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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI:

Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đang thực 
hiện ở năm thứ ba. Tuy có một số điểm mới tích cực 
nhưng cũng tồn tại nhiều hạn chế, bất cập.

Còn nhiều 
khó khăn, lúng túng

Sức mạnh của Đảng - sức mạnh 
từ nhân dân

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3.2.1930 - 3.2.2023):

Tuy Phước: Quyết tâm lập 
lại trật tự vỉa hè, lề đường

XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG MỚI, 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO NÔNG DÂN:

Bám sát định hướng, phù 
hợp điều kiện địa phương

Đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án 
giao thông trọng điểm phục vụ  
phát triển KT-XH

Đóng góp công sức, trí tuệ  
cho Bình Định phát triển

Ngày 31.1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt  
đại diện nhân sĩ trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín,  

kiều bào tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: ANH PHƯƠNG

V-LEAGUE 2023:

Cuộc đua khó lường
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 31.1, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh, đã đi kiểm tra 
tình hình thực hiện một số dự 
án giao thông trọng điểm của 
tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: 
Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
đã đi kiểm tra tình hình thực 
hiện Dự án đường ven biển 
tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - 
Diêm Vân. Đến thời điểm này, 
nhà thầu đã triển khai thi công 
đắp cát nền đường được 5,4 km, 
đắp đường công vụ dọc tuyến 
được 6,4 km. Thời gian qua, do 
thời tiết mưa nhiều, địa hình 
trũng thấp, thường xuyên ngập 
nước nên việc đắp đất đường 
công vụ để tiếp cận thi công rất 
khó khăn tại 9 vị trí xây dựng 
cầu trên tuyến, nên giá trị xây 
lắp thực hiện đến nay mới chỉ 
đạt 6,1%. 

Dự án này còn vướng một 
số nhà dân ở vị trí cuối tuyến 
tại phạm vi thi công cầu Diêm 
Vân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
chỉ đạo chủ đầu tư tăng cường 
phối hợp với các sở, ban, ngành 
hữu quan và chính quyền địa 
phương khẩn trương tháo gỡ 
các vướng mắc; tích cực vận 
động người dân đồng thuận 
chủ trương chung, di dời đến 
nơi tái định cư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
cũng đi kiểm tra tình hình thực 

(BĐ) - Thông tin từ Sở 
KH&ĐT, Hội nghị triển khai 
Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW 
ngày 3.11.2022 của Bộ Chính trị 
(viết tắt Nghị quyết số 26) về 
phát triển KT-XH và bảo đảm 
quốc phòng, an ninh vùng Bắc 
Trung B ộ và duyên hải Trung 
B ộ đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 và xúc tiến đầu 
tư vùng, do Văn phòng Chính 
phủ phối hợp với UBND tỉnh 
Bình Định tổ chức sẽ diễn ra 
ngày 5.2, tại Trung tâm Hội 
nghị tỉnh.

Dự kiến, Hội nghị do Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính chủ trì, dự Hội nghị có 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần 
Hồng Hà và hơn 700 đại biểu 
đại diện các bộ, ngành Trung 
ương, 13 tỉnh khu vực Bắc 
Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ 
cùng các tổ chức quốc tế, DN 
trong và ngoài nước.

Với chủ đề “Liên kết - Phát 
triển nhanh và bền vững - Đột 
phá từ biển”, sau phần công 
bố Nghị quyết của Chính phủ 

về Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết số 26, Hội nghị 
dành nhiều thời gian để các đại 
biểu phát biểu tham luận về các 
giải pháp thực hiện Nghị quyết 
số 26; Nghị quyết số 168/NQ-CP 
ngày 29.12.2022 của Chính 
phủ; giải pháp thúc đẩy “Liên 
kết - Phát triển nhanh và bền  
vững - Đột phá từ biển”. Lãnh 
đạo tỉnh cũng sẽ phát biểu tham 
luận về một số giải pháp nhằm 
triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 26 về phát triển KT-XH và 
bảo đảm quốc phòng, an ninh 
vùng Bắc Trung B ộ và duyên 
hải Trung B ộ đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 tại tỉnh 
Bình Định.

Trong khuôn khổ Hội nghị, 
UBND tỉnh còn phối hợp với 
các bộ, ngành Trung ương và 
các tỉnh xây dựng các gian 
hàng xúc tiến đầu tư kết hợp 
trưng bày nông sản đặc trưng 
của vùng Bắc Trung B ộ và 
duyên hải Trung B ộ; triển lãm 
hình ảnh tại Trung tâm Hội 
nghị tỉnh.                           

TIẾN SỸ

Đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án giao thông 
trọng điểm phục vụ phát triển KT-XH

hiện Dự án tuyến đường kết nối 
từ trung tâm TX An Nhơn đến 
đường ven biển phía Tây đầm 
Thị Nại. Đây là 1 trong những 
dự án giao thông trọng điểm 
của tỉnh, chủ đầu tư là Ban 
Quản lý Dự án giao thông tỉnh 
đang tập trung thực hiện với 
quyết tâm hoàn thành trong 
năm 2023. 

Tuyến đường có chiều dài 
gần 9,4 km, bề rộng nền đường 
22 m, phải xây dựng 3 cầu trên 
tuyến. Hiện nay, nhà thầu đang 
thi công đắp đất hoàn thiện nền 
đường K98 thông thường và thi 

công các công trình thoát nước; 
cầu sông Cạn đang thi công mố, 
trụ và đúc dầm; cầu Phước 
Quang cơ bản hoàn thiện, đang 
thi công bản mặt cầu; cầu Sông 
Côn đã thi công hoàn thành mố 
trụ cầu, đã lao được 1 nhịp. Giá 
trị xây lắp trên toàn tuyến đã 
thực hiện đến thời điểm này 
đạt 38,1%.

Sau khi kiểm tra thực tế, Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
đánh giá rất cao nỗ lực của chủ 
đầu tư và các đơn vị thi công; 
một số nhà thầu ngay sau Tết 
đã huy động lực lượng làm 

việc; tiến độ thi công nhanh 
hơn so với lần kiểm tra trước. 
Trước đây, có 2 vướng mắc rất 
lớn là giải phóng mặt bằng và 
mỏ vật liệu (cát, đất). Lãnh 
đạo tỉnh đã chỉ đạo tập trung 
giải quyết cơ bản xong vướng 
mắc liên quan đến các mỏ vật 
liệu. Đồng thời, rà soát, đẩy 
nhanh tiến độ giải phóng mặt 
bằng, đến nay đã đạt trên 90%, 
đảm bảo cho việc thi công các 
công trình. 

Nhiều nhà thầu cam kết đẩy 
nhanh tiến độ để về đích trước 
thời gian so với hợp đồng. Theo 

Bí thư Tỉnh ủy, với đà này, đến 
cuối năm 2023 sẽ hoàn thành 
tuyến đường kết nối từ trung 
tâm TX An Nhơn đến đường 
ven biển phía Tây đầm Thị 
Nại. Trong nhiệm kỳ này hoàn 
thành toàn bộ tuyến đường 
ven biển từ TP Quy Nhơn đến  
TX Hoài Nhơn, là 1 trong 
những địa phương đầu tiên 
của cả nước hoàn thành tuyến 
đường ven biển có nền đường  
20 - 22 m. Cùng với đó là tập 
trung giải phóng mặt bằng để 
các đơn vị thi công trung ương 
thi công đường cao tốc Bắc - 
Nam và các tuyến đường theo 
quy hoạch, để đến 2025 cơ bản 
hoàn thành các tuyến đường giao 
thông huyết mạch (đường ven 
biển, đường cao tốc, các tuyến 
đường ngang kết nối từ đường 
cao tốc đến đường ven biển). 

“Trên cơ sở đó, chúng ta 
sẽ quy hoạch không gian phát 
triển mới cho Bình Định, kể 
cả phát triển đô thị, thương 
mại - dịch vụ, công nghiệp... 
Khi chúng ta đã hoàn thành 
cơ bản kết cấu hạ tầng thì chắc 
chắn nhà đầu tư sẽ đến với 
Bình Định. Từ đó, góp phần để 
chúng ta thực hiện cho được 
mục tiêu, khát vọng đưa Bình 
Định phát triển trở thành tỉnh 
phát triển thuộc nhóm dẫn đầu 
khu vực miền Trung theo tinh 
thần Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra”, 
người đứng đầu Đảng bộ tỉnh 
nhấn mạnh.

NGUYỄN VĂN TRANG

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ trái qua) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải qua) tặng quà động viên 
các công nhân đang thi công cầu Phước Hòa thuộc Dự án đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Ảnh: N.V.T

(BĐ) - Ngày 31.1, UBND TX 
Hoài Nhơn phối hợp với Tỉnh 
đoàn tổ chức lễ đón nhận bằng 
xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh 
Dốc Cát (phường Hoài Hảo) và 
phát động phong trào Tết trồng 
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Dự lễ có các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 
Nguyễn Giờ - Trưởng Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy; đại tá Trần 
Thanh Hải - Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh và Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Di tích lịch sử Dốc Cát được 
UBND tỉnh công nhận là di 
tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết 
định số 171/QĐ-UBND ngày 
15.1.2022. Đây là một chứng 
tích ghi lại sự kiện lịch sử oai 
hùng trong sự nghiệp kháng 
chiến chống Mỹ của quân và 
dân TX Hoài Nhơn. Nơi đây 
đã chứng kiến sự hy sinh anh 
dũng của các chiến sĩ cách 
mạng trung kiên vì nền độc 
lập, tự do của dân tộc, sự thống 
nhất, toàn vẹn của đất nước, để 
lại tấm gương sáng ngời cho các 
thế hệ con cháu noi theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang đề nghị UBND TX Hoài 

Hội nghị triển khai Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết 
số 26 sẽ diễn ra ngày 5.2

Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử 
cấp tỉnh Dốc Cát

Nhơn, các cơ quan, ban, ngành 
và địa phương cần sớm có kế 
hoạch, giải pháp cụ thể từng 
bước tôn tạo, phát huy giá trị 
của di tích lịch sử Dốc Cát, xây 
dựng nơi đây trở thành địa 
điểm giáo dục truyền thống 
cách mạng; điểm về nguồn 
thu hút khách du lịch trong 
và ngoài nước đến tham quan, 
tìm hiểu. Ngoài ra, mỗi người 
dân, nhất là thế hệ trẻ cần có 
trách nhiệm, trân trọng và gìn 
giữ giá trị những di tích lịch sử 
trên quê hương mình.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát 
động phong trào Tết trồng cây 
đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp 
Xuân Quý Mão năm 2023.

Dịp này, các đồng chí lãnh 
đạo đã trao quà cho các nhân 
chứng lịch sử Dốc Cát và những 
gia đình cách mạng tiêu biểu; 
Tỉnh đoàn tặng 42 suất quà cho 
thanh niên phường Hoài Hảo 
chuẩn bị lên đường nhập ngũ 
năm 2023.

Sau buổi lễ, các đồng chí 
lãnh đạo và nhân dân, ĐVTN 
tổ chức trồng cây xanh tại di tích 
lịch sử Dốc Cát.   CHƯƠNG HIẾU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (phải) trao bằng xếp hạng di tích lịch sử 
cấp tỉnh Dốc Cát cho lãnh đạo TX Hoài Nhơn.                                                                           Ảnh: C.H
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Bình Định

Chủ trì buổi gặp mặt có các 
đồng chí: Lê Kim Toàn - Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đoàn 
Văn Phi - Phó Chủ tịch Thường 
trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn 
Thanh - Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị 
Phong Vũ - Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Nguồn nhân lực quan trọng
Năm 2022, mặc dù phải đối 

mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức do tác động tiêu cực của 
đại dịch Covid-19, biến đổi khí 
hậu và những diễn biến nhanh 
chóng, phức tạp của tình hình 
thế giới, song kết quả phát triển 
KT-XH của Bình Định rất phấn 
khởi. 19/19 chỉ tiêu chủ yếu về 
phát triển KT-XH đạt và vượt kế 
hoạch. Trong đó, tổng sản phẩm 
địa phương (GRDP) tăng 8,57%, 
cao nhất trong 10 năm trở lại đây. 

Trong kết quả chung này 
có sự chung sức, chung lòng 
của đội ngũ nhân sĩ trí thức, 
doanh nhân, chức sắc tôn giáo, 
người có uy tín, kiều bào. Phát 
biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Nguyễn Thị Phong Vũ khẳng 
định: “Đây là nguồn nhân lực 
rất quan trọng. Đội ngũ nhân 
sĩ trí thức, doanh nhân, chức 
sắc tôn giáo, người có uy tín và 
kiều bào của tỉnh đã phát huy 
năng lực, sở trường, trình độ 
chuyên môn cao trong nhiều 
lĩnh vực của đời sống xã hội, 
góp phần tích cực vào sự phát 
triển của tỉnh”. 

Trong đó, đội ngũ nhân sĩ 
trí thức là lực lượng nòng cốt, 
đi đầu trong lao động sáng 
tạo. Nhiều đề tài khoa học 
ứng dụng hiệu quả, tiêu biểu 
là: “Nghiên cứu hiệu quả tạo 
nhịp tim vĩnh viễn tại vị trí 
vách giữa thất phải tại BVĐK 

Đóng góp công sức, trí tuệ 
cho Bình Định phát triển

Ngày 31.1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp 
mặt đại diện nhân sĩ trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy 
tín, kiều bào tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023. 

”

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận, cảm ơn 
những đóng góp của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức 
sắc tôn giáo và kiều bào tỉnh ta trong sự nghiệp phát triển KT-XH 
của tỉnh nhà. 

