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(BĐ) - Chiều 25.1 (mùng 4 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023), 
tại Bảo tàng Quang Trung (thị 
trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn), 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng 
tổ chức Lễ hội kỷ niệm 234 năm 
Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 
(1789 - 2023).

Dự lễ có các đồng chí: Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
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; 
các đồng chí trong Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, 
UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh; các đồng chí nguyên 
lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; 
đại diện các sở, ngành; lãnh đạo 

huyện Tây Sơn và đông đảo cán 
bộ, nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã 
thành kính dâng hoa tại Tượng 
đài Hoàng đế Quang Trung, 
dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn 
Tam kiệt nhằm tưởng nhớ và tri 
ân công đức của Tây Sơn Tam 
kiệt cùng các văn thần, võ tướng 
triều Tây Sơn đã lập nên những 
chiến công oai hùng, đánh đuổi 
giặc ngoại xâm, thống nhất đất 
nước; đặc biệt, tôn vinh công tích 
lẫy lừng của Hoàng đế Quang 
Trung - Nguyễn Huệ.

Tại lễ dâng hoa Tượng đài 
Hoàng đế Quang Trung, thay 
mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ôn 
lại tinh thần quật khởi của phong 
trào Tây Sơn và vương triều Tây 
Sơn gắn với khí thế bách chiến 
bách thắng của Hoàng đế Quang 
Trung - Nguyễn Huệ, góp phần 
giáo dục truyền thống yêu nước 
cho các tầng lớp nhân dân, nhất 
là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 

Anh Tuấn nhấn mạnh: “Phát huy 
tinh thần Chiến thắng Ngọc Hồi - 
Đống Đa bất tử và khí thế thần 
tốc, bách chiến bách thắng của 
Hoàng đế Quang Trung, trước 
vận hội mới của đất nước, thôi 
thúc chúng ta tranh thủ thời 
cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực 
xây dựng quê hương Bình Định 
trở thành tỉnh phát triển thuộc 
nhóm dẫn đầu của khu vực miền 
Trung, đáp ứng sự mong đợi và 
kỳ vọng của nhân dân, góp phần 
cùng cả nước thực hiện thắng 
lợi công cuộc đổi mới, sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước”.

Trước đó, các đại biểu đã 
cùng dâng hương tại Di tích Đài 
Kính Thiên ở núi Ấn (thôn Hòa 
Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây 
Sơn) và Đền thờ song thân Tây 
Sơn Tam kiệt tại Di tích Gò Lăng 
(thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, 
huyện Tây Sơn).   NGỌC NHUẬN

Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng  
Ngọc Hồi - Đống Đa

Các đại biểu dâng hoa tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung nhân kỷ niệm 234 năm Chiến thắng 
Ngọc Hồi - Đống Đa.                                                                                                                                                                                      Ảnh: NGỌC NHUẬN

Ngày 26.1 (tức mùng 5 tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023), 
tại Khu di tích lịch sử Chiến 
thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, 
Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện Phù 
Mỹ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 
58 năm chiến thắng Đèo Nhông - 
Dương Liễu (1965 - 2023).

Dự lễ có các đồng chí: 
Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch thường trực UBND 
tỉnh và các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí 
nguyên là lãnh đạo tỉnh; mẹ Việt 
Nam anh hùng, người dân trong 
và ngoài địa phương.

Sau lễ dâng hoa, dâng 
hương, Chủ tịch UBND huyện 
Phù Mỹ đã ôn lại lịch sử, khẳng 
định Chiến thắng Đèo Nhông - 
Dương Liễu là minh chứng cho 
sự trưởng thành vượt bậc của bộ 
đội chủ lực về nhiều mặt. Đây là 
chiến thắng mở đầu, tiêu diệt lớn 
sinh lực địch trên chiến trường 
khu V, góp phần cùng quân và 

dân cả nước đánh bại và làm phá 
sản hoàn toàn chiến lược Chiến 
tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ và 
bè lũ tay sai, đưa cục diện cách 
mạng miền Nam chuyển sang 
bước phát triển mới. 

Chiến thắng Đèo Nhông - 
Dương Liễu là mốc son chói lọi 
của quân và dân ta trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
và niềm tự hào của người dân 
Phù Mỹ.

Chủ tịch UBND huyện Phù 
Mỹ cũng bày tỏ quyết tâm của 
Đảng bộ, quân và dân huyện 
Phù Mỹ tiếp tục phát huy truyền 
thống cách mạng của quê hương, 
đoàn kết thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết 
Đại Đảng bộ huyện lần thứ XIX 
và Kế hoạch phát triển KT-XH  
5 năm (giai đoạn 2021 - 2025).

Dịp này, đã diễn ra triển lãm 
ảnh về Phù Mỹ và nhiều hoạt 
động văn hóa - thể thao  thu hút 
đông đảo nhân dân đến xem,  
cổ vũ.                                VĂN TỐ

Kỷ niệm 58 năm Chiến thắng 
Đèo Nhông - Dương Liễu

Các đại biểu dâng hương Đài tưởng niệm Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu.
 Ảnh: VĂN TỐ

Ngày 26.1 (tức mùng 5 tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023), 
tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài 
Châu - Hoài Châu Bắc, Thị ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TX Hoài Nhơn long 
trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng 
hương tưởng nhớ anh hùng, liệt 
sĩ nhân kỷ niệm 58 năm Chiến 
thắng Đồi Mười (1965 - 2023).

Lễ dâng hoa, dâng hương 
được Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TX Hoài 
Nhơn tổ chức nhằm tưởng nhớ 
và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
của Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân TX Hoài Nhơn đối với 
những người con ưu tú của quê 
hương đã ngã xuống cho độc 
lập tự do của Tổ quốc.

Cách đây 58 năm, Đảng ủy 

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chủ 
trương mở chiến dịch Xuân 
1965, tiêu diệt bộ phận quân chủ 
lực của địch, phá kế hoạch dồn 
dân, lập ấp chiến lược của địch, 
giành quyền làm chủ các vùng 
nông thôn, nhanh chóng phát 
triển thế và lực, chuẩn bị cho 
những đợt hoạt động tiếp theo.

Cứ điểm Đồi Mười có vị 
trí quân sự quan trọng, khống 
chế trục QL 1 từ Tam Quan đến 
đèo Bình Đê, kiểm soát toàn bộ 
khu vực phía Bắc huyện Hoài 
Nhơn (nay là TX Hoài Nhơn) 
đến giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi. 
Ngày 7.2.1965 (mùng 5 tết Ất 
Tỵ), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tập 
trung Tiểu đoàn Đặc công cơ 
động 409 phối hợp với bộ đội 
địa phương và dân quân du kích 

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm  
Chiến thắng Đồi Mười

 Ngày 26.1 (tức mùng 5 tết 
Quý Mão), UBND huyện Hoài 
Ân tổ chức gặp mặt sinh viên 
trong huyện đang học tại các học 
viện, trường đại học trên cả nước 
có thành tích học tập tiêu biểu.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo 
huyện bày tỏ mong muốn các 
sinh viên tiếp tục duy trì và nâng 
cao thành tích đã đạt được, tạo 
nền tảng vững chắc trên con 
đường lập nghiệp, trở thành 
những công dân ưu tú, góp phần 
xây dựng quê hương, đất nước. 

Dịp này, Hội Khuyến học 
huyện khen thưởng 29 sinh viên 
tốt nghiệp loại giỏi (800 nghìn 
đồng/sinh viên), 178 sinh viên 
có học lực loại giỏi (400 nghìn 
đồng/sinh viên), hỗ trợ 3 sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn đỗ 
đại học năm học 2021 - 2022 (1 
triệu đồng/sinh viên). Ngoài ra, 
UBND huyện còn hỗ trợ mỗi sinh 
viên 200 nghìn đồng tiền tàu xe.
 Trước đó, sáng 25.1 (mùng 

4 tết Quý Mão), xã Nhơn Phúc 
(TX An Nhơn) tổ chức lễ tuyên 
dương, khen thưởng 85 học 
sinh, sinh viên xuất sắc năm học  
2021 - 2022; tổng số tiền thưởng 
là 44 triệu đồng, do một cá nhân ở  
TP Hồ Chí Minh tài trợ.
 Cũng trong sáng 25.1, Hội 

Khuyến học phường Bồng Sơn 
(TX Hoài Nhơn) tổ chức gặp mặt 
96 sinh viên đạt thành tích xuất 
sắc trong các đợt tuyển sinh vào 
đại học giai đoạn 2015 - 2022, 
đã được Hội tuyên dương, khen 
thưởng và hỗ trợ trong thời gian 
học đại học.

Được biết, 7 năm qua, từ 
nguồn vận động, tài trợ của 
các nhà hảo tâm trên khắp mọi 
miền đất nước, Hội khuyến học 
phường tiếp nhận và tổ chức trao 
32.367 suất khen thưởng cho học 
sinh giỏi các cấp ở địa phương 
với tổng số tiền 4,12 tỷ đồng.

TỐNG BÌNH -  
XUÂN THỨC - DIỆP BẢO SƯƠNG

Gặp mặt, khen thưởng  
học sinh, sinh viên tiêu biểu

Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Châu - Hoài Châu Bắc. Ảnh: Q.H

mở trận tập kích vào cứ điểm 
Đồi Mười, làm chủ hoàn toàn cứ 
điểm này, tiêu diệt một đại đội 
bảo an, 4 trung đội dân vệ, phá 
tan bộ máy ngụy quyền, ác ôn ở 
2 xã Hoài Sơn và Hoài Châu, thu 
nhiều vũ khí, trang bị quân sự.

Chiến thắng Đồi Mười 
đã hỗ trợ cho nhân dân phía 
Bắc TX Hoài Nhơn đồng loạt 
nổi dậy, phá ấp chiến lược, 
góp phần đánh bại chiến lược 
Chiến tranh đặc biệt của địch 
trên chiến trường Bình Định. 
Trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứ điểm Đồi Mười luôn là 
điểm giao tranh, giành giật ác 
liệt, liên tục giữa ta và địch. Nơi 
đây ghi đậm dấu ấn chiến công 
của quân và dân, các chiến sĩ, 
đồng bào ta đã chiến đấu anh 
dũng, hy sinh vì độc lập tự do 
của Tổ quốc. Chiến thắng Đồi 
Mười đi vào lịch sử vẻ vang, 
oanh liệt của quân và dân  
TX Hoài Nhơn trong kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước.

Dịp này, TX Hoài Nhơn tổ 
chức Giải việt dã truyền thống 
có hơn 110 VĐV nam, nữ thuộc 
17 xã, phường tham gia hai nội 
dung, cự ly 5.000 m nam và  
3.000 m nữ.               QUANG HẢI

Cùng bạn đọc
Sau số báo Tân niên (số 8487+ 8488) xuất bản thứ Sáu ngày 

27.1 (mùng 6 tháng Giêng Quý Mão 2023) gộp 2 số báo ngày 27 
và 28.1.2023, Báo Bình Định sẽ xuất bản số báo gộp ngày 29.1 và 
30.1.2023 (số 8489 +8490) phát hành thứ Hai ngày 30.1.2023 (mùng 
9 tháng Giêng Quý Mão 2023), 24 trang. Báo điện tử (baobinhdinh.
vn) vẫn liên tục cập nhật thông tin thời sự hằng ngày.

Kính chúc quý bạn đọc năm mới mạnh khỏe, an vui, thành  
công mới!                                                                                                            B.B.Đ   

THỨ SÁU, 27.1.20232 Bình Định
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Tết đoàn viên
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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)

Mốc son trong trang sử vàng  
ngoại giao cách mạng Việt Nam

Cách đây vừa tròn nửa thế kỷ, Hiệp định Paris được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại 
giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao nước ta ở thế kỷ XX. Với Hiệp định Paris, nhân 
dân Việt Nam đã thực hiện được một phần “đánh cho Mỹ cút”, tạo đà để thực hiện trọn vẹn mục tiêu 
“đánh cho Ngụy nhào” theo di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cuộc đấu tranh cực kỳ 
gay go, quyết liệt 

Quá trình đàm phán hòa 
bình đưa đến việc ký Hiệp 
định Paris là một trong những 
cuộc đàm phán kéo dài nhất 
lịch sử ngoại giao thế giới  
(4 năm 8 tháng 16 ngày), với 
201 phiên họp công khai, 45 
cuộc gặp riêng, 500 cuộc họp 
báo, gần 1.000 cuộc phỏng vấn. 

Về các giai đoạn của Hội 
nghị, có 3 quan điểm khác 
nhau; nhưng theo chúng tôi, 
quan điểm thứ ba (chia làm 
4 giai đoạn) là hợp lý hơn cả. 
Cụ thể, giai đoạn 1 từ tháng 
5 - 11.1968: Đàm phán giữa 
Việt Nam Dân chủ cộng hòa 
(DCCH) với Mỹ; giai đoạn 2 
từ đầu năm 1969 đến giữa năm 
1972: Đàm phán bốn bên; giai 
đoạn 3 từ tháng 6 đến cuối năm 
1972: Giằng co căng thẳng; giai 
đoạn 4 từ ngày 6.1 - 27.1.1973: 
Thống nhất các điều khoản và 
ký kết Hiệp định.

Hội nghị Paris trải qua 
những cuộc đấu tranh cực kỳ 
gay go, quyết liệt giữa ta với kẻ 
thù. Bằng sức mạnh tổng hợp 
của chính nghĩa, trí tuệ, khối 
đại đoàn kết toàn dân, kết hợp 
sức mạnh dân tộc và thời đại… 
thắng lợi cuối cùng đã thuộc về 
chúng ta. 

Về nội dung, toàn bộ văn 
kiện Hiệp định Paris gồm 1 
hiệp định chính, 4 nghị định 
thư và 8 bản hiểu biết.

Trong đó, hiệp định chính 
gồm 9 chương, 23 điều, với 4 
nhóm vấn đề. Thứ nhất, các 
điều khoản về chính trị: Ghi 
các cam kết của Hoa Kỳ (tôn 
trọng các quyền dân tộc cơ 
bản, tôn trọng quyền tự quyết 
của nhân dân miền Nam Việt 
Nam; Hoa Kỳ không tiếp tục 
dính líu quân sự, không can 
thiệp công việc nội bộ của 
miền Nam Việt Nam). Thứ 
hai, các điều khoản về quân 
sự: Ngừng bắn, Hoa Kỳ rút 
hết quân trong 60 ngày; chấm 
dứt bắn phá miền Bắc; nhận 
tháo gỡ mìn do Hoa Kỳ đã rải 
ở miền Bắc. 

Thứ ba, các điều khoản 
về nội bộ miền Nam: Nguyên 
tắc hòa hợp dân tộc, bảo đảm 
tự do dân chủ, tổ chức tổng 
tuyển cử tự do, thành lập Hội 
đồng quốc gia hòa giải, hòa 
hợp dân tộc gồm ba thành 
phần để tổ chức tổng tuyển 
cử. Thứ tư, các điều khoản về 
thống nhất Việt Nam, về Lào 
và Campuchia, về cơ cấu thi 

Toàn cảnh lễ ký kết Hiệp định Paris ngày 27.1.1973.                                                                                                                                           Ảnh tư liệu

hành Hiệp định Ủy ban liên 
hợp và Ủy ban quốc tế; về Hội 
nghị quốc tế xác nhận Hiệp 
định và điều khoản về việc 
Hoa Kỳ đóng góp hàn gắn 
vết thương chiến tranh ở Việt 
Nam DCCH. 

Nội dung Hiệp định tuy 
ngắn gọn (khoảng 11 trang), 
song đã ghi lại những thắng 
lợi to lớn của Việt Nam và các 
nước Đông Dương. Hiệp định 
còn có ý nghĩa cực kỳ to lớn với 
cả thế giới đương đại.

Những bài học quý giá
Hội nghị Paris và Hiệp định 

Paris để lại cho chúng ta nhiều 
bài học sâu sắc, có ý nghĩa to 
lớn trong tình hình hiện nay. 

Một là, bài học về sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng. Bài 
học này thể hiện ở ba điểm 
lớn: Đảng quyết định mở ra 
mặt trận ngoại giao, phát 
huy thế mạnh của ngoại giao; 
Đảng lãnh đạo, chỉ đạo chặt 
chẽ, thống nhất phối hợp mặt 
trận ngoại giao với các mặt 
trận chính trị, quân sự; Đảng 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
phương châm “vừa đánh, vừa 
đàm”, tạo ra sức mạnh tổng 
hợp, giành thắng lợi.

Hai là, bài học về kiên định 
đường lối đối ngoại của Đảng 
và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí 
Minh. Trong quá trình đàm 
phán và ký kết Hiệp định luôn 
kiên định đường lối đối ngoại 
của Đảng: Độc lập, tự chủ, vì lợi 

ích quốc gia dân tộc. Đồng thời, 
vận dụng đúng đắn tư tưởng 
ngoại giao Hồ Chí Minh, đặc 
biệt là phương châm ngoại giao 
“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của 
Người. Trên cơ sở đường lối 
đối ngoại của Đảng và tư tưởng 
ngoại giao Hồ Chí Minh, chúng 
ta đã tạo thời cơ, kéo địch vào 
đàm phán, chủ động tấn công 
ngoại giao và kết thúc đàm 
phán khi điều kiện chín muồi; 
xử lý hài hòa quan hệ với các 
nước lớn; tranh thủ được sự 
ủng hộ quốc tế rộng rãi đối với 
cuộc kháng chiến của nhân dân 
ta để làm nên thắng lợi của Hội 
nghị Paris.

Ba là, bài học về tầm quan 
trọng của thực lực. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nhận xét rất chính xác 
rằng: “Thực lực là cái chiêng, 
ngoại giao là cái tiếng. Cái 
chiêng có to, tiếng mới lớn”. 
Trên thực tế, thắng lợi của Hội 
nghị Paris bắt nguồn từ những 
thắng lợi trên chiến trường, từ 
sự lớn mạnh không ngừng về 
thế và lực của ta trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Điển hình là với thắng 
lợi của trận Điện Biên Phủ trên 
không, chúng ta buộc Mỹ phải 
nối lại đàm phán và đi đến ký 
kết Hiệp định.

Bên cạnh đó, thực lực của 
ta không chỉ thể hiện ở thắng 
lợi trên mặt trận quân sự, mà 
còn là sức mạnh tổng hợp. Đó 
là sức mạnh của chính nghĩa, 

sức mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo 
sáng suốt của Đảng và sự ủng 
hộ, giúp đỡ quốc tế; sức mạnh 
từ sự kết hợp tài tình giữa 
các mặt trận chính trị, quân 
sự, ngoại giao; giữa đánh và 
đàm, giữa chiến trường và bàn  
đàm phán.

Bốn là, bài học về đoàn kết 
dân tộc và đoàn kết quốc tế. 
Về mặt lý thuyết, để vượt qua 
những thách thức lớn, đoàn kết 
dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết 
hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại là phương cách 
cực kỳ quan trọng, bảo đảm 
thắng lợi. Trên thực tế, cuộc 
chiến đấu vì độc lập dân tộc, 
thống nhất đất nước của nhân 
dân ta thắng lợi vì đã phát huy 
được sức mạnh đoàn kết toàn 
dân tộc, sự ủng hộ và giúp đỡ 
của các nước XHCN, của nhân 
dân yêu chuộng hòa bình trên 
thế giới, thực hiện đúng lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 
kết. Thành công, thành công, 
đại thành công”.

Năm là, bài học về xây dựng 
lực lượng. Đây cũng có thể coi 
là bài học về công tác cán bộ 
của Đảng. Từ Hội nghị Geneva 
năm 1954 đến Hội nghị Paris, 
đội ngũ cán bộ ngoại giao Việt 
Nam đã trưởng thành vượt bậc, 
được chuẩn bị và trang bị kỹ cả 
về kiến thức đối ngoại và nghệ 
thuật đàm phán. Cùng với sự 
chỉ đạo sát sao, Đảng và Nhà 
nước ta đã chọn lựa, tin tưởng 
giao trách nhiệm cho những 
cán bộ đối ngoại bản lĩnh nhất, 
xuất sắc nhất tham gia hai đoàn 
đàm phán, góp phần rất quan 
trọng làm nên thắng lợi của Hội 
nghị Paris.

                  * * *
Hiệp định Paris là đỉnh cao 

thắng lợi của mặt trận ngoại giao 
nước ta thời kỳ chống Mỹ, cứu 
nước, là mốc son trong trang 
sử vàng của nền ngoại giao 
cách mạng Việt Nam. Thắng 
lợi đó trước hết bắt nguồn từ 
thắng lợi của cuộc kháng chiến 
vĩ đại của nhân dân ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng với những 
nỗ lực phi thường, quyết tâm 
chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì 
độc lập tự do, thống nhất đất 
nước của quân và dân ta trên 
các chiến trường, buộc Mỹ phải 
ngồi vào bàn đàm phán, phải 
xuống thang và cuối cùng phải 
ký Hiệp định Paris.

Quá trình tham dự và ký kết 
Hiệp định cũng để lại những 
bài học kinh nghiệm hết sức 
quý báu. Những bài học ấy 
ngày nay vẫn còn nguyên giá 
trị; đặc biệt, bài học xuyên suốt 
là kiên định vai trò lãnh đạo 
của Đảng.

LÊ VĂN MINH 
(Trường Chính trị tỉnh) 

Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở  
Việt Nam.                                                                                                                                        Ảnh tư liệu
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l Theo ông, đâu là những 
kết quả nổi bật trong công tác 
cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC) năm 2022?

- Cải cách TTHC được xác 
định là nhiệm vụ chủ yếu, then 
chốt của công tác cải cách hành 
chính trong tình hình hiện nay. 
Việc này được Tỉnh ủy khẳng 
định thông qua việc ban hành 
Chương trình hành động số 09 
“Cải cách hành chính, trong 
đó trọng tâm là tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách TTHC giai đoạn 
2020 - 2025”. 

