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ĐẢNG TA ĐÓ - NIỀM   TIN YÊU, TỰ HÀO...
Niềm vui như nhân đôi, khi giữa không khí 
hân hoan của xuân Quý Mão 2023, chúng ta 
lại mừng Đảng thêm tuổi mới. Trải qua 93 
mùa xuân, trong lòng dân tộc vẫn vẹn nguyên 
niềm tin yêu, tự hào với Đảng.

Ngày 3.2.1930, sau gần 20 
năm đi tìm đường cứu nước, 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ 
trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức 
cộng sản ở Việt Nam thành 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây 
là sự kiện trọng đại trong lịch 
sử dựng nước và giữ nước của 
dân tộc Việt Nam.

Nhân tố hàng đầu  
của mọi thắng lợi

Ngay sau khi ra đời, Đảng 
đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc, tiến hành 3 cao 
trào cách mạng: Cao trào cách 
mạng 1930 - 1931, Cao trào cách 
mạng đòi dân sinh, dân chủ  
1936 - 1939 và Cao trào cách 
mạng giải phóng dân tộc  
1939 - 1945.

Đến năm 1945, Đảng đã lãnh 
đạo toàn thể dân tộc Việt Nam 
làm nên thắng lợi của cuộc Cách 
mạng tháng Tám, lập nên nước 
Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 
Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân lần lượt đánh bại mọi âm 
mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ 
thù, đặc biệt là thắng lợi trong 
chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 
1954 với đỉnh cao là chiến thắng 
Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu”. 

Trong giai đoạn 1954 - 1975, 
với tinh thần “thà hy sinh tất cả 

Đại hội Đảng 
lần thứ VI mở 
đầu công cuộc 
đổi mới, khơi 
dậy và phát huy 
sức mạnh, tiềm 
năng để đưa đất 
nước tiến lên.
 Ảnh: TTXVN

chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm 
nô lệ”, “không có gì quý hơn độc 
lập, tự do”, trên cơ sở đường lối 
đúng đắn, sáng tạo của Đảng, 
với sức mạnh tổng hợp của toàn 
dân tộc, quân và dân ta đã lần 
lượt đánh bại các chiến lược 
chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước vào ngày 30.4.1975. 

Đất nước liền một dải, toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta 
bắt tay vào khắc phục hậu quả 
chiến tranh, đi qua các cuộc chiến 
bảo vệ biên giới, bảo vệ toàn vẹn 
chủ quyền lãnh thổ. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta 
đã giành thắng lợi, hoàn thành 
nhiệm vụ bảo vệ biên giới của 
Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, 
tiến lên xây dựng CNXH. 

Từ năm 1986 đến nay, Đảng 
lãnh đạo đất nước tiến hành công 
cuộc đổi mới và đã đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử. Trong đó, thành tựu nổi 
bật nhất là tăng trưởng, phát triển 
kinh tế. Việt Nam đã ra khỏi tình 
trạng nước nghèo, kém phát triển 
và đứng vào hàng các nước có thu 
nhập trung bình từ năm 2008. Thu 
nhập bình quân đầu người đạt trên  
4.000 USD năm 2022. Đặc biệt, 
năm 2022, tăng trưởng GDP toàn 
quốc đạt 8,02%, cao nhất trong 
giai đoạn 2011 - 2022. Nhiều kỷ 
lục khác cũng được xác lập, như 
kim ngạch xuất nhập khẩu cán 
mốc trên 700 tỷ USD, xuất siêu 
11,2 tỷ USD và là năm thứ 7 liên 
tiếp xuất siêu.

Hệ thống chính trị được xây 
dựng, củng cố vững mạnh, bảo 

đảm sự ổn định lâu dài. Quốc 
phòng - an ninh được tăng 
cường, bảo vệ vững chắc độc 
lập, chủ quyền của Tổ quốc. Đối 
ngoại, hội nhập quốc tế không 
ngừng mở rộng, kết hợp nội lực 
với ngoại lực, nâng cao vị thế 
của Việt Nam, tạo môi trường 
hòa bình, hợp tác và phát triển. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
nhiều lần khẳng định: “Đất nước 
ta chưa bao giờ có được cơ đồ, 
tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế 
như ngày nay”.

Những thành tựu của hơn 35 
năm thực hiện công cuộc đổi mới 
đã tiếp tục khẳng định đường lối 
đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, 
sáng tạo. Sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đảng là nhân tố hàng đầu 
quyết định thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam. 

Sắt son lời thề với Đảng
Dưới ngọn cờ vinh quang của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi 
đảng viên vẫn luôn mang trong 
mình một niềm tin mãnh liệt vào 
con đường mà Đảng và Bác Hồ 
đã lựa chọn. Đặc biệt, những 
đảng viên nhiều tuổi Đảng vẫn 
luôn giữ vững khí tiết, phẩm 
chất cao quý của người Cộng 
sản, suốt cuộc đời đi theo Đảng, 
vì nước, vì dân. 

Tết Quý Mão năm nay, ông 
Phạm Chí Công (ở phường Trần 
Phú, TP Quy Nhơn) bước sang 
tuổi 99 và tròn 75 năm tuổi Đảng. 
Ngày 10.5.1948, ông được kết 
nạp vào Đảng khi đang là chính 
trị viên Xã đội Hoài Sơn. Sau đó, 
ông làm Chính trị viên Huyện 
đội Hoài Nhơn, rồi Chính trị 
viên Tỉnh đội, có mặt trên hầu 
hết trận địa ác liệt, góp phần giải 
phóng quê hương Hoài Nhơn và 
tỉnh Bình Định. 

Ông Công luôn cảm thấy 
rất vinh dự và tự hào vì cả 
cuộc đời gần như gắn liền với 
chặng đường phát triển của 
Đảng. Cho đến hôm nay, ông 
vẫn nhắc đi nhắc lại nhiều 
lần và khẳng định rằng nếu 
không đi theo con đường của 
Đảng lựa chọn thì đã không 
trưởng thành, cũng như không 
có được cuộc sống hạnh phúc 
như ngày nay. Chính vì vậy, 
ông luôn răn dạy con cháu 
phải luôn ghi nhớ công ơn 
của Đảng, của Bác Hồ; sống 
sao cho có nghĩa có tình với 
Đảng với dân.       

Cũng 99 tuổi đời, 75 năm 
tuổi Đảng là bà Lương Thị Ẩn (ở 

phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn). 
Trải qua chặng đường 75 năm 
đứng trong hàng ngũ của Đảng, 
lúc nào bà cũng luôn nỗ lực, rèn 
luyện, phấn đấu để thật sự xứng 
đáng là người đảng viên trung 
kiên, mẫu mực.

“Tôi nguyện cả cuộc đời này 
đi theo Đảng và luôn răn dạy con 
cháu phát huy truyền thống cách 
mạng của gia đình, thực hiện tốt 
trách nhiệm công dân và tham 
gia các phong trào ở địa phương, 
góp phần xây dựng quê hương 
ngày càng giàu đẹp, văn minh”, 
bà Ẩn chia sẻ.

Ngắm chiếc Huy hiệu 75 
năm tuổi Đảng vừa được trao 
tặng, đảng viên lão thành Phạm 
Công Khanh (93 tuổi, ở phường 
Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) 
luôn cảm thấy tự hào về hành 
trình đã qua. 

Quê ông Khanh ở huyện Mộ 
Đức (Quảng Ngãi). Năm 19 tuổi, 
ông Khanh vinh dự được kết nạp 

vào Đảng khi đang tham gia 
công tác Đoàn thanh niên tại quê 
nhà. Sau đó, ông chiến đấu ở các 
chiến trường Tây Nguyên; tập 
kết ra Bắc, rồi về công tác tại Bộ 
GD&ĐT, Trường ĐH Sư phạm 
Quy Nhơn cho đến lúc nghỉ hưu 
năm 1990.

Về với cuộc sống đời thường, 
đảng viên Phạm Công Khanh 
luôn phát huy phẩm chất Bộ đội 
cụ Hồ, hăng hái đi đầu tham gia 
công tác phong trào ở cơ sở. Trải 
qua 38 năm liên tiếp, ông được 
nhân dân tin tưởng bầu làm tổ 
trưởng tổ dân phố, rồi bí thư chi 
bộ khu phố… 

“Tôi vẫn còn nhớ như in khi 
đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 
đã hô vang lời tuyên thệ, lời thề 
của một đảng viên mới, cảm xúc 
thiêng liêng và tự hào lắm! Tôi 
nguyện tiếp tục phấn đấu, rèn 
luyện đến hơi thở cuối cùng”, 
ông Khanh tâm sự.                       

M.LÂM - N.QUÝ

Gương sáng đảng viên trẻ
Tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ rất sớm, các ĐVTN đã 
phát huy nhiệt huyết, tài năng, trí tuệ để tham gia hiệu quả nhiều 
hoạt động, công trình, phần việc thiện nguyện vì sự phát triển chung. 
Báo Bình Định giới thiệu 4 gương đảng viên trẻ tiêu biểu vừa được 
Tỉnh đoàn tuyên dương. 

Nữ thủ lĩnh năng động

Là Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch 
Hội LHTN Việt Nam xã Tây Thuận 
(huyện Tây Sơn), chị Phạm Thị Hải 
đã dẫn dắt phong trào Đoàn, Hội 
ngày một phát triển. Năm 2022, chị 
cùng tập thể Xã đoàn vận động 
ĐVTN tham gia xây dựng 300 m 
đường bê tông nông thôn, 1,5 km 
công trình “Thắp sáng đường quê”; 
vận động nhà hảo tâm tặng 150 

suất quà, 15 bộ máy vi tính cho 
Trường THCS Tây Thuận, các thiếu 
nhi khuyết tật, mồ côi…

Từ đầu năm 2022 đến nay, Xã 
đoàn đã giới thiệu 9 đoàn viên ưu 
tú cho Đảng xem xét; trong đó,  
7 đoàn viên được kết nạp Đảng. Chị 
Hải cho biết: “Để tạo sức hút đối 
với các ĐVTN tham gia sinh hoạt, 
tổ chức Đoàn phải luôn là người 
bạn đồng hành của tuổi trẻ. Bản 
thân người thủ lĩnh phải nắm bắt 
được tâm tư, nguyện vọng, đề ra 
những chương trình hoạt động cụ 
thể, thiết thực để tập hợp, thu hút 
ĐVTN cùng tham gia”.

Tích cực sáng tạo, 
nghiên cứu

Nhiệt huyết, năng động, sáng 
tạo, không ngại khó là những cụm 
từ được nhiều người nhắc đến khi 
nói về anh Trần Hữu Huy - Bí thư 

Liên Chi đoàn khoa Điện, Trưởng 
bộ môn Tự động hóa (Trường CĐ 
Kỹ thuật - Công nghệ Quy Nhơn).

Năm học 2015 - 2016, sáng 
kiến thiết bị dạy học “Mô hình vận 
chuyển, điều khiển và giám sát 
trên máy tính” của anh đạt giải nhì 
cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp 
Quốc gia; năm 2017, đạt giải nhất 
với sáng kiến “Máy thu mua ve chai 
tự động” tại cuộc thi Sáng tạo xanh 
Bình Định… Các sáng kiến của anh 
đều nhận được những phản hồi 
tích cực và đưa vào giảng dạy thực 
tế tại trường.

Bên cạnh công tác chuyên 
môn, là Bí thư Liên Chi đoàn khoa 
Điện, anh Huy tham gia sôi nổi các 
hoạt động Đoàn, Hội. 

Hết lòng vì cộng đồng
Phó Bí thư Đoàn phường Hoài 

Tân (TX Hoài Nhơn) Nguyễn Châu 
Thanh luôn gương mẫu đi đầu, 
nhiệt tình trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi, nhận 
được sự tín nhiệm, ủng hộ của 
ĐVTN địa phương.

quyết thủ tục hành chính…
Bên cạnh đó, anh Thanh cùng 

tập thể Đoàn phường Hoài Tân 
thực hiện tốt các chương trình, 
phong trào giúp thanh niên phát 
triển kinh tế. Từ năm 2022, anh 
đã vận động thanh niên đăng ký 
vay vốn từ Ngân hàng CSXH, nâng 
tổng số dư nợ đến nay đạt gần 6,1 
tỷ đồng.

Sáng kiến hay  
phát triển Liên đội

kiến, giúp cho Liên đội trường ngày 
càng phát triển. 

