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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN

DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025:

Khu tái định cư ở xã Phước Thành, 
huyện Tuy Phước khởi công xây dựng 

ngày 3.3.2023.  Ảnh: HẢI YẾN 
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Đảm bảo an ninh, an toàn và ngăn chặn các hành vi  
vi phạm pháp luật không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực 
lượng Công an. Ngày càng có nhiều người dân tích cực 
tham gia tố giác, truy bắt tội phạm, ngăn ngừa các 
hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trên 
địa bàn sinh sống, làm việc.

Chung tay ngăn chặn các 
hành vi vi phạm pháp luật

Vật liệu xây dựng 
tăng giá u3

Tuổi trẻ tiên phong 
chuyển đổi số  
An Nhơn chủ động phòng 
chống sốt xuất huyết
Hiệu quả từ các mô hình 
bảo vệ môi trường ở  
Vĩnh Thạnh

các khu tái định cư
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Khẩn trương xây dựng
Các địa phương trong 
tỉnh có tuyến cao tốc 
Bắc - Nam đi qua đang 
nỗ lực tháo gỡ khó khăn, 
đẩy nhanh tiến độ để 
khởi công xây dựng các 
khu tái định cư, phục 
vụ công tác giải phóng 
mặt bằng, đảm bảo 
hoàn thành chậm nhất 
vào ngày 30.6.2023. Do 
việc thực hiện còn chậm, 
những ngày qua lãnh 
đạo UBND tỉnh liên tục 
kiểm tra, đôn đốc. 
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Bình Định

(BĐ) - Giám đốc Trung tâm 
Xúc tiến đầu tư (Sở KH&ĐT) 
Nguyễn Bay cho hay, tham 
gia phiên thảo luận chuyên đề, 
gặp gỡ DN tại Hội nghị xúc tiến 
hợp tác Ấn Độ và các tỉnh Nam 
Trung bộ, diễn ra ngày 1.3 
ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh 
Hòa), nhiều nhà đầu tư, DN đến 
từ Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến 
tiềm năng, lợi thế và định hướng 
phát triển, lĩnh vực, ngành nghề 
mà Bình Định ưu tiên thu hút 
đầu tư, cũng như những đột phá 
trong công tác cải cách thủ tục 

hành chính, môi trường đầu tư 
cùng các chính sách hỗ trợ đầu 
tư của tỉnh.

Tại Hội nghị này, Trung tâm 
Xúc tiến đầu tư chủ động gặp gỡ 
và mời gọi các DN Ấn Độ đến 
Bình Định để tìm hiểu, hợp tác 
đầu tư và cam kết tạo mọi thuận 
lợi để các nhà đầu tư thực hiện 
dự án thành công, phát triển bền 
vững. Nhiều DN Ấn Độ cho biết 
sẽ đến Bình Định trong thời gian 
sớm nhất để khảo sát thực tế, 
làm cơ sở để xúc tiến hợp tác 
đầu tư. 

Theo ông Nguyễn Bay, mối 
quan hệ hợp tác thương mại, 
đầu tư giữa tỉnh Bình Định và 
cộng đồng DN của Ấn Độ ngày 
càng phát triển. Tuy nhiên, kết 
quả thu hút đầu tư các DN Ấn 
Độ trên địa bàn tỉnh Bình Định 
còn khá khiêm tốn, chưa tương 
xứng với tiềm năng hợp tác giữa 
hai bên. Hiện trên địa bàn tỉnh 
mới chỉ có 3 dự án đầu tư sản 
xuất, chế biến hạt điều, hạt dẻ và 
hạt óc chó của Tập đoàn Olam 
Ấn Độ đang hoạt động tại Khu 
công nghiệp Phú Tài.     TIẾN SỸ

Mời gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp Ấn Độ 
đến Bình Định tìm hiểu, hợp tác đầu tư

(BĐ) - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
vừa ký quyết định phê duyệt kết 
quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 
3 cụm công nghiệp (CCN): Bình 
An, xã Phước Thành (huyện Tuy 
Phước); Hoài Hương, phường 
Hoài Hương và CCN Đệ Đức- 
Hoài Tân, phường Hoài Tân 
(TX Hoài Nhơn).

Theo đó, Công ty TNHH 
Thịnh Tiến (huyện Tuy Phước) 
đáp ứng tiêu chí để thực hiện 
dự án đầu tư xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng kỹ thuật CCN 
Bình An, rộng 38,234 ha, tổng 
vốn đầu tư trên 305 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thiên Kim 
Bình Định (TX Hoài Nhơn) đáp 
ứng ứng tiêu chí để thực hiện 
dự án đầu tư xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng kỹ thuật CCN 
Hoài Hương, rộng 11,8 ha, tổng 
vốn đầu tư 80,745 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tân Lập 
(huyện Hoài Ân) đáp ứng tiêu 
chí để thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 
thuật CCN Đệ Đức - Hoài Tân, 
rộng 15,34 ha, tổng mức đầu tư 
hơn 85,7 tỷ đồng.

Tiến độ hoàn thành toàn bộ 
dự án không quá 36 tháng, kể từ 
ngày nhà đầu tư được công nhận 
làm chủ đầu tư dự án.

MINH HẰNG

Xác định 3 doanh nghiệp thực hiện 
3 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng 
tại các cụm công nghiệp

(BĐ) - Ngày 3.3, tại TP Quy 
Nhơn, Hội CCB tỉnh tổ chức lễ 
Phát động thi đua CCB giúp 
nhau giảm nghèo bền vững.

Phát biểu phát động thi đua, 
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trần 
Đức Thắng cho biết: Việc phát 
động thi đua sẽ góp phần thực 
hiện thắng lợi mục tiêu giảm 
nghèo bền vững, hạn chế tái 
nghèo; phấn đấu đến năm 2025 
cơ bản không còn hội viên CCB 
thuộc diện hộ nghèo; hộ CCB 
vươn lên có mức sống khá giả.

Phát động thi đua Cựu chiến binh giúp nhau 
giảm nghèo bền vững

Hội CCB tỉnh cũng đề ra 
các chỉ tiêu thi đua như: Phấn 
đấu giảm tỷ lệ hộ gia đình 
hội viên CCB nghèo bình quân 
1,3%/năm (riêng các huyện 
miền núi giảm từ 5 - 7%/năm); 
giảm trên 0,5% hộ cận nghèo 
(riêng 3 huyện miền núi phấn 
đấu giảm 3,1%); giảm 70% 
nhà dột nát trong hội viên 
CCB; đến cuối năm 2023, số 
hộ nghèo trong Hội CCB tỉnh 
giảm còn dưới 2,5%...

Tại buổi lễ, đại diện hội 

Sáng 3.3, UBND huyện Vân 
Canh tổ chức phát động thi đua 
đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính (CCHC) năm 2023.

Năm 2022, công tác CCHC 
trên địa bàn huyện đã có 
những chuyển biến tích cực; 
hầu hết các tồn tại, hạn chế đã 
được các cơ quan, đơn vị, địa 
phương khắc phục. Công tác 
chỉ đạo, điều hành trong thực 
hiện nhiệm vụ CCHC được đổi 
mới, triển khai thực hiện quyết 
liệt. Công tác theo dõi, đánh 
giá kết quả CCHC của các cơ 
quan, đơn vị, địa phương được 
thực hiện xuyên suốt, chặt chẽ, 
khách quan và thực chất. Việc 
xây dựng, ban hành, rà soát 
và tổ chức thực hiện văn bản 
quy phạm pháp luật đảm bảo 
đúng quy định. Cải cách thủ 
tục hành chính có nhiều tiến 
bộ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước 
hạn, sớm hạn đạt 99,83%, tăng 
2,09% so với cùng kỳ. Cải cách 
chế độ công vụ tiếp tục được 
thực hiện đúng quy định; kỷ 
luật, kỷ cương hành chính được 
siết chặt. Công tác xây dựng 
và phát triển chính quyền điện 

tử đạt nhiều kết quả tích cực; 
tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính 
được tiếp nhận, giải quyết trực 
tuyến đạt 48,86%, tăng 42,51% 
so với cùng kỳ. Công tác chứng 
thực điện tử, thanh toán trực 
tuyến đã được triển khai thực 
hiện tại Bộ phận Tiếp nhận kết 
quả huyện và 7/7 UBND xã, thị 
trấn. Chỉ số CCHC huyện đạt 
82,5%, xếp thứ 5/11 huyện, thị 
xã, thành phố (tăng 6 bậc so 
với năm 2011), chỉ số hài lòng 
đạt 94,32%, xếp thứ 2/11 huyện, 
thị xã, thành phố (tăng 7 bậc). 

Tại lễ phát động thi đua, 
UBND huyện Vân Canh yêu 
cầu các phòng chuyên môn, 
UBND các xã, thị trấn xây dựng 
kế hoạch và triển khai phong 
trào thi đua CCHC tại đơn vị 
để phong trào thi đua đạt kết 
quả, góp phần nâng cao chỉ 
số CCHC và chỉ số hài lòng 
của người dân, tổ chức đối với 
sự phục vụ của chính quyền 
các cấp; đồng thời, thi đua đề 
xuất các giải pháp, sáng kiến 
thiết thực, hiệu quả trong thực 
hiện CCHC. 

ĐÌNH DẶM

Hướng đến kỷ niệm 113 
năm ngày Quốc tế Phụ nữ 
(8.3.1910 - 8.3.2023), ngày 3.3, 
các đơn vị, địa phương đã tổ 
chức nhiều hoạt động ý nghĩa, 
thiết thực.
 LĐLĐ huyện Tuy Phước 

tổ chức truyền thông về công 
tác bình đẳng giới và biểu 
dương nữ công nhân, viên chức, 
lao động tiêu biểu trong phong 
trào thi đua “Giỏi việc nước, 
đảm việc nhà” lần thứ XI. Tại 
buổi lễ, LĐLĐ huyện đã tuyên 
dương và tặng giấy khen cho 6 
tập thể và 86 nữ công nhân, viên 
chức, lao động tiêu biểu. 
 Tại Nhà thi đấu đa năng thị 

trấn Bình Dương, LĐLĐ huyện 
Phù Mỹ phối hợp với Trung tâm 
VH-TT&TT huyện khai mạc Giải 
bóng chuyền nữ cán bộ, đoàn 
viên, công nhân, viên chức, lao 
động huyện Phù Mỹ năm 2023. 
Giải diễn ra từ ngày 3 - 7.3 với 
sự tham gia của 22 đội bóng 
đến từ 19 xã, thị trấn và công 
đoàn cơ sở trên địa bàn huyện 
liên kết thành lập.  
 Hội LHPN TX An Nhơn 

Ngày 3.3, UBND xã Cát 
Chánh (huyện Phù Cát) tổ chức 
ra quân cưỡng chế thu hồi đất 
đối với 11 trường hợp lấn chiếm 
đất xây dựng công trình trái 
phép tại thôn Phú Hậu, thuộc 
phạm vi Khu kinh tế Nhơn Hội.

Trong đó, có 8 trường hợp 
xây móng bao quanh, với tổng 
diện tích gần 894 m2; 1 trường 
hợp trồng trụ bê tông rào thép 
gai bao quanh, tổng diện tích 
705 m2 và 2 trường hợp xây dựng 
công trình tường rào cao 1,5 m, 
tổng chiều dài 130 m, trồng 55 
trụ bê tông cao từ 3 - 4 m. Biện 
pháp cưỡng chế là tổ chức tháo 

dỡ các công trình xây dựng 
trái phép, trả lại hiện trạng ban 
đầu. Trước đó, chính quyền địa 
phương đã tổ chức kiểm kê, lập 
biên bản các trường hợp vi phạm 
nhưng không có người đứng ra 
nhận chủ công trình xây dựng 
trái phép.

Được biết, toàn xã Cát Chánh 
có 42 trường hợp lấn chiếm đất 
đai, xây dựng công trình trái 
phép trong Khu kinh tế Nhơn 
Hội. Hiện địa phương đang 
triển khai các bước để xử lý dứt 
điểm các trường hợp vi phạm 
còn lại theo đúng quy định của 
pháp luật.         TRƯỜNG GIANG

Cưỡng chế thu hồi đất 
11 trường hợp vi phạm 
ở xã Cát Chánh

Vân Canh phát động thi đua 
đẩy mạnh cải cách hành chính 
năm 2023

Đại diện Hội CCB các địa phương nhận bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế cho hội 
viên CCB nghèo từ Hội CCB tỉnh.                            Ảnh: H.P

CCB các địa phương đã nhận 
bảng tượng trưng hỗ trợ sinh 
kế cho hội viên CCB nghèo với 
tổng trị giá 175 triệu đồng từ 
Hội CCB tỉnh. Đây là số tiền 
do cán bộ, hội viên CCB đóng 
góp và từ sự hỗ trợ của các nhà 
hảo tâm để giúp hội viên CCB 
nghèo có điều kiện vươn lên 
thoát nghèo.
 Cũng trong ngày 3.3, Hội 

CCB tỉnh tổ chức gặp mặt nhân 
kỷ niệm 33 năm Ngày thành 
lập Hội CCB tỉnh (5.3.1990 - 
5.3.2023).

Qua 33 năm xây dựng và 
hoạt động, dưới sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
và sự nỗ lực, trách nhiệm của 
toàn thể cán bộ, hội viên CCB 
trong tỉnh, Hội CCB tỉnh đã có 
bước phát triển vững chắc. Tổ 
chức Hội được củng cố và phát 
triển, hoạt động đúng chức năng, 
nhiệm vụ, hiệu quả; tuyệt đại đa 
số hội viên giữ vững và phát huy 
bản chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền 
thống “Trung thành - Đoàn kết - 
Gương mẫu - Đổi mới” của CCB.

