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Xông xáo, năng động, trách nhiệm, trải qua nhiều vị trí công tác,
Chủ tịch Hội LHPN TX An Nhơn Lê Vũ Vân Kiều (SN 1982) luôn được 

nhiều người tin tưởng, quý mến.

Gian nan rèn luyện 
mới thành công

Giá vé cao, tần suất bay thấp, ít đường bay đến các địa phương khác 
là một trong những nguyên nhân khiến du lịch Bình Định chưa phát 
triển mạnh mẽ như mong đợi. Vấn đề này đang được lãnh đạo tỉnh 
quan tâm bằng nhiều giải pháp thiết thực.

Phát triển du lịch Bình Định - 
gỡ “điểm nghẽn” từ hàng không

2 tháng thu hút 
hơn 9.345 tỷ đồng 
vốn đầu tư từ các 
doanh nghiệp

Từng bước 
tôn tạo 
di tích thành 
Hoàng Đế

u9u4

Để ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 thật ý nghĩa, 
Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chuỗi hoạt động 
vì môi trường, hưởng ứng “Tết trồng cây - 
đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Bình Tường 
(huyện Tây Sơn) vào ngày 1.3...

Chung tay vì 
môi trường xanh

Đảm bảo an toàn 
các tuyến giao thông 
liên huyện, liên xã

Với việc mở rộng đối tượng tham gia, Giải 
việt dã tỉnh Bình Định năm 2023 dự báo tạo 
được sự cạnh tranh thú vị ở hệ vô địch. Điều 
này sẽ góp phần kích thích phong trào chạy 
bộ ở các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh.

GIẢI VIỆT DÃ TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023:

Mở rộng đối tượng, 
kích thích phong trào
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Chị Kiều trao quà cho phụ nữ 
có hoàn cảnh khó khăn. 

Ảnh: NVCC
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Thông tin từ Trung 
tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, 2 
tháng đầu năm 2023, Bình 
Định đã thu hút được 16 dự án 
mới trên lĩnh vực công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ, du lịch, 
xây dựng hạ tầng từ các DN 
trong nước với tổng vốn đăng 
ký hơn 9.345 tỷ đồng. Trong đó, 
có một số dự án đầu tư quy mô 
khá lớn, như: Dự án Khu đô thị 
và du lịch An Quang của liên 
danh Công ty TNHH Tập đoàn 
Thương mại Tuấn Dung, Công 
ty CP Đầu tư Bất động sản 

Đông Đô - BQP, Công ty TNHH 
Thương mại và Phát triển công 
nghệ Hoàng Thành, vốn đăng 
ký hơn 5.228 tỷ đồng; Dự án Tổ 
hợp Trung tâm nghiên cứu, sản 
xuất và đào tạo chuyên gia công 
nghệ FPT Software của Công 
ty CP FPT với tổng mức đầu 
tư hơn 2.000 tỷ đồng; Dự án 
sản xuất gạch ốp lát granite tại 
Cụm công nghiệp Bình Nghi 
mở rộng, tổng mức đầu tư 
998,64 tỷ đồng của Công ty CP 
Công nghiệp Kamado… 

Hiện nay, cùng với việc hỗ 

trợ, giúp các nhà đầu tư triển 
khai các dự án đã được cấp giấy 
chứng nhận đầu tư, tỉnh tiếp 
tục rà soát, bổ sung thêm các 
dự án mới vào danh mục dự 
án ưu tiên mời gọi đầu tư, giai 
đoạn 2023 - 2025. Bên cạnh đó, 
đẩy mạnh công tác quảng bá, 
xúc tiến đầu tư tại thị trường 
các nước có nền kinh tế phát 
triển nhằm thu hút thêm các dự 
án mới đầu tư vào Khu kinh tế 
Nhơn Hội và các khu, cụm công 
nghiệp, các khu du lịch trên địa 
bàn tỉnh.                        TIẾN SỸ

2 tháng thu hút hơn 9.345 tỷ đồng 
vốn đầu tư từ các doanh nghiệp

(BĐ) - Sở GTVT vừa có Văn 
bản số 287/SGTVT đề nghị 
UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo 
CA TP Quy Nhơn tăng cường 
xử lý kiên quyết tình trạng xe 
điện 4 bánh không có đăng ký, 
đăng kiểm, ô tô 12, 16 chỗ ngồi, 
xe hết niên hạn sử dụng hoán 
cải tương tự xe điện 4 bánh để 
vận chuyển khách du lịch trên 
địa bàn TP Quy Nhơn, nhất là 
xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Khu du 
lịch Kỳ Co theo đúng quy định 
của pháp luật.

UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo 
UBND xã Nhơn Lý và Nhơn 
Hải tăng cường tuyên truyền, 
phổ biến rộng rãi quy định của 
pháp luật về lĩnh vực giao thông 
đường bộ, đường thủy nội địa 
trên địa bàn; khuyến cáo các 
tổ chức, cá nhân không mua, 
bán và sử dụng xe điện 4 bánh 
không đăng ký, đăng kiểm; ô tô 
12, 16 chỗ ngồi, xe hết niên hạn 
sử dụng hoán cải tương tự xe 
điện 4 bánh vận chuyển khách 
du lịch. Khẩn trương kiểm tra, 
rà soát, thống kê xe điện 4 bánh 
không đăng ký, đăng kiểm, ô tô 
12, 16 chỗ ngồi, xe hết niên hạn 
sử dụng hoán cải tương tự xe 
điện 4 bánh đang hoạt động tự 
phát chở khách du lịch trên địa 
bàn, yêu cầu chủ phương tiện 

cam kết không đưa phương 
tiện vào hoạt động chở khách 
trái quy định và có biện pháp 
xử lý nghiêm đối với các trường 
hợp không chấp hành, cố tình vi 
phạm theo thẩm quyền. Chủ tịch 
UBND các xã Nhơn Lý, Nhơn 
Hải phải chịu trách nhiệm nếu 
để tình trạng xe điện 4 bánh 
không có đăng ký, đăng kiểm, 
ô tô 12, 16 chỗ ngồi và xe hết 
niên hạn sử dụng hoán cải tương 
tự xe điện 4 bánh tiếp tục hoạt 
động trái phép gây mất ATGT 
trên địa bàn do mình quản lý.

Thanh tra Sở GTVT tiếp tục 
phối hợp Phòng CSGT - CA 
tỉnh, CA TP Quy Nhơn, các địa 
phương tăng cường kiểm tra, xử 
lý xe điện 4 bánh hoạt động vận 
chuyển khách tham quan, du 
lịch trong nội thành Quy Nhơn 
vi phạm đậu đỗ không đúng 
nơi quy định, chạy sai tuyến 
đường, phạm vi hoạt động; xe 
điện 4 bánh không có đăng ký, 
đăng kiểm, ô tô 12, 16 chỗ ngồi, 
xe hết niên hạn sử dụng hoán 
cải tương tự xe điện 4 bánh và 
phương tiện thủy nội địa không 
đăng ký, đăng kiểm... tham gia 
vận chuyển khách du lịch trái 
phép trên địa bàn TP Quy Nhơn 
theo đúng quy định. 

                                  CÔNG NGHĨA

Tăng cường kiểm tra, xử lý  
xe điện 4 bánh chở khách  
tham quan, du lịch

(BĐ) - Theo ông Võ Duy 
Tín, Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Hoài Ân, thực hiện kế 
hoạch phát triển sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực của địa phương 
giai đoạn 2021-2025, năm 2023 
Hoài Ân phấn đấu tăng diện 
tích bưởi da xanh hợp chuẩn 
VietGAP lên 100 ha và diện 
tích dừa xiêm đạt chứng nhận 
hữu cơ 50 ha. Toàn huyện đã 

quy hoạch được vùng trồng tập 
trung đối với bưởi da xanh, dừa 
xiêm và một số cây trồng khác. 
Đến nay, Hoài Ân đã có 42 ha 
diện tích trồng bưởi da xanh 
được chứng nhận tiêu chuẩn 
VietGAP và đang triển khai 
thực hiện truy xuất nguồn gốc, 
cấp mã số vùng trồng cho vùng 
sản xuất này. Cùng với đó, 
ngành nông nghiệp huyện tiếp 

tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ 
KHKT, công nghệ vào sản xuất, 
nhất là áp dụng hệ thống tưới 
tiên tiến, tiết kiệm cho các diện 
tích cây ăn trái chủ lực để đồng 
bộ quy trình sản xuất, nâng 
cao chất lượng sản phẩm; thực 
hiện sơ chế, chế biến sản phẩm, 
thiết kế tem, nhãn mác, bao bì 
đóng gói và nhật ký truy xuất  
nguồn gốc.                       THU DỊU

Hoài Ân tăng diện tích bưởi da xanh hợp chuẩn 
VietGAP lên 100 ha

(BĐ) - Từ ngày 2 - 5.3 (tức 
11 - 14.2 âm lịch), ngư dân xã 
Nhơn Hải, TP Quy Nhơn tổ 
chức Lễ hội cầu ngư năm 2023 
theo nghi lễ truyền thống.

Lễ hội cầu ngư xã Nhơn 
Hải là nét văn hóa đặc trưng 
của cộng đồng ngư dân gắn 
với tín ngưỡng thờ cúng cá 
voi (ngư dân tôn xưng cá Ông, 
thần Nam Hải). Phần lễ được 
tổ chức với các nghi lễ, như: 
Nghinh thần Nam Hải nhập 
điện (tức lễ rước giác linh thần 
Nam Hải từ biển vào Lăng Ông 
Nam Hải); lễ tế an vị Nam Hải 
thần ngư; lễ cúng cầu quốc thái 
dân an; lễ tế tôn vương… Trong 
lễ nghinh thần Nam Hải còn có 
múa gươm, biểu diễn chèo bả 
trạo vừa hầu thần, vừa góp sắc 
màu phục vụ lễ hội. 

Xã Nhơn Hải tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2023

Biểu diễn bả trạo tại Lễ hội cầu ngư.                                                               Ảnh: NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Chương trình do Sở 
LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ 
Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Tổ 
chức Operation Smile Việt Nam 
(Tổ chức OSV) triển khai, dành 
cho trẻ em bị khe hở môi từ  
6 tháng tuổi và nặng 8 kg trở 
lên; trẻ em bị khe hở hàm ếch 
từ 18 tháng tuổi và nặng 10 kg 
trở lên; bệnh nhân bị di chứng 
dị tật khe hở môi, hàm ếch các 
độ tuổi (sẹo môi, thông vòm 
miệng, dị tật mũi) và bệnh nhân 
bị dị tật sụp mí bẩm sinh (không 
phải bệnh lý nhãn khoa). 

Cụ thể, thời gian khám từ  
8 - 11 giờ ngày 17.3 tại Bệnh 
viện Nhi tỉnh Gia Lai và từ 
ngày 21-25.8 tại tỉnh Quảng 
Ngãi. Tổ chức OSV thanh toán 
trực tiếp cho bệnh nhân tiền 
ăn, tiền đi lại. Trong trường 
hợp phẫu thuật, Tổ chức OSV 
sẽ chuyển tiền trực tiếp cho  
bệnh viện.

Các trường hợp có nhu cầu 
đăng ký thông tin tham gia 
chương trình tại UBND các 
xã, phường nơi cư trú trước  
ngày 14.3.                                    N.TÚ

Triển khai chương trình  
phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt 
năm 2023

 Ngày 3.3, Thị đoàn An 
Nhơn phối hợp với Trung tâm 
Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh 
tổ chức diễn đàn truyền thông 
về phòng, chống xâm hại tình 
dục, bạo lực học đường và tai 
nạn thương tích cho trẻ em 
tại xã Nhơn Lộc và Nhơn Phúc, 
thu hút hơn 250 học sinh THCS 
tham gia. Tại diễn đàn, học sinh 
được hướng dẫn một số kiến 
thức nhận biết hành vi xâm hại 
tình dục và bạo lực học đường; 
những kỹ năng phòng, chống 
xâm hại, bạo lực trẻ em. 

                                 DUY ĐĂNG

 Nằm trong chuỗi hoạt 
động hưởng ứng Tháng thanh 
niên năm 2023, sáng 4.3 
Đoàn Thanh niên xã Phước Lộc 
(huyện Tuy Phước) phối hợp 

Chương trình Tháng Ba biên giới 
tại huyện Phù Mỹ

(BĐ) - Sáng 4.3, Đoàn Khối 
DN tỉnh phối hợp với Đồn Biên 
phòng Mỹ An (BĐBP tỉnh) tổ 
chức chương trình Tháng Ba 
biên giới tại xã Mỹ An, huyện 
Phù Mỹ.

Trong khuôn khổ chương 
trình, các đơn vị đã tặng 50 suất 
quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) 
cho học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn; tặng 4 bộ máy vi tính cho 
Đồn Biên phòng Mỹ An; 100 lá 
cờ Tổ quốc cho thanh niên ngư 
dân. Tổng trị giá hỗ trợ gần 50 
triệu đồng.

Ngoài ra, các đơn vị còn tổ 
chức trồng 100 cây sao đen tại 

Các đơn vị tặng quà cho học sinh.
                                         Ảnh: Đoàn Khối DN tỉnhNgoài phần lễ, phần hội 

được tổ chức với các trò chơi 
dân gian, như: Nhảy bao bố, 
bịt mắt bắt vịt, đập bóng, 
kéo co… nhằm tạo không khí 
vui tươi cho người dân địa 

phương và du khách về dự lễ 
hội. Trong các đêm diễn ra lễ 
hội còn có hát tuồng do Đoàn 
tuồng Phước An biểu diễn 
phục vụ.

                        NGỌC NHUẬN

các khu dân cư, trường học và 
cơ quan; tổ chức giao lưu đánh 
bóng chuyền với cán bộ, chiến 
sĩ BĐBP và ĐVTN địa phương.

CHƯƠNG HIẾU

cùng UBND xã tổ chức tặng 47 
chiếc xe đạp cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn vượt khó 
học giỏi (ảnh).

Tổng kinh phí tặng xe đạp 
94 triệu đồng, do các nhà hảo 
tâm quyên góp hỗ trợ. 

                                XUÂN VINH

Ảnh: XUÂN VINH

 Sáng 4.3, Hội CTĐ huyện 
An Lão phối hợp với Hội CTĐ TP 
Quy Nhơn và nhà hảo tâm tặng 
30 phần quà cho các hộ dân có 
hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần 
quà trị giá 1 triệu đồng, trong 
đó có 700 nghìn đồng tiền mặt, 
do Hội CTĐ TP Quy Nhơn và nhà 
hảo tâm kết nối, tài trợ. N.T

 Chiều 2.3, Chi hội Phụ nữ 
thôn Đại Thuận (xã Mỹ Hiệp, 
huyện Phù Mỹ) đã đến thăm và 
trao 24,2 triệu đồng của người 
dân và nhà hảo tâm hỗ trợ chị 
Nguyễn Thị Phụng (45 tuổi, ở 
thôn Đại Thuận) điều trị bệnh. 
Chị Phụng có hoàn cảnh rất 
khó khăn, chồng bị khuyết tật 
không có khả năng lao động, 
chị thì vừa phát hiện bị ung thư 
phổi. GIA BẢO
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Ấm áp những suất cơm ở bệnh viện
Đã thành thông lệ, hằng tháng, các cấp Hội LHPN TX An Nhơn lại tự nguyện đóng góp kinh phí, dành riêng 

1 ngày để cùng nhau chuẩn bị, nấu những suất ăn 0 đồng cho bệnh nhân đang điều trị tại TTYT thị xã. Với họ, 
đây là ngày tất bật nhưng hạnh phúc vì được trao đi yêu thương cùng sự cảm thông.

Hội LHPN TX An Nhơn cùng Hội Phụ nữ Lữ đoàn 573 nấu cơm, tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 2.3. 
Ảnh: Hội LHPN TX An Nhơn

Xuất phát từ mong muốn 
chung cùng triển khai hoạt động 
thiện nguyện thường xuyên 
hướng đến bệnh nhân có hoàn 
cảnh khó khăn, từ năm 2021, Hội 
LHPN TX An Nhơn đã thực hiện 
mô hình “bữa ăn tình thương”. 
Theo đó, từng đơn vị trực thuộc 
Hội sẽ xây dựng quỹ từ sự đóng 
góp của hội viên. Mỗi tháng, 
2 đơn vị phối hợp, cùng nhau 
chuẩn bị nguyên liệu và tự tay 
nấu những suất ăn dinh dưỡng, 
trao tận tay người bệnh. 

Cụ thể, mỗi đợt sẽ có 300 - 
400 suất cơm. Các món ăn trong 
từng suất được tham khảo từ 
những người có kinh nghiệm của 
bếp ăn tình thương thị xã để đảm 
bảo các yêu cầu như cân bằng 
dinh dưỡng, dễ ăn, phù hợp với 
khẩu vị chung của bệnh nhân.

Ngoài ra, với tinh thần “góp 
gió thành bão”, từ đầu tháng 
11.2022, Hội LHPN TX An Nhơn 
đã giao thùng thiện nguyện cho 
15 xã, phường đặt tại những nơi 
công cộng để kêu gọi thêm sự 
chung tay của người dân. 

Bà Lê Vũ Vân Kiều, Chủ tịch 
Hội LHPN thị xã, cho biết: “Sử 
dụng thùng thiện nguyện giúp 
các cơ sở hội gia tăng đáng kể 
chi phí nấu các suất ăn 0 đồng. 
Ngoài ra, đây còn là hình thức 

tuyên truyền giúp nhiều nhà hảo 
tâm biết đến hoạt động này. Nhờ 
đó, nguồn quỹ dồi dào hơn, các 
suất ăn được tăng cả về số lượng 
lẫn chất lượng”.

Để hoàn thành số lượng lớn 
các suất ăn như vậy, chị em đã có 
mặt từ 6 giờ sáng, sơ chế nguyên 
liệu và phân công mỗi người một 
việc. “Miệng nói tay làm”, các 

chị tay nhanh thoăn thoắt xào 
rau, nấu canh, đóng gói. Không 
khí trong căn bếp nhỏ dù tất bật 
nhưng không khi nào vắng niềm 
vui, tiếng cười.

Luôn tay phụ chị em đóng 
gói từng hộp cơm để kịp trao cho 
bệnh nhân, bà Nguyễn Thị Ngọc 
Hiền (ở phường Nhơn Hưng) 
chia sẻ, điểm chung của các hội 

viên gắn bó với mô hình “bữa ăn 
tình thương” là đều cởi mở, xởi 
lởi. Không chỉ góp chi phí, chị em 
còn tự nguyện mang mớ rau, bó 
sả tự trồng, góp thêm nguyên liệu 
để các suất ăn phong phú hơn.

“Việc đem “của nhà trồng” 
lên bếp ăn là chuyện thường, bởi 
ai cũng muốn góp sức, chia sẻ 
với người khó, khổ hơn mình. 

Bởi vậy, chúng tôi luôn cố gắng 
chăm chút từng món ăn và khi 
tặng cơm thì tranh thủ hỏi thăm 
xem bệnh nhân có vừa miệng 
không. Ngoài ra, mỗi khi có dịp, 
chúng tôi đều tranh thủ tặng 
quà, tiếp thêm động lực cho họ 
chữa bệnh”, bà Hiền nói.

