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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phấn đấu đến năm 2025, ngân sách địa phương ủy thác 
qua Ngân hàng CSXH ít nhất 1.000 tỷ đồng

 u2

Cặp tượng voi đá 
thành Đồ Bàn 
được công nhận 
bảo vật quốc gia

Năm 2023, tỉnh Bình Định đề ra nhiều chương trình, kế 
hoạch tạo đột phá cho ngành nông nghiệp. Tại hội nghị triển 
khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nông nghiệp mới đây, 
đã có nhiều ý kiến quan trọng về vấn đề này, Báo Bình Định 
lược ghi những nét chính. u5

Chủ động phòng, chống 
dịch bệnh ngay từ đầu năm

Sẵn sàng tiếp nhận 
và huấn luyện 
chiến sĩ mới

TP Quy Nhơn đặt mục tiêu năm 2023 
có 80%  người dân tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 liều  nhắc lại.   Ảnh: T. KHUY

u3

 u2

Tạo đột phá trong tăng trưởng 
và phát triển nông nghiệp

Tết và niềm vui 
đoàn viên, 
sum họp

 u6

Dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 
nhiều người Bình Định ở nước ngoài 
nao nức về thăm quê hương và đón Tết 
sum vầy bên gia đình, để thêm một lần 
nữa cảm nhận rõ ràng hơn những giá 
trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.

Tất bật chăm sóc 
mai sau Tết u4

 u7

u8

Hiệu quả thiết thực 
từ mô hình camera 
an ninh
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Ngày 30.1, đồng 
chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm 
việc với Chi nhánh Ngân hàng 
CSXH tỉnh.

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

Theo báo cáo của Chi nhánh 
Ngân hàng CSXH tỉnh, đến 
ngày 31.12.2022, tổng nguồn 
vốn đạt 5.545 tỷ đồng, tăng 
14,68% so với cuối năm 2021. 
Trong năm 2022, vốn tín dụng 
CSXH đã giúp gần 42.000 lượt 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo và các đối tượng 
chính sách khác được vay vốn. 
Vốn tín dụng CSXH được thực 
hiện tại 159/159 xã, phường, thị 
trấn, 1.116 thôn, làng, khu phố; 
góp phần giúp cho gần 10.000 
lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo 
thoát nghèo; thu hút, tạo việc 
làm cho hơn 13.000 lao động; 
xây dựng hơn 21.000 công trình 
nước sạch, vệ sinh môi trường 
nông thôn; hỗ trợ mua mới, xây 

dựng 556 căn nhà ở xã hội theo 
Nghị định 100/2015/NĐ-CP; 
tạo điều kiện cho gần 4.000 
học sinh, sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn được vay vốn 
phục vụ học tập; giúp cho 133 
cơ sở giáo dục, mầm non vay 
vốn vượt qua khó khăn do đại 
dịch Covid-19…

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu 
cầu các cấp ủy, chính quyền, 
các ngành, MTTQ, Chi nhánh 
Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục 
quán triệt, tổ chức thực hiện tốt 
các chủ trương, chính sách về 
tín dụng CSXH, nhất là Chỉ thị 
số 40-CT/TW của Ban Bí thư, 
Kết luận của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đối với tín dụng CSXH. 
Ngoài tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo đảm bảo hiệu quả tín dụng 
CSXH, cần nỗ lực tăng nguồn 
vốn ủy thác từ ngân sách địa 
phương qua ngân hàng CSXH. 
Phấ n  đ ấ u đến năm 2025, 
ngân sách địa phương ủy 
thác qua Ngân hàng CSXH 
ít nhất 1.000 tỷ đồng.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng 
nhấn mạnh: UBND tỉnh phối 
hợp với HĐND tỉnh xây dựng 
các chính sách tín dụng ưu đãi 
mới bên cạnh các chính sách, 
chương trình vay của Trung 

ương. Trong đó, ưu tiên các 
chính sách hỗ trợ sinh viên 
nghèo vay vốn học tập, hỗ trợ 
hộ nghèo, hộ chính sách khó 
khăn về nhà ở, hỗ trợ giải quyết 
việc làm…

Ngoài ra, Chi nhánh Ngân 
hàng CSXH tỉnh cần nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả của mô hình 
tổ chức, phương thức quản lý 
vốn, tiếp tục đảm bảo nhiệm 
vụ an sinh xã hội. Đồng thời, 
tăng cường sự phối hợp với 
các ngành, các cấp trong hướng 
dẫn, tạo điều kiện cho hộ nghèo, 
hộ chính sách vay vốn được tiếp 
cận với các mô hình sản xuất, 
kinh doanh hiệu quả, phù hợp 
với năng lực của hộ nghèo, điều 
kiện thổ nhưỡng địa phương. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ 
đạo các tổ chức chính trị - xã hội 
làm tốt công tác phổ biến, tuyên 
truyền chính sách tín dụng ưu 
đãi, thực hiện chức năng giám 
sát, phối hợp giúp đỡ, hướng 
dẫn hộ nghèo tiếp cận với khoa 
học kỹ thuật, nghề… để sử dụng 
vốn vay CSXH hiệu quả. Mặt 
khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác 
thông tin, tuyên truyền những 
mô hình, cách làm hay gắn với 
tín dụng CSXH, nhất là các 
gương điển hình thoát nghèo…

NGUYỄN MUỘI

Phấn đấu đến năm 2025, ngân sách 
địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH 
ít nhất 1.000 tỷ đồng

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh.                        Ảnh: N.M

(BĐ) - Ngày 30.1, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Trần Hồng Hà 
đã ký Quyết định số 41/QĐ-TTg 
công nhận bảo vật quốc gia (đợt 
11, năm 2022) cho 27 hiện vật, 
nhóm hiện vật ở các tỉnh, thành 
phố trong cả nước.

Trong số 27 hiện vật, nhóm 
hiện vật được công nhận có 
cặp tượng voi đá thành Đồ 
Bàn (thành Hoàng Đế), niên 
đại nửa sau thế kỷ XII, hiện 
đang lưu giữ tại Khu di tích 
thành Hoàng Đế (xã Nhơn 
Hậu, TX An Nhơn).

Cặp tượng voi đá tại thành 
Đồ Bàn là những tác phẩm chế 
tác theo phong cách điêu khắc 
Champa ở thế kỷ XII. Trong đó, 
tượng voi đực có chiều cao 2 m, 
dài 2,4 m, rộng 1 m, được tạc tư 
thế động, với hai chân bên trái 
đang bước tới, vòi buông xuống 
uốn vào chân trái; tượng voi cái 
có kích thước cao hơn 1,7 m, dài 
2,2 m, rộng 0,85 m, được tạc 
trong tư thế đang đứng yên, 
trên trán trang trí hình vương 

Cặp tượng voi đá thành Đồ Bàn 
được công nhận bảo vật quốc gia

miện, cổ đeo yếm...
Như vậy, tính đến nay, tỉnh 

Bình Định có 11 hiện vật được 
công nhận bảo vật quốc gia.          

NGỌC NHUẬN

Cặp tượng voi đá thành Đồ Bàn đã 
được công nhận bảo vật quốc gia. 

Ảnh: NGỌC NHUẬN

Sáng 29.1, tại xã Mỹ An 
(huyện Phù Mỹ), Đoàn Thanh 
niên BĐBP tỉnh và Huyện đoàn 
Phù Mỹ phối hợp tổ chức Lễ 
phát động Tết trồng cây đời 
đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý 
Mão 2023. Tham gia hoạt động 
có lãnh đạo các đơn vị: Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng 
Mỹ An, Huyện đoàn Phù Mỹ, 
Đảng ủy, UBND xã Mỹ An, và 
hơn 100 ĐVTN cùng cán bộ, 
chiến sĩ BĐBP.

Tại lễ phát động diễn ra 
nhiều hoạt động ý nghĩa như: 
Các đơn vị tặng 5 suất quà cho 
thanh niên địa phương chuẩn 
bị lên đường nhập ngũ, tặng 5 
suất học bổng tiếp bước đến 
trường cho 5 học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, mỗi suất trị 

Liên danh Công ty TNHH 
Tập đoàn thương mại Tuấn 
Dung, Công ty CP đầu tư bất 
động sản Đông Đô (thuộc Bộ 
Quốc Phòng), Công ty TNHH 
Thương mại và Phát triển 
công nghệ Hoàng Thành được 
UBND tỉnh công nhận là nhà 
đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ 
năng lực, kinh nghiệm để thực 
hiện dự án Khu đô thị và du 
lịch An Quang (xã Cát Khánh, 
huyện Phù Cát).

Theo đó, UBND tỉnh đã phê 
duyệt kết quả đánh giá sơ bộ 
năng lực, kinh nghiệm của nhà 
đầu tư tham gia đăng ký thực 
hiện dự án.

Dự án được tỉnh duyệt quy 
hoạch tại xã Cát Khánh, với 
phía Bắc giáp khu tái định cư 
An Quang, phía Nam giáp 
đường quy hoạch rộng 16 m, 
phía Đông giáp biển Đông, 
phía Tây giáp khu dân cư hiện 
trạng. Khu đô thị và du lịch 

An Quang có quy mô đầu tư 
nhà ở liền kề gồm 1.055 căn, 
nhà ở biệt thự 308 căn, nhà ở 
liền kề kết hợp thương mại 
dịch vụ 10 căn…

Trên diện tích khoảng 89,2 ha, 
dự án được đầu tư thành 2 tiểu 
khu. Trong đó, tiểu khu đô thị 
có diện tích 48,5 ha, đáp ứng 
quy mô dân số khoảng 7.700 
người; tiểu khu dịch vụ du 
lịch có diện tích hơn 40,69 ha, 
đáp ứng lượng du khách lưu 
trú tiểu khu du lịch khoảng 
12.600 người.

Dự án Khu đô thị và du 
lịch An Quang có tổng mức 
đầu tư dự kiến 5.228,79 tỷ 
đồng; tiến độ hoàn thành toàn 
bộ dự án không quá 6 năm kể 
từ ngày hợp đồng thực hiện 
dự án có hiệu lực hoặc được 
công nhận làm chủ đầu tư dự 
án; thời hạn hoạt động của dự 
án là 50 năm.

HOÀNG ANH

l Huyện Tuy Phước vừa tổ 
chức gặp mặt 370 sinh viên 
tiêu biểu là con em quê hương 
Tuy Phước đang theo học tại 
các trường đại học trong cả 
nước. Tại buổi gặp mặt, UBND 
huyện Tuy Phước đã tặng giấy 
khen và khen thưởng cho 370 
sinh viên. Trong đó, 304 sinh 
viên đạt danh hiệu sinh viên 
giỏi ở năm học 2021 - 2022 
được nhận phần thưởng 450 
nghìn đồng/em, 52 sinh viên 
vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi 
và 14 sinh viên nghèo, thuộc 
hộ gia đình khó khăn vượt 
khó học giỏi được tặng phần 
thưởng trị giá 1 triệu đồng/em. 
Tổng trị giá của hoạt động này 

là hơn 257 triệu đồng, trích từ 
nguồn ngân sách của huyện và 
Quỹ khuyến học huyện. 

XUÂN VINH
l Tối 29.1, tại huyện Phù 

Mỹ diễn ra vòng chung kết 
Cuộc thi Giọng hát hay huyện 
Phù Mỹ năm 2023, với sự tranh 
tài của 21 giọng ca được tuyển 
chọn từ 50 thí sinh đến từ các 
xã, thị trấn, các cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn huyện. Kết thúc 
Cuộc thi, Ban tổ chức trao giải 
nhất ở dòng nhạc nhẹ cho 
thí sinh Lê Anh Thịnh (xã Mỹ 
Hòa), giải nhất dòng nhạc 
bolero cho thí sinh Nguyễn Văn Sĩ 
(xã Mỹ Châu). 

VIỆT LỢI

Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 
tại huyện Phù Mỹ

giá 500 nghìn đồng. 
Ngoài ra, ĐVTN hai đơn vị 

ra quân dọn vệ sinh, thu gom 
rác thải, làm sạch hơn 500 m 
chiều dài bờ biển xã Mỹ An, 
trồng 100 cây ăn quả tại khu vực 
Đồn Biên phòng Mỹ An.

Sáng cùng ngày, các đồn 

biên phòng đã phối hợp với cấp 
ủy, chính quyền các địa phương 
nơi đóng quân hưởng ứng Tết 
trồng cây và tham gia trồng gần 
1.000 cây xanh, cây ăn quả các 
loại trên địa bàn khu vực biên 
giới biển của tỉnh.

VĂN TỐ - THANH BÌNH

Các đơn vị 
trồng cây ăn 
quả tại khu 
vực Đồn 
Biên phòng 
Mỹ An.
Ảnh: 
THANH BÌNH

Liên danh đầu tư Dự án 
Khu đô thị và du lịch An Quang 
5.200 tỷ đồng
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Bình Định

Tiếp tục phòng, 
chống dịch Covid-19

Ông Lê  Quang Hùng, 
Giám đốc Sở Y tế cho biết, 
đến nay, nhờ kiểm soát tốt, 
tình hình dịch Covid-19 trong 
nước và trong tỉnh cơ bản đã 
ổn định, đời sống nhân dân 
trở lại bình thường. Công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh đã và đang 
được duy trì thực hiện tốt. 
Từ thực  t iễn  chống dịch 
Covid-19 qua các giai đoạn, 
tỉnh Bình Định đã có nhiều 
kinh nghiệm ứng phó với 
dịch bệnh nói chung.

Theo thống kê của Sở Y tế, 
từ ngày 28.6.2021 đến nay, 
toàn tỉnh ghi nhận 141.298 ca 
mắc Covid-19, đã chữa khỏi 
140.980 trường hợp (99,8%). 
Đến nay, người từ 18 tuổi trở 
lên tiêm mũi 1 liều nhắc lại 
vắc xin phòng Covid-19 đạt 
64,9%, mũi 2 liều nhắc lại đạt 
87,2%. Đối với trẻ từ 12 - dưới 
18 tuổi, có 103,2% trẻ tiêm đủ 
liều cơ bản, tuy nhiên, liều 
nhắc lại chỉ đạt 59,2%. Đối 
với trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, có 
68,9% trẻ tiêm đủ liều cơ bản.