HỒNG PHÚC

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

p h ố i  h ợ p  v ớ i  T r u n g  t â m 
V H - TT&TT thị xã tổ chức 
Ngày hội Vì sức khỏe phụ 
nữ năm 2023. Hơn 60 VĐV là 
chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội 
trưởng phụ nữ của các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn TX An Nhơn 
tham gia thi đấu môn cầu lông 
và môn chạy kẹp bóng. 
 Hội LHPN phường Hoài 

Đức (TX Hoài Nhơn) tổ chức 
ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp 

đổi mới - sáng tạo. Tại ngày hội 
đã ra mắt mô hình Phụ nữ khởi 
nghiệp và tiêu thụ sản phẩm 
khởi nghiệp với 12 thành viên. 
Ngoài ra, ngày hội có 12 gian 
hàng của phụ nữ trên địa bàn 
phường, trưng bày và bán gần 
100 sản phẩm như bún, bánh các 
loại, bột, nước mắm, tổ yến, các 
loại rau, quả...

THÙY DUYÊN - VIỆT LỢI - 
LÊ NGÂN - ÁNH NGUYỆT

Các đội tham gia thi đấu Giải bóng chuyền nữ cán bộ, đoàn viên, công nhân, 
viên chức, lao động huyện Phù Mỹ năm 2023.                   Ảnh: VIỆT LỢI
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Bình Định

Giá tăng, thị trường 
trầm lắng

Thép xây dựng là mặt hàng 
tăng giá nhanh và nhiều nhất 
trong nhóm các loại vật liệu xây 
dựng (VLXD) thiết yếu. Nhiều 
cơ sở kinh doanh VLXD cho biết 
từ đầu năm 2023 đến nay giá 
thép xây dựng đã trải qua hơn 
5 đợt điều chỉnh tăng giá, mức 
tăng tùy thuộc vào thương hiệu 
thép, với mức giá khoảng 15,7 
- 16 triệu đồng/tấn, có thương 
hiệu thép vượt 17 triệu đồng/tấn. 

Ghi nhận tại thị trường Quy 
Nhơn đến hết ngày 3.3, giá thép 
xây dựng cộng với thuế, phí, 
được các cơ sở phân phối đưa 
ra thị trường từ 17 triệu đồng/
tấn đến hơn 19 triệu đồng/tấn. 
Trong đó, giá thép xây dựng Hòa 
Phát ở mức 17,7 triệu đồng/tấn, 
thép Việt Ý tăng mạnh với giá 
bán hơn 19 triệu đồng/tấn. 

Trong khi đó, hiện hơn 10 
thương hiệu xi măng dù không 
tăng mạnh nhưng giá vẫn đứng 
ở mức cao. Biến động giá cũng 
được ghi nhận tăng với mặt hàng 
cát xây dựng, ở mức khoảng 400 
nghìn đồng/m3; gạch xây dựng 
tăng 100 đồng/viên lên 1.400 - 
1.600 đồng/viên… 

Giá nhiều VLXD chủ lực 
tăng, nhưng thị trường hiện 
được đánh giá là không nhộn 
nhịp. Bà Nguyễn Thị Phước, 
chủ DN tư nhân Thương mại 
Hoài Thương (TP Quy Nhơn), 
cho biết: Không như mọi năm, 
từ đầu năm đến nay sức mua 
VLXD khá chậm, hầu như khách 
hàng từ những công trình lớn 
đều không có, chỉ có khách lẻ 
mua rải rác dù đã bước vào mùa 
xây dựng. Ngay như giá thép 
xây dựng tăng không phải do 
nhu cầu thị trường tăng mà là 
do giá nguyên liệu nhập khẩu 
tăng cao. 

Vật liệu xây dựng tăng giá
Từ đầu năm 2023 đến nay, 
giá nhiều loại vật liệu xây 
dựng tăng nhanh khiến tình 
trạng khó khăn của nhiều 
doanh nghiệp xây dựng 
càng trầm trọng.

Trước diễn biến giá VLXD 
vẫn tiềm ẩn những nguy cơ biến 
động tăng, các chủ đầu tư, nhà 
thầu bị tác động. Ông Nguyễn 
Kỵ, chủ một DN xây dựng tại 
TP Quy Nhơn cho hay: “Sau tết, 
công ty chỉ thi công những công 
trình cũ nhận từ năm ngoái. Năm 
nay chắc cũng không khá hơn, 
chỉ xây dựng những công trình 
nhà ở của người dân, còn công 
trình thương mại khó khởi công 
vì tình hình khó khăn, chủ đầu 
tư thiếu vốn. Chúng tôi “sống” 
được là nhờ những đối tác lâu 
năm, chứ phát triển khách hàng 
mới gần như rất hiếm”.

Cần điều chỉnh công bố giá 
phù hợp thị trường

Thầu thi công công trình 
đường ven biển của tỉnh đoạn 
Cát Tiến - Diêm Vân, Công ty 
CP Tập đoàn Đèo Cả cho hay 
trong quá trình thi công vướng 
khá nhiều, trong đó có yếu tố 
giá VLXD và công bố giá VLXD 
của tỉnh.

Theo ông Phạm Quỳnh Hải, 
Phó Giám đốc Ban điều hành- 
Chỉ huy trưởng cầu, Công ty 
CP Tập đoàn Đèo Cả, thời điểm 
hiện tại giá nhiều VLXD, nhất là 
các vật liệu thiết yếu đang tăng. 
Công ty luôn luôn chủ động kế 
hoạch chuẩn bị vật liệu cho dự 

đây, tình hình giá VLXD trên địa 
bàn cả nước nói chung và tỉnh 
Bình Định nói riêng có một số 
biến động, ảnh hưởng đến hoạt 
động quản lý, đầu tư xây dựng 
công trình trên địa bàn tỉnh. Do 
đó, các sở, ngành liên quan cần 
tăng cường công tác quản lý, 
thường xuyên rà soát, kịp thời 
cập nhật, công bố giá VLXD trên 
địa bàn tỉnh cho phù hợp với giá 
VLXD trên thị trường, đặc biệt 
một số giá vật liệu chưa sát với 
thực tế và thấp hơn chi phí thực 
tế thi công. 

Chẳng hạn, giá vật liệu đá 
xây dựng cho móng cấp phối đá 
dăm, mặt đường bê tông nhựa 
phải chọn lọc để đảm bảo chất 
lượng nhưng hiện công bố giá 
cho các mặt hàng này lấy theo 
giá đại trà. 130 nghìn đồng/m3 là 
giá đá dăm cấp phối được công 
bố, trong khi giá sản phẩm thực 
tế các dự án giao thông trọng 
điểm của tỉnh đang sử dụng là 
160 nghìn đồng/m3. Tương tự, 
bột đá trong làm bê tông nhựa, 
giá bán trên thị trường khoảng 
260 nghìn đồng/m3, nhưng giá 
sản phẩm tuyển lựa cho các dự 
án lên đến 310 nghìn đồng/m3… 
“Điều này chúng tôi đã kiến nghị 
lên tỉnh và liên ngành để tháo gỡ 
cho các nhà thầu xây dựng dự án 
trọng điểm của tỉnh. Hiện đang 
vào mùa xây dựng, giá VLXD 
tăng chắc chắn ảnh hưởng đến 
các dự án trọng điểm của tỉnh, 
do đó rất cần có sự điều hành giá 
VLXD linh hoạt sát với giá thị 
trường”, ông Phong nói.

Liên quan đến vấn đề này, 
theo Giám đốc Sở Xây dựng 
Trần Viết Bảo, hiện Sở đang 
khẩn trương làm việc với các sở, 
ngành và các ban quản lý dự án, 
phối hợp để thực hiện chỉ đạo 
mới đây Chủ tịch UBND tỉnh 
về việc rà soát, lập danh mục 
nhằm chuẩn hóa việc công bố 
giá VLXD (cát, đá, xi măng, thép 
xây dựng, nhựa đường, sơn các 
loại...) theo sát giá thị trường 
để phục vụ cho các chủ đầu tư 
lựa chọn, quyết định chất lượng 
các loại VLXD đưa vào thi công 
công trình phù hợp với công 
năng, điều kiện tự nhiên của 
địa phương.     MAI HOÀNG

Thép là mặt hàng tăng giá nhanh trong số VLXD thiết yếu.                              Ảnh: M.H

(BĐ) - Sở GTVT cho biết đã 
thành lập Đoàn kiểm tra tiến 
hành kiểm tra đột xuất đối với 
20 đơn vị kinh doanh vận tải 
hành khách theo hợp đồng trên 
địa bàn.

Từ ngày 16.2 đến nay, Đoàn 
kiểm tra Sở GTVT đã tiến hành 
kiểm tra đột xuất 5/20 đơn vị 
kinh doanh vận tải hành khách 
theo hợp đồng, đã lập biên bản 
xử lý vi phạm hành chính đối với 
Công ty TNHH Vận tải du lịch 
Vinh Diễm và Công ty TNHH 
Phúc Ngọc Lợi với hành vi vi 
phạm không bố trí người trực 
tiếp điều hành hoạt động vận 
tải hoặc có bố trí nhưng không 
đáp ứng đủ điều kiện theo quy 

 UBND tỉnh đã đồng 
ý cho Sở TT&TT sử dụng 
nguồn kinh phí sự nghiệp văn 
hóa thông tin đã được UBND 
tỉnh giao cho Sở (tại Quyết 
định số 4179/QĐ-UBND ngày 
12.12.2022) để triển khai thực 
hiện Kế hoạch truyền thông 
tỉnh Bình Định năm 2023, với 
số tiền 9 tỷ đồng. N.P
 Theo Cục Thống kê tỉnh, 

hoạt động xuất nhập khẩu 
của các DN trên địa bàn tỉnh 
tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn 
bởi những biến động của thị 
trường thế giới. Kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa 2 tháng 
đầu năm 2023 ước đạt 54,4 
triệu USD, giảm 14,6% so cùng 
kỳ. Giảm mạnh nhất là các 
ngành hàng gỗ và sản phẩm 

từ gỗ (giảm 72%); tiếp đến là 
ngành hàng thức ăn gia súc 
và nguyên liệu (giảm 44,6%); 
nguyên phụ liệu dệt may, da 
giày (giảm 26,4%)... T.SỸ
 Vào lúc 21 giờ 15 phút 

ngày 2.3, trên tuyến ĐT 639 
thuộc thôn Vĩnh Lợi 3, xã Mỹ 
Thành, huyện Phù Mỹ xảy ra vụ 
TNGT nghiêm trọng, làm chết 
2 người. Tại hiện trường, mô tô 
77D1-753.33 do Lê Văn Thiên 
(SN 2005, ở thôn Hưng Lạc, 
xã Mỹ Thành) điều khiển chạy 
theo hướng Nam - Bắc tông 
nhau với mô tô 77D1-436.43 do 
Dương Minh Trí (SN 2007, ở thôn 
Hưng Tân, xã Mỹ Thành) điều 
khiển chạy theo hướng ngược 
lại. Hậu quả, Thiên và Trí chết tại 
hiện trường. THANH NGHỊ

TIN VẮNKiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải 
hành khách theo hợp đồng

định, với tổng số tiền xử phạt là 
14 triệu đồng. 

Hiện Đoàn kiểm tra Sở GTVT 
tiếp tục kiểm tra 15 đơn vị kinh 
doanh vận tải hành khách theo 
hợp đồng còn lại. 

Đoàn tiến hành 
kiểm tra các nội dung 
như: Việc chấp hành 
các quy định về kinh 
doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô đối với 
các đơn vị vận tải kinh 
doanh hành khách 
theo hợp đồng, du lịch; 
kiểm tra, trích xuất dữ 
liệu từ thiết bị giám sát 
hành trình, camera 

trên phần mềm của Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam để xử lý 
các đơn vị vận tải, chủ phương 
tiện, lái xe vi phạm trong hoạt 
động kinh doanh vận tải.

CÔNG NGHĨA

Đoàn kiểm tra Sở GTVT kiểm tra ô tô khách của 
Công ty TNHH Phúc Ngọc Lợi.               Ảnh: HẢI YẾN

án để tránh tác động về giá cả. 
Dù vậy, việc giá VLXD tăng hiện 
nay vẫn có tác động nhất định, 
trong khi đó công bố đơn giá 
của liên ngành Xây dựng - Tài 
chính vẫn có sự chênh lệch với 
giá thị trường. “Đơn cử, với giá 
cát hiện nay, nhà thầu thi công 
chúng tôi đang lỗ nhiều so với 
giá dự thầu của gói thầu, nhưng 
bắt buộc chúng tôi phải làm vì 
nền đường yếu phải xử lý kéo 
dài. Theo hợp đồng thầu, đơn giá 
theo định mức xây dựng dù có 
được điều chỉnh thì cũng không 
thể đáp ứng được thực tế”, ông 
Hải chia sẻ.

Thực tế việc công bố đơn giá 
VLXD của cơ quan Nhà nước 
thời gian qua chưa sát với thực 
tế, trong khi giá nguyên vật liệu 
trên thị trường lại tăng cao gấp 
nhiều lần - là nhận định được 
ông Võ Văn Hai, Giám đốc Công 
ty TNHH Nhật Minh, nêu ra 
tại diễn đàn liên quan đến chất 
lượng công trình xây dựng cơ 
bản do UBND tỉnh tổ chức cuối 
tháng 2.2023. 

Bất cập trên cũng được ông 
Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban 
Quản lý dự án giao thông tỉnh, 
thẳng thắn thừa nhận, đi kèm với 
kiến nghị: Trong thời gian gần 

Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả chủ động VLXD, nhất là cát, đá… cho dự án thi công 
công trình đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.                                        Ảnh: P.H
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Theo Hội Nông dân huyện 
Vĩnh Thạnh, năm 2022, các cấp 
hội trên địa bàn huyện thành 
lập mới 9 mô hình nông dân 
bảo vệ môi trường (BVMT), 
nâng tổng số mô hình này 
trên toàn huyện lên con số 41. 
Tham gia mô hình, hội viên 
và nông dân thực hiện BVMT 
bằng những việc làm cụ thể, 
thiết thực, góp phần giữ gìn 
vệ sinh môi trường nông thôn 
xanh - sạch - đẹp và đảm bảo 
tiêu chí môi trường trong xây 
dựng nông thôn mới.