Không chỉ trao cơm tại bếp, 
hội viên phụ nữ còn đem đến 
từng phòng để tránh bỏ sót 
những bệnh nhân đi lại bất 
tiện. Nhờ sự chu đáo, tỉ mỉ ấy, 
nhiều bệnh nhân dần cởi mở, trò 
chuyện nhiều hơn. Có người còn 
xung phong xuống bếp, phụ chị 
em lặt rau, rửa củ.

Bà Nguyễn Thị Lệ (ở xã Nhơn 
Khánh) là một trường hợp như 
vậy. Tuổi đã cao, khớp bị thoái 
hóa, phải điều trị lâu dài ở bệnh 
viện; bà không tránh khỏi cảm 
giác cô đơn, buồn tẻ. Hơn nửa 
năm trước, bà được chị em hội 
phụ nữ tặng cơm và hỏi thăm, 
trò chuyện. Lâu dần, người phụ 
nữ lớn tuổi ấy đã tìm thấy niềm 
vui mới: Nấu cơm thiện nguyện.

“Điều tôi quý nhất ngoài việc 
cơm ngon, canh ngọt là việc chị 
em nấu, tặng cơm rất vui vẻ, 
tế nhị, không khiến bệnh nhân 
cảm thấy chạnh lòng. Dù khi ở 
viện hay khi được về nhà, tôi 
đều tranh thủ phụ chị em một 
tay với mong muốn sẽ có thêm 
nhiều bệnh nhân khác như tôi 
cảm nhận được sự ấm áp, chia sẻ 
trong từng suất cơm ấy”, bà Lệ 
tâm sự.                       DIỆU NGỌC

(BĐ) - Ngày 2.3, Chủ tịch UBND tỉnh 
có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, 
ban, ngành thuộc tỉnh; chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo 
đẩy mạnh thực hiện toàn diện công tác 
phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực 
trên tất cả các mặt theo quy định. 

Trong đó, chú trọng chỉ đạo nâng cao 
hơn nữa hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, 
giải pháp mà qua thực tiễn thi hành và kết 
quả rà soát, thẩm tra của Thanh tra Chính 
phủ cho thấy còn có mặt hạn chế, nhất là 
trong việc thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa tham nhũng, trọng tâm là thực hiện 
việc công khai, minh bạch tổ chức và hoạt 
động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo 
quy định.

Đồng thời, kiểm soát tài sản, thu nhập, 
kiểm soát xung đột lợi ích; định kỳ chuyển 
đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, 
viên chức. Thực hiện thường xuyên, có hiệu 
quả các nhiệm vụ, giải pháp phát hiện, 
xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, 
gây phiền hà cho người dân, DN trong giải 
quyết công việc.

Mặt khác, tăng cường theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật, giám sát, kiểm tra, 
thanh tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm pháp luật về PCTN, nhất là việc 
xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp 
phó của người đứng đầu để xảy ra hành vi 
tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật 
về PCTN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do 
mình quản lý, phụ trách…               M.LÂM

Thực hiện toàn diện công tác phòng, 
chống tham nhũng 

Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh 
sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) đã tăng cường 
công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC, 
tạm đình chỉ và đình chỉ các cơ sở vi phạm 
về PCCC. 

Căn cứ khoản 10, Điều 17 Nghị định 
số 136/2020/NĐ-CP ngày 24.11.2020 của 
Chính phủ (về công khai các công trình, 
cơ sở vi phạm PCCC trên cổng thông tin 
điện tử, phương tiện truyền thông), CA tỉnh 
thông báo vi phạm của các công trình, cơ sở 
chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt 
động hoặc không trình hồ sơ để thẩm duyệt 

lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất 
sử dụng nhà, công trình trong quá trình thi 
công, sử dụng. 

Cụ thể, danh sách này gồm 93 cơ sở chưa 
được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt 
động (cơ sở tồn tại, vi phạm trong quá trình 
đầu tư, xây dựng). Cùng với đó là danh sách 
52 cơ sở đã khắc phục các tồn tại, vi phạm 
trong quá trình đầu tư, xây dựng (gồm 29 
cơ sở ngừng hoạt động và 23 cơ sở đã khắc 
phục). Danh sách cụ thể được đăng tải trên 
Báo Bình Định điện tử (baobinhdinh.vn).

(Theo congan.binhdinh.gov.vn)

93 cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC 
đã đưa vào hoạt động

Mất cảnh giác, bị lừa gần 500 triệu đồng 
Sổ đỏ Võ Minh Tâm (SN 1993, ở 

xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân) 
thế chấp được ngân hàng định giá  
2,6 tỷ đồng và đã vay gần 50% giá trị 
tài sản nên không thể vay thêm. Giữa 
tháng 6.2022, anh Tâm than thở với 
người bạn thì sau đó Võ Thị Mỹ Nhung 
(SN 1990, ở phường Bồng Sơn, TX Hoài 
Nhơn) - vợ người bạn này gọi điện nói 
có quen nhân viên ngân hàng sẽ nhờ 
họ giúp đỡ. Ngỡ gặp may, anh Tâm 
rối rít cảm ơn.

Ngay hôm sau, một người phụ nữ 
gọi anh Tâm từ số máy 0384897731, nói 
mình là nhân viên ngân hàng đang làm 
hồ sơ cho anh vay thêm 1 tỷ đồng nhưng 
anh phải “bồi dưỡng sếp”. Anh Tâm 
đang do dự thì bà Nhung gọi từ số máy 
0972817499 giục anh chuyển tiền. Ngày 
17.6.2022, anh chuyển 10 triệu đồng 
đến số tài khoản mang tên Võ Đình 
Vũ. Ngày 18.6.2022, bà Nhung gọi điện 
giục nữa và anh lại chuyển tiếp vào tài 
khoản Võ Đình Vũ 15 triệu đồng. Chưa 
hết, bà Nhung gọi điện bảo anh chuyển  
20 triệu đồng để làm thủ tục tất toán 
khoản vay 1 tỷ đồng trước đó thì mới 
được vay thêm. Anh Tâm lại chuyển 
20 triệu đồng nữa vào số tài khoản bà 
Nhung đưa. 

Và, từ đó đến tháng 12.2022, bà Nhung 
nhiều lần gọi điện bảo anh Tâm chuyển 
tiền bồi dưỡng để nhân viên ngân hàng 
giải quyết nhanh. “Phóng lao phải theo 
lao”, anh Tâm lần lượt chuyển tiền. 

Chiều 14.12.2022, tại phường Bồng 
Sơn, anh Tâm vô tình phát hiện bà Nhung 

lừa đảo. CA 
phường Bồng 
Sơn đã làm 
việc với hai 
bên. 

Anh Tâm 
trình bày, từ 
tháng 6 đến 
giữa tháng 
12.2022, anh 
đã nhiều lần 
chuyển tiền 
vào các số 
tài khoản bà 
Nhung bảo 
là của nhân 

viên ngân hàng để nhờ họ lo giúp việc 
vay thêm tiền. Cùng với báo cáo, anh Tâm 
gửi kèm bảng sao kê với số tiền lên đến 
500 triệu đồng. 

Bà Nhung khai nhận chính mình dùng 
sim rác số 0384897731 giả giọng người 
khác để lừa anh Tâm. Bà Nhung còn nhiều 
lần gọi điện bảo anh Tâm chuyển tiền; nhờ 
6 người cho mượn số tài khoản nhận tiền 
và nói với họ tiền khách hàng trả. 6 người 
này nhận tiền của anh Tâm, chuyển tiếp 
vào số tài khoản của bà Nhung hoặc rút 
tiền mặt đưa cho bà. 

Được biết, vụ lừa đảo trên đã được CA 
TX Hoài Nhơn thụ lý và đang điều tra làm 
rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.                     

 MAI LINH GIANG

Võ Thị Mỹ Nhung, kẻ dàn dựng 
và đạo diễn màn lừa đảo trong 
6 tháng. 

Ảnh: Cơ quan CA cung cấp 
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Bình Định

Phát triển du lịch Bình Định -  
gỡ “điểm nghẽn” từ hàng không

Giá vé cao, tần suất bay thấp, ít đường bay đến các địa phương khác là một trong những nguyên nhân khiến du 
lịch Bình Định chưa phát triển mạnh mẽ như mong đợi. Vấn đề này đang được lãnh đạo tỉnh quan tâm bằng nhiều 
giải pháp thiết thực.

Trong những năm qua, 
cùng với việc tăng cường đầu 
tư phát triển hệ thống giao 
thông đường bộ kết nối trên 
địa bàn tỉnh để phát triển  
KT-XH, lãnh đạo tỉnh cũng nhận 
thức rõ về tầm quan trọng của 
ngành hàng không với lĩnh vực 
du lịch. Trong đó, số chuyến 
bay từ Bình Định đến các địa 
phương khác trong cả nước còn 
khá khiêm tốn, tần suất bay còn 
thấp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu 
cầu đi lại của nhiều đối tượng, 
trong đó có khách du lịch. Cũng 
vì vậy, giá vé máy bay từ Bình 
Định đi TP Hồ Chí Minh, Bình 
Định đi Hà Nội và ngược lại khá 
cao so với nhiều tuyến khác, 
nhất là trong những dịp lễ, Tết. 
Điều đó khiến các DN lữ hành 
khó xây dựng được giá tour hợp 
lý cho khách, bởi mức giá du 
lịch trong nước có khi còn cao 
hơn khá nhiều so với du lịch 
nước ngoài.

Giám đốc Sở Du lịch Trần 
Văn Thanh chia sẻ: Trong đợt 
xúc tiến du lịch tại các tỉnh 
khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long, chúng tôi được biết nhu 
cầu du lịch đến các tỉnh miền 
Trung, trong đó có Bình Định 
của người dân rất cao. Ngược 
lại, người Bình Định cũng rất 
thích loại hình du lịch miệt 
vườn, sông nước khu vực 
Tây Nam bộ. Tuy nhiên, việc 
không có đường bay thẳng là 
một trong những trở ngại lớn 
trong việc đưa khách từ Đồng 
bằng sông Cửu Long đến Bình 
Định và ngược lại. Tương tự 

Tripadvisor - website hàng 
đầu về ứng dụng du lịch - 
đã công bố danh sách 10 bãi 
biển đẹp nhất châu Á năm 
2023, trong đó Mỹ Khê của 
TP Đà Nẵng (ảnh) đứng thứ 8. 
Đây là một phần giải thưởng 
Travelers’ Choice Best of the 
Best, vinh danh các điểm đến, 
khách sạn, nhà hàng. Kết quả 
dựa trên bình chọn của độc giả 
và chuyên gia khắp thế giới 
trong 12 tháng. Giải thưởng ở 
các hạng mục được công bố lần 
lượt trong cả năm.

Những cái tên được vinh 
danh trong top 10 phải đạt nhiều 
tiêu chí do Ban tổ chức đề ra 
như: Xuất hiện trên Tripadvisor 
trong ít nhất một năm, có lượng 
bình chọn cao nhất. Bên cạnh 
đó, những nơi được vinh danh 
sẽ bị tước danh hiệu nếu bị phát 
hiện gửi đánh giá gian lận, đe 
dọa người dùng để đưa bình 
luận không chính xác.

Mỹ Khê vào top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á

như vậy, người Bình Định cũng 
thích đến Đà Lạt (Lâm Đồng) vì 
không khí mát mẻ, cảnh quan 
đẹp, trong khi người dân gốc 
Bình Định đang sinh sống tại 
Lâm Đồng cũng khá nhiều, nhu 
cầu đi lại thăm người thân lớn. 
Vì vậy, chúng tôi đã đề xuất 
các hãng hàng không trong thời 
gian tới nghiên cứu mở thêm 
các đường bay từ Bình Định 
đến 2 khu vực này.

Để chủ động giải bài toán 
tần suất bay và giá vé, tỉnh đã 
lên kế hoạch mở rộng, nâng cấp 
sân bay Phù Cát, xây dựng thêm 
đường băng, nhà ga, nơi đậu 
đỗ và khu dịch vụ. Cùng với 
đó, tỉnh cũng đề nghị các cấp 

ngành liên quan đưa Cảng hàng 
không Phù Cát vào quy hoạch 
thành Cảng hàng không quốc 
tế. Nhằm thúc đẩy phát triển 
du lịch, đầu tư, thương mại, đưa 
Bình Định trở thành điểm đến 
tiềm năng, an toàn, hấp dẫn, 
thân thiện, tại Hội thảo “Giải 
pháp khôi phục và phát triển du 
lịch Bình Định trong tình hình 
mới” do UBND tỉnh tổ chức 
cuối tháng 4.2022, UBND tỉnh 
đã ký kết hợp tác chiến lược giai 
đoạn 2022 - 2026 với các hãng 
hàng không Vietnam Airlines, 
Bamboo Airways, VietJet Air, 
Vietravel Airlines.

Theo đó, các bên sẽ cùng 
phối hợp quảng bá xúc tiến 

du lịch, thương mại đầu tư 
và kết nối trong hệ sinh thái 
kinh doanh; tổ chức các sự kiện 
đẩy mạnh công tác quảng bá 
hình ảnh du lịch Quy Nhơn - 
Bình Định, đóng góp vào sự 
phát triển chung của du lịch 
Việt Nam nói chung, tỉnh Bình 
Định nói riêng. Tăng cường 
khai thác tiềm năng, xây dựng 
các dịch vụ, sản phẩm du lịch; 
xây dựng cơ chế, kế hoạch, đề 
xuất những phương án mới 
nhằm thực hiện công tác xúc 
tiến đường bay mới đến Bình 
Định và duy trì hiệu quả, mức 
độ thường xuyên của các đường 
bay sẵn có. Hợp tác hỗ trợ các 
đoàn xúc tiến du lịch, đầu tư, 

thương mại của tỉnh trong các 
chuyến khảo sát xúc tiến đầu 
tư, xúc tiến thương mại tại các 
thị trường trọng điểm…

Mới đây, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ 
trì 2 buổi làm việc với Tổng 
công ty Hàng không Việt Nam 
(Vietnam Airlines) và Tập đoàn 
Vietravel để cụ thể hóa những 
nội dung hợp tác. Trong đó, 
phía Vietnam Airlines cam 
kết xem xét điều chỉnh giá 
vé các chuyến bay đi và đến 
Bình Định. Vietnam Airlines sẽ 
phối hợp với Sở Du lịch, Hiệp 
hội Du lịch Bình Định và các 
DN du lịch xây dựng các gói 
sản phẩm kích cầu du lịch uy 
tín, chất lượng, nhằm thu hút 
du khách đến với Bình Định 
và khuyến khích người dân 
Bình Định đi du lịch trong và  
ngoài nước.

Tập đoàn Vietravel cũng 
cam kết sẽ tăng cường quảng bá 
hình ảnh đất nước, con người 
Bình Định trên các chuyến bay 
của Vietravel Airlines, cũng như 
văn phòng đại diện tại các địa 
phương trong và ngoài nước. 
Tập đoàn Vietravel cũng sẽ hợp 
tác với tỉnh Bình Định trong các 
đợt xúc tiến du lịch; xây dựng 
chiến lược và kế hoạch phát 
triển du lịch nhằm phát huy 
các tiềm năng, lợi thế về phát 
triển du lịch của tỉnh. Đặc biệt, 
Tập đoàn Vietravel còn hỗ trợ, 
tư vấn về hoạt động xây dựng 
sản phẩm, dịch vụ phát triển du 
lịch tỉnh Bình Định. Trong đó, 
tập trung xây dựng sản phẩm 
đặc thù mang đậm bản sắc địa 
phương, hướng đến mục tiêu 
trở thành trung tâm kết nối 
du lịch của vùng duyên hải  
miền Trung…                   LÊ NA

Theo cổng thông tin điện tử 
Đà Nẵng, Mỹ Khê có chiều dài 
khoảng 900 m, “nhộn nhịp nhất 
và quen thuộc với cả người dân 
lẫn du khách”, cách trung tâm 
thành phố hơn 3 km về phía 
Đông, qua cầu sông Hàn. “Mỹ 
Khê có cát mịn, độ dốc thoai 
thoải, nước trong và ấm quanh 
năm, sóng nhẹ, phù hợp để bơi 
lội. Đây là một trong những bãi 
biển đẹp nhất Đông Nam Á mà 

tôi từng ghé thăm”, là bình luận 
của du khách được Tripadvisor 
trích đăng tải khi nhắc đến bãi 
biển ở Đà Nẵng.

9 bãi biển còn lại gồm: 
Radhanagar và Benaulim (Ấn 
Độ), Kata Noi, Nai Harn và 
Chaweng (Thái Lan), Haeundae 
(Hàn Quốc) ,  Kelingking 
(Indonesia), YonahaMaehama 
(Nhật Bản) và Mirissa (Sri 
Lanka).                       (Theo VnE)

Lễ hội mùa xuân Cổng Trời 
Đông Giang lần đầu tiên sẽ diễn 
ra từ ngày 10 đến 12.3. Đây là 
chương trình khởi động cho 
hàng loạt sự kiện sôi động sẽ 
diễn ra trong suốt năm 2023 tại 
Khu du lịch Cổng Trời Đông 
Giang, huyện Đông Giang, tỉnh 
Quảng Nam. Kể từ năm 2023, 
Lễ hội sẽ được tổ chức thường 
niên, trọng tâm của Lễ hội là các 

hoạt động đặc sắc giới thiệu, 
quảng bá thiên nhiên, văn hóa 
và con người của vùng đất này. 
Các hoạt động sẽ khai thác thế 
mạnh về tự nhiên và văn hóa bản 
địa, tạo ra những sản phẩm du 
lịch đặc trưng vùng Tây Quảng 
Nam. Lễ hội hứa hẹn thu hút 
hàng nghìn du khách đến tham 
quan, thưởng lãm trong suốt thời 
gian diễn ra sự kiện.  (Theo TTO)

Khởi động Lễ hội mùa xuân  
Cổng Trời Đông Giang

Cà phê sữa đá của Việt Nam 
vừa được độc giả của TasteAtlas 
(một trang web được ví như 
“bản đồ ẩm thực của thế giới”) 
xếp hạng nhất trong danh sách 
10 loại cà phê ngon nhất thế giới 
với 4,6/5 sao - bằng điểm với cà 
phê Ristretto của Italy. 

TasteAtlas giới thiệu cà phê 
sữa đá Việt Nam là thức uống 
kết hợp giữa cà phê đậm đặc, 

sữa đặc và đá. Hạt cà phê được 
xay và pha trong phin, để nhỏ 
giọt từ từ vào cốc. Sau một 
khoảng thời gian, chúng ta sẽ 
có một cốc cà phê nguyên chất 
đậm đặc. Cà phê sữa đá thường 
được phục vụ trong một chiếc ly 
thủy tinh, bên dưới là một lớp 
sữa đặc, sau đó là cà phê đậm 
đặc, cuối cùng thêm nhiều đá, 
khuấy đều.                  (Theo NLĐ)

DANH SÁCH 10 LOẠI CÀ PHÊ NGON NHẤT THẾ GIỚI CỦA TASTEATLAS:

Cà phê sữa đá của Việt Nam xếp hạng nhất

Đại diện Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Bình Định ký biên bản hợp tác với Tổng công ty Hàng không Việt Nam.     Ảnh: LÊ NA
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Bình Định

Chung tay vì môi trường xanh
Để ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 thật ý nghĩa, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chuỗi hoạt động vì môi trường, hưởng ứng 

“Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Bình Tường (huyện Tây Sơn) vào ngày 1.3. Đây là dịp để chị em cùng 
góp sức trồng cây thêm bóng mát, đặt thêm nhiều thùng rác công cộng, hướng dẫn cách phân loại rác và cách 
thức ủ rác hữu cơ thành phân bón cho người dân.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy (thứ 2, từ trái sang) trao đổi với đại diện Hội LHPN xã về cách sử dụng thùng 
rác phân loại.                 Ảnh: DƯƠNG LINH

Giải thích lý do chọn xã 
Bình Tường là nơi tổ chức 
hoạt động, bà Nguyễn Thị 
Thu Thủy, Chủ tịch Hội 
LHPN tỉnh, cho biết: “Đây là 
1 trong 10 xã được tỉnh đưa 
vào kế hoạch phấn đấu đạt xã 
nông thôn mới nâng cao năm 
2022. Hơn nữa, nơi này lại tập 
trung nhiều điểm tham quan 
nổi tiếng như di tích lăng 
Mai Xuân Thưởng, Đài Kính 
thiên… Do đó, rất phù hợp để 
trở thành “chủ nhà” cho các 
hoạt động chào mừng ngày 
8.3 năm nay”.

Sau lễ phát động, chị em ai 
nấy đều xắn tay áo tham gia 
trồng 150 cây lim dọc 2 bên 
đường thôn Hòa Sơn, đoạn từ 
lăng Mai Xuân Thưởng đến 
Đài Kính Thiên. Người cuốc 
đất, người giữ chắc thân cây, 
người đóng thêm cọc rồi quấn 
chặt bằng dây cho cây đứng 
vững trong hố rồi tưới nước. 
Cả đoạn đường sôi nổi hẳn lên 
khi ngập tràn những màu áo 
xanh nhiệt tình, không quản 
thời tiết mưa lạnh, nhanh 
nhẹn vun trồng từng gốc cây.

Cùng với đó, Hội LHPN 
tỉnh còn hỗ trợ 30 thùng rác 
đặt tại 10 điểm xung quanh 
khu dân cư để hạn chế tình 
trạng xả rác bừa bãi. Đồng 
thời, phối hợp hướng dẫn 

người dân cách phân loại rác 
và cách ủ rác hữu cơ thành 
phân bón.

Tham gia chương trình, bà 
Châu Thị Láng (ở thôn Hòa 
Hiệp, xã Bình Tường) cho biết, 
nội dung bà quan tâm nhất là 
tác dụng của việc phân loại 
rác thải. “Việc bỏ mỗi loại rác 
vào thùng tương ứng giúp 
thu gom dễ dàng hơn; đồng 

thời, vừa có thể tái sử dụng, 
kéo dài vòng đời của chúng. 
Chẳng hạn, thức ăn thừa, vỏ, 
bã trái cây có thể được ủ để 
làm thành phân bón, rất hữu 
ích với những người làm nông 
như tôi”, bà Láng chia sẻ.

Chứng kiến hội viên phụ 
nữ và người dân nhiệt tình 
tham gia, bà Phan Lê Mi Sa, 
Chủ tịch Hội LHPN xã Bình 

Tường, chia sẻ: “Vì hiểu tầm 
quan trọng của việc làm đẹp 
cảnh quan, môi trường nên 
mọi người đã rủ nhau có mặt 
từ sớm. Có chị còn rủ cả chồng 
cùng tham gia để vừa góp 
sức trồng cây, vừa thêm niềm 
vui vì tiếp thu nhiều điều  
hữu ích”.

Ông Đoàn Minh Đài , 
Phó Chủ tịch UBND xã Bình 

Nhiều hoạt động hưởng ứng 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

(BĐ) - Hướng đến kỷ niệm 
113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 
(8.3.1910 - 8.3.2023), từ ngày 1- 
4.3, các đơn vị, địa phương đã tổ 
chức nhiều hoạt động ý nghĩa, 
thiết thực.

l Hội LHPN phường Ghềnh 
Ráng (TP Quy Nhơn) tổ chức 
chương trình “Phụ nữ với chiến 
sĩ biên phòng”. Chương trình 
gồm các hoạt động: Giao lưu văn 
nghệ, dân vũ giữa hội viên phụ 
nữ phường với Đồn Biên phòng 
Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn; ra mắt 
CLB “Phụ nữ với chiến sĩ biên 
phòng”; hưởng ứng chương trình 
“Đồng hành cùng phụ nữ biên 
cương, hải đảo” bằng cách gây 
quỹ, hỗ trợ các trường hợp phụ 
nữ có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn phường. 

lHội LHPN huyện Vân Canh 
tổ chức giải bóng chuyền nữ 
với sự tham gia của gần 160 VĐV 
đến từ 13 đội. Các đội được chia 
thành 4 bảng, thi đấu theo thể 
thức vòng tròn loại trực tiếp.

l Hội LHPN xã Phước Hiệp 
(huyện Tuy Phước) tổ chức Hội 
thi “Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở 
giỏi” với sự tham gia của 16 thí 
sinh. Dịp này, Hội đã trao 8 phần 
quà (tổng trị giá gần 2 triệu đồng) 
cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn. 

l  Hội LHPN phường Hoài 
Xuân (TX Hoài Nhơn) tổ chức 
hội thi giao lưu trò chơi dân gian 
với sự tham gia của 48 VĐV đến 
từ 8 đội thi trên địa bàn phường. 
Dịp này, Hội cũng trao 2 phần 
quà (mỗi phần quà gồm tiền 
mặt và hiện vật, trị giá 600 nghìn 
đồng) cho trẻ mồ côi, có hoàn 
cảnh khó khăn.

l Hội LHPN xã Nhơn Hội (TP 
Quy Nhơn) phối hợp cùng Trạm 
Y tế xã tổ chức buổi gặp mặt, 
truyền thông chuyên đề dân số 
và phát triển, thu hút gần 100 
hội viên tham gia. Dịp này, Hội 
LHPN xã tặng 2 thẻ BHYT (mỗi 
thẻ trị giá 800 nghìn đồng) cùng 
3 suất quà (mỗi suất trị giá 300 
nghìn đồng) cho hội viên phụ nữ 
có hoàn cảnh khó khăn.

l  Hội LHPN phường Tam 
Quan (TX Hoài Nhơn) phối hợp 
cùng Ban Nữ công các trường 
Mầm non, Tiểu học số 1, Tiểu học 
số 2, THCS phường Tam Quan 
tổ chức chương trình “Áo dài - 
Di sản văn hóa  Việt Nam”. Tại 
chương trình, 39 thí sinh cùng 
trình diễn các bộ trang phục áo 
dài, đan xen nhiều tiết mục văn 
nghệ với chủ đề ca ngợi vẻ đẹp 
của người phụ nữ Việt Nam trong 
thời đại mới.                    

DIỆU NGỌC

Tường, cho biết:  “Chính 
quyền xã sẽ tích cực chỉ đạo, 
hướng dẫn, phân công các hội 
đoàn thể, trong đó có hội Phụ 
nữ cùng chăm sóc, giữ gìn các 
cây xanh, sử dụng các thùng 
rác công cộng hiệu quả; có giải 
pháp thu gom rác, duy trì việc 
thu gom thường xuyên để giữ 
gìn vệ sinh chung, góp phần 
thực hiện tốt tiêu chí số 17 về 
môi trường, giúp Bình Tường 
sớm đạt xã nông thôn mới 
nâng cao”.

Được biết, việc triển khai 
các hoạt động lần này còn 
nhằm hưởng ứng chương 
trình trồng mới 1 tỷ cây xanh 
giai đoạn 2021 - 2025 do Chính 
phủ phát động; đồng thời thực 
hiện hiệu quả khâu đột phá 
“Tăng cường sự tham gia của 
phụ nữ trong công tác bảo vệ 
môi trường, tích cực hưởng 
ứng phong trào chống rác 
thải nhựa” mà Đại hội Đại 
biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX 
đã đề ra.

“Ngoài 150 cây lim được 
Hội LHPN tỉnh tặng, phối hợp 
với Hội LHPN xã trồng lần 
này, trong dịp tết Quý Mão 
2023, các cấp hội toàn tỉnh đã 
trồng trên 31.000 cây xanh. 
Trong tháng 3 này, nhằm tiếp 
tục hưởng ứng phong trào 
“Tết trồng cây”, sẽ có trên 
24.000 cây xanh được trồng 
mới; duy trì và phát triển 147 
mô hình phân loại rác thải tại 
hộ gia đình”, bà Nguyễn Thị 
Thu Thủy cho hay.

DƯƠNG LINH

Còn nhiều định kiến giới về phụ nữ và công nghệ
Ngày 3.3, LHQ tại Việt Nam phối 

hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Quốc 
gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt 
Nam tổ chức buổi đối thoại chính 
sách với chủ đề “Bình đẳng giới 
trong chuyển đổi số ở Việt Nam: 
Cơ hội và thách thức”.

Đổi mới và công nghệ vẫn 
thường được coi là lĩnh vực mà 
nam giới có ưu thế. Tại Việt Nam, 
những năm gần đây, phụ nữ đang 
từng bước tạo dựng những lợi thế 
nhất định trong công nghệ với 
cơ hội việc làm rộng mở. Theo Tổ 
chức Lao động Quốc tế (ILO), lao 
động nữ tại Việt Nam đang chiếm 
khoảng 37% lực lượng lao động 
trong lĩnh vực công nghệ, cao hơn 
so với bình quân thế giới (25%).

Tuy nhiên, đa phần phụ nữ làm 
việc trong lĩnh vực công nghệ vẫn 
chủ yếu đảm nhiệm các vị trí khác 
như thử nghiệm, marketing, bán 
hàng, hành chính và nhân sự hơn là 
các vai trò kỹ thuật như nhân viên 
phát triển phần mềm. Có nhiều lý 
do dẫn đến việc tỉ lệ phụ nữ làm 
việc trong lĩnh vực này còn hạn 
chế, như còn thiếu các chính sách 
và chương trình thúc đẩy sự tham 
gia của phụ nữ trong lĩnh vực công 
nghệ; vẫn còn nhiều định kiến giới 
về phụ nữ và công nghệ.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu 
đã tập trung thảo luận thực trạng 
chuyển đổi số hiện nay tại Việt 
Nam và vai trò của phụ nữ trong 
kỷ nguyên số ở các lĩnh vực khác 

nhau, cũng như đề xuất các giải 
pháp để thu hẹp những khoảng 
cách về giới đang cản trở sự tham 
gia của phụ nữ, trẻ em gái trong 
giáo dục, khoa học, công nghệ và 
thị trường lao động liên quan tới 
đổi mới, công nghệ và kỹ thuật 
số. Vấn đề bảo vệ sự an toàn của 
phụ nữ và trẻ em trước các hình 
thức bạo lực trên môi trường mạng 
cũng được các đại biểu thảo luận 
trong sự kiện.

Các thông tin chia sẻ và khuyến 
nghị tại buổi đối thoại sẽ đóng góp 
vào báo cáo của Việt Nam tại Khóa 
họp lần thứ 67 của Ủy ban địa vị 
phụ nữ được LHQ tổ chức vào trung 
tuần tháng 3 tại New York, Mỹ.

(Theo phunuvietnam.vn)

Vi-rút cúm làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh 
ở thai nhi

Các chuyên gia từ ĐH Y 
Semmelweis ở thủ đô Budapest 
của Hungary vừa công bố một 
nghiên cứu cho thấy, phụ nữ 
nhiễm cúm trong thai kỳ khiến em 
bé của họ sinh ra với nguy cơ mắc 
các bệnh như sứt môi, dị tật tim 
hoặc nứt đốt sống cao hơn gấp đôi 
những đứa trẻ khác.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành 
phân tích trên 10.000 mẫu, với 
85.855 ca sinh nở của phụ nữ từ 
20 - 45 tuổi. Có những trường hợp 
người mẹ bị cúm trong 3 tháng đầu 

thai kỳ làm tăng nguy cơ mắc bệnh 
cho thai nhi lên gấp 4 lần.

Nghiên cứu nói trên được công 
bố trên tạp chí Viruses, bổ sung 
thêm bằng chứng ngày càng tăng 
về mối liên hệ giữa các bệnh mà 
thai phụ mắc phải trong thời kỳ 
mang thai với các biến chứng của 
em bé trong bụng mẹ.

Kết quả tổng quan cho thấy, 
nguy cơ dị tật ở thai nhi có thể tăng 
trung bình 1,5 lần nếu bà bầu bị 
cúm trong 3 tháng đầu mang thai, 
so với người không nhiễm bệnh.

Tương tự, nguy cơ nứt đốt sống 
của em bé có thể tăng trung bình 
2,48 lần nếu người mẹ không giữ 
bản thân khỏe mạnh trong lúc 
mang thai. Nguy cơ trẻ em bị dị 
tật khe hở môi và vòm miệng có 
thể tăng đến 2,48 lần. Nguy cơ em 
bé bị dị tật tim có thể tăng trung 
bình 1,63 lần; cụ thể, trong thời 
gian người mẹ mang thai bị bệnh, 
rủi ro em bé phát triển dị tật hẹp 
động mạch chủ có thể tăng lên đến 
4 lần.

(Theo phunuonline.com.vn)
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Kịp thời tuyên truyền 
chủ trương, chính sách 
mới đối với tín dụng 
chính sách xã hội

(BĐ) - Ngày 2.3, Trưởng Ban đại diện 
Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh 
đã có văn bản yêu cầu Chi nhánh Ngân 
hàng CSXH tỉnh chủ động tăng cường kế 
hoạch truyền thông năm 2023, phối hợp 
chặt chẽ với Sở TT&TT, Báo Bình Định, 
Đài PT&TH tỉnh và các cơ quan thông tấn 
báo chí trên địa bàn tỉnh mở chuyên mục 
“Tín dụng chính sách xã hội”, nhằm kịp 
thời tuyên truyền về các chủ trương, chính 
sách mới của Đảng, Chính phủ đối với tín 
dụng chính sách xã hội, kết quả thực hiện 
tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

Đồng thời, giới thiệu cho các báo, đài 
tìm hiểu viết bài, thực hiện phóng sự về 
gương người tốt - việc tốt là những cán 
bộ Ngân hàng CSXH, cán bộ tổ chức hội, 
đoàn thể nhận ủy thác, cán bộ Ban quản 
lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; các mô hình, 
cách làm hay, nhất là các mô hình sử dụng 
vốn hiệu quả, các mô hình thoát nghèo 
hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng CSXH. 

H.NHÂN 

Tăng mức bồi dưỡng 
bằng hiện vật đối với 
người lao động

Theo Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH 
của Bộ LĐ-TB&XH (quy định việc bồi 
dưỡng bằng hiện vật đối với người lao 
động làm việc trong điều kiện có yếu tố 
nguy hiểm, yếu tố độc hại; có hiệu lực 
từ ngày 1.3.2023), mức bồi dưỡng bằng 
hiện vật được tính theo định suất hằng 
ngày và có giá trị bằng tiền như sau: Mức 
1: 13.000 đồng (tăng 3.000 đồng); Mức 2: 
20.000 đồng (tăng 5.000 đồng); Mức 3: 
26.000 đồng (tăng 6.000 đồng); Mức 4: 
32.000 đồng (tăng 7.000 đồng).

Đối với người lao động đủ điều kiện 
hưởng bồi dưỡng thì mức bồi dưỡng cụ 
thể theo từng nghề, công việc được quy 
định tại Phụ lục I của Thông tư 24/2022/
TT-BLĐTBXH và được áp dụng theo thời 
gian làm việc tương ứng như sau: Nếu 
làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình 
thường trở lên của ngày làm việc thì được 
hưởng cả định suất bồi dưỡng; Nếu làm 
dưới 50% thời giờ làm việc bình thường 
của ngày làm việc thì được hưởng nửa 
định suất bồi dưỡng... 

         (Theo chinhphu.vn) 

Đến cuối năm 2022, các chỉ tiêu về 
BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được 
với những kết quả tích cực. Nổi bật là số 
người tham gia BHXH vượt chỉ tiêu HĐND, 
UBND tỉnh giao; tỷ lệ phát triển người tham 
BHXH bắt buộc vượt 2,4% chỉ tiêu Tổng 
Giám đốc BHXH Việt Nam giao, đạt cao 
nhất kể từ khi thành lập ngành BHXH đến 
nay. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 
96,02% dân số toàn tỉnh, hoàn thành chỉ 
tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao (96%). 

Ngành BHXH phối hợp ngành y tế, 
các cơ sở khám chữa bệnh quản lý tốt dự 
toán chi khám chữa bệnh BHYT Thủ tướng 
Chính phủ giao cho tỉnh; tỷ lệ sử dụng dự 
toán đạt gần 93% dự toán chi khám chữa 
bệnh BHYT. 

Ông Võ Năm, Giám đốc BHXH tỉnh, 
khẳng định: Có được kết quả này nhờ sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt 
Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 
sự đồng hành tích cực của cấp ủy, chính 
quyền cơ sở, nhất là vai trò của Ban chỉ 
đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các 
cấp. Trong năm 2022, BHXH tỉnh đã phối 
hợp với các sở, ngành - cơ quan thành viên 
Ban chỉ đạo - tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh ban hành 27 văn bản lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT 
trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 23.8.2022 
của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn có ý 
nghĩa quan trọng. Chỉ thị yêu cầu các cấp 
ủy đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, 
các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp 
tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và chủ trương, nghị quyết 
của tỉnh về chính sách BHXH, BHYT, bảo 
hiểm thất nghiệp để nâng cao nhận thức 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT:

Phát huy vai trò 
của Ban chỉ đạo các cấp 

của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo 
sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, 
nêu cao tinh thần trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ DN, người 
sử dụng lao động trong việc thực hiện các 
chính sách BHXH, BHYT …

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang - Trưởng Ban chỉ đạo 
thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; 
BHXH tỉnh cùng các ngành liên quan tăng 
cường quản lý thực hiện chính sách BHXH, 
BHYT cho người lao động; tập trung chia 
sẻ dữ liệu phục vụ phát triển người tham 
gia BHXH, BHYT. 

Cuối năm 2022, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang đã ký ban hành kế 
hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT 
trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Theo đó, 
mỗi sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền 
cơ sở, MTTQ đều có nhiệm vụ cụ thể. Đây 
là cơ sở để ngay từ đầu năm 2023, ngành 
BHXH tỉnh triển khai mọi hoạt động với 
sự chung tay của các sở, ban ngành, đoàn 
thể, chính quyền cơ sở. 

Thực tế cho thấy, ở đâu có cấp ủy Đảng, 
chính quyền địa phương quan tâm, chỉ 
đạo quyết liệt thì công tác tổ chức, thực 
hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được 
những kết quả tích cực. 

Xác định BHXH và BHYT là hai chính 
sách xã hội quan trọng, là trụ cột của hệ 

thống an sinh xã hội, Ban chỉ đạo thực hiện 
chính sách BHXH, BHYT huyện Vân Canh 
đề nghị lãnh đạo các phòng, ban ngành, 
hội đoàn thể huyện là thành viên Ban chỉ 
đạo và chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập 
trung cho công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của người dân và DN. Phấn đấu 
thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu phát 
triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đã 
được UBND tỉnh, UBND huyện giao; đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến trong thực 
hiện các thủ tục về BHXH, BHYT. Đến cuối 
năm 2022, huyện Vân Canh có 787 người 
tham gia BHXH tự nguyện (đạt 123% so 
với kế hoạch UBND tỉnh giao). 