Trong năm 2022, công tác 
cải cách TTHC của tỉnh tiếp tục 
được thực hiện quyết liệt, đồng 
bộ trên nhiều lĩnh vực, đi vào 
thực chất, có chiều sâu và mang 
lại nhiều kết quả rất tích cực.

Đầu tiên, có thể kể đến việc 
UBND tỉnh đã ban hành 2 đề 
án: “Thực hiện cơ chế giao DN 
đảm nhận nhiệm vụ hướng 
dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết TTHC” 
và “Đổi mới và nâng cao chất 
lượng phục vụ người dân, DN 
trong giải quyết TTHC”. 

Nội dung cốt lõi của các 
đề án này là huy động nhiều 
nguồn lực vào công tác cải cách 
TTHC để phục vụ ngày càng tốt 
hơn cho người dân, DN. Nội 
dung các đề án bao gồm một số 
giải pháp mang tính đột phá, có 
thể nói là chưa có tiền lệ, mạnh 
dạn đổi mới phương thức phục 
vụ người dân, DN thực hiện 
TTHC theo hướng tăng cường 
trách nhiệm của các cơ quan 
nhà nước trong việc chủ động 
nắm bắt, chủ động giải quyết 
nhu cầu, nhất là các nhu cầu 
mang tính thiết yếu liên quan 
đến quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng, cơ bản của người 
dân; thay vì chờ người dân đề 
nghị mới xem xét, giải quyết 
như trước đây.

Thứ hai, UBND tỉnh đã 
ban hành 2 quy định liên 
thông TTHC: “Liên thông 
nhóm TTHC trên lĩnh vực 
Tư pháp - Việc làm” và “Liên 
thông nhóm TTHC Cấp giấy 
phép kinh doanh karaoke”. 
Như vậy, kể từ khi thực hiện 
Chương trình hành động 09 
đến nay, UBND tỉnh đã ban 
hành 5 quy định thực hiện liên 
thông các nhóm TTHC để phục 

Tiếp tục tạo đột phá trong cải cách 
thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với những giải pháp trọng tâm mang 
tính đột phá. Trong những ngày đầu năm mới, phóng viên Báo Bình Định đã phỏng vấn Chánh 
Văn phòng UBND tỉnh Lê Ngọc An xung quanh vấn đề này.

Đề án “Thực hiện cơ chế giao DN đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC” được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong 
công tác cải cách TTHC (ảnh minh họa).                                                                Ảnh: Bưu điện tỉnh

vụ người dân, DN.
Cơ chế xử lý công việc của 

các quy định liên thông này 
là tiếp nhận đồng thời, giải 
quyết song song nhiều TTHC 
liên quan đến nhau (kết quả 
giải quyết thủ tục này là thành 
phần hồ sơ đầu vào của thủ 
tục khác). Nhờ đó, cắt giảm 
rất đáng kể tổng thời gian giải 
quyết so với phương án thực 
hiện đơn lẻ từng TTHC, tạo 
điều kiện tối đa cho người dân, 
DN thông qua việc cắt giảm tối 
đa số lượt đi lại.

Thứ ba, tăng cường chuyển 
đổi số trong công tác giải quyết 
TTHC phục vụ hiệu quả việc 
cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến và thanh toán trực tuyến. 
Theo đó, “Hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC của tỉnh” đã 
kết nối với 10 cơ sở dữ liệu, 
phần mềm chuyên ngành của 
bộ, ngành Trung ương để kết 
nối, chia sẻ thông tin phục vụ 
công tác giải quyết hồ sơ TTHC 
trực tuyến. Đáng chú ý, Bình 
Định là 1 trong 20 tỉnh, thành 
phố sớm hoàn thành việc kết 
nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư theo Đề án 06 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh 
cũng đã ban hành Kế hoạch 
và Văn phòng UBND tỉnh đã 
có hướng dẫn cụ thể về việc số 
hóa hồ sơ TTHC tại bộ phận 
Một cửa các cấp. Nhiệm vụ này 
không những góp phần thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết của 
Tỉnh ủy về chuyển đổi số đối 
với công tác giải quyết TTHC, 
mà còn thực hiện mục tiêu 
“người dân, DN không phải 
cung cấp lại thông tin, giấy tờ 
hồ sơ khi thực hiện thành công 

TTHC trước đó” theo yêu cầu 
của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư, UBND tỉnh đã ban 
hành và chỉ đạo triển khai hiệu 
quả Đề án “Phát huy vai trò của 
ĐVTN trong việc thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến”. Qua 
theo dõi, đánh giá, số lượng 
hồ sơ trực tuyến kể từ sau khi 
thực hiện Đề án tăng 64% so 
với giai đoạn trước đó. Nhờ đó, 
tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh 
Bình Định trong năm 2022 đạt 
khoảng 54%; đạt chỉ tiêu quy 
định tại Chương trình hành 
động số 09 của Tỉnh ủy về cải 
cách hành chính và tại Kế hoạch 
hoạt động của Ủy ban Quốc gia 
về chuyển đổi số năm 2022 (quy 
định tỷ lệ 50%).

l  Một trong những động 
thái nhận được nhiều sự quan 
tâm của dư luận thời gian gần 
đây là Bình Định đã thực hiện 
nghiêm việc công khai danh 
sách tổ chức, cá nhân giải quyết 
trễ hạn hồ sơ TTHC. Ông có thể 
thông tin rõ hơn về vấn đề này?

- Bên cạnh sự quan tâm 
của người dân và các cơ quan 
báo chí, Văn phòng Chính phủ 
cũng ghi nhận, đánh giá cao 
sự quyết liệt của UBND tỉnh 
trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương hành chính nhằm khắc 
phục hiệu quả tình trạng giải 
quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trên 
địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu 
công khai, minh bạch và tăng 
cường sự giám sát của nhân 
dân đối với sự phục vụ hành 
chính của các cơ quan, đơn vị.

Trong đó, kể từ tháng 
4.2022, định kỳ hằng tháng 
và vào cuối năm, Văn phòng 
UBND tỉnh thực hiện công khai 

danh sách tổ chức, cá nhân giải 
quyết trễ hạn hồ sơ TTHC. Qua 
đó, góp phần vào kết quả tỷ lệ 
hồ sơ TTHC giải quyết trước và 
đúng hạn của tỉnh trong năm 
2022 đạt 99,75%, tăng 0,84% so 
với năm 2021.

Giải pháp này được Văn 
phòng Chính phủ tiếp thu và 
tham mưu Chính phủ chỉ đạo 
việc thực hiện tại Nghị quyết 
số 85/NQ-CP ngày 9.7.2022 
về Hội nghị trực tuyến Chính 
phủ với địa phương và Phiên 
họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 6.2022. 

l Để đưa công tác cải cách 
TTHC đạt kết quả tích cực hơn 
nữa, cần thực hiện những giải 
pháp mang tính đột phá nào 
trong năm 2023, thưa ông?

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn 
phòng UBND tỉnh đã xây dựng 
kế hoạch công tác cải cách 
TTHC năm 2023 với kịch bản 
rất cụ thể, chi tiết. Trong đó, 
có 3 vấn đề mang tính trọng 
tâm, cốt lõi.

Một là, tập trung rà soát, 
đánh giá, cắt giảm tối đa thành 
phần hồ sơ TTHC gắn với tái 
cấu trúc, tối ưu hóa các quy 
trình giải quyết, nhất là cơ 
chế thực hiện liên thông các 
TTHC. Trước mắt, chúng tôi 

đang phối hợp với Sở KH&ĐT 
và các cơ quan liên quan xây 
dựng, tham mưu ban hành 
một quy chế thống nhất để 
phối hợp giải quyết các TTHC 
liên quan đến công tác thực 
hiện dự án đầu tư trên địa bàn 
tỉnh (bao gồm cả các dự án đầu 
tư trong khu kinh tế và các khu 
công nghiệp).

Cùng với đó là tiếp tục 
nghiên cứu, sử dụng hiệu quả 
việc chia sẻ, trao đổi thông tin, 
dữ liệu giữa Hệ thống thông 
tin giải quyết TTHC của tỉnh 
với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, gắn với công tác số 
hóa thành phần hồ sơ, kết quả 
giải quyết TTHC để phục vụ 
cho việc cung cấp dịch vụ trực 
tuyến cho người dân, DN.

Hai là, tiếp tục tập trung 
tổ chức triển khai thực hiện 
hiệu quả các đề án liên quan 
đến TTHC đã được UBND 
tỉnh phê duyệt, góp phần đổi 
mới thực chất công tác giải 

quyết TTHC, trong đó có 
việc đổi mới hoạt động 

của Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
và bộ phận Một cửa 
cấp huyện, cấp xã. 

Để làm được 
điều đó, Văn phòng 
UBND tỉnh rất mong 

nhận được sự quan 
tâm, cộng đồng trách 

nhiệm, phối hợp chặt 
chẽ của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn 
tỉnh; nhất là sự động viên, 
chia sẻ với những khó khăn, 
thách thức và tham gia giám 
sát, đóng góp ý kiến của đông 
đảo người dân và cộng đồng 
DN đối với công tác giải 
quyết TTHC.

Ba là, tận dụng, khai thác 
tối đa hiệu quả sử dụng Cổng 
Dịch vụ công của tỉnh trong 
việc cung cấp các dịch vụ 
công thiết yếu và dịch vụ 
thanh toán trực tuyến. Hiện 
nay, Văn phòng UBND tỉnh 
đã phối hợp với các đơn vị 
liên quan thiết lập cơ bản 
hoàn thiện chức năng đăng 
ký sử dụng dịch vụ cung cấp 
nước, thu gom rác thải gắn với 
thanh toán phí sử dụng dịch 
vụ trên Cổng Dịch vụ công 
của tỉnh. 

Ngay sau tết Nguyên đán, 
chúng tôi sẽ chính thức công bố 
việc này để người dân biết và 
sử dụng. Sau đó, tiếp tục khẩn 
trương triển khai cung cấp dịch 
vụ thanh toán trực tuyến học 
phí của các trường đại học, 
cao đẳng trên địa bàn tỉnh trên 
Cổng Dịch vụ công của tỉnh. 
Đây là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng được Chính phủ 
giao cho các địa phương trong 
năm 2023.

l Xin cảm ơn ông!
MAI LÂM (Thực hiện)

Chánh Văn phòng UBND tỉnh 
LÊ NGỌC AN. Ảnh: M.L

Năm 2022, cả 
tỉnh đã thực hiện gần 

140 nghìn giao dịch thanh toán 
trực tuyến nghĩa vụ tài chính khi 

thực hiện TTHC với lượng tiền giao 
dịch hơn 66 tỷ đồng. Theo đánh giá 

của Văn phòng Chính phủ, Bình Định 
là một trong những địa phương 
dẫn đầu cả nước về thanh toán 

trực tuyến trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia.
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Báo Bình Định có cuộc trò chuyện 
bàn tròn với 4 gương mặt “Học sinh 
3 tốt”: Nguyễn Thế Phong (lớp 
trưởng, phó bí thư chi đoàn lớp 
12 chuyên Sinh, Trường THPT 
chuyên Chu Văn An, TX Hoài 
Nhơn); Lê Văn Thức (lớp 
11 chuyên Tin, Trường 
THPT chuyên Lê 
Quý Đôn, TP Quy 
Nhơn); Trần Công 
Tú (lớp 12A1, ủy 
v iên  ban  chấp 
hành đoàn trường) 
và Lê Ngô Thị Kim 
Nhi (lớp 12A2, ủy 
viên ban chấp hành đoàn 
trường), Trường THPT Lý 
Tự Trọng, TX Hoài Nhơn.

Thành quả ngọt ngào của 
sự cố gắng
l Trước hết, chúc mừng các bạn đạt 

danh hiệu “Học sinh 3 tốt”. Với các 
bạn, danh hiệu này ý nghĩa ra sao sau 
hành trình phấn đấu?

Nguyễn Thế Phong: Rất đặc biệt, 
khi đây là lần đầu tiên em đạt được 
danh hiệu “Học sinh 3 tốt” Trung 
ương Đoàn trao tặng. Ngay từ khi 
bước vào lớp 10, trường em có một 
đàn anh đạt danh hiệu “Học sinh  
3 tốt” cấp tỉnh. Em lấy đó làm mục 
tiêu, lập ra cho mình kế hoạch cả trong 
học tập và tham gia các hoạt động 
đoàn. Giai đoạn đầu của hành trình đó 
chứa đầy khó khăn và thách thức đối 
với em. Nhưng cuối cùng đã có thành 
quả rất ngọt ngào. Năm 2021 - 2022, 
em đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh 
lớp 11 và lấy luôn giải ba vượt lớp 
học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh; cũng là 
thành viên đội dự tuyển học sinh giỏi 
quốc gia môn Sinh học của tỉnh; HCĐ 
kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT 
chuyên khu vực Duyên hải và Đồng 
bằng Bắc bộ… Em còn đạt giải nhì hội 
thi “Ý tưởng bảo vệ và khắc phục hậu 
quả ô nhiễm môi trường” cấp tỉnh; 
danh hiệu cán bộ Đoàn tiêu biểu của  
TX Hoài Nhơn năm 2022; giải nhì hội 
thi cờ vua cấp trường…

Trên hành trình để chạm đến danh 
hiệu “Học sinh 3 tốt”, em cũng nhận 
ra rằng “chỉ cần cố gắng, không những 
có thể đạt được mình muốn mà còn 
hơn thế nữa”.

Lê Văn Thức: Giải khuyến khích học 
sinh giỏi quốc gia năm lớp 10; HCB 
Olympic tin học khu vực Duyên hải 
và Đồng bằng Bắc bộ và giải nhất môn 
Tin học học sinh giỏi tỉnh là những 
thành quả học tập của em. Riêng “Học 
sinh 3 tốt” - đây là thành quả ngọt 
ngào, bởi em đã đặt mục tiêu này từ 
nhiều năm để làm động lực phấn đấu, 

Trong 684 học sinh cả nước vừa được Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương 
năm học 2021 - 2022, tỉnh Bình Định có 4 học sinh tiêu biểu. 
Đây là quả ngọt trên hành trình nỗ lực của các học sinh trong 
học tập và rèn luyện.

“Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương do Trung ương Đoàn tặng theo năm học, 

dành cho học sinh THPT. Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” phải có thành 

tích nổi bật trong học tập và rèn luyện; là thanh niên tiêu biểu, đoàn viên xuất 

sắc, tích cực tham gia hoạt động đoàn, tình nguyện; có thể lực tốt.

Học sinh 
Lê Văn Thức. 

học tập và rèn luyện. Đây cũng là lần 
đầu tiên em được Trung ương Đoàn 
tặng danh hiệu này. 

Trần Công Tú: Ba mẹ luôn dành cho 
hai anh em những điều tốt đẹp nhất, 
sự lo toan và tình yêu thương đó là 
nguồn động lực để em luôn nỗ lực 
trong học tập. Yêu thích tiếng Anh, em 
đã đạt được một số giải học sinh giỏi 
ở môn học này. Ngoài việc học, em 
tích cực tham gia hoạt động, phong 
trào của trường, lớp. “Học sinh 3 tốt” 
là ước mơ của mọi học sinh, một dấu 
ấn trong hành trang của những năm 
tháng ngồi trên ghế trường THPT, 
hơn thế, đây cũng là động lực để em 
tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, gặt hái 
được nhiều thành công lớn hơn. Em 
xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến 
gia đình, thầy cô giáo, bạn bè và nhà 

trường. Đây sẽ là dấu ấn đáng nhớ 
nhất trong hành trình thanh xuân 
của em.

l Những cuộc thi đã giúp bạn trải 
nghiệm và phát triển ra sao?

Lê Ngô Thị Kim Nhi: Năm 2021 - 
2022, em đạt giải nhì môn Sinh học 
học sinh giỏi cấp tỉnh; danh hiệu 
“Thanh niên khỏe”, giải nhì cuộc thi 
điền kinh (môn chạy 800 m nữ) và 
là thành viên của đội bóng chuyền 
nữ của trường… Có thể nói rằng, 
mỗi cuộc thi là một cơ hội để em thử 
thách bản thân và trải nghiệm những 
điều mới mẻ, thêm tự tin và trưởng 
thành hơn.

Nguyễn Thế Phong:  Mỗi cuộc 
thi đã mang đến cho em nhiều kinh 
nghiệm và trải nghiệm quý giá giúp 

cho em trên những bước đi tiếp theo 
trong tương lai. Tham gia các cuộc 
thi, dù thành hay bại đều để lại cho 
em những bài học khác nhau để ngày 
càng phát triển và hoàn thiện bản thân 
mình hơn.

Trải nghiệm thực tế 
là những bài học quý giá
l Điểm chung ở “Học sinh 3 tốt” 

là sự cân bằng giữa việc học và tham 
gia hoạt động phong trào Đoàn - Hội

Trần Công Tú: Bên cạnh việc học, 
em thường xuyên hưởng ứng các hoạt 

động phong trào do Đoàn trường 
phát động như: Làm báo tường 

kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20.11, cuộc thi “Nâng 

cao nhận thức của học 
sinh về kiến thức pháp 

luật”, các hoạt động 
thanh niên t ình 
nguyện, vẽ tranh 

đề tài bảo vệ tầng 
ozone… Em quan niệm, 

nếu chỉ chú tâm vào việc 
học mà bỏ qua những hoạt 

động trải nghiệm thực tế sẽ 
không thể rèn luyện được nhiều 

kỹ năng mềm cần thiết như giao tiếp, 
làm việc nhóm, kiểm soát cảm xúc cá 
nhân; đồng thời là cơ hội để tiếp cận, 
khám phá ra khả năng tiềm ẩn của bản 
thân. Đó chính là những bài học cực kỳ 
quý giá trong cuộc đời học sinh!

Nguyễn Thế Phong: Học trường 
chuyên, việc học khá nặng, nhưng em 
đã cân bằng thời gian học tập và tham 
gia hoạt động ngoại khóa, phong trào 
thanh niên để có những kinh nghiệm 
quý, những mối quan hệ mới và hơn 
thế nữa là sự tự tin cho chính mình. 
Khi tham gia các hoạt động, em cũng 
đã lan tỏa được nhiệt huyết tuổi trẻ 
đến các bạn ĐVTN khác.

l  Theo bạn, cần có thêm những 
hoạt động nào để giúp học sinh thêm 
môi trường học tập và rèn luyện tốt 
nhất khi còn ngồi trên ghế nhà trường?

Lê Ngô Thị Kim Nhi: Những năm 
học THPT là khoảng thời gian tốt nhất 
để bản thân học tập, rèn luyện và tham 
gia các phong trào. Ngoài việc học tập 
ở trường, em còn tham gia các hoạt 
động do Đoàn trường phát động để 
nâng cao kỹ năng mềm, qua đó thêm 
tự tin, kinh nghiệm, khắc phục dần 
những hạn chế. Em mong rằng, trong 
tương lai sẽ có nhiều hoạt động phong 
trào thực tiễn phát động trong ĐVTN 
để tạo điều kiện hơn nữa cho việc trau 
dồi cả về kiến thức lẫn kỹ năng. 

Lê Văn Thức: Hẳn nhiên, đó là sẽ 
có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm 
thực tế, những buổi nói chuyện trực 
tiếp với những người truyền cảm hứng 
cho thế hệ trẻ, và thêm nhiều cuộc thi, 
các chương trình giao lưu giữa học 
sinh các trường, các tỉnh. Đó là những 
hoạt động cần thiết để học sinh phát 
triển bản thân tốt hơn. 
l Cảm ơn các bạn!

MAI HOÀNG (Thực hiện)

trên hành trình nỗ lực
Quả ngọt

Học sinh 
Nguyễn Thế Phong.

 Học sinh 
Lê Ngô Thị Kim Nhi.

Học sinh 
Trần Công Tú.
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ÔNG CAO VĂN KHANH, GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM CAO KHANH:

Cùng nhau để đi xa, kết quả bền vững
Năm 2020, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh (xã Cát Tân, huyện Phù Cát) tham gia liên kết 

chuỗi giá trị sản xuất giống - nuôi gà thịt thương phẩm - xây dựng chuỗi cung ứng thu mua, giết mổ 
và chế biến thành phẩm gà ta thương phẩm phục vụ người tiêu dùng. Công ty hợp tác với nông dân, 
các doanh nghiệp trong ngành, mục tiêu cuối cùng hình thành chuỗi liên kết cùng phát triển bền vững. 

Nhân dịp Xuân mới, ông Cao 
Văn Khanh, Giám đốc Công ty 
dành cho Báo Bình Định cuộc trò 
chuyện thân mật.

Thí điểm mô hình  
chăn nuôi khép kín  
theo chuỗi giá trị

Cuối năm 2021, Công ty 
TNHH Giống gia cầm Cao 
Khanh được công nhận DN 
KHCN của Bình Định. Công ty 
đã có 7 bộ giống gà ta được Bộ 
NN&PTNT công nhận tiến bộ 
KHKT và được công nhận để lưu 
hành trên thị trường. Với thành 
công trên lĩnh vực lai tạo con 
giống, Công ty TNHH Giống gia 
cầm Cao Khanh có thêm điều 
kiện mở hướng phát triển chăn 
nuôi gà ta thương phẩm. Bước 
đầu, mô hình liên kết nuôi gia 
công của Cao Khanh được phủ 
đều từ Bắc vào Nam, số lượng 
gà thương phẩm lên tới gần 1,5 
triệu con. 

 Mở ra một hoạt động sản 
xuất kinh doanh rất mới trong 
thời điểm dịch bệnh còn nhiều 
căng thẳng như vậy, có gì lo ngại 
không, thưa ông?