Tiêu biểu phải kể đến các 
mô hình như: “Bể chứa bao bì 
thuốc bảo vệ thực vật ngoài 
đồng ruộng” tại thôn M6, M7 
và M8 (xã Vĩnh Hòa); “Tường 
rào, cổng ngõ, hố rác gia đình” 
tại làng 1 và “Đoạn đường 
xanh - sạch - đẹp” tại làng 4 
(xã Vĩnh Thuận); “Hố rác gia 
đình, hố rác công cộng” tại các 
thôn Thạnh Quang, Hà Ri, Vĩnh 
Khương, Vĩnh Thọ, Tà Lét (xã 
Vĩnh Hiệp); “Xe thu gom rác 
thải” tại xã Vĩnh Thịnh...

Bà Đinh Thị Kới, Chi hội 
trưởng Nông dân thôn Tà Lét 
(Vĩnh Hiệp), cho hay: Chi hội 
phát động phong trào BVMT, 
vận động bà con nông dân xây 
hố xử lý rác thải tại gia đình. 
Đến nay, 100% hộ trong thôn 
đăng ký tham gia, xử lý rác thải 
đúng nơi quy định, không vứt 
rác bừa bãi ra môi trường. Nhờ 
đó, môi trường nông thôn luôn 
trong lành, sạch sẽ; làng Tà Lét 
nhiều năm liền được cấp trên 
công nhận làng văn hóa.

Còn theo ông Nguyễn Phi 
Quốc, Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Vĩnh Quang, ngoài các mô 

An toàn là tiêu chí đặc 
biệt quan trọng trong giao 
thông, tuy nhiên, trên thực 
tế, nhiều người tham gia 
giao thông đã bất chấp các 
nguyên tắc an toàn và quy 
định của pháp luật. T rên 
các tuyến đường ở TP Quy 
Nhơn, không khó bắt gặp 
những hình ảnh đáng báo 
động về tình trạng vi phạm 
các quy định ATGT, gây 
nguy hiểm cho chính mình 
và người khác.

Cơ quan chức năng tăng 
cường hoạt động tuần tra, 
kiểm soát, xử lý nghiêm các 
vi phạm là giải pháp quan 
trọng. Song, trên hết và trước 
hết, mỗi người phải tự mình 
tham gia giao thông an toàn, 
để không phải hối tiếc khi tai 
nạn xảy ra do lỗi chủ quan 
của chính mình.

TÚ TRÂN

Vừa nguy hiểm, 
vừa ô nhiễm

“Bỏ quên” ý thức khi tham gia giao thông

Ý KIẾN

Buổi chiều hằng ngày, tầm 
từ 14 giờ đến khoảng 16 giờ, trên 
tuyến đường Trần Hưng Đạo - 
Hùng Vương (đoạn từ cảng cá 
ở khu phố 1, phường Hải Cảng 
lên đến ngã ba Phú Tài) thường 
xuyên có những chuyến xe lam 
4 bánh chở hải sản. Phía sau 
thùng xe, bên cạnh những thau 
to chở tôm, cá là những người 
phụ nữ ngồi lắt lẻo, tạm bợ (ảnh 
chụp lúc 15 giờ ngày 27.2 tại vòng 
xuyến ngã 5 Đống Đa). 

Vừa chở hàng, vừa chở 
người, không có biện pháp gì 
đảm bảo an toàn như thế này thì 
rõ ràng vi phạm trật tự ATGT; 
tiềm ẩn rủi ro gây tai nạn nếu 
tài xế phanh gấp vì đột ngột gặp 
chướng ngại vật phía trước. 

Không chỉ thế, mỗi khi chiếc 
xe gập ghềnh hoặc đánh lái qua 
lại trên đường, nước từ những 
chiếc thau cá đổ xuống sàn, 
chảy xuống đường bốc mùi 
hôi tanh khiến người đi phía 
sau phải “lãnh đủ”. Ngày qua 
ngày, nước từ những chiếc thau 
cá này “ám” lại trên đường gây 
ô nhiễm, nhất là khi trời nắng 
nóng thì càng kinh khủng. 

Mong các bác tài xe lam 4 
bánh và bà con mua bán hải sản 
xem lại cách vận chuyển cho an 
toàn và đảm bảo vệ sinh chung 
cho cộng đồng, không để ảnh 
hưởng đến thương hiệu TP Quy 
Nhơn “xanh, sạch, đẹp”.

MINH NGỌC

 Ảnh: M.N

Hiệu quả từ các mô hình bảo vệ 
môi trường ở Vĩnh Thạnh

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng nhiều 
mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, chăn nuôi, xử lý rác thải sinh hoạt. Các mô hình này đã và đang phát 
huy hiệu quả tích cực, tạo chuyển biến và nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của người dân.

hình đã có trước đây, Hội Nông 
dân xã thành lập thêm tổ nông 
dân tự quản về BVMT tại các 
chi hội thôn. Các tổ này thực 
hiện dọn vệ sinh tại các tuyến 
đường liên xóm, thôn theo 
định kỳ; chăm sóc các tuyến 
đường hoa; tổ chức các điểm 
thu gom rác thải trong khu dân 
cư, tạo thuận tiện trong việc 
thu gom rác. 

Ngoài triển khai thực hiện 
tốt các mô hình BVMT, chính 
quyền các xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện Vĩnh Thạnh còn 
phối hợp với Phòng TN&MT 
thường xuyên tuyên truyền 
cho người dân và các hộ chăn 
nuôi gia súc, gia cầm nâng cao 
ý thức BVMT. Đồng thời, tăng 

cường kiểm tra, xử lý nghiêm 
các trường hợp để phát sinh rác 
thải, nước thải gây ảnh hưởng 
môi trường. Bên cạnh đó, 
UBND các xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh 
Quang, Vĩnh Hảo… còn thành 
lập các tổ tự quản thu gom rác 
thải; thu gom tại các thôn trong 
xã, sau đó đưa về bãi rác tập 
trung của huyện xử lý.

Bà Trần Thị Ánh Chung, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
xã Vĩnh Thịnh, cho biết: Tổ tự 
quản vệ sinh môi trường của 
xã gồm 3 người, thực hiện thu 
gom rác thải tại các thôn của 
xã với tần suất 2 lần/tuần. Địa 
phương tuyên truyền, hướng 
dẫn người dân phân loại, tập 
trung rác thải đúng nơi quy 

ĐVTN xã Vĩnh Quang dọn vệ sinh, xử lý rác thải ven đường.                                                                                        Ảnh: UBND huyện Vĩnh Thạnh

Một chiếc taxi 
ngang nhiên 
vượt đèn đỏ 
tại ngã tư Ngô 
Mây - Nguyễn 
Thị Định.                           
Ảnh: T.T

Một trường hợp vi phạm “lỗi kép”: Chở quá số 
người quy định và không đội mũ bảo hiểm.

 Ảnh: T.T

Thiếu niên 
cưỡi xe đạp 
lạng lách, 
đánh võng 
giữa đường 
Lê Lợi - con 
đường có 
nhiều xe 
cộ qua lại.                                                                          
Ảnh: T.T

định để tổ tự quản vệ sinh môi 
trường tới thu gom, vận chuyển 
về nơi xử lý. Nhìn chung, ý 
thức BVMT của người dân địa 
phương có chuyển biến đáng 
kể; tình trạng vứt rác thải sinh 
hoạt bừa bãi giảm rõ rệt.

Đi từ trung tâm huyện Vĩnh 
Thạnh về các xã Vĩnh Hảo, 
Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận, Vĩnh 
Quang…, chúng ta có thể cảm 
nhận được những đổi thay 
tích cực trong công tác BVMT. 
Những tuyến đường liên xã, 
liên thôn thoáng đãng, khang 
trang; cây xanh phủ bóng 
và các loại hoa nở rực ven 2 
bên đường, tạo cảnh quan 
môi trường nông thôn xanh -  
sạch - đẹp.                  CÔNG LUẬN

l Ngày 3.3, Trung đoàn 
Cảnh sát cơ động (CSCĐ) 
Nam Trung bộ (đóng quân tại 
phường Bùi Thị Xuân, TP Quy 
Nhơn) đi thăm, nhận phụng 
dưỡng và khởi công xây nhà tình 
nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng 
Lâm Thị Minh (96 tuổi, ở thôn 
Thuận An, xã Mỹ Thọ, huyện 
Phù Mỹ). Nhà tình nghĩa được 
xây cấp 4, rộng 92 m2, kinh phí 
hơn 150 triệu đồng, do cán bộ, 
chiến sĩ Trung đoàn đóng góp 
và tiến hành xây dựng. K.ANH
l Ngày 2.3, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện An Lão đã đến 
thăm tặng 150 suất quà cho hộ 
nghèo, hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn tại xã An Dũng, mỗi 
suất quà trị giá trên 410 nghìn 
đồng. Tổng trị giá quà tặng hơn 
61 triệu đồng, từ nguồn ủng hộ 
của các nhà hảo tâm. 

ĐĂNG KHẢNH

TIN VẮN
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Bình Định

Suốt 1 năm triển khai Dự án 
Đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông, giai đoạn 2021 - 
2025, qua địa phận tỉnh Bình 
Định, Hoài Nhơn luôn là địa 
phương dẫn đầu trong công tác 
giải phóng mặt bằng (GPMB), 
nhưng giai đoạn triển khai xây 
dựng khu tái định cư (TĐC) thì 
lại chậm trễ. Những ngày này, 
UBND TX Hoài Nhơn đang 
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 
báo cáo nghiên cứu khả thi 12 
khu TĐC/467 lô đất ở, tổng chi 
phí xây dựng và GPMB 365  
tỷ đồng. 

Ông Phạm Văn Chung, Phó 
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, 
cho biết: Chúng tôi đã chi trả 
gần 43 tỷ đồng cho 201/299 hộ 
bị ảnh hưởng GPMB để xây 
dựng các khu TĐC. Tiến độ 
GPMB để triển khai có bị chậm 
do một số hộ dân chưa chấp 
thuận giá đất, giá bồi thường 
nhà cửa, cây cối. Chúng tôi 
đang dốc sức huy động toàn 
bộ hệ thống chính trị vào cuộc 
vận động người dân, dốc sức 
thực hiện công tác GPMB để 
sớm chỉ định thầu xây dựng 12 
khu TĐC trước ngày 15.3, nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành tiến 
độ theo yêu cầu của UBND tỉnh 
là xây dựng khu TĐC, bàn giao 
cho người dân xây nhà trước 
ngày 30.6.2023. 

Trong khi đó, theo ông 
Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Hoài Ân, 8 

DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025:

Khẩn trương xây dựng các khu tái định cư
Các địa phương trong tỉnh có tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ 

để khởi công xây dựng các khu tái định cư, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành chậm nhất 
vào ngày 30.6.2023. Do việc thực hiện còn chậm, những ngày qua lãnh đạo UBND tỉnh liên tục kiểm tra, đôn đốc. 

khu TĐC/306 lô của huyện có 
mức đầu tư hơn 52 tỷ đồng, 
hiện đang chuẩn bị phê duyệt 
chỉ định thầu. Công tác GPMB 
còn vướng 4 hộ chưa chấp 
thuận, huyện đang gấp rút vận 
động, giải thích. 

Còn tại huyện Phù Mỹ, 
theo kế hoạch trong tháng 
3.2023 sẽ khởi công 3 trong 
tổng số 5 khu TĐC… Các địa 
phương: Phù Cát, Tuy Phước, 

TP Quy Nhơn đã thực hiện 
xong việc chỉ định thầu và 
bàn giao chủ thầu thi công vào 
trung tuần tháng 3. 

Trường hợp UBND huyện 
Tây Sơn tổ chức đấu thầu xây 
dựng khu TĐC tại xã Bình 
Thuận đã được UBND tỉnh 
điều chỉnh bởi quy trình đấu 
thầu kéo dài. Trong khi đó, cơ 
chế của Thủ tướng Chính phủ 
cho phép các chủ đầu tư được 

chỉ định thầu xây dựng khu 
TĐC đảm bảo kịp tiến độ. Đến 
nay huyện Tây Sơn cũng đã 
chốt xong mọi việc và sẽ tiến 
hành thi công vào ngày 10.3.  

Bức xúc trước việc chậm 
trễ tiến độ triển khai xây dựng 
khu TĐC ở các địa phương, 
tại cuộc họp kiểm tra Dự án 
Đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
vào tháng 2.2023, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 

Công Hoàng yêu cầu các địa 
phương triển khai thi công ít 
nhất một nửa số lượng các khu 
TĐC vào ngày 15.3 và số còn 
lại dứt điểm vào ngày 30.3. Tại 
cuộc họp kiểm tra Dự án vào 
ngày 1.3 vừa qua, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng chỉ đạo các địa 
phương phải dốc sức làm xong 
công tác bồi thường, GPMB và 
TĐC đảm bảo chất lượng, khối 
lượng, tiến độ, chặt chẽ về hồ 
sơ, thủ tục tuân thủ theo đúng 
các quy định hiện hành.

Hiện nay, hầu hết các hộ 
dân thuộc diện TĐC dự án đã 
sẵn sàng di chuyển chỗ ở. Ông 
Hà Minh Văn, thôn An Lạc 1, 
xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, 
cho biết: Gia đình gồm 7 người 
con đều thống nhất nhận tiền 
hỗ trợ đất lúa và chuyển nơi ở 
tại khu TĐC mới ở địa phương. 
Hiện nay, chúng tôi gởi toàn 
bộ số tiền gần 1 tỷ đồng vào 
ngân hàng chờ được giao đất 
sẽ xây dựng nhà ở khu TĐC. 
Ba mẹ tôi đã già ngoài 80 tuổi 
nên mong muốn nhận đất sớm 
để xây dựng nhà ở. 