Tại TP Quy Nhơn, Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Nguyễn Phương Nam đã yêu 
cầu Ban chỉ đạo các phường, xã tăng cường 
phối hợp truyền thông BHXH, BHYT, đặc 
biệt là về quyền lợi của người tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cần 
duy trì tuyên truyền đối với nhóm người 
đã tham gia để cung cấp những thông 
tin chính thống khi có thay đổi về chế 
độ, chính sách, xây dựng niềm tin, duy 
trì quá trình tham gia BHXH, BHYT của 
nhóm này. Đồng thời, tập trung tuyên 
truyền mở rộng đến nhóm người dân 
tiềm năng, có điều kiện, khả năng đóng 
BHXH tự nguyện…  NGUYỄN MUỘI

Đến thăm “Vườn tái chế” của Chi 
hội khuyết tật Nguyễn Nga (trực thuộc 
Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ 
quyền trẻ em tỉnh, ở xã Phước Mỹ, TP Quy 
Nhơn), tôi bắt gặp cô gái khiếm thị Huỳnh 
Thị Diệu Nguyệt (quê ở thị trấn Ngô Mây, 
huyện Phù Cát) ngồi chăm chú vào từng 
đường thêu. 

Đến gần hỏi han chuyện thêu thùa, 
chị Nguyệt cười thật tươi, vui vẻ chia sẻ về 
những bức thêu chữ của mình. Chị bảo, 
mình đã thêu được nhiều chữ rồi, như 
chữ  “Tâm”, chữ “Lộc”, chữ “Nhớ”..., thêu chữ 
nào chị cũng có những kỷ niệm khó khăn. 
Nhưng ấn tượng hơn cả có lẽ là chữ thêu 
đầu tiên - chữ “Nhẫn”.  Ý nghĩa của con 
chữ này gắn chặt với hành trình học thêu 
gian nan của chị. 

Chị Nguyệt bị khiếm thị bẩm sinh, gần 
ba mươi năm chỉ lẩn quẩn trong nhà. Chị 
biết đến nghề thêu từ những thông tin 
qua chiếc radio và điện thoại ba mẹ cho. 

Thời gian qua, Ban chỉ đạo thực hiện 
chính sách BHXH, BHYT các cấp trên 
địa bàn tỉnh đã cho thấy vai trò quan 
trọng trong triển khai thực hiện 
chính sách BHXH, BHYT, góp phần 
thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
an sinh xã hội. 

Nhân viên BHXH huyện Tuy Phước tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn. 
Ảnh: BHXH huyện Tuy Phước

Cô gái khiếm thị đam mê thêu tranh 

“Tôi biết Việt Nam có nhiều nơi thêu tranh, 
đặc biệt là tranh thêu XQ Đà Lạt. Những câu 
chuyện người thêu thể hiện qua từng bức 
tranh làm tôi vô cùng xao xuyến và đầy hứng 
thú. Vậy là tôi ấp ủ mong muốn tự tay thêu để 
gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình vào sản 

phẩm tạo ra”, chị Nguyệt trải lòng. 
Chị xin học nghề nhưng nhiều nơi từ chối. 

Mãi đến năm 2018, thông qua một người bạn, 
chị liên lạc với Chi hội Nguyễn Nga, gặp được 
bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Chi hội trưởng đầy 
cảm thông, chia sẻ, tiếp sức. Vượt bao khó 
khăn, trở ngại, với sự động viên, tạo điều 
kiện của bà Nga, nỗ lực không ngừng nghỉ 
trong việc tìm kiếm phương pháp dạy học trò 
khiếm thị của cô giáo dạy thêu, hai năm sau 
đó, bức thêu chữ “Nhẫn” cũng là sản phẩm 
đầu tay của chị Nguyệt ra đời.

“Những mũi thêu đầu tiên của tôi thường 
bị lệch ra ngoài “vùng cấm” cô giáo đặt ra. Mấy 
đầu ngón tay, không chỗ nào không có vết 
thẹo do kim châm để lại; nhưng tôi thấy vui 
khi tay mỗi ngày mỗi dẻo và uyển chuyển, 
linh hoạt hơn trên tấm vải thêu. Hiểu mình 
phải cố gắng thật nhiều, cộng với đam mê 
sẵn có, tôi luôn quyết tâm, không lùi bước. 
Nhưng nói thật, nếu như không có sự chỉ bảo, 
hỗ trợ tận tình của cô giáo và cô Nga thì tôi 

Chị Nguyệt chăm chỉ bên khung tranh.        Ảnh: N.T

rất khó thêu được như bây giờ”, chị Nguyệt 
nói lời tri ân từ đáy lòng mình.

Thấy chị Nguyệt thêu chữ “Duyên”, tôi 
hỏi ý nghĩa chữ này, chị xúc động, như tâm 
tư được nhìn thấu. Chị tâm sự rằng mình 
biết nghề, học được nghề, rồi được bao 
nhiêu người giúp đỡ cũng đều nhờ “có 
duyên”. Hiện đã có gần vài chục bức thêu 
vừa ý, chị ước ao có điều kiện mở cuộc 
triển lãm tranh thêu với mong muốn 
giới thiệu sản phẩm của mình, như một 
lời cảm ơn, tri ân đến người thân, bạn 
bè, những người quan tâm, tin tưởng, tạo 
điều kiện. 

“Thông qua cuộc triển lãm, tôi cũng 
muốn truyền cảm hứng đến những người 
đồng tật có sở thích, năng khiếu với nghề 
thêu như mình, muốn họ hãy mạnh mẽ, 
dấn thân trong hành trình khẳng định khả 
năng, biến ước muốn thành sự thật - như 
tôi đã từng vậy”, chị Nguyệt chia sẻ. 

KHÁNH HUÂN 
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Bình Định

Phù Cát có tuyến QL 1, QL 19B và 
đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội đi 
qua, cùng cả trăm cây số tỉnh lộ, đường 
liên huyện có nhiều đường nhánh. Song, 
người tham gia giao thông lại chủ quan 
và có thói quen đi ngang về tắt. Cùng 
với đó là tình trạng lái ô tô, mô tô chạy 
quá tốc độ quy định, thiếu chú ý quan 
sát, đi không đúng phần đường, làn 
đường, cơi nới thành thùng xe và sử 
dụng rượu bia rồi điều khiển phương 
tiện tham gia giao thông. 

Để kịp thời xử lý sai phạm và hạn chế 
TNGT, gần đây, CA huyện Phù Cát tập 
trung đa dạng tuyên truyền kết hợp tăng 
cường tuần tra, kiểm soát giao thông 
khép kín địa bàn. 

Một tối đầu tháng 3, theo chân tổ 
tuần tra của CA huyện Phù Cát đi dọc 
các tuyến giao thông từ đường trục 
Khu kinh tế Nhơn Hội đến đường 
liên huyện, phóng viên Báo Bình Định 
nhận thấy người dân cơ bản nắm bắt 
và tuân thủ các quy định khi tham gia 
giao thông. 

Bị dừng phương tiện ngẫu nhiên 
để kiểm tra nồng độ cồn khi đang lưu 
thông trên đường Quang Trung (thị 
trấn Ngô Mây), anh Nguyễn Kế Phong 
(ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát) cho 
rằng: “Việc lực lượng chức năng tăng 
cường tuần tra, xử lý giao thông ở các 
tuyến đường không phải quốc lộ là cần 
thiết. Tôi thấy cũng không mất nhiều 
thời gian để kiểm tra; có CSGT trên các 
tuyến đường như vậy tôi cũng như mọi 
người sẽ ý thức hơn trong việc tuân thủ 
pháp luật để an toàn cho chính mình”. 

Trong khi đó, 1 tổ tuần lưu khác 
cũng tiến hành tuần tra tại nhiều cung 
đường khác để nhắc nhở, xử lý một số 
trường hợp thanh thiếu niên điều khiển 
mô tô không đội mũ bảo hiểm, để xe 
dưới lòng, lề đường. 

Thượng tá Đào Thanh Bình, Phó 
trưởng CA huyện Phù Cát, cho biết: 
“CA huyện huy động toàn bộ CSGT và 
các lực lượng cảnh sát khác cùng CA xã 
để khép kín địa bàn, sử dụng đồng thời 
nhiều thiết bị nghiệp vụ xử lý các hành 

Đảm bảo an toàn các tuyến 
giao thông liên huyện, liên xã

vi vi phạm về giao thông; kiên quyết lập 
lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, 
nhất là trên đường liên huyện, liên xã”.

Trong khi đó, Vân Canh là địa bàn 
có nhiều đường giao thông nông thôn 
và đường làng; vì thế việc đảm bảo giao 
thông tại đây cũng linh hoạt theo tình 
hình địa phương. Cụ thể, ngoài việc chốt 
cố định tại những vị trí trọng yếu, mỗi 
ngày Đội CSGT - Trật tự (CA huyện) đều 
tiến hành tuần lưu tại các đường làng để 
kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi như 
không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu 
bia rồi điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông. 

Thiếu tá Lê Thành Công, Phó Đội 
trưởng Đội CSGT - Trật tự (CA huyện 
Vân Canh), cho biết: “Vì đặc thù địa bàn 
cũng như dân cư, đi đôi với công tác 
tuần tra địa bàn, chúng tôi đẩy mạnh 
việc phối hợp tuyên truyền tận từng 

thôn, làng và vận động người dân, nhất 
là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ và 
thực hiện đúng quy định của Luật Giao 
thông đường bộ”. 

Từ ngày 15.11.2022 đến nay, toàn 
tỉnh xảy ra 37 vụ TNGT làm 26 người 
chết, 29 người bị thương; so cùng kỳ 
giảm sâu về số người chết và số vụ, tuy 
nhiên số vụ TNGT ở khu vực nông thôn 
lại tăng cả 3 mặt. 

Từ thực tế này, lực lượng CA sẽ 
tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 
phạm, nhất là các lỗi trực tiếp dẫn đến 
TNGT. Kết hợp rà soát các điểm, đoạn 
đường tiềm ẩn nguy cơ TNGT; kiểm tra, 
xử lý các hành vi vi phạm ATGT trên các 
tuyến giao thông liên huyện, xã; triển 
khai và nhân rộng các mô hình hay về 
đảm bảo trật tự ATGT để góp phần kiểm 
soát và kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí.

KIỀU ANH

Ông Võ Thanh Hoàng, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trinh, cho 
biết: Những năm qua, các cấp ủy Đảng, 
chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo công 
tác giữ gìn ANTT và xây dựng phong 
trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh 
tổ quốc (ANTQ). Qua đó, từng bước 
đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội 
(TNXH); góp phần giữ vững ổn định 
tình hình ANTT tại địa phương.

Hằng năm, chỉ đạo lực lượng CA xã 
và các ngành liên quan xây dựng chương 
trình, kế hoạch giữ gìn, đảm bảo ANTT, 
an toàn xã hội trên địa bàn xã. Củng cố, 
kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội 
phạm, TNXH và xây dựng phong trào 
Toàn dân bảo vệ ANTQ; kiện toàn Hội 
đồng ANTT xã và Ban ANTT các thôn. 
Xây dựng, nhân rộng các mô hình tự 
quản về ANTT, các điển hình tiên tiến; 
nâng cao chất lượng công tác phòng, 
chống tội phạm và phong trào toàn dân 

Phát hiện 2 vụ tàng trữ 
trái phép chất ma túy 
trước chung cư Lamer

CA TP Quy Nhơn đang củng cố hồ sơ 
xử lý 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái 
phép chất ma túy.

Lúc 15 giờ ngày 2.3, trước chung cư 
Lamer (tổ 47, khu phố 5, phường Quang 
Trung, TP Quy Nhơn), Đội CSĐT tội 
phạm về ma túy (CA TP Quy Nhơn) 
phát hiện Tô Hoàng Hải (SN 1994, trú 
khu phố 9, phường Đống Đa; hiện ở căn 
hộ 0607, tòa nhà B, chung cư Lamer) cất 
trong người 1 gói ny lông đựng 3 viên 
ma túy MDMA và 1 gói ny lông chứa các 
hạt tinh thể là ma túy Ketamine. Cơ quan 
CA kiểm tra căn hộ của Hải đang ở, thu 
giữ thêm 85 viên ma túy MDMA, 3 gói 
ny lông chứa ma túy Ketamine. Tổng 
trọng lượng ma túy thu giữ là 42,8879 g 
Ketamine và 32,0072 g MDMA.

Cùng ngày, lúc 16 giờ, trước chung 
cư Lamer, Đội CSĐT tội phạm về ma 
túy (CA TP Quy Nhơn) kiểm tra mô tô 
77L2-011.44 của Nguyễn Ngọc Thịnh 
(SN 1996, trú khu phố 5, phường Trần 
Quang Diệu), phát hiện trong cốp xe có 
20 viên ma túy MDMA và 11 gói ny lông 
chứa các hạt tinh thể là ma túy Ketamine. 
Tổng trọng lượng ma túy thu được là 
8,8968 g Ketamine và 8,2582 g MDMA.   

CA TP Quy Nhơn đã tạm giữ hình 
sự Hải và Thịnh để điều tra, xử lý theo 
quy định. 

(Theo congan.binhdinh.gov.vn)

Bắt, vận động nhiều 
đối tượng truy nã

(BĐ) - CA tỉnh cho biết, từ ngày 
15.11.2022 đến nay, CA toàn tỉnh đã triển 
khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 
nắm chắc tình hình, rà soát các loại đối 
tượng, nâng cao hiệu quả công tác bắt, 
vận động đầu thú các đối tượng truy nã, 
giúp cho việc xử lý vụ án được thuận 
lợi hơn. 

Cụ thể, CA toàn tỉnh đã bắt, vận 
động đầu thú 35 đối tượng truy nã, 
trong đó có 15 đối tượng truy nã nguy 
hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Đáng chú ý, 
có nhiều đối tượng gây án bỏ trốn hơn 
20 năm, đã thay tên đổi họ, cải trang, tạo 
vỏ bọc hòng trốn tránh sự truy bắt của lực 
lượng CA.                 N.LINH

Đồng lòng bảo vệ an ninh địa bàn
Nhân dân và cán bộ xã Mỹ Trinh (huyện Phù Mỹ) được Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong 
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2020 - 2022. 

bảo vệ ANTQ trên địa bàn.
Ông Trần Văn Hùng, Bí thư Chi bộ 

thôn Trung Hội, cho hay: Theo chỉ đạo 
của Đảng ủy xã, Chi bộ thôn phối hợp 
với Ban nhân dân thôn, Mặt trận thôn 
phát động phong trào toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư; xây dựng khu dân cư, trường 
học an toàn, trật tự, không có tội phạm, 
TNXH; quản lý, giáo dục tốt các đối 

tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng 
dân cư. Nhờ đó, tình hình ANTT tại địa 
bàn thôn luôn được giữ vững, tạo sự yên 
tâm cho bà con trong đời sống và lao 
động sản xuất.

Ngoài các tổ chức quần chúng bảo vệ 
ANTT, nhân tố cốt lõi tạo nên sức mạnh 
của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 
tại xã Mỹ Trinh là lực lượng CA xã. CA 
xã luôn triển khai thực hiện tốt Cuộc 

vận động “Xây dựng phong cách người 
CA xã bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân 
phục vụ”; triển khai hiệu quả Chỉ thị 
04/CT-BCA ngày 19.5.2018 của Bộ CA 
“Về đổi mới, nâng cao chất lượng phong 
trào CA nhân dân học tập, thực hiện 6 
điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới”. 
Qua đó, CA xã xây dựng chương trình 
hành động, chấn chỉnh những khuyết 
điểm, thiếu sót trong các mặt công tác; 
phát huy những mặt mạnh, nêu cao tinh 
thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm 
vụ và phục vụ người dân. 

Theo trung tá Trần Nữ Sơn Hà, 
Trưởng CA xã Mỹ Trinh, những việc 
này đã tạo niềm tin để người dân giúp 
đỡ, đóng góp ý kiến về tinh thần, thái 
độ, ý thức trách nhiệm đối với công việc 
được giao của lực lượng CA xã. Ngoài 
ra, CA xã xây dựng mạng lưới an ninh 
nhân dân là những cán bộ, hội viên 
nòng cốt, nhiệt tình, trách nhiệm; cung 
cấp nhiều nguồn tin quan trọng. Qua 
đó, giúp lực lượng CA xã chủ động 
phát hiện và xử lý triệt để các loại tội 
phạm và TNXH. 

VĂN LỰC

UBND xã Mỹ Trinh 
tặng giấy khen 
cho các cá nhân có 
thành tích xuất sắc 
trong phong trào 
bảo vệ ANTQ tại 
địa phương. 
Ảnh: UBND xã Mỹ Trinh

CHUYÊN MỤC ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA BAN ATGT TỈNH

Đội CSGT - Trật tự (CA huyện Phù Cát) xử lý nghiêm các vi phạm về giao thông, nhất là hành vi đã uống rượu 
bia còn lái xe.                                     Ảnh: K.A
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GẶP GỠ & TRÒ CHUYỆN

Gian nan rèn luyện mới thành công 
Xông xáo, năng động, trách nhiệm, trải qua nhiều vị trí công tác, Chủ tịch Hội LHPN TX An Nhơn Lê Vũ Vân Kiều 

(SN 1982) luôn được nhiều người tin tưởng, quý mến.

NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN 
Tốt nghiệp Học viện Hành 

chính quốc gia, chị Kiều trở 
về quê nhà An Nhơn, bắt 
đầu công việc ở Văn phòng 
HĐND&UBND thị xã. Năm 
2012, khi đang làm Phó trưởng 
Ban Tuyên giáo Thị ủy, chị được 
chỉ định tham gia Ban Chấp 
hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 
2010 - 2015. Năm 2015, được 
luân chuyển về làm Phó Bí thư 
Đảng ủy phường Bình Định; 
hai năm sau, được điều động 
về làm Bí thư Đảng ủy phường 
Nhơn Hòa. “Bến đỗ” hiện tại 
của chị là Hội LHPN thị xã.

 Công tác qua các khối 
hành chính, Đảng rồi đoàn thể, 
hẳn chị phải nỗ lực rất nhiều để 
thích nghi với đặc thù của từng  
công việc? 

- Đúng vậy. Mỗi khối đều 
có đặc thù riêng buộc tôi phải 
nỗ lực rất nhiều để thích nghi; 
nhưng cũng nhờ vậy mà học 
hỏi được nhiều kiến thức, kỹ 
năng, kinh nghiệm quý báu từ 
đồng nghiệp đi trước. 

Chẳng hạn, sau thời gian làm 
việc ở Văn phòng HĐND&UBND 
thị xã, tôi có được kỹ năng tổng 
hợp thông tin, cách làm việc với 
các phòng, ban và cách tham mưu 
cho lãnh đạo. Qua Tuyên giáo, tôi 
rèn thêm cho mình kỹ năng nói 
trước đám đông; học hỏi cách viết 
gọn ghẽ, khái quát vấn đề ở góc 
độ chỉ đạo của khối Đảng. 

Nhớ nhất là lần giảng về giáo 
dục chính trị dịp hè cho giáo 
viên của chính trường học cũ 
là Trường THPT số 3 An Nhơn, 
tôi đã thức 3 đêm liên tục để 
soạn bài, vậy mà lúc đứng giảng 
vẫn còn run. Sau buổi giảng đó, 
các thầy cô đã góp ý cho tôi rất 
nhiều điều, tôi làm theo và dần 
dần giảng tốt hơn trước. 
 Vậy còn khối đoàn thể thì 

sao, thưa chị?
- Công việc của khối đoàn thể 

có khó khăn đặc thù; mình nỗ lực 
vận động, còn người ta thực hiện 
đến đâu phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố nữa. Từng công tác ở cơ sở nên 
tôi rất hiểu điều này. Vậy nên, tôi 
cho rằng, muốn vận động người 
ta thì mình phải gương mẫu 
trước, phải hòa vào phong trào, 
chung tay cùng chị em.   

Cùng với nỗ lực làm tốt “việc nước”, chị Kiều còn giỏi “việc nhà”. 
- Trong ảnh: Gia đình nhỏ của chị với 4 thành viên luôn ấm áp, hạnh phúc.                                                                                    Ảnh: NVCC 

Chị Kiều trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.                                    Ảnh: NVCC

Chị Kiều đang có kế hoạch quảng bá, tiêu thụ sản phẩm giúp hội viên, phụ nữ 
của TX An Nhơn. 
 - Trong ảnh: Chị Kiều (giữa) cùng phụ nữ thị xã tham gia Ngày hội phụ nữ khởi 
nghiệp năm 2022.                                                                                                               Ảnh: NVCC 

KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG 
Khi là Bí thư Đảng ủy, Chính 

trị viên, Bí thư Chi bộ quân sự 
phường Nhơn Hòa, chị Kiều 
tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ 
quân sự giỏi do Quân khu 5 
tổ chức và đoạt giải nhất. Chị 
cũng từng đạt giải tại Hội thi 
báo cáo viên giỏi do Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy tổ chức, Hội thi 
giảng viên lý luận chính trị giỏi 
của Bộ CHQS tỉnh… Chị phát 
động phong trào khuyến học, 
khuyến tài; khen thưởng thành 
tích phát triển đảng viên vượt 
chỉ tiêu ở phường Nhơn Hòa, 
hiện vẫn được duy trì. Nhơn 
Hòa cũng là đơn vị đầu tiên 
thực hiện và duy trì hiệu quả 
mô hình tự quản thu gom rác 
thải triển khai từ lúc chị còn 
làm Bí thư Đảng ủy đến nay. Về 
làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã, 
chị chỉ đạo các cơ sở hội hằng 
năm giới thiệu hội viên ưu tú 
để kết nạp Đảng, năm nào cũng 
vượt chỉ tiêu được giao. 

  Nhiều người cùng công 
tác nhìn nhận chị có tư duy  
đổi mới… 

- Tôi chỉ thấy việc gì phù 
hợp với thực tế, giúp được cho 
bà con, hội viên của mình thì 
làm thôi. Với phong trào tương 
thân tương ái, cần vận động 
nguồn lực thì phải tạo được 
niềm tin ở nhà hảo tâm để họ 
tin tưởng, gắn bó với mình. 

Mới đây, chúng tôi cho ra 

mắt mô hình CLB Người mẹ 
chiến sĩ. Không chỉ tập trung 
vào tuyên truyền, các CLB có 
thể tạo ra sự gắn kết giữa các 
cấp, các ngành, vận động các 
mẹ yên tâm tư tưởng, động viên 
con mình lên đường nhập ngũ. 
Hay khi con xuất ngũ, họ muốn 
con có việc làm, CLB là cầu nối 
giới thiệu các công ty, DN đang 
tuyển dụng; hay tư vấn họ cho 
con đi xuất khẩu lao động...
 Nhiều người cũng bảo chị 

luôn cầu toàn... 
- (Cười) Tôi luôn phấn đấu 

để được như vậy. Tính tôi một 
khi đã làm gì thì làm vừa với ý 
mình nhất mới chịu. Tôi luôn 
muốn cố gắng hết sức, để lỡ kết 
quả nhận lại không như mong 
muốn thì khỏi phải hối tiếc. Có 
thể nói, quãng thời gian kinh 
qua nhiều công việc, vị trí đã 
giúp tôi học hỏi được nhiều 
điều và trưởng thành hơn. Bản 
thân cũng tự tin hơn. 

THỬ THÁCH, RÈN LUYỆN 
ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

Năm 2022, Hội LHPN TX 
An Nhơn phối hợp Hội LHPN 
tỉnh xây dựng con đường hoa 
Mai vàng, được bình chọn là 
130 công trình tiêu biểu chào 
mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ 
toàn quốc khóa XIII. 

Còn nhiều dấu ấn khác của 
phụ nữ An Nhơn trong năm 
này như chương trình “Triệu 
phần quà san sẻ yêu thương”, 

“Xuân yêu thương, “Trung thu 
yêu thương” triển khai rộng 
khắp với hàng nghìn phần quà 
đến tay người dân, trẻ em khó 
khăn; chương trình “Trao xe lăn 
yêu thương” tặng 79 chiếc xe 
lăn/222 triệu đồng cho người 
khuyết tật hoặc bị bệnh nặng 
hạn chế vận động; chương 
trình “Tiếp sức đến trường - Áo 
dài trao yêu thương” tặng 289 
phần quà; chương trình “Mẹ đỡ 
đầu” giúp đỡ 57 trẻ mồ côi có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Sáng 16.2, tại phường 
Nhơn Hưng (TX An Nhơn), Chủ 
tịch Hội Lê Vũ Vân Kiều ngồi 
cùng một số chị em để bàn kế 
hoạch tổ chức Ngày hội Phụ nữ 
khởi nghiệp vào tháng 4 tới, 
trong đó lần đầu tiên sẽ ra mắt 
CLB Phụ nữ liên kết sản xuất  
kinh doanh. 

 Ý tưởng mới, mô hình mới 
nào của chị hầu như cũng được 
chị em cơ sở đón nhận nhiệt 
thành và tích cực triển khai…

- Tôi từng làm Bí thư Đảng 
ủy phường nên hiểu vai trò chỉ 
đạo của cấp ủy cho hoạt động 
phụ nữ ở cơ sở là cực kỳ quan 
trọng. Hội LHPN thị xã chỉ 
mang tính định hướng, hướng 
dẫn về chuyên môn thôi. Chính 
vì vậy, trong từng phong trào, 
mô hình, tôi luôn hướng dẫn các 
chị em chủ động tham mưu cấp 
ủy, phối hợp với chính quyền, 
hội, đoàn thể tại cơ sở. Tôi đã tạo 

Cán bộ phụ nữ ở cơ sở cho 
biết, chị Kiều rất thân thiện, 
gần gũi trong giao tiếp, ứng 
xử nhưng rất nghiêm túc trong 
công việc. Là lãnh đạo Hội, chị 
Kiều truyền cảm hứng, động 
lực cho nhiều cán bộ trẻ. Chị 
Nguyễn Thị Hải Yến, hội viên 
nòng cốt ở xã Nhơn Thọ, bày 
tỏ nể phục chị Kiều ở sự sáng 
tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm. 
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đánh 
giá chị Kiều thích ứng nhanh, 
làm việc rất hiệu quả. 

Còn ở góc độ địa phương, 
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy 
An Nhơn Đào Xuân Huy ghi 
nhận hoạt động của phụ nữ 
các cấp dưới sự chỉ đạo, dẫn 
dắt của Chủ tịch Hội Lê Vũ Vân 
Kiều luôn phù hợp với thực tế, 
góp phần giúp địa phương 
tháo gỡ khó khăn, mang lại 
lợi ích cụ thể, chính đáng cho 
chị em. 

nhóm zalo Phụ nữ đồng hành 
cấp ủy; thường xuyên trao đổi 
thông tin trong nhóm. 

Cũng vì từng gắn bó với cơ 
sở nên tôi hiểu một trong những 
khó khăn lớn nhất của hoạt động 
phụ nữ là kinh phí. Vì vậy, tôi 
luôn phối hợp, tranh thủ ít nhiều 
có kinh phí để hỗ trợ động viên, 
biểu dương, khen thưởng các cơ 
sở Hội; trao đổi với cấp ủy Đảng, 
chính quyền quan tâm tạo điều 
kiện, cùng nhau thực hiện nhiệm 
vụ chính trị chung. 
 Vậy còn những lúc gặp khó 

khăn, chị thường làm gì? 
- Tôi nghĩ đến lời Bác dạy: 

Gian nan rèn luyện mới thành 
công. Tôi nỗ lực tìm hiểu rõ bản 
chất của khó khăn, hình dung 
ra những đường hướng tháo gỡ, 
tranh thủ sự quan tâm, tạo điều 
kiện của các cấp lãnh đạo, lên kế 
hoạch thực hiện cụ thể, rõ ràng, 
động viên chị em cùng cố gắng 
khắc phục khó khăn, hoàn thành 
tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tôi muốn phong trào ở cơ sở 
ngày càng phát triển, đáp ứng 
yêu cầu trong tình hình mới và 
mong muốn của hội viên. Bây 
giờ, nhiều hội viên kinh tế khá 
giả có nhu cầu rèn luyện sức 
khỏe, làm đẹp, nâng cao kiến 
thức; số chị em ở nông thôn 
thì cần hỗ trợ sản xuất, phụ nữ 
trẻ tuổi thì muốn khởi sự kinh 
doanh... Hoạt động Hội theo đó 
phải góp sức, hỗ trợ kịp thời, 
đúng đối tượng. 

Tôi nghĩ mình rất may mắn 
khi luôn có được sự quan tâm 
của cấp ủy Đảng, sự chỉ bảo của 
các thế hệ đi trước, sự đồng hành 
của đồng chí, đồng nghiệp; sự 
ủng hộ và hết sức thông cảm, tạo 
điều kiện của gia đình, vì mình là 
phụ nữ mà. Bản thân tôi luôn ý 
thức phải cố gắng từng ngày để 
tiếp tục trưởng thành và xứng 
đáng với những tin yêu đó. 
 Xin cảm ơn chị!

NGỌC TÚ (Thực hiện)
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Bình Định

Từng bước tôn tạo di tích 
thành Hoàng Đế

Di tích thành Hoàng Ðế ở xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn mang nhiều ý nghĩa, giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt. 
Hiện tại, ngành văn hóa phối hợp các sở, ngành liên quan và TX An Nhơn triển khai công tác quy hoạch, từng 
bước tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch.

Khuôn viên Tử Cấm Thành của Khu di tích thành Hoàng Đế được trùng tu, tôn tạo.        Ảnh: NGỌC NHUẬN

Thành Hoàng Đế được Bộ 
VH-TT&DL xếp hạng di tích 
quốc gia vào tháng 12.1982 với 
diện tích khoanh vùng khu vực 
bảo vệ di tích 330 ha. Đến năm 
2018, UBND tỉnh trình Bộ VH-
TT&DL thống nhất thỏa thuận 
điều chỉnh thu hẹp diện tích 
khu vực bảo vệ di tích thành 
Hoàng Đế còn hơn 81,88 ha 
bao gồm 8 điểm di tích tại Văn 
bản số 3329/BVHTTDL-DSVH 
ngày 30.7.2018; trong đó, khu 
vực bảo vệ 1 có diện tích hơn 
39,9 ha, khu vực bảo vệ 2 có 
diện tích hơn 41,9 ha.

Năm 2021, UBND tỉnh phê 
duyệt đồ án quy hoạch phân 
khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu 
vực lân cận các di tích gốc 
thành Hoàng Đế trên tổng diện 
tích rộng 480,5 ha; trong đó, 
khu vực đất có di tích gốc rộng 
85,6 ha, nhằm từng bước bảo 
vệ, tôn tạo, phục hồi di tích.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc 
Bảo tàng tỉnh, cho biết: Thực 
hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Sở VH&TT, từ tháng 11.2022- 
1.2023, Bảo tàng tỉnh phối hợp 
các đơn vị liên quan, TX An 
Nhơn tiến hành cắm 230 cột 
mốc/8 điểm di tích khoanh 
vùng với tổng diện tích  
81,882 ha, nhằm xác định ranh 
giới làm cơ sở cho việc quản 
lý vùng, không gian của các 
điểm di tích để bảo vệ, tránh 
tình trạng xâm hại di tích. Từ 
đó, tạo điều kiện xác định kết 
nối và đầu tư phát triển đô thị, 
triển khai các bước tiếp theo 
để thực hiện dự án tôn tạo, 
phát huy giá trị di tích thành 
Hoàng Đế.

TX An Nhơn chủ trì phối 
hợp với Sở VH&TT, cùng các 
sở, ngành liên quan đã và đang 
thực hiện các bước, như: Mở 
rộng, nâng cấp, thảm nhựa 
đường đến di tích Đàn Nam 

Giao; lập quy hoạch chi tiết 
1/500 khu đất dọc Bờ Thành 
Ngoại tại Cụm công nghiệp 
(CCN) Gò Đá Trắng; lập dự 
án mở rộng CCN Tân Đức 
phục vụ nhu cầu di dời các 
DN, cơ sở sản xuất tại CCN 
Gò Đá Trắng; lập dự án giải 
phóng mặt bằng để xây dựng 
các di tích Đàn Nam Giao, khu 
Thành Nội, Đền thờ Hoàng đế 
Thái Đức Nguyễn Nhạc; điều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch để 
giải phóng mặt bằng, di dời 
các công trình để bảo vệ di 
tích; xây dựng dự án tái định 
cư để di dời toàn bộ các hộ 
dân đang sống trong khu vực 
Thành Nội; quy hoạch trồng 
cây xanh, nâng cấp các tuyến 
đường trong khu vực di tích…

Ông Tô Hồng Phương, 
Trưởng Phòng VH-TT TX An 
Nhơn, cho biết: Thị xã tiếp tục 
tăng cường công tác bảo vệ 
chống xâm hại khuôn viên di 
tích được cắm mốc. Đặc biệt, 

sau khi cặp voi đá trong khuôn 
viên di tích thành Hoàng Đế 
được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận bảo vật quốc gia 
vào tháng 1.2023, Bảo tàng tỉnh 
đang xây dựng phương án cụ 
thể để bảo vệ di sản này. Về 
phía địa phương, UBND thị 
xã cũng đã chỉ đạo các đơn vị, 
chính quyền các địa phương 
ở thị xã đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, quảng bá nhằm 
phát huy giá trị bảo vật quốc 
gia; đồng thời bảo vệ, gìn giữ 
di sản, cảnh quan khuôn viên 
di tích. 

Việc triển khai thực hiện 
các bước đầu tư, xây dựng, tôn 
tạo khu di tích thành Hoàng Đế 
gắn phục vụ du lịch đảm bảo 
giữ nguyên những kiến trúc 
gốc của di tích cũng như các 
giá trị lịch sử, văn hóa về một 
tòa thành hai lần giữ vai trò là 
kinh đô trong lịch sử. 

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám 
đốc Sở VH&TT, cho biết: Đối 

với một số di tích trong khu 
di tích thành Hoàng Đế đã 
được quy hoạch khoanh vùng 
tỷ lệ 1/2000, như: Đàn Nam 
giao, Tử Cấm Thành, khu vực 
Thành Nội, xây dựng mới khu 
Đền thờ Hoàng đế Thái Đức 
Nguyễn Nhạc, Sở phối hợp với 
Viện Bảo tồn di tích, Cục di sản 
Văn hóa (Bộ VH-TT&DL) và 
các chuyên gia đầu ngành sớm 
triển khai xây dựng phương 
án quy hoạch chi tiết, thiết kế 
tu bổ, tôn tạo, báo cáo UBND 
tỉnh xem xét cho chủ trương 
và bổ sung kinh phí vào kế 
hoạch trung hạn giai đoạn  
2021 - 2025 để có cơ sở triển 
khai theo quy định của Luật 
Đầu tư công. Cùng với đó, 
chúng tôi sẽ phối hợp với các 
ngành, địa phương tiến hành 
xây dựng, trình UBND tỉnh 
phê duyệt phương án quản lý, 
bảo vệ và phát huy giá trị bảo 
vật quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

CHUNG KẾT HOA HẬU MÔI TRƯỜNG 
THẾ GIỚI - MISS ECO INTERNATIONAL 2023:

Đại diện Việt Nam 
Nguyễn Thanh Hà 
đăng quang 

Rạng sáng 4.3 (theo giờ Việt 
Nam), đêm Chung kết Hoa hậu 
Môi trường Thế giới - Miss Eco 
International 2023 diễn ra tại Ai 
Cập khép lại với kết quả đại diện 
Việt Nam Nguyễn Thanh Hà chính 
thức trở thành tân Hoa hậu. Danh 
hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc 
về đại diện Nigeria, Mauritius, 
Cambodia, Ecuador. 

Trong đêm chung kết, 65 người 
đẹp trải qua các phần thi: Trang 
phục truyền thống, trang phục thể 
thao, ứng xử… để chọn ra top 5. 
Nguyễn Thanh Hà thể hiện các phần 
thi với phong thái tự tin, bản lĩnh dù 
lần đầu tiên tham gia đấu trường 
nhan sắc quốc tế. Ở phần thi Trang 
phục truyền thống, Thanh Hà mang 
đến hình ảnh áo dài trắng cùng với 
chiếc xe đạp cách điệu. Lựa chọn 
này giúp cô truyền tải hình ảnh 
đặc trưng của thiếu nữ Việt Nam và 
kêu gọi mọi người lựa chọn những 
phương tiện giao thông thân thiện 
với môi trường trong tương lai. 
Trong phần thi ứng xử, Thanh Hà 
trả lời câu hỏi với chủ đề về sức 
khỏe tinh thần bằng tiếng Anh. Cô 
đưa ra góc nhìn thẳng thắn về vấn 
đề này, ủng hộ việc chú trọng cải 
thiện sức khỏe tinh thần, đặc biệt 
là nhóm người yếu thế trong xã 
hội. Cô cũng nhắc đến việc bảo vệ 
thiên nhiên trong quá trình phát 
triển của thế giới hiện tại. 

Sau khi trở thành tân Hoa hậu, 
Thanh Hà sẽ tham gia các hoạt động 
kêu gọi bảo vệ môi trường tại Ai Cập. 
Sau đó, cô sẽ trở về Việt Nam tiếp tục 
thực hiện những dự án cộng đồng- 
xã hội trên cương vị mới.

Hoa hậu Môi trường Thế giới 
là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức 
thường niên tại Ai Cập, tập hợp 
đại diện các nền văn hóa và truyền 
thống khác nhau cho mục tiêu 
quảng bá du lịch thế giới. Đây là 
năm thứ 9 cuộc thi được tổ chức. 
Đến nay Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà 
là đại diện Việt Nam đạt thành tích 
cao nhất tại cuộc thi này.

(Theo SGGP)

l Đạo diễn người Hàn Quốc 
Jeng Min Woo cùng đạo diễn 
Yoo Cheol Yong đang viết kịch 
bản, thu thập tư liệu để làm một 
bộ phim tài liệu về phở - nét 
ẩm thực tiêu biểu của người 
Việt. “Phở chứa đựng nhiều câu 
chuyện thấm đẫm văn hóa và 
tình cảm con người, trải qua 
nhiều thăng trầm trong xã hội 
Việt Nam”, ông Min Woo nhận xét. 

(Theo VOV)
l Triển lãm “Quê hương qua 

ống kính Nhiếp ảnh nữ TP Hồ 
Chí Minh” do Nhiếp ảnh nữ  TP 
Hồ Chí Minh tổ chức lần 11, tại 
phòng triển lãm Hội Nhiếp ảnh 
TP Hồ Chí Minh (số 122 Sương 
Nguyệt Anh, quận 1), từ ngày 3.3 
đến 10.3. Triển lãm trưng bày 135 
ảnh của 45 tác giả được chọn lọc 
từ những chuyến đi sáng tác thực 
tế năm vừa qua tại một số tỉnh 
thành trong nước. Trong các ảnh 
được triển lãm đợt này có một số 
tác phẩm đoạt giải thưởng trong 
nước và quốc tế. (Theo TTO)

TIN VẮN 

l Người kiến và chiến binh ong: Thế 
giới lượng tử là câu chuyện của Scott Lang 

và Hope Van 
Dyne cùng 
với Hank Pym 
và Janet Van 
Dyne khám phá 
Vương quốc 
lượng tử, nơi 
họ tiếp xúc với 
những sinh vật 
kỳ lạ và dấn 
thân vào một 
cuộc phiêu lưu 
vượt qua giới 
hạn của những 

gì họ nghĩ là có thể.

l Em đồng ý (I do). Ca khúc có giai điệu 
quen thuộc, ca từ nhẹ nhàng, là phiên bản 
song ngữ Anh - Việt của ca khúc I Do do 
ban nhạc 911 ra mắt 14 năm trước. Phiên 

bản mới được phối lại, kèm thêm lời tiếng 
Việt của nhạc sĩ Khắc Hưng. Màn kết hợp 
giữa Đức Phúc và 911 góp phần đưa ca 
khúc lan rộng. Qua dự án, Đức Phúc khoe 
chất giọng nội lực, tình cảm, còn ba nghệ 
sĩ Lee Brennan, Jimmy Constables và Spike 
Dawbarn gây ấn tượng với giọng hát trầm 
lắng, phong thái đĩnh đạc.

Link: https://tinyurl.com/4zjxbxfv

l Những bài học lịch sử, sách gồm mười 
ba tiểu luận được chia theo các chủ đề như:  
Sinh học và lịch sử, Lịch sử và chiến tranh, Lịch 

XEM - NGHE - ĐỌC
sử và tôn giáo… Với tập tiểu luận này, các tác 
giả từng đoạt giải Pulitzer Will & Ariel Durant 

sẽ đưa chúng ta 
vào hành trình 
xuyên suốt lịch 
sử, khám phá 
những khả năng 
và hạn chế của 
loài người theo 
thời gian, giúp 
độc giả dễ dàng 
đi vào nội hàm 
triết học của các 
chu kỳ tiến bộ- 
suy tàn của xã 
hội loài người. Và 

thông qua những cuộc đời, ý tưởng và thành 
tựu vĩ đại xen kẽ với các chu kỳ chiến tranh và 
chinh phục từng xảy ra trong quá khứ, Will & 
Ariel Durant vén màn hé lộ cho chúng ta hiểu 
được ý nghĩa bối cảnh lịch sử ở chính thời đại 
của mình.                                                                 Đ.A
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Bình Định

Giải việt dã tỉnh Bình Định 
năm 2023 dự kiến diễn ra sáng 
25.3 là hoạt động chào mừng 
kỷ niệm 92 năm ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26.3.1931 - 26.3.2023), kỷ niệm 
77 năm Ngày Thể thao Việt 
Nam (27.3.1946 - 27.3.2023); kỷ 
niệm 48 năm Ngày giải phóng 
tỉnh Bình Định (31.3.1975 - 
31.3.2023), tiến tới kỷ niệm 48 
năm Ngày giải phóng hoàn 
toàn Miền Nam thống nhất đất 
nước. Đồng thời, phát động 
Cuộc vận động “Toàn dân rèn 
luyện thân thể theo gương 
Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2030 
và Ngày chạy Olympic Vì sức 
khỏe toàn dân năm 2023 trong 
mọi tầng lớp nhân dân, các 
đối tượng học sinh, sinh viên, 
công nhân viên chức - người 
lao động, LLVT toàn tỉnh, góp 
phần phát hiện và bồi dưỡng 
tài năng thể thao tỉnh nhà.

Dự kiến, giải việt dã tỉnh 
Bình Định năm 2023 sẽ có sự 
tham gia của VĐV 11 huyện, 
thị xã, thành phố; các LLVT 
(Bộ CHQS tỉnh; BĐBP tỉnh, CA 
tỉnh), các trường đại học, cao 
đẳng, các trường THPT, THCS, 
các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
các cơ quan, DN… đóng trên 
địa bàn tỉnh. Giải lần này vẫn 
tổ chức 3 nội dung thi đấu gồm: 
Khối học sinh THCS (nữ chạy  
2 km, nam chạy 3 km); khối học 
sinh THPT(nữ chạy 3 km, nam 

GIẢI VIỆT DÃ TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023:

Mở rộng đối tượng, kích thích phong trào
Với việc mở rộng đối tượng 
tham gia, Giải việt dã tỉnh 
Bình Định năm 2023 dự báo 
tạo được sự cạnh tranh thú vị 
ở hệ vô địch. Điều này sẽ góp 
phần kích thích phong trào 
chạy bộ ở các địa phương, 
đơn vị trên toàn tỉnh.

Hệ vô địch ở Giải việt dã tỉnh Bình Định năm 2023 được dự báo có nhiều cuộc đua tranh thú vị, khi có sự góp mặt của các nhóm 
chạy và các DN.                                                                                                                                                                                                               Ảnh: HOÀNG QUÂN

chạy 5 km); khối vô địch (nữ 
chạy 5 km, nam chạy 7 km).

Tại Giải việt dã Đại hội TDTT 
tỉnh Bình Định năm 2022, nhiều 
VĐV Tuy Phước giành giải cao 
ở hệ THCS. Trong khi đó, ở hệ 
vô địch, huyện Tây Sơn đã giành 
giải nhất ở nội dung đồng đội 
nam và giải nhì đồng đội nữ. Đây 
cũng là địa phương có phong 
trào chạy bộ mạnh, thường phát 
hiện nhiều VĐV có tố chất trong 
môi trường học đường. 

Giám đốc Trung tâm VH - 
TT-TT huyện Tây Sơn Phạm 
Quốc Việt cho biết: Để chuẩn 
bị cho Giải việt dã tỉnh Bình 
Định năm 2023, chúng tôi đã 
lên kế hoạch tổ chức giải việt 
dã huyện Tây Sơn vào ngày 
18.3. Thông tin về giải đã gửi 
đến các xã, thị trấn, trường học 
trên địa bàn huyện. Thông qua 
giải, chúng tôi sẽ tuyển chọn 
các VĐV xuất sắc tham gia 
giải tỉnh. Qua rà soát, những 

VĐV từng giành thành tích cao  
năm 2022 nếu giữ vững phong 
độ vẫn sẽ tiếp tục khoác áo đội 
tuyển huyện thi đấu ở giải tỉnh 
năm nay.

Theo kế hoạch, Giải việt dã 
tỉnh Bình Định năm 2023 sẽ tổ 
chức xuất phát các cự ly đầu 
tiên lúc 5 giờ 30 phút ngày 25.3. 
Đây được coi là sự thay đổi 
nhằm hướng đến việc đảm bảo 
sức khỏe cho VĐV trong điều 
kiện thời tiết nắng nóng. Ông 
Phan Tuấn Sơn, Phó trưởng 
Phòng Quản lý TDTT (Sở 
VH&TT), cho biết: Giải việt dã 
tỉnh Bình Định năm 2022 nằm 
trong chương trình thi đấu Đại 
hội TDTT toàn tỉnh, nhưng chỉ 
thu hút hơn 200 VĐV tham gia, 
kể cả khối các trường THPT và 
THCS. Con số này chưa phản 
ánh đúng phong trào chạy bộ ở 
các địa phương, đơn vị. Với mục 
đích kích thích phong trào tập 
luyện môn chạy bộ, điểm mới 

ở giải năm nay là mở rộng đối 
tượng với các VĐV phong trào 
tại các DN, CLB. Trong những 
năm gần đây, số lượng các 
nhóm chạy bộ, số người tham 
gia chạy bộ tăng lên khá nhiều, 
họ cũng rất muốn dự giải để cọ 
xát, tạo động lực tập luyện.

Thông tin VĐV các nhóm, 
CLB được tham gia Giải việt dã 
tỉnh Bình Định năm 2023 được 
nhiều nhóm chạy đón nhận 
một cách tích cực. Anh Nguyễn 
Quốc Khánh (nhóm QuyNhon 
Morning Run) cho hay: “Ngay 
sau khi biết tin Giải việt dã tỉnh 
Bình Định năm 2023 cho VĐV 
đăng ký theo nhóm, chúng tôi 
đã thông báo cho các thành 
viên QuyNhon Morning Run. 
Đến nay, đã có hơn 50 thành 
viên đăng ký tham gia. Nhiều 
thành viên đã có sự chuẩn bị, 
điều chỉnh kế hoạch tập luyện 
để đạt thành tích tốt nhất”.

HOÀNG QUÂN

Lễ rước chiếc cúp vô địch bóng 
đá nữ thế giới (Cúp vàng World 
Cup nữ) đã diễn ra vào sáng 4.3 
tại sân FIFA, Trung tâm đào tạo 
bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Vòng chung kết World Cup 
nữ 2023 là lần thứ 9 vòng chung 
kết bóng đá nữ thế giới được tổ 
chức. Kể từ khi hội nhập với bóng 
đá nữ thế giới, đội tuyển (ĐT) nữ 
Việt Nam đã từng bước trưởng 
thành và năm 2022, thầy trò HLV 
Mai Đức Chung đã tạo nên kỳ 
tích khi giành quyền tham dự 
World Cup nữ 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch 
Liên đoàn bóng đá Việt Nam  
(VFF) - Trần Quốc Tuấn tự hào 
chia sẻ: “Sau đội U20 Việt Nam, 
futsal Việt Nam thì ĐT nữ Việt 
Nam cũng đã góp mặt ở sân chơi 
thế giới. Để giành được quyền 
tham dự giải đấu này, các nữ cầu 
thủ đã thể hiện ý chí quật cường, 
sức mạnh bất khuất để xuất sắc 
vượt qua những thử thách, giành 
vé dự World Cup 2023. Xin chúc 
mừng ĐT nữ Việt Nam đã góp 

phần đưa hình ảnh bóng đá nữ 
Việt Nam vươn ra thế giới”.

Bà Sarah Gandoin - Đại diện 
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) 
khẳng định: “World Cup 2023 là 
ngày hội bóng đá nữ độc đáo. Sự 
hiện diện của ĐT nữ Việt Nam 
sẽ truyền thêm cảm hứng cho 
các thế hệ tiếp theo của các bạn 
hướng tới những kỳ World Cup 
tiếp theo trong tương lai. Chắc 
chắn, bảng đấu của ĐT nữ Việt 
Nam sẽ không hề dễ dàng. Hà 
Lan và Mỹ nằm trong top đầu 
thế giới. Trong khi Bồ Đào Nha 
cũng rất đáng ngại. Nhưng chúng 
tôi tin các bạn sẽ thể hiện hết sức 
mình ở giải đấu tới”.

HLV Mai Đức Chung của ĐT 
nữ Việt Nam bồi hồi: “Chúng tôi 
rất xúc động, tự hào khi chiếc cúp 
vàng bóng đá nữ thế giới có mặt 
tại Việt Nam. Đây là động lực rất 
lớn với chúng tôi. Tôi xin hứa ĐT 
nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết sức 
mình tại World Cup, nhằm thỏa 
mãn người hâm mộ ĐT Việt Nam 
trong cả nước và trên thế giới”.

Trung vệ Chương Thị Kiều 
hạnh phúc: “Thật vui khi được 
tận mắt chứng kiến cúp vô địch. 
Tôi sẽ cố gắng chơi tốt tại World 
Cup 2023, hoàn thành nhiệm vụ 
mà Ban huấn luyện đội tuyển 
giao phó”. 
l Trước đó vào tối 3.3, Giải 

Fair Play 2022 đã được trao tại TP 
Hồ Chí Minh, đội tuyển bóng đá 
nữ Việt Nam được trao giải nhất 
Fair Play 2022.

Tiền vệ Trần Thị Thùy Trang, 
thành viên đội tuyển bóng đá nữ 
Việt Nam cũng được vinh danh 
với giải nhất Fair Play nhờ việc tổ 
chức bán áo đấu mà mình đã mặc 
ở vòng chung kết Asian Cup nữ 
thành công vì mục đích từ thiện.

Ban tổ chức cũng trao giải Vinh 
danh Fair Play - Thành tựu trọn đời 
cho HLV Lee Young-jin (Hàn Quốc), 
trợ lý số 1 của huấn luyện viên Park 
Hang-seo nhờ những đóng góp cho 
tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông Lee 
không kịp sang Việt Nam để trực 
tiếp nhận giải thưởng này.              

  (Theo bongdaplus)

Đội tuyển nữ Việt Nam thêm động lực ở World Cup 2023

Theo bình chọn của trang 
90min, top 10 tiền vệ xuất sắc nhất 
Premier League mùa 2022 - 2023 
cho đến thời điểm hiện tại cụ thể là:

10. Declan Rice: Mùa giải này 
với West Ham là thảm họa, mặc 
cho những nỗ lực đáng khen ngợi 
của Declan Rice ở hàng tiền vệ. Cầu 
thủ 24 tuổi này mới đây đã cho 
thấy sự xuất sắc một lần nữa trước 
Nottingham Forest.

9. James Ward-Prowse: Ngôi 
sao của Southampton nổi bật với 
khả năng sút phạt hơn người.

8. Rodri: Tuyển thủ Tây Ban Nha 
là một trong những cầu thủ có 
phong độ ổn định nhất ở Premier 
League. Anh chơi ở đẳng cấp cao 
tại Man City mùa này.

7. Casemiro: Casemiro là cầu thủ 
không thể thiếu nơi đội hình Man 
United. Anh đã làm tốt mọi thứ mà 
một tiền vệ trung tâm cần phải làm.

6. Granit Xhaka: Xhaka quan 
trọng, bền bỉ nơi hàng tiền vệ 
Arsenal và khiến các nhà phê bình 
phải im lặng.

 5. Joao Palhinha: Tuyển thủ Bồ 
Đào Nha đã cho thấy mình là tiền 
vệ phòng ngự hàng đầu Premier 
League. Anh là nền tảng giúp 
Fulham bay cao, với khả năng tắc 
bóng thượng hạng.

4. Bruno Guimaraes: Người 
hâm mộ Newcastle có lý do để đặt 
ra câu hỏi xem ai mới là Bruno số 1 
ở Premier League.

3. Bruno Fernandes: Fernandes 
không còn mắn bàn thắng như các 
mùa bóng trước, nhưng nổi bật với 
những đường chuyền chết người, 
và khả năng hoạt động không biết 
mệt mỏi.

2. Kevin de Bruyne: De Bruyne 
vẫn là một tiền vệ đẳng cấp hàng 
đầu. Sau 23 trận ở Premier League, 
tuyển thủ Bỉ ghi 4 bàn thắng, cung 
cấp đến 12 đường kiến tạo.

1. Martin Odegaard: Odegaard 
đã trở thành một thủ lĩnh thực sự. 
Anh đã đưa mọi thứ lên một tầm 
cao mới trong mùa giải này và là 
linh hồn trong lối chơi của đội đầu 
bảng Arsenal.       (Theo bongdaplus)

Top 10 tiền vệ xuất sắc 
nhất Premier League

Gần 350 võ sĩ tranh tài ở Giải vô địch 
kickboxing toàn quốc năm 2023

Võ sĩ Lê Đình Đô (Bình Định, bên phải) trong trận đấu đầu tiên tại Giải vô 
địch kickboxing toàn quốc năm 2023.                                                           Ảnh: LÊ KỲ

(BĐ) -  Tối 3.3, tại Nhà thi đấu tỉnh 
Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc và các 
trận đấu đầu tiên của Giải vô địch 
kickboxing toàn quốc năm 2023. 

Giải năm nay có sự góp mặt 
của gần 350 VĐV đến từ 39 tỉnh, 
thành, ngành trong cả nước. Các 
VĐV tranh tài ở 2 nội dung low 
kick và full contact để tranh 33 
bộ huy chương ở các hạng cân 
nam - nữ. Tại giải này, đoàn Bình 

Định có 19 võ sĩ tham gia.
Đây là giải đấu nhằm phát 

hiện, tuyển chọn lực lượng 
VĐV tham dự SEA Games 32 tại 
Campuchia, đồng thời kích thích 
sự phát triển của phong trào 
kickboxing trong cả nước. 

Giải đấu do Tổng cục TDTT 
phối hợp cùng Sở VH-TT&DL tỉnh 
Gia Lai tổ chức, dự kiến bế mạc 
ngày 12.3.                       ĐỨC MẠNH
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r Tản văn của HỒ MINH TẦM

Năm 1962, có lẽ trước biển thi sĩ 
Xuân Diệu tự thú: Anh không xứng là 
biển xanh/ Nhưng anh muốn em là bờ 
cát trắng/ Bờ cát dài phẳng lặng/ Soi ánh 
nắng pha lê... Anh không xứng là biển 
xanh/ Nhưng cũng xin làm bể biếc/ Để 
hát mãi bên gành/Một tình chung không 
hết… Biển ở đây nhiều khả năng là 
biển Quy Nhơn. Gành ở đây có lẽ là 
Gành Ráng, tôi đoán thế. Đứng trước 
biển người ta dễ lãng mạn, dễ suy tư, 
dễ vừa “dữ dội và dịu êm” như biển. 

Không như khi đứng trước gương 
soi, trước biển ta giống một đứa trẻ, 
trước biển ta nhẩm ta bao nhiêu tuổi 
chả để làm gì, trước biển ta không 
đủ lớn. Dù rằng mỗi con người là cả 
một thế giới. Trước biển tôi thường 
có những câu hỏi về sự huyền bí của 
nó. Hỏi chỉ để hỏi mà không nhất thiết 
phải được trả lời. Bởi chính biển cũng 
đâu biết mình dài rộng bao nhiêu. 
Bởi chính biển cũng chẳng biết vì 
đâu mà mặn, vì đâu mà lớp lớp sóng 
theo nhau tìm về… Thiên nhiên đất 
trời nuôi ta lớn và biến ta thành một 
đứa trẻ. 

Quảng Bình quê tôi cũng có biển. 
Từ tuổi thơ đến thành niên tôi ở gần 
biển, nhưng khi về đến vùng biển Phù 
Cát tôi mới có cảm giác này - luôn có 
cảm giác mình là một thằng bé con.

Vì thế mà đôi lần Biển cùng tôi 
trò chuyện.

- Này Biển, sao ngài mặn thế?
- Vì bữa cơm các người cần muối.
- Này Biển, sao cũng là biển mà 

vùng mặn chát, vùng mặn vừa, vùng 
trong xanh, vùng ố đục?

- Thì người xem, giọng nói các 
người dù trong một nước, một vùng, 
một quê, có giống nhau đâu.

- Này Biển, chúng tôi ngày ngày 
giong thuyền lớn thuyền bé, ra khơi 
đánh bắt, lấy của ngài nào cá tôm nào 
cua mực, nào rong cỏ… ngài có tiếc, có 
đau xót lòng dạ gì không?