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 
giai đoạn 2021 - 2025, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo 
đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 
Tôi mong đội ngũ nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, 
kiều bào và người uy tín tiêu biểu tiếp tục phát huy truyền thống 
đoàn kết, tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện hiệu quả các 
chương trình phát triển KT-XH của tỉnh, góp phần tăng cường, mở 
rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới mục tiêu xây dựng 
tỉnh Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của 
khu vực miền Trung”.  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy LÊ KIM TOÀN

tỉnh Bình Định”; “Nghiên cứu 
chiến lược truyền thông phát 
triển thương hiệu du lịch Bình 
Định đến năm 2025”… 

Đội ngũ doanh nhân là lực 
lượng năng động, sáng tạo, 
thích ứng với cơ chế thị trường 
và hội nhập kinh tế quốc tế, có 
vai trò quan trọng trong việc 
góp phần làm chuyển đổi nền 
kinh tế tỉnh nhà. Có thể kể đến 
dự án có quy mô lớn như Dự 
án Khu Công nghiệp, Đô thị 
và Dịch vụ Becamex VSIP Bình 
Định; ba tổ hợp lai các giống 
gà nội Minh Dư Bình Định 
giai đoạn 2000 - 2020 đạt Giải 
thưởng Hồ Chí Minh năm 2022, 
bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị kiêm Tổng 
giám đốc Tổng Công ty PISICO 
Bình Định - Công ty cổ phần - 
đạt danh hiệu Doanh nhân Việt 
Nam tiêu biểu năm 2022… 

Đồng bào các tôn giáo luôn 
phát huy truyền thống yêu 
nước, gắn bó, đồng hành cùng 
dân tộc. Trong năm 2022, các 
cơ sở tôn giáo đã vận động trên  
22 tỷ đồng tổ chức các hoạt 
động từ thiện; xây dựng và 
nhân rộng nhiều mô hình về 
bảo vệ môi trường và ứng phó 
với biến đổi khí hậu. Đồng bào 
các dân tộc thiểu số có tinh thần 
đoàn kết, giàu truyền thống cách 
mạng, tích cực thực hiện đường 
lối, chủ trương, tham gia phát 
triển kinh tế, vươn lên thoát 
nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa. 
Kiều bào Bình Định có những 
đóng góp thiết thực trên các lĩnh 
vực: Phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội, tuyên truyền, giới thiệu, 
quảng bá về quê hương và con 
người Bình Định…

Nhiều ý kiến tâm huyết
Bày tỏ sự vui mừng trước 

những đổi thay, phát triển của 
Bình Định trong những năm 
gần đây, các đại biểu nhân sĩ, 

trí thức, doanh nhân, chức sắc 
tôn giáo, kiều bào và người uy 
tín đã tham gia nhiều ý kiến 
tâm huyết với mong muốn 
được tiếp tục đóng góp vào sự 
phát triển chung của tỉnh. 

Thầy thuốc nhân dân, bác 
sĩ CKII Phạm Văn Phú, Trưởng 
khoa Ngoại tổng hợp (BVĐK 
tỉnh) đề xuất tỉnh quan tâm, 
tạo điều kiện cho bệnh viện 
đầu tư về công nghệ thông tin, 
đáp ứng yêu cầu chuyển đổi 
số trong khám chữa bệnh hiện 

nay; có cơ chế để bệnh viện có 
thể phát triển nhiều cấp độ dịch 
vụ điều trị, khám chữa bệnh 
nhằm phục vụ nhu cầu ngày 
càng cao của người bệnh. 

Đại diện cho những người 
con Bình Định xa quê, doanh 
nhân Tô Ngọc Ngời, Tổng Giám 
đốc Công ty CP Vinafor SaiGon, 
gửi gắm: “Để tỉnh tiếp tục phát 
triển, “cất cánh” nhanh hơn nữa, 
cần có sự cân bằng về nguồn 
lực đầu tư giữa các địa phương 
phía Bắc và phía Nam của tỉnh. 

Trong đó, cần quan tâm đầu tư 
về cơ sở hạ tầng để kết nối các 
địa phương, phát huy lợi thế của 
các địa phương phía Bắc tỉnh”. 

Thượng tọa Thích Đồng 
Thành, Phó trưởng ban Thường 
trực Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam tỉnh, đề xuất: 
Mong lãnh đạo tỉnh gặp gỡ 
lãnh đạo các tôn giáo nhiều 
hơn nữa để lắng nghe các khó 
khăn, cùng tháo gỡ vướng mắc 
để mỗi tôn giáo có thể phát 
huy tiềm lực của mình. Ngoài 
ra, nhiều cơ sở tôn giáo đã có 
lịch sử phát triển hơn 300 năm 
tại tỉnh nhưng chưa được công 
nhận là di tích lịch sử; mong các 
cấp, các ngành của tỉnh nghiên 
cứu, giúp đỡ để có thể công 
nhận và phát huy sự đóng góp 
của các cơ sở tôn giáo trong sự 
phát triển chung. 

Ông Đinh Biên, người uy 
tín tiêu biểu huyện Vĩnh Thạnh, 
khẳng định tại từng làng, thôn 
đồng bào dân tộc thiểu số, 
những người uy tín sẽ tiếp tục 
đồng hành cùng Đảng, chính 
quyền, Mặt trận tuyên truyền, 
vận động bà con nhân dân thực 
hiện tốt hơn nữa các chủ trương, 
chính sách, phong trào thi đua 
yêu nước.            NGUYỄN MUỘI

Phó Bí thư 
Thường trực 
Tỉnh ủy Lê 
Kim Toàn 
gặp gỡ, chúc 
mừng năm 
mới nhân 
sĩ, trí thức, 
doanh nhân, 
chức sắc tôn 
giáo, người 
có uy tín và 
kiều bào. 
Ảnh: N.M

(BĐ) - Ngày 31.1, tại làng K3, 
xã Vĩnh Sơn, UBND huyện Vĩnh 
Thạnh đã tổ chức lễ phát động 
Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 
Hồ Xuân Quý Mão năm 2023.

Ngay sau lễ phát động, các 
đại biểu và nhân dân, ĐVTN 
trong huyện đã tổ chức trồng 
cây xanh tại các khu dân cư, 
tuyến đường trên địa bàn xã 
Vĩnh Sơn.

Hưởng ứng lời kêu gọi 
“Tết trồng cây” của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và chủ trương 
cả nước cùng chung sức, đồng 
lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh 

giai đoạn 2021 - 2025, với thông 
điệp “Vì một Việt Nam xanh”, 
tính đến nay, toàn huyện đã 
trồng được khoảng 70.973 
cây/71,1 ha, từng bước cải thiện 
cảnh quan và ứng phó với biến 
đổi khí hậu.
l Sáng cùng ngày, tại khu 

dân cư chợ Hòa Sơn, xã Bình 
Tường, UBND huyện Tây Sơn 
phối hợp cùng Huyện đoàn 
cũng tổ chức lễ hưởng ứng 
Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 
Bác Hồ X uân Quý Mão 2023. 
Sau lễ phát động, các đồng chí 
lãnh đạo huyện cùng lực lượng 

ĐVTN đã tiến hành trồng hơn 
50 cây lát hoa tại khu dân cư 
chợ Hòa Sơn.

Thực hiện lời dạy của Bác 
Hồ về Tết trồng cây, trong 
những năm qua, các cấp, ngành 
và các địa phương trên địa bàn 
huyện đã tích cực hưởng ứng và 
thực hiện có hiệu quả phong trào 
trồng cây gây rừng. Hiện, Tây 
Sơn đang quản lý, bảo vệ hơn 
20.000 ha rừng tự nhiên, bình 
quân mỗi năm huyện trồng mới 
trên 700 ha rừng các loại và duy 
trì độ che phủ rừng đạt trên 54%. 

DUY ĐĂNG - ĐINH NGỌC

Giá vàng hạ vào ngày vía Thần Tài
(BĐ) - Từ sáng 31.1 (mùng 

10 tháng Giêng, được dân gian 
gọi là ngày vía Thần Tài), tại 
các tiệm vàng trong tỉnh, khách 
đã đến mua vàng khá đông. 
Theo ghi nhận, giá vàng trong 
ngày vía Thần Tài năm nay hạ, 
không theo quy luật tăng thông 
thường đã gây bất ngờ. Cụ thể, 
giá vàng miếng và vàng nhẫn, 
vàng trang sức giảm mạnh sau 
khi tăng liên tục hơn một tháng 
trước đó.

Đến 12 giờ, giá vàng thị 
trường trong tỉnh biến động 
từ 100 - 500 nghìn đồng/lượng 
so với ngày 30.1. Theo đó,  
giá vàng miếng 9999 tại DOJI 

(Tập đoàn vàng bạc đá quý 
DOJI) niêm yết ở mức 66,30 - 
67,30 triệu đồng/lượng (mua 
vào - bán ra); giảm 800 nghìn 
đồng/lượng ở bán ra. Giá 
vàng miếng 9999 tại PNJ niêm 
yết ở mức 66,30 - 67,50 triệu 
đồng/lượng (mua vào - bán 
ra). Các thương hiệu vàng lớn 
đều có chương trình khuyến 
mãi hái lộc may mắn, tặng 
thư pháp…

Năm nay, những sản phẩm 
được khách hàng quan tâm 
nhiều gồm vàng nhẫn, miếng 
vàng có hình mèo tượng trưng 
cho năm Quý Mão. 

HẢI YẾN

Phát động Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 
tại Vĩnh Thạnh, Tây Sơn
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Thời gian qua, tình trạng 
nhiều người dân lấn chiếm vỉa 
hè, lề đường tại một số tuyến 
đường trên địa bàn thị trấn 
Tuy Phước, Diêu Trì (huyện 
Tuy Phước) để buôn bán diễn 
ra phổ biến. Trong đó, nghiêm 
trọng nhất là các tuyến đường 
nằm gần chợ Bồ Đề (thị trấn Tuy 
Phước) và chợ Diêu Trì (thị trấn 
Diêu Trì). Không chỉ các tuyến 
đường thuộc khu vực đô thị, 
trên các tuyến đường như QL 19,  
QL 19C, tỉnh lộ 636 thuộc địa 
bàn các xã Phước Lộc, Phước 
Thành, Phước Quang cũng xảy 
ra tình trạng nhiều người buôn 
bán, họp chợ ven lề đường, gây 
mất ATGT. Điển hình như chợ tự 
phát tại khu vực Chợ Góc (ven 
QL 19, thuộc địa phận xã Phước 
Lộc); khu vực chợ Cây Sanh (ven  
QL 19C, thuộc địa phận xã Phước 
Thành); khu vực chợ Văn Quang 
(ven tỉnh lộ 636, thuộc địa phận 
xã Phước Quang).

Theo Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng huyện Tuy Phước, trước 

Thời gian qua, tại ngã tư giao nhau giữa đường từ UBND 
thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát (QL 19B) đi Khu Kinh tế 
Nhơn Hội với tuyến ĐT 639, các phương tiện và người tham 
gia giao thông với mật độ cao, thường xuyên xảy ra va chạm 
giao thông, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm 
tra, xử lý.

Ông Nguyễn Văn Tài, ở gần khu vực ngã tư này, cho biết: 
Hằng ngày, vào đầu giờ đi làm buổi sáng, tan tầm buổi chiều, 
tại khu vực ngã tư, lượng người và phương tiện tham gia 
giao thông tăng cao, nhất là lúc học sinh tan trường. Ngoài 
ra, tại đây nhiều xe chở đất cát thường dừng, đỗ bên đường 
làm che khuất tầm nhìn, va chạm giao thông thường xuyên 
xảy ra. Cách đây vài ngày, một chiếc xe máy chạy từ hướng 
UBND thị trấn xuống Khu Kinh tế Nhơn Hội đã va chạm với 
chiếc xe máy khác lưu thông trên tuyến ĐT 639, khiến cả hai 
người bị thương, xe hư hỏng nặng.

Theo phản ánh của người dân, hằng 
ngày, hàng chục hộ dân sinh sống quanh 
khu chợ An Thạnh (phường Nhơn Phú, TP 
Quy Nhơn) phải hứng chịu mùi hôi thối 
bốc lên từ rác thải tập kết trong khu vực 
chợ. Đáng chú ý, chuột từ bãi rác chạy vào 
khu dân cư, nước thải từ bãi rác ứ đọng 
sinh ra ruồi, muỗi bay vào nhà dân. Sau 
khi xe tải đến thu gom rác, người dân phải 
dùng vòi nước phun rửa, vệ sinh để khử 
mùi tanh nồng của xác hải sản, máu động 
vật đọng lại trên mặt đường. 

Theo ghi nhận của phóng viên, khu 
vực lưu chứa rác tại chợ An Thạnh có 
diện tích khoảng 40 m2 nằm lộ thiên và 
rất gần khu dân cư; không những gây ô 
nhiễm môi trường, mà còn làm mất mỹ 
quan đô thị. 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn (ở khu 
phố 5, phường Nhơn Phú) cho biết, chợ 
An Thạnh thiết kế xây dựng các hạng 
mục chưa hợp lý, bãi chứa rác lại đặt 
gần khu dân cư, không được xây dựng 

Tuy Phước: Quyết tâm lập lại 
trật tự vỉa hè, lề đường

UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban chức năng của huyện  
Tuy Phước đã và đang tăng cường quản lý, lập lại trật tự vỉa hè, 
lòng, lề đường trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo trật tự, mỹ 
quan đô thị.

thực trạng này, Phòng tham 
mưu UBND huyện Tuy Phước 
giao UBND các xã, thị trấn tăng 
cường quản lý vỉa hè; quyết liệt 
kiểm tra, xử lý các trường hợp 
chiếm dụng vỉa hè buôn bán và 
họp chợ tự phát ở ven đường. 
Đến nay, các địa phương đã và 
đang thực hiện các biện pháp 
đồng bộ, kiên quyết để xử lý tình 
trạng này. 

