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(BĐ) - Chiều 6.3, Đoàn ĐBQH 
tỉnh tổ chức Đoàn giám sát 
chuyên đề “Việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về phát triển năng 
lượng giai đoạn 2016 - 2021” làm 
việc với Công ty CP Phát triển 
tầm nhìn năng lượng sạch liên 
quan đến dự án Nhà máy điện 
mặt trời Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ).

Theo báo cáo của chủ đầu 
tư, dự án Nhà máy Điện mặt 
trời Phù Mỹ gồm có 3 nhà máy 
1, 2, 3, với tổng công suất thiết 
kế 330 MWp, được xây dựng 
trên diện tích 323,5 ha. Trong 
năm 2021, tổng sản lượng điện 
nhà máy đã phát lên lưới quốc 
gia 272.430 MWh, đạt 80% so với 
kế hoạch đề ra. Trong năm 2022, 
sản lượng điện nhà máy phát 
lên lưới điện là 316.248 MWh,  
đạt 93,3% kế hoạch.

Tại buổi giám sát, đại diện 
chủ đầu tư kiến nghị các ngành 
chức năng sớm cho phép ghi 
nhận sản lượng và đưa vào 
vận hành giai đoạn 2 của dự 
án. Hiện, Bộ Công Thương đã 
ban hành chính sách giá chuyển 
tiếp cho các dự án điện mặt trời, 
tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam vẫn chưa thực hiện 
đàm phán cũng như hướng 
dẫn các chủ đầu tư. Do đó, đề 
xuất Quốc hội, Chính phủ và 

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban 
hành Văn bản số 995/UBND-
VX chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Y 
tế, các cơ sở y tế công lập của 
tỉnh tiếp tục thực hiện các giải 
pháp bảo đảm thuốc, trang 
thiết bị y tế phục vụ công tác 
khám bệnh, chữa bệnh trên địa 
bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại Công điện 
số 72/CĐ-TTg ngày 25.2.2023 
về việc tiếp tục các giải pháp 
bảo đảm thuốc, trang thiết bị 
y tế phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh; Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Y tế, Sở Tài chính căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm 
quyền được giao, khẩn trương 
kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp 
thời hướng dẫn, chỉ đạo các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh công 
lập của tỉnh triển khai thực 
hiện quyết liệt việc tổ chức 
mua sắm đấu thầu, bảo đảm 
đủ thuốc, trang thiết bị y tế 
phục vụ hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh cho nhân dân trên 
địa bàn tỉnh; đề xuất UBND 
tỉnh xem xét, giải quyết hoặc 
đề nghị Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y 
tế xem xét, giải quyết đối với 
các nội dung vượt thẩm quyền.

Các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, tính chủ động, linh 
hoạt trong việc lập kế hoạch 
mua sắm, đấu thầu và tổ chức 
các giải pháp để đảm bảo đủ 
thuốc, trang thiết bị y tế cho 
hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh của đơn vị; kịp thời báo 
cáo Sở Y tế, Sở Tài chính và 
UBND tỉnh về các khó khăn, 
vướng mắc trong hoạt động 
mua sắm, đấu thầu, cung ứng 
thuốc, trang thiết bị y tế.

Thủ trưởng các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh công lập của 
tỉnh phải phát huy tinh thần 
trách nhiệm cao nhất, dám 
nghĩ, dám làm trong tổ chức 
mua sắm, đấu thầu bảo đảm 
công khai, minh bạch, khoa 
học, hiệu quả, tránh lãng phí 
và thực hiện nghiêm các quy 
định về phòng, chống tiêu cực, 
tham nhũng, lợi ích nhóm.

Giám đốc Sở Y tế và thủ 
trưởng các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh công lập của tỉnh 
chịu trách nhiệm trước Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc bảo 
đảm đủ thuốc, trang thiết bị 
y tế phục vụ hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh cho nhân dân 
trên địa bàn tỉnh.

P.PHƯƠNG

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về 
phát triển năng lượng tại Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ

Bộ Công Thương cần có hướng 
dẫn tháo gỡ cho các chủ đầu tư.

Chủ đầu tư cũng đề nghị có 
chính sách hỗ trợ đầy đủ và bền 
vững để thu hút các nhà đầu tư 
trong lĩnh vực phát triển năng 
lượng sạch, năng lượng tái tạo, 
bao gồm các chính sách hỗ trợ 
tài chính, giảm thuế, hỗ trợ vay 
vốn với lãi suất thấp. Xem xét cơ 
chế, chính sách ưu đãi cho các 
DN đầu tư vào các giải pháp tích 
trữ điện năng thông qua hình 
thức hỗ trợ về giá, cho phép thu 
chênh lệch giá bán điện giữa giờ 
cao điểm và giờ thấp điểm để 
thu hồi vốn đầu tư…

Tại buổi giám sát, các thành 
viên trong Đoàn giám sát đã có 
những trao đổi làm rõ thêm các 

vấn đề kiến nghị của đơn vị chủ 
đầu tư.

Phát biểu kết luận buổi làm 
việc, Phó trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lý Tiết Hạnh - Trưởng 
đoàn giám sát, đánh giá cao 
tính hiệu quả của dự án Nhà 
máy điện năng lượng mặt trời 
Phù Mỹ đối với sự phát triển  
KT-XH của tỉnh. Đồng chí ghi 
nhận, tổng hợp các ý kiến kiến 
nghị của đơn vị chủ đầu tư để 
xây dựng báo cáo trình Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, tạo cơ 
sở để cùng với báo cáo của các 
tỉnh, thành khác trong cả nước, 
thời gian tới Quốc hội có những 
hoạch định chính sách quan 
trọng trên lĩnh vực phát triển 
năng lượng sạch.   NGUYỄN HÂN

Đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế 
phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh (người đứng) phát biểu kết luận buổi 
làm việc.                                                                                                                                       Ảnh: N. HÂN

Huyện Phù Cát cần thực hiện nhiều giải pháp 
để phát triển mạnh mẽ hơn 

(BĐ) - Chiều 6.3, đồng chí 
Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
làm việc với UBND huyện Phù 
Cát về tình hình KT-XH năm 
2022, triển khai nhiệm vụ công 
tác trọng tâm năm 2023. Cùng 
dự buổi làm việc có đồng chí 
Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh; 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
đơn vị của tỉnh có liên quan. 

Theo báo cáo của UBND 
huyện Phù Cát, trong năm 
2022, UBND huyện tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và 
điều hành thực hiện thắng lợi, 
đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu, mục 
tiêu được Huyện ủy, HĐND 
huyện giao. Tổng giá trị sản 
phẩm địa phương tăng 8,13%, 
cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển 
dịch theo hướng tích cực. Tổng 
thu ngân sách nhà nước trên 
địa bàn đạt 1.750 tỷ đồng, vượt 
88,7% kế hoạch. 

Năm 2023, huyện Phù Cát 
phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng 
giá trị sản phẩm từ 7,55 - 8,14%, 
trong đó, nông lâm thủy sản 
tăng 3,56 - 4,1%, công nghiệp 
và xây dựng tăng 10,56 - 
11,43%, dịch vụ tăng 9 - 9,2%. 
Thu nhập bình quân đầu người 
đạt 57,8 triệu đồng/năm… 
Huyện cũng xác định các giải 
pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành phát triển kinh tế đạt các 
chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn ghi nhận những nỗ 
lực, thành quả huyện Phù Cát 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND huyện Phù Cát.                                      Ảnh: H.THU

đạt được trong năm 2022, cơ 
bản thống nhất về chỉ tiêu kế 
hoạch và nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu chỉ đạo, điều hành 
thực hiện phát triển KT-XH 
huyện năm 2023. Đồng thời, 
ghi nhận các kiến nghị của 
huyện Phù Cát, chỉ đạo các sở, 
ngành liên quan cùng hướng 
dẫn, hỗ trợ, phối hợp cùng 
huyện để giải quyết.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
đã chỉ đạo cụ thể về từng lĩnh 
vực để huyện Phù Cát thực 
hiện phát triển KT-XH tốt 

thời gian tới. Trong đó, huyện 
đang đẩy mạnh phát triển đô 
thị, nên việc quy hoạch đô thị 
phải đi trước một bước, thực 
hiện kỹ lưỡng, đảm bảo sự ổn 
định và phát triển bền vững 
về sau; cùng với sự phát triển, 
phải quản lý tốt về đô thị, đất 
đai, đặc biệt là trên các tuyến 
đường mới, không để xảy ra 
tình trạng lấn chiếm đất đai. 
Tiếp tục có các giải pháp khai 
thác tiềm năng, phát huy thế 
mạnh du lịch đang phát triển, 
nhất là du lịch biển… đồng 

thời tăng cường quản lý, 
không để xảy ra những hành 
vi tiêu cực trong hoạt động 
du lịch. 

Về phát triển công nghiệp, 
thực hiện rà soát lại cụm công 
nghiệp trên địa bàn huyện, 
đảm bảo DN thực hiện đầu 
tư đúng quy định, hiệu quả. 
Tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ 
huyện trong thời gian tới để 
phát triển chăn nuôi; kết nối, 
vận động DN hỗ trợ huyện 
tiêu thụ một số sản phẩm cây 
trồng có thế mạnh, với điều 

kiện phải đảm bảo tiêu chuẩn, 
chất lượng để hướng đến xuất 
khẩu. Trong phát triển làng 
nghề truyền thống, chọn ra 
làng nghề truyền thống tiêu 
biểu để đề xuất tỉnh xem xét 
đầu tư, nâng cao chất lượng 
các sản phẩm OCOP.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu huyện Phù Cát tiếp tục 
quan tâm đến công tác bảo vệ 
môi trường, trước mắt làm tốt 
công tác xử lý chất thải rắn. 

Chủ tịch UBND tỉnh nhìn 
nhận: Huyện Phù Cát có nhiều 
tiềm năng, khả năng để phát 
triển mạnh mẽ hơn trong thời 
gian tới. Để đạt được điều này, 
các cấp ủy đảng, chính quyền 
cần tiếp tục đoàn kết, quyết 
tâm, thực hiện đồng bộ và hiệu 
quả nhiều giải pháp một cách 
có trọng tâm, trọng điểm….  

Trong chương trình làm 
việc, trước đó Chủ tịch UBND 
tỉnh đã đến thăm Công ty 
TNHH giống gia cầm Cao 
Khanh (xã Cát Tân); khảo sát 
địa điểm đang triển khai dự 
án Khu du lịch nghỉ dưỡng, 
chăm sóc sức khỏe và dân cư 
khu vực suối nước nóng Hội 
V ân (xã Cát Hiệp). Tại đây, 
Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận 
những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh cũng như thực hiện các 
dự án của các đơn vị, DN trên 
địa bàn huyện Phù Cát và chỉ 
đạo các sở, ngành, địa phương 
hỗ trợ, phối hợp giải quyết.      

HOÀI THU 
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Tiến dần đến hoàn thiện 
    hồ sơ bệnh án điện tử

Làm quen giai đoạn đầu
Bệnh án điện tử (Electronic 

medical records - EMR) đóng 
vai trò quan trọng trong công tác 
khám, chữa bệnh. Đây là cơ sở 
dữ liệu y khoa quan trọng, giúp 
quản lý, theo dõi toàn bộ thông 
tin của bệnh nhân. 

Ông Lê Quang Hùng, Giám 
đốc Sở Y tế chia sẻ: Các cơ sở 
khám, chữa bệnh trong tỉnh 
đang nỗ lực số hóa các bệnh án 
để tiến tới EMR. Vừa rồi chúng 
tôi triển khai thành công một 
bước nữa trong khâu số hóa 
bệnh án là thực hiện chữ ký số 
và chữ ký điện tử cho nhân viên 
y tế. Chúng tôi cũng đã cập nhật 
phần mềm, tổ chức tập huấn để 
các cơ sở y tế triển khai tốt hồ sơ 
sức khỏe điện tử công dân. Đáng 
mừng là các cơ sở trong tỉnh đều 
làm rất tốt. Tất cả dữ liệu liên 
quan của người đến khám, chữa 
bệnh đều được đồng bộ lên hồ 
sơ sức khỏe điện tử cá nhân, khi 
hoàn thiện, điều này sẽ hỗ trợ rất 
nhiều cho các y, bác sĩ khi khai 
thác thông tin để chẩn đoán, 
điều trị. Sắp tới đây chúng tôi sẽ 
liên kết cơ sở dữ liệu giữa các cơ 
sở khám, chữa bệnh trong toàn 
tỉnh. Xã với huyện thì đã xong 
lâu rồi, sắp tới sẽ liên kết huyện 
với tỉnh và tỉnh với tỉnh. 

Tại TTYT TX An Nhơn, một 
trong những đơn vị đi đầu của 
ngành y tế tỉnh về chuyển đổi số, 
đã triển khai chữ ký số cơ bản 
hoàn chỉnh. Ông Lê Thái Bình, 
Giám đốc TTYT TX An Nhơn, 
thông tin: Hiện toàn bộ cán bộ, 
nhân viên thuộc hệ thống y tế 
An Nhơn, từ khu vực khám bệnh 
cho tới từng bệnh phòng, ai cũng 
có chữ ký số. Điều dưỡng, bác 
sĩ, những người tham gia trong 
bệnh án được ưu tiên làm trước, 
kế đó là bộ phận kế toán, thu phí. 

Bên cạnh việc duy trì đạt hiệu quả cao công tác khám, chữa bệnh, hiện ngành y tế tỉnh Bình Định đang tập trung 
chuyển đổi số. Mới đây, một số cơ sở y tế của tỉnh đã triển khai chữ ký số, chữ ký điện tử, đây là một bước tiếp theo 
trong quá trình triển khai bệnh án điện tử.

Nhận văn bản số thì phải có chữ 
ký số để xác nhận.

Tại TTYT TP Quy Nhơn, 
Giám đốc trung tâm Trần Kỳ 
Hậu cho biết: Chữ ký điện tử 
mang tính chất nội bộ nhưng 
chữ ký số có giá trị pháp lý sẽ 
liên thông với phần mềm kê đơn 
thuốc quốc gia, quản lý chuyên 
môn thống nhất trong toàn quốc, 
có giá trị trong khám sức khỏe, 
dễ thấy nhất là khám sức khỏe 
lái xe... Do đó chữ ký số rất quan 
trọng. Sau 3 tháng triển khai, làm 
quen, hiện TTYT TP Quy Nhơn 
thực hiện khá ổn. 

Tiếp tục hoàn thiện
Theo các cơ sở y tế đã triển 

khai chữ ký số, chữ ký điện tử 
như: BVĐK tỉnh, BVĐK khu vực 
Bồng Sơn, TTYT TX An Nhơn, 
điều vướng mắc duy nhất là hiện 
chữ ký số chưa được BHYT phê 
duyệt. Do vậy khi in hồ sơ bệnh 
án ra lưu trữ phải ký sống 1 lần 
nữa. Theo quy định hiện nay, 

Tháng 3.2023, BVĐK tỉnh 
sẽ hoàn thành thủ tục thuê 
chữ ký số ở hình thức cloud.                                                                   
Ảnh: T. KHUY

muốn được Bộ Y tế công nhận 
EMR, làm cơ sở để BHYT thừa 
nhận chữ ký, EMR và chấp 
nhận thanh toán, cơ sở y tế 
phải đồng bộ, số hóa toàn bộ 
hệ thống thông tin y tế trong 
bệnh viện. Còn trong giai đoạn 
giao thời như hiện nay, ngành 
y tế làm việc như gấp đôi bởi 
vừa làm hồ sơ số, vừa phải in 
ra để ký sống.

Theo quy định của Bộ Y tế, 
các bệnh viện từ hạng 1 trở lên 
phải hoàn thành EMR cuối năm 
2023 nhưng BVĐK tỉnh có thể 
không kịp tiến độ vì phải đầu 
tư rất nhiều về cơ sở hạ tầng và 
phần mềm, trong khi hiện tại 
Bệnh viện không bố trí được 
kinh phí đầu tư. Dù vậy, BVĐK 
tỉnh đang nỗ lực để từng bước 
hoàn thiện hồ sơ EMR.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, 
Trưởng Phòng Công nghệ thông 
tin (BVĐK tỉnh), cho biết: Chúng 
tôi đang làm thủ tục thuê chữ ký 
số ở hình thức cloud để ký hồ 

sơ bệnh án khi bác sĩ ra y lệnh 
trên phần mềm. Nhưng do EMR 
vẫn còn ở giai đoạn số hóa nên 
khi lưu thì vẫn lưu hồ sơ bằng 
giấy, bản in vẫn phải có chữ ký 
tay. Với hồ sơ bằng giấy, chữ ký 
phải là chữ ký sống mới có giá 
trị pháp lý. Chữ ký số chỉ có giá 
trị trên hồ sơ điện tử thôi. Tuy 
cập rập và chồng chéo như thế 
nhưng đây là một bước để tiến 
đến hoàn thiện EMR, chúng tôi 
vẫn cứ phải thực hiện.

Tương tự, tại TTYT TP Quy 
Nhơn, khi chưa được Bộ Y tế công 
nhận hoàn thành EMR, hồ sơ bệnh 
án vẫn phải được in ra và ký sống, 
nhưng xác định chữ ký số, chữ ký 
điện tử là xu hướng tất yếu nên 
tâm thế của toàn bộ nhân viên y tế 
TTYT TP Quy Nhơn rất sẵn sàng. 
Ông Trần Kỳ Hậu cho biết thêm: 
Hy vọng trong thời gian đến có sự 
đầu tư mạnh mẽ hơn cho chuyển 
đổi số, nhân lực y tế đã quen dần 
thì cũng sẽ hoạt động tốt hơn.                       

THẢO KHUY

Ngày 6.3, Thành ủy Quy Nhơn phối 
hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng 
lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 
cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban 
Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn quản lý 
(đối tượng 4) đợt 2 - năm 2023. 

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày  
6 - 10.3), 120 học viên sẽ được bồi dưỡng, 
cập nhật kiến thức tập trung vào 10 chuyên 
đề: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ, lãnh đạo 
quản lý về phát triển địa phương; Những 
giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời 
đại ngày nay; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai 
đoạn hiện nay; Hệ thống chính trị ở cơ sở 
với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 
trái thù địch trong tình hình mới; Cải cách 
nền hành chính ở địa phương theo tinh thần 

xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm 
chính, hành động, phục vụ nhân dân; Thực 
hiện chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn 
địa phương; Công tác dân tộc, công tác tôn 
giáo ở địa phương hiện nay; Xây dựng nông 
thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu; Nội dung cơ bản các 
chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình 
Định thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII; Tổng quan 
tình hình và định hướng phát triển KT-XH 
của tỉnh Bình Định.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên 
sẽ được cập nhật thông tin, kiến thức mới 
và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao 
nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, 
lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới.              

NGUYỄN NGUYỆT - NGỌC PHƯỚC

(BĐ) - Hướng đến kỷ niệm 113 năm 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, ngày 6.3, các 
đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều 
hoạt động sôi nổi, thiết thực.
l  LĐLĐ tỉnh tổ chức sinh hoạt 

chuyên đề nữ công năm 2023 chủ đề 
Chăm sóc sức khỏe sinh sản, với sự 
tham gia của 120 cán bộ nữ công, công 
đoàn các cấp. Tại buổi sinh hoạt, các chị 
em cùng nhau ôn lại truyền thống 113 
năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 
8.3.2023), nghe truyền đạt một số nội 
dung thuộc đề án “Xã hội hóa cung 
cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ 
kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản 
tại khu vực thành thị và nông thôn phát 
triển giai đoạn 2015 - 2020” (Đề án 818).

Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao 55 bộ áo dài 
trắng cho các nữ sinh là con của những 
công nhân, người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn TP Quy Nhơn; 

tặng 120 suất quà cho cán bộ nữ công, 
công đoàn tham gia sinh hoạt chuyên đề.
l Hội LHPN huyện An Lão tổ chức 

Hội diễn Dân vũ thể thao và nét đẹp 
trang phục truyền thống nữ các dân tộc 
trên địa bàn huyện An Lão, với gần 200 
cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Hội 
diễn có các phần trình diễn: Dân vũ thể 
thao, trang phục áo áo dài, trang phục 
Hre, trang phục Bana.
l Hội LHPN phường Nhơn Hưng 

(TX An Nhơn) tổ chức Giải bóng 
chuyền nữ lần thứ 2 năm 2023, có 6 đội 
bóng đến từ 6 chi hội phụ nữ khu phố 
tranh tài. Kết quả, đội bóng chuyền nữ 
Chi hội Phụ nữ khu phố An Ngãi giành 
giải nhất, giải nhì thuộc về đội bóng 
Chi hội Phụ nữ khu phố Tiên Hòa, giải 
3 là đội bóng Chi hội Phụ nữ khu phố 
Phò An.

D.LINH - D.T.DIỆU - X.THỨC

l UBND tỉnh đã đồng 
ý chủ trương tổ chức giải 
chạy VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2023 vào 
ngày 11.6.2023 như đề nghị 
của Sở VH&TT, Báo VnExpress. 
Đây là lần thứ 4 giải chạy do 
Báo điện tử VnExpress phối hợp 
với UBND tỉnh Bình Định tổ 
chức tại TP Quy Nhơn. N.PHÚC
l Năm 2023, toàn tỉnh 

trồng rừng tập trung 8.780 ha, 
trong đó trồng rừng phòng hộ, 
rừng đặc dụng 160 ha, trồng 
rừng sản xuất 8.620 ha. Từ đầu 
năm đến nay, các địa phương, 
đơn vị, các hộ gia đình đã trồng 
được trên 336 ha. Để đảm bảo 
cho việc trồng rừng đúng tiến 
độ, các cơ sở sản xuất giống 
cây lâm nghiệp đảm bảo duy 
trì hoạt động ổn định, đến nay 
cung ứng ra thị trường 277 
nghìn cây keo lai hom.  

THU DỊU
l Theo thông tin từ Chi 

cục Thủy sản (Sở NN&PTNT), 
từ đầu năm 2023 đến nay, 
ngành chức năng phối hợp 
với Tổ IUU tại Cảng cá Tam 
Quan (TX Hoài Nhơn) xử phạt 
1 trường hợp vi phạm về quy 
định không duy trì hoạt động 
thiết bị giám sát hành trình 
trong quá trình hoạt động trên 
biển khi khai thác tại vùng khơi, 
xử phạt 20 triệu đồng. Đồng 
thời, phát hiện 2 trường hợp 
người dân sử dụng công cụ 
kích điện khai thác thủy sản tận 
diệt trên đầm Thị Nại (TP Quy 
Nhơn), xử phạt tổng cộng 8 
triệu đồng. QUANG BẢO
l Dự kiến ngày 7.3, tàu 

cá BĐ 97986-TS sẽ được tàu 
KH 99777-TS lai dắt về cảng 
Hòn Rớ, TP Nha Trang (Khánh 
Hòa). Trước đó, ngày 5.3, tàu cá 
BĐ 97986-TS (có 5 lao động, do 
ông Võ Văn Quàng, ở xã Hoài 
Hải, TX Hoài Nhơn làm thuyền 
trưởng) bị hỏng máy, thả trôi 
tại vùng biển cách Đông Nam 
TP Nha Trang khoảng 107 hải lý. 
Khoảng 9 giờ ngày 6.3, tàu cá 
KH 99777-TS (do ông Trương 
Quốc Toàn, ở xã Ninh Thủy, 
huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh 
Hòa làm thuyền trưởng) đã 
tiếp cận và hỗ trợ lai dắt tàu cá 
BĐ 97986-TS. P.PHƯƠNG

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

TIN VẮN

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 
Quốc tế Phụ nữ 8.3
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 
có hàng chục điểm chợ tự phát 
ven đường, từ các tuyến quốc 
lộ, tỉnh lộ, đường huyện cho 
đến các tuyến đường trong khu 
dân cư, gây cản trở giao thông, 
tiềm ẩn các nguy cơ TNGT. 

Bà Nguyễn Thị Liên, ở gần 
chợ Quán Mối (thôn Đại Tín, xã 
Phước Lộc, huyện Tuy Phước), 
phản ánh: Cứ vào buổi sáng 
hằng ngày, tiểu thương chợ 
Quán Mối lại lấn chiếm lòng 
lề đường để buôn bán. Những 
rổ, thúng chứa đầy thực phẩm, 
hàng chục chiếc xe gắn máy 
dựng tràn ra đường khiến lòng 
đường QL 1 bị thu hẹp, trong 
khi lưu lượng phương tiện qua 
lại rất đông. Người điều khiển 
phương tiện giao thông qua 
đây càng thêm lo sợ vì TNGT 
có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tương tự, tại chợ Góc (xã 
Phước Lộc), chợ Cây Sanh (thôn 
Cảnh An 2, xã Phước Thành) 
và chợ Văn Quang (xã Phước 
Quang, huyện Tuy Phước) luôn 
diễn ra cảnh buôn bán dưới 
lòng, lề đường. Đường qua các 
chợ này rất hẹp, góc cua gấp, 
lượng xe tải chở dăm, gỗ nguyên 
liệu, đất cát có trọng tải lớn lưu 
thông rất nhiều nên việc người 
dân lấn đường mua bán dẫn đến 
nguy cơ xảy ra TNGT.

Tại chợ thôn 9 (xã Mỹ 
Thắng, huyện Phù Mỹ), nạn 
lấn tỉnh lộ 639 để họp chợ cũng 
thường xuyên diễn ra, kẻ bán, 
người mua nhốn nháo, xe cộ di 
chuyển qua lại rất khó khăn, 
khiến giao thông lộn xộn. Chưa 
kể, việc họp chợ tự phát bên 
đường dẫn đến xả thải nước và 
rác, gây ô nhiễm môi trường.

Tương tự, tại chợ Cát Tiến 
(xã Cát Tiến, huyện Phù Cát), 
vào buổi sáng hằng ngày, khu 
vực trước cổng chợ, tiểu thương 
ngang nhiên bày hàng hóa dưới 

Là trụ cột gia đình, anh 
nông  dân  Phạm Thanh 
Thương (SN 1990, ở thôn 
Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, 
TX An Nhơn) lao động cần 
cù, chăm chỉ, lúc nông nhàn 
còn làm thuê làm mướn khắp 
trong thôn ngoài xã, chắt chiu 
từng đồng lo cho vợ, cho con. 

Thế nhưng, khoảng giữa 
tháng 6.2022, anh Thương ăn, 
ngủ không được, sút cân, sức 
khỏe giảm sút không thể làm 
lụng gì. Biết mình bị bệnh 
nặng, nhưng vì nhà không có 
tiền nên anh Thương không 
chịu đến bệnh viện. Lần lữa 
mãi đến tháng 8.2022, vợ anh 
Thương mới đưa được chồng 
đến BVĐK tỉnh; bác sĩ chẩn 

đoán anh bị bệnh bạch cầu 
mạn dạng tủy và cho chuyển 
vào Bệnh viện Truyền máu - 
Huyết học TP Hồ Chí Minh 
điều trị. 