- Ồ không, ta vui, ta dâng hiến… 
Ta chỉ buồn mà thực ra ta buồn cho 
lũ cá lũ tôm bé dại, nhẽ ra chúng phải 
được sống tiếp, được lớn hơn, được 

Mượn biển…

yêu đương, được sinh nở… Ta buồn 
thương cho chúng nó, cùng là buồn 
thương và lo lắng cho mai sau, cho 
con cháu các người… Buồn cả cho ta 
nếu một ngày…

- Này Biển, có phải ngài ngày 
một dâng thêm, ngài muốn lớn 
thêm, hay…

- À, ta đã đủ lớn, ta không cần lớn 
thêm nữa đâu… Chỉ tại rừng ngày một 
bé đi, rừng không còn giữ được nước 
như xưa… Nên ta giữ dùm. Nếu người 
không bảo vệ rừng, bảo vệ ta thì ta cứ 
thế lớn mãi, lớn mãi như thế, ngươi có 
lo - sợ không ?

- Không, ta là một đứa trẻ mà, ta 
chỉ biết nghịch đùa, hưởng thụ thôi… 
Ngài đủ bao dung mà, đúng không…

- Ồ… thôi, người về đi, đã đến giờ 
ta gào thét.

…
Bây giờ là tháng 2, cái tháng đầu 

Xuân, cái tháng mà mai, đào đang 
vương vấn sắc hương, tháng cắt cành, 
bón gốc. Xuân nẩy lộc, xuân phát 

chồi, nhưng đâu đó vẫn sót mưa, sót 
gió mùa Đông trước. Đêm, cũng cần 
một tấm chăn ngang bụng, mỗi sáng 
vợ chồng họ vẫn nhắc nhau khoác đủ 
ấm rồi đi. Nhưng biển chưa yên. Biển 
vẫn ngày đêm miệt mài làm phẳng lại 
bãi bờ… dường như tháng 4, tháng 5, 
tháng 6, tháng 7 hằng năm mới là mùa 
Xuân của biển.

Tháng 4 năm ngoái, khi tôi đã bén 
đất Bình Định được hai tháng, cứ mỗi 
chiều sau giờ làm… không gì thú vị 
hơn là ra chơi với biển. Đặc thù nghề 
nghiệp, tôi được nhúng biển nhiều 
nơi từ Nam chí Bắc. Tôi bơi kém vì 
chẳng chịu học, chẳng chịu tập luyện 
gì, ra biển đôi khi chỉ ngồi trên cát ngó 
nghiêng người, ngó nghiêng mây trời, 
chơi với cát, nghịch với bọt biển. Nha 
Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết, Vũng 
Tàu hay Nhật Lệ quê tôi, chiều hè cứ 
ra biển là như lạc vào show trình diễn 
thời trang áo tắm khổng lồ cho mọi 
lứa tuổi, thích lắm chứ, vui lắm chứ… 
Chỉ tiếc sau mỗi ngày, chai lọ, túi bóng 

lại ngổn ngang, lại dập dềnh ra biển. 
Tuy nhiên, ở một số nơi họ có một đội 
quân để nhặt nhạnh, vệ sinh cho biển, 
còn lại thì… tùy hứng. Tiếc thay!

Tạng tôi, không mấy thích nơi 
đông đúc, vì thế những bãi biển 
“chuyên nghiệp” không hấp dẫn tôi 
bằng những bãi biển hoang sơ, nguyên 
sơ. Hồi đang làm dự án “ứng phó biến 
đổi khí hậu” ở Đồng Hới, mỗi chiều 
thay vì bãi Nhật Lệ, tôi đạp xe mãi ra 
Đồng Phú cách Nhật Lệ chừng 5 km 
để tận hưởng cái hoang sơ lành hiền. 
Có lẽ giờ đã quá hiếm hoi.

May, vào đây ngay Cát Tiến 
này, biển có gì đó giống Biển Đồng 
Phú quê tôi. Mỗi chiều mùa hè 
chừng vài chục người dân quanh 
đây vác tay lưới ra chơi, dắt trẻ 
con ra tắm. Bãi cát dài, bằng phẳng 
và sạch. Nước thì… nhìn cứ như 
uống được, trong vắt trong veo. Có 
những hôm lặng sóng, bóng tượng 
Phật từ chùa ông Núi đổ xuống… 
ừ thì Phật cũng cần tắm biển, cũng 
thích biển lặng, biển sạch chứ sao. 
Và biển đã là Biển.

Nhớ một chiều năm ngoái, khi tôi 
ngồi nghịch cát ở gần mép sóng, một 
cô bé chừng 4 - 5 tuổi mon men tới. Tôi 
đùa cháu: Biển của bác mà, ai cho cháu 
tới đây, tới đây là phải mua kẹo cho 
bác mới được tới. Nó nhìn tôi, không 
nói, không cười… rồi nó chạy lại chỗ 
ba nó: Ba ơi, má nói biển của ba mà, 
sao giờ cái bác kia nói biển của bác ấy 
dzẫy há ba… Ba nó nháy máy với tôi, 
ờ thì biển của con, nhưng cho bác ấy 
mượn bác ấy chơi xíu cũng được mà… 
Nó nhìn ba nó, rồi nhìn tôi, rồi nhìn 
ra biển… Chắc nó muốn hỏi biển, mấy 
ổng ngừi lớn nói dzẫy có đúng hông 
bà Biển?

Mùa hè cứ thế, Biển cứ thế, trẻ 
con cứ thế, sóng và cát cứ thế… Ngàn 
đời nay cứ thế, sống - sóng cần nhau! 
Bạn có tin không, cứ về Cát Tiến đi, 
chỉ cần lặng yên trước bạn sẽ dần tin 
biển đúng là Biển. Một thực thể có 
thật sống động to lớn nhưng cũng cần 
được bảo vệ.

 Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH 

VÂN PHI

Viết ở chùa 
Thập Tháp
Tiếng chuông cổ tự
ba trăm năm cuộc người
từ phía nào nghe thời gian rong rêu 

tường đỏ

Người quét lá sân chùa
người thiền định dưới gốc bồ đề
nghe tiếng gió vỗ vào cổ mộ
thầm thĩ lời kinh

Tháng mười hai se sẽ
sen nở nghịch mùa 
ngấn nước thẫm xanh vết bùn cuống rạ

Mùa nổi nênh
lòng ai thành lập thể
cỏ ngụ dưới sân chùa đếm nhịp trần ai

Chiều nào tiếng chuông cổ tự
vọng vào tháp cổ
người đếm một, hai đôi bước chân mình

người đàn ông già ngả lưng trên ghế đá
chiếc xe kẹo kéo tụng niệm bóng chiều phía 

những câu kinh

Tiếng chuông cổ tự
ba trăm năm cuộc người
bỗng vụt qua như tiếng lá rơi trên nền 

gạch thẫm

Ngàn năm mây trắng vẫn bay
đền đài nào lặng dưới đất sâu nghe loài côn 

trùng trẩy hội
ai đâu bắt gió trời giãn cách
chỉ có cái cúi đầu từ tâm nơi cửa Phật
ngả về đất từ bi…

LÊ TRỌNG NGHĨA 

Về nhà để nhớ
Có khi về nhà chỉ để ngồi nhớ
Nhớ bâng quơ gian khó nhà mình
Cha lưng trần gánh nắng chở mưa
Mẹ bươn chải sớm chiều qua mấy chợ

Nhớ mái bếp liêu xiêu mưa dột
Những chiều đông leo lét đèn dầu 
Những bữa cơm độn sắn
Nuốt nghẹn tuổi thơ

Nhớ xa xưa gian khó 
Nước mắt mẹ đã thành sông
Phù sa hiền từ
Chảy qua những vuông đồng in bóng

Con rạng ngời mong ước của cha
Xanh ngời lên mắt mẹ
Nhưng cha không kịp nhìn thấy

Có khi về nhà ngửa mặt nhìn mây
Bên cánh đồng thổ cư mùa hoa cải
Vớt lên vài tiếng dế trưa hè
Nén khóc nhớ cha...

TRẦN QUỐC TOÀN

Ngày không 
vội vã
Thắp lửa lên giữa muôn trùng ảo ảnh
người đứng chờ mưa rơi
thóc lúa mùa ru chim chích ngủ vườn sâu
đêm nhiệm màu
em nằm nghiêng giấc mơ làm mẹ

Rót bóng tối vào tôi
ngoại ô
cỏ chuồn chuồn
nhà lợp rêu
nghe lời con cái tập nói
như thế tôi lập thể tôi

Đi ra ngoài mọi ban sơ
sẽ mất vía hồn tháng tư xám tái
thôi thì ngồi uống muỗng nước dừa 

xứ nắng
trám lên da mùi cỏ ngai ngái mương bùn

Như thế tôi lập thể tôi
giữa buổi trưa ngái ngủ mặt trời
ngày không vội vã…Tranh của họa sĩ ĐOÀN NGUYÊN



12 CHỦ NHẬT, 5.3.2023 Bình Định
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

TRONG NƯỚC

TIN VẮN 

Trong 2 ngày 3 và 4.3, tại TP Vũng 
Tàu (tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu), Cục Việc 
làm (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức hội thảo 
về thông tin thị trường lao động phục 
vụ phân tích và dự báo về nhu cầu 
lao động.

Hội thảo có sự tham dự của đại 
diện các đơn vị liên quan thuộc bộ, các 
chuyên gia trong nước và quốc tế, trung 
tâm dịch vụ việc làm 63 tỉnh, thành phố.

Tại hội thảo, TS Vũ Trọng Bình, Cục 
trưởng Cục Việc làm cho biết thông tin 
thị trường lao động rất quan trọng đối 
với cả Chính phủ, các địa phương, cơ 
sở đào tạo, DN và người lao động, vì 
vậy việc xây dựng cơ sở dữ liệu là rất 
cần thiết.

Hiện Cục đang tiến hành xây dựng 
và đề nghị các địa phương cũng sớm 
triển khai. Các địa phương cần sớm lập 
các sàn giao dịch việc làm để tập trung 
thông tin có liên thông với nhau, đồng 
thời xây dựng cơ chế hợp tác với các tổ 
chức quốc tế, các trường, chuyên gia để 
xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao 
động đảm bảo độ tin cậy, đồng thời phát 
huy hiệu quả của các cơ sở dữ liệu này.

Theo TS Vũ Trọng Bình, việc xây 
dựng, số hóa cơ sở dữ liệu thị trường 
lao động sẽ giúp các cấp, ngành từ trung 
ương đến địa phương, các cơ quan, đơn 
vị quản lý hiệu quả thị trường lao động; 
nắm bắt được cung - cầu, những biến 
động để phân tích, dự báo sát; xây dựng 
hợp lý chính sách việc làm, chính sách 
hỗ trợ, kế hoạch, giải pháp, cũng như các 

Việc xây dựng, số hóa cơ sở dữ liệu thị trường lao động sẽ giúp quản lý hiệu quả thị trường lao động, nắm 
bắt được cung - cầu.                                                                                                                                                                           Ảnh minh họa

Các địa phương cần sớm xây dựng 
cơ sở dữ liệu về thị trường lao động

cơ chế khuyến khích cho DN, tư nhân 
phát triển…

DN nắm bắt được để có kế hoạch xây 
dựng kỹ năng quản lý, quy mô vị trí việc 
làm, củng cố, nâng cao chất lượng lao 
động và người lao động biết được nhu 
cầu, việc làm phù hợp.

Hội thảo được chia làm 4 phiên với 
tổng cộng 20 báo cáo tham luận của 
các chuyên gia, nhà quản lý trong và 
ngoài nước, các trung tâm dịch vụ việc 
làm theo các chủ đề gồm nhu cầu và 

tình hình sử dụng thông tin về nhu cầu 
lao động/kỹ năng tại Việt Nam; kinh 
nghiệm quốc tế về nhu cầu và tình hình 
sử dụng thông tin về nhu cầu lao động/
kỹ năng và các đề xuất cho Việt Nam; 
kinh nghiệm quốc tế về khai thác và sử 
dụng dữ liệu lớn về vị trí việc làm trực 
tuyến; nhu cầu của người dùng về hệ 
thống khai thác và cung cấp dữ liệu lớn 
về vị trí việc làm trực tuyến của Việt 
Nam (hệ thống OJV).

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Tiếp tục xây dựng các 
cơ sở dữ liệu tạo nền 
tảng chính phủ điện tử

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ TT&TT, cơ quan thường trực 
của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, 
việc xây dựng các cơ sở dữ liệu tạo nền 
tảng chính phủ điện tử tiếp tục được 
coi trọng.

Số liệu được cập nhật trong tháng 
2.2023 cho thấy, Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư ghi nhận hơn 42 triệu lượt tra 
cứu thông tin công dân, chủ yếu là các 
dịch vụ xác thực thông tin dân cư, xác 
thực số CCCD, CMND, xác thực thông 
tin hộ gia đình…

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư đã đáp ứng việc tiếp cận, khai 
thác phục vụ giải quyết thủ tục hành 
chính của các địa phương; hỗ trợ các 
đoàn thể xây dựng dữ liệu quản lý đoàn 
viên, hội viên trên nền tảng Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư (toàn quốc đã 
nhập thông tin của hơn 1,9 triệu hội 
viên Hội Nông dân; 595.744 hội viên Hội 
Người cao tuổi); triển khai kết nối, làm 
sạch thông tin thuê bao di động của 3 
nhà mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone 
với hơn 85 triệu yêu cầu đối sánh.

Với Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm, đã 
hoàn thành xác thực đúng thông tin 
công dân của hơn 74 triệu nhân khẩu; 
đã có 12.268 cơ sở khám, chữa bệnh 
BHYT tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng 
CCCD gắn chíp, chiếm 96% tổng số cơ 
sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (tính 
đến ngày 18.2).

Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch 
đã có trên 33 triệu dữ liệu đăng ký khai 
sinh, trong đó có trên 8,4 triệu trẻ em 
được cấp số định danh cá nhân, trên  
4,5 triệu hồ sơ khai sinh có số định danh 
cá nhân được chuyển sang hệ thống của 
BHYT; trên 7,6 triệu dữ liệu đăng ký kết 
hôn; gần 5 triệu dữ liệu đăng ký khai tử 
và hơn 8,9 triệu dữ liệu khác (tính đến 
ngày 21.2).

63/63 tỉnh, thành phố đã, đang xây dựng 
cơ sở dữ liệu đất đai, với 217/705 đơn vị cấp 
huyện đã hoàn thành dữ liệu với 43 triệu 
thửa đất, đưa vào sử dụng thường xuyên 
tại văn phòng đăng ký đất đai. Cơ sở dữ 
liệu của 250 huyện thuộc 30 tỉnh, thành phố 
đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành 
trong tháng 6.2023.                  (Theo HNM)

l Trong hai ngày 4 và 5.3, Trung 
ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tiếp kết 
hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán 
triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc 
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự 
tham dự của 700 nghìn cán bộ Đoàn, Hội, 
Đội, ĐVTN tại hơn 10.000 điểm cầu trên 
toàn quốc.
l Chiều 3.3, UBND TP Đà Nẵng và 

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam 
(Vietnam Airlines) ký thỏa thuận hợp tác 
giai đoạn 2023 - 2027. Theo đó, sẽ nối lại 
một số đường bay quốc tế đến Đà Nẵng 
trong tháng 3 này. Tính đến đầu tháng 
3.2023, Đà Nẵng có 24 đường bay trực tiếp 
đến, trong đó 8 đường bay nội địa và 16 
đường bay quốc tế; tần suất bình quân từ 
100 - 112 chuyến bay/ngày. 

 (Theo Báo Tin Tức, HNM, VOV)

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 
số 05/2023/TT-BGDĐT về quy chế tổ 
chức và hoạt động của trường THPT 
chuyên, có hiệu lực từ ngày 15.4.2023.

Một trong những quy định đáng chú 
ý là không tổ chức lớp không chuyên 
trong trường THPT chuyên. Mỗi lớp 
chuyên có không quá 35 học sinh. 

Hệ thống trường chuyên bao gồm 
trường chuyên thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và trường chuyên 
thuộc cơ sở giáo dục đại học. Mỗi tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có ít 
nhất một trường chuyên.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, lớp 
học trong trường chuyên được tổ chức 
theo môn học trong chương trình giáo 
dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 
ban hành, bao gồm: Ngữ văn, lịch sử, 
địa lý, ngoại ngữ, toán, tin học, vật lý, 
hóa học, sinh học. Trên cơ sở các điều 
kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và đề 

Không tổ chức lớp không chuyên trong trường trung học 
phổ thông chuyên

Học sinh Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và 
Nhân văn thuộc Trường ĐH Khoa học xã hội và 
Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội).

nghị của hiệu trưởng trường chuyên, cơ 
quan quản lý trường chuyên quyết định 
số môn học được tổ chức lớp chuyên và 
số lớp chuyên đối với từng môn chuyên.

Về công tác tuyển sinh, Bộ GD&ĐT quy 
định, chậm nhất 60 ngày trước ngày tổ chức 

thi tuyển, trường chuyên thông báo công 
khai kế hoạch tuyển sinh trên cổng thông tin 
điện tử của cơ quan quản lý trường chuyên 
và của trường chuyên. Sở GD&ĐT, cơ sở 
giáo dục đại học có trường chuyên quy định 
việc đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển và 
điều kiện dự tuyển.

Sở GD&ĐT (đối với trường chuyên 
thuộc tỉnh), cơ sở giáo dục đại học (đối 
với trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục 
đại học) quy định môn thi, hình thức 
thi và thời gian làm bài của mỗi môn thi 
theo từng môn chuyên; hệ số điểm bài 
thi (nếu có), điểm xét tuyển; ban hành 
quyết định thành lập các hội đồng ra 
đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo; phê 
duyệt danh sách học sinh trúng tuyển. 

Việc tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm 
thi, phúc khảo được vận dụng theo quy 
định tại quy chế thi tốt nghiệp THPT 
hiện hành.           

(Theo HNM)

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài 
Gòn thông báo, vé các đoàn tàu khách 
phục vụ người dân đi lại giai đoạn từ 
ngày 27.4 - 3.5 dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 đã 
bắt đầu được mở bán.

Theo đó, đã mở bán vé cho 4 đôi tàu 
Thống nhất chạy hằng ngày tuyến TP 
HCM - Hà Nội và một đôi tàu SE21/
SE22 chạy hằng ngày tuyến TP HCM - 
Đà Nẵng.

Cũng trong thời gian này, mở bán 
vé các đôi tàu khách khu đoạn chạy 

hằng ngày trên các tuyến TP HCM -  
Nha Trang, TP HCM - Phan Thiết.

Riêng tuyến TP HCM - Quy Nhơn, 
chạy thêm đôi tàu SQN1/SQN2. Tàu 
SQN2 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 
28, 29, 30.4, 2.5; tàu SQN1 xuất phát ga 
Quy Nhơn các ngày 29.4, 1, 2, 3.5.

Tương tự, Công ty CP Vận tải 
đường sắt Hà Nội cho biết, mở bán vé 
các đôi tàu khách khu đoạn tuyến Hà 
Nội - TP HCM: Đôi tàu NA1/NA2 giữa 
Hà Nội - Vinh; Đôi tàu SE19/SE20 giữa 

Hà Nội - Đà Nẵng.
Về giá vé và các chương trình 

khuyến mãi, đại diện Tổng Công ty 
Đường sắt Việt Nam cho biết, đang áp 
dụng các chính sách khuyến mãi giá 
vé giai đoạn sau Tết, trong đó khuyến 
mãi 6.000 chỗ giảm giá vé 30% cho tất 
cả các loại chỗ trên các đoàn tàu, với 
điều kiện là hành khách phải mua vé 
trước 3 ngày tàu chạy trở lên với số toa, 
số chỗ cụ thể.

(Theo Vietnamnet)

Mở bán vé tàu dịp lễ 30.4 - 1.5, hàng nghìn chỗ giảm giá 30%
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LHQ đánh giá cao đóng góp 
của lực lượng Việt Nam ở Nam Sudan

Chiến sĩ quân y Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tại Nam Sudan khám cho bệnh nhân. 
Nguồn: Cục gìn giữ hòa bình 

Ngày 3.3, tại trụ sở LHQ ở New York 
(Mỹ) đã diễn ra cuộc họp đầu tiên trong 
năm 2023 của Hội đồng Bảo an LHQ với 
đại diện 79 quốc gia cử binh sĩ tham gia 
Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan 
(UNMISS).

Dưới sự chủ trì của nước Chủ tịch 
Hội đồng Bảo an Mozambique, cuộc họp 
đã nghe báo cáo cập nhật của UNMISS, 
thảo luận về tình hình sở tại và hoạt 
động của Phái bộ.

Phát biểu tái khẳng định sự ủng 
hộ của Việt Nam đối với sứ mệnh của 
UNMISS tại Nam Sudan, Đại sứ Đặng 
Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt 
Nam tại LHQ, nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc xây dựng lòng tin giữa 
các bên liên quan, gồm cả giữa Phái bộ 
và chính quyền, người dân sở tại, nhằm 
tạo môi trường thuận lợi cho bầu cử 
và quá trình xây dựng hiến pháp của 
Nam Sudan.

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng góp 
cho nỗ lực này thông qua việc triển khai 
và tham gia các hoạt động hỗ trợ, gắn 
kết với cộng đồng sở tại, trong đó có vai 
trò rất quan trọng của các nữ chiến sĩ gìn 
giữ hòa bình.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ 
những nỗ lực cũng như sự sáng tạo trong 
triển khai nhiệm vụ của các cán bộ chiến 
sĩ quân y và cảnh sát gìn giữ hòa bình 

Việt Nam tại Nam Sudan, nhất là trong 
việc chăm lo cho đời sống, an toàn và sức 
khỏe của người dân sở tại, qua đó củng 
cố và tăng cường sự gắn kết, lòng tin của 
người dân với Phái bộ gìn giữ hòa bình  
của LHQ.

Đại sứ cho rằng đây là những bài 
học thành công cần được nhân rộng để 
UNMISS phát huy vai trò trong việc 
hỗ trợ tái thiết, thúc đẩy hòa bình, ổn 
định và phát triển ở Nam Sudan, nhất 
là trong bối cảnh đất nước non trẻ nhất 

thế giới này chuẩn bị bước vào cuộc tổng 
tuyển cử đầu tiên của mình.

Đặc phái viên của Tổng Thư ký 
LHQ về Nam Sudan kiêm Trưởng phái 
bộ UNMISS Nicholas Haysom đánh 
giá rất cao đóng góp tích cực, hiệu quả, 
sự sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó 
khăn, ý thức kỷ luật cao của các cán 
bộ, chiến sĩ quân y Bệnh viện dã chiến 
cấp 2 và cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt 
Nam tại UNMISS.             

(Theo TTXVN)

WHO vẫn quyết truy 
nguồn gốc Covid-19

Tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho người 
cao tuổi.                                                 Ảnh: Tân Hoa xã

Phát biểu tại cuộc họp ngày 3.3, 
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus 
nhấn mạnh, quyết tâm tìm kiếm 
nguồn gốc Covid-19 không phải để đổ 
lỗi, mà để nâng cao hiểu biết của con 
người về cách đại dịch này bắt đầu 
như thế nào, qua đó giúp thế giới có 
thể ngăn ngừa, chuẩn bị và ứng phó 
với các dịch bệnh và đại dịch trong 
tương lai. Đây chính là lý do WHO 
đã đang và sẽ không từ bỏ bất kỳ kế 
hoạch nào để xác định nguồn gốc của 
đại dịch Covid-19.

Ông Tedros đồng thời kêu gọi các 
nước chia sẻ thông tin: “WHO không 
từ bỏ bất kỳ kế hoạch nào nhằm xác 
định nguồn gốc của đại dịch Covid-19. 
Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các nước 
chia sẻ dữ liệu và tiến hành các cuộc 
điều tra cần thiết cũng như chia sẻ kết 
quả về dịch bệnh”.      (Theo VOV.VN)

Việt Nam tham dự Hội nghị “Cộng đồng phát thải ròng 
bằng 0 châu Á”

Các trưởng đoàn dự AZEC chụp ảnh chung tại 
phiên khai mạc.                       Ảnh: VGP

Sáng 4.3, Hội nghị Bộ trưởng “Cộng 
đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á” 

(AZEC) đã khai mạc tại thủ đô Tokyo, 
Nhật Bản.

Tham dự hội nghị có các bộ trưởng, 
quan chức phụ trách chuyển đổi năng 
lượng đến từ Nhật Bản, Australia và các 
nước Đông Nam Á.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ 
tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ 
TN&MT Trần Hồng Hà dẫn đầu.

Tại hội nghị, các đại biểu dự kiến 
sẽ thảo luận về những thách thức mà 
các quốc gia châu Á đang phải đối mặt 
trong quá trình thực hiện mục tiêu 

trung hòa carbon và các giải pháp để 
hiện thực hóa mục tiêu này.

Thông qua các cuộc thảo luận, các 
nước tham gia sẽ hướng tới đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng các dự án năng lượng 
sạch, thu hút sự quan tâm tới việc tài 
trợ cho quá trình chuyển đổi trên toàn 
thế giới, cắt giảm chi phí triển khai các 
công nghệ mới thông qua sự hỗ trợ và 
điều phối chính sách, đồng thời tạo ra 
và gia tăng nhu cầu đối với các công 
nghệ khử carbon…

(Theo baochinhphu.vn)

l Ngày 3.3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ 
Recep Tayyip Erdogan cho biết công 
tác tái thiết sau trận động đất lớn xảy 
ra vào tháng trước sẽ tập trung vào việc 
xây dựng lại các tòa nhà thấp tầng hơn 
và xây mới trên các nền đất chắc hơn.

l Trung tâm Địa chấn Địa Trung 
Hải châu Âu (EMSC) ngày 4.3 cho biết 
một trận động đất có độ lớn 6,5 đã làm 
rung chuyển quần đảo Kermadec của 
New Zealand. Tuy nhiên, không có cảnh 
báo sóng thần sau trận động đất này.

l Theo các số liệu mới nhất được 
Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát 
dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố, có ít nhất 
26 triệu ca ốm, trong đó 290 nghìn ca 
nhập viện và 18.000 ca tử vong vì cúm 
từ đầu mùa cúm năm nay tại Mỹ.

l Ngày 3.3, nhà chức trách 
Philippines đã yêu cầu hàng nghìn 
ngư dân không ra khơi trong khi lực 
lượng chức năng nỗ lực ngăn dầu loang 
sau vụ chìm tàu chở dầu dẫn đến rò rỉ 
một lượng dầu nhiên liệu công nghiệp 
ra biển. 

l Ngày 4.3, giới chức Malaysia cho 
biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 
hàng chục nghìn người phải sơ tán, sau 
khi mưa lớn bất thường gây ngập lụt tại 
một số bang trong những ngày qua.

l Ít nhất 16 người đã thiệt mạng 
trong một vụ TNGT sáng 3.3 tại tỉnh 
Limpopo của Nam Phi.

l Cảnh sát Nigeria ngày 3.3 cho 
biết đã có ít nhất 12 người thiệt mạng 
trong vụ nổ đường ống dẫn dầu xảy ra 
sáng cùng ngày ở bang Rivers thuộc 
miền Nam nước này.

l Một vụ đánh bom nhằm vào 
đoàn xe của Phó Tư lệnh Quân khu 4 ở 
tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, vào 
chiều 3.3 đã khiến 2 sĩ quan lục quân 
thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

(Theo TTXVN)

Mỹ ngày 3.3 thông báo sẽ cung cấp 
bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine 
trị giá 400 triệu USD.

Theo  Ngoại  t rưởng Antony 
Blinken, đây là gói viện trợ thứ 33 
của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 
8.2021, bao gồm nhiều đạn dược cho 
Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động 
đa nòng (HIMARS) và xe bọc thép bắc 
cầu (AVLB).

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đây 

là lần đầu tiên Mỹ quyết định cung 
cấp cho  Ukraine  những phương 
t iện vận tải  có thể giúp xe tăng và 
các  phương t iện  chiến đấu khác 
v ư ợ t  s ô n g  v à  c á c  c h ư ớ n g  n g ạ i  
trên nước.

Số liệu của Lầu Năm Góc cho biết 
từ khi bùng phát xung đột, Mỹ đã cam 
kết khoảng 32,2 tỷ USD hỗ trợ quân 
sự cho Ukraine.

(Theo Vietnam+)
Một tòa chung cư bị phá hủy trong xung đột tại 
Izyum, Ukraine ngày 20.2.2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ viện trợ quân sự bổ sung trị giá 400 triệu USD cho Ukraine

TIN VẮN 

Cháy trạm xăng dầu ở Indonesia, 17 người chết

Chuyển nạn nhân thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn ở 
Jakarta, Indonesia, ngày 4.3.2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hỏa hoạn bùng lên tại trạm xăng 
dầu của công ty năng lượng nhà nước 
Indonesia Pertamina ở Jakarta, khiến 
ít nhất 17 người chết và 50 người  
bị thương.

Đám cháy bắt đầu bùng lên tối 3.3 
tại trạm Plumpang của Pertamina ở 
thủ đô Jakarta, lan sang một số ngôi 
nhà lân cận và khiến người dân trong 
vùng hoảng loạn. Một số người sợ hãi 
mang theo đồ đạc tháo chạy khỏi nhà.

Người phát ngôn của công ty 
Pertamina cho biết đám cháy được 
dập tắt khoảng hai tiếng sau khi  
bùng phát.

Theo thông tin từ Bộ Năng lượng 
Indonesia, trạm xăng dầu Plumpang 
có công suất hơn 300 nghìn m3. Năm 
2014, trạm này từng bị cháy và lửa 
lan sang ít nhất 40 căn nhà gần đó, 
nhưng không gây thương vong.

(Theo VnExpress.net)
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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

  
 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 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.

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

Tài sản thế chấp: Xe ô tô con biển số đăng ký: 77A-103.92; Nhãn hiệu: 
MITSUBISHI; Số loại: OUTLANDER; Màu sơn: Đen; Số máy: XY44734B11; Số 
khung: GF2MJ1000159; Dung tích: 1998 cm3; Số chỗ ngồi: 7; Năm, nước sản 
xuất: 2018, Việt Nam; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 024768 do Phòng 
CSGT Công an tỉnh Bình Định cấp ngày 29.6.2018.

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại bãi giữ xe ô tô, tổ 10, khu vực 8, 
phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 582.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi hai triệu 
đồng, đã bao gồm thuế GTGT; Nộp khoản tiền đặt trước 110.000.000 đồng và 
tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. 
Địa chỉ: Số 22 đường Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, 

TP Hà Nội.  
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 đang bảo quản và quản lý tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
9 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, 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
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Bình Định

NGÀY VÀ ĐÊM 5.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

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: 
- Đối tượng khai thác: Rừng trồng phòng hộ; Năm trồng: 2011.
- Loài cây khai thác tỉa thưa: Cây keo lai; Diện tích khai thác tỉa thưa: 

14,75 ha.
- Sản lượng gỗ khai thác tỉa thưa: 1.938,3 m3; Tổng khối lượng gỗ 

thành phẩm: 1.822 m3; Trong đó: 
+ Gỗ gia dụng: 792,8 m3.
+ Gỗ nguyên liệu dăm giấy: 1.029,2 m3.
- Phương thức tỉa thưa: Tỉa thưa theo hàng, cứ 2 hàng Keo liên tiếp 

sẽ tiến hành chặt tỉa thưa 1 hàng. Trong từng lô khai thác số cây chặt 
tỉa thưa và sản lượng gỗ (kể cả cây đổ gãy) không được vượt so với sản 
lượng phương án đề ra.

- Địa điểm khai thác tỉa thưa: Tại khoảnh 2, 4, tiểu khu 107, xã Mỹ Đức, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

Giá khởi điểm của tài sản: 2.008.521.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 400.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 50.000.000 đồng). 

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ. 
Địa chỉ: Thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: 
- Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ 

ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 21.3.2023. 
- Tại Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ: Từ 7 giờ  đến 17 giờ 

ngày 21.3.2023.  
6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: 
- Thời gian: Từ ngày 22.3.2023 đến 17 giờ ngày 23.3.2023. Thời gian 

nộp phiếu trả giá của từng người tham gia đấu giá sẽ được quy định cụ 
thể trong biên bản khi mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông 
Dương hoặc Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ.  

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 trong các ngày 15, 16, 
17.3.2023 (liên hệ Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ trong giờ hành chính), 
tại khoảnh 2, 4, tiểu khu 107, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 15 giờ ngày 24.3.2023 tại Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ.   

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 doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngành nghề 
khai thác gỗ theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp pháp luật 
quy định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia 
đấu giá theo quy chế, thông báo đấu giá tài sản.  

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

  
 

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

Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất số CI 394892, số vào sổ cấp GCN: CS02929 do Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bình Định cấp ngày 20.11.2017, cụ thể như sau: 

- Thửa đất số: Lô 26C; Địa chỉ: Khu QHDC Đông Võ Thị Sáu (nay là số 45 đường 
Phan Huy Ích), phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Diện tích: 90 m2; 
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn 
sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước 
giao có thu tiền sử dụng đất.

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ (3 tầng); Diện tích xây dựng: 84,2 m2; Diện tích sàn: 
208,4 m2; Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng; Cấp (Hạng): Cấp III (N2).   

Giá khởi điểm của tài sản: 3.286.800.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
328.680.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 
Chi nhánh Quy Nhơn.

Địa chỉ: Số 155-159-161 Lê Hồng Phong, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định.  

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày 
niêm yết đến 17 giờ ngày 23.3.2023 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: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 
26.3.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.          

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc 
đấu giá, 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

  
 

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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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Đẹp

KHÁM PHÁ

“Người đẹp ngủ 
trong rừng” 
ngoài đời thực, ngủ 
22 giờ mỗi ngày

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học 
tại ĐH Quốc gia Australia (ANU) về cấu trúc địa 
chất trong lòng Trái đất đã phát hiện một lõi sắt dày 
đặc nằm ở trung tâm hành tinh của chúng ta (ảnh).

Nhà địa chấn học Phạm Thanh Sơn và và Hrvoje 
Tkalčić từ ANU chia sẻ: “Bằng cách sử dụng mạng 
lưới máy đo địa chấn toàn cầu, chúng tôi quan 
sát thấy một loại sóng địa chấn chưa từng được 
biết đến trước đây, dội lại dọc theo đường kính 
của Trái đất nhiều lần. Cho đến nay, sóng dội này 
vẫn chưa được báo cáo trong bất kỳ tài liệu địa 
chấn học nào”.

Khi một trận động đất lớn làm rung chuyển 
Trái đất, sự kiện này sẽ tạo ra những làn sóng gợn 
khắp hành tinh, truyền qua và dội lại các cấu trúc 

Phát hiện lõi thứ 2 của Trái đất
bên trong. Bằng cách đo cường độ sóng dội lại, các 
nhà khoa học có thể nắm được bản đồ chi tiết về 
những gì tồn tại bên trong lòng Trái đất. Khi sóng 
địa chấn chạm vào một ranh giới, sóng giống như 
tiếng vang, sẽ trở nên yếu hơn một chút. Do đó, 
các nhà khoa học cần khuếch đại tín hiệu sao cho 
phù hợp để vừa có thể nghiên cứu, lại không bị 
sai lệch về thông tin. Sau đó, bằng cách căn cứ vào 
thời gian di chuyển khác nhau của các cặp sóng, 
họ tính toán được sự hiện diện của phần lõi trong 
cùng có bề ngang khoảng 650 km, với cấu trúc gồm 
sắt dày đặc. Phần lõi bên trong này giống như một 
“viên nang thời gian” ghi lại toàn bộ lịch sử phát 
triển của Trái đất.                               

    (Theo SGGP)

CHUYỆN LẠ

Joanna Cox, 38 tuổi, sinh sống ở Castleford, 
phía Tây Yorkshire (Anh).                    Ảnh: Mirror

Joanna Cox, 38 tuổi, sinh sống 
ở Castleford, phía Tây Yorkshire 
(Anh). Cô được mệnh danh là 
“người đẹp ngủ trong rừng” phiên 
bản đời thực với khả năng ngủ  
22 giờ/ngày.

Sở dĩ, Joanna Cox rơi vào tình 
trạng này là do mắc phải chứng 
rối loạn hiếm gặp. Cô thường 
xuyên buồn ngủ quá mức vào 
ban ngày, luôn cảm thấy bất an 
và tinh thần mơ hồ. Có thời điểm, 
Joanna ngủ liên tục suốt 4 ngày.

Theo Mirror, Joanna bắt đầu 
có các triệu chứng vào năm 2017 
khi nhận thấy bản thân vô cùng 
mệt mỏi vào ban ngày. Cô tìm 
cách chống chọi với cơn buồn 
ngủ nhưng không thành công.

“Mọi chuyện bắt đầu bất 
ngờ, không có dấu hiệu nào rõ 
ràng. Tôi cảm thấy thực sự mệt 
mỏi. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là trầm 
cảm, tôi tìm đến chuyên gia sức 
khỏe tinh thần nhưng không 
giải quyết được. Tôi đến bệnh 
viện để kiểm tra, thực hiện một 
loạt các xét nghiệm để loại trừ 
bệnh đa xơ cứng, nhiễm trùng, 
thậm chí cả ung thư. Không nơi 
nào giúp tôi tìm ra nguyên nhân 
và chữa trị. Đến năm 2019, tôi 
phải nghỉ việc”, Joanna chia sẻ.

“Tôi có thể tự ăn uống, tắm 
rửa. Không ai có thể đánh thức 
tôi dậy. Tôi cố gắng tự mình giải 
quyết mọi chuyện”, cô nói. Cô 
hy vọng tìm được chuyên gia 
có thể giúp cô sống một cuộc 
sống bình thường.   

(Theo vietnamnet.vn)

8.3 là ngày của phái đẹp, ngày nàng thể hiện “nữ quyền” của mình. 
Nàng có thể “lười” một chút với việc nhà, chuyện nội trợ…, nhưng 
tuyệt đối đừng để hình ảnh của mình nhạt nhòa trong ngày đặc biệt 
này nhé! Dù cho thường ngày nàng vốn quen thuộc với gu ăn mặc đơn 
giản, đến hẹn 8.3, hãy để mình trở nên mới mẻ, yêu kiều, tỏa sáng, lưu 
mãi ấn tượng đẹp trong lòng người thương và mọi người…
Vậy thì, nàng đã có ý tưởng về chiếc váy đẹp nhất cho ngày 8.3 sắp tới 
chưa? Nếu chưa, mời tham khảo những kiểu xinh lung linh dưới đây.

(Theo internet)

Những mẫu váy đẹp cho 
nàng tỏa sáng ngày 8.3