Trong đợt tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 cao điểm 
trước tết Nguyên đán, TP 
Quy Nhơn thực hiện rất tốt 
với 17.280 liều. Ông Trần Kỳ 
Hậu, Giám đốc TTYT TP Quy 
Nhơn, cho hay: Công tác tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 giai 
đoạn đầu rất tốt nhưng sau 
khi dịch bệnh được khống chế 
tốt thì người dân dần lơ là. 
Trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, năm 2023, 
thực hiện chỉ đạo của ngành 
y tế, của các cấp, chúng tôi cố 
gắng đạt 80% người dân tiêm 
mũi nhắc lại vắc xin phòng 
Covid-19.

UBND tỉnh đã có Quyết 
định 118/QĐ-UBND phê duyệt 
đồ án Quy hoạch chung xây 
dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Nhơn 
Châu,  TP Quy Nhơn đến 
năm 2035.

Theo đó, phạm vi ranh giới 
quy hoạch gồm toàn bộ diện 
tích tự nhiên xã Nhơn Châu, 
các mặt tiếp giáp biển Đông, 
tổng quy mô diện tích quy 
hoạch khoảng 352 ha.

Tính chất, mục tiêu quy 
hoạch xác định quy hoạch 
phát triển xã đảo Nhơn Châu 
gắn liền công tác đảm bảo quốc 
phòng, an ninh và chủ quyền 
biển đảo Tổ quốc, phát triển 
kinh tế, nâng cao đời sống, thu 
nhập cho người dân, trong đó 

trọng tâm là phát triển kinh tế 
biển, phát triển du lịch sinh thái 
biển trên cơ sở bảo tồn, phát 
huy và tôn tạo các giá trị thiên 
nhiên, văn hóa vốn có của đảo.

Đây còn là cơ sở quản lý quy 
hoạch, lập các đồ án quy hoạch 
chi tiết và thực hiện các dự án 
đầu tư xây dựng theo quy định.

Trong định hướng, quy 
hoạch chia không gian toàn xã 
đảo Nhơn Châu thành 3 vùng 
phát triển.

Cụ thể, vùng 1 là khu trung 
tâm xã hiện hữu, diện tích 
khoảng 24,3 ha. Tại khu vực 
này quy hoạch xây dựng các 
hạng mục chính như: Không 
gian ven biển (bãi Trước, dài 
khoảng 985 m), chỉnh trang các 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; xây 
dựng 1 công trình biểu tượng 
Nhơn Châu; quy hoạch mới 1 
khu thương mại, dịch vụ phục 
vụ du lịch tại phía Đông Bắc 
trụ sở văn hóa thôn Đông; quy 
hoạch cải tạo chỉnh trang các 
khu dân cư hiện hữu; bố trí 
quỹ đất dự trữ phát triển tại 
khu vực phía Tây Bắc khu tái 
định cư của xã (ưu tiên phát 
triển mô hình nhà ở xã hội để 
phục vụ nhu cầu về nhà ở tại 
địa phương).

Vùng 2 là vùng du lịch sinh 
thái kết hợp với an ninh quốc 
phòng gắn với tôn tạo đa dạng 
hệ sinh thái tự nhiên, diện tích 
khoảng 327,7 ha. Tại vùng này, 
phát triển các điểm du lịch dã 

ngoại sinh thái gắn kết trong 
chuỗi du lịch vòng quanh đảo, 
bao gồm: Điểm du lịch dã ngoại 
bãi Nhỏ, bãi Bồn, bãi Gala, bãi 
Nam, bãi Đông, bãi đá Thảo 
Nguyên và 2 điểm dừng chân 
ngắm cảnh tại Vũng Tròn và 
mũi hòn Két. Cụm du lịch phía 
Đông với quy hoạch đường 
giao thông bộ phục vụ du lịch 
kết nối các điểm du lịch hiện 
hữu (ngọn Hải đăng, cột cờ 
Thanh niên, Bàn cờ Tiên, giếng 
Tiên, điểm ngắm bình minh), 
quy hoạch 1 điểm ngắm bình 
minh phía Đông Bắc Hải đăng 
theo mô hình công trình kiến 
trúc biểu tượng đặc biệt phục 
vụ du lịch.

Vùng 3 là mặt nước ven 

đảo gắn bảo tồn, tôn tạo hệ 
sinh thái tự nhiên, bao gồm 
các hạng mục chính: Quy 
hoạch âu tàu bãi Trước phục 
vụ neo đậu tránh trú bão cho 
tàu thuyền; xác định vùng mặt 
nước bảo tồn nghiêm ngặt, cải 
tạo hệ sinh thái tự nhiên; quy 
hoạch khu vực bảo vệ và khai 
thác nguồn lợi thủy hải sản 
theo Đề án bảo vệ nguồn lợi 
thủy hải sản xã Nhơn Châu; 
khu nghiên cứu, du lịch lặn 
ngắm san hô tại phía Tây Nam 
đảo; xác định vùng mặt nước 
di chuyển luồng tàu, nghiêm 
cấm sử dụng các phương tiện 
sử dụng nhiên liệu có tác động 
xấu đến môi trường.

MAI HOÀNG

Chủ động phòng, chống dịch bệnh 
ngay từ đầu năm

Dù dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế tốt nhưng nguy cơ dịch bùng phát vẫn còn. Trước tình hình đó, Bình 
Định quyết liệt triển khai đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 cao điểm trước tết Nguyên đán. Cùng với đó, ngành y tế 
vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cùng các loại dịch bệnh khác ngay từ đầu năm.

Trong các huyện miền núi, 
An Lão là địa phương có tỷ 
lệ bao phủ vắc xin Covid-19 
khá hạn chế. Trước tình hình 
dịch Covid-19 trên thế giới 
có nhiều diễn biến phức tạp 
với các biến thể và biến thể 
phụ, ông Đinh Văn Phú, Phó 
Chủ tịch UBND huyện An 
Lão, chia sẻ: Theo dự báo 
của ngành y tế, dịch bệnh 
Covid-19 có khả năng diễn 
biến phức tạp.  Dù đã có 
chuyển biến nhất định nhưng 
tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục 
tuyên truyền vận động người 
dân thực hiện các biện pháp 
phòng dịch theo quy định, 
đồng thời chỉ đạo TTYT chủ 
động phương án xử lý, điều trị 
nếu có dịch bệnh xảy ra.

Không lơ là với 
các loại dịch bệnh khác

Về công tác phòng, chống 
các bệnh truyền nhiễm, Giám 
đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng 
cho biết: Trong năm 2023, 
ngành y tế tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống dịch 
Covid-19, dịch bệnh mới nổi 
và các dịch bệnh lưu hành khác 
như sốt xuất huyết, tay chân 
miệng, sốt rét..., không để dịch 
bệnh bùng phát, lây lan rộng 
trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Sở Y tế, 
trong tuần 3 của năm 2023, 
toàn tỉnh ghi nhận 1 trường 
hợp mắc Covid-19 và 96 
trường hợp mắc sốt  xuất 
huyết. Như vậy, chỉ trong 17 
ngày đầu năm 2023, toàn tỉnh 

ghi nhận 200 ca mắc sốt xuất 
huyết, tăng tới 193 ca so với 
cùng kỳ năm ngoái.

Lưu ý số ca mắc sốt xuất 
huyết trên địa bàn tỉnh năm 
2023 dự kiến tăng do rơi vào 
chu kỳ dịch 3 - 5 năm, ông 
Nguyễn Thanh Truyền, Phó 
Giám đốc phụ trách Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
cho biết: Thời gian đến, Trung 
tâm tăng cường giám sát hằng 
tuần tại các bệnh viện tuyến 
tỉnh, bộ, ngành, tư nhân và 
bệnh viện tuyến huyện nhằm 
phát hiện sớm ca bệnh sốt xuất 
huyết, báo cáo phản hồi kịp 
thời cho tuyến dưới để điều 
tra cộng đồng, phát hiện sớm 
ổ dịch. Tiếp tục tăng cường thu 
thập mẫu huyết thanh gửi xét 

nghiệm Elisa và phân lập vi 
rút, nhất là với các địa phương 
có tỷ lệ mẫu xét nghiệm còn 
thấp. Tiếp tục củng cố hệ thống 
giám sát trên phần mềm báo 
cáo bệnh truyền nhiễm, thực 
hiện báo cáo trường hợp bệnh 
ngay trong ngày khi ca bệnh 
được phát hiện. Qua đó triển 
khai điều tra ngay các ca tương 
tự trong cộng đồng và có các 
yếu tố dịch tễ liên quan, phát 
hiện sớm ổ dịch. Theo dõi, 
phân tích số liệu giám sát 
một cách liên tục, hệ thống, 
đánh giá đúng tình hình và 
xu hướng phát triển của bệnh 
dịch cụ thể ở từng địa phương 
để có biện pháp phòng, chống 
ngay từ đầu.

Ông Đinh Văn Phú, Phó 
Chủ tịch UBND huyện An 
Lão, cho biết: Trước dự báo 
tình hình dịch bệnh sốt xuất 
huyết có thể có chuyển biến 
phức tạp (trong tháng 1.2023, 
huyện cũng ghi nhận một số 
ca bệnh sốt xuất huyết), huyện 
đã có chỉ đạo cho ngành y tế và 
các địa phương, đoàn thể, các 
ngành liên quan tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền 
người dân chủ động phòng 
dịch; cùng với nhân dân phát 
quang bụi rậm, diệt bọ gậy ở 
các nơi cao điểm. Ngoài ra, 
huyện cũng đã chỉ đạo TTYT 
mua hóa chất diệt muỗi để 
phục vụ công tác phòng dịch 
sốt xuất huyết trên địa bàn.

Tại huyện Tây Sơn, năm 
2022, đây là một trong những 
địa phương có số ca mắc sốt 
xuất huyết cao trong toàn 
tỉnh. Năm 2023, ngoài công 
tác nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh, thực hiện tốt các 
chỉ tiêu y tế - dân số, theo 
ông Phan Thanh Sơn, Giám 
đốc TTYT huyện, Trung tâm 
sẽ tiếp tục thực hiện tốt công 
tác y tế dự phòng, kiểm soát 
dịch Covid-19 cũng như sốt 
xuất huyết.

            THẢO KHUY

TP Quy Nhơn đặt mục tiêu năm 2023 có 80% người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại.                                  Ảnh: T. KHUY

Quy hoạch xã đảo Nhơn Châu thành 3 vùng phát triển
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Bắt giữ, vận động 
đối tượng truy nã 
đầu thú

CA huyện Tuy Phước cho 
biết trong 2 ngày 29 và 30.1, 
đơn vị đã bắt giữ và tiếp nhận 
3 đối tượng đang bị truy nã. 
Cụ thể, ngày 30.1, lực lượng 
Cảnh sát ma túy đã bắt giữ đối 
tượng truy nã Đỗ Tấn Thành 
(25 tuổi, ở thôn Kỳ Sơn, xã Phước 
Sơn, khi đang lẩn trốn trên địa 
bàn xã Phước Thuận. Đối tượng 
Thành bị truy nã về tội tàng trữ 
trái phép chất ma túy. Cùng 
ngày, CA xã Phước Hòa cũng 
tiếp nhận đối tượng Lý Trung 
Toàn (39 tuổi, ở thôn Tân Giản, 
Phước Hòa) bị truy nã ra đầu 
thú. Toàn bị truy nã về tội cố ý 
gây thương tích.

Trước đó, ngày 29.1, CA 
huyện đã tiếp nhận đối tượng 
truy nã Khổng Văn Hùng (18 
tuổi, ở khu phố 4, phường Đống 
Đa, TP Quy Nhơn) bị truy nã 
về tội trộm cắp tài sản từ CA 
phường Đống Đa, TP Quy Nhơn. 
Hùng khai nhận: Thời gian vừa 
qua, Hùng bị truy nã nên lang 
bạt nhiều nơi, chờ sau Tết lẻn 
về nhà thì bị CA phường Đống 
Đa triển khai lực lượng vây bắt.

Hiện cả 3 đối tượng đã bị tạm 
giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo 
quy định.     NGỌC MAI - T.LONG

Bị xử phạt hành 
chính vì sử dụng 
ma túy

(BĐ) - Ngày 30.1, CA xã 
Phước An (huyện Tuy Phước) 
cho biết đã ban hành quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính đối 
với N.V.K. (SN 2000) và N.H.P. 
(SN 2002, cùng ở xã Phước An) 
mỗi người 1,5 triệu đồng vì hành 
vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 23 giờ 
ngày 16.1, trong quá trình tuần 
tra địa bàn, khi đến thôn An 
Hòa 1, CA xã Phước An phát 
hiện K. và P. điều khiển mô tô 
có biểu hiện nghi vấn nên tiến 
hành kiểm tra hành chính và 
đưa về trụ sở làm việc. Qua kiểm 
tra, xét nghiệm nhanh, phát hiện 
cả 2 đều dương tính với ma túy.  

K.A

Đánh bạc 
có tàng trữ súng

CA TX An Nhơn cho biết đã 
chuyển đối tượng và tang vật 
cho cơ quan An ninh điều tra 
(CA tỉnh) để điều tra, làm rõ 
hành vi tàng trữ trái phép vũ 
khí quân dụng đối với Nguyễn 
Hữu Hiến (SN 1986, ở phường 
Bình Định, TX An Nhơn).

Ngày 12.12.2022, CA TX An 
Nhơn phát hiện vụ đánh bạc 
dưới hình thức cá độ bóng đá 
có Nguyễn Hữu Hiến tham 
gia. Quá trình làm rõ hành 
vi đánh bạc, CA TX An Nhơn 
phát hiện Hiến tàng trữ 1 khẩu 
súng và đạn.                N.GIANG

Từ mùng 6 Tết, công việc 
tại các nhà vườn trồng mai 
ở TX An Nhơn đã nhộn nhịp 
không kém những ngày trước 
Tết. Trên các nẻo đường quê, 
cộ trâu, ba gác máy xuôi ngược 
chở mai, chở phân, đưa đất 
nhập vườn... Các nhà vườn 
đang tất bật bước vào vụ chăm 
sóc mai cho năm tới.

Trong vườn mai, người thì 
lo nhổ cọc, cắt hoa, cắt cành 
phụ, lao động nữ thì cắm cúi 
cạo lớp rêu đóng trên bề mặt đất 
và xới đất trong chậu mai, lao 
động nam làm những việc nặng 
nhọc hơn như xúc đất đưa vào 
vườn để thay đất, thay chậu cho 
những cây mai. Đây là việc làm 
cần thiết để cây mai phục hồi 
sau khi ra hoa, phát triển tốt cho 
mùa ra hoa năm sau.

Ông Đoàn Văn Thọ (ở thôn 
Háo Đức, xã Nhơn An) cho hay: 
Dù có rất nhiều kinh nghiệm 
chăm mai, nhưng do năm nay 
gặp 2 đợt không khí lạnh kéo 
dài nên hầu hết mai của nhà 
ông gần như bị “câm”, không 
nở kịp; vì vậy trước Tết ông 
chỉ bán được 3 chậu mai cảnh 
trong số 2.000 chậu. Để chúng 
phát triển tốt sau Tết, ngoài hai 
vợ chồng, ông Thọ phải thuê 
thêm hàng chục nhân công mới 
có thể chu tất mọi công việc 
cho kịp tiến độ, nếu chậm sẽ 
làm cho cây mất sức.

Cũng theo ông Thọ, sau Tết, 
cây mai nào cũng kiệt sức vì đã 
vắt hết dinh dưỡng cho những 
đóa hoa khoe sắc trong những 
ngày Tết. Sau Tết, người trồng 
phải vào đất mới, thay chậu, 
rồi tuốt hết hoa, nụ, bấm cành 
phụ và chăm sóc tích cực để 

Tất bật chăm sóc mai sau Tết

cây mai tích trữ dinh dưỡng, 
chuẩn bị cho vụ hoa mới. Vì 
vậy, thời điểm đầu năm mới, 
khi tiết trời mùa xuân đang ấm 
áp, thuận lợi, ông thuê thêm 
nhân công nhổ cọc tre, thay 
đất, vào chậu mới cho những 
chậu mai của mình. 

“Nếu không kịp tuốt hoa, 
lá, cắt tỉa bớt những cành 
không cần thiết và thay đất, 
vào chậu mới thì cây mai sẽ bị 
lụn tàn, ảnh hưởng đến chất 
lượng nụ, hoa cho Tết năm 
sau”, ông Thọ cho hay.

Còn theo kinh nghiệm của 
chủ vườn mai Lê Trung Chinh 
(thôn Thanh Liêm, xã Nhơn 
An), một số người dân sau khi 
mua mai về chơi Tết thường 
tiếc không cắt hoa, để cho hoa 

tàn hết rồi tự rụng; đây chính 
là nguyên nhân khiến cây mai 
bị mất sức, ảnh hưởng đến 
quá trình sinh trưởng cho cả 
năm sau. 

“Cây mai sau khi chưng Tết 
phải cắt hết bông, tỉa cành; vì 
tỉa cành sẽ tạo ra thêm nhiều 
nhánh mới, giúp cây có thêm 
nhiều chồi và nụ cho đợt Tết 
năm sau. Công đoạn thứ hai 
là thay đất cho cây. Gọi là thay 
đất nhưng thật sự là không 
nên trồng cây mai bằng đất 
mà thay bằng tro trấu và mụn 
dừa, rồi ủ rơm, đậy gốc để cây 
mai hồi phục bộ rễ, bón phân 
làm cho bộ rễ tĩnh lại sau khi ra 
hoa”, ông Chinh chia sẻ.

Sau một mùa hoa nhiều khó 
khăn, người trồng mai ở Nhơn 

An lại vào vụ chăm cây sau Tết 
với tinh thần quyết tâm hơn. 
Mới tờ mờ sáng, bà Lê Thị Mai 
Hương (người trồng mai ở 
thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An) 
cùng con gái tranh thủ ra vườn 
suốt bỏ cả lá lẫn hoa, nhổ nọc, 
cắt bỏ cành phụ. “Nếu cây mai 
không kịp bón phân, không rút 
cành, ánh nắng không chiếu 
được vào thân, nhánh thì cây 
dễ bị nấm bệnh...”, bà Hương 
chia sẻ.

Việc chăm sóc mai vàng 
sau Tết là một bước rất quan 
trọng, là điều kiện tiên quyết 
giúp cho cây mai tích lũy chất 
dinh dưỡng, tiếp tục sống khỏe 
mạnh và phát triển để tạo nụ, 
cho hoa đẹp vào Tết năm sau. 

VĂN LƯU

10 năm qua, nhân dân xóm 2, 
thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường 
(huyện Tây Sơn) luôn tích cực 
tìm hiểu và tham gia các buổi 
tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật do các cấp, các 
ngành tổ chức. 

Để hoạt động phổ biến, giáo 
dục pháp luật đi vào chiều sâu, 
năm 2015, mô hình cụm dân 
cư tự quản về ANTT ở xóm 2 
được thành lập, nhằm liên 
kết, tập hợp đông đảo quần 
chúng ở địa bàn dân cư phát 
huy tinh thần tự giác, tích cực 
trong công tác phòng ngừa, 
phát hiện, đấu tranh, phòng, 
chống các loại tội phạm và 
tệ nạn xã hội, quản lý giáo 
dục con em trong gia đình và 
những người lầm lỡ, giữ vững 
ANTT, an toàn xã hội ở địa 
bàn cơ sở.

Trong thời gian qua, đặc 
biệt là trong năm 2022, Ban 
điều hành mô hình đã đẩy 
mạnh tuyên truyền để người 
dân nhận thức rõ về phương 
thức, thủ đoạn hoạt động của 
các loại tội phạm và hành vi 
vi phạm pháp luật khác. Qua 
đó, nâng cao nhận thức cho 
mỗi người dân trong tham 
gia phòng, chống tội phạm, 
giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Tranh thủ cắt cành để cây mai phát triển tốt hơn sau Tết.                                Ảnh: V.L

Hiệu quả từ mô hình cụm dân cư tự quản về ANTT

Đồng thời, vận động người 
dân phát hiện, tố giác tội 
phạm; đấu tranh chống các 
loại tội phạm; vận động nhân 
dân tham gia phong trào Toàn 
dân tham gia bảo vệ an ninh 
Tổ quốc; Gia đình 5 không 
3 sạch (không đói nghèo, 
không có người thân vi phạm 
pháp luật và tệ nạn xã hội, 
không có bạo lực gia đình, 
không vi phạm chính sách 

dân số, không có trẻ em suy 
dinh dưỡng và bỏ học; sạch 
nhà, sạch bếp, sạch ngõ); 
xây dựng gia đình văn hóa, 
khu dân cư không xảy ra tội 
phạm và hành vi vi phạm 
pháp luật khác.

Kết quả, Ban điều hành 
mô hình đã phối hợp với Tổ 
hòa giải thôn hòa giải thành 
4/4 vụ mâu thuẫn, tranh chấp 
trong nội bộ nhân dân; tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật 
cho 4 đối tượng có hành vi vi 
phạm pháp luật, thanh thiếu 
niên chậm tiến; thường xuyên 
giáo dục pháp luật, nhắc nhở 
phòng ngừa hành vi vi phạm 
pháp luật cho số thanh thiếu 
niên có dấu hiệu vi phạm; giáo 
dục cá biệt 1 đối tượng… Đồng 
thời, phân công cán bộ phối 
hợp với hội, đoàn thể theo dõi, 
giúp đỡ, giới thiệu việc làm 
cho đối tượng chấp hành xong 
án phạt tù về địa phương tái 
hòa nhập cộng đồng có công 
việc ổn định cuộc sống, qua đó 
chưa phát hiện trường hợp nào 
tái phạm vi phạm pháp luật. 

Theo ông Nguyễn Hồng 
Phương, Trưởng ban điều 
hành mô hình, mô hình cụm 
dân cư tự quản về ANTT có 
vai trò hết sức quan trọng trên 
lĩnh vực đảm bảo ANTT ở cơ 
sở. Với tinh thần trách nhiệm 
và sự tận tâm với công việc, 
các thành viên của mô hình 
đã tích cực, chủ động nắm bắt 
tình hình, kiên trì tổ chức hòa 
giải thành công nhiều vụ việc, 
góp phần mang lại sự yên vui, 
giữ được tình làng nghĩa xóm 
trong gia đình và cộng đồng 
dân cư.

VĂN PHONG

Ông Nguyễn Hồng Phương, Trưởng ban điều hành mô hình cụm dân cư tự quản 
về ANTT xóm 2, thôn Hòa Sơn, được khen thưởng vì đã có thành tích trong công 
tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền pháp luật ở địa phương.                                   Ảnh: V.P
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Bình Định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh NGUYỄN TUẤN THANH
Đột phá toàn diện để 
tăng trưởng bền vững

Để đạt được mục tiêu phát 
triển toàn diện, ngành nông 
nghiệp phải rà soát và xây dựng 
kế hoạch hoạt động hết sức chi 
tiết ở các lĩnh vực: Trồng trọt, 
chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy 
sản, xây dựng nông thôn mới… 
Ở mỗi lĩnh vực, Sở NN&PTNT 
phải có những bước chuyển 
đổi phù hợp, khai thác tốt 
lợi thế, tiềm năng để thúc 
đẩy phát triển. Chẳng hạn 
với trồng trọt, tập trung cho 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
nhằm tạo vùng trồng lớn 
áp dụng các tiêu chuẩn chất 
lượng trong sản xuất, tạo đà 
cho việc xây dựng nguyên 
liệu lớn phục vụ chế biến sâu, 
tăng giá trị nông sản. Với chăn 
nuôi, xác định được nhóm vật 
nuôi chủ lực, có những chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ thúc 
đẩy phát triển chăn nuôi tập 
trung ở những vùng phù hợp; 
duy trì chăn nuôi nông hộ với 
những vùng phù hợp vừa tạo 
đà cho phát triển kinh tế quy 
mô lớn vừa giúp ổn định sinh 
kế của người dân. Với lĩnh 
vực thủy sản, cơ cấu lại đội 
tàu là yêu cầu đầu tiên, bảo 
vệ và tái tạo nguồn lợi thủy 
sản, thực hiện chuyển đổi 
cho ngư dân. Đặc biệt, với tư 
duy đột phá, toàn ngành phải 
chuyển từ sản xuất thụ động 
sang chủ động, Sở NN&PTNT 
không đơn thuần làm nhiệm 
vụ chuyên môn “nuôi con gì, 
trồng cây gì” mà phải có tính 
toán chủ động là cây trồng 
nào, vật nuôi nào phù hợp 
chính xác với địa phương nào. 
Sản xuất phải gắn với tiêu thụ, 
từ Sở NN&PTNT cho tới các 
địa phương phải mở rộng liên 
kết, xây dựng kế hoạch xúc 
tiến tiêu thụ nông sản.

Tạo đột phá trong tăng trưởng 
và phát triển nông nghiệp

Năm 2023, tỉnh Bình Định đề ra nhiều chương trình, kế hoạch tạo đột phá cho ngành nông nghiệp. Tại hội 
nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nông nghiệp mới đây, đã có nhiều ý kiến quan trọng về vấn đề này,  
Báo Bình Định lược ghi những nét chính.

Giám đốc Sở NN&PTNT 
TRẦN VĂN PHÚC 
Chú trọng kêu gọi DN 
tham gia vào chế biến sâu

Năm 2023, Sở NN&PTNT 
tập trung đẩy mạnh các chính 
sách khuyến khích phát triển ở 
từng lĩnh vực như chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, nuôi gà thả đồi, 
phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao, phát triển cây rừng gỗ 
lớn… Cùng với đó, Sở tiếp tục 
tham mưu UBND tỉnh ban hành 
các chính sách khuyến khích đầu 
tư vào nông nghiệp. Đặc biệt, Sở 
cùng với các đơn vị trực thuộc 
xây dựng kế hoạch liên kết thu 
hút đầu tư vào nông nghiệp, 
chú trọng kêu gọi DN tham gia 
vào chế biến sâu để nâng cao 
chất lượng cho nông sản. Cùng 
với đó, Sở NN&PTNT phối hợp 
với Sở KH&CN, các viện nghiên 
cứu để xây dựng quy trình sản 
xuất chuẩn hóa cho các nông 
sản chủ lực, trước mắt triển khai 
thí điểm cho huyện Hoài Ân. 
Toàn bộ kế hoạch của ngành 

nông nghiệp đều bám sát mục 
tiêu của Chương trình hành 
động số 11/CT-TU của Tỉnh 
ủy về phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao gắn 
với đẩy mạnh xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 
và Kế hoạch cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 
2021 - 2025.

Phó Giám đốc Sở Công Thương 
NGUYỄN ĐÌNH KHA 
Sản xuất phải gắn với tiêu 
thụ mới có thể thúc đẩy 
tăng trưởng 

Năm 2023, Sở Công Thương 
phối hợp cùng các sở, ngành và các 
địa phương xây dựng phương án 
hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bình 
Định bền vững. Mục tiêu của Sở 
là tập trung hình thành các chuỗi 
tiêu thụ nông sản từ trồng trọt đến 
chăn nuôi. Bước đầu tiên của kế 
hoạch là thống kê các nông sản 
chủ lực, lựa chọn HTX, đơn vị đủ 
điều kiện tham gia vào chuỗi liên 
kết và tiêu thụ nông sản. Trong 

quý I/2023, Sở Công Thương tham 
mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 
kết nối cung cầu nông sản tại tỉnh 
Bình Định. Đồng thời, Sở phối hợp 
với Sở NN&PTNT và Sở KH&CN 
để lựa chọn và thí điểm xúc tiến 
xuất khẩu 1 - 2 loại trái cây chủ lực 
của tỉnh, mở đường cho trái cây 
Bình Định xuất khẩu chính ngạch.

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND huyện Hoài Ân 
NGUYỄN XUÂN PHONG
Duy trì các thị trường 
đã có, xúc tiến tìm kiếm 
khách hàng mới 

Với lợi thế về địa hình, Hoài 
Ân đang phát triển tốt về cả 
chăn nuôi tập trung quy mô 
lớn và chăn nuôi nông hộ ở các 
vườn trang trại, vườn rừng. 
Cùng với đó, việc làm tốt công 
tác quản lý đàn, quản lý dịch 
bệnh, kiểm soát điều kiện chăn 
nuôi và hoạt động mua bán, 
vận chuyển, giết mổ… đã giúp 
cho ngành chăn nuôi ổn định. 

Năm 2023, Hoài Ân triển 

khai quản lý chăn nuôi gắn với 
tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, 
cùng với hoạt động chăn nuôi, 
huyện tập trung xúc tiến tìm 
kiếm thị trường mới, duy trì các 
thị trường đã kết nối tiêu thụ 
sản phẩm như Đà Nẵng. Xây 
dựng vùng chăn nuôi an toàn 
dịch bệnh huyện Hoài Ân để góp 
phần hình thành các chuỗi chăn 
nuôi an toàn, đủ tiêu chuẩn. 