Ông Nguyễn Viết Thảo, Chủ 
tịch UBND thị trấn Tuy Phước, 
cho biết: Địa phương thường 
xuyên ra quân kiểm tra, nhắc nhở, 
xử lý các trường hợp có hành vi 
lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời, mời 
các trường hợp vi phạm làm việc 
để tuyên truyền, vận động tự giác 
tháo dỡ; hộ nào không chấp hành 
thì kiên quyết cưỡng chế. Đến 
nay, UBND thị trấn Tuy Phước 
đã làm việc, xử lý 154 trường hợp 
vi phạm hành lang vỉa hè thuộc 
khu vực xung quanh chợ Bồ Đề; 
đường Nguyễn Nhạc, Xuân Diệu, 
tuyến tỉnh lộ 640 đoạn qua trung 
tâm thị trấn...

Còn theo ông Nguyễn Thành 
Đạt, Chủ tịch UBND xã Phước 
Thành, xã đã và đang tổ chức 
sắp xếp hợp lý với nhu cầu mua 
bán của người dân tại chợ Cây 
Sanh. Đồng thời, tăng cường 
tuyên truyền, nhắc nhở để di 
chuyển các tiểu thương vào bên 
trong chợ; chấm dứt tình trạng 
bán hàng, đỗ xe chiếm dụng 
lề đường và hành lang ATGT 
đường bộ.

Trong khi đó, ông Thái Văn 
Thuận, Chủ tịch UBND xã Phước 
Lộc, cho hay: “UBND xã đã họp 
bàn kế hoạch xử lý tình trạng 
họp chợ tự phát tại khu vực Chợ 
Góc. Địa điểm buôn bán này dù 
không nằm trong quy hoạch chợ, 
nhưng đã hình thành nhiều năm 
nay nên việc ra quân xử lý phải 
triển khai chặt chẽ, đúng quy 
định pháp luật”.

Theo ông Nguyễn Ngọc 
Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Tuy Phước, thời gian tới, các xã, 
thị trấn phải thường xuyên tuyên 
truyền, yêu cầu người dân không 
lấn chiếm vỉa hè, lề đường họp 
chợ, bán cây cảnh, các loại hàng 
hóa. Tăng cường kiểm tra, xử lý, 
xóa bỏ dứt điểm các chợ tự phát 
ven đường và hành lang ATGT 
đường bộ.                       VĂN LỰC

Nguy cơ mất ATGT 
tại ngã tư

Còn bà Nguyễn Thị Kim Liên (ở khu phố Phú Hậu, thị 
trấn Cát Tiến), cho biết thêm: “Hằng ngày, chứng kiến cảnh 
học sinh đi xe đạp phải băng qua đường để tới trường và về 
nhà khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Do không có đèn 
tín hiệu giao thông tại nút giao nói trên nên các phương tiện 
lưu thông khá tự do, dẫn đến nguy cơ mất ATGT là rất cao”. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND thị 
trấn Cát Tiến, tại khu vực nói trên có rất nhiều phương tiện 
tham gia giao thông, nhất là các xe tải có trọng tải lớn vận 
chuyển đất cát xây dựng một số công trình và xe của khách 
đến các điểm du lịch trên địa bàn. Các xe này chạy khá nhanh, 
trong khi đó trên tuyến ĐT 639 lại có trường tiểu học nằm sát 
đường, rất nguy hiểm mỗi khi học sinh tan trường. Để đảm 
bảo ATGT, UBND thị trấn đã có văn bản đề nghị các cơ quan 
chức năng sớm khảo sát, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 
khu vực ngã tư này; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phản hồi. 

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban ATGT 
tỉnh, cho biết: Đây là tuyến đường có mật độ giao thông tương 
đối cao vào các ngày lễ và mùa du lịch, nhưng chưa phải là 
điểm đen về TNGT. Nhận phản ánh của người dân, sắp tới 
Ban ATGT tỉnh sẽ phối hợp với Sở GTVT, UBND huyện Phù 
Cát, Phòng CSGT (CA tỉnh) và các đơn vị liên quan khảo sát, 
đề xuất giải pháp xử lý nhằm đảm bảo ATGT.         VĂN LƯU

Khu vực ngã tư thường xuyên xảy ra va chạm giao thông, nguy cơ mất ATGT. 
Ảnh: VĂN LƯU  

Điểm tập kết rác chợ An Thạnh gây ô nhiễm môi trường

tường rào che chắn, rác tập kết tại chợ 
chủ yếu là chất thải của các mặt hàng 
thực phẩm tươi sống. Khi xe tải thu 
gom rác gặp sự cố, rác thải tồn đọng  
1 - 2 ngày, mùi hôi càng nồng nặc, khiến 
người dân xung quanh rất khó chịu. 

“Gần đây, không hiểu lý do gì, xe rác 
không đến thu gom, rác chất thành đống 

cao, Ban quản lý chợ 
tổ chức đốt rác, khói 
bay mịt mù, tỏa mùi 
hôi rất khó chịu”, ông 
Tuấn cho biết thêm.

Trao đổi với chúng 
tôi, bà Võ Thị Thu 
Thủy, Trưởng Ban 
quản lý chợ An Thạnh 
cho biết, chợ này được 
đầu tư xây dựng cách 
đây hơn 15 năm, bãi 
rác chưa được xây 
dựng tường rào cổng 
ngõ nên cả tiểu thương 

trong chợ và người dân xung quanh khu 
vực chợ “vô tư” vứt rác xuống đất gây ô 
nhiễm. Mặt khác, Công ty CP Môi trường 
Bình Định không thu gom rác hằng ngày 
cũng là nguyên nhân ứ đọng rác, bốc mùi 
hôi thối mà người dân phản ánh.

“Sắp đến, chúng tôi sẽ kiến nghị 
UBND phường đầu tư xây dựng tường 

rào khu vực bãi rác và trang bị thùng 
rác có nắp đậy. Nếu được phường chấp 
thuận thì bãi rác này mới đảm bảo vệ 
sinh môi trường”, bà Thủy cho hay.

Theo ông Nguyễn Đình Đàm, Phó Chủ 
tịch UBND phường Nhơn Phú, sau khi 
có phản ánh từ phóng viên, sáng 31.1, 
UBND phường đã làm việc với Ban 
quản lý chợ và mời đại diện Công ty 
CP Môi trường Bình Định để có hướng 
giải quyết. Trước mắt, yêu cầu Ban quản 
lý chợ phải trang bị thùng rác để tiểu 
thương trong quá trình thu gom rác 
phải bỏ vào thùng, không vứt bừa bãi, 
thường xuyên tổ chức quét dọn. Đối với 
Công ty CP Môi trường Bình Định, phải 
tổ chức thu gom rác theo hợp đồng đã 
thỏa thuận, không được để nước chảy 
trên mặt đường.                      MINH TUẤN

Bãi rác chợ An Thạnh nằm lộ thiên, gần khu dân cư.                            Ảnh: M.T

Tuyến tỉnh lộ 
640 qua trung 

tâm thị trấn 
Tuy Phước đã 

được lập lại 
trật tự, đảm 

bảo mỹ quan.                                                                                                                                     
Ảnh: V.L
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Bình Định

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI:

Còn nhiều khó khăn, lúng túng
Chương trình giáo dục phổ 
thông mới 2018 đang thực 
hiện ở năm thứ ba. Tuy có 
một số điểm mới tích cực 
nhưng cũng tồn tại nhiều 
hạn chế, bất cập.

Vẫn khó khăn, lúng túng 
môn học mới

Là giáo viên Lịch sử kỳ 
cựu và đã được bồi dưỡng dạy 
liên môn Lịch sử - Địa lý theo 
chương trình giáo dục phổ 
thông (GDPT) 2018 ở lớp 6, lớp 
7, nhưng cô Võ Phan Thị Kim 
Nhung, Tổ phó Tổ Khoa học xã 
hội (Trường THCS Võ Xán, Tây 
Sơn) vẫn phải thốt lên: Chúng 
tôi phải học bài, làm bài như 
học sinh để có thể lên lớp giảng 
bài cho học sinh. Việc giảng dạy 
môn Lịch sử - Địa lý có nhiều 
khó khăn, đòi hỏi giáo viên phải 
nghiên cứu chuyên sâu. Đề nghị 
Sở GD&ĐT tiếp tục các đợt bồi 
dưỡng, tập huấn cho giáo viên 
mới dạy môn tích hợp.

Chuyện của cô giáo Nhung 
không phải cá biệt khi bậc 
THCS hiện có hai môn học tích 
hợp là Khoa học tự nhiên, Lịch 
sử - Địa lý. Thầy Nguyễn Văn 
Toàn, dạy môn Địa lý, Trường 
Phổ thông dân tộc nội trú THCS 
& THPT Vân Canh (Vân Canh) 
lo lắng: Các lớp 6, 7, kiến thức 
ở mức cơ bản, nhưng sau này 

Các trường THCS vẫn khó khăn với môn học tích hợp.                                                                                                                                                     Ảnh: M.H

Giáo viên phát huy hơn nữa tự học, tự phát triển 
Sở GD&ĐT đã phối hợp với Trường ĐH Quy 

Nhơn hoàn thành bồi dưỡng cho 204 giáo viên 
môn Tin học và Công nghệ (tiểu học), 901 giáo 
viên môn Khoa học tự nhiên và 512 giáo viên môn 
Lịch sử - Địa lý (THCS) để đáp ứng giảng dạy các 
môn mới. Sở GD&ĐT rất chia sẻ với các trường và 
giáo viên, nhưng cũng đòi hỏi nhà trường phát 
huy hơn tính chủ động; giáo viên phát huy hơn 
nữa tinh thần tự học, tự phát triển để đáp ứng 
yêu cầu đổi mới. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT LÊ THỊ ĐIỂN

Cần sự hỗ trợ của tổ chuyên môn
Khi giáo viên được đào tạo đơn môn được 

bồi dưỡng để dạy liên môn thì cần sự hỗ trợ của 
các thành viên trong tổ chuyên môn bằng cách 
sinh hoạt chuyên môn, xây dựng bài học để đảm 
nhận tương đối “tròn vai”. Đây là thời điểm cần 
sự đoàn kết, chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ giải 
quyết những khó khăn đặt ra trong quá trình triển 
khai chương trình GDPT mới. 

Ông VƯƠNG TRƯỜNG QUÂN,  
Trưởng Phòng Giáo dục trung học (Sở GD&ĐT)

tiếp tục chương trình GDPT 
mới ở lớp 8, 9 thì các môn học 
này không còn ở mức cơ bản. 
Điều này sẽ khó cho giáo viên.

Trường Phổ thông dân tộc 
nội trú THCS & THPT Vân 
Canh có 6 giáo viên dạy môn 
Khoa học tự nhiên và 4 giáo 
viên dạy môn Lịch sử - Địa 
lý đều đã được bồi dưỡng 
nhưng ông Trương Xuân Tú, 
Hiệu trưởng nhà trường vẫn 
trăn trở: Giáo viên đa phần chỉ 
được đào tạo dạy đơn môn, dù 
được bồi dưỡng dạy tích hợp 
nhưng do thời gian bồi dưỡng 
không nhiều, vừa học vừa tiếp 

tục nghiên cứu nên đi vào 
giảng dạy còn lúng túng. Thêm 
nữa, đầu vào của học sinh nhà 
trường thấp, 50% học sinh 
dân tộc thiểu số. Do đó, chất 
lượng môn học tích hợp cũng bị  
ảnh hưởng.

Cùng nỗi lo này, ông Châu 
Minh Hưng, Phó trưởng Phòng 
GD&ĐT huyện Tây Sơn, thẳng 
thắn nói: Toàn bộ giáo viên dạy 
các môn tích hợp của huyện 
đều đã được bồi dưỡng và được 
cấp chứng chỉ. Về pháp lý phân 
công giáo viên thì phải dạy 
nhưng chất lượng còn nhiều 
vấn đề, sang năm lớp 8, lớp 9 

lại càng khó hơn.
Trong khi đó, với các môn 

học mới như giáo dục địa 
phương, trải nghiệm - hướng 
nghiệp, không có giáo viên 
chuyên trách. Ông Huỳnh 
Văn Hải, Hiệu trưởng Trường 
THCS Trần Bá (Tuy Phước), 
thừa nhận, với hoạt động giáo 
dục địa phương, nhà trường 
cũng phân công giáo viên phụ 
trách giảng dạy đúng kiến thức 
như sách mà thôi, chứ để cho 
hay thì không thể!

Tỉnh Bình Định là một trong 
số ít tỉnh, thành sớm hoàn 
tất bồi dưỡng giáo viên dạy 
chương trình mới. Tuy nhiên, 
nhiều ý kiến cho rằng việc đào 
tạo gấp rút 20 - 36 tín chỉ trong 
thời gian 3 - 4 tháng để dạy tích 
hợp, hình thức chủ yếu là trực 
tuyến do dính dịch Covid-19 
vừa qua, cũng chỉ như “cưỡi 
ngựa xem hoa”. 

Chọn nhóm môn đã khó, 
chuyển môn cũng không dễ

Năm học 2022 - 2023, 
Chương trình GDPT 2018 triển 
khai ở bậc THPT. Hầu hết các 
trường không có giáo viên 

cho các môn học mới như Âm 
nhạc, Mỹ thuật. Bên cạnh đó, 
các trường còn đau đầu với 
chọn nhóm môn học, chuyển 
môn học, chuyển trường của 
học sinh.

Một hiệu trưởng trường 
THPT cho hay, việc lựa chọn 
môn học của học sinh gây 
khó khăn, bất cập cho trường 
trong việc sắp xếp lớp học, 
phân công giảng dạy cho 
giáo viên, dẫn đến tình trạng 
có môn học thừa giáo viên 
nhưng lại có môn thiếu giáo 
viên. Vị hiệu trưởng này dẫn 
chứng ngay tại trường có 6 
lớp 10 thì hết 5 lớp học sinh 
chọn nhóm môn Khoa học xã 
hội, chỉ 1 lớp chọn nhóm môn 
Khoa học tự nhiên. Bởi vậy, 
Ban giám hiệu trường phải 
tính toán hết cỡ, co kéo thời 
khóa biểu thay đổi liên tục để 
đảm bảo giáo viên không bị 
thừa - thiếu tiết dạy.

Mới đây, khi làm việc với 
đoàn giám sát của ĐBQH tỉnh 
Bình Định thực hiện Nghị 
quyết 88/2014/QH13 và Nghị 
quyết 51/2017/QH14 của Quốc 
hội về đổi mới chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông, ông Huỳnh Lê Minh, 
Hiệu trưởng Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn, TP Quy 
Nhơn, cho rằng về mức độ phù 
hợp của chương trình với điều 
kiện cụ thể của nhà trường thì 
đối với lớp 10 năm học này 
là vừa đủ, nhưng những năm 
học tiếp theo khó khăn trong 
việc sắp xếp, bố trí giáo viên 
giảng dạy ở các nhóm môn 
học sinh lựa chọn. 

Trong khi đó, đề cập đến 
tình huống học sinh chọn 
nhóm môn học cần điều chỉnh 
môn, hoặc cần chuyển trường, 
ông Nguyễn Hữu Lộc, Hiệu 
trưởng Trường THPT Số 1 An 
Nhơn (TX An Nhơn) nói ngắn 
gọn -  Đó là chuyện… không  
đơn giản!

MAI HOÀNG

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài gần 2 tuần, 
học sinh của tỉnh trở lại trường học từ 
ngày 30.1 (mùng 9 tháng Giêng). Việc 
duy trì nề nếp học tập cũng được các 
trường quan tâm, hạn chế tình trạng học 
sinh bỏ học, nhất là ở vùng cao.

Sáng 30.1, Trường Phổ thông dân tộc 
bán trú Canh Liên (xã Canh Liên, Vân 
Canh) - nơi có 100% học sinh là người 
dân tộc thiểu số, tập trung toàn trường, 
gặp mặt học sinh, ổn định việc ăn, ở bán 
trú cho các em và bước vào ngày học 
đầu tiên. Việc duy trì ổn định nề nếp 
học tập trước và sau Tết là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng được Ban 
giám hiệu trường chú trọng. Theo Hiệu 
trưởng nhà trường Lương Văn Tuấn, 
149/150 học sinh đã đến trường học đầy 
đủ, 1 học sinh xin phép ốm. Trước Tết, 
nhà trường đã họp học sinh, thông báo 
cho học sinh và phụ huynh các em biết 
ngày giờ đến trường. “Riêng số học sinh 
có nguy cơ bỏ học, chúng tôi phân công 

Trường học vùng cao đón học trò trở lại lớp

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Canh Liên (huyện Vân Canh) 
đến trường học sau kỳ nghỉ Tết.                                                 Ảnh: THANH LƯƠNG

giáo viên chủ nhiệm liên hệ trực tiếp, 
đến nhà vận động các em ra lớp”, ông 
Tuấn nói.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán 
trú An Lão (huyện An Lão) - phần 
lớn học sinh là người dân tộc thiểu 
số, đến ngày 31.1 có 542/549 học sinh 
đến trường, 7 học sinh xin vắng với 

lý do ở nhà cúng năm 
mới. Hiệu trưởng nhà 
trường Hồ Văn Tự cho 
hay: Trường hợp học 
sinh vắng học không 
lý do đến ngày thứ ba 
thì giáo viên chủ nhiệm 
đến nhà tìm hiểu, vận 
động ngay. Nếu không 
kết quả thì nhanh 
chóng báo về Ban giám 
hiệu nhà trường để 
thành lập đoàn và đến 
nhà học sinh ngay, tìm 
hiểu nguyên nhân để 

có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Trường 
hợp khó nữa thì chúng tôi phối hợp với 
chính quyền địa phương để cùng nhau 
vận động đưa học sinh trở lại trường. 

Ở Trường Tiểu học Canh Liên (huyện 
Vân Canh), hiện học sinh toàn trường 
đã ổn định việc học. Theo Hiệu trưởng 
Trần Văn Tho, dù trường nằm ở vùng 

khó khăn nhưng trong vài năm trở lại 
đây việc tuyên truyền học sinh đi học 
của nhà trường đã thuận lợi hơn. Bên 
cạnh đó, nhà trường liên lạc với phụ 
huynh, nhắc nhở những việc cần thực 
hiện khi học sinh đi học trở lại. Sau khi 
ổn định trường lớp, nhà trường cũng 
nhanh chóng ổn định việc dạy học.

Ông Phạm Minh Chấn, Trưởng 
Phòng GD&ĐT huyện Vân Canh cho 
hay, các trường trên địa bàn huyện đi 
vào dạy và học bình thường từ ngày 
30.1. Để sớm ổn định việc dạy học, trước 
Tết, Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT huyện 
đã có văn bản để các nhà trường có giải 
pháp ngăn chặn không để học sinh bỏ 
học sau Tết. Đồng thời, tăng cường huy 
động học sinh đến trường, duy trì tỷ lệ 
chuyên cần của học sinh. Các nhà trường 
cũng rà soát học sinh vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số có nguy cơ bỏ học, 
phân loại để có biện pháp phù hợp với  
từng em.                               HOÀNG ANH
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V-LEAGUE 2023:

Cuộc đua khó lường
V-League 2022 kết thúc 

khá muộn, các CLB không 
có nhiều thời gian chuẩn bị 
cho mùa giải mới, nhưng thị 
trường chuyển nhượng hết 
sức sôi động. Trong đó, đáng 
chú ý là CLB Thép Xanh Nam 
Định - đội bóng thường vật 
lộn để tránh rớt hạng ở các 
mùa giải trước - lại là đội 
mạnh tay nhất, khi đưa về 
sân Thiên Trường hàng loạt 
cầu thủ mới như: Văn Khánh 
(Sông Lam Nghệ An), Khắc 
Ngọc, Nguyên Mạnh, Pedro 
Paulo (Viettel), Hữu Tuấn 
(Hoàng Anh Gia Lai), Đức 
Huy (Hà Nội), Hoàng Thịnh 
(TP Hồ Chí Minh) Hendrio 
(Topenland Bình Định). CLB 
Becamex Bình Dương năm nay 
cũng gây chú ý với 2 bản hợp 
đồng chất lượng, trong đó, tân 
binh Rimario - “Vua phá lưới” 
V-League 2022 - sẽ kết hợp với 
Tiến Linh trở thành cặp tiền 
đạo đáng sợ nhất. CLB Đông 
Á Thanh Hóa cũng đầu tư 
lớn cho các suất ngoại binh, 
khi chiêu mộ bộ đôi tiền đạo 
Bruno Cunha và Conrado.

Trái ngược với sự sôi 
động của những đội bóng 
láng giềng, CLB Hải Phòng - 
á quân V-League 2022 - tỏ ra 
lặng lẽ, và như HLV Chu Đình 
Nghiêm thừa nhận, đội bóng 
Thành phố Hoa phượng đỏ 
chỉ tranh trụ hạng ở mùa này. 
Trong khi đó, CLB Hoàng Anh 
Gia Lai cũng có nhiều thay 
đổi, với sự ra đi của nhiều cái 
tên gắn bó lâu dài với họ như: 
Công Phượng, Xuân Trường, 

Với sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ, CLB Topenland Bình Định không được đánh giá cao như mùa giải 2022.       Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Văn Thanh, Hồng Duy. Nhưng 
đáng chú ý nhất là những 
xung đột liên quan đến nhà tài 
trợ của đội bóng phố Núi với 
ban tổ chức giải. Trong công 
văn gửi VPF ngày 30.1, đại 
diện CLB Hoàng Anh Gia Lai 
để ngỏ khả năng không tham 
gia giải vì không đảm bảo tài 
chính, nếu họ không đạt được 
thỏa thuận với nhà tài trợ.

Một trong những CLB có 
nhiều thay đổi về lực lượng 
nhất chính là Topenland Bình 
Định, khi đơn vị chủ quản 
chấm dứt hợp đồng với hàng 
loạt cầu thủ đã cùng đội bóng 
này giành HCĐ V-League và 
HCB Cúp Quốc gia mùa giải 

trước. Trong đó, có những cái 
tên đáng chú ý như: Hendrio, 
Hồ Tấn Tài, Dương Thanh 
Hào, Nguyễn Xuân Nam, Vũ 
Hữu Quý… Cùng với việc 
đưa về sân Quy Nhơn một 
số gương mặt mới, ban huấn 
luyện đội bóng đất Võ đã 
đôn nhiều cầu thủ trẻ đạt yêu 
cầu về chuyên môn lên. Chưa 
bàn đến lối chơi, sự thay đổi 
này phần nào tạo sự mới mẻ 
cho Topenland Bình Định, và 
HLV Nguyễn Đức Thắng có 
lẽ cũng… “đỡ đau đầu” hơn 
trong việc lựa chọn đội hình.

Tại lễ xuất quân của CLB 
Topenland Bình Định ngay sau 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 

HLV trưởng CLB tỏ ra hài lòng 
với các học trò khi hầu hết cầu 
thủ giữ được phong độ, có ý 
thức tự giác cao trong những 
ngày nghỉ. Trước đó, nhiều 
cầu thủ mới và cả các cầu thủ 
trẻ cũng tỏ ra hòa nhập tốt với 
các đồng đội ở Thiên Long 
Tournament tổ chức tại Bình 
Dương. Đáng tiếc là hai trụ 
cột Đình Trọng và Văn Thuận 
vẫn đang phải điều trị chấn 
thương, chưa thể tham gia tập 
luyện cùng các đồng đội, nên 
hệ thống phòng ngự của đội 
bóng đất Võ không có chiều 
sâu như ở mùa giải trước. 
Điểm qua về lực lượng, CLB 
Topenland Bình Định đến với 

V-League 2023 không thể sánh 
bằng mùa giải trước, nhưng 
nhập cuộc với tâm thế của một 
đội bóng… bình thường vẫn có 
tâm lý thoải mái hơn, ít gây chú 
ý hơn so với đội hình toàn sao.

Đối thủ đầu tiên của thầy 
trò HLV Nguyễn Đức Thắng 
là CLB Công an Hà Nội - ứng 
cử viên nặng ký cho danh hiệu 
vô địch mùa này. Vừa giành 
quyền thăng hạng, nhưng họ 
đã có hàng loạt sự bổ sung 
chất lượng, nếu không nói 
là làm mới toàn bộ đội hình, 
với những cái tên đáng chú ý 
như: Đoàn Văn Hậu (từ CLB 
Hà Nội), Vũ Văn Thanh (từ 
CLB Hoàng Anh Gia Lai), Tô 
Văn Vũ (từ CLB Becamex Bình 
Dương), Phan Văn Đức (từ 
CLB Sông Lam Nghệ An)… 
Topenland Bình Định là CLB 
có nhiều cầu thủ chuyển về 
chơi cho Công an Hà Nội 
nhất, với những Hồ Tấn Tài, 
Nguyễn Xuân Nam, Vũ Hữu 
Quý, Trần Văn Trung.

Đội hình đắt giá, nhưng 
lối chơi thế nào vẫn là điều 
người hâm mộ chờ đợi ở 
màn ra mắt của CLB Công an 
Hà Nội ở trận đầu tiên. Bởi 
chính đội bóng đất Võ cũng 
từng gặp trục trặc trong khâu 
vận hành, khi nhiều ngôi sao 
không tìm được tiếng nói 
chung. Phải hành quân đến 
sân Hàng Đẫy trong tiết trời 
lạnh giá là trở ngại không 
nhỏ cho CLB Topenland Bình 
Định, nhưng với khí thế mới 
cùng sự quyết tâm cao, hy 
vọng thầy trò HLV Đức Thắng 
sẽ giành được kết quả thuận 
lợi, tạo đà tâm lý tốt cho mùa 
giải mới.

HOÀNG QUÂN

Ngày 5.2, V-League 2023 mới chính thức khai mạc bằng trận đấu giữa CLB Viettel và CLB Hà Nội, nhưng từ ngày 3.2 
đã diễn ra các trận đấu ở lượt trận đầu tiên. Với nhiều thay đổi về lực lượng ở các CLB cùng một số yếu tố ngoài chuyên 
môn, cuộc đua năm nay dự báo kịch tính và khó lường.

U23 Việt Nam và Thái Lan tham dự Doha Cup 2023 
Mới đây, hai đội U23 Thái 

Lan, U23 Việt Nam được mời 
tham dự giải giao hữu quốc tế 
Doha Cup 2023 (trước đây gọi 
là Dubai Cup) từ ngày 23 đến 
29.3 tại học viện Aspire, Qatar. 
Đây là cơ hội tuyệt vời với cả 
hai đội trong việc chuẩn bị cho 
SEA Games 32 diễn ra vào giữa 
năm 2023 tại Campuchia.

Đến nay, đã có 8 đội xác 
nhận sự tham gia gồm: Croatia, 
Hàn Quốc, Qatar,  Saudi 
Arabia, Các Tiểu Vương quốc 

Ả Rập Thống Nhất (UAE), 
Uzbekistan, Thái Lan và Việt 
Nam. Ban tổ chức giải đang 
chờ sự xác nhận cử đội tham 
dự từ 3 liên đoàn bóng đá khác 
là Jordan, Syria và Tajikistan,

Nhằm tạo điều kiện cho các 
đội tuyển của Việt Nam tập 
trung, tham dự các giải quốc tế 
trong tháng 3, Liên đoàn bóng 
đá Việt Nam (VFF) và Công ty 
VPF đã thống nhất lịch thi đấu 
V-League 2023 với các CLB. 
Qua đó, V-League 2023 khởi 

tranh từ ngày 3.2 và thi đấu 
4 vòng, đến sau lượt trận của 
ngày 19.2 sẽ tạm ngưng. Thời 
điểm này đội U23 sẽ tập trung 
chuẩn bị cho Doha Cup, còn 
đội tuyển quốc gia sẽ tham dự 
các trận đấu thuộc FIFA days 
cũng trong tháng 3.

Với đội Việt Nam, đây cũng 
là thời điểm VFF ra mắt tân 
HLV trưởng đội tuyển quốc gia 
và đội U23 thay thế cho ông 
Park Hang-seo. 

(Theo SGGP)

Chelsea sẽ lập kỷ lục với Enzo Fernandez 
Chelsea đã đàm phán để 

ký hợp đồng với tiền vệ Enzo 
Fernandez, nhà vô địch World 
Cup người Argentina trong 
suốt tháng này, nhưng Benfica 
đã từ chối thương thảo trừ 
khi đội bóng London trả điều 
khoản giải phóng 120 triệu 
EUR (105,6 triệu bảng). Theo 
Sky Sports, nhiều khả năng 
Chelsea sẽ đồng ý điều khoản 
này. Vấn đề còn lại để thương 
vụ thành công là liệu ông chủ 

Todd Boehly có thành công 
thuyết phục Benfica chấp nhận 
giải pháp trả phí theo nhiều 
đợt, vì việc thanh toán một lần 
có nguy cơ khiến The Blues vi 
phạm Luật công bằng tài chính 
và thuế.

Nếu Fernandez chuyển đến 
Stamford Bridge, hợp đồng 
chuyển nhượng của anh sẽ 
vượt qua mức 100 triệu bảng 
mà Man.City đã trả cho Jack 
Grealish từ Aston Villa cách 

đây 18 tháng, khiến Cầu thủ 
trẻ xuất sắc nhất tại World Cup 
2022 trở thành bản hợp đồng 
đắt giá nhất lịch sử Premier 
League. Cùng với kỷ lục này, 
Chelsea cũng có một năm 
chuyển nhượng không thể tin 
nổi trong lịch sử của mình. 
Trước khi có Fernandez, The 
Blues lúc này đã chi 495 triệu 
bảng cho 17 cầu thủ mới ở kỳ 
chuyển nhượng mùa hè và 
mùa đông.      (Theo SGGP)

Son Heung Min có thể sang Việt Nam
Theo nguồn tin từ iThethao.vn, 

hai ngân hàng lớn sẽ tài trợ để 
đưa đội tuyển Hàn Quốc hoặc 
K.League All Stars cùng với 
CLB Daejeon Citizen tới Việt 
Nam thi đấu giao hữu vào quý 
IV/2023. Đáng chú ý, phía  nhà 
tài trợ Hàn Quốc sẽ thương 
thảo với Tottenham để ngôi sao 
Son Heung Min có thể thu xếp 
tham dự.

Một chi tiết đáng chú ý, 
những trận giao hữu giữa 

phía Hàn Quốc và Việt Nam sẽ 
không rơi vào FIFA Days. Thêm 
vào đó, đây có thể là khởi đầu 
cho một thỏa thuận hợp tác 
giữa phía Hàn Quốc và Việt 
Nam, trong việc đưa các CLB 
V.League sang tập huấn, đá giao 
hữu với các đội K.League. 

Năm 2018, Son Heung Min 
cùng Olympic Hàn Quốc thắng 
3.1 Olympic Việt Nam của 
HLV Park Hang Seo tại bán kết 
ASIAD 2018.  (Theo bongdaplus)

 Theo trang Niewusblad 
Belgium, HLV Joachim Low cùng 
với cựu HLV Tottenham Hotspur, 
Mauricio Pochettino và cựu HLV 
Chelsea, Andre Villas-Boas đang là 
những ứng viên sáng giá để ngồi 
vào ghế thuyền trưởng tuyển Bỉ, 
kế nhiệm HLV Roberto Martinez. 

(Theo tinthethao)
 Everton đã xác nhận việc 

bổ nhiệm Sean Dyche làm HLV 
mới của họ trong hợp đồng 
2 năm rưỡi. Nhà cầm quân cũ 
của Burnley sẽ trở lại Premier 
League sau 9 tháng kể từ khi bị 

Clarets sa thải. Dyche trở thành 
HLV chính thức thứ 7 được bổ 
nhiệm tại Everton dưới quyền 
ông chủ Farhad Moshiri trong 
gần 7 năm qua. (Theo SGGP)
 Bayern Munich đã đạt 

thỏa thuận mượn Joao Cancelo 
tới tháng 6.2023 với Man City. Hậu 
vệ người Bồ Đào Nha đang thuộc 
biên chế của Man City đã đến 
Munich để kiểm tra y tế. Nhiều khả 
năng, hai CLB cũng thống nhất về 
một tùy chọn cho phép Hùm xám 
mua đứt ngôi sao người Bồ Đào 
Nha vào hè 2023. (Theo TT&VH)

TIN VẮN
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Sức mạnh của Đảng - sức mạnh từ nhân dân
Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng 

lợi khác. Một trong những nguyên nhân thắng lợi của sự nghiệp cách mạng là bởi đường lối chiến lược nhất quán, 
đúng đắn của Đảng ta: Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, cho rằng: “Khi sức dân được huy động, được tổ chức, 
được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Ðảng thì thành vô địch”.                     Ảnh minh họa

Nhận thức đúng đắn tầm 
quan trọng của đoàn kết, Đại hội 
XIII đã tiếp tục khẳng định đây là 
một quan điểm, chủ trương lớn 
cần được toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta nỗ lực củng cố, tăng 
cường trong chặng đường tiếp 
theo của cách mạng nước ta. Theo 
đó, Đảng ta xác định: “Khơi dậy 
mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý 
chí tự cường dân tộc, sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc và khát 
vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc”.

Đảng nhận sức mạnh 
từ nhân dân

Nhận thức về tầm quan trọng 
và sức mạnh to lớn từ nhân dân, 
sau khi Đảng ta ra đời, từ ngày 14- 
31.10.1930, tại Hồng Kông, Hội 
nghị Trung ương lần thứ nhất đã 
thông qua Luận cương chính trị, 
Điều lệ Đảng và các nghị quyết 
về công nhân vận động, nông dân 
vận động, cộng sản thanh niên 
vận động, phụ nữ vận động, quân 
đội vận động, vấn đề cứu tế và 
đồng minh phản đế. Nghị quyết 
Trung ương lần thứ nhất xác định: 
“Trong các Đảng bộ thượng cấp 
(từ thành và tỉnh ủy trở lên) phải 
tổ chức ra các Ban chuyên môn về 
các giới vận động”. 

Từ tháng 10.1930, hệ thống 
Ban chuyên môn về các giới vận 
động của Đảng bao gồm: Công 
vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ 
vận, Quân đội vận, Mặt trận 
phản đế được ra đời; làm nhiệm 
vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, 
giáo dục, vận động quần chúng 
nhân dân tham gia các phong 
trào cách mạng dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
đóng góp to lớn vào sự nghiệp 
giải phóng dân tộc.

Trong điều kiện hiện nay, xây 
dựng và bảo vệ đất nước là hai 
nhiệm vụ chiến lược của toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Để 
thực hiện tốt hai nhiệm vụ này 
đòi hỏi phải có sự tham gia đắc 
lực của đông đảo nhân dân dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, chính vì 
vậy Đảng phải thực sự tôn trọng 
và phát huy vai trò của nhân dân 
trong mọi công việc. Bởi lẽ sức 
mạnh của Ðảng nằm ngay trong 
chính mối quan hệ giữa Ðảng 
với nhân dân và nhân dân với 
Ðảng. Mối quan hệ này là mối 
quan hệ máu thịt, gắn bó chặt 
chẽ với nhau không thể tách rời. 
Mối quan hệ này được thể hiện 
rất rõ ràng, thông qua đạo đức, 
tư cách, tác phong và thái độ ứng 
xử trong quan hệ với nhân dân 
của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tăng cường mối quan hệ giữa 
Đảng với nhân dân là bản chất 
của Đảng ta và là sự sống còn đối 
với chế độ ta. Văn kiện Đại hội 
lần thứ XIII khẳng định: “Trong 
mọi công việc của Đảng và Nhà 
nước, phải luôn quán triệt sâu 
sắc, thực hiện nghiêm túc quan 
điểm “dân là gốc”; thật sự tin 
tưởng, tôn trọng và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân; 
kiên trì thực hiện phương châm 

“dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 
hưởng. Nhân dân là trung tâm, 
là chủ thể của công cuộc đổi mới, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi 
chủ trương, chính sách phải thực 
sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện 
vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân”. 

Đồng thời, nhân dân cũng là 
một khái niệm rất quan trọng 
trong tư tưởng và mọi hành 
động của Chủ tịch Hồ Chí Minh- 
Người sáng lập, lãnh đạo và rèn 
luyện Đảng ta. Người cho rằng: 
“Trong bầu trời không có gì quý 
bằng nhân dân, trong thế giới 
không gì mạnh bằng lực lượng 
đoàn kết của nhân dân. Khi sức 
dân được huy động, được tổ 
chức, được tập hợp dưới sự lãnh 
đạo của Ðảng thì thành vô địch”.

Tăng cường mối quan hệ 
Đảng - nhân dân

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII 
của Đảng xác định nhân dân là 

chủ thể của sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc: “Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ 
và các tổ chức chính trị - xã hội 
làm nòng cốt để nhân dân làm 
chủ. Cấp ủy, tổ chức đảng, các 
tổ chức trong hệ thống chính trị, 
đội ngũ đảng viên, cán bộ, công 
chức, viên chức nêu gương thực 
hành dân chủ, tuân thủ pháp 
luật, đề cao đạo đức xã hội. Đảng 
và Nhà nước ban hành đường 
lối, chủ trương, chính sách, pháp 
luật tạo nền tảng chính trị, pháp 
lý, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ 
quyền làm chủ của nhân dân. Đề 
cao vai trò chủ thể, vị trí trung 
tâm của nhân dân trong chiến 
lược phát triển đất nước, trong 
toàn bộ quá trình xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc”.

Để giữ vững mối quan hệ 
giữa Đảng với nhân dân, tiếp 
nhận sức mạnh từ nhân dân, 
Đảng ta và hệ thống chính trị cần 
tập trung vào những vấn đề sau:

Thứ nhất, về vấn đề nhận 

thức, cần quán triệt cho cán bộ, 
đảng viên thấy rõ vị trí, vai trò, 
tầm quan trọng của nhân dân; 
tại sao phải làm tốt công tác vận 
động quần chúng nhân dân. Đây 
là công tác đối với nhân dân, 
thông qua nhân dân để đưa chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước cũng như nhiệm vụ chính 
trị của địa phương, đơn vị trở 
thành hiện thực. 

Bác Hồ đã từng chỉ rõ: “Dễ 
trăm lần không dân cũng chịu, 
khó vạn lần dân liệu cũng xong”. 
Đảng ta khẳng định: “Chính 
những ý kiến, nguyện vọng và 
sáng kiến của nhân dân là nguồn 
gốc hình thành đường lối đổi 
mới của Đảng. Cũng do nhân 
dân hưởng ứng đường lối đổi 
mới, dũng cảm phấn đấu, vượt 
qua biết bao khó khăn, thử thách 
mà công cuộc đổi mới đạt được 
những thành tựu hôm nay”.

Thứ hai, giữ vững và tăng 
cường mối quan hệ giữa Đảng 
với nhân dân. Đây là vấn đề 
thuộc về bản chất cách mạng của 
Đảng ta. Là mối quan hệ máu 
thịt, là sự sống còn của Đảng ta, 
chế độ ta. 

Thứ ba, “Việc gì lợi cho dân ta 
phải hết sức làm. Việc gì hại đến 
dân ta phải hết sức tránh”. Đây 
chính là hành động của Đảng ta 
và hệ thống chính trị. 

Thứ tư, thực hiện tốt công 
tác dân vận. Công tác dân vận là 
một nội dung lãnh đạo của Đảng 
đồng thời là một phương thức 
lãnh đạo của Đảng. Bản chất của 
công tác dân vận là nhằm tăng 
cường mối quan hệ mật thiết 
giữa Đảng với nhân dân. Nhân 
dân là nguồn gốc của sức mạnh, 
là chỗ dựa vững chắc của Đảng. 
Cùng với công tác Xây dựng 
Đảng, Đảng phải luôn quan tâm 
tới công tác dân vận.

Thứ năm, học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý 
thức tôn trọng nhân dân, phát 
huy dân chủ, chăm lo đời sống 
nhân dân”.

NGUYỄN TÙNG LÂM
(Trường Chính trị tỉnh)

Đảng bộ TX An Nhơn phấn đấu kết nạp 
237 đảng viên mới năm 2023

Năm 2023, Đảng bộ TX An Nhơn đặt 
ra mục tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên 
đạt 4% so với tổng số đảng viên của Đảng 
bộ (chỉ tiêu kết nạp 237 đảng viên). Trong 
đó, phấn đấu ít nhất có 70% là đoàn viên 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đảng viên 
trong lực lượng dân quân và đảng viên 
trong lực lượng dự bị động viên; đảng 
viên là chi hội trưởng các hội, đoàn thể 
thôn, khu vực.

Đối với xã, phường, chỉ tiêu kết nạp 
đảng được tính từ 4,2 - 4,5% tổng số đảng 
viên của toàn đảng bộ. Trong đó, đảng bộ 
có trên 300 đảng viên đạt 4,2%; đảng bộ 
dưới 300 đảng viên đạt 4,5%.

Đối với các chi, đảng bộ cơ quan, đơn 
vị, chỉ tiêu kết nạp đảng viên căn cứ vào 
tỷ lệ đảng viên so với tổng số cán bộ, công 

chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; ở 
những cơ quan, đơn vị có số lượng quần 
chúng từ 1 - 3 người phải phấn đấu kết 
nạp ít nhất 1 đảng viên.

Đối với các trường THPT, chú trọng 
kết nạp đảng viên là lực lượng giáo 
viên trong nhà trường, phấn đấu mỗi 
chi bộ kết nạp 2 - 3 đảng viên mới là 
giáo viên (nếu còn nguồn). Các trường 
quan tâm phát triển đảng viên là học 
sinh ưu tú lớp 12 (các trường THPT: 
số 1 An Nhơn, số 2 An Nhơn, số 3 An 
Nhơn, Hòa Bình mỗi trường kết nạp 3- 
4 đảng viên là học sinh; Trường THPT 
Nguyễn Trường Tộ, THPT Nguyễn 
Đình Chiểu mỗi trường kết nạp từ 2 - 
3 đảng viên là học sinh).

THIÊN TRÚC

TUY PHƯỚC: 

Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 
của UBND các xã, thị trấn 

(BĐ) - UBND huyện Tuy Phước vừa 
ban hành quyết định phê duyệt Chỉ 
số cải cách hành chính (CCHC) năm 
2022 của UBND các xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện.

Theo đó, 3 vị trí dẫn đầu thuộc về 
xã Phước Quang (với chỉ số 85,3%), 
xã Phước Nghĩa (83%), xã Phước 
Thành (81,6%). Tiếp theo là xã Phước 
An (81%), thị trấn Diêu Trì (80%), xã 
Phước Hưng (79,4%), xã Phước Sơn 
(78,2%), xã Phước Lộc (77,9%), thị 
trấn Tuy Phước (77,8%), xã Phước Hòa 
(76,5%). 3 vị trí cuối cùng là xã Phước 
Thắng (75,5%), xã Phước Hiệp (74,7%), 
xã Phước Thuận (72,3%).

Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số 
CCHC năm 2022 của UBND các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện là cơ sở để xét 
khen thưởng và đánh giá trách nhiệm 
người đứng đầu trong thực hiện nhiệm 
vụ CCHC theo quy định hiện hành.

Căn cứ Chỉ số CCHC năm 2022 
được phê duyệt, UBND các xã, thị trấn 
tổ chức phân tích, đánh giá ưu điểm, 
hạn chế, khuyết điểm trong công tác 
CCHC của địa phương, đề ra các biện 
pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng công tác CCHC trong thời gian 
tới, đáp ứng ngày càng cao sự hài lòng 
của công dân, tổ chức.

H.NHÂN
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XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG MỚI, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO NÔNG DÂN:

Bám sát định hướng,  
phù hợp điều kiện địa phương

Trung tâm Khuyến nông (Sở NN&PTNT) đang tập trung xây dựng các mô hình sản xuất bám sát theo định hướng 
phát triển của tỉnh, đồng thời phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương. Các mô hình khuyến nông được 
gia tăng ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ KHKT.

Theo đánh giá của ngành 
nông nghiệp, hoạt động khuyến 
nông ngày càng có nhiều đóng 
góp quan trọng trong phát 
triển sản xuất nông nghiệp. 
Năm 2022, lĩnh vực trồng trọt 
có 14 mô hình với 28 điểm trình 
diễn, trong đó các mô hình này 
tập trung vào chuyển đổi cây 
trồng cạn trên đất kém hiệu quả 
sang cây trồng có hiệu quả kinh 
tế cao hơn; chăn nuôi có 2 mô 
hình với 4 điểm trình diễn; lĩnh 
vực thủy sản 5 mô hình với 11 
điểm trình diễn, trong đó tập 
trung các mô hình nuôi tôm thẻ 
chân trắng áp dụng công nghệ 
cao như Semi-Biofloc, Biofloc… 

Từ các mô hình đã triển 
khai, Trung tâm Khuyến nông 
đã tổ chức 4 cuộc hội thảo các 
mô hình khuyến nông đạt hiệu 
quả cao để nhân rộng ra toàn 
tỉnh: Thâm canh lúa cải tiến SRI 
theo hướng hữu cơ; thâm canh 
canh cây đậu phụng gắn liên 
kết chuỗi có sử dụng hệ thống 
tưới nước tiết kiệm; nuôi cá 
nước ngọt trong hồ thủy lợi gắn 
với tiêu thụ sản phẩm và nuôi 
tôm thẻ chân trắng ứng dụng 
công nghệ Semi-Biofloc. Lợi 
nhuận từ các mô hình khuyến 
nông mới cao hơn đối chứng 
từ 4 - 23 triệu đồng ha/mô hình 

Mô hình nuôi cá nước ngọt trong hồ thủy lợi gắn với tiêu thụ sản phẩm.                                                                              Ảnh: THU DỊU

trồng trọt; 6 - 15 triệu đồng/mô 
hình chăn nuôi; 110 - 120 triệu 
đồng/mô hình nuôi trồng thủy 
sản. Các mô hình này đã được 
nông dân đón nhận, từng bước 
triển khai và hình thành các 
vùng sản xuất tập trung. 

Nắm bắt được nhu cầu thay 
đổi của nông dân, năm 2023, 
Trung tâm Khuyến nông tập 
trung vào các mô hình sản xuất 

áp dụng công nghệ, từng bước 
tạo điều kiện để người dân tham 
gia, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm 
và áp dụng phù hợp. Chẳng 
hạn, nắm bắt được sự chuyển 
biến canh tác lúa áp dụng công 
nghệ drone (máy bay không 
người lái) trong bảo vệ thực 
vật, vụ Đông Xuân 2022 - 2023, 
Trung tâm Khuyến nông phối 
hợp với DN uy tín trong lĩnh 

vực này ở TP Hồ Chí Minh, xây 
dựng mô hình ở HTXNN Nhơn  
Thọ 2 (xã Nhơn Thọ, TX An 
Nhơn) và HTXNN Hoài Mỹ (xã 
Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn) nhằm 
định hình và từng bước chọn 
lọc các phương pháp phù hợp, 
tiến tới đánh giá và lựa chọn 
nhân rộng cho nông dân. Hay 
như lĩnh vực nuôi trồng thủy 
sản, với việc xác định nuôi tôm 

Nông dân An Lão phấn khởi  
xuống đồng 

Từ sáng mùng 6 Tết, nông 
dân các xã An Hòa, An Tân, 
thị trấn An Lão... (huyện An 
Lão) đã hối hả xuống đồng, 
tập trung chăm sóc, phòng 
trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ 
Đông Xuân 2022 - 2023. Mặc dù 
nền nhiệt độ những ngày đầu 
xuân khá thấp nhưng trên các 
cánh đồng không khí lao động 
vẫn hăng say, phấn khởi. Vụ 
Đông Xuân năm nay, huyện An 
Lão gieo trồng 1.103,3 ha lúa,  
52,5 ha cây bắp, 39 ha đậu 

phụng, 20,5 ha rau các loại. 
Trước đó, Phòng NN&PTNT 

huyện An Lão đã chỉ đạo bộ 
phận chuyên môn phối hợp 
cùng cán bộ Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp huyện hướng 
dẫn nông dân vệ sinh đồng 
ruộng, triển khai gieo cấy lúa 
và trồng các loại rau màu; lưu 
tâm phòng chống rét cho mạ, 
tuân thủ lịch thời vụ, cơ cấu 
giống lúa; thăm chừng một số 
diện tích cần chăm sóc riêng.

DIỆP THỊ DIỆU

 Nông dân An Lão tích cực làm cỏ, chăm sóc cây đậu phụng mùng 6 Tết. Ảnh: D.T.D

thẻ chân trắng là chủ lực, Trung 
tâm Khuyến nông đã xây dựng 
các mô hình đưa công nghệ 
mới vào nuôi tôm, chuyển giao 
thành công cho người dân ở các 
vùng nuôi phù hợp. Cùng với 
đó, Trung tâm Khuyến nông tập 
trung xây dựng các mô hình gắn 
với chủ trương, đề án phát triển 
của tỉnh như liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị gắn tiêu thụ 
sản phẩm, sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ. Hoạt động khuyến 
nông thay đổi theo hướng tăng 
cường ứng dụng KHCN, thông 
tin trong tuyên truyền, đổi mới 
phương pháp kiểm tra giám sát, 
chú trọng đến tính hiệu quả và 
khả năng nhân rộng của các mô 
hình khuyến nông, phù hợp 
với quá trình cơ cấu lại ngành  
nông nghiệp.

Ông Huỳnh Việt Hùng, 
Giám đốc Trung tâm Khuyến 
nông, khẳng định: “Hoạt động 
khuyến nông gắn liền và bắt 
nhịp với xu hướng phát triển 
của nền nông nghiệp hiện đại 
và bền vững. Những mô hình 
theo lối mòn giảm dần thay vào 
đó là những mô hình sản xuất 
có tính ứng dụng cao và phát 
huy được các giá trị mới. Các 
mô hình khuyến nông phải đi 
từ thực tế nhu cầu sản xuất, 
thậm chí là các mô hình khuyến 
nông triển khai theo đơn đặt 
hàng của các địa phương phù 
hợp với định hướng phát triển 
của từng vùng”.          THU DỊU

Sáng 31.1, Đồn Biên phòng 
Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn 
phối hợp với UBND phường 
Trần Phú (TP Quy Nhơn) tổ 
chức hội nghị tuyên truyền cho 
hơn 30 ngư dân về triển khai 
các giải pháp chống khai thác 
hải sản bất hợp pháp, không 
báo cáo và không theo quy  
định (IUU).

Hội nghị đã quán triệt, tuyên 
truyền những chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật, quy 
định của Chính phủ, của tỉnh, 
của TP Quy Nhơn về chống khai 
thác IUU. Qua đó, giúp các chủ 
tàu, ngư dân, thuyền trưởng… 
ở phường Trần Phú chấp hành 
nghiêm các quy định pháp luật 

trong khai thác hải sản, tích 
cực tham gia hoạt động bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái 
biển, đặc biệt là không đánh bắt 
vi phạm vùng biển nước ngoài, 
góp phần tháo gỡ thẻ vàng của 
Ủy ban châu Âu đối với nghề cá 
Việt Nam.

Tại hội nghị, các chủ tàu 
cũng đã ký cam kết không khai 
thác, đánh bắt hải sản bất hợp 
pháp, báo cáo đầy đủ, theo quy 
định pháp luật. Ông Phạm Văn 
Thợ (58 tuổi, tổ 30, khu phố 4, 
phường Trần Phú) - chủ tàu cá 
BĐ 91485-TS, chia sẻ: “Được 
lực lượng chức năng tuyên 
truyền về pháp luật, chúng 
tôi thêm hiểu biết và sẽ chấp 

hành nghiêm những quy định 
khi hành nghề trên biển, không 
sang vùng biển của nước khác 
đánh bắt hải sản”.

Dịp này, Đồn Biên phòng 
Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn 
cũng đã phát tờ rơi tuyên truyền 
một số quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lý, bảo vệ biên giới quốc 
gia; một số nội dung về quản 
lý hoạt động của tàu cá trên 
các vùng biển Việt Nam; yêu 
cầu của thiết bị giám sát hành 
trình lắp đặt trên tàu cá; trách 
nhiệm của thuyền trưởng trong 
quản lý, sử dụng thông tin, dữ 
liệu giám sát tàu cá… cho các  
ngư dân.        NGUYỄN NGUYỆT

Tuyên truyền cho ngư dân về IUU

(BĐ) - Tin từ Sở NN&PTNT, 
tháng 1.2023, tình hình thời 
tiết tương đối thuận lợi cho 
hoạt động khai thác thủy sản 
của ngư dân trong tỉnh. Toàn 
tỉnh có 2.849 tàu cá tham gia 
khai thác xuyên Tết, trong đó 
có 849 tàu cá khai thác xa bờ; 
sản lượng khai thác thủy sản 

đạt 13.460 tấn, tăng 6% so với 
cùng kỳ năm 2022. Riêng khai 
thác cá ngừ đại dương đạt 350 
tấn; sản lượng thấp hơn cùng 
kỳ năm trước.

Đồng thời, các địa phương 
quyết liệt triển khai chương 
trình 180 ngày hành động ngăn 
chặn vi phạm IUU, tăng cường 

tuyên truyền cho các chủ tàu, 
thuyền trưởng và gia đình ngư 
dân chấp hành các quy định 
pháp luật trên biển. Đồng thời, 
ngành chức năng tiến hành 
kiểm tra 116/441 lượt tàu rời 
cảng, 55/183 lượt tàu cập cảng 
đảm bảo đúng quy định.

QUANG BẢO 

Khai thác được 13.460 tấn thủy sản  
trong tháng 1
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Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Bí thư 
đánh giá việc tổ chức tết Quý Mão

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.                             Ảnh: VOV

Ngày 31.1, tại Trụ sở Trung ương 
Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng đánh giá tình hình triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban 
Bí thư về việc tổ chức tết Quý Mão năm 
2023; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm 
của Trung ương, các cấp ủy trong thời 
gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan 
nghênh cấp ủy, chính quyền các cấp đã 
nghiêm túc triển khai Chỉ thị 19-CT/TW 
của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tết 
Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, 
an toàn, tiết kiệm.

Về nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng lưu ý phải tiếp tục 
dự báo tình hình, nắm chắc các khả năng, 
tình huống có thể xảy ra để có biện pháp 
đối phó, không chủ quan, lơ là.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương lập 
kế hoạch cụ thể của năm 2023 để triển 
khai một cách bài bản, phấn đấu thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 
2023, năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội 
XIII của Đảng.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng 
đưa các hoạt động trở lại bình thường, 
đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông 
suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; 
không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết kéo 
dài, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của người dân và DN. 
Chuẩn bị đề án, nội dung theo chương 
trình làm việc năm 2023 của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra; 

triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 
46-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình 
kinh tế vĩ mô và các nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm trong thời gian tới; chuẩn bị 
tốt các chương trình hoạt động đối ngoại 
trọng điểm đã đề ra.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung 
thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, 
xây dựng; tập trung chăm sóc tốt vụ lúa 
Đông - Xuân 2023, chủ động phòng ngừa 
dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục 
hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực quan trọng 
bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19 
cũng như tác động của thị trường thế giới 
như dịch vụ, logistics, hàng không, du 
lịch, dệt may, da giày, sản xuất và chế 
biến gỗ...

Các bộ, ngành triển khai đồng bộ các 
giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, trật 
tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác 
phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm 

ma túy, đánh bạc và các tệ nạn xã hội 
khác trong dịp lễ hội; thực hiện tốt chế 
độ, chính sách an sinh xã hội; đặc biệt 
chú trọng chăm lo đời sống một bộ phận 
công nhân một số ngành kinh tế đang gặp 
khó khăn cũng như rà soát, giải quyết dứt 
điểm các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn về 
quyền lợi của công nhân, người lao động, 
không để kéo dài trở thành “điểm nóng” 
về an ninh, trật tự; tăng cường cảnh giác, 
bảo vệ an ninh chính trị nội bộ...

Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất 
lượng nội dung các chương trình văn 
hóa, thông tin định hướng, khẳng định 
thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã 
hội của đất nước, địa phương cũng như 
đấu tranh hiệu quả với những luận điệu 
sai trái, xuyên tạc, lợi dụng của các thế 
lực thù địch.                

(Theo Vietnamplus)

Báo chí phải nhanh hơn, 
nhạy hơn, chính xác và 
chuyên nghiệp hơn

Sáng 31.1, Ban Tuyên giáo Trung ương, 
Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo 
Nhân Dân phối hợp tổ chức Giao ban báo 
chí đầu xuân Quý Mão 2023. Phó Thủ 
tướng Trần Hồng Hà dự Hội nghị.

Trước yêu cầu đổi mới, Phó Thủ 
tướng mong muốn báo chí phải “nhanh 
hơn, nhạy hơn, chính xác hơn, chuyên 
nghiệp hơn và sát với thực tiễn hơn”. 
Các cơ quan báo chí không chỉ đơn thuần 
phản ánh mà phải xây dựng được đội 
ngũ chuyên nghiệp am hiểu lý luận, 
ngoại giao, nghệ thuật, công nghệ, 
chuyển đổi số… 

Phó Thủ tướng cho rằng, trong cơ 
chế thị trường, các cơ quan báo chí cần 
phải xây dựng được những ấn phẩm, tác 
phẩm với nhiều hình thức, phương tiện 
để báo chí là món ăn tinh thần không thể 
thiếu cho các nhà quản lý và người dân 
hằng ngày.

Báo chí cũng cần phải kịp thời trong 
việc truyền thông về mặt chính sách, 
bởi phản ứng chậm là thất bại trong 
truyền thông.

Theo Phó Thủ tướng, báo chí không 
chỉ đưa tin mà cần đưa những chuyên đề 
hệ thống và đồng bộ. Dẫn chứng về xây 
dựng dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2023, 
ông đề nghị các cơ quan báo chí đồng 
hành, ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân 
dân, phản biện xã hội để xây dựng dự án 
luật đạt kết quả tốt nhất.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban 
Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thì 
nhấn mạnh, càng trong khó khăn, thách 
thức, càng cần báo chí, đặc biệt là báo chí 
chủ lực phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, 
phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm, 
xây dựng nội dung trọng tâm, cốt lõi, 
định hướng, dẫn dắt, tuyên truyền lan 
tỏa tạo sức mạnh tổng hợp, kịp thời tạo 
chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận 
thức, hành động của các cấp, các ngành, 
các tầng lớp nhân dân. (Theo Vietnamnet) Gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày Tổng tiến công 

và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày Tổng tiến công và 
nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Sáng 31.1, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 
Ban Liên lạc CCB Quân khu Trị - Thiên 
tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu truyền 
thống nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày 
Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu 
Thân 1968.

Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh 
đạo các địa phương: Thừa Thiên Huế, 
Quảng Trị, TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân 
đoàn 2, Ban Liên lạc CCB Quân khu Trị- 
Thiên (B4-B5 tại Quân khu 4) và hơn 600 
CCB, nguyên là các tướng lĩnh, chỉ huy 
và chiến sĩ từng tham gia, chiến đấu tại 
chiến trường Trị Thiên - Huế trong cuộc 
tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu  
Thân 1968.

Cách đây 55 năm, đúng vào ngày 
31.1.1968, dưới sự lãnh đạo tài tình của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, quân và dân ta đã mở đòn tấn 
công bất ngờ, dũng mãnh, đồng loạt vào 
hậu phương, căn cứ đầu não của địch 
ở Sài Gòn và khắp 47 thành thị, vùng 
nông thôn, vây hãm địch nhiều ngày ở 

Khe Sanh.
Đặc biệt, quân và dân Thừa Thiên Huế 

cùng các đơn vị chủ lực của Bộ và Quân 
khu Trị Thiên đã tiến hành cuộc tiến công 
và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, làm chủ 
TP Huế 26 ngày đêm, phá vỡ kế hoạch tác 
chiến của địch.

Chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968 đã 
trở thành biểu tượng của tinh thần quyết 
chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường, 
sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam 
thời đại Hồ Chí Minh; đánh dấu bước 
phát triển mới trong học thuyết và nghệ 
thuật quân sự Việt Nam về tổ chức và 
phát động một cuộc tiến công đồng loạt 
trên khắp chiến trường rộng lớn vào các 
sào huyệt của địch mà vẫn giữ được yếu 
tố bí mật, bất ngờ.                     (Theo VOV)

Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2022 cho doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngày 30.1, Chính phủ ban hành Nghị 
quyết số 7 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt 
nước của năm 2022 đối với các đối tượng 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Chính phủ quyết định giảm 
30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 
2022 đối với tổ chức, đơn vị, DN, hộ gia 
đình, cá nhân đang được Nhà nước cho 
thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc 
Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê 
đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 30.1. Bộ Tài chính có trách 
nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định quy định về giảm tiền 
thuê đất, thuê mặt nước theo nội dung 
nêu trên.

Cũng theo Nghị quyết, Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc 
các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chịu 
trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị 
quyết này; trong quá trình thực hiện, 
trường hợp phát sinh vướng mắc, báo 
cáo, đề xuất kịp thời, đầy đủ với các cấp 
có thẩm quyền theo quy định.

(Theo PLO)

TIN VẮN
 Thống kê từ Tổng cục Du lịch, 

trong tháng 1 đầu năm 2023, ngành 
du lịch đã đón và phục vụ 871.162 khách 
quốc tế, tăng 23,2% so với tháng 
12.2022. Khách quốc tế đến Việt Nam 
nhiều nhất là thị trường Hàn Quốc 
với 258.946 lượt khách, kế đến là Mỹ 
(77.897), Thái Lan (54.985), Úc (44.250), 
Nhật Bản (34.170)… Khách quốc tế lựa 
chọn đến Việt Nam bằng đường hàng 
không với 91,9%; đường bộ là 7,5% và 
đường biển là 0,6%. (Theo Lao Động)
  TP HCM kiến nghị Bộ Y tế cho 

phép Bệnh viện Bệnh nhiệt đới được 
phép nuôi cấy vi rút SARS-CoV-2 để đánh 
giá miễn dịch cộng đồng tốt hơn.

(Theo Tuổi Trẻ)
 Dự án trục đường trung tâm TP 

Biên Hòa được UBND tỉnh Đồng Nai tổ 
chức khởi công sáng 31.1, sau nhiều lần 
trì hoãn do vướng mắc thủ tục pháp lý, 
giải phóng mặt bằng. Tuyến đường dài 
5,4 km, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng 
kết nối trung tâm TP Biên Hòa đến Ngã 
tư Vũng Tàu sẽ giúp giảm ùn tắc cửa ngõ 
vào trung tâm Đồng Nai. (Theo VnE)
 Trưa 31.1, máy bay Su-22, số hiệu 

5873 của Trung đoàn Không quân 921, 
Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không- 
Không quân do đại úy phi công cấp 3 
Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh bay 
huấn luyện; trong lúc hạ cánh, máy bay 
gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù 
nhưng cố cứu máy bay, tuy nhiên máy 
bay bị rơi và phi công đã hy sinh. 

(Theo Tiền Phong)
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Bình Định

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 điện 
thoại 0395 133 756, 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.

  
 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 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: 
+ Thửa đất số 1516, tờ bản số số 11.
+ Địa chỉ: KV Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
+ Diện tích đất: 582 m2, trong đó có 200 m2 đất ở tại đô thị và 382 m2 đất 

trồng cây lâu năm.
+ Đối với 200 m2 đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.
+ Đối với 382 m2 đất trồng cây lâu năm khác, thời hạn sử dụng đến  

tháng 8.2063.
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng công nhận quyền 

sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 200 m2; nhận chuyển 
nhượng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: 382 m2.

- Tài sản gắn liền với đất:
+ Nhà ở riêng lẻ, loại nhà cấp 4, diện tích xây dựng: 122,5 m2, diện tích sàn: 

122,5 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 510936, số vào sổ GCN CS 02856, 
do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 6.8.2018. 

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: Bằng số: 3.990.000.000 đồng. Bằng chữ:  
Ba tỷ, chín trăm, chín mươi 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 (8 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 1516, 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 8 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

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 1.2.2023

  
 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có 
lúc nắng, 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 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có 

lúc nắng, có lúc có mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, 

có mưa rào và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp  
4 - 5. Sóng cao 2 - 3 m.                           (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

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

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

Liên hệ: 0941 289 717 - 0983 455 927

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích đo đạc thực tế là  

22,3 m2 (diện tích theo giấy chứng nhận là 22,71 m2); Thửa đất số: 
122; Tờ bản đồ số: 14; Địa chỉ: Tổ 4, KV 8, phường Ngô Mây, TP Quy  
Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà 2 tầng, mái ngói, trần đóng la 
phông nhựa; Diện tích xây dựng: 19,4 m2; Diện tích sàn: 36,3 m2 (diện 
tích xây dựng tầng 1: 19,4 m2; Diện tích xây dựng gác ván: 16,9 m2).  

Giá khởi điểm của tài sản: 581.032.910 đồng (Nộp khoản tiền 
đặt trước 110.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 
đồng; Bước giá 15.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, 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 
10.2.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 8.2.2023 
đến 17 giờ ngày 10.2.2023, 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 16 giờ ngày 13.2.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.          

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Biểu hiện của cúm mùa và mức độ bệnh:
Biểu hiện cúm mùa thường xuất hiện sau 1- 

4 ngày, sau khi cơ thể tiếp xúc với vi rút cúm, 
với biểu hiện sốt trên 38oC, đau đầu, đau nhức 
cơ toàn thân, ăn không ngon, mệt mỏi và có 
một trong số các biểu hiện về hô hấp như đau 
họng, hắt hơi, ngạt mũi, chảy nước mũi, ho,  
khó thở.

Để chẩn đoán cúm ở các giai đoạn mức độ 
bệnh như sau:

- Nếu cúm ở thể nhẹ - chưa có biến chứng: 
Thường có biểu hiện hội chứng cúm đơn thuần.

- Nếu cúm ở thể nặng, có biến chứng: 
Thường là trường hợp nghi ngờ hoặc xác định 
kèm theo một trong các biểu hiện như: Tổn 
thương ở phổi với biểu hiện suy hô hấp khiến 
trẻ thở nhanh, khó thở... có các biến chứng 
thứ phát như viêm xoang,  viêm phổi  do bội 
nhiễm vi khuẩn, sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ 
tạng. Nhiều cha mẹ thường quan tâm vậy trẻ 
mắc cúm có đáng lo lắng không? Trên thực tế 
cúm lành tính, tuy nhiên nhóm trẻ có nguy 
cơ cao biến chứng cúm nặng thường là trẻ  
< 5 tuổi, đặc biệt trẻ < 2 tuổi.

Cần chăm sóc đúng khi trẻ bị cúm:
Khi nghi ngờ nhiễm cúm hoặc đã xác định 

nhiễm cúm phải được cách ly y tế và thông 
báo kịp thời cho cán bộ y tế gần nhất. Ngoài 

Những điều cần biết để phòng cúm cho trẻ nhỏ trong mùa Xuân

việc thực hiện chỉ định của bác sĩ, cha mẹ cần lưu 
ý những điều sau khi chăm sóc trẻ mắc bệnh.

Theo dõi sát sao tình trạng bệnh của trẻ, 
hạ sốt, nới rộng quần áo, cho trẻ mặc quần áo 
thoáng mát. Nếu trẻ sốt cần chườm ấm ở vùng 
trán, nách, bẹn. Cần cho trẻ uống thuốc hạ sốt 
theo chỉ định của bác sĩ, mỗi 4 - 6 giờ uống nhắc 
lại 1 lần nếu trẻ có sốt ≥ 38.5oC.