UBND tỉnh đã cho cơ chế, 
khi đủ điều kiện bố trí TĐC 
sẽ thực hiện đồng thời việc di 
chuyển chỗ ở với hoàn thiện 
các hạng mục hạ tầng còn lại. 
UBND các huyện, thị xã tổ chức 
thẩm định phê duyệt phương 
án bố trí TĐC; hoàn thiện các 
thủ tục cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho các hộ 
dân ngay sau khi UBND tỉnh 
quyết định giao đất để thực 
hiện các khu TĐC.        

                                  HẢI YẾN 

Sở GTVT vừa có công văn yêu cầu 
6 cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh (Trung 
tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình 
Định; Công ty CP Đào tạo lái xe Miền 
Trung; Công ty CP Đào tạo lái xe Tây 
Sơn; Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và 
Nông Lâm Trung Bộ; Công ty CP dịch 
vụ thương mại Trung Lương; Trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp Moveo) 
nghiêm túc thực hiện Văn bản số 305/
CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 13.1.2023 
của Cục Đường bộ Việt Nam về việc 
thực hiện các giải pháp nâng cao chất 
lượng dịch vụ đào tạo, sát hạch, cấp 
GPLX và một số nội dung sau:

Trang bị cabin học lái xe ô tô, bố trí 
kế hoạch đào tạo phù hợp, đảm bảo học 
viên học thực hành lái xe ô tô được học 
đủ thời gian trên cabin học lái xe ô tô 
theo quy định.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, ứng dụng công nghệ thông tin như: 
Lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng 
đường học thực hành lái xe trên đường, 
trang bị ca bin tập lái xe ô tô theo đúng 
lộ trình và lưu trữ dữ liệu theo các quy 
định, phục vụ công tác tổ chức đào tạo 
và quản lý đào tạo lái xe. Rà soát giáo 
viên chuẩn giáo viên và thực hiện đúng 
theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông 

tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-
TB&XH quy định về tuyển dụng, sử 
dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp. 

Tổ chức tuyển sinh học lái xe đảm 
bảo các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe 
và địa điểm đã đăng ký trong giấy phép 
đào tạo.

Đặc biệt, các cơ sở đào tạo lái xe tổ 
chức đào tạo, quản lý học viên đảm bảo 
học đủ nội dung, chương trình và thời 
gian đào tạo theo quy định. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát thời 
gian học lý thuyết môn Pháp luật giao 
thông đường bộ, môn đạo đức, văn 
hóa giao thông và phòng, chống tác 
hại của rượu, bia khi tham gia giao 
thông; quản lý chặt chẽ thời lượng đào 
tạo về kỹ năng lái xe, về trách nhiệm 
đạo đức của người lái xe. Ứng dụng 
công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị 
giám sát, thiết bị giám sát hành trình 
và thời gian để quản lý học viên trong 
quá trình đào tạo; chịu trách nhiệm 
trong việc đảm bảo học viên được học 
đủ nội dung, chương trình, thời gian, 
quãng đường thực hành và các điều 
kiện địa hình theo quy định trong quá 
trình đào tạo… 

CÔNG HIẾU

Quản lý chặt chẽ các cơ sở  
đào tạo lái xe

Ngày 3.3, tại xã Nhơn Lý, TP Quy 
Nhơn, Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản xã Nhơn Lý (TCCĐ Nhơn 
Lý) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
hoạt động năm 2022. 

Năm qua, hoạt động của TCCĐ được 
cơ quan chức năng đánh giá cao, góp 
phần phục hồi hệ sinh thái rạn san hô, 
phát triển sinh kế cộng đồng bền vững 
gắn với du lịch sinh thái, nâng cao nhận 
thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường 
nguồn lợi, bảo tồn rùa biển, hạn chế tình 
trạng khai thác bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định… Kết quả 
quan trắc năm 2022 cho thấy rạn san hô 

Tổ chức cộng đồng Nhơn Lý tích cực  
góp phần phục hồi hệ sinh thái rạn san hô

Ban đại diện TCCĐ trao giấy khen cho các tập thể 
và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 
của TCCĐ năm 2022.                                 Ảnh: ÁI TRINH       

ở Bãi Dứa có độ phủ san hô sống cao 
nhất đạt hơn 62%. Trong năm 2022, các 
thành viên TCCĐ được hưởng lợi tại 
khu vực tạo sinh kế đã đóng góp cho 
Quỹ cộng đồng gần 30 triệu đồng, số 
tiền này dành chi cho các hoạt động bảo 
vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

Ông Nguyễn Thành Danh - Phó 
Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, Trưởng 
Ban đại diện TCCĐ cho biết, trong năm 
2023, TCCĐ sẽ tiếp tục quan trắc đánh 
giá mức độ phát triển hệ sinh thái rạn 
san hô tại Bãi Dứa, Hòn Sẹo; đề xuất 
sửa đổi phương án quản lý bảo vệ của 
TCCĐ, xin mở rộng khu vực biển được 
giao quản lý. Đồng thời chấn chỉnh hoạt 
động của các đội mô tô nước, đón khách 
từ bên ngoài vành đai khu đã khoanh 
vùng bảo vệ; ban hành quy chế thu gom 
rác tại bè; phát triển thêm sản phẩm 
tham quan riêng của TCCĐ như: Trải 
nghiệm san hô Bãi Dứa, Hòn Sẹo; tour 
nghỉ dưỡng làng chài Nhơn Lý… 

Dịp này, Ban đại diện TCCĐ Nhơn 
Lý đã tiếp nhận Nhóm du lịch Nhơn 
Lý làm thành viên của TCCĐ để cùng 
chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
và phát triển du lịch sinh thái bền vững 
tại địa phương.                          

                                               ÁI TRINH

Khu tái định cư ở xã Phước Thành, huyện Tuy Phước khởi công xây dựng ngày 3.3.2023.                                                         Ảnh: HẢI YẾN 
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Là một trong những địa 
phương có ổ dịch sốt xuất huyết 
(SXH), những ngày qua, người 
dân xóm Nam, thôn Vân Sơn, 
xã Nhơn Hậu cùng với cán bộ 
y tế, chính quyền địa phương 
dọn vệ sinh môi trường nơi ở, 
lật đổ các dụng cụ chứa nước 
trong vườn để diệt lăng quăng, 
bọ gậy. 

Ông Phạm Văn Hòa, ở xóm 
Nam, cho biết: “Khi biết nơi 
mình ở có ổ dịch SXH và được 
nghe chính quyền thôn, y tế 
xã hướng dẫn các biện pháp 
phòng chống dịch, gia đình tôi 
đã thực hiện phát quang bụi 
rậm, lật úp các dụng cụ không 
chứa nước, dọn rửa dụng cụ 
chứa nước trong nhà, thường 
xuyên diệt lăng quăng, diệt bọ 
gậy, ngủ màn… để đảm bảo 
phòng chống dịch SXH”.

Những ngày qua, ngành y tế 
TX An Nhơn đã tổ chức nhiều 
đợt kiểm tra, giám sát chỉ số 
côn trùng SXH tại các ổ dịch, 
phun hóa chất tại các ổ dịch 
cũng như tăng cường tuyên 
truyền, vận động nhân dân ra 
quân diệt lăng quăng, bọ gậy để 
phòng chống dịch bệnh. 

Bác sĩ Đào Thị Thanh Xuân, 
Trưởng Trạm Y tế xã Nhơn 
Hậu, cho biết: Chúng tôi tham 
mưu UBND xã ban hành kế 
hoạch phòng chống dịch SXH 
và kế hoạch diệt lăng quăng, bọ 
gậy trên địa bàn, phối hợp với 
các thôn tham gia diệt bọ gậy 
2 tuần/lần đối với những vùng 
không có ổ dịch và 1 tuần/1 lần 
đối với những vùng có ổ dịch. 
Trong 24 giờ khi phát hiện ca 

An Nhơn chủ động phòng chống sốt xuất huyết
Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn TX An Nhơn đã ghi nhận 83 ca mắc sốt xuất huyết với 5 ổ dịch tại 

nhiều xã, phường. Trước tình hình trên, chính quyền các cấp cũng như ngành y tế thị xã đã tích cực thực hiện các 
biện pháp phòng dịch để chủ động kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

bệnh đơn lẻ, Trạm chủ động 
cử cán bộ về tại khu vực nhà 
bệnh nhân để giám sát ca bệnh, 
tuyên truyền vận động các hộ 
gia đình tham gia diệt lăng 
quăng, bọ gậy, thực hiện các 
biện pháp phòng chống bệnh 
trong phạm vi bán kính 200 m 
tính từ nhà bệnh nhân. Và khi 
trên địa bàn xã phát hiện ổ dịch, 
Trạm đã phối hợp với TTYT thị 
xã giám sát chỉ số bọ gậy, chỉ 
số muỗi, điều tra dịch tễ ổ dịch 
và phun hóa chất phòng chống 
dịch SXH tại khu vực ổ dịch. 
Đặc biệt, Trạm phối hợp với 
Đài truyền thanh xã tăng cường 
thời lượng tuyên truyền các 

biện pháp phòng chống SXH 
trên hệ thống truyền thanh để 
hướng dẫn người dân thực hiện 
các biện pháp phòng chống 
dịch tại gia đình.

Tính từ đầu năm 2023 đến 
nay, TX An Nhơn ghi nhận 
49/83 trường hợp mắc SXH là 
trẻ em từ 1 đến dưới 15 tuổi, 
đây là đối tượng dễ chuyển 
nặng nếu chẳng may mắc SXH 
mà không được điều trị kịp 
thời. Để chủ động bảo vệ sức 
khỏe của trẻ em, ngành y tế 
thị xã tích cực đẩy mạnh công 
tác truyền thông phòng chống 
dịch SXH tại các trường mầm 
non, mẫu giáo, cơ sở mầm non 

tư thục, các trường tiểu học, 
THCS. 

Bác sĩ Đào Duy Khoa, cán 
bộ Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ, cho 
biết: Từ đầu năm đến nay, xã 
Nhơn Mỹ có 7 ca SXH, trong 
đó có 4 ca bệnh trẻ em, đang 
là học sinh. Để góp phần giúp 
các em tự bảo vệ sức khỏe 
của mình, Trạm tăng cường 
phối hợp với các trường học 
tổ chức tuyên truyền, phát tờ 
rơi, hướng dẫn các em học sinh 
nhận biết biểu hiện của bệnh 
SXH và cách phòng bệnh. Đồng 
thời, hướng dẫn các em tham 
gia diệt muỗi, diệt lăng quăng, 
bọ gậy tại trường học cũng 

như tại gia đình, cộng đồng. 
Qua đó, giúp các em trở thành 
những tuyên truyền viên tích 
cực tại nhà trường và gia đình, 
góp phần hạn chế ca mắc SXH 
trên địa bàn.

Cùng với các cấp chính 
quyền trong thị xã, ngành y tế 
TX An Nhơn cũng tăng cường 
giám sát phát hiện ca bệnh 
tại cộng đồng và triển khai 
các biện pháp kiểm soát dịch 
bệnh. Bác sĩ Lê Thế Phương, 
Phó Trưởng khoa phụ trách 
Khoa Kiểm soát bệnh tật (TTYT 
TX An Nhơn) cho biết: Ngay 
khi nhận được thông tin có ca 
mắc SXH trên địa bàn thị xã, 
chúng tôi đã nhanh chóng phân 
công nhân viên tiến hành giám 
sát, điều tra các yếu tố dịch tễ 
liên quan đến các trường hợp 
bệnh được ghi nhận; tiến hành 
xác minh ổ dịch hoặc các điểm 
nguy cơ sớm. Trên cơ sở đó, có 
biện pháp phòng chống dịch 
bệnh kịp thời bảo đảm 100% 
ổ dịch được điều tra và xử lý 
trong vòng 48 giờ, hạn chế thấp 
nhất sự lây lan thành ổ dịch 
lớn trong cộng đồng. Chúng 
tôi cũng tổ chức tốt việc phân 
tuyến điều trị, hạn chế chuyển 
tuyến các bệnh nhân trong khả 
năng điều trị nhằm giảm quá 
tải cho bệnh viện tuyến trên. 
Hiện tất cả các ca mắc trên địa 
bàn đều được điều trị kịp thời 
và có sức khỏe ổn định.

Với sự chủ động về mọi mặt 
trong công tác phòng chống 
dịch SXH, TX An Nhơn phấn 
đấu hạn chế thấp nhất các 
trường hợp mắc SXH trên địa 
bàn, chủ động phòng chống và 
điều trị, không để bệnh diễn 
biến nặng, nguy hiểm đến sức 
khỏe, tính mạng người dân.

                                LÊ NGÂN

Chiều 3.3 (nhằm ngày 12.2 năm 
Quý Mão), Lễ hội làng rèn khu vực Tây 
Phương Danh đã diễn ra tại phường 
Đập Đá (TX An Nhơn). Lễ hội được tổ 
chức nhằm tưởng nhớ công ơn của ông 
tổ nghề rèn Tây Phương Danh - Đào Dã 
Tượng và các bậc tiền hiền đã có công 
khai sáng, xây dựng làng nghề rèn. 

Tương truyền, cách đây hơn 200 năm, 
cụ Đào Dã Tượng (có biệt hiệu là Ngũ 
Công) từ miền Bắc vào vùng đất Tây 
Phương Danh khởi nghiệp và truyền 
nghề rèn cho người dân trong làng. Kể 
từ đó, vào ngày 12.2 âm lịch hằng năm, 
người dân khu vực Tây Phương Danh 
lại tổ chức Lễ hội làng rèn. 

Hiện nay, khu vực Tây Phương 
Danh có khoảng 200 hộ làm nghề rèn, 
với khoảng hơn 400 lao động. Sản phẩm 
chủ yếu của làng rèn Tây Phương Danh 
là: Cuốc, xẻng, liềm, dao, rựa, kéo, xe 
rùa… tiêu thụ ở thị trường trong tỉnh 
và đặc biệt được các tỉnh miền Trung - 
Tây Nguyên ưa chuộng. Năm 2019, làng 
rèn Tây Phương Danh được UBND tỉnh 
công nhận làng nghề truyền thống.

Sau phần lễ, phần hội của Lễ hội làng 
rèn Tây Phương Danh năm nay diễn 
ra với nhiều nội dung các trò chơi dân 
gian, hát bội… để phục vụ người dân tại  
địa phương.                                       LÊ NGÂN

Tổ chức Lễ hội làng rèn 
Tây Phương DanhPhước Quang tăng tốc về đích  

nông thôn mới nâng cao
Sau khi hoàn thành mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 
2018, xã Phước Quang, huyện Tuy 
Phước tiếp tục nâng cao các tiêu chí, 
làm bước đệm để thực hiện hành trình 
xây dựng xã NTM nâng cao. 

Ông Đoàn Văn Điệp - Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Quang, 
cho biết: Với quan điểm xây dựng NTM 
phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng 
cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân 
dân, lấy sức dân để lo cho dân, chúng 
tôi ưu tiên phát triển ngành nghề dịch 
vụ, tiểu thủ công nghiệp, chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
trong sản xuất nông nghiệp, đưa cây 
trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. 
Đặc biệt, triển khai mô hình sản xuất 
lúa giống trên cánh đồng lớn với diện 
tích 120 ha/vụ theo hình thức liên kết  
“4 nhà”, hướng dẫn nông dân sản xuất 
gắn với thị trường đang phát triển mạnh 
và mang lại hiệu quả kinh tế. Nhờ đó 
thu nhập của người dân tăng dần lên, 
đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân 
đầu người đạt 52,8 triệu đồng/năm, tăng 
17,2 triệu đồng/năm so với năm 2018, tỷ 
lệ hộ nghèo đa chiều ở địa phương chỉ 

 Lực lượng y tế TX An Nhơn kiểm tra, giám sát chỉ số bọ gậy, lăng quăng tại các hộ gia đình khu vực ổ dịch thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu.

còn 2,47%.
Để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng 

xã NTM nâng cao, Phước Quang huy 
động hàng tỷ đồng để xây dựng các 
công trình phúc lợi công cộng, bê tông 
hóa, mở rộng nhiều tuyến đường giao 
thông, nâng cấp hệ thống kênh mương 
nội đồng... đáp ứng nhu cầu sản xuất, 
giao thương cho người dân. Đến nay, 
100% đường xã, thôn, liên thôn được bê 
tông hóa, nhựa hóa; hơn 90% đường ngõ 
xóm và trục chính nội đồng được bê tông 
xi măng. Xã cũng tích cực tuyên truyền, 

vận động nhân dân 
mua BHYT tự nguyện 
đạt hơn 95,71%; tỷ lệ 
hộ dân sử dụng nước 
hợp vệ sinh đạt 100% 
(trong đó 53,8% số hộ 
được sử dụng nước 
sạch từ hệ thống cung 
cấp tập trung), tất cả 
góp phần làm cho bộ 
mặt Phước Quang ngày 
càng khởi sắc.

Ông Đoàn Văn Điệp 
phấn khởi chia sẻ: Là 
1 trong 3 xã của huyện 

Tuy Phước phấn đấu về đích NTM nâng 
cao năm 2022, thời gian qua, chúng tôi 
thường xuyên rà soát, đánh giá, đối 
chiếu các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu 
chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 
2021 - 2025. Kết quả đến nay xã Phước 
Quang đã đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng 
cao. Hiện chúng tôi đang hoàn tất hồ 
sơ để trình cấp trên thẩm định và công 
nhận. Sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao, 
Phước Quang sẽ lên kế hoạch hướng tới 
xây dựng xã NTM kiểu mẫu. 

XUÂN VINH 

Một góc xã Phước Quang hôm nay.                                                  Ảnh: XUÂN VINH 
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Bình Định

Mang công nghệ đến 
từng nhà

Ngay từ những ngày đầu ra 
quân Tháng Thanh niên (TTN), 
tại phường Đống Đa (TP Quy 
Nhơn), Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn tổ chức lễ phát động 
thực hiện công trình thanh niên 
“Tuổi trẻ Bình Định tiên phong 
chuyển đổi số (CĐS)”; ra mắt 
mô hình “Đội thanh niên tình 
nguyện thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến” cấp tỉnh và mô hình 
“Tổ công nghệ số thanh niên”. 

20 ĐVTN thuộc Tổ công 
nghệ số thanh niên phường 
Đống Đa tham gia tuyên truyền 
về CĐS trong các buổi sinh 
hoạt, họp dân và trên loa phát 
thanh. Các bạn trực tiếp hướng 
dẫn người dân cài đặt các ứng 
dụng, sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4; tham 
gia phản ánh, kiến nghị đến các 
cấp chính quyền thông qua ứng 
dụng Bình Định SmartCity; vận 
động người dân sử dụng các 
dịch vụ số thiết yếu; khuyến 
khích không dùng tiền mặt, hỗ 
trợ tạo tài khoản thanh toán 
trực tuyến các dịch vụ khác...

Theo chị Trần Thị Thanh 
Trà (thành viên Tổ công nghệ 
số thanh niên phường Đống 
Đa), trước ngày ra quân, các 
thành viên đã được tập huấn về 
hướng dẫn cài đặt các ứng dụng 
số, dịch vụ công trực tuyến, tài 
khoản định danh điện tử… Với 
phương châm “đi từng ngõ, gõ 
từng nhà”, các thành viên đã 
đến từng gia đình tuyên truyền, 
hướng dẫn thực hiện các thao 
tác, tra cứu thông tin, cách nộp 
hồ sơ thủ tục hành chính công 
trực tuyến, cũng như thanh 
toán các dịch vụ không dùng 

Bánh ít lá gai là một trong 
những đặc sản nổi tiếng của Bình 
Định. Để làm ra được những 
chiếc bánh ít mang hương vị 
đặc trưng, người làm bánh phải 
rất tỉ mỉ trong từng công đoạn. 
Song, vấn đề đáng chú ý là hạn 
sử dụng của bánh ít lá gai Bình 
Định thường rất ngắn (chỉ 2 - 3 
ngày), phần nào ảnh hưởng đến 
hiệu quả tiêu thụ sản phẩm.

Khởi nguồn từ mong muốn 
giải quyết khó khăn trong khâu 
bảo quản bánh ít, nhóm sinh viên 
khoa Khoa học tự nhiên, Trường 
ĐH Quy Nhơn đã tham gia 
cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp do 
Trường tổ chức với ý tưởng “Sản 
phẩm bánh Đất Võ 10 ngày”. 

Theo trưởng nhóm Nguyễn 
Đức Thắng, nhóm tác giả sử 
dụng phương pháp bảo quản 

Tổ chức chương 
trình Tháng Ba 
biên giới năm 2023

(BĐ) - Chào mừng kỷ niệm 
92 năm ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 
26.3.2023) và 64 năm ngày truyền 
thống Biên phòng Việt Nam 
(3.3.1959 - 3.3.2023), ngày 3.3, tại 
xã Nhơn Châu (TP Quy Nhơn), 
Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh tổ chức Chương trình Tháng 
Ba biên giới năm 2023.

Trong khuôn khổ chương 
trình, Ban tổ chức đã tặng 20 suất 
quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn 
đồng) cho 20 học sinh là con em 
ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, 
vượt khó học giỏi; tặng 10 suất 
quà cho 10 gia đình có con em 
nhập ngũ; tặng 10 cờ Tổ quốc cho 
các thanh niên ngư dân.

Ban Thư ký Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh còn tổ chức Hành 
trình Thầy thuốc trẻ làm theo 
lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe 
cộng đồng, khám bệnh, phát 
thuốc miễn phí cho 100 người 
dân; ra quân làm sạch biển, phát 
quang, trồng cây xanh đường 
lên cột cờ Tổ quốc.    DUY ĐĂNG

Hai cán bộ Đoàn 
được trao tặng giải 
thưởng Lý Tự Trọng 

(BĐ) - Ban Thường vụ Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
đã ban hành Quyết định về việc 
trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng 
năm 2023 cho 100 cán bộ Đoàn 
tiêu biểu toàn quốc. Trong đó, tỉnh 
Bình Định có 2 cán bộ Đoàn được 
nhận giải thưởng: Anh Đặng Tuấn 
Hải (SN 1988, Bí thư Đoàn Thanh 
niên BVĐK tỉnh, Chủ nhiệm CLB 
Thầy thuốc trẻ tỉnh) và anh Trần 
Quang Tiến (SN 1997, Bí thư Chi 
đoàn thôn An Giang Đông, xã Mỹ 
Đức, huyện Phù Mỹ). 

Các cá nhân đạt giải thưởng 
sẽ nhận bằng khen của Ban 
Chấp hành Trung ương Đoàn, 
biểu trưng, giấy chứng nhận 
giải thưởng Lý Tự Trọng… Dự 
kiến, chương trình tuyên dương 
sẽ được tổ chức trong tháng 3 
tại TP Hà Nội.           TRIỀU CHÂU

Thêm “ngày tuổi” cho bánh ít

sản phẩm bánh ít bằng chế phẩm 
sinh học chiết xuất từ nguyên 
liệu thiên nhiên, gây ức chế 
nấm bệnh, tăng hàm lượng dinh 
dưỡng, không ảnh hưởng đến 
sức khỏe. Đặc biệt, phương pháp 

Tác giả của ý tưởng “Sản phẩm bánh Đất võ 10 ngày” là nhóm 
sinh viên đến từ khoa Khoa học tự nhiên, gồm: Nguyễn Đức Thắng, 
ngành Nông học, khóa 45; Trương Ngọc Dũng, ngành Công nghệ 
thực phẩm, khóa 44; Hà Xuân Huy và Diệp Quốc Trung, ngành 
Quản lý đất đai, khóa 43; Lê Trương Diệu Thư, ngành Quản lý tài 
nguyên môi trường, khóa 43. Với nhiều ngành học khác nhau, các 
thành viên của nhóm đã áp dụng được kiến thức chuyên ngành 
của mình vào ý tưởng khởi nghiệp thú vị này. 

Nhóm tác giả của ý tưởng “Sản phẩm bánh Đất võ 10 ngày”.                             Ảnh: OANH KIỀU

Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số   
Tháng Thanh niên năm 2023 
diễn ra với nhiều hoạt động 
thiết thực ngay từ những 
ngày đầu tháng 3, trọng tâm 
là các hoạt động tình nguyện 
trong chuyển đổi số, đảm 
bảo an sinh xã hội.

tiền mặt. 
Anh Nguyễn Hàn Vinh 

(SN 1978, ở đường Tháp Đôi, 
phường Đống Đa), cho biết: 
“Trước đây, tôi thường thanh 
toán tiền điện, nước, internet 
trực tiếp cho nhân viên đến nhà 
thu hộ, hoặc tại điểm giao dịch. 
Nay, được các thanh niên đến 
tận nhà hướng dẫn cài đặt ứng 
dụng thanh toán trực tuyến, tôi 
thấy rất tiện lợi, không mất thời 
gian, công sức đi lại”.

Theo Tỉnh đoàn, hưởng 
ứng TTN, các huyện, thị, thành 
đoàn đã đồng loạt hưởng ứng, 
thành lập 176 Tổ công nghệ số 
thanh niên và 171 mô hình Đội 
hình thanh niên tình nguyện 
thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến tại 159 xã, phường, thị 
trấn với 2.333 thanh niên tham 
gia. Các ĐVTN đã đồng loạt ra 
quân vào ngày cuối tuần hỗ trợ 
người dân tiếp cận, nắm bắt các 
nội dung CĐS, thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến mức độ  
3, 4... Trong tuần đầu tiên, các 
tổ, đội hình đã hướng dẫn, 
tuyên truyền cho gần 4.500 
luợt người dân cài đặt, tiếp 
cận các ứng dụng số. 

Thiết thực, phù hợp với 
nhu cầu của địa phương

Điểm trường mẫu giáo 
thôn Mỹ Trung (Trường Mẫu 
giáo Phước Sơn, huyện Tuy 
Phước) là 1 trong 7 điểm 
trường còn gặp nhiều thiếu 
thốn về cơ sở vật chất, khu 
vui chơi. Trong lễ ra quân 
TTN diễn ra ngày 26.2, Tỉnh 
đoàn đã tặng công trình Sân 
chơi cho em, với các dụng 
cụ vui chơi như xích đu, cầu 
bước, bập bênh bằng lốp xe, 
nhựa tái chế… mang đến 
không gian sinh hoạt thân 
thiện, an toàn.

Chị Lê Thị Năm (ở xóm 1, 
thôn Mỹ Trung) chia sẻ: “Từ 
khi có sân chơi, con tôi rất 
thích đi học. Ngày nào cháu 
cũng giục tôi phải chở đi thật 
sớm để chơi cùng các bạn”.

Theo cô Đỗ Thị Thắm, Phó 
Hiệu trưởng Trường Mẫu 
giáo Phước Sơn, sân chơi tại 
điểm trường mẫu giáo thôn 
Mỹ Trung mang ý nghĩa lớn 
đối với học sinh, giúp các em 
vui chơi, rèn luyện sức khỏe. 
“Sau khi bàn giao công trình, 
Chi đoàn trường và thanh 

niên thôn sẽ cùng nhau bảo 
quản sân chơi tốt nhất và 
phát huy hiệu quả cho các em 
sử dụng lâu dài”, cô Thắm 
cho biết.

Trong những ngày đầu 
của TTN, nhiều hoạt động 
xung kích tình nguyện vì 
cộng đồng được các tổ chức 
Đoàn tr iển khai ,  như ra 
quân xóa điểm đen ô nhiễm 
môi trường; sửa chữa nhà ở 
cho hộ khó khăn; thực hiện 
tuyến đường Thanh niên 
văn minh, đường hoa thanh 
niên; khám bệnh, cấp thuốc 
cho người dân thuộc diện 
gia đình chính sách, người 
có công; thực hiện công trình 
“Thắp sáng đường quê”; 
tặng giỏ nhựa, túi ny lông tự 
phân hủy, lắp đặt bảng tuyên 
truyền bảo vệ môi trường…

Theo Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh đoàn Nguyễn 
Thành Trung, trong thời gian 
còn lại của TTN năm nay, các 
cơ sở Đoàn sẽ thực hiện các 
hoạt động có điểm nhấn, đảm 
bảo thiết thực, phù hợp với 
nhu cầu của địa phương.