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND TX Hoài Nhơn 
PHẠM VĂN CHUNG
Tiếp tục phát huy vai trò 
của kinh tế biển

Năm 2023, TX Hoài Nhơn 
tiếp tục phát huy vai trò của 
kinh tế biển và duy trì đội tàu 
khai thác chất lượng cao. Năm 
2022, đội tàu của Hoài Nhơn 
khai thác được 61.200 tấn 
thủy sản, tăng 3.000 tấn so với 
năm 2021, đạt 102% kế hoạch. 
Hằng ngày có khoảng 400 tàu 
cá/2.000 lao động khai thác trên 
các vùng biển xa, góp phần tạo 
việc làm, nâng cao đời sống vật 
chất cho người dân. 

Vấn đề trăn trở của Hoài 
Nhơn đó là đồng hành giúp 
ngư dân an tâm bám biển, bảo 
vệ chủ quyền và ngăn chặn vi 
phạm IUU. Năm 2023, Hoài 
Nhơn tiếp tục đẩy mạnh ngăn 
chặn vi phạm IUU bằng nhiều 
giải pháp, trong đó tập trung 
vào tuyên truyền cho người 
dân, cam kết và giao trách 
nhiệm cho người đứng đầu các 
xã, phường ven biển. Cùng với 
đó, tiếp tục hỗ trợ, chuyển giao 
công nghệ để người dân yên 
tâm bám biển.

Phó Chủ tịch UBND huyện 
Phù Cát PHẠM DŨNG LUẬN
Đẩy mạnh chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng

Năm 2023, Phù Cát tiếp tục 
đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng trong sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn huyện, tập trung 
chuyển đổi cây trồng cạn trên đất 
sản xuất kém hiệu quả sang trồng 
đậu phụng, hành, ớt, rau dưa các 
loại nhằm tăng giá trị kinh tế trên 
cùng một diện tích sản xuất. Rõ 
ràng, chuyển đổi đúng cây trồng, 
canh tác đúng quy trình (luân 
canh, xen canh) tăng thu nhập 
rất lớn cho nông dân. Chẳng 
hạn cùng trên 1 ha đất, vụ Đông 
Xuân trồng đậu phụng, vụ Hè 
trồng dưa và vụ Mùa trồng kiệu, 
nông dân thu được trên 400 triệu 
đồng/ha. Tính toán của ngành 
nông nghiệp huyện Phù Cát, 
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
hợp lý tăng thu nhập từ 3 - 25 
triệu đồng/ha/tùy thuộc vào cây 
trồng. Bên cạnh thực hiện chính 
sách hỗ trợ, huyện Phù Cát đầu 
tư nâng cấp hệ thống kênh tưới 
tiêu, chuyển giao tiến bộ KHKT, 
công nghệ cho người dân để nâng 
cao năng suất và sản lượng.                        

THU DỊU

Mô hình sản xuất vùng nguyên liệu cây nha đam của một DN tại Tây Sơn.                                                                                                  Ảnh: T.D

Nông dân Hoài Ân chăm sóc bưởi đạt chứng nhận hữu cơ.                                     Ảnh: T.D
Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cảng cá Tam Quan (Hoài Nhơn) phục vụ hậu 
cần nghề cá.                                                                                                                                       Ảnh: T.D
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NHẠC HAY

Khi nỗi nhớ thuộc về…

Sau 5 năm xa quê, chị 
Nguyễn Thị Thúy Phượng, 36 
tuổi, ở phường Đập Đá, TX An 
Nhơn đưa chồng là anh Pieere 
Bronsard cùng 2 con từ Pháp về 
quê ăn Tết. Những ngày ở quê, 
gia đình chị Phượng sắp xếp để 
con rể và các cháu hưởng trọn 
một cái Tết giàu ý nghĩa, đậm 
đà văn hóa Việt. 

Năm 2018, anh Pieere 
Bronsard đã về quê vợ ăn Tết, 
và đó chính là lý do anh rất vui 
bởi sự thay đổi quá đỗi nhanh 
chóng trên quê vợ. Cả gia đình 
diện bộ áo dài đỏ, đi hái lộc, 
viếng chùa đầu năm, chúc Tết 
người thân, thăm mộ gia tộc… 
Anh Pieere Bronsard còn được 
mời đi họ đám cưới của cháu 
vợ, qua đó lại thấy yêu thêm 
văn hóa Việt thông qua tục lệ 
cưới hỏi. 

Anh Pieere Bronsard tâm 
tình: Tôi ghi hình tất cả các hoạt 
động của gia đình ở quê vợ 
gởi cho bạn bè và người thân 
ở Pháp xem và ai cũng thích 
thú. Ở Pháp, vùng quê tôi hiếm 
người Việt Nam nhưng vợ tôi 
vẫn cố gắng nấu nhiều món 
ăn Việt như chả ram, bún bò, 
bún tôm, bánh canh, phở… cho 
gia đình tôi thưởng thức và ai 
cũng khen ngon. Vậy mà, về 
Việt Nam đúng dịp Tết, được 
thưởng thức các món ăn ấy trên 
quê nhà, tôi lại thấy những 
món ăn ấy thêm đậm đà hương 
vị, rõ ràng người Việt có cái 
tình với quê hương rất sâu sắc. 
Tôi thích các phong tục mừng 
tuổi, lễ chùa, thăm nhà chúc 
xuân quây quần cùng bạn bè, 

Tết và niềm vui đoàn viên, sum họp
Dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người Bình Định ở nước ngoài nao nức về thăm quê hương và đón Tết 

sum vầy bên gia đình, để thêm một lần nữa cảm nhận rõ ràng hơn những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.

Ban Tổ chức Hội cờ người TX An 
Nhơn Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 
2023 đã trao giải nhất cho kỳ thủ Nguyễn 
Vũ Bảo ở phường Bình Định, giải nhì cho 
kỳ thủ Võ Trần Yên Phương ở phường 
Bình Định, giải ba cho kỳ thủ Vương Tiểu 
Nhi (đội tuyển Đội cờ tướng tỉnh) và giải 
khuyến khích cho kỳ thủ Trần Thị Bích 
Hằng (đội tuyển Đội cờ tướng tỉnh).

Hội cờ người TX An Nhơn mừng 
Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023 diễn 
ra vào các ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 
Giêng năm Quý Mão tại Quảng trường 
Trung tâm TX An Nhơn, với sự tham 
gia của 4 kỳ thủ (trong đó có 2 kỳ thủ là 
thành viên đội tuyển Đội cờ tướng tỉnh 
và 2 kỳ thủ trên địa bàn phường Bình 
Định), chia thành 2 cặp đấu, thi đấu loại  
trực tiếp.                                        LÊ NGÂN

Hội cờ người TX An Nhơn 
mừng Đảng - mừng Xuân 
Quý Mão

Chị Phượng và anh Pieere Bronsard (thứ tư và thứ ba từ phải sang) về ăn Tết và tham dự đám cưới ngày 26.1 tại quê.   Ảnh: HẢI YẾN

Bà Phạm Thị Thu 
Sương (ngoài cùng 
bên trái) tổ chức 
hoạt động từ thiện 
tại Việt Nam dịp 
tết Quý Mão 2023. 
Ảnh: NVCC

người thân lắm. Tết ở đây tất 
bật mà vui. 

Tết là dịp bện chặt thêm sợi 
dây kết nối tình thân sau thời 
gian dài phải xa cách vì cuộc 
sống, mưu sinh. Chính vì vậy 
mà đối với nhiều Việt kiều, 
Tết luôn là sự kiện có ý nghĩa 
thiêng liêng không gì thay thế 
được. Chị Lê Thị Thanh Tâm, 
42 tuổi, định cư ở Okalahoma, 
Mỹ lần đầu đưa gia đình về 
ăn Tết ở Việt Nam, cho biết: 2 
năm dịch Covid-19 không về 
quê được, tôi nhớ quê da diết, 
nhất là dịp tết Nguyên đán. Cứ 
mỗi lần gọi điện thoại về nhà 
là muốn khóc. Năm nay, tôi cố 
gắng thu xếp công việc, đưa hai 
con tôi (5 tuổi và 3 tuổi) về ăn 
Tết. Tôi muốn con mình có ký 

ức đậm đà về Tết Việt Nam. 
Ở nước ngoài, ai cũng tất 

bật, bộn bề khó khăn nhưng 
nỗi nhớ quê hương luôn chất 
chứa trong những kế hoạch 
về quê ăn Tết. Để thực hiện 

những kế hoạch đó, ngoài tài 
chính, họ còn phải sắp xếp 
công việc, để dành phép cho 
kỳ nghỉ Tết ở Việt Nam được 
dài hơn. Chị Vy Scott, 45 tuổi, 
ở Greater Vancouver, Canada 

kể: Chúng tôi có kế hoạch về 
thăm quê năm 2020 nhưng vì 
dịch Covid-19 phải hoãn. Lần 
này, tôi sắp xếp lịch làm việc, 
lịch học của cả nhà để có thể 
hưởng trọn một cái Tết đậm đà 
tình thân. Đây là cái Tết đoàn 
viên, Tết sum vầy và lần đầu 
tiên trong 20 năm qua có mặt 
đầy đủ tất cả các thành viên 
gia đình. Tôi đưa các con cùng 
về nước bởi trong thâm tâm, 
tôi luôn ý thức việc truyền cho 
các con tình yêu và sự gắn bó 
với Việt Nam, quê hương Bình 
Định. Bởi vì chúng ta đều mang 
dòng máu Việt. Những ngày 
Tết, chúng tôi đi chúc Tết ông 
bà, họ hàng, cô bác; du xuân, 
tham quan một số địa điểm 
du lịch tại Bình Định như: Bảo 
tàng Quang Trung, thắng cảnh  
Kỳ Co…

Sau 2 năm dịch Covid-19, 
bà Phạm Thị Thu Sương, người 
Bình Định, đang sinh sống tại 
Thụy Sĩ, hiện là Chủ tịch Hiệp 
hội Helf for Việt Nam, kể: 15 
năm qua, năm nào tôi cũng 
huy động bạn bè, người thân 
ở Thụy Sĩ thực hiện nhiều hoạt 
động thiện nguyện với tổng trị 
giá từ 1 - 2 tỷ đồng/năm. Năm 
nay, tôi sắp xếp công việc trực 
tiếp đi các tỉnh phía Bắc thăm, 
tặng quà, trao học bổng cho học 
sinh nghèo, hỗ trợ các trung 
tâm bảo trợ, tặng quà cho vùng 
sâu, vùng xa và người có công 
cách mạng. Dịp này, tôi dành 
thời gian đón Tết cùng gia đình 
ở tỉnh Bình Định, gặp gỡ bạn bè 
cũ… Điều tôi thích nhất khi trở 
về nước là được hòa mình vào 
không khí rộn ràng của mùa 
xuân, được ăn những món ăn 
đậm chất Việt Nam.     HẢI YẾN 

Someone you loved (tạm dịch - Ai đó 
em đã yêu) là một bản pop ballad của 
Lewis Capaldi, một ca sĩ, nhạc sĩ người 
Scotland. Bài hát trữ tình, da diết với 
giai điệu sâu lắng này đã chiếm được sự 
đồng cảm của hàng triệu trái tim người 
nghe nhạc trên thế giới. MV Someone 
you loved đăng trên trang cá nhân của 
ca sĩ Capaldi đã nhận về gần 600 triệu 
lượt xem, minh chứng cho sức hút và sự 
lan tỏa từ ca khúc này.

Cảm thức chung của ca khúc là nỗi 
nhớ và sự nuối tiếc. Khi đã quá quen với 
sự hiện diện của ai đó bên cạnh, người 
đã mang đến cho ta hơi ấm, những ngọt 
ngào tình yêu với bao thân thuộc, thì 
thật khó để chấp nhận rằng, bỗng một 
ngày nào đó, người ấy đột ngột biến 
mất. Nó để lại một khoảng trống mà 
chẳng gì có thể lấp đầy.

“I’m going under and this time I 
fear there’s no one to save me/ This all 
or nothing really got a way of driving 
me crazy/ I need somebody to heal/ 
Somebody to know/ Somebody to 
have/ Somebody to hold// It’s easy to 
say. But it’s never the same/ I guess I 
kinda liked the way you numbed all the 
pain”. (Anh đang quỵ dần và anh sợ rằng 
lần này sẽ chẳng còn ai cứu lấy anh nữa 

rồi/ Tất cả mọi thứ hay đôi khi chẳng gì cả 
cũng bằng cách nào đó làm anh muốn 
phát điên lên/ Anh cần một ai đó hàn gắn 
con tim này/ Cần ai đó thấu hiểu/ Để anh 
có cảm giác có ai đó trong đời/ Cần có ai 
đó để ôm lấy// Nói thì dễ nhưng thực sự 
thì chẳng hề như vậy/ Anh nghĩ có lẽ anh 
đã quen với việc em khiến những nỗi đau 
này chai sạn rồi).

Martilias từng nói: “Nhớ lại đời sống 
trước kia, không khác nào sống lại lần 
nữa”. Khi khoảnh khắc con tim thường 
trực những mường tượng về một hình 
dung, về một người mình yêu đã không 
còn bên cạnh, điều ấy cũng khẳng định 
về một sự sâu đậm đã có trong tình yêu 
ấy. Nên nó mãi chiếm ngự lấy tâm trí ta, 
mà chẳng một ai có thể thay thế. Nỗi nhớ 
vì thế cứ quay quắt, chẳng thể phong kín 
nỗi buồn. “And I tend to close my eyes 

when it hurts sometimes/ I fall into your 
arms/ I’ll be safe in your sound ‘til I come 
back around// Now the day bleeds. Into 
nightfall/ And you’re not here, to get me 
through it all// “I let my guard down. 
And then you pulled the rug. I was 
getting kinda used to being someone 
you loved” (Và anh vẫn thường nhắm 
chặt mắt mỗi khi cơn đau kéo đến/ Làm 
như có thể ngả vào lòng em/ Anh sẽ 
thấy an toàn trong vòng tay em cho 
đến khi trở lại với thực tại// Giờ đây ngày 
như rỉ máu. Thành đêm đen/ Vậy mà em 
không có ở đây, để dẫn anh qua những 
cơn đau này// Khi con tim anh mềm yếu 
nhất. Thì em lại đột ngột rời đi. Anh có 
lẽ đã quá quen với việc là một người mà 
em vẫn yêu).