- À không, đó không hề là 
hoạt động rất mới! Nó là dự 
định, là định hướng chiến lược 
của công ty trong quá trình 
phát triển. Từ năm 2016, công 
ty đã thí điểm sản xuất gà thịt 
thương phẩm bán cho thương 
lái địa phương. Nhận thấy đây 
là hướng đi khả thi liên tục 
trong giai đoạn từ năm 2016 
đến 2020, công ty tiếp tục thí 
điểm liên kết chuỗi và bao tiêu 
sản phẩm. Cụ thể, phía công ty 
cung cấp quy trình chăn nuôi, 
thức ăn, giống, vật tư, và thu 
lại sản phẩm để chế biến thành 
phẩm tới tay người tiêu dùng. 
Tôi quan niệm, dịch bệnh cũng 
giống như nhiều khó khăn khác 
trong sản xuất kinh doanh mà 
mình phải vượt qua nếu muốn 
đi lên. Nhờ đó, từ năm 2020 
đến nay, Dự án thí điểm liên 
kết chuỗi mang lại giá trị cao. 
Đến nay, công ty đã phát triển 
hơn 1,5 triệu con gà thịt thương 
phẩm nuôi gia công khắp mọi 
miền đất nước.

 Bước tiếp theo sau liên kết 
phát triển chăn nuôi theo chuỗi 
giá trị là gì?

- Mục tiêu của công ty là đưa 
sản phẩm cuối cùng trong chuỗi 
chăn nuôi an toàn phục vụ người 
tiêu dùng. Theo đó, thời gian 
tới, công ty xây dựng nhà máy 
giết mổ hình thành chuỗi cung 
ứng cho thị trường theo chuỗi 
sản phẩm an toàn, thịt gà không 
kháng sinh, không chất cấm. Dự 
án này công ty thực hiện theo 
3 lộ trình: Đầu tiên là liên kết 

Năm 2022, Cao Khanh đã 
ký hợp tác liên kết phát triển 
gà thịt thương phẩm Cao 
Khanh với Tập đoàn Hoàng 
Anh Gia Lai; theo đó, cung 
cấp 2 triệu con giống gà 
thịt thương phẩm cho DN 
này. Năm 2023, Tập đoàn 
Hoàng Anh Gia Lai đặt hàng 
5 triệu con gà giống, dự kiến 
6 tháng cuối năm 2023, Cao 
Khanh sẽ giao thêm 5 triệu 
con nữa. Tập đoàn Hoàng 
Anh Gia Lai có lợi thế về tài 
chính, quỹ đất, thị trường… 
Công ty Cao Khanh chuyển 
giao kỹ thuật, quy trình chăn 
nuôi để phát triển. 

Ngoài việc lai tạo giống, Cao Khanh chuyển hướng qua phát triển mô hình chăn 
nuôi gia công gà ta thương phẩm. 
- Trong ảnh: Mô hình chăn nuôi gia công gà Cao Khanh ở Phù Cát.              Ảnh: THU DỊU

Những năm qua, Cao Khanh liên tục đầu tư công nghệ vào lai tạo con giống chất lượng cao. 
- Trong ảnh: Ông Cao Văn Khanh (bên phải) chia sẻ niềm vui thành công trong chuyển giao công nghệ lai tạo giống với cộng sự.

 Ảnh: DNCC

Công ty tham gia liên kết và hỗ trợ giống cho nông dân trong tỉnh.          Ảnh: DNCC

với nông hộ chăn nuôi cho ăn 
thức ăn hỗn hợp. Toàn bộ đều 
được công ty cung ứng, nông 
dân tham gia vào chuỗi liên kết 
đóng vai trò chăm sóc, và thu 
lợi nhuận đúng như cam kết của 
công ty. Thứ hai là xây dựng mô 
hình chăn nuôi không kháng 
sinh theo phương pháp chăn 
nuôi an toàn sinh học. Đây là 
bước thứ 2 sau khi đã xây dựng 
chuỗi liên kết ban đầu. Công ty 
từng bước chuyển giao kỹ thuật, 
định hướng và đầu tư toàn bộ để 
người dân tham gia liên kết áp 
dụng, từ đó tạo ra thịt gà chất 
lượng cao, phẩm cấp cao mang 
nhãn hiệu Cao Khanh. Thứ 3 là 
hợp tác triển khai chuỗi giá trị 
ngành hàng gia cầm theo hướng 
nông nghiệp tuần hoàn. Nghĩa là 
thay thế toàn bộ quy trình chăn 
nuôi bằng việc chuyển đổi, cải 
thiện chế độ ăn uống, giảm thức 
ăn công nghiệp thay bằng thức 
ăn được tận dụng từ phế, phụ 
phẩm nông nghiệp. Mô hình 
nông nghiệp tuần hoàn này Cao 
Khanh đang hợp tác với Tập 
đoàn Hoàng Anh Gia Lai (tỉnh 
Gia Lai) để triển khai. Cùng với 
đó, Cao Khanh song song thí 
điểm tại cơ sở chăn nuôi thuộc 
chi nhánh của công ty ở tỉnh 
Đồng Nai.

tốc độ tăng trưởng và phân tích 
các chỉ số từ thịt gà sau khi chế 
biến, đối chứng với gà nuôi bằng 
thức ăn công nghiệp, từ đó sàng 
lọc, chọn lựa và điều chỉnh quy 
trình chăn nuôi tối ưu, cho ra sản 
phẩm thịt gà Cao Khanh với chất 
lượng đặc biệt.  

Cao Khanh mất hơn 20 năm 
để có thể tạo ra được bộ giống tốt 
được công nhận tiến bộ KHKT. 
Mỗi năm, chúng tôi đều có kế 
hoạch phát triển nâng cao chất 
lượng giống. Với mảng chăn 
nuôi gà thịt, chúng tôi mới đi qua 
lộ trình của hơn 5 năm đầu tiên, 
trở ngại lớn nhất với DN tỉnh 
như Cao Khanh đó là vốn chưa 
đủ lớn. Khi đi đúng lộ trình, Cao 
Khanh tham gia vào chế biến 
sâu, duy trì bền vững trong hợp 
tác với nông dân. 

 Chiến lược này là sự hợp 
tác “win - win” - hai bên đều 
thắng lợi, phải không thưa ông?

- Trong bất kỳ dự định nào, 
chúng tôi đều bàn bạc và đặt cốt 
lõi là hợp tác để cùng nhau phát 
triển, cùng có lợi. Mình sản xuất 
giống để phục vụ chăn nuôi, nếu 
người nông dân không tham 
gia thì con giống sẽ bán cho ai? 
Nông nghiệp ở nước ta vẫn còn 
quy mô nhỏ, lẻ, nông dân vẫn 
là lực lượng chính duy trì sự ổn 
định của sản xuất nông nghiệp. 
Do vậy, hợp tác để cùng phát 
triển luôn là trăn trở của Cao 
Khanh. Cùng với đó, sản xuất 
nông nghiệp tạo ra nhiều phế, 
phụ phẩm có thể tái sử dụng và 
đưa tới hiệu quả cao. Lâu nay, 
tài nguyên này của nông nghiệp 
chưa được khai thác tối đa, do 
vậy trong lĩnh vực này, Cao 
Khanh mong muốn đóng góp 
để nâng cao giá trị sản phẩm.

Một điều may mắn của công 
ty trong suốt chặng đường phát 
triển, là luôn có sự đồng hành 
hỗ trợ của các cấp chính quyền 
từ bộ, ngành Trung ương đến các 
sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

 
 Xin cảm ơn ông. Chúc ông 

năm mới đạt được những thành 
công mới!

THU DỊU (Thực hiện)

  Ông có thể nói thêm về  
mô hình thí điểm nông nghiệp 
tuần hoàn?

- Đó là việc sử dụng toàn bộ 
sản phẩm trong nông nghiệp 
phục vụ chăn nuôi tuần hoàn 
khép kín. Cụ thể, chúng tôi thí 
điểm sử dụng chuối chín và tinh 
bột chuối chế biến phối trộn làm 
thức ăn chăn nuôi thay thế dần 
thức ăn công nghiệp. Chúng tôi 
thí điểm mô hình này tại cơ sở 
ở tỉnh Đồng Nai. Hiện, công ty 
đang cải tạo lại quỹ đất 10 ha để 
hình thành vùng trồng chuối kết 
hợp làm thức ăn cho chăn nuôi. 

Chúng tôi đang liên kết 
với nhiều nông dân trên vùng 
chuyên canh chuối xuất khẩu 
rộng 3.000 ha ở tỉnh Đồng Nai. 
Trước mắt, Cao Khanh sẽ được 
quyền ưu tiên mua lại số chuối 
không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu 
để làm thức ăn, chúng tôi nghiên 
cứu để sản xuất thức ăn cho gà 
với thành phần nguyên liệu chủ 
yếu gồm chuối kết hợp với bắp, 
mì, cám gạo… 

Đích cuối cùng là hợp tác 
để phát triển bền vững
 Cao Khanh đang từng bước 

kiến tạo thêm nhiều giá trị mới 
trong chăn nuôi gia cầm, chế biến 
thịt gia cầm... Đi tiên phong chắc 
hẳn rất nhiều khó khăn, thưa ông?

- Để phát triển bền vững, 
vươn lên những tầm cao mới, 
việc kiến tạo giá trị mới là cần 
thiết. Tại tỉnh Bình Định, Cao 
Khanh thí điểm tại khu trang 
trại chăn nuôi an toàn sinh học 
ở Cát Hanh với quy mô diện tích 
6 ha (20 trại). Toàn bộ đàn gà đều 
ăn chuối chín, chuối ủ lên men 
và tinh bột chuối phối trộn với 
các thức ăn khác. Chúng tôi theo 
dõi toàn bộ quy trình phát triển, 

THỨ SÁU, 27.1.20236 Bình Định
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Tết đoàn viên



Ráo riết tiêm vắc xin, 
phòng chống dịch Covid-19

Đến nay, công tác tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 
đợt 1, năm 2023 diễn ra 
khá tốt. Cùng với đó, việc 
kiểm dịch, phòng chống 
dịch được tỉnh duy trì, 
cảnh giác cao với các biến 
thể phụ mới xuất hiện. 

Trong 80.000 liều tiêm  
vắc xin phòng Covid-19 cho 
người từ 18 tuổi trở lên Bộ Y tế 
phân bổ trước Tết, hiện tỉnh đã 
hoàn thành 62.160 liều; số còn lại 
tiếp tục triển khai từ ngày 27.1 để 
đảm bảo tỷ lệ liều nhắc lại đạt ít 
nhất 80%.

Chạy đua ngày giáp Tết
Đợt tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 cao điểm tết Nguyên 
đán 2023 triển khai từ ngày 7.1 - 
1.2, tuy nhiên quyết định thành 
công là 10 ngày cận Tết. Đây 
cũng là lý do, trong khi người 
người, nhà nhà bận rộn với Tết 
thì các trạm y tế ở Quy Nhơn 
miệt mài chạy đua với thời 
gian để đẩy nhanh tiến độ tiêm  
vắc xin Covid-19.

“Cực nhưng vui” là câu nói 
của y sĩ Nguyễn Khuê Trâm, 
Phó trưởng Trạm y tế phường 
Lê Lợi khi những ngày giáp 
Tết địa phương này không chỉ 
hoàn thành 1.090 liều vắc xin 
phân bổ mà còn “chia lửa” với 
các phường, xã khác của thành 
phố. Y sĩ Trâm chia sẻ: Để hoàn 
thành đợt tiêm trước Tết, chúng 
tôi đã chạy nước rút ròng rã 10 
ngày liền. Ngoài tổ chức điểm 
tiêm an toàn, đơn vị còn tuyên 
truyền, vận động liên tục như 
nhắn tin, phát phiếu điền thông 
tin cho từng gia đình, thông 
báo qua các xe lưu động...  

Trong 17.280 liều đã tiêm 
của TP Quy Nhơn, phường 
Đống Đa chiếm đến 1.696 
liều - nhiều nhất thành phố. 
Đến chiều 28 Tết vẫn còn 
nhiều người dân tiêm vắc xin 
Covid-19. Do đó, sau khi tiêm 
hết số liều vắc xin được giao, 
địa phương nhận thêm 120 liều 
để đáp ứng nhu cầu của người 
dân. “Những ngày giáp Tết, dù 
cũng chộn rộn chuyện tết nhứt, 
nhưng toàn bộ nhân viên y tế 
lẫn các lực lượng hỗ trợ đều 
vào cuộc rất quyết liệt, tích cực 
để hoàn thành mục tiêu 80%  
vắc xin tiêm cho người dân”, bác 
sĩ CKI Trà Văn Trinh, Trưởng 
Trạm y tế Đống Đa, nói.

Hiện, dịch bệnh Covid-19 
trên cả nước nói chung và tỉnh 
Bình Định nói riêng cơ bản 
được kiểm soát. Tuy nhiên, 
thông tin từ hệ thống giám sát 
dịch bệnh truyền nhiễm Việt 
Nam, gần đây, tình hình dịch 

DN tại địa bàn Quy Nhơn phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, TTYT thành phố tổ chức tiêm vắc xin mũi nhắc lại cho người 
lao động trước kỳ nghỉ Tết.                                 Ảnh: H.YẾN

“

Covid-19 trên thế giới vẫn diễn 
biến phức tạp với sự xuất hiện 
các biến thể phụ mới. 

Dịp Tết, TP Quy Nhơn là 
“điểm đến” lý tưởng thu hút 
nhiều khách du lịch trong và 
ngoài nước, cộng với thời tiết 
hiện đang ấm dần lên chính là 
môi trường thuận lợi dẫn đến 
nguy cơ tiềm ẩn bùng phát 
dịch bệnh Covid-19 bất cứ 
lúc nào. Bác sĩ CK II Trần Kỳ 
Hậu, Giám đốc TTYT TP Quy 
Nhơn, khẳng định một trong 
những biện pháp quan trọng, 
chủ động phòng, chống dịch 
Covid-19 là tiêm vắc xin. Đến 
nay, Quy Nhơn đã tiêm được 
17.280 liều trong số 62.160 liều 
tiêm của toàn tỉnh. 

Tuyên truyền trước, 
vận động sau

Để công tác tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 đạt hiệu quả 
cao, không chỉ ngành y tế mà 
các cấp chính quyền, ban, 
ngành, đoàn thể đều chung tay. 
Cùng với nhân viên y tế, tại các 
điểm tiêm vắc xin ở trạm y tế 
các xã, phường, thị trấn; TTYT 
các huyện, thị xã, thành phố 
đều có lực lượng thanh niên 

tình nguyện trực để hướng dẫn 
người dân điền mẫu đăng ký, 
nhập số liệu, thông tin…

Tổ chức nhiều hoạt động 
mừng Đảng, mừng xuân Quý 
Mão 2023, song Thị đoàn Hoài 
Nhơn vẫn bố trí khá đông thanh 
niên tình nguyện cùng tham gia 
các hoạt động của đợt cao điểm 
tiêm vắc xin như tuyên truyền, 
vận động người dân tham 
gia phòng, chống dịch, tiêm  
vắc xin mũi nhắc lại. Chị Huỳnh 
Thị Bích Trang, Bí thư Thị đoàn 
Hoài Nhơn, cho hay: Ngoài việc 
sắp xếp nhân lực để hoạt động 
đạt kết quả tốt, chúng tôi cũng 
thường xuyên thăm hỏi động 
viên thanh niên tình nguyện 
tham gia chiến dịch.

Cùng với đó, các DN cũng 
chủ động rà soát, lập danh 
sách đăng ký tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 chuyển cho địa 
phương đăng ký tiêm. Ông Văn 
Thành Trung, Phó Giám đốc 
Công ty TNHH MTV Hoa Sen 
Nhơn Hội (Khu kinh tế Nhơn 
Hội), cho biết: 280 nhân viên, 
công nhân của DN đã hoàn 
thành tiêm mũi 4. Chúng tôi 
lập danh sách người lao động, 
phối hợp Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh, TTYT TP Quy Nhơn tổ 
chức tiêm vắc xin mũi nhắc lại, 
và đến ngày 18.1 đã hoàn thành 
đợt tiêm cho 100% người lao 
động. Trước khi nghỉ Tết, Ban 
lãnh đạo DN còn tuyên truyền 
người lao động phòng, chống 
dịch Covid-19 để đảm bảo đủ 
nhân lực an toàn trở lại làm việc 
sau Tết. 

Các địa phương đều khẳng 
định sự thành công của đợt cao 
điểm tiêm vắc xin Covid-19 
dịp Tết là cộng hưởng của 
nhiều yếu tố để có được sự 
đồng thuận của người dân. 
“Khu phố 6, phường Đống Đa 
có tỷ lệ người tiêm vắc xin cao 
nhất phường, riêng trước Tết 
chỉ tiêu là 270 liều thì đã tiêm 
đạt 80%. Để có thành công này, 
sau khi tiếp nhận kế hoạch của 
UBND phường, chúng tôi tổ 
chức họp quân dân chính và 
các hội, đoàn thể quán triệt và 
triển khai hỗ trợ lực lượng y 
tế. Chúng tôi quán triệt “tuyên 
truyền trước, vận động sau”, 
nhờ đó người dân rất ủng hộ, 
dù mới đầu cũng có người phân 
vân chuyện tiêm vắc xin cận 
Tết”, ông Nguyễn Quang Khải, 
Bí thư chi bộ kiêm Trưởng 
khu phố 6, phường Đống Đa,  
đúc kết.

Hoàn thành 1.440 liều  
vắc xin phòng Covid-19 đợt cao 
điểm Tết theo kế hoạch được 
giao, ông Lang Đình Bính, 
Giám đốc TTYT huyện Vân 
Canh, khẳng định: Điểm nhấn 
lần này là sự đồng thuận, quyết 
tâm từ chính quyền tới các 
ngành, đoàn thể, nhờ vậy công 
tác tiêm vắc xin hiệu quả tốt 
hơn, thuận lợi hơn rất nhiều!

Chủ động phòng, 
chống dịch xuyên Tết

Trước diễn biến dịch bệnh 
Covid-19 luôn thường trực tiềm 

ẩn nguy cơ xâm nhập và bùng 
phát bất cứ lúc nào, ngành y tế 
đã triển khai các biện pháp tăng 
cường phòng, chống dịch trong 
dịp Tết và lễ hội mùa xuân; tổ 
chức trực 24/24 giờ xuyên Tết, 
sẵn sàng tiếp nhận khai báo y tế 
và tiến hành các hoạt động giám 
sát, cách ly điều trị; báo cáo các 
trường hợp mắc Covid-19 mới 
và bệnh truyền nhiễm khác, 
điều tra ca bệnh và hoạt động 
phòng chống dịch hằng ngày. 
Đồng thời, phối hợp với các 
đơn vị tổ chức sự kiện, lễ hội 
tập trung đông người thực hiện 
nghiêm túc biện pháp phòng, 
chống dịch; xây dựng kịch bản 
và diễn tập để sẵn sàng đáp 
ứng tình huống phức tạp. 

Trước, trong và sau Tết, nhu 
cầu đi lại của người dân tăng 
cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan 
dịch bệnh, Sở GTVT đã triển 
khai kế hoạch tổ chức phục 
vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân 
dân, bảo đảm trật tự, ATGT 
gắn với phòng, chống dịch 
Covid-19 trong dịp Tết và lễ 
hội mùa xuân. Sở GTVT yêu 
cầu các đơn vị vận tải, bến xe 
xây dựng kế hoạch, huy động 
tối đa khả năng phương tiện 
phục vụ hành khách trong dịp 
Tết; có kế hoạch tổ chức vận tải 
hợp lý, bố trí phương tiện bổ 
sung, tăng chuyến trên tuyến có 
nhu cầu cao; thực hiện nghiêm 
biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19.

Ghi nhận tại các điểm vui 
chơi, du xuân, hầu hết người 
tham gia đeo khẩu trang, thực 
hiện nghiêm một số quy định 
phòng, chống dịch. Tại lễ hội 
Chợ Gò (thị trấn Tuy Phước, 
huyện Tuy Phước) sáng mùng 
1 Tết, không chỉ khách du xuân 
mà nhiều người bán vẫn ý thức 
đeo khẩu trang phòng dịch. Bà 
Lê Thị Thức (khu phố Phong 
Thạnh, thị trấn Tuy Phước) vui 
vẻ nói: Tôi bán ở Chợ Gò nhiều 
năm nay, trở thành thói quen 
và là niềm vui. Gì thì gì, chứ 
cứ phải đeo khẩu trang để bảo  
vệ mình.   THẢO KHUY - 

MAI HOÀNG - HẢI YẾN
Người dân đeo khẩu trang khi đến nơi tập trung đông người trong dịp Tết. 

Ảnh: H.YẾN

Đợt tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 trước tết 
Nguyên đán đã hoàn thành, 
các địa phương triển khai rất 
tốt. Ngành y tế luôn sẵn sàng, 
bên cạnh hoạt động tiêm tại 
TTYT, trạm y tế, còn tổ chức 
các điểm tiêm lưu động theo 
đề nghị của các địa phương. 
Cùng với đó, đợt tiêm này 
cũng khẳng định sự quyết liệt 
của chính quyền địa phương 
các cấp”. 

Giám đốc Sở Y tế 
LÊ QUANG HÙNG
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Xuân an vui
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Vì nhân dân phục vụ
Nhằm tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là những người sinh sống, làm việc, học tập xa quê 

hương về quê ăn Tết, lực lượng Cảnh sát hành chính đã bố trí lực lượng tổ chức thực hiện cấp căn cước công dân 
và tài khoản định danh điện tử tại trụ sở cơ quan ngay trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tuy làm CCCD gắn chíp và 
tài khoản định danh điện tử 
mức độ 2 ngay trong ngày Tết, 
nhưng với sự chủ động sắp xếp, 
tiếp đón từ phía lực lượng làm 
nhiệm vụ, mọi thủ tục liên quan 
đều diễn ra khá nhanh chóng 
và thuận lợi.