Trong các giờ ngoại khóa, sinh 
hoạt Đội, anh Quyền và Liên đội đã 
chủ động lồng ghép các sân chơi, 
hoạt động TDTT, đố vui học tập, 
kể chuyện về những tấm gương 
sáng, gặp mặt, nói chuyện truyền 
thống; tổ chức rèn luyện kỹ năng 
thực hành xã hội, phòng, chống 
bạo lực, xâm hại và đuối nước, tạo 
không khí sinh động, tránh tình 
trạng nhàm chán cho học sinh. 

Ngoài ra, Liên đội còn thường 
xuyên phát động học sinh tham 

gia các cuộc thi. Nổi bật như thi 
Viết thư quốc tế UPU; văn nghệ, 
vẽ tranh, kể chuyện… có đông 
đảo học sinh tham gia, nhiều em 
đạt giải cao.

Mặt khác, anh Quyền còn 
quan tâm chăm lo cho học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn. Liên 
đội triển khai hiệu quả phong 
trào “Lì xì heo đất - giúp bạn học 
tốt”, “Ngày hội vì bạn”… để tặng 
xe đạp, góc học tập, hỗ trợ xây 
dựng nhà Khăn quàng đỏ cho 
học sinh khó khăn…

CHƯƠNG HIẾU

Ngày 2.2, tại Nhà lưu niệm Chi bộ Đề Pô Diêu Trì (huyện Tuy Phước), 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và tuyên dương 
đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2023.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và ĐVTN đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ 
vang đầy tự hào trong 93 năm qua của Đảng ta cũng như Đảng bộ tỉnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương 18 gương đảng viên 
trẻ tiêu biểu toàn tỉnh. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong học 
tập, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nỗ lực rèn 
luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh để tham gia nhiều hoạt động, phong trào 
hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao giải cho các đoàn viên 
đạt giải trong cuộc thi thiết kế infographic tuyên truyền với chủ đề “Kỷ 
niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân 
Quý Mão 2023”.

Năm 2022, anh Thanh cùng 
Đoàn phường đã vận động các 
nguồn lực xã hội xây dựng nhà tình 
thương và sửa chữa điện cho các 
hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 
neo đơn; tổ chức trồng 300 cây 
xanh; tặng 350 phần quà cho gia 
đình chính sách, hộ nghèo, ĐVTN, 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ra 
quân ngày thứ Bảy tình nguyện giải 

Gần 5 năm làm công tác Đội 
tại Trường TH Nguyễn Văn Cừ (TP 
Quy Nhơn), anh Bùi Thế Quyền 
được biết đến là một Tổng Phụ 
trách Đội có nhiều giải pháp, sáng 

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, 
phóng viên Báo Bình Định ghi nhận ý kiến của 
lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng tỉnh về 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 - năm 
mang tính bản lề trong quá trình thực hiện nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ 
trọng tâm của công tác xây dựng Đảng

l TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN 
MTTQ VIỆT NAM TỈNH NGUYỄN THỊ PHONG VŨ: 
Huy động sức mạnh tổng hợp 
triển khai công tác dân vận 

Xác định công tác dân 
vận là nhiệm vụ của cả 
hệ thống chính trị, năm 
2023, Ban Dân vận Tỉnh 
ủy tiếp tục tham mưu Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy lãnh 
đạo, chỉ đạo quán triệt, 
triển khai thực hiện các 
chủ trương, nghị quyết 
của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước 
về công tác dân vận, phát huy vai trò, trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là 
người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công 
tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 
nhận thức, hành động. 

Theo đó, cơ quan hành chính nhà nước và chính 
quyền các cấp trong tỉnh nâng cao hiệu quả công tác 
dân vận bằng cách đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực 
tiếp, giải quyết kịp thời, thấu đáo đơn thư khiếu nại, 
tố cáo và những phản ánh, kiến nghị của người dân. 
Đồng thời, phát huy vai trò công tác dân vận trong quy 
hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát 
triển KT-XH; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để 
đảm bảo an dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần 
chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả; thực 
hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát 
huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp 
phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
trong toàn hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, 
nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”… 

Đặc biệt, công tác nắm bắt tình hình nhân dân, 
tình hình dân tộc, tôn giáo phải liên tục đổi mới, 
nâng cao hiệu quả nhằm tham mưu cho cấp ủy có 
chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả 
về công tác dân vận trong tình hình mới…

l PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC 
TỈNH ỦY PHẠM VĨNH THÁI:
Tập trung giải quyết 
khối lượng công việc rất lớn 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 
của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là tham mưu các 
cấp ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 
đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 thuộc 
lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu các cấp 
ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, 
chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây 
dựng Đảng. Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện 
Chương trình hành động số 05-CT/TU của Tỉnh ủy 
về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 

tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên 
giai đoạn 2020 - 2025”. 

Đồng thời rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện 
chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một 
số loại hình tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới, 
nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm quy chế 
làm việc của cấp ủy cơ sở; đổi mới, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác giáo 
dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; quan tâm công 
tác tạo nguồn kết nạp đảng viên... 

Nhiệm vụ quan trọng 
khác là tập trung tham 
mưu cho cấp ủy xây dựng 
chương trình hành động 
và tổ chức thực hiện Nghị 
quyết số 28-NQ/TW ngày 
17.11.2022 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 
khóa XIII “Về tiếp tục đổi 
mới phương thức lãnh 
đạo, cầm quyền của Đảng 
đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Tham mưu thực hiện tốt các chủ trương, quy 
định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; đảm bảo 
công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng. Đưa 
chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, 
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động 
vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 
22.9.2021 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống…

l PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 
NGUYỄN THỊ BÍCH LY:
Dự báo đúng tình hình, tham mưu, đề xuất 
hiệu quả nhiệm vụ công tác Tuyên giáo

Với phương châm 
công tác tuyên giáo phải 
“đi trước mở đường, đi 
cùng thực hiện, đi sau 
tổng kết”, năm 2023, 
ngành Tuyên giáo tiếp 
tục bám sát, dự báo đúng 
tình hình, chủ động tham 
mưu, đề xuất các cấp ủy 
lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời 
và tích cực phối hợp với 

chính quyền, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu 
quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Theo đó, ngành Tuyên giáo của tỉnh tập trung 
tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt và 
triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
năm 2023 của Tỉnh ủy, gắn với việc thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Đổi mới, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên 
truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, 
quy định của Trung ương, cấp ủy các cấp. 

Đồng thời, chủ động nắm bắt và dự báo sát 
đúng, kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để 
tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết, bảo đảm sự 
thống nhất tư tưởng trong Đảng bộ, đồng thuận 
trong nhân dân. Kịp thời xử lý thông tin, định hướng 
dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy 
cảm có thể phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
Ban chỉ đạo 35, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối 
ngoại các cấp trong tỉnh; tăng cường phối hợp trong 
chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch... H.THU - N.HÂN - N.MUỘI (Ghi)

Đảng viên Phạm Công Khanh vinh 
dự, tự hào ngắm nhìn Huy hiệu 75 
năm tuổi đảng vừa nhận. Ảnh: N.QUÝ

Đảng viên Lương Thị Ẩn với tấm huy hiệu 
75 năm tuổi đảng.                           Ảnh: N.QUÝ
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Bình Định

Ngày 2.2, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính chủ trì 
phiên họp Chính phủ thường 
kỳ tháng 1.2023.

Phiên họp được tổ chức trực 
tuyến với các địa phương nhằm 
đánh giá tình hình KT-XH 
tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm 
tháng 2; tình hình triển khai 
chương trình phục hồi và phát 
triển KT-XH; tình hình phân 
bổ, giải ngân vốn đầu tư công; 
tình hình triển khai 3 chương 
trình mục tiêu quốc gia.

Tại phiên họp, các đồng 
chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, 
Chủ tịch UBND các tỉnh, 
thành phố đánh giá, tình hình 
KT-XH phục hồi tích cực, giữ 
vững ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát tốt trong 
năm 2022 và tháng 1.2023 đã 
tạo điều kiện cho nhân dân 
cả nước vui Xuân, đón Tết 
vui tươi, lành mạnh, an toàn, 
tiết kiệm với không khí phấn 
khởi, đoàn kết, tương thân, 
tương ái, tạo tiền đề thực hiện 
thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 
của năm mới 2023.

Thủ tướng chỉ rõ, bên cạnh 
những thành tựu, vẫn còn 
những khó khăn như: Ổn định 
kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn 
tiềm ẩn rủi ro; tác động tình 
hình thế giới đối với nền kinh 
tế; hoạt động sản xuất kinh 
doanh, việc tiếp cận vốn tín 
dụng của các DN, thị trường 
trái phiếu DN, bất động sản 
vẫn khó khăn. Việc triển khai 
một số chính sách của 3 chương 
trình mục tiêu quốc gia, chương 
trình phục hồi và phát triển  
KT-XH còn chậm… 

Về một số nhiệm vụ, giải 

(BĐ) - Ngày 2.2, Ban Thường 
vụ Thành ủy Quy Nhơn tổ chức 
Hội nghị chuyên đề công tác phát 
triển đảng viên năm 2023 trong 
lực lượng dân quân và hội viên 
Hội LHPN. 

Toàn Đảng bộ TP Quy Nhơn 
hiện có hơn 12.850 đảng viên, 
trong đó có hơn 5.360 đảng viên 
nữ, chiếm tỷ lệ 41,7%. 

Từ năm 2020 đến nay, các 
cấp Hội LHPN thành phố đã 
giới thiệu 101 cán bộ, hội viên 
ưu tú cho Đảng xem xét, qua 
đó đã kết nạp 61 đồng chí, nâng 
tổng số hội viên phụ nữ là đảng 
viên lên 1.541 đảng viên. Về phía 
lực lượng dân quân, hằng năm, 
Ban CHQS thành phố giao chỉ 
tiêu cụ thể cho Ban CHQS các 
phường, xã tham mưu đảng ủy 
các phường, xã phấn đấu phát 
triển từ 1 đến 2 đảng viên. Từ 
năm 2020 đến nay, đã kết nạp 
66 đồng chí dân quân; tỷ lệ 
đảng viên trong dân quân hiện  
đạt 18,8%. 

Để đẩy mạnh phát triển 
đảng viên trong lực lượng hội 
viên Hội LHPN và lực lượng dân 
quân, ông Đặng Mạnh Cường, 
Phó Bí thư Thường trực Thành 
ủy Quy Nhơn yêu cầu Ban Tổ 
chức Thành ủy tích cực hướng 
dẫn các cấp ủy cơ sở thực hiện 
đúng quy trình công tác phát 
triển đảng viên; tăng cường kiểm 

tra đôn đốc, theo dõi, kịp thời 
hướng dẫn cấp ủy cơ sở tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc 
trong công tác kết nạp đảng. 
Hướng dẫn xây dựng quy chế 
phối hợp giữa Hội LHPN và các 
đảng ủy phường, xã về công tác 
xây dựng đảng, đặc biệt là công 
tác phát triển đảng viên. Ban 
Tuyên giáo Thành ủy tham mưu 
Ban Thường vụ Thành ủy các 
giải pháp để tăng cường công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
phối hợp với Trung tâm Bồi 
dưỡng chính trị thành phố tăng 
cường mở các lớp bồi dưỡng 
nhận thức về Đảng dành cho 
hai lực lượng này. 

Hội LHPN thành phố xem 
xét đưa tiêu chí giới thiệu hội 
viên ưu tú cho Đảng trở thành 
một tiêu chí đánh giá thi đua của 
tổ chức hội cơ sở; phấn đấu đến 
cuối năm, mỗi chi hội phụ nữ 
giới thiệu ít nhất 1 hội viên ưu tú 
cho Đảng xem xét kết nạp. Đảng 
ủy Quân sự thành phố phối hợp 
đảng ủy các phường, xã quản lý 
chặt chẽ công dân trong độ tuổi, 
lựa chọn thanh niên có lý lịch 
chính trị rõ ràng, trình độ văn 
hóa đảm bảo để kết nạp vào lực 
lượng dân quân. Mỗi năm, mỗi 
Ban CHQS phường, xã tham 
mưu cho đảng ủy phường, xã 
phát triển từ 2 - 3 đảng viên là 
dân quân…           NGUYỄN MUỘI

THÀNH ỦY QUY NHƠN:

Hội nghị chuyên đề phát triển 
đảng viên trong lực lượng  
dân quân và phụ nữ

(BĐ) - Chiều 2.2, nhà thơ 
Mai Thìn, Chủ tịch Hội VHNT 
Bình Định, cho biết: Hội thơ 
Nguyên tiêu Bình Định năm 
2023 với chủ đề “Nhịp điệu 
quê hương” sẽ diễn ra trong 2 
ngày (4 - 5.2), tại di tích Tháp 
Đôi (TP Quy Nhơn).

Theo đó, trong ngày 4.2, sẽ 
diễn ra các hoạt động: Triển 
lãm ảnh nghệ thuật; triển 
lãm thư pháp; trưng bày cờ 
thơ; giới thiệu chân dung, tác 

phẩm các nhà thơ tiền nhân. 
Sáng và chiều 5.2, tiếp tục 

diễn ra hoạt động giao lưu thơ 
của Chi hội Văn học, trưng 
bày giới thiệu tác phẩm của 
hội viên, trình diễn thư pháp 
và cho chữ mừng xuân. Tối 
cùng ngày (5.2), là chương 
trình nghệ thuật đêm Nguyên 
tiêu với chủ đề “Nhịp điệu 
quê hương”. 

Trong 90 phút diễn ra, có 
nhiều tiết mục thơ, nhạc được 

các nhà thơ, nghệ sĩ trong 
tỉnh trình bày, như: Mùa xuân 
chín, Ngày hội Tây Sơn, Bình 
Định mến yêu, Bài chòi trên 
biển, Tháng Giêng, Trăng Thiện 
Chánh, Đêm ở Hoài Ân, Mẹ, 
Nghe trong đồng đất nảy mầm…

Dịp này, Ban tổ chức Hội 
thơ Nguyên tiêu Bình Định 
năm 2023 còn trao giải cuộc 
thi sáng tác câu thai bài chòi, 
viết thư pháp.        

                              AN NHIÊN

Hội thơ Nguyên tiêu Bình Định năm 2023 
diễn ra trong 2 ngày (4 - 5.2)

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chiến 
lược Quốc gia về biến đổi khí 
hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
đến năm 2050.

Theo đó, kế hoạch hướng đến 
mục tiêu nâng cao khả năng ứng 
phó với biến đổi khí hậu trong 
từng giai đoạn phát triển KT-XH, 
nhằm đảm bảo sự phát triển bền 
vững, bảo vệ cuộc sống của nhân 
dân, phòng tránh và giảm thiểu 
tác hại của biến đổi khí hậu. Chủ 
động thích ứng hiệu quả, giảm 
mức độ dễ bị tổn thương, tổn 
thất và thiệt hại do biến đổi khí 

hậu; giảm phát thải khí nhà kính 
theo mục tiêu phát thải ròng 
bằng “0” vào năm 2050, đóng 
góp tích cực và trách nhiệm với 
cộng đồng quốc tế trong bảo vệ 
hệ thống khí hậu trái đất…

Trong mục tiêu cụ thể, về 
thích ứng với biến đổi khí hậu, 
đến năm 2023 sẽ kiểm soát được 
tình trạng suy thoái tài nguyên 
nước, tài nguyên đất, đảm bảo 
cân đối đủ nguồn nước phục vụ 
sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ 
và các ngành kinh tế quan trọng. 
Cơ cấu cây trồng, vật nuôi được 
chuyển đổi theo hướng thích 

ứng thông minh với biến đổi khí 
hậu; nâng độ che phủ rừng trên 
địa bàn tỉnh lên 58%. Bảo đảm ít 
nhất 95% dân số được cung cấp 
nước sạch, nước hợp vệ sinh. 

Bên cạnh đó, các công trình 
hạ tầng trọng yếu thích ứng 
với biến đổi khí hậu được hoàn 
thành với tiêu chuẩn an toàn 
trước thiên tai, đặc biệt công 
trình phòng chống thiên tai, 
công trình trữ nước ngọt phục 
vụ sinh hoạt và sản xuất, chống 
ngập úng ở đô thị. Bảo đảm 80% 
số hộ dân thuộc khu vực thường 
xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở 

an toàn… 
Đến năm 2050, quản lý hiệu 

quả tài nguyên nước và đất, cải 
thiện chất lượng môi trường 
phục vụ phát triển KT-XH; tiếp 
tục phát triển nền nông nghiệp 
thông minh hiện đại, thích ứng 
hiệu quả với biến đổi khí hậu và 
có giá trị gia tăng cao. Hệ thống 
kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, 
hiện đại, thích ứng hiệu quả với 
nước biển dâng và tác động biến 
đổi khí hậu; bảo đảm 100% dân 
số được cung cấp nước sạch, hợp 
vệ sinh, trong đó ít nhất 90% dân 
số được sử dụng nước sạch đạt 

chuẩn. Bảo đảm 100% số hộ dân 
sinh sống ở nơi có nguy cơ cao 
xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi 
an toàn; 100% số hộ dân thuộc 
khu vực thường xuyên xảy ra 
thiên tai có nhà ở đảm bảo  
an toàn.  

Về giảm phát thải khí nhà 
kính, mục tiêu đến năm 2030 bảo 
đảm tổng lượng phát thải khí 
nhà kính giảm 43,5% so với kịch 
bản phát triển thông thường; đến  
năm 2050, bảo đảm tổng lượng 
phát thải khí nhà kính đạt mức 
phát thải ròng bằng “0”…

MAI HOÀNG

Nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững

Tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế  
vĩ mô, kiểm soát lạm phát

DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU PHỨC HỢP CĂN HỘ QUY NHƠN SEAVIEW: 

Nâng vốn đầu tư từ 1.293 tỷ đồng 
lên hơn 3.189 tỷ đồng

(BĐ) - Ngày 30.1, UBND tỉnh 
đã ban hành Quyết định số 259/
QĐ-UBND về việc điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án Khu 
phức hợp căn hộ Quy Nhơn 
Seaview, tại khu đất số 70 đường 
Tây Sơn (phường Ghềnh Ráng, 
TP Quy Nhơn).

Theo đó, điều chỉnh vốn đầu 
tư dự án từ hơn 1.293 tỷ đồng 
lên hơn 3.989 tỷ đồng (trong đó 
vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 
hơn 799 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 20% 
tổng vốn đầu tư; vốn vay ngân 
hàng và nguồn khác hơn 3.189 
tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 80% tổng 
vốn đầu tư).

Dự án Khu phức hợp căn hộ 
Quy Nhơn Seaview do Công 
ty CP Đầu tư và Xây dựng 

HUD405 - Bình Định làm chủ 
đầu tư. Theo điều chỉnh mới 
nhất của tỉnh, dự án được đầu 
tư trên khu đất quy hoạch diện 
tích hơn 6.723 m2; mật độ xây 
dựng toàn khu là 58%; mật độ 
cây xanh, giao thông, sân bãi là 
42%. Công trình dự án có chiều 
cao 170 m; tầng cao xây dựng 
công trình phần nổi là 46 tầng 
(kể cả tầng tum). Quy mô dân 
số khoảng 3.368 người, tổng số 
căn hộ ở là 952 căn, gồm 940 
căn hộ thương mại và 12 căn 
hộ áp mái. 

Dự án Khu phức hợp căn 
hộ Quy Nhơn Seaview được 
triển khai vào quý III/2019 và 
dự kiến khai thác sử dụng vào  
quý IV/2024.             MAI HOÀNG

pháp trọng tâm thực hiện trong 
tháng 2 và thời gian tới, Thủ 
tướng chỉ đạo tiếp tục ưu tiên 
giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát lạm phát, thúc đẩy tăng 
trưởng, bảo đảm các cân đối 
lớn. Theo đó, theo dõi sát diễn 
biến, tình hình kinh tế, giá cả, 
lạm phát, thị trường thế giới, 
trong nước, sự dịch chuyển, 
các xu hướng lớn toàn cầu; 
chủ động, kịp thời dự báo, 
cảnh báo rủi ro, kiến nghị 
đối sách phù hợp. Thực hiện 
chính sách tiền tệ chắc chắn, 
chủ động, linh hoạt, hiệu quả; 
phối hợp đồng bộ, chặt chẽ 
chính sách tiền tệ, tài khóa và 
các chính sách khác.

Người đứng đầu Chính 
phủ yêu cầu khẩn trương ban 
hành các văn bản hướng dẫn 
thực hiện 3 chương trình mục 
tiêu quốc gia; khẩn trương 
hoàn thành kế hoạch phân bổ 

vốn còn lại của chương trình 
phục hồi và phát triển KT-XH; 
tăng cường quản lý chặt chẽ, 
thúc đẩy tiến độ dự án lớn, 
quan trọng, có tính lan tỏa cao, 
nhất là công trình giao thông 
trọng điểm...

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách hành chính, cải 
thiện môi trường kinh doanh; 
cắt giảm, đơn giản hóa quy 
định liên quan đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh; thúc đẩy 
Chính phủ điện tử, Chính phủ 
số, công dân số, kinh tế số; 
sớm hoàn thành xây dựng, kết 
nối các cơ sở dữ liệu quốc gia; 
khẩn trương hoàn thành công 
tác quy hoạch theo đúng tiến 
độ, bảo đảm chất lượng, hiệu 
quả theo phương châm quy 
hoạch phải đi trước một bước 
và mở ra cơ hội, không gian 
phát triển mới...

                           (Theo QĐND)

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2023.                       Ảnh: VGP
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Bình Định

Phát triển các vùng chăn nuôi heo trọng điểm 
Năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển các vùng chăn nuôi heo trọng điểm. 

Đẩy mạnh ứng dụng KHKT, công nghệ vào chăn nuôi, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung và đảm bảo các 
điều kiện về an toàn dịch bệnh, nâng cao chất lượng cho sản phẩm thịt heo Bình Định.

Huyện Hoài Ân là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thí điểm việc “chuẩn hóa” quy trình chăn nuôi và chất lượng sản phẩm, tiến tới xây 
dựng vùng nuôi an toàn dịch bệnh huyện.                                               Ảnh: THU DỊU

Theo đó,  ngành nông 
nghiệp xác định xây dựng 
vùng chăn nuôi heo trọng 
điểm tập trung ở các huyện, 
thị xã: Hoài Ân, Hoài Nhơn, 
An Nhơn và Phù Cát. Đây 
cũng là các địa phương đang 
có số lượng tổng đàn heo 
lớn, có nhiều trang trại, gia 
trại chăn nuôi tập trung, áp 
dụng công nghệ quản lý dịch 
bệnh khép kín, công nghệ 
Blockchain trong theo dõi và 
kiểm soát đàn heo. 

Theo Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y (Sở NN&PTNT), lĩnh 
vực chăn nuôi đang được tỉnh 
ta cơ cấu lại với 3 nhóm vật 
nuôi trên cạn chủ lực là heo, 
bò thịt chất lượng cao và gà. 
Riêng với chăn nuôi heo, đến 
nay tổng đàn heo toàn tỉnh đạt 
gần 664 nghìn con, tăng 0,43% 
so với cùng kỳ năm trước. 
Tình hình phát triển và tái 
đàn heo đang được duy trì ổn 
định, công tác phòng, chống 
dịch bệnh được kiểm soát tốt. 
Trong đó, 4 vùng nuôi tập 
trung kể trên chiếm gần 70% 
tổng đàn heo toàn tỉnh. 

Với sự nỗ lực từ ngành 
nông nghiệp và các địa 
phương, người chăn nuôi, đến 
nay tỉnh Bình Định được Cục 
Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) 
chứng nhận sở hữu “Heo Hoài 
Ân” - đây là bước đầu tiên 
trong việc hình thành vùng 
chăn nuôi hợp chuẩn, đưa 
chất lượng thịt heo Bình Định 
đạt các chứng nhận về ATTP 
đến tay người tiêu dùng.

Trong 4 vùng nuôi heo 

trọng điểm của tỉnh, hiện ở 
TX An Nhơn đã có Khu chăn 
nuôi heo tập trung Nhơn Tân 
(xã Nhơn Tân) đã đưa vào 
hoạt động, các hộ chăn nuôi 
chuyển dần vào đây để phát 
triển. Tổng đàn heo của TX An 
Nhơn hơn 85.000 con; thị xã 
có 41 trang trại chăn nuôi tập 
trung quy mô lớn, trong đó có 
4 trang trại được công nhận cơ 
sở chăn nuôi heo an toàn dịch 
bệnh. Theo ông Huỳnh Văn 
Thạnh, cán bộ kỹ thuật phụ 
trách chăn nuôi của Trung tâm 
Dịch vụ nông nghiệp TX An 
Nhơn, nhằm ổn định tổng đàn 
heo, duy trì tỷ lệ tăng trưởng, 

hằng năm ngành nông nghiệp 
TX An Nhơn tổ chức nhiều 
lớp đào tạo, tập huấn chuyển 
giao kỹ thuật trong chăn 
nuôi để người dân áp dụng. 
Riêng với nuôi heo, Trung 
tâm hướng dẫn xây dựng hệ 
thống chuồng trại chăn nuôi 
đảm bảo vệ sinh, an toàn sinh 
học, an toàn dịch bệnh gắn với 
bảo vệ môi trường. 

