng Tam Quan Nam, 
cho biết: “Chúng tôi dành thời 
gian tổ chức buổi trò chuyện 
cùng ngư dân với chủ đề “Khai 
thác hợp pháp, có trách nhiệm vì 
một nghề cá bền vững” và tuyên 
truyền bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo cho ĐVTN. Việc trò chuyện 
trực tiếp, giải thích cụ thể, tường 
tận những thắc mắc của ngư dân 
sẽ giúp họ nhận thức rõ những 
hệ lụy, hậu quả và những mất 
mát lớn nếu tiếp tục đánh bắt, 
khai thác thủy sản không đúng 
pháp luật”.

Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP 
tỉnh) đang quản lý nhiều tàu, 
thuyền với nhiều chủng loại để 
thực hiện nhiệm vụ. Trung tá Lê 
Đình Huy, Chính trị viên Hải đội 
Biên phòng 2, chia sẻ: “Cũng như 
ở đất liền, cán bộ, chiến sĩ trên 
các con tàu làm nhiệm vụ trực 

chiến của Hải đội cũng chuẩn 
bị đón Tết trên tàu của mình 
nhưng trong tâm thế sẵn sàng 
lên đường làm nhiệm vụ bất cứ 
lúc nào khi có lệnh”. 

Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, 
hạ sĩ Trần Thủy Vũ chia sẻ: 
“Tết trên tàu cũng đầy đủ bánh 
kẹo, mai, cây cảnh, bánh chưng 
xanh... Dù có phần nhớ nhà 
nhưng được các cán bộ, chỉ huy 
tàu động viên nên tôi yên tâm để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tết của lính biên phòng là Tết 
xa nhà, xa người thân. Nhưng 
không vì thế mà những người 
lính quân hàm xanh nề hà với 
công việc của mình. Bởi họ đều 
nhận thức rằng đó chính là niềm 
vinh dự, tự hào lớn lao, khi công 
sức nhỏ bé của mình được góp 
chung, làm nên mùa Xuân bình 
yên, ấm áp.

Xuân Biên phòng ấm 
lòng dân bản

Khi Tết đến, Xuân về cũng 
là lúc tình nghĩa quân dân càng 
thắm đượm và lan tỏa sâu sắc hơn 
bao giờ hết. Cùng với nhiệm vụ 
đảm bảo vững chắc chủ quyền, 
an ninh biên giới biển, lực lượng 
BĐBP tỉnh cũng phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị, chính quyền địa 
phương tổ chức nhiều hoạt động 
thiết thực, trao tặng những phần 
quà ý nghĩa, góp phần mang đến 
một mùa Xuân ấm áp cho bà con 
nơi biên giới biển.

Tại Đồn Biên phòng Cát 
Khánh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, UBND huyện Phù 
Cát tổ chức Chương trình Xuân 
Biên phòng ấm lòng dân bản. Tại 
chương trình, 120 suất quà (500 
nghìn đồng/suất) gồm tiền mặt, 
bánh chưng và các loại nhu yếu 
phẩm đã trao tặng cho người dân 
có hoàn cảnh khó khăn ở khu 
vực biên giới biển của 3 xã Cát 
Khánh, Cát Thành và Cát Hải.

Tương tự, cán bộ, chiến sĩ 
Đồn Biên phòng Tam Quan Nam 
(TX Hoài Nhơn) cùng ĐVTN các 
đơn vị bạn đã tự tay gói, nấu 200 
đòn bánh tét để tặng các gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn. Đồng 
thời, các đơn vị cũng tặng 26 suất 

quà tết cho các em học sinh, ngư 
dân có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn.

Ghi nhận dịp giáp Tết tại 
các địa phương, tất cả đồn biên 
phòng, cơ quan, đơn vị trực 
thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đều 
tổ chức rộng rãi các hoạt động 
chăm lo cho các gia đình chính 
sách, hộ nghèo ở khu vực biên 
giới biển của tỉnh. Đây là một 
trong những hoạt động ý nghĩa, 
thiết thực trong dịp Tết của lực 
lượng BĐBP nhằm thể hiện đạo 
lý tương thân, tương ái của dân 
tộc và thắt chặt hơn nữa tình 
nghĩa quân dân nơi biên giới.

Đại tá Nguyễn Bá Bình, Phó 
Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 
cho hay: Đến nay, BĐBP tỉnh đã 
tổ chức được 8 chương trình 
Xuân Biên phòng ấm lòng dân 
bản và tặng 581 suất quà, 520 
chiếc bánh chưng, bánh tét với 
tổng trị giá hơn 350 triệu đồng cho 
các gia đình chính sách, hộ nghèo. 
Chương trình này đã được duy 
trì thực hiện hằng năm với nhiều 
hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp 
bà con được đón Tết trong không 
khí đầm ấm, vui tươi và đầy đủ 
hơn. Qua đó, thể hiện tình cảm, 
trách nhiệm những người lính 
quân hàm xanh với nhân dân.                    