Với ca từ đẹp, lắng đọng cùng chất 
giọng truyền cảm, nội lực của nam ca 
sĩ Lewis Capaldi, ca khúc Someone you 
loved đã chạm được vào trái tim của 
nhiều người nghe nhạc, mở ra những 
chiều kích không gian để mỗi người 
nghe tìm về những miền hoài niệm, 
hay thả lòng mình lằng lặng cảm nhận 
những cung bậc của tình yêu để biết sẻ 
chia, trân trọng hơn.

Link nhạc: https://www.youtube.
com/watch?v=zABLecsR5UE.   VÂN PHI

Trao giải thưởng cho các kỳ thủ tham gia Hội cờ 
người TX An Nhơn mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão.
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Bình Định

Trước, trong và sau tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023, các 
đơn vị quân đội trên địa bàn 
tỉnh đã tập trung triển khai các 
đầu việc để chuẩn bị phục vụ 
tiếp nhận và huấn luyện chiến 
sĩ mới (CSM), như: Xây dựng 
nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, 
thành lập khung tiếp nhận, 
huấn luyện CSM; phối hợp 
với các địa phương nắm trước 
một bước chất lượng thanh 
niên nhập ngũ và tập huấn cho 
khung cán bộ. Triển khai làm 
mới, chỉnh sửa mô hình, học 
cụ huấn luyện và đẩy mạnh 
hoạt động tăng gia sản xuất để 
chủ động thực phẩm phục vụ  
bộ đội...

Có mặt tại Trung đoàn Bộ 
binh 739 (Bộ CHQS tỉnh) những 
ngày này, chúng tôi cảm nhận 
được toàn đơn vị như tất bật 
hơn. Các bộ phận được phân 
công nhiệm vụ đang khẩn 
trương rà soát, kiểm tra từng 
nội dung, bảo đảm việc đón 
nhận CSM chu đáo nhất. 

Để tạo ấn tượng cho CSM 
ngay từ ngày đầu, những ngày 
qua toàn đơn vị đã tổ chức vệ 
sinh doanh trại và bố trí, sắp 
xếp lại phòng ở; sửa sang khu 
vực vui chơi, sinh hoạt tập thể; 
trang bị mới các vật dụng phục 
vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập 
của bộ đội. Hệ thống giáo án, 

Sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới
Công tác chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quân đội trên địa bàn 

tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát với khí thế và quyết tâm cao nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện 
năm 2023.

bài giảng đến thời điểm hiện 
tại cũng được Trung đoàn Bộ 
binh 739 đảm bảo đầy đủ; hệ 
thống thao trường huấn luyện 
được củng cố đáp ứng đủ yêu 
cầu của công tác huấn luyện. 

Các mô hình, học cụ được tu 
sửa, nâng cấp đảm bảo sát với 
điều kiện của từng khoa mục 
huấn luyện. Đặc biệt, đơn vị 
đã tiến hành rà soát, đề nghị 
cấp trên kiện toàn khung cán bộ 
huấn luyện CSM; đồng thời số 
cán bộ này cũng được tập huấn 
đồng bộ, chuyên sâu để nâng 
cao khả năng quản lý, điều 
hành quá trình huấn luyện. 

Trung tá Lê Anh Tuấn, 
Trung đoàn trưởng Trung đoàn 
Bộ binh 739, chia sẻ: “Chúng 
tôi lựa chọn những nội dung 
mới, những mặt hạn chế cần 
phải khắc phục của những năm 
trước để rút kinh nghiệm trong 
quá trình tập huấn. Đồng thời, 
tăng cường bồi dưỡng kiến 
thức thực tế giữa cấp trên với 
cấp dưới, giữa cán bộ quân sự 
với cán bộ chính trị, tạo tiền đề 
vững chắc trong huấn luyện”.

Tương tự, Sư đoàn Bộ binh 
31 (thuộc Quân đoàn 3, đóng 
tại xã Phước Thành, huyện Tuy 
Phước) cũng đã cơ bản hoàn 

thành công tác chuẩn bị để tiếp 
nhận 400 tân binh của Bình Định 
và Quảng Nam về học tập, rèn 
luyện. Theo đại tá Nguyễn 
Khang Yên, Sư đoàn trưởng Sư 
đoàn Bộ binh 31, để các CSM yên 
tâm học tập và rèn luyện, đơn vị 
đặc biệt quan tâm đến công tác 
bảo đảm hậu cần bởi đây cũng 
là khâu then chốt để nâng cao 
chất lượng, hiệu quả huấn luyện 
CSM. Ngoài việc chuẩn bị chu 
đáo về nơi ăn ở, sinh hoạt, đơn 
vị cũng đẩy mạnh công tác tăng 
gia, chăn nuôi. 

“Hiện nay, các vườn tăng 
gia tập trung, rau các loại đã 

phủ màu xanh mướt. Khu chăn 
nuôi có số lượng đàn gia súc, 
gia cầm tăng lên, diện tích 
chuồng trại được mở rộng, 
các ao cá cũng đang chờ thu 
hoạch, đảm bảo nguồn thực 
phẩm sạch, an toàn, nâng cao 
chất lượng bữa ăn cho cán bộ, 
chiến sĩ”, đại tá Yên nói.

Năm nay, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh sẽ tiếp nhận và huấn luyện 
190 CSM của BĐBP tỉnh, Hải 
đoàn 48 và BĐBP tỉnh Phú 
Yên. Xác định chất lượng huấn 
luyện CSM phụ thuộc rất nhiều 
vào đội ngũ cán bộ trực tiếp 
làm công tác huấn luyện, Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức 
điều động và tập huấn cán bộ  
huấn luyện. 

Thượng tá Nguyễn Văn 
Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng, 
Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh, thông tin: “Các cán 
bộ được lựa chọn tham gia 
khung huấn luyện CSM đều có 
nhiều kinh nghiệm thực tiễn 
công tác. Vì vậy, họ sẽ có nhiều 
phương pháp để nắm, quản lý, 
giải quyết tư tưởng trong quá 
trình huấn luyện để giúp các 
CSM hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Với việc chuẩn bị chu đáo 
của các đơn vị, tin tưởng rằng 
các CSM sẽ nhanh chóng hòa 
nhập với môi trường quân ngũ, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp 
phần nâng cao chất lượng huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới.

HỒNG PHÚC

Sáng 30.1, tại khu vực xây 
dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự 
Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, 
TP Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ 
chức Lễ phát động Tết trồng 
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 
Xuân Quý Mão 2023. Đại tướng 
Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy 
Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, chủ trì lễ phát động.

Phát biểu phát động Tết 
trồng cây Xuân Quý Mão 2023, 
đại tướng Phan Văn Giang nhấn 
mạnh: Thực hiện chủ trương của 
Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ, hằng 
năm, các đơn vị trong toàn quân 
đã đồng loạt tổ chức Tết trồng 
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong 
khuôn viên doanh trại, trồng 

rừng trên diện tích đất được giao 
quản lý; đồng thời, phối hợp chặt 
chẽ với cấp ủy, chính quyền địa 
phương, cơ quan, đơn vị nơi 
đóng quân làm tốt công tác chăm 
sóc, bảo vệ rừng. Tính riêng năm 
2021 - 2022, toàn quân đã trồng 
được trên 7 triệu cây phân tán và 
trên 3.600 ha rừng.

Để phong trào trồng cây 
trong các cơ quan, đơn vị toàn 
quân tiếp tục lan tỏa rộng rãi, 
đem lại hiệu quả thiết thực, 
Bộ trưởng Phan Văn Giang 
yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các 
cấp tiếp tục làm tốt hơn nữa 
công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục, quán triệt cho cán bộ, 
nhân viên, chiến sĩ thực hiện 
nghiêm chỉ thị, quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ và các 

Trong dịp tết Nguyên đán 
Quý Mão vừa qua, Ban CHQS 
TP Quy Nhơn phối hợp với 
Công ty CP Lương thực Bình 
Định và Ngân hàng VietinBank - 
Chi nhánh Phú Tài đã thực hiện 
công trình lắp đặt 28 cột điện 
chiếu sáng trị giá hơn 100 triệu 
đồng tại làng Kà Bông, xã Canh 
Liên (huyện Vân Canh). Ngoài 
công trình ý nghĩa này, các đơn 
vị còn tặng mỗi gia đình trong 
làng một suất quà tết; tổng trị 
giá quà tặng hơn 90 triệu đồng.

Ông Đinh Văn Mực - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
Canh Liên, vui vẻ chia sẻ: “Tết 
vừa rồi làng Kà Bông tổ chức ăn 
Tết to lắm, vui lắm. Đường sá 
khang trang, lại có điện đường 
sáng trưng, mọi người thoải 
mái đi dạo, chúc Tết từng nhà”.

Thật khó diễn tả niềm hạnh 
phúc của người dân vùng cao 
Canh Liên. Có ánh sáng từ điện 
đường, làng như sôi động hẳn 

lên. Ông Đinh Văn Bờ - Bí thư 
Chi bộ, Trưởng làng Kà Bông, 
hồ hởi nói: “Điện đường bừng 
sáng, bà con đi lại thuận tiện. 
Nhất là mấy đứa nhỏ sẽ thuận 
lợi hơn trong việc học hành”.

Thượng tá Nguyễn Khắc 
Nhất, Chính trị viên Ban CHQS 
TP Quy Nhơn, cho biết: Việc 
chăm lo Tết cho bà con nhân 
dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
căn cứ cách mạng của cán bộ, 
chiến sĩ LLVT tỉnh không chỉ là 
trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp, 
mà thực sự xuất phát từ tình 
cảm quân dân gắn bó. 

“Thời gian tới, chúng tôi 
sẽ tiếp tục tập trung tổ chức 
các hoạt động dân vận thiết 
thực, phong phú, cùng các 
cấp, ngành thay đổi diện mạo 
của các địa phương vùng sâu, 
vùng xa cũng như nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần của 
người dân nơi đây”, thượng tá  
Nhất nói.         MAN ĐỨC DŨNG

Mang ánh sáng lên vùng caoBộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây  
đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023

Sau lễ phát 
động, đại 

tướng Phan 
Văn Giang, 

các đồng chí 
lãnh đạo Bộ 
Quốc phòng 
cùng các đại 

biểu tham 
gia trồng cây 

tại khuôn 
viên Bảo tàng 

Lịch sử quân 
sự Việt Nam 

đang xây 
dựng.

chỉ thị, kế hoạch của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở kế 
hoạch tổng thể 5 năm giai đoạn 
2021 - 2025, hằng năm, các cơ 
quan, đơn vị rà soát, quy hoạch 
quỹ đất, điều chỉnh kế hoạch 
trồng cây, trồng rừng và bảo vệ 
chăm sóc cây trồng cụ thể, chi 
tiết để triển khai thực hiện. Việc 
tổ chức trồng cây phải bảo đảm 
chất lượng, thiết thực, hiệu quả, 
không phô trương hình thức; 
tạo điều kiện để huy động được 
sự vào cuộc của đông đảo các 
tổ chức quần chúng.

Với khí thế phấn khởi những 
ngày đầu Xuân Quý Mão, Bộ 
trưởng Phan Văn Giang bày tỏ 
tin tưởng, chắc chắn phong trào 
trồng cây, trồng rừng của toàn 
quân sẽ thu được nhiều kết quả 
tốt đẹp, hoàn thành tốt kế hoạch 
trồng gần 3,2 triệu cây phân tán và 
hơn 2.000 ha rừng trong năm 2023, 
từng bước thực hiện thành công 
Chương trình trồng một tỷ cây 
xanh “Vì một Việt Nam xanh” do 
Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ngay sau lễ phát động, đại 
tướng Phan Văn Giang cùng 
đông đảo các đại biểu dự lễ 
đã tham gia trồng hàng trăm 
cây các loại, chủ yếu là cây lấy 
bóng mát trong khuôn viên 
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt 
Nam đang được xây dựng mới.

(Theo qdnd.vn)

Công trình điện 
đường mang lại 
nhiều niềm vui 
cho người dân 
làng Kà Bông. 
Ảnh: Đ.D

 Trung đoàn Bộ binh 739 đã chuẩn bị đầy đủ mô hình học cụ để phục vụ công tác huấn luyện chiến sĩ mới.                                               Ảnh: H.P
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Bình Định

Cách đây hơn 1 tháng, địa 
bàn phường Ngô Mây (TP Quy 
Nhơn) liên tục xảy ra nhiều 
vụ mất trộm xe máy lúc chập 
choạng tối, tại những giao lộ 
vắng người qua lại. Chỉ vài 
ngày sau, CA phường đã làm 
rõ thủ phạm của các vụ trộm 
trên là một nhóm thiếu niên lêu 
lổng, thường bỏ nhà sống lang 
thang. Ra tay nhanh gọn, chia 
nhau cảnh giới và không để lại 
chút dấu vết ở hiện trường nên 
kẻ trộm rất kinh ngạc khi sớm 
bị CA điều tra, làm rõ. Chúng 
không ngờ hình ảnh trộm xe 
dù không ai trông thấy song 
đã bị những chiếc camera an 
ninh lắp đặt gần đó lưu lại đầy 
đủ, rõ ràng.

Hiệu quả thiết thực của 
mô hình camera an ninh được 
cấp ủy đảng, chính quyền địa 
phương ghi nhận, đánh giá cao. 
Nhờ đó, lực lượng CA cơ sở đã 
mạnh dạn đề xuất chính quyền 
địa phương triển khai, nhân 
rộng mô hình. Một trong những 
điển hình là phường Ngô Mây 
(TP Quy Nhơn). Hơn 1 năm 
trước, địa phương này đã vận 
động được 218 triệu đồng từ 
các đơn vị, tổ chức, cá nhân 
tham gia mô hình. Hệ thống 
camera có 17 chiếc được lắp 

Ngày 28.1, hạ sĩ Huỳnh Tấn Phong (SN 2004, quê ở 
xã Hoài Phú, TX Hoài Nhơn) cùng một số chiến sĩ khác 
thuộc Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), CA tỉnh được 
đơn vị thu xếp cho về đón xuân cùng gia đình. “Hết Tết 
nhưng còn xuân, sau khi cùng anh em trong đơn vị hoàn 
thành tốt nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trong 
Tết, giờ mình được về quê. Thời gian gặp gia đình cũng 
chỉ 1 đêm rồi trở lại đơn vị tiếp tục công tác, nhưng tôi 
rất vui”, anh Phong chia sẻ.

Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn về ANTT, phục 
vụ nhân dân đón Tết bình yên, hạ sĩ Huỳnh Tấn Phong 
cùng đồng đội luôn ứng trực 100% trong thời điểm trước, 
trong và sau tết Nguyên đán. Để bảo đảm tốt ANTT, hàng 
trăm lượt cán bộ, chiến sĩ CSCĐ đã phối hợp với các lực 
lượng chức năng tiến hành tuần tra vũ trang các tuyến 
đường trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những 
hành vi vi phạm. 

Chiến sĩ cơ động 
đón xuân muộn

Cảnh sát cơ động tham gia tuần tra trong dịp Tết.                                            Ảnh: T.L

Hiệu quả thiết thực từ 
mô hình camera an ninh

Hơn 6 năm kể từ khi ra mắt lần đầu tại xã Hoài Châu  
(TX Hoài Nhơn), đến nay mô hình camera an ninh đã được 
nhân rộng tại 9/11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, 
góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Xã Phước An (huyện Tuy 
Phước) là địa bàn giáp ranh, lại 
có cụm công nghiệp, nhiều vị 
trí vắng vẻ nên nhiều đối tượng 
thanh thiếu niên trong xã và ở 
những địa bàn khác thường đến 
đây để “thanh toán” nhau. 

Trước tình hình này, CA 
xã Phước An đã chủ động đẩy 
mạnh công tác tuần tra vũ trang 
toàn địa bàn, trong đó tập trung 
vào những vị trí, khu vực vắng 
người, xa khu dân cư, nơi các 
đối tượng tội phạm hay tụ tập. 
Trong đợt cao điểm tấn công 
trấn áp tội phạm dịp trước, 
trong và sau tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023, CA xã đã phát 
hiện và triệt xóa 2 băng nhóm 
đang sử dụng hung khí đánh 
nhau tại Cụm công nghiệp 
Phước An, thu giữ hơn chục 
cây đao, phảng và 3 mô tô các 
loại. Ngoài ra, trong quá trình 
tuần tra, CA xã còn phát hiện 
và ngăn chặn kịp thời 3 băng 
nhóm đang chuẩn bị hung khí 
để đánh nhau. 

Đơn cử, khoảng 14 giờ  
30 phút ngày 11.1, trong lúc 
tuần tra tại thôn An Hòa 2, CA 
xã đã kịp thời ngăn chặn và 
đẩy đuổi nhóm khoảng 20 đối 
tượng điều khiển gần chục xe 

máy, mang theo hung khí là 
phảng, mác, đao để gây chiến 
với vài thanh niên tại địa bàn 
xã Phước An. Ngay khi thấy 
lực lượng CA, các đối tượng 
này bỏ chạy tán loạn, vứt lại 
hiện trường 6 đao, phảng. 

Hay trước đó, trong quá 
trình tuần tra, CA xã đã phát 
hiện gần chục đối tượng thanh 
thiếu niên mang theo nhiều 
hung khí chuẩn bị đánh nhau 
và gây rối trật tự công cộng. 
Qua sàng lọc, CA xã xác định 
được 6 đối tượng, trong đó 
có 3 đối tượng ở Phước An, 
nguyên nhân đánh nhau là do 

1 đối tượng trên địa bàn xã có 
mâu thuẫn với một nhóm thanh 
thiếu niên tại phường Trần 
Quang Diệu. 

Theo trung tá Trương Quốc 
Sỹ, Trưởng CA xã Phước An, 
đa phần các vụ tụ tập đánh 
nhau bằng hung khí diễn ra 
sau 21 giờ, đoạn quanh khu vực 
Cụm công nghiệp Phước An, 
khi công nhân đã tan ca, vắng 
người qua lại. Để tránh bị phát 
hiện, các đối tượng hay trốn 
vào các góc tối, bãi đá để chờ 
đồng bọn. Ngoài việc gọi hỏi, 
răn đe giáo dục, cảm hóa các 
đối tượng thanh thiếu niên nổi 

trên địa bàn, CA xã cũng tăng 
cường tuần tra địa bàn, nhất 
là những khu vực vắng người, 
vùng giáp ranh, qua đó phát 
hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc 
vi phạm pháp luật. 

“Chúng tôi cũng phát động 
và kêu gọi người dân tố giác 
tội phạm để kịp thời ngăn chặn 
việc đánh nhau bằng hung khí 
giữa các băng, nhóm. Chúng 
tôi đang tiếp tục triệu tập, xác 
minh, làm rõ một số đối tượng 
liên quan đến hành vi sử dụng 
hung khí đánh nhau để xử lý 
theo quy định của pháp luật”, 
trung tá Sỹ cho hay.   KIỀU ANH

Ngăn chặn kịp thời băng nhóm đánh nhau bằng hung khí

CA thị trấn 
Diêu Trì (huyện 

Tuy Phước) 
quản lý địa bàn 

qua hệ thống 
camera an ninh.                      

Ảnh: M.N

đặt trên nhiều tuyến đường, 
kết hợp với hơn 300 camera 
của các cơ quan, đơn vị, hộ dân 
đã lắp đặt trước đó trở thành 
một mạng lưới, hỗ trợ đắc lực 
cho công tác giữ gìn ANTT ở 
địa phương.

Không chỉ hỗ trợ đắc lực 
cho CA trong thực thi nhiệm 
vụ đấu tranh hiệu quả với tội 
phạm, camera an ninh còn giúp 
địa bàn khu dân cư bình yên 
hơn khi hỗ trợ công tác phòng 
ngừa tội phạm. Kẻ gian biết 
khu vực nào có triển khai mô 
hình này đều tránh xa, không 
dám manh động. 

Ông Dương Tấn Hùng, 
làm việc ở khu vực Cụm công 
nghiệp Nhơn Bình (TP Quy 
Nhơn), cho biết: “Từ khi có 
camera an ninh, tình trạng đậu 
đỗ xe bừa bãi trên nhiều tuyến 
đường trong Cụm công nghiệp 
đã không còn vì tài xế sợ phạt 
nguội, các vụ trộm cắp vặt cũng 
giảm hẳn. Chính quyền các cấp 
cần phủ sóng mô hình này đến 
khắp địa bàn để góp phần bảo 
vệ ANTT”.

Đến cuối năm 2022, mô hình 
camera an ninh đã lan tỏa rộng 
trên địa bàn toàn tỉnh, từ thành 
thị đến vùng thôn quê. TX Hoài 
Nhơn là địa phương đầu tiên 

ra mắt mô hình này tại xã Hoài 
Châu vào ngày 28.12.2016; đến 
nay đã triển khai đến tất cả các 
phường, xã và bắt đầu nhân 
rộng đến tận các thôn, xóm.

Theo thống kê của Phòng 
Xây dựng phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc (CA 
tỉnh), toàn tỉnh hiện có 90 mô 
hình camera an ninh với hàng 
nghìn camera được lắp đặt tại 
những khu vực từng là điểm 
nóng về ANTT, trật tự ATGT và 
các giao lộ, trục đường chính. 
Dữ liệu từ camera được truyền 
về trụ sở CA phường, xã thuận 
tiện cho việc theo dõi, giám sát 
và trích xuất hình ảnh phục vụ 
kịp thời, hiệu quả công tác giữ 
gìn ANTT và phòng chống tội 
phạm cũng như các hành vi vi 
phạm pháp luật khác.

Thượng tá Phan Quang 
Định, Trưởng Phòng Xây dựng 
phong trào Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc, chia sẻ: “Hiện 
nay, việc ứng dụng công nghệ 
thông tin vào quản lý nhà nước, 
quản lý xã hội là xu thế tất yếu. 
Tuy phải đầu tư không ít chi 
phí về lắp đặt, vận hành, bảo 
dưỡng, song hiệu quả mang 
lại hoàn toàn tương xứng với 
chi phí đầu tư. Mong rằng sẽ 
tiếp tục có thêm nhiều mô hình 
camera an ninh hơn nữa nhằm 
phòng ngừa hiệu quả các hành 
vi vi phạm pháp luật, bảo vệ 
cuộc sống bình yên, hạnh phúc 
của nhân dân và góp phần giữ 
vững ANTT trên địa bàn”.                         

MINH NGỌC

Ngày 14.1, tổ tuần tra đã phát hiện ổ đánh bạc dưới 
hình thức bầu cua khi đang tuần tra tại địa bàn xã Phước 
Thành (huyện Tuy Phước); bàn giao 4 đối tượng cùng 
tang vật cho CA xã xử lý. Hay đêm 26.1, tổ tuần tra phát 
hiện tại xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) có nhóm đối 
tượng chuẩn bị hung khí, tụ tập đánh nhau. Khi thấy tổ 
tuần tra, nhóm đối tượng bỏ lại hung khí gồm phảng, chai 
xăng và 11 mô tô các loại. 

Đặc biệt trong các sự kiện đón Tết, mừng Xuân, CSCĐ 
đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với CA các đơn 
vị, địa phương triển khai đồng bộ các phương án, kế 
hoạch giám sát, chốt chặn và tuần tra tại các tuyến, địa 
bàn trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện, phòng ngừa 
và đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm pháp luật. 

Để cán bộ, chiến sĩ ở lại đơn vị ứng trực vẫn thưởng 
thức đầy đủ hương vị của ngày Tết, Phòng CSCĐ đã 
chuẩn bị hết sức chu đáo. Sau nhiều năm tạm dừng do 
dịch Covid-19, năm nay hoạt động truyền thống “Vui 
xuân chiến sĩ” đã tổ chức trở lại. Ngoài ra, đơn vị còn tổ 
chức giao lưu bóng đá. 

Trung tá Lê Văn Chiến, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ, 
Phòng CSCĐ, chia sẻ: “Hết Tết nhưng vẫn còn xuân, lực 
lượng CSCĐ chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, 
ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, góp phần đảm bảo ANTT 
cho người dân vui xuân”.                                        T.LONG
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Vốn FDI đăng ký mới  
trong tháng đầu năm 2023 tăng 48,5%

Tổng cục Thống kê công bố, tính từ 
đầu năm đến ngày 20.1, tổng vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào 
Việt Nam bao gồm cả vốn đăng ký cấp 
mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị 
góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư 
nước ngoài đạt 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% 
so với cùng kỳ năm trước.

Tuy tổng vốn FDI đăng ký vào Việt 
Nam trong tháng 1.2023 giảm gần 20% 
so với cùng kỳ năm 2022, nhưng có một 
điểm tích cực là Việt Nam đã cấp mới 
cho 153 dự án FDI mới, với tổng vốn 
đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về 
số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký 
so với cùng kỳ năm trước.

Trong số các dự án FDI được cấp 
mới, những dự án liên quan đến lĩnh 
vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ôtô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác có 
tỷ lệ vốn đăng ký lớn nhất, đạt 651,9 
triệu USD, chiếm 54,1% tổng vốn đăng 
ký cấp mới.

Tiếp theo là ngành công nghiệp chế 
biến, chế tạo đạt 351,2 triệu USD, chiếm 
29,1%; các ngành còn lại đạt 201,9 triệu 
USD, chiếm 16,8%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, 
trong tháng 1.2023, có 28 quốc gia và 

vùng lãnh thổ đã có dự án đầu tư được 
cấp phép mới tại Việt Nam; trong đó, 
Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 
767,6 triệu USD, chiếm 63,7% tổng vốn 
đăng ký cấp mới; Trung Quốc xếp thứ 2 
với 198,2 triệu USD, chiếm 16,4%.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt 
Nam ra nước ngoài trong tháng 1.2023 
có 3 dự án được cấp mới giấy chứng nhận 
đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam 

là 126,6 triệu USD, gấp 2,9 lần so với cùng 
kỳ năm trước; đồng thời, có 1 lượt dự 
án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh 
thêm 140,4 triệu USD. Trong tháng 1.2023, 
có 3 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu 
tư của Việt Nam; trong đó, Hàn Quốc là 
nước dẫn đầu với 125,1 triệu USD, chiếm 
98,7% tổng vốn đầu tư; Thái Lan 1,5 
triệu USD, chiếm 1,2%; Lào 140.400 USD,  
chiếm 0,1%.          (Theo TTXVN/Vietnam+)

Thu hút đầu tư FDI của Bắc Giang liên tục tăng.                                                                                                     Ảnh: TTXVN

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019, 
cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động được nghỉ 3 ngày dịp lễ giỗ Tổ 
Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), 
dịp 30.4 và 1.5.

Tuy nhiên, số ngày nghỉ được tăng 
lên thành 5 ngày liên tục do các ngày lễ 
và ngày nghỉ hằng tuần sát nhau.

Cụ thể, giỗ Tổ Hùng Vương vào 
ngày 29.4 dương lịch, ngay trước các 
ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Do ngày 29.4 là 
thứ Bảy (ngày nghỉ cuối tuần) nên người 
lao động được nghỉ bù vào tuần tiếp 
theo, tức là ngày 2.5. Trong khi đó, ngày 
30.4 trùng với ngày Chủ nhật nên người 
lao động được nghỉ bù tiếp ngày 3.5. 

Như vậy, năm 2023, người lao động 
được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 
và 1.5 trong 5 ngày liên tục, từ 29.4 đến 
hết ngày 3.5. 

Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động 
của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -  
xã hội. 

Cũng theo Bộ luật lao động năm 
2019, người lao động nếu làm thêm giờ, 
làm việc ban đêm vào ngày nghỉ lễ còn 
được hưởng ít nhất 300% lương, chưa 
bao gồm tiền lương làm việc ngày này.

(Theo Tuổi Trẻ)

Nghỉ lễ 5 ngày liên tục 
dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 
30.4 và 1.5

Dịp nghỉ lễ này trùng với cao điểm của du lịch nội 
địa, bắt đầu mùa du lịch hè nên người dân cần lưu ý 
xây dựng kế hoạch di chuyển, đi chơi, về quê từ sớm.

Những ngày đầu Xuân Quý Mão 
2023, hoạt động xuất, nhập khẩu tại 
các cửa khẩu diễn ra sôi động, thuận 
lợi. Hàng xuất của Việt Nam chủ yếu là 
nông sản, hoa quả.

Tại Lạng Sơn, do nhu cầu của DN 
hai nước, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 
này vẫn duy trì hoạt động thông quan 
từ mùng 3 tết Quý Mão.