Cha mẹ cần chú ý đến việc vệ sinh đường  
hô hấp:

- Đối với vệ sinh mũi miệng: Cha mẹ dùng 
khăn giấy mềm lau sạch mũi, dãi rồi vứt bỏ ngay 
sau khi sử dụng. Không nên dùng khăn xô vì sau 
mỗi lần lau, nếu không thay khăn mới, dùng lại 

khăn cũ vi rút vẫn bám lại trên khăn.
Hằng ngày, nhỏ dung dịch  nước muối 

sinh lý  Natriclorid 9‰ vào mắt, mũi cho trẻ, 
súc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc nước 
muối pha loãng đối với trẻ lớn.

Thường xuyên vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà 
phòng với nước sạch, tránh tối đa việc đưa tay 
lên mắt, mũi, miệng.

Chủ động phòng bệnh cúm mùa cho trẻ:
Do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cúm nên 

việc chủ động phòng chống bệnh cúm mùa 
cho trẻ là biện pháp hiệu quả. Cha mẹ cần 
thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế như:

- Cần đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng 
khi hắt hơi; Thường xuyên rửa tay xà phòng 
với nước sạch; Vệ sinh mũi, họng hằng ngày 
bằng nước muối.

- Cần giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất dinh 
dưỡng để nâng cao thể trạng. Ngoài ra, cha 
mẹ cần  tiêm vắc xin  cúm mùa cho trẻ từ 6 
tháng trở lên.

- Cần hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm 
hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; Sử 
dụng khẩu trang y tế khi cần thiết. Đặc biệt, 
cha mẹ không nên tự ý mua thuốc và sử dụng 
thuốc kháng vi rút, cần phải theo hướng dẫn 
và có chỉ định của thầy thuốc.

- Khi thấy trẻ có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, 
đau đầu, mệt mỏi... cần cho trẻ đến ngay cơ sở 
y tế để được khám, xử trí kịp thời. 

(Theosuckhoedoisong.vn)

  
 

Cha mẹ cần tiêm vắc xin cúm mùa cho trẻ từ 6 tháng trở lên 
để phòng bệnh cúm. 

Hiện nay, Vietinbank KCN Phú Tài có nhu cầu tuyển dụng 2 cán bộ lao 
động khoán gọn, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 
- Cán bộ vị trí Lái xe: 1 người.
- Cán bộ vị trí nhân viên Dịch vụ khách hàng: 1 người.
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:
1. Điều kiện chung:
- Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội, không phải 

là người đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang 
trong thời gian thi hành án.

- Nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng làm việc dưới sức ép, độc lập 
và theo nhóm.

- Nam cao từ 1,65 m; nữ cao từ 1,58 m; ngoại hình cân đối, không dị tật.
2. Điều kiện cụ thể:
- Đối với cán bộ vị trí nhân viên Dịch vụ khách hàng: 
+ Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn huyện Hoài Ân. 
+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tại tất cả các trường đại học công lập.
+ Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán.
+ Tuổi đời không quá 30 tuổi. 
- Đối với cán bộ vị trí Lái xe: 
+ Ưu tiên ứng viên nam, đã có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống 

ngân hàng từ 1 năm trở lên. 

+ Trình độ: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, có chứng chỉ lái xe 
hạng B2 trở lên. 

+ Tuổi đời không quá 40 tuổi. 
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: 
Phỏng vấn tập trung, thực hành nghiệp vụ lái xe.
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 
- Phiếu thông tin ứng viên (tải file tại websize: vietinbank.vn, mục  

tuyển dụng).
- Sơ yếu lý lịch trong thời gian 3 tháng gần nhất có dấu xác nhận của 

địa phương nơi cư trú.
- Bản sao có chứng thực các văn bằng (bằng tốt nghiệp THPT, Cao đẳng, 

Đại học…), chứng chỉ, bảng điểm, giấy khai sinh, CMND, sổ hộ khẩu.
- 3 ảnh 4 x 6 (mới nhất).
V. HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ: 
- Từ ngày: 1.2.2023 đến hết ngày 10.2.2023.
- Thời gian thi tuyển sẽ thông báo trực tiếp đến từng ứng viên.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính tại 

Phòng Tổ chức Hành chính - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 
- Chi nhánh KCN Phú Tài, số 218 đường Lạc Long Quân, phường Trần 
Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Mọi thắc mắc liên quan đến đợt tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện 
thoại 0256.3941326 trong giờ hành chính.   

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI
218 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Mùa xuân với đặc điểm độ ẩm cao, nhiệt độ thuận lợi cho các loại vi rút, đặc biệt là vi rút cúm 
phát triển. Đây cũng là giai đoạn bệnh cúm “vào mùa”. Vậy nên cha mẹ cần lưu ý cách chăm sóc 
trẻ tại nhà, chuẩn bị cho trẻ một hệ miễn dịch khỏe mạnh để chống lại bệnh tật.
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

IMF hạ dự báo tăng trưởng 
của các nền kinh tế khu vực ASEAN

Tàu container tại cảng Pasir Panjang, Singapore.               Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 31.1, nhà kinh tế trưởng của 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Pierre-
Olivier Gourinchas cho biết IMF hạ dự 
báo tăng trưởng của Singapore và các 
nền kinh tế Đông Nam Á khác trong 
năm 2023, do tốc độ tăng trưởng toàn 
cầu chậm lại sẽ lấn át tác động tích 
cực từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại 
nền kinh tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo về báo 
cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của 
IMF, chuyên gia Gourinchas cho rằng 
yếu tố trên đã khiến IMF hạ dự báo 
tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) của Singapore trong năm 2023 
từ mức 2,3% được đưa ra hồi tháng 
10.2022 xuống 1,5%.

Đối với nhóm 5 nước ASEAN 
gồm Singapore, Malaysia, Việt Nam, 
Indonesia và Philippines, IMF cũng hạ 
dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay 
từ mức 4,5% đưa ra hồi tháng 10 năm 
ngoái xuống 4,3%.

Theo IMF, tăng trưởng kinh tế của 
nhóm này năm 2024 dự kiến ở mức 
4,7%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với 
dự báo trước đó.

Giám đốc bộ phận nghiên cứu 
của IMF Daniel Leigh cho rằng tăng 
trưởng kinh tế của ASEAN khó có thể 
đạt được tốc độ như năm 2022 với 
mức tăng 5,2%, nhưng vẫn nhấn mạnh 

“tốc độ đáng ngạc nhiên” khi Trung 
Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế trong  
năm nay.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng tình 
trạng phân cực địa chính trị vẫn là 
yếu tố tiêu cực đối với triển vọng của 
các nước, dù một số nền kinh tế được 
hưởng lợi từ việc chuỗi cung ứng dịch 
chuyển khỏi Trung Quốc.

Trước đó cùng ngày, IMF đã công 
bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới, 
theo đó dự báo tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu sẽ giảm từ mức 3,4% năm 
2022 xuống 2,9% năm 2023, nhưng vẫn 
cao hơn dự báo 2,7% đưa ra hồi tháng 
10.2022 với cảnh báo nguy cơ thế giới 
dễ rơi vào suy thoái.               

(Theo TTXVN)

WHO duy trì 
cảnh báo cao nhất 
đối với Covid-19

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 
người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 30.1 
tiếp tục đánh giá đại dịch Covid-19 vẫn là 
tình trạng y tế khẩn cấp gây lo ngại trên 
toàn cầu.

Trước đó, một ủy ban của WHO đã 
nhóm họp để thảo luận về việc liệu tình 
hình dịch Covid-19 hiện nay còn tương 
ứng với mức báo động toàn cầu cao nhất 
hay không và đi đến thống nhất vẫn lo 
ngại về nguy cơ đại dịch tiếp diễn.

Tổng Giám đốc WHO cảnh báo rằng, 
khả năng ứng phó toàn cầu đối với cuộc 
khủng hoảng “vẫn còn hạn chế”. Tổng 
Giám đốc WHO là người sẽ quyết định 
liệu có tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp 
toàn cầu đối với dịch Covid-19 hay không.

Cho đến nay, WHO đã được báo cáo 
về gần 665 triệu ca mắc Covid-19, trong 
đó có hơn 6,7 triệu ca tử vong. Tuy nhiên, 
WHO luôn nhấn mạnh rằng con số thực  
tế còn cao hơn nhiều.           (Theo VTV.VN)

Xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu 
giảm mức thấp kỷ lục

Lượng khí đốt mà Tập đoàn năng 
lượng Gazprom của Nga xuất khẩu sang 
Liên minh châu Âu (EU) qua Ukraine 
trong 30 ngày đầu tháng 1 đã giảm xuống 
mức thấp kỷ lục 951,4 triệu m3.

Dẫn số liệu chính thức của Gazprom, 
báo Vedomosti ngày 31.1 cho biết tập đoàn 
năng lượng của Nga đã chuyển khoảng 
41 - 43 triệu m3 khí đốt qua Ukraine mỗi 
ngày trong nửa cuối năm 2022. Tuy nhiên, 
từ ngày 5.1 vừa qua, lượng khí đốt mà 
Gazprom chuyển sang EU qua Ukraine bắt 

đầu giảm mạnh, với chỉ 24,4 triệu m3 được 
vận chuyển hằng ngày tính tới ngày 19.1. 
Vedomosti nhận định sự sụt giảm này chủ 
yếu do nhu cầu đối với khí đốt của Nga tại 
châu Âu giảm trong bối cảnh mùa Đông 
có gió và ấm bất thường.

Châu Âu vốn là thị trường chính của 
Tập đoàn Gazprom nhưng nguồn cung 
từ Nga đã giảm mạnh do các lệnh trừng 
phạt của phương Tây chống lại Nga liên 
quan vấn đề Ukraine.

(Theo Vietnam+)

83 người chết trong vụ đánh bom 
thánh đường Hồi giáo Pakistan

Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở thánh đường 
Hồi giáo tại TP Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber 
Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan ngày 30.1. 

Ảnh: Reuters

Theo báo cáo ngày 31.1 cho biết, số 
người chết trong vụ đánh bom tự sát 
ở thánh đường Hồi giáo TP Peshawar, 

Pakistan hôm 30.1 đã tăng lên 83, nhiều 
nạn nhân đang nguy kịch.

Ông Muhammad Asim Khan, phát 
ngôn viên Bệnh viện Lady Reading 
ở Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber 
Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan, hôm 
31.1 cho biết nhiều thi thể được chuyển 
đến trong đêm, nâng số người chết trong 
vụ đánh bom tự sát từ 32 lên 83. Con số 
này có thể tiếp tục tăng lên, bởi nhiều 
người bị thương đang trong tình trạng 
nguy kịch.

Giới chức chưa xác định được cá 
nhân hay tổ chức nào đứng sau vụ đánh 
bom, dù Sarbakaf Mohmand, chỉ huy 
Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), nhóm 
vũ trang Hồi giáo bị cấm ở Pakistan, đã 
nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

(Theo VnExpress.net)

Lũ lụt nghiêm trọng 
lan khắp nước, 
New Zealand 
ban bố khẩn cấp

Trạm nén khí của một hệ thống đường ống dẫn 
khí ở Leningrad, Nga.       Ảnh: TASS/TTXVN

Sơ tán dân vùng lũ đến nơi an toàn.       Ảnh: Stuff

Ngày 31.1, chính phủ New Zealand 
tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp do 
lũ lụt ngày càng nghiêm trọng và lan 
rộng ra nhiều vùng trong cả nước, khiến 
nhiều khu vực chìm trong nước lũ; các 
hoạt động kinh tế, giáo dục, giao thông, 
sản xuất đình trệ.

Trước mắt, chính phủ New Zealand 
đã dành ngân sách 1 triệu NZD để hỗ 
trợ các hoạt động cứu hộ, cứu nạn; huy 
động quân đội và các lực lượng khẩn 
cấp, vật tư và nguồn lực y tế tại các khu 
vực khác tới hỗ trợ các vùng bị lũ lụt.

Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp 
New Zealand, hiện đã có hơn 5.000 ngôi 
nhà bị tàn phá, rất nhiều nhà đã hoàn 
toàn chìm trong lũ lụt. Hiện chưa thể 
thống kê chính xác số lượng người mất 
tích và bị thương, do tình trạng giông 
bão vẫn diễn biến phức tạp, khiến công 
tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nhiều 
khu vực đang bị lũ lụt cô lập, mất điện 
và không có nước sạch.    (Theo VOV.VN)

  Ngày 30.1, chính quyền Tổng 
thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ bãi 
bỏ các tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì 
Covid-19 tại nước này vào ngày 11.5 tới, 
gần 3 năm sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp 
phòng dịch trên diện rộng.
 Ngày 30.1, Thủ tướng Nga Mikhail 

Mishustin đã ký nghị định về thủ tục thực 
hiện sắc lệnh Tổng thống liên quan áp giá 
trần dầu mỏ, theo đó cấm giao hàng đối 
với các hợp đồng mua bán có hạn chế về 
giá đối với sản phẩm này.
 Ngày 30.1, Tổng cục Bảo vệ Dân 

sự Algeria, cho biết cơ quan này đã ghi 
nhận tổng cộng 54 trường hợp tử vong do 
ngạt khí carbon monoxide (CO) chỉ trong 
tháng này.
 Ngày 30.1, chính phủ Benin cho 

biết 22 người đã thiệt mạng trong một vụ 
tai nạn đường bộ liên quan đến xe buýt và 
xe tải ở miền Trung nước này.

(Theo TTXVN)

TIN VẮN