Từ đó đến nay, mỗi tháng 
vài ba lần theo lịch hẹn, anh 
Thương phải vào TP Hồ 
Chí Minh tái khám, làm xét 
nghiệm và mua thuốc điều 
trị .  Hiện nay, mỗi tháng 
anh Thương phải vay mượn 
khoảng 5 triệu đồng để chữa 
bệnh. Số nợ ngày càng lớn, 
trong khi anh Thương nằm 
một chỗ, vợ anh phải trông 
con nhỏ 3 tuổi, chăm chồng 
bệnh không lao động được 
nên không có nguồn thu nhập 
nào. Chưa kể chi phí chữa 

bệnh, chỉ với cái ăn, họ cũng 
đã khó bề xoay xở. 

Cuộc sống của gia đình 
anh Thương đang lâm vào 
cảnh khó khăn cùng cực, 
mong những tấm lòng thiện 
tâm chung tay cứu giúp. 

Mọi sự giúp đỡ gia đình 
anh Thương xin gửi về Tòa 
soạn Báo Bình Định, 84 Phạm 
Hùng, TP Quy Nhơn, t ỉnh 
Bình Định;  tà i  khoản Báo 
Bình Định: 4300201006894 
(Ngân hàng NN&PTNT Việt 
Nam - Chi nhánh Bình Định), 
58010000052522 (Ngân hàng 
BIDV - Chi nhánh Bình Định). 
Vui lòng ghi tên người gửi và 
người được giúp đỡ.

M.L.G

Ngày 6.3, CA huyện Tuy 
Phước cho biết đã tạm giữ hình 
sự Đào Trọng Định (SN 1993, 
ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy 
Phước) vì có hành vi giao cấu 
với người từ 13 đến 16 tuổi.

Thông qua mạng xã hội, 
Đào Trọng Định quen với một 

bé gái sinh năm 2009 ở huyện 
Tuy Phước. Sau thời gian quen 
nhau, từ cuối tháng 2 đến nay, 
Định nhiều lần nhắn tin rủ bé 
gái này đi nhà nghỉ để quan hệ 
tình dục. Vụ việc bị gia đình bé 
gái phát hiện, báo cơ quan CA.

N.GIANG

Ngày 4.3, người dân phát 
hiện gần vùng biển thôn Lý 
Chánh (xã Nhơn Lý, TP Quy 
Nhơn) một tử thi nam giới. 
Qua xác minh, xác định nạn 
nhân là Nguyễn Thanh T.  
(SN 1987, ở huyện Đức Phổ, 
tỉnh Quảng Ngãi). 

Để làm rõ cái chết của nạn 
nhân, các đơn vị nghiệp vụ CA 
tỉnh tổ chức khám nghiệm tử 

Xóa ổ ma túy
Ngày 6.3, Phòng CSĐT 

tội phạm về ma túy (CA tỉnh) 
cho biết đã tạm giữ hình 
sự 3 đối tượng: Nguyễn 
Thị Hồng Kim (SN 1998, 
ở đường Trần Thị Kỷ, TP 
Quy Nhơn), Bùi Văn Quốc  
(SN 1995, ở xã Nhơn Lộc, 
TX An Nhơn),  Nguyễn 
V ă n  T à i  ( S N 1 9 9 4 ,  ở 
phường Trần Quang Diệu, 
TP Quy Nhơn) về hành vi 
mua bán trái phép chất 
ma túy. 

Ngoài ra, đơn vị này 
cũng tạm giữ hình sự 2 đối 
tượng: Nguyễn Ái Diệu 
(SN 1997, ở phường Bùi 
Thị Xuân, TP Quy Nhơn), 
Lê Nguyễn Như Ngọc  
(SN 2002, ở phường Nhơn 
Hòa, TX An Nhơn) về hành 
vi tàng trữ trái phép chất  
ma túy.

Trước đó, ngày 3.3, tổ công 
tác Phòng CSĐT tội phạm về  
ma túy (CA tỉnh) bất ngờ 
bắt quả tang Nguyễn Thị 
H ồ n g  K i m  đ a n g  t à n g 
trữ hơn 49 g ma túy các 
loạ i  tạ i  một  ngôi  nhà 
ở  p h ư ờ n g  N h ơ n  P h ú  
(TP Quy Nhơn). Kim khai 
nhận mua số ma túy trên 
bán lại cho người nghiện 
để kiếm lời. 

Từ lời khai của Kim, 
cảnh sát ma túy bắt Bùi 
Văn  Quốc  đang  tàng 
trữ hơn 57 g ma túy tại 
một ngôi nhà ở phường 
Nhơn Bình. Quốc khai 
nhận số ma túy này do 
Kim đưa cho Quốc để 
chuẩn bị đi giao bán cho  
người nghiện. 

Tại  địa  điểm này ở 
phường Nhơn Bình,  tổ 
công tác phát hiện Nguyễn 
Ái Diệu và Lê Nguyễn 
Như Ngọc đang tàng trữ  
m a  t ú y  đ ể  s ử  d ụ n g . 
Ngoài  ra ,  cơ quan CA 
bắt  g iữ  thêm Nguyễn 
V ă n  T à i  l à  c h â n  r ế t , 
c ó  h à n h  v i  m u a  b á n  
ma túy cùng Kim.

N.GIANG

Nhức nhối nạn 
lấn đường họp chợ

lòng đường bán, khiến xe cộ 
qua đây hết sức khó khăn, nguy 
hiểm. “Trên tuyến tỉnh lộ 639 
qua khu vực chợ này, xe cộ tấp 
nập, chỉ một sơ suất của lái xe 
hay người đi đường thì sự cố 
giao thông có thể xảy ra”, anh 
Trần Công Hậu, lái xe thường 
xuyên đi trên đoạn đường này, 
cho biết.

Theo ông Nguyễn Ngọc 
Xuân, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Tuy Phước, trước đây, 
UBND huyện Tuy Phước đã chỉ 
đạo chính quyền địa phương 
cùng lực lượng chức năng khắc 
phục tình trạng lấn chiếm vỉa 
hè, lòng lề đường họp chợ, 
buôn bán hàng rong. Tuy nhiên, 
tình trạng này vẫn tồn tại dai 
dẳng là do người dân kém ý 
thức, không chấp hành đúng 
quy định. Người dân chỉ chấp 
hành tốt khi cơ quan chức năng 
đi xử lý, nhưng lực lượng vừa 

rút đi thì đâu lại vào đó. 
“Để chấn chỉnh tình trạng 

trên, sắp đến, huyện yêu cầu các 
tổ chức, cá nhân dọc các tuyến 
đường bộ cam kết không lấn 
chiếm lòng lề đường để họp 
chợ; tổ chức kiểm tra, xử lý, 
giải tỏa, di dời, xóa bỏ các chợ 
tự phát dọc các tuyến đường. 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
phải chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND huyện nếu 
để người dân lấn chiếm lòng 
đường, lề đường, vỉa hè, hành 
lang an toàn đường bộ họp chợ, 
xảy ra ùn tắc giao thông, gây 
TNGT trên địa bàn quản lý”, 
ông Xuân cho biết.  

Còn ông Hồ Văn Long, Chủ 
tịch UBND xã Mỹ Thắng, thừa 
nhận, tình trạng lấn đường họp 
chợ tại chợ thôn 9 càng nghiêm 
trọng vào dịp Tết. Diện tích chợ 
nhỏ, nhưng nhu cầu mua bán 
của người dân ngày càng cao; 

Hằng ngày người dân mua bán trên tuyến ĐT 639, đoạn trước chợ thôn 9, xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ), gây ùn tắc giao thông.               
                                                                                                                                       Ảnh: VĂN LƯU

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Cảnh khốn cùng của nông dân nghèo 
bệnh nặng

lượng tiểu thương đến buôn 
bán, kinh doanh rất đông. 

“Tỉnh đã đồng ý về mặt chủ 
trương, giao cho huyện làm 
chủ đầu tư xây dựng chợ mới 
tại khu triều cường ở thôn 9. 
Khi chợ xây xong, chúng tôi sẽ 
vận động các hộ tiểu thương 
vào kinh doanh tại đây, không 
còn tình trạng lấn đường họp 
chợ như hiện nay”, ông Long 
thông tin.

Có thể thấy, việc lấn chiếm 
lòng, lề đường để mua bán diễn 
ra lâu nay đã là bệnh “mãn 
tính”, một phần do ý thức 
chấp hành của người dân còn 
kém. Song, phải kể đến việc 
chính quyền các địa phương 
và lực lượng chức năng liên 
quan chưa phối hợp chặt chẽ 
trong công tác quản lý, chính 
quyền địa phương chưa làm 
hết trách nhiệm, xử lý kiểu 
“giơ cao đánh khẽ”.    VĂN LƯU

Tạm giữ đối tượng giao cấu 
với trẻ em

Điều tra cái chết bất thường
thi để điều tra nguyên nhân. 
Cơ quan CA đã liên hệ người 
nhà nạn nhân; người nhà cho 
biết từ ngày 1.3 đã không liên 
lạc được với anh T. cho đến khi 
phát hiện thấy xác.            T.LONG
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Bình Định

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH NUÔI GÀ THẢ ĐỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH:

Phát huy lợi thế địa phương, 
phát triển chăn nuôi bền vững

Đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) đã làm việc với phòng NN&PTNT 5 huyện 
trung du, miền núi được hỗ trợ chính sách này để triển khai thực hiện. Đồng thời, Chi cục kết 
nối với các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia vào khâu liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản 
phẩm, bước đầu đã có 2/4 doanh nghiệp đồng ý tham gia.

Một trang trại nuôi gia công gà ta thương phẩm Cao Khanh theo quy trình đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, phù 
hợp để phát triển nuôi gà thả đồi.                          Ảnh: THU DỊU

Cuối tháng 2.2023, Sở 
NN&PTNT ban hành hướng dẫn 
Quy định tiêu chuẩn con giống, 
tiêu chuẩn chuồng nuôi và quy 
trình kỹ thuật chăn nuôi gà thả 
đồi, chuyển thông tin đầy đủ cho 
5 địa phương tham gia thực hiện 
chính sách gồm: Vân Canh, Tây 
Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và An 
Lão. Cùng với đó, Chi cục còn 
kết nối với 4 DN tham gia vào 
chuỗi liên kết này. Tới nay, đã có 
2 địa phương là Tây Sơn và Hoài 
Ân thống kê danh sách 23 hộ đủ 
tiêu chuẩn và đăng ký tham gia 
nuôi gà thả đồi.

Hoài Ân có nhiều lợi thế 
trong phát triển sản xuất nông 
nghiệp, đặc biệt là phát triển các 
mô hình trang trại, vườn cây ăn 
trái, vườn rừng là điều kiện rất 
phù hợp để phát triển gà thả đồi. 
Theo ông Võ Duy Tín, Trưởng 
Phòng NN&PTNT huyện Hoài 
Ân, hiện địa phương đã thống kê 
được hơn 10 hộ có nhu cầu đăng 
ký, đến nay vẫn tiếp tục thông 
tin rộng rãi để người dân biết, 
tham gia. Việc có DN tham gia 
ngay từ đầu vào chuỗi liên kết 
là một trong những yếu tố đảm 
bảo tính khả thi, bền vững, giúp 

người dân an tâm đầu tư.
Tương tự, Tây Sơn cũng xem 

đây là một chính sách rất khả 
thi, đặc biệt phù hợp với các xã 
vùng cao, những địa phương 
đang đẩy mạnh trồng rừng cây 
gỗ lớn như Vĩnh An, Tây Thuận, 
Tây Giang… Phòng NN&PTNT 
huyện đã lập danh sách 13 hộ 
dân đăng ký tham gia.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi 
cục trưởng Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y, cho biết, bên cạnh 
việc họp bàn để triển khai chính 
sách khuyến khích nuôi gà thả 
đồi với ngành nông nghiệp của 

ÔNG HUỲNH NGỌC DIỆP, CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y:

Thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là 
kinh tế hộ 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND 
về việc ban hành quy định Chính sách khuyến khích nuôi gà 
thả đồi trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022 - 2026. 
Đây được xem là một trong những chính sách nhằm thúc đẩy 
phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình ở các huyện 
trung du và miền núi của tỉnh. Chính sách này được ban hành 
với các quy định rõ ràng về mức hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, 
thúc đẩy các chuỗi liên kết. Các hộ tham gia vào chương 
trình này phải đáp ứng các yêu cầu: Quy mô nuôi 3.000 con/
lứa, xây dựng chuồng trại và áp dụng quy trình chăn nuôi an 
toàn sinh học… Trước khi ban hành chính sách, ngành chức 
năng thực hiện nhiều công tác từ khảo sát thực tế, tham vấn 
cộng đồng, các ngành chuyên môn để xây dựng và tham mưu 
UBND tỉnh ban hành. 

ÔNG PHẠM XUÂN VÀNG, TRƯỞNG BAN DỰ ÁN NUÔI GIA CÔNG - 
CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM CAO KHANH:

Đây là một chính sách rất hay của tỉnh!
Công ty chúng tôi đã làm việc với cả 5 địa phương thuộc 

diện hưởng lợi từ chính sách này để triển khai thực hiện chuỗi 
liên kết chăn nuôi - tiêu thụ sản phẩm gà đồi. Chúng tôi trao 
đổi về quy trình, quy mô khi tiến hành liên kết theo chính sách 
mà UBND tỉnh đã ban hành; về phía Công ty đã sẵn sàng cùng 
với địa phương thống kê danh sách và triển khai thực hiện, 
dự kiến từ giữa quý II/2023. Có thể nói đây là một chính sách 
hỗ trợ người dân phát triển kinh tế rất hay của tỉnh!.

5 địa phương, Chi cục đồng thời 
tổ chức kết nối làm việc với các 
DN: Công ty TNHH Giống gia 
cầm Cao Khanh (Phù Cát), Công 
ty TNHH Giống gia cầm Minh 
Dư (Tuy Phước), Công ty TNHH 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Việt Vương (TP Quy Nhơn) và 
Công ty CP Hồng Hà (An Nhơn). 
Hiện, Công ty TNHH giống gia 

cầm Cao Khanh đã thống nhất 
thực hiện liên kết chăn nuôi - tiêu 
thụ sản phẩm. Công ty CP Hồng 
Hà dự kiến tiến hành khảo sát 
địa điểm trong quý II/2023 này. 
Chi cục vẫn tiếp tục làm việc, 
kết nối thêm với một số DN, địa 
phương để khởi động dự án thật 
suôn sẻ.

THU DỊU

Vào mùa bẻ đót 
Đến hẹn lại lên, tầm này những vạt 

đót ven đồi nở rộ và đã đến lúc người dân 
miền núi An Lão tranh thủ đi bẻ bông đót, 
một thứ “lộc rừng” giúp bà con có thêm 
thu nhập.

Tranh thủ buổi mai trời nắng, chị 
Đinh Thị Thai, ở thôn 4, xã An Dũng, 
đem những bó bông đót bẻ được trước 
đó ra phơi. Cẩn thận trải những bó đót ra 
khoảng sân trước nhà, chị Thai cho biết, 
thời gian bẻ đót thích hợp nhất là khoảng 
đầu tháng 2 đến cuối tháng 3 dương lịch. 
Khi đó bông đót chưa già nên dễ bán và 
được giá cao. Trung bình mỗi cân đót 
tươi bán được 6.000 - 7.000 đồng; đót khô 
có giá dao động 18.000 - 20.000 đồng/kg.

“Bây giờ người ta trồng cây keo nhiều 
nên phải đi xa vào trong rừng mới có đót. 
Tuy vất vả nhưng mỗi ngày hái được từ 
40 - 50 kg đót tươi, cũng thu về được  
250 - 350 nghìn đồng, có thu nhập khá nên 
ai cũng rất phấn khởi”, chị Thai chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Dung, chủ cơ sở thu 
mua nông sản tại xã An Tân, cho biết: Mùa 
này bông đót nở rộ, được giá, nhưng do 

năm nay trời mưa nhiều nên cũng ảnh 
hưởng đến chất lượng đót. Bông đót tươi 
khi bẻ về không được phơi nắng ngay sẽ 
dễ lên mốc, úa vàng nên bà con ít đi bẻ và 
giá bán không được cao. Những ngày tới, 
khi trời nắng tốt bà con sẽ bẻ được nhiều 

đót đẹp và có thêm thu 
nhập khá. Bông đót ở 
An Lão chất lượng cao 
nên được các cơ sở mua 
gom ưa chuộng.

Trước đây, đi bẻ đót 
đem lại thu nhập cao 
nên cứ tới mùa là nhiều 
học sinh nghỉ học theo 
chân ba mẹ lên rừng 
bẻ đót. Để hạn chế tình 
trạng trên, mấy năm 
nay chính quyền và các 
trường học trên địa bàn 
huyện đã tập trung vận 
động phụ huynh không 
cho học sinh đi theo bẻ 
đót, hoặc chỉ cho con 
em đi theo vào những 

ngày nghỉ trong tuần… Ngoài khai thác 
tự nhiên, vài năm gần đây, người dân 
miền núi An Lão lấy gốc đót ở trên núi về 
trồng, mang lại hiệu quả kinh tế và giải 
quyết việc làm khá tốt. 

DIỆP THỊ DIỆU

Phơi đót.           Ảnh: DIỆP THỊ DIỆU

Tập huấn kỹ thuật 
nuôi cá thát lát cườm 
thương phẩm

Trung tâm Khuyến nông (Sở 
NN&PTNT) vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật 
nuôi cá thát lát cườm thương phẩm trong 
hồ chứa thủy lợi gắn liên kết tiêu thụ sản 
phẩm cho hơn 40 hộ nuôi cá nước ngọt 
trên hồ Định Bình, thuộc xã Vĩnh Hảo và 
thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh).

Cá thát lát cườm là loài nuôi mới có giá 
trị kinh tế cao, cá lớn nhanh và chống chịu 
được bệnh tốt hơn so các loài cá nuôi trước 
đây như rô phi, điêu hồng. Tham gia lớp 
tập huấn, các hộ dân được hướng dẫn kỹ 
thuật chọn vị trí đặt lồng nuôi, chọn và thả 
giống đúng cách, vệ sinh lồng nuôi, cho ăn 
và quản lý thức ăn dư thừa, phòng và trị 
một số bệnh thường gặp...

Được biết, trong năm 2023, Trung tâm 
Khuyến nông tiếp tục triển khai thực hiện 
mô hình này trên hồ Định Bình, đồng thời, 
hỗ trợ các hộ dân trong việc liên kết với 
thương lái để tiêu thụ sản phẩm. 

THÀNH NGUYÊN 
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Tại Hội thơ Nguyên Tiêu Bình Định 
Xuân Quý Mão 2023, Hội VHNT Bình 
Định phối hợp với CLB Doanh nhân 
Bình Định tại TP Hồ Chí Minh tổ chức 
Cuộc thi sáng tác câu thai bài chòi và 
điều này đã tạo nhiều hiệu ứng tích cực.

Sự cộng hưởng
Hệ thống câu thai bài chòi của Bình 

Định tương ứng với 27 con bài. Để 
sáng tác được câu thai hay thì phải 
hiểu được ý nghĩa, vai trò của nó. Câu 
thai (còn gọi là câu bài thai) là câu 
bài chòi chứa nội dung hoặc những từ 
liên tưởng đến một trong 27 thẻ bài 
mà bài chòi Bình Định sử dụng, gồm: 
Ông Ầm, Tứ Cẳng, Bạch Huê, Chín 
Gối, Sáu Ghe, Năm Dụm, Tứ Xách, 
Nhì Nghèo, Ba Gà, Tứ Tượng, Tám 
Dùng, Ngũ Trợt, Tứ Móc, Tam Quăng, 
Bánh Hai, Cửu Điều, Ba Bụng, Chín 
Cu, Nhứt Nọc, Thất Vung, Bát Bồng, 
Lục Chạng, Tám Miểng, Nhứt Trò, Bảy 
Thưa, Bảy Liễu, Cửu Chùa.

Cuộc thi sáng tác câu thai bài chòi 
chỉ diễn ra trong 1 tháng (30.12.2022 - 
31.1.2023) nhưng thành công bất ngờ khi 
nhận được 264 câu thai của 16 tác giả. 
Nhiều câu thai đã đáp ứng được yêu cầu 
của một câu thai bài chòi và được Ban tổ 
chức chọn lọc kỹ càng để trao giải. Đã 
có gần 100 câu thai của 9 tác giả được 
chọn trao giải. Giải nhất thuộc về nghệ 
nhân Phạm Hoàng Việt. 

Tham gia cuộc thi này, ngoài các tác 
giả là những nghệ nhân, các anh chị 
hiệu hay hô hát bài chòi, còn có các nhà 
thơ của quê hương. Nhà thơ Nguyễn 
Thường Kham, ở TX Hoài Nhơn, người 
được trao giải nhì tại cuộc thi, chia sẻ: 
“Bài chòi dân gian khá gần gũi với 
bà con Hoài Nhơn quê tôi. Ở đây, tôi 
thường được xem các hội đánh bài chòi, 
và rất ấn tượng với những câu thai bài 
chòi đúc kết nhiều kinh nghiệm sống, lại 
chứa đựng yếu tố hài hước dân gian. Khi 
biết về cuộc thi sáng tác câu thai do Hội 
VHNT Bình Định chủ trương tổ chức, tôi 
đã tìm hiểu thêm và tham gia viết nhiều 
câu thai tham gia cuộc thi”. 

Nhà thơ Mai Thìn, Chủ tịch Hội 
VHNT Bình Định, phấn khởi: “Thời 
gian phát động cuộc thi chỉ một tháng, 
cho nên điều chúng tôi lo nhất là sợ ít 
người tham gia, kết quả sẽ không đạt 
như mong muốn. Tuy nhiên, cuộc thi 

Nguyễn Nguyên Bảy - Lý Phương Liên, 
cặp vợ chồng thi sĩ đặc biệt (NXB Hội Nhà 
văn) là tập chân dung, tiểu luận của nhà 
phê bình văn học Nguyễn Văn Hòa vừa ra 
mắt bạn đọc đầu năm 2023.

“Thơ là thơ. Thơ không phải là địa vị xã 
hội của người làm thơ”. Phát ngôn ấy của 
Nguyễn Nguyên Bảy như một quán niệm 
về thơ, về tâm thế của một người yêu thơ, 
luôn trân trọng sáng tạo văn chương. Ông 
không tự nhận mình là nhà văn, nhà thơ, 
như ông từng tự giễu: “Tôi không phải nhà 
văn, nhà thơ. Tôi chỉ là người chép chữ 
xuôi rồi bảo là văn. Chép chữ vần rồi bảo 
là thơ”. Là nói vậy, nhưng người với thơ đã 
như một duyên phận. Đầm ấm. Sâu đậm. 
Nên, bước vào thế giới thơ của Nguyễn 
Nguyên Bảy, dễ thấy được sự tha thiết 
với thơ, với người. Và có lúc, thơ của ông 
khiến người khác nhói lòng, giật mình 
nhìn lại...: Chúng tôi đã thành cát bụi cả rồi/ 
Những người con gái con trai thiết tha yêu 
đất nước… (Lời nghĩa trang).

Với Lý Phương 
Liên, tác giả của bài 
thơ Trò chuyện với 
Thúy Kiều, thì thơ là 
một không gian mở 
ra thăm thẳm nơi bà 
những sóng âm và 
cộng hưởng. Bà viết 
cho thân phận, nữ 
quyền, tình yêu, và 
cho sâu thẳm xúc cảm 
lòng mình. Thơ của Lý 
Phương Liên đi đến những ngóc ngách 
ngõ hồn để cái tôi được đốt cháy, bùng 
lên mãnh liệt. Hai trăm năm và chảy dài 
vô tận/ Thúy Kiều ơi nàng sống tháng năm 
dài/ Trái đất chúng mình cho đến hôm nay... 
(Trò chuyện với Thúy Kiều).

Mỗi người mỗi nét, nhưng giao điểm 
ở đôi vợ chồng thi sĩ là sự chân thành, tâm 
huyết với thơ. Họ đã lấy số tiền tích góp 
được của mình, dành thời gian công sức 
để tập hợp, tuyển chọn và chủ biên hai bộ 
sách Thơ Bạn Thơ và Văn Bạn Văn từ năm 
2012 đến nay. Bộ sách tập hợp những tác 
phẩm hay của các tác giả xưa bị bỏ quên 
hay vì lý do nào đó chưa được công bố và 
cả những sáng tác mới cho thấy sự sáng 
tạo đáng ghi nhận trong văn chương của 
người viết trẻ.

Nguyễn Nguyên Bảy - Lý Phương Liên, 
cặp vợ chồng thi sĩ đặc biệt là một nguồn 
tư liệu để người yêu thơ tiếp cận cuộc đời 
và sự nghiệp thi ca cùng những đóng góp 
của họ đối với văn chương Việt, đồng thời 
cũng tạo nên nhiều ngẫm nghĩ đối với thơ 
và tâm thế của một người viết trong sáng 
tạo văn chương nghệ thuật.       VÂN PHI

Vốn say mê việc dạy vẽ cho trẻ em, 
năm 2017 khi trở thành giáo viên dạy 
Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Nhơn 
Phúc (xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn), 
cô giáo Lê Thị Thảo càng có thêm điều 
kiện, động lực để thực hiện niềm đam 
mê của mình. Ngoài việc dạy ở trường, 
chị còn mở thêm một số lớp dạy vẽ ở 
nhà, phối hợp với một số trung tâm bồi 
dưỡng kỹ năng ở An Nhơn mở lớp dạy 
vẽ cho trẻ em.

Cô giáo Thảo chia sẻ: Khi tiếp cận 
với Mỹ thuật nói chung, với môn vẽ 
nói riêng, trẻ em sẽ được thúc đẩy phát 
triển toàn diện về cách quan sát, ghi 
nhận thế giới. Bên cạnh các quy tắc, kỹ 
thuật vẽ, điểm quan trọng hơn là nhờ 
đó tâm hồn trẻ thơ được bay bổng nhờ 
được tự do trình bày suy nghĩ, ý tưởng, 

đã rất thành công. Các câu thai phản 
ánh đa dạng các đề tài, bám sát vào đời 
sống. Đặc biệt, có nhiều câu thai dành 
cho lứa tuổi thiếu nhi, tạo nhiều thuận 
lợi để đưa nghệ thuật bài chòi vào môi 
trường học đường”.

Câu thai cho “hiệu nhí”
Là một trong những tác giả tạo nhiều 

ấn tượng trong cuộc thi, tác giả Võ Văn 
Thời, ở TX Hoài Nhơn đã dồn sức viết 
nhiều câu thai dí dỏm, đáng yêu về tuổi 
học trò: “Học hành sao bạn chẳng ham/ 
Dụm năm, dụm bảy ăn hàng sớm trưa/ 
Ngày thì thích những ngày mưa/ Đêm về 
ngủ gật, sáng trưa chẳng xem bài” (con bài 
Năm Dụm), hoặc: “Hai nhân với bốn bằng 
mười/ Cửu chương chẳng thuộc, có cười 
được không/ Thầy gọi bài cũ không xong/ 
Như là ông tượng đứng trông trong chùa 
(con bài Cửu Chùa). 

Tác giả Võ Văn Thời cũng được 
Ban tổ chức  trao giải “Chuyên đề bài 
chòi trong học đường” với 27 câu thai 
dành cho 27 con bài. Anh thổ lộ: “Mong 
những câu thai của mình sẽ góp phần 
nhỏ bé cùng sáng tác của các nghệ sĩ, 
nghệ nhân khác, làm phong phú thêm 
câu thai bài chòi hiện nay, góp phần đưa 
câu thai bài chòi lan tỏa vào môi trường 
học đường”. 

