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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN

Đảm bảo an ninh năng lượng 
phục vụ phát triển KT-XH
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Đề cương mở đường cho 
văn hóa phát triển
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l Tăng gắn kết, đảm bảo 
hài hòa lợi ích

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI NGÂN HÀNG - DOANH NGHIỆP:Tín hiệu vui  
từ nhiều tác giả trẻ 
UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả xét 
tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, 
nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ VI (2016 - 2020). Điểm 
nổi trội của lần này so với những lần trước là có khá nhiều 
tác giả trẻ, đang ở độ tuổi 8X, 9X đạt giải. 
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Tây Sơn: Khu chăn nuôi heo 
tập trung ảnh hưởng 
cuộc sống người dân

BẢO VỆ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG:

Chuẩn bị chu đáo, 
chủ động ứng phó

GIẢI THƯỞNG ĐÀO TẤN - XUÂN DIỆU DÀNH CHO 
VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT LẦN THỨ VI: 
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Vệ sinh tấm pin điện năng lượng mặt trời tại một 
nhà máy điện mặt trời trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Cần tập trung đưa huyện miền núi 
An Lão thoát nghèo vào năm 2025

Triển khai Chương trình hành động của 
Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023
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Cần tập trung đưa huyện miền núi An Lão 
thoát nghèo vào năm 2025

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về 
ngoại giao kinh tế năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ hai từ phải sang) kiểm tra dự án đường 
kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi xã Ân Hảo Tây (huyện Hoài Ân).         Ảnh: C.H

(BĐ) - Đó là chỉ đạo của đồng 
chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng 
chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại 
buổi làm việc với Ban Thường vụ 
Huyện ủy An Lão về tình hình 
thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, 
diễn ra sáng 9.3.

Dự buổi làm việc còn có các 
đồng chí trong Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy: Đoàn Văn Phi - Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh; 
Trần Văn Thọ - Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn 
Giờ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy; Nguyễn Thị Phong Vũ - 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và 
huyện An Lão.

Theo báo cáo của Huyện ủy 
An Lão, kết quả thực hiện nhiệm 
vụ năm 2022, An Lão có 21/25 chỉ 
tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. 
Huyện đã chỉ đạo, triển khai và 
đạt được một số kết quả nổi bật 
trên các lĩnh vực. Về kinh tế, tổng 
giá trị sản xuất đạt trên 1.642 tỷ 
đồng, đạt 104,1% kế hoạch, tăng 
16,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Về chương trình xây dựng 
nông thôn mới, đến nay, xã An 
Tân đã đạt 19/19 tiêu chí và hoàn 
thành hồ sơ trình UBND tỉnh 
thẩm định; các xã còn lại đạt từ 
6 - 12 tiêu chí.

Tình hình an ninh, chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
huyện được đảm bảo, ổn định. 
Công tác kết nạp, phát triển đảng 
viên mới luôn được quan tâm; 
công tác kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật trong Đảng và cải 
cách hành chính tiếp tục được 
đẩy mạnh; công tác dân vận, Mặt 
trận, các đoàn thể có nhiều đổi 

mới, chú trọng hướng mạnh về 
cơ sở…

Tại buổi làm việc, các sở, 
ngành đã trao đổi, làm rõ thêm 
một số đề xuất, kiến nghị của 
huyện An Lão. Trong đó, tập 
trung vào những khó khăn, 
vướng mắc về nâng cấp lưới 
điện 3 pha tại các xã vùng cao; 
giải phóng mặt bằng cho dự án 
đường kết nối thị trấn An Lão 
với đường An Hòa đi xã Ân 
Hảo Tây (huyện Hoài Ân); đầu 
tư nâng cấp, mở rộng tuyến  
ĐT 629, đoạn qua thôn Trà Cong 
(xã An Hòa); một số vấn đề về 
bảo vệ môi trường, đất đai, nông 
nghiệp, trồng cây dược liệu dưới 
tán rừng…