CHƯƠNG HIẾU

ĐVTN Tổ công nghệ số thanh niên xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước) hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng số.                    Ảnh: C.H

này giúp kéo dài thời gian bảo 
quản thêm 8 - 10 ngày so với các 
sản phẩm thông thường đang có 
mặt trên thị trường.

Sản phẩm được tạo ra sẽ góp 
phần đáp ứng nhu cầu thưởng 

thức bánh ít lá gai của người dân 
và du khách, nhất là sản phẩm 
làm quà tặng, gửi đi xa; nâng 
cao thu nhập cho người dân làm 
nghề; góp phần quảng bá hình 
ảnh Bình Định.

“Bên cạnh việc bảo quản bánh 
ít dài ngày, nhóm chúng tôi còn 
hướng đến đổi mới bao bì cho 
loại đặc sản này: Có thể in những 

hình ảnh liên quan để quảng bá 
văn hóa - du lịch - con người Bình 
Định trên bao bì bánh ít, như hình 
ảnh tháp Bánh Ít, biển Quy Nhơn, 
các thắng cảnh Kỳ Co, Eo Gió...”, 
trưởng nhóm Nguyễn Đức Thắng 
cho biết thêm.

Ý tưởng độc đáo, thiết thực 
của nhóm đã được trao giải nhất 
cuộc thi.         TÀI NGÂN - LÊ ĐIỀM
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Bình Định

Chung tay ngăn chặn 
các hành vi vi phạm pháp luật

Đảm bảo an ninh, an toàn và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật không chỉ là nhiệm vụ riêng 
của lực lượng Công an. Ngày càng có nhiều người dân tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm, 
ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn sinh sống, làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 5 từ trái sang) tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong 
phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.             Ảnh: K.A

Hậu họa từ những chuyện nhỏ nhặt
Thời gian gần đây, ở vùng nông 

thôn trong tỉnh xảy ra không ít vụ án 
nghiêm trọng mà nguyên nhân chỉ vì 
mâu thuẫn nhỏ nhặt. Giá như những 
người trong cuộc bình tĩnh, hành xử 
nhẹ nhàng một chút thì đã không dẫn 
đến cảnh tù tội, thậm chí án mạng.

Cuối tháng 2.2023,  TAND tỉnh 
mở phiên tòa sơ thẩm xét  xử vụ 
án giết  người ,  tuyên phạt  bị  cáo 
Nguyễn Văn Xáo (SN 1974,  ở xã 
Bình Hòa, huyện Tây Sơn) bản án 
7 năm tù. Điều đáng nói,  người bị 
hại  trong vụ án này sắp là  hàng 
xóm với Xáo. Ở vụ án này, bên cạnh 
hành vi nguy hiểm không thể chối 
cãi  của bị  cáo,  HĐXX cũng phân 
t ích,  làm rõ hành vi  “hơi… quá” 
của người bị  hại  đã dẫn đến kết 
cục đáng tiếc. 

Bà P.T.M.H. (ở xã Bình Thành, 
huyện Tây Sơn) mua thửa đất nằm 
sát nhà của Nguyễn Văn Xáo. Sáng 
4.5.2022, bà H. đi mô tô đến trước 
ngõ nhà ông Xáo, yêu cầu dọn hết đồ 

đạc của Xáo để trên đất mà mình mới 
mua. Tuy nhiên ông Xáo không đồng 
ý vì cho rằng chủ cũ của thửa đất còn 
nợ tiền thuê mình đổ đất nâng nền 
chưa trả. 

Bà H. nói: “Ông không dọn thì 
tôi dọn hết, đốt hết”. Sau đó, bà H. 
“tung cước” đạp cái lu đựng nước 
ngã xuống đất; tiếp đó dùng tay đẩy 
nhẹ ông Xáo và nói “Giờ có dọn đồ 
không?”. Ông Xáo không chịu dọn thì 
bà H. quay ra dùng tay giật đứt dây 
điện nối máy bơm nước, lấy một đoạn 
tre đập vào thùng nhựa chứa nước, 
rồi dùng quẹt đốt đống rơm nhưng 
không cháy. 

Bực tức sau nhiều lần bị bà H. dồn 
ép, tấn công, Xáo cầm con dao đâm 2 
nhát trúng vào bụng của bà H., rồi đi 
thẳng đến CA xã Bình Hòa tự thú. Bà 
H. được mọi người đưa đi cấp cứu nên 
may mắn thoát chết, tuy nhiên tỷ lệ 
thương tật đến 76% sau khi tốn hàng 
trăm triệu đồng chạy chữa.

Trước đó, vào ngày 28.12.2022, 

một vụ án do mâu thuẫn hàng xóm 
đã được TAND tỉnh đưa ra xét xử. 
Trương Văn Hùng (SN 1972, ở huyện 
Phù Cát) lãnh bản án 8 năm tù; em 
ruột của Hùng là Trương Văn Chín 
(SN 1979) bị xử 6 tháng tù về tội cố ý 
gây thương tích. 

Nguyên nhân sự việc là Trương 
Văn Hùng bực tức vì cho rằng vợ 
chồng hàng xóm là ông M.X.P. và bà 
P.T.A. dùng ổ cắm dây điện của mình 
(để sẵn ở trụ điện) để chạy máy tuốt 
lúa mà không xin phép nên xảy ra 
cãi vã, xô xát nhau. Trương Văn Chín 
bênh anh, dùng ống kim loại đánh vào 
mặt ông P. gây thương tích là 2%, sau 
đó bị vợ chồng ông P. và 2 người con 
vây đánh. 

Hùng lấy tay quay máy cày bằng 
sắt đánh vào đầu ông P. gây thương 
tích 45%, đánh vào trán bà A. gây 
thương tích 31%. Vợ chồng ông P., 
bà A. được cấp cứu kịp thời nên may 
mắn thoát chết.

MINH NGỌC

Theo CA tỉnh, từ ngày 
15.11.2022 đến nay, toàn tỉnh 
xảy ra 164 vụ phạm pháp 
hình sự; CA toàn tỉnh đã kịp 
thời điều tra, khám phá 152 
vụ/355 đối tượng. Trong đó, 
nhiều vụ việc được điều tra, 
khám phá và xử lý nhanh nhờ 
sự cảnh giác, hiệp đồng từ  
nhân dân. 

Mới nhất, người dân đã 
kịp thời trình báo và trích 
xuất camera của gia đình có 
ghi lại cảnh các đối tượng 
bắn nhau tại ngã tư Phan 
Đình Phùng - Trần Hưng Đạo  
(TP Quy Nhơn) vào ngày 28.2. 
Từ đó, việc xác minh, truy vết 
và bắt giữ các đối tượng được 
thuận lợi, nhanh chóng. 

Hay như ngày 19.1, khi 
nghe tiếng tri hô có trộm, 
phát hiện kẻ trộm đang điều 
khiển mô tô tẩu thoát, anh 
T.T.V. (ở xã Phước Sơn, huyện 
Tuy Phước) ngay lập tức nhảy 
lên phía sau xe máy của kẻ 
trộm, dùng tay kẹp cổ, quật 
ngã, ngăn chặn hắn chạy trốn. 

Tại hội nghị tổng kết công 
tác phòng, chống tội phạm, tệ 
nạn xã hội và xây dựng phong 
trào Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc (ANTQ) năm 2022 
được CA tỉnh tổ chức ngày 
28.2, nhiều tập thể, cá nhân 
được nhận bằng khen, giấy 
khen vì thành tích xuất sắc 
trong phong trào Toàn dân 
bảo vệ ANTQ giai đoạn 2020- 
2022 của Bộ trưởng Bộ CA, 
Chủ tịch UBND tỉnh và Giám 
đốc CA tỉnh. 

Ngăn chặn các hành vi vi 
phạm pháp luật, tích cực vận 
động tuyên truyền mọi người 

nâng cao ý thức pháp luật là 
nhiệm vụ chung của tất cả mọi 
người. Nhận bằng khen của 
Bộ CA cho nhân dân và cán 
bộ xã Phước An (huyện Tuy 
Phước) về thành tích xuất sắc 
trong phong trào Toàn dân 
bảo vệ ANTQ, ông Huỳnh 
Tấn Dũng, Chủ tịch UBND 
xã Phước An, phấn khởi nói: 
“Bằng khen này là động lực 
để chính quyền và nhân dân 
toàn xã tiếp tục cùng nhau 
nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật, kịp thời hòa giải 
các mâu thuẫn từ sớm, cũng 
như đa dạng công tác tuyên 

truyền, vận động. Từ đó, có 
nhiều tin báo có giá trị liên 
quan đến ANTT, góp phần 
ngăn chặn, đấu tranh hiệu 
quả với các loại tội phạm”. 

Trong khi đó, ông Trần 
Nam Trung (ở phường Bùi 
Thị Xuân, TP Quy Nhơn) 
bày tỏ vinh dự khi được 
biểu dương và thấy mình 
cần phải tiếp tục nỗ lực. 
“Chỉ cần chúng ta để ý một 
chút, trách nhiệm một chút 
thì những mâu thuẫn trong 
nội bộ nhân dân sẽ được hóa 
giải kịp thời; những hành vi 
chưa đúng cũng sẽ được điều 

chỉnh, ngăn chặn. Chúng ta là 
“tai mắt” của CA thì tội phạm 
khó có cơ hội hoành hành”, 
ông Trung nói. 

Đại tá Võ Đức Nguyện, 
Giám đốc CA tỉnh, khẳng 
định: “Nếu không tăng cường 
các biện pháp nghiệp vụ của 
ngành, không phát động 
phong trào Toàn dân bảo vệ 
ANTQ sâu rộng, không có sự 
hiệp đồng trách nhiệm của 
quần chúng nhân dân trong 
đảm bảo ANTT địa bàn thì 
việc phát hiện, đấu tranh, 
phòng, chống tội phạm sẽ 
không hiệu quả”.      KIỀU ANH

Khởi tố các đối tượng 
bắn nhau giữa 
đường phố Quy Nhơn 

(BĐ) - Ngày 3.3, CA tỉnh cho 
biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị 
can và tạm giam 3 tháng đối với 
Trần Công Sĩ (SN 1992, TP Quy 
Nhơn), Nguyễn Duy Khương 
(SN 1988) và Nguyễn Thành 
Quí (SN 1996, cùng ở huyện Tuy 
Phước) về hành vi gây rối trật tự 
công cộng. 

Trước đó, khoảng 8 giờ 41 
phút, ngày 28.2, Quí điều khiển 
xe máy chở Khương, khi đến 
ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan 
Đình Phùng, TP Quy Nhơn, 
Khương dùng súng bắn đạn bi 
bắn về phía Sĩ làm Sĩ ngã. Không 
dừng lại ở đó, Khương tiếp tục 
bắn phát thứ 2 nhưng không 
trúng. Sĩ cũng dùng súng bắn 
đạn pháo bắn về phía Khương, 
sau đó các đối tượng rời khỏi 
hiện trường.             NHẬT LINH

Tạm giữ các đối tượng 
đánh bạc

(BĐ) - CA huyện Phù Cát 
cho biết đang tạm giữ 4 đối 
tượng gồm: Bùi Hữu Tài (SN 
1987), Nguyễn Tiến Thắng (SN 
1991), Nguyễn Ngọc Tảo và 
Bùi Hữu Duy (cùng SN 199), 
cùng ở thị trấn Cát Tiến, huyện 
Phù Cát vì hành vi đánh bạc 
để tiếp tục điều tra xử lý theo 
quy định pháp luật. Đối tượng 
Đoàn Thị Bích Vân (SN 1995, 
ở thị trấn Cát Tiến) được tại 
ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 
tháng tuổi.

Trước đó, khoảng 17 giờ 
ngày 28.2, CA huyện Phù Cát 
phối hợp cùng CA thị trấn Cát 
Tiến tiến hành kiểm tra hành 
chính tại nhà Tài (thuộc khu phố 
Tân Tiến, thị trấn Cát Tiến), bắt 
quả tang 5 đối tượng đang đánh 
bạc dưới hình thức bầu cua, 
thắng thua bằng tiền. Tại hiện 
trường, Tài cầm cái còn các con 
bạc đang tham gia đánh cược. 
Tổng số tiền thu giữ tại thời 
điểm đó là 9,9 triệu đồng.         

