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Không chỉ chắc tay súng, “lính quân hàm xanh” còn tích cực đồng hành cùng địa 
phương, gắn bó keo sơn với nhân dân để huy động sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ 
quyền an ninh biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ÐỘI BIÊN PHÒNG (3.3.1959 - 3.3.2023) 
VÀ 34 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3.3.1989 - 3.3.2023)

l Cát Hanh về đích 
xã nông thôn mới nâng cao

TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC: LẤY LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA DÂN 
LÀ MỤC TIÊU CÁC QUYẾT SÁCH u9

Bảo vệ vững chắc chủ quyền 
an ninh biên giới

Người đứng đầu là “chìa khóa” 

l Phát triển văn hóa ngang tầm 
chính trị, kinh tế, xã hội. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u6

l
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo 
giải ngân vốn đầu tư . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u7

Người dân thực hiện hồ sơ TTHC tại  
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
vào sáng 2.3. Ảnh: HOÀI THU

giải quyết điểm nghẽn, bất cập 
cải cách hành chính

. . . . . . . . . . . . . . . . .u5
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Bình Định

Nâng cao hiệu quả 
cải cách nhìn từ thực tiễn 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các 
sở, ngành, đơn vị, địa phương 
đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 
trong thực hiện công tác cải cách 
hành chính (CCHC) thời gian 
qua, giải pháp thời gian tới. 

Thời gian qua, Văn phòng 
UBND tỉnh tích cực đổi mới, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC) theo hướng đẩy mạnh 
chuyển đổi số để phục vụ 
tốt hơn người dân, DN. Theo 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh 
Lê Ngọc An, đơn vị sẽ tiếp tục 
nỗ lực nhiều hơn nữa, tập trung 
nghiên cứu và tham mưu, đề 
xuất có trọng tâm, trọng điểm, 
đồng bộ nhiều giải pháp.  

“Cần phải tập trung rà 
soát, đánh giá, cắt giảm tối đa 
thành phần hồ sơ TTHC gắn 
với tái cấu trúc, tối ưu hóa các 
quy trình giải quyết, nhất là cơ 
chế thực hiện liên thông nhóm 
TTHC. Trước mắt, Văn phòng 
UBND tỉnh sẽ phối hợp chặt 
chẽ với Sở KH&ĐT cùng các 
cơ quan có liên quan xây dựng, 
tham mưu UBND tỉnh ban hành 
một quy chế thống nhất để phối 
hợp giải quyết tất cả TTHC liên 
quan đến công tác thực hiện dự 
án đầu tư trên địa bàn tỉnh”, ông 
An cho biết.

Năm 2022, TX Hoài Nhơn có 
chỉ số CCHC đứng đầu trong 
số 11 huyện, thị xã, thành phố. 
Theo Phó Chủ tịch UBND TX 
Hoài Nhơn Trần Hữu Thảo, 
quá trình phát huy lợi thế, năng 
lực cạnh tranh của địa phương 
luôn gắn với thực hiện hiệu quả 
công tác CCHC. Trong đó, có sự 
chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt, 
kiên trì và quyết tâm của cả hệ 
thống chính trị từ thị xã đến cơ 
sở, nhất là vai trò, trách nhiệm 
của người đứng đầu cơ quan, 

Người đứng đầu là “chìa khóa” giải quyết 
điểm nghẽn, bất cập cải cách hành chính

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại Hội nghị Công bố 
các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính 
năm 2023, do UBND tỉnh tổ chức ngày 2.3. 

Căn cứ vào các 
chỉ  số CCHC được 
công bố tại Hội nghị 
và t ình hình thực 
tế,  các ngành, địa 
phương phân tích, 
đánh giá sâu, từ đó 
đề ra nhiệm vụ trọng 
tâm, giải pháp đột 
phá, có chương trình 
hành động khắc phục 
những hạn chế, tồn 
tại. Đặc biệt, mọi khó 
khăn, vướng mắc của 
DN, người dân phải được xem xét, giải quyết kịp 
thời; bởi đây là khâu còn rất yếu”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh LÂM HẢI GIANG

“

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 4 và 5 từ phải sang) trao 
bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác cải cách hành 
chính giai đoạn 2021 - 2022.                                                                                                                                                                                         Ảnh: H.THU

Thứ 
hạng

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh
(Chỉ số %)

UBND cấp huyện
(Chỉ số %)

1 Sở Nội vụ (95,07) Hoài Nhơn (88,41)
2 Sở Tư pháp (94,54) Hoài Ân (85,27)
3 Văn phòng UBND tỉnh (93) An Lão (85,1)
4 Sở TT&TT (92,75) Vĩnh Thạnh (84,28)
5 Sở  GD&ĐT (91,53) Vân Canh (82,5)
6 Sở Công Thương (91,32) Quy Nhơn (81,94)
7 Sở Xây dựng (91,27) An Nhơn (80,53)
8 Sở Tài chính (91,26) Tây Sơn (78,93)

9 Sở Ngoại vụ (90,75) Phù Cát (78,92)
10 Sở GTVT (90,32) Tuy Phước (76,03)
11 Sở KH&CN (89,19) Phù Mỹ (76,02)
12 Sở KH&ĐT (88,36)

13 Sở VH&TT (88,04)
14 Sở Du lịch (87,95)
15 Sở LĐ-TB&XH (87,88)
16 Sở TN&MT (86,66)
17 Ban Quản lý KKT tỉnh (86,58)
18 Thanh tra tỉnh (84,73)
19 Sở NN&PTNT (84,17)
20 Sở Y tế (84,16)
21 Ban Dân tộc tỉnh (82,73)

Bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022:

đơn vị, địa phương.  
Một trong những cách làm 

nổi bật là UBND TX Hoài Nhơn 
bảo đảm cam kết với nhà đầu 
tư khi thực hiện các dự án tại 
địa phương với phương châm 
“3 nhanh, 4 đồng hành”. 

Cụ thể là giải phóng mặt 
bằng sạch nhanh nhất; hỗ trợ 
giải quyết TTHC về đầu tư 
nhanh nhất; giải quyết khó khăn 
vướng mắc trước, trong và sau 
đầu tư theo thẩm quyền nhanh 
nhất. Đồng thời, đồng hành 
cùng nhà đầu tư trong nghiên 
cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm 
đầu tư phù hợp quy hoạch và 
đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư; 
trong giải quyết các TTHC để 

triển khai dự án; trong hoạt 
động xây dựng công trình đúng 
quy định pháp luật; trong giải 
quyết kịp thời khó khăn, vướng 
mắc suốt quá trình đầu tư, hoạt 
động dự án hiệu quả. 

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở 
TT&TT Trần Kim Kha cho rằng, 
để công nghệ thông tin, chuyển 
đổi số thực sự gắn kết và thúc 
đẩy mạnh mẽ CCHC, chúng ta 
còn rất nhiều việc phải làm. Sở 
TT&TT đề xuất một số giải pháp 
cụ thể, như đề nghị cần nghiên 
cứu triển khai thí điểm việc chỉ 
tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC 
bằng hình thức trực tuyến để 
từng bước làm thay đổi thói 
quen của người dân, DN về nộp 

hồ sơ trên môi trường mạng. 
“Riêng nhiệm vụ này, Sở 

TT&TT tiên phong đăng ký 
thực hiện đối với các TTHC do 
Sở TT&TT chịu trách nhiệm giải 
quyết. Đồng thời, để thu hút 
người dân, DN sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến, Sở TT&TT đề 
xuất các sở, ngành, địa phương 
nghiên cứu tạo điều kiện thuận 
lợi hơn cho người dân, DN bằng 
cách ưu tiên rút ngắn thời gian 
giải quyết các hồ sơ nộp trực 
tuyến”, ông Kha đề đạt. 

Ông Kha cũng nhấn mạnh, 
năm 2023 được Ủy ban Quốc gia 
về chuyển đổi số chọn là “Năm 
dữ liệu số”. Các sở, ngành, 
UBND cấp huyện cần chủ động 
hình thành và cập nhật các cơ 
sở dữ liệu chuyên ngành thuộc 
lĩnh vực mình quản lý, góp phần 
xây dựng và đưa vào hoạt động 
Kho dữ liệu dùng chung tỉnh 
Bình Định.

Cải cách thực chất, 
trọng tâm, trọng điểm

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở 
Nội vụ Lê Minh Tuấn báo cáo 
về nhiệm vụ trọng tâm công 
tác CCHC của tỉnh năm 2023. 
Sở Nội vụ đề nghị UBND cấp 
huyện chỉ đạo, hướng dẫn, tổ 
chức triển khai kế hoạch CCHC 
năm 2023 của UBND cấp xã thực 
chất, phù hợp với tình hình thực 
tế; khắc phục tính hình thức của 
công tác kiểm tra, đánh giá chỉ 
số CCHC tại địa phương mình. 

Đồng thời, tăng cường kiểm 
tra, thanh tra việc chấp hành kỷ 
luật, kỷ cương hành chính; xử 
lý nghiêm minh đối với những 
cán bộ, công chức, viên chức vi 
phạm kỷ luật kỷ cương hành 
chính, tiêu cực và gây phiền hà 
cho nhân dân.

Sở Nội vụ đề nghị tăng 
cường trách nhiệm của các cơ 
quan chính quyền trong cải cách 
TTHC; khắc phục những hạn 
chế trong thực hiện quy trình 
nội bộ, quy trình liên thông giữa 
các cơ quan nhà nước trong giải 
quyết TTHC trên từng lĩnh vực. 
Đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, 

rút ngắn thời gian, quy trình, 
giấy tờ giải quyết TTHC thuộc 
phạm vi quản lý. 

Bên cạnh đó, thực hiện có 
hiệu quả Đề án “Thực hiện cơ 
chế giao DN đảm nhận nhiệm 
vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
TTHC trên địa bàn tỉnh” gắn 
với công tác số hóa hồ sơ trong 
tiếp nhận, giải quyết TTHC. 
Tổ chức thực hiện Kết luận số 
48-KL/TW ngày 30.1.2023 của 
Bộ Chính trị và Nghị quyết của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn 
vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
giai đoạn 2023 - 2030. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang chỉ rõ những 
mặt còn hạn chế; lưu ý những 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
cần thực hiện. Trong đó, nhấn 
mạnh vai trò người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị, địa phương chính 
là “chìa khóa” để giải quyết tất 
cả các điểm nghẽn, bất cập, 
hạn chế tồn tại trong công tác 
CCHC. Công tác chỉ đạo điều 
hành cần phải đi vào trọng tâm, 
trọng điểm, “nói là phải làm”.

Theo ông Lâm Hải Giang, 
2023 là năm bản lề trong thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX. Để đạt được các 
mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, CCHC 
có vai trò rất quan trọng, trong 
đó thực hiện cải cách TTHC vẫn 
là nhiệm vụ trọng tâm và đột 
phá, cần nâng cao hiệu quả để 
tạo tác động tích cực đến phát 
triển KT-XH. Nhiệm vụ trọng 
tâm khác là đổi mới cơ chế tự 
chủ tài chính của các đơn vị sự 
nghiệp công lập.

Về chuyển đổi số, căn cứ vào 
kế hoạch Chuyển đổi số năm 
2023 và định hướng đến năm 
2025 của tỉnh vừa mới ban hành, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
các ngành, địa phương thực hiện 
theo hướng làm đến đâu chắc đến 
đó, hiệu quả đến đó, tạo động 
lực cho sự lan tỏa chuyển đổi số 
trong các cơ quan hành chính, 
DN, toàn xã hội.           HOÀI THU
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Bình Định

Xây địa bàn biên phòng 
vững mạnh

Sau thời gian dài chịu ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, những 
ngày qua, Ngày hội “Biên phòng 
toàn dân” đã được tổ chức rộng 
rãi, quy mô tại các địa phương 
trong tỉnh. Trong khuôn khổ của 
Ngày hội, ngoài tuyên truyền về 
chủ quyền an ninh biên giới, 
các địa phương, đơn vị còn tổ 
chức giao lưu văn hóa văn nghệ, 
TDTT. Cùng với đó, BĐBP tỉnh 
và các ngành, đoàn thể, cấp ủy, 
chính quyền địa phương cũng 
quan tâm dành những phần quà 
ý nghĩa, thiết thực tặng cho các 
gia đình chính sách, hộ nghèo tại 
các khu vực tổ chức Ngày hội. 

Đại tá Nguyễn Bá Bình, Phó 
Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 
cho biết: Việc tổ chức Ngày hội 
“Biên phòng toàn dân” tại các 
địa phương đã tạo không khí 
vui tươi, nâng cao ý thức và vun 
đắp tình đoàn kết quân dân, phát 
huy sức mạnh tổng hợp cùng 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền, xây dựng địa bàn biên 
giới biển vững mạnh.

Tam Quan Bắc (TX Hoài 
Nhơn) là phường ven biển, có 
hơn 80% người dân sinh sống 
bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng 
thủy sản và dịch vụ hậu cần 
nghề biển. Đặc biệt, phường 
có đội tàu cá hùng hậu với 

KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ÐỘI BIÊN PHÒNG (3.3.1959 - 3.3.2023) 
VÀ 34 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3.3.1989 - 3.3.2023)

Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
Không chỉ chắc tay súng, “lính 
quân hàm xanh” còn tích cực 
đồng hành cùng địa phương, 
gắn bó keo sơn với nhân dân để 
huy động sức mạnh tổng hợp 
bảo vệ chủ quyền an ninh biên 
giới, xây dựng thế trận biên 
phòng toàn dân vững mạnh.