HỒNG PHÚC

Cho Tết an toàn
Tết cũng là thời điểm lực lượng CA từ 

tỉnh đến xã, phường phải tập trung hơn 
mọi ngày để phòng, chống tội phạm, gìn 
giữ bình yên, góp phần mang đến một cái 
Tết an toàn và trọn vẹn cho mọi người, 
mọi nhà.

26 tháng Chạp, khi nhà nhà, người 
người đang tất bật với các công việc chuẩn 
bị tiễn năm cũ, đón năm mới thì cán bộ 
chiến sĩ của lực lượng CA vẫn đi từng lối 
xóm, đường thôn, góc phố để tuần tra, 
nhắc nhở các thanh niên về nhà ngủ sớm, 
tránh rượu bia quá chén hay để kẻ gian lợi 
dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

Cùng đồng đội tuần tra địa bàn đêm 
khuya, trung tá Trương Quốc Sỹ, Trưởng 
CA xã Phước An (huyện Tuy Phước), cho 
biết, làm nhiệm vụ này là nhận lãnh công 
việc khó nhọc, nhưng vì muốn góp sức 
mình gìn giữ bình yên xóm làng, nên anh 
và đồng đội đều không quản ngại. “Thấy 
người dân tin tưởng, có việc gì cũng cậy 
mình, nên anh em động viên nhau cùng 
cố gắng. 2 tháng nay, qua tuần tra địa bàn, 
chúng tôi đã kịp ngăn chặn, đẩy đuổi 2 

CA phường Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn) tuần tra tại chợ hoa xuân để 
nhắc nhở, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.   Ảnh: K.A

vụ băng nhóm tụ tập chuẩn bị đánh nhau 
bằng hung khí; 2 vụ đánh bạc; xử phạt vi 
phạm hành chính đối với một số cơ sở 
kinh doanh có điều kiện vi phạm các quy 
định về ANTT”, trung tá Sỹ cho biết. 

Trong khi đó, để giao thông được 
thông suốt, an toàn cũng như kịp thời xử 
lý ngay các hành vi vi phạm về giao thông, 

nhất là thói quen uống 
rượu bia, chạy quá tốc 
độ quy định hay dừng, 
đỗ không đúng nơi quy 
định…, CSGT toàn 
tỉnh đã và đang tỏa đi 
khắp nẻo đường, địa 
bàn, phối hợp với CA 
các địa phương tăng 
cường tuần tra kiểm 
soát 24/24 giờ. 

“Những ngày này, 
phương tiện tham gia 
giao thông trên địa bàn 
thành phố đã bắt đầu  
đông. Chúng tôi cũng 
chủ động tuần lưu dày 

hơn, khuya hơn để giao thông trên từng 
tuyến đường, khu phố được an toàn và 
thông suốt, cũng như kịp thời xử lý ngay 
các hành vi vi phạm khác phát sinh”, 
trung tá Hồ Thị Thanh Hải, Đội Phó 
Đội CSGT - Trật tự (CA TP Quy Nhơn), 
chia sẻ. 

Là lực lượng thường trực chiến đấu, 

bên cạnh việc phối hợp với các đơn vị 
nghiệp vụ tham gia giữ gìn ANTT tại các 
lễ hội, các sự kiện chính trị - văn hóa - xã 
hội, đảm bảo trật tự ATGT, hằng đêm, các 
chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng chủ động 
tuần tra vũ trang từ ngoại thành đến các 
tuyến, khu vực địa bàn trọng điểm từ 
21 giờ 30 phút đến 4 giờ hôm sau để kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các 
đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. 

Yêu cầu xuyên suốt của đợt cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm năm nay là chủ 
động phòng ngừa, từ sớm, từ xa và hiệu 
quả. Do vậy, bên cạnh các lực lượng công 
khai, các lực lượng nghiệp vụ như cảnh 
sát hình sự, ma túy, truy nã, kinh tế, môi 
trường… cũng đang dồn lực với nhiệm vụ 
đấu tranh, phòng, chống tội phạm nhanh 
nhất, hiệu quả nhất. 

Hòa mình vào dòng người, xe tấp 
nập ngoài kia, cán bộ, chiến sĩ CA các lực 
lượng đang âm thầm với công việc của 
mình. Dù luôn trong tinh thần sẵn sàng 
chiến đấu, song ai cũng mong Tết này 
bình yên.                                         KIỀU ANH

Đồn là nhà, 
biên giới là quê hương

Cán bộ Đồn 
Biên phòng Tam 

Quan Nam 
cùng ĐVTN gói và nấu 

bánh tét tặng người dân
khó khăn trong dịp giáp 

Tết. Ảnh: T.V
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HỒ MINH TÂM

Bài tình
cho biển
Em 
đừng giấu vào ngực em
cái trẻ trung của biển
anh sợ đêm sâu ngốt ngát mất thôi

bởi em xem
ngoài kia như gió
lướt lướt làn da cái hôn mềm rất nhỏ
mà biển cuồng tay dâng khát tới bến bờ

biết làm chi 
biển ngập trong đêm
hay đêm tan vào biển
như mắt em dài
giữa lòng không bờ bến
đâu là đâu - con nước xuống lại lên

cũng đừng giấu vào ngực em - tiếng gió
sợ biển đêm lại dâng sóng mất thôi
đã căng đầy lòng/ ngực anh tiếng thở
của trẻ trung này
của gió
và em...

LÊ TRỌNG NGHĨA

Anh không 
nắm bắt được gì
Nếu nắm bắt được gió kia
Thì mùi hương em đã thành thỏi trăng ngọt
Và anh luôn muốn cất giữ
Những khi cần anh vân vê

Nếu nắm bắt được ánh trăng
Thì những vệt sáng thịt da đã là của anh
Cái nhìn bồng bềnh khép mở mãi là của anh
Và anh không phải sợ cái bóng đêm 
                      lờn vờn khi nhớ

Anh chỉ có thể giữ lại hơi thở giọng nói yếu mềm
Cùng vài bức hình em nhan sắc
Anh không nắm bắt được gì ngoài 
khoảng trống cô quạnh em đi

Em lẫn trong gió, trong ánh trăng
Trong tiếng nỉ non sao trời vô vọng
Trong cơn đói của lá vàng
Anh không nắm bắt được gì ngoài một  
       nhành cây mùa đông trổ trái…

HỮU VINH

mùi bùn
ừ thì núp bóng quê hương
câu thơ gửi lại bên đường rạ rơm
một đời lặn lội áo cơm
ngửa bàn tay trắng còn thơm mùi bùn...

MY TIÊN

Vầng mây màu sữa
Có thể anh đã quên cây hoàng lan cuối phố
Những cảm giác xuyến xao khi gió lạnh  
                      tràn về
Ai cất giùm cơn mơ mộng
Ai giấu giùm nỗi nhớ anh
Để em không nghe thấy mùi hương  
                         quanh quẩn
Và thôi nâng niu một cánh hoa đã úa

Sự lớn dậy của vầng mây màu sữa
Chảy xuống ngực em hơi thở ngọt ngào
Sự rạn nứt của lầu đài cổ tích
Nảy mầm những thảm rêu rực rỡ
Và sự ra đi của anh
Khiến em yêu mùa đông hơn nữa

Không thể hứa và không cần phải hứa
Anh trở về trong giấc mộng phù sinh
Trái tim em mở dạ tiệc linh đình
Yêu anh và
Yêu anh hơn nữa…

VÂN PHI

Rượu nhớ người rót 
xuống sông Côn
Em có trở về sông Côn  
nhắc lại thuở tóc tém trèo me ngược cồn 
cát vàng trắng hạ 
mùa ngô đồng xanh lá 
mùa ta mới biết thương.

Em! Có trở về ngõ lấm bụi đường 
nhánh mù u đơm bông rụng hạt 
mình đã vẽ trái tim nhau lên cát 
nghe bổi hổi nhịp phù sa...

Em! Có nhớ cánh đồng chiều mình cắt cỏ cùng ba 
ba bảo, vài năm nữa sẽ cho chúng mình  
                                     kết duyên đôi lứa 
đôi má em đỏ hây hây như ngày đông  
                  hong bên bếp lửa 
cười thẹn thùng, anh cũng mắc cỡ 
            kéo sợi cỏ rơi hoang

Em! Có trở về sông Côn 
nghe tiếng sóng vỡ chân mây nhắc ngày hò hẹn 
cây cầu bắc ngang nối liền hai bến 
anh sẽ cõng em qua mùa cỏ lau trắng mướt triền quê

Em! Có trở về sông xưa 
con cá trắm cắn đọt rau lang thả tràn giọt nắng 
con nước cuốn em đi đã qua bao mùa          
dòng sông nơi anh chẳng còn phẳng lặng 
mười năm, hồn vỡ liêu xiêu...

Em, có trở về sông Côn
hãy đến với anh bằng cơn mưa đầu hạ
nghe gió cõng nắng chiều
nghe con bướm trắng lạc bầy đậu trên            
                                      chùm hoa tim vỡ
… nhắc lại những mùa yêu.
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Mùa xuân trong 
căn nhà không số
Vẫn chờ tiếng chuông cửa ghé thăm
Dẫu nhà tôi, căn nhà không treo số
Chỉ có nắng về ngang cửa sổ
Phết một lớp sơn buồn

Mùa xuân trưng một nhành hoa giả 
                 làm tin
Để người ngả đầu vào vô vọng
Những giọt sáng màu chì âm ẩm
Hong tóc trầm bay

Cuối năm bố còn châm thuốc, mắt mẹ 
                                  còn cay
Tôi - một thời sáo rỗng
Đốt những bài thơ
Cười nói qua mùa

Những sắc nhọn cuộc đời
Nhói chiều xuân mềm yếu
Vốc thời gian tuột kẽ bàn tay
Những kỷ niệm hiền lành không 
        muốn giữ

Căn nhà chiều nay
Hương Mùi già xõa tóc
Có một người con gái nằm kề lưng 
           vào vách
Thấy mình trôi như sông.
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Cốt cách mai xuân
Có lẽ hoa mai cũng có cùng tuổi 

với muôn loài cỏ cây khác trên trái 
đất này. Và cũng khó tìm ra câu trả 
lời chính xác rằng hoa mai đã được 
con người đem từ rừng sâu về bên 
hiên nhà để cùng đón xuân tự bao 
giờ? Rồi hoa mai đi vào lòng người 
qua những câu chuyện đầy tâm 
trạng của người lính chinh chiến xa 
nhà hành quân lạc vào rừng mai mà 
chợt nhớ cội mai bên hiên nhà, nhớ 
mẹ già, nhớ vợ con mà ngậm ngùi 
khe khẽ hát. Để đến bây giờ chỉ biết 
hoa mai là loài hoa biểu trưng cho 
mùa xuân đã về. Để đến bây giờ về 
lại An Nhơn có cảm giác như lạc vào 
những con đường hoa mai, những 
cánh đồng mai chập chùng vàng đến 
bất tận.

Cây lúa ngàn đời nuôi sống cư 
dân vùng hạ lưu con sông Côn 
bỗng nhiên đề huề cùng cây mai 
khi một dòng phù sa rẽ lối đến 
những làng mai. Để rồi những Háo 
Đức, Thanh Liêm hốt nhiên trở 
thành “chỉ dẫn địa lý” khắp nơi 
trên cả nước. Màu xanh cây lúa vui 
vẻ thu hẹp lại, nhường chỗ cho màu 

vàng hoa mai loang rộng khi hạt 
gạo khiêm nhường trước chia sẻ vị 
trí của mình với sắc vàng tươi của 
những đóa mai.

Gốc, dáng, chi qua sự nhào nặn 
của các nghệ nhân thì không cần 
phải bàn nữa, chỉ còn chờ nụ hoa 
kia biết bừng nở đúng vào thời khắc 
thiêng liêng đón chào năm mới là 
người ta đua nhau chất lên hàng 
đoàn xe tải ngược xuôi Nam Bắc. 

Thì cũng vài mươi năm thôi chứ 
nào đâu đã nhiều nhưng danh tiếng 
mai vàng Bình Định đã kịp lan tỏa 
khắp nước, nhiều khi bâng quơ cứ 
nghĩ dễ chừng cũng đã quá trăm 
năm khi lạc bước qua thành Hoàng 
Đế, dừng chân dưới tháp Cánh Tiên 
mường tượng về một đóa mai xuân 
chất ngất bên trời. Thành Hoàng Đế 
những chiều cuối năm u tịch xưa giờ 
ấm những làn hương thơm thành 

kính dâng lên tiền nhân và những 
cội vàng mai thấp thoáng trên 
những ngõ xóm.  

Quả thật có bao nhiêu người 
biết được cây mai đã phải gồng 
mình qua cái giá lạnh mùa đông 
để chớm xuân trút lá, kết hoa, 
cũng như người chủ nhân của 
nó phải trải qua bao nhiêu nắng, 
bao nhiêu sương giá mới mở ra 
một mùa xuân ấm áp cho muôn 
người. Chẳng phải một phen xương 
lạnh buốt/ Hoa mai đâu dễ ngửi mùi 
hương  (Hoàng Bá Hy Vận). Phải 
chăng cũng như loài hoa mai kia, 
con người phải biết trải qua gian 
nan khó nhọc, kiên tâm vững bước 
trên đường đời mới mong nở được 
những đoá “hoa người” ngời sáng 
và đượm hương cho quê hương 
đất nước.

Khó có gì thanh tao hơn bằng 
việc lặng ngồi bên chậu mai vàng 
nâng chén rượu quê ngây ngất đón 
xuân và hồn người dìu dịu ngấm 
cả men rượu và bồng bềnh hương 
mai xuân thắm đượm. Mai cốt cách 
là đây!

r Tản văn của ĐOÀN HÀO

Tranh của họa sĩ LÊ TRỌNG NGHĨA
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Kỷ niệm trọng thể 50 năm 
Ngày ký Hiệp định Paris 

Các đại biểu xem triển lãm ảnh lễ ký kết Hiệp định Paris ngày 27.1.1973

Ngày 17.1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao 
tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm 
Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 
(27.1.1973 - 27.1.2023). Tham dự buổi lễ có 
các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần 
Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 
Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn 
Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đặc 
biệt, Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của 
nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị 
Bình, Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam tại Hội nghị Paris.

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 
khẳng định, Hiệp định Paris được ký 
kết cách đây tròn nửa thế kỷ đã kết thúc 
thắng lợi cuộc đàm phán dài nhất, phức 
tạp nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam 
để chấm dứt cuộc chiến tranh dài nhất 
trong thế kỷ XX. Thắng lợi này có ý nghĩa 
chiến lược, tạo nên cục diện mới để quân 
và dân ta tiến lên “đánh cho ngụy nhào” 
với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập, thống 
nhất và phát triển ở Việt Nam.

Chiến thắng vĩ đại này là kết tinh thành 
quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy 
sinh vô cùng to lớn của quân và dân ta trên 
mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao 
dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ Đồng 
khởi Bến Tre năm 1960, đến Tổng tiến 

công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, 
Tiến công chiến lược Xuân - Hè năm 1972 
và chiến thắng vang dội 12 ngày đêm “Hà 
Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Ngoại 
giao đã trở thành một mặt trận tiến công, 
kết hợp nhuần nhuyễn và chuyển hóa 
hoàn toàn thắng lợi trên mặt trận chính 
trị, quân sự thành thắng lợi trên bàn đàm 
phán, thể hiện sáng ngời bản lĩnh, cốt cách 
và trí tuệ Việt Nam, thấm đượm tư tưởng, 
phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ 
Chí Minh.

Thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), ngày 27.1.2023, Bộ 
TT&TT, Vietnam Post sẽ phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973 - 2023)”, nhằm góp phần tuyên 
truyền về ý nghĩa của sự kiện Hiệp định Paris. Bộ tem này gồm 1 mẫu tem, khuôn 
khổ 46 x 31 (mm), do họa sĩ Nguyễn Du (Vietnam Post) thiết kế. Nội dung tem là hình 
ảnh Hội nghị bàn tròn tại Paris.

Hiệp định Paris không chỉ là thắng lợi 
của nhân dân Việt Nam, mà còn đi vào 
lịch sử cuộc đấu tranh chung của nhân 
dân thế giới vì hòa bình, độc lập, tự do, 
tiến bộ và công lý. 

Thế giới đang trải qua những biến 
động lớn và rất phức tạp. Hòa bình, hợp 
tác và phát triển là nguyện vọng chung, 
tha thiết của các quốc gia, dân tộc và nhân 
loại tiến bộ trên thế giới. Đã từng trải qua 
nhiều hy sinh, mất mát trong các cuộc đấu 
tranh chống ngoại xâm, Việt Nam hết sức 
trân trọng giá trị của hòa bình, đề cao và 
tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến 
chương LHQ và luật pháp quốc tế, chân 
thành và thủy chung với bạn bè quốc tế, 
đóng góp hết sức mình vào nỗ lực chung 
của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển 
và tiến bộ xã hội trên thế giới.

(Theo QĐND, Báo Tin tức)

Chiều nay (18.1), 
Quốc hội họp bất thường 
lần thứ 3 xem xét 
công tác nhân sự 

Chiều 17.1, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi 
Văn Cường đã có thông cáo báo chí về 
việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu 
tập kỳ họp bất thường lần thứ 3 Quốc 
hội khóa XV.

Theo đó, căn cứ vào Hiến pháp, Luật 
Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết 
định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 
3, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung 
về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền 
của Quốc hội.

Dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ 3, 
Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong buổi 
chiều 18.1 tại Nhà Quốc hội.    (Theo TTO)

Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc 
thôi giữ các chức vụ 
và nghỉ hưu 

Ngày 17.1, tại Trụ sở Trung ương 
Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến 
về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, 
nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí 
Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội 
đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 
2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc là cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà 
nước, được Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bộ Chính trị các khóa tín nhiệm 
phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo 
quan trọng của Đảng và Nhà nước.  Trên 
cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 
2016- 2021, đồng chí đã có nhiều nỗ lực 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết 
quả quan trọng. 

Tuy nhiên, đồng chí chịu trách nhiệm 
chính trị của người đứng đầu khi để nhiều 
cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ 
trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu 
quả rất nghiêm trọng; 2 phó thủ tướng đã 
xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và 
nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. 

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng 
và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi 
giữ các chức vụ được phân công, nghỉ 
công tác và nghỉ hưu.

Căn cứ quy định hiện hành của 
Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện 
vọng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng 
ý để đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi 
giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội 
đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ  
2021 - 2026.                         (Theo TTO)

Thu thuế thu nhập cá nhân cao nhất trong 10 năm
Theo Tổng cục Thuế, năm 2022, 

số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 
166.733 tỷ đồng, đạt 138% dự toán và 
tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021. 
Đây là số thu thuế TNCN đạt cao nhất 
trong 10 năm gần đây.

Số thu thuế này tăng 3,5 lần so với 
số thu năm 2013 - thời điểm điều chỉnh 
tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu 
đồng/người/tháng lên 9 triệu đồng/
người/tháng. So với thời điểm điều 
chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh vào 
năm 2020 từ 9 triệu đồng/người/tháng 
lên 11 triệu đồng/người/tháng, số thu 
thuế TNCN cũng tăng hơn 50% (tương 

Phú Quốc lọt top 23 điểm đáng đến năm 2023 
do tạp chí Mỹ bình chọn

Tạp chí Travel+Leisure (Mỹ) vừa 
công bố danh sách 23 điểm đến đáng 
đi du lịch nhất trong năm 2023, trong 
đó ngợi ca Phú Quốc (ảnh) là ngôi sao 
mới của du lịch Việt Nam.

Theo Travel+Leisure, danh sách 23 
điểm đến tốt nhất được chọn lọc kỹ 
càng, bao gồm những điểm đến cũ 
được yêu thích và các địa danh mang 

đến trải nghiệm mới thú vị.
Phú Quốc xếp thứ 3 trong danh 

sách. Việc kết nối hàng không tốt 
hơn từ Việt Nam đã mang đến cho du 
khách quốc tế cơ hội khám phá điểm 
đến mới của đất nước Đông Nam Á, 
bên cạnh TP Hồ Chí Minh, Hà Nội hay 
Vịnh Hạ Long. 

(Theo Lao Động)

Ảnh minh họa

ứng gần 57.000 tỷ đồng).
Thuế TNCN là một trong các sắc 

thuế góp phần giúp thu ngân sách nhà 
nước năm 2022 vượt dự toán. Theo 
Bộ Tài chính, thuế TNCN năm 2022 
tăng cao nhờ thị trường chứng khoán, 
bất động sản tăng trưởng mạnh trong 
năm 2021, quyết toán thuế năm 2021 
từ các hoạt động chuyển nhượng bất 
động sản, chứng khoán... được nộp 
trong quý I/2022.

Cùng với đó, năm 2022, ngành 
thuế đẩy mạnh tuyên truyền ứng 
dụng eTax Mobile, mở rộng kết nối 
thêm với các ngân hàng, cung cấp các 

tiện ích đối với chức năng nộp thuế 
điện tử.                     (Theo Tiền Phong)
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Người Việt Nam ở nước ngoài 
chuẩn bị đón Tết cổ truyền

Một quầy hàng tết ở chợ Sa Pa, CH Séc có đông khách đến mua sắm.                     Ảnh: TTXVN

Trong những ngày này, cộng đồng 
người Việt Nam ở các nơi trên thế 
giới đã có nhiều hoạt động chuẩn bị 
đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 
Cùng với hoa, cây cảnh, các tiết mục 
văn nghệ là các món ẩm thực truyền 
thống nhằm góp phần vơi bớt nỗi 
buồn xa xứ của những người con 
đất Việt, đồng thời giáo dục truyền 
thống cho thế hệ người Việt trẻ ở 
nước ngoài.

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước 
đã tổ chức chương trình “Xuân quê 
hương 2023” với sự góp mặt của đông 
đảo cộng đồng người Việt Nam tại 
nước sở tại. Chương trình càng trở 
nên vui tươi, ấm áp khi mọi người 
hướng lên màn hình để chứng kiến 
những khoảnh khắc xúc động, bầu 
không khí Tết rộn ràng ở quê nhà 
qua chương trình truyền hình Xuân  
Quê hương.

Những ngày giáp tết Quý Mão, đa 
số người Việt ở CH Séc đều cố gắng 
chuẩn bị cho một cái Tết thật chu đáo, 
đầm ấm. Tại chợ Sa Pa - đầu mối giao 
thương chính của cộng đồng người 
Việt và cũng là điểm hẹn sắm Tết 
của bà con người Việt, hầu hết quầy 
bán đồ thực phẩm châu Á đều được 
trang hoàng theo phong cách truyền 

thống và tăng cường thêm khá nhiều 
mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ Tết 
như các nguyên vật liệu dùng để gói 
bánh chưng là gạo nếp, đậu xanh, lá 
dong và lạt, thịt lợn, cùng với đó là 
bánh chưng, bánh tét, giò chả, xôi gà 
cúng, hương hoa, đồ vàng mã, câu 
đối, phong bao lì xì…

Chị Vũ Thị Hương Lan, sống tại 
CH Séc chia sẻ, cho dù ăn Tết xa nhà, 
nhưng gia đình chị vẫn luôn lưu giữ 

những phong tục tập quán cổ truyền 
như cúng giao thừa, trang hoàng nhà 
cửa, nấu những món ăn ngày Tết, đi 
chúc Tết bạn bè.

Có lẽ đây cũng chính là tâm trạng, 
mong ước chung của cộng đồng người 
Việt ở nước ngoài vẫn luôn hướng về 
quê hương đất nước và hy vọng về 
những điều tốt đẹp nhất mỗi khi Tết 
đến Xuân về…

(Theo TTXVN)

Tăng trưởng việc làm 
toàn cầu giảm mạnh

Các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển tại một hội 
chợ việc làm ở Los Angeles, bang California, Mỹ. 

Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) của 
LHQ vừa đưa ra dự báo, tăng trưởng 
việc làm toàn cầu trong năm nay sẽ 
chỉ ở mức 1%.

Con số này chỉ bằng một nửa mức 
tăng trưởng 2% năm ngoái và thấp 
hơn mức dự báo 1,5% do ILO đưa ra 
trước đó. 

Theo báo cáo thường niên của ILO 
về Triển vọng việc làm và xã hội thế 
giới, tỷ lệ thất nghiệp trên toàn cầu 
trong năm nay sẽ là 5,8%, tương đương 
208 triệu người, cao hơn mức dự báo 
205 triệu người đưa ra trước đó.

Kinh tế đi xuống khiến nhiều lao 
động sẽ buộc phải chấp nhận các 
công việc chất lượng thấp, thu nhập 
kém trong năm 2023, trong khi lạm 
phát khiến tiền lương thực tế tiếp 
tục giảm đi.

Hiện, những người trong độ tuổi 
từ 15 - 24 đang đối mặt với khó khăn 
nghiêm trọng trong việc tìm và duy trì 
công việc tốt.                  (Theo VTV.VN)Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đề xuất làm trung gian hòa giải 

giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng 
thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.             Ảnh: RT

Tại cuộc điện đàm ngày 16.1 với 
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng 
thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan 
khẳng định sẽ tiếp tục làm trung gian 
hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột 
ở Ukraine.

Theo Văn phòng Tổng thống 
Erdogan, Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ 
một lần nữa bày tỏ sẵn sàng gánh 
vác trọng trách nhằm tạo điều kiện 
và làm trung gian cho việc thiết lập 

một nền hòa bình lâu dài giữa Nga 
và Ukraine.

Sau khi  xung đột tại  Ukraine 
nổ ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi lên như 
một trung gian hòa giải tiềm năng. 
Thành công nổi bật nhất là thỏa 
thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine 
đi  qua Biển Đen,  góp phần giải 
quyết mối đe dọa an ninh lương 
thực toàn cầu.

(Theo VOV.VN)

Con gái ông Thaksin sẵn sàng tranh cử Thủ tướng Thái Lan

Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái của cựu 
Thủ tướng Thaksin và là cháu gái của cựu Thủ 
tướng Yingluck Shinawatra.                      Ảnh: AFP

Paetongtarn, con gái út 36 tuổi của 
ông Thaksin, tuyên bố sẵn sàng ra tranh 
cử chức Thủ tướng Thái Lan trong cuộc 
bầu cử năm nay.

“Đúng vậy, tôi đã sẵn sàng. Chúng 
tôi muốn đảng của mình giành chiến 
thắng vang dội trong cuộc bầu cử để có 
thể thực hiện lời hứa với người dân”, 
Paetongtarn Shinawatra, con gái út của 
cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, nói 
với các phóng viên hôm 15.1.

Paetongtarn là thành viên đảng 
Pheu Thai, đảng đối lập lớn nhất ở 
nước này. Hồi tháng 10.2021, cô được 

bầu làm lãnh đạo Ủy ban Tư vấn Đổi 
mới và Hòa nhập của đảng Pheu Thai.

Trong năm qua, cô Paetongtarn tích 
cực tham gia các cuộc mít tinh của đảng 
Pheu Thai và dẫn đầu trong các cuộc 
thăm dò về ứng viên thủ tướng những 
tháng gần đây, vượt xa Thủ tướng 
đương nhiệm Prayuth Chan-ocha. 
Trong khảo sát từ Viện Quản lý Phát 
triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) cuối 
tháng 12.2022, Paetongtarn dẫn đầu 
với 34% ủng hộ, trong khi ông Prayuth 
nhận 14,05%.

(Theo VnExpress.net)

Dân số Trung Quốc lần đầu giảm trong hơn 60 năm
Theo dữ liệu Cục Thống kê quốc 

gia Trung Quốc công bố ngày 17.1, dân 
số Trung Quốc đạt 1,41175 tỷ người 
vào cuối năm 2022, giảm so với mức  
1,41260 tỷ người một năm trước đó.

Như vậy dân số Trung Quốc đã 
giảm lần đầu tiên kể từ năm 1961, 
“bước ngoặt lịch sử” được cho sẽ đánh 
dấu sự khởi đầu của thời kỳ sụt giảm 

dân số dài tại Trung Quốc và chứng 
kiến Ấn Độ trở thành quốc gia đông 
dân nhất thế giới vào năm 2023, theo 
Hãng tin Reuters.

Tỷ suất sinh năm 2022 tại Trung 
Quốc là 6,77 trẻ/1.000 người, giảm so 
với tỷ suất sinh 7,52 trẻ/1.000 người vào 
năm 2021. Đây là tỷ suất sinh thấp nhất 
từng được ghi nhận tại Trung Quốc 

đại lục.
Phần lớn sự suy giảm dân số ở 

Trung Quốc là do chính sách một con 
mà nước này đã áp dụng trong thời 
gian dài, từ năm 1980 - 2015, cũng như 
chi phí giáo dục cao ngất ngưởng khiến 
nhiều người Trung Quốc không sinh 
nhiều hơn một con, thậm chí không 
sinh con.                                (Theo TTO)

l Ngày 16.1, Đặc phái viên của LHQ 
về Yemen, ông Hans Grundberg, bày tỏ 
hoan nghênh các hoạt động ngoại giao 
khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt cuộc 
xung đột kéo dài 8 năm qua tại quốc gia 
thuộc bán đảo Arab này.

l Phó Thủ tướng Nga Alexander 
Novak cho biết nguồn thu ngân sách 
của nước này từ dầu khí tăng 28%, 
tức 2.500 tỷ ruble (36,7 tỷ USD) trong 
năm 2022.

l Trang Politico dẫn các nguồn 
tin ngoại giao tại Mỹ đưa tin, Ngoại 
trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến 
thăm Trung Quốc vào ngày 5 - 6.2 tới.

l Nhà chức trách đã huy động 
máy bay không người lái và triển khai 
đội tìm kiếm xuống vực sâu 200 m ở 
phía Tây Nepal trong ngày 17.1, nhằm 
tìm kiếm tung tích 2 hành khách còn lại 
trong vụ tai nạn khiến ít nhất 70 người 
thiệt mạng.

l Tờ Yomiuri dẫn các nguồn thạo 
tin xác nhận Chính phủ Nhật Bản đã 
quyết định phát triển tên lửa hành 
trình có khả năng mang theo các loại 
đầu đạn khác nhau để phục vụ cho 
những nhiệm vụ riêng biệt với tầm bắn 
lên đến hơn 1.000 km.

l Ngày 16.1, tiêm kích Su-27 
thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã phát 
hiện máy bay trinh sát P-3C Orion của 
Không quân Đức gần biên giới quốc 
gia và đã xuất kích để chặn đối phương 
trên Biển Baltic.

l Ngày 17.1, một tàu chở dầu ở 
tỉnh Samut Songkhram, miền Trung 
Thái Lan, đã phát nổ làm hàng chục 
người bị thương.

(Theo TTXVN)

TIN VẮN 

17THỨ TƯ, 18.1.2023
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định Tết ấm muôn nhà







b

Không khí xuân đã tràn ngập 
phố phường. Ở nơi đảo xa, 
các chiến sĩ cũng nhận được 
những tình cảm thân thương 
từ đất liền, cùng nhau chuẩn 
bị một cái Tết đủ đầy, đầm 
ấm để vơi đi nỗi nhớ nhà. 
Trong chuyến công tác cùng 
Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân 
những ngày giáp Tết, chúng 
tôi đã ghi lại được hình ảnh 
chuẩn bị đón xuân mới của 
cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cồn 
Cỏ (Quảng Trị) và Lý Sơn 
(Quảng Ngãi).   HOÀNG QUÂN

Những món quà xuân mang nặng 
tình cảm từ đất liền được chuyển 
lên tàu để đến với quân, dân trên 

các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. 

Cũng như ở gia đình, bàn thờ tổ tiên tại đơn vị được các chiến sĩ Trạm 
ra đa 540 (thuộc Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân, đóng quân trên 
đảo Cồn Cỏ) sửa soạn bày biện trang trọng. 

Khí hậu khắc nghiệt, đất đai không phù hợp cho sự phát triển của 
cây mai, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Lý Sơn gắn hoa mai giả cho không 
gian thêm rực sắc xuân.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 550 (thuộc Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải 
quân, đóng quân trên đảo Lý Sơn) chăm chút những cành quất được 
đưa từ đất liền ra để tăng thêm không khí xuân trên đảo. 

Heo, ngỗng trong chuồng, vườn rau 
phía sau Trạm ra đa 550 được các chiến 
sĩ chăm sóc để dùng trong dịp tết Quý 
Mão 2023. 

Các loại thực phẩm tết như giò chả được 
chuẩn bị đầy đủ, giúp lính đảo vơi bớt 
nỗi nhớ nhà trong thời khắc chuyển 
giao năm cũ - năm mới.

Năm nay, các chiến sĩ Trạm ra đa 550 (thuộc Trung đoàn 351, 
Vùng 3 Hải quân, đóng quân trên đảo Lý Sơn) gói 100 cây bánh 
tét, vừa tặng các đơn vị và bà con trên đảo, vừa để anh em ở lại 
trực Tết dùng. Việc bố trí lịch trực, giải quyết phép cho chiến sĩ 
được thực hiện nghiêm, đảm bảo quân số sẵn sàng chiến đấu. 
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