Tại Hoài Ân, những năm 
qua, chính quyền các cấp đẩy 
mạnh đầu tư phát triển chăn 
nuôi heo. Đến nay, Hoài Ân 
có 32 trang trại chăn nuôi 
heo quy mô lớn, trong đó 
có 5 trại áp dụng công nghệ 

cao. Hiện nay, địa phương 
xúc tiến xây dựng khu mua 
bán, vận chuyển và giết mổ 
tập trung, nhằm hạn chế tình 
trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường. 
Năm 2023, huyện thực hiện 
quản lý chăn nuôi gắn với tiêu 
thụ sản phẩm, trong đó chú 
trọng vào đàn heo để duy trì 
và phát triển nhãn hiệu “Heo 
Hoài Ân”. 

Ông Nguyễn Xuân Phong, 
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND huyện Hoài Ân, cho 
hay, huyện tiếp tục phát triển 
chăn nuôi, quy hoạch vùng 
nuôi theo 3 nhóm vật nuôi 

chủ lực của tỉnh. Riêng với 
đàn heo, trong năm nay xúc 
tiến phát triển vùng nuôi tập 
trung, phát triển các cơ sở 
chăn nuôi an toàn dịch bệnh 
tiến tới xây dựng vùng chăn 
nuôi an toàn dịch bệnh huyện 
Hoài Ân. Xây dựng chuỗi chăn 
nuôi heo gắn với tiêu thụ sản 
phẩm tại thị trường Đà Nẵng, 
TP Hồ Chí Minh.

Tương tự ở Phù Cát, Hoài 
Nhơn, cũng đang hoàn thiện 
và quy hoạch vùng nuôi heo 
tập trung. Đẩy mạnh áp dụng 
các mô hình chăn nuôi an toàn 
sinh học, an toàn dịch bệnh 
trong kiểm soát đàn vật nuôi 
để duy trì sự ổn định của tổng 
đàn. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, 
Chi cục trưởng Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y, cho hay, việc 
duy trì các vùng trọng điểm 
chăn nuôi heo nằm trong quy 
hoạch phát triển chăn nuôi của 
ngành nông nghiệp tỉnh, phù 
hợp với điều kiện, đặc thù của 
từng vùng. Với lợi thế trong 
việc cung cấp giống, chuyển 
giao tiến bộ KHKT, công nghệ 
trong chăn nuôi, quy hoạch 
vùng nuôi phù hợp tạo lợi 
thế lớn cho các địa phương 
này. Cùng với đó, ngành nông 
nghiệp đang tập trung hoàn 
thiện kế hoạch phát triển chăn 
nuôi tập trung theo hướng an 
toàn sinh học, ứng dụng công 
nghệ cao gắn với bảo vệ môi 
trường. Kế hoạch này được 
triển khai là tiền đề để người 
chăn nuôi ở các vùng chăn 
nuôi tập trung “chuẩn hóa” 
chất lượng sản phẩm, tăng 
giá trị kinh tế cho sản phẩm 
chăn nuôi, mở ra vùng nguyên 
liệu ổn định phục vụ cho hoạt 
động chế biến sâu.

THU DỊU

Các địa phương đồng loạt triển khai 
các hoạt động tuyên truyền và 
thi đua chống khai thác IUU

Ngày 1.2, tại xã Mỹ Thắng, 
huyện Phù Mỹ, Đồn biên 
phòng Mỹ An phối hợp với 
UBND xã tổ chức gặp mặt 
tuyên truyền, vận động ngư 
dân chống khai thác thủy sản 
bất hợp pháp, không báo cáo 
và không theo quy định (IUU) 
cho gần 100 ngư dân.

Các ngư dân được báo cáo 
viên của UBND xã và BĐBP 
tỉnh truyền đạt những kiến 
thức cơ bản về chủ trương của 
Đảng và Nhà nước về biển, 
đảo và một số luật, nghị định 
trong lĩnh vực hoạt động thủy 
sản như Luật Thủy sản 2017; 
đặc biệt là nội dung của Chỉ thị 
số 45/CT-TTg ngày 13.12.2017 
của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về chống khai thác 
IUU… Tại buổi tuyên truyền, 
UBND xã đã tổ chức phát 
động thi đua đợt cao điểm 
“180 ngày hành động” thực 
hiện các giải pháp chống khai 
thác IUU, tháo gỡ thẻ vàng 
EC, tổ chức ký cam kết cho 

Nhiều người dân An Lão 
dùng mo cau thay túi ny lông

An Lão nổi tiếng là nơi trồng nhiều cau 
ăn trái, toàn huyện có gần 70 ha cau; ngoài 
nguồn thu nhập chính từ trái cau, gần đây 
hưởng ứng lời kêu gọi giảm sử dụng túi  
ny lông, đồ nhựa chỉ dùng một lần, người 
dân ở huyện, đặc biệt là ở xã An Quang đã 
sử dụng mo cau để thay thế túi ny lông, đồ 
đựng bằng nhựa ngày càng phổ biến.

Bà Đinh Thị Thư, ở thôn 5, xã An Quang, 
cho biết: Từ khi nhận biết tác hại của túi  
ny lông tôi đã chuyển sang dùng mo cau 
để thay thế. Không những đảm bảo vệ sinh 
mà việc sử dụng mo cau để gói, bọc còn tiết 
kiệm được chi phí, không gây tác hại đến 
môi trường.

Không chỉ riêng gia đình bà Thư, nhiều 
hộ dân khác ở An Quang cũng thay đổi dần 
thói quen, thực hiện theo cách làm này sau 
khi nghe chính quyền xã và các hội, đoàn thể 
tuyên truyền, động viên.

Ông Đinh Văn Nớ, Chủ tịch UBND xã An 
Quang, cho biết: Ban đầu, khi mới triển khai 
phong trào chống rác thải nhựa, chúng tôi gặp 
nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm tạo cho 
được thói quen mới, đích thân tôi đã phân 
tích, chia sẻ với bà con tác hại của rác thải 
nhựa tới sức khỏe, môi trường. Từ việc quý 
mến mình, dần dần bà con nghe theo, sử dụng 
mo cau thay túi ny lông ngày càng nhiều.

Bà Đinh Thị Thư ở thôn 5, xã An Quang, tự tay làm đồ đựng thức 
ăn bằng mo cau.     Ảnh: D.T.D

Nói về mô hình này, ông Đinh Văn Lớ, 
Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Lão, cho 
biết: Đây là mô hình phù hợp với địa phương, 
vì An Lão có diện tích cây cau khá lớn. Mo 
cau sẽ tự phân hủy hoàn toàn thành chất hữu 
cơ có ích. Hơn nữa, từ xa xưa bà con ta cũng 
đã sử dụng mo cau rất phổ biến. Tôi nghĩ việc 
trở lại sử dụng mo cau sẽ tạo ra một nét đẹp 
trong đời sống mới.

DIỆP THỊ DIỆU

Tặng phao tròn cho ngư dân tại buổi 
tuyên truyền ở xã đảo Nhơn Châu,  
TP Quy Nhơn, ngày 31.1.2023.   Ảnh: Đ.P

100% chủ tàu, thuyền trưởng, 
ngư dân không vi phạm vùng 
biển nước ngoài.

Dịp này, UBND xã Mỹ 
Thắng đã trao tặng 100 lá cờ 
Tổ quốc cho ngư dân.

Được biết, trong thời gian 
này, một số địa phương khác 
như xã Cát Tiến (Phù Cát), xã 
Nhơn Châu (TP Quy Nhơn), 
phường Hoài  Thanh (TX 
Hoài Nhơn) cũng diễn ra các 
hoạt động tuyên truyền và 
phát động thi đua chống khai 
thác IUU.                 ÁI TRINH
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

Ngoài Lăng Ông Nam Hải, 
tại làng chài Vĩnh Lợi (hiện nay 
gồm 3 thôn: Vĩnh Lợi 1, Vĩnh 
Lợi 2 và Vĩnh Lợi 3) còn có 
nhiều đình, miếu, dinh thờ thần 
hoàng bổn xứ, Bà thủy tổ nương 
nương, các bậc tiền hiền gắn với 
tín ngưỡng tâm linh của ngư 
dân. Theo lệ, ở vạn chài Vĩnh 
Lợi mỗi năm diễn ra hai lần Lễ 
hội cầu ngư vào mùng 10 tháng 
Giêng tại Lăng Nam Hải thánh 
điện (Lăng Ông đại) và mùng 10 
tháng Tư âm lịch tại Lăng Hải 
Thánh đường (Lăng Từ đường). 
Năm nay, Lễ hội được tổ chức 
từ ngày 31.1 - 4.2 (tức mùng 10 - 
14 tháng Giêng) là chánh kỵ của 
Ông đại, gồm các nghi lễ, như: 
Thăm quan (kiểm tra các quan 
quách đựng cốt cá Ông); thăm 
sắc (kiểm tra các sắc phong của 
các vua triều Nguyễn); khai sắc 
và rước sắc từ Lăng Từ đường 
đến Lăng Ông đại; nghinh thần 
Nam Hải nhập điện về Lăng Ông 
đại; tế chánh kỵ Ông đại, tế tĩnh 

sinh, tế khởi ca và tế tôn vương. 
Ông Đỗ Như Ý, Trưởng vạn 

chài Vĩnh Lợi, cho biết: Lăng từ 
đường được tạo lập năm 1791, 
hiện còn lưu giữ 5 sắc phong 
của các đời vua triều Nguyễn, 
gồm: Thiệu Trị (năm 1841), Tự 
Đức (năm 1847), Đồng Khánh 
(năm 1885) và Khải Định (năm 
1916). Các sắc phong được xem 
là báu vật truyền thừa của làng 
được gìn giữ, thờ tự tôn nghiêm 
từ ngày được phong đến nay. 
Mỗi năm, duy nhất một lần vào 
sáng mùng 10 tháng Giêng mới 
thực hiện nghi thức mở khóa 
tráp khai sắc và rước sắc đến 
Lăng Ông đại để tổ chức các 
nghi lễ, rồi đưa sắc về thờ tại 
Lăng Từ đường.

Làng chài Vĩnh Lợi cũng là 
nơi duy nhất trong tỉnh có hai 
Lăng Ông Nam Hải được tạo 
lập trong cùng một vạn chài. 
Cụ Nguyễn Của (88 tuổi, ở thôn 
Vĩnh Lợi 3) cho biết: Theo lời 
các cụ cao niên trước đó kể lại, 

khoảng 200 năm trước, có một 
Ông lụy vào bờ rất lớn (Ông đại), 
ngư dân phải để Ông nằm dưới 
biển rồi dùng cọc tre bao quanh 
để giữ xác và đắp cát vun thành 
mộ, dựng một ngôi lăng bằng 
tranh tre, sau tôn tạo xây dựng 
lăng kiên cố hơn để thờ riêng 
Ông đại. Còn Lăng từ đường thờ 
các Ông nhỏ hơn Ông đại - Ông 
trung, Ông tiểu cùng các bậc tiền 
hiền, hậu hiền.

Lễ hội cầu ngư ở Vĩnh Lợi 
có đoàn rước lễ hoành tráng với 
đội gươm, đội bá trạo, đoàn cờ 
lọng, nhã nhạc nghiêm trang bên 
án rước nghinh thần. Đoàn rước 
di chuyển từ Lăng từ đường đến 
Lăng Ông đại để bái yết, rồi lên 
tàu cá tiến ra cửa biển Đề Gi cúng 
rước thần Nam Hải về Lăng Ông 
đại. Từ biển về lại Lăng Ông đại, 
đội gươm và đội bá trạo trên tàu 
sẽ biểu diễn nghinh thần cho đến 
khi về Lăng Ông đại thực hiện 
các nghi thức tế lễ. 

So với các địa phương khác, 

Ðến hẹn, mùng 10 tháng Giêng âm lịch, ngư dân vùng biển Vĩnh Lợi (xã Mỹ Thành, 
huyện Phù Mỹ) lại nô nức tham gia lễ hội cầu ngư. Lễ hội cầu ngư ở Vĩnh Lợi là nét văn 
hóa tín ngưỡng của ngư dân miền biển tưởng nhớ công đức của thần Nam Hải (cá ông - 
tức cá voi) và các bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai khẩn mở mang vạn chài. 

Lễ hội cầu ngư ở Vĩnh Lợi
nghệ thuật múa gươm và bá trạo 
ở Vĩnh Lợi mang nhiều màu sắc 
độc đáo thể hiện trên trang phục, 
các nhân vật được hóa trang theo 
kiểu mặt nạ tuồng Bình Định; 
các động tác trình diễn đều thể 
hiện chất võ thuật cổ truyền Bình 
Định. Sau lễ khởi ca, Đoàn tuồng 
Ngô Mây biểu diễn trích đoạn 
Tam anh chiến Lữ Bố (vở tuồng Cổ 
thành) và biểu diễn tuồng trong 
các đêm diễn ra lễ hội để phục 
vụ nhân dân địa phương.

Không chỉ ngư dân địa 
phương, mà những người làm 
ăn ở xa cũng háo hức trở về 
tham dự Lễ hội cầu ngư. Anh 
Trần Quốc Đại, ở thôn Vĩnh Lợi 3, 
hiện đang sinh sống tại tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, chia sẻ: Tôi cũng 
như nhiều người dân ở Vĩnh 
Lợi đang sinh sống phương xa 
đều nhớ đến lễ hội cầu ngư quê 
mình như hướng về cội nguồn 
văn hóa. Năm nay, tôi sắp xếp 
về quê đón Tết và ở tới ngày dự 
lễ hội cầu ngư. Mấy năm nay, 
tôi cùng một số anh em đóng 
góp để tôn tạo Lăng Ông, sắm 
thêm một số trang phục để lễ 
hội quê mình ngày càng đẹp 
đẽ, sắc màu hơn.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Lễ hội cầu ngư ở Vĩnh Lợi 
được tổ chức đầy màu sắc, 
mang đậm nét văn hóa 
riêng của Bình Định. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nhạc sĩ Huy Du là người chuyên sáng 
tác những ca khúc cách mạng, giàu tính 
thời sự. Ông được định danh với những 
bài hát quen thuộc gắn liền với một thời 
máu lửa hào hùng như: Đường chúng ta đi, 
Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Anh vẫn hành 
quân, Nổi lửa lên em… Trong nhiều sáng 
tác dòng “nhạc đỏ” của ông, bài hát Việt 
Nam ơi, mùa xuân đến rồi phổ biến khá 
rộng rãi, được nhiều ca sĩ, nhóm nhạc thể 
hiện, được thu phát trên nhiều kênh phát 
thanh, truyền hình, chương trình nghệ 
thuật ở địa phương, trung ương. 

Ca khúc mang âm hưởng reo vui, nhen 
lên những hy vọng cho một ngày mai tươi 
sáng dưới sự dẫn đường của Đảng, theo 
tư tưởng của Bác, những gửi gắm sắt son 
của Bác về một Việt Nam tự do, phát triển. 
“Đảng cộng sản Việt Nam vinh quang - Ánh 

sáng soi đường đưa ta về chiến thắng - Tổ 
quốc độc lập tự do muôn năm - Đất nước 
không quên chân lý mang theo tên Người…”

Lời bài hát như một dãy dài các quan hệ 
nhân quả, có cái này thì sẽ có cái kia một 
cách giản dị, trong tiết tấu nhanh mạnh 
lời ca như thúc giục bước chân người 
theo những cuộc dựng xây để làm giàu 
đẹp thêm non sông gấm vóc. Đưa tầng 
lớp cần lao, người dân nước Việt đi qua 
tháng ngày cơ cực, mở ra một chân trời 
tươi sáng. Ở ca khúc, nhạc sĩ nhấn mạnh 
đến vai trò lãnh đạo của đảng, gửi gắm 
vào đó niềm tin yêu hy vọng. Tiến bước 
theo đảng đường đi thênh thang. Thẳng tới 
chân trời vinh quang và chiến thắng. Giai 
cấp vô sản tình yêu bao la. Khúc quốc tế ca 
vang mãi trong tim ta đời đời.

Phần điệp khúc, tiết tấu nhanh, dồn 

dập thể hiện niềm reo vui, tự hào của một 
người dân Việt khi đất nước đang lật sang 
một trang mới xán lạn. Việt Nam! Ta tiến 
vào kỷ nguyên ánh sáng. Chủ nghĩa xã hội 
đẹp thêm năm tháng. Bước theo Đảng thủy 
chung trong trắng. Dẫu con đường vượt qua 
mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. 
Niềm vui của người Việt, mùa xuân của 
đất nước Việt Nam trong ca khúc, không 
theo chu kỳ bốn mùa đất trời, mà những 
đóa xuân thì kia đơm hoa, tỏa hương khi 
sức mạnh đoàn kết của dân tộc được gia 
tăng, khi ấm no về với mọi nhà, khi đảng 
và nhân dân chung sức chung lòng trên 
“con đường vượt qua mưa nắng” để Việt 
Nam ngày một thịnh vượng hơn. 

Link nhạc: https://www.youtube.com/
watch?v=MZBzekAjViY

THIÊN VĂN

Reo vui mùa xuân

Ra mắt tập 2 của bộ 
tiểu thuyết Nước  non 
vạn dặm về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh

Sáng 1.2, tại Hà Nội, Hội đồng 
Lý luận, phê bình văn học, nghệ 
thuật Trung ương phối hợp với 
Nhà xuất bản Văn học và Công 
ty CP Văn hóa và Truyền thông 
Liên Việt tổ chức gặp mặt, trao 
đổi với báo chí về tập 2 của bộ 
tiểu thuyết Nước non vạn dặm với 
tên gọi Lênh đênh bốn biển của nhà 
văn Nguyễn Thế Kỷ.

Bộ tiểu thuyết Nước non vạn 
dặm khắc họa hình tượng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ở ba giai đoạn 
quan trọng của Người: Tuổi ấu 
thơ và tuổi thanh niên (1890 - 
1911); Ba mươi năm Người “đi 
tìm hình của nước”, thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (1911 - 
1941); Những năm tháng Người 
về nước, cùng Đảng ta, nhân dân 
ta đấu tranh giành độc lập, tự do 
cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân 
dân, đưa Việt Nam trở thành biểu 
tượng của khát vọng đấu tranh 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước, là lương tri, phẩm giá của 
loài người (1941 - 1969).

Với hơn 220 trang sách của 
tập 2, người đọc sẽ có cái nhìn 
thấu đáo và có tính hệ thống, tính 
logic về những bước biến chuyển 
trong nhận thức, tư duy của một 
con người vĩ đại, theo cách giản 
dị nhất. 

Nếu tập 3 được hoàn thành 
(dự kiến vào cuối năm 2023, 
đầu năm 2024), đây sẽ là bộ tiểu 
thuyết đầu tiên phản ánh đầy đủ, 
sâu sắc và sinh động về thân thế, 
sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
đặc biệt là hình tượng Hồ Chí 
Minh, con người Hồ Chí Minh, 
con đường cách mạng Hồ Chí 
Minh của văn học Việt Nam 
đương đại.

Năm 2022, nhân kỷ niệm 132 
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và 111 năm Ngày người 
thanh niên yêu nước Nguyễn 
Tất Thành vượt trùng khơi đi 
tìm đường cứu nước, tập 1 của 
bộ tiểu thuyết Nước non vạn 
dặm với tên gọi Nợ nước non 
và vở sân khấu cùng tên đã 
ra mắt công chúng ở Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, 
Đồng Nai, Long An và nhiều 
địa phương khác.  (Theo TT&VH)
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Bình Định

An cư lạc nghiệp
Vĩnh Thuận là xã tái định cư 

vùng lòng hồ Định Bình trước 
đây. Toàn xã hiện có 447 hộ, 
1.729 nhân khẩu. Từ khi thành 
lập đến nay, với hành trình 
hơn 16 năm xây dựng và phát 
triển, tuy còn gặp nhiều khó 
khăn, thách thức, nhưng Vĩnh 
Thuận luôn nhận được sự quan 
tâm của Đảng và Nhà nước với 
nhiều chương trình, dự án hỗ 
trợ đầu tư, nhất là các chính 
sách ưu tiên dành cho đồng bào 
dân tộc thiểu số (DTTS). Đến 
nay, đời sống người dân Bana 
ở vùng đất tái định cư này đã 
có nhiều thay đổi, ngày càng 
ấm no, trẻ em được đến trường 
học chữ, người dân tích cực thi 
đua lao động sản xuất, xây dựng 
nông thôn mới. 

Nhằm giúp đồng bào DTTS 
nâng cao chất lượng cuộc sống, 
thay đổi cách nghĩ, cách làm, 
vươn lên làm giàu chính đáng, 
trong những năm qua, cấp ủy, 
chính quyền và các tổ chức hội, 
đoàn thể của xã Vĩnh Thuận đã 
tập trung đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, tư vấn, hướng 
dẫn người dân áp dụng tiến bộ 
KHKT để cải tạo vườn tạp, đầu 
tư chăm sóc các loại cây trồng, 
vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng phù hợp để mang lại hiệu 
quả kinh tế cho gia đình. 

Đến nay, tổng đàn gia súc, 
gia cầm trên địa bàn xã có gần 
4.600 con, trong đó đàn bò có 
1.340 con. Toàn xã đã đưa vào 
gieo sạ hơn 31 ha lúa nước; sản 
xuất 415 ha cây đậu, đỗ các loại; 
hơn 60 ha cây điều; 29 ha cây bí 
đỏ; 31,5 ha mỳ cao sản; 15,5 ha 
dưa hấu… Ngoài ra, xã luôn 
quan tâm đến công tác trồng 
rừng, giao khoán chăm sóc và 
bảo vệ rừng, nhằm giúp người 
dân tăng thêm thu nhập.

Nhờ thay đổi cách nghĩ, cách 
làm, đổi mới tư duy và phương 
thức làm ăn nên đời sống của 
người dân trong xã ngày càng 
ổn định và nâng cao. Đến cuối 
năm 2022, thu nhập bình quân 
đầu người trên địa bàn xã đạt 
18,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ 
lệ hộ nghèo giảm còn 53,9%, 
giảm 5,1% so với năm trước. 

Nói về sự thay đổi đời sống 
người dân trong xã, ông Đinh 
Luận, Chủ tịch UBND xã Vĩnh 
Thuận, cho biết: Trên địa bàn 
xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm hằng năm. Người 
dân ở đây rất tích cực tham gia 
phát triển kinh tế. Xã tiếp tục đề 
ra nhiều giải pháp, tăng cường 
công tác chỉ đạo đẩy mạnh các 

Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha 
cho hộ nghèo, hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số 
trồng rừng sản xuất

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có 
văn bản yêu cầu các địa phương 
trong tỉnh rà soát diện tích, đối 
tượng có nhu cầu đăng ký 
hỗ trợ trồng rừng sản xuất 
trong năm 2023 theo quy định 
tại khoản 8, điều 4 Thông tư số 
13/2019/TTBNNPTNT ngày 
25.10.2019 của Bộ NN&PTNT 
(quy định về trồng rừng thay 
thế khi chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác).

Cụ thể, đối tượng được hỗ 
trợ là hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số, hộ người Kinh nghèo đang 
sinh sống ổn định tại các xã có 
điều kiện KT-XH khó khăn (khu 
vực II và III) theo quy định tại 
điều 2 Nghị định số 75/2015/
NĐCP ngày 9.9.2015 của Chính 
phủ, có nhu cầu hỗ trợ trồng 
rừng sản xuất trên diện tích đất 
chưa có rừng quy hoạch cho 
phát triển rừng sản xuất. Định 
mức hỗ trợ bằng tiền mặt, với 
mức 10 triệu đồng/ha.           

  G.N

T ừ  m ộ t  h ộ  k i n h  t ế 
khó khăn,  nhờ biết  ứng 
dụng t iến bộ KHKT vào 
trồng điều và chăn nuôi 
b ò ,  ô n g  N g u yễn Văn 
Nghin (nông dân ở thôn 
Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Hiệp, 
huyện Vĩnh Thạnh) đã 
vươn lên làm giàu. 

Được sự quan tâm của 
Nhà nước và Hội Nông 
dân xã Vĩnh Hiệp, ông 
Nghin được tạo điều kiện 
vay vốn từ Ngân hàng 
CSXH và Quỹ hỗ trợ nông 
dân để phát triển kinh tế. 
Có được  nguồn vốn vay, 
ông Nghin không ngừng 
học tập, thường xuyên 
tham gia các lớp tập huấn 
do các cấp, ngành tổ chức, 
đồng thời tham quan các 
mô hình phát triển kinh 
tế có hiệu quả để áp dụng 
vào sản xuất. Đến nay, 
ông Nghin đã phát triển 
diện tích vườn điều lên 
8 ha đang cho thu hoạch, 
mỗi năm thu lãi khoảng 
200 triệu đồng. 

Chia sẻ về kinh nghiệm 
trồng điều có hiệu quả, ông 
Nghin cho biết:  “Sau mỗi 
mùa thu hoạch, người trồng 
điều nên tỉa cành, tạo tán, 
làm cỏ và phun thuốc bảo 
vệ thực vật, bón phân cho 
cây. Mỗi năm thực hiện 2 
đợt, đợt đầu vào đầu mùa 

mưa và đợt 2 vào cuối mùa 
mưa. Ngoài ra, phải thường 
xuyên chịu khó kiểm tra tình 
hình sâu bệnh trên cây điều 
và xử lý kịp thời, nhất là khi 
cây điều ở giai đoạn ra hoa”.

Bên cạnh thu nhập chính 
từ cây điều, ông Nghin còn 
đầu tư xây dựng chuồng trại 

để chăn nuôi bò sinh sản. 
Trong chuồng luôn duy 
trì tổng đàn 14 con, trong 
đó có 6 bò cái sinh sản và 
8 bò thịt. Từ chăn nuôi 
bò, mỗi năm ông Nghin 
có thêm khoản lợi nhuận 
50 triệu đồng. 

Từ việc trồng điều và 
chăn nuôi bò, gia đình 
ông Nghin đã thoát khỏi 
hộ nghèo, vươn lên khá 
giả. Bản thân ông Nghin 
là đảng viên gương mẫu, 
luôn vận động các thành 
viên trong gia đình và hội 
viên nông dân trong thôn 
cùng chung tay, góp sức 
xây dựng nông thôn mới; 
cùng đoàn kết, tương trợ 
giúp đỡ lẫn nhau trong 
sản xuất và đời sống…

Với những thành tích 
đó, ông Nghin đã được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
bằng khen về thành tích 
5 năm liền đạt danh hiệu 
nông dân sản xuất giỏi cấp 
tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.

V. XINH 

NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP

Làm giàu từ trồng điều và chăn nuôi bò

Ông Nghin chăm sóc đàn bò của mình.       Ảnh: V.X

Sức sống mới ở vùng 
tái định cư Vĩnh Thuận
Về xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh) những ngày đầu năm 
mới Quý Mão 2023, chúng tôi cảm nhận được sức sống mới ở 
vùng đất này. Những ngôi nhà xây mái ngói khang trang đã 
thay thế nhà tranh tre nứa đơn sơ, đường bê tông phẳng lỳ 
kết nối giao thương thuận lợi đến các thôn, làng.

hoạt động hỗ trợ người dân phát 
triển kinh tế, giải quyết việc 
làm, góp phần cải thiện, nâng 
cao đời sống người dân. 

Nhiều nông dân 
sản xuất giỏi

Điều đáng mừng là nhờ thi 
đua lao động sản xuất, trên địa 
bàn bàn xã đã có nhiều tấm 
gương sản xuất giỏi với nhiều 
mô hình phát triển kinh tế trong 
trồng trọt, chăn nuôi, đem lại 
nguồn thu nhập khá cao. Điển 
hình như hộ ông Đinh Khuân, 
Đinh Văn Nhớt, Đinh Xơi, Đinh 
Khuy, Đinh Dun, Đinh Văn 
Châm… đạt danh hiệu nông dân 
sản xuất giỏi điển hình các cấp.

Ông Đinh Dun, nông dân 
sản xuất giỏi ở làng 8, cho hay: 
“Nhờ sự giúp đỡ của Hội Nông 
dân xã, cùng với sự chịu khó 
cần cù trong lao động sản xuất, 
thay đổi cách nghĩ, cách làm, 
biết áp dụng tiến bộ KHKT vào 
sản xuất nên gia đình tôi đã có 
cuộc sống ổn định hơn trước. 

Hiện nhà tôi đang chăm sóc gần 
8 ha cây điều cho thu hoạch; 
kết hợp đầu tư chăn nuôi bò, 
với đàn bò 10 con, chủ yếu là 
bò lai”. Bên cạnh đó, hằng năm 
ông Đinh Dun còn trồng thêm 
2 ha đậu, đỗ các loại và bắp lai. 
Nhờ vậy, nguồn thu nhập của 
gia đình ổn định từ 100 - 150 
triệu đồng/năm. 

Còn ở làng 2, nông dân sản 
xuất giỏi Đinh Văn Châm cho 
biết: “Khi gia đình chúng tôi 
mới chuyển về đây sinh sống, 
mọi thứ còn khó khăn lắm. 
Song, nhờ được Nhà nước quan 
tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng, làm đường giao thông 
đến tận nơi sản xuất, giúp cho 
bà con đi lại, vận chuyển hàng 
hóa dễ dàng; đồng thời đầu 
tư hỗ trợ giống cây trồng, vật 
nuôi để phát triển kinh tế. Nhờ 
vậy, kinh tế phát triển, đời sống 
người dân ngày càng cải thiện 
hơn trước”. 

Thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới, xã Vĩnh Thuận 
còn vận động người dân tích cực 
tham gia xây dựng gia đình văn 
hóa, khu dân cư văn hóa, tham 
gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi 
trường ở khu dân cư. Hiện, xã 
có hơn 98% số hộ đạt gia đình 
văn hóa, 100% khu dân cư đạt 
khu dân cư văn hóa. 100% gia 
đình được dùng điện lưới quốc 
gia; trường học được đầu tư 
xây dựng khang trang, đảm bảo 
phục vụ việc dạy và học. Trạm y 
tế xã duy trì đạt chuẩn quốc gia 
về y tế, góp phần chăm sóc sức 
khoẻ nhân dân được tốt hơn. 

Xã Vĩnh Thuận hôm nay 
đang từng ngày thay da, đổi 
thịt, cuộc sống của người dân 
dần ấm no, hạnh phúc hơn. 
Từ đó, đồng bào Bana xã Vĩnh 
Thuận luôn tin tưởng và thực 
hiện tốt các chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước để cùng xây 
dựng quê hương ngày càng giàu 
đẹp, văn minh. 

N. HÂN - N. ÁNH

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã Vĩnh Thuận được đầu tư nâng cấp khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển 
KT-XH tại địa phương.                                Ảnh: N.H
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Hoài Nhơn đồng hành cùng nhà đầu tư
Cùng với việc quy hoạch, 
đầu tư hoàn thiện hạ tầng 
kỹ thuật, TX Hoài Nhơn chủ 
trương nhất quán, xuyên 
suốt luôn đồng hành, hỗ trợ, 
lắng nghe, hợp tác với nhà 
đầu tư để cùng phát triển 
bền vững. 

Đầu tư phát triển hạ tầng, 
tạo động lực phát triển  

Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn 
Phạm Trương cho biết: Đảng 
bộ và chính quyền TX Hoài 
Nhơn đã xác định các trọng 
điểm và các khâu đột phá 
phát triển, trong đó tập trung 
đẩy mạnh phát triển sản xuất 
công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp; sản xuất chế biến lâm 
sản, thủy sản; may mặc; du 
lịch (du lịch sinh thái nghỉ 
dưỡng, du lịch văn hóa, du 
lịch làng nghề); phát triển 
thương mại dịch vụ; xây dựng 
hạ tầng, chỉnh trang phát triển 
đô thị xanh. Trên tinh thần đó, 
thị xã đã quy hoạch và huy 
động mọi nguồn lực để đầu 
tư phát triển hạ tầng đồng bộ, 
đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, 
tạo động lực phát triển nhanh 
và bền vững.

Hai năm qua, có hàng chục 
công trình, dự án trọng điểm 
đã được đầu tư xây dựng 
mới, nâng cấp mở rộng được 
thực hiện trên địa bàn thị 
xã với tổng vốn đầu tư hơn  
2.841 tỷ đồng. Trong đó, đáng 
chú ý là các công trình, dự 
án có quy mô lớn, tạo động 
lực phát triển, như: Tuyến 
đường ven biển đoạn từ cầu 
Lại Giang đến cầu Thiện 
Chánh; tuyến đường từ QL 1 
cũ đến Gò Dài (hơn 1,5 km); 
đường từ QL 1 đến Khu di 
tích danh nhân văn hóa Đào 
Duy Từ; tuyến đường kết nối 

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

TX Hoài Nhơn trao quyết định chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư.                         Ảnh: TIẾN SỸ

QL 1, đoạn Tài Lương - Ca 
Công; tuyến đường kết nối từ 
phường Hoài Thanh Tây đến 
đường ven biển của tỉnh. 

Cùng với đó là đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật Khu 
hành chính dịch vụ và dân 
cư tuyến đường Bạch Đằng; 
nâng cấp cơ sở hạ tầng Cảng 
cá Tam Quan; mở rộng BVĐK 
khu vực Bồng Sơn và TTYT thị 
xã... Ngoài ra, thực hiện Nghị 
quyết số 05/2020/NQ-HĐND 
ngày 15.12.2020 của HĐND thị 
xã về việc hỗ trợ đầu tư xây 
dựng hệ thống thoát nước, vỉa 
hè, thảm bê tông nhựa, điện 
chiếu sáng, trồng cây xanh, 
xây dựng công viên, hoa viên 
trên địa bàn xã, phường giai 
đoạn 2021 - 2025, thị xã đã 
đầu tư nâng cấp, mở rộng gần  
200 km đường giao thông; lắp 
đặt hệ thống chiếu sáng tại hơn 
130 km đường phố chính; xây 
dựng hơn 63 km đường cống 
thoát nước chính, góp phần 
hoàn thiện mạng lưới giao 
thông, hạ tầng đô thị, hoàn 
thành các tiêu chí đô thị loại 
III, tạo động lực thu hút đầu 
tư, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Đồng hành cùng 
các nhà đầu tư

Cùng với việc hoàn thiện 
và phát triển hạ tầng, TX Hoài 
Nhơn chủ động xây dựng, 
công bố 69 danh mục dự án 
mời gọi đầu tư giai đoạn 2022- 
2025 với tổng vốn đầu tư hơn  
54.623 tỷ đồng, tương ứng 
với diện tích đất sử dụng  
2.647,74 ha và chủ động xúc tiến, 
thu hút các nhà đầu tư, DN. Thị 
xã chủ trương nhất quán, xuyên 
suốt là cùng đồng hành, hỗ trợ, 
lắng nghe, hợp tác với các nhà 
đầu tư, DN để cùng phát triển 
bền vững. Từ đó, thực hiện giải 
phóng mặt bằng sạch, giải quyết 
thủ tục hành chính về đầu tư, 
giải quyết khó khăn, vướng mắc 
trước, trong và sau đầu tư nhanh 
nhất. Bên cạnh đó, đảm bảo nhà 
đầu tư và DN được thụ hưởng 
tối đa chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
thuê đất, đầu tư kết cấu hạ tầng, 
giải phóng mặt bằng, hồ sơ thủ 
tục hành chính. Không chỉ vậy, 
TX Hoài Nhơn còn hỗ trợ, đồng 
hành cùng DN trong suốt quá 
trình sản xuất kinh doanh, đảm 
bảo phát triển bền vững. 

Tháng 6.2022, TX Hoài 

Nhơn là đơn vị cấp huyện đầu 
tiên của tỉnh tổ chức Hội nghị 
xúc tiến đầu tư, đã thu hút 600 
đại biểu trong và ngoài nước 
tham dự. Đáng chú ý, tại Hội 
nghị này, UBND TX Hoài Nhơn 
đã trao quyết định chủ trương 
đầu tư, chấp thuận 19 nhà đầu 
tư thực hiện 19 dự án với tổng 
vốn đầu tư hơn 3.621 tỷ đồng; 
ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 
đầu tư với 11 nhà đầu tư thực 
hiện 11 dự án có tổng vốn đầu 
tư hơn 9.978 tỷ đồng. Ngoài 
ra, năm 2022, UBND tỉnh và 
các ngành chức năng của tỉnh 
đã ban hành quyết định chủ 
trương đầu tư, chấp thuận 9 
nhà đầu tư tại TX Hoài Nhơn. 
Trong đó, đáng chú ý, dự án 
Khu liên hợp gang thép Long 
Sơn, tại xã Hoài Mỹ, công suất 
5,4 triệu tấn sản phẩm thép chế 
tạo chất lượng, thép xây dựng, 
thép cuộn/năm, với tổng vốn 
đầu tư khoảng 53.500 tỷ đồng.

Nhận diện khả năng sinh 
lời và phát triển bền vững, 
Công ty CP đầu tư TCV (tỉnh 
Quảng Nam) đã quyết định 
đầu tư hơn 512 tỷ đồng thực 
hiện dự án Khu dân cư Phú 

Mỹ Lộc trên diện tích gần  
13 ha tại phường Tam Quan. 
Ông Nguyễn Văn Đoàn - Chủ 
tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 
Công ty, cho biết: Dự án của 
chúng tôi sẽ cung cấp ra thị 
trường 422 căn nhà ở liền kề, 
quy mô 6 tầng và 29 căn biệt 
thự song lập cao 3 tầng, đáp 
ứng nhu cầu về nhà ở cho 
1.800 cư dân; đồng thời, tích 
hợp chuỗi tiện ích nội khu đa 
dạng như: Khu sinh hoạt văn 
hóa, công viên trung tâm rộng  
3.000 m2, khu thể dục thể thao, 
các tiện ích công trình công 
cộng và trường mầm non 3 
tầng. Chúng tôi sẽ hình thành 
một khu đô thị đầy đủ tiện 
nghi, hiện đại đáp ứng yêu cầu 
nâng cao chất lượng cuộc sống 
của người dân, góp phần cùng 
với thị xã đảm bảo tiêu chí đô 
thị loại III.

Ông Lê Đăng Tuấn, Chủ tịch 
UBND TX Hoài Nhơn, cho biết: 
Hiện có 606 DN đang hoạt động 
sản xuất kinh doanh hiệu quả, 
tăng 71 DN so với cùng kỳ năm 
trước. Nhờ đó, năm 2022 giá trị 
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp làng nghề đạt gần  
11.530 tỷ đồng; doanh thu 
thương mại, dịch vụ đạt 
23.065 tỷ đồng; giá trị sản 
xuất nông, ngư, lâm nghiệp 
ước đạt hơn 5.613 tỷ đồng. 
Tổng thu ngân sách phát sinh 
trên địa bàn thị xã đạt hơn  
1.113 tỷ đồng, vượt 57% dự 
toán tỉnh giao. Kết quả quan 
trọng này sẽ tạo động lực 
thúc đẩy KT-XH Hoài Nhơn 
phát triển. Hiện UBND thị xã 
đang tập trung phối hợp với 
các ngành chức năng của tỉnh 
hỗ trợ Công ty CP Gang thép 
Long Sơn Phù Mỹ chuẩn bị các 
thủ tục cần thiết để triển khai 
dự án Khu liên hợp gang thép 
Long Sơn. Thực hiện dự án này 
sẽ giúp Hoài Nhơn phát triển 
KT-XH mạnh mẽ hơn.

PHẠM TIẾN SỸ

Tháng 1.2023, Việt Nam 
đầu tư ra nước ngoài 
126,6 triệu USD

Tổng cục Thống kê cho biết, 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 là 126,6 triệu USD, gấp 2,9 lần so 
với cùng kỳ năm 2022. 

Trong đó, bán buôn và bán lẻ, sửa 
chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe động cơ 
khác đạt 125 triệu USD chiếm 98,7% 
tổng vốn đầu tư; y tế và hoạt động trợ 
giúp xã hội đạt 1,5 triệu USD chiếm 
1,2%; hoạt động tài chính, ngân hàng 
và bảo hiểm đạt 140,4 nghìn USD 
chiếm 0,1%. Ngoài ra, 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. Tiếp đến là Thái Lan với  
1,5 triệu USD, chiếm 1,2%; Lào 140,4 
nghìn USD chiếm 0,1%.

(Theo tapchitaichinh.vn)

Câu hỏi: 
Đề nghị Cục Thuế tỉnh cho biết dự 

án đầu tư mở rộng (ĐTMR) có được 
ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 
(TNDN) không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 

Thông tư 96/2015 của Bộ Tài chính, dự 
án ĐTMR của DN nếu đáp ứng điều 
kiện sau thì  được ưu đãi thuế TNDN, 
cụ thể như sau:

1. Điều kiện ưu đãi về  dự án 
ĐTMR:

DN có dự án đầu tư đáp ứng đủ 
2 điều kiện: 

- Dự án đầu tư phát triển dự án 
đầu tư đang hoạt động như mở rộng 
quy mô sản xuất, nâng cao công suất, 
đổi mới công nghệ sản xuất mà dự án 
thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi 
thuế theo quy định của Nghị định số 

218/2013 của Chính phủ.
- Dự án ĐTMR phải đáp ứng 1 trong 

3 tiêu chí:
Nguyên giá tài sản cố định (TSCĐ) 

tăng thêm từ 20 tỷ đồng thuộc lĩnh vực 
ưu đãi thuế TNDN hoặc từ 10 tỷ đồng 
đối với các địa bàn khó khăn hoặc đặc 
biệt khó khăn.

Tỷ trọng nguyên giá TSCĐ tăng thêm 
từ 20% so với tổng nguyên giá TSCĐ  
trước khi đầu tư.

Công suất thiết kế tăng thêm từ 
20% so với công suất thiết kế trước 
khi đầu tư.

2. Mức ưu đãi:  
DN được lựa chọn một trong hai mức 

ưu đãi sau:
- Ưu đãi theo diện ĐTMR (có mức ưu 

đãi ngang bằng với dự án đầu tư mới) 
thì phần thu nhập tăng thêm do ĐTMR 
hạch toán riêng. Nếu không hạch toán 
riêng  thì thu nhập ĐTMR xác định theo 

tỷ lệ giữa nguyên giá TSCĐ mới đưa 
vào trên tổng nguyên giá TSCĐ.

- Ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt 
động cho thời gian còn lại (bao gồm 
mức thuế suất, thời gian miễn giảm 
nếu có). 

3. Không áp dụng ưu đãi đối với 
các khoản thu nhập sau: 

- Thu nhập từ chuyển nhượng: 
Vốn, quyền góp vốn; bất động sản 
(trừ đầu tư nhà ở xã hội quy định  
khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014 
của Bộ Tài chính); chuyển nhượng 
dự án đầu tư, quyền tham gia dự án 
đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm 
dò, khai thác khoáng sản; thu nhập từ 
kinh doanh ngoài Việt Nam.

- Thu nhập từ hoạt động tìm 
kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên 
khoáng sản.

Thu nhập từ dịch vụ thuộc diện 
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Dự án đầu tư mở rộng có được ưu đãi thuế thu nhập DN?
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Bình Định

TIN VẮN

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 
Thể hiện quyết tâm chống tham nhũng

Sáng 2.2, Ban Nội chính 
Trung ương phối hợp với Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia - 
Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn 
sách của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì 
đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực góp phần xây 
dựng Đảng và Nhà nước ta ngày 
càng trong sạch, vững mạnh”.

Theo Phó trưởng Ban Nội 
chính Trung ương Nguyễn 
Thái Học, cuốn sách có nhiều 
điểm nhấn quan trọng về nội 
dung, mới về hình thức, logic, 
chặt chẽ về bố cục. Đặc biệt, bài 
viết tổng quan được thể hiện 
dưới phong cách báo chí, hiện 
đại, sinh động, mang đậm tính 
chính luận.

Các kết luận chỉ đạo của 
Tổng Bí thư tại các phiên họp, 
cuộc họp của Ban Chỉ đạo, 

Thường trực Ban Chỉ đạo không 
đăng toàn văn mà chỉ trích 
những nội dung và biên tập 
theo từng chủ đề, thể hiện quan 
điểm, tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu, 
nhiệm vụ đặt ra đối với công 
tác phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực.

GS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch 
Hội đồng khoa học các cơ quan 
Đảng Trung ương - đánh giá 
đây là văn kiện được chuẩn bị 
công phu, nghiêm túc, khoa học.

Ông nhấn mạnh cuốn sách 
đã trả lời 4 câu hỏi lớn: Bản 
chất, biểu hiện của tham nhũng, 
tiêu cực là gì? Vì sao phải kiên 
định, kiên quyết, kiên trì phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực? 
Muốn chống phải làm gì, làm 
như thế nào? Chúng ta đã làm 
được gì và sắp tới phải làm như 
thế nào?

“Tổng Bí thư đã lý giải một 
cách rất khoa học, nêu ra những 
vấn đề rất cơ bản về cuộc đấu 
tranh không dễ dàng, rất cam 
go này”, ông Phú nêu.

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn 
Thưởng nhận định cuốn sách 
thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng 
suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết 
liệt, toàn diện đầy sức thuyết 
phục của Tổng Bí thư; từ đó góp 
phần làm sáng rõ tư duy lý luận 
của Đảng về công tác phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực và 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cuốn sách cho thấy sự nhất 
quán giữa nói và làm, sự kiên 
trì, đấu tranh không ngừng 
nghỉ; sự thống nhất giữa những 
nung nấu nhiều năm, hành 
động quyết liệt trong đấu tranh 
với tham nhũng, tiêu cực để xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng ngày 
càng trong sạch, vững mạnh.

Sách “Kiên quyết, kiên trì 

đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực góp phần xây 
dựng Đảng và Nhà nước ta ngày 
càng trong sạch, vững mạnh” 
gồm 612 trang, gần 100 hình 
ảnh minh họa, được trình bày 
theo phong cách báo chí, hiện 
đại, chia thành 3 phần: Một số 
vấn đề rút ra từ thực tiễn công 
cuộc đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực ở Việt 
Nam; Nhất quán phương châm 
phòng ngừa tham nhũng, tiêu 
cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn 
gốc; Trên dưới đồng lòng, dọc 
ngang thông suốt.

Ngoài bản in, bản điện tử 
cuốn sách sẽ được xuất bản trên 
phần mềm đọc sách stbook.vn.

(Theo Tuổi Trẻ)

Chiều 2.2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng 
Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Lễ trao Huy hiệu 55 năm 
tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản Việt Nam ngày 19.12.1967 năm 23 tuổi, khi đang là 
sinh viên năm thứ tư, khoa Văn, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, 
sơ tán ở xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trong bối 
cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn Đảng, 
toàn dân ta đang ở giai đoạn quyết liệt. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Huy hiệu 
55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.        Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu bấm nút ra mắt bản điện 
tử của cuốn sách tại buổi lễ.                       Ảnh: Tuổi Trẻ

Bìa sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp 
phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày 
càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Viện kiểm sát Quân sự 
Trung ương vừa ra cáo trạng 
truy tố bị can Nguyễn Văn Sơn 
(cựu trung tướng, Tư lệnh Bộ Tư 
lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và 
Hoàng Văn Đồng (trung tướng, 
cựu Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh 
sát biển) về tội Tham ô tài sản, 
theo quy định tại khoản 4 Điều 
353 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị truy tố về tội danh 
nêu trên còn có 5 bị can khác, 
gồm: Doãn Bảo Quyết (thiếu 
tướng, cựu Phó chính ủy Bộ Tư 
lệnh Cảnh sát biển Việt Nam); 
Phạm Kim Hậu (thiếu tướng, 
cựu Tham mưu trưởng); Bùi 
Trung Dũng (thiếu tướng, cựu 
Phó tư lệnh); Nguyễn Văn Hưng 
(đại tá, cựu Phó tư lệnh) và Bùi 
Văn Hòe (thượng tá, cựu Phó 
phòng tài chính).

Viện kiểm sát Quân sự 
Trung ương đánh giá đây là vụ 
án Tham ô tài sản có tính chất 
đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại 
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt 

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bị cáo buộc chỉ đạo thuộc cấp 
“rút ruột” 50 tỷ đồng

Nam trong thời gian từ cuối 
2019 đến đầu năm 2020.

Theo cáo trạng, năm 2019, Bộ 
Tư lệnh Cảnh sát biển phân bổ 
150 tỷ đồng ngân sách Nhà nước 
cho Cục Kỹ thuật để mua sắm 
vật tư, thiết bị. Bị can Nguyễn 
Văn Sơn khi đó gặp, yêu cầu 
Nguyễn Văn Hưng phải rút ra 
50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ 
Tư lệnh sử dụng.

Trước yêu cầu của Sơn, bị 
can Hưng cho rằng, Cục Kỹ 

thuật chưa bao giờ làm việc này, 
muốn rút ra 50 tỷ đồng cần có 
sự thống nhất trong Thủ trưởng 
Bộ Tư lệnh.

Nguyễn Văn Sơn sau đó tạo 
điều kiện cho Cục kỹ thuật bằng 
cách chỉ đạo phân bổ thêm 29 tỷ 
đồng, khiến ngân sách cho Cục 
này tăng lên 179 tỷ đồng.

Tháng 4.2019, tại phòng ăn 
của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh 
sát biển, ông Sơn cùng trung 
tướng Hoàng Văn Đồng và 
3 thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, 
Phạm Kim Hậu, Bùi Trung 
Dũng, nói về việc rút 50 tỷ đồng 
ngân sách phân bổ cho Cục Kỹ 
thuật. Tất cả đồng ý nên ông 
Sơn sau đó chỉ đạo Nguyễn Văn 
Hưng thực hiện.

Khi có được số tiền này, 
trung tướng Nguyễn Văn Sơn 
chia cho mình và Hoàng Văn 
Đồng, Doãn Bảo Quyết, Phạm 
Kim Hậu, Bùi Trung Dũng mỗi 
người 10 tỷ đồng.

 (Theo Tiền Phong)

Bị can Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Cảnh 
sát biển Việt Nam.

 Ngày 2.2, UBND tỉnh 
Đồng Nai ban hành quyết 
định về việc chăm lo, hỗ trợ 
người lao động bị mất việc, 
tạm hoãn hợp đồng lao động 
do DN gặp khó khăn. Theo đó, 
những lao động đang làm việc 
tại các DN, HTX ở Đồng Nai bị 
chấm dứt hợp đồng lao động 
hoặc tạm hoãn hợp đồng lao 
động từ 30 ngày liên tục trở 
lên được hỗ trợ một lần mức 
1,5 triệu đồng/người.
 Ngày 2.2, Viện KSND TP 

Hồ Chí Minh ban hành quyết 
định trả hồ sơ, đề nghị điều 
tra bổ sung vụ án 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, do Nguyễn 
Phương Hằng và đồng phạm 
thực hiện. Viện Kiểm sát đề 
nghị cơ quan điều tra nêu rõ 
kết luận về việc giám định nội 
dung phát ngôn của ông Đặng 
Anh Quân có một số nội dung 
đưa thông tin xuyên tạc, vu 
khống, xúc phạm danh dự, 

uy tín, nhân phẩm cá nhân. 
(Theo Báo Tin tức)

 Giải thưởng thường 
niên Traveller Review Award 
2023 của Booking.com năm 
nay tôn vinh những điểm đến 
thân thiện nhất thế giới. Trong 
đó Ninh Bình vào top 10 điểm 
đến thân thiệt nhất thế giới, 
trở thành đại diện duy nhất của 
Việt Nam và Châu Á trong danh 
sách này. (Theo Lao Động)
 Sở Xây dựng Đà Nẵng 

cho biết, những linh vật mèo 
được trang trí tại đường hoa 
xuân của thành phố sẽ được 
tặng lại cho trẻ em nông thôn 
ở các trường mầm non của 
huyện Hòa Vang. Hiện nay, 
ngoài huyện đảo Hoàng Sa, 
Hòa Vang là huyện duy nhất 
trong đất liền thuộc TP Đà 
Nẵng. Việc tặng linh vật mèo 
cho trường học ở Hòa Vang 
nhằm tạo không khí vui tươi, 
giúp giáo viên và học sinh ở 
các điểm trường xa trung tâm 
có dịp tham quan.

(Theo Tuổi Trẻ)
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Việt Nam và Trinidad & Tobago 
thiết lập quan hệ ngoại giao

Đại sứ Đặng Hoàng Giang (phải), Trưởng Phái đoàn thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Dennis 
Francis Smith, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Trinidad & Tobago tại Liên hợp quốc ký “Thông 
cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao” giữa hai nước.                                               Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, 
ngày 1.2, tại trụ sở Phái đoàn đại 
diện thường trực Việt Nam tại LHQ 
ở New York (Mỹ), Đại sứ Đặng Hoàng 
Giang, Trưởng Phái đoàn thay mặt 
Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Dennis 
Francis Smith, Trưởng Phái đoàn đại 
diện thường trực Trinidad & Tobago tại 
LHQ, thay mặt Chính phủ Trinidad & 
Tobago, đã ký “Thông cáo chung thiết 
lập quan hệ ngoại giao” giữa hai nước.

Việt Nam và Trinidad & Tobago nhất 
trí trao đổi đại diện ngoại giao ở cấp Đại 
sứ theo Công ước Viên năm 1961 về quan 
hệ ngoại giao. Cùng ngày, văn bản Thông 
cáo chung đã được gửi tới Tổng Thư ký 
LHQ Antonio Guterres để lưu hành tại 
LHQ như một văn kiện chính thức và 
thông báo đến các quốc gia thành viên 
của tổ chức này.

Với việc thiết lập thêm quan hệ ngoại 
giao với Trinidad & Tobago, Việt Nam 
đã có quan hệ ngoại giao chính thức 
với toàn bộ 35 quốc gia châu Mỹ và 192 
quốc gia trên thế giới (bao gồm 190/193 
nước thành viên LHQ). Điều này tiếp tục 
thể hiện chính sách đối ngoại đa dạng 
hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, 
coi trọng phát triển quan hệ với khu vực 

Mỹ Latinh và Caribe.
Tại lễ ký, Đại sứ Đặng Hoàng Giang 

đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Dennis 
Francis Smith về các biện pháp thúc đẩy 

hợp tác giữa hai nước. Hai bên khẳng 
định đây là bước khởi đầu đáng nhớ, 
mở ra quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa 
hai nước.          (Theo TTO)

Indonesia tổ chức 
Diễn đàn Du lịch lớn 
nhất khu vực ASEAN

Yogyakarta- Điểm đến siêu ưu tiên của Indonesia 
được lựa chọn là nơi tổ chức ATF.               Ảnh: VOV 

“Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 
2023” diễn ra tại TP Yogyakarta của 
Indonesia từ ngày 2 - 5.2.2023. Đây là 
sự kiện du lịch lớn nhất trong khu vực 
ASEAN, tạo không gian hợp tác để thúc 
đẩy ASEAN trở thành một điểm đến du 
lịch hấp dẫn trên toàn cầu. Đoàn Du lịch 
Việt Nam tham dự Diễn đàn Du lịch 
ASEAN 2023 và Hội chợ TRAVEX.

Chủ đề của ATF lần này là “ASEAN: 
Hành trình tới những điểm đến tuyệt 
vời”, nước chủ nhà Indonesia mong 
muốn ASEAN sẽ phát triển các điểm du 
lịch lớn trong khu vực và quốc tế, củng cố 
vị thế của ASEAN như một động lực thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch 
ASEAN 2023, các nước thành viên 
ASEAN sẽ thảo luận vấn đề hợp tác trong 
lĩnh vực như tiếp thị, quảng bá, đầu tư, 
nhân lực và du lịch bền vững. Dự kiến các 
Bộ trưởng ASEAN sẽ ra Tuyên bố chung 
về việc Phát triển Du lịch bền vững ở 
ASEAN sau Covid-19 cũng như nghiên 
cứu Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về 
du lịch trong ASEAN.        (Theo VOV.VN)

Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng
Hãng tin AFP dẫn nguồn Đài truyền 

hình quốc gia Myanmar (MRTV) cho 
biết Hội đồng Quốc phòng và An ninh 
Myanmar ngày 1.2 đã nhất trí gia hạn 
tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, do 
đó nhiều khả năng thời điểm tổ chức 
bầu cử ở nước này sẽ được lùi lại sang 
tháng 8 tới.

Theo MRTV, yêu cầu của người đứng 
đầu chính quyền quân sự Myanmar, 
Thống tướng Min Aung Hlaing, về việc 
kéo dài tình trạng khẩn cấp đã được 
chấp thuận. Tình trạng khẩn cấp đã được 
tuyên bố khi các tướng quân đội nước 
này lật đổ chính quyền dân sự của bà 
Aung San Suu Kyi hồi tháng 2.2021.

Theo Thống tướng Min Aung Hlaing, 
tình trạng khẩn cấp cần được gia hạn 
thêm 6 tháng nữa bởi tình hình trong 
nước này vẫn “bất thường”. (Theo TTXVN)

Oanh tạc cơ, tiêm kích tàng hình Mỹ và Hàn Quốc 
diễn tập trên Hoàng Hải hôm 1.2.

 Ảnh: BQP Hàn Quốc.

Quân đội Mỹ hôm 1.2 điều oanh 
tạc cơ chiến lược B-1B Lancer và tiêm 
kích tàng hình F-22, F-35B diễn tập hiệp 
đồng với chiến đấu cơ F-35A trong biên 
chế không quân Hàn Quốc. Các phi cơ 
cùng hoạt động trên Hoàng Hải, vùng 
biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và 

Philippines cho Mỹ 
sử dụng thêm 4 
căn cứ trên lãnh thổ

Ngày 2.2, Philippines đã cho phép 
Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự của 
mình. Động thái này được đưa ra trong 
bối cảnh các bên lo ngại về tình hình 
tranh chấp Biển Đông và căng thẳng 
xung quanh eo biển Đài Loan, theo hãng 
tin Reuters.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng của 
cả hai nước, Mỹ sẽ được tiếp cận thêm 
4 căn cứ quân sự theo Thỏa thuận hợp 
tác quốc phòng nâng cao (EDCA) mà hai 
bên ký kết từ năm 2014.

Theo EDCA, Mỹ được phép tiếp cận 
các căn cứ quân sự của Philippines để 
huấn luyện chung, bố trí thiết bị và xây 
dựng các cơ sở như đường băng, kho 
chứa nhiên liệu và nhà ở quân sự, nhưng 
không phải là sự hiện diện thường trực.

(Theo PLO)

TIN VẮN
 Các nhà ngoại giao châu Âu cho 

biết các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ 
tìm kiếm một thỏa thuận vào ngày 3.2 
liên quan đến đề xuất của Ủy ban châu Âu 
(EC) về việc áp giá trần cho các sản phẩm 
dầu Nga, sau khi hoãn quyết định hôm 1.2 
trong bối cảnh có sự bất đồng giữa các 
quốc gia thành viên.
 Bộ Ngoại giao Áo ngày 2.2 thông 

báo quyết định trục xuất 4 nhà ngoại giao 
Nga với lý do những người này cư xử không 
phù hợp với các thỏa thuận quốc tế.
 Quân đội Israel thông báo đã 

tiến hành không kích vào Gaza rạng 
sáng 2.2, chỉ vài giờ sau khi lực lượng này 
đánh chặn một rocket phóng từ vùng 
lãnh thổ Palestine này.
 Giới chức Nga ngày 2.2 cho biết, 

một đám cháy lớn đã thiêu rụi khu nhà 
tạm dành cho các công nhân xây dựng 
tại Crimea, khiến 8 người thiệt mạng.
 Ngày 1.2, một vụ nổ súng đã 

xảy ra tại một nhà nghỉ trong thị trấn 
KwaMashu, phía Bắc TP Durban của Nam 
Phi, khiến 4 người thiệt mạng và 5 người 
khác bị thương.  (Theo TTXVN, VOV.VN)

Mỹ - Hàn diễn tập không quân, 
Triều Tiên cảnh báo “lằn ranh đỏ”

Trung Quốc, đánh dấu cuộc diễn tập 
không quân đầu tiên giữa Mỹ và Hàn 
Quốc trong năm nay.

“Cuộc tập trận cho thấy năng lực và 
ý chí của Mỹ nhằm cung cấp khả năng 
răn đe mở rộng vững mạnh, đáng tin 
cậy nhằm đối phó mối đe dọa tên lửa và 
hạt nhân Triều Tiên”, Bộ Quốc phòng 
Hàn Quốc ra thông cáo cho hay.

Triều Tiên ngày 2.2 tuyên bố nước 
này sẽ không đối thoại cho đến khi 
Mỹ ngừng theo đuổi các chính sách 
thù địch.

“Tình hình chính trị, quân sự trên 
bán đảo Triều Tiên và khu vực đã chạm 
đến lằn ranh đỏ cực điểm do những 
động thái quân sự liều lĩnh mang tính 
đối đầu, cũng như hành động thù địch 
của Mỹ và các lực lượng chư hầu”, hãng 
thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA 
dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
nước này cho hay.        

               (The VnExpress.net)

Cảnh sát phong tỏa tuyến đường dẫn tới tòa nhà 
Quốc hội ở thủ đô Naypyidaw ngày 29.1.2021. 

Ảnh: AFP/TTXVN

Lính Mỹ và Philippines huấn luyện chung hồi tháng 
10.2022.                        Ảnh: USMC