Huyện Phù Cát tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.                                                                                                                            Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Giai đoạn 2013 - 2023, BĐBP tỉnh đã xây dựng 28 nhà “Đại 
đoàn kết”, 12 nhà tình nghĩa, 5 nhà đồng đội; nhận đỡ đầu 109 
học sinh nghèo, mồ côi trong chương trình “Nâng bước em tới 
trường”; tổng giá trị của các hoạt động hơn 12 tỷ đồng. Ngoài 
ra, BĐBP tỉnh còn phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc 
miễn phí cho 10.418 lượt người; giúp xóa đói, giảm nghèo 4.012 
hộ; giúp 13 xã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn 
mới. BĐBP tỉnh đang nhân rộng mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ 1 hộ 
nghèo ở khu vực biên giới biển”.

trên 1.180 tàu, tổng công suất  
481.500 CV. Theo ông Phạm Tiến 
Dũng, Chủ tịch UBND phường 
Tam Quan Bắc, từ đặc thù của địa 
phương, phường đã phối hợp chặt 
chẽ với Đồn Biên phòng (ĐBP) 
Tam Quan Nam duy trì thường 
xuyên công tác tuyên truyền, vận 
động nhân dân thực hiện tốt các 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của nhà nước 
về xây dựng khu vực biên giới. 
Phường cũng duy trì hiệu quả 292 
tổ đoàn kết trên biển với 1.030 tàu 
tham gia; 100% phương tiện đánh 
bắt xa bờ, thuyền trưởng trước 

khi xuất bến ký cam kết không vi 
phạm vùng biển nước ngoài. 

“Thấy được sự đồng hành 
của địa phương và lực lượng 
BĐBP, bà con ngư dân luôn vững 
tin vươn khơi, bám biển, tích cực 
cùng lực lượng chức năng tham 
gia bảo vệ chủ quyền biển đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc”, ông 
Dũng nói.

Phát huy vai trò nòng cốt, 
chuyên trách

Khu vực biên giới biển 
của tỉnh hiện có 33 xã, 
phường, thị trấn với khoảng  

118.600 hộ/461.400 nhân khẩu 
sinh sống. Đây là lực lượng quan 
trọng trong việc xây dựng thế trận 
biên phòng toàn dân gắn với thế 
trận an ninh nhân dân vững chắc.

Từ thực tiễn địa bàn, lực 
lượng BĐBP đã phát huy vai trò 
nòng cốt, chuyên trách trong dự 
báo, đánh giá tình hình, kịp thời 
tham mưu giúp cấp ủy Đảng, 
chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác bảo vệ chủ quyền, an 
ninh biên giới, xử lý có hiệu 
quả các vấn đề liên quan đến 
biên giới biển gắn với phát triển  
KT-XH. Nhất là phối hợp với cấp 
ủy, chính quyền các địa phương tổ 
chức, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 
số 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ “Về việc tổ chức phong 
trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới 
quốc gia trong tình hình mới” với 
các giải pháp cụ thể để huy động 
sự vào cuộc của nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP 
cũng tích cực tham gia củng cố, 
xây dựng hệ thống chính trị ở 

cơ sở vững mạnh. Theo đại tá 
Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh, giai đoạn  
2013 - 2023, có 65 chỉ huy ĐBP 
tham gia cấp ủy cấp xã, 182 đảng 
viên ĐBP tham gia sinh hoạt chi 
bộ thôn, khu phố. Tính riêng từ 
đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến 
nay, BĐBP tỉnh đã giới thiệu 4 
chỉ huy ĐBP tham gia cấp ủy cấp 
huyện, 37 chỉ huy ĐBP tham gia 
cấp ủy cấp xã; 62 đảng viên ĐBP 
tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, 
khu phố, 86 đảng viên ĐBP phụ 
trách 496 hộ/2.021 nhân khẩu. 

“Hoạt động này góp phần 
tăng cường mối quan hệ đoàn 
kết gắn bó chặt chẽ giữa các đơn 
vị BĐBP với cấp ủy, chính quyền 
và nhân dân địa phương. Các 
đồng chí được tăng cường cho cơ 
sở luôn có tinh thần trách nhiệm 
cao, phát huy tốt vai trò tham 
mưu giúp cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương trong thực 
hiện tốt các nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm”, đại tá Sơn nhận xét.

Thực tiễn cho thấy, việc xây 
dựng thế trận lòng dân ở khu 
vực biên giới biển giữ vai trò 
trọng tâm, là nền tảng phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết để xây 
dựng nền biên phòng toàn dân. 
Trên cơ sở đó, lực lượng BĐBP 
tỉnh xác định phương châm “đồn 
là nhà, biên giới là quê hương”, 
kiên trì thực hiện “3 bám” (bám 
đơn vị, bám địa bàn, bám chủ 
trương, chính sách), “4 cùng” 
(cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng 
nói tiếng địa phương) để bảo vệ 
vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an 
ninh biên giới. Bên cạnh đó, cán 
bộ, chiến sĩ BĐBP còn thực hiện 
nhiều phần việc ý nghĩa hỗ trợ 
các địa phương khu vực biên giới 
biển thực hiện chính sách đền ơn 
đáp nghĩa, an sinh xã hội, khuyến 
học, khuyến tài.         HỒNG PHÚC

l Ngày 1.3, Đoàn Thanh 
niên và Hội LHTN xã Mỹ Thọ 
(huyện Phù Mỹ) tổ chức ra 
quân thực hiện công trình 
thanh niên đổ bê tông sân nhà 
văn hóa và sân bóng chuyền tại 
thôn Tân Phụng 1, thu hút 25 
ĐVTN tham gia. Công trình có 
tổng diện tích 500 m2, kinh phí 
20 triệu đồng, do Đoàn Thanh 
niên xã vận động xã hội hóa và 
trích từ kinh phí của xã Đoàn.  

VĂN TỐ
l Ngày 2.3, Hội LHPN 

huyện Phù Cát tổ chức hội thi 
ẩm thực với chủ đề “bánh ngon 
đãi khách” chào mừng kỷ niệm 
113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 
(8.3) và 1983 năm khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng. Tham gia hội thi 
có 76 hội viên phụ nữ đến từ 19 
cơ sở hội. Trong 90 phút, mỗi 
đội thi phải làm ít nhất 3 loại 
bánh đủ cho 6 người ăn. Kết 
quả, Ban tổ chức đã trao giải 
nhất cho đội thi Hội LHPN xã 
Cát Lâm.          TRƯỜNG GIANG

(BĐ) - Ngày 2.3, Đoàn công tác 
của tỉnh về thẩm định kết quả xây 
dựng nông thôn mới nâng cao tại 
xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ và xã 
Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân. 
Ông Hồ Đắc Chương - Phó Giám 
đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn 
phòng Điều phối xây dựng nông 
thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn.

Năm 2019, xã Mỹ Châu được 
UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới và đăng ký về 
đích nông thôn mới nâng cao 
năm 2022. Năm 2022, thu nhập 
bình quân đầu người của xã đạt 
52,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ 

lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 
qua từng năm… Qua kiểm tra 
thực tế, đối chiếu với báo cáo, 
các thành viên trong Đoàn công 
tác đã trao đổi về các tiêu chí 
còn chưa đảm bảo, các chỉ tiêu 
cần phải hoàn thiện; hướng dẫn 
UBND huyện Phù Mỹ và xã Mỹ 
Châu thực hiện hoàn thiện các 
tiêu chí chưa đảm bảo để đưa 
xã vào đợt đánh giá thứ 2, dự 
kiến vào tháng 6.2023.

Xã Ân Tường Tây (Hoài Ân) 
được UBND tỉnh công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2015. 
Năm 2022, thu nhập bình quân 

đầu người của xã đạt 54,4 triệu 
đồng. Xã đã xây dựng được các 
HTXNN chuyên ngành hoạt 
động liên kết sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm chủ lực chè Gò 
Loi, bưởi da xanh, tổ chức 
sản xuất và xây dựng được  
4 vườn kiểu mẫu phát triển sản 
phẩm chủ lực trên địa bàn; tỷ lệ 
người dân sử dụng nước sạch 
theo quy chuẩn từ hệ thống 
cấp nước tập trung trên 50%… 

“Các xã được công nhận 
phải đảm bảo hoàn thành các 
tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu 
chí quốc gia về nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao 
giai đoạn 2021 - 2025. Ở giai 
đoạn này, nếu các địa phương 
không duy trì được các tiêu chí 
thì cũng bị xem xét đưa ra khỏi 
danh sách công nhận. Và quan 
trọng, khi đã hoàn thành rồi, 
được công nhận rồi thì người 
dân phải được hưởng lợi và 
hài lòng với kết quả xây dựng 
nông thôn mới nâng cao. Đó 
mới là thước đo thành công của 
Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới”, trưởng đoàn 
Hồ Đắc Chương cho biết.              

THU DỊU

Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao 
tại xã Mỹ Châu và xã Ân Tường Tây

Ngày 2 .3 ,  tạ i  phường 
Hoài  Hương ,  H ộ i  L H T N 
Việ t  Nam TX Hoài  Nhơn 
tổ chức Lễ ra quân chương 
trình “Tháng Ba biên giới” 
năm 2023 ,  có  100  cán  bộ , 

chiến sĩ ,  hội  viên và thanh 
niên ngư dân tham gia.

Tại buổi lễ diễn ra nhiều 
hoạt động thiết thực và ý 
nghĩa: Tuyên truyền bảo vệ 
chủ quyền biển đảo; “Ngư 

dân xanh - biển xanh” tặng 
300 lá cờ Tổ quốc và 10 bao 
lưới đựng rác cho các thuyền, 
tàu cá hưởng ứng phong trào 
chống rác thải nhựa. Chương 
trình “Nâng bước em đến 

trường” tặng 2 suất quà, mỗi 
suất trị giá 500 nghìn đồng 
cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn; tổ chức ra 
quân làm sạch biển.          

QUANG HẢI

Hội LHTN Việt Nam TX Hoài Nhơn tổ chức chương trình Tháng Ba biên giới 

TIN VẮN
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Bình ĐịnhTHỜI SỰ

(BĐ) - Ngày 2.3, Hội VHNT 
Bình Định tổ chức gặp mặt văn 
nghệ sĩ tiêu biểu xuân Quý 
Mão 2023. Dự gặp mặt có đồng 
chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng B an Tuyên giáo Tỉnh 
ủy; đại diện lãnh đạo các sở, 
ban, ngành và đông đảo văn 
nghệ sĩ trong tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, nhà thơ 
Mai Văn Thìn, Chủ tịch Hội 
VHNT Bình Định thông tin tóm 
tắt kết quả hoạt động của hội 
năm 2022, kế hoạch, nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2023. 

Hội VHNT Bình Định có 358 
hội viên, trong đó có 109 hội 
viên sinh hoạt tại các hội chuyên 
ngành Trung ương. Năm 2022, 
Hội VHNT Bình Định đã tổ 
chức thành công Đại hội đại 
biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ  
2022 - 2027; phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều 
hoạt động VHNT ý nghĩa, đặc 
biệt phối hợp cùng Hội Cựu 
chiến binh tỉnh tổ chức thành 
công cuộc thi sáng tác VHNT 
về đề tài “Cựu chiến binh 
tỉnh Bình Định trong thời kỳ  
đổi mới”… 

Năm 2023, Hội VHNT Bình 
Định tiếp tục vận động hội viên 
tham gia sáng tác và quảng bá 
các tác phẩm, công trình VHNT 
về chủ đề học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 

(BĐ) - Chiều 2.3, Sở Công 
Thương Bình Định phối hợp 
với Sở Công Thương TP Hồ 
Chí Minh tổ chức Hội nghị 
kết nối các DN phân phối lớn 
của TP Hồ Chí Minh và DN 
cung ứng của tỉnh Bình Định. 
Dự hội nghị có lãnh đạo 2 sở 
Công Thương, các nhà phân 
phối lớn của TP Hồ Chí Minh 
và 26 DN, HTX hộ kinh doanh 
cung ứng các sản phẩm đặc 
trưng, sản phẩm OCOP của 
tỉnh Bình Định.

Tại hội nghị, các hệ thống 
phân phối lớn ở TP Hồ Chí 
Minh đã đưa bộ phận thu 
mua ở ngành hàng t iêu 
dùng nhanh (FMCG), ngành 
hàng thực phẩm tươi sống 
(Fresh Food) đến tìm hiểu 
kỹ các sản phẩm đặc trưng, 
khả năng cung ứng của các 
DN, chất lượng tiêu chuẩn 
sản phẩm…; thống nhất quy 
trình hỗ trợ các DN cung ứng 
ở Bình Định tiếp nhận, đưa 
hàng hóa vào các hệ thống 
phân phối từng nhóm sản 
phẩm như: Rượu, thực phẩm 
khô, hải sản tươi sống…

Các DN, HTX, cơ sở của 
tỉnh đã nêu một số khó khăn 
trong việc đáp ứng yêu cầu thủ 
tục, chiết khấu, công nợ tại hệ 

thống phân phối lớn…Các bộ 
phận thu mua ở các ngành 
hàng FMCG, Fresh Food đã 
trực tiếp gặp gỡ hướng dẫn cụ 
thể từng DN, HTX, cơ sở có nhu 
cầu đưa sản phẩm địa phương 
vào hệ thống. Sở Công Thương 
TP Hồ Chí Minh hướng dẫn 
Sở Công Thương Bình Định tổ 
chức các sự kiện quảng bá sản 
phẩm địa phương trong vòng 
7 ngày tại các hệ thống phân 
phối lớn như Liên hiệp HTX 
TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty 
Thương mại Sài Gòn, Tập đoàn 
Central Retail Vietnam, Công 
ty TNHH Aeon Việt Nam, 
Công ty CP Thương mại Bách 
Hoá Xanh, Công ty TNHH MM 
Mega Market Việt Nam… Sản 
phẩm nào có doanh số bán cao 
nhất sẽ ký kết hợp đồng với hệ 
thống phân phối. 

Các DN, HTX, cơ sở sớm 
thương thảo hợp đồng, biên 
bản ghi nhớ hợp tác với hệ 
thống phân phối sẽ được mời 
tham dự Hội nghị tổng kết 
Chương trình hợp tác phát 
triển KT-XH giữa TP Hồ Chí 
Minh  với các tỉnh vùng Duyên 
hải Nam Trung bộ, dự kiến 
diễn ra ngày 7 - 8.4.2023 tại TP 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

HẢI YẾN 

(BĐ) - Tin từ Liên hiệp các 
Hội KHKT Bình Định, trong số 
51 nữ trí thức tiêu biểu ngành 
Y đến từ 20 đơn vị trong cả 
nước, đang công tác trực tiếp 
trong các cơ sở y tế được tôn 
vinh danh hiệu nữ trí thức 
tiêu biểu ngành Y giai đoạn 
2019 - 2022, Bình Định có 3 nữ 
trí thức, gồm: TTND.BSCKII 
Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội KHKT 
Bình Định, Chi hội trưởng Chi 
hội Nữ trí thức Bình Định; 
TTND.ThS Phạm Thị Thanh 
Hương - Tổng G iám đốc Công 
ty CP Dược - Trang thiết bị Y 
tế Bình Định (BIDIPHAR), ủy 

(BĐ) - Ngày 28.2, UBND tỉnh 
có Công văn số 982/UBND-NC 
về việc thực hiện chuyển đổi vị 
trí công tác đối với cán bộ, công 
chức, viên chức theo ý kiến chỉ 
đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hồ 
Quốc Dũng - Trưởng Ban Chỉ 
đạo phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu thủ 
trưởng các sở, ban, ngành, đơn 
vị sự nghiệp thuộc tỉnh và chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố triển khai nghiêm 
túc, quyết liệt việc chuyển đổi 
vị trí công tác đối với cán bộ, 
công chức, viên chức theo yêu 
cầu sau đây:

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 
và triển khai thực hiện nghiêm 
việc chuyển đổi vị trí công tác 
ở những vị trí cần phải chuyển 
đổi công tác để phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực theo 
đúng quy định của Luật Phòng, 
chống tham nhũng, Nghị định 
số 59/2019/NĐ-CP, các quy 
định của pháp luật có liên quan, 
hướng dẫn của các bộ, ngành 
Trung ương và Kế hoạch số  
17/KH-UBND của UBND tỉnh. 
Nội dung kế hoạch phải xác 
định cụ thể danh mục các vị trí 
công tác định kỳ chuyển đổi; 
xác định rõ đối tượng, thời hạn, 
thời điểm chuyển đổi của từng 
vị trí trong cơ quan, đơn vị, 
địa phương. Các trường hợp 
đã đảm nhiệm đủ thời gian 
3 năm trở lên phải thực hiện 
chuyển đổi trong năm 2023 
(trừ các trường hợp chưa thực 

hiện, các trường hợp đặc biệt 
theo quy định tại Nghị định số 
59/2019/NĐ-CP). Kịp thời thay 
thế, chuyển đổi vị trí công tác 
đối với cán bộ, công chức, viên 
chức có dư luận gây phiền hà, 
sách nhiễu DN và nhân dân, 
kể cả cán bộ, công chức, viên 
chức thụ động, chậm trễ không 
chủ động giải quyết công việc 
thuộc chức trách, nhiệm vụ 
được giao. 

Hoàn thành việc xây dựng 
kế hoạch chuyển đổi vị trí công 
tác năm 2023 và báo cáo UBND 
tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 
10.3.2023, để tổng hợp, báo 
cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
định kỳ báo cáo kết quả thực 
hiện chuyển đổi vị trí công tác 
cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ 
tổng hợp): Báo cáo 6 tháng gửi 
trước ngày 10.6, báo cáo năm 
gửi trước ngày 10.12.

Sở Nội vụ tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát việc 
chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
hành chính gắn với việc thực 
hiện kế hoạch chuyển đổi 
vị trí công tác; kịp thời báo 
cáo UBND tỉnh xem xét trách 
nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
thực hiện không nghiêm việc 
chuyển đổi vị trí công tác 
hoặc để xảy ra vi phạm pháp 
luật về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực tại cơ quan, 
đơn vị, địa phương mình 
quản lý.                       HOÀI THU

Gặp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu 
xuân Quý Mão 2023

Hồ Chí Minh; tổ chức cuộc thi 
và triển lãm ảnh nghệ thuật 
“Bình Định những sắc màu”; 
tăng cường tọa đàm, giao lưu 
đưa tác phẩm VHNT vào nhà 
trường và công chúng…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, 
đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, 
Trưởng B an Tuyên giáo Tỉnh 
ủy, ghi nhận và biểu dương 
những đóng góp quan trọng 
của Hội VHNT Bình Định 
và các văn nghệ sĩ đạt được 
trong thời gian qua. Đồng chí 
bày tỏ vui mừng khi nhiều 
văn nghệ sĩ trong tỉnh đã đạt 
thành tích cao tại các liên 
hoan, hội thi, hội diễn, giải 
thưởng VHNT cấp quốc gia 
và quốc tế. Đồng thời, đề nghị 
thời gian tới, Hội VHNT Bình 

Định tiếp tục làm tốt công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng; 
thường xuyên tuyên truyền 
các nhiệm vụ chính trị, các 
sự kiện lớn của đất nước, của 
tỉnh đến hội viên để có tư 
liệu, cảm hứng cho sáng tạo, 
sáng tác. Các cấp ủy đảng, 
chính quyền nhận thức sâu 
sắc hơn nữa về vai trò, vị trí 
quan trọng của VHNT trong 
sự nghiệp đổi mới, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc; luôn cổ 
vũ, khuyến khích, đồng hành, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho hoạt động VHNT thông 
qua các cơ chế, chính sách 
để VHNT tỉnh nhà phát triển 
mạnh mẽ, cống hiến nhiều 
hơn nữa trong những năm tới.         

  TRỌNG LỢI

Nhà thơ Lệ Thu trao đổi, chia sẻ tâm tư tại buổi gặp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu 
xuân Quý Mão 2023.                                                                                                      Ảnh: TRỌNG LỢI

Bình Định có 3 nữ trí thức tiêu biểu ngành Y 
giai đoạn 2019 - 2022

Kết nối các nhà phân phối lớn 
TP Hồ Chí Minh và DN cung ứng 
tỉnh Bình Định

Thực hiện nghiêm túc việc 
chuyển đổi vị trí công tác 

viên Ban chấp hành Chi hội 
Nữ trí thức Bình Định; TTƯT. 
TS Nguyễn Thị Như Tú - Phó 
trưởng P hòng Nghiệp vụ Y 
(Sở Y tế), hội viên Chi hội Nữ 
trí thức Bình Định.

3 nữ trí thức của tỉnh được 
tôn vinh lần này do Chi hội 
Nữ trí thức Bình Định giới 
thiệu, là các nữ trí thức đã 
có thành tích cao trong công 
tác nghiên cứu khoa học, đạt 
các giải thưởng cấp tỉnh, cấp 
quốc gia, nhận bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ, của 
Chủ tịch nước; đặc biệt có 
nhiều đóng góp tích cực cho 
ngành Y của tỉnh giai đoạn 

2019 - 2022.
Được biết, sáng 2.3, tại TP 

Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với 
Hội Nữ trí thức Việt Nam và 
Công đoàn Y tế Việt Nam tổ 
chức lễ tôn vinh nữ trí thức 
tiêu biểu ngành Y giai đoạn 
2019 - 2022, nhân kỷ niệm 68 
năm Ngày Thầy thuốc Việt 
Nam (27.2) và 113 năm Ngày 
Quốc tế phụ nữ (8.3). Trong 
số 51 nữ trí thức được tuyên 
dương lần này có 1 giáo sư, 15 
phó giáo sư, 17 tiến sĩ, 9 thạc 
sĩ, 1 điều dưỡng. Hầu hết, các 
chị là những bác sĩ, dược sĩ, 
trong đó có 3 TTND, 10 TTƯT.                                  

A.N

TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình được tôn vinh tại buổi lễ.                                               Ảnh: Liên hiệp các Hội KHKT Bình Định cung cấp
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Bình Định

Xác định xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 
nhiệm vụ chính trị quan trọng, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, 
tập trung rà soát, đánh giá những tiêu chí đã đạt và chưa đạt 
theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, xây 
dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp. 

Ông Nguyễn Văn Thanh, 
Chủ tịch UBND xã Cát Hanh 
cho biết: Trong quá trình triển 
khai thực hiện, cùng với việc 
rà soát, đánh giá, lãnh đạo xã 
phân công trách nhiệm cụ thể 
cho từng ngành, từng thành 
viên ban chỉ đạo triển khai 
thực hiện. Trong đó, tập trung 
phát huy vai trò chủ thể của 
nhân dân tham gia xây dựng 
xã nông thôn mới nâng cao 
(NTMNC). Chúng tôi tập trung 
nguồn lực đầu tư cho các tiêu 
chí về hạ tầng giao thông, y tế, 
giáo dục; đặc biệt là tiêu chí về 
môi trường. Được cấp trên hỗ 
trợ tích cực, cả hệ thống chính 
trị cùng vào cuộc nên người 
dân hưởng ứng cao, kết quả 
chúng tôi đã hoàn thành tất cả 
tiêu chí.

Theo đó, xác định mục 
tiêu phát triển kinh tế là trọng 
tâm, Cát Hanh đã tập trung 
vận động nhân dân chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, mùa vụ; xây 
dựng các cánh đồng lớn; đưa 
tiến bộ kỹ thuật mới vào sản 
xuất. Các mô hình chăn nuôi 
bò sinh sản, vỗ béo bò, chăn 

nuôi gà, trồng dừa xiêm, sản 
xuất - bảo quản xoài cát Hòa 
Lộc theo tiêu chuẩn VietGAP… 
ngày càng phát triển và nhân 
rộng. Bên cạnh đó, các ngành 
nghề công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, thương mại, 
dịch vụ ngày càng phát triển; 
các ngành nghề xây dựng, vận 
tải đa dạng, đáp ứng nhu cầu 
của người dân. Trên địa bàn 
xã hiện có 4 cơ sở kinh doanh 
xăng dầu, 29 DN, 853 cơ sở sản 
xuất kinh doanh, tạo việc làm 
và thu nhập cho nhiều người 
dân. Đến nay, thu nhập bình 
quân đầu người của xã đạt 54,5 
triệu đồng/người/năm và tỷ lệ 
hộ nghèo giảm còn 1,34%.

Bà Nguyễn Thị Sự, người 
dân ở thôn Vĩnh Trường, cho 
biết: Từ ngày xây dựng xã 
NTMNC, bà con rất vui mừng 
vì đường nông thôn được xây 
dựng thông thoáng, sạch đẹp, 
ban đêm có điện đường thắp 
sáng…Việc đi lại, vận chuyển 
hàng hóa, sản xuất của chúng 
tôi thuận tiện hơn rất nhiều so 
với trước đây.

Xã Cát Hanh cũng tập 

Cát Hanh về đích  
xã nông thôn mới nâng cao

Vài năm qua, diện tích trồng thanh 
long ở Trung Quốc tăng gấp 10 lần, 
trong đó năm 2021 lần đầu đạt mức 
gần 67.000 ha, sản lượng ước đạt 1,6 
triệu tấn, vượt qua mức 1,4 triệu tấn của  
Việt Nam.  

Các chuyên gia Trung Quốc cho 
rằng, thành tích “số một thế giới” về 
sản lượng thanh long có được nhờ diện 
tích tăng mạnh, áp dụng KHKT công 
nghệ cao. Từ năm 2016 đến 2020, thanh 
long Trung Quốc hiện được trồng chủ 
yếu ở các tỉnh: Quảng Tây, Quảng Đông, 
Quý Châu, Vân Nam, Hải Nam. Trong 
đó hai tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông 
có diện tích trồng lớn nhất, khoảng 70% 
của toàn Trung Quốc.

Trong năm 2021, người dân Trung 
Quốc tiêu thụ khoảng 2 triệu tấn thanh 
long. Trung Quốc dự tính con số này sẽ 
còn tăng trong các năm tới. Cùng với 
thanh long, Trung Quốc còn đặt nhiều 
kỳ vọng vào một số loại trái cây khác 
giàu bản sắc Đông Nam Á như: Vải, 
nhãn, chuối, xoài.                  (Theo NNVN)

Phước Hưng chuyển đổi đất lúa  
sang trồng rau hiệu quả

Những năm qua, xã Phước Hưng, 
huyện Tuy Phước, thực hiện việc chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng đem lại thu nhập 
cao trên một đơn vị diện tích rất thành 
công; đặc biệt là chuyển đổi đất sản 
xuất lúa kém hiệu quả sang trồng rau  
thâm canh.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Chủ tịch 
UBND xã, cho biết: Xã có 35 hộ chuyên 
trồng rau bán quanh năm trên diện tích 
12 ha ruộng chân cao, sản xuất lúa kém 
hiệu quả. Các hộ trồng rau diếp cá, rau 
răm cung cấp cho thị trường trong và 
ngoài tỉnh. Mỗi héc ta rau diếp cá, rau 
răm bán được 300 - 480 triệu đồng, trong 
khi trồng lúa chỉ đạt khoảng 36 triệu 
đồng. Vì vậy, bà con tiếp tục mở rộng 
diện tích và đầu tư sản xuất theo hướng 
trồng rau an toàn, rau hữu cơ để gia tăng 
giá trị cây rau. 

Chị Nguyễn Thị Hạnh, 45 tuổi, ở 
thôn Quảng Nghiệp, chia sẻ: Lúc đầu, 
tôi chỉ trồng 6 - 7 sào, thấy lợi nhuận 
khá nên thuê thêm đất trồng rau. Đến 
nay, tôi có 1 ha rau răm, mỗi tháng thu 
hoạch 1 lần, giá rau dao động trong mức  
6.000 - 12.000 đồng/kg, bình quân cả 

Một góc xã Cát Hanh hôm nay.  Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Nhờ sản xuất kinh doanh phát triển, nhiều người dân xã Cát Hanh tìm được việc 
làm ổn định ngay tại quê nhà.                                                                       Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Trung Quốc vượt  
Việt Nam, đứng đầu 
thế giới về sản lượng 
thanh long

năm tôi thu khoảng 300 triệu đồng. 
Còn anh Lê Thanh Hùng, 48 tuổi, 

cũng ở thôn Quảng Nghiệp, trồng  
1 ha rau diếp cá cho biết: Rau diếp cá 
dễ trồng, dễ chăm, cứ 45 ngày tôi thu 
hoạch 1 lần; mỗi năm lãi khoảng 265 
triệu đồng. 

Theo ông Lê Văn Thu, Trưởng thôn 
Quảng Nghiệp, cả xã có 35 hộ chuyên 

trồng rau thì riêng 
Quảng Nghiệp có tới 
32 hộ; hộ trồng ít nhất 
3 sào, nhiều nhất 1 ha, 
ai trồng rau cũng đều 
có cuộc sống ổn định. 

Tuy nhiên, nghề 
trồng rau còn mang 
tính tự phát, diện tích 
manh mún, mạnh ai 
nấy trồng và tự tìm 
kiếm mối lái tiêu thụ 
nên nhiều khi bị tư 
thương ép giá. Người 
trồng rau đang đề nghị 
UBND xã quy hoạch 
diện tích trồng rau 
theo vùng, hỗ trợ để 

dân được tiếp nhận kỹ thuật trồng rau 
an toàn theo hướng VietGAP, xây dựng 
thương hiệu rau Phước Hưng, tiến tới 
thành lập HTX rau sạch, đăng ký cấp mã 
vùng trồng, cùng nhau khai thác khách 
hàng với “4 chung”: Chung kỹ thuật, 
chung giống rau trồng, chung giá bán, 
chung lợi nhuận.

XUÂN THỨC

Một hộ nông dân thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng thu hoạch  
rau răm.                                                                                                           Ảnh: XUÂN THỨC

trung nhiều nguồn lực để đầu 
tư xây dựng, nâng cấp nhiều 
công trình giao thông, thủy 
lợi và các công trình văn hóa, 
xã hội…, với tổng vốn đầu tư 
hơn 104,8 tỷ đồng; trong đó 
nhân dân đóng góp hơn 12,6 tỷ 
đồng. Xã đã đầu tư mở rộng, 
thảm nhựa hơn 2,8 km tuyến 
đường trục chính xã và xây 
dựng, nâng cấp nhiều tuyến 
đường trục thôn, liên thôn, 

đường ngõ, xóm cùng hệ thống 
thủy lợi trên địa bàn đáp ứng 
nhu cầu đi lại, sản xuất của 
nhân dân. Đồng thời trồng 
hoa, cây xanh trên 11 tuyến với 
tổng chiều dài hơn 4,5 km; lắp 
đặt hệ thống điện chiếu sáng 
trên 15 km đường giao thông 
nông thôn, xây dựng các tuyến 
đường tự quản… góp phần tạo 
cảnh quan môi trường sáng - 
xanh - sạch - đẹp. 

Đến nay, 100% đường 
trục xã đã được thảm nhựa, 
bê tông hóa đạt chuẩn đường 
cấp VI; 29 tuyến đường trục 
thôn, liên thôn được bê tông 
hóa và 100% đường ngõ xóm, 
đường trục chính nội đồng 
được cứng hóa bằng bê tông 
xi măng, 11/11 thôn đều có 
nhà văn hóa, khu sinh hoạt 
thể thao; 100% trẻ em trong 
độ tuổi được đến trường, xã 
đạt chuẩn xóa mù chữ mức 
độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục tiểu học - THCS mức độ 
3, tỷ lệ người dân tham gia 
BHYT đạt 98,3%, có 87,3% hộ 
dân trong xã đăng ký sử dụng 
dịch vụ thu gom rác thải... 

Ông Nguyễn Văn Thanh, 
Chủ tịch UBND xã Cát Hanh, 
phấn khởi chia sẻ: Cát Hanh 
là xã thứ 3 của huyện Phù Cát 
trở thành xã NTMNC. Kết quả 
này là cơ sở vững chắc để Cát 
Hanh tiếp tục bứt phá mạnh 
mẽ đạt chuẩn đô thị loại V vào 
năm 2025, tạo động lực thúc 
đẩy phát triển cho khu vực phía 
Bắc huyện Phù Cát.

TRƯỜNG GIANG
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

Chiều 1.3, tại TP Hà Nội, Hội đồng Lý 
luận, phê bình VHNT Trung ương tổ chức 
tọa đàm khoa học với chủ đề “Đề cương 
về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư 
duy lý luận của Đảng đối với văn học, 
nghệ thuật 80 năm qua”. Hơn 100 đại biểu 
là nhà quản lý, nhà khoa học, văn nghệ sĩ 
tiêu biểu tham dự tọa đàm; Ban tổ chức 
đã nhận được hơn 40 tham luận, ý kiến 
tham luận của nhà quản lý, nhà khoa học, 
văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Các tham luận tại tọa đàm phân tích 
làm rõ quan điểm cơ bản về văn hóa, văn 
nghệ và giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, 
lâu bền của Đề cương về văn hoá Việt 

Nam (1943); làm rõ quá trình kế thừa, vận 
dụng và phát triển những nội dung quan 
trọng của đề cương trong việc xây dựng 
và phát triển tư duy lý luận văn nghệ 
Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; đề xuất 
định hướng và những nội dung cần tiếp 
tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển để 
xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt 
Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị 
Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung 
ương sau tọa đàm kiến nghị cụ thể với 
Chính phủ để xây dựng chương trình 
tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam; 
mong muốn các nhà nghiên cứu, đại biểu, 

khoa học tiếp tục nghiên cứu và có những 
dự báo để văn hóa, văn nghệ tham gia 
đóng góp sự phát triển của đất nước, phù 
hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Phát biểu tổng kết tại tọa đàm, đồng 
chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung 
ương nêu rõ, những nội dung cốt lõi của 
đề cương đã trở thành nền tảng tư duy lý 
luận của Đảng về VHNT của Đảng trong 
suốt 80 năm qua. Những quan điểm của 
bản đề cương về vị trí, vai trò của VHNT 
trong văn hóa, về mối quan hệ giữa văn 
hóa, văn nghệ với chính trị và kinh tế, về 
vai trò lãnh đạo Đảng đối với lĩnh vực 

VHNT và đặc biệt là 3 nguyên tắc “dân tộc 
hóa”, “đại chúng hóa”, “khoa học hóa” đã 
được Đảng ta không ngừng kế thừa, vận 
dụng và bổ sung…

Tại tọa đàm, các đại biểu cũng đã 
thống nhất khẳng định Đề cương về văn 
hóa Việt Nam thể hiện sự nhạy bén, khả 
năng phân tích, đánh giá tình hình và tầm 
nhìn chiến lược của Đảng ta. Giá trị to lớn 
và sức sống bền vững của Đề cương đã 
khẳng định chân lý: Sự hòa quyện giữa “ý 
Đảng - lòng Dân” là nhân tố quyết định, 
đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam.

(Theo SGGP)

GIÁM ĐỐC SỞ VH&TT 
TẠ XUÂN CHÁNH: 
Tập trung thực hiện mục tiêu bảo 
tồn và phát huy giá trị các di sản

Thời gian tới, 
ngành Văn hóa sẽ 
tập trung triển khai 
việc quy hoạch bảo 
quản, tu bổ, phục 
hồi, tôn tạo các di 
tích quốc gia đặc 
biệt; di tích cách 
mạng, kháng chiến 
cấp quốc gia; một số 
di tích lịch sử, văn 

hóa cấp tỉnh tiêu biểu. Đối với di sản văn 
hóa phi vật thể, chúng tôi sẽ tiếp tục tích 
cực bảo vệ và phát huy giá trị các di sản 
nghệ thuật hát bội, bài chòi. Chúng tôi 
cũng đang phối hợp với Bộ VH-TT&DL 
xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa 
phi vật thể Võ cổ truyền Bình Định trình 
UNESCO ghi danh vào danh mục di sản 
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 
Đẩy mạnh thực hiện số hóa di sản; quảng 
bá di sản văn hóa của Bình Định trong và 
ngoài nước; truyền dạy, thực hành di sản 
văn hóa phi vật thể trong cộng đồng; bảo 
tồn và phát huy bền vững giá trị các làng 
nghề truyền thống tiêu biểu, nhằm phát 
triển văn hóa gắn phát triển kinh tế du 
lịch góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH 
của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước.

NHÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA 
DÂN GIAN NGUYỄN AN PHA: 
Nếu để mai một vốn quý sẽ mang 
tội với tiền nhân, dân tộc!

Bình Định hiện 
có 4 di sản văn 
hóa phi vật thể cấp 
quốc gia và được 
UNESCO ghi danh, 
gồm: Nghệ thuật bài 
chòi dân gian, nghệ 
thuật hát bội, võ cổ 
truyền, lễ hội Chùa 
Bà - Cảng thị Nước 
Mặn. Ngoài ra, còn 

có rất nhiều lễ hội khác đậm đà bản sắc 
địa phương, như: Lễ hội Chiến thắng 
Ngọc Hồi - Đống Đa, lễ hội cầu ngư, lễ 
hội thanh minh… Tỉnh ta đã làm rất tốt 
công tác bảo tồn và phát huy giá trị các 

Đề cương về văn hóa Việt Nam thể hiện sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của Đảng

Phát triển văn hóa ngang tầm 
chính trị, kinh tế, xã hội

Vận dụng, kế thừa, phát huy các giá trị, nguyên tắc của Đề cương về Văn hóa Việt Nam, thời gian qua, Bình 
Định rất quan tâm phát triển văn hóa gắn với chính trị, KT-XH. Nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý, văn nghệ 
sĩ hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật kỳ vọng sẽ có nhiều chuyển biến hơn nữa trong sự nghiệp phát 
triển văn hóa của tỉnh. Báo Bình Định trích đăng một số ý kiến liên quan.

di sản văn hóa. Nhưng đó mới chỉ là đầu 
tư trên diện rộng, cần phải chú trọng đầu 
tư có chiều sâu hơn nữa mới phát huy giá 
trị xứng tầm.

Tôi mong rằng, tỉnh sẽ có nhiều chính 
sách quan tâm hỗ trợ hơn nữa đến các võ 
đường, lực lượng võ sư để phát huy giá trị 
di sản võ cổ truyền Bình Định. Với nghệ 
thuật hát bội, ngoài đơn vị sự nghiệp công 
lập là Đoàn tuồng Đào Tấn, tỉnh ta còn 
có khoảng 10 đoàn hát bội không chuyên 
đang góp phần bảo tồn di sản, nhưng các 
nghệ nhân hát bội không chuyên đến nay 
vẫn chưa được nhà nước quan tâm hỗ trợ, 
họ phải tự bươn chải để sống với nghề. 
Riêng nghệ thuật bài chòi dân gian Bình 
Định độc đáo với bản sắc riêng Bình Định, 
không nơi nào có được là ngoài hội đánh 
bài chòi còn có sân khấu bài chòi dân gian 
với các loại hình diễn xướng bài chòi kể 
chuyện, bài chòi độc diễn, bài chòi lớp. 
Tuy nhiên đến nay, ta vẫn mới chỉ phục 
dựng được hội đánh bài chòi. Vì vậy, vẫn 
còn rất nhiều việc cần phải làm. Trong 
tỉnh chỉ còn khoảng 6 - 7 nghệ nhân biết 
cách diễn xướng sân khấu bài chòi dân 
gian, nếu chúng ta không làm ngay việc 
bảo tồn, để mai một vốn quý này sẽ mang 
tội với tiền nhân, với dân tộc.

NSND XUÂN HỢI, HỘI VIÊN CHI 
HỘI SÂN KHẤU BÌNH ĐỊNH: 
Tính toán ngay việc đào tạo lớp trẻ 
kế thừa nghệ thuật hát bội

Bình Định là cái nôi của nghệ thuật 

hát bội. Những năm 
qua, mặc dù được 
tỉnh quan tâm bảo 
tồn và phát huy giá 
trị nghệ thuật hát 
bội, song cá nhân 
tôi thấy chúng ta 
chỉ mới làm ở phần 
“ngọn”, còn phần 
“gốc” chưa được 
bao nhiêu. Bảo tồn 
phải gắn với phát 

triển, tức là phải tạo nguồn lớp trẻ kế 
thừa giữ nghề hát bội. Công tác đào 
tạo diễn viên trẻ đã được bàn bạc lâu 
nay, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có 
những động thái cụ thể. Nếu chúng ta 
cứ chần chừ thì sau này e rằng sẽ quá 
muộn, bởi lớp nghệ sĩ gạo cội ngày 
càng lớn tuổi, sẽ không đủ sức khỏe 
để dạy nghề. 

NGHỆ NHÂN ƯU TÚ 
LÝ THÀNH LONG, CHỦ NHIỆM 
CLB BÀI CHÒI DÂN GIAN PHƯỜNG 
TAM QUAN, TX HOÀI NHƠN: 
Quan tâm nhiều hơn đến 
các nghệ nhân bài chòi 

Hiện nay, đội ngũ nghệ nhân bài 
chòi dân gian - những người đang thực 
hành và truyền dạy nghệ thuật này - hoạt 
động bởi niềm đam mê là chính, họ chưa 
được hưởng một chính sách hỗ trợ nào. 
Theo tôi, để phát huy giá trị môn nghệ 

thuật này nhiều 
hơn nữa, một mặt 
chúng ta vừa duy 
trì hoạt động các 
CLB, đội bài chòi 
để giữ gìn, phát 
huy giá trị di sản; 
mặt khác phải có 
những định hướng 
cụ thể trong công 
tác phát triển lớp 
nghệ nhân kế thừa. 

Do vậy, Nhà nước cũng nên quan tâm 
nhiều hơn đến đời sống của các nghệ 
nhân đang hoạt động nghệ thuật này, 
cần có chính sách đãi ngộ hợp lý để tạo 
điều kiện cho họ lao động, sáng tạo nhiều 
hơn trong thực hành và truyền dạy nghệ 
thuật bài chòi dân gian. 

BIÊN ĐẠO MÚA HOÀNG VIỆT, 
CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI 
NGHỆ SĨ MÚA VIỆT NAM 
TẠI BÌNH ĐỊNH: 
Tiếp thu thành tựu của thế giới 
nhưng vẫn giữ cốt lõi bản sắc 
của dân tộc

Trong đại gia đình văn nghệ sĩ ở Bình 
Định, các nghệ sĩ múa luôn xác định hướng 
đến chân, thiện, mỹ, ca ngợi công cuộc 
xây dựng và phát triển đất nước. Chính 
vì vậy, chúng tôi vừa tiếp cận các nền 
nghệ thuật của các nước để tiếp thu thành 
tựu của thế giới văn minh, hiện đại, nâng 

cao kiến thức, kỹ 
thuật, nhưng vẫn 
giữ cốt lõi bản 
sắc của dân tộc để 
xây dựng các kịch 
bản múa phục vụ 
nhân dân. Chúng 
tôi chú trọng khai 
thác các hình 
thức diễn xướng 
dân gian của ngư 
dân miền biển, 
đồng bào dân tộc 

thiểu số miền núi Bình Định để dàn 
dựng các tiết mục múa biểu diễn xen 
kẽ các tiết mục múa đương đại; vừa 
làm phong phú chương trình, vừa bảo 
tồn và quảng bá văn hóa đặc trưng của 
Bình Định.

Để nâng cao năng lực sáng tạo, phát 
huy các phong trào văn hóa, văn nghệ 
của tỉnh, góp phần xây dựng văn hóa, 
con người Bình Định đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững, các nghệ sĩ múa 
cần các cấp, ngành quan tâm nhiều 
hơn nữa.

NGỌC NHUẬN (Lược ghi)

Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) biểu diễn tại Lễ hội Chùa Bà - Cảng 
thị Nước Mặn ở xã Phước Quang (huyện Tuy Phước) vào tháng 2.2023.                          Ảnh: NGỌC NHUẬN
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Bình Định

Chương trình Mục tiêu quốc 
gia phát triển KT-XH vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền 
núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 
2021 - 2030 (gọi tắt là Chương 
trình) là chương trình mới, đặc 
thù, ưu tiên tập trung đầu tư cho 
vùng ĐBDTTS&MN đặc biệt khó 
khăn, được Quốc hội phê duyệt 
chủ trương đầu tư. Tại Bình 
Định, Chương trình được thực 
hiện tại các huyện: An Lão, Vĩnh 
Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn, Hoài 
Ân, với 10 dự án (12 tiểu dự án 
thành phần). 

Ông Bùi Tiến Dũng, Phó 
trưởng Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan 
thường trực Chương trình), cho 
biết: Thời gian qua, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm 
sâu sát, tích cực đôn đốc quyết 
liệt việc triển khai thực hiện 
Chương trình. Đến nay, tỉnh đã 
ban hành đầy đủ các văn bản 
pháp lý về công tác chỉ đạo điều 
hành, tổ chức thực hiện, phân bổ 
vốn đầu tư. Đặc biệt là về phân 
cấp quản lý; quy định việc quản 
lý, thanh, quyết toán vốn đầu 
tư nguồn ngân sách nhà nước 
giao cho cộng đồng tự thực 
hiện xây dựng các công trình 
theo định mức hỗ trợ, đảm bảo 

phù hợp với tình hình thực tế tại 
từng địa phương.

Trong năm 2022, từ nguồn 
vốn ngân sách của Trung ương 
và tỉnh, UBND tỉnh đã phân bổ 
gần 164 tỷ đồng để thực hiện 
chương trình, trong đó vốn 
đầu tư phát triển hơn 100 tỷ đồng, 
vốn sự nghiệp gần 63 tỷ đồng. 
Nguồn vốn tín dụng ưu đãi 
đã phân bổ cho vay ở vùng 
ĐBDTTS&MN với số tiền 37,5 tỷ 
đồng. Trong năm 2023, theo 
kế hoạch, nguồn vốn phân bổ 
để thực hiện các dự án, tiểu dự 
án thành phần thuộc Chương 
trình gần 289 tỷ đồng, trong 
đó, vốn đầu tư phát triển gần 
130 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 
160 tỷ đồng.

Theo ông Bùi Tiến Dũng, các 
cơ quan liên quan, chính quyền 
các địa phương được thụ hưởng 
Chương trình có nhiều cố gắng, 
nỗ lực trong việc triển khai thực 
hiện các dự án, tiểu dự án. Tuy 
nhiên, do là năm đầu tiên thực 
hiện, Chương trình có nhiều nội 
dung mới, nhiều chính sách tích 
hợp với cơ chế khác nhau, nhiều 
tổ chức tham gia cùng thực hiện 
nên một số địa phương gặp khó 
khăn trong công tác chỉ đạo, 

An Lão: 40 thôn, làng 
kết nghĩa với các 
cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp

(BĐ) - Theo UBND huyện 
An Lão, từ năm 2019 đến nay, 
toàn huyện có 40 thôn, làng 
vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số kết nghĩa với 80 cơ quan, 
đơn vị, DN. 

Thông qua hoạt động kết 
nghĩa, các cơ quan, đơn vị, DN 
đã có nhiều hoạt động giúp đỡ 
các địa phương như: Giao lưu, 
thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp 
lễ, tết; hướng dẫn bà con dân tộc 
thiểu số nâng cao nhận thức, 
xóa bỏ hủ tục lạc hậu; giúp đỡ 
các xã miền núi giữ vững quốc 
phòng - an ninh, tăng cường 
công tác xây dựng Đảng, củng 
cố chính quyền... 

Trong dịp tết Quý Mão 2023, 
các đơn vị kết nghĩa đã tặng hơn 
2.865 suất quà cho hộ nghèo, hộ 
cận nghèo; tổng trị giá hơn 1,5 
tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số 
cơ quan, đơn vị, DN đã giúp 
đỡ xây dựng cơ sở vật chất, 
trang thiết bị cho nhà sinh hoạt 
cộng đồng của các thôn, làng.

GIA NGUYỄN

NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP

Đến thăm khu phố Hiệp Giao (thị trấn 
Vân Canh, huyện Vân canh), điều tạo ấn 
tượng với tôi là hệ thống đường giao thông 
được vệ sinh sạch sẽ, nhà cửa xây dựng kiên 
cố, khang trang, đời sống kinh tế, văn hóa, 
tinh thần của người dân có bước phát triển 
tích cực. Người dân luôn đoàn kết, tương 
thân, tương ái, biết chăm lo làm ăn, phát 
triển kinh tế gia đình; các tệ nạn xã hội, mê 
tín dị đoan được ngăn chặn, đẩy lùi. 

Có được kết quả này một phần nhờ sự 
sâu sát, gần gũi với bà con để vận động, 
tuyên truyền, thay đổi từng nếp nghĩ, cách 
làm, hủ tục lạc hậu trong suốt nhiều năm 
qua của già làng Nguyễn Thanh Bình (64 
tuổi, người Bana).

Già làng Nguyễn Thanh Bình cho hay: 
Khu phố có 270 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. 
Trước đây, do nhận thức còn hạn chế, bà con 
chủ yếu làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh, 
kinh tế khó khăn nên dễ bị các đối tượng 
xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động dẫn đến vi 
phạm pháp luật. Để nâng cao nhận thức 
của người dân, ông đã đi đến từng nhà để 
vận động, tuyên truyền, phân tích cho dân 
làng biết cái đúng, cái sai, không nghe theo 
các đối tượng xấu kích động. 

“Để xây dựng khu phố văn minh, sạch 
sẽ, tôi đi đầu trong việc làm vệ sinh môi 
trường như phát dọn cây cối xung quanh 
nhà, trồng hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan 

“Điểm tựa” của người dân Hiệp Giao

Già làng Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 từ trái sang) vận động 
người dân địa phương cùng nhau bảo vệ môi trường sáng, 
xanh, sạch, đẹp.             Ảnh: N.Q

sạch đẹp. Bản thân luôn thực hiện việc ăn 
chín, uống sôi, xây chuồng nuôi bò cách 
xa nhà để tránh gây ô nhiễm môi trường. 
Từ sự gương mẫu, đi đầu thực hiện của 
mình về nếp sống văn minh mới vận động, 
tuyên truyền bà con trong khu phố cùng 
làm theo”, ông Bình nói.

Bà con ở khu phố Hiệp Giao ai cũng cho 
rằng già làng Nguyễn Thanh Bình có cách 
tuyên truyền, vận động rất mềm mỏng, nắm 
vững các đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước nên khi 
tuyên truyền rất lôi cuốn người nghe. Đối 
với những thanh niên trẻ hay rượu chè, say 
xỉn, già tìm đến tận nhà, phối hợp cùng cha 

mẹ, người thân phân tích rõ 
đúng sai, thói hư tật xấu, lựa 
lời khuyên giải thấu tình, đạt 
lý. Nhờ vậy, hầu hết thanh niên 
trong khu phố không bê tha 
rượu chè, chịu khó làm ăn để 
phát triển kinh tế gia đình. 

Từ sự sâu sát, gần gũi với 
người dân, già làng Nguyễn 
Thanh Bình biết được điều 
người dân cần, kịp thời tham 
mưu, kiến nghị các cấp chính 
quyền có giải pháp hỗ trợ. 
Chuyển biến tích cực nhất của 
người dân là ứng dụng được các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao năng suất, 
hiệu quả sản xuất. Nhiều năm trở lại đây, tỷ lệ 
hộ nghèo của khu phố giảm mạnh. Toàn khu 
phố có hơn 95% số hộ gia đình đạt danh hiệu 
gia đình văn hóa.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Vân Canh Đinh 
Văn Thiếu nhận xét: Với uy tín của mình, già 
làng Nguyễn Thanh Bình là “điểm tựa” vững 
chắc của bà con nhân dân Hiệp Giao. Sự 
đóng góp của già đã góp phần thực hiện 
hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi 
đua, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, 
giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, 
củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên 
địa bàn thị trấn.                      N. QUÝ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 
đảm bảo giải ngân vốn đầu tư 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 
địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 
đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ; đảm bảo giải 
ngân vốn đầu tư theo đúng yêu cầu.

phối hợp triển khai thực hiện. 
Ngay từ đầu năm 2023, 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo 
đẩy nhanh tiến độ triển khai, 
thực hiện hiệu quả các dự án, 
tiểu dự án, nội dung thành phần 
thuộc Chương trình, nhằm đảm 
bảo giải ngân nguồn vốn đầu tư. 
Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo tăng 
cường công tác phối hợp giữa các 
cấp, các ngành, các đơn vị liên 
quan và chính quyền địa phương 
trong việc triển khai thực hiện 
Chương trình; thực hiện lồng 
ghép có hiệu quả nguồn vốn các 
chương trình, dự án, chính sách 
đầu tư, hỗ trợ phát triển KT-XH 
đối với vùng ĐBDTTS&MN.

Tại huyện Vân Canh, UBND 
huyện đã tập trung chỉ đạo các 

biện pháp để triển khai các dự 
án, tiểu dự án đúng tiến độ. Ông 
Sô Lan Tài, Trưởng Phòng Dân 
tộc huyện, cho hay: Trên địa bàn 
huyện có 5/7 xã, thị trấn, với 
35 thôn, làng, khu phố được thụ 
hưởng chính sách từ Chương 
trình. Ban chỉ đạo huyện đã 
thường xuyên đôn đốc, nhắc 
nhở, hướng dẫn các địa phương 
và cơ quan, đơn vị triển khai xây 
dựng kế hoạch, lập dự toán, thiết 
kế, phê duyệt để sớm đầu tư các 
dự án. 

Các dự án, tiểu dự án huyện 
Vân Canh chú trọng triển khai 
thực hiện trong năm nay tập 
trung vào các vấn đề như giải 
quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà 
ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. 

Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn 
định dân cư cho người dân và 
phát triển sản xuất nông, lâm 
nghiệp bền vững, phát huy tiềm 
năng, thế mạnh của các vùng 
miền để sản xuất hàng hóa theo 
chuỗi giá trị. 

Bên cạnh đó, huyện chú trọng 
đầu tư tuyến đường giao thông 
từ làng Canh Giao (xã Canh 
Hiệp) đi Đa Lộc (Phú Yên); nâng 
cấp tuyến đường giao thông từ 
thôn Hà Giao đến Kà Nâu (xã 
Canh Liên); nâng cấp tuyến 
đường từ QL 19C đến Cụm công 
nghiệp thị trấn Vân Canh; nâng 
cấp tuyến đường từ làng Hòn 
Mẻ (xã Canh Thuận) đi làng 
Canh Lãnh (xã Canh Hòa)...  

NGUYỄN HÂN

Để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, UBND huyện Vân Canh tổ chức quy hoạch lại 
vùng sản xuất theo chuỗi giá trị.
- Trong ảnh: Vùng sản xuất mía thâm canh tại thị trấn Vân Canh.       Ảnh: N.HÂN
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GÓI TÍN DỤNG ƯU ĐÃI 20.000 TỶ ĐỒNG DÀNH CHO CÔNG NHÂN: 

Chưa hấp dẫn!  
Tháng 10.2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (HD SAISON) 

thuộc Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh và Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC 
(FE Credit) triển khai gói hỗ trợ lãi suất 20.000 tỷ đồng dành cho công nhân, lãi suất bằng 50% lãi suất thị trường. Tại 
tỉnh ta, dù đại diện 2 DN đã liên hệ với LĐLĐ tỉnh đề nghị phối hợp thực hiện nhưng chưa được chấp thuận. 

Thông tin về gói tín dụng ưu đãi của HD SAISON và FE Credit đã đến công nhân ở Khu Kinh tế Nhơn Hội nhưng không được 
quan tâm do mức lãi suất cao. 
- Trong ảnh: Công nhân  Công ty TNHH B&Đ Lingerie Việt Nam sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.                        Ảnh: TIẾN SỸ

Về vấn đề này, ông Nguyễn 
Mạnh Hùng, Chủ tịch LĐLĐ 
tỉnh, cho biết: Hỗ trợ công 
nhân vay vốn tín dụng với lãi 
suất ưu đãi là cần thiết, nhưng 
để hợp tác với HD SAIGON và 
FE Credit chúng tôi thấy cần 
phải tính toán, cân nhắc kỹ 
lưỡng. Có một số tỉnh thành 
triển khai gói tín dụng nói 
trên, nhưng đã sớm bộc lộ 
nhiều bất cập liên quan đến 
hình thức cho vay, lãi suất, 
phương án thu hồi nợ… khiến 
chúng tôi phải thận trọng. Bởi, 
nếu kết quả của việc phối hợp 
giữa chúng tôi với các công ty 
tài chính kém hiệu quả, vốn 
vay không giúp đỡ, hỗ trợ 
tháo gỡ bớt khó khăn thì sẽ 
ảnh hưởng lớn đến công nhân 
và cả DN. Vì vậy, quan điểm 
của LĐLĐ tỉnh là sẽ thực hiện 
chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt 
Nam, nhưng chúng tôi cần 
có thêm thời gian để nghiên 
cứu, khảo sát thực tế và đặc 
biệt là nhu cầu của chính công 
nhân. Đảm bảo hài hòa lợi ích 
giữa các bên, LĐLĐ tỉnh sẽ  
thực hiện.

Về phía DN, ông Trần 
Đoàn Khánh Toàn, đại diện 
HD SAIGON thực hiện gói tín 
dụng tại địa bàn Bình Định, 
cho hay: HD SAISON cho vay 
bằng tiền mặt và cho vay qua 
thẻ tín dụng với tổng hạn mức 
30 triệu đồng/khách hàng. 
Trong đó, hạn mức vay bằng 
tiền mặt là 24 triệu đồng, kỳ 
hạn 24 tháng, lãi suất 1,25%/
tháng; cho vay qua thẻ tín 
dụng hạn mức 6 triệu đồng, 
thời hạn thẻ 72 tháng, lãi 
suất theo lãi suất thị trường. 

Công ty miễn phí phát hành 
thẻ, miễn phí rút tiền mặt. 
Đối tượng vay vốn từ gói tín 
dụng là công nhân tại các khu 
công nghiệp có hợp đồng lao 
động với DN, có bảo hiểm y tế, 
lịch sử tín dụng rõ ràng. Công 
nhân tải aap HD SAIGON về 
điện thoại di động và điền 
các thông tin liên quan đến 
hợp đồng lao động với DN, 
bảo hiểm y tế… HD SAISON 
sẽ xem xét giải quyết vốn 
vay, không cần phải thế chấp  
tài sản. 

Trong khi đó, FE Credit 
mới chỉ cam kết cung cấp 3 gói 
sản phẩm: Cho vay tiền mặt, 
thẻ tín dụng và cho vay mua 
sản phẩm trả góp dành cho 
công nhân trên địa bàn tỉnh, 
với lãi suất bằng 50% lãi suất 
thị trường nhưng chưa đưa ra 
cụ thể hạn mức vốn vay, lãi 

suất cho từng loại sản phẩm. 
Trò chuyện với chúng tôi, 

nhiều công nhân cho biết có 
nhu cầu vay vốn tín dụng 
chính thức với lãi suất ưu đãi, 
nhưng các gói sản phẩm và lãi 
suất vốn vay của HD SAIGON 
và FE Credit không hấp dẫn, 
đặc biệt là lãi suất quá cao. 

So sánh, đối chiếu với lãi 
suất tín dụng tại các ngân 
hàng thương mại trên địa bàn 
tỉnh đang áp dụng với lãi suất 
của HD SAIGON, chị N.T.T. 
ở thị trấn Phù Mỹ, công nhân 
của Nhà máy may Phù Mỹ, 
cho hay: Hiện các ngân hàng 
thương mại đang giảm mạnh 
lãi suất cho vay, riêng lãi suất 
cho vay tiêu dùng kỳ ngắn 
hạn chỉ ở mức từ 8 - 9%/năm, 
thấp hơn rất nhiều so với lãi 
suất mà HD SAIGON đưa ra 
(1,25%/tháng tương đương 

15%/năm). Hơn nữa, trừ tài 
sản thế chấp, phía ngân hàng 
không yêu cầu khách hàng 
phải cung cấp hợp đồng lao 
động, BHYT… Vì vậy, dù có 
nhu cầu vay vốn, nhưng tôi sẽ 
không chọn gói tín dụng của 
các công ty tài chính. 

Tương tự, anh N.V.S ở 
phường Đống Đa (TP Quy 
Nhơn), công nhân của 1 DN 
chuyên sản xuất hàng may 
mặc tại Khu Kinh tế Nhơn 
Hội, chia sẻ: Trong bối cảnh 
đang cần tiền nếu được vay 
vốn với lãi suất ưu đãi, thấp 
hơn lãi suất thị trường với 
thời hạn vay từ 2 - 3 năm thì 
quá tốt. Tuy nhiên, sau khi 
xem xét điều kiện vay và lãi 
suất mà HD SAIGON đưa ra, 
cá nhân tôi thấy chưa thực sự 
hấp dẫn. 

PHẠM TIẾN SỸ 

NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN PHÙ CÁT:

Thực hiện tốt việc hỗ trợ lãi suất sau đại dịch Covid-19
Thực hiện chính sách của 

Nhà nước về hỗ trợ lãi suất 
đối với các khoản vay tại Ngân 
hàng CSXH, phục hồi và phát 
triển KT-XH, đến ngày 28.2, 
Ngân hàng CSXH huyện Phù 
Cát đã rà soát, thực hiện hỗ trợ 
lãi suất 6.417 món vay với tổng 
số tiền hỗ trợ gần 5 tỷ đồng. 
Trong đó, các đối tượng hưởng 
lợi gồm: 1.281 hộ nghèo, cận 
nghèo, mới thoát nghèo; 1.237 
HS-SV có hoàn cảnh khó khăn; 
1.576 hộ vay giải quyết việc 
làm; 2.288 hộ vay đầu tư cho 
công trình nước sạch - vệ sinh 
môi trường.

Chị Huỳnh Thị Dạ Thảo, 
ở khu phố An Phong, thị trấn 
Ngô Mây làm nghề sản xuất 
bún, bánh phở, được vay 
100 triệu đồng từ Ngân hàng 
CSXH huyện, bày tỏ: Thực tế 
thì số tiền được hỗ trợ không 
nhiều. Nhưng ý nghĩa và tác 

Thoái toàn bộ vốn 
nhà nước hiện có tại 
Bidiphar và Bimico

(BĐ) - Thông tin từ Sở Tài chính 
cho hay, 2 DN gồm Công ty CP 
Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định 
(Bidiphar) và Công ty CP Khoáng 
sản Bình Định (BIMICO) thuộc danh 
mục thực hiện thoái toàn bộ vốn 
nhà nước, hoàn thành trong giai 
đoạn 2024 - 2025. 

Theo đó, tỉnh Bình Định sẽ thoái 
toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại 
Bidiphar (13,34% vốn điều lệ); thoái 
toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại 
BIMICO (25% vốn điều lệ). Để thực 
hiện thoái vốn nhà nước tại 2 DN 
nói trên theo đúng lộ trình đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
UBND tỉnh giao Sở Tài chính thẩm 
định, trình UBND tỉnh phê duyệt 
kế hoạch triển khai việc thoái vốn 
do người đại diện phần vốn nhà 
nước xây dựng đề nghị, thời gian 
thực hiện trong tháng 3.2023. Bên 
cạnh đó, xây dựng phương án thoái 
vốn, trình UBND tỉnh phê duyệt 
để thực hiện theo lộ trình trong  
năm 2024.                           MINH HẰNG

Tăng cường phối hợp 
quản lý thu thuế

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban hành 
văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành 
và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố theo dõi sát tình hình thực hiện 
nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân 
sách năm 2023; chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc có trách nhiệm hỗ trợ và 
tạo điều kiện về mọi mặt cho các cơ 
quan thuộc ngành Tài chính, nhất là 
cơ quan Thuế hoàn thành chỉ tiêu 
thu ngân sách được UBND tỉnh giao, 
trong đó tập trung vào khu vực kinh 
tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là 
lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán 
lẻ ít lấy hóa đơn (ăn uống, nhà hàng, 
khách sạn, kinh doanh vàng bạc…).  

Tiếp tục làm tốt công tác thông 
tin, tuyên truyền cho người nộp 
thuế; phối hợp chặt chẽ với cơ 
quan Thuế trong việc triển khai hóa 
đơn điện tử nói chung và triển khai 
hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy 
tính tiền trong thời gian tới.    T.SỸ

Cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH huyện Phù Cát kiểm tra hỗ trợ lãi suất cho khách 
hàng tại điểm giao dịch xã Cát Khánh.                          Ảnh: T. HÀ

động của nó rất lớn. Gia đình 
tôi rất vui mừng khi thấy Nhà 
nước quan tâm, hỗ trợ kịp thời 
sau dịch bệnh, giúp chúng tôi 
giảm bớt khó khăn, mạnh dạn 
đầu tư sản xuất chế biến bún 
phở, tăng thu nhập kinh tế  
gia đình.

Được biết, thời gian thực 

hiện hỗ trợ lãi suất từ ngày 
1.1.2022 đến ngày 31.12.2023 
hoặc khi Ngân hàng CSXH 
thông báo kết thúc thực hiện 
hỗ trợ lãi suất theo quy định. 
Mức hỗ trợ lãi suất cho khách 
hàng vay vốn là 2%/năm, tính 
trên số dư nợ vay của các 
khoản giải ngân được giải 

ngân trong thời gian thực hiện 
hỗ trợ lãi suất và thời gian 
vay được hỗ trợ lãi suất. Ông 
Trần Quốc Đạt, Phó Giám đốc 
phụ trách Ngân hàng CSXH 
huyện, cho biết: Đây là chính 
sách có ý nghĩa thiết thực và 
nhân văn của Đảng và Nhà 
nước trong vấn đề giảm bớt áp 
lực, giúp người dân có thêm 
điều kiện phát triển sản xuất, 
vượt qua giai đoạn khó khăn, 
phục hồi nền kinh tế sau đại 
dịch. Chính vì thế, chúng tôi 
tạo thuận lợi tối đa để khách 
hàng được tiếp cận vốn, tích 
cực truyền thông để người 
dân biết đến chính sách; xem 
đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng 
đầu, tập trung tuyên truyền, 
niêm yết công khai chính sách 
đến các Điểm giao dịch xã - thị 
trấn, tuyên truyền chính sách 
đến toàn thể người dân trên 
địa bàn huyện.              THẾ HÀ

DN không mặn mà 
chính sách hỗ trợ 
lãi suất vốn vay 2%

(BĐ) - Theo tin từ Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam - chi nhánh 
Bình Định, mặc dù các ngân hàng 
trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy 
mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ 
lãi suất (HTLS) vốn vay 2% từ Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam đối với 
các khoản vay của DN, HTX, hộ kinh 
doanh, nhưng kết quả vẫn còn hạn 
chế. Trong số 165 khách hàng đủ 
điều kiện được HTLS, có 13 khách 
hàng đã được HTLS, 68 khách hàng 
không có nhu cầu HTLS và 84 khách 
hàng đã tiếp nhận được thông tin 
về chính sách nhưng chưa phản hồi. 

Tính đến 31.12.2022, doanh số cho 
vay được HTLS đạt hơn 29 tỷ đồng, tập 
trung vào các ngành nông, lâm, thủy; 
dư nợ được HTLS đạt hơn 28 tỷ đồng; 
số tiền đã hỗ trợ cho khách hàng hơn 
65 triệu đồng.                           MINH HẢI
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Bình Định

Tân Chủ tịch nước: Lấy lợi ích hợp pháp 
của dân là mục tiêu các quyết sách

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức.                                                                               Ảnh: Tiền Phong

Sáng 2.3, Thường trực Ban 
Bí thư Võ Văn Thưởng được 
Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch 
nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu sau lễ tuyên thệ, 
ông Võ Văn Thưởng “nhận 
thức sâu sắc” về yêu cầu, nhiệm 
vụ khi đất nước bước vào giai 
đoạn phát triển mới, quyết 
tâm hiện thực hóa khát vọng 
xây dựng đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 
2030, Việt Nam là nước đang 
phát triển, có công nghiệp hiện 
đại, thu nhập trung bình cao; 
đến năm 2045 khi kỷ niệm 100 
năm thành lập nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam, trở thành 
nước phát triển, thu nhập cao 
theo định hướng XHCN.

Tân Chủ tịch nước cho biết, 
trong hành trình phụng sự Tổ 
quốc, phục vụ nhân dân thời 
gian tới sẽ không ngừng tu 
dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hoàn 
thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch 
nước theo quy định Hiến pháp; 
cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân phấn đấu vì Việt Nam 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh, vững 
bước đi lên CHXH.

Không ngừng chăm lo xây 
dựng và phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc, chân 
thành lắng nghe các ý kiến vì 
dân, vì nước của mọi người 
Việt Nam yêu nước. “Quán triệt 
sâu sắc quan điểm dân là gốc, 
lấy lợi ích hợp pháp và chính 
đáng của nhân dân là điểm xuất 
phát, là mục tiêu quan trọng 
của các quyết sách. Việc gì có 
lợi cho dân ta phải hết sức làm, 
việc có hại đến dân phải hết 
sức tránh”.

Chủ tịch nước Võ Văn 
Thưởng khẳng định, kiên 
quyết đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực; hoàn 
thiện đồng bộ thể chế phát 
triển bền vững, xây dựng bộ 
máy nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, cổ vũ tinh thần 
năng động, sáng tạo, dám 
nghĩ, dám làm vì lợi ích của 
nhân dân, đất nước.

“Trân trọng và ủng hộ” khát 
vọng vươn lên của mỗi người 
dân, tạo môi trường để mọi 
người, nhất là thế hệ trẻ được 
tiếp cận công bằng, minh bạch 
với những cơ hội phát triển và 
cống hiến cho đất nước.

“Kiên trì, kiên quyết” bảo 
vệ vững chắc chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ 
vững môi trường hòa bình, ổn 
định để phát triển đất nước; 
xây dựng LLVT nhân dân vững 
mạnh về mọi mặt, thế trận lòng 
dân, thế trận quốc phòng toàn 
dân và thế trận an ninh nhân 
dân vững chắc.

Tích cực đóng góp cho hòa 
bình, hữu nghị, hợp tác và phát 
triển của khu vực và thế giới 
trên tinh thần Việt Nam là bạn, 
là đối tác tin cậy, thành viên 
tích cực, có trách nhiệm trong 
cộng đồng quốc tế.

Cuối bài phát biểu nhậm 
chức, tân Chủ tịch nước Võ Văn 
Thưởng mượn câu thơ của nhà 
thơ Xuân Diệu mà ông yêu thích 
từ thời trung học để nói thay 
lòng mình về cam kết của ông 
với Quốc hội, đồng bào, chiến 
sĩ, cử tri cả nước trong hành 
trình sắp tới:

“Tôi cùng xương thịt với 
nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ 
hôi, cùng sôi giọt máu/ Tôi sống 
với cuộc đời chiến đấu/ Của 
triệu người yêu dấu gian lao”.

(Theo VnE)

CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG
Năm sinh: 13.12.1970
Quê quán: Xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn, 

Cử nhân Triết học
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1992: Sinh viên ngành Triết học tại Trường ĐH Tổng hợp  
TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đoàn trường

1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học Trường ĐH Tổng hợp  
TP Hồ Chí Minh

2003: Bí thư Thành Đoàn TNCS TP Hồ Chí Minh
2004: Bí thư Quận ủy 12, TP Hồ Chí Minh
4.2006: Tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng, ông được bầu 

làm Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng
10.2006: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư 

Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
1.2007: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
7.2007: Đại biểu Quốc hội khóa XII
1.2011: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, ông được bầu 

làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng
8.2011 - 4.2014: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư 

Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015
4.2014 - 10.2015: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó 

Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 
2010 - 2015

1.2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 
ông được bầu vào BCH Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất 
BCH Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị

2.2016: Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026.

31.1.2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa 
XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2.2021: Bộ Chính trị có quyết định phân công ông Võ Văn 
Thưởng giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư; Phó Trưởng Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (3.2021).

6.2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu 
Quốc hội khóa XV

2.3.2023: Tại kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV, 
ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.                                

 (Theo Vietnamnet)

Bắc Kạn kiến nghị làm cao tốc 4 làn xe nối Cao Bằng
Bộ GTVT vừa có văn bản 

gửi Bộ KH&ĐT về kiến nghị 
của UBND tỉnh Bắc Kạn 
trong việc đầu tư xây dựng 
tuyến đường nối Bắc Kạn -  
Cao Bằng.

Theo đó, Bộ GTVT cho rằng 
tỉnh Bắc Kạn nằm sâu trong 
nội địa, không có cửa khẩu, 
đường biên giới, sân bay nên 
việc đầu tư đường cao tốc Bắc 
Kạn - Cao Bằng sẽ kết nối Bắc 
Kạn với các cửa khẩu quan 
trọng như Trà Lĩnh, Tà Lùng 
(Cao Bằng) và tỉnh Quảng Tây 

(Trung Quốc).
Dự án cao tốc trên còn giúp 

liên thông với tuyến cao tốc 
Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tạo 
hành lang phát triển kinh tế 
để kết nối Bắc Kạn với các 
tỉnh vùng Trung du miền núi 
phía Bắc, hướng tới hợp tác 
toàn diện giữa Việt Nam và  
Trung Quốc.

Tuy nhiên, hiện nay kế 
hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã 
cân đối đầu tư cho các dự án 
chuyển tiếp, tuyến cao tốc cấp 

bách nên không thể cân đối 
đầu tư tuyến cao tốc này trong 
giai đoạn đến năm 2025.

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị 
Bộ KH&ĐT rà soát nhu cầu 
đầu tư, khả năng cân đối 
nguồn lực của địa phương và 
khả năng hỗ trợ nguồn vốn 
ngân sách Trung ương tham 
gia đầu tư; trường hợp xác 
định được nguồn vốn đầu tư, 
nhu cầu đầu tư, Bộ KH&ĐT 
báo cáo Thủ tướng chấp thuận 
cho đầu tư sớm hơn.

(Theo Vietnamnet)

 Từ ngày 26.3, Vietnam 
Airlines sẽ nối lại đường bay 
liên doanh đến Pháp sau thời 
gian ngưng lại do tác động của 
đại dịch Covid-19.
 BHXH Việt Nam vừa có 

thông báo dừng nhận tin 
nhắn liên quan đến tra cứu 
thông tin BHXH đến đầu số 
8079 vì không còn cần thiết. 
Khi dùng dịch vụ này, người 
dùng sẽ phải trả cho nhà mạng 
điện thoại 1.000 đồng/tin nhắn. 
Người dân có thể tra cứu miễn 
phí các thông tin như hiệu lực 

thẻ BHYT, thời gian đóng BHXH 
qua ứng dụng VssID.
 Ngày 2.3, UBND tỉnh 

Đồng Nai có hướng dẫn về 
việc thực hiện chế độ hỗ 
trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh 
Đồng Nai giai đoạn 2023-
2025, theo đó từ năm 2023, 
nhân viên y tế công tác tại 
các đơn vị y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ 
được nhận mức trợ cấp từ 500 
nghìn đồng đến 4 triệu đồng/
người/tháng.

(Theo VOV, Tuổi Trẻ)

TIN VẮN



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ SÁU, 3.3.2023
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh  

TX An Nhơn - Bình Định (gọi tắt là Agribank chi nhánh An Nhơn) thực hiện 
bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Đoàn Thị Kim như sau:

Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH AN NHƠN
1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
- Quyền sử dụng đất: 
+ Thửa đất số 1516, tờ bản số số 11.
+ Địa chỉ: Khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
+ Diện tích đất: 582 m2, trong đó có 200 m2 đất ở tại đô thị và 382 m2 đất trồng 

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

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

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

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

122,5 m2.
* Thực trạng tài sản bảo đảm: Theo hiện trạng thực tế của tài sản tại thời 

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

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 510936, số vào sổ GCN CS 02856, 
do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 6.8.2018. 

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: Bằng số: 3.790.500.000 đồng. Bằng chữ: 
Ba tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, năm trăm nghìn đồng.

3. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 
thông báo đến 16 giờ ngày 6.3.2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa 
chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian xem hồ sơ, tài liệu và thực trạng tài sản: Từ ngày thông báo 
đến trước khi mở cuộc đấu giá (8 giờ 30 phút, ngày 9.3.2023): Xem hồ sơ, tài 
liệu tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Xem tài sản tại thửa đất số 1516, tờ bản đồ số 11, 
khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 
9.3.2023, tại Trụ sở Agribank chi nhánh An Nhơn, số 418 đường Trần Phú, 
phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

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

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

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

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

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

  
 

  
 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 10/2023 từ ngày 7.3.2023 đến ngày 13.3.2023

THỨ BA, NGÀY 7.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Fujiwara.  
H. Tuy Phước: 7h-12h: Các TBA D906, Trường Lái xe, Lữ đoàn 675. TX An 
Nhơn: 10h-11h40: TBA TĐC Nhơn Hòa. H. Phù Cát: 13h15-15h15: TBA Long 
Hậu 2. 15h15-17h15: TBA Long Hậu. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h30: TBA Ngọc 
An Tây. 7h15-8h45: TBA Đập Cấm 2. H. Tây Sơn: 7h30-14h: Các TBA Gạch ngói 
Phú An, Thuận Phát, Tân Vạn Xuân, Thái Anh, Gốm Cổ và Hoàng Yến. 

THỨ TƯ, NGÀY 8.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Trung tâm 
đăng kiểm xe cơ giới Bình Định. 10h30-12h30: Công ty TNHH Hoàng Cường, 
Mỹ Nguyên, phường Bùi Thị Xuân. H. Phù Cát: 7h15-8h45: TBA Hai Bà Trưng. 
9h15-10h15: TBA Phú Kim. 10h15-12h45: TBA Sơn Quy. H. Phù Mỹ: 8h15-
16h45: TBA Biotan 2. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h45: TBA Tấn Thạnh 1. 

THỨ NĂM, NGÀY 9.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Liên doanh 
sữa Bình Định. 7h15-12h15: TBA Đoàn Thị Điểm. 13h15-17h45: TBA Lê Thánh 
Tôn 2. 14h30-16h30: TBA Bộ đội Biên phòng. 7h-11h30: Khu vực phường Bùi 
Thị Xuân, khu vực từ Công ty Đại Thành đến Trạm thu phí Hầm Đèo Cù Mông. 
TX Hoài Nhơn: 7h45-9h15: TBA An Hội Bắc. H. Tây Sơn: 7h30-9h30: TBA 
Thuận Hiệp 2. 10h-12h: TBA An Vinh 4. 

THỨ SÁU, NGÀY 10.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: Khu vực dân cư 
khu phố 3, khu phố 4, phường Nhơn Phú. 7h-9h30: TBA Kho xăng Phú Hòa. 

THỨ BẢY, NGÀY 11.3.2023: TP Quy Nhơn: 13h45-16h15: TBA Ngân hàng 
Đầu tư 2. H. Phù Mỹ: 7h15-9h15: TBA Bình Dương 6. TX Hoài Nhơn: 7h15-11h30: 
TBA TTCN Hoài Thanh Tây. 8h15-10h15: TBA UBND Hoài Hương. 13h-17h30: 
TBA UBND Hoài Thanh. H. Hoài Ân: 7h-12h: Thôn Khoa Trường, Vĩnh Hoà, Phú  
Thuận - xã Ân Đức. 

THỨ HAI, NGÀY 13.3.2023: H. Tuy Phước: 7h30-13h: TBA Định Thiện Đông.  
H. An Lão: 8h-9h5: TBA Gò Đồn. 9h35-10h40: TBA Đài truyền thanh truyền 
hình An Lão.  

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.

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

NGÀY VÀ ĐÊM 3.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng 
yếu, đêm có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4.

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

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

có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc 
cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động. Sóng cao 2 - 5 m.

  (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

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.

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.

1. Chăm sóc da càng sớm càng tốt
Áp dụng thói quen chăm sóc da càng sớm 

càng tốt giúp bạn đẩy lùi các dấu hiệu  lão 
hóa một cách hiệu quả hơn.

Bạn có thể thoa huyết thanh chống oxy 
hóa vào buổi sáng để ngăn ngừa nếp nhăn. 
Các chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ 
làn da khỏi các gốc tự do gây ra bởi bức xạ 
UV cũng như các yếu tố khác từ môi trường. 

Ngoài ra, bác sĩ da liễu người Mỹ - Tiffany 
Libby khuyến nghị, nên ưu tiên những sản 
phẩm có thành phần như vitamin C, giúp 
tăng cường sản sinh collagen, hỗ trợ trẻ hóa 
làn da.

Mặt khác, những sản phẩm dưỡng da có 
peptide cũng sẽ hỗ trợ sản xuất collagen và 
elastin giúp làn da săn chắc, đàn hồi. Trong 
khi đó, retinoids là dẫn xuất của vitamin A, 
giúp thúc đẩy tái tạo tế bào da,  ngăn ngừa 
lão hóa.

2. Tẩy da chết 1- 2 lần mỗi tuần
Khi da chết tích tụ sẽ khiến lỗ chân lông bị 

tắc nghẽn. Đây là một trong những nguyên 
nhân phổ biến khiến da sần sùi, nổi mụn. Vì 
vậy, tẩy da chết chính là thói quen dưỡng da 
quan trọng, giúp duy trì làn da tươi trẻ, giảm 
nếp nhăn và chảy xệ. 

Tẩy da chết đúng cũng là cách giúp da hấp 
thu các dưỡng chất từ các sản phẩm dưỡng 
da một cách tối ưu hơn. 

Tuy nhiên, không nên lạm dụng tẩy da 
chết quá thường xuyên. Điều này có thể gây 
kích ứng và tổn thương hàng rào bảo vệ da. 

3. Thoa kem chống nắng hằng ngày để 
hạn chế nếp nhăn

Thói quen chăm sóc da để hạn chế nếp nhăn
Nếp nhăn là một phần của quá trình lão hóa tự nhiên. Tuy nhiên, một số thói quen tốt có thể giúp 

hạn chế hiện tượng này...

Chăm sóc da càng sớm càng tốt giúp đẩy lùi lão hóa hiệu 
quả hơn.

Ánh nắng mặt trời là một trong những thủ 
phạm hàng đầu đẩy nhanh tốc độ lão hóa da, 
gây hình thành đốm nâu, đường nhăn và nếp 
nhăn trên da.

Để bảo vệ làn da trước tác động tiêu cực của 
tia UV, bạn nên sử dụng kem chống nắng hằng 
ngày, đặc biệt là trên những vùng da thường 
xuyên tiếp xúc với ánh nắng như mặt, cổ  
và tay...

Khi ra ngoài, nên thoa lại kem chống nắng 
sau mỗi 2 giờ để đảm bảo hiệu quả bảo vệ da 
tốt nhất, đồng thời sử dụng thêm trang phục 
che chắn cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời.

4. Lựa chọn chế độ ăn uống lành mạnh
Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng 

trong việc duy trì sức khỏe tổng thể cũng 
như ngăn ngừa lão hóa. Theo đó, bạn nên cắt 
giảm đường, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn 
nhanh cũng như các loại rượu, thức uống chứa 
caffeine… giúp giảm nếp nhăn và  chống lão 
hoá từ bên trong. 

Dưới đây là một số loại thực phẩm chống 
lão hoá mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn 
uống hằng ngày:

- Rau xanh và các loại củ quả có màu sắc 
sặc sỡ như cải bó xôi, bông cải xanh, cà chua, 
cà rốt, ớt chuông…

- Trái cây và quả mọng  như trái bơ, đu đủ, 
dâu tây, việt quất…

- Các thực phẩm bổ sung omega-3  như cá 
hồi, hạt lanh, quả óc chó, hạt chia, trái bơ, cá 
mòi, trứng…

- Đậu hũ và các thực phẩm có nguồn gốc từ 
đậu nành…

5. Hạn chế thức khuya
Thức khuya có ảnh hưởng tiêu cực trên 

nhiều phương diện của sức khỏe. Những 
người thường xuyên thức khuya, ngủ không 
đủ giấc sẽ có làn da kém sắc, xỉn màu, thâm 
sạm… do không đủ thời gian để làn da phục 
hồi và tái tạo. Cũng vì lý do này mà dẫn đến 
các dấu hiệu lão hoá hình thành nhanh 
chóng.

Lưu ý, ngoài việc nghỉ ngơi đầy đủ, tư thế 
khi ngủ cũng rất quan trọng. Thói quen nằm 
nghiêng hoặc sấp khiến làn da bị ép chặt vào 
gối, góp phần hình thành nếp nhăn sớm. Do 
đó nên nằm ngửa và lựa chọn vỏ gối may từ 
lụa nhằm tạo sự mềm mại, êm ái cho làn da.

6. Loại bỏ các thói quen xấu
Hút thuốc lá, nhai kẹo cao su,... cũng có 

thể góp phần tạo nếp nhăn sớm hơn. Theo 
thời gian, những động tác như mím môi sẽ 
tạo nên áp lực cho vùng da quanh miệng và 
dần dần hình thành nếp nhăn. 

Ngoài ra, nên sử dụng kính râm để tránh 
nheo mắt, ngăn ngừa sự xuất hiện vết  
chân chim…          (Theo suckhoedoisong.vn)
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Ngày 2.3, Tổng Thư ký LHQ Antonio 
Guterres hối thúc các nước nhất trí về 
một hiệp ước “mạnh mẽ và tham vọng” 
nhằm bảo vệ các vùng biển quốc tế trong 
bối cảnh các cuộc đàm phán trong khuôn 
khổ Hội nghị liên chính phủ lần thứ 6 
(IGC6) sắp kết thúc.

Trong thông điệp gửi tới các nhà 
đàm phán, ông Guterres nói rằng: “Các 
đại dương của chúng ta đang chịu sức 
ép trong nhiều thập kỷ qua. Chúng ta 
không thể phớt lờ tình trạng khẩn cấp 
của các đại dương”. Các tác động của 
biến đổi khí hậu, sự mất đa dạng sinh 
học và ô nhiễm đang được cảm nhận rõ 
rệt trên toàn cầu, ảnh hưởng đến môi 
trường, sinh kế và cuộc sống của con 
người. Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh 
nếu cuộc họp của LHQ thông qua một 
thỏa thuận “mạnh mẽ và tham vọng”, 
thế giới có thể đạt được bước tiến quan 
trọng, đảo ngược xu hướng này và nâng 
cao “sức khỏe” của các đại dương cho 
thế hệ tiếp theo. 

Sau hơn 15 năm triển khai các cuộc 
thảo luận chính thức và không chính 
thức, đây là lần thứ 3 trong chưa đầy 1 
năm qua, các nhà đàm phán quy tụ tại 
New York (Mỹ) với mong muốn đây sẽ 
là vòng đàm phán cuối cùng, mang lại 
kết quả cụ thể là một “Hiệp ước biển 

LHQ kêu gọi các nước thông qua  
hiệp ước bảo vệ các vùng biển quốc tế

quốc tế”. Hội nghị dự kiến kết thúc  
ngày 3.3.

Vùng biển quốc tế là tất cả những 
phần biển không thuộc vùng đặc quyền 
kinh tế, lãnh hải hay nội thủy của một 
quốc gia cũng như không nằm trong 
vùng nước quần đảo của một quốc 
gia quần đảo. Dù chiếm tới hơn 60% 
diện tích các đại dương trên thế giới 
và gần 50% diện tích bề mặt Trái Đất, 
các vùng biển quốc tế lại nhận được 

rất ít sự quan tâm so với các vùng biển 
duyên hải. Các hệ sinh thái đại dương 
đang bị đe dọa nghiêm trọng do tình 
trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi 
trường và khai thác thủy sản bừa bãi 
dù đây là nơi tạo ra tới 50% lượng ô xy 
cho Trái Đất và góp phần quan trọng 
giảm thiểu tình trạng ấm lên toàn cầu 
nhờ hấp thu phần lớn lượng CO2 thải 
ra từ hoạt động của con người.

(Theo TTXVN)

Toàn thế giới, mỗi năm có khoảng 19 - 23 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra biển.                                  Ảnh: TNO

Nội dung này được đưa ra tại 
cuộc gặp giữa Tổng thống Philippines 
Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng 
Malaysia Anwar Ibrahim tại Phủ Tổng 
thống Philippines ngày 1.3. 

Theo philstar.com, phát biểu tại cuộc 
họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống 
Marcos Jr. nêu rõ với tư cách là hai nước 
láng giềng, Philippines và Malaysia 
thừa nhận tầm quan trọng của việc duy 
trì hòa bình và an ninh trong khu vực. 
Ông cũng cho biết hai bên đã nhất trí 
tiếp tục hợp tác trong các vấn đề chính 
trị và an ninh, nối lại các cuộc họp của 
Ủy ban hỗn hợp và các sáng kiến chung 
để đối phó với tội phạm xuyên quốc gia 
và chủ nghĩa khủng bố.

Về phần mình, Thủ tướng Anwar 
cho biết ông đồng quan điểm với Tổng 
thống Marcos Jr. trong việc giải quyết 
vấn đề Biển Đông ở cấp độ đa phương 
giữa các thành viên của Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).  

(Theo Báo Tin Tức)

Philippines, Malaysia 
nhấn mạnh tầm 
quan trọng duy trì 
hòa bình ở Biển Đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin và 
Thị trưởng Mokva Sergei Sobyanin hôm 
1.3 đã bấm nút xuất phát cho thông tàu 
tuyến Vòng tròn lớn của hệ thống tàu 
ngầm ở thủ đô.

Với chiều dài 70 km, Vòng tròn lớn 
ở Moskva đã trở thành đường vành đai 
tàu điện dài nhất thế giới, vượt qua cả 
tuyến đường giữ kỷ lục trước đó của 

Bắc Kinh.
Tuyến đường này có 31 nhà ga, 

trong đó có 24 ga chuyển tiếp, kết nối 
với các tuyến đường xuyên tâm của 
hệ thống tàu điện ngầm Moskva. Hiện 
ở Moskva đã có hơn 250 nhà ga tàu 
điện ngầm với tổng chiều dài lên đến  
gần 440 km.

(Theo VTV.VN)

Nga khai trương tuyến tàu điện ngầm dài nhất thế giới

Ga Kashirskaya là 1 trong 31 ga của tuyến tàu 
điện ngầm.           Ảnh: Văn phòng Thị trưởng Moskva

 Chính phủ Hy Lạp đã tuyên bố 
quốc tang 3 ngày, từ ngày 1.3, tưởng 
niệm các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc 
giữa 2 tàu hỏa ngày 28.2. Số nạn nhân 
thiệt mạng đã tăng lên 42 người.

 Bộ Tài chính Mỹ ngày 1.3 đã áp 
lệnh trừng phạt đối với 3 công ty và 2 cá 
nhân với cáo buộc hỗ trợ tạo nguồn tài 
chính cho “các hoạt động gây bất ổn” của 
Triều Tiên.

 Cục Quản lý dược phẩm (TGA) 
của Australia đã hủy đăng ký và yêu cầu 
thu hồi 55 sản phẩm thuốc ho có chứa 
chất pholcodine do lo ngại nguy cơ gây 
dị ứng nghiêm trọng, đe dọa đến tính 
mạng của người sử dụng.

 Ngày 1.3, Quốc hội Israel 
(Knesset) đã bước đầu thông qua dự 
luật cho phép áp dụng hình phạt tử hình 
đối với những người bị kết tội khủng bố 
vì giết hại công dân Israel.

 Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) 
ngày 1.3 cho biết đã bắt giữ một người 
đàn ông tìm cách mang một thiết bị nổ 
lên máy bay ở bang Pennsylvania.

 Một vụ TNGT nghiêm trọng đã 
xảy ra ở TP Turpan, khu tự trị Duy Ngô 
Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc vào đêm 
ngày 1.3, khiến 7 người thiệt mạng và 7 
người khác bị thương.

 Ngày 2.3, các nguồn tin điều tra 
cho biết nhà chức trách Nhật Bản đã bắt 
giữ một thiếu niên bị tình nghi xông vào 
một trường trung học ở khu vực Todo, 
của tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo và 
đâm bị thương một giáo viên.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Theo Hãng tin Reuters, Nga đã tấn 
công liên tục tại Bakhmut trong ngày 
2.3. Lực lượng Nga có thể sẽ giành 
chiến thắng lớn đầu tiên sau nhiều 
tháng qua.

Bakhmut là thành phố quan trọng 
thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. 
Nga cho rằng thắng ở Bakhmut sẽ mở 
đường cho kế hoạch kiểm soát hoàn toàn 
vùng Donbass. Đây là vùng công nghiệp 
chiến lược giáp giữa Nga và Ukraine. 

Kiểm soát miền Đông Ukraine cũng nằm 
trong số những mục tiêu chính của Nga 
khi khởi động “chiến dịch quân sự đặc 
biệt” tại Ukraine.

Cuộc chiến ở Bakhmut bắt đầu từ 
khoảng 7 tháng trước. Nhưng vài tuần 
qua, Ukraine đã thừa nhận Bakhmut 
lâm nguy. Quân đội Nga đã giành lợi thế 
và tiến công từ ba hướng, khiến Ukraine 
chỉ còn đường rút về phía Tây.

(Theo TTO)

Nga tấn công dữ dội, Ukraine thừa nhận khó giữ Bakhmut

Binh sĩ Ukraine tại Bakhmut.                  Ảnh: REUTERS

Somalia tiêu diệt hơn 200 thành viên nhóm phiến quân al-Shabaab
Trong một cuộc họp báo ở thủ đô 

Mogadishu của Somalia, Bộ trưởng 
Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước 
này Daud Aweis ngày 1.3 cho hay các 
lực lượng an ninh của Somalia đã tiêu 
diệt hơn 200 chiến binh của nhóm phiến 
quân al-Shabaab, bao gồm cả các thủ 
lĩnh cấp cao trong một chiến dịch kéo 
dài 3 ngày được thực hiện ở miền Trung 
và miền Nam nước này.

Ông Aweis cho biết thêm các lực 

lượng an ninh Somalia cũng đã giải 
phóng những khu vực mới ở các bang 
Hirshabelle, Galmudug và Jubaland và 
tiêu diệt một số lượng lớn các phần tử 
cực đoan.

Các lực lượng này được các đối tác 
quốc tế hỗ trợ, đã hoạt động thành công ở 
một số tuyến đầu như các bang Banadir, 
Hirshabelle, South West, Jubaland và 
Galmudug, tiêu diệt nhiều chiến binh 
của al-Shabaab.              (Theo Vietnam+)

Binh sĩ Somalia tuần tra tại khu vực Sanguuni. 
Ảnh: AFP/TTXVN