Q.THÀNH

Ký kết quy chế phối hợp 
đảm bảo an ninh thông tin

Ngày 1.3, CA tỉnh và Viettel Bình 
Định tổ chức ký kết Quy chế phối hợp 
đảm bảo an ninh thông tin.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung 
thảo luận và thống nhất ký kết Quy 
chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn 
thông tin, với các nội dung chính: Hai 
bên thường xuyên trao đổi thông tin về 
âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các 
thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng 
mạng bưu chính, viễn thông và công 
nghệ thông tin để tiến hành các hoạt động 
chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm 
an ninh quốc gia; chủ động phòng ngừa, 
đấu tranh, ngăn chặn tội phạm theo đúng 
thẩm quyền và quy định của pháp luật… 

Hai bên chủ động trong phối hợp, 
vừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm, vừa 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong 
quần chúng nhân dân về đảm bảo ANTT 
bằng công nghệ; tuyên truyền, cảnh báo 
người dân cảnh giác trước thủ đoạn hoạt 
động của tội phạm...                    T.LONG 
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Bình Định

Giải quyết dứt điểm tình trạng 
thiếu thuốc, thiết bị y tế

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2023.                                          Ảnh: VOV.VN

Ngày 3.3, kết luận phiên họp Chính 
phủ thường kỳ tháng 2.2023, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế phối 
hợp với các cơ quan tập trung xử lý triệt 
để, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 
trong mua sắm, đấu thầu để giải quyết 
dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang 
thiết bị, vật tư y tế, bảo đảm yêu cầu 
khám, chữa bệnh cho nhân dân. Cùng 
với đó, hoàn thiện dự thảo, trình Chính 
phủ ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 98 về quản lý trang thiết bị y tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các 
tỉnh, thành phố chỉ đạo, thực hiện quyết 
liệt hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ trên 
tất cả các lĩnh vực, góp phần giải quyết 
tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng bên 
cạnh các kết quả tích cực về KT-XH 
trong 2 tháng đầu năm 2023, tình trạng 
thiếu thuốc, trang thiết bị y tế chưa được 
khắc phục triệt để. Bên cạnh đó, hoạt 
động sản xuất kinh doanh còn gặp khó 
khăn, số DN rút lui khỏi thị trường còn 
cao. Thị trường bất động sản, trái phiếu 
DN tiếp tục khó khăn, cần được tháo 
gỡ nhanh.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa 
phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, chủ động triển khai các công 
việc. Chủ động giải quyết các khó khăn 
của người dân, DN, các vướng mắc về 
pháp lý, tinh thần là đã nói phải làm, đã 
cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực 
hiện phải có kết quả cụ thể; chủ động, 
kịp thời ứng phó, xử lý hiệu quả những 
vấn đề phát sinh, những vấn đề mới.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu 

cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, 
chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp 
đồng bộ, chặt chẽ chính sách tài khóa 
mở rộng có trọng tâm, trọng điểm và 
các chính sách khác.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, tổ chức 
thực hiện để giảm mặt bằng lãi suất, 
tăng khả năng tiếp cận vốn, tăng trưởng 
tín dụng hướng vào các động lực tăng 
trưởng (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu) và 
các lĩnh vực ưu tiên đã xác định. Nghiên 
cứu, điều hành lãi suất hợp lý, hiệu quả, 
phù hợp với kiểm soát lạm phát. Thực 
hiện cắt giảm lãi suất thực chất.

Liên quan đến thị trường bất động 
sản, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ 
trì, hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ 

về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất 
động sản, theo tinh thần tất cả các chủ 
thể đều phải có trách nhiệm, không ai đổ 
lỗi cho ai, không một mình ai làm được. 
Ngoài ra, thúc đẩy chương trình 1 triệu 
căn hộ nhà ở công nhân, nhà ở xã hội.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê 
Minh Khái chỉ đạo Bộ Tài chính phối 
hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn 
thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 65 về 
trái phiếu DN để trình Chính phủ ban 
hành, giải quyết được khó khăn cho 
DN. Bộ Công Thương được yêu cầu sớm 
hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban 
hành quy hoạch điện VIII, sửa đổi Nghị 
định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh 
xăng dầu.

(Theo nld.com.vn)

Dâng hương tưởng niệm 
43 năm ngày mất của 
Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 3.3, tại Đền thờ Chủ tịch Tôn 
Đức Thắng trong khuôn viên Khu lưu 
niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ 
Hòa Hưng, TP Long Xuyên), Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh An Giang đã trang trọng tổ 
chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng 
niệm 43 năm ngày mất của Chủ tịch 
Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ, người con 
ưu tú của quê hương An Giang.

Với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục 
hoạt động cách mạng, 27 năm liên tục 
làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Chủ 
tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam, hơn 10 năm trên cương vị Chủ 
tịch nước, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã 
hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp 
cách mạng vẻ vang của Đảng ta, nhân 
dân ta và bạn bè quốc tế.

Với những cống hiến to lớn đó, Chủ 
tịch Tôn Đức Thắng là người đầu tiên 
vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng 
Huân chương Sao Vàng cùng nhiều 
phần thưởng cao quý khác như Huân 
chương Lenin, Giải thưởng Lenin vì 
hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc...

Dịp này, Ban Quản lý Khu lưu niệm 
Chủ tịch Tôn Đức Thắng phối hợp 
cùng Bảo tàng Tôn Đức Thắng trưng 
bày chuyên đề triển lãm “Bác Tôn với 
Quốc hội khóa I (1946 - 1960)”.

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

Động đất ở Lai Châu, 
Vĩnh Phúc

Hai trận động đất mạnh 4,4 độ tại 
Lai Châu và 3,2 độ tại Vĩnh Phúc xảy ra 
rạng sáng 3.3 khiến trường học bị nứt 
tường, đồ đạc rơi vỡ.

Trận động đất mạnh 4,4 độ xảy ra 
lúc 4 giờ 50 phút tại huyện Mường Tè, 
tỉnh Lai Châu. Trận tiếp theo lúc 8 giờ 
9 phút tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 
Phúc. Độ sâu chấn tiêu của cả hai trận 
khoảng 16 km, theo Trung tâm báo tin 
động đất và cảnh báo sóng thần, Viện 
Vật lý địa cầu.

Tại tâm chấn Mường Tè, người dân 
cảm nhận rung lắc khoảng 10 giây, 
quạt trần, đèn chùm chao nghiêng. 
“Ghi nhận ban đầu, trường mầm non  
xã Pa Ủ bị nứt tường, khung kính giấy 
khen ở phòng hội đồng rơi vỡ”, ông 
Lý Phí Giá, Chủ tịch xã Pa Ủ, cho biết.

Lai Châu nằm trên nhiều đứt gãy 
địa chất, lớn và hoạt động thường 
xuyên nhất là Điện Biên - Lai Châu nên 
thường xuyên xảy ra động đất, phổ biến 
3 - 4 độ, mạnh nhất trận 6,8 độ năm 
1983 làm lún, nứt tường nhà. Gần đây 
nhất hồi tháng 6.2020, Mường Tè xảy 
ra 2 trận liên tiếp, mạnh nhất 4,9 độ 
gây nứt nhà dân, trần thạch cao trường 
học rơi trúng làm 4 học sinh bị thương.

Riêng Vĩnh Phúc ít xuất hiện động 
đất. Năm 2006 nơi này ghi nhận một 
số trận khoảng 3 độ, lớn nhất 5,3 độ  
năm 1958.                  (Theo VnExpress.net)

Năm 2023, rút ngắn thời gian xét tuyển đại học đợt 1
Thông tin tại Hội nghị tuyển sinh năm 

2023 diễn ra ngày 3.3, PGS.TS Nguyễn Thu 
Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ 
GD&ĐT) cho biết, Bộ GD&ĐT dự kiến giữ 
ổn định công tác tuyển sinh đại học như 
năm trước, không ban hành quy chế tuyển 
sinh mới. Bộ tiếp tục triển khai công tác 
tuyển sinh trực tuyến, trên hệ thống chung.

Năm 2023, dự kiến lịch xét tuyển đại 
học sớm hơn năm ngoái. Một số mốc thời 
gian thí sinh cần lưu ý như sau:

Từ ngày 30.5 đến 17 giờ ngày 20.6: Thí 
sinh, các sở GD&ĐT và các điểm tiếp nhận 
rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT 
(học bạ) trên hệ thống.

Từ ngày 1.7 - 4.7: Tổ chức chạy thử 

thực hành việc đăng ký xét tuyển, nộp lệ 
phí dịch vụ tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) 
trên hệ thống.

Từ ngày 5.7 - 25.7, tất cả thí sinh đăng 
ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển 
không giới hạn trên hệ thống của Bộ 
GD&ĐT. Thí sinh có 11 ngày để nộp lệ 
phí xét tuyển (26.7 - 5.8).

Ngày 20.7, Bộ GD&ĐT công bố 
ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối 
ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức 
khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Trước 17 giờ ngày 25.7, các cơ sở đào 
tạo hoàn thành cập nhật kết quả sơ tuyển, 
kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, 
độc lập, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết 

quả thi các môn năng khiếu.
17 giờ ngày 22.7, các trường hoàn thành 

việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ 
sơ xét tuyển trên hệ thống và trang thông tin 
điện tử của cơ sở đào tạo đối với ngành đào 
tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có).

Thí sinh nhận kết quả (điểm chuẩn) 
ngày 14.8 và xác nhận nhập học đợt 1 
trước 17 giờ ngày 30.8.

Như vậy, thời gian đăng ký nguyện 
vọng xét tuyển năm nay chỉ còn 2 tuần, 
trong khi năm 2022 là một tháng. Thời 
gian thí sinh biết điểm chuẩn và nhập học 
cũng sớm hơn một tháng so với mốc ngày 
17.9 và ngày 30.9 của năm ngoái. 

(Theo VOV.VN)

Số bị can đăng kiểm sẽ không chỉ dừng ở gần 400 người
Chiều 3.3 tại Hà Nội, Văn phòng 

Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính 
phủ thường kỳ tháng 2.2023, cung cấp 
thông tin về tình hình KT-XH tháng 2 và 
2 tháng đầu năm.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng 
viên về việc điều tra, xử lý các vụ án 
ở một số trung tâm đăng kiểm, Trung 
tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ 

CA cho biết, trong thời gian qua, CA 28 
địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám 
xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục 
đăng kiểm.

Cơ quan chức năng đã khởi tố 379 bị 
can về 7 tội danh như: Môi giới hối lộ; 
đưa hối lộ; nhận hối lộ; giả mạo trong 
công tác; sản xuất mua bán trao đổi hoặc 
đặt các công cụ, thiết bị, phần mềm để 

sử dụng vào mục đích trái pháp luật; che 
giấu tội phạm; xâm nhập trái phép vào 
mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc 
phương tiện điện tử của người khác.

Trung tướng Tô Ân Xô nhận định số 
bị can chắc chắn sẽ không dừng ở con 
số gần 400 (379 bị can). Các tỉnh, địa 
phương tiếp tục làm, điều tra mở rộng 
các vụ án.                     (Theo laodong.vn)

Lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hương tưởng nhớ 
Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tham ô tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng lên đến trên 136 tỷ đồng
Sáng 3.3, Cơ quan CSĐT CA Đà 

Nẵng cho biết số tiền bị “thụt két” và 
chiếm đoạt tại Trường ĐH Bách khoa 
Đà Nẵng được xác định lên đến 136 
tỷ đồng, vượt xa con số 86 tỷ đồng tại 
thời điểm vụ việc mới bị phát giác. 
Trong số tiền này có tiền lương của 

giảng viên, tiền học phí, học bổng của 
các sinh viên…

Theo CA Đà Nẵng, ngoài số tiền 
bòn rút từ tài khoản của Trường ĐH 
Bách khoa Đà Nẵng (thuộc ĐH Đà 
Nẵng) với chiêu thức đưa séc ngân 
hàng để cựu hiệu trưởng Đoàn Quang 

Vinh ký khống, Lâm Thị Hồng Tâm 
còn trực tiếp thu tiền học phí của sinh 
viên nhưng không nộp vào quỹ tiền 
mặt của trường, hoặc đề nghị sinh viên 
chuyển tiền học phí vào tài khoản ngân 
hàng của Tâm để chiếm dụng… 

 (Theo cand.com.vn)
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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: 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 (9 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 
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 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: 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

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

  
 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BCH TỈNH HỘI BÌNH ĐỊNH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            *                                                                     Bình Định, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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

  
 

NGÀY VÀ ĐÊM 4.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa 
và mưa rào nhẹ rải rác, ngày nắng yếu. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, ven 
biển có lúc cấp 5.

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, có lúc có 

mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào vài 

nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển 
động. Sóng cao 2 - 4 m.                    (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

1. Số lượng: 1 người.
2. Yêu cầu:
- Trình độ: Đại học hoặc cao đẳng (Hệ chính quy).
- Chuyên ngành: Tự động hóa.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Trình độ B hoặc tương đương).
- Vi tính: Tin học văn phòng (Trình độ B hoặc tương đương).
- Giới tính: Nam;  Tuổi: ≤ 40. 
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành.
3. Địa điểm làm việc: TP Quy Nhơn.                                                                                                               
 Quyền lợi người lao động khi được tuyển:
- Công việc ổn định lâu dài và nhiều cơ hội phát triển.
- Lương và phụ cấp: Theo thỏa thuận.
- Hợp đồng lao động và các chế độ bảo hiểm: Theo quy định của nhà nước.
 Hồ sơ tuyển dụng:
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch (Có chứng thực của địa phương).
- Giấy khám sức khỏe theo quy định (Của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp).
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (Có chứng thực).
- Bản sao CMND/ CCCD (Có chứng thực).
- 3 ảnh 4 x 6.
 Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31.3.2023.
 Hồ sơ gửi về: 

PHÒNG TỔNG HỢP - CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN
Địa chỉ: KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3741098
* Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi ứng viên không trúng tuyển.                   

  
 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản đấu giá: Tháo dỡ thu hồi vật liệu cầu Bến Tranh và cầu Gò 

Quang. Giá khởi điểm của tài sản: 238.437.000 đồng (Nộp khoản tiền 
đặt trước 47.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; 
Bước giá 30.000.000 đồng).

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại cầu Bến Tranh và cầu 
Gò Quang; Địa điểm: Xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn, 
tỉnh Bình Định.      

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch TX An Nhơn.
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An 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 17.3.2023 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 đang bảo quản và quản 
lý tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 13 giờ 30 phút ngày 20.3.2023 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, doanh nghiệp, 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

  
 

Thói quen lười vận động là một trong những 
yếu tố quan trọng dẫn đến thừa cân, béo phì và 
làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý nguy hiểm 
như đái tháo đường, bệnh tim mạch… 

Khi bước qua  tuổi trung niên, bạn dễ mắc 
phải tình trạng suy tĩnh mạch ngoại biên nếu 
ngồi quá nhiều, ít vận động, dễ hình thành huyết 
khối ở chân. Tình trạng này sẽ nghiêm trọng hơn 
nếu cục máu đông di chuyển đến phổi. 

Bên cạnh đó, ngồi quá lâu còn làm giảm lưu 
lượng máu chảy về chân, làm tăng thêm áp lực 
trong tĩnh mạch, dẫn tới tình trạng  giãn tĩnh 
mạch gây đau đớn - có thể nói đây chính là một 
trong những căn bệnh khá phổ biến trong cuộc 
sống hiện đại ngày nay. Do đó mỗi người cần 
tăng cường vận động để có sức khỏe tốt và vóc 
dáng đẹp. 

1. Lên kế hoạch tập thể dục và có mục tiêu 
phù hợp

Theo khuyến cáo từ ĐH Y khoa Thể thao 
Hoa Kỳ, người trưởng thành nên dành ít nhất  
150 - 300 phút mỗi tuần, để hoạt động thể chất 
ở mức vừa phải, tương ứng 30 phút mỗi ngày,  
5 ngày/ tuần. 

Hãy cố gắng lập kế hoạch cụ thể để giúp bạn 
chuẩn bị cho buổi tập tốt hơn. Thói quen này 
cũng sẽ giúp bạn sắp xếp được thời gian luyện 
tập và thư giãn phù hợp ngay cả khi bận rộn. 

Cách tạo thói quen tập thể dục cho người bận rộn, giữ dáng và phòng ngừa bệnh
Tập thể dục thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và vóc dáng. Tuy nhiên, nhiều 

người quá bận rộn nên không có nhiều thời gian để đến phòng tập hằng ngày. Vậy làm thế nào 
để người bận rộn có thể tạo thói quen tập luyện đều đặn?

Nếu là người mới bắt đầu tập luyện, bạn nên tự 
đặt ra cho bản thân những mục tiêu phù hợp, khả 
thi, có thể đạt được. Hãy bắt đầu bằng những mục 
tiêu nhỏ sẽ giúp bạn tăng cơ hội thành công và duy 
trì được động lực để bạn hoàn thành từng bước 
một của kế hoạch tập luyện.

2. Tìm cách vận động nhiều hơn trong khi  
làm việc

Bằng cách lựa chọn đi lại bằng phương tiện công 
cộng hoặc gửi xe cách xa công ty, bạn có thể tranh 
thủ thời gian di chuyển để đi bộ. Bên cạnh đó, bạn 
cũng có thể sử dụng thang bộ thay vì thang máy, từ 
đó hình thành thói quen vận động nhiều hơn. 

Năng động trong các hoạt động thể chất hằng 
ngày sẽ giúp bạn tạo lập thói quen tập luyện đều 
đặn, thường xuyên ngay cả khi bận rộn. Những 
thay đổi nhỏ cũng có thể mang lại những thay 
đổi đáng kể cho bạn.

3. Lựa chọn bài tập phù hợp với lịch  
làm việc

Vận động ít cũng sẽ tốt hơn không vận động. 
Tùy vào lịch trình làm việc trong ngày, bạn có thể 
lựa chọn các hình thức tập luyện khác nhau. Nếu 
chỉ rảnh trong thời gian ngắn, hãy thử sức với 
các bài tập cường độ cao để hoàn thành trong 
khoảng thời gian cho phép. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể chia nhỏ thời gian 
tập luyện trong ngày, chẳng hạn như đi bộ 15 
phút vào buổi sáng và 15 phút vào buổi trưa. 
Việc dành thời gian đi bộ tuy không nhiều nhưng 
cũng giúp bạn vận động và giải tỏa căng thẳng. 

Bạn có thể rủ bạn bè hoặc đồng nghiệp cùng 
tham gia để tăng thêm niềm vui trong tập luyện 
thể dục thể thao.

4. Tìm hoạt động thay thế nếu không thể 
tập luyện

Ngoài các bài tập ngoài trời, bạn nên lên kế 
hoạch cho các hoạt động tập luyện tại chỗ trong 
trường hợp quá bận rộn mà không có thời gian 
đến phòng gym hoặc do điều kiện thời tiết xấu 
khiến bạn không thể ra ngoài. 

Theo đó, bạn có thể áp dụng các bài tập tại 
chỗ, không yêu cầu dụng cụ hỗ trợ như chống 
đẩy, tập plank, squat, bật nhảy…

 (Theo suckhoedoisong.vn)

Lên kế hoạch cụ thể giúp bạn dễ dàng sắp xếp thời gian tập 
luyện phù hợp hơn.
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Thế giới sẽ không thể phục hồi sau 
hàng loạt cuộc khủng hoảng nếu các 
nước nghèo nhất bị lãng quên.

Đặc phái viên LHQ phụ trách các quốc 
gia kém phát triển nhất, bà Rabab Fatima, 
đã đưa ra nhận định này trước thềm Hội 
nghị lần thứ năm của LHQ về các nước 
kém phát triển nhất dự kiến diễn ra từ 
ngày 5 - 9.3 tới tại Doha (Qatar). 

Theo bà Rabab Fatima, khoảng 1,2 tỷ 
người ở 46 quốc gia kém phát triển nhất 
trên thế giới “có thể phải chịu gánh nặng 
nặng nề nhất” do tác động của đại dịch 
Covid-19, thảm họa khí hậu và cuộc xung 
đột tại Ukraine.

Bà cho rằng đại dịch Covid-19 đang 
làm thụt lùi 1 thập kỷ hoặc nhiều hơn 
nữa sự phát triển, đặc biệt là việc đạt 
được các Mục tiêu phát triển bền vững 
(SDG) của các nước kém phát triển nhất.

Bà Rabab Fatima nhấn mạnh nếu 
muốn đảo ngược quá trình này và để 
đảm bảo rằng các nước có thể quay trở lại 
quỹ đạo nhằm đạt được các SDG, đặc biệt 
là trong thập kỷ hành động cuối cùng 
này, thế giới cần nỗ lực và đầu tư nhiều 
nguồn lực hơn nữa cho các quốc gia 
kém phát triển nhất thế giới này.

Bà Rabab Fatima cảnh báo sẽ “không 

LHQ kêu gọi tăng cường hỗ trợ 
các quốc gia kém phát triển nhất

thể có sự phục hồi bền vững, không thể 
có Chương trình nghị sự 2030 để kỷ 
niệm vào năm 2030 nếu nhiều người 
ở những quốc gia nghèo nhất bị bỏ lại 
phía sau”.

Do đó, bà hy vọng rằng các quốc gia 

tài trợ truyền thống sẽ mang đến Doha 
“những cam kết cụ thể”.

Theo bà, thế giới cần hỗ trợ các nước 
kém phát triển nhất xây dựng khả năng 
phục hồi trước những cú sốc như vậy 
trong tương lai.                     (Theo TTXVN)

Trẻ em sống cùng mẹ tại trại tị nạn dành cho những người mất nhà cửa do hạn hán và chiến tranh 
tại Aweil, Nam Sudan.                                     Ảnh: AFP/TTXVN

Hàn Quốc trước nguy cơ thiếu hụt 14.000 lao động 
ngành đóng tàu

Thủ lĩnh đối lập Kem Sokha (69 tuổi) 
là người đồng sáng lập đảng Cứu nguy 
Dân tộc Campuchia (nay đã giải tán). 

“Kem Sokha bị kết án 27 năm tù về tội 
thông đồng với người nước ngoài phạm 
tội ở Campuchia và những nơi khác”, 
AFP dẫn lời thẩm phán Koy Sao tại tòa 
án ở Phnom Penh ngày 3.3.

Ngay sau phán quyết, Kem Sokha đã 
bị quản thúc tại gia. Ông sẽ bị cấm gặp 
bất kỳ cá nhân nào không phải là thành 
viên trong gia đình.

Ông Kem Sokha bị bắt năm 2017 
trong một cuộc đột kích lúc nửa đêm vì 
cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ.

Hai tháng sau khi ông Kem Sokha 
bị bắt, Tòa án Tối cao Campuchia 
đã giải tán đảng Cứu nguy Dân tộc 
Campuchia (CNRP).             (Theo LĐO)

Thổ Nhĩ Kỳ thành lập ủy ban điều tra hậu quả thảm họa động đất

Campuchia kết án 
thủ lĩnh đối lập 
27 năm tù vì tội 
phản quốc

Ông Kem Sokha trước phiên tòa tuyên án 
ngày 3.3.    Ảnh: AFP

 Ngày 2.3, Chương trình Lương 
thực Thế giới (WFP) tuyên bố đã 
bổ nhiệm nhà ngoại giao Mỹ Cindy 
McCain, đại diện thường trực của Mỹ 
tại các cơ quan của LHQ ở Rome, làm 
Giám đốc điều hành mới của cơ quan 
LHQ này.
 Ngày 2.3, khoảng 2.000 

người biểu tình đã tập trung tại TP 
Thessaloniki ở miền Bắc Hy Lạp khi 
chính quyền nước này thừa nhận trách 
nhiệm trong vụ tai nạn tàu hỏa chết 

người hôm 28.2.
 Ngày 3.3, Hạm đội Thái Bình 

Dương cho biết tàu ngầm chạy bằng 
diesel-điện, mang tên Petropavlovsk-
Kamchatsky của Nga đã tấn công một 
mục tiêu ven biển bằng cách phóng 
một tên lửa hành trình Kalibr từ biển 
Nhật Bản ở khoảng cách 1.000 km.
 Ngày 2.3, giới chức Somalia 

cho biết trên 200 người đã thiệt 
mạng trong các cuộc đụng độ kéo 
dài 24 ngày giữa lực lượng an ninh 

và các nhóm vũ trang địa phương tại 
khu vực tranh chấp Las Anod ở vùng 
Somaliland.
 Bộ Tư pháp Mỹ hôm 3.3 đã bắt 

giữ hai người đàn ông ở tiểu bang 
Kansas với cáo buộc xuất khẩu trái 
phép công nghệ liên quan đến hàng 
không kèm dịch vụ sửa chữa sang Nga.
 Ngày 2.3, nhà chức trách 

Colombia cho biết một cảnh sát và 
một dân thường đã thiệt mạng trong 
các cuộc biểu tình bạo lực ở tỉnh 

Caqueta, miền Nam nước này.
 Ngày 2.3, cửa hàng thực phẩm 

“Unico” thuộc sở hữu của gia đình vợ 
tiền đạo nổi tiếng Lionel Messi, nằm ở 
quận Lavalle, TP Rosario, Argentina đã 
bị hai tay súng tấn công.
 Hãng tin AFP ngày 2.3 dẫn 

một nguồn tin của Pháp cho biết 
khoảng 2,3 tấn cocaine đã trôi dạt 
vào bờ biển phía Bắc nước này trong 
vài ngày qua.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Ngày 2.3, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã 
bỏ phiếu nhất trí về đề xuất thành lập 
một Ủy ban Quốc hội để điều tra hậu 
quả của trận động đất xảy ra vào đầu 
tháng 2 vừa qua.

Các đề xuất được đệ trình lên Chủ 
tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm điều 
tra hậu quả của trận động đất về mọi 
mặt và tiến tới xây dựng các tòa nhà 
chống động đất, cũng như xác định 
các biện pháp cần thực hiện để tăng 

hiệu quả của dự án đô thị chuyển đổi. 
Đề xuất đã được Quốc hội thông qua. 
Theo đó, một ủy ban điều tra động đất 
trong Quốc hội gồm 21 thành viên sẽ 
hoạt động trong thời gian 3 tháng.

Trước đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ 
thông báo rằng, hơn 600 người bao gồm 
cả nhà thầu xây dựng và chủ nhà, đang 
bị điều tra trong trường hợp các tòa nhà 
bị sập do trận động đất vừa qua. 

(Theo VOV.VN)
Động đất khiến hầu hết các ngôi nhà ở tỉnh Hatay, 
Thổ Nhĩ Kỳ bị đổ nát hoặc nghiêng nứt. Ảnh: VOV

Bản đồ năm 2023 của Liên đoàn Béo 
phì Thế giới (WOF) dự đoán rằng 51% 
dân số thế giới, tương đương 4 tỷ người, 
sẽ bị béo phì hoặc thừa cân trong vòng 
12 năm tới.

Trong báo cáo còn có nội dung rằng 
béo phì ở trẻ em có thể tăng hơn gấp đôi 
so với mức năm 2020, lên 208 triệu bé 
trai và 175 triệu bé gái vào năm 2035. Từ 
đó, gánh nặng chi phí đối với xã hội do 
tình trạng sức khỏe liên quan đến thừa 
cân là đáng kể.

WOF đánh giá đến 2035, chi phí 
này trên 4.000 tỷ USD hằng năm, tương 
đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
toàn cầu. Tuy nhiên, các tác giả của báo cáo 
cho biết họ không đổ lỗi cho các cá nhân 
mà kêu gọi tập trung vào các yếu tố xã 
hội, môi trường và sinh học liên quan 
đến các điều kiện.   (Theo VnExpress.net)

Đến năm 2035, hơn 
nửa dân số thế giới 
có thể béo phì

Số liệu thống kê của Hiệp hội đóng 
tàu và hàng hải Hàn Quốc (KOSHIPA) 
công bố mới đây cho thấy, số lượng công 
nhân đóng tàu ở xứ sở Kim chi đã giảm 
khoảng 53,3%, từ mức 203.441 người 
(năm 2014) xuống còn 95.030 người (cuối 
tháng 10.2022). Dự kiến đến cuối năm 
2023, ngành đóng tàu của Hàn Quốc có 
thể thiếu hụt 14.000 lao động.

Để bù đắp sự thiếu hụt này, Chính 
phủ Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện 

pháp như mở rộng việc thuê lao động 
nước ngoài, rút ngắn thời gian tiến hành 
thủ tục hành chính.

Số liệu từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc 
(MOJ) cho thấy trong số 1.595 lao động 
nước ngoài được cấp thị thực làm việc 
liên quan đến ngành đóng tàu (thị thực 
E-7) trong giai đoạn từ tháng 1.2022 - 
1.2023, lao động Việt Nam chiếm 51,1% 
với 880 người.

(Theo VTV.VN)
Ngành đóng tàu của Hàn Quốc có thể thiếu hụt 
khoảng 14.000 lao động trong năm nay. Ảnh: Reuters