Theo thống kê, trong những ngày 
nghỉ Tết vừa qua, trên 600 lượt xe xuất 
nhập khẩu đã được thông quan qua 
các cửa khẩu Lạng Sơn. Hàng hóa xuất 
khẩu chủ yếu là nông sản, hoa quả gồm: 
Thanh long, xoài, sầu riêng.

Ngày 28.1 (mùng 7 Tết), các cửa khẩu 
ở Lạng Sơn chính thức thông quan trở 
lại với Trung Quốc sau nghỉ Tết. Trong 
ngày đã có 259 xe xuất khẩu, trong đó có 
230 xe hoa quả, tổng số xe nhập khẩu là 
109 xe và số xe còn tồn là 138 xe.

Cục Hải quan Lạng Sơn đánh giá 
tình hình thông quan hàng hoá tại các 

Nông sản Việt xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc  
những ngày đầu Xuân

cửa khẩu Lạng Sơn những ngày đầu 
năm diễn ra thuận lợi, tuy vậy số lượng 
xe hàng xuất khẩu không tăng đột biến 
so với các thời điểm trước đó. Nguyên 
nhân là do phụ thuộc vào nhu cầu tiêu 
dùng tại nội địa Trung Quốc. 

Đối với các DN tham gia xuất 
khẩu nông sản vào thị trường Trung 
Quốc, Cục Hải quan Lạng Sơn khuyến 
nghị cần tiếp tục chú trọng bảo đảm 
vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát 

chặt chẽ chất lượng sản phẩm, truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm theo Lệnh 248 và 
249 của Hải quan Trung Quốc để việc 
thông quan diễn ra thuận lợi cũng như 
giữ uy tín thương hiệu nông sản Việt 
Nam tại thị trường nước bạn.

Với lợi thế có 12 cặp cửa khẩu trên 
địa bàn, tỉnh Lạng Sơn đóng vai trò 
quan trọng trong quan hệ thương mại  
Việt  - Trung. 

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, 
trong năm 2022, kim ngạch thương 
mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung 
Quốc đạt trên 162 tỷ USD. Trong đó, 
kim ngạch thương mại hai chiều qua 
Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng 
Sơn chiếm 10,12% trong tổng kim ngạch 
thương mại.

Năng lực thông quan tại các cửa 
khẩu trên địa bàn Lạng Sơn ảnh hưởng 
lớn đến khả năng tiêu thụ nông sản tại 
thị trường nội địa Việt Nam.

(Theo Lao Động)

Xe hàng nông sản thông quan qua cửa khẩu Tân 
Thanh những ngày đầu năm 2023. 

 Sáng 30.1, huyện Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái tổ chức lễ công bố quyết định 
và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc 
gia Đền Thác Bà, đồng thời khai mạc Lễ 
hội Đền Thác Bà Xuân Quý Mão 2023. Di 
tích Đền Thác Bà có từ lâu đời, gắn với 
nghi thức thờ Mẫu là công chúa Minh 
Đạt - con gái vua Hùng Vương đời thứ 18, 
người đã ngược dòng sông Chảy lên khai 
khẩn đất đai nối dài bờ cõi, dạy dân cày 
cấy, phát triển nghề chài lưới, trồng cây 
gây rừng cho miền sơn cước…  
                                                         (Theo VOV)

 Theo Trung tâm Điều độ Hệ 
thống điện Quốc gia (A0), trong kỳ 
nghỉ tết Quý Mão, công suất tiêu thụ 
điện cao nhất của toàn hệ thống điện 
quốc gia bình quân ngày chỉ ở mức 
khoảng 24.300 MW. Mức tiêu thụ điện 
trên cả nước giảm 30,3% so với ngày 
thường của tuần trước Tết, đồng thời 
cũng thấp hơn cùng kỳ dịp tết Nhâm 
Dần 2022 khoảng 9,2%.  
                                           (Theo Tiền Phong)

 Ngày 30.1, CA TP HCM đã hoàn 
tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang 
Viện KSND TP HCM đề nghị truy tố bị can 
Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ 
quận 3, Tổng giám đốc Công ty CP Đại 
Nam, Bình Dương) cùng 3 đồng phạm 
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ 
xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 
                                                       (Theo SGGP)

Ngày 30.1, thông tin từ Bộ GD&ĐT 
cho biết, theo kế hoạch dự kiến, kỳ thi 
tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ 
chức như mọi năm, vào khoảng đầu 
tháng 7. 

Bộ GD&ĐT chủ trương tổ chức kỳ 
thi tốt nghiệp THPT các năm 2023, 2024 
theo hướng giữ ổn định như năm 2022. 
Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chủ trì toàn bộ công tác 
tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại địa 
phương bảo đảm an toàn, nghiêm túc, 
chất lượng. Bộ tiếp tục tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin vào việc tổ 
chức kỳ thi này. 

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do 

Bộ GD&ĐT xây dựng, với dự kiến giữ 
ổn định như năm 2022. Nội dung đề thi 
nằm trong chương trình THPT, chủ yếu 
ở lớp 12. 

Về việc đăng ký dự thi, Bộ quy định, 
toàn bộ thí sinh đang học lớp 12 năm học 
2022 - 2023 sẽ đăng ký dự thi theo hình 
thức trực tuyến. Các đối tượng khác 
đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận 
tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại 
đơn vị đăng ký dự thi do sở GD&ĐT 
quy định.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang xin ý 
kiến các chuyên gia và dư luận xã hội 
về một số nội dung để sửa đổi, bổ sung 
quy chế thi tốt nghiệp THPT nhằm bảo 

Thi tốt nghiệp THPT 2023 dự kiến diễn ra đầu tháng 7

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Nội.

đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, 
tạo thuận lợi cho thí sinh.    (Theo HNM)
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THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Tôi tên: LƯƠNG THỊ QUÝ; Sinh ngày: 18.12.1963, CCCD số: 

052163012836, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính và Trật tự xã hội cấp 
ngày 30.8.2021.

Trong quá trình bảo quản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang 
tên: DNTN Bảo Toàn tôi đã làm thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất mang tên: DNTN Bảo Toàn. Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Dương Liễu 
Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Mã số thuế: 
4100747868 đã vào sổ số T0164 ngày 15.9.2009 do Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Định cấp cho tôi.

Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc số ĐT: 0395 133756, 
tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi có văn 
bản kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định; UBND huyện 
Phù Mỹ; UBND xã Mỹ Lợi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
T0164 ngày 15.9.2009 mà Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp 
cho Doanh nghiệp. 

Tôi cam kết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T0164 ngày 
15.9.2009 tôi không có thế chấp, tặng cho, chuyển nhượng cho bất cứ tổ 
chức, cá nhân nào. Nếu tôi có thể chấp, cầm cố, tặng, cho tổ chức, cá nhân 
nào thì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Nếu sau 7 ngày  ra 
thông báo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gốc trên không còn giá trị.

  
 

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 31.1.2023

  
 

     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 Agribank 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

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng 
yếu, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng 

yếu, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, 

có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật  
cấp 7 - 8. Biển động. Sóng cao 2 - 4 m. 

   (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

1. Trời lạnh có phải là thủ phạm gây đột quỵ?
Miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày rét buốt, 

nền nhiệt giảm sâu, vùng núi cao chỉ 1 - 2oC. Theo 
PGS.TS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột 
quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, trong các tháng thời tiết 
mùa Đông vừa qua, số lượng bệnh nhân nhập 
viện vào Trung tâm Đột quỵ tăng lên đáng kể, 
và số ca nặng cũng tăng cao. Nguy cơ bị đột quỵ 
tăng 80%, đặc biệt khi nhiệt độ xuống dưới 15oC 
và nhiệt độ giảm đột ngột.

Các chuyên gia cho rằng, nhiệt độ lạnh có thể 
làm mạch máu co lại, gây tăng huyết áp và nó 
cũng có thể làm máu cô đặc lại, có thể dẫn đến 
hình thành cục máu đông.

Trong mùa Đông lạnh, nhiều người trở nên lười 
vận động tập thể thao hơn, và đây cũng có thể là 
một yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Một lời giải thích nữa là  trời lạnh  mang lại 
nhiều căng thẳng stress cho cơ thể kết hợp những 
thói quen không lành mạnh như ăn và uống  
quá nhiều.

Một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên 
Tạp chí Đột quỵ và Bệnh mạch máu não đã kiểm 
tra gần 172 nghìn ca nhập viện do đột quỵ thiếu 
máu não cục bộ ở Hoa Kỳ và nhận thấy, đột quỵ 
gia tăng đáng kể khi thời tiết lạnh hơn và đặc biệt 
khi nhiệt độ có sự dao động lớn.

Nghiên cứu khác của Đức trên Tạp chí Dịch tễ 
học Châu Âu nhận thấy rằng khi nhiệt độ giảm 
2,9oC trong 24 giờ, đột quỵ não tăng 11% và đặc 
biệt, tỷ lệ này sẽ cao hơn đối với những người có 
sẵn nguy cơ đột quỵ như: Tăng huyết áp, đái tháo 

Cách phòng ngừa đột quỵ khi trời lạnh

đường, bệnh lý tim mạch,…
Thêm nữa, một nghiên cứu về khoảng 56.000 ca 

tử vong do đột quỵ não trong hơn 10 năm ở Sao 
Paolo, Brazil cho thấy, nhiệt độ giảm làm tăng số ca 
tử vong do đột quỵ não, đặc biệt là ở những người 
trên 65 tuổi.

2. Cách phòng tránh đột quỵ khi trời lạnh
Theo bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm - Trưởng 

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị, nhiệt độ 
giảm sâu ở các tỉnh miền Bắc nhiều ngày qua có 
thể làm nặng thêm các bệnh tiềm ẩn, đặc biệt ở 
người cao tuổi.

“Khi thời tiết quá lạnh có thể làm cho hệ thống 
mạch máu của cơ thể co lại, dẫn tới các cơn tăng 
huyết áp đột ngột khiến những người lớn tuổi 
hay những người có bệnh lý nền không thể thích 
nghi, gây xuất huyết não” - bác sĩ Khiêm giải thích.

3. Các bác sĩ khuyến cáo, với thời tiết lạnh 
cần chú ý:

- Thường xuyên theo dõi huyết áp khi thời tiết 
thay đổi. Và ngay khi cơ thể có những thay đổi 
nhẹ hoặc huyết áp tăng cao bất thường, ngay lập 
tức liên hệ với bác sĩ để có thể phải kê đơn và điều 
chỉnh thuốc cho bạn.

- Khám bác sĩ định kỳ để kiểm soát các bệnh lý 
nền thật tốt như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, 
bệnh lý tim mạch,…

- Tránh tiếp xúc đột ngột với thời tiết lạnh, đặc 
biệt khi trời lạnh dưới 15oC. Mặc quần áo ấm phù 
hợp khi đi ra ngoài: Đội mũ len, đeo găng tay, đi 
giầy, mặc quần áo ấm.

- Duy trì hoạt động thể chất thường xuyên 
theo ý kiến của bác sĩ. Giảm cân và duy trì cân 
nặng hợp lý.

- Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh: Không 
ăn mặn, hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol. 
Không uống rượu và ăn quá nhiều.

- Tránh căng thẳng, stress quá mức.
- Không hút thuốc lá, thuốc lào.

(Theosuckhoedoisong.vn)

Khi trời lạnh, số lượng bệnh nhân đột quỵ não gia tăng. Các chuyên gia nhấn mạnh, nguy cơ bị đột 
quỵ tăng 80%, đặc biệt khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C và nhiệt độ giảm đột ngột.

Chú ý các dấu hiệu để nhận biết sớm cơn đột quỵ.
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Bình Định

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

Tài sản thi hành án: 
1. Tài sản thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Việt Nam:
- Nhà trưng bày sản phẩm: Diện tích thế chấp 638,1 m2; Diện tích thực tế 

438,3 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 3).
- Nhà làm việc: Diện tích thế chấp 376,2 m2; Diện tích thực tế 267,4 m2 (vị trí 

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 28).
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 1.400 m2; Diện tích thực tế 1.427,3 m2  

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 5).
- Trạm biến áp 560 KVA, diện tích 30 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 35).
- Lò sấy HTR 90: 6 lò, diện tích 300,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 22).
- Nhà hệ thống hút bụi: 30 họng hút, diện tích 85,7 m2 (vị trí trên trích đo 

hiện trạng thửa đất là số 34).
- Kho thành phẩm 1: Diện tích 683,3 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 27).
- Kho thành phẩm 2: Diện tích 820,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 27).
- Nhà xưởng sản xuất: Diện tích 2.318,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 26).
- Nhà xưởng CD: Diện tích 787,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất 

là số 48).
- San nền, cống vượt đường: Nền bê tông, diện tích 4.567,2 m2; Cống vượt 

đường xây ngầm trong lòng đất.
- Tường rào, cổng ngõ: 242,9 m.
- Nhà kho số 2 KĐ: Diện tích thế chấp 1.200 m2; Diện tích thực tế 1.303 m2   

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 41).
- Cân ô tô điện tử: Kích thước 3 m  x  18 m, tải trọng 80 tấn, diện tích 54 m2 

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 32).
- Nhà dịch vụ cân: Kích thước 3 m  x  5 m; Bệ móng trạm cân, tải trọng 80 tấn, 

kích thước 3 m  x  18 m, diện tích thực tế 14 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 
thửa đất là số 31).

2. Tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 3.120 m2; Diện tích thực tế 3.106,80 m2 

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 30).
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 1.872 m2; Diện tích thực tế là 1.729,3 m2 

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 29).
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 1.260 m2; Diện tích thực tế 1.059,8 m2  

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 6).
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 1.200 m2; Diện tích thực tế 1.353,2 m2  

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 23).
- Nhà làm việc số 2: Diện tích 218,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 15).
- Hệ thống 8 hầm lò sấy gỗ, diện tích 463,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 43).
- Nhà xưởng: Diện tích thế chấp 3.150 m2; Diện tích thực tế 2.778,6 m2 (vị trí 

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 25).
- Nhà xưởng: Diện tích thế chấp 1.056 m2; Diện tích thực tế 817,6 m2 (vị trí 

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 24).
- Kho vật tư - Phòng kỹ thuật: Diện tích thế chấp 144 m2; Diện tích thực tế 

285,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 16 và số 17).
- Tường rào giáp Công ty Đức Nhân: 273,7 m.
- San lấp mặt bằng và đường nội bộ: Diện tích 4.149,5 m2.
- Nhà xưởng CD: Diện tích thế chấp 756 m2; Diện tích thực tế 863,2 m2 (vị trí 

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 20).
- Lò sấy hơi nước: Diện tích thế chấp 290 m2; Diện tích thực tế 484 m2 (vị trí 

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 42).
- Nhà căn tin: Diện tích thế chấp 360 m2; Diện tích thực tế 369,7 m2 (vị trí trên 

trích đo hiện trạng thửa đất là số 10).
- Nhà tập thể: Diện tích thế chấp 360 m2; Diện tích thực tế 545,6 m2 (vị trí trên 

trích đo hiện trạng thửa đất là số 11).
- Cống thoát nước Ф150: Bê tông.
- Nhà hút bụi: Diện tích thế chấp 71,25 m2; Diện tích thực tế 42,9 m2 (vị trí 

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 36).
- Lò sấy nhiệt: 12 lò, diện tích 220 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất 

là số 47).
- Trạm biến áp 400 KVA (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 35).
3. Tài sản không thế chấp:
- Bể nước: Diện tích 27,6 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 4).
- Bể lắng (khu cắt đá): Diện tích 101,9 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 7).
- Nhà sản xuất (khu cắt đá): Diện tích 126,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 8).

- Khu bếp ăn: Diện tích 122 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 9).
- Bể lắng (khu cắt đá): Diện tích 18,3 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 12).
- Nhà sản xuất (khu cắt đá): Diện tích 245,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 13).
- Nhà để xe: Diện tích 56,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 14).
- Bể nước: Diện tích 10,6 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 18).
- Nhà sản xuất (xưởng sắt): Diện tích 460,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 21).
- Nhà sản xuất (xưởng sắt): Diện tích 384,7 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 33).
- Nhà WC: 6 nhà vệ sinh (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 19, 40, 

45, 46, 49, 50).
- Hồ chứa nước: Diện tích 1.071,9 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất 

là số 44).
- Khu vực bồn hoa, cây cảnh: Diện tích 676,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 51).
- Trụ điện: 7 trụ.
Toàn bộ các hạng mục tài sản nêu trên được xây dựng gắn liền với khu đất 

thuộc tờ bản đồ số 50 và số 51; Địa điểm: Khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cụ thể như sau: 

* Tổng diện tích khu đất theo ranh giới được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất là 47.939,4 m2. Trong đó:

- Thửa đất số: 87; Tờ bản đồ số: 51; Diện tích: 21.808 m2; Mục đích sử dụng: 
Xưởng chế biến hàng nông - lâm sản; Thời hạn sử dụng: Ngày 5.7.2051; Nguồn 
gốc sử dụng đất: Đất Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hằng năm; Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất số V 521783, vào sổ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số T00322 QSDĐ/UBT2003, do UBND tỉnh Bình Định cấp 
ngày 7.2.2003. 

- Thửa đất số: 54; Tờ bản đồ số: 51; Diện tích: 3.840 m2; Mục đích sử dụng: Văn 
phòng và cơ sở sản xuất; Thời hạn sử dụng: Tháng 11.2033; Nguồn gốc sử dụng 
đất: Đất Nhà nước cho thuê, đơn vị trả tiền thuê đất hằng năm; Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số T 919355, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
số T00379 QSDĐ/UBT2003, do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 1.12.2003.

- Tờ bản đồ số: 50; Diện tích: 22.291,4 m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản 
xuất kinh doanh (mở rộng nhà máy sản xuất chế biến lâm sản); Thời hạn sử 
dụng đất: Đến ngày 5.7.2051; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất 
trả tiền thuê đất hằng năm; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 603063, vào sổ cấp giấy chứng nhận: 
CT00057, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 9.2.2010. 

* Tổng diện tích khu đất hiện trạng đang sử dụng là 61.864,1 m2 (bao gồm 
phần mở rộng ở phía Tây).

* Phần diện tích đất bị chồng lấn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 603063, vào sổ cấp 
giấy chứng nhận: CT 00057, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp 
ngày 9.2.2010 (khu đất phía Đông):

- Diện tích bị lấn: 567,8 m2 (phía DNTN Thanh Phong).
- Diện tích lấn: 22,7 m2 (phía DNTN Thanh Phong).
- Diện tích bị lấn: 68,6 m2 (phía DNTN Song Toàn).
* Phần diện tích đất bị lấn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  

V 521783, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00322 QSDĐ/
UBT2003, do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 7.2.2003: 16,7 m2 (khu đất phía Nam).

Giá khởi điểm của tài sản: 33.359.973.966 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
6.000.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
100.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu 

trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 3.2.2023 tại Trụ sở Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 1.2.2023 đến 17 giờ ngày 
3.2.2023, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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

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

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

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

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

  Chính phủ Australia chuẩn bị 
đề xuất tiêm mũi tăng cường thứ 5 
vắc xin phòng Covid-19 trong bối cảnh 
nước này vẫn ghi nhận hàng nghìn ca 
nhiễm mới mỗi ngày nhưng người dân 
ngày càng ít quan tâm tới việc tiêm các 
mũi nhắc lại.

  Trung tâm mạng lưới động đất 
Trung Quốc (CENC) cho biết trận động 
đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển 
khu vực phía Nam khu tự trị Duy Ngô Nhĩ 
Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc vào sáng 
30.1 theo giờ Bắc Kinh.

  Ngày 30.1, cảnh sát địa phương 
cho biết vụ nổ lớn xảy ra tại một 
đền thờ ở TP Peshawar, tỉnh Khyber 
Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc Pakistan đã 
khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 150 
người khác bị thương.

  Cảnh sát Nam Phi ngày 30.1 cho 
biết các đối tượng chưa rõ danh tính đã 
xả súng vào một nhóm người đang tổ 
chức tiệc sinh nhật tại thị trấn Gqeberha 
miền Nam nước này. Vụ việc xảy ra tối 
29.1, làm 8 người thiệt mạng và 3 người 
bị thương.

  Trong ngày 29.1, tại Nigeria xảy 
ra 2 vụ va chạm giữa xe tải và xe buýt 
khiến 19 người thiệt mạng và nhiều 
người bị thương.

  Khoảng 10 trẻ em đã thiệt mạng 
trong một vụ lật thuyền xảy ra ngày 29.1 
tại miền Tây Bắc Pakistan.

(Theo TTX VN)

Trung Quốc tuyên bố làn sóng 
dịch Covid-19 sắp kết thúc

Ngày 30.1, Trung tâm Kiểm soát và 
phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) 
khẳng định, làn sóng dịch bệnh Covid-19 
hiện nay ở nước này sắp kết thúc.

Theo báo cáo, số ca mắc Covid-19 
nặng và tử vong cũng có xu hướng giảm, 
trong khi không có dấu hiệu xuất hiện 
các ca bệnh mới đáng kể nào trong dịp 
tết Nguyên đán.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng 
(SCMP) đưa tin, CDC Trung Quốc ghi 
nhận 6.364 trường hợp tử vong từ ngày 
20 - 26.1, giảm một nửa số ca so với tuần 
trước đó.

Trong khi đó, cùng ngày, Chánh 
văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu 
Matsuno thông báo, nước này sẽ tiếp tục 
theo dõi diễn biến dịch bệnh Covid-19 
ở Trung Quốc và ứng phó linh hoạt với 
các biện pháp kiểm soát ở biên giới.

Phát biểu trên được đưa ra một ngày 
sau khi Bắc Kinh thông báo đã nối lại 
hoạt động cấp thị thực thông thường 
cho du khách Nhật Bản tới Trung Quốc.

Trung Quốc ngừng cấp thị thực cho 
công dân Nhật Bản đầu tháng 1.2023 
để đáp trả việc Tokyo siết chặt các quy 
định kiểm soát dịch Covid-19 ở biên 
giới cho du khách đến từ quốc gia láng 

giềng tỷ dân.
Liên quan tình hình dịch Covid-19 ở 

Nhật Bản, đa số cử tri nước này ủng hộ 
quyết định của chính phủ hạ cấp dịch 
Covid-19 xuống ngang bằng với dịch 

cúm mùa và các bệnh truyền nhiễm phổ 
biến khác - quyết định được coi là khá 
táo bạo trong bối cảnh quốc gia Đông 
Bắc Á vẫn đang phải đối phó với đợt 
bùng phát thứ 8.     (Theo baoquocte.vn)

CDC Trung Quốc cho hay, không có dấu hiệu xuất hiện các ca bệnh mới đáng kể nào trong dịp tết  
Nguyên đán.                                                                                                                                                                                                Nguồn: AFP

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO) đã cập nhật danh 
sách thuốc khuyến nghị các nước nên 
dự trữ, đề phòng trường hợp khẩn cấp 
về phóng xạ và hạt nhân.

Trong một tuyên bố, WHO cho biết, 
nhiều quốc gia vẫn thiếu “các yếu tố 
thiết yếu” để chuẩn bị sẵn sàng cho 
trường hợp khẩn cấp về phóng xạ.

Hướng dẫn cập nhật được đưa ra 
khi thế giới có nguy cơ leo thang hạt 
nhân cao hơn bất kỳ lúc nào kể từ Chiến 
tranh Lạnh.

Theo danh sách của WHO, một kho 
dự trữ bức xạ khẩn cấp điển hình nên 
bao gồm: Iode để giảm tiếp xúc tuyến 
giáp với phóng xạ; các chất chelat để loại 
bỏ các hạt nhân phóng xạ khỏi cơ thể; 
cytokine để giảm tổn thương tủy xương; 
thuốc điều trị nôn mửa, tiêu chảy và 
nhiễm trùng.

Ngoài các loại thuốc và hóa chất, 
WHO giải thích cách lưu trữ và quản 
lý, sử dụng thuốc điều trị trong trường 
hợp khẩn cấp.                    (Theo VTV.VN)

WHO cập nhật 
danh sách thuốc 
phòng thảm họa 
hạt nhân

Lò phản ứng hạt nhận tại Michigan, Mỹ.
 Ảnh: Detroit Free Press

Con gái của cựu Thủ tướng Thái Lan 
Thaksin Shinawatra, bà Paetongtarn 
Shinawatra, 36 tuổi, muốn nối nghiệp 
cha và tự tin đảng Pheu Thai của mình 
sẽ giành chiến thắng áp đảo.

Bloomberg ngày 30.1 dẫn lời 
Paetongtarn cho biết bà tự tin về chiến 
thắng áp đảo của đảng Pheu Thai bằng 
cách thực hiện các chính sách giúp giảm 
bớt gánh nặng đối với cử tri.

Người con gái 36 tuổi của ông 
Thaksin được nhiều người coi là ứng 
cử viên tiềm năng hàng đầu cho chức 
thủ tướng của đảng Pheu Thai, bên cạnh 
ông trùm bất động sản Srettha Thavisin. 

Paetongtarn cho biết bà “sẵn sàng trở 
thành 1 trong 3 ứng cử viên thủ tướng 
của đảng này”.

Bà Paetongtarn cho biết trong một 
cuộc phỏng vấn khi đang vận động 
tranh cử ở tỉnh Nong Khai, Đông Bắc 
Thái Lan ngày 29.1: “Hiện tại, cần có 
những chính sách tốt hơn và người dân 
cần có cuộc sống tốt hơn. Đảng của 
chúng tôi đã sẵn sàng và có khả năng 
giúp đỡ mọi người”.

Các cuộc thăm dò ý kiến   cho thấy 
Pheu Thai là đảng có nhiều khả năng 
giành được nhiều ghế nhất trong cuộc 
bầu cử tiếp theo.                  (Theo NLĐO)

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ thắng lớn

Bà Paetongtarn Shinawatra.                Ảnh: Instagram

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei 
Ryabkov ngày 30.1 cho rằng, quyết định 
của Mỹ và các nước khác trong NATO 
cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến 
bất cứ cuộc đàm phán nào giữa Nga và 
Ukraine đều “vô nghĩa”.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn 
RIA Novosti, ông Sergei Ryabkov cho 
biết: “Trong điều kiện hiện tại, khi Mỹ 
tuyên bố cung cấp xe tăng và các đồng 
minh của nước này đang tranh luận về 

việc bên nào sẽ cung cấp xe bọc thép, 
đặc biệt là xe bọc thép cũ cho Ukraine 
và cung cấp với số lượng bao nhiêu, 
thì việc đàm phán với Kiev là điều vô 
nghĩa”, ông Ryabkov nêu rõ, đồng thời 
cáo buộc Mỹ đang lợi dụng Ukraine làm 
bãi thử vũ khí cho họ.

“Chúng tôi sẵn sàng xem xét bất kỳ 
sáng kiến nghiêm túc nào để giải quyết 
cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng cho 
đến nay vẫn chưa có bên nào bày tỏ thiện 

chí một cách rõ ràng” ông nói thêm.
Tuần trước Đức cam kết sẽ chuyển 

giao 14 xe tăng Leopard cho Ukraine, 
đồng thời cho phép những quốc gia 
khác sở hữu xe tăng này, trong đó có 
Na Uy được quyền tái xuất khẩu. Ngoài 
Leopard, Ukraine dự kiến sẽ tiếp nhận 
nhiều thiết giáp hạng nặng khác, gồm 
31 xe tăng M1 Abrams của Mỹ và 14 xe 
tăng Challenger của Anh.

(Theo VOV.VN)

Nga nói đàm phán với Ukraine là “vô nghĩa”

Ngày 30.1, Đại sứ quán Mỹ tại Thổ 
Nhĩ Kỳ đã cảnh báo người Mỹ về nguy 
cơ xảy ra các vụ tấn công nhằm vào 
nhà thờ, giáo đường Do Thái, và các 
cơ quan ngoại giao ở Istanbul. Đây là 
thông báo thứ hai như vậy trong vòng 
bốn ngày, sau vụ đốt kinh Koran ở 
châu Âu.

Trong một cảnh báo an ninh cập 

nhật, Đại sứ quán Mỹ nhận định “các 
cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng của 
những kẻ khủng bố” có thể sắp xảy ra 
ở những khu vực người phương Tây 
thường lui tới, đặc biệt là các vùng ngoại 
ô Beyoglu, Galata, Taksim và Istiklal. 
Giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến 
hành điều tra vụ việc.

(Theo Vietnam+)

Mỹ tiếp tục cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

 Giáo đường Do Thái ở Thổ Nhĩ Kỳ.       Nguồn: Reuters