Sáng mùng 3 Tết, anh Trần 
Hồng Thanh (ở phường Thị 
Nại, TP Quy Nhơn) cùng gia 
đình đến làm CCCD gắn chíp 
và tài khoản định danh điện 
tử tại Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội (CA 
tỉnh). Anh chia sẻ: “Tôi làm việc 
tại TP Hồ Chí Minh, hôm rồi bị 
rơi mất hết giấy tờ, sẵn dịp về 
quê nghỉ Tết nên tranh thủ đưa 
người nhà cùng đi làm luôn. Cứ 
tưởng ngày Tết sẽ phải đợi lâu 
vì lực lượng làm theo ca chắc 
thiếu người, ngờ đâu các chiến 
sĩ làm việc chu đáo, hướng 
dẫn nhiệt tình. Bên cạnh đó, 
lực lượng còn hướng dẫn tôi 
và gia đình cài đặt ứng dụng 
định danh điện tử (VNeID) trên 
điện thoại thông minh nên gia 
đình tôi đăng ký luôn”.

Trong khi đó, anh Võ Văn 
Phi (ở huyện Phù Cát) và bạn 
gái du xuân vào TP Quy Nhơn, 
cùng đến trụ sở Phòng Cảnh 
sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội làm tài khoản định 
danh điện tử mức độ 2. Anh Phi 
cho biết: “Thông qua phương 
tiện thông tin đại chúng, biết 
Tết CA vẫn làm thủ tục cấp 

Công dân được chụp ảnh và rà soát lại thông tin để làm tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Phòng Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội, CA tỉnh.                                                                                                              Ảnh: K.A

CCCD gắn chíp và tài khoản 
định danh điện tử mức độ 2 
nên chúng tôi quyết định cùng 
nhau đi làm. Chúng tôi cũng 
chỉ mất vài phút là xong thủ 
tục, làm xong còn được chúc 
mừng năm mới nữa, thật sự rất 
thoải mái và hài lòng”.

Với tinh thần vì nhân dân 
phục vụ, cán bộ, chiến sĩ lực 
lượng cảnh sát hành chính toàn 
tỉnh thay phiên lịch trực xuyên 

Tết để thực hiện các thủ tục cấp 
CCCD gắn chip và tài khoản 
định danh điện tử cho công 
dân, tổ chức và DN. Trung tá 
Võ Hoài Nam, Đội trưởng Đội 
Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư 
trú, cấp, quản lý CCCD (Phòng 
Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội, CA tỉnh), cho 
biết: “Đơn vị chủ động bố trí 
địa điểm làm CCCD gắn chíp 
và tài khoản định danh điện 

tử mức độ 2 tại cùng 1 điểm 
và phân công mỗi kíp trực 
2 cán bộ, chiến sĩ để có thể 
phục vụ tốt nhất nhu cầu của  
người dân”. 

Được biết, thực hiện chỉ 
đạo của Giám đốc CA tỉnh về 
tiếp tục triển khai thực hiện 
Đề án 06, CA các đơn vị, địa 
phương trên toàn tỉnh đã chủ 
động rà soát, lập danh sách và 
nắm tình hình các trường hợp 

công dân trên địa bàn đang lao 
động, học tập, làm ăn ở các tỉnh 
về quê ăn Tết và các trường 
hợp công dân đang cư trú trên 
địa bàn nhưng chưa thu nhận 
hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, kích 
hoạt tài khoản định danh điện 
tử… để tổ chức tuyên truyền, 
vận động. Đồng thời, bố trí 
phương tiện, máy móc, phân 
công cán bộ, chiến sĩ trực tại 
trụ sở vào tất cả ngày nghỉ Tết 
theo phương châm tranh thủ 
làm hết việc không hết giờ. 
Nhờ đó, từ ngày 20.1 (tức 29 
Tết đến nay), lực lượng cảnh 
sát quản lý hành chính toàn 
tỉnh đã giải quyết cho gần 1.000 
lượt công dân đến làm thủ tục 
cấp CCCD gắn chíp điện tử và 
tài khoản định danh điện tử  
mức độ 2. 

Theo đại tá Lê Thanh Hà, 
Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, sau 
thời gian nghỉ tết, đơn vị vẫn tổ 
chức thu nhận hồ sơ CCCD, tài 
khoản định danh điện tử vào 
tất cả ngày làm việc (kể cả thứ 
Bảy và Chủ nhật, ngày lễ). 

“Ngoài ra, công dân có thể 
chủ động đăng ký cấp CCCD 
gắn chíp trên Cổng dịch vụ 
công Quốc gia, Cổng dịch vụ 
công Bộ CA. Sau khi đăng ký 
thành công, đúng thời gian đã 
đăng ký, công dân đến trụ sở 
đơn vị xuất trình phiếu tiếp 
nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại 
thẻ CCCD hoặc mã đăng ký 
trực tuyến cho cán bộ tiếp nhận 
hồ sơ để được tiếp nhận, giải 
quyết nhanh chóng, tiện lợi”, 
đại tá Hà nói.          

   KIỀU ANH

Anh Hoàng tặng quà tết cho bà Chi.         Ảnh: NVCC

Vốn là gương mặt quen thuộc của 
các hội nhóm thiện nguyện trong 
tỉnh, hay tham gia các hoạt động hỗ 
trợ người khó khăn; dịp Tết này, anh 
Hoàng mong muốn có thể góp sức giúp 
những người đáng tuổi ông bà, cha mẹ 
mình đón một năm mới đủ đầy hơn.

“Ngày Tết là khoảng thời gian các 
thành viên trong gia đình cùng sum vầy, 
sửa sang mái ấm đón năm mới đến. Thế 
nhưng, với những ông bà nhặt ve chai, 
bán vé số phải lam lũ đến tối muộn để 
mưu sinh, điều ấy tưởng chừng rất xa 
vời. Đó là lý do khiến tôi quyết định 
kêu gọi nhà hảo tâm cùng góp sức, dành 
tặng những món quà cho họ, giúp xoa 
dịu phần nào nỗi lo dịp cuối năm”, anh 
Hoàng chia sẻ.

Nghĩ là làm, ngay từ đầu tháng Chạp, 
anh Hoàng đã bắt đầu “hành trình” lan 
tỏa yêu thương của mình. Hơn 100 suất 
quà, mỗi suất hơn 300 nghìn đồng gồm 
tiền mặt và hiện vật đã được trao tận tay 
từng hoàn cảnh. Anh kể, để tặng kịp số 
quà trên, anh đã tranh thủ thời gian nghỉ 
ngơi để dạo quanh nhiều nẻo đường, hỏi 

toasoanbaobinhdinh@gmail.com
Tết đoàn viên

Khi người người tất bật sắm sửa, trang hoàng nhà 
cửa để đón Tết, anh Nguyễn Minh Hoàng (SN 1996, ở 
huyện Phù Mỹ, hiện đang sống và làm việc tại TP Quy 
Nhơn) lại cặm cụi sắp xếp từng món quà để trao tận 
tay các cụ già nhặt ve chai, bán vé số… giúp lan 
tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn 
trong dịp Tết cổ truyền.

   Cho đi là còn mãi
chuyện những cô chú, ông bà lớn tuổi 
nhặt ve chai hoặc bán vé số dạo kiếm 
sống. Khi đã hiểu phần nào, anh Hoàng 
sẽ tặng quà và gửi lời chúc Tết đến từng 
hoàn cảnh.

Là một trong những người được 
nhận quà tết bất ngờ từ anh Hoàng, bà 
Nguyễn Thị Cúc Hoa (60 tuổi, ở khu 
phố 3, phường Lê Hồng Phong, TP Quy 
Nhơn) rất xúc động. Bà Hoa kể, không 
được nghỉ Tết như những người khác, 
bà phải đạp xe quanh thành phố nhặt 
ve chai để nuôi sống bản thân và người 
con trai gần 30 tuổi bị thiểu năng trí tuệ. 
Kinh tế khó khăn nên sắm sửa Tết với 
bà là điều xa xỉ. “Khi đang làm việc như 
mọi ngày, Hoàng chạy đến hỏi thăm và 
ngỏ ý muốn đến nhà để hiểu thêm về 
mẹ con tôi. Thế rồi, cậu ấy tặng quà và 
chúc Tết. Tôi ngạc nhiên lắm, vì mới gặp 
lần đầu, Hoàng đã ân cần và nhiệt tình, 
làm mẹ con tôi xúc động vô cùng. Tết 
năm nay ấm áp hơn cũng nhờ thế…”, 
bà Hoa trải lòng.

Ngoài những lần rong ruổi quanh 
thành phố trao quà, anh Hoàng chia sẻ, 

Tết cũng là dịp để anh thể hiện sự quan 
tâm đến những cô chú lao động chân 
tay đã quen từ trước. Bà Hồ Thị Kim Chi 
(55 tuổi, quê ở xã Cát Thắng, huyện Phù 
Cát, hiện đang ở trọ tại phường Quang 
Trung, TP Quy Nhơn) là một trường 
hợp như vậy.

Thường ngày, bà Chi hay nhặt ve 
chai, buôn bán phế liệu gần nơi anh 
Hoàng ở. Bởi vậy, hai cô cháu thường 
xuyên trò chuyện, hỏi han nhau. Nhân 
dịp Tết đến xuân về, anh không quên 
gửi bà phần quà nhỏ, mong bà Chi cùng 
gia đình đón một cái Tết đầm ấm hơn. 
“Trước ngày tôi về quê, Hoàng nhắn 
nhủ rằng muốn gặp tôi có việc, rồi tặng 
phần quà. Tôi ngạc nhiên lắm bởi mới 
vài hôm trước, tôi có tâm sự với Hoàng 
rằng tôi lo lắng về nhu yếu phẩm ngày 
Tết thì hôm sau, cậu ấy lại tặng đúng 
những gì tôi đang cần”, bà Chi chia sẻ.

Ngoài tặng quà tết cho người lớn 
tuổi làm nghề bán vé số, nhặt ve chai ở 
TP Quy Nhơn, anh Hoàng còn ghé thăm, 
tặng quà cho người già neo đơn, người 
có hoàn cảnh khó khăn từ 2 năm nay. Có 
những cụ xem anh là người thân, luôn 
dặn dò rằng bất cứ khi nào anh muốn 
đều có thể đến sống cùng như con cháu 
trong nhà.

Trước tấm lòng của những người 
được mình giúp đỡ, anh Hoàng trải 
lòng, rằng Tết ấm áp, ý nghĩa nhất khi có 
thể chia sẻ niềm vui, nụ cười đến nhiều 
cụ ông, cụ bà. Với anh, đó là món quà tết 
quý giá hơn cả.                        DIỆU NGỌC
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Thay vì cùng người thân 
đón năm mới, nhiều bạn 
trẻ quyết định làm thêm 
suốt kỳ nghỉ Tết. Các bạn 
tạm gác lại những nỗi 
niềm, dồn sức cố gắng và 
kỳ vọng về một năm mới 
đầy hứng khởi. Lê rèn luyện kỹ năng pha chế trong dịp Tết.                                  Ảnh: D.L

Hai anh em Tùng (trái) và Tuân cùng tăng ca dịp Tết,
 phụ giúp phần nào chi phí cho gia đình.  Ảnh: D.L

Nhiều câu chuyện, 
một lựa chọn

Tăng ca, kiếm thêm thu nhập 
mùa Tết là lựa chọn của không 
ít các bạn trẻ, nhất là sinh viên 
(SV). Để đi đến quyết định ấy, 
mỗi người đều mang trong mình 
câu chuyện, nỗi niềm riêng.

Cần mẫn làm thêm tại một 
tiệm giải khát suốt từ những 
ngày giáp Tết, hai anh em 
Nguyễn Trần Ngọc Tùng (SN 
2004, SV ngành Sư phạm Anh, 
khoa Sư phạm, Trường ĐH 
Quy Nhơn) và Nguyễn Trần 
Ngọc Tuân (SN 2001, SV ngành 
Logistics, Khoa Tài chính - Ngân 
hàng, Trường ĐH Quy Nhơn) 
dù mệt vẫn hăng hái, chăm chỉ.

Tùng kể, vì bố đi lại khó 
khăn, mọi gánh nặng tài chính 
đều dồn lên vai mẹ. Trở thành 
trụ cột gia đình, mẹ vừa nuôi 
con, chăm chồng, lại phải trả 
khoản vay từ ngân hàng. Hiểu 
nỗi vất vả ấy, hai anh em đã đi 
làm thêm từ sớm. Với cả hai, 
Tết này là cơ hội tốt để dành 
dụm chút tiền tự trang trải cuộc 
sống cá nhân và phụ mẹ sinh 
hoạt phí.

“Vì làm mùa Tết, các khoản 
lương, thưởng đều tăng cao hơn 
so với ngày thường. Chúng tôi 

sẽ dành dụm được nhiều hơn, 
đỡ đần phần nào cho mẹ. Khi 
mệt quá, cả hai sẽ động viên 
nhau: Ráng làm một chút, rồi 
nhà mình sẽ bớt khó khăn”, 
Tùng tâm sự.

Cũng giống Tùng và Tuân, 
Lâm Minh Trung (SN 2002, SV 
năm 3 ngành Quản trị Dịch vụ 
du lịch & lữ hành, Khoa Tài 
chính - Ngân hàng, Trường 
ĐH Quy Nhơn) lần đầu đón 
giao thừa xa nhà vì làm thêm 
mùa Tết. 

Theo lời Trung, ngay ngày 
29 Tết, Trung bị mất điện thoại 
và ví tiền tại phòng trọ. Vì bố mẹ 
đều làm nông, thu nhập không 
ổn định, lại hay lo toan cho đứa 
con trai út học xa, nên Trung 
không dám kể chuyện mất đồ. 
Bởi thế, vốn đã định làm thêm 
dịp Tết để tự chi trả 1 phần học 

phí, nay, cậu SV lại càng có lý 
do tạm xa gia đình ở TX An Khê 
(tỉnh Gia Lai) để tăng ca.

Trung cho biết: “Lần đầu xa 
nhà, làm thêm trong lúc người 
người, nhà nhà đoàn viên, tôi 
thấy có chút khác lạ. Nhất là 
khi nghe tiếng nhạc xuân, thấy 
mọi người sum vầy, chúc Tết 
lẫn nhau; tôi thấy nhớ gia đình 
nhưng lại thêm quyết tâm làm 
thật tốt việc của mình”.

Gửi kỳ vọng sang 
năm mới

Khởi đầu năm mới, bạn trẻ 
nào cũng mang trong mình 
nhiều cảm xúc. Trong đó, nổi 
lên là những kỳ vọng về chặng 
đường mới, một khởi đầu hứa 
hẹn ở năm Quý Mão.

Vừa xem lại một lượt công 
thức được ghi chép tỉ mỉ và thực 

hành pha chế, Lê Huỳnh 
Lê (SN 2004, SV ngành 
Ngôn ngữ Anh, khoa 
Ngoại ngữ, Trường 
ĐH Quy Nhơn) phấn 
khởi chia sẻ, trước 
đây, Lê chủ yếu phục 
vụ cho khách. Nhờ cố 
gắng không ngừng nên 

hiện tại, bạn được tạo điều kiện 
học thêm về kỹ năng pha chế 
đồ uống.

“Cơ hội này đến vào giai 
đoạn chuyển giao giữa năm cũ 
và năm mới làm tôi tin rằng, 
năm mới sẽ có nhiều điều mới 
mẻ, tươi sáng đang đợi mình. 
Do đó, dù hơi buồn khi không 
về được quê nhà ở TX Sông Cầu 
(tỉnh Phú Yên), tôi vẫn lạc quan 
và tin vào lựa chọn của mình”, 
Lê bật mí.

Với một số bạn, Tết là cơ 
hội tốt để thể hiện năng lực 
bản thân. Gắn bó gần 1 năm nay 
với công việc phụ bếp, Võ Quốc 
Liêm (SN 2001, SV ngành Công 
nghệ ô tô, Trường CĐ Kỹ thuật  
Công nghệ Quy Nhơn) đã “bỏ 
túi” ít nhiều kỹ năng bếp núc. 

Quyết định tăng ca từ những 
ngày cuối tháng Chạp đến 
mùng 10 Tết, Liêm “kết thân” 
với khu vực bếp núc nhiều hơn 
là phòng trọ. Vậy mà cậu bạn 

luôn tràn đầy năng lượng, tươi 
cười và hào hứng với quan niệm 
“đầu năm chăm chỉ, cuối năm 
thuận lợi”.

Liêm nói: “Lượng khách đến 
quán dịp Tết nhiều hơn gấp 2 - 
3 lần ngày thường. Do đó, nhu 
cầu về nhân lực và chất lượng 
món ăn cần được đảm bảo tối 
đa. Với tôi, đó vừa là thử thách, 
vừa là cơ hội tốt để thể hiện tinh 
thần làm việc nghiêm túc và 
những kỹ năng mình đã được 
học và rèn luyện với cấp trên”.

Làm thêm dịp Tết đồng 
nghĩa với việc đón giao thừa 
xa gia đình, người thân và bè 
bạn. Thế nhưng, các bạn trẻ 
nhìn nhận vấn đề một cách tích 
cực, tươi sáng. Từ đó, tự tạo cho 
mình thêm động lực phấn đấu, 
rèn giũa bản thân. Với các bạn, 
Tết vẫn vui khi tự mình kiếm 
tiền một cách chính đáng, có thể 
“mang tiền về cho mẹ” một cách 
đầy tự hào.

“Làm thêm dịp Tết sẽ khiến 
thời gian nghỉ ngơi của chúng 
tôi ngắn lại. Thế nhưng, là 
người trẻ, chúng tôi muốn được 
trải nghiệm, học hỏi nhiều điều. 
Vất vả là điều không tránh khỏi 
nhưng vẫn vui vì thấy mình là 
người có ích, làm được việc”, 
Tuân cho hay.         DƯƠNG LINH

Cao đẹp nghĩa cử hiến máu cứu người 
Từ 30 tháng Chạp đến nay, 

sau khi biết có bệnh nhân đang 
cần truyền máu hoặc tiểu cầu, 
một số người đã gác cuộc vui 
với bạn bè, người thân, chạy 
ngay vào bệnh viện, chờ đợi 
nhiều tiếng đồng hồ để cho đi 
giọt máu cứu người qua cơn 
nguy kịch. Hành động của họ 
còn hơn cả một nghĩa cử cao 
đẹp ngay những ngày đầu 
xuân mới.

Tối mùng 2 Tết, chiến sĩ 
CA thuộc lực lượng Cảnh 
sát PCCC&CNCH Phan Hoàng 
Giáp nhận cuộc gọi cầu cứu từ 
BVĐK tỉnh. Bệnh nhân bị ung 
thư máu, tiểu cầu giảm, tiên 
lượng nặng, đang ói ra máu. 
Anh lập tức chạy vào bệnh 
viện. Sau khi biết người nhà 
không tìm ra thêm được ai 
thuộc nhóm máu AB đến cho 
tiểu cầu, anh quyết định hiến 

Sau khi 
đăng ký làm 
tình nguyện 
viên, anh 
Nguyễn Lê 
Bình Dương 
đã vào 
BVĐK tỉnh 
hiến máu 
tình nguyện 
giúp bệnh 
nhân vào 
ngày 28 
tháng Chạp.  
Ảnh: CLB 
Máu sống 
QNU

luôn lượng tiểu cầu khá lớn, đến 
500 ml. Quá trình hiến kéo dài 
từ 19 giờ đến hơn 23 giờ mới 
xong. “Mùng 5 Tết năm ngoái 
tôi cũng vào BVĐK tỉnh hiến 
tiểu cầu, Tết năm nay đi hiến 

sớm hơn mấy ngày. Tôi thấy vui 
và thoải mái vì đã giúp được 
một ai đó”, anh cho biết. 

Đa số người hiến máu hoặc 
tiểu cầu trong những ngày Tết 
đều có thâm niên hiến máu tình 

nguyện nên họ hiểu rõ, bệnh 
nhân không thể chờ quá lâu, 
trong khi dịp Tết thường khó 
tìm người hiến hơn do mọi 
người thường tụ tập, ăn uống 
hoặc đi xa nhà. Để tăng tính 
chủ động trong việc đáp ứng 
lượng máu cần truyền cho bệnh 
nhân cấp cứu và điều trị trong 
tết, CLB Máu sống QNU (thuộc 
Hội Sinh viên Trường ĐH Quy 
Nhơn) đã vận động và lên danh 
sách khoảng 20 tình nguyện 
viên (sinh viên và người đi 
làm, chủ yếu ở Quy Nhơn và 
một số huyện lân cận) sẵn sàng 
hiến máu trong dịp tết Nguyên 
đán 2023. 

Anh Nguyễn Lê Bình 
Dương (TP Quy Nhơn) là một 
trong những tình nguyện viên 
như vậy. Anh cho biết mình 
đã hơn 10 lần hiến máu tình 
nguyện đột xuất cứu người. 

Năm nay, anh tiếp tục đăng 
ký hiến trong dịp Tết vì muốn 
mang lại niềm vui đầu xuân 
cho bệnh nhân và người nhà. 

Theo bác sĩ Võ Đình Lộc, 
phụ trách Trung tâm Huyết 
học - Truyền máu (BVĐK tỉnh), 
kết quả triển khai một số giải 
pháp trong thời gian trước tết 
Nguyên đán đã giúp kho máu 
dự trữ của Trung tâm hiện tại 
cơ bản đủ phục vụ bệnh nhân. 

“Riêng với một số loại máu 
hiếm, nhờ tinh thần hiến máu 
cứu người trong những ngày 
tết lan tỏa trong cộng đồng, 
một số bệnh nhân đã có kịp 
thời và đủ lượng máu, tiểu cầu 
cần truyền, vượt qua được giai 
đoạn nguy hiểm. Mong rằng, 
thời gian tới, tinh thần này tiếp 
tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa”, 
bác sĩ Lộc bày tỏ.   