Từ cuộc thi, nhiều tác giả đã chú tâm 

hơn mảng câu thai dành cho thiếu nhi. 
Nghệ nhân Phạm Hoàng Việt, người 
đạt giải nhất cuộc thi khi tham gia 35 
câu thai phân bố đều khắp 27 con bài, 
tâm sự: Ngoài các mảng chính về các 
vấn đề xã hội, đất nước con người, thì 
tôi cũng đang dành nhiều chú tâm cho 
các “hiệu nhí”. Để bảo tồn, phát huy 
bài chòi dân gian, việc đưa bài chòi tiếp 
cận môi trường học đường là điều rất 
cần thiết. Việc bổ sung câu thai dành 
cho học đường cũng là điều mà những 
người tâm huyết với bài chòi dân gian 
hết sức quan tâm.

Chỉ trong thời gian ngắn phát động 
nhưng Cuộc thi sáng tác câu thai bài 
chòi đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý 
khi tạo được sự cộng hưởng và mang lại 
nhiều giá trị ý nghĩa. Nhà thơ Mai Thìn 
chia sẻ: “Để đáp ứng nhu cầu thưởng 
lãm cũng như trình độ nhận thức ngày 
càng cao của công chúng thì việc đầu 
tư sáng tác để có thêm nhiều câu thai 
bài chòi là cần thiết. Vì thế, chúng tôi sẽ 
tiếp tục tổ chức cuộc thi này trong các 
lần sau, hy vọng sẽ đón nhận sự đồng 
hành của nhiều người hâm mộ bài chòi 
và yêu quê hương Bình Định. Hội đang 
hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống câu thai 
đạt giải của cuộc thi, đóng thành tập để 
gửi tặng các CLB Bài chòi trong tỉnh”.

NGÔ PHONG

Người ươm mầm cho các họa sĩ nhí

cách diễn đạt bằng màu sắc, nhịp điệu, 
hình khối, mảng miếng… Tôi nghĩ không 

phải ai đi học vẽ thì rồi cũng thành họa 
sĩ, hoặc chỉ những cháu có tố chất về mỹ 
thuật mới nên đi học vẽ. Trẻ em khi tiếp 
cận với mỹ thuật sẽ có hứng thú với sáng 
tạo, quan sát thế giới xung quanh với 
nhiều góc nhìn hơn, chịu để ý, biết ngắm 
nghía và hơn tất cả là biết yêu cái đẹp. 

Không khí các buổi học vẽ của cô giáo 
Thảo luôn thoải mái, vui vẻ, giàu tinh 
thần sáng tạo. “Mỗi em là một cá thể độc 
lập, vì vậy tôi tách các em thành nhiều 
nhóm nhỏ để có thể kèm các bé tốt hơn. 
Tôi chủ trương chỉ hướng dẫn cơ bản để 
kích thích sức sáng tạo của bé và hết sức 
tôn trọng kết quả sáng tạo. Các em được 
làm quen với nhiều loại chất liệu khác 
nhau như: Màu sáp, màu nước, màu bột, 
acrylic…, được trải nghiệm, thể hiện, 
trình bày trên nhiều chất liệu: Giấy, toan 

vải… Cô trò tôi còn có những trò chơi 
vui vẻ như trang trí quạt cầm tay, sử 
dụng vật liệu tái chế, phế liệu để làm 
chất liệu sáng tạo…”, cô Thảo tâm sự. 

Chị Phạm Thị Mỹ Tuyết, ở khu phố 
Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, TX An 
Nhơn, có con gái theo học vẽ được hơn 
1 năm, kể: Từ khi đi học vẽ, bé thích vẽ 
hơn, ít xem tivi, giảm thời gian sử dụng 
điện thoại. Đặc biệt cháu phát triển 
cảm xúc tốt hơn, biết quan sát, giữ gìn 
cái đẹp và có một vài phát hiện thú vị. 
Với tôi như thế là rất nhiều.

Từ niềm say mê được vẽ, được dạy 
vẽ cho các em nhỏ và với tình yêu trẻ 
của một cô giáo tâm huyết, cô Lê Thị 
Thảo đã góp phần làm lan tỏa tình yêu 
cái đẹp cho nhiều em nhỏ. 

LÊ NGÂN

Cô Thảo hướng dẫn các bạn nhỏ mới tham gia học 
vẽ cách nhận biết bảng màu.                       Ảnh: LÊ NGÂN

Bổ sung hệ thống câu thai bài chòi
Từ sau khi được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, bài chòi dân gian 

càng được quan tâm nhiều hơn. Ở Bình Định, việc sưu tầm, biên soạn hệ thống câu thai bài chòi, phục hồi 
hội đánh bài chòi, đưa trò chơi bài chòi vào trường học được đẩy mạnh. 

Một tiết mục diễn xướng bài chòi tại hội đánh bài chòi dân gian tại TP Quy Nhơn.                   Ảnh: NGÔ PHONG

Sự chân thành với thơ
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Bình Định

Quán triệt sâu, kỹ 
nhiệm vụ huấn luyện 

Đối với nhiệm vụ huấn 
luyện năm 2023, các đơn vị 
quân đội sẽ tiếp tục quán triệt, 
triển khai thực hiện nghiêm 
Nghị quyết số 1659-NQ/
QUTW ngày 20.12.2022 của 
Quân ủy Trung ương về nâng 
cao chất lượng huấn luyện 
giai đoạn 2023 - 2030 và những 
năm tiếp theo. Tổ chức huấn 
luyện theo phương châm “cơ 
bản - thiết thực - vững chắc”; 
coi trọng huấn luyện đồng bộ, 
chuyên sâu, lấy thực hành làm 
chính, sử dụng thành thạo vũ 
khí trang bị, khí tài; kết hợp 
chặt chẽ giữa huấn luyện với 
xây dựng chính quy và quản lý 
kỷ luật. 

Đồng thời, tăng cường 
huấn luyện đêm, huấn luyện 
cơ động, huấn luyện cường độ 
cao trong mọi điều kiện, sát với 
nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và 
phương án tác chiến. Tiếp tục 
đổi mới về quy mô, nội dung, 
phương pháp trong diễn tập 
các cấp để nâng cao chất lượng 
huấn luyện.

Theo ghi nhận, các đơn vị 
của LLVT tỉnh, Hải đoàn 48, Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sư đoàn Bộ 
binh 31, Lữ đoàn Pháo binh 572, 
Lữ đoàn Phòng không 573... 
đều triển khai tổ chức quán 

Quyết tâm huấn luyện tốt từ những ngày đầu
Đầu tháng 3, các đơn vị 
quân đội trên địa bàn tỉnh 
đã triển khai nhiệm vụ 
huấn luyện với tinh thần 
nghiêm túc, phấn đấu bảo 
đảm chất lượng cao nhất 
ngay từ những ngày đầu 
mùa huấn luyện.

triệt sâu, kỹ nhiệm vụ huấn 
luyện. Tập huấn, bồi dưỡng 
cho đội ngũ cán bộ trực tiếp 
tham gia công tác huấn luyện; 
làm tốt mọi công tác chuẩn bị 
huấn luyện từ đội ngũ cán bộ 
đến hệ thống thao trường và cơ 
sở vật chất để bước vào huấn 
luyện với quyết tâm giành kết 
quả cao nhất.

Theo đại tá Trần Thanh 
Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 

tỉnh, nhìn lại năm qua, chất 
lượng huấn luyện của từng 
đơn vị trong LLVT tỉnh ngày 
càng được nâng cao, sát với 
điều kiện tác chiến; khả năng 
sẵn sàng chiến đấu tốt; tổ chức 
tuyển chọn, gọi công dân nhập 
ngũ, đón chiến sĩ mới về đơn vị 
và làm công tác chuẩn bị huấn 
luyện chu đáo...

“Năm nay, chúng tôi đặt ra 
yêu cầu nâng cao chất lượng 

huấn luyện phải luôn gắn với 
rèn luyện thể lực, thực hiện 
nền nếp chính quy, chấp hành 
nghiêm kỷ luật, bảo đảm an 
toàn. Trên cơ sở đó, mỗi đơn 
vị và từng cán bộ, chiến sĩ 
không những phải nắm chắc 
nguyên tắc, vận dụng linh hoạt 
kinh nghiệm chiến đấu của cha 
ông ta, mà còn phải biết phân 
tích tình hình thực tế, xây dựng 
kế hoạch, xác định nội dung 
huấn luyện phù hợp với điều 
kiện và tình hình thực tiễn hiện 
nay”, đại tá Hải cho biết.

Nghiêm túc ngay từ 
ngày đầu

Để mùa huấn luyện năm 
2023 đạt yêu cầu đề ra, Bộ 
CHQS tỉnh đã thành lập các 
đoàn kiểm tra việc triển khai 
nhiệm vụ huấn luyện tại các 
đơn vị, địa phương. Qua kiểm 

Huấn luyện bài 
bắn súng tại Trung 
đoàn Bộ binh 739.

 Ảnh: H.P

Trong công tác huấn luyện năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đặt ra 
mục tiêu: “Tổ chức huấn luyện, nhất là chiến sĩ mới bảo đảm 
chất lượng ngay từ tuần đầu, tháng đầu; kiểm tra 3 tiếng nổ đối 
với chiến sĩ mới chặt chẽ, 100% nội dung khá giỏi, an toàn tuyệt 
đối. Huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% quân số, kết 
quả kiểm tra các nội dung đạt khá trở lên. Thực hiện tốt nhiệm 
vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện cho 4 địa phương 
trong năm 2023 đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối, đạt mục 
tiêu, yêu cầu đề ra”.

Một ngày làm việc của 
đại úy Bích thường bắt đầu 
từ 5 giờ và kết thúc khi chiều 
muộn. Trải qua gần 20 năm 
công tác, chị Bích luôn tâm 
huyết, trách nhiệm, hết lòng 
vì công việc, chăm lo chu toàn 
“cơm dẻo, canh ngọt” cho bộ 
đội. Ngày nối ngày, chị cần 
mẫn lao động với niềm vui là 
được thấy bộ đội ăn ngon để 
có sức khỏe tốt. 

Để đảm bảo tốt bữa ăn 
hằng ngày cho hàng trăm cán 
bộ, chiến sĩ, chị Bích phải nắm 
chắc tiêu chuẩn, định mức... 
để lên thực đơn cụ thể, lựa 
chọn thực phẩm tươi, có giá 
cả hợp lý, nguồn gốc rõ ràng, 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm và chế biến cẩn thận, 
bày biện đẹp mắt. Các món 
ăn được chị chế biến phù 
hợp theo mùa, trong mỗi bữa 
phải bảo đảm ít nhất 6 món 
để cân đối chất, giúp bộ đội 

Nữ chiến sĩ nuôi quân “giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đại úy 

Nguyễn Thị Ngọc Bích (nhân viên nấu ăn BĐBP tỉnh) luôn cố gắng tìm tòi, thức khuya, dậy 
sớm để có những bữa ăn nóng sốt, đảm bảo dinh dưỡng cho bộ đội.

Với khẩu hiệu “Nhà sạch thì 
mát, bát sạch ngon cơm”, ngoài 
việc làm tốt công tác phục vụ 
nuôi quân, chị chú trọng công 
tác vệ sinh nhà ăn, nhà bếp 
sạch sẽ, thường xuyên đôn 
đốc các đồng đội trong bộ 
phận làm tốt công tác vệ 
sinh, góp phần xây dựng cảnh 
quan môi trường chính quy, 
xanh - sạch - đẹp. 

Các trang thiết bị, dụng cụ 

ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn. 
“Tôi xem cán bộ, chiến sĩ 

trong đơn vị như người thân 
nên mỗi lần vào bếp là mình 
đặt hết tâm huyết vào đó. Sau 
mỗi bữa ăn, tôi thường hỏi 
han, trò chuyện với đồng đội 
để xem món ăn do mình làm 
có bảo đảm và phù hợp khẩu vị 
không, từ đó rút kinh nghiệm, 
điều chỉnh, phục vụ tốt hơn”, 
chị Bích tâm sự.

tra, tất cả đơn vị, địa phương 
đều chuẩn bị chu đáo, chất 
lượng, trong đó có nhiều mô 
hình hay, sáng kiến có giá trị 
thực tiễn được đưa vào phục 
vụ huấn luyện; duy trì nghiêm 
nền nếp xây dựng chính quy, 
rèn luyện kỷ luật, xây dựng 
cảnh quan môi trường xanh - 
sạch - đẹp.

Có mặt tại Trung đoàn Bộ 
binh 739 (Bộ CHQS tỉnh), chúng 
tôi chứng kiến từng hàng quân 
với trang phục chính quy, mang 
theo đầy đủ vật chất, bia, bảng 
hối hả nối nhau tỏa ra bãi tập. 

Trung tá Lê Anh Tuấn, 
Trung đoàn trưởng Trung đoàn 
Bộ binh 739, cho biết: “Nhờ duy 
trì huấn luyện nghiêm túc, chặt 
chẽ ngay từ ngày đầu, tuần 
đầu, nên đơn vị đã đảm bảo 
đúng tiến độ huấn luyện chiến 
sĩ mới theo chương trình, kế 
hoạch đề ra. Đến nay, chiến sĩ 
mới đã hòa nhập môi trường 
quân đội, có ý thức kỷ luật, 
tinh thần trách nhiệm, nắm 
được các nội dung, kỹ thuật 
động tác cơ bản”. 

Năm nay, các đơn vị BĐBP 
tỉnh tiếp tục bám sát phương 
châm huấn luyện “cơ bản, 
thiết thực, vững chắc”, lấy 
nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo làm trung tâm, 
xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện. Đại tá Lương Ngọc 
Chinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh, nhấn mạnh: 
“Quá trình huấn luyện, đơn vị 
sẽ kết hợp chặt chẽ với công 
tác giáo dục chính trị; huấn 
luyện sát phương án, sát tình 
huống; tăng cường huấn luyện, 
rèn luyện thể lực, sức dẻo dai 
cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ”.     

 HỒNG PHÚC

cấp dưỡng, nuôi quân cũng 
được chị nghiên cứu, khai 
thác, sử dụng, bảo quản có 
hiệu quả, đảm bảo dùng bền, 
an toàn. Bên cạnh đó, chị còn 
cùng đồng đội cải tạo hơn 
100 m2 đất để trồng rau, làm 
giàn mướp, bầu, nuôi gà vịt 
để bổ sung vào bữa ăn cho 
bộ đội.

Rời công việc về với gia 
đình, chị bố trí, sắp xếp công 
việc khoa học để xây dựng 
gia đình đầm ấm, hạnh phúc. 
Chồng chị đang công tác 
trong BĐBP tỉnh; con gái đầu 
đã tốt nghiệp đại học, con gái 
thứ 2 đang học cấp II, là học 
sinh giỏi. Với những nỗ lực vun 
đắp, gia đình chị nhiều năm 
liền đạt danh hiệu gia đình 
văn hóa xuất sắc.

Đại úy Nguyễn Thị Ngọc 
Bích đã được tặng thưởng 
nhiều giấy khen, bằng khen và 
các danh hiệu khác như danh 
hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ 
sở, chiến sĩ tiên tiến và được 
cấp trên tin tưởng, đồng đội 
yêu mến.          THANH BÌNH

Trong 2 ngày đầu tháng 
3 này, Bộ CHQS tỉnh tổ chức 
luyện tập chuyển trạng thái 
sẵn sàng chiến đấu năm 2023, 
với 2 nội dung: Chuyển LLVT 
từ trạng thái sẵn sàng chiến 
đấu từ thường xuyên lên 
trạng thái sẵn sàng chiến đấu 
cao; tham mưu chuyển địa 
phương vào tình trạng khẩn 
cấp về quốc phòng, thực hành 
xử lý các tình huống. 

Quá trình luyện tập, các 
cơ quan, đơn vị đã tiến hành 
chặt chẽ thứ tự các bước trong 
chuyển trạng thái; tổ chức 
quán triệt, triển khai mệnh 
lệnh chuyển trạng thái và di 
chuyển lực lượng ra khu sơ 
tán, trú quân đúng vị trí, thời 
gian; thực hành xử trí các tình 
huống chiến đấu linh hoạt, 
chính xác, kịp thời, không bị 
động, bất ngờ, bảo đảm bí 
mật, an toàn tuyệt đối.                  

T.PHÚC

Bộ CHQS tỉnh 
luyện tập 
chuyển trạng thái 
sẵn sàng chiến đấu

Để đảm bảo 
những bữa 
ăn ngon, đủ 
chất cho bộ 
đội, chị Bích 
cân đối, xây 
dựng thực 
đơn cụ thể, 
phù hợp.   
Ảnh: 
THANH BÌNH
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Bình Định

Hoài Nhơn chú trọng ngăn chặn 
thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lứa tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn 
TX Hoài Nhơn có chiều hướng phức tạp. Cấp ủy đảng, chính quyền và CA thị xã đã và đang chú trọng nhiều giải 
pháp để phòng ngừa, ngăn chặn.

 Thường trực Thị ủy Hoài Nhơn làm việc về tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong TTN, học sinh.       Ảnh: CA TX Hoài Nhơn

Liên quan đến vụ án đánh 
bạc với quy mô lớn có liên quan 
đến thanh thiếu niên (TTN), 
học sinh xảy ra trên địa bàn 
TX Hoài Nhơn vào đầu tháng 
9.2022, ngày 6.3, thượng tá 
Lương Trường Sơn, Phó Thủ 
trưởng cơ quan CSĐT CA TX 
Hoài Nhơn, cho biết: Cơ quan 
điều tra đã khởi tố 10 bị can, 
trong đó có đến 7 đối tượng 
từng là học sinh. CA thị xã đang 
chuẩn bị kết thúc giai đoạn điều 
tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện 
KSND cùng cấp truy tố các đối 
tượng trên.

Trước đó, ngày 8.9.2022, Đội 
Cảnh sát hình sự (CA TX Hoài 
Nhơn) phối hợp với CA phường 
Hoài Hương mật phục, bắt quả 
tang H.H.C. (18 tuổi, khi đó 
là học sinh lớp 12) cùng 3 đối 
tượng khác đánh bạc dưới hình 
thức cá độ bóng đá với số tiền 
cá cược hơn 1 tỷ đồng. Tiếp tục 
đấu tranh mở rộng vụ án, CA thị 
xã làm rõ 21 đối tượng liên quan 
đến việc đánh bạc qua mạng, 
trong đó có 10 học sinh.

Năm 2022, tình hình trật 
tự xã hội trên địa bàn TX Hoài 
Nhơn cơ bản được đảm bảo, 
song lại nổi lên tội phạm trộm 
cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây 
thương tích, lừa đảo chiếm đến 

80,82% (59/76 số vụ) trong cơ 
cấu tội phạm. Đặc biệt, riêng tội 
phạm cố ý gây thương tích và 
đánh bạc, đa phần đối tượng 
là TTN. 

Theo thống kê của CA thị 
xã, tội phạm cố ý gây thương 
tích chủ yếu là mâu thuẫn 
trong quá trình ăn nhậu hoặc 
trong chuyện tình ái, vay 
mượn tiền... Việc đánh nhau 
giữa các băng nhóm TTN kéo 
theo hành vi gây rối trật tự 
công cộng. Các băng nhóm ở 
nhiều xã, phường mang hung 

khí đuổi đánh nhau (có 6/11 
vụ đối tượng sử dụng hung 
khí gây thương tích) làm ảnh 
hưởng đến ANTT địa phương. 

Tội phạm đánh bạc dưới 
nhiều hình thức (bầu cua, lô 
đề, đánh bài, cá độ bóng đá); 
thường lợi dụng quán cà phê 
hoặc nơi vắng vẻ để thực hiện 
hành vi phạm tội. Đặc biệt, xuất 
hiện tội phạm cá độ bóng đá qua 
mạng, đối tượng là TTN, học 
sinh, gây khó khăn trong công 
tác phòng ngừa, đấu tranh. 

Theo thượng tá Lương 

Trường Sơn, trong 124 TTN 
phạm tội năm 2022, có đến 36 
thiếu niên. Đa số đối tượng 
phạm tội là nam, không có nghề 
nghiệp ổn định. Đáng chú ý, có 
13 đối tượng là học sinh.

Trước tình hình trên, ngày 
7.10.2022 (ngay sau khi CA phá 
vụ án đánh bạc với quy mô lớn 
có liên quan đến nhiều TTN 
và học sinh nêu trên), Thường 
trực Thị ủy Hoài Nhơn đã có 
cuộc họp chuyên đề bàn về tình 
hình vi phạm pháp luật, tệ nạn 
xã hội trong TTN. Tại buổi làm 

việc, qua thực tế tình hình do 
CA thị xã báo cáo, Thường trực 
Thị ủy đề ra nhiều giải pháp, 
chỉ đạo các ban, ngành đoàn 
thể phối hợp, hỗ trợ CA tăng 
cường phòng ngừa, ngăn chặn 
tình trạng trên. 

Từ đầu năm 2023 đến nay, 
với sự chỉ đạo sâu sát của 
Thường trực Thị ủy và sự vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống 
chính trị, tình hình vi phạm 
pháp luật và phạm pháp hình 
sự trên địa bàn có chiều hướng 
giảm. Tuy nhiên, đáng tiếc là tội 
phạm trong lứa tuổi TTN vẫn 
còn ở mức cao cả về số vụ và số 
đối tượng. 

Theo thống kê mới nhất 
của CA TX Hoài Nhơn, từ giữa 
tháng 11.2022 đến cuối tháng 
2.2023, trên địa bàn thị xã xảy 
ra 15 vụ phạm pháp hình sự/58 
đối tượng, trong đó liên quan 
đến TTN có 5 vụ/27 đối tượng 
(hiện đã khởi tố 2 vụ); hầu hết 
là thiếu niên, học sinh nghỉ học 
đi làm nghề biển rồi ăn chơi, tụ 
tập băng nhóm đánh nhau trong 
dịp tết Quý Mão. 

Thực tế trên cho thấy, các 
ngành, đoàn thể và người dân 
ở Hoài Nhơn cần phải nỗ lực 
nhiều hơn, quyết liệt hơn nữa 
trong thực hiện các biện pháp 
ngăn ngừa, kéo giảm tội phạm, 
vi phạm pháp luật trong TTN 
và học sinh theo yêu cầu mà 
Thường trực Thị ủy đề ra. 

MINH NGỌC

Bình Định có 2 cá nhân được tuyên dương 
điển hình CAND thực hiện Sáu điều 
Bác Hồ dạy

(BĐ) - Tại Lễ kỷ niệm 75 
năm CAND học tập, thực hiện 
Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm 
Ngày truyền thống Xây dựng 
lực lượng CAND (11.3.1948 - 
11.3.2023) diễn ra sáng 6.3 tại TP 
Hà Nội, Bình Định có 2 cá nhân 
được Bộ CA tuyên dương điển 
hình tiên tiến trong học tập, 
thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. 

Đó là thiếu tá Nguyễn 
Hoàng Thắng, Trưởng CA 
phường Tam Quan Nam (TX 
Hoài Nhơn) và thiếu tá Trần 
Ngọc Vương, Đội trưởng Đội 
CSĐT tội phạm về hình sự, 
kinh tế, ma túy (CA huyện 
Vân Canh). 

Trong đó, thành tích nổi bật 
của thiếu tá Nguyễn Hoàng 
Thắng là luôn chủ động, sáng 
tạo, đề ra nhiều biện pháp, 
cách làm hay, hiệu quả, phục 
vụ thiết thực cho yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Điển hình, trong công tác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, 
thiếu tá Thắng đã phối hợp với 
CA thị xã nhanh chóng điều 
tra, làm rõ đối tượng trộm cắp 
181 lượng vàng tại hiệu vàng 
Anh Trung (phường Tam Quan 

Bắc) vào ngày 12.5.2021. 
Đối với thiếu tá Trần Ngọc 

Vương, trong giai đoạn 2018- 
2022, với nhiệm vụ công tác 
được giao là Trưởng CA thị 
trấn Vân Canh, đồng chí đã 
cùng cán bộ, chiến sĩ CA thị 
trấn làm tốt công tác nắm tình 
hình, công tác dân vận, nắm 
bắt các vấn đề phức tạp nổi 
lên, nhất là tại các làng đồng 
bào dân tộc thiểu số trên  
địa bàn. 

Đến tháng 5.2022, thiếu tá 
Vương được điều động giữ 
chức vụ Đội trưởng Đội CSĐT 
tội phạm về hình sự, kinh tế, 
ma túy; đã trực tiếp chỉ huy, sát 
cánh cùng đồng đội tiến hành 
đồng bộ các biện pháp nghiệp 
vụ, tấn công, trấn áp mạnh mẽ 
các loại tội phạm. Điển hình, 
đồng chí đã trực tiếp điều tra, 
làm rõ vụ ném bom xăng, đe 
dọa giết người xảy ra tại khu 
phố 2 (thị trấn Vân Canh) vào 
đêm 18.6.2022; phá thành công 
5 vụ cướp giật, 6 vụ tàng trữ và 
tổ chức sử dụng trái phép chất 
ma túy, 1 vụ cướp tài sản, 2 vụ 
trộm cắp cồng chiêng.

N.HÂN

Quản lý chặt địa bàn, 
phát hiện đối tượng truy nã

CA huyện Tây Sơn đã gửi 
báo cáo đề nghị Giám đốc 
CA tỉnh khen thưởng trung 
úy Bùi Văn Tư (cán bộ CA 
xã Tây Giang) về thành tích 
phát hiện, bắt đối tượng bị 
CA huyện Di Linh (tỉnh Lâm 
Đồng) truy nã. 

Nhờ thực hiện tốt các biện 
pháp nghiệp vụ, đầu tháng 
2.2023, trung úy Bùi Văn Tư 
phát hiện trên địa bàn xã Tây 
Giang xuất hiện một phụ nữ 
có nhân dạng giống Nguyễn 
Thị Mỹ Linh, đối tượng bị truy 
nã từ tháng 5.2019. Theo hồ 
sơ CA xã Tây Giang quản lý, 
cuối tháng 4.2019, Linh bị CA 
huyện Di Linh bắt giữ về tội 
trộm cắp tài sản. Trong lúc 
CA đang điều tra, Linh bỏ 
trốn, bị truy nã. Trung úy Bùi 
Văn Tư báo cáo tình hình cho 
Trưởng CA xã Tây Giang, đề 
xuất triển khai các biện pháp 
theo dõi, giám sát đối tượng 
nghi vấn và kế hoạch xác minh 
nhân thân người phụ nữ. Qua 
xác minh các mối quan hệ của 
đối tượng, kết hợp tra cứu hồ 
sơ quản lý cư trú, hệ thống dữ 
liệu quốc gia về dân cư… đủ 
căn cứ chứng minh người phụ 

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Mỹ Linh. 
Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

nữ nghi vấn là Nguyễn Thị Mỹ 
Linh (SN 1992, ở thôn Thượng 
Giang 2, xã Tây Giang) đang 
bị cơ quan CSĐT CA huyện Di 
Linh truy nã.

Sau khi có kết quả xác minh, 
CA xã Tây Giang triển khai tổ 
công tác bắt giữ Nguyễn Thị 
Mỹ Linh. Lúc 10 giờ ngày 14.2, 
được sự giúp đỡ của quần 
chúng, trung úy Bùi Văn Tư 
cùng tổ công tác phát hiện và 
kịp thời bắt giữ Linh khi đối 
tượng đang trên đường rời 
khỏi địa phương. 

Tại trụ sở CA xã, Linh 
khai nhận do bị truy nã nên 
gần 4 năm nay không dám về 
nhà ở xã Tây Giang. Sau tết 
Quý Mão 2023, Linh nghĩ CA 
không còn theo dõi truy bắt 
vì thời gian truy nã đã lâu, 
nên lén về quê. CA xã Tây 
Giang đã chuyển đối tượng 
Nguyễn Thị Mỹ Linh về CA 
huyện Tây Sơn để bàn giao 
cho CA huyện Di Linh điều 
tra, xử lý.

Cũng nhờ thường xuyên 
bám sát cơ sở, vận động, 
hướng dẫn nhiều quần chúng 
tham gia giữ gìn ANTT, năm 
2022, trung úy Tư nhận được 
thông tin đối tượng Đỗ Nhật 
Quang (SN 1988, ở thôn Hữu 
Giang, xã Tây Giang; phạm 
tội cố ý gây thương tích, bị 
Cơ quan CSĐT CA huyện 
Tây Sơn truy nã từ năm 2012) 
đang lẩn trốn tại tỉnh Bình 
Dương. Từ nguồn tin ban 
đầu đó, trung úy Tư đã phối 
hợp cùng Cảnh sát hình sự 
CA huyện xác minh, truy tìm 
và bắt giữ Quang, đưa về CA 
huyện Tây Sơn để điều tra, xử 
lý trước pháp luật.

M.L.GIANG
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Bình Định

Sáng 6.3, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng dự và phát biểu chỉ 
đạo tại lễ kỷ niệm 75 năm Công 
an nhân dân (CAND) học tập, 
thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. 
Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước 
Võ Văn Thưởng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn 
mạnh: Sáu điều Bác Hồ dạy 
CAND thật sự là một chỉnh thể 
thống nhất về hình mẫu người 
cán bộ chiến sĩ công an cách 
mạng, là nguyên tắc, phương 
châm hành động, thái độ ứng 
xử, chuẩn mực về nhân cách mà 
mỗi cán bộ chiến sĩ công an, dù ở 
cương vị công tác nào cũng phải 
nỗ lực phấn đấu thực hiện cho 
bằng được.

Tổng Bí thư khẳng định, Sáu 
điều Bác Hồ dạy còn nguyên giá 
trị, là ngọn đuốc soi đường, chỉ 
lối, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến 
sĩ công an phải luôn “dĩ công vi 
thượng” - đặt công việc chung 
lên trên hết, đặt lợi ích của Đảng, 
Nhà nước, của nhân dân lên trên 
hết trong thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ.

Theo Tổng Bí thư, thời gian 
tới, tình hình thế giới, khu vực 
diễn biến phức tạp và khó lường, 
đặt ra những yêu cầu mới nặng 
nề hơn đối với lực lượng CAND 
trong công tác bảo đảm an ninh 
trật tự và xây dựng lực lượng 
cần phải có tầm nhìn mới, tư 
duy mới, quyết tâm chính trị cao, 
hành động quyết liệt, nhất là tâm 

Khắc ghi, thấm nhuần 
và thực hiện bằng được Sáu điều 

Bác Hồ dạy Công an nhân dân 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.                            Ảnh: CAND

thế vững vàng để phát triển.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng yêu cầu lực lượng CAND 
phát huy tốt những kết quả đã 
đạt được, tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập, thực hiện Sáu điều 
Bác Hồ dạy, học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Trong đó cần chú 
trọng quán triệt, tập trung làm 
tốt một số vấn đề cốt yếu. 

Cụ thể, trước hết là học tập 
không ngừng, thực hiện Sáu điều 
Bác Hồ dạy thành việc làm hằng 
ngày, thành lối sống, nếp sống, 
cách làm của từng cán bộ chiến 
sĩ. Cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ 
dạy thành chuẩn mực đạo đức, 
đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ 
đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn 
vị, cá nhân trong CAND.

Cùng với đó, tiếp tục gương 
mẫu, đi đầu trong xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, trước hết cần 
phát huy vai trò của người đứng 
đầu, đây vừa là tấm gương, vừa 
là chỗ dựa về tinh thần cho cán 
bộ chiến sĩ tạo sự lan tỏa mạnh 
mẽ về thực hiện trách nhiệm 
nêu gương trong toàn lực lượng. 
Việc nêu gương của thành viên 
cấp ủy, người đứng đầu phải 
thể hiện toàn diện trên các mặt: 
Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, tác phong; tự phê bình và 
phê bình; quan hệ với nhân dân; 
trách nhiệm trong công tác; cán 
bộ, đảng viên làm gương cho 
quần chúng; chú trọng siết chặt 
kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy 
tắc ứng xử trong CAND... 

(Theo Vietnamnet)

Chiều 6.3, tại trụ sở Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp 
để xem xét về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết 
định đồng ý cho đồng chí Võ 
Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Chủ tịch nước - Thường trực 
Ban Bí thư khóa XIII, thôi giữ 
chức Thường trực Ban Bí thư.

Đồng thời, phân công đồng 
chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng - Trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương, giữ chức Thường 

trực Ban Bí thư khóa XIII - Trưởng 
Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Trương Thị Mai 
hiện là nữ Ủy viên Bộ Chính trị 
duy nhất trong Bộ Chính trị 
khóa XIII và là nữ Thường trực 
Ban Bí thư đầu tiên trong lịch 
sử nước nhà.

Trước đó, ngày 2.3, Quốc hội 
họp bất thường bầu đồng chí Võ 
Văn Thưởng, Thường trực Ban 
Bí thư giữ chức Chủ tịch nước 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(Theo Vietnamnet, Lao Động)

Đồng chí Trương Thị Mai 
giữ chức Thường trực 
Ban Bí thư khóa XIII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thường trực 
Ban Bí thư Trương Thị Mai.                                              Ảnh: TTXVN

Tại dự thảo Luật BHXH 
sửa đổi mới nhất tháng 3.2023, 
Bộ LĐ-TB&XH cho rằng cần 
khuyến khích người lao động 
bảo lưu thời gian đóng BHXH 
để hưởng lương hưu thay vì 
nhận một lần. 

Ban soạn thảo đang lấy 
ý kiến rộng rãi 2 phương án 
hưởng, rút  BHXH một lần. 

Phương án thứ nhất là giữ 
nguyên quy định người lao động 
đóng BHXH dưới 20 năm, sau 12 
tháng không thuộc diện tham gia 
BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện 
thì được rút BHXH một lần. 

Như vậy, những người này sẽ 
mất quyền lợi về lâu dài là lương 
hưu do có thể không tích lũy đủ 
20 năm để hưởng hưu trí.

Phương án hai là điều kiện 
tương tự như phương án một 
nhưng đề xuất bổ sung mức 
nhận tối đa của người lao động 
khi rút BHXH một lần là 50% 
tổng thời gian đã đóng vào quỹ 
hưu trí và tử tuất. 

Thời gian đóng BHXH còn 
lại sẽ được bảo lưu để người lao 
động hưởng khi đủ tuổi nghỉ 
hưu. Việc này giúp người lao 
động có một khoản chi tiêu khi 

hết độ tuổi lao động, tránh tạo 
gánh nặng lên hệ thống an sinh 
xã hội.

Theo BHXH Việt Nam, hết 
năm 2022, số người tham gia 
BHXH đạt 17,5 triệu người (trên 
38% lực lượng lao động trong độ 
tuổi lao động). 

Giai đoạn 2016 - 2021, cả nước 
có hơn 4 triệu người đề nghị và 
hưởng BHXH một lần. Tính ra, 
trung bình 700 nghìn người rút 
bảo hiểm một lần/năm. Số lượng 
năm sau cao hơn năm trước bình 
quân khoảng 11,6%. 

(Theo Tuổi Trẻ)

Ngày 6.3, tại Hà Nội, Ban 
Tuyên giáo Trung ương tổ chức 
Hội nghị tổng kết 15 năm thực 
hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, 
ngày 6.8.2008 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước.

Sau 15 năm thực hiện Nghị 
quyết số 27-NQ/TW, công tác 
xây dựng đội ngũ trí thức Việt 
Nam đạt được nhiều kết quả 
quan trọng: Số lượng trí thức 
đã tăng nhanh, chất lượng từng 
bước nâng cao, có nhiều đóng 
góp đáng ghi nhận trong tất cả 
các ngành, lĩnh vực quan trọng 
của đất nước như y tế, khoa học 
- công nghệ, giáo dục - đào tạo, 
quốc phòng - an ninh, văn hóa 
- văn nghệ. Môi trường và điều 
kiện làm việc của đội ngũ trí thức 
cải thiện đáng kể; chính sách 
trọng dụng, tăng cường đãi ngộ 

đã được thực hiện ở nhiều địa 
phương, đơn vị. Hoạt động tôn 
vinh trí thức được quan tâm tổ 
chức thường xuyên và có nhiều 
đổi mới. Chất lượng công tác 
lãnh đạo của Đảng đối với đội 
ngũ trí thức nâng lên rõ rệt...

Tại hội nghị, các đại biểu tập 
trung làm rõ một số nút thắt, điểm 
nghẽn cơ bản trong công tác xây 
dựng đội ngũ trí thức như: Chưa 
tạo được môi trường tốt, thiếu 
cơ chế, chính sách đặc thù, thiếu 
nguồn lực đãi ngộ, thu hút, trọng 
dụng nhân tài… Đồng thời đề 
xuất những nhiệm vụ, giải pháp 
xây dựng đội ngũ trí thức đáp 
ứng yêu cầu tình hình mới, góp 
phần thực hiện chiến lược đưa đất 
nước ta trở thành nước đang phát 
triển, có công nghiệp hiện đại, thu 
nhập trung bình cao vào năm 2030 
và trở thành nước phát triển, thu 
nhập cao vào năm 2045.

(Theo Nhân Dân)

TIN VẮN

 HĐND TP Hà Nội sẽ bầu 
bổ sung phó chủ tịch UBND 
thành phố tại kỳ họp thứ 11 
ngày 10.3, hơn hai tháng sau 
khi nguyên Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Chử Xuân Dũng bị bắt 
với cáo buộc nhận hối lộ trong 
vụ án “chuyến bay giải cứu”.
 Sân bay Điện Biên sẽ 

đóng cửa trong 6 tháng, bắt 
đầu từ ngày 1.4.2023 để thực 
hiện dự án mở rộng, nâng cấp.
 Khoảng 6 giờ 45 phút 

ngày 6.3, trên tỉnh lộ 542E qua 
địa bàn xã Hưng Trung, huyện 

Hưng Nguyên (Nghệ An) đã xảy 
ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm 
trọng giữa xe máy và xe tải 
làm 3 mẹ con tử vong tại chỗ, 
1 người (đứa con nhỏ nhất - học 
mầm non) nguy kịch được đưa 
đi cấp cứu. 
 Sở Du lịch TP Đà Nẵng 

thông tin, trong 2 tháng đầu 
năm 2023, thành phố đón 
khoảng 742.500 lượt du khách, 
tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 
2022, bằng 90,4% so với cùng kỳ 
năm 2019 (trước dịch Covid-19). 

(Theo VnE, Nhân Dân)

Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững

Đề xuất không cho rút bảo hiểm xã hội một lần quá 50%

Theo thông tin từ Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam (NHNN), 
thời gian qua, NHNN theo dõi 
sát diễn biến tiền tệ trong nước, 
quốc tế, dự báo lạm phát và lãi 
suất thị trường để điều hành 
lãi suất phù hợp với cân đối 
vĩ mô, lạm phát và mục tiêu 
chính sách tiền tệ. Đồng thời, 
chỉ đạo các tổ chức tín dụng 
tích cực tiết giảm chi phí, giảm 
lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ 
DN phục hồi và phát triển sản 
xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo của các ngân 

hàng thương mại, trong tháng 
2.2023, mặt bằng lãi suất đã ổn 
định và thực tế, lãi suất trên thị 
trường đã có xu hướng giảm. Lãi 
suất cho vay bình quân phát sinh 
mới đã giảm khoảng 0,4%/năm 
(so với cuối năm 2022); đã có 22 
ngân hàng thương mại giảm lãi 
suất cho vay bình quân.

Từ ngày 6.3.2023, các ngân 
hàng thương mại đã đồng thuận 
giảm lãi suất tiền gửi. Trong đó, 4 
ngân hàng thương mại nhà nước 
giảm 0,2%/năm so với mức lãi 
suất niêm yết của từng ngân 

hàng tính từ ngày 27.2.2023 đối 
với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 
tháng. Các ngân hàng thương 
mại cổ phần giảm 0,5%/năm so 
với mức lãi suất của từng ngân 
hàng tính từ ngày 27.2.2023 
đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 
12 tháng.

Việc đồng thuận giảm lãi 
suất tiền gửi sẽ giúp các ngân 
hàng thương mại giảm chi phí, 
qua đó có điều kiện để giảm lãi 
suất cho vay, hỗ trợ DN và nền 
kinh tế, nhất là đối với các lĩnh 
vực ưu tiên.                (Theo NLĐ)

Đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi ngân hàng từ ngày 6.3
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Bình Định

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

  
 

  
 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 đấu giá: Vật tư thu hồi gồm: 16 bộ vì kèo dài 7,25 m; 26 bộ bán 

kèo V50 x 50 x 3,8 mm; 460 tấm tôn mái 0,62 x 3 m, dày 8 dzem; 125 tấm 
tôn mái 0,62 x 1,5 m, dày 8 dzem; 68 tấm tôn la phông 1,10 x 5,5 m, dày  
2,5 dzem; 62 cây đà gỗ kích thước 75 x 120 mm, dài 3,8 m; 84 cây xà gồ (đà 
thép) U100 x 45 x 5 x 6 m, dày 6 mm, dài 7,8 m; 7 bộ cửa đi bằng gỗ 0,73 x 2,4 m,  
dày 5 cm; 8 bộ cửa lưới sắt V30 x 30 x 2,8 mm. 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Kho dự trữ Đức Hiệp,  
Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi; Địa chỉ: Xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, 
tỉnh Quảng Ngãi. 

Giá khởi điểm của tài sản: 152.508.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
30.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; Bước giá 
20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình. 
Địa chỉ: Số 459 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, 

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 21.3.2023 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  
8 giờ 30 phút ngày 24.3.2023 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

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 CP XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
l Vị trí 1: Nhân viên Kế toán. 
- Số lượng: 3 người. 
- Điều kiện: Chuyên môn từ Trung cấp Tài chính kế toán hoặc Quản trị kinh 

doanh trở lên, có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm; Ưu tiên người ở địa bàn huyện 
Tuy Phước. 

- Mức lương: Thoả thuận.
l Vị trí 2: Nhân viên Kế hoạch, vật tư.
- Số lượng: 2 người. 
- Điều kiện: Chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh hoặc tương đương; 

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm .
- Mức lương: Thoả thuận.
l Vị trí 3: Nhân viên kỹ thuật.
- Số lượng: 2 người.
- Điều kiện: Chuyên môn Kỹ sư Điện hoặc Kỹ sư Xây dựng; Có kinh nghiệm 

tối thiểu 2 năm .
- Mức lương: Thoả thuận.
Địa chỉ liên hệ: CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

Số 02 Trần Phú, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3834128 - 0985178126

  
 

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

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

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

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

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

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

  
 

NGÀY VÀ ĐÊM 7.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, 
đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, 

đêm có mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Tầm 

nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Sóng cao 2 - 3 m.
       (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

  
 TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THẾ CHẤP
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định tổ chức đấu giá 

tài sản là Tài sản gắn liền trên đất thuê và hệ thống máy móc thiết bị, 
thuộc thửa đất số 489, tờ bản đồ số 49, lô đất A8 thuộc khu A, diện tích 
166.706,5 m2, mục đích sử dụng đất: Đất cụm công nghiệp (xây dựng 
nhà máy chế biến quặng sắt); Thời hạn thuê: 44 năm (kể từ ngày 2.2.2016 
đến ngày 15.4.2060), tọa lạc tại Lô A8 khu A, Cụm Công nghiệp Hoài Đức, 
xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn (nay là phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn), 
tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm: 60.229.980.000 đồng.
- Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo 

đến ngày mở cuộc đấu giá tại Cụm Công nghiệp Hoài Đức, phường 
Hoài Đức, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Người có tài sản đấu giá: Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín 
dụng Việt Nam (VAMC) đã ủy quyền cho Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định và Công ty 
TNHH MTV Quản lý tài sản và Khai thác nợ Agribank.

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu 
giá: Từ ngày niêm yết đến truớc 16 giờ, ngày 21.3.2023 tại Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 9 giờ, ngày 24.3.2024 
tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điều kiện và cách thức đăng ký đấu giá: Các tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp khoản tiền 
đặt trước là 6.022.998.000 đồng vào tài khoản số 4300201003401 tại 
Agribank tỉnh Bình Định của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong 
3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá chậm nhất đến ngày 
21.3.2023 và tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng.

Mọi chi tiết liên hệ tại:
 TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng,  TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3822216 - 3812837

THÔNG BÁO LẦN 2
Bán đấu giá khối lượng gỗ rừng trồng 

đợt I năm 2023 - Gói số 01
Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn thông báo cho các doanh nghiệp,  

đơn vị có đủ điều kiện mua khối lượng gỗ rừng trồng đợt I năm 2023 - Gói 
số 01, đến liên hệ Công ty để đăng ký tham gia đấu giá và nhớ mang theo 
giấy đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan để làm thủ tục đăng ký, 
nộp tiền lệ phí. 

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

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

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

đấu giá cho khách hàng từ ngày 7.3.2023 đến 16 giờ ngày 14.3.2023 theo 
giờ hành chính.

- Thời gian tổ chức mở phiếu đấu giá: Vào lúc 9 giờ ngày 17.3.2023.
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Điện thoại 0256.3886299.  
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Bình Định

  Ngày 5.3, Bộ Y tế Thái Lan cho 
biết nước này đã chi tổng cộng 444 
tỷ baht (12,8 tỷ USD) cho y tế công 
trong 3 năm xảy ra đại dịch Covid-19, 
dành cho các biện pháp nhằm khống 
chế dịch bệnh và tiêm phòng cho 
người dân.
 Rạng sáng 5.3 theo giờ địa 

phương, các lực lượng chức năng thủ 
đô Mexico City (Mexico) đã bắt giữ một 
xe tải chở 123 người nhập cư không có 

giấy tờ tùy thân đang trên đường tới 
biên giới tiếp giáp Mỹ để tìm cách nhập 
cư trái phép.
 Ngày 5.3, tổ chức khủng bố 

Al-Qaeda xác nhận một nhân vật 
cấp cao trong nhánh của tổ chức này 
ở Yemen đã thiệt mạng trong cuộc 
không kích được cho là do Mỹ tiến 
hành hồi tháng trước.
 Ít nhất 10 người đã thiệt mạng 

và 6 người bị thương trong vụ va chạm 

giữa một xe buýt với một xe chở khách 3 
bánh xảy ra ngày 5.3 tại vùng Ancash, 
cách thủ đô Lima của Peru 370 km về 
phía Bắc.
 Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật 

Bản cho biết đang tìm kiếm 7 người 
mất tích, sau khi một tàu đánh cá của 
Đài Loan (Trung Quốc) bị lật ở vùng 
biển ngoài khơi đảo Ishigaki, thuộc 
tỉnh Okinawa phía Tây Nam Nhật Bản, 
ngày 5.3.

 Nhà chức trách Colombia ngày 
5.3 cho biết ít nhất 2 người đã thiệt 
mạng trong vụ chiếc thuyền chở 22 
người bị lật tại Công viên Tự nhiên 
quốc gia Tayrona, gần TP Santa Marta.
 Tối 5.3, một vụ hỏa hoạn đã 

bùng phát tại nhà máy Than cốc và Khí 
đốt Moskva ở thị trấn Vidnoye thuộc 
ngoại ô thủ đô Moskva của Nga. Trước 
đó đã xảy ra một vụ nổ.      

 (Theo TTXVN, VOV.VN)

Bảo vệ cuộc sống và quyền phụ nữ 
    là ưu tiên hàng đầu của LHQ

Ngày 6.3, hãng tin Kyodo dẫn phát 
biểu của Tổng Thư ký LHQ Antonio 
Guterres cho biết theo các dự báo mới 
nhất, sẽ cần thêm 300 năm để đạt được 
bình đẳng giới hoàn toàn khi tiến bộ về 
quyền của phụ nữ trên thế giới đang bị 
thụt lùi. 

Theo Tổng Thư ký Guterres, trong 
các cuộc khủng hoảng như xung đột ở 
Ukraine, tình trạng khẩn cấp về khí hậu, 
phụ nữ và các bé gái là đối tượng chịu 
tác động đầu tiên và nghiêm trọng nhất.

Quyền của phụ nữ đối với thân thể 
và quyền tự chủ đối với cuộc sống của 
họ đang bị phủ nhận.

Điều này càng thể hiện rõ qua các 
thống kê như cứ 10 phút lại có 1 phụ nữ 
hoặc 1 bé gái bị thành viên trong gia đình 
hoặc bạn tình sát hại và cứ 2 phút lại có 1 
phụ nữ tử vong khi đang mang thai hoặc 
sinh nở. Đa số những trường hợp tử vong 
này hoàn toàn có thể ngăn ngừa được.      

Chính vì vậy, Tổng Thư ký Guterres 
cho rằng vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 
thế giới phải cam kết làm tốt hơn, phải 
đảo ngược những xu hướng tồi tệ này, 
đấu tranh vì cuộc sống và quyền của phụ 
nữ và các bé gái ở khắp mọi nơi.

Ông khẳng định đây là một trong 

những ưu tiên cốt lõi của ông và là nhiệm 
vụ trọng tâm của LHQ.

Nhà lãnh đạo LHQ cho biết năm nay, 
Ngày Quốc tế Phụ nữ tập trung vào mục 
tiêu thu hẹp khoảng cách giới trong các 
lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới.

Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em gái là 
cách đảm bảo nhất để nâng cao tinh thần 
cho tất cả mọi người, các cộng đồng và 
các nước cũng như để đạt được mục tiêu 
của Chương trình Nghị sự 2030 về Phát 
triển bền vững.                     (Theo TTXVN))

Phụ nữ tại khu lều tạm ở Managil, bang al-Gezira, Sudan.                                     Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Azerbaijan và Armenia lại đụng độ ở Karabakh
Ít nhất 9 cảnh sát thiệt mạng và 7 

cảnh sát bị thương trong vụ một đánh 
bom liều chết xảy ra đầu giờ chiều 
6.3 (giờ Việt Nam) tại TP Sibbi, cách 
Quetta - thủ phủ tỉnh Balochistan, 
Pakistan - 160 km về phía Đông.

Cảnh sát sở tại cho biết kẻ đánh 
bom liều chết đi trên xe máy đã đâm 
thẳng vào một xe chở cảnh sát và gây 
ra thương vong lớn.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong 
một loạt các vụ tấn công gần đây nhằm 
vào cảnh sát tại Pakistan.

Hiện chưa có nhóm này thừa nhận 
chủ mưu vụ đánh bom.    

(Theo Vietnam+)

Đánh bom liều chết 
tại Pakistan, ít nhất 
9 cảnh sát thiệt mạng

Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh 
bom ở Dhadar, Pakistan, ngày 6.3.2023. 

Ảnh: AFP/TTXVN

5 quốc gia Địa Trung Hải kêu gọi EU đoàn kết hơn 
về vấn đề di cư

Hãng thông tấn TASS ngày 5.3 dẫn 
lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Evgeny 
Ivanov tuyên bố nước này đang nỗ lực 
nới lỏng thủ tục cấp thị thực nhập cảnh 
cho 6 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Việt 
Nam và Indonesia.

Ông Ivanov nêu rõ: “Ngoài Ấn 
Độ, (việc đơn giản hóa thủ tục) đang 
được thực hiện với Angola, Việt Nam, 
Indonesia, Syria và Philippines”.

Trước đó, ông Ivanov cho biết Nga 
cũng đang chuẩn bị thỏa thuận liên chính 
phủ về việc miễn thị thực với 11 quốc 
gia, bao gồm Saudi Arabia, Barbados, 
Haiti, Zambia, Kuwait, Malaysia, 
Mexico và Trinidad.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân 
sự ở Ukraine một năm trước, Moskva đã 
chuyển sang tìm kiếm các mối quan hệ 
gần gũi hơn với Trung Quốc, Ấn Độ và 
các quốc gia châu Phi.  

(Theo Báo Tin Tức)

Nga thúc đẩy 
đơn giản hóa thủ tục
thị thực cho Việt Nam 
và 5 nước khác

Bộ trưởng Nội vụ của 5 quốc gia 
thuộc Liên minh châu Âu (EU) Địa Trung 
Hải vừa kêu gọi EU đoàn kết hơn nữa về 
vấn đề di cư và có những nỗ lực hơn nữa 
để ngăn chặn tình trạng di cư trái phép.

Tại cuộc họp cấp bộ trưởng được tổ 
chức tại thủ đô của Malta vào cuối tuần 
này, các bộ trưởng của Malta, Hy Lạp, 
Italia, Tây Ban Nha và Cộng hòa Síp đã 
ký một tuyên bố chung.

Cuộc họp được tổ chức chỉ vài ngày 

sau vụ đắm tàu   ngoài khơi Italia khiến 
ít nhất 64 người di cư thiệt mạng. Bộ 
trưởng 5 quốc gia đã thống nhất cần phải 
triển khai các hoạt động chung ở cấp độ 
châu Âu để giải quyết các nguyên nhân 
gốc rễ của việc di cư và ngăn chặn tình 
trạng di cư bất thường.        (Theo VOV.VN)

Lực lượng cứu hộ tìm thấy một thi thể sau khi thuyền 
của người di cư bị đắm ở vùng Calabria của Italia 
ngày 26.2.2023.                Ảnh: REUTERS

Ngày 5.3, ít nhất 5 người thiệt mạng 
khi quân đội Azerbaijan đấu súng với 
các LLVT người Armenia tại khu vực 
Nagorno - Karabakh.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho 
biết 2 quân nhân đã thiệt mạng trong 
một cuộc đọ súng, sau khi quân đội 
Azerbaijan chặn một đoàn xe mà họ 
nghi ngờ chở vũ khí.

Bộ Ngoại giao Armenia cho biết 3 
quan chức của chính quyền Karabakh 
đã thiệt mạng. Bộ này cũng cho biết 

đoàn xe đã mang theo tài  l iệu và 
chỉ  có một  khẩu súng lục,  đồng 
thời  bác bỏ những cáo buộc “vô 
lý” của Azerbaijan rằng có nhiều vũ 
khí trên xe.

Nagorno - Karabakh từ lâu đã 
được quốc tế công nhận là một phần 
của Azerbaijan, mặc dù dân số của nó 
chủ yếu là người Armenia. Trong đó, 
Karabakh bị Armenia kiểm soát khi 
Liên Xô (cũ) chuẩn bị tan rã.

(Theo TTO)

Binh sĩ Azerbaijan khai hỏa một khẩu pháo nhằm 
vào các lực lượng Armenia trong cuộc giao tranh 
Nagorny - Karabakh năm 2022.          Ảnh: Azeri MoD