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 

Tuấn đề nghị thời gian tới, huyện 
An Lão cần thực hiện việc chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, từ trồng keo 
sang trồng cây gỗ lớn, nhất là cây 
ăn quả để có hiệu quả kinh tế cao 
hơn; ngoài ra, cũng cần có những 
chính sách hỗ trợ phù hợp cho 
người dân. Trong thực hiện 3 
chương trình mục tiêu quốc gia, 
huyện cần tập trung vào đầu tư 
các hạ tầng giao thông thiết yếu. 
Nâng cao đạo đức công vụ của 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức; thực hiện tốt cải cách hành 
chính; thực hiện tốt chính sách an 
sinh xã hội; quan tâm hơn việc 
bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan 
xanh, sạch, đẹp…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đánh giá 
cao sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực 

của Ban Thường vụ, Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện An Lão 
trong lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện tốt các nhiệm vụ chính trị 
của huyện năm 2022.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần 
tập trung xây dựng Đề án phát 
triển huyện, nhằm đưa An Lão 
thoát nghèo vào năm 2025; đồng 
thời, huyện cũng cần định hướng cụ 
thể về phát triển nông nghiệp, công 
nghiệp, dịch vụ, du lịch và có 
hướng giải quyết căn cơ về sinh 
kế, nhân rộng các mô hình kinh 
tế cho người dân thực hiện để 
thoát nghèo. Trong chương trình 
mục tiêu quốc gia, huyện phải cụ 
thể và xác định rõ thứ tự ưu tiên 
thực hiện từng dự án, công trình, 
không làm dàn trải. 

Trong công tác xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị, đồng 
chí Hồ Quốc Dũng yêu cầu An 
Lão rà soát, triển khai thực hiện 
hiệu quả các nghị quyết của tỉnh 
và Trung ương đề ra. Kiện toàn 
các tổ chức cơ sở Đảng và nâng 
cao chất lượng hoạt động của 
các chi bộ đảng. Cần đào tạo, bồi 
dưỡng và nâng cao trình độ chính 
trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
Quan tâm công tác cải cách hành 
chính; chương trình, hoạt động của 
các hội, đoàn thể và tổ chức chính 
trị - xã hội trên địa bàn huyện.

Về kiến nghị đầu tư nâng cấp, 
mở rộng tuyến ĐT 629 (đoạn qua 
thôn Trà Cong, xã An Hòa), Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho 
biết sẽ chỉ đạo bổ sung vào Đề án 
Phát triển mạng lưới giao thông 
đường bộ trên địa bàn tỉnh để 
trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp 
tới xem xét, xin ý kiến. Đối với 
việc xây dựng nhà máy chế biến 
dược liệu (Công ty CP Dược - 
Trang thiết bị Y tế Bình Định) 
tại địa phương, Bí thư Tỉnh ủy 
yêu cầu huyện An Lão cần làm 
việc với Công ty và các sở, ngành 
tổng kết lại mô hình; nếu mô hình 
đạt hiệu quả cao, cần phải nhân 
rộng thì huyện ban hành các 
chính sách hỗ trợ cây giống, kỹ 
thuật cho người dân phát triển 
kinh tế…

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ 
Quốc Dũng và Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn 
công tác đã đi khảo sát tuyến  
ĐT 629 (đoạn qua địa bàn thôn 
Trà Cong, xã An Hòa); kiểm tra 
dự án đường kết nối thị trấn An 
Lão với đường An Hòa đi xã Ân 
Hảo Tây (huyện Hoài Ân); kiểm 
tra tình hình phát triển sản xuất 
và đời sống của bà con nhân dân 
xã An Dũng tại vùng tái định cư 
hồ Đồng Mít.  CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Chiều tối 9.3, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đã chủ trì Hội nghị trực 
tuyến triển khai Chương trình 
hành động của Chính phủ về 
ngoại giao kinh tế năm 2023 
thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW 
ngày 10.8.2022 của Ban Bí thư 
về công tác ngoại giao kinh tế 
phục vụ phát triển đất nước đến 
năm 2030. Dự Hội nghị tại điểm 
cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng 
Chính phủ Trần Lưu Quang, các 
bộ, ban, ngành Trung ương; 94 
đại sứ, trưởng cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài và lãnh 
đạo các hiệp hội, DN chủ chốt.

Tại điểm cầu Bình Định, các 
đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh và đại diện các 
sở, ngành dự Hội nghị. 

Chỉ thị số 15-CT/TW của 
Ban Bí thư là văn bản quan 
trọng của Đảng nhằm nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác 
ngoại giao kinh tế toàn diện, 
thực chất trong giai đoạn phát 
triển mới của đất nước, trong 
đó xác định ngoại giao kinh 
tế là một nhiệm vụ cơ bản, 
trung tâm của nền ngoại giao 
Việt Nam, một động lực quan 
trọng để phát triển đất nước 
nhanh, bền vững… và đề ra các 
định hướng, nhiệm vụ ngoại 
giao kinh tế trọng tâm trong 
giai đoạn phát triển mới, hết 
sức quan trọng của đất nước. 
Triển khai Chỉ thị số 15 của 
Ban Bí thư, trên cơ sở bám 
sát chủ trương, đường lối và 
quan điểm, tư tưởng chỉ đạo 
của Đảng về đối ngoại, Chương 
trình hành động của Chính phủ 
về ngoại giao kinh tế năm 2023 
xác định và triển khai 7 nhóm 
nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm về công 
tác ngoại giao kinh tế; mở rộng, 
làm sâu sắc và tạo thế đan xen 

lợi ích trong quan hệ kinh tế 
với các đối tác; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hội nhập kinh 
tế quốc tế; vận động, thu hút 
nguồn lực bên ngoài phục vụ 
các động lực tăng trưởng; xây 
dựng nền ngoại giao kinh tế 
phục vụ phát triển, lấy người 
dân, địa phương và DN làm 
trung tâm; đẩy mạnh nghiên 
cứu, tham mưu, nâng cao năng 
lực phân tích, dự báo phục vụ 
điều hành KT-XH; nâng cao 
hiệu quả phối hợp liên ngành 
và bố trí nguồn lực triển khai 
ngoại giao kinh tế.

Các tham luận của đại diện 
các bộ, ngành, các đại sứ, trưởng 
cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài, lãnh đạo các địa 
phương tại Hội nghị cho thấy, 
nhiều giải pháp ngoại giao kinh 
tế đã và đang được các đơn vị 
triển khai. Các đại biểu cũng 
kiến nghị, đề xuất nhiều giải 
pháp nhằm thúc đẩy kinh tế 

ngoại giao đạt hiệu quả.
Quán triệt Chỉ thị số 15 của 

Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Bình Định đã ban hành Chỉ 
thị số 24-CT/TU ngày 10.11.2022 
về đẩy mạnh công tác ngoại 
giao kinh tế phục vụ phát triển  
KT-XH trên địa bàn tỉnh 
đến năm 2030 theo tinh thần  
Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư. 
UBND tỉnh cũng đã ban hành 
kế hoạch triển khai thực hiện 
Chỉ thị của Ban Bí thư và Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo các 
ngành, các cấp, các địa phương 
triển khai thực hiện các nội 
dung, kế hoạch theo lộ trình. 

Phát biểu kết luận tại Hội 
nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính chỉ đạo các 
bộ, ban, ngành, đại sứ, trưởng 
cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài, các địa phương chủ 
động, linh hoạt trong ngoại giao 
kinh tế, phù hợp thực tiễn đáp 
ứng yêu cầu phát triển của đất 

nước. Thủ tướng lưu ý cách 
thức, nội dung, mục tiêu khi tiếp 
cận ngoại giao kinh tế phải gắn 
kết chặt chẽ với các chiến lược, 
nhiệm vụ phát triển KT-XH của 
đất nước; phải biết kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại, phát huy thế mạnh, tiềm 
năng, cơ hội phát triển của đất 
nước, của địa phương, đơn vị. 

Quán triệt các nhiệm vụ, mục 
tiêu Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban 
Bí thư, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính yêu cầu phải 
luôn đổi mới, nhạy bén ngoại 
giao kinh tế, đồng thời kiên định 
mục tiêu, linh hoạt thích ứng tốt 
với các điều kiện, tình hình mới. 
Bên cạnh đó, chú trọng thúc đẩy 
phát triển các ngành, lĩnh vực 
cần đối ngoại; tận dụng Hiệp 
định thương mại tự do để mở 
rộng, khai thác thị trường mới, 
phân tích tình hình, chủ động 
biến nguy thành cơ, thoát hiểm, 
vươn lên ngoạn mục...   TIẾN SỸ
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Đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển KT-XH
Các chính sách, pháp luật phát triển năng lượng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả đã góp phần đáp ứng yêu cầu 

an ninh năng lượng, phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Đây là đánh giá qua cuộc giám 
sát chuyên đề do Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện từ ngày 6 - 9.3 tại một số cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh.

Đầu tư đồng bộ, hiệu quả
Theo báo cáo của UBND tỉnh, 

thực hiện quy hoạch phát triển 
điện lực giai đoạn 2016 - 2021, 
đến nay, việc đầu tư phát triển 
nguồn và lưới điện trên địa bàn 
tỉnh cơ bản tuân thủ đúng quy 
hoạch, đảm bảo an ninh năng 
lượng; đáp ứng yêu cầu phát 
triển KT-XH, phục vụ sản xuất, 
kinh doanh và sinh hoạt.

Đến cuối năm 2021, trên địa 
bàn tỉnh có 9 nhà máy thủy điện 
đang vận hành phát điện, công 
suất lắp máy gần 159 MW; 3 dự 
án điện gió, công suất 77,4 MW; 
5 dự án điện mặt trời, công suất 
415,5 MWp; hệ thống điện mặt trời 
mái nhà có công suất 228 MWp. 
Lượng điện sản xuất ra từ các nhà 
máy thủy điện, điện gió, điện mặt 
trời trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng 
được 68,4% sản lượng điện tiêu 
thụ toàn tỉnh. 

Theo Giám đốc Công ty Điện 
lực Bình Định Thái Minh Châu, 
Công ty đang quản lý 15 trạm 
biến áp 110 kV, với tổng dung 
lượng 849 MVA; 505,16 km 
đường dây 110 kV,  2.616 km 
đường dây trung thế, 2.631 trạm 
biến áp với dung lượng 715.162 
kVA; 4.324 km đường dây hạ thế. 
Năm 2022, sản lượng điện tiêu thụ 
trên địa bàn toàn tỉnh đạt 2,335 tỷ 
kWh. Giai đoạn 2016 - 2021, sản 
lượng điện tiêu thụ trên địa bàn 
tỉnh tăng bình quân 7 - 11%/năm.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng cho biết: Tỉnh đã chấp 

hành nghiêm túc các chủ trương, 
chính sách pháp luật về phát 
triển năng lượng giai đoạn 2016- 
2021. Nhờ vậy, hệ thống nguồn, 
lưới điện trên địa bàn tỉnh được 
đầu tư kịp thời, đáp ứng nhu 
cầu phát triển KT-XH và phụ tải 
ngày càng tăng, nhất là hệ thống 
lưới điện 110 kV và hệ thống lưới 
điện trung, hạ áp. 

Theo Phó Giám đốc Sở Công 
Thương Trần Thúc Kham, trong 
giai đoạn 2016 - 2021, công tác 
quản lý nhà nước về quy hoạch 
phát triển điện lực và thẩm định 
chủ trương đầu tư các dự án phát 
triển nguồn điện trên địa bàn tỉnh 
đảm bảo chặt chẽ, đúng theo các 
trình tự, thủ tục quy định. Đặc 
biệt, trong giai đoạn này các dự 
án năng lượng tái tạo được đầu tư 
mạnh mẽ đã khai thác được tiềm 
năng, thế mạnh về gió, mặt trời 
phục vụ cho sự phát triển KT-XH 

của tỉnh, bổ sung công suất cho 
hệ thống điện quốc gia, góp phần 
đảm bảo an ninh năng lượng.

Đáng chú ý, các dự án cung 
cấp điện lưới quốc gia cho người 
dân vùng sâu, vùng xa được 
ngành Điện và UBND tỉnh đặc 
biệt quan tâm. Trong đó, Dự án 
cấp điện bằng cáp ngầm xuyên 
biển cho xã đảo Nhơn Châu 
(TP Quy Nhơn) được đầu tư từ 
nguồn vốn vay ODA với số tiền 
hơn 351 tỷ đồng, đảm bảo cấp 
điện cho hơn 532 hộ dân được 
đưa vào sử dụng trong năm 2021. 
Cũng trong năm này, tỉnh cũng 
đã ưu tiên bố trí kinh phí để đưa 
điện lưới quốc gia về 3 làng: Kà 
Bông, Cát, Chồm của xã Canh 
Liên (huyện Vân Canh). Các dự 
án cấp điện này có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng, giúp người dân 
vùng sâu, vùng xa phát triển kinh 
tế, vươn lên thoát nghèo.

Tháo gỡ vướng mắc, 
bất cập 

Qua kết quả giám sát, việc 
phát triển năng lượng thời 
gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn 
còn tồn tại những hạn chế, bất 
cập. Đáng chú ý là tốc độ tăng 
trưởng phụ tải điện không đồng 
đều giữa các khu vực. Một số 
địa phương đang trong quá 
trình đô thị hóa nhanh chóng 
với nhu cầu sử dụng điện tăng 
nhanh, cục bộ gây ra khó khăn 
nhất định cho ngành Điện khi 
triển khai đầu tư xây dựng hệ 
thống lưới điện phân phối phục 
vụ cấp điện.

Bên cạnh đó là vướng mắc 
từ việc quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia giai đoạn  
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 (Quy hoạch điện VIII) chưa 
được Chính phủ ban hành. Tại 
buổi làm việc với Đoàn giám sát 

ĐBQH tỉnh vào ngày 9.3, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng đã đề xuất, 
kiến nghị Chính phủ sớm phê 
duyệt Quy hoạch điện VIII để 
làm cơ sở cho tỉnh triển khai 
thu hút các dự án đầu tư mới; 
sớm ban hành cơ chế khuyến 
khích phát triển nguồn năng 
lượng tái tạo, năng lượng mới 
trong giai đoạn đến. 

Tỉnh cũng đề nghị Bộ Công 
Thương sớm trình Chính phủ 
ban hành cơ chế chính sách để 
thu hút, huy động nguồn lực 
xã hội tham gia đầu tư vào các 
dự án hạ tầng năng lượng. Đề 
nghị Trung ương sớm bố trí 
nguồn vốn để thực hiện dự án 
cấp điện nông thôn, miền núi từ 
lưới điện quốc gia, nhằm sớm 
cấp điện lưới quốc gia cho các 
làng đồng bào dân tộc thiểu số 
(trên địa bàn tỉnh hiện còn 3 
làng chưa có điện lưới quốc gia: 
Làng Cam của xã Canh Hiệp, 
làng Canh Tiến của xã Canh 
Liên (huyện Vân Canh) và làng 
O2 của xã Vĩnh Kim (huyện 
Vĩnh Thạnh)). Bộ Công Thương 
ban hành các cơ chế chính sách 
hỗ trợ vốn cho các DN trong 
việc đổi mới công nghệ, cải tạo 
trang thiết bị, nhằm giảm suất 
tiêu hao năng lượng.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lý Tiết Hạnh - Trưởng 
Đoàn giám sát, đã ghi nhận 
tất cả ý kiến, kiến nghị của 
UBND tỉnh để hoàn chỉnh 
báo cáo kết quả giám sát gửi 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ và các bộ, ngành 
chức năng xem xét, giải quyết 
thời gian đến. 

NGUYỄN HÂN

Đoàn giám sát ĐBQH tỉnh làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng. 
Ảnh: N.HÂN

Phối hợp quản lý tàu cá Bình Định có nguy cơ cao vi phạm IUU
(BĐ) - UBND tỉnh Bình Định 

vừa có văn bản gửi 12 tỉnh ven 
biển từ Quảng Nam đến Kiên 
Giang để phối hợp quản lý tàu 
cá tỉnh Bình Định có nguy cơ cao 
vi phạm khai thác thủy sản bất 
hợp pháp, không báo cáo và không 
theo quy định (IUU).

Theo đó, để giải quyết dứt 
điểm tình trạng khai thác thủy 
sản bất hợp pháp, không báo cáo 
và không theo quy định (IUU), 
góp phần gỡ cảnh báo thẻ vàng 
của Ủy ban Châu Âu, UBND tỉnh 
Bình Định rà soát danh sách tàu cá 
của tỉnh có nguy cơ cao vi phạm 
khai thác IUU, bao gồm các tàu cá 

đã bán ra ngoài tỉnh nhưng chưa 
sang tên, chủ tàu cá đã chuyển nơi 
cư trú ra ngoài tỉnh nhưng chưa 
chuyển đăng ký tàu cá về nơi cư 
trú, tàu cá thường xuyên hoạt động 
đánh bắt thủy sản, neo đậu, xuất 
và nhập bến ở ngoài tỉnh.

UBND tỉnh Bình Định đề nghị 
UBND các tỉnh phối hợp, chỉ đạo 
các cơ quan chức năng liên quan 
(Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh, CA tỉnh, Ban Quản lý các Cảng 
cá) phối hợp trong công tác quản 
lý tàu cá tỉnh Bình Định có nguy 
cơ cao vi phạm khai thác thủy sản 
IUU, với một số nội dung như sau:

Đối với nhóm tàu cá Bình Định 

đã bán cho chủ tàu mới ở các tỉnh 
nhưng chưa sang tên (đã thu hồi 
giấy phép khai thác thủy sản): Đề 
nghị chỉ đạo các cơ quan chức 
năng (Chi cục Thủy sản, Cảng cá, 
lực lượng Biên phòng) không cấp 
thủ tục xuất bến đi khai thác thủy 
sản. Đồng thời thông báo cho chủ 
tàu mới thực hiện việc chuyển 
nhượng, sang tên và đăng ký tàu 
cá tại tỉnh để quản lý.

Đối với nhóm tàu cá Bình Định 
thường xuyên hoạt động đánh bắt 
thủy sản, neo đậu, xuất và nhập 
bến tại các tỉnh: Đề nghị chỉ đạo 
các cơ quan chức năng (Chi cục 
Thủy sản, Cảng cá, lực lượng Biên 

phòng) phối hợp, hỗ trợ Đoàn công 
tác của tỉnh Bình Định trong công 
tác kiểm tra điều kiện tàu cá hoạt 
động đánh bắt thủy sản. Kiểm tra 
chặt chẽ không cho tàu cá không 
đủ điều kiện ra khơi hoạt động 
đánh bắt thủy sản (không có giấy 
chứng nhận an toàn kỹ thuật, giấy 
phép khai thác thủy sản) xuất bến 
đi đánh bắt thủy sản.

Qua thống kê có 455 tàu cá 
của ngư dân tỉnh Bình Định đã 
bán cho ngư dân các tỉnh nhưng 
chưa sang tên hoặc thường xuyên 
hoạt động neo đậu tại các tỉnh có 
nguy cơ cao vi phạm IUU.

PHẠM PHƯƠNG

Bình Định có 1 HLV và 3 VĐV tham gia Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á
l 5 võ sĩ Bình Định vào chung kết Giải vô địch kickboxing quốc gia

(BĐ) - Ngày 9.3, HLV đội 
tuyển taekwondo Bình Định 
Trương Sanh Tình cùng các học 
trò Lưu Quyền Phước, Nguyễn 
Hoàng Hiệp và Bạch Nguyễn 
Minh Hoàng đã lên đường sang 
Philippines để tham dự Giải 
vô địch taekwondo Đông Nam 
Á năm 2023. Tại giải này, Lưu 
Quyền Phước thi đấu nội dung 
quyền sáng tạo cá nhân và quyền 
sáng tạo đồng đội; Nguyễn Hoàng 
Hiệp thi đấu nội dung quyền sáng 

tạo đồng đội; Bạch Nguyễn Minh 
Hoàng thi đấu đối kháng hạng 
cân 68 kg nam.

Giải vô địch taekwondo Đông 
Nam Á năm 2023 diễn ra từ ngày 
10 - 12.3 tại thủ đô Manila của 
Philippines, giải quy tụ đông đảo 
VĐV đến từ Brunei, Campuchia, 
Lào, Malaysia, Singapore, Việt 
Nam và Philippines. 

Ở Giải vô địch taekwondo 
Đông Nam Á năm 2022, VĐV Lê 
Như Hoa Cẩm Tuyên của Bình 

Định đã giành được HCV nội 
dung đối kháng hạng cân 52 kg nữ.
l Chiều 9.3, tại Nhà thi đấu 

thể thao tỉnh Gia Lai đã diễn 
ra các trận bán kết Giải vô địch 
kickboxing quốc gia năm 2023. 
Các võ sĩ Bình Định gồm: Trần 
Minh Hậu (hạng cân 63,5 kg 
nam), Nguyễn Trung Kiên 
(hạng cân 71 kg nam) và Trần 
Võ Song Thương (hạng 60 kg nữ) 
đã vượt qua các đối thủ để giành 
quyền vào chung kết. Trước đó, 

Tạ Thanh Hoàng và Đoàn Đăng 
Nguyên cũng đã đoạt 2 tấm vé 
vào chung kết. Như vậy, trong 
chiều 10.3, sẽ có 5 võ sĩ Bình 
Định thi đấu tranh chức vô địch 
tại các hạng cân. 

Giải vô địch kickboxing quốc 
gia năm 2023 khởi tranh từ ngày 
3.3, với sự tham gia của gần 350 
VĐV đến từ 39 tỉnh, thành, ngành 
trong cả nước. Tại giải này, đoàn 
Bình Định có 19 VĐV tranh tài.

HOÀNG QUÂN

l Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện 
huyện Vân Canh tổ chức 
triển khai công tác hiến máu 
tình nguyện và tôn vinh các 
cá nhân, tập thể có thành 
tích xuất sắc trong phong 
trào hiến máu tình nguyện 
cứu người năm 2022, sáng 
9.3. Trong năm 2022, huyện 
đã tiếp nhận được 305 đơn vị 
máu hiến tình nguyện; năm 
2023 tỉnh giao chỉ tiêu tiếp 
nhận 400 đơn vị máu. Dịp 
này, có 4 gia đình và 52 cá 
nhân có thành tích hiến máu 
tình nguyện được tôn vinh, 
khen thưởng.  ĐÌNH DẶM 

l Ban tổ chức đã tiếp 
nhận được 198 đơn vị máu 
hiến tình nguyện, trong đó 
70 đơn vị 350 ml, do Ban Chỉ 
đạo hiến máu tình nguyện 
huyện An Lão phối hợp với 
Trung tâm Huyết học - Truyền 
máu (BVĐK tỉnh) tổ chức 
ngày 9.3. Ngày hội hiến máu 
tình nguyện đợt 1 năm 2023 
đã thu hút gần 300 cán bộ, 
công chức, viên chức, lao 
động, ĐVTN thuộc các cơ 
quan, trường học, LLVT và 
người dân trong huyện đăng 
ký tham gia. 

ĐĂNG KHẢNH

TIN VẮN
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BẠN CẦN BIẾT

Xử lý vi phạm theo 
chuyên đề chở hàng 
quá tải trọng, tự ý cải tạo, 
hoán cải phương tiện

Phòng CSGT (CA tỉnh) đã thông báo 
công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, 
xử lý vi phạm theo chuyên đề “Chở hàng 
quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước 
an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, 
hoán cải phương tiện”.

Theo đó, đơn vị làm nhiệm vụ tuần 
tra, kiểm soát, xử lý vi phạm là Đội 
CSGT đường bộ, Trạm CSGT Tuy Phước 
và Đội Cảnh sát đường thủy (CA tỉnh).

Tuyến đường, địa bàn tuần tra, kiểm 
soát, xử lý vi phạm là các tuyến quốc lộ 1, 
19, 19B, 19C; tuyến đường thủy nội địa; các 
địa bàn có nhiều mỏ khoáng sản, khu công 
nghiệp, cảng; các tuyến vận tải hàng hóa 
từ các cảng biển, bến thủy nội địa; bến bãi, 
mỏ vật liệu, nhà máy sản xuất vật liệu xây 
dựng; các tuyến đường thủy trọng điểm.

Hành vi vi phạm và đối tượng tập 
trung kiểm tra, xử lý là người điều khiển 
ô tô tải, máy kéo (bao gồm cả rơ moóc 
hoặc sơmi rơ moóc được kéo theo) và 
các loại xe tương tự ô tô chở hàng quá 
tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo 
phương tiện; ô tô vận chuyển hàng siêu 
trường, siêu trọng vi phạm các quy định 
khi tham gia giao thông...; người điều 
khiển phương tiện thủy và phương tiện 
thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, 
quá khổ giới hạn, phương tiện hoán cải.

Cùng với đó là chủ phương tiện có 
hành vi vi phạm tương ứng với các hành 
vi vi phạm nêu trên được quy định tại 
Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 
ngày 31.12.2019 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giao thông đường bộ, đường sắt 
(Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 
28.12.2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
100/2019/NĐ-CP); chủ phương tiện, 
người quản lý khai thác cảng, bến thủy, 
cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục 
hồi phương tiện liên quan đến hành vi 
vi phạm ATGT đường bộ, đường thủy. 
Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải vi phạm các quy 
định về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

Chuyên đề được thực hiện đến hết 
ngày 31.12.2023.     B.B.Đ

Người dân ở xóm 4 (thôn Hòa 
Mỹ, xã Bình Thuận) và xóm 1 (thôn 
Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây 
Sơn) phản ánh: Nhiều năm nay, họ 
thường xuyên bị tác động tiêu cực từ 
hoạt động chăn nuôi heo tại khu chăn 
nuôi tập trung thôn Mỹ Thạch. 

Ảnh hưởng đầu tiên là phải “sống 
chung” với mùi hôi thối phát ra từ 
khu chăn nuôi heo tập trung. Kế đến 
là tình trạng nguồn nước bắt nguồn 
từ khu chăn nuôi tập trung chảy ra 
khu vực đất sản xuất lúa ở lân cận; 
khiến chất lượng đất bị ảnh hưởng; 
người dân không thể canh tác, sản 
xuất lúa, hoặc canh tác được nhưng 
khi trổ bông lúa bị lép, không có hạt. 
Cuối cùng là nguy cơ ô nhiễm mạch 
nước ngầm tại đây luôn ở mức cao.

Ông Mai Văn Phu, Trưởng thôn 
Hòa Mỹ, cho hay: Các trại chăn nuôi 
heo nằm cách khu dân cư xóm 4 (thôn 
Hòa Mỹ) chỉ tầm 200 m. Khoảng 
cách quá gần, trong khi lượng heo 
nuôi tại mỗi trại quá lớn, trung bình 
hơn 1.000 con/trại. Các chủ trại đã 
xây dựng hệ thống hầm biogas và 
xử lý nước thải; nhưng mùi hôi phát 
sinh vẫn nồng nặc, nhất là lúc vệ 
sinh chuồng trại.

Còn theo ông Tạ Văn Thạnh, 
Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, 
người dân xóm 4 (thôn Hòa Mỹ) 
nhiều lần kiến nghị; nhưng UBND 
xã cũng chỉ dừng ở mức ghi nhận, 
rồi phản ảnh lên cấp trên; do các trại 
chăn nuôi heo nằm ở địa bàn xã Bình 
Tân. Địa phương mong các cấp, các 
ngành liên quan có giải pháp hữu 
hiệu trong việc xử lý, hạn chế đến 
mức thấp nhất ảnh hưởng của khu 
chăn nuôi heo tập trung đến cuộc 
sống người dân.

Qua tìm hiểu được biết, hiện có 5 
hộ xây dựng chuồng trại quy mô lớn, 

Tây Sơn: Khu chăn nuôi heo tập trung 
ảnh hưởng cuộc sống người dân

kiên cố để chăn nuôi heo tập trung 
tại thôn Mỹ Thạch. Điểm chăn nuôi 
heo tập trung này đi vào hoạt động 
từ năm 2014. 

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Chủ 
tịch UBND xã Bình Tân, đến nay, các 
hộ tại khu chăn nuôi heo tập trung 
đều đã lập đề án bảo vệ môi trường 
và được cấp thẩm quyền thẩm định, 
phê duyệt. Tuy nhiên, nơi đây chưa 
có khu xử lý nước thải chung, mỗi 
hộ tự xây dựng hệ thống xử lý riêng. 
Lượng heo nuôi tại từng trại cũng 
giảm, nhưng quá trình chăn nuôi vẫn 
ảnh hưởng ít nhiều đến các gia đình 
ở khu vực lân cận, nhất là mùi hôi. 

“UBND xã sẽ mời các hộ chăn nuôi 
làm việc, nhắc nhở nâng cao hơn nữa 
việc bảo vệ môi trường; nhất là xử lý 
mùi hôi và nước thải”, ông Thành cho 
biết thêm.

Còn theo ông Nguyễn Xuân Hùng, 

Trưởng Phòng TN&MT huyện Tây 
Sơn, trước đây, cấp thẩm quyền của 
tỉnh từng xử phạt 2 hộ tại khu chăn 
nuôi heo tập trung ở thôn Mỹ Thạch 
do chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu 
chuẩn về xử lý chất thải và bảo vệ môi 
trường. Sau đó, 2 hộ này và các hộ 
chăn nuôi khác chấp hành theo đúng 
yêu cầu của ngành chức năng và cơ 
quan chuyên môn trong công tác bảo 
vệ môi trường.

Tới đây, Phòng TN&MT huyện 
Tây Sơn sẽ tăng cường phối hợp với 
chính quyền địa phương kiểm tra, 
nhắc nhở các hộ phải tuân thủ các 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường. Đồng thời, kịp thời khắc phục 
bất cập nảy sinh trong quá trình chăn 
nuôi nhằm hạn chế đến mức thấp 
nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của 
người dân xung quanh.

VĂN LỰC

Theo phản ánh của một số cư dân 
đang sinh sống tại chung cư Hoàng 
Văn Thụ (phường Quang Trung, TP 
Quy Nhơn), một số ô tô tải, xe 3 bánh 
thường xuyên dừng, đỗ ