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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN

Mục đích của Cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của 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. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, 

tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hưởng ứng Cuộc thi Chính luận 
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các đại biểu dự lễ 
phát động Cuộc thi. 
Ảnh: N.HÂN
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TỪ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025:

Lịch sử trở thành môn thi 
bắt buộc ? l

Cải cách hành chính 
phục vụ phát triển

Phù Mỹ chú trọng phòng, 
chống dịch bệnh đàn vật nuôi

Thông tin Bộ GD&ĐT dự kiến đưa Lịch 
sử trở thành 1 trong 4 môn thi bắt buộc 
trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 
2025 đang được sự quan tâm của ngành 
giáo dục và cả xã hội.
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Kiện toàn lực lượng cơ sở để kịp thời  
ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật

TRUNG TÂM VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH:

Bận rộn các giải đấu đầu năm

Xây dựng xã hội học tập phải bắt đầu 
từ gia đình, dòng họ, đơn vị học tập
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Bình Định

(BĐ) - Đó là ý kiến chỉ đạo 
của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ 
đạo 138 tỉnh tại Hội nghị tổng 
kết tình hình, kết quả công tác 
phòng, chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội và xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, 
triển khai nhiệm vụ năm 2023, 
sáng 28.2. Tham dự hội nghị có 
đại diện Bộ CA, thành viên ban 
Chỉ đạo 138 các địa phương và 
CA tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 
năm 2022, trước những diễn biến 
phức tạp của tình hình thế giới, 
khu vực, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã 
chỉ đạo các sở, ban, ngành, thành 
viên và các địa phương triển khai 
thực hiện nghiêm túc các chương 
trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo 
của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, 
Bộ CA về công tác phòng, chống 
tội phạm, góp phần giữ vững ổn 
định ANTT trên địa bàn. 

Toàn tỉnh xảy ra 665 vụ phạm 
pháp hình sự, trong đó tội phạm 

xâm phạm sở hữu chiếm tỷ lệ cao 
trong cơ cấu tội phạm với 54,1%; 
tội phạm xâm hại sức khỏe, tính 
mạng người khác diễn biến phức 
tạp, tội phạm công nghệ cao, tội 
phạm do người chưa đủ 18 tuổi 
thực hiện, tội phạm và tệ nạn ma 
túy; tội phạm xâm hại trẻ em, tội 
phạm và vi phạm pháp luật về 
môi trường gia tăng… Tuy nhiên, 
với sự phát huy sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị và toàn dân 
trong công tác phòng, chống tội 
phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã 
hội, sự vào cuộc quyết liệt của lực 
lượng chức năng, các hành vi vi 
phạm pháp luật đã bị phát hiện 
và xử lý nghiêm theo quy định 
pháp luật. 

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch 
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 
đạo 138 tỉnh Phạm Anh Tuấn 
ghi nhận và đánh giá cao kết 
quả công tác phòng, chống tội 
phạm và xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng 
chí Phạm Anh Tuấn cho rằng để 

tạo môi trường xã hội an toàn, 
lành mạnh phục vụ hiệu quả phát 
triển KT-XH địa phương, cần lấy 
công tác phòng ngừa làm trọng 
tâm. Trong đó, chú trọng đẩy 
mạnh tuyên truyền, đổi mới nội 
dung, biện pháp xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ sát 
thực tế, nâng cao nhận thức cho 
nhân dân trong phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục kiện 
toàn lực lượng CA xã, lực lượng ở 
cơ sở để kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn hiệu quả các mâu thuẫn, 
hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp 
tục thực hiện công tác chuyển 
hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp 
về ANTT, trật tự an toàn xã hội, 
tạo chuyển biến tích cực từ cơ 
sở. Đặc biệt, chủ động nắm tình 
hình, tiếp tục triển khai đồng bộ 
các biện pháp đảm bảo ANTT 
trên địa bàn, trong đó nhận diện, 
tham mưu sâu và trọng tâm công 
tác phòng, chống tội phạm trong 
lứa tuổi học sinh và tội phạm trên 
không gian mạng.                K.ANH

Kiện toàn lực lượng cơ sở để kịp thời 
ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật

(BĐ) - Sáng 28.2, Hội Khuyến 
học tỉnh tổ chức Hội nghị triển 
khai công tác hội năm 2023 và ký 
kết chương trình phối hợp “Đẩy 
mạnh hoạt động khuyến học, 
khuyến tài, xây dựng xã hội học 
tập trên địa bàn tỉnh Bình Định, 
giai đoạn 2023 - 2027”. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Hội Khuyến học 
tỉnh cho hay, toàn tỉnh hiện có 
340.232 hội viên, đạt tỷ lệ gần 
21,2% dân số toàn tỉnh. Công tác 
tuyên truyền khuyến học, khuyến 
tài, xây dựng xã hội học tập; vận 
động quỹ khuyến học tiếp tục 
được đẩy mạnh…

Năm 2023, Hội Khuyến học 
tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố, 
phát triển tổ chức Hội và hội viên. 
Phấn đấu ít nhất 60% tổ chức hội 
trực thuộc hội khuyến học cấp 
xã và 70% ban/chi hội trực thuộc 
cấp huyện hoạt động hiệu quả; 
phát triển mới hội trong các cơ 
quan, DN, các trường đại học, 
cao đẳng và tiếp tục phát triển 
hội viên mới. 

Phấn đấu năm 2023 có 60% 
gia đình đạt danh hiệu “Gia đình 
học tập”; 55% dòng họ đạt danh 
hiệu “Dòng họ học tập”; 55% 
cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng 
đồng học tập cấp thôn”; 60% số 
đơn vị thuộc xã quản lý đạt danh 
hiệu “Đơn vị học tập”…

Phát biểu tại hội nghị, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang biểu dương những thành 
tích các cấp hội khuyến học đạt 
được. Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đề nghị các cấp hội khuyến học 
tiếp tục tổ chức thực hiện đạt kết 
quả Kết luận số 49 của Ban Bí thư 
về tuyên truyền, quán triệt Chỉ 
thị 11 của Bộ Chính trị khóa X 
về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác khuyến 

học, khuyến tài, xây dựng xã hội 
học tập và Quyết định số 1373 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án Xây dựng xã hội học tập 
giai đoạn 2021 - 2030. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
cho rằng các mục tiêu, nhiệm 
vụ chủ yếu hoạt động hội trong 
năm 2023 đã được đề cập khá 
cụ thể. Trong đó lưu ý xác định 
mục tiêu quan trọng nhất là xây 
dựng xã hội học tập phải bắt đầu 
từ cơ sở, từ gia đình học tập, từ 
dòng họ học tập, từ đơn vị học 
tập. Xây dựng xã hội học tập hiện 
nay cũng phải đặt trong bối cảnh 
khác với trước đây, Hội Khuyến 
học các cấp cần đánh giá đúng 
tình hình để tập trung các hoạt 
động trọng tâm, trọng điểm, tạo 
ra phong trào sâu rộng, hiệu quả 
và thực chất hơn. Ngoài ra, để 
làm tốt việc xây dựng xã hội học 
tập cần nhận thức đúng đắn và 
tham gia các cấp ủy đảng, chính 
quyền, không “khoán trắng” cho 
hội khuyến học.

Tại hội nghị, Hội Khuyến 
học tỉnh ký kết chương trình 
phối hợp “Đẩy mạnh hoạt động 
khuyến học, khuyến tài, xây 
dựng xã hội học tập trên địa 
bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 
2023 - 2027” với 8 sở, ngành, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh 
trao Bảng vàng tri ân cho Công 
ty TNHH MTV TM-DV Bia Quy 
Nhơn; trao Kỷ niệm chương Vì 
sự nghiệp khuyến học cho ông 
Nguyễn Xuân Hạnh, Giám đốc 
Công ty TNHH Xổ số kiến thiết 
Bình Định; trao bảng tượng trưng 
Học bổng Khuyến học trị giá 100 
triệu đồng của Trung ương Hội 
Khuyến học Việt Nam và Quỹ 
Khuyến học Việt Nam cho 100 
học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

MAI HOÀNG

Xây dựng xã hội học  tập phải bắt đầu 
từ gia đình, dòng họ, đơn vị học tập 

(BĐ) - Sáng 28.2, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối 
với Dự thảo Luật Đất đai (sửa 
đổi). Tham dự Hội nghị có Phó 
Chủ tịch Thường trực HĐND 
tỉnh Đoàn Văn Phi,  Phó trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh; 
đại diện một số sở, ban, ngành; 
các tổ chức thành viên của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh và một số 
chuyên gia, cá nhân liên quan. 

Tại hội nghị, các ý kiến đóng 
góp đều tập trung về quy hoạch, 
giá đất và quyền sử dụng đất, 
chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư cho người dân, việc cấp 
đất, chuyển quyền sử dụng đất…

Cụ thể, góp ý về Điều 154 
quy định về Bảng giá đất, các 
đại biểu cho rằng nên xem xét 
lại việc công bố bảng giá đất định 
kỳ hằng năm vì cần nhiều thời 
gian, quy trình để đưa ra bảng 
giá đất mới. 

Đối với Điều 71 liên quan 
đến việc rà soát, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, một 
số đại biểu đề nghị Dự thảo cần 
ghi rõ điều chỉnh quy hoạch ở 
cấp nào thì cần lấy ý kiến lại ở 
cấp đó để tạo sự đồng thuận cao. 

Góp ý Chương VII bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất, nhiều ý 
kiến đề nghị xem xét thực tế, bổ 
sung vào Dự thảo quy định về 
căn cứ xác định giá đất cụ thể 
trong các trường hợp sử dụng để 
tính tiền bồi thường cho người sử 
dụng đất, có thể theo hướng dựa 
trên mức giá trung bình của hai 
loại giá đất trước và sau khi thu 
hồi để tạo sự đồng thuận trong 
người dân. 

Đối với việc đảm bảo thu 
nhập và điều kiện sống của người 
dân tái định cư, các đại biểu đề 
nghị Chính phủ cần có tiêu chí rõ 
ràng, không nên để chung chung 
là “đảm bảo”; đồng thời, 3 hoặc 5 
năm sau nên tổ chức đánh giá lại 
chất lượng hộ dân tái định cư…     

NGỌC TÚ

Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng Ban 
Chỉ đạo 138 tỉnh 
Phạm Anh Tuấn 
trao bằng khen 

của UBND tỉnh 
cho cá nhân, tập 

thể có thành tích 
xuất sắc trong 

công tác phòng, 
chống tội phạm 

và xây dựng 
phong trào Toàn 
dân bảo vệ ANTQ 
giai đoạn 2020 - 

2022. Ảnh K.A

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuân thủ 
quy định của pháp luật

(BĐ) - Đây là chỉ đạo của Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng tại buổi kiểm tra 
hiện trường dự án tuyến đường 
kết nối trung tâm TX An Nhơn 
đến đường ven biển phía Tây 
đầm Thị Nại, chiều 28.2.

Theo ông Lưu Nhất Phong, 
Giám đốc Ban Quản lý Dự án 
(QLDA) Giao thông tỉnh, công 
trình đã thực hiện 272,71/655,03 
tỷ đồng (đạt 41,63%). Ban QLDA 
Giao thông tỉnh đang chỉ đạo 
nhà thầu tập trung máy móc, 
thiết bị và nhân lực để triển khai 
thi công, phấn đấu hoàn thành 
nền đường thông thường đoạn 
Km0+00-Km7+00 và các cầu, 
công trình thoát nước trong năm 
2023, riêng đoạn nền đường xử 
lý đất yếu Km7+00-Km9+391,39 
và các công trình thoát nước 
hoàn thành trong quý II/2024. 
Cầu sông Côn và cầu sông Cạn 
đang tiếp tục thi công dầm và 
lao lắp dầm. 

Liên quan đến công tác 
giải phóng mặt bằng (GPMB), 
UBND huyện Tuy Phước đã bàn 

giao được 8,55/8,8 km; hiện vẫn 
còn vướng 29 hộ về đất ở và một 
số mồ mả phát sinh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng đến 
các địa phương còn vướng 
GPMB để chỉ đạo giải quyết cụ 
thể từng sự việc. Qua kiểm tra, 
hầu hết các hộ dân chưa bàn 
giao mặt bằng do chưa thống 
nhất về giá tiền đền bù.

Sau khi kiểm tra từng trường 
hợp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng chỉ đạo 
UBND huyện Tuy Phước nhanh 
chóng xử lý các vướng mắc ở 
các địa phương; đồng thời đẩy 
mạnh vận động, tuyên truyền 
người dân thống nhất phương 
án nhận tiền bồi thường và đất tái 
định cư, sớm bàn giao mặt bằng. 
Những hộ GPMB một phần phải 
bàn giao mặt bằng trước ngày 
15.3, hộ giải tỏa hoàn toàn bàn 
giao mặt bằng ngày 30.4. UBND 
huyện Tuy Phước kiểm tra mọi 
kiến nghị của người dân và giải 
quyết thấu đáo, đúng luật.  Nếu 
người dân không đồng thuận thì 

lập phương án bảo vệ thi công, 
không để chậm tiến độ GPMB. 
Dự án này theo tiến độ phải cơ 
bản hoàn thành trong năm 2023 
nên không thể chậm trễ công tác 
bàn giao mặt bằng cho chủ thầu 
thi công. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn 
mạnh: Dự án hoàn thành sẽ đáp 
ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển 
hàng hóa, giao thương giữa TX 
An Nhơn và huyện Tuy Phước, 
khai thác tiềm năng quỹ đất dọc 
tuyến để tạo nguồn thu ngân 
sách, góp phần phát triển du 
lịch của địa phương. Do đó, 
Ban QLDA Giao thông tỉnh đề 
nghị chủ đầu tư và các đơn vị 
tham gia xây dựng công trình 
nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
làm việc nghiêm túc, tuân thủ 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, các quy định về trình tự 
thủ tục đầu tư xây dựng, triển 
khai thi công công trình bảo 
đảm kỹ thuật, mỹ quan và đặc 
biệt chú trọng đến chất lượng 
công trình.             HẢI YẾN 

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI): 

Nhiều ý kiến đóng góp về quy hoạch, 
giá đất và quyền sử dụng đất
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Bình Định

Sáng 28.2, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực 
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan tổ chức lễ phát động 
hưởng ứng Cuộc thi Chính luận 
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng lần thứ ba - 2023. 

Dự lễ phát động có đồng 
chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 
35 tỉnh; Trần Văn Thọ - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các sở, 
ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, 
địa phương.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Nguyễn Huỳnh 
Huyện, việc phát động hưởng 
ứng Cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt, 
là việc làm cần thiết trong giai 
đoạn hiện nay đối với đội ngũ 
cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân trong tỉnh. Từ 
đó, tạo sự thống nhất cao trong 
nhận thức và hành động để triển 
khai hiệu quả Nghị quyết số 35-
NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 
22.10.2018 về “Tăng cường bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch trong 
tình hình mới” từ Trung ương 
đến cơ sở. 

Thông tin về thể lệ và kế 
hoạch triển khai Cuộc thi trên 
địa bàn tỉnh, theo Ban Tổ chức 
Cuộc thi, đối tượng dự thi là 
người Việt Nam ở trong nước 
và ngoài nước, người nước 
ngoài, có tác phẩm chính luận 
phù hợp với tiêu chí của Cuộc 
thi. Tác phẩm tham gia dự thi 
là tác phẩm chính luận bằng 
tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, 
tiếng nước ngoài được dịch ra 

tiếng Việt) thuộc một trong các 
loại hình: Tạp chí, báo (in hoặc 
điện tử), phát thanh/truyền 
hình/video clip.

Tác phẩm tham gia dự thi 
phải là tác phẩm sáng tạo lần 
đầu, chưa được công bố trên các 
phương tiện thông tin đại chúng 
và mạng xã hội trước thời điểm 
phát động Cuộc thi. Với các tác 
phẩm dạng viết, mỗi tác giả/

nhóm tác giả được gửi tối đa 
2 tác phẩm dự thi gồm: 1 bài 
viết chính luận loại hình tạp 
chí và 1 bài viết chính luận 
loại hình báo. Với các tác phẩm 
dạng âm thanh, hình ảnh, mỗi 
tác giả/nhóm tác giả được gửi 
tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác 
phẩm loại hình báo nói (phát 
thanh), 1 tác phẩm loại hình 
báo hình (truyền hình) và 1 tác 

phẩm loại hình video clip.
Chủ đề tác phẩm dự thi 

tập trung vào những vấn đề 
cơ bản, trọng tâm về công tác 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch 
hiện nay, như: Giá trị khoa học, 
cách mạng và thời đại của chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh và những đề xuất, bổ 
sung, phát triển; CNXH và con 
đường đi lên CNXH ở Việt Nam 
hiện nay; lý luận về đường lối 
đổi mới đất nước; bảo vệ, vận 
dụng và phát triển lý luận của 
Đảng về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, đấu tranh phòng chống 
tham nhũng, tiêu cực; bảo 
đảm an sinh xã hội, phát huy 
sức mạnh của khối đại đoàn 
kết dân tộc; phục hồi và phát 
triển KT-XH; nhận diện và đấu 
tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, xuyên tạc của các thế lực 
thù địch, phản động, phần tử 
cơ hội trên tất cả lĩnh vực; tổng 
kết những kinh nghiệm quý, 
mô hình, cách làm hiệu quả và 

đề xuất giải pháp, kiến nghị để 
nâng cao hiệu quả công tác bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu phát động hưởng 
ứng Cuộc thi, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh 
Thanh Xuân nhấn mạnh: Để 
việc triển khai được đồng bộ, 
bài bản, thống nhất và đạt kết 
quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng 
đến cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trên địa bàn toàn tỉnh, các 
cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, 
ngành, MTTQ và các tổ chức 
chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ 
sở tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, 
hưởng ứng Cuộc thi trong cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân ở địa phương, đơn vị 
và ngành mình. Kết quả phát 
động, triển khai thực hiện sẽ là 
một trong những cơ sở để nhận 
xét, đánh giá hoạt động của cấp 
ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và 
các địa phương trong năm 2023.

Đồng thời, đề nghị các cơ 
quan báo chí, truyền thông tăng 
cường tuyên truyền, thông tin 
rộng rãi về Cuộc thi tới cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. Tích cực 
cổ vũ, phản ánh tình hình, kết 
quả Cuộc thi và kịp thời biểu 
dương những cá nhân, đơn vị 
triển khai, thực hiện tốt.  

NGUYỄN HÂN

Hưởng ứng Cuộc thi Chính luận 
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Mục đích của Cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của 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. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp 
ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sau lễ phát động, Ban Chỉ 
đạo 35 các huyện ủy, thành 
ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh 
ủy; các cơ quan, đơn vị, địa 
phương sẽ thu nhận, tổng hợp 
các tác phẩm tham gia dự thi; 
gửi danh sách và tác phẩm 
dự thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy chậm nhất ngày 30.6. Hội 
đồng sơ khảo cấp tỉnh sẽ tổ 
chức đánh giá, lựa chọn tác 
phẩm có chất lượng gửi dự 
thi ở Trung ương.

Gợi mở cách viết bài tham gia Cuộc thi, Hiệu trưởng Trường 
Chính trị tỉnh Phan Văn Huệ gợi ý, bố cục chung của các tác phẩm 
cần theo 3 phần gồm: Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và kết luận, rút 
ra ý nghĩa, bài học. 

Về cách đặt vấn đề, người tham gia cần trình bày theo 2 dạng 
chính gồm các nguyên lý, quy luật, phạm trù, các giá trị của chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của cương 
lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Cần 
khẳng định ý nghĩa, giá trị của vấn đề. 

Trong phần giải quyết vấn đề, cần trình bày cơ sở lý luận, lý giải, 
phân tích, chứng minh các nội dung, các vấn đề làm sáng tỏ; phê 
phán nhận thức sai lệch, đấu tranh, vạch trần thủ đoạn ẩn chứa bên 
trong; dùng thực tiễn Việt Nam chứng minh tính đúng đắn của vấn 
đề cần khẳng định…

Trưởng Ban 
Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Huỳnh 
Thanh Xuân 
phát biểu phát 
động hưởng 
ứng Cuộc thi. 
Ảnh: N.HÂN 

(BĐ) - Sáng 28.2, Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) Việt Nam - 
chi nhánh Bình Định tổ chức Hội 
nghị kết nối ngân hàng - DN, hỗ 
trợ và tạo điều kiện thuận lợi 
cho DN tiếp cận tín dụng ngân 
hàng. Dự hội nghị có đại diện 
các sở, ngành, các hội, hiệp hội 
ngành nghề và một số DN trên 
địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của hội nghị, 
Chương trình kết nối ngân 
hàng - DN do NHNN Việt Nam- 
chi nhánh Bình Định triển khai 
đã đạt kết quả tích cực. Từ năm 
2014 đến nay, có 33 chi nhánh 
ngân hàng và 791 DN tham gia 
Chương trình, tổng số tiền các 
ngân hàng cam kết cho DN vay là 
51.138 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng 
quốc doanh cho vay kỳ ngắn hạn 
bằng VNĐ với lãi suất từ 5,5 - 10%, 

nhóm ngân hàng dân doanh cho 
vay với lãi suất cao hơn. Riêng 
năm 2022, có 25 ngân hàng và 
66 DN, hộ kinh doanh tham gia 
Chương trình, tăng 3 ngân hàng 
và tăng 17 DN so với năm trước. 
Các ngân hàng đã cho vay mới 
và cho vay theo hạn mức tín 
dụng 5.500 tỷ đồng, lãi suất từ 
5,5 - 10%/năm đối VNĐ và từ 
3,4 - 4,5%/năm đối với USD.

Chương trình đã tạo điều kiện 
cho DN và ngân hàng trên địa 
bàn hiểu nhau hơn, từ đó chia sẻ, 
đồng hành để cùng phát triển, góp 
phần đảm bảo ổn định thị trường 
tiền tệ, đáp ứng yêu cầu phục hồi, 
phát triển kinh tế của tỉnh. 

Hội nghị đã dành nhiều thời 
gian để các ngân hàng và hiệp hội, 
DN chia sẻ thông tin về hoạt động 
tín dụng năm 2023; tình hình hoạt 

động của DN; nhu cầu vốn vay 
và một số khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình tiếp cận, vay vốn 
ngân hàng. Các ngân hàng cũng 
đã trao đổi, giải đáp những vấn 
đề DN quan tâm, như: Hạn mức 
tín dụng, lãi suất cho vay, các thủ 
tục liên quan đến hồ sơ vay vốn 
và thời gian giải ngân... Các ngân 
hàng, hiệp hội, DN cũng đề nghị 
NHNN Việt Nam - chi nhánh 
Bình Định kiến nghị NHNN Việt 
Nam tiếp tục đẩy mạnh Chương 
trình kết nối ngân hàng - DN, tổ 
chức thêm nhiều cuộc đối thoại 
giữa ngân hàng và DN để các 
bên có điều kiện trao đổi, chia sẻ, 
đồng hành, cùng nhau phát triển.

Tại hội nghị, có 4 ngân hàng 
và 4 DN cùng ký kết tiếp tục 
tham gia Chương trình kết nối 
ngân hàng - DN.              TIẾN SỸ

Ngày 28.2, HĐND huyện 
Vĩnh Thạnh khóa XII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ 
họp chuyên đề xem xét, quyết 
định các nội dung thuộc thẩm 
quyền theo quy định, nhằm 
đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ 
phát triển KT-XH và tình hình 
thực tiễn của địa phương. 

Tại kỳ họp, UBND huyện 
đã báo cáo các tờ trình về 
KT-XH, các Ban HĐND huyện 
báo cáo thẩm tra về các tờ 
trình, dự thảo nghị quyết 
trình tại kỳ họp.

Các đại biểu đã thảo luận 
và b i ể u  q u y ế t  t h ô n g  q u a 

4 nghị quyết về phát triển 
K T - X H :  N g h ị  q u y ế t  v ề 
phương án sử dụng nguồn 
tăng thu, tiết kiệm chi năm 
2022; Nghị quyết về phân bổ 
chi tiết kế hoạch vốn đầu tư 
phát triển năm 2023; Nghị 
quyết về phê duyệt bổ sung 
chủ trương đầu tư các dự án 
nhóm C khởi công mới năm 
2023 sử dụng vốn đầu tư công 
ngân sách huyện Vĩnh Thạnh 
và Nghị quyết về việc điều 
chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn 
đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025. 

XUÂN DŨNG

Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp HĐND HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ:

Thông qua 4 nghị quyết 
về phát triển kinh tế - xã hội
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Khoảng gần 1 tháng nay, 
khu du lịch (KDL) Eo Gió (xã 
Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) hoạt 
động trở lại, du khách đến tham 
quan, vui chơi tại đây cũng bắt 
đầu nhộn nhịp, nhất là vào các 
ngày cuối tuần. Thế nhưng, tại 
đây lại không có người trông 
giữ xe; các hàng quán không 
niêm yết giá, khiến du khách 
lo lắng.

Anh Lê Hoàng Nam (ở tỉnh 
Kon Tum) và gia đình xuống 
Quy Nhơn du lịch bằng ô tô cá 
nhân 4 chỗ. Sáng 17.2, anh chở 
vợ con đến tham quan KDL Eo 
Gió. Điều làm anh không hài 
lòng là bãi giữ xe ngay khoảng 
sân trước KDL không có người 
trông coi, muốn gửi xe để đi 
chơi nhưng không ai nhận. 
“Một điểm du lịch đẹp như thế 
này mà không tổ chức giữ xe 
cho du khách thì làm sao chúng 
tôi yên tâm đi du lịch”, anh Nam 
lo lắng nói.

Tương tự, anh Nguyễn Xuân 
Phong (ở huyện Tây Sơn) đến 
tham quan tại KDL Eo Gió bằng 
xe máy, nhưng không biết gửi 
xe ở đâu. Sau khi hỏi thăm, anh 
tìm được nơi gửi xe tại một ki ốt 
với giá 10.000 đồng. “Bên cạnh 
đó, hàng quán không niêm yết 
giá rõ ràng, mỗi quán bán một 
giá, du khách ăn uống xong vứt 
rác bay tứ tung, không có người 

thu gom. Quá bất cập trong 
khâu quản lý, điều hành”, anh 
Phong nói. 

Về vấn đề này, ông Nguyễn 
Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã 
Nhơn Lý, cho biết: Khu vực phía 
trước cổng KDL Eo Gió là phần 
đất nhà nước giao cho xã quản 
lý. Từ khi KDL Eo Gió hình 
thành, khách đến tham quan du 
lịch rất đông, người dân bắt đầu 
lấn chiếm đất để làm bãi giữ xe 
thu tiền cho cá nhân, xảy ra tình 
trạng mất ANTT. 

Để đảm bảo an ninh tại khu 
vực trên, năm 2017, UBND xã 
giao nhiệm vụ cho CA xã quản 
lý. Sau đó, UBND xã có quyết 
định giao lại cho ông Đinh 
Công Vương (ở thôn Lý Lương, 
nguyên Phó CA xã Nhơn Lý) tổ 
chức bãi giữ xe và lập các ki ốt 
cho người khác bán hàng để thu 
tiền, hằng năm phải nộp cho xã 
80 triệu đồng. 

Hiện nay, quyết định hết 
hiệu lực, xã có chủ trương giao 
cho người khác tổ chức giữ xe 
thu tiền. Tuy nhiên, ông Vương 
không đồng ý với quyết định của 
xã và có đơn kiến nghị. Trong 
thời gian xã đợi nhận bàn giao 
mặt bằng, một số cá nhân tự ý 
giữ xe, tổ chức mua bán, vừa lộn 
xộn, vừa gây mất ANTT. 

Cũng theo ông Dũng, dự án 
Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh 

thái cao cấp Eo Gió do Công ty 
CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu 
tư, dự kiến đi vào hoạt động 
trong năm 2019. Tuy nhiên, do 
vi phạm quy định về tiến độ 
đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh 
tế (gọi tắt là KKT) tỉnh đã chấp 
dứt hoạt động của dự án. 

Để tiếp tục công tác quản lý 
vận hành và tổ chức các hoạt 
động, đảm bảo an ninh chờ nhà 
đầu tư mới, từ ngày 2.11.2022, 
Ban Quản lý KKT tỉnh bàn giao 
khu vực Eo Gió cho TP Quy 
Nhơn quản lý, vận hành; UBND 
TP Quy Nhơn giao cho UBND 
xã Nhơn Lý thực hiện việc quản 
lý, bán vé vào cổng. 

“UBND tỉnh đang tiến hành 
lập đồ án quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500 làm cơ sở để thu 
hút đầu tư, triển khai, thực hiện 
dự án. Nếu tỉnh lấy cả phần đất 
trước KDL Eo Gió thì chúng tôi 
sẽ chấp hành. Nếu tỉnh không 
thu hồi, dự kiến chúng tôi sẽ xin 
thành phố triển khai xây dựng 
bãi giữ xe và lập các ki ốt bán 
hàng lưu niệm hoặc làm chợ 
đêm. Trong thời gian chờ đợi 
ông Vương giao lại cho xã quản 
lý, du khách đến tham quan 
KDL này tự bảo quản phương 
tiện của mình, chúng tôi không 
chịu trách nhiệm nếu bị mất 
hoặc hư hại”, ông Dũng nói.

VĂN LƯU

Cần chấn chỉnh hoạt động mua bán, 
giữ xe trước Khu du lịch Eo Gió

Anh Võ 
Chí Quốc 
phụ vợ 
bán quán 
cơm. 
Ảnh: M.N

Bãi giữ xe trước KDL Eo Gió hiện 
không có người trông coi xe nên 

du khách rất lo lắng. Ảnh: VĂN LƯU

Ở khu phố Thịnh Văn 1, thị 
trấn Vân Canh, hầu như ai cũng 
biết Võ Chí Quốc - một thanh 
niên từng phạm pháp, sớm 
vướng vòng lao lý, song biết ăn 
năn hối cải, thành tâm quay về 
nẻo sáng. Anh là tấm gương tiêu 
biểu về nỗ lực tái hòa nhập cộng 
đồng, được mọi người ghi nhận, 
tận tình giúp đỡ.

Cách đây 15 năm, Quốc 
vừa mới bước qua tuổi 18, do 
thiếu hiểu biết pháp luật đã vô 
ý vướng vào một vụ án hình sự 
rất nghiêm trọng, phải nhận lãnh 

Vượt qua mặc cảm làm lại cuộc đời
Nhận mức án hơn chục năm tù 
khi vừa mới 18 tuổi, thế nhưng 
Võ Chí Quốc (SN 1990, ở thị trấn 
Vân Canh, huyện Vân Canh) đã 
nỗ lực cải tạo, được sớm về với 
cộng đồng và chí thú làm ăn, 
làm lại cuộc đời.

bản án 12 năm tù. “Khi nghe tòa 
tuyên án, tôi thấy tương lai mình 
mờ mịt, không biết làm cách nào 
để vượt qua được. Thế nhưng, 
được sự động viên của cha mẹ, 
của quản giáo ở trại giam, tôi 
quyết tâm phấn đấu học tập, lao 
động cải tạo để sớm về với xã 
hội”, Quốc kể lại. 

Sự kiên trì, thái độ thành tâm 
hối cải và quá trình cải tạo tốt của 
Quốc được các cấp ghi nhận, kết 
quả là chỉ sau 7 năm chấp hành 
án, anh đã được hưởng khoan 
hồng của pháp luật, được đặc xá 
tha tù trước thời hạn. 

Những ngày đầu về lại địa 
phương, Quốc bỡ ngỡ, lo lắng 
và đầy mặc cảm, cứ nghĩ ai cũng 
chăm chăm soi mói, cảnh giác 
với một người vừa bước ra từ 
cánh cổng trại giam. Thế nhưng 
rất nhanh sau đó, Quốc cảm 
nhận được sự quan tâm, thông 

cảm, chia sẻ của hàng xóm láng 
giềng và cộng đồng. Đặc biệt 
thời gian đầu, Hội Người cao 
tuổi thị trấn Vân Canh thường 
xuyên đến thăm hỏi, động viên 
Quốc để giúp anh vượt qua khó 
khăn trước mắt. 

Ngay sau khi về địa phương, 
với nghề làm cửa sắt, cửa nhôm 
và cơ khí học ở trại giam, Quốc 
xin cha mẹ và vay một số vốn ở 

địa phương mở cơ sở làm nghề, 
thu nhập tương đối ổn định. 
Niềm vui nối tiếp niềm vui, 
cách nay hơn 2 năm, trong một 
lần tham quan du lịch ở miền 
Tây, anh lọt vào “mắt xanh” của 
một cô gái An Giang, sau đó nên 
duyên vợ chồng. 

Để có thêm thu nhập, từ số 
vốn có được sau một thời gian 
làm nghề nhôm sắt, Quốc mở 

một quán cơm bình dân tại nhà 
để vợ mua bán, kinh doanh 
có thêm thu nhập trang trải 
cuộc sống gia đình. Quán cơm 
tuy nhỏ nhưng vệ sinh sạch 
sẽ, nhiều món ăn dân dã địa 
phương và miền Tây sông nước 
nên thu hút ngày càng nhiều 
khách đến ủng hộ.

“Cuộc sống hiện tại cũng 
tương đối ổn, đủ thu nhập trang 
trải gia đình, phụng dưỡng cha 
mẹ. Có được kết quả như thế 
này, một phần rất lớn nhờ các 
ông bà, các bác ở Hội Người cao 
tuổi và cộng đồng đã quan tâm 
giúp đỡ. Tôi sẽ luôn cố gắng để 
không phụ niềm tin, tình cảm 
của mọi người”, Quốc chia sẻ.            

MINH NGỌC

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
BCH TỈNH HỘI BÌNH ĐỊNH

* Bình Định, ngày 28 tháng 02 năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ KÊU GỌI
Ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa động đất 

Kính gửi:  - Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và hội, đoàn thể tỉnh; 
 - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
 - Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm.
Ngày 6.2.2023, trận động đất với cường độ 7,8 độ richter 

xảy ra tại khu vực 2 nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến hơn 47.000 
người chết (tính đến ngày 21.2.2023) và số lượng người chết dự 
báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đây là một trong những 
thảm họa động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực này trong gần 
một thế kỷ qua, phá hủy hàng nghìn công trình, ngôi nhà của 
người dân, gây thiệt hại hết sức thảm khốc.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (ngày 17.2.2023) và Công văn số 
937/UBND-VX ngày 27.2.2023 của UBND tỉnh về việc ủng hộ 
nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa động đất, 
với tinh thần nhân đạo của người Việt Nam, Ban Chấp hành Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định kêu gọi và kính mong nhận được 
sự ủng hộ của lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, 
hội đoàn thể, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng chung tay ủng hộ, trợ giúp 
nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sớm vượt qua khó khăn, khắc 
phục thảm họa động đất.

Thời gian vận động ủng hộ đến ngày 30.5.2023;
Hình thức ủng hộ bằng tiền mặt, trên tinh thần tự nguyện, 

gửi trực tiếp về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định (Số 374 Trần 
Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, điện thoại: 0256.3821664), hoặc Hội 
Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Chuyển khoản ủng hộ về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định 
theo 2 số tài khoản:

- Tài khoản: 55810000013049, Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quy Nhơn;

- App Thiện nguyện: Tài khoản: 2077, Ngân hàng TMCP 
Quân đội (MB).

Xin trân trọng cảm ơn.
TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hà Văn Cát

(BĐ) - CA tỉnh xác nhận, vào 
khoảng 8 giờ 41 phút ngày 28.2, 
tại ngã tư Phan Đình Phùng - 
Trần Hưng Đạo (phường Lê 
Hồng Phong, TP Quy Nhơn) 
xảy ra vụ sử dụng hung khí 
gây tiếng nổ, trúng vào 1 xe 
máy ven đường. Tại đây, cơ 
quan chức năng thu giữ 1 đầu 
kim loại bằng chì do hung khí 
gây ra tiếng nổ để lại và 1 xe 

máy bị trầy do vật này gây ra.
Được biết, vào thời gian và 

địa điểm trên, có hai người mặc 
áo mưa đi trên 1 xe máy màu 
đỏ (chưa rõ lai lịch), người ngồi 
sau lấy một vật giống súng bắn 
vào một người mặc áo đen đang 
điều khiển xe máy trên đường. 

Cơ quan CA đang điều tra 
đối tượng để xử lý theo quy 
định pháp luật.                      K.A

Điều tra vụ sử dụng hung khí 
gây ra tiếng nổ giữa phố Quy Nhơn
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Bình Định

TỪ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025:

Lịch sử trở thành môn thi bắt buộc ?
Thông tin Bộ GD&ĐT dự kiến 
đưa Lịch sử trở thành 1 trong 4 
môn thi bắt buộc trong kỳ thi 
tốt nghiệp THPT từ năm 2025 
đang được sự quan tâm của 
ngành giáo dục và cả xã hội.

Thông tin trên được Bộ 
GD&ĐT chia sẻ sơ bộ trong dự 
thảo phương án thi tốt nghiệp 
từ năm 2025, dự kiến kỳ thi tốt 
nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ có 
4 môn thi bắt buộc gồm: Toán,  
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ.  

 
Là cơ hội…

Từ lâu, câu chuyện về tầm 
quan trọng của môn Lịch sử 
trong chương trình đào tạo phổ 
thông đã trở thành chủ đề tranh 
luận trên nhiều diễn đàn. Bày tỏ 
vui mừng khi tiếp nhận thông 
tin này, theo thầy Nguyễn Văn 
Cường, Tổ trưởng tổ Lịch sử - 
Địa lý - Giáo dục công dân, 
Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn, năm học 2022 - 2023 là 
năm đầu tiên Bộ GD&ĐT áp 
dụng chương trình Giáo dục 
phổ thông (GDPT) 2018 bậc 
THPT. Việc Lịch sử góp mặt 
trong môn thi bắt buộc của kỳ 
thi tốt nghiệp THPT là hợp lý, 
đúng đắn. 

“Môn Lịch sử là môn học 
bắt buộc trong chương trình 
GDPT mới thì việc trở thành 
môn thi bắt buộc là hợp lý. Tôi 
rất ủng hộ. Lịch sử là môn học 
giáo dục lòng yêu nước, tinh 
thần tự tôn dân tộc, truyền 
thống lịch sử và văn hóa dân 

tộc”, thầy Cường chia sẻ.
Đồng quan điểm trên, 

nhiều giáo viên bày tỏ đồng 
thuận việc dự kiến đưa môn 
Lịch sử trở thành môn thi bắt 
buộc của kỳ thi tốt nghiệp 
THPT từ năm 2025. Thầy Đặng 
Ngọc Trung, Tổ trưởng tổ Sử - 
Địa - Công dân - Thể dục - 
Quốc phòng, người trực tiếp 
dạy bộ môn Lịch sử tại Trường 
THPT Trần Cao Vân cho hay, 
điều đó đồng nghĩa đã có nhìn 
nhận, đánh giá đúng vị trí, vai 
trò của bộ môn Lịch sử trong 
chương trình GDPT. Phương 
án chọn môn Lịch sử là 1 trong 
4 môn thi bắt buộc trong kỳ thi 
tốt nghiệp THPT từ năm 2025 
hoàn toàn phù hợp với chương 
trình tổng thể của chương 
trình GDPT mới, khi Lịch sử 
là 1 trong 8 môn học và hoạt 
động giáo dục bắt buộc.

Chốt sớm để chủ động 
thực hiện 

Dù cho rằng Bộ GD&ĐT 
đưa môn Lịch sử vào kỳ thi tốt 
nghiệp THPT từ năm 2025 là 
phù hợp, song thầy Đặng Ngọc 
Trung cho rằng gần 1 năm thực 
hiện chương trình GDPT mới 
ở cấp THPT cần tổ chức đánh 
giá kết quả thực hiện chương 
trình sách giáo khoa mới, đưa 
ra giải pháp tháo gỡ những khó 
khăn của giáo viên và học sinh 
khi thực hiện chương trình mới. 
Việc tổ chức thi tốt nghiệp theo 
chương trình GDPT mới cần 
có lộ trình, phù hợp với từng 
nhóm học sinh học 3 năm, 7 
năm và 12 năm. 

Để giáo viên, học sinh 
tiếp cận với kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm 2025, Bộ nên sớm 
có hướng dẫn về nội dung thi, 
cấu trúc bảng đặc tả, ma trận, 

đề minh họa, hình thức thi, 
để từ đó giáo viên có sự điều 
chỉnh, đầu tư phù hợp vào bài 
giảng trên lớp cũng như xây 
dựng ngân hàng câu hỏi trắc 
nghiệm phục vụ cho việc ôn 
luyện của học sinh. 

Đi vào cụ thể sách giáo 
khoa Lịch sử theo chương trình 
GDPT mới, một giáo viên dạy 
Lịch sử ở một trường THPT tại 
TX An Nhơn (đề nghị không 
nêu tên) cho rằng sách giáo 
khoa đã có đổi mới về hình 
thức, nội dung cập nhật nhiều 
kiến thức mới, hấp dẫn, nhưng 
do phải chuyển từ môn học tự 
chọn qua bắt buộc, nội dung 
kiến thức một số bài học, một số 
mục đã cắt giảm điều chỉnh cho 
phù hợp gây khó khăn cho giáo 
viên giảng dạy khi nội dung 
bị đứt đoạn, rời rạc. Hiện theo 
chương trình GDPT mới có 

nhiều bộ sách giáo khoa, việc 
thi tốt nghiệp sắp tới nội dung 
thi cần có sự thống nhất như 
thế nào? 

“Trước hết, việc môn Lịch 
sử có trở thành môn thi tốt 
nghiệp THPT từ năm 2025 hay 
không Bộ GD&ĐT nên có quyết 
định sớm, kèm theo đó phải xây 
dựng lộ trình để nhà trường, 
giáo viên, học sinh có thể tiếp 
cận kỳ thi chủ động, thuận lợi. 
Thứ hai, nên thảo luận với các 
trường đại học về việc chọn các 
tổ hợp môn xét tuyển, trong đó 
có chú ý đến môn Lịch sử. Thứ 
ba, nên tăng thời lượng cho 
môn Lịch sử vì thời lượng của 
môn học này hiện nay còn ít, 
chỉ có 1 - 1,5 tiết/tuần”, thầy 
Cường kiến nghị.

Ông Đỗ Kim Hảo, Hiệu 
trưởng Trường THPT Trưng 
Vương, cũng cho rằng Bộ 
GD&ĐT cần sớm xây dựng 
và công bố kế hoạch tổ chức 
kỳ thi tốt nghiệp THPT theo 
chương trình GDPT 2018. Trên 
cơ sở đó nhà trường xây dựng 
kế hoạch dạy học bộ môn phù 
hợp với từng đối tượng học 
tập (học sinh học chuyên đề và 
học sinh không học chuyên đề). 
Yêu cầu giáo viên bộ môn dạy 
bám sát vào chương trình giáo 
dục môn học; đổi mới phương 
pháp dạy học phát huy năng 
lực, phẩm chất học tập của học 
sinh; xây dựng phương pháp 
kiểm tra, đánh giá phù hợp với 
yêu cầu môn học. Tổ chức các 
hoạt động dạy học, giáo dục 
theo đúng định hướng mà Bộ 
GD&ĐT đưa ra…

MAI HOÀNG

Mọi chiến thắng đều cần nỗ lực
Với 265 điểm, Đặng Hoài Bảo (lớp 11 
chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn) giành chiến thắng cuộc thi tháng 2 
quý II Đường lên đỉnh Olympia 23, vào  
cuối tháng 2.2023. 

 Còn nhớ năm 2021 khi thực hiện 
bài viết trên Báo Bình Định về Đặng 
Hoài Bảo - thủ khoa Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn, Bảo chia sẻ mục 
tiêu rất rõ là chinh phục các kỳ thi, 
trong đó có Đường lên đỉnh Olympia. 
Đến giờ, Bảo đã chiến thắng thuyết 
phục cuộc thi tháng của Olympia, 
cảm giác của em lúc này như thế nào?

- Điều lớn nhất em nhận được ở 
cuộc thi này đó là mỗi hành trình đều 
có những điều đáng nhớ. Em thực sự 
rất quý quãng thời gian này. Đó là 
cảm giác được làm điều mình thích. 
Hiện em đang chuẩn bị cho cuộc thi 
quý - 1 trong 5 cuộc thi quan trọng của 
Đường lên đỉnh Olympia.

Từ nhỏ, em đã rất thích chương 
trình Đường lên đỉnh Olympia. Giờ 
em đến với cuộc thi để thực hiện ước 
mơ, cũng là nguồn động lực mới để 
hoàn thiện mình hơn. Em đã tích lũy 
kiến thức cho cuộc thi này từ nhiều 
năm trước, tìm đọc thêm sách về 
nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi bắt 

đầu có một lượng kiến thức kha khá, đủ 
tự tin thì em đăng ký dự thi. 
 Cả cuộc thi tuần và cuộc thi tháng 

vừa được phát sóng trên truyền hình, 
Bảo dường như không có nhiều áp lực?

- Ngồi ở nhà để xem Olympia là một 
cảm giác. Làm khán giả ở trường quay 
VTV là một cảm giác khác. Trở thành thí 
sinh trải nghiệm đường đua Olympia 
lại là một cảm giác khác nữa. Nên, mọi 
chiến thắng đều cần nỗ lực! 

Thật ra, dự cuộc thi tuần, chưa quen 
với không khí cuộc thi nên em có chút 
lo lắng, nhưng đến cuộc thi tháng thì 
đã làm chủ tốt hơn. Hơn nữa, em đi thi 
còn có sự ủng hộ và cổ vũ của ba mẹ, cô 

giáo chủ nhiệm và bạn bè ở Hà Nội. 
 Ngay sau khi về từ Đường lên 

đỉnh Olympia, em sẽ tiếp tục chuẩn 
bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh…

- Năm nay em chỉ thi học sinh giỏi 
lớp 11 nên không quá căng thẳng. 
Trước đó em đã học và chuẩn bị, sau 
khi về từ Đường lên đỉnh Olympia ôn 
tập lại nữa là ổn.
 Sau chiến thắng cuộc thi tháng, 

Bảo chuẩn bị cho cuộc thi quý ra sao?
- Còn 1 tháng nữa diễn ra cuộc thi 

quý, nên em phải chuẩn bị nhiều hơn, 
không chỉ kiến thức, kỹ năng mà còn 
vững vàng trước các tác động ngoại cảnh.

Tất nhiên cũng có một chút áp 
lực, nhưng một khi đam mê thì áp 
lực không còn là vấn đề quá lớn. Em 
chia thời gian hợp lý cho việc luyện 
thi Olympia; học ở lớp; tham gia bồi 
dưỡng học sinh giỏi để thi học sinh 
giỏi cấp tỉnh diễn ra trong tháng 3 này.

Em đặt quyết tâm cao cho cuộc thi 
này. Đến với cuộc thi em cũng nghĩ 
nhiều tình huống, có thể là chiến 
thắng nhưng cũng có thể là thất bại. 
Tuy nhiên, em không nặng nề quá 
nhiều bởi đã tham gia cuộc thi thì 
mình chỉ cần cố gắng hết sức có thể!
 Cảm ơn Bảo và chúc em thành 

công trong cuộc thi sắp tới!
MAI HOÀNG (Thực hiện)

(BĐ) - Sở GD&ĐT đã triển khai 
dạy thực nghiệm tài liệu Giáo dục địa 
phương tỉnh Bình Định ở lớp 4, nhằm 
đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần 
đạt theo các kế hoạch của UBND tỉnh; 
đánh giá mức độ phù hợp của tài liệu 
với đối tượng, nhận thức, tâm lý lứa 
tuổi học sinh và sự phù hợp về hình 
thức tổ chức, phương pháp dạy học theo 
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
trước khi trình Hội đồng thẩm định tỉnh, 
Bộ GD&ĐT phê duyệt triển khai năm 
học 2023 - 2024.

Mỗi chủ đề được tổ chức dạy thực 
nghiệm ở 2 trường tiểu học. Các chủ 
đề được giáo viên vận dụng sáng tạo, 
hiệu quả phương pháp và hình thức 
tổ chức dạy học theo hướng phát triển 
phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng 
theo yêu cầu của Chương trình giáo dục 
phổ thông 2018. Ban biên soạn tài liệu 
giáo dục địa phương lớp 4 đã ghi nhận 
những băn khoăn, đề xuất của giáo viên 
và cán bộ quản lý các trường triển khai 
dạy thực nghiệm.

Sở GD&ĐT yêu cầu Ban biên soạn 
tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu 
học tổng hợp ý kiến đóng góp của các 
trường về nội dung cần chỉnh sửa, bổ 
sung để hoàn thiện nội dung, trình Hội 
đồng thẩm định.                 HOÀNG ANH

Dạy học thực nghiệm 
tài liệu Giáo dục  
địa phương lớp 4

Đặng Hoài Bảo.                                                          Ảnh: M.H

Tiết dạy Lịch sử cho học sinh lớp 10 theo chương trình GDPT mới của thầy giáo Đặng Ngọc Trung.                                                Ảnh: M.H  
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U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị sang UAE

HLV trưởng U23 Việt Nam Philippe Troussier thuyết minh sơ đồ 
chiến thuật với học trò.

Ngày 1.3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ 
hội quân đợt đầu tiên để chuẩn bị cho 
các nhiệm vụ trong năm 2023. Tổng cộng 
41 cầu thủ sẽ được triệu tập để bắt đầu 
cuộc cạnh tranh lực lượng hứa hẹn sẽ rất 
quyết liệt dưới sự dẫn dắt của tân HLV 
trưởng Philippe Troussier. 

Sau khi hội quân, các cầu thủ U23 
Việt Nam sẽ đi kiểm tra sức khỏe trước 
khi bước vào guồng quay tập luyện, 
thi đấu nội bộ. Là người từng trực 
tiếp huấn luyện lứa cầu thủ U19 Việt 
Nam cách đây 2 năm, nên có thể thấy 
chiến lược gia người Pháp không gặp 
nhiều khó khăn để lên danh sách cho 
đợt hội quân của U23 Việt Nam, trong 
đó bao gồm các gương mặt trẻ gây ấn 
tượng trong thời gian gần đây như thủ 
thành Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Vũ Tiến 
Long, Trần Xuân Thịnh, Phan Tuấn Tài, 
Lương Duy Cương, tiền vệ Lê Văn Đô, 
Huỳnh Công Đến, tiền đạo Nguyễn 
Văn Tùng…Bên cạnh đó là hàng loạt 
gương mặt mới cũng được trao cơ hội 
và sẵn sàng bước vào cuộc đua tìm 

kiếm vị trí chính thức trong đội hình 
U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, quá trình tập huấn 
của U23 Việt Nam trong tháng 3.2023 
sẽ được chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 
đầu diễn ra từ ngày 1 - 7.3 là giai đoạn 
giúp tân HLV trưởng cùng các cộng sự 
chủ yếu rà soát, đánh giá chất lượng 
của các cầu thủ nhằm chuẩn bị cho 
giai đoạn tập huấn kế tiếp, diễn ra từ  

ngày 8 - 12.3. Giai đoạn này, quân 
số U23 Việt Nam sẽ được rút gọn 
từ 41 cầu thủ xuống còn khoảng 32 
cầu thủ và tân HLV trưởng cũng sẽ 
bắt đầu truyền tải lối chơi, đấu pháp 
chiến thuật áp dụng cho đội tuyển, 
đồng thời tiếp tục đánh giá lực 
lượng cho đợt tập trung tiếp theo.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị 
cho SEA Games 32 cũng như hướng 
tới ASIAD 19, U23 Việt Nam sẽ tham 
dự giải giao hữu tại Dubai (UAE) 
vào cuối tháng 3.2023. Đây là giai 
đoạn tập trung thứ 4 cũng là cuối 
cùng trong tháng 3.2023 của đội 

tuyển U23 Việt Nam. Giai đoạn này kéo dài 12 
ngày, từ ngày 18 - 29.3 với lực lượng các cầu thủ 
gần như đã được định hình cho SEA Games 32. 
Các trận đấu giải giao hữu Dubai Cup 2023 trong 
khoảng thời gian từ ngày 23 - 29.3 tại học viện 
Aspire, Qatar. Giải đấu năm nay quy tụ nhiều 
đội bóng mạnh của lứa U23 là U23 Croatia, U23 
Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia, U23 UAE, U23 
Uzbekistan và chủ nhà U23 Qatar.      

(Theo bongdaplus)

 Cơ thủ Đà Nẵng Đào Văn 
Ly có 2 trận toàn thắng, qua 
đó giành suất tham dự vòng loại 
thứ 3 giải Billiards Carom 3 băng 
World Cup Las Vegas đang diễn 
ra tại Mỹ. Vòng loại thứ 2 giải 
Billiards Carom 3 băng World Cup 
Las Vegas gồm 48 cơ thủ, trong 
đó có 16 cơ thủ giành vé từ vòng 
loại thứ 1 và 32 cơ thủ thứ hạng 
khoảng 200 đến 300 thế giới được 
vào thẳng. Đào Văn Ly sẽ thi đấu 
vòng loại thứ 3 cùng với 3 cơ thủ 
Việt Nam nằm trong tốp 100 đến 
200 là Trương Quang Hào, Bao 
Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái đã 
được vào thẳng. (Theo SGGP)
 Với tình hình bi đát của 

Chelsea hiện tại, HLV Chelsea 
Potter hiện là HLV có khả năng 
bị sa thải cao nhất, với 4/11 (đặt 
11 ăn 4), theo nhà cái Betfair. 

The Blues đã thua 3 trận liên 
tiếp, bao gồm 2 trận tại Premier 
League. Nếu tính từ gần cuối 
tháng 10 năm ngoái cho đến nay, 
Chelsea của Potter mới thắng 2 
trận tại Ngoại hạng Anh, và đó là 
lý do tại sao họ hiện chôn chân ở 
vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. 
Từ đầu mùa bóng tới nay, đã có 8 
HLV tại Premier League bị mất việc 
gồm: Scott Parker, Thomas Tuchel, 
Bruno Lage, Steven Gerrard, Ralph 
Hasenhuttl, Frank Lampard, Jesse 
March và Nathan Jones. 

(Theo tinthethao)

TRUNG TÂM VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH:

Bận rộn các giải đấu đầu năm
Ngay đầu tháng 3, Giải vô địch quốc gia kickboxing và Giải vô địch quốc gia wushu được tổ chức cùng thời điểm 

nhưng ở 2 địa điểm. Trong khi đó, một số HLV, VĐV đang phải làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia khiến việc tính 
toán lực lượng của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định ít nhiều gặp khó khăn.

Nắm giữ 2 tấm HCV SEA Games cùng hàng loạt chức vô địch quốc gia, Nguyễn Thị Hằng Nga (bên phải) vẫn là niềm hy vọng 
số 1 của kickboxing Bình Định.                                                                 Ảnh: HOÀNG QUÂN

Theo kế hoạch, giải vô địch 
kickboxing quốc gia năm 2023 sẽ 
diễn ra từ ngày 3 - 12.3 tại Pleiku 
(Gia Lai). Giải tổ chức thi đấu 
2 nội dung: Lowkick (gồm 12 
hạng cân nam, 9 hạng cân nữ), 
Fullcontact (7 hạng cân nam, 5 
hạng cân nữ). Ngoài mục đích 
đánh giá phong trào tập luyện 
của các địa phương, giải lần 
này còn là đợt rà soát lực lượng, 
chuẩn bị cho SEA Games 32 tại 
Campuchia. Do đó, các VĐV 
ở đội tuyển kickboxing quốc 
gia được về thi đấu cho các địa 
phương. Đây cũng là những 
VĐV được đánh giá có khả 
năng đi sâu vào giải, bởi được 
tập huấn ở môi trường tốt hơn 
trong thời gian dài. 

Để chuẩn bị tham dự giải 
đấu này, thời gian qua, các 
HLV của Trung tâm Võ thuật 
cổ truyền Bình Định đã cho 
VĐV tập luyện chuyên sâu các 
kỹ thuật của môn kickboxing. 
Dự kiến, sẽ có 19 VĐV Bình 
Định thi đấu tại giải, ở cả 2 nội 
dung. Tại Giải kickboxing Đại 
hội Thể thao toàn quốc năm 
2022, đội tuyển kickboxing 
Bình Định có 3 võ sĩ vào bán 
kết gồm: Nguyễn Thị Hằng Nga 
(hạng cân 48 kg nữ), Nguyễn 
Văn Tiện (hạng cân 60 kg nam) 
và Võ Quốc Phong (hạng cân 
55 kg nam). Tuy nhiên, sau đó 
chỉ có nhà đương kim vô địch 
SEA Games Hằng Nga giành 
được HCV, 2 võ sĩ còn lại chỉ 
nhận HCB. 

Kickboxing là môn võ phù 
hợp với tố chất VĐV Bình Định, 
nhờ sớm có sự đầu tư và thường 
xuyên tham gia các giải quốc 
gia, các VĐV của chúng ta đã 
gặt hái được nhiều thành công. 
Cũng vì vậy, HLV Trần Đình Đô 
cùng nhiều lứa học trò thường 
xuyên được tập trung đội tuyển 

Djokovic phá kỷ lục 
26 năm về số tuần 
giữ vị trí số 1 thế giới

Theo bảng xếp hạng ATP 
mới nhất, tay vợt số 1 thế giới 
Novak Djokovic vừa phá thành 
công kỷ lục kéo dài tới 26 năm. 
Djokovic chạm tới tuần thứ 378 
giữ ngôi đầu bảng xếp hạng, 
chính thức phá kỷ lục 377 tuần 
giữ số 1 thế giới của huyền thoại 
tennis nữ Steffi Graf (Đức) lập 
vào ngày 30.3.1997. Hiện tại, 
anh đang có 6.980 điểm hơn 
200 điểm so với Carlos Alcaraz, 
nhưng ngôi sao Serbia có thể gia 
tăng khoảng cách điểm với đàn 
em bởi anh đăng ký thi đấu ATP 
500 Dubai Championship diễn 
ra từ ngày 27.2 tới 5.3.

Rafael Nadal chưa thể trở 
lại sau chấn thương gặp phải ở 
Australian Open 2023, tay vợt 
Tây Ban Nha vừa bị trừ 500 
điểm (vô địch Dubai 2022), do 
đó “Bò tót” rớt xuống hạng thấp 
nhất sau hơn 6 năm. Cụ thể, tay 
vợt 36 tuổi rớt 2 bậc, xuống 
hạng 8 thế giới và đang đứng 
trước nguy cơ bị loại khỏi top 
10 nếu không tham dự Indian 
Wells vào ngày 8.3. Trong top 
10, Andrey Rublev (Nga) cũng 
bị trừ tới 455 điểm và tụt 1 bậc. 
Sự trồi sụt của Nadal và Rublev 
giúp Taylor Fritz tăng 2 bậc, 
lên số 5, thứ hạng tốt nhất sự 
nghiệp của tay vợt người Mỹ. 
Nhà vô địch Qatar Open 2023, 
Daniil Medvedev (Nga) có thêm 
70 điểm, lên hạng 7. Ngôi sao 
tennis Việt Nam, Lý Hoàng 
Nam dù không có thêm điểm 
so với tuần trước, nhưng sự trồi 
sụt của các tay vợt xếp sau giúp 
Nam lên 3 bậc, đứng hạng 245 
thế giới.                  (Theo TT&VH)

quốc gia. Trong năm 2022, 
ngoài việc bảo vệ thành công 
tấm HCV SEA Games, Nguyễn 
Thị Hằng Nga còn xuất sắc đoạt 
HCV ở giải vô địch kickboxing 
châu Á. 

Tiếp bước đàn chị, Trần 
Minh Hậu cũng giành được tấm 
HCB ở giải đấu tầm châu lục. 
Trước khi lên đường tham gia 
Giải vô địch kickboxing quốc 
gia năm 2023, HLV Trần Đình 
Đô chia sẻ: “Bên cạnh một vài 
trụ cột ít nhiều từng có thời gian 
tham gia đội tuyển quốc gia, 
đội kickboxing Bình Định lần 
này có sự góp mặt của nhiều 
võ sĩ trẻ. Đây là cơ hội cọ xát 
hữu ích để các em trưởng thành 
hơn. Dẫu vậy, chúng tôi cũng 
đặt mục tiêu giành 2 HCV,  

2 HCĐ để tạo động lực phấn 
đấu cho toàn đội”.

Một khó khăn không nhỏ 
cho đội tuyển kickboxing lần 
này chính là việc Giải vô địch 
wushu quốc gia 2023 diễn ra 
cùng thời điểm (từ ngày 5 - 15.3 
tại TP Vũng Tàu). Tương tự như 
giải vô địch kickboxing, giải 
đấu này cũng nhằm đánh giá, 
tuyển chọn lực lượng cho đội 
tuyển wushu Việt Nam chuẩn 
bị thi đấu ở SEA Games 32. Vì 
vậy, ngoài lực lượng đội tuyển 
quốc gia, các VĐV ở các tỉnh, 
thành, ngành cũng đều có sự 
chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bên cạnh 
nội dung biểu diễn (taolu) còn 
có nội dung đối kháng (sanda), 
với tổng cộng 19 hạng cân. 

Phó Giám đốc Trung tâm Võ 

thuật cổ truyền Bình Định Lê 
Công Bút, một người có nhiều 
kinh nghiệm ở nội dung đối 
kháng môn wushu, khi từng 
giành HCV SEA Games 22; từng 
là HLV đội tuyển wushu trẻ 
quốc gia… Tuy nhiên, do mới 
nhận nhiệm vụ là HLV trưởng 
đội tuyển Kun Bokator quốc 
gia, ông không thể tham gia giải 
đấu này. Việc huấn luyện và chỉ 
đạo VĐV tại các trận đấu giao 
lại cho HLV Nguyễn Quốc Tiển. 
Ở giải lần này, đội tuyển wushu 
Bình Định có 6 VĐV tham gia 
nội dung đối kháng cùng 1 VĐV 
thi đấu biểu diễn. Đang trong 
quá trình xây dựng lực lượng và 
dần chuyển sang chuyên nghiệp 
nên đội chỉ đặt mục tiêu giành 
2 HCĐ.                  HOÀNG QUÂN
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Cải cách hành chính phục vụ phát triển
Những chuyển biến tích cực 
trong công tác cải cách hành 
chính, trọng tâm là cải cách 
thủ tục hành chính trên địa 
bàn tỉnh đã góp phần quan 
trọng thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, phục vụ 
người dân, doanh nghiệp 
ngày càng tốt hơn. 

Tiếp nhận hồ sơ TTHC tại bộ phận Một cửa UBND phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn.                                      Ảnh: HOÀI THU

Theo Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang, thời gian 
qua, công tác cải cách hành 
chính (CCHC) đã được các 
cấp, các ngành tập trung triển 
khai thực hiện đồng bộ trên 
tất cả lĩnh vực. Việc xây dựng 
chính quyền điện tử, chính 
quyền số được đẩy mạnh đã 
phát huy hiệu quả tích cực, 
bảo đảm thông tin thông 
suốt, tăng cường tính công 
khai, minh bạch trong hoạt 
động của cơ quan hành chính  
nhà nước. 

“Những kết quả đạt được 
trong CCHC đã góp phần 
nâng cao hiệu lực hiệu quả 
quản lý nhà nước, tạo môi 

trường kinh doanh thuận lợi, 
nâng cao mức độ hài lòng của 
người dân và DN. Qua đó, 
đã phát huy nội lực, thu hút 
tốt nguồn lực bên ngoài, góp 
phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu kế hoạch phát triển 

KT-XH của tỉnh hằng năm”, 
ông Giang khẳng định.

Nổi bật, trong năm 2022, 
Chủ tịch UBND tỉnh đã thông 
qua Phương án đơn giản hóa 
cắt giảm thời hạn giải quyết, 
thành phần hồ sơ đối với  

37 thủ tục hành chính (TTHC) 
thuộc phạm vi rà soát, đánh 
giá cắt giảm thời hạn giải 
quyết, thành phần hồ sơ của 
14 cơ quan, đơn vị; với tỷ lệ 
chi phí tiết kiệm được từ 9,48- 
64,5%. Ban hành 94 quyết 
định phê duyệt quy trình nội 
bộ giải quyết 149 TTHC liên 
thông và 305 TTHC không 
liên thông thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của các sở, 
ban, ngành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh 
chỉ đạo quyết liệt, chấn chỉnh 
việc giải quyết hồ sơ TTHC 
trễ hẹn tại các cơ quan, đơn 
vị, địa phương. Trong đó, 
giải pháp mới là định kỳ 
hằng tháng công khai danh 
sách tổ chức, cá nhân giải 
quyết  chậm/muộn hồ sơ 
TTHC (thực hiện kể từ tháng 
4.2022). Đến nay, tỷ lệ hồ sơ 

Một trong những vướng mắc đáng chú ý 
trong thực hiện công tác CCHC thời gian qua là 
các định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong 
các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công chưa được 
các bộ, ngành trung ương ban hành đầy đủ. 
Do đó, các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa 
phương rất lúng túng trong việc xây dựng, ban 
hành và xác định giá dịch vụ sự nghiệp công.

Trước trực trạng này, UBND tỉnh đã kiến 
nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành ban 
hành theo thẩm quyền hoặc sửa đổi, bổ sung 
định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong 

các lĩnh vực dịch vụ công do nhà nước quản 
lý; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự 
nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm 
định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công làm 
cơ sở cho các địa phương tiếp tục triển khai 
và tổ chức thực hiện. 

Cùng với đó là kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, 
phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập 
tự đảm bảo một phần chi thường xuyên được 
quyết định số lượng vị trí việc làm mà các vị 
trí này sử dụng nguồn thu dịch vụ để chi trả 
(không sử dụng ngân sách).

TTHC giải quyết trước hạn, 
đúng hạn đạt 99,7%, tăng 0,89 
điểm phần trăm so với cùng 
kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, công tác xây 
dựng và phát triển chính 
quyền điện tử được chú 
trọng, đạt được nhiều kết quả 
cụ thể. 

Chủ t ịch  UBND t ỉnh 
thường xuyên chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
phối hợp, tạo điều kiện cho 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
và tổ chức Đoàn Thanh niên 
các cấp triển khai thực hiện 
Đề án “Phát huy vai trò của 
ĐVTN trong việc thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4 giai đoạn  
2022 - 2027”.

Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ TTHC 
được tiếp nhận bằng hình thức 
trực tuyến của tỉnh đến nay 
đã đạt 54%; đảm bảo chỉ tiêu 
theo quy định tại “Chương 
trình hành động 09 của  
Tỉnh ủy về CCHC, trọng tâm 
là cải cách TTHC giai đoạn 
2020 - 2025” (quy định tỷ 
lệ tối thiểu 50%) và tại “Kế 
hoạch hoạt động của Ủy 
ban Quốc gia về chuyển đổi 
số năm 2022” (quy định tỷ  
lệ 50%). 

Mặt khác, đến nay, tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh và 100% bộ phận Một 
cửa cấp huyện, cấp xã đã triển 
khai áp dụng biên lai, hóa đơn 
điện tử thay thế cho biên lai, 
hóa đơn giấy. Thực hiện đưa 
vào sử dụng dịch vụ chữ ký số 
từ xa trên Cổng Dịch vụ công 
của tỉnh, nhằm khuyến khích, 
thúc đẩy người dân, DN sử 
dụng dịch vụ ký số từ xa để 
thực hiện các TTHC trên môi 
trường điện tử.       

MAI LÂM
‘

Hướng dẫn xây dựng chương trình hành động, 
cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trước khi bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành 
Hướng dẫn xây dựng chương trình hành 
động (CTHĐ), cam kết trách nhiệm thực 
hiện nhiệm vụ trước khi bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, giới thiệu ứng cử chức vụ lãnh 
đạo, quản lý.

Đối tượng thực hiện là cán bộ được 
đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem 
xét, quyết định chủ trương bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, giới thiệu ứng cử (không áp 
dụng với cán bộ giới thiệu ứng cử tại các 
đại hội, bầu cử HĐND các cấp theo nhiệm 
kỳ); cán bộ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 
giữ chức vụ cấp trưởng các sở, ban, ngành 
cấp tỉnh và giới thiệu bầu giữ các chức 
vụ bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện 
và tương đương; chủ tịch, phó chủ tịch 
HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố; trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã 
hội tỉnh phải xây dựng và báo cáo CTHĐ 
thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

Cùng với đó là cán bộ đề nghị bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại giữ chức vụ cấp phó các sở, 
ban, ngành cấp tỉnh phải xây dựng và báo 
cáo cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ 

được phân công; cán bộ các cơ quan Trung 
ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo 
hướng dẫn của ngành dọc cấp trên. 

Theo Hướng dẫn, CTHĐ thực hiện 
nhiệm vụ được đề xuất phân công đảm 
nhận gồm 3 nội dung: Kết quả quá trình 
công tác (ưu điểm, khuyết điểm, những 
thành tích nổi bật trong thời gian công tác 3 
năm liền kề trước khi đề nghị bổ nhiệm, giới 
thiệu ứng cử hoặc 5 năm trước khi đề nghị 
bổ nhiệm lại); Xác định các nhiệm vụ trọng 
tâm, giải pháp có tính khả thi trong thời gian 
5 năm thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản 
lý lĩnh vực, địa bàn được đề xuất phân công 
đảm nhận; Đề xuất, kiến nghị những giải 
pháp mới, cách làm hiệu quả trên lĩnh vực, 
địa bàn được đề xuất phân công đảm nhận. 

Cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ 
được đề xuất phân công đảm nhận phải thể 
hiện được các nội dung: Kết quả quá trình 
công tác (ưu điểm, khuyết điểm, những 
thành tích nổi bật trong thời gian công tác 3 
năm liền kề trước khi đề nghị bổ nhiệm hoặc 
5 năm trước khi đề nghị bổ nhiệm lại); Cam 
kết trách nhiệm của bản thân trong thực 

hiện nhiệm vụ được phân công. 
Cá nhân được đề nghị xem xét bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 
trình bày tóm tắt CTHĐ, cam kết trách 
nhiệm thực hiện nhiệm vụ tại Hội nghị 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hình thức trình 
bày qua trình chiếu slide PowerPoint và 
trình bày miệng trong thời gian không 
quá 20 phút.

CTHĐ, cam kết trách nhiệm thực hiện 
nhiệm vụ của cán bộ trước khi bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử là cơ sở 
quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
xem xét, quyết định cho chủ trương để 
cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, giới thiệu ứng cử. Đây là hoạt động 
đổi mới quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ lãnh đạo, 
quản lý; thực hiện đánh giá cán bộ khách 
quan, công tâm; lựa chọn cán bộ đủ phẩm 
chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
Đồng thời, giúp cho cán bộ có định hướng 
hành động, xác định trách nhiệm thực hiện 
nhiệm vụ khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
giới thiệu ứng cử.                                     M.L

Không phải cung 
cấp giấy tờ đã có 
Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư

(BĐ) - Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đã có văn bản yêu 
cầu công chức, viên chức các sở, ban 
được cử làm việc tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh triển khai 
thực hiện nghiêm túc việc khai thác 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
trên Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính của tỉnh, đảm 
bảo 100% người dân khi thực hiện 
thủ tục hành chính được định danh, 
xác thực điện tử; không phải cung 
cấp các thông tin, giấy tờ về dân 
cư đã có Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. 

Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, 
hướng dẫn công dân tự khai thác thông 
tin cá nhân, thông tin hộ khẩu, hộ gia 
đình tại Cổng dịch vụ công Bộ CA (địa 
chỉ dichvucong.dancuquocgia.gov.vn) 
khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

H.N

CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH



8 NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN THỨ TƯ, 1.3.2023 Bình Định
ktvhxhbbd@gmail.com

Phù Mỹ chú trọng phòng, chống  
dịch bệnh đàn vật nuôi

Cùng với hoạt động tái đàn, công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo ổn định đàn vật 
nuôi được các ngành, các cấp của Phù Mỹ thường xuyên quan tâm thực hiện. Nhờ vậy, nhiều năm qua, huyện 
kịp thời kiểm soát, ngăn ngừa được các dịch bệnh nguy hiểm.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Phù 
Mỹ, năm 2022 tổng đàn bò của huyện là 
hơn 57.000 con, trong đó hơn 97% là bò 
lai; đàn heo gần 57.000 con, đàn gia cầm 
đạt hơn 1,1 triệu con; giá trị sản xuất 
chăn nuôi tăng 6,27% so với cùng kỳ 
năm 2021. Năm 2023, Phù Mỹ đặt mục 
tiêu nâng tổng đàn bò lên gần 58.000 
con, đàn heo gần 65.000 con, đàn gia 
cầm 1,2 triệu con. Để đảm bảo thực hiện 
thành công mục tiêu này, cùng với việc 
đầu tư con giống, tái đàn…, các khâu 
chăm sóc, tiêm chủng, phòng dịch cũng 
được chú trọng. 

Chính vì thế, ngay từ đầu năm, 
ngành nông nghiệp huyện Phù Mỹ chủ 
động các kế hoạch phòng chống dịch, 
tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi. Ông Trần 
Minh Tuấn, Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Phù Mỹ, chia sẻ: Phòng chống 
dịch là yếu tố quan trọng duy trì sự ổn 
định cho đàn vật nuôi. Ngay khi có kế 
hoạch của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, 
Phòng NN&PTNT giao Trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp (DVNN) huyện Phù 
Mỹ phối hợp với các địa phương xây 
dựng kế hoạch tiêm phòng, chăm sóc 
cho đàn vật nuôi trước, trong và sau 
tiêm. Chúng tôi luôn chủ động xuống 
cùng dân, phối hợp và tuyên truyền cho 
họ hiểu rõ việc tiêm phòng là cách bảo 
vệ tài sản tốt nhất.

Thuyết minh thêm điều này, ông 
Tuấn chia sẻ, ngay khi dịch bệnh viêm 
da nổi cục bùng phát trên đàn vật nuôi, 
ngành nông nghiệp huyện thành lập tổ 
công tác cùng với chính quyền các địa 
phương đi tới từng hộ dân vừa nắm 
danh sách tổng đàn trâu bò, vừa hướng 
dẫn chăm sóc lúc dịch bệnh đang nguy 
cấp và tư vấn kỹ khâu tiêm phòng để 
đảm bảo an toàn. Chính nhờ sự sâu sát 
trong quá trình vận động, tuyên truyền, 
nên liên tục trong 2 năm qua huyện 
Phù Mỹ đã làm rất tốt việc tổ chức tiêm 
phòng bệnh viêm da nổi cục với tỷ lệ 
tiêm phòng đạt 90% tổng đàn. Điểm 
đặc biệt của Phù Mỹ, là qua thông tin về 
điều tra dịch tễ mà ngành chăn nuôi và 
thú y cung cấp, Phòng NN&PTNT giao 
Trung tâm DVNN cử cán bộ thú y cơ 
sở đứng chân địa bàn, phối hợp với các 
xã, thị trấn có tổng đàn trâu bò lớn để 

Huyện Phù Mỹ xây dựng kế 
hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi 
năm 2023, trong đó tiêm phòng  
đợt 1 từ tháng 3.2023; tiêm phòng  
đợt 2 vào tháng 9.2023; tỷ lệ tiêm phòng 
đảm bảo đạt trên 85%. Trong tháng 3 
và tháng 12, Trung tâm DVNN huyện 
Phù Mỹ cấp 2.400 lít hóa chất để phun 
sát trùng, khử khuẩn”. 

Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phù Mỹ 
TRẦN MINH TUẤN

”

Cán bộ thú y tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi (năm 2022) tại huyện Phù Mỹ.                                   Ảnh: THU DỊU

Đó là bà Lê Thị Nga, 63 tuổi, ở 
thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong,  
TX An Nhơn. Dù gia cảnh nhiều khó 
khăn nhưng nhờ biết cách làm ăn, chịu 
khó nên bà gầy dựng được cơ nghiệp, 
thoát khỏi diện hộ nghèo và hộ cận 
nghèo trong năm 2022.

Dẫn tôi đi tham quan vườn mai 600 
chậu, bà Nga tự hào: Toàn bộ là do tôi 
trồng, chăm sóc đấy. Đến nay, tôi đã 
bán được 2 lứa mai thu được 70 triệu 
đồng. Mấy năm trước, tôi chỉ có sức lao 
động chứ không có vốn liếng. Do vậy, 
ai thuê gì làm nấy, tích góp, vay mượn 
thêm để mua ruộng trồng lúa, giờ đã 
có 1 ha. Để đạt kết quả tốt, tôi hăng hái 
tham dự các lớp tập huấn, phổ biến kỹ 
thuật canh tác, giống mới… Nhờ vậy, 
tôi biết cách chọn được giống lúa mới 
năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng 
địa phương, biết cách bón phân cân đối, 
áp dụng kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh 
hợp lý nên hiệu quả canh tác liên tục 
đạt mức cao. Đến nay, tôi đã trả hết nợ 
mua ruộng. Được hội phụ nữ tín chấp 
vay của Ngân hàng CSXH An Nhơn 50 
triệu đồng, tôi mua bò cái lai về nuôi. 
Cũng nhờ chịu học nên tôi thực hiện 
đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc, bò 
của tôi sinh liền 2 bê con, tôi bán bê 
và có tiền trả nợ vay cho ngân hàng. 
Thấy bà con xung quanh trồng mai khá 
quá, tôi cũng lần tìm đi học mọi nơi rồi 
về tự trồng, tự chăm, rồi cũng có mai  
để bán…

Bà Hồ Thị Tuyết Ngân, Chủ tịch Hội 
LHPN xã Nhơn Phong, chia sẻ: Gia đình 
chị Nga có 5 người con tuổi ăn, tuổi lớn, 
chồng thì luôn đau yếu. Nhưng chị đã 
biết vượt qua bao khó khăn để sản xuất, 
chăn nuôi đạt kết quả khá, nỗ lực thoát 
khỏi hộ nghèo và hộ cận nghèo, rất đáng 
biểu dương.

XUÂN THỨC

Thoát nghèo  
nhờ biết cách  
làm ăn

Chị Lê Thị Nga (bìa trái) chăm sóc vườn mai xuân.
 Ảnh: X.T

nắm danh sách, khoanh vùng nhóm trâu 
nghé mới sinh và tổ chức tiêm phòng bổ 
sung đầy đủ.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, ở xã Mỹ 
Cát, kể: Gia đình tôi nuôi 3 con bò. Khi 
được cán bộ thú y cơ sở hướng dẫn kỹ 
thuật chăm sóc, đặc biệt là khâu tiêm 
phòng các bệnh cho đàn bò, tôi rất 
mừng. Nhiều điều mình cứ tưởng là đã 
biết rõ, nhưng thật ra không phải vậy. 
Vì thế, gia đình tôi đã đăng ký để được 
tiêm định kỳ bệnh lở mồm long móng 
và bệnh viêm da nổi cục cho đàn bò.

Theo ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Phù Mỹ, công tác 
phòng dịch cho đàn vật nuôi rất quan 
trọng. Vì thế, ngay từ đầu năm, huyện 
đã xây dựng kế hoạch phát triển chăn 
nuôi, trong đó có công tác thú y. Với 
tổng đàn gia súc, gia cầm lớn, giá trị 
sản xuất ngành chăn nuôi đóng góp lớn 
trong tăng trưởng nông nghiệp của địa 
phương. Huyện đã chỉ đạo thực hiện 
công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi 
năm 2023, tiếp tục duy trì tái đàn vật 
nuôi. Đến nay, thông qua vốn ưu đãi 
của Ngân hàng CSXH huyện, Phù Mỹ 
giải ngân hơn 8 tỷ đồng cho các hộ vay 
tái đàn, duy trì sự phát triển của đàn 
vật nuôi.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục 
trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở 

NN&PTNT) cho hay, điểm mới trong 
công tác tiêm phòng đối với bệnh viêm 
da nổi cục là tổ chức tiêm khép kín để 
đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật 
nuôi. Từ kinh nghiệm thực tế của mình 
kết hợp với hướng dẫn của tỉnh, huyện 
Phù Mỹ đã xây dựng và triển khai tốt kế 
hoạch tiêm bổ sung cho số bê nghé mới 
sinh trong tầm 10 ngày tuổi trở lên để 
kịp thời ngăn chặn dịch bệnh tấn công. 
Cùng với đó, trong quá trình tiêm, cán 
bộ của huyện cũng có nhiều sáng kiến 
trong bảo quản vắc xin, cách tổ chức 
tiêm để hạn chế hao hụt và đảm bảo 
hiệu quả vắc xin tốt hơn.           

                                                  THU DỊU

Nông dân An Lão chăm sóc dưa hấu Đông Xuân
Những ngày đầu tháng 2 âm lịch, 

nông dân huyện An Lão tất bật ra đồng 
chăm sóc dưa hấu vụ Đông Xuân để 
chuẩn bị đưa ra thị trường. Đang ở 
ngoài đồng tỉa lá, ghim nẹp tre cho 10 
sào dưa, bà Nguyễn Thị Đạt, ở thôn 
Trà Cong, xã An Hòa cho biết: Mỗi 
năm, tôi và bà con ở đây làm 2 vụ dưa 
hấu. Vụ Đông Xuân thường trỉa hạt 
giống từ tháng Giêng đến tháng Ba 
âm lịch là thu hoạch; còn vụ Xuân Hè 
thì xuống giống từ tháng Tư trở đi, 
tùy thời tiết.

So với mấy năm trước, vụ dưa năm 
nay ở An Lão phát triển chậm. Nguyên 
do là vừa qua thời tiết lạnh kéo dài, 
chưa thể bấm ngọn để dưa sinh nhánh. 
Nếu thời tiết thuận lợi, bấm ngọn sớm 
trong vòng 20 ngày, nhánh đã vươn dài  
0,5 m. Để dưa phát triển tươi tốt, mang 

Bà Nguyễn Thị Đạt, ở thôn Trà Cong, xã An Hòa (bên phải) ghim nẹp tre 
để dưa hấu nhanh phát triển, ra quả nhiều.                            Ảnh: DIỆP THỊ DIỆU

lại năng suất cao, người trồng phải 
thường xuyên theo dõi thời tiết, để xuống 

giống đúng thời điểm. 
Mặt khác, đất đai và 
thời tiết ảnh hưởng rất 
lớn đến năng suất dưa, 
mưa nhiều sẽ làm dưa 
dễ bị ngập úng, thối 
rễ. Vì vậy, khi cây dưa 
lớn được 1 tháng, phải 
phủ bạt xung quanh để 
nhánh dưa bò ra, thoát  
nước nhanh. 

Theo t ính toán 
của người trồng dưa, 
chi phí để đầu tư 
trồng 1 ha dưa hấu 
khoảng 30 - 40 triệu 
đồng. Với năng suất 
bình quân từ 15 - 20  

tấn/ha, nếu giá cả ổn định từ 6.000 - 8.000  
đồng/kg, mỗi héc ta dưa hấu sẽ 

mang lại thu nhập khoảng 80 triệu  
đồng/vụ. Hiện nay, thời tiết nắng ấm, 
nhiều luống dưa của nông dân bắt đầu 
đẻ nhánh, đơm hoa. Các chủ ruộng 
dưa túc trực thường xuyên trên các 
cánh đồng để ngắt ngọn, ghim cành, 
bón phân, làm cỏ giúp dưa nhanh phát 
triển, ra nhiều quả.

Ông Đinh Văn Lớ, Chủ tịch Hội 
Nông dân huyện An Lão, cho biết: 
Dưa hấu là loại cây trồng phù hợp với 
điều kiện tự nhiên của huyện, mang 
lại hiệu quả cao. Riêng vụ dưa hấu 
Đông Xuân năm nay, nông dân trong 
huyện trồng được khoảng 30 ha, tập 
trung nhiều ở các xã An Hòa và An 
Tân. Số diện tích này đang phát triển 
tốt, nông dân tích cực chăm sóc, hy 
vọng giá dưa ổn định, hứa hẹn một 
vụ mùa bội thu.                DIỆP THỊ DIỆU
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Bình Định

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức 
trong thực hiện công tác ngoại giao kinh tế

Ảnh minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 
số 21/NQ-CP về Chương trình hành 
động của Chính phủ giai đoạn 2022-
2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TƯ ngày 
10.8.2022 của Ban Bí thư về công tác 
ngoại giao kinh tế để phục vụ phát triển 
đất nước đến năm 2030 (Chương trình).

Nghị quyết nêu rõ, mục đích của 
Chương trình nhằm cụ thể hóa và triển 
khai các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, 
giải pháp trong Chỉ thị số 15-CT/TƯ của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII 
về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ 
phát triển đất nước đến năm 2030 trên 
cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ 
và giải pháp của Kế hoạch phát triển 
KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025. Qua 
đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận 
thức của các cấp, các ngành và toàn xã 
hội đối với công tác ngoại giao kinh tế, 
trong đó cần quán triệt ngoại giao kinh 
tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm 
của nền ngoại giao Việt Nam, một động 
lực quan trọng để phát triển đất nước 
nhanh, bền vững.

Một trong những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu của Chương trình là tiếp 
tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ 
và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với 
các đối tác song phương và đa phương. 
Tận dụng, tranh thủ tối đa các quan hệ 
chính trị đối ngoại để thúc đẩy hợp 
tác, liên kết kinh tế phục vụ phát triển. 
Chú trọng các nội dung thúc đẩy hợp 
tác kinh tế và ngoại giao kinh tế trong 
xây dựng và triển khai các đề án phát 
triển quan hệ với các đối tác, nhất là 
các nước láng giềng, các nước lớn, đối 
tác chiến lược, đối tác toàn diện và 
các đối tác quan trọng khác, lấy chủ 

quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc 
gia - dân tộc và lợi ích hợp pháp của 
công dân, DN làm tiêu chí hàng đầu 
trong triển khai ngoại giao kinh tế. 
Theo sát tình hình, tác động của cạnh 
tranh chiến lược nước lớn, các điều 
chỉnh chiến lược, chính sách và sáng 
kiến kinh tế của nước lớn đối với khu 
vực để có ứng xử phù hợp nhằm tranh 
thủ cơ hội và hạn chế các tác động 
bất lợi.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội 
nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện có 
hiệu quả các cam kết quốc tế, bao gồm 
cam kết trong khuôn khổ các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, các 
hiệp định song phương và đa phương về 

các lĩnh vực tài chính, hải quan, BHXH, 
lao động..., chủ động xử lý các vấn đề 
phức tạp nảy sinh trong quá trình thực 
hiện các cam kết. Nâng cao nhận thức và 
năng lực thực thi các cam kết FTA của 
DN. Gắn việc triển khai hiệu quả và tận 
dụng tốt các cơ hội trong các FTA và các 
khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế với 
việc thiết lập vị trí cao hơn của nền kinh 
tế Việt Nam trong chuỗi sản xuất, giá 
trị toàn cầu, thiết lập mạng lưới đối tác 
cung ứng ổn định và đáng tin cậy cho 
các ngành và lĩnh vực quan trọng, phục 
vụ chuyển đổi xanh và phát triển bền 
vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển 
giao và ứng dụng công nghệ hiện đại…

(Theo HNM)

Thủ tướng yêu cầu 
không bắt người dân 
xuất trình sổ hộ khẩu

Hai tháng đầu năm, cả nước đón hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế
Tổng Cục Thống kê cho biết tính 

riêng tháng 2, lượng khách quốc tế 
đến Việt Nam đạt 933 nghìn lượt, tăng 
7,1% so với tháng 1 (hơn 871 nghìn 
lượt) và tăng gấp 31,6 lần so với cùng 
kỳ năm 2022.

Nguyên nhân sự tăng trưởng này 
là do Việt Nam đã mở cửa du lịch (từ 
ngày 15.3.2022) và các đường bay quốc 
tế được khôi phục trở lại.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, 
ngành du lịch cả nước đã đón hơn 
1,804 triệu lượt khách quốc tế, tăng 

gấp 36,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.
Trong số này, có hơn 1,293 triệu 

lượt khách đến từ châu Á, chiếm 
71,7%; khoảng 242.500 lượt khách từ 
châu Âu, chiếm 13,4%...

Lượng khách đến Việt Nam theo 
đường hàng không chiếm số lượng lớn 
nhất với hơn 1,636 triệu lượt, tăng gấp 
37,8 lần so với cùng kỳ 2022. Bên cạnh 
đó, tuy lượng khách đến bằng đường 
biển 2 tháng mới đạt 13.000 lượt nhưng 
có mức tăng ấn tượng, gấp 464,3 lần so 
với cùng kỳ 2022.                    (Theo VGP)

 Cục Quản lý tài nguyên nước  
(Bộ TN&MT) vừa có công văn gửi các 
đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa trên 
lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Trà 
Khúc, Côn - Hà Thanh và sông Ba, yêu 
cầu thực hiện nghiêm quy trình vận 
hành liên hồ chứa, nhằm đảm bảo nhu 
cầu sử dụng nước ở hạ du trong thời 
gian còn lại của mùa cạn năm 2023.
 Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 

Nguyễn Văn Quảng, thực hiện Kết 
luận 2852 về quá trình thực hiện Luật 
Đất đai từ năm 2003 đến năm 2010, địa 
phương này có trên 1.300 dự án vướng 
mắc liên quan đến nội dung này.
 Sau 2 tháng kể từ lúc triển khai, 

Cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa 
đảo của Hiệp hội Blockchain Việt Nam 
(VBA) đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng 
góp từ phía cộng đồng, trong đó có gần 
20 dự án được cộng đồng cảnh báo có 
dấu hiệu lừa đảo.
 Ngày 28.2, CA quận Hoàng Mai 

(Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ 
hình sự 9 đối tượng thuộc Trung tâm 
Đăng kiểm xe cơ giới 29-10D (ở phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để 
điều tra về hành vi Nhận hối lộ.
 Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân 

(TP HCM) vừa chuyển giao phương 
pháp phẫu thuật robot điều trị ung 
thư đường tiêu hóa cho các bác sĩ nước 
ngoài tại một bệnh viện của Philippines. 
Đây là lần thứ hai Bệnh viện nhận lời 
mời chuyển giao phương pháp phẫu 
thuật robot cho một bệnh viện tại 
Philippines, lần hợp tác đầu là với Bệnh 
viện Philippine General Hospital vào 
tháng 10.2019.

(Theo TTXVN, TPO, SGGP, HNM, TTO)

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP qua kênh TikTok
Ngày 28.2, Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại nông nghiệp (Bộ 
NN&PTNT) và TikTok ký kết hợp tác 
Chiến lược nâng cao năng lực chuyển 
đổi số cho các DN vừa và nhỏ, các hợp 
tác xã tham gia Chương trình Mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP).

Việc hợp tác này nhằm đẩy mạnh 
xúc tiến, quảng bá, giới thiệu các 
sản phẩm OCOP, làng nghề truyền 
thống, du lịch nông thôn trên môi 
trường số.

Trong khuôn khổ hợp tác, TikTok 
sẽ đồng tổ chức các lớp đào tạo chuyên 
môn về cách xây dựng nội dung video 
ngắn, về bộ giải pháp quảng cáo sáng 
tạo TikTok for Business, đồng thời thiết 
lập ngành hàng riêng cho sản phẩm 
OCOP trên tính năng thương mại điện 
tử TikTok Shop.

TIN VẮN

Ký kết hợp tác Chiến lược nâng cao năng lực 
chuyển đổi số cho các DN vừa và nhỏ, các hợp 
tác xã tham gia Chương trình Mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP).

TikTok phối hợp cùng Trung tâm 
Xúc tiến Thương mại nông nghiệp và 
các cơ quan liên quan xây dựng các 
chương trình truyền thông quảng bá 

cho các sản phẩm OCOP và các sự kiện 
liên quan trong năm 2023.

Cụ thể, TikTok sẽ tiếp tục mở rộng 
phạm vi triển khai các khóa tập huấn 
hỗ trợ nâng cao năng lực số cho các 
chủ thể OCOP tại các tỉnh, thành như: 
Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, 
Huế, Lâm Đồng..., đồng thời tái khởi 
động hashtag #DacSanVietNam trên 
nền tảng nhằm thúc đẩy tương tác và 
kết nối giao thương giữa các đơn vị và 
người tiêu dùng.

Việc đa dạng hóa các hình thức xúc 
tiến thương mại, bao gồm việc đưa các 
sản phẩm này lên nền tảng số được xem 
là bước đi tất yếu, góp phần mở ra thị 
trường mới, gia tăng cơ hội tiếp cận 
khách hàng và mang lại hiệu quả kinh 
tế vượt trội cho các địa phương.

(Theo Nhân Dân)

Việt Nam đón hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế 
trong hai tháng đầu năm.              Ảnh: toquoc.vn

Ngày 28.2, Thủ tướng Chính phủ có 
công điện về việc chấn chỉnh thực hiện 
quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, 
sổ tạm trú giấy và các thủ tục liên quan 
tới cư trú.

Công điện gửi các bộ trưởng, chủ 
tịch UBND các tỉnh, thành phố trong bối 
cảnh vẫn còn nhiều địa phương chưa 
thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo 
của Chính phủ về việc thi hành quy định 
của Luật cư trú, nghị định của Chính 
phủ về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 
sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Thủ 
tướng yêu cầu các bộ trưởng và chủ tịch 
UBND các tỉnh thực hiện nghiêm Luật 
cư trú, nghị định của Chính phủ và tổ 
chức triển khai Chỉ thị số 05 của Thủ 
tướng về việc tiếp tục đẩy mạnh triển 
khai đề án 06.

Quán triệt đến tất cả các sở, ban, 
ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và bộ 
phận một cửa các cấp về việc không yêu 
cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công 
trực tuyến. Tăng cường rà soát, kiểm tra 
và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên 
chức vi phạm. 

Thủ tướng cũng yêu cầu chủ tịch 
UBND các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Bắc 
Kạn nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc 
chưa hoàn thành nhiệm vụ kết nối hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh kết nối với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư phục vụ người dân 
thực hiện các thủ tục hành chính...     

(Theo Tuổi Trẻ)
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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 là Công ty TNHH Đoàn Thị Kim như sau:

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

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

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

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

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: Bằng số: 7.490.750.000 đồng. Bằng chữ: 
Bảy tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, bảy trăm năm mươi 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: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian xem hồ sơ, tài liệu và thực trạng tài sản: Từ ngày thông báo 
đến trước khi mở cuộc đấu giá (9 giờ 30 phút, ngày 9.3.2023): Xem hồ sơ, tài 
liệu tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định; Xem tài sản tại thửa đất số 1515, tờ bản đồ số 11, khu 
vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 
9.3.2023, tại Tại trụ sở Agriank Chi nhánh An Nhơn, số 418 đường Trần Phú, 
phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

6. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ: Đơn vị tổ chức bán 
đấu giá: 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256. 3822216, 0256. 3812837
Agribank Chi nhánh An Nhơn

Địa chỉ: 418 Trần Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại: 0256.3835398, 0256.3735959   Số fax: 0256.3835955

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 
KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN
Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 9/2023 từ ngày 28.2.2023 đến ngày 6.3.2023

  
 

THỨ BA, NGÀY 28.2.2023: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Bến Du 
thuyền. TX An Nhơn: 7h30-13h20: Khu vực Ngãi Chánh - xã Nhơn Hậu.  
H. Phù Cát: 8h45-10h15: TBA Mỹ Long. H. Phù Mỹ: 8h-14h30: Thôn Hưng 
Lạc, thôn Vĩnh Lợi - xã Mỹ Thành. TX Hoài Nhơn: 8h45-11h30: TBA Kim 
Giao Thiện. 7h15-8h15: TBA Tân Thành 5.

THỨ TƯ, NGÀY 1.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Bùi Đức Sơn. 
15h45-17h30: TBA Đại Thành 1. 5h30-17h: Các TBA Mía đường Phước An, 
Đá Hoa Cương, Giếng 1, 3, 9, B2KT, B3KT, B4KT, Xử lý nước và bơm Công ty Bia. 
H. Tuy Phước: 8h-11h: TBA Thắng Lợi 4. 14h-15h15: TBA Gỗ Bông Hồng.  
TX An Nhơn: 7h40-9h: TBA Bò sữa Bình Định 2. 9h30-11h30: TBA Trang 
trại Bình Định Xanh. 13h40-15h: TBA Thiện Hoàng. 15h20-16h50: TBA 
Tiến Phước. 7h30-11h30: XN 28/7, Khu vực Phú Sơn - phường Nhơn Hòa. 
H. Phù Mỹ: 7h45-10h15: TBA Thuận An 2. 7h15-11h15: TBA Cầu Đu 2.  
TX Hoài Nhơn: 8h15-10h15: TBA Cự Tài 4.

THỨ NĂM, NGÀY 2.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Cổng 
Vàng. TX An Nhơn: 7h30-11h10: TBA Bầu Gốc. H. Phù Cát: 9h45-12h15: 
TBA Kho bạc Phù Cát. H. Phù Mỹ: 7h15-9h30: TBA Mỹ Lộc. 13h45-16h15: 
TBA Mỹ Lộc 2. 7h-17h: Các TBA Chánh Thuận 1, Chánh Thuận 2. H. Tây 
Sơn: 7h-9h: TBA Bờ Đổ 2. 9h30-11h30: TBA Hữu Giang. 13h30-15h30: 
TBA Quang Trung 3.

THỨ SÁU, NGÀY 3.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Hoàng 
Gia. TX An Nhơn: 14h-15h50: TBA May An Nhơn 2. H. Tây Sơn: 9h15-
11h45: Các TBA Thành Ngân 3, Thành Ngân 4.

THỨ BẢY, NGÀY 4.3.2023: H. Phù Mỹ: 7h15-9h: Lộ Đông hướng Nam 
TBA Phù Mỹ 2. TX Hoài Nhơn: 7h15-11h45: Thôn Xuân Khánh - xã Hoài Mỹ.

CHỦ NHẬT, NGÀY 5.3.2023: TX An Nhơn: 7h40-9h10: TBA K7. 7h30-
10h20: TBA Trung Đoàn. H. Phù Cát: 7h-17h: Các TBA TĐC Nhơn Thành, 
Chánh Liêm, Gỗ Phù Cát 1, 2; Xử lý chất thải nguy hại Hậu Sanh, Mỏ đá Cát 
Nhơn 2, Nhà máy Xỉ Titan Cát Nhơn.

THỨ HAI, NGÀY 6.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Chẩn 
đoán Hình ảnh.  

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng 
điện trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù 
hợp. Đối với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì 
Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. 
Trung tâm CSKH: 19001909. Ngoài ra Quý khách hàng có thể xem thông báo 
kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện tại địa chỉ https://pcbinhdinh.cpc.vn.

NGÀY VÀ ĐÊM 1.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa và mưa rào nhẹ rải 
rác. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4.

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 nhẹ. Gió 

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

Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. 
Biển động. Sóng cao 2 - 4 m.

   (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ VẬN HÀNH CHUNG CƯ HOÀNG VĂN THỤ PHẦN MỞ RỘNG

Ban quản trị Chung cư Hoàng Văn Thụ phần mở rộng, phường 
Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tiếp nhận hồ 
sơ đăng ký vận hành Chung cư Hoàng Văn Thụ phần mở rộng. Các tổ 
chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký gồm các thủ tục như sau:

1. Hồ sơ năng lực: 1 bộ (để xét).
2. Đơn giá vận hành: Bỏ giá khi họp hội nghị nhà chung cư.
3. Thời gian nộp hồ sơ: 10 ngày kể từ ngày đăng báo, từ ngày 1.3 

đến 10.3.2023.
4. Hình thức: Liên hệ trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ Ban quản 

trị Chung cư Hoàng Văn Thụ phần mở rộng, tổ 50, khu vực 6,  
phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

5. Số điện thoại: 0973734289 (Ms. Nhung). 
6. Email: cc.hvtpmr@gmail.com
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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

THÔNG BÁO
Lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

cho bà Nguyễn Thị Đức
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX An Nhơn lập thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 643 (tách từ thửa 59), 
tờ bản đồ số 09, diện tích 153,3 m2 cho bà Nguyễn Thị Đức, địa chỉ thửa 
đất: Khu vực Vĩnh Phú, phường Nhơn Thành, TX An Nhơn. 

Nguồn gốc sử dụng đất: Bà Nguyễn Thị Đức nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất từ ông Nguyễn Hữu Chí và bà Nguyễn Thị Hoa bằng  
giấy viết tay ngày 25.2.2004 (ông Nguyễn Hữu Chí được UBND huyện An 
Nhơn cấp Giấy chứng nhận số: 02495/QSDĐ/I1 ngày 4.12.2003).

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX An Nhơn thông báo đến 
ông Nguyễn Hữu Chí và bà Nguyễn Thị Hoa và các cá nhân nếu có tranh 
chấp, khiếu nại gì có liên quan đến quyền sử dụng đất nói trên liên hệ với 
Chi nhánh hoặc UBND phường Nhơn Thành để được làm rõ. Sau thời hạn 
30 ngày, kể từ ngày niêm yết và không có đơn đề nghị giải quyết tranh 
chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ sơ trình cơ quan có 
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Thị Đức theo quy định.

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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất thửa đất số: 238; Tờ bản đồ số: 10; Địa chỉ: Thôn Tân 

Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; Diện tích: 837,9 m2; Hình 
thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở 200 m2, đất trồng 
cây hằng năm khác 637,9 m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài, đất trồng cây 
hằng năm khác đến hết tháng 9.2063. 

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở có diện tích xây dựng 12,6 m2; 2 cây 
Dương; 8 cây Bạch đàn; 45 cây Keo lá tràm.

- Phần diện tích đất 129,6 m2 và ngôi nhà diện tích 32,8 m2 nằm trong chỉ 
giới xây dựng đường ĐT 639 (diện tích này bị giới hạn quyền sử dụng theo 
quy định pháp luật), người mua được tài sản đấu giá được quyền sử dụng 
theo hiện trạng sử dụng đất, khi Nhà nước mở rộng đường sẽ thực hiện thu 
hồi theo quy định.

Giá khởi điểm của tài sản: 2.435.447.365 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 480.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước 
giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 14.3.2023 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày 
làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, tài khoản tại các ngân hàng của Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
15 giờ 30 phút ngày 17.3.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

  
 

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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích đo đạc thực tế là 22,3 m2 (diện tích 

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

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

Giá khởi điểm của tài sản: 551.981.265 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
110.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
15.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả 

giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 20.3.2023 tại Trụ sở Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày làm 
việc trước ngày mở cuộc đấu giá, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 16 giờ 
ngày 23.3.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.          

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

  
 

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ
Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2023 - Cảng hàng không Phù Cát

Cảng hàng không Phù Cát - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không 
Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Thuê dịch vụ bảo 
vệ năm 2023 - Cảng hàng không Phù Cát, gồm các nội dung sau:   

1. Thông tin hạng mục: 
- Tên hạng mục: Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2023.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 - Cảng hàng 

không Phù Cát.
- Chủ đầu tư: Cảng hàng không Phù Cát.
- Hình thức lựa chọn: Chào giá rộng rãi.
2. Thời gian, địa điểm phát hành và nộp hồ sơ yêu cầu chào giá:
- Thời gian phát hành: Yêu cầu chào giá được phát hành từ  

ngày 6.3.2023 đến ngày 10.3.2023 (Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, 
buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ).

- Địa điểm phát hành hồ sơ chào giá: Văn phòng Cảng hàng không  
Phù Cát - Xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

3. Thông tin liên hệ:
VĂN PHÒNG CẢNG HÀNG KHÔNG PHÙ CÁT 

CHI NHÁNH CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Điện thoại người liên hệ: 0963.496.469 - Lê Chung Kiên
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Xung đột Nga - Ukraine bộc lộ 
tình trạng phân mảnh của trật tự toàn cầu

Binh sĩ Ukraine trong cuộc giao tranh với Nga ở Bakhmut.                       Ảnh: Reuters

Một cuộc khảo sát mới cho thấy, 
mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine 
đã khiến đoàn kết phương Tây hơn, 
nhưng cũng bộc lộ sự phân mảnh của 
trật tự toàn cầu.

Cuộc thăm dò trên do Hội đồng 
Quan hệ đối ngoại châu Âu (ECFR) 
tiến hành và đã khảo sát ý kiến   ở nhiều 
quốc gia như Pháp, Đức, Ba Lan, Anh 
và Mỹ, cũng như Trung Quốc, Nga, Ấn 
Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc thăm dò được thực hiện vào 
tháng 1.2023, cho thấy sự khác biệt rõ 
rệt về địa lý trong thái độ đối với cuộc 
xung đột. Các tác giả của nghiên cứu 
cho rằng sự kiện này có khả năng trở 
thành bước ngoặt đánh dấu sự xuất 
hiện của một trật tự thế giới “hậu 
phương Tây”.

Cuộc khảo sát của ECFR cho thấy 
quan điểm của phương Tây về Nga 
cũng đã cứng rắn hơn trong năm qua. 

Phần lớn người được khảo sát ở 
Anh (77%), Mỹ (71%) và 9 quốc gia 
thành viên EU (65%) coi Nga là đối 
thủ. Chỉ 14% ở Mỹ, 15% ở 9 quốc gia 
ở EU và 8% ở Anh coi Nga là đồng 
minh, chia sẻ lợi ích hoặc là một “đối 
tác cần thiết”.

Trung bình 55% số người được hỏi 

ở 9 quốc gia thành viên EU ủng hộ tiếp 
tục các biện pháp trừng phạt Moskva 
ngay cả khi phải trả giá bằng những 
khó khăn kinh tế.

Trong khi đó, các nước như Trung 
Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng 
định Nga là đối tác và đồng minh, mặc 
dù chính thức công nhận sự toàn vẹn 

lãnh thổ của Ukraine.
Các tác giả của nghiên cứu kết luận 

thay vì mong đợi họ ủng hộ “những nỗ 
lực của phương Tây nhằm bảo vệ trật 
tự thế giới đang suy yếu dần sau Chiến 
tranh Lạnh, phương Tây cần sẵn sàng 
hợp tác với họ trong việc xây dựng một 
trật tự quốc tế mới”…       (Theo TTXVN)

Chính phủ Nga nêu 
điều kiện tham gia 
trở lại New START

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 của Nga 
tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở 
Moskva.                                    Ảnh: AFP/TTXVN

Nga chưa thể nối lại việc tham gia 
Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến 
lược mới (New START) chừng nào 
phương Tây chưa quan tâm đến những 
mối quan ngại về an ninh của Moskva.

Tuyên bố trên được người phát ngôn 
Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đưa 
ra khi trả lời phỏng vấn của báo Izvestia.

Theo ông Peskov, sau khi Nga quyết 
định tạm ngừng tham gia New START, 
phương Tây vẫn không quan tâm đến 
các mối quan ngại của nước này. Theo 
ông, các nước phương Tây cần thay đổi 
cách tiếp cận đối với mối quan ngại an 
ninh của Nga để Moskva có thể tham 
gia trở lại New START.

Ông cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc 
Đại Tây Dương (NATO) trên thực tế đã 
trở thành một bên tham gia vào cuộc 
xung đột ở Ukraine khi liên minh quân 
sự này đang cung cấp vũ khí cho Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng 
cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã 
và vẫn sẵn sàng đối thoại, nhất là đàm 
phán hòa bình.                (Theo Vietnam+)

WB ước tính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại hơn 34 tỷ USD sau động đất 

Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Adiyaman (Thổ 
Nhĩ Kỳ), ngày 23.2.2023.         Ảnh: THX/TTXVN

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 
27.2 ước tính trận động đất có độ 
lớn 7,8 và các đợt dư chấn xảy ra tại 
khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ hồi 
đầu tháng 2 đã gây ra thiệt hại hơn  
34 tỷ USD, tương đương với 4% tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) của nước 
này năm 2021.

Ước tính của WB trên chưa bao 
gồm các chi phí tái thiết sau động 
đất - dự đoán có thể nhiều gấp đôi.

Bên cạnh đó, WB cho biết số tiền 

trên cũng chưa tính đến những thiệt 
hại do trận động đất này gây ra tại 
miền Bắc Syria. Tuy nhiên, đây chưa 
phải là con số cuối cùng vì vẫn có 
cảnh báo về các dư chấn có thể gây 
thêm thiệt hại.

Theo ước tính của WB, 1,25 triệu 
người Thổ Nhĩ Kỳ trở thành người vô 
gia cư do nhiều tòa nhà bị hư hại, trong 
đó 53% là nhà ở, còn lại là thiệt hại ở các 
cơ sở hạ tầng khác như cầu, đường…

(Theo Báo Tin Tức)

Philippines muốn tuần tra chung với Australia, Nhật ở Biển Đông

Tàu chiến Nhật Bản, Australia diễn tập chung ở vùng 
biển phía Đông Philippines năm 2021.    Ảnh: US Navy

Quan chức Philippines thông báo 
nước này đang thảo luận phương án 
mời Australia và Nhật Bản tham gia 
hoạt động tuần tra chung với Mỹ trên 
Biển Đông.

“Các cuộc họp đã được ấn định 
và có khả năng Australia, Nhật Bản 
sẽ tham gia. Họ muốn góp mặt vào 
các cuộc tuần tra chung để bảo đảm 
quyền tự do đi lại. Ý tưởng vẫn đang 

được thảo luận”, Đại sứ Philippines 
tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cho 
biết hôm 27.2.

Nếu kế hoạch trở thành hiện 
thực, đây sẽ là lần đầu Philippines 
tổ chức tuần tra đa phương trên 
Biển Đông.

Giới  chức Mỹ, Nhật Bản và 
Australia chưa bình luận về thông tin.

(Theo VnExpress.net)

Nga tấn công trung tâm tình báo của Ukraine gần thủ đô Kiev

Ô tô bốc cháy sau một cuộc tấn công của quân 
đội Nga ở thủ đô Kiev.                                 Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.2 cho 
biết, Nga đã tiến hành cuộc tấn công 
bằng tên lửa nhằm vào một trung tâm 
tình báo điện tử của Ukraine ở khu 
định cư Brovary, gần thủ đô Kiev.

Bộ này cho biết  thêm, tên lửa 
của Nga cũng nhắm trúng trung 
tâm hoạt động đặc biệt của phương 
Tây,  nằm gần TP Khmelnitsky ở 
phía Tây Ukraine.  Ngoài  ra,  các 

LLVT Nga tiếp tục tấn công theo 
hướng Donetsk,  vô hiệu hóa hơn 
250 binh sĩ Ukraine, cũng như hơn 
10 thiết bị quân sự, trong đó có 2 
xe tăng. Quân đội Nga cũng tuyên 
bố phá hủy một kho đạn dược gần 
TP Bakhmut và một hệ thống radar 
chống pháo AN/TPQ-37 của Ukraine 
do Mỹ sản xuất.

(Theo VOV.VN)

 Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 
28.2 công bố thành lập Ủy ban hoạch 
định tương lai thống nhất, với mục tiêu 
đề ra một tầm nhìn dài hạn mới hướng 
tới thống nhất hai miền Triều Tiên.
 Ngày 27.2, Liên minh châu Âu 

(EU) thông báo gia hạn thêm một năm 
lệnh trừng phạt đối với Belarus.
 Ngày 28.2, Nhật Bản đã quyết 

định bổ sung thêm 143 cá nhân và tổ 
chức có quan hệ với Nga vào danh sách 
trừng phạt.
 Chính quyền Khu hành chính đặc 

biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông 
báo từ ngày 1.3 sẽ dỡ bỏ quy định đeo 
khẩu trang bắt buộc ở ngoài trời cũng 
như trong không gian kín và trên các 
phương tiện công cộng.
 Chính quyền Tổng thống Joe 

Biden đang cho các cơ quan liên bang 
Mỹ 30 ngày để đảm bảo không còn ứng 
dụng TikTok trên toàn bộ các thiết bị liên 
bang, trong khi Canada ngày 27.2 cũng 
đã quyết định cấm ứng dụng TikTok trên 
các thiết bị di động của chính phủ do lo 
ngại về an ninh.
 Người phát ngôn lực lượng 

Taliban đang cầm quyền tại 
Afghanistan cho biết trong cuộc tập 
kích đêm 26.2, lực lượng này đã tiêu 
diệt Qari Fateh, chỉ huy hàng đầu của 
tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng 
(IS) phụ trách tình báo và chiến dịch tại 
khu vực.   

(Theo TTXVN)
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