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Những năm qua, công tác 
tuyên truyền về biển, đảo trên 
địa bàn tỉnh đã được các cấp 
ủy đảng, chính quyền, ban, 
ngành, đoàn thể quan tâm, 
chủ động triển khai tích cực.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền biển, đảo
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Giữ bản sắc văn hóa trong 
xây dựng nông thôn mới

l
PHỐI HỢP BẢO VỆ ANTT TẠI KCN NHƠN HÒA:

Đảm bảo môi trường an toàn
phục vụ sản xuất, kinh doanh

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM:

Tây Sơn đẩy nhanh tiến độ 
giải phóng mặt bằng 

80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM (1943 - 2023):
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Giá trị lớn lao, 
sức sống bền vững

LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM, CHÚC MỪNG CÁC CƠ SỞ Y TẾ, CÁN BỘ, 
NHÂN VIÊN Y TẾ NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

Hội đánh bài chòi dân gian tại lễ hội Chợ Gò 
dịp tết Quý Mão 2023.       Ảnh: NGỌC NHUẬN
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Bình Định

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ sở y tế, cán bộ, 
nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 68 năm 
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 
(27.2.1955 - 27.2.2023), ngày 
27.2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
đi thăm, chúc mừng các cơ sở y 
tế, đội ngũ cán bộ, nhân viên 
y tế và các thầy thuốc nhân 
dân, thầy thuốc ưu tú trên địa 
bàn tỉnh.
l Đồng chí Hồ Quốc Dũng- 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi 
thăm, chúc mừng Sở Y tế và các 
thầy thuốc nhân dân trên địa bàn 
TP Quy Nhơn.

Đến thăm Sở Y tế, Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu 
dương, đánh giá cao những kết 
quả, nỗ lực, đóng góp rất lớn 
của ngành y tế trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
suốt hơn 2 năm qua. Đồng chí 
trân trọng cảm ơn sự tận tâm, tận 
lực, những cống hiến, hy sinh của 
đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân 
viên trong ngành vì sự nghiệp 
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân 
dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
gửi đến toàn thể cán bộ, bác sĩ, 
nhân viên ngành y tế lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc và mong đội 
ngũ thầy thuốc tiếp tục phát huy 
truyền thống vẻ vang của ngành, 
thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh, 
xứng đáng với niềm tin yêu, sự 
kỳ vọng, trân trọng của toàn xã 
hội dành cho người thầy thuốc: 
“Lương y như từ mẫu”.

Đến thăm, chúc mừng bác sĩ, 
Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn 
Thị Thanh Bình - nguyên Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội KHKT tỉnh và Thầy 
thuốc Nhân dân Triệu Nguyên 
Trung - nguyên Viện trưởng Viện 
Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng 
Quy Nhơn, đồng chí Hồ Quốc 
Dũng ghi nhận những cống hiến 
to lớn của các thầy thuốc với quá 
trình xây dựng và trưởng thành 
của ngành y tế. Bí thư Tỉnh ủy 
chúc các thầy thuốc luôn mạnh 
khỏe, tiếp tục đóng góp kinh 
nghiệm, trí tuệ để  làm tốt hơn 
nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân.

l Đồng chí Lê Kim Toàn - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến 
thăm, chúc mừng cán bộ, bác 
sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện 
Chỉnh hình và Phục hồi chức 
năng Quy Nhơn và các thầy 
thuốc nhân dân. 

Tại Bệnh viện Chỉnh hình và 
Phục hồi chức năng Quy Nhơn, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy Lê Kim Toàn ghi nhận, biểu 
dương và tri ân sâu sắc những kết 
quả mà bệnh viện đạt được thời 
gian qua, đặc biệt là trong công 
tác phòng, chống dịch Covid-19, 
điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe nhân dân. Đồng chí mong 
muốn thời gian tới, tập thể bệnh 
viện tiếp tục phát huy những thế 
mạnh, nâng cao năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ và chất lượng 
khám, chữa bệnh, triển khai 
thêm nhiều kỹ thuật mới, tiên 
tiến trong hoạt động khám, chữa 

bệnh. Mặt khác, đội ngũ cán bộ, 
y, bác sĩ, nhân viên y tế cần tiếp 
tục cống hiến trí tuệ, sức lực trong 
công tác điều trị, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân.

Đến thăm bác sĩ, Thầy thuốc 
Nhân dân Hồ Văn Hoàng, Viện 
trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh 
trùng - Côn trùng Quy Nhơn; 
bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân 
Nguyễn Văn Chương, nguyên 
Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký 
sinh trùng - Côn trùng Quy 
Nhơn, đồng chí Lê Kim Toàn 
ân cần thăm hỏi sức khỏe và 
cảm ơn các thế hệ thầy thuốc 
đã cống hiến tài năng, sức lực 
chăm lo sức khỏe nhân dân, xây 
dựng ngành y tế tỉnh nhà. 

vực, cụ thể là từng bộ phận 
trên cơ thể con người phải có 
một nhóm bác sĩ chuyên sâu, có 
thương hiệu để phục vụ nhân 
dân. Điều này sẽ tạo nên sự khác 
biệt của Bình Định so với những 
địa phương khác.

Đến thăm Thầy thuốc Ưu 
tú Nguyễn Văn Cang, nguyên 
Giám đốc Sở Y tế và Thầy 
thuốc Nhân dân Phạm Thị 
Thanh Hương, Tổng Giám 
đốc Công ty CP Dược - Trang 
thiết bị y tế Bình Định, Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn ghi nhận những cống 
hiến của các thầy thuốc trong 
thời gian qua. Chủ tịch UBND 
tỉnh cũng động viên các thầy 
thuốc giữ gìn sức khỏe, tiếp tục 
cống hiến tâm huyết, trí tuệ, 
kinh nghiệm để đóng góp cho 
ngành y tế tỉnh nhà.

l Đồng chí Đoàn Văn Phi, 
Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh đến thăm và chúc 
mừng TTYT huyện Tây Sơn và 
huyện Tuy Phước. 

Tại các đơn vị đến thăm, Phó 
Chủ tịch Thường trực HĐND 
tỉnh Đoàn Văn Phi ghi nhận và 
gửi lời tri ân đến cán bộ, nhân 
viên y tế đã có nhiều cống hiến, 
đóng góp trong sự nghiệp bảo 
vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
Mong muốn các đơn vị không 
ngừng nâng cao chuyên môn, 
kỹ thuật, chất lượng khám chữa 
bệnh để người dân có thể sử dụng 
dịch vụ tại địa phương mà không 
cần phải chuyển lên tuyến trên.

l  Đồng chí Nguyễn Tuấn 
Thanh, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh đến thăm, chúc 
mừng TTYT huyện Phù Cát, 

Bệnh viện Quân Y 13, Công ty 
CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình 
Định (Bidiphar) và các thầy thuốc 
nhân dân.

Tại các nơi đến thăm, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận sự 
đóng góp hết sức quan trọng của 
ngành y tế, đội ngũ thầy thuốc, 
cán bộ, nhân viên trong công 
tác chăm sóc sức khỏe toàn dân. 
Đồng chí gửi lời tri ân sâu sắc đến 
toàn thể cán bộ, nhân viên, người 
lao động của các đơn vị trong hệ 
thống y tế của ngành quân đội và 
của tỉnh trong hoạt động chăm 
sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt 
đóng góp trong công cuộc phòng, 
chống đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
cũng bày tỏ sự trân trọng về 
những cống hiến của hai Thầy 
thuốc Nhân dân Phạm Văn Phú 
và Hoàng Văn Khả (BVĐK tỉnh) 
đối với ngành y tế. 

l  Đồng chí Huỳnh Thúy 
Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
đến thăm, chúc mừng Bệnh viện 
Phong - Da liễu Trung ương Quy 
Hòa, Chi cục Dân số - Kế hoạch 
hóa gia đình, Trung tâm Pháp 
y, Trung tâm Giám định y khoa. 
Tại các nơi đến thăm, đồng chí 
Huỳnh Thúy Vân chúc đội ngũ 
y, bác sĩ, cán bộ, công chức, viên 
chức ngành y tế dồi dào sức khỏe, 
hạnh phúc, thành công trong sự 
nghiệp cao cả của mình và tiếp 
tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao trong năm 2023.

l  Đồng chí Lâm Hải Giang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến 
thăm Bệnh viện Lao và Bệnh 
phổi Bình Định, Bệnh viện 
Tâm thần Bình Định, Viện Sốt 
rét - Ký sinh trùng - Côn trùng 
Quy Nhơn, Bệnh viện Mắt Bình 
Định, Bệnh viện Mắt Sài Gòn 
Quy Nhơn. 

Tại các nơi đến thăm, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang đã tặng hoa chúc mừng 
và biểu dương những kết quả 
mà các đơn vị y tế đã đạt được 
trong thời gian qua; đặc biệt, 
trong công tác điều trị, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, gắn với công 
tác phòng, chống dịch Covid-19. 

l Đồng chí Nguyễn Tự Công 
Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đến thăm Bệnh viện Y học cổ 
truyền và Phục hồi chức năng, 
BVĐK Thu Phúc và Chi cục An 
toàn vệ sinh thực phẩm. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng ghi 
nhận và đánh giá cao đội  ngũ 
y, bác sĩ và nhân viên các bệnh 
viện đã luôn nỗ lực thực hiện tốt 
việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; 
đồng thời ghi nhận những kết 
quả trong việc đảm bảo an toàn 
thực phẩm cho người dân của Chi 
cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
trong thời gian qua.

N.HÂN - CH.HIẾU - T.KHUY- 
V.LƯU - T.HIỀN - N.TÚ - 

N.NHUẬN - T.DỊU

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bên trái) tặng hoa chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam cho lãnh đạo Sở Y tế.   Ảnh: N. HÂN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (bìa trái) tặng hoa, chúc mừng 
bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Hồ Văn Hoàng, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký 
sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.     Ảnh: C.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ sáu từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên BVĐK tỉnh. Ảnh: T. KHUY

l Đồng chí Phạm Anh Tuấn- 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng 
BVĐK tỉnh, Bệnh viện Bình Định 
và các thầy thuốc ưu tú, thầy 
thuốc nhân dân.

Tại các bệnh viện đến thăm, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn chúc  y bác sĩ, điều dưỡng, 
nhân viên sức khỏe, tiếp tục 
vượt qua giai đoạn khó khăn 
để đảm bảo công tác khám, chữa 
bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân 
dân. Đồng thời mong các bác sĩ, 
nhân viên y tế tự tin, tin tưởng 
vào các quyết sách của Chính 
phủ, chính quyền để vượt qua 
giai đoạn khó khăn này.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
mong muốn các bệnh viện ứng 
dụng công nghệ trong công tác 
khám chữa bệnh; tập trung đào 
tạo chuyên sâu trên từng lĩnh 
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Hội thảo do Ban Tuyên giáo 
Trung ương phối hợp cùng Bộ 
VH-TT&DL, Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội 
đồng Lý luận Trung ương tổ 
chức ngày 27.2. Hội thảo tổ 
chức theo hình thức trực tiếp 
(300 đại biểu tham dự) kết 
hợp trực tuyến với điểm cầu 
63 tỉnh, thành (gần 3.200 đại 
biểu tham dự). 

Dự Hội thảo có các đồng 
chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thường trực Ban 
Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng 
Lý luận Trung ương; Nguyễn 
Trọng Nghĩa - Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương; Trần Hồng 
Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ… 

Dự Hội thảo tại điểm cầu 
Bình Định có đồng chí Lê Kim 
Toàn - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh; cùng một số Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, hội đoàn thể.      

Đề cương có ý nghĩa 
vô cùng to lớn 

Trước Hội thảo, đã có 173 
tham luận gửi đến, được Nhà 
xuất bản Chính trị sự thật tập 
hợp in thành kỷ yếu. Đây là 
minh chứng khẳng định vai 
trò, tầm quan trọng, sức ảnh 
hưởng to lớn của Đề cương về 
văn hóa Việt Nam (sau đây gọi 
tắt là ĐCVH) và ý nghĩa thiết 
thực của Hội thảo.

Trong phiên chuyên đề của 
Hội thảo, các đại biểu đã tập 
trung thảo luận hai nội dung 
“Giá trị lý luận và thực tiễn của 
ĐCVH” và “Văn hóa, con người 
Việt Nam - Nền tảng tinh thần, 
động lực phát triển đất nước 
trong giai đoạn mới”, với nhiều 
tham luận giá trị. Phiên thảo 
luận bàn tròn sôi nổi với nhiều 

80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM (1943 - 2023):

Giá trị lớn lao, sức sống bền vững
Đó là khẳng định được đưa 
ra tại Hội thảo khoa học 
cấp quốc gia “80 năm Đề 
cương về văn hóa Việt Nam 
(1943 - 2023) - Khởi nguồn 
và động lực phát triển”.

nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên 
cứu, nghệ sĩ tham gia trao đổi, 
đóng góp thêm nhiều ý kiến về 
giá trị, tiếp nối phát huy ĐCVH; 
đóng góp to lớn của Tổng Bí thư 
Trường Chinh.

Hội thảo đã thống nhất đánh 
giá ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn 
mang tầm thời đại và sức sống 
lâu dài, bền vững của ĐCVH. 
Trước yêu cầu của tình hình cách 
mạng trong nước, thực hiện chủ 
trương của Trung ương Đảng 
và đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 
ĐCVH do Tổng Bí thư Trường 
Chinh chấp bút soạn thảo, được 
thông qua tại Hội nghị Ban 
thường vụ Trung ương Đảng 
từ ngày 25 - 28.2.1943. 

ĐCVH thể hiện sự kiên định 
và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa 
Mác Lênin vào điều kiện thực 
tiễn Việt Nam, khẳng định văn 
hóa là 1 trong 3 mặt trận (cùng 
với kinh tế, chính trị); người 
cộng sản phải hoạt động và 
phải làm cách mạng văn hóa. 
Sau khi nêu rõ nguy cơ của nền 
văn hóa Việt Nam dưới ách cai 
trị của Pháp và Nhật, ĐCVH đã 
phân tích mối quan hệ giữa cách 
mạng chính trị và cách mạng 
văn hóa, nhấn mạnh vai trò lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Đông 
Dương đối với cách mạng văn 
hóa, nhằm mục đích xây dựng 
và phát triển nền văn hóa mới. 

ĐCVH đã vạch rõ nhiệm 
vụ trước mắt của các nhà văn 
hóa yêu nước Việt Nam là phải 
chống lại văn hóa phát xít, 
phong kiến lạc hậu, nô dịch, văn 
hóa ngu dân, phỉnh dân... Đồng 

thời, đề cập toàn diện và sâu sắc 
những vấn đề có tính chất nền 
tảng về nguyên tắc, phương 
châm, phương hướng xây dựng 
nền văn hóa Việt Nam XHCN.

Trên cơ sở đánh giá khoa 
học, toàn diện, các tham luận, 
ý kiến tại Hội thảo đã phân tích 
và chỉ rõ quá trình vận dụng, kế 
thừa, phát huy, phát triển các 
giá trị cốt lõi của ĐCVH để hoàn 
thiện đường lối văn hóa của 
Đảng trong suốt 80 năm qua, 
trên cơ sở kiên định, nhất quán 
những quan điểm nền tảng của 
ĐCVH qua từng giai đoạn lịch 
sử, phù hợp với yêu cầu, nhiệm 
vụ của cách mạng. 

GS.TS Đinh Xuân Dũng, 
nguyên Phó Chủ tịch chuyên 
trách Hội đồng Lý luận, phê 
bình văn học, nghệ thuật Trung 
ương, nhìn nhận: Trong 80 năm 
qua, nhiều luận điểm của ĐCVH 
đã được điều chỉnh, bổ sung, 
làm phong phú hơn. Trong đó, 
luận điểm cơ bản “văn hóa mới 
Việt Nam là một thứ văn hóa có 
tính chất dân tộc về hình thức và 
tân dân chủ về nội dung” được 
điều chỉnh, bổ sung nhiều lần 
và vươn tới sự hoàn chỉnh trong 
những năm gần đây.

“Có thể khẳng định rằng, 
quá trình tìm tòi trên gắn liền 
với sự phát triển tư duy lý luận 
của Đảng về văn hóa và là kết 
quả của sự tổng kết thực tiễn 
một cách khoa học, nghiêm túc, 
sáng tạo. Đó vừa là sự kế thừa 
khoa học, vừa là sự phủ định 
biện chứng từ ĐCVH năm 1943 
đến các văn kiện tiếp theo. Song, 

rõ ràng là nền móng vững chắc, 
sự khai phá mở đường đã bắt 
đầu đúng đắn từ bản ĐCVH lịch 
sử này. Trong vị trí lịch sử của 
nó, ĐCVH hoàn toàn có giá trị 
như là một cương lĩnh đầu tiên, 
là chiến lược đầu tiên về văn hóa 
của chúng ta”, ông Dũng nói.

Tiếp tục phát huy giá trị 
Trên cơ sở khẳng định những 

giá trị, ý nghĩa to lớn của ĐCVH, 
Hội thảo đã tập trung phân tích 
yêu cầu, nhiệm vụ, khả năng, 
giải pháp để tiếp tục nghiên 
cứu, kế thừa, phát triển các quan 
điểm của ĐCVH vào thực tiễn 
xây dựng và phát triển văn hóa 
con người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển nhanh và bền 
vững của đất nước. 

Hội thảo khẳng định cần tiếp 
tục vận dụng, kế thừa những 
quan điểm cốt lõi của đề cương 
(nhất là 3 nguyên tắc cơ bản) để 
nghiên cứu tổng kết, làm sâu sắc 
hơn nữa nội hàm và mục tiêu 
xây dựng nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc trong tình hình mới. Tiếp tục 
nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, 
chính sách phát triển văn hóa, 
tạo hành lang pháp lý để khơi 
thông mọi tiềm năng, nguồn lực 
phát triển văn hóa dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và quản lý của 
Nhà nước.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung 
ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề 
nghị thời gian tới cần tiếp tục 
tập trung thể chế hóa nhiệm 
vụ và giải pháp trong Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa XI) về xây dựng và phát 
triển văn hóa con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững của đất nước. 

Đặc biệt, tiếp tục quán triệt 
và thực hiện có hiệu quả chỉ đạo 
rất quan trọng, sâu sắc và toàn 
diện của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng tại Hội nghị Văn 
hóa toàn quốc triển khai thực 
hiện Nghị quyết đại hội đại 
biểu lần thứ XIII của Đảng ngày 
24.11.2021. 

Đồng chí Nguyễn Trọng 
Nghĩa yêu cầu cần phải tập 
trung triển khai nghiên cứu, 
thực hiện đồng bộ và có hiệu 
quả các hệ giá trị quốc gia, hệ 
giá trị văn hóa, chuẩn mực con 
người Việt Nam gắn với giữ gìn 
và phát triển hệ giá trị gia đình 
Việt Nam trong thời kỳ mới. 
Phải tiếp tục huy động và phát 
huy hiệu quả các nguồn lực của 
Nhà nước, DN, toàn xã hội để 
đầu tư cho phát triển văn hóa. 

Chú trọng chăm lo xây dựng 
văn hóa trong Đảng, cơ quan 
nhà nước, đoàn thể, trọng tâm 
là xây dựng đội ngũ đảng viên, 
công chức, viên chức có năng 
lực, phẩm chất, đạo đức, tận 
tụy, hết lòng hết sức phụng sự 
Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bên 
cạnh đó, cần phải ngăn chặn, 
đẩy lùi tình trạng suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống trong một bộ phận cán bộ, 
đảng viên, công chức; coi trọng 
xây dựng văn hóa trong kinh tế, 
xây dựng văn hóa DN, văn hóa 
doanh nhân...               HOÀI THU

Những bài học sâu 
sắc đặt ra sau 80 năm ra đời 
của ĐCVH cho chúng ta niềm 
tin vững chắc rằng, khát vọng 
phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc sẽ là nguồn 
động lực to lớn để toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta tiếp 
tục đoàn kết một lòng, ra sức 
cống hiến trí tuệ, tài năng, 
đưa dân tộc ta đến những 
thắng lợi vẻ vang”.

Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương 

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

“

Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Bình Định.                           Ảnh: H.THU

(BĐ) - Sáng 27.2, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh (TP Quy 
Nhơn), Bộ TN&MT phối hợp 
với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 
tập huấn nghiệp vụ và triển 
khai công tác thanh tra, kiểm 
tra về TN&MT năm 2023. Thứ 
trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị 
Phương Hoa chủ trì Hội nghị. 
Tham dự Hội nghị có đại diện 
Bộ CA, Bộ Tư pháp; các đơn vị 
thuộc Bộ TN&MT, cùng hơn 
700 đại biểu ngành TN&MT, 
cán bộ địa chính cấp xã của 53 

tỉnh, thành trên cả nước. Về 
phía tỉnh Bình Định, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh dự.

Tại Hội nghị, đại diện Thanh 
tra Bộ TN&MT đã báo cáo tóm 
tắt công tác thanh tra, kiểm tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
tranh chấp đất đai từ năm 
2020 - 2022 và nhiệm vụ trọng 
tâm cần triển khai trong năm 
2023. Theo đó, từ năm 2020 - 
2022, toàn ngành TN&MT đã 
triển khai 4.727 cuộc thanh tra, 

kiểm tra đối với 12.826 tổ chức, 
cá nhân; xử phạt 2.606 trường 
hợp vi phạm với số tiền 341,634 
tỷ đồng, kiến nghị truy thu nộp 
ngân sách nhà nước 52,895 tỷ 
đồng, thu hồi 4.897 ha đất và 10 
giấy phép khai thác khoáng sản. 
Trong giai đoạn này, toàn ngành 
TN&MT đã tổ chức tiếp 10.582 
lượt công dân, tiếp nhận và xử 
lý 42.782 lượt đơn thư, tham 
mưu giải quyết hơn 80% số vụ 
khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất 
đai thuộc thẩm quyền…

Trên cơ sở kết quả triển khai 
tại Hội nghị, Bộ TN&MT cũng 
đưa ra các giải pháp nhằm thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ về 
TN&MT trong năm 2023 cũng 
như các năm tới.

Trong 3 ngày (từ ngày 27.2 - 1.3) 
diễn ra Hội nghị, các đại biểu trao 
đổi, chia sẻ những kinh nghiệm 
trong công tác thanh tra, kiểm 
tra, giải quyết tranh chấp, khiếu 
nại, tố cáo về TN&MT; một số 
vấn đề lưu ý trong việc áp dụng 
Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử 

phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai, Nghị định 
36/2020/NĐ-CP về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
tài nguyên nước và khoáng sản, 
Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường; 
một số nội dung cần lưu ý khi 
áp dụng Luật Xử phạt vi phạm 
hành chính, nguyên tắc áp dụng 
Bộ luật Hình sự trong lĩnh vực 
TN&MT…            

NGỌC NHUẬN

Hơn 700 đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ thanh tra, 
kiểm tra về tài nguyên và môi trường



l Ngày 27.2, Đảng ủy Khối 
các cơ quan tỉnh tổ chức bế 
mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính 
trị dành cho đối tượng kết nạp 
Đảng. Lớp bồi dưỡng được tổ 
chức từ ngày 22 - 27.2, có 83 học 
viên thuộc 27 chi, đảng bộ cơ sở 
trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ 
quan tỉnh tham gia. Kết quả, 83 
học viên được cấp Giấy chứng 
nhận; trong đó, đạt loại giỏi có 18 
học viên, loại khá có 51 học viên.  

H.NHÂN
l Sáng 27.2, tại Trung tâm 

Quốc tế Khoa học và Giáo dục 

liên ngành (ICISE), Hội Gặp gỡ 
Việt Nam phối hợp cùng ICISE tổ 
chức khai mạc trại huấn luyện 
phần cứng để ứng dụng trong 
lĩnh vực phát hiện nhanh ánh 
sáng yếu lần thứ 2 - năm 2023. Có 
khoảng 20 chuyên gia, nhà khoa 
học, nghiên cứu về Vật lý hạt và 
hạt nhân, cùng nhiều nghiên cứu 
sinh, sinh viên trong nước tham 
gia trại huấn luyện. Từ ngày 26.2 - 4.3,  
các học viên được học các kiến 
thức về Vật lý hạt, bản chất ánh 
sáng, các tia Vũ Trụ và cách phát 
hiện chúng... AN NHIÊN

(BĐ) - Ngày 27.2, Thành ủy 
Quy Nhơn và Trường Chính 
trị tỉnh phối hợp tổ chức khai 
giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức cho 115 cán bộ lãnh 
đạo, quản lý thuộc diện Ban 
Thường vụ Thành ủy quản lý 
(đối tượng 4).

Trong 5 ngày, các học viên 
nghiên cứu, học tập 10 chuyên 
đề: Tư duy tầm nhìn của cán bộ, 
lãnh đạo quản lý về phát triển 
địa phương; Những giá trị bền 
vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
thời đại ngày nay; Xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng trong sạch, 
vững mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo, cầm quyền của Đảng 
trong giai đoạn hiện nay; Hệ 
thống chính trị cơ sở với công 
tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, thù địch 
trong tình hình mới; Cải cách 
hành chính ở địa phương theo 
tinh thần xây dựng Nhà nước 
kiến tạo phát triển, liêm chính, 
hành động, phục vụ nhân dân; 
Thực hiện chuyển đổi số quốc 
gia và thực tiễn địa phương; 
Công tác dân tộc, công tác tôn 
giáo ở địa phương hiện nay; 
Xây dựng nông thôn mới, nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu; Nội dung cơ bản 
các Chương trình hành động 
của Tỉnh ủy Bình Định thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII; Tổng quan tình hình và 
định hướng phát triển KT-XH 
của tỉnh Bình Định.       V.TRANG

Ngày 27.2, UBND huyện 
Tuy Phước đã tổ chức hội nghị 
biểu dương các tập thể, cá nhân 
tiêu biểu trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo tại hội nghị, ca 
mắc Covid-19 đầu tiên được ghi 
nhận trên địa bàn huyện là tại xã 

Phước Thành vào ngày 28.7.2021 
và tính đến ngày 21.2.2023 được 
ghi nhận là 15.547 ca, trong đó 
có 34 ca tử vong. 

Trong suốt quá trình triển 
khai phòng, chống dịch, huyện 
đã ban hành kịp thời, đầy đủ 
các văn bản chỉ đạo công tác 

(BĐ) - Đó là chia sẻ của Hoa 
hậu Hòa bình Quốc tế 2021 
Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại buổi 
giao lưu với sinh viên Trường ĐH 
Quy Nhơn, ngày 27.2.

Với câu chuyện “STEPbyTien- 
Bắt đầu từ những bước đi…”, tại 
buổi giao lưu, Hoa hậu Nguyễn 
Thúc Thùy Tiên đã chia sẻ những 
câu chuyện thú vị, cũng như 
truyền cảm hứng xoay quanh 
hành trình theo đuổi ước mơ 
và trở thành Hoa hậu Hòa bình 
Quốc tế 2021. Hoa hậu Thùy Tiên 
cho hay, dự án “STEPbyTien - Bắt 
đầu từ những bước đi…” được 
thực hiện tại nhiều trường đại 
học và THPT trong toàn quốc với 
mong muốn mang đến những 
thông điệp tích cực trong cuộc 
sống. STEPbyTien chính là những 
câu chuyện từ những bước đi 
trên hành trình chinh phục giấc 
mơ cũng như những trải nghiệm 
quý báu của Hoa hậu Hòa bình 
quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Trong khuôn khổ chương 
trình, các bạn sinh viên Trường 
ĐH Quy Nhơn đã nghe Hoa hậu 
Nguyễn Thúc Thùy Tiên chia sẻ 

(BĐ) - Một lần nữa, cái tên 
Đặng Hoài Bảo (học sinh lớp 
11 chuyên Hóa, Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn) đã vang 
lên tại cuộc thi tháng 2 quý II 
Đường lên đỉnh Olympia năm 
thứ 23 (ảnh).

Đây là cuộc thi thứ 21 trong 
Đường lên đỉnh Olympia 23, 
được Đài Truyền hình Việt 
Nam (VTV) phát sóng vào ngày 
26.2.2023.

Với số điểm 265, nam sinh 
Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn (tỉnh Bình Định) đã xuất 
sắc vượt qua các thí sinh Phạm 
Trí Kiên (Trường THPT chuyên 
Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình) 
về nhì với 215 điểm; Đỗ Tuấn 
Anh (Trường THPT chuyên 
Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình) 

45 điểm; và Đồng Minh Dương 
(Trường THPT Đa Phúc, TP Hà 
Nội) 40 điểm.

Trong đó, ở phần thi Khởi 
động, Đặng Hoài Bảo bắt nhịp 
tốt hơn 3 người cùng chơi để 
vươn lên dẫn đầu với 65 điểm. 
Phần thi Tăng tốc, nam sinh 
trường Lê Quý Đôn tiếp tục 
thể hiện phong độ xuất sắc để 
giành thêm 140 điểm, nâng tổng 
điểm lên 250. Phần thi Về đích, là 
người đầu tiên thi, Hoài Bảo lựa 
chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 
điểm và về đích với 275 điểm. Kết 
quả chung cuộc, Đặng Hoài Bảo 
giành vòng nguyệt quế cuộc thi 
tháng 2 quý II với 265 điểm.

Với kết quả này, Đặng Hoài 
Bảo ghi tên mình vào cuộc thi 
quý II.                        MAI HOÀNG

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban hành 
Công văn số 784/UBND-NC về 
xây dựng và tổ chức thực tập 
phương án chữa cháy, cứu nạn, 
cứu hộ có huy động nhiều lực 
lượng, phương tiện tham gia.

Để chủ động triển khai 
phương án huy động lực lượng, 
phương tiện của các cơ quan, 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng 
cao hiệu quả ứng phó, xử lý tình 
huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có 
quy mô lớn, diễn biến phức tạp; 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ 
trưởng các sở, ban, ngành và các 
cơ quan, đơn vị liên quan; chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tiếp tục rà soát, thống 
kê bổ sung lực lượng, phương 
tiện, tài sản thuộc phạm vi 

quản lý để tham gia xử lý các 
tình huống cháy, nổ, sự cố, tai 
nạn có quy mô lớn, diễn biến 
phức tạp trên địa bàn tỉnh khi 
có tình huống xảy ra theo nội 
dung Kế hoạch số 81/KH-UBND 
ngày 10.8.2021 của UBND tỉnh 
(về huy động lực lượng, phương 
tiện, tài sản của các cơ quan, tổ 
chức, hộ gia đình và cá nhân để 
tham gia xử lý các tình huống 
cháy, sự cố, tai nạn có quy mô 
lớn, diễn biến phức tạp trên địa 
bàn tỉnh). Đồng thời, tiếp tục 
phối hợp, hỗ trợ lực lượng CA 
tỉnh tham gia thực tập phương 
án và chữa cháy, cứu nạn, cứu 
hộ khi được huy động.

Chủ tịch UBND tỉnh giao CA 
tỉnh tăng cường rà soát, khảo 
sát, xây dựng phương án chữa 

cháy, phương án cứu nạn, cứu 
hộ để xử lý các tình huống có 
nguy cơ xảy ra cháy, nổ, sự cố, 
tai nạn có quy mô lớn, diễn biến 
phức tạp cần huy động nhiều 
lực lượng, phương tiện của các 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan có liên quan 
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 
các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong công tác xây dựng phương 
án chữa cháy, phương án cứu 
nạn, cứu hộ đúng theo quy định 
của pháp luật; kịp thời báo cáo, 
tham mưu đề xuất UBND tỉnh 
xem xét chỉ đạo việc tổ chức 
thực tập các phương án đã được 
phê duyệt phù hợp với tình 
hình thực tế và hướng dẫn của 
Bộ CA.                         M.LÂM

Thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động 
nhiều lực lượng, phương tiện tham gia 

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 
cho cán bộ đối tượng 4

ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 23:

Đặng Hoài Bảo (Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn) tiếp tục giành 
vòng nguyệt quế cuộc thi tháng

Nguồn ảnh: Fanpage chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

TIN VẮN

Tuy Phước biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu
tham gia phòng, chống dịch Covid-19

phòng, chống dịch. Nhờ đó, dịch 
Covid-19 tại huyện được kiểm 
soát, khống chế không để bùng 
phát lây lan trên diện rộng.

Công tác tiêm vắc xin phòng 
dịch cũng được đẩy mạnh và đạt 
nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, 
đối với 18 tuổi trở lên, tỷ lệ tiêm 
mũi 1 đạt 99,2%, mũi 2 đạt 97%, 
mũi nhắc 1 đạt 78,8%, mũi nhắc 
2 đạt 100%; đối với đối tượng 
12 - 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 và 
mũi 2 đều đạt 100%, mũi nhắc lại 
đạt 77,9%; đối với trẻ em từ 5 - 11 
tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 97% và 
mũi 2 đạt 83,8%.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện 
đã ghi nhận, biểu dương, tặng 
giấy khen của UBND huyện cho 
56 tập thể, 75 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19.

XUÂN VINH

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19. 
Ảnh: XUÂN VINH

Áp lực sẽ biến thành động lực khi nhìn 
ở góc nhìn tích cực hơn

về kinh nghiệm học tốt ngoại 
ngữ, học được nhiều ngoại ngữ. 
Theo Hoa hậu Thùy Tiên, muốn 
học tốt ngoại ngữ cần có sự đam 
mê và mục tiêu rõ ràng. Với khả 
năng nói thành thạo tiếng Anh, 
tiếng Pháp và tiếng Thái, Hoa hậu 
Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng nói 
rằng đó là một hành trình khó 
khăn và đầy nỗ lực của bản thân.

Các bạn sinh viên cũng hào 
hứng đặt câu hỏi tương tác trực 
tiếp đến Hoa hậu Thùy Tiên về 

cách để đối mặt và vượt qua 
những áp lực, thách thức, thất bại 
và tiêu cực trong cuộc sống, cũng 
như học tập và công việc; cách 
bước qua “vùng an toàn” của bản 
thân để khẳng định mình…

Tại buổi giao lưu, Hoa hậu 
Thùy Tiên đã tặng 10 suất học 
bổng dành cho sinh viên vượt 
khó, có thành tích cao trong 
học tập và hoạt động nghiên 
cứu khoa học của Trường ĐH 
Quy Nhơn.      HOÀNG ANH

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên trao học bổng cho 
sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn.                        Ảnh: M.H

4 THỜI SỰ THỨ BA, 28.2.2023
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định
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Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 
đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất 
(QLDA ĐTXD & PTQĐ) huyện Tây Sơn, 
đến ngày 21.2, để phục vụ công tác giải 
phóng mặt bằng (GPMB) triển khai Dự 
án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, 
phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn đi 
qua địa bàn huyện, Ban đã chi hơn 152 tỷ 
đồng bồi thường cho tổ chức, cá nhân; phê 
duyệt đạt 90% diện tích của công trình; 
hoàn thành 9,53/10,75 km đạt 88,6%. 

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ 
tịch UBND huyện, cho biết: Khối lượng 
công việc GPMB phục vụ Dự án vẫn còn 
khá lớn. Huyện đã chỉ đạo Ban QLDA 
ĐTXD & PTQĐ phối hợp với các ngành và 
địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch chi 
tiết hằng tuần, hằng tháng, trong đó đề ra 
tiến độ, thời gian hoàn thành cụ thể việc 
triển khai thực hiện các khu tái định cư ở 
xã Bình Thuận, xã Tây Vinh; Trường Mầm 
non Tây Vinh; trụ sở thôn Đồng Quy; di 
dời 2 điểm di tích (thuộc quần thể Khu 
di tích lịch sử quốc gia Gò Dài); di dời hệ 
thống điện để phục vụ cho công tác. Đảm 
bảo đến ngày 30.6 phải bàn giao toàn bộ 
mặt bằng cho đơn vị thi công.

Những ngày qua, UBND huyện 
đang khẩn trương hoàn thành việc phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải 
phóng mặt bằng khu tái định cư ở xã 
Bình Thuận, khu tái định cư xã Tây Vinh 
và đảm bảo trong vài ngày tới sẽ triển 
khai thi công xây dựng khu tái định cư 
xã Bình Thuận; ngày 15.3.2023 tiến hành 
triển khai thi công xây dựng khu tái định 
cư xã Tây Vinh. Hiện UBND huyện đang 
tổ chức cho các hộ dân bốc xăm thửa 
đất tái định cư trên bản đồ để xác lập 
biên bản làm căn cứ cụ thể sau này khi 
hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ 
GPMB thì tiến hành giao đất tái định cư 
trên thực địa cho dân; đảm bảo vừa kịp 
thời, đúng theo quy định của pháp luật 
vừa tạo thuận lợi để dân sớm ổn định 
đời sống. 

Theo ông Đỗ Thành Long, Phó Giám 

Xác định phát triển kinh tế là đòn bẩy 
then chốt để xây dựng thành công xã nông 
thôn mới nâng cao, thời gian qua, xã Bình 
Tường, huyện Tây Sơn đã triển khai thực 
hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất, 
nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp có 
sự liên kết giữa “4 nhà” theo hướng xây 
dựng sản xuất nông nghiệp hiện đại. Theo 
đó, nông dân tích cực áp dụng các tiến 
bộ KHKT vào sản xuất giúp giảm chi 
phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế. Các 
HTX, tổ hợp tác trên địa bàn cũng phát 
huy tốt vai trò hình thành các mô hình 
liên kết sản xuất, tổ chức các khâu dịch 
vụ nông nghiệp, giúp nâng cao thu nhập 
cho người dân. Tiêu biểu có mô hình sản 
xuất lúa chất lượng cao trên cánh đồng 
mẫu lớn với diện tích 150 ha do HTXNN 
dịch vụ tổng hợp Bình Tường liên kết với 
Công ty TNHH nông, lâm nghiệp TBT 
Quảng Ngãi triển khai thực hiện từ vụ 
Hè Thu năm 2022. Xã còn triển khai mô 
hình chuyển đổi các loại cây trồng kém 

Ông Gôn làm 
kinh tế giỏi

Nhắc đến các mô hình làm kinh tế 
giỏi tại thôn 2, xã An Hưng, huyện An 
Lão, hầu hết người dân tại đây đều kể 
đến ông Đinh Văn Gôn, sinh năm 1963, 
người Hre, một nông dân có thu nhập 
khá từ mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng.

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM:

Tây Sơn đẩy nhanh tiến độ 
giải phóng mặt bằng 

Trong tháng 2.2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã quyết liệt chỉ đạo, hối thúc các địa 
phương, sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cụ thể là xây dựng khu tái định cư, khu cải táng. 
UBND huyện Tây Sơn đã quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu của tỉnh. 

Huyện Tây Sơn liên tục kiến nghị những vướng mắc, khó khăn để tỉnh chỉ đạo giải quyết đảm bảo tiến 
độ GPMB.                                                                                                                                                                                        Ảnh: HẢI YẾN

đốc Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện, 
với 2 dự án xây dựng Trường Mầm non 
Tây Vinh và trụ sở thôn Đồng Quy, Ban 
đang chờ phúc đáp của Ban Quản lý Dự 
án 85, khi thống nhất được vấn đề sẽ lập 
tức hoàn thành ngay việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật. Ban thường xuyên 
kiểm tra, rà soát toàn bộ khối lượng thực 
hiện công tác GPMB để báo cáo Hội đồng 
Bồi thường GPMB huyện, UBND huyện 
theo dõi và chỉ đạo kịp thời.

UBND huyện Tây Sơn đã giao phòng 
TN&MT huyện chủ trì, phối hợp với các 
phòng, ban liên quan khẩn trương trình 
phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở 
để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ 
GPMB theo đúng quy định của pháp luật 
trước ngày 25.2. Phòng TN&MT đôn đốc 
UBND xã Tây An đăng ký kịp thời các 
thửa đất dự kiến bố trí tái định cư (6 hộ) 

và thửa đất dự kiến xây dựng trụ sở thôn 
Đồng Quy (mới) vào kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 của huyện để có cơ sở triển 
khai thực hiện theo tiến độ Dự án.

UBND các xã: Bình Thuận, Tây An, 
Tây Vinh tích cực tăng cường công tác 
tuyên truyền, vận động người dân chấp 
hành chủ trương, chính sách của Nhà 
nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 
GPMB và bàn giao mặt bằng để đảm 
bảo yêu cầu tiến độ dự án. Trong đó, tập 
trung vận động người dân phối hợp kê 
khai, xác minh mồ mả để hoàn thiện hồ 
sơ phương án bồi thường, hỗ trợ di dời 
theo đúng quy định. Trường hợp đến 
hạn quy định không có hộ dân liên hệ 
kê khai thì thực hiện đầy đủ các thủ tục, 
quy trình chặt chẽ xử lý theo phương 
án mộ vắng chủ, hoàn thành việc di dời 
trước ngày 31.3.2023.                    HẢI YẾN 

Bình Tường trên đà về đích nông thôn mới nâng cao

hiệu quả sang sản xuất cây rau VietGAP 
trên diện tích hơn 3 ha tại thôn Hòa Trung.

Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường 
là một tiêu chí khó trong xây dựng nông 
thôn mới, thời gian qua, xã Bình Tường đã 
nỗ lực triển khai nhiều giải pháp khắc phục 
hiệu quả và đến nay đã hoàn thành tiêu 

chí này. Kết quả nổi bật là 
thực hiện mô hình phân loại 
chất thải hữu cơ tại nguồn 
triển khai đến 1.500 hộ dân 
trong toàn xã. Mô hình 
ủ phân từ phế phụ phẩm 
nông nghiệp và rác thải hữu 
cơ hộ gia đình, với sự tham 
gia của 100 hộ dân ở thôn 
Hòa Trung. Mỗi hộ tham 
gia mô hình còn được Quỹ 
Bảo vệ môi trường tỉnh hỗ 
trợ 2 thùng ủ phân và bộ thu 
gom rác thải hộ gia đình. 

Gia đình ông Đoàn Minh 
Lan, ở thôn Hòa Trung là 

một trong những hộ tham gia mô hình này 
phấn khởi cho hay: Nhờ có nguồn phân ủ 
nên gia đình ông dùng để bón các loại cây 
trồng trong vườn nhà và ngoài ruộng.  

Để mở rộng hoạt động thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải nhựa phát sinh 
trên địa bàn, UBND xã cũng đã triển khai 

mô hình “Ngôi nhà xanh - thu gom rác tái 
chế” tại thôn Hòa Sơn. Các mô hình này 
đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần 
bảo vệ tốt môi trường nông thôn, tạo cảnh 
quan “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Ông Đoàn Minh Bài, Phó Chủ tịch 
UBND xã Bình Tường, cho biết: Năm 2015, 
sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, xã Bình Tường bắt tay vào tiếp tục 
phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng 
cao. Đến nay, hầu hết các nhóm tiêu chí đều 
đã đạt chuẩn nâng cao theo quy định.

Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND 
huyện Tây Sơn, chia sẻ: Từ điển hình Bình 
Tường, chúng tôi sẽ vận động người dân 
chủ động thực hiện cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”, không trông chờ, ỷ lại Nhà 
nước mà tích cực tham gia với các cấp, các 
ngành cùng giải quyết những vấn đề khó 
khăn, vướng mắc ở địa phương, với mục 
tiêu phấn đấu sớm hoàn thành huyện nông 
thôn mới vào năm 2023.           VĂN PHONG

Theo ông Gôn, thôn 2 là vùng đất ít 
được thiên nhiên ưu đãi. Cũng do cuộc 
sống khó khăn mà con cái của nhiều hộ 
thường bỏ học giữa chừng, cái khó bó 
cái khôn, vòng luẩn quẩn cứ đeo bám 
nhiều năm qua. Hơn 10 năm trước, được 
chính quyền xã và Hội Nông dân địa 
phương hỗ trợ vay vốn từ các nguồn vay 
ưu đãi và chính sách đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số để làm kinh tế, ông Gôn 
mạnh dạn trồng 3 ha keo lai. Quen dần 
với việc trồng và chăm sóc rừng lại được 
hỗ trợ về kỹ thuật, từ năm 2018 đến nay, 
bình quân mỗi năm gia đình ông Gôn 
thu về hơn 50 triệu đồng từ rừng keo. 
Tiền thu được ông mở rộng đầu tư theo 
cách “lấy ngắn, nuôi dài”, tận dụng diện 
tích đất đồi để trồng cau, làm chuồng 
trại để nuôi bò, đào ao thả cá. Cứ vậy từ 
khi nuôi bò mỗi năm ông bán từ 2 - 3 con 
bò, thu về thêm 50 triệu đồng.

Ông Gôn cho biết, nhờ có nhiều 
nguồn thu và nguồn thu ổn định nên 
cuộc sống gia đình ông ngày càng tốt 
hơn. Ông đã xây dựng nhà mới khang 
trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi, con cái 
ăn học đến nơi đến chốn. Theo anh Đinh 
Văn Gố, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã An 
Hưng: Nhờ sự cần cù, chăm chỉ và chịu 
khó cộng với tinh thần dám nghĩ dám 
làm, ông Gôn đã xây dựng thành công 
mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng phù 
hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia 
đình. Ngoài ra, ông Gôn đã giúp đỡ nhiều 
hộ nghèo trong thôn cùng phát triển kinh 
tế bằng việc hỗ trợ cây trồng, giống vật 
nuôi; sẵn sàng cho mượn tiền và hướng 
dẫn phương thức canh tác, kỹ thuật chăm 
sóc để các hộ dân nắm bắt, làm theo ông 
để phát triển kinh tế.            DIỆP THỊ DIỆU

Ông Đinh Văn Gôn chăm sóc đàn bò của gia đình. 
Ảnh: D.T.D

Xã Bình Tường đang chỉnh trang lát vỉa hè bằng gạch block dọc 
2 bên tuyến QL 19 đoạn đi qua xã.                                                               Ảnh: V.P



6 VĂN HÓA - XÃ HỘI THỨ BA, 28.2.2023 Bình Định
ktvhxhbbd@gmail.com

Giữ bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, các địa phương trong 

tỉnh còn chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Sau hơn 10 năm thực hiện 

chương trình xây dựng nông 
thôn mới (XDNTM), nông thôn 
mới nâng cao (NTMNC), bức 
tranh nông thôn của tỉnh có 
nhiều khởi sắc. Riêng lĩnh vực 
văn hóa, cơ sở hạ tầng văn hóa 
được xây dựng ngày càng đồng 
bộ, khang trang, hiện đại. Theo 
Sở VH&TT, tính đến cuối năm 
2022, cả tỉnh có 115 nhà văn hóa 
xã, 1.053 nhà văn hóa thôn; 156 
xã có điểm vui chơi cho trẻ em, 
568 điểm vui chơi cho trẻ em ở 
cấp thôn; 1.095 khu dân cư văn 
hóa, 387.200 gia đình văn hóa…

Theo ông Huỳnh Văn Lợi, 
Phó Giám đốc Sở VH&TT, 
ngoài các tiêu chí “cứng” bắt 
buộc trong XDNTM, NTMNC 
về xây dựng cơ sở vật chất 
văn hóa (tiêu chí số 6) như nhà 
văn hóa, khu thể thao, khu 
vui chơi… và tiêu chí văn hóa 
(tiêu chí số 16) xây dựng thôn, 
khu phố văn hóa, gia đình văn 
hóa…, các địa phương trong 
tỉnh còn chú trọng thực hiện 
tiêu chí “mềm” trong bảo tồn 
các di tích đình, chùa, miếu, 
lăng… cùng các lễ hội dân gian, 
góp phần nâng cao đời sống 
tinh thần cho người dân.

Cùng với những nỗ lực phấn 
đấu đạt xã NTMNC trong năm 
nay, xã Phước Quang (huyện 
Tuy Phước) cũng chú trọng bảo 
vệ và phát huy giá trị các di tích 
lịch sử, văn hóa cấp tỉnh là di 
tích Chùa Bà - Nước Mặn và di 

Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn ở xã Phước Quang đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: NGỌC NHUẬN

tích Nước Mặn - Nơi phôi thai 
chữ Quốc ngữ; thành lập CLB 
bài chòi dân gian để bảo tồn di 
sản bài chòi.  

Ông Đoàn Văn Điệp, Chủ 
tịch UBND xã Phước Quang, 
chia sẻ: “Tháng 8.2022, Bộ VH-
TT&DL đã công nhận Lễ hội 
Chùa Bà - Cảng thị Nước mặn 
là di sản văn hóa phi vật thể 
cấp quốc gia. Thời gian tới, địa 
phương sẽ quy hoạch, mở rộng 
di tích Chùa Bà - Nước Mặn gắn 

với phát huy Lễ hội Chùa Bà - 
Cảng thị Nước mặn gắn phát 
triển du lịch”.

Xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) 
về đích NTMNC năm 2021, 
đang hướng đến phát triển du 
lịch gắn bảo tồn bản sắc, phát 
huy các giá trị văn hóa của địa 
phương, như: Kiến trúc làng 
chài, các di tích Lăng Ông 
Nam Hải vạn Hưng Lương, 
vạn Xương Lý; các đình, chùa, 
miếu, giếng cổ… cùng các lễ hội 

cầu ngư, thanh minh, kỳ yên…
Ông Nguyễn Thành Danh, 

Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn 
Lý, cho biết: Xây dựng NTMNC 
ở Nhơn Lý không chỉ là đầu tư 
hạ tầng nông thôn, nâng cao đời 
sống vật chất cho người dân mà 
còn phải bảo tồn các giá trị văn 
hóa truyền thống nâng cao đời 
sống tinh thần cho nhân dân. 
Chính vì vậy, hầu hết các lễ hội 
mang nét sinh hoạt văn hóa, tâm 
linh; các ngôi đình, chùa, miếu, 

lăng… ở đây đều được xã định 
hướng giữ gìn, nhân dân góp 
sức, góp của để trùng tu, tôn 
tạo, bảo vệ và phát huy giá trị 
trong đời sống cộng đồng.

Xã Hoài Hải (TX Hoài Nhơn) 
cũng về đích NTMNC năm 2021. 
Địa phương cũng chú trọng giữ 
gìn bản sắc văn hóa đặc trưng 
của vùng biển. Ông Phạm Đình 
Nhanh, Phó Chủ tịch UBND 
xã Hoài Hải, tâm tình: “Lăng 
Ông Nam Hải vạn Kim Giao ở 
địa phương được xếp hạng di 
tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh 
năm 2022, xã đã thành lập đội 
quản lý để thuyết minh cho du 
khách khi đến tham quan. Địa 
phương cũng chú trọng bảo tồn 
các lễ hội dân gian, như lễ hội 
cầu ngư, lễ thanh minh; thành 
lập đội bả trạo, đội bài chòi cổ 
dân gian vừa đáp ứng nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa của nhân 
dân, vừa phát huy giá trị di sản 
văn hóa”.

Để bộ mặt nông thôn vừa 
hiện đại mà vẫn giữ được bản 
sắc, hồn cốt của làng quê, ông 
Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc 
Sở VH&TT, cho biết: Cùng với 
việc hướng dẫn các địa phương 
phát huy giá trị các thiết chế văn 
hóa, thể thao và du lịch, Sở sẽ 
tiếp tục hướng dẫn việc bảo tồn, 
phát huy các di sản văn hóa vật 
thể và phi vật thể, cùng với kiểm 
kê các di sản văn hóa tư liệu, 
như các lễ hội dân gian, làng 
nghề truyền thống… để gìn giữ, 
phát huy giá trị văn hóa nông 
thôn gắn với nâng cao đời sống 
tinh thần cho người dân địa 
phương.     ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Đó là ông Trần Đình Quế,  
59 tuổi, kỹ thuật viên Đài truyền 
thanh thuộc Trung tâm VH-TT-
TT huyện Phù Cát. Năm 1984, 
khi 20 tuổi, tốt nghiệp Trường 
Trung cấp kỹ thuật cơ điện Quy 
Nhơn (nay là Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn), 
ông Quế được UBND huyện 
Phù Cát tuyển dụng vào làm 
việc tại Đài truyền thanh huyện 
với nhiệm vụ là kỹ thuật viên 
và liên tục từ đó đến nay đã 
gần 39 năm ông tận tụy với 
công việc này. Ngoài nhiệm vụ 
thường xuyên, những lúc có sự 
kiện cần truyền thanh trực tiếp, 
với bản tính chu đáo, ông Quế 
thu xếp thời gian ngoài khung 
giờ để sắp xếp kéo dây, thử tín 
hiệu, tiếp âm, phát sóng phục 
vụ nhân dân. Ngay cả những 
dịp lễ, tết hay ngày nghỉ cuối 
tuần, ông vẫn lặng lẽ làm việc 
cần mẫn. Những tháng dài 
dịch Covid-19 bùng phát, Đài 
tăng thời lượng phát sóng lên 
7 lần/ngày, ông Quế trực ở Đài 
gần như cả ngày trong suốt 3 
tháng liền. Để đảm bảo thực 
hiện đúng khung giờ phát sóng 
hằ̀ng ngày, ông Quế dậy từ lúc 
4 giờ sáng, chuẩn bị và đến cơ 
quan trước 15 phút đề phòng 
trường hợp xảy ra sự cố trên 
đường đi và khi phát xong 
chương trình buổi chiều, ông 

Chưa quên người yêu cũ là 
ca khúc do nhạc sĩ Hứa Minh 
Tuyền sáng tác, được ca sĩ Hà 
Nhi thể hiện hết sức thành 
công, thể hiện được tinh thần 
của bài hát, tạo nhiều rung cảm 
với người nghe.

Ca khúc bắt nhịp với giai 
điệu du dương êm nhẹ, mở đầu 
cho câu chuyện về tình yêu với 
nỗi buồn xa cách. Dù đã chia 
tay, nhưng cô gái vẫn chẳng thể 
mở lòng mình cùng ai. Trái tim 
vẫn giữ riêng một bóng hình. 
Khoảng thời gian ba năm, hay 
có thể nhiều hơn thế, thì dường 
như nỗi nhớ kia vẫn cứ còn đó, 
níu kéo khôn nguôi. Bài hát 
ngoài giai điệu trữ tình da diết, 
thì có thêm điểm cộng là ca từ 
lắng đọng, đầy chất thơ: “Thế 
gian này rộng lớn mà con tim 
chẳng to nhiều hơn. Chỉ vừa 
đủ nhớ một người, chỉ vừa đủ 
thương một người…”.

Phần điệp khúc bài hát, với 
hai đoạn ca từ như cộng hưởng 
và được đẩy lên cao trào. Nỗi 
nhớ, tâm tư của nhân vật nữ 
như bày trải, người yêu nhạc 
có cảm tưởng như đang nghe 
một người bạn thân thiết thủ 
thỉ tâm sự cùng mình. “Đâu phải 
em muốn quên là sẽ quên, là sẽ 

39 năm tận tụy và yêu nghề
Một cách yêu thương gọi tên

NHẠC HAY

quên. Đâu phải mong hết đau 
là bớt đau, là bớt đau. Nhiều khi 
lý trí cố gắng mạnh mẽ nhưng 
trái tim thật sự yếu đuối. Là em 
giấu đi, chỉ là em giấu đi” và “Đâu 
phải yêu hết tâm, người để tâm, 
người để tâm. Đâu phải cho hết 
đi, người chẳng đi, người chẳng 
đi. Chỉ vì đôi khi yêu thương một 
ai. Ta chẳng mong nhận lại chi 
hết. Và không thể quên cũng là 
một cách yêu thương gọi tên”. 

Buồn, đẹp và sâu lắng là thứ 
ở lại, râm ran trong lòng người 
nghe sau khi thưởng thức ca 
khúc này. Bằng giọng hát ấm, 
dày và truyền cảm, Hà Nhi đã 
thể hiện tròn trịa cảm xúc bài 
hát. Chị cũng đã ra MV Chưa 
quên người yêu cũ, phát hành 
vào năm 2022. Nhưng có lẽ, bài 
hát được truyền tải đến người 
nghe, tạo được nhiều sự cộng 
hưởng hơn cả khi được Hà Nhi 
hát live trực tiếp trên sân khấu.

L ink :  https : / / t inyur l .
com/4p5ud6d7            VÂN PHI

Ông Quế đang thực hiện công việc thu chương trình.                                                  Ảnh: T.G

cũng làm một số công việc như 
tắt, kiểm tra máy móc và về đến 
nhà cũng gần 19 giờ. Đều đặn 
như thế, ông đã góp phần đem 
làn sóng phát thanh chất lượng 
tốt nhất đến với bạn nghe đài.

Những chuyện như vậy đã 
thành nề nếp và được ông thực 
hiện với tất cả sự mẫn cán. Ông 
Quế kể: Tôi mê đưa thông tin 
đến với bà con và xem đây là 
trách nhiệm, là niềm vinh dự 
khi được đứng vào đội ngũ 
những người làm công tác  
phát thanh.

Với sự nhạy bén nghề 
nghiệp, ông để ý đến những 
tiến bộ KHKT, chủ động đề 
xuất lãnh đạo đầu tư máy móc 
để thu phát chương trình. Nhờ 

đó, Đài Truyền thanh huyện 
Phù Cát là một trong những 
đơn vị đi đầu trong việc chuyển 
từ thu -   lưu - phát bằng băng 
cassette sang sử dụng máy tính 
cùng các phần mềm thu phát 
hiện đại. Ông Võ Đức Thọ, Phó 
Giám đốc Trung tâm VH-TT- 
TT Phù Cát, nhận xét: Anh Quế 
là người có trách nhiệm cao với 
công việc. Mặc dù đã lớn tuổi, 
sức khỏe giảm sút nhưng vẫn 
cố gắng hoàn thành tốt mọi 
công việc được giao. Anh còn 
rất hòa đồng, cởi mở, luôn 
nhiệt tình giúp đỡ đài truyền 
thanh cơ sở mỗi khi có yêu cầu 
nên được đồng nghiệp và mọi 
người quý mến.

TRƯỜNG GIANG



7QUỐC PHÒNG TOÀN DÂNTHỨ BA, 28.2.2023
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Nâng cao chất lượng tuyên truyền biển, đảo
Những năm qua, công tác 
tuyên truyền về biển, đảo 
trên địa bàn tỉnh đã được các 
cấp ủy đảng, chính quyền, 
ban, ngành, đoàn thể quan 
tâm, chủ động triển khai  
tích cực.

Đổi mới nội dung, đa dạng 
hình thức

Trong năm 2022, BĐBP tỉnh 
đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan tổ chức tuyên truyền, vận 
động ngư dân vươn khơi đánh 
bắt đúng quy định, vừa khai 
thác có hiệu quả nguồn lợi từ 
biển, vừa tham gia bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo thiêng liêng của 
Tổ quốc. Công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân được thực 
hiện bằng nhiều hình thức và 
cách làm hiệu quả với hơn 100 
buổi/6.500 lượt người tham gia. 

Đại tá Phan Trường Sơn, 
Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 
cho biết: “Lực lượng BĐBP tỉnh 
tham gia cấp ủy, đảng viên đồn 
biên phòng phụ trách hộ ở khu 
vực biên giới biển của tỉnh luôn 
sâu sát, gần gũi để tuyên truyền, 
động viên người dân thực hiện 
tốt các quy định về bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo và tham mưu, 
giúp địa phương ở cơ sở giải 
quyết tốt các vụ việc xảy ra”.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm 
vụ, mỗi cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong tỉnh đều chủ 
động, sáng tạo xây dựng kế 
hoạch tổ chức thực hiện công 
tác tuyên truyền hiệu quả về 
biển, đảo quê hương. Đơn cử 
như Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp tuyên truyền biển, đảo 

Học sinh huyện Phù Cát hào hứng tham gia chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương” do Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh 
Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức.                                                                                                                                                                                               Ảnh: H.P

thông qua Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
cuộc sống mới ở khu dân cư”; 
Hội LHPN thực hiện chương 
trình “Vận động phụ nữ tham 
gia xây dựng và bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên 
giới biển, đảo”; các cấp bộ Đoàn 
thực hiện hiệu quả Cuộc vận 
động “Nghĩa tình biên giới, hải 
đảo”, chương trình “Tháng ba 
biên giới” và “Ngày hội sinh 
viên với biển, đảo Tổ quốc”...

Nội dung tuyên truyền về 
biển, đảo được các cơ quan, 
đơn vị chuẩn bị rất chu đáo, tổ 
chức qua nhiều hình thức sinh 
động. Đối với các học sinh nhỏ 
tuổi, nội dung tuyên truyền qua 
các câu hỏi kiến thức thú vị, 
dễ nhớ kèm theo những phần 
quà hấp dẫn để thu hút các em 
tham gia.

Bà Nguyễn Thị Bích Ly, 

Phó trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, đánh giá: Hoạt động 
tuyên truyền về biển, đảo trên 
địa bàn tỉnh thời gian qua đã 
có nhiều đổi mới, hướng trọng 
tâm về cơ sở, phù hợp với thực 
tiễn. Nội dung thông tin, tuyên 
truyền truyền tải đầy đủ, toàn 
diện các quan điểm, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về công tác biển, 
đảo đến cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân.

Lan tỏa các mô hình hay
“Cảnh sát biển đồng hành 

với ngư dân” là một trong 
những hoạt động cụ thể hóa 
chương trình phối hợp thực 
hiện công tác dân vận giữa Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định 
và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ 
Tư lệnh Cảnh sát biển. 

Đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng 

Cảnh sát biển 2 đã tặng 15.000 
lá cờ Tổ quốc; tuyên truyền 
phòng, chống khai thác hải sản 
bất hợp pháp, không báo cáo 
và không theo quy định (IUU) 
cho hơn 350 chủ tàu, thuyền 
trưởng, thuyền viên, ngư 
dân và tặng hơn 570 suất quà  
(1 triệu đồng/suất) cho các gia 
đình chính sách, ngư dân có 
hoàn cảnh khó khăn ở khu vực 
biển giới biển của tỉnh. 

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó 
Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 
Cảnh sát biển 2 cho biết: “Các 
hoạt động trong chương trình 
góp phần tăng cường tình đoàn 
kết quân dân; tuyên truyền sâu 
rộng đến người dân về biển, 
đảo; nâng cao trách nhiệm của 
công dân đối với sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc”.

Thực tế cho thấy, việc quan 
tâm chăm lo vật chất, tinh thần 
cho người dân sẽ góp phần 
xây dựng cơ sở chính trị địa 
phương vùng biển, đảo vững 
mạnh. Từ nguồn kinh phí huy 
động ủng hộ chương trình 
“Đồng hành cùng phụ nữ biên 
cương, biển đảo”, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh 
đã phối hợp rà soát các tiêu chí, 
xác định rõ mục tiêu, nội dung, 
phương pháp, thời gian tổ chức 
thực hiện, bảo đảm phù hợp 
với thực tế từng địa bàn. Trong 
năm 2021 và 2022, 2 đơn vị đã 
hỗ trợ xây dựng 4 Mái ấm tình 
thương cho hội viên, phụ nữ 
có nhà đơn sơ (50 triệu đồng/
nhà), tổ chức nhiều hoạt động 
an sinh xã hội thiết thực; tổng 
trị giá các hoạt động này gần 
400 triệu đồng.

Song song đó, LLVT tỉnh 
cũng chú trọng gắn công tác 
tuyên truyền biển, đảo với tăng 
cường quản lý, bảo vệ vững 
chắc chủ quyền an ninh biên 
giới biển, đảo; huy động tàu 
cá, thuyền viên tham gia bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo. Tích 
cực tham gia công tác phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, thực hiện chương 
trình phối hợp giữa Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Bình Định với Bộ 
Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, trong 
năm 2021 - 2022, hai đơn vị phối 
hợp tuyên truyền biển, đảo gắn 
với thu hút nguồn nhân lực xây 
dựng Quân chủng Hải quân tại 
các trường THPT ở huyện Phù 
Mỹ và TX Hoài Nhơn. Qua 
đó, thu hút một số học sinh 
tham gia thi tuyển, có 2 học 
sinh trúng tuyển vào Học viện  
Hải quân.               HỒNG PHÚC

(BĐ) - Quán triệt các chủ trương, 
chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà 
nước, quân đội, những năm qua, Bộ 
CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động thực 
hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; 
tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh về 
truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc 
biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa 
tỉnh Bình Định với hai tỉnh Attapeu và 
Champasak (Lào). 

Hoạt động đối ngoại quốc phòng đã 
được Bộ CHQS tỉnh triển khai toàn diện, 
tích cực, giữ đúng nguyên tắc, thực hiện 
nghiêm quy chế, quy định. Mỗi năm 
một lần, Bộ CHQS tỉnh đều tổ chức hội 
đàm hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong 
xây dựng LLVT địa phương vững mạnh 
toàn diện với Bộ CHQS tỉnh Attapeu và 
Champasak (Lào). 

Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, Bộ 
CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng xây dựng công 
trình hữu nghị; trong đó hỗ trợ 1 tỷ đồng 
củng cố doanh trại Tiểu đoàn biên giới 
521 (Bộ CHQS tỉnh Champasak) và 1 tỷ 
đồng xây dựng công trình nhà làm việc 
Trường Quân sự tỉnh Attapeu.

NAM KHÁNH

Bộ CHQS tỉnh thực hiện 
tốt công tác đối ngoại 
quốc phòng

Tri ân gia đình chính sách, người có công
Việc quan tâm giải quyết chế độ chính sách, 
chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, 
người có công không chỉ là trách nhiệm, 
nghĩa vụ mà còn là tình cảm, sự tri ân của 
cán bộ, chiến sĩ đối với các thế hệ cha anh 
đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của 
dân tộc.

Theo thượng tá Thân Trọng Minh, 
Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, 
Phòng Chính trị luôn chủ động tham 
mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường 
xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện toàn diện các mặt công tác chính 
sách quân đội và hậu phương quân đội; 
phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, 
ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị rà 
soát, nắm chắc đối tượng chính sách từ 
cơ sở để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Thực hiện phương châm: “Công 
tác chính sách phải đảm bảo chặt chẽ, 
đúng chế độ và đối tượng được hưởng”, 
những năm qua, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo 
cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành 
phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, 
ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch, 
tổ chức thực hiện công khai, kịp thời, 
đầy đủ, đúng chế độ, chính sách của 
Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng 
chính sách. Thường xuyên rà soát, giải 
quyết kịp thời những vướng mắc; tăng 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách ở huyện 
Hoài Ân.                                                                                                                       Ảnh: X.N

cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh 
việc thực hiện chế độ, chính sách đối với 
người có công, không để xảy ra sai sót, 
tạo niềm tin trong nhân dân.

Công tác xét duyệt, thẩm định hồ 
sơ theo các quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ luôn được quan tâm, chú 
trọng. Riêng theo Quyết định 49/2015/
QĐ-TTg (về một số chế độ, chính sách 
đối với dân công hỏa tuyến tham gia 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 
vụ quốc tế), đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã 

thụ lý, hoàn chỉnh hồ 
sơ, chi trả chế độ trợ 
cấp cho 9.689 người 
với số tiền hơn 19,6 
tỷ đồng; đã xác lập và 
đang xét duyệt ở các 
cấp 1.362 hồ sơ. 

Ngoài ra, Bộ CHQS 
tỉnh còn tập trung 
tham mưu, đề xuất 
nhiều chủ trương, giải 
pháp để tỉnh thực hiện 
tốt công tác tìm kiếm, 
quy tập, xác định 
thông tin hài cốt liệt sĩ. 
Từ năm 2022 đến nay, 
Bộ CHQS tỉnh đã tổ 
chức tìm kiếm và quy 
tập được 1 mộ tập thể, 

39 mộ lẻ và cung cấp thông tin về liệt 
sĩ cho 84 thân nhân.

Đại tá Nguyễn Minh Hiến, Chính ủy 
Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: “Thời gian 
tới, LLVT tỉnh sẽ luôn sát cánh cùng các 
cấp, ngành trong tỉnh nỗ lực thực hiện 
tốt hơn nữa các chính sách quân đội 
và hậu phương quân đội để nâng cao 
đời sống của các đối tượng chính sách, 
người có công, góp phần bảo đảm an 
sinh xã hội và ổn định tình hình ở các 
địa phương”.

XUÂN NHÂM
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Bình Định

Thượng tá Nguyễn Thanh 
Long, Phó trưởng CA TX An 
Nhơn, đánh giá: Qua 4 năm thực 
hiện công tác phối hợp, hầu hết 
các vụ việc gây mất ANTT xảy 
ra tại Khu công nghiệp (KCN) 
Nhơn Hòa đều được 2 bên phối 
hợp giải quyết kịp thời. Nhờ 
vậy, tình hình ANTT tại đây 
luôn được giữ ổn định, không 
để xảy ra vụ việc phức tạp, 
nghiêm trọng.

Kết quả tích cực từ triển khai 
quy chế phối hợp là thực hiện 
tốt phong trào Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc, nhất là mô 
hình “KCN an toàn về ANTT”. 
Thường xuyên tuyên truyền, 
vận động các DN tham gia mô 
hình; giúp cán bộ, công nhân 
viên, người lao động nhận thức 
và hiểu rõ trách nhiệm, nâng cao 
ý thức cảnh giác, tham gia đấu 
tranh phòng, chống tội phạm và 
các tệ nạn xã hội. 

Các đội nghiệp vụ CA thị xã 
phối hợp với CA xã Nhơn Thọ, 
CA phường Nhơn Hòa thường 
xuyên tổ chức tuần tra liên 
quân, kiểm soát địa bàn xung 
quanh KCN Nhơn Hòa. Công 
ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN 
Nhơn Hòa phân công lực lượng 
bảo vệ tổ chức tuần tra, kiểm 
soát địa bàn bên trong KCN. Kịp 
thời phòng ngừa, phát hiện, xử 
lý kịp thời các trường hợp trộm 
cắp, cờ bạc, ma túy, gây rối trật 
tự công cộng xảy ra bên trong 
và ngoài KCN.

Đoàn Thanh niên CA tỉnh 
tổ chức nhiều hoạt động 
tuyên truyền pháp luật

Ngày 26.2, Đoàn Thanh niên CA tỉnh tổ 
chức chuỗi hoạt động ra quân Tháng Thanh 
niên năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi. 

Cụ thể, Đoàn Thanh niên CA tỉnh phối 
hợp với Đoàn Trường CĐ Y tế Bình Định, 
Đoàn Trường THPT Trần Cao Vân và Cụm 
thi đua số 1 Thành đoàn Quy Nhơn tổ chức 
chương trình ra quân Tháng Thanh niên 2023 
tại Trường THPT Trần Cao Vân, với sự tham dự 
của hơn 100 học sinh và giáo viên nhà trường. 
Chương trình gồm các hoạt động tuyên truyền 
pháp luật về phòng, chống ma túy cho học 
sinh; ký giao ước phối hợp 3 lực lượng thanh 
niên “CA - Trường học - Địa bàn khối dân cư” 
trong đảm bảo ANTT; ký cam kết phòng, 
chống ma túy trong học đường. 

Các đơn vị trên còn tổ chức diễu hành 
tuyên truyền phát động chuyển đổi số, ra 
quân tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, 
hỗ trợ ĐVTN và người dân cài đặt, đăng ký 
định danh trên ứng dụng VneID và cổng dịch 
vụ công trực tuyến quốc gia tại các gia đình; 
tổ chức tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, 
tặng quà cho các gia đình người có công, 
cựu TNXP trên địa bàn thành phố.  N.GIANG

Từ đầu tháng 7.2022, việc cấp đổi hộ 
chiếu cho công dân đã được Phòng Quản 
lý xuất nhập cảnh (QLXNC) CA tỉnh thực 
hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ CA. 
Người dân chỉ cần có máy tính hoặc điện 
thoại thông minh kết nối internet là có 
thể làm hộ chiếu ở bất cứ đâu (trừ những 
trường hợp bắt buộc phải thực hiện đăng 
ký tại chỗ, như trẻ em dưới 14 tuổi chưa 
có CCCD).

Kể từ ngày 22.9.2022 đến nay, Phòng 
QLXNC tiếp nhận 6.440 hồ sơ đề nghị 
cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip; 
trong đó có 3.757 hồ sơ dịch vụ công trực 
tuyến, đạt 58,3%. Riêng từ đầu tháng 
1.2023 đến nay, Phòng tiếp nhận 100% hồ 
sơ dịch vụ công trực tuyến đề nghị cấp hộ 
chiếu phổ thông không gắn chíp đối với 
những trường hợp đủ điều kiện, nhận 
được sự đồng thuận của người dân. Điều 
này không những góp phần giảm tải cho 
cơ quan chức năng, mà còn tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân, không phải tập 
trung đông, thủ tục nhanh gọn.

Để triển khai thực hiện việc cấp hộ 
chiếu phổ thông không gắn chíp điện 
tử trực tuyến cho công dân Việt Nam ở 
trong nước, Phòng QLXNC đã rà soát, 

PHỐI HỢP BẢO VỆ ANTT TẠI KCN NHƠN HÒA:

Đảm bảo môi trường an toàn 
phục vụ sản xuất, kinh doanh

Từ đầu năm 2019, CA TX An Nhơn và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa tổ chức ký kết quy 
chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại đây. Qua thực hiện quy chế, các đơn vị đã tích 
cực phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn, tạo môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh bình yên cho các nhà đầu tư.

Lực lượng CA phối hợp với bảo vệ các DN trong KCN Nhơn Hòa trao đổi thông tin về tình hình ANTT.                                                  Ảnh: N.H

KCN Nhơn Hòa nằm trên QL 19, thuộc phường Nhơn Hòa 
và xã Nhơn Thọ (TX An Nhơn), với tổng diện tích hơn 238 ha. 
Đến nay, tại KCN đã thu hút 56 dự án đầu tư với vốn đăng ký  
7.320 tỷ đồng; trong đó, có 9 DN có 100% vốn đầu tư nước ngoài. 
Tổng số cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc 
trong KCN gần 2.400 người. 

Nhờ làm tốt công tác phối 
hợp, 2 bên đã kịp thời nắm bắt 
tình hình, tham mưu các cấp có 
thẩm quyền giải quyết ổn thỏa, 
không để hình thành “điểm 
nóng” và tập trung đông người 
phức tạp về ANTT tại KCN. 
Đáng chú ý là các bên đã phối 

hợp giải quyết kịp thời vụ việc 
đại diện Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương mại Hoàng 
Phát An Định (thôn An Thành, 
xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn) cùng 
khoảng 18 người là nhà thầu 
phụ, công nhân kéo đến trước 
cổng Công ty TNHH Hải Đăng 

(KCN Nhơn Hòa) vào ngày 
7.1.2021, treo băng rôn có nội 
dung “yêu cầu công ty trả tiền 
cho nhà thầu”, gây mất ANTT. 

Một vụ việc khác liên quan 
đến công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng tại KCN Nhơn Hòa 
cũng được các bên phối hợp giải 
quyết tốt. Trong quá trình thi 
công mở rộng KCN Nhơn Hòa 
giai đoạn 2, vào ngày 27.1.2022, 
tại phần đất thuê làm trang trại 
chăn nuôi của ông Lê Thanh Hải 
(SN 1958, hộ khẩu thường trú 
thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ), 
tuy đã nhận tiền đền bù nhưng 
ông Hải vẫn có hành vi cản trở, 

dùng rựa đập vỡ kính xe máy 
đào của đơn vị thi công mở rộng 
mặt bằng. Ngay sau khi xảy ra 
sự việc, CA TX An Nhơn và lực 
lượng chức năng đã có mặt kịp 
thời để giải quyết vụ việc. 

Ông Nguyễn Văn Trong, 
Đội trưởng Đội bảo vệ Công ty 
TNHH Đại Việt (DN chế biến 
dăm gỗ tại KCN Nhơn Hòa), 
cho biết: “Lực lượng CA thị xã 
và bảo vệ Công ty luôn phối hợp 
chặt chẽ, hiệu quả, tổ chức tuần 
tra 24/24 giờ hằng ngày, đảm 
bảo hoạt động sản xuất, kinh 
doanh cho DN. Nhờ vậy, nhiều 
năm nay tại DN không xảy ra 
trộm cắp hay mất ANTT!”.    

Ông Trần Thanh Dũng, Phó 
Giám đốc Công ty TNHH Đầu 
tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa, 
nhận xét: Qua thực hiện quy 
chế, việc phối hợp giữa CA thị 
xã với lực lượng bảo vệ Công 
ty có nhiều thuận lợi, đạt nhiều 
kết quả tích cực trong công tác 
bảo đảm ANTT. Hai bên đã làm 
tốt công tác trao đổi thông tin, 
thông báo kịp thời về thủ đoạn 
hoạt động của các loại tội phạm 
đến cán bộ quản lý, người lao 
động trong các DN biết để chủ 
động phòng ngừa, nâng cao 
cảnh giác. Nhờ vậy, hầu hết nhà 
đầu tư đều rất hài lòng về vấn 
đề đảm bảo ANTT tại KCN.

“Thời gian tới, 2 bên sẽ tiếp 
tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa 
trong công tác bảo đảm ANTT; 
duy trì và đẩy mạnh phong 
trào Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc; góp phần giúp DN và 
người lao động yên tâm đầu 
tư sản xuất, kinh doanh”, ông 
Dũng cho hay.       NGUYỄN HÂN

Tiện ích từ cấp đổi hộ chiếu trực tuyến

chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang 
thiết bị có liên quan; tham mưu lãnh đạo 
CA tỉnh ban hành quy trình dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 trên lĩnh vực xuất 
nhập cảnh. Đồng thời, đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền về những tiện ích và 
quy trình, đăng ký, đăng nhập. Đơn vị 
cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn tận tình 
để hỗ trợ người dân.

Ngoài ra, giữa tháng 1.2023, đơn vị 
tham mưu CA tỉnh tổ chức Hội nghị trực 
tuyến tập huấn cho CA các địa phương 
trong tỉnh, hướng dẫn sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến cấp 
hộ chiếu phổ thông 
không gắn chíp điện 
tử ở trong nước. 

Tuy nhiên, theo 
thượng tá Nguyễn Thị 
Thanh Hà, Phó trưởng 
Phòng QLXNC, việc 
làm hộ chiếu dịch vụ 
công trực tuyến ở giai 
đoạn này còn gặp một 
số khó khăn. Người 
dân phải có CCCD, 
phải sử dụng điện 
thoại thông minh và 
thành thạo thao tác. 

Thực tế, nhiều người dân lần đầu thực 
hiện các thao tác trên môi trường mạng 
không thể tải được ảnh, tải thông tin 
CCCD không trùng khớp, không có khả 
năng thanh toán trực tuyến qua cổng 
dịch vụ công… 

Hiện nay, CA các địa phương vẫn 
tổ chức hướng dẫn người dân đăng ký 
hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông 
không gắn chip trên các thiết bị điện 
tử. Khi gặp khó khăn, người dân có 
thể liên hệ CA các địa phương để được 
hướng dẫn.                                   T.LONG

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn người dân 
thực hiện thủ tục về hộ chiếu.                                                                        Ảnh: T.L
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Bình Định

Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

Sáng 27.2, kết luận cuộc họp trực 
tuyến của Thường trực Chính phủ với 
lãnh đạo TP HCM bàn về Đề án xây 
dựng Nghị quyết của Quốc hội (thay 
thế Nghị quyết số 54/2017) về thí điểm 
cơ chế, chính sách đặc thù phát triển  
TP HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
đề nghị các cơ quan liên quan và TP HCM 
tiếp tục rà soát lại nội dung dự thảo.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu 
xây dựng các cơ chế, chính sách cho  
TP HCM theo hướng đặc thù, thông 
thoáng, vượt trội nhưng có trọng tâm, 
trọng điểm, mang tính đột phá, tác động 
lớn, phù hợp với bối cảnh thực tiễn phát 
triển của địa phương và phù hợp với khả 
năng cân đối nguồn lực của Nhà nước.

Đồng thời, xác định rõ thẩm quyền 
của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan; 
bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi thực 
hiện trên thực tế, tạo điều kiện tốt nhất 
có thể để thành phố phát triển nhanh và 
bền vững hơn nữa.

Thủ tướng cho rằng việc xây dựng 
cơ chế, chính sách không chỉ tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc, giải quyết 
các thách thức mà còn phải thúc đẩy, tạo 
động lực phát triển mới cho TP HCM, 
đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển 
mới; các cơ chế, chính sách phải tạo điều 
kiện cho thành phố phát huy vai trò là 

Tạo cơ chế vượt trội, tháo gỡ các 
nút thắt cho TP HCM phát triển

đầu tàu, dẫn dắt phát triển kinh tế của 
cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu 
cầu Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp 
tục trực tiếp chỉ đạo, các cơ quan tiếp thu 
những ý kiến của Thường trực Chính 
phủ và góp ý tại cuộc họp để tiếp tục 
hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Các bộ 

trưởng trực tiếp phối hợp, giải quyết 
kịp thời các vấn đề phát sinh, triển khai 
công việc tiếp theo theo đúng quy định, 
bảo đảm tiến độ và chất lượng, báo cáo 
Chính phủ xem xét để trình Quốc hội 
theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp 
thứ 5, Quốc hội khóa XV (tháng 5.2023).

(Theo Vietnamnet)

Ngày 27.2, UBND tỉnh Đồng Nai cho 
biết đã ban hành quyết định phê duyệt 
đầu tư dự án thành phần 3 thuộc Dự án 
đầu tư xây dựng đường Vành đai 3-TP 
Hồ Chí Minh, đoạn qua Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.600 
tỷ đồng, sẽ khởi công vào tháng 6.2023. 
Dự kiến, năm 2025 dự án cơ bản hoàn 
thành, năm 2026 đưa vào khai thác  
đồng bộ.

Dự án thành phần 3 có chiều dài hơn 
11km, điểm đầu tại km 0+000 thuộc địa 
phận xã Vĩnh Thanh, điểm cuối tại cầu 
Nhơn Trạch thuộc khu vực xã Long Tân 
(huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), do 
Đồng Nai là cơ quan chủ quản, vừa tổ 
chức công tác giải phóng mặt bằng vừa 
đầu tư xây dựng.

Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến 
giao thông huyết mạch kết nối TP 
Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng Nai, 
Bình Dương, Long An và các địa 
phương khác trong Vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam, từ đó góp phần tháo gỡ 
“điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông kết  
nối vùng.

Đối với Đồng Nai, dự án có vai trò 
rất lớn trong việc phát triển đô thị mới 
Nhơn Trạch.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Gần 2.600 tỷ đồng 
triển khai Dự án 
thành phần đường 
Vành đai 3-TP HCM

Thiếu hụt gần 500 đăng kiểm viên, 
Cục Đăng kiểm Việt Nam phải huy động 
cả nhân sự đang bị khởi tố nhưng được 
tại ngoại, đi làm.

Theo Phó Cục trưởng Cục Đăng 
kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An, một số 
nhân sự đang bị khởi tố nhưng được cho 
tại ngoại đã được huy động làm việc tại 
Trung tâm Đăng kiểm 29-01V và 29-06V 
ở Hà Nội.

Ông Nguyễn Tô An cho biết: “Việc 
sử dụng lại nhân sự bị khởi tố không 
trái luật. Tôi đã nghiên cứu, hỏi luật sư 
và rà soát lại thì không có luật nào cấm. 
Khi nào các nhân sự bị tòa tuyên án có 
tội thì mới mất nhân quyền”.

Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm 
Việt Nam khẳng định, khi các nhân sự 
bị khởi tố nhưng vẫn tại ngoại thì vẫn 
là nhân viên của Cục và vẫn được trả 
lương. Thậm chí, những nhân sự bị tạm 
giam mà chưa tuyên án thì cơ quan vẫn 
phải trả lương theo luật lao động.

“Việc sử dụng nhân sự bị khởi tố 
không sai nhưng nhân sự đã bị cơ quan 
CA khởi tố cũng gây nhiều ý kiến trái 
chiều. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm đang 
quá thiếu nhân sự, không còn cách nào 
khác”, ông An nói.

Tính đến 14 giờ ngày 26.2, theo số 
liệu cấp giấy chứng nhận đăng kiểm 
viên, cả nước có hơn 2.000 đăng kiểm 
viên, hiện tại số đăng kiểm viên đang 
làm việc chỉ còn khoảng 1.500 người.

Để duy trì hoạt động cho toàn bộ hệ 
thống kiểm định xe cơ giới cần ít nhất 
1.986 đăng kiểm viên. Như vậy, toàn hệ 
thống hiện nay đang thiếu khoảng 486 
đăng kiểm viên.                 (Theo Dân Trí)

Thiếu nhân sự  
trầm trọng,  
Cục Đăng kiểm  
huy động cả người 
đang bị khởi tố

 Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám 
đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu vinh dự được Hiệp hội Nhãn khoa 
châu Á - Thái Bình Dương trao Giải 
thưởng Cống hiến xuất sắc về phòng, 
chống mù lòa châu Á - Thái Bình Dương. 
Đây là giải thưởng cao quý nhất trong 
lĩnh vực nhãn khoa của khu vực dành 
cho những người có thành tích đặc biệt 
xuất sắc trong công tác phòng, chống 
mù lòa.
 Spectrum of The Seas là tàu du 

lịch nằm trong top 10 siêu phẩm nghỉ 
dưỡng xa hoa trên biển của thế giới đã 
đưa hơn 3.800 du khách từ Mỹ, Anh, Úc, 
Singapore đến Việt Nam, ngày 26.2, để 
tham quan TP HCM, Tiền Giang và Bà Rịa 
- Vũng Tàu. 
 58 km đường từ Bạc Liêu giao 

với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được kiến 
nghị xây dựng với kinh phí hơn 22.700 
tỷ đồng, giúp đi lại thông suốt từ Hà Tiên 
tới Bạc Liêu. Thông tin được nêu trong 
tờ trình UBND tỉnh Bạc Liêu vừa gửi Bộ 

GTVT về phương án đầu tư cao tốc Hà 
Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, đoạn từ nút 
giao IC7 (giao cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) 
đến đê biển Bạc Liêu.
 Quảng Nam sẽ lập ba chốt kiểm 

soát ôtô vào tỉnh lúc 0 - 4 giờ từ các 
hướng Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kon Tum 
nhằm giảm thiểu TNGT nghiêm trọng. 
Thông tin được đưa ra tại cuộc họp của 
Ban ATGT tỉnh Quảng Nam sáng 27.2, bàn 
biện pháp khắc phục tình trạng TNGT xảy 
ra tại địa phương. (Theo Tuổi trẻ, VnE)

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn 
Tuấn vừa ký ban hành Chỉ thị số 103/
CT-KTNN về việc tổ chức thực hiện Kế 
hoạch kiểm toán năm 2023.

Chỉ thị nêu rõ: Nghiêm cấm các hành 
vi tham nhũng, tiêu cực; cố tình bỏ sót 
thông tin hoặc không báo cáo đầy đủ kết 
quả kiểm toán; nhũng nhiễu, gây khó 

khăn, phiền hà đối với đơn vị được kiểm 
toán; dùng phương tiện, tài sản của đơn 
vị được kiểm toán để đáp ứng nhu cầu 
cá nhân; tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật 
nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán.

Đặc biệt, lãnh đạo Kiểm toán Nhà 
nước yêu cầu không bố trí tham gia đoàn 
kiểm toán năm 2023 đối với các trường 

hợp “có nghi vấn” trong hoạt động kiểm 
toán đang kiểm tra, xác minh; có hành vi 
vi phạm trong thực thi công vụ theo Chỉ 
thị số 1346/CT-KTNN của Tổng Kiểm 
toán Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, đạo đức công vụ, kiên quyết đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
trong thực thi công vụ.           (Theo TTXVN)

Chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan điều tra  
khi phát hiện vi phạm trong kiểm toán

Trao giải thưởng “Tỏa sáng blouse trắng” tri ân y, bác sĩ
Chiều 27.2, UBND TP Đà Nẵng tổ 

chức lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy 
thuốc Việt Nam và trao giải thưởng “Tỏa 
sáng blouse trắng” vinh danh đội ngũ 
nhân viên y tế cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thanh 
Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế 
TP Đà Nẵng, cho biết: Hiện, các chỉ tiêu 
thiên niên kỷ về y tế của Đà Nẵng đạt và 
vượt mức cao so với toàn quốc.

Trong đó, các kết quả đáng chú ý 
gồm có: Trên 90% dân số được quản lý 
sức khỏe; tuổi thọ trung bình đạt 76,2; 
duy trì cân bằng tỷ số giới tính khi sinh; 
tỷ suất tử vong trẻ em cũng như tỷ lệ trẻ 
em suy dinh dưỡng giảm ở mức thấp 

nhất trong cả nước ...
Giải thưởng “Tỏa sáng blouse trắng” 

được UBND TP Đà Nẵng tổ chức từ  

năm 2012.
Đây là danh hiệu được trao trong 

lĩnh vực y tế, nhưng không phải là 
giải thưởng của chuyên môn, của học 
hàm, học vị mà là phần thưởng về y 
đức của những người trực tiếp chăm 
sóc sức khỏe cho bệnh nhân, cho cộng 
đồng và có thành tích xuất sắc tiêu 
biểu về tinh thần, thái độ phục vụ 
bệnh nhân.

Đến nay, sau 10 năm tổ chức, Giải 
thưởng “Tỏa sáng blouse trắng” đã 
được trao cho 220 người - những tấm 
gương tiêu biểu và tận hiến vì công việc, 
với tình thương, trách nhiệm hết mình 
đối với bệnh nhân.        (Theo Nhân Dân)

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao 
bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ba cá 
nhân xuất sắc.
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Bình Định

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: Khu vực 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: 3.790.500.000 đồng. Bằng chữ: 
Ba tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, năm trăm nghìn đồng.

3. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 
thông báo đến 16 giờ ngày 6.3.2023 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 9.3.2023): 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 
9.3.2023, 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: 0256.3835398, 0256.3735959; Số fax: 0256.3835955

CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN - CHÁNH THẮNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Cần tuyển: 
- 1 chuyên viên marketing. 
- 10 nhân viên thị trường làm việc trong và ngoài tỉnh.
Yêu cầu : 
- Nam giới.
- Tuổi đời: Từ 22 tuổi trở lên.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp PTTH, Trung cấp, Cao đẳng,  

Đại học chuyên ngành Kinh tế (Riêng vị trí chuyên viên marketing yêu 
cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế).

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 28.2.2023.
Chi tiết xin liên hệ: 

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH - CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN
Địa chỉ: Lô CI-1 - KCN Long Mỹ - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
Điện thoại liên hệ: 0256 3820813 - 0935 012 171 (Ms Hằng)

UBND HUYỆN TÂY SƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Căn cứ Quyết định số 8561/QĐ-UBND ngày 16.12.2022 của UBND huyện; 

Quyết định số 8697/QĐ-UBND ngày 26.12.2022 của UBND huyện về việc 
ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 119 chỉ tiêu.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: 
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với từng vị trí việc làm.
- Đủ sức khỏe để thực hiện các công việc và nhiệm vụ sau khi trúng tuyển.
3. Phương thức và hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. Thực hiện theo 2 

vòng thi (thi trắc nghiệm và thi viết).
4. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 9.2.2023 đến ngày 21.3.2023 

(trừ thứ Bảy, Chủ nhật). Hồ sơ nộp theo hình thức trực tiếp hoặc gửi theo đường 
Bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu chính trên phong bì). 

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tây Sơn 
(địa chỉ: Số 59, đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 
tỉnh Bình Định).

Thông tin chi tiết theo dõi tại Cổng thông tin điện tử UBND huyện Tây 
Sơn; Phòng Nội vụ huyện; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; 
Đài Truyền thanh các xã, thị trấn và trụ sở làm việc của các đơn vị có nhu cầu 
tuyển dụng.

THÔNG BÁO  

Bán đấu giá khối lượng gỗ rừng trồng 
đợt 1 năm 2023 - Gói số 1

Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn thông báo cho các doanh nghiệp, 
đơn vị có đủ điều kiện mua khối lượng gỗ rừng trồng đợt 1 năm 2023 - Gói 
số 1, đến liên hệ Công ty để đăng ký tham gia đấu giá và nhớ mang theo 
giấy đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan để làm thủ tục đăng ký, 
nộp tiền lệ phí. 

- Khối lượng: 5.117 tấn gỗ Keo lai (Gỗ NLG: 4.328 tấn, Gỗ gia dụng: 789 tấn).
- Giá khởi điểm khối lượng gỗ: 6.907.950.000 đồng (Sáu tỷ chín trăm lẻ 

bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).
- Giá khởi điểm chi phí khai thác, vận chuyển: 2.967.860.000 đồng (Hai 

tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Thời gian cung cấp hồ sơ, xem gỗ, nhận tiền đặt cọc, nộp phiếu đấu 

giá cho khách hàng từ ngày 23.2.2023 đến 16 giờ ngày 2.3.2023 theo giờ 
hành chính.

- Thời gian tổ chức mở phiếu đấu giá: Vào lúc 9 giờ ngày 6.3.2023.
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn,  

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256. 3886 299.                                            
            

NGÀY VÀ ĐÊM 28.2.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi 
mưa vừa. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, ven biển có lúc cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió 

Đông Bắc cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào rải 

rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió 
Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Sóng 
cao 3 - 5 m.                                         (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

THÔNG BÁO
DI DỜI MỒ MẢ TRÊN MẶT BẰNG DỰ ÁN 

TRUNG TÂM TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐÔ THỊ PHỤ TRỢ, TP QUY NHƠN
Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân 

có mồ mả thân nhân ở khu vực có tục danh Gò Đèn, Mã Cụ, Vùng Sình  
(xung quanh hồ Bàu Lác), phường Trần Quang Diệu và phường Bùi Thị Xuân,  
TP Quy Nhơn khẩn trương đến Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoặc 
UBND phường Trần Quang Diệu, phường Bùi Thị Xuân để đăng ký kê khai, 
di dời mồ mả ra khỏi mặt bằng. Thời gian đăng ký kê khai và tổ chức di dời 
mồ mả chậm nhất đến hết ngày 30.6.2023. Quá thời hạn nêu trên, mồ mả 
nào không có người kê khai di dời thì Trung tâm Phát triển quỹ tỉnh đất 
phối hợp với UBND phường Trần Quang Diệu, UBND phường Bùi Thị Xuân 
tiến hành lập thủ tục di dời theo quy định vào khu cải táng: Đồi Đá Giáng, 
phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn. Mọi khiếu nại về sau Trung tâm không 
chịu trách nhiệm.

Mọi chi tiết xin liên hệ: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 
Địa chỉ: Số 45 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256. 3811 872
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Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 
thông báo tuyển dụng cộng tác viên, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu: 
Tuyển dụng cộng tác viên: 5 người.
2. Mô tả công việc: Cộng tác viên phát triển khách hàng mở CIF mới 

đăng ký tối thiểu 4 sản phẩm bao gồm:
- Tài khoản thanh toán.
- Smartbanking có phát sinh giao dịch tài chính.
- Thẻ nội địa/ Thẻ phi vật lý.
- 1 sản phẩm bất kỳ trong giỏ gồm: Tài khoản chọn tên như ý, tài khoản 

như ý, smartkid, bảo hiểm an ninh mạng, bảo hiểm ung thư.
3. Tiêu chuẩn:
a. Yêu cầu chung:
- Đối tượng: Là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi đến 30 tuổi.
- Có sức khỏe để đảm nhiệm công tác; không có dị tật, không mắc các 

bệnh xã hội. Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự.
- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc 

khả năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, marketing.
b. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:
- Trình độ bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên.
4. Hình thức tuyển dụng: Qua 2 vòng thi:
- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ.
- Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp.
5. Hồ sơ ứng viên gồm:
- Đơn xin việc (viết tay).
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của BIDV (nhận tại nơi nộp hồ sơ).
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.
- Các văn bằng, chứng chỉ:
+ Bản sao các bằng cấp có liên quan; giấy khai sinh; CCCD;….
+ Giấy khám sức khoẻ.
+ 2 ảnh mới nhất cỡ 4 x 6.
6. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ:
- Thời gian: Từ ngày 21.2.2023 đến ngày 28.2.2023 (trong giờ hành chính).
- Cách thức: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành 

chính - Tầng 3, trụ sở số 72 Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn,  
tỉnh Bình Định, gặp đ/c Hồ Văn Thịnh - điện thoại: 0905107387.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 
xin trân trọng thông báo!

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN

Thực phẩm hữu cơ giàu dinh dưỡng hơn?
Trong nhiều diễn đàn thảo luận về thực 

phẩm, sản phẩm hữu cơ luôn được đề cao bởi 
tính an toàn cũng như độ thơm ngon. Thậm 
chí, không chỉ rau, mà các loại hoa quả được 
dán nhãn nhập khẩu từ nước ngoài về, nếu có 
các mã số thể hiện loại quả hay rau đó được 
trồng theo phương pháp hữu cơ có thể giá 
bán đắt gấp chục lần so với các sản phẩm 
cùng loại với mã số thể hiện phương pháp 
truyền thống.

TS Trần Ngọc Hùng, Viện Nghiên cứu Rau 
quả cho hay, quá trình canh tác hữu cơ là 
dùng các sản phẩm hữu cơ khác để chăm 
bón cho một sản phẩm hữu cơ nào đó. Cũng 
do dùng sản phẩm hữu cơ nên hàm lượng vi 
chất, chất đạm cũng vì thế cao hơn. Kèm theo 
không dùng thuốc kích thích tăng trưởng 
nên thời gian trồng kéo dài hơn. Đây cũng là 
thời gian tích lũy các chất dinh dưỡng, vì thế 
có thể nói rằng dinh dưỡng trong sản phẩm 
hữu cơ cũng cao hơn các loại tương tự.

Tuy vậy theo chuyên gia, nếu nói rau hữu 
cơ ăn ngon hơn thì chưa chắc nhưng chắc 
chắn sẽ có hương vị khác biệt so với rau sản 
xuất theo phương pháp thông thường. Thực 
phẩm hữu cơ sau khi chế biến luôn có hương 
vị đặc trưng tự nhiên của mỗi loài rau. 

So với các phương thức canh tác khác rau 
hữu cơ thường được xem là an toàn hơn. Điều 
này rất dễ hiểu do quy trình đặt ra cho sản 
phẩm an toàn là cần được kiểm soát từ đất 
sạch, không dùng các loại hóa chất, thuốc bảo 

Hiểu đúng về thực phẩm hữu cơ
Thực phẩm hữu cơ rất tốt cho sức khỏe bởi không sử dụng hóa chất vô cơ, không làm hại đến 

môi trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nếu chỉ sử dụng thực phẩm hữu cơ thì chưa chắc đã tốt.

vệ thực vật hay chất kích thích nước tưới hoàn 
toàn sạch. Nhưng ở góc độ nào đó, sản phẩm này 
không phải là tuyệt đối, thậm chí có thể vẫn có tỷ 
lệ vi khuẩn E.coli hay Nitrat cao.

TS Trần Ngọc Hùng lấy dẫn chứng với rau, do 
dùng sản phẩm hữu cơ, cụ thể là đạm hữu cơ để 
bón cho cây nhưng cây không phải khi nào cũng 
hấp thụ hết lượng đạm đó. Vì thế dẫn đến tình 
trạng dư thừa đạm, dẫn đến hàm lượng nitrat 
trong sản phẩm hữu cơ có thể còn cao. Khi ăn rau 
có nitrat cao, nguy cơ gây ra ung thư đường ruột 
cũng lớn.

Ngày nay, thực phẩm hữu cơ có mặt ở hầu 
khắp các quốc gia, từ nước có nền nông nghiệp 
lạc hậu đến những nước có nền nông nghiệp 
phát triển. 

Cần hài hòa giữa hữu cơ và vô cơ
Theo một chuyên gia về sinh học, nông 

nghiệp có một xu hướng tiêu dùng hiểu sai 

lệch về thực phẩm hữu cơ và thực phẩm 
thông thường. Người ta đề cao thái quá 
tác dụng của thực phẩm hữu cơ mà không 
biết rằng loại thực phẩm nào cũng có ưu và  
nhược điểm.

Theo các chuyên gia, có một thực tế là 
những loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên 
rất tốt cho sức khỏe, nhưng nền nông nghiệp 
hiện đại không thể phát triển hài hòa nếu chỉ 
chú trọng thực phẩm hữu cơ. Bởi ngoài vấn 
đề chất lượng thì năng suất cũng là một điều 
phải lưu tâm. Thế giới trải qua hàng nghìn lần 
cải cách với hàng nghìn phát minh để nhằm 
tăng năng suất, chất lượng, giảm thiểu sâu 
bệnh. Nếu chỉ làm nông nghiệp hữu cơ, sẽ 
không đủ lương thực cung cấp cho con người, 
sâu bệnh cũng sẽ phát triển nhiều hơn.

Do đó, thực phẩm hữu cơ phải được kết 
hợp với thực phẩm vô cơ mới tạo ra sự hài 
hòa. Người sử dụng thực phẩm cũng vậy. 
Thực phẩm hữu cơ rất tốt cho sức khỏe vì 
không có hóa chất, nhưng thực phẩm vô cơ 
cũng cần thiết để tạo ra sức đề kháng cho 
cơ thể.

Hiện nay hiểu biết về thực phẩm hữu cơ 
của nhiều người còn hạn chế. Có rất nhiều 
quảng cáo cũng như phổ biến cho công 
chúng rằng thực phẩm hữu cơ là an toàn hơn, 
dinh dưỡng hơn, và hương vị tốt hơn so với 
thực phẩm thông thường.

Thực phẩm hữu cơ là an toàn, sạch, nhưng 
có nhiều dinh dưỡng và hương vị có ngon 
hơn thực phẩm vô cơ không thì chưa có công 
trình khoa học nào khẳng định được. 

(Theo suckhoedoisong.vn)

Thực phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe nhưng cần được 
hiểu đúng.
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Bình Định

Trong khi dân số thế giới vẫn đang 
trên đà tăng, thì nhiều quốc gia châu Á 
lại phải loay hoay tìm giải pháp để cải 
thiện tỷ lệ sinh thấp, chặn đà suy giảm 
dân số - yếu tố vốn đóng vai trò thiết yếu 
đối với sự phát triển KT-XH.

Sau hàng chục năm tăng mạnh, dân 
số Trung Quốc lần đầu tiên giảm kể từ 
năm 1961. Theo Cục Thống kê quốc gia 
Trung Quốc (NBS), tính đến cuối năm 
ngoái, dân số nước này là 1,41175 tỷ 
người, giảm 850 nghìn người so với một 
năm trước đó.

Tỷ lệ sinh trung bình năm ngoái là 
6,77/1.000 người, mức thấp kỷ lục tại 
Trung Quốc.

Năm 2022 là năm thứ 11 liên tiếp dân 
số Nhật Bản giảm, đồng thời đánh dấu 
một cột mốc đáng báo động khi số trẻ 
sơ sinh được sinh ra lần đầu tiên kể từ 
cuối những năm 1890, thời điểm các số 
liệu bắt đầu được lưu trữ, giảm xuống 
dưới ngưỡng 800 nghìn trẻ.

Trong khi đó, dữ liệu cơ quan thống 
kê Hàn Quốc cho thấy có 249 nghìn trẻ 
được sinh ra vào năm ngoái, giảm 4,4% 
so với mức thấp kỷ lục năm 2021.

Nếu Hàn Quốc và Nhật Bản là những 
quốc gia điển hình của tình trạng suy 
giảm dân số, thì việc quốc gia đông dân 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 
26.2 cho rằng nguy cơ đối với cộng 
đồng do vi rút cúm gia cầm H5N1 ở 
Campuchia vẫn ở mức thấp dù nước này 
đã phát hiện 2 ca bệnh gần đây.

Theo tuyên bố của WHO, “dựa trên 
những bằng chứng cho đến nay, vi rút 
không dễ dàng lây nhiễm sang người và 
việc lây lan từ người sang người dường 
như là điều bất thường”. Theo đó, dựa 
trên những thông tin sẵn có, WHO đánh 
giá nguy cơ vi rút lây lan ra cộng đồng 
ở mức thấp. 

Đại diện WHO tại Campuchia Li 
Ailan đã đánh giá cao việc quốc gia 
Đông Nam Á này phản ứng nhanh 
chóng trước sự bùng phát cúm gia cầm 
H5N1. Theo bà, việc phát hiện sớm và 
phản ứng nhanh chóng rất quan trọng 
để bảo vệ nước này và thế giới trước 
cúm gia cầm H5N1. 

Tuần trước, Campuchia đã xác nhận 
2 trường hợp mắc cúm gia cầm H5N1 
đầu tiên kể từ năm 2014, trong đó 1 ca 
tử vong hôm 22.2 vừa qua. 

(Theo Vietnam+)

Nhiều nước ở châu Á đối mặt với 
thách thức suy giảm dân số

nhất thế giới như Trung Quốc đối mặt 
với xu hướng tương tự đã phản ánh 
nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nhân 
khẩu học trong khu vực.

Giới chuyên gia cho rằng thực 
trạng này xuất phát từ chi phí nuôi 
con cao, bất bình đẳng giới, phụ nữ 
ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn 
trong công việc và xã hội, tư tưởng về 

hôn nhân và gia đình thay đổi, tăng 
trưởng kinh tế chậm trong bối cảnh 
dịch Covid-19 và căng thẳng địa chính 
trị khiến nhiều gia đình thận trọng 
trong việc sinh con.

Trước thách thức nhân khẩu học, các 
quốc gia đã nỗ lực triển khai nhiều biện 
pháp nhằm chặn đà giảm của tỷ lệ sinh.

(Theo TTXVN)

Người dân trên đường phố tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.                                                     Ảnh: AFP/ TTXVN

WHO đánh giá  
nguy cơ lây lan vi rút 
cúm gia cầm H5N1 
tại Campuchia

Cựu Tổng thống Nga Dmitry 
Medvedev cảnh báo việc phương Tây 
tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có 
nguy cơ gây ra chiến tranh hạt nhân ở 
nước này và thảm họa hạt nhân toàn cầu.

“Tất nhiên, việc bơm vũ khí cho 
Ukraine có thể tiếp tục… và ngăn chặn 
mọi khả năng nối lại các cuộc đàm 
phán”, ông Medveved nói trong bài 
phát biểu đăng trên nhật báo Izvestia 
ngày 27.2.

“Kẻ thù của chúng ta đang làm điều 
đó, họ không muốn hiểu rằng mục tiêu 

của họ chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. 
Mất mát cho tất cả mọi người. Mọi thứ 
sụp đổ. Ngày tận thế. Nơi bạn quên đi 
cuộc sống trước đây của mình trong 
nhiều thế kỷ, cho đến khi đống đổ nát 
ngừng phát ra bức xạ”, ông Medvedev 
nói thêm.

Những phát biểu của ông Dmitry 
Medvedev được coi là nỗ lực nhằm 
ngăn chặn liên minh quân sự NATO do 
Mỹ lãnh đạo và các đồng minh phương 
Tây của Kiev tham gia nhiều hơn vào  
cuộc chiến.                                (Theo TTO)

Ông Medvedev cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân ở Ukraine

Bakhmut trở thành một nơi bị hủy diệt sau nhiều 
tháng giao tranh khốc liệt.                              Ảnh: AP

Ít nhất 59 nạn nhân thiệt mạng sau 
vụ đắm thuyền chở người di cư ở miền 
Nam Italy ngày 26.2.

Sự việc xảy ra gần làng Steccato di 
Cutro, khu nghỉ mát bên bờ biển phía 
Đông Nam vùng Calabria. Bà Manuela 
Curra, quan chức địa phương, cho biết 
con thuyền khởi hành từ TP Izmir, miền 
Đông Thổ Nhĩ Kỳ, từ ba ngày trước. 
“Theo những người sống sót, có khoảng 
140 đến 150 người đã ở trên thuyền”, 
bà nói.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho 
biết đã cứu được 80 người trên con 
thuyền đắm, trong đó 20 người phải 
nhập viện, và đang nỗ lực tìm kiếm 
thêm những người sống sót khác. 

Theo hãng tin Adnkronos, con 
thuyền chở người di cư từ Iran, Pakistan 
và Afghanistan đã va phải đá khi biển 
động. Italy là một trong những đích đến 
chính của những người di cư cố gắng 
vào châu Âu bằng đường biển.

(Theo VnEexpress.net)

Chìm thuyền ngoài khơi Italy, ít nhất 59 người chết

Lực lượng cứu hộ có mặt tại địa điểm xảy ra 
vụ chìm thuyền ở làng Steccato di Cutro, vùng 
Calabria, Tây Nam Italy, ngày 26.2.             Ảnh: AP

 LHQ ngày 26.2 cho biết khoảng  
4 triệu trẻ em và phụ nữ ở Sudan đang bị 
suy dinh dưỡng cấp tính.

 Ngày 27.2, Chánh Văn phòng  
Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno 
thông báo nước này sẽ nới lỏng các biện 
pháp hạn chế liên quan dịch Covid-19 
đối với hành khách nhập cảnh từ Trung 
Quốc, qua đó hủy bỏ yêu cầu xét nghiệm 
bắt buộc.

 Ngày 27.2, Trung tâm Mạng lưới 
theo dõi động đất Trung Quốc (CENC) 
cho biết một trận động đất có độ lớn 
5,1 đã làm rung chuyển huyện Wensu, 
tỉnh Aksu ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân 
Cương, miền Tây Bắc nước này.

 Ngày 26.2, hàng triệu người  
đã xuống đường tuần hành trên khắp 
các thành phố lớn tại Mexico để phản 
đối dự luật cải tổ cơ quan bầu cử mà 
Thượng viện nước này mới thông qua, 
cho rằng dự luật này sẽ đe dọa nền dân 
chủ vốn đã khá mong manh tại quốc gia  
Mỹ Latin này.

 Reuters đưa tin Thủ tướng Nhật 
Bản Fumio Kishida ngày 27.2 cho biết 
nước này đang xem xét mua 400 tên lửa 
Tomahawk của Mỹ.

 Số người thiệt mạng trong đợt 
lũ lụt và lở đất hồi tuần trước ở khu 
vực duyên hải Đông Nam Brazil tính đến 
ngày 26.2 là 65 người, bao gồm 19 trẻ 
em, trong khi công tác tìm kiếm người 
mất tích vẫn đang tiếp tục sau 1 tuần 
liên tục.

 Ít nhất 1 người di cư đã thiệt 
mạng và 32 người khác bị thương trong 
một vụ tai nạn xe tải xảy ra rạng sáng 
26.2 ở Bulgaria.

(Theo TTXVN)

Ecuador thu giữ khoảng 8,8 tấn ma túy được chuyển tới Bỉ
Cảnh sát Ecuador ngày 26.2 cho biết 

đã thu giữ khoảng 8,8 tấn ma túy được 
giấu trong một container chuối xuất 
khẩu đi Bỉ từ cảng Guayaquil.

Theo nguồn tin trên, số ma túy này 
tương đương với 90 triệu liều, ước tính 
trị giá 330 triệu USD ở thị trường châu 
Âu. Đây là số lượng ma túy lớn nhất 
trong một lần thu giữ ở Ecuador kể từ 

đầu năm đến nay. 
Trong gần 2 tháng đầu năm nay, 

Ecuador đã thu giữ tổng cộng 31 tấn 
ma túy. Năm ngoái, tổng khối lượng 
ma túy mà quốc gia Nam Mỹ này 
đã thu giữ là hơn 200 tấn, trong đó 
61% được giấu trong các lô chuối  
xuất khẩu.

(Theo Báo Tin Tức)
Cảnh sát gác bên số ma túy bị thu giữ tại Guayaquil, 
Ecuador ngày 1.4.2022. Ảnh tư liệu của AFP/TTXVN