                        NGỌC TÚ  

Giao thừa xa nhàcủa sinh viên
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Xuân an vui
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đón mùa xuân mới !
Chào đón xuân Quý Mão 2023, 
nhiều hoạt động văn hóa, thể 
thao được tổ chức ở khắp các 
địa phương, kết hợp giữ gìn 
những nét văn hóa truyền 
thống và tạo không khí vui 
tươi, phấn khởi cho các tầng 
lớp nhân dân. Báo Bình Định 
xin giới thiệu một số hình ảnh 
về các hoạt động đáng chú ý.

Pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới Quý Mão 2023 tại TP Quy Nhơn.                                                                                                                                        Ảnh: DŨNG NHÂN

Sáng mùng 1 và mùng 2 tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân trong, ngoài 
tỉnh lại nô nức về chợ Gò - Trường Úc (khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, 
huyện Tuy Phước) để dự hội, hái lộc đầu năm, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho 
mọi người, mọi nhà một năm mới an khang thịnh vượng. Đây là phiên chợ mang 
đậm nét văn hóa của miền đất Võ. 
- Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Hương (bìa trái), 83 tuổi, ở xã Nhơn Khánh (TX An Nhơn) 
đã nhiều năm bán trầu cau trong phiên chợ đầu năm.                               Ảnh: TRỌNG LỢI

Hàng nghìn người dân, du khách về Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) trẩy hội nhân kỷ niệm 234 năm 
chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023).                                                                              Ảnh: NGỌC NHUẬN

Sáng 23.1 (mùng 2 tết Nguyên đán Quý Mão 2023), tại Đền thờ Đức Thánh Trần 
(phường Thị Nại, TP Quy Nhơn), Ban quản lý Đền thờ tổ chức Lễ khai ấn, ban ấn 
Đức Thánh Trần theo nghi thức truyền thống. Theo thông lệ, Lễ khai ấn, ban ấn 
Đức Thánh Trần được tổ chức vào mùng 2 Tết hằng năm nhằm tri ân công đức 
tiền nhân, bày tỏ lòng tôn kính đối với vương triều Trần, đặc biệt là Quốc công 
tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - người được nhân dân tôn xưng 
Đức Thánh Trần - vị anh hùng dân tộc, nhà chính trị, quân sự kiệt xuất đã lãnh 
đạo binh tướng, quân dân Đại Việt ba lần đánh bại giặc Nguyên - Mông xâm lăng 
trong thế kỷ XIII, giữ yên bờ cõi, lưu danh sử sách của dân tộc. Ảnh: ĐOAN NGỌC 

Tết này, Hội đánh bài chòi dân gian được tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh, 
tạo không khí rộn ràng, góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của quê 
hương Bình Định.                                                                                   Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đã thành truyền thống, Hội thi đối kháng võ đài liên tỉnh do huyện Tây Sơn tổ 
chức từ mùng 4 đến mùng 6 tết Nguyên đán, với sự tham gia của các võ sĩ thuộc 
những võ đường, đội tuyển trong và ngoài tỉnh thu hút đông đảo người dân đến 
xem và cổ vũ.                                                                                                 Ảnh: ĐỨC MẠNH

Tổ chức thi đấu cờ người tại Quảng trường Chiến thắng (TP Quy Nhơn). 
Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Rộn rã toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Tết đoàn viên - Xuân an vui

Chiều 26.1 (tức mùng 5 tết Quý Mão) trên đầm Trà Ổ (xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) 
diễn ra Hội đua thuyền truyền thống, tranh cúp Agribank huyện Phù Mỹ năm 2023. 

Ảnh: VĂN TỐ
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Ngày đầu năm 
cùng “làm xấu mặt” 

Làng Hà Văn Trên (xã Canh 
Thuận, huyện Vân Canh) gìn 
giữ tốt bản sắc văn hóa truyền 
thống của đồng bào Bana. 
Điểm nhấn trong ý thức bảo 
tồn những giá trị tốt đẹp thể 
hiện trong ngày đầu năm mới, 
tạo thêm không khí tươi vui, 
đoàn kết vào mỗi dịp Tết đến 
Xuân về.

Lần đầu tiên có mặt ở làng 
Hà Văn Trên vào chiều mùng 
1 Tết, chúng tôi tận hưởng 
không khí rộn ràng đầu Xuân 
mang nét đặc trưng, đậm đà 
bản sắc văn hóa truyền thống 

của người Bana.
Bắt đầu từ 13 giờ, đội hình 

diễn tấu cồng chiêng, múa 
xoang của làng (hầu hết là các 
bạn trẻ) tập trung tại nhà rông 
để chuẩn bị đi chúc Tết. Hà Văn 
Trên là địa phương điển hình về 
bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền 
thống trong tỉnh, thể hiện rõ 
trên những bộ trang phục thổ 
cẩm mới, đa màu sắc được nam 
thanh nữ tú mặc với niềm tự 
hào, rạng rỡ ngày xuân.

Điều đặc biệt, theo phong 
tục, nhiều người còn bôi lọ trên 
mặt. Ngày Tết, lẽ thường các 
thiếu nữ đều muốn trang điểm 
thật đẹp đi chơi Xuân và chụp 

Sau 2 năm gián đoạn không 
tổ chức do ảnh hưởng dịch 
Covid-19, Xuân Quý Mão năm 
2023, huyện Tuy Phước lại tổ 
chức lễ hội đua thuyền truyền 
thống trên sông Gò Bồi. Do vậy, 
năm nay người dân và du khách 
rất háo hức, đợi chờ.

Mới hơn 12 giờ mùng 2 Tết 
(ngày 23.1), hàng nghìn người 

Náo nức 

đã đổ về thôn Tùng Giản, đứng 
chật kín 2 bên bờ sông Gò Bồi. 
Họ hồi hộp chờ đợi màn đua 
tốc độ của các VĐV thuộc 
các đội đua thuyền đến từ 
xã Phước Thuận, Phước Sơn, 
Phước Hòa, Phước Thắng 
(huyện Tuy Phước).

Ông Nguyễn Văn Thức, ở xã 
Phước Thắng, chia sẻ: “Lễ hội 
đua thuyền trên sông Gò Bồi là 

nét văn hóa truyền thống của 
các xã khu Đông huyện Tuy 
Phước mỗi dịp Tết đến, Xuân 
về. Sau 2 năm gián đoạn, năm 
nay “món ăn” truyền thống này 
đã quay trở lại nên người dân 
rất hào hứng, trông chờ các màn 
đua tranh tốc độ; nhất là nội 
dung đua thuyền rồng tập thể”.

Đúng 14 giờ 30 phút, các 
VĐV bắt đầu tranh tài ở nội 

dung đua sõng câu bằng dầm 
với cự ly 800 m dành cho nam 
và 400 m dành cho nữ. Sau hiệu 
lệnh xuất phát, các tay đua 
nhanh chóng tăng tốc trong 
tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt 
của hàng nghìn CĐV đứng dọc 
2 bên bờ sông. 

Những chiếc sõng câu rượt 
đuổi nhau suốt chặng đường 
dài và vị trí dẫn đầu liên tục 

cự ly 1.600 m, còn nữ VĐV tranh 
tài ở cự ly 800 m. 

Sau tiếng còi của trọng tài, 
các VĐV cầm chắc tay dầm, liên 
tục lao dầm nhanh xuống nước 
theo nhịp, đẩy thuyền rồng băng 
băng về phía trước. Kết quả, 
đội xã Phước Sơn thắng đội xã 
Phước Thuận và đội xã Phước 
Hòa thắng đội xã Phước Thắng.

Đội xã Phước Sơn và Phước 
Hòa bước vào trận tranh giải 
nhất. 2 đội đua so kè từng mét 
một; với chiến thuật hợp lý hơn, 
đội xã Phước Hòa đã vượt lên 
cán đích trước và giành giải 
nhất. Ở nội dung của nữ, đội 
thôn Tân Giản giành giải nhất. 

Nữ VĐV Nguyễn Thị 
Phượng, đội đua thuyền rồng 
tập thể thôn Tân Giản, phấn 
khởi nói: “Các năm thi đấu 
trước đây, đội toàn về nhì. Năm 
nay, cả đội đồng lòng, đoàn kết 
vượt qua chính mình nên đã 
giành được giải nhất. Cả đội ai 
cũng vui mừng”.

Ông Huỳnh Thanh Vương, 
Chủ tịch UBND xã Phước 
Hòa, cho biết: Chính quyền 
địa phương phối hợp chặt chẽ 
với các phòng chức năng liên 
quan của huyện Tuy Phước 
nên lễ hội đua thuyền truyền 
thống năm nay được tổ chức 
chu đáo, chuyên nghiệp hơn 
các năm trước. ANTT 2 bên bờ 
và trên đường đua được đảm 
bảo; không còn xảy ra tình trạng 
chen lấn, xô đẩy hay một số 
người xem quá khích vào đường 
đua gây rối. Ngoài ra, vệ sinh 
môi trường dọc 2 bên bờ sông 
cũng được giữ gìn sạch đẹp.

Còn theo ông Huỳnh Thanh 
Trang, Trưởng Phòng VH-TT 
huyện Tuy Phước, sau 2 năm 
gián đoạn, lễ hội đua thuyền 
truyền thống năm nay được tổ 
chức quy mô, hoành tráng hơn 
nhằm phục vụ bà con nhân dân 
địa phương và du khách thập 
phương. Đây là dịp để quảng 
bá, giới thiệu cho du khách 
gần xa về lễ hội đua thuyền 
truyền thống nói riêng, các 
lễ hội trên địa bàn huyện Tuy 
Phước nói chung.   MINH NHÂN

Tết tươi vui, đậm sắc màu  truyền thống

Độc đáo phong tục “ăn Tết chung” 
của người H’re xã Ân Sơn

chức đoàn mặc trang phục thổ 
cẩm truyền thống, diễn tấu 
cồng chiêng, múa xoang đi đến 
chúc Tết từng nhà trong thôn. 
“Không chỉ đi đến múa, diễn 
tấu cồng chiêng bên ngoài mà 
chúng tôi còn vào bên trong 
nhà, thăm hỏi, chúc mừng năm 
mới với những điều tốt đẹp đến 
với gia đình. Do đó, thôn chỉ có 
hơn 40 hộ dân mà đoàn đi chúc 
Tết cả ngày mùng 2 mới xong; 
nhưng ai cũng đều hăng hái, 
nhất là ĐVTN vì được chung 
tay tiếp nối bảo tồn và phát huy 
nét đẹp văn hóa truyền thống 
của dân tộc mình”, chị Đinh 
Thị Ánh, Bí thư Chi đoàn thôn 
Tà Lét, chia sẻ. 

Khi đoàn đi đến các nhà 
chúc Tết, có một thành viên 
mang theo gùi để đựng các đồ 
ăn tùy ý mà gia chủ cho, đến 
chiều tối mùng 3 sẽ đem đến 

nhà văn  hóa cho mọi người 
cùng thưởng thức. Đồng thời, 
mỗi nhà cũng tiếp tục góp một 
ghè rượu cần để cuộc vui kéo 
dài đến tận khuya kết thúc 3 
ngày Tết… 

Tại xã vùng cao An Toàn 
(huyện An Lão), không khí vui 
tết Quý Mão cũng sôi động ở cả 
3 thôn. Tại vùng xa nhất của xã 
là thôn 1, cả thôn cùng chung 
vui trong 3 ngày Tết. Trong đó, 
ngày mùng 1 và mùng 2, người 
dân cả thôn tập trung ở nhà 
rông để cùng thưởng thức rượu 
cần (mỗi hộ góp một ghè, cùng 
đồ ăn), diễn tấu cồng chiêng, 
múa xoang. Đến ngày mùng 
3 mới tổ chức đoàn mặc trang 
phục truyền thống, đội hình 
cồng chiêng, múa xoang đi 
chúc Tết qua từng nhà trong 
làng. Khi đoàn đến trước mỗi 
nhà trong thôn thì cử một 

thành viên vào nhà nhận một 
đòn bánh tét do nhà đó tự nấu 
tặng, ngoài ra nếu có thì cho 
thêm những đồ ăn khác như 
đọt mây, đồ khô… để sau khi 
đoàn đi chúc Tết xong thì đem 
về nhà rông cùng thưởng thức. 

“3 ngày Tết vừa qua ở trong 
thôn chúng tôi rất vui. Mọi 
người cùng phấn khởi động 
viên nhau năm mới cố gắng 
làm lụng chăm chỉ, vươn lên 
thoát nghèo, làm giàu. Thôn 
1 nằm trong định hướng phát 
triển du lịch cộng đồng của 
huyện, tỉnh, nên hy vọng năm 
Quý Mão sẽ đón được nhiều 
du khách đến khám phá cảnh 
đẹp núi rừng và bản sắc văn 
hóa truyền thống của người 
Bana chúng tôi”, chị Phạm Thị 
Kênh, người dân thôn 1 đang 
mở homestay phục vụ khách 
du lịch, chia sẻ.         HOÀI THU

cùng các loại đồ ăn mà trong 
nhà có để “góp mồi” cho cuộc 
vui đầu năm, cùng hòa điệu 

múa xoang, tiếng cồng chiêng 
rộn rã. 

Đến ngày mùng 2, thôn tổ 

hội đua thuyền sông Gò Bồi
Theo thông lệ hằng năm, 
vào chiều mùng 2 Tết, đông 
đảo người dân huyện Tuy 
Phước nói riêng, du khách 
thập phương nói chung 
lại đổ về thôn Tùng Giản 
(xã Phước Hòa, huyện Tuy 
Phước) cổ vũ cho lễ hội đua 
thuyền truyền thống được 
tổ chức trên sông Gò Bồi.

thay đổi. Sau nhiều nỗ lực, nam 
VĐV Nguyễn Đình Huynh (đơn 
vị xã Phước Thuận) và nữ VĐV 
Võ Thị Thảo (đơn vị xã Phước 
Hòa) xuất sắc vượt lên về đích 
đầu tiên. 

Tiếp nối môn đua sõng câu 
bằng dầm là màn tranh tài đua 
thuyền rồng tập thể. Đây là nội 
dung được người xem chờ đợi 
nhất bởi các đội luôn đua tranh 
quyết liệt thông qua sức mạnh 
tập thể và kỹ, chiến thuật hợp lý.

4 đội nam đến từ xã Phước 
Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, 
Phước Thắng tham gia thi đấu 
theo thể thức loại trực tiếp; với 
các cặp đấu đội xã Phước Hòa 
gặp đội xã Phước Thắng và đội 
xã Phước Sơn gặp đội xã Phước 
Thuận. Ngoài ra, 2 đội đua nữ 
đến từ thôn Tân Giản và Kim 
Đông (xã Phước Hòa) cũng thi 
đấu ở nội dung đua thuyền rồng 
tập thể. Các VĐV nam thi đấu ở 

Các đội so kè nhau từng 
mét một trên đường đua 

ở nội dung đua thuyền 
rồng tập thể. Ảnh: M.N

Đội đua nam xã Phước Hòa và nữ thôn Tân Giản xuất sắc về đích đầu tiên ở nội dung đua thuyền rồng tập thể.  Ảnh: M.N

Anh Đinh Văn Công sắp xếp mâm cỗ của gia đình.              Ảnh: T.B

Sáng mùng 1 tết Nguyên 
đán, khi núi rừng còn bảng 
lảng hơi sương, trên các nẻo 
đường làng, từng tốp người 
hướng đến Nhà văn hóa xã Ân 
Sơn để cùng nhau đón năm 
mới. Điều đặc biệt là mỗi gia 
đình đều chuẩn bị một mâm 
cỗ để cùng ăn Tết với bà con. 
Tùy theo điều kiện của từng 
gia đình, mâm cỗ được chuẩn 
bị với những hình thức khác 
nhau. Có mâm một con gà, 
ít rau rừng, miếng thịt heo; 
những người thường xuyên đi 
rẫy thì có qué nướng, cá niên, 
cá nhong, cá sóc, dế (là những 
đặc sản của vùng). Và đương 
nhiên, không thể thiếu chai 
rượu gạo hoặc ché rượu cần.

Bà Đinh Thị Mô Nít (người 
có uy tín của thôn 2, xã Ân 
Sơn) chia sẻ: “Đời sống của 
người dân còn nhiều khó 
khăn, nhưng các truyền thống 
văn hóa của dân tộc luôn được 
người H’re ở đây gìn giữ. Việc 
đón Tết cùng bà con, bên cạnh 
thể hiện tính cộng đồng là sự 
chia sẻ, nghĩa là nhà nào có 
miếng ngon gì đều chia sẻ 
cho dân làng. Qua đó, nghĩa 
tình của người dân trong làng 
càng thêm bền chặt”.

Còn anh Đinh Văn Công 

(25 tuổi, ở thôn 2) cho biết: “Từ 
hôm trước, tôi đã chuẩn bị các 
món. Sáng mùng 1, từ 5 giờ, cả 
gia đình cùng chung tay nấu 
nướng, xong là mang đến nhà 
Văn hóa để đón Tết cùng bà con 
trong xã. Từ khi còn nhỏ đến 
giờ, cứ mỗi sáng mùng 1 Tết là 

Phó Chủ tịch UBND xã Đinh 
Văn Vơn cho biết: “Truyền 
thống cố kết cộng đồng của 
người dân H’re được gắn kết 
bền chặt trong tất cả các hoạt 
động đời sống người dân, 
đặc biệt là trong dịp đón tết 
Nguyên đán cổ truyền của dân 
tộc. Sau một năm làm ăn, dịp 
Tết bà con trong làng có thời 
gian để sinh hoạt cùng nhau. 
Phong tục ăn Tết tập thể đã 
có từ thời xa xưa của ông bà, 
đến nay con cháu noi theo. Hộ 
dân nào đến đây cũng mang 
theo mâm cỗ. Bà con trong 
làng không phân biệt mâm cỗ 
có những gì, cơ bản là nhà có 
gì đem nấy, cốt yếu là để cùng 
chung vui đón năm mới”.

TỐNG BÌNH

Ân Sơn là xã vùng cao của huyện 
Hoài Ân với 185 hộ, trên 590 nhân 
khẩu, hầu hết là người dân tộc 
thiểu số H’re. Từ bao đời nay, người 
dân nơi đây có phong tục đón năm 
mới tập thể, tạo nên nét đẹp văn 
hóa đặc sắc.

tôi lại háo hức để 
đi ăn Tết chung. 
Lúc nhỏ thì theo 
người lớn, giờ lớn  
thì chủ động tự lo 
mâm cỗ cùng chia 
sẻ với bà con”.

Chương trình 
đón năm mới của 
xã Ân Sơn được tổ 
chức rất bài bản, 
gồm: Viếng nghĩa 
trang liệt sĩ, chào 

cờ, đọc thư chúc Tết của lãnh 
đạo huyện, chương trình văn 
nghệ chào mừng với những 
tiết mục ca ngợi quê hương đất 
nước, truyền thống dân tộc; 
sau đó là giao lưu văn nghệ, 
ẩm thực của những người dân 
trong xã.

Người dân từ các thôn mang mâm cỗ đến Nhà văn 
hóa xã để cùng đón năm mới.                              Ảnh: T.B

hình; nhưng các bạn nữ làng 
Hà Văn Trên vẫn vui vẻ “làm 
xấu mặt”, tô điểm thêm cho vẻ 
đẹp về ý thức giữ gìn bản sắc 
văn hóa truyền thống của lớp 
trẻ hôm nay.  

Theo phong tục, đội hình 
diễn tấu cồng chiêng, múa 
xoang hòa thành một khối 
đem không khí tươi vui đi đến 
từng nhà. Lần lượt cứ như vậy 
cho đến hết hơn 100 hộ trong 
làng, nên đến tận 17 giờ mới 
xong. Khi đoàn chúc Tết đến, 
từng chủ nhà đem bánh, mứt 
ra mời; đồng thời theo phong 
tục là mỗi nhà tặng 1 quả trứng 
gà cho đoàn đem đi.

Nhiệt tình tham gia múa 
xoang cùng các em, cháu, chị 
Đinh Thị Xuân Bông (43 tuổi) 
chia sẻ: “Là con dân trong làng, 
năm nào chị em chúng tôi cũng 
tham gia hết mình trong ngày 

đầu năm mới, bởi đây là nét 
đẹp văn hóa truyền thống cần 
được bảo tồn và gìn giữ. Theo 
phong tục, sau khi đoàn chúc 
Tết xong với ý nghĩa cầu mong 
năm mới mạnh khỏe, tươi vui, 
làm ăn ấm no, phát đạt… thì 
từng nhà sẽ làm một con gà 
cúng. Bên cạnh đó, số trứng 
gà được cho sẽ đem luộc, chia 
cho mọi người cùng ăn tại nhà 
rông trong men rượu cần nồng 
nàn tình nghĩa ngày xuân…”.

Lần đầu tiên đến xem diễn 
tấu cồng chiêng, múa xoang ở 
làng Hà Văn Trên  dịp đầu năm 
mới, chị Trần Thị Mai (33 tuổi, 
người Chăm H’roi, ở làng Canh 
Thành, xã Canh Hòa, huyện Vân 
Canh) cảm thấy rất hứng thú.

“Rất tiếc là mình đến hơi 
muộn, nhưng được xem như 
thế này cũng đủ vui rồi. Khi 
mới đến, có những người quen 

mà mặt bôi lọ nên mình không 
nhận ra, rất vui vẻ. Người 
Chăm H’roi của mình không 
có phong tục này. Điều đặc 
biệt mà mình quan tâm đó là 
sự đoàn kết của mọi người, một 
nét văn hóa tạo gắn kết tình yêu 
thương, tình nghĩa làng xóm!”, 
chị Mai nhìn nhận.

Niềm vui rộn vang 
núi rừng 

Năm vừa qua, đồng bào 
Bana ở thôn Tà Lét (xã Vĩnh 
Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) lao 
động sản xuất thuận lợi, nên 
không khí đón năm mới thêm 
phần tươi vui. Tính cộng đồng 
trong văn hóa truyền thống 
tiếp tục được gìn giữ, phát 
huy trong 3 ngày tết Quý Mão. 
Chiều tối mùng 1, người dân 
tập trung tại nhà văn hóa thôn, 
mỗi hộ góp 1 ghè rượu cần, 

Đoàn diễn tấu cồng chiêng, múa xoang đi chúc Tết từng nhà trong làng Hà Văn Trên.
Ảnh: H.THU

Trong những ngày tết Quý Mão, không khí tươi 
vui, mang tính cộng đồng cao, thể hiện nét 
đẹp văn hóa truyền thống là điểm chung của 
nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong 
tỉnh. Đi đến và trải nghiệm, khách phương xa 
biết thêm được nhiều điều hay. 

toasoanbaobinhdinh@gmail.com
Tết đoàn viên

toasoanbaobinhdinh@gmail.com
Xuân an vui
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Xuân an vui

Giám đốc HTXNN Phước 
Hiệp Phạm Long Thăng phấn 
khởi cho biết: Chưa bao giờ 
người trồng rau sạch ở địa 
phương lại có niềm vui kép trọn 
vẹn như vụ rau tết năm nay. Nhờ 
thời tiết thuận lợi, các loại rau 
xanh vừa sản xuất trúng mùa, 
đầu ra lại thuận lợi với giá rau 
tăng cao gấp 2 - 3 lần cùng thời 
điểm mọi năm, nên người trồng 
rau có nguồn thu nhập khá, 
chăm lo cái Tết được sung túc, 
đủ đầy. Trong câu chuyện đầu 
năm Quý Mão này có lẽ đề tài 
về trồng rau, giá rau tăng được 
người dân ở đây quan tâm nhất 
vào thời điểm này.  

Nhờ được thiên nhiên ưu đãi 

Theo đó, cụm biểu tượng 
năm nay là gia đình mèo gồm 9 
con: Mèo bố, mèo mẹ và 7 mèo 
con; tất cả đều tươi vui, quấn 
quýt. Hai bên và mặt sau cụm 
chính là các cụm phụ, thể hiện 
thế võ Miêu tẩy diện, hình ảnh 
của cá ngừ đại dương, bình rượu 
Bàu Đá, mèo may mắn cùng 
hoạt động nấu bánh chưng, 
ông đồ cho chữ. Đặc biệt hơn 
cả trong số cụm linh vật phụ là 
tạo hình “chú mèo trèo cây cau” 
rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

● Anh có gặp nhiều áp lực 
không, khi thể hiện lại chủ đề 
của năm ngoái nhưng phải có 
sự khác biệt?

- Sau hơn hai năm bị ảnh 
hưởng nặng nề do đại dịch 
Covid-19, trong bối cảnh hiện 
tại, tôi cho rằng, chủ đề Tết sum 
vầy, Tết đoàn viên tiếp tục có ý 
nghĩa nhất.

Thông thường, việc lặp lại 
một ý tưởng cũ sẽ dễ tạo ra 
những lối mòn nhất định nào 
đó, vậy nên, tôi và ê kíp đã nỗ 
lực hết sức để tạo ra sự khác biệt 
nhiều nhất có thể.

Trên thực tế, Mèo và Hổ có 
nhiều điểm trái ngược - từ vẻ bề 
ngoài đến phong thái, nơi sinh 
sống. Còn nhớ, năm ngoái, vì 

Tết ấm, Xuân vui
Thảm cảnh “họa vô đơn 

chí” đã ứng vào gia đình ông 
Nguyễn Văn Sửu (SN 1978) và 
bà Cai Thị Lành (SN 1981, ở 
thôn Tân Lệ, xã Cát Tân, huyện 
Phù Cát) trong những ngày cận 
Tết vừa qua khi cùng lúc ông, 
bà và cô con gái học lớp 8 bị 
tai nạn. Ông bà có đến 6 người 
con, đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi. 
Hai mươi ba tháng Chạp, nhà 
hảo tâm mang quà tết đến tặng, 
ông bà mừng muốn rơi nước 
mắt. 

“Giỏ quà tết nhiều sắc màu 
tươi tắn đã mang không khí 
xuân vào nhà tôi, làm các thành 
viên vui tươi hơn trong những 
ngày đầu xuân mới. Phấn khởi 
nhất là những đứa con nhỏ khi 
có bánh và kẹo ngon. Số tiền 
mặt hỗ trợ tuy không nhiều 
nhưng cũng đỡ phần nào tiền 
mua thuốc của gia đình”, ông 
Sửu cho hay. 

Ở thị trấn Vân Canh (huyện 
Vân Canh), nhiều người thân, 
quen đã đến thăm xuân, chúc 
mừng bà Trần Thị Tam và anh 
Đoàn Văn Thức đón cái Tết đầu 
tiên trong căn nhà nhân đạo 
cao thoáng, vững chãi. Hơn 70 
tuổi, mười mấy năm một mình 
nuôi hai con trai bị tâm thần 
cùng hai đứa cháu nhỏ sau 
khi chồng mất, căn nhà cấp 4 
xuống cấp nghiêm trọng luôn 
là mối đe dọa đến tính mạng 
của bà Tam và các thành viên 
trong gia đình. 

Tương tự vậy, vợ chồng 
anh Đoàn Văn Thức đầu tắt 
mặt tối cả ngày cũng chỉ nuôi 
đủ 5 miệng ăn (vợ chồng và 3 
con nhỏ). Căn nhà sàn dột nát 
ngày càng mất an toàn. “Hội 
CTĐ huyện đã vận động nhà 
hảo tâm ở TX An Nhơn hỗ trợ 
mỗi hộ 80 triệu đồng xây lại 
nhà. Bà Tam bỏ thêm 40 triệu 
đồng, anh Thức 50 triệu đồng, 
hai căn nhà rộng rãi, an toàn. 
Ngày 28 tháng Chạp trao nhà, 
nhà hảo tâm còn tặng mỗi hộ 
1 suất quà gồm nhu yếu phẩm 
và tiền mặt (1 triệu đồng/suất). 
“Vui lắm rồi”, chàng trai Đoàn 
Văn Thức chân chất, thật thà 
nói hoài câu này với người đến 
chúc Tết gia đình. 

Nhiều thôn, xã trong tỉnh 
những ngày cận Tết đã đón 
nhiều đoàn công tác của cơ 
quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm 
về tặng quà tết cho người dân 
khó khăn trên địa bàn. Không 

Hổ ở trong rừng nên ê kíp đã 
lồng vào phối cảnh phía sau 
lưng Hổ những cụm tháp Chăm 
cổ kính. Thế nhưng, với Mèo thì 
rất khó có phối cảnh nào phù 
hợp để làm được tương tự vậy.

Cho nên, ê kíp lựa chọn việc 
làm một cụm linh vật phụ, đưa 
hình ảnh “con mèo trèo cây cau” 
rất gần gũi với người dân Việt 
Nam vào và tạo hình con mèo 
đúng chất là mèo Việt.

● Có ý kiến cho rằng, Tết là 
thời điểm vui vẻ, vậy nên trong 
cụm linh vật nên có những tạo 
hình hài hước, gây nhiều ấn 
tượng với người thưởng lãm… 
Anh nghĩ sao về quan điểm này?

- Tôi rất đồng tình và đã thể 
hiện như vậy trong những năm 
qua. Riêng năm nay, ở cụm biểu 
tượng linh vật của tỉnh đặt tại 
TP Quy Nhơn, có hình ảnh “con 
mèo trèo cây cau” hay mèo may 
mắn khá dí dỏm, nhẹ nhàng.

Trên thực tế, vì sản phẩm 
được trưng ra trước công chúng 
nên việc dung hòa tất cả quan 
điểm, góc nhìn luôn là một áp 
lực cực kỳ lớn với chúng tôi. 
Dù vậy, ê kíp luôn cầu thị, lắng 
nghe, tiếp thu và nỗ lực hết khả 
năng của mình.

Năm nay, ê kíp tiếp tục 
lấy việc tả thực làm thế mạnh, 

khẳng định nét riêng, đặc sắc 
của linh vật trên đất Bình Định. 
Chúng tôi hướng đến việc tả 
thực nhưng cố gắng không quá 
giống thật, mà hướng đến việc 
tạo ra những con vật dễ thương, 
gần gũi, dù rằng trong dân 
gian con vật ấy có là thú dữ đi  
chăng nữa. 

Riêng với tạo hình Mèo năm 
nay, khó khăn nhất là thể hiện 
đôi mắt. Nếu làm quá giống thật 
thì sẽ rất dễ giống như tia sét 
(như một số tỉnh, thành khác 
đã làm). Ê kíp đã lựa chọn rất 
nhiều giải pháp, sau đó quyết 
định chọn đôi mắt to, tròn, giúp 
tạo hình Mèo trông thân thiện 
và hiền hòa.

● Xu thế hiện tại, mỗi dịp 
tết Nguyên đán, nhiều tỉnh, 

thành triển khai việc làm cụm 
linh vật để tạo ra một điểm  
check-in ấn tượng với người dân 
và du khách. Được biết, ngoài 

cụm linh vật của tỉnh đặt tại 
TP Quy Nhơn, anh còn làm một 
số cụm linh vật khác cho nhiều 
huyện, thị xã trong tỉnh nữa…

- Đúng vậy. Tôi và ê kíp 
thật may mắn được một số địa 
phương tin tưởng đặt hàng, 
vì vậy, anh em luôn cố gắng 
hết sức mình. Trong từng tạo 
hình, tôi luôn nhắc anh em phải 
hướng đến bản sắc của tỉnh, 
thành, huyện, thị, để không linh 
vật nơi nào giống nơi nào.

Năm nay, ê kíp tiếp tục chú 
trọng đến yếu tố Bình Định 
với những nét riêng có. Một số 
địa phương như xứ Dừa Hoài 
Nhơn, cụm linh vật có hình ảnh 
quả Dừa được cách điệu. Còn 
đất Võ Tây Sơn có hai chú mèo 
mặc đồ lính Tây Sơn oai dũng 
đánh trống trận. Một số huyện 
còn lại dù ê kíp làm cụm linh 
vật lần đầu tiên nhưng vẫn tạo 
không khí rộn ràng, tươi vui, ấm 
áp nhiều ý nghĩa của xuân mới. 

● Bước sang xuân mới Quý 
Mão, thông qua những cụm biểu 
tượng linh vật gửi đến người dân, 
anh muốn nhắn nhủ điều gì?

- Tôi và ê kíp hy vọng mọi 

người dân Bình Định và du 
khách thưởng lãm vui vẻ tại 
các cụm biểu tượng linh vật. 
Theo từng năm, chúng tôi luôn 
nỗ lực ứng dụng, kết hợp công 
nghệ nhưng cốt yếu vẫn ưu tiên 
việc tạo hình linh vật bằng cách 
truyền thống là dùng tay, để mỗi 
linh vật không rập khuôn mà có 
những đường nét tinh xảo, đẹp 
đẽ và có hồn nhất có thể.

Xuân Quý Mão đánh dấu 
một năm gắng gượng rồi dần 
hồi phục sau đại dịch Covid-19, 
tôi mong muốn mọi người hãy 
về nhà đón Tết đông đủ. Trong 
xuân mới, hãy luôn hướng về 
gia đình, lấy gia đình làm nền 
tảng, thêm gắn bó, yêu thương, 
góp sức xây dựng, phát triển gia 
đình, quê cha đất tổ của mình. 
Kính chúc mọi người, mọi nhà 
trong xuân mới Quý Mão luôn 
an khang thịnh vượng, vạn sự 
như ý, phát tài phát lộc.

● Xin cảm ơn anh!
NGỌC TÚ (Thực hiện)

Ước vọng sum vầy, 
đầm ấm, phát triển

Theo họa sĩ Phan Vĩnh Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH 
Đức Nhân (TP Quy Nhơn) - tác giả cụm biểu tượng linh vật 
năm Quý Mão 2023 của tỉnh, ý tưởng năm nay tiếp tục 
xoay quanh chủ đề Tết sum vầy, đoàn viên.

Toàn cảnh cụm biểu tượng linh vật tại TP Quy Nhơn.              Ảnh: DŨNG NHÂN

Cụm biểu tượng linh vật cùng trái dừa cách điệu đặt tại Quảng trường TX Hoài 
Nhơn thu hút rất đông người dân và người con xa quê của thị xã đến thưởng 
lãm, chụp hình.                                    Ảnh: UBND TX Hoài Nhơn

Cùng với những tạo hình Mèo như thật, cụm biểu tượng linh vật của Tây Sơn còn 
có chú mèo trong trang phục lính Tây Sơn đánh trống trận.              Ảnh: NGỌC TRANG

với những thửa đất nặng phù sa 
nằm ven nhánh sông Côn, hàng 
chục năm nay, 256 hộ nông dân 
có cùng sở thích trồng rau sạch 
thuộc HTXNN Phước Hiệp đã 
tham gia sản xuất nhiều loại rau 
theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến 
nay, HTX đã có trên 13,5 ha đất 
sản xuất rau sạch, mỗi ngày cung 
cấp cho các siêu thị và quầy rau 
an toàn toàn tỉnh từ 0,5 - 1 tấn 
rau các loại. 

Cũng nhờ trồng rau sạch 
theo tiêu chuẩn VietGAP mà đời 
sống của đa số hộ xã viên trong 
HTXNN Phước Hiệp được cải 
thiện, nâng cao, đồng thời tạo 
nhiều việc làm cho lao động 
nhàn rỗi ở nông thôn.

Theo ông Phạm Long Thăng, 
thời điểm trước Tết, giá rau tăng 
ở mức kỷ lục so với mọi năm do 
thị trường khan hiếm nguồn 
cung. Trong đó, các loại rau 
ăn trái như: Dưa leo, khổ qua, 
đậu cô ve có giá 70.000 - 80.000  
đồng/kg; còn các loại rau ăn lá 
như: cải xanh, cải cúc, hành, xà 
lách, ngò, đậu bắp… từ 40.000 - 
45.000 đồng/kg. 

“Không chỉ giá tăng cao so 
với mọi năm mà nhu cầu tiêu thụ 
của thị trường rất lớn nên có thời 
điểm HTX không đủ nguồn rau 
sạch để cung ứng”, ông Thăng 
cho hay. 

Do giá rau xanh tăng cao, 
người trồng rau thu lãi khá nên 
ngay từ mùng 1, mùng 2 Tết, trên 
các đồng rau ở xã Phước Hiệp đã 
có đông đúc người dân tranh thủ 

ra đồng chăm sóc, tưới nước cho 
những luống rau vừa mới xuống 
giống và tranh thủ thu hoạch lứa 
rau đã đến vụ để đưa vào nhà sơ 
chế kịp thời phân loại, đóng gói 
để đưa đi tiêu thụ. 

Anh Trần Thế Vinh (ở thôn 
Luật Chánh) tham gia trồng rau 
sạch đã hơn 10 năm nay, nhưng 
chưa bao giờ có niềm vui trọn 
vẹn và hưởng cái Tết ấm áp như 
năm nay. Vụ này, gia đình anh 
có 0,5 ha trồng rau, với các loại 

dưa leo, khổ qua, đậu cô ve, đậu 
bắp… Thời điểm trước, trong và 
sau Tết, để kịp thời thu hoạch, 
mỗi ngày anh thuê 3 - 4 công  
lao động. 

“Nhờ giá các loại rau xanh 
tăng mạnh, với diện tích rau 
hiện có, từ cuối tháng Chạp đến 
nay, tôi có mức thu nhập hơn  
30 triệu đồng từ việc bán rau, 
trừ chi phí sản xuất, trả tiền 

công thuê người thu hoạch 
rau, còn lãi gần 20 triệu đồng. 
Từ trồng rau mà gia đình có 
nguồn thu nhập ổn định, lo cái 
Tết được vẹn toàn, chu đáo”, 
anh Vinh chia sẻ.

Còn chị Trương Thị Sương, 
một hộ chuyên trồng rau ăn lá 
ở thôn Luật Chánh, cho biết 
thương hiệu rau sạch theo quy 
trình VietGAP của HTXNN 
Phước Hiệp đã được người tiêu 
dùng không chỉ trong tỉnh tin 
dùng mà còn lan rộng ra các 
tỉnh trong khu vực miền Trung. 
Trong dịp Tết năm nay, nhiều 
quầy rau sạch, siêu thị ngoài 
tỉnh đã liên hệ đặt hàng với 
người trồng rau địa phương để 
lấy hàng, nhưng do diện tích 
trồng rau có hạn nên không đủ 
cung cấp. Bà con xã viên đang 
đề xuất HTX xem xét cho phép 
mở rộng diện tích nhằm đáp ứng 
nhu cầu của thị trường đang rất 
rộng mở hiện nay.                 

NGUYỄN HÂN

Đến các vùng trồng rau sạch ở các thôn Luật Chánh, Đại 
Lễ, Tuân Lễ, Tú Thủy (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) 
dịp tết Quý Mão này, chúng tôi đã ghi nhận không khí vui 
tươi, phấn khởi của người trồng rau sau vụ rau tết vừa 
trúng mùa lại được giá. 

Hơn 27 tỷ đồng từ ngân 
sách cùng gần 30 tỷ đồng 
từ nguồn xã hội hóa đã giúp 
mọi nhà, mọi người dân 
khó khăn của tỉnh đón tết 
Nguyên đán Quý Mão năm 
2023 đầm ấm, an lành.

có cảnh quà tết “dồn” vào một 
số nhà, mà sau nhiều năm kinh 
nghiệm, nhà hảo tâm biết, hộ 
nghèo, hộ cận nghèo luôn 
được Đảng, Nhà nước chăm 
lo tết. Vậy là, họ hướng đến 
những hộ không thuộc diện 
nghèo, cận nghèo nhưng thực 
sự đang trong cảnh khó khăn. 
Đó là những hộ có người bệnh 
nặng, gặp tai nạn bất ngờ khiến 
kinh tế gia đình kiệt quệ hoặc 
mất đi lao động chính của gia 
đình, hộ có trẻ em mồ côi, hộ 
đơn thân, hộ người già neo đơn,  
khuyết tật…

Nhà nhà vui đón Tết 
Dịp tết Quý Mão 2023, các 

địa phương đã trao kịp thời quà 
của Chủ tịch nước tới đối tượng 
chính sách trên địa bàn tỉnh. Cơ 
quan, đơn vị nhận phụng dưỡng 
các mẹ Việt Nam anh hùng đều 
tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết 
các Mẹ còn sống. Các đơn vị, tổ 
chức, nhà hảo tâm đến thăm, 
tặng quà người có công, trẻ 
mồ côi đang được nuôi dưỡng 
trong các trung tâm trợ giúp xã 
hội và trong cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng 
quà các đơn vị làm nhiệm vụ 
trong dịp Tết, người dân các 
xã đặc biệt khó khăn, xã khó 
khăn; các đồng chí lão thành 
cách mạng, cán bộ tiền khởi 
nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, 
thương bệnh binh, thân nhân 
liệt sĩ, các gia đình có công với 
cách mạng tiêu biểu; gia đình 
cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở 
quần đảo Trường Sa, Nhà giàn 
DK1, địa bàn có phụ cấp đặc 
biệt 100% trên các vùng biên 
giới, hải đảo... 

Cùng với tỉnh, các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, MTTQ 
Việt Nam, các tổ chức chính 

trị - xã hội trên toàn tỉnh cũng 
phát huy truyền thống “tương 
thân tương ái”, cùng chung tay 
chăm lo để mọi nhà mọi người 
đều có điều kiện đón xuân 
vui Tết. Tết Nguyên đán năm 
nay, thực hiện chủ trương của 
Trung ương Hội CTĐ Việt Nam 
và chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội 
CTĐ tỉnh đã phát động phong 
trào Tết Nhân ái. Khác với 
mọi năm, ngoài giá trị về vật 
chất, phong trào Tết Nhân ái 
triển khai lần đầu ở tỉnh còn 
tạo ra không khí rộn ràng, đặc 
biệt ý nghĩa với những hoàn 
cảnh thiếu thốn tình cảm gia 
đình như trẻ mồ côi, người già 
neo đơn, người không có điều 
kiện vui xuân, đón Tết cùng 
gia đình với một số hoạt động 
văn hóa văn nghệ; hội thi gói 
và nấu bánh chưng; tư vấn sức 
khỏe, cấp thuốc miễn phí; phục 
vụ bữa cơm nhân ái tại các cơ 
sở y tế… 

Theo Hội CTĐ tỉnh, kết quả 
thực hiện phong trào Tết Nhân 
ái 2023 tính đến ngày 18.1 của 
các cấp Hội CTĐ đạt được hơn 
22,25 tỷ đồng. Trong đó, đã 
vận động và tặng 51.125 suất 
quà trị giá 21,4 tỷ đồng, giúp 
đỡ 11.162 lượt hộ cận nghèo, 
987 hộ nạn nhân chất độc da 
cam và 21.963 lượt hộ có hoàn 
cảnh khó khăn trong toàn tỉnh. 

Cùng với Hội CTĐ tỉnh, 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
tỉnh cũng đã vận động và 
tặng 15.310 suất quà với tổng 
trị giá hơn 9,6 tỷ đồng. Ngoài 
đối tượng chính là bệnh nhân 
nghèo, nhiều hoạt động của 
Hội trong dịp này còn hướng về 
người có hoàn cảnh khó khăn, 
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và những khu vực khó khăn 
trong tỉnh.                 NGỌC NGA

Bà con xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn) phấn khởi nhận quà tết của Công ty CP 
Greenfeed Việt Nam chi nhánh Bình Định.                    Ảnh: N.N

Quà tết 
của Quỹ 

Bảo trợ trẻ 
em tỉnh 

“vào” khoa 
Nhi, BVĐK 

tỉnh. 
Ảnh: N.N

đã đến mọi nhà
ết ấmT

Theo số liệu của HTXNN 
Phước Hiệp, thời điểm trước, 
trong và sau tết Quý Mão, mỗi 
ngày, HTX sản xuất, cung ứng 
cho thị trường trong và ngoài 
tỉnh trên dưới 1 tấn rau xanh các 
loại, tăng 30 - 50% so với cùng 
kỳ các năm trước. HTX đang nỗ 
lực tìm đầu ra phong phú hơn 
nữa và đa dạng thêm các mặt 
hàng để giúp xã viên có được 
thu nhập ổn định, bền vững.

Nông dân làng rau Luật Chánh 
thu hoạch dưa leo cung ứng 
cho thị trường Tết. Ảnh: N.H Sơ chế rau xanh tại HTXNN Phước Hiệp.            

                                                                 Ảnh: N.H
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Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023 là cái Tết vui tươi nhất 
sau hai năm bị ảnh hưởng 
dịch bệnh. Các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, TDTT 
được các địa phương rộn 
ràng tổ chức. Trong đó, 
tiếng hô bài chòi lại rộn 
vang khắp nơi, là món ăn 
tinh thần không thể thiếu 
của người dân trong tỉnh 
dịp Tết đến, Xuân về.

Hội bài chòi dân gian trong 
khuôn viên Bảo tàng Quang 

Trung khiến không khí thêm 
phần náo nhiệt. 

Ảnh: NGỌC NHUẬN

Anh Nethan đến từ Israel cùng bạn là chị Nguyễn Thùy Dung, ở thị trấn Diêu Trì 
(huyện Tuy Phước) hào hứng “thượng chòi” tại Hội bài chòi dân gian trong Lễ 
hội Chợ Gò.                                Ảnh: NGỌC NHUẬN

Rộn ràng Hội bài chòi 
TP Quy Nhơn là địa phương 

chú trọng duy trì tổ chức Hội 
đánh bài chòi dân gian phục 
vụ người dân và du khách, góp 
phần bảo tồn và phát huy di 
sản nghệ thuật bài chòi. Ông 
Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc 
Trung tâm VH-TT&TT TP Quy 
Nhơn, cho biết: “Tết này, ngoài 
các chương trình văn hóa, văn 
nghệ, TDTT, chúng tôi còn tổ 
chức hội đánh bài chòi dân 
gian từ mùng 2 Tết đến rằm 
tháng Giêng tại khu vực bãi 
cỏ Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành - góc ngã 5 Ngô Mây- 
Nguyễn Tất Thành để phục 
vụ nhân dân. Ngoài ra, trong 
đêm mùng 6 Tết sẽ tổ chức Hội 
thi diễn xướng bài chòi dân 
gian với sự tham gia của 5 đội 
bài chòi các phường, xã của  
thành phố”.

Tết Quý Mão, tại xã bán đảo 
Nhơn Hải (TP Quy Nhơn), tiếng 
hô bài chòi lại rộn vang. Dù thời 
tiết những ngày đầu năm khá 
lạnh, hội bài chòi xã Nhơn Hải 
tổ chức tại bãi biển vẫn thu hút 
đông đảo nhân dân tham gia. 
Ông Nguyễn Văn Minh, Đội 

trưởng Đội bài chòi cổ xã Nhơn 
Hải, cho biết: Sau hai năm bị 
ảnh hưởng dịch bệnh, hội bài 
chòi đã tổ chức trở lại phục vụ 
bà con nhân dân trong xã từ 
mùng 1 - 3 Tết. Dù việc chuẩn bị 
còn chưa tốt lắm, nhưng bà con 
rất quan tâm, nhiệt tình ủng hộ, 
làm chúng tôi phấn chấn lắm, 
càng cố gắng phục vụ hết mình 
và chuẩn bị tốt để tham gia Hội 
thi diễn xướng bài chòi Xuân 
Quý Mão do thành phố tổ chức 
mùng 6 Tết”.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức 
Hội bài chòi Tết Quý Mão tại Lễ 
hội Chợ Gò diễn ra từ mùng 1 - 
2 Tết, nghệ nhân ưu tú Nguyễn 
Phú, Chủ nhiệm CLB Bài chòi 
dân gian huyện Tuy Phước, cho 
biết, từ đầu tháng Chạp năm 
Nhâm Dần 2022, Trung tâm 
VH-TT&TT huyện Tuy Phước 
tổ chức lớp tập huấn hô bài chòi 
dân gian ở các xã, thị trấn; sửa 
sang lại các chòi để chuẩn bị 
phục vụ nhân dân, du khách 
về trẩy hội Chợ Gò, vui Hội bài 
chòi đầu xuân…

Sức sống di sản
Hội bài chòi tại Lễ hội Chợ 

Gò được tổ chức đã thu hút 
lượng khách “thượng chòi” 
trong dịp đầu năm rất đông. 
Chị Nguyễn Thùy Dung, ở 

Tết này, xã bán đảo Nhơn Hải lại rộn vang tiếng hô bài chòi.      Ảnh: NGỌC NHUẬN

thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy 
Phước) làm ăn, sinh sống ở TP 
Hồ Chí Minh về quê đón Tết 
cùng bạn là anh Nethan đến từ 
Israel hào hứng “thượng chòi” 
tại Hội bài chòi dân gian Lễ hội 
Chợ Gò. Chị Dung cho biết, 
chị rất vui khi thấy quê hương 
ngày càng phát triển, Tết náo 
nhiệt. Còn anh Nethan, chia sẻ: 
“Tôi thấy rất thú vị khi lần đầu 
tiên được đón Tết cổ truyền 
của người Việt Nam tại Bình 
Định, lại được tham gia một trò 
chơi rất thú vị, lôi cuốn. Bình 
Định không chỉ nổi tiếng với 
cảnh đẹp như các tháp Chăm, 
mà còn là vùng đất có nhiều 
di sản như võ cổ truyền, bài 
chòi dân gian, lễ hội… Tôi thấy 
không khí ở đây rất vui, người 
dân Bình Định rất nhiệt tình,  
thân thiện”.

Hội đánh bài chòi cổ còn 
được tổ chức tại huyện Tuy 
Phước, TX An Nhơn, TX Hoài 

Nhơn, huyện Tây Sơn… góp 
thêm không khí rộn ràng ngày 
xuân trên quê hương xứ Nẫu.

Nghệ nhân ưu tú Lý 
Thành Long, thành viên CLB 
Bài chòi TX Hoài Nhơn, chia 
sẻ: “Hội bài chòi Hoài Nhơn 
được tổ chức vào các đêm 
từ mùng 2 - 5 Tết tại Quảng 
trường TX Hoài Nhơn ở 
phường Bồng Sơn. Để hội bài 
chòi thêm phần tươi mới, hấp 
dẫn, tôi sáng tác thêm nhiều 
câu thai ca ngợi quê hương 
Hoài Nhơn, đặc tả đời sống 
văn hóa ở địa phương…”.

Tại Lễ hội kỷ niệm 234 năm 
chiến thắng Ngọc Hồi - Đống 
Đa (1789 - 2023), khuôn viên 
Bảo tàng Quang Trung (thị 
trấn Phú Phong, huyện Tây 
Sơn) từ mùng 4 - 6 tết Quý 
Mão vốn đông đúc bởi dòng 
người trẩy hội, càng trở nên 
náo nhiệt hơn bởi Hội bài chòi 
dân gian được tổ chức với sự 
góp mặt của nhiều nghệ nhân 
bài chòi tên tuổi trong tỉnh, 
như: Nghệ nhân nhân dân 
Minh Đức, gia đình nghệ nhân 
ưu tú Trần Hữu Phước, nghệ 
nhân ưu tú Nguyễn Phú… 
phục vụ mọi người cùng vui 
hội bài chòi. 

Tỏ ra thích thú khi xem hội 
bài chòi tại Bảo tàng Quang 
Trung, chị Giáp Thị Thu, quê 
ở Đồng Nai, chia sẻ: “Tôi lấy 
chồng ở Quy Nhơn. Năm nào, 
tôi cũng về Bình Định đón Tết, 
du xuân trẩy hội Chợ Gò, tham 
quan Bảo tàng Quang Trung… 
Tôi thấy ở Bình Định có rất 
nhiều nét văn hóa rất độc đáo, 
như hội bài chòi dân gian, vừa 
mang tính nghệ thuật, vừa tái 
hiện nét văn hóa xưa khiến ai 
cũng thấy thú vị khi tham gia”.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Vui Hội bài chòi dân gian

toasoanbaobinhdinh@gmail.com
Tết đoàn viên



Thương lái trong và ngoài tỉnh từ 
đầu tháng Chạp đã về các làng hoa 
xem và mua sỉ hết lượng hoa cúc với 
giá thấp nhất 270 nghìn đồng/chậu, 
cao nhất 400 nghìn đồng/chậu có 
đường kính 50 cm, còn chậu có đường 
kính 60 cm trở lên có giá 800 nghìn 
đồng - 1,2 triệu đồng/chậu, chậu có 
đường kính 80 cm được bán 3 triệu 
đồng/chậu. Ước tính năm nay riêng 
người trồng hoa ở làng hoa Bình Lâm 
thu về khoảng 6 tỷ đồng, các làng hoa 

Mỗi dịp Tết đến, khi hoa được giá nhiều 
nông dân ở huyện Phù Mỹ như Mỹ Trinh, 
Mỹ Phong, Mỹ Hiệp, Mỹ Hoà, Mỹ Chánh… 
tranh thủ trồng hoa để kiếm thu nhập 
thêm. Ban đầu chỉ là làm thêm dịp Tết 
dần dần nhiều người chuyển sang trồng 
lai rai quanh năm.

Ông Đỗ Kim Tiền ở xã Mỹ Trinh cho 
biết, năm nay tôi trồng hơn 3.500 cây hoa 
các loại gồm cúc ruby (còn gọi cúc đồng 
tiền), cúc mai, lay ơn…, các loại cúc có 
giá từ 5.000 - 15.000 đồng/cây, lay ơn có 
giá 40.000 đồng/bình 10 cây. Bắt đầu cao 
điểm bán từ giữa tháng Chạp đến hết Tết. 
Hiện cúc bình tôi còn để bán trong tháng 
Giêng. Cứ mỗi vụ hoa tết như vậy, tôi lãi ít 
nhất  khoảng 7 - 8 triệu đồng. 

Lần đầu tiên trồng hoa bán cho người 
dân cắm bình dịp Tết, anh Lưu Quang Vinh, 
ở xã Mỹ Hiệp, cho biết: Tôi là thợ hồ, trong 

Vụ hoa tết Quý Mão năm 2023, 
các làng hoa ở tỉnh Bình Định 
thắng lớn, riêng ở TX An Nhơn 
và huyện Tuy Phước những ngày 
cận Tết khá nhộn nhịp, nhất là 
các làng chuyên trồng các loại 
hoa cúc như Bình Lâm (xã Phước 
Hòa), Biểu Chánh, An Cửu, Quảng 
Nghiệp (xã Phước Hưng, Tuy 
Phước), Vĩnh Liêm, Kim Châu 
(phường Bình Định); các làng mai 
ở xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn 
Hạnh (TX An Nhơn).

Vụ hoa Tết
thắng lớn

Hoa cúc mâm xôi có giá từ 230 - 300 
nghìn đồng/chậu. Ảnh: XUÂN THỨC

Những chậu hoa cúc đại đóa đường kính chậu 80 cm 
có giá 3 triệu đồng/chậu.  Ảnh: XUÂN THỨC

Phù Mỹ - mùa hoa tết ấm áp

những lần đi làm công trình, nghe bà con 
lối xóm nói chuyện trồng hoa cắm bình bán 
Tết đem lại thu nhập tốt dịp Tết nên tôi cũng 
trồng thử. Vừa rồi, tôi trồng 1.500 cây cúc các 
loại, và may mắn thay, người dân đến nhà 
mua hết từ 25 đến 30 Tết, tùy độ nhỏ lớn mà 
bán giá từ 5.000 - 15.000 đồng/cây, lãi được 
tầm 4 triệu đồng. Thử nghiệm năm đầu như 
vậy coi như thành công, sang năm chắc sẽ 
trồng nhiều hơn.                              GIA BẢO

Gia đình ông Phạm Văn Tạo là hộ trồng 
đào cảnh đầu tiên ở xã Tây Vinh, huyện Tây 
Sơn. Đến nay, ông Tạo có một vườn hoa 
đào rộng 4 sào với 400 gốc đào to, nhỏ 
khác nhau, chủ yếu là các gốc đào bích. 

Từ tầm tháng mười âm lịch và rộ nhất 
là từ 27 tháng Chạp trở đi, vườn đào nhà 
ông đón nhiều khách hàng gần xa tìm đến 
đặt mua những cành đào, chậu hoa đào 
về chưng Tết. Với giá từ 200 nghìn - 1,5 
triệu đồng đối với mỗi cành đào tùy lớn, 
nhỏ và từ 3 triệu đồng - 6 triệu đồng đối 
với mỗi chậu hoa đào, mùa tết Quý Mão 
năm nay gia đình anh Tạo thu về khoảng 
100 triệu đồng tiền bán hoa đào. 

Ông Phạm Văn Tạo cho biết thêm: 
Khách chơi hoa đào bích do tôi trồng mỗi 
năm một nhiều thêm. Hễ ai đã mua hoa 
của tôi rồi thì gần như năm sau sẽ quay 
lại mua tiếp. Năm nay, cùng với bạn hàng 

Trồng hoa đào thu nhập khá

Tây Sơn, vùng lân cận bên TX An Nhơn, 
tôi còn có thêm một số khách hàng mới 
từ huyện Phù Cát và TP Quy Nhơn, thậm 
chí một vài người mua đào để chuyển 
vào TP Hồ Chí Minh. Cứ đều đặn như thế 
này có lẽ sắp tới tôi sẽ mở rộng vườn và 
trồng thêm hoa đào.    

 ĐÀO MINH TRUNG

Ông Phạm Văn Tạo chăm sóc vườn hoa đào. 
Ảnh: ĐÀO MINH TRUNG 

Ông Đỗ Kim Tiền chăm sóc vườn hoa.    Ảnh: G.B
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Xuân an vui

xã Phước Hưng khoảng 10 tỷ đồng, 
các làng hoa phường Bình Định thu 
nhập hơn 10 tỷ đồng… Như vậy, nhìn 
chung đều tăng từ 1/3 đến gấp đôi so 
với cùng kỳ năm ngoái. 

Còn các làng mai Nhơn An, Nhơn 
Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Hưng, 
Nhơn Thành… (TX An Nhơn) đã khá 
sôi động từ rằm tháng Chạp. Dọc theo 
tuyến tránh QL 1 và tỉnh lộ 631, người 
dân che rạp trưng bày những chậu 
mai để bán lẻ cho khách; khách mua 
số lượng lớn sẽ được đưa về xem mai 
trong vườn nhà và tha hồ chọn mua 
với giá cả thỏa thuận. 

Ông Phan Long Hùng, Chủ tịch 
UBND xã Nhơn An, cho biết: Toàn 
xã có khoảng 1.600 hộ trồng mai, chủ 
yếu ở 5 thôn Háo Đức, Thanh Liêm, 
Trung Định, Thuận Thái, Tân Dương. 
Đến 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần, 
ước tính doanh thu của cả xã từ hoạt 
động bán mai khoảng 65 tỷ đồng, 
giảm 5 tỷ đồng so với năm ngoái. 

Nguyên nhân là do thời tiết lạnh kéo 
dài, khiến nụ mai không kịp bung 
búp, mặc dù giá mua mai tết năm nay  
có tăng.

Dù vậy, nhìn chung doanh thu từ 
mai vẫn tăng. Ông Bùi Văn Cư, Phó 
Chủ tịch UBND TX An Nhơn, cho hay: 
Đến thời điểm hiện tại, doanh thu 
từ việc bán mai của địa phương đạt 
khoảng 174 tỷ đồng, tăng hơn so với 

năm ngoái (năm ngoái doanh thu 128 
tỷ đồng). Nếu những năm trước vựa 
mai Nhơn An chiếm tỷ lệ lớn, thì nay 
đã có thêm nhiều nhà vườn ở: Nhơn 
Mỹ, Nhơn Khánh, Nhơn Hưng… tham 
gia. Chính số này đã bù vào phần sút 
giảm của Nhơn An. Tiếc quá, nếu trời 
đừng trở lạnh đột ngột chắc chắn năm 
nay bà con thắng lớn!

            XUÂN THỨC - TRỌNG LỢI

Chuyển mai xuân lên xe.                                                                                                                                Ảnh: XUÂN THỨC



Năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội sẽ xem xét, quyết định việc thành 
lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa 
giới, sắp xếp đơn vị hành chính dưới 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đây là một trong những nội dung quan 
trọng trong chương trình công tác năm 
2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, cùng với việc chuẩn bị, 
triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc 
hội, công tác lập pháp, công tác giám sát, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, 
quyết định theo thẩm quyền hoặc trình 
Quốc hội xem xét, quyết định các vấn 
đề quan trọng.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
xem xét, quyết định theo thẩm quyền 
hoặc trình Quốc hội xem xét, quyết 
định một số vấn đề liên quan đến tổ 
chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính 
sách theo đề nghị của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối 
cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, 
Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn 
phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân 
tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc 
hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán 
nhà nước (nếu có).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng 
cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết 
định kế hoạch phát triển KT-XH, dự 
toán ngân sách nhà nước và phân bổ 
ngân sách trung ương năm 2024; quyết 
toán ngân sách nhà nước năm 2021; Cho 
ý kiến về việc chuẩn bị và trình Quốc hội 
xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 
chương trình mục tiêu quốc gia, dự án 
quan trọng quốc gia, dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu 
tư của Quốc hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ 
xem xét, quyết định việc phân bổ, sử dụng 
số tăng thu, tiết kiệm chi và kinh phí còn 

Toàn cảnh phiên họp 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Xem xét điều chỉnh địa giới, sắp xếp 
đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố

lại của ngân sách trung ương năm 2022 
(nếu có) và một số nội dung liên quan đến 
lĩnh vực tài chính, ngân sách thuộc thẩm 
quyền; xem xét, quyết định việc thành 
lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa 
giới, sắp xếp đơn vị hành chính dưới tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương. 

Theo Điều 128 Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương 2015, nguyên tắc 
thành lập, giải thể, nhập, chia, điều 
chỉnh địa giới đơn vị hành chính đó là:

Khuyến khích việc nhập các đơn vị 
hành chính cùng cấp. Thực hiện việc sắp 
xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính 
không đạt tiêu chuẩn theo quy định của 
pháp luật.

Việc thành lập, nhập, chia, điều 
chỉnh địa giới đơn vị hành chính chỉ 
thực hiện trong các trường hợp cần thiết 
và phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

Phù hợp với các quy hoạch có liên 
quan đã được cấp có thẩm quyền quyết 

định hoặc phê duyệt;
Bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của 
chính quyền địa phương các cấp; phát 
huy tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy sự 
phát triển KT-XH của đất nước và từng 
địa phương;

Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội;

Bảo đảm đoàn kết dân tộc, phù hợp 
với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn 
hóa của địa phương; tạo sự thuận tiện 
cho nhân dân;

Cùng với đó, việc giải thể đơn vị 
hành chính chỉ thực hiện trong các 
trường hợp sau đây:

Do yêu cầu phát triển KT-XH, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh của địa 
phương hoặc quốc gia;

Do thay đổi các yếu tố địa lý, địa 
hình tác động đến sự tồn tại của đơn vị 
hành chính đó.               (Theo Lao Động)

Chiều 26.1 (mùng 5 Tết), Thủ tướng 
Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc dự 
án Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
1, thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên 
tham gia dự án.

Tại hầm Dốc Sạn, Thủ tướng và đoàn 
công tác đã kiểm tra tình hình triển khai 
dự án Nha Trang - Cam Lâm, chúc Tết 
cán bộ, công nhân viên tham gia dự án 
tại công trường.

Hầm Dốc Sạn xuyên núi Dốc Sạn qua 
tỉnh Khánh Hòa là một trong những 
“mắt xích” quan trọng trên tuyến đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, với 
chiều dài 1.480 m/2 ống hầm hoàn chỉnh 
song song, mỗi ống hầm dài hơn 700 m.

Theo báo cáo, đến nay, công tác giải 
phóng mặt bằng dự án Nha Trang - Cam 
Lâm đã bàn giao 49/49,1 km, đạt 99,8%. 
Tuyến chính đã cơ bản bàn giao xong 
mặt bằng để thi công. Dự án cơ bản đáp 
ứng tiến độ, nhà đầu tư cam kết rút ngắn 
tiến độ 3 tháng. 

Đi dọc tuyến dự án, Thủ tướng 
vui mừng trước con đường đang hình 
thành, nhiều đoạn đã hoàn thiện. Trên 
công trường đang thi công, Thủ tướng 
biểu dương các cơ quan, đơn vị, đội 
ngũ cán bộ, công nhân đã làm việc với 
tinh thần “xuyên Tết”. Thủ tướng đề 
nghị các đơn vị cần tranh thủ thời tiết 
đang thuận lợi để thi công “3 ca 4 kíp”; 
việc thi công phải bảo đảm chất lượng, 
tiến độ, tính kỹ thuật, mỹ thuật và môi 
trường, không đội vốn phi lý, bảo đảm 
an toàn lao động cho công nhân và an 
toàn cho người dân, phòng chống tiêu 
cực, tham nhũng, lãng phí.     (Theo VOV)

Thủ tướng 
Phạm Minh Chính 
kiểm tra, đôn đốc 
dự án cao tốc 
Nha Trang - Cam Lâm

Thủ tướng biểu dương các cơ quan, đơn vị, đội 
ngũ cán bộ, công nhân đã làm việc với tinh thần 
“xuyên Tết”. 

Số liệu trên do Ủy ban ATGT quốc 
gia công bố ngày 26.1 về kết quả triển 
khai công tác bảo đảm trật tự, ATGT 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 20 - 26.1), 
cả nước xảy ra 152 vụ TNGT, làm chết 
89 người và 111 người bị thương. So 
với cùng kỳ 7 ngày nghỉ tết Nguyên 
đán 2022, giảm 12 vụ tai nạn (giảm 
7,3%), giảm 3 người chết (giảm 3,3%) 
và tăng 8 người bị thương (tăng 8%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ 
tai nạn, làm chết 85 người và 109 người 
bị thương; đường sắt xảy ra 4 vụ tai 
nạn, làm chết 4 người và 1 người bị 
thương; đường thủy xảy ra một vụ tai 
nạn làm 1 người bị thương.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, 
thống kê số liệu thương tích liên 
quan tới TNGT của ngành y tế từ  
7 giờ ngày 20 đến 7 giờ ngày 26.1, có 
26.411 ca khám, cấp cứu liên quan đến 
TNGT. So với cùng kỳ nghỉ tết Nhâm 
Dần 2022, số ca nhập viện liên quan 
đến TNGT tăng 13,5%, số ca tử vong 
do TNGT giảm 3,7%.

Ủy ban ATGT quốc gia cho biết 
tình hình ùn, tắc giao thông trong dịp 
nghỉ tết Quý Mão chủ yếu tập trung 
tại các tuyến đường cửa ngõ thủ đô 

7 ngày nghỉ Tết xảy ra 152 vụ TNGT 
làm 89 người chết, 111 người bị thương l Bộ Y tế cho biết trong 5 ngày nghỉ 

Tết, các cơ sở y tế trên toàn quốc đã 
khám, cấp cứu cho 242.108 bệnh nhân, 
tăng 35,6%; số bệnh nhân nhập viện nội 
trú là 113.869 bệnh nhân, tăng 37% so 
với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong đó, số 
ca phẫu thuật do tai nạn, cấp cứu cũng 
tăng 11% với 2.482 ca. (Theo Tiền Phong)
l Lễ hội Đường sách tết Quý Mão 2023 

với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân 
an vui, xuân thịnh vượng” chính thức 
khép lại vào tối 26.1. Năm nay, lễ hội 
được tổ chức trên tuyến đường Lê Lợi, 
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 
Diễn ra từ ngày 19 - 26.1, Lễ hội Đường 
sách tết Quý Mão 2023 đã đón trên 585 
nghìn lượt người tham quan và mua 
sách, doanh thu đạt hơn 6 tỷ đồng. Số 
lượng sách đã bán là hơn 2.800 tựa với 
41.285 quyển.  (Theo SGGP)
l Ngày 26.1, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 

Nghệ An cho biết đơn vị vừa thực hiện 
chuyên án 1222, giai đoạn 2, bắt 2 người 
nước ngoài, thu giữ hơn 12 kg nhựa cây 
thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng 
hợp. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, 
lợi dụng ngày nghỉ tết Nguyên đán, hai 
người này mang số ma túy trên từ bên 
kia biên giới vào Việt Nam để bán kiếm 
lời, khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện 
bắt giữ. Hiện, chuyên án đang được tiếp 
tục điều tra, mở rộng. (Theo Tiền Phong)

Hà Nội và TP HCM vào các ngày cao 
điểm (ngày 29 - 30 Tết và ngày mùng 
4 - 5 Tết) là thời điểm người dân trước 
Tết và trở lại thành phố sau Tết. Tại 
một số trạm thu phí đã thu phí không 
dừng nhưng do lưu lượng xe tăng cao 
và có va chạm giao thông cũng dẫn 
đến tình trạng ùn, tắc cục bộ. 

Trong 7 ngày nghỉ tết Quý Mão, 
CSGT và CA các địa phương đã phát 
hiện và xử lý 21.990 trường hợp vi 
phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn  
50,4 tỷ đồng, tạm giữ 639 ô tô, 9.910 
xe máy và 50 phương tiện khác, tước 
4.950 giấy phép lái xe các loại.  

 (Theo Tuổi Trẻ)

Ùn tắc giao thông trên QL 60 dẫn lên cầu Rạch 
Miễu (nối Bến Tre - Tiền Giang) vào chiều 26.1.

TIN VẮN

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 27.1.2023
 I- Khu vực tỉnh Bình Định: 

Nhiều mây, có mưa và mưa rào nhẹ 
rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven 
biển có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 260C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều 
mây, có lúc có mưa rào nhẹ. Gió 
Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.   

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

(Nguồn: Đài KTTV Bình Định)
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Tết đoàn viên



CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh  

TX An Nhơn - Bình Định (gọi tắt là Agribank chi nhánh An Nhơn) thực hiện bán 
đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng là Công ty TNHH Đoàn Thị Kim như sau:

Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH AN NHƠN
1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
- Quyền sử dụng đất: 
+ Địa chỉ: KV Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
+ Diện tích đất: 1.126,1 m2; Số thửa: 1515; Tờ bản đồ số: 11.
+ Loại đất: Đất ở tại đô thị: 131 m2, đất trồng cây lâu năm: 995,1 m2 .
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: Đến tháng 8.2063.
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu 

tiền sử dụng đất: 131 m2; Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: 995,1 m2.
- Tài sản gắn liền với đất:
+ Nhà ở riêng lẻ (2 tầng) cấp 3: Diện tích xây dựng: 78,6 m2, diện tích sàn: 164,1 m2.
+ Nhà ở riêng lẻ (1 tầng) cấp 4: Diện tích xây dựng: 50,2 m2, diện tích sàn: 50,2 m2.
* Thực trạng tài sản bảo đảm: Theo hiện trạng thực tế của tài sản tại thời điểm 

tổ chức đấu giá.
* Tình trạng pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất số CN 510725, số vào sổ GCN CS 02883, do Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 21.8.2018.

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: Bằng số: 7.885.000.000 đồng. Bằng chữ: Bảy 
tỷ, tám trăm, tám mươi lăm triệu đồng.

3.Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 
thông báo đến 16 giờ ngày 7.2.2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: 
Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4.Thời gian xem hồ sơ, tài liệu và thực trạng tài sản: Từ ngày thông báo 
đến trước khi mở cuộc đấu giá (9 giờ 30 phút, ngày 10.2.2023): Xem hồ sơ, tài 
liệu tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định; Xem tài sản tại thửa đất số 1515, tờ bản đồ số 11, khu vực 
Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 10.2.2023, 
tại Trụ sở Agriank chi nhánh An Nhơn, số 418 đường Trần Phú, phường Bình Định, 
TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:  Đơn vị tổ chức bán đấu giá: 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại: 0256.3822216, 0256.3812837

Agribank chi nhánh An Nhơn
Địa chỉ: Số 418 Trần Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.383539, 0256.3735959; số fax: 0256.3835955
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Mỗi dịp Tết đến xuân về, các gia đình có ông 
bà, cha mẹ là người cao tuổi lại bước vào một 
kỳ nghỉ dài sum vầy ấm áp cùng con cháu.

Có những người con, người cháu đi làm xa 
nhà, cả năm trời mới trở về nhà vào dịp Tết, 
nên việc chăm sóc cho những bậc sinh thành 
lại càng phải chỉn chu, ân cần - và một điều rất 
cần thiết là chúng ta nên để tâm chú ý đến chế 
độ dinh dưỡng cho ông bà, cha mẹ một cách 
hợp lý nhất.

1. Đảm bảo giờ nghỉ đầy đủ dịp Tết
Người cao tuổi cần nhiều thời gian nghỉ 

ngơi dưỡng sức hơn những người trưởng 
thành như chúng ta. Ông bà, cha mẹ chúng ta 
cần có những giờ nghỉ trưa đầy đủ, đúng giờ. 
Việc bị xáo trộn đồng hồ sinh học sẽ khiến cho 
họ dễ gặp phải các tình trạng như mệt mỏi, 
chậm chạp, dễ cáu gắt…

Trước giờ nghỉ cũng không nên để người 
cao tuổi ăn quá no, sẽ dẫn đến việc hệ tiêu hóa 
phải làm việc quá tải gây nên chứng khó ngủ 
ở tuổi già.

2. Ngày Tết nhớ uống thuốc đúng giờ
Nghiên cứu cho thấy, trung bình mỗi người 

cao tuổi ở Việt Nam mắc ít nhất 2 loại bệnh 
khác nhau. Chính vì vậy, chúng ta có thể dễ 
dàng nhìn thấy ông bà, cha mẹ là người cao 
tuổi tại nhà vẫn uống các loại thuốc khác nhau 
hằng ngày.

Có nhiều loại thuốc yêu cầu phải uống đúng 

5 bí quyết giúp người cao tuổi ăn Tết vui, khỏe

giờ, có loại yêu cầu uống trước khi ăn, cũng có 
loại yêu cầu uống sau khi ăn… Vậy nên, ở những 
gia đình có người cao tuổi, con cháu phải hết sức 
lưu ý về vấn đề giờ giấc uống thuốc của ông bà, 
cha mẹ để thuốc có thể phát huy hiệu quả tối đa.

3. Lưu ý về giờ giấc dùng bữa của người  
cao tuổi

Khi về già, sức chịu đựng và thích nghi của con 
người trở nên kém hơn so với những ngày còn 
trẻ. Nếu sinh hoạt ăn uống của ông bà, cha mẹ 
không được đảm bảo theo đúng giờ sinh hoạt, 
họ sẽ có nguy cơ cao hơn gặp phải các tình trạng 
không mong muốn như mệt mỏi, đói, tay chân 
run rẩy… Vậy nên, việc đảm bảo đúng giờ giấc 
cho bữa ăn của các bậc ông bà, cha mẹ chúng 
ta là điều cần phải lưu tâm để đảm bảo sức khỏe 
cho họ.

4. Hỗ trợ người cao tuổi trong vấn đề đi lại, 
lấy đồ trên cao

Tết đến là dịp nhà nhà dọn dẹp, cất bớt vật 
dụng ít dùng, dành chỗ để trang hoàng cho 
ngôi nhà. Hãy nhớ, người cao tuổi sẽ gặp khó 
khăn khi lấy đồ trên cao. Khi về già, người cao 
tuổi sẽ có nguy cơ cao mắc phải các vấn đề về 
xương khớp như loãng xương, còng lưng, thoái 
hóa xương cốt, thoát vị đĩa đệm… khiến cho 
việc đứng thẳng hay rướn (với đồ) trở nên khó 
khăn hơn rất nhiều so với khi trưởng thành.

Ở những gia đình có người cao tuổi, con 
cháu nên ưu tiên đặt những vật dụng mà ông 
bà, cha mẹ thường sử dụng ở nơi có thể dễ 
dàng lấy được, tránh trường hợp để người cao 
tuổi phải rướn cao. 

5. Đề phòng nguy cơ từ rượu bia
Chúng ta đều biết rằng, rượu bia là nguyên 

nhân dẫn tới rất nhiều chứng bệnh nguy hiểm 
như ung thư, các bệnh về gan, tim mạch, huyết 
áp, thần kinh, đột quỵ… Và người cao tuổi thì 
càng dễ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm hơn 
so với những người còn trẻ tuổi nếu sử dụng 
nhiều rượu bia.

Phải kiểm soát một cách chặt chẽ lượng 
rượu bia mà người cao tuổi sử dụng, tránh 
những cơn say không đáng có, tránh luôn cả 
những nguy cơ tiềm tàng đáng tiếc như đột 
quỵ, vấp ngã những ngày đầu năm.

(Theo suckhoedoisong.vn)

Uống thuốc đầy đủ, đúng giờ ở người cao tuổi là rất quan trọng.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản kê biên thi hành án là: Tàu cá đã qua sử dụng số đăng 

ký BĐ 99568 - TS và các tài sản khác trên tàu (chi tiết theo Thông báo  
số 01/TB-ĐGKV ngày 17.1.2023).

Giá khởi điểm: 2.072.041.000 đồng (nộp khoản tiền đặt trước 
352.000.000 đồng và tiền tham gia đấu giá 500.000 đồng/hồ sơ).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: Khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu 

giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ ngày 13.2.2023 tại Trụ sở 
Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt và trụ sở Chi cục Thi hành án dân 
sự TX Hoài Nhơn.

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong giờ hành 
chính đến trước 16 giờ ngày 13.2.2023 vào tài khoản của Công ty Đấu 
giá hợp danh Kiểu Việt.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ ngày 
16.2.2023 tại Trụ sở Chi cục thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn; Địa chỉ: 
Khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại 
cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, 
cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham 
gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và khoản tiền đặt 
trước theo đúng quy định.

Lưu ý: Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng để thực 
hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trúng đấu 
giá theo quy định đồng thời có nghĩa vụ nộp các khoản thuế, phí liên quan 
khác (nếu có).

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

Địa chỉ: Lô 01 đường Võ Duy Dương, phường Quang Trung,TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3502279

Website: https://daugiakieuviet.com.vn/; https://dgts.moj.gov.vn/; 
https://taisancong.vn/

toasoanbaobinhdinh@gmail.com
Xuân an vui
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ASEAN công bố Khung phát triển 
du lịch bền vững hậu đại dịch

Cầu Vàng, Đà Nẵng là một điểm du lịch hấp dẫn khi khám phá Việt Nam.       Ảnh: Shutterstock

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) vừa công bố Khung phát triển 
du lịch bền vững giai đoạn hậu đại 
dịch Covid-19 nhằm định hướng cho 
chương trình nghị sự này của ASEAN.

Du lịch bền vững được coi là yếu 
tố then chốt mới nổi giúp các điểm 
đến duy trì, xây dựng danh tiếng và 
thương hiệu cạnh tranh, đồng thời 
tăng cường mối quan hệ giữa cộng 
đồng địa phương, du khách và các bên 
liên quan khác.

Theo Kế hoạch tổng thể xây dựng 
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 
2025, tầm nhìn Đông Nam Á là trở 
thành “điểm đến du lịch chất lượng”, 
mang đến trải nghiệm độc đáo và đa 
dạng, đồng thời cam kết phát triển du 
lịch bền vững. 

Trong nỗ lực tập thể nhằm hiện 
thực hóa tầm nhìn này, các bộ trưởng 
Du lịch ASEAN đã thông qua Khung 
phát triển du lịch bền vững giai đoạn 
hậu Covid-19 với sự hỗ trợ của Viện 
Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông 
Á (ERIA).

Văn kiện trên xác định các lĩnh vực 

trọng tâm và tìm cách tận dụng các 
công việc đang được ngành du lịch và 
các ngành liên quan khác của Cộng 

đồng ASEAN triển khai, đặc biệt là 
trong khoảng thời gian trước và sau 
năm 2025.                          (Theo TTXVN)

Mùa đông ấm 
bất thường cứu 
châu Âu khỏi khủng 
hoảng năng lượng

Giá khí đốt và nhu cầu sử dụng năng lượng tại 
châu Âu vẫn tiếp tục giảm.                Ảnh: Xinhua

Những ngày đầu tiên của năm 2023 
đã chứng minh xu hướng nóng lên toàn 
cầu khi châu Âu liên tục ghi nhận mùa 
đông ấm kỷ lục trong lịch sử. Thời tiết 
ôn hòa kết hợp với nỗ lực giảm nhu cầu 
sử dụng năng lượng đã phần nào cứu 
châu Âu khỏi viễn cảnh một mùa đông 
khắc nghiệt.

Các kho dự trữ khí đốt gần đầy đã 
giúp giá năng lượng tại châu Âu giảm 
thấp hơn dự kiến, tỷ lệ lạm phát của khối 
này cũng dần ổn định xuống mức một 
con số. Sự kết hợp giữa các điều kiện 
có lợi sẽ làm tăng triển vọng kinh tế của 
châu Âu trong năm 2023.

Giá khí đốt tại châu Âu đã giảm 20% 
so với mức thấp kỷ lục được thiết lập vào 
tháng 8.2022.

Trước đó, cuộc khủng hoảng năng 
lượng đã tiêu tốn gần 1.000 tỷ USD 
của châu Âu cho nhiên liệu. Các chính 
phủ cũng ráo riết tìm cách giảm phụ 
thuộc vào khí đốt từ Nga và tung hơn  
700 tỷ USD để hỗ trợ nhiều công ty cũng 
như người tiêu dùng…       (Theo LĐO)

Vắc xin mới cập nhật giúp giảm một nửa nguy cơ 
mắc bệnh do Covid-19

Tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 tại Detroit, 
Michigan, Mỹ.        Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nghiên cứu của Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh 
Mỹ (CDC), các loại vắc xin mới cập 
nhật có khả năng bảo vệ trước các 
biến thể mới của Omicron bao gồm 
XBB.1.5 vốn đang lây lan nhanh 
chóng hiện nay. Các loại vắc xin này 
có khả năng giảm một nửa nguy cơ 
mắc bệnh do Covid-19 và có hiệu 
quả cao hơn ở những người trẻ tuổi.

Các mũi tiêm bổ sung đã được 
cập nhật mùa hè năm ngoái để có thể 

chống lại các biến thể BA.4 và BA.5 
của Omicron, ngoài chủng ban đầu 
lần đầu tiên được phát hiện tại Vũ 
Hán, Trung Quốc năm 2019. BA.5 
từng là chủng chủ đạo ở Mỹ mùa 
thu vừa qua, tuy nhiên, biến thể này 
hiện chỉ chiếm 2% tổng số ca nhiễm 
mới ở Mỹ. Chỉ có 15% người dân ở 
Mỹ tiêm 1 mũi vắc xin tăng cường 
chống Covid-19 cho tới thời điểm 
hiện nay.

( Theo VOV.VN)

Trung Quốc nói đỉnh dịch đã qua 
với 7 triệu ca nhiễm/ngày

Người dân đeo khẩu trang chụp hình với người 
hóa trang Thần Tài trong dịp tết Nguyên đán ở 
Macau ngày 25.1.                Ảnh: REUTERS

Các số liệu được công bố trên trang 
web chính thức của Trung tâm Kiểm 
soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung 
Quốc (CDC) ngày 25.1. Cách đây gần hai 
tuần, một quan chức y tế Trung Quốc 
cũng khẳng định nước này đã qua đỉnh 
dịch nhưng không nêu cụ thể con số.

Theo CDC Trung Quốc, 896 trường 

hợp tử vong được ghi nhận trong ngày 
23.1, tức mùng 2 tết Nguyên đán. Báo 
cáo cung cấp số ca tử vong hằng ngày 
vì Covid-19 tại bệnh viện được thể hiện 
dưới dạng biểu đồ cột thay vì con số 
cụ thể.

Theo đó, số người nhiễm bệnh và số 
ca khám ngoại trú vì sốt đạt đỉnh điểm 
vào ngày 22.12.2022. Số ca nhiễm mới 
là hơn 7 triệu/ngày, số ca khám sốt là 
khoảng 2,8 triệu/ngày.

Trung Quốc ghi nhận gần 60.000 
trường hợp tử vong liên quan đến 
Covid-19 từ ngày 8.12.2022 đến ngày 
12.1. Tuy nhiên vẫn còn những lo ngại 
rằng nhiều trường hợp tử vong không 
được báo cáo.

Nhà chức trách khẳng định không 
có biến thể mới nào xuất hiện trong 
đợt dịch lần này. Các biến thể phụ của 
Omicron là BA.5.2 và BF.7 đang chiếm 
đa số các ca mắc mới.

(Theo TTO)

Người dân Liban 
xuống đường 
biểu tình do 
khủng hoảng tiền tệ

Ngày 25.1, người biểu tình Liban đã 
chặn các tuyến đường và đốt lốp xe gần 
trụ sở Ngân hàng Trung ương Liban ở thủ 
đô Beirut khi giá trị đồng nội tệ của nước 
này giảm xuống mức thấp kỷ lục mới so 
với đồng USD.

Đồng bảng Liban, vốn đã mất hơn 95% 
giá trị kể từ năm 2019, đã giảm xuống mức 
thấp kỷ lục mới là gần 56.000 bảng đổi 1 
USD trên thị trường song song ngày 25.1, 
khiến các thị trường tài chính và thương 
mại rơi vào hỗn loạn. Sự sụp đổ về giá trị 
của đồng tiền quốc gia đã khiến người 
dân giận dữ xuống đường biểu tình tại 
Beirut, miền Nam Liban, vùng Baalbek và 
Akkar cũng như những vùng lân cận các 
trại tị nạn của người Palestine.

Giữa lúc đồng bảng Liban mất giá, giá 
xăng tại nước này đã tăng vọt, lên khoảng 
18 USD/20 lít. Sự hỗn loạn trên thị trường 
song song đã khiến một số lĩnh vực, bao 
gồm các trạm nhiên liệu, phải đóng cửa 
do không thể theo kịp tỷ giá đang thay đổi 
từng ngày.                     (Theo Vietnam+)

TIN VẮN 
l Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez 

(SCA) của Ai Cập ngày 25.1 cho biết 
doanh thu từ Kênh đào Suez trong năm 
2022 đã đạt mức kỷ lục 8 tỷ USD, tăng mạnh 
so với con số 6,3 tỷ USD của năm 2021.
l Ngày 25.1, Bộ Ngoại giao Pháp cho 

biết nước này sẽ rút quân khỏi Burkina Faso 
vào tháng tới, sau khi chính quyền quân sự 
của Burkina Faso yêu cầu họ rời đi.
l Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 

26.1, Nhật Bản đã phóng thành công tên 
lửa mang theo một vệ tinh radar thu thập 
thông tin tình báo của chính phủ nhằm 
nâng cao khả năng ứng phó thảm họa và 
theo dõi diễn biến tại các căn cứ quân sự 
của Triều Tiên.
l Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã 

trình nội các cấp 15 tỷ baht (khoảng 457 
triệu USD) trong vòng 5 năm tới để trang 
trải cho kế hoạch đóng một tàu khu trục 
nhỏ mới.

 l Cảnh sát Nigeria cho biết ít nhất 54 
người thiệt mạng và nhiều người bị thương 
trong một vụ nổ bom ở miền Trung nước 
này ngày 25.1.

(Theo TTXVN)
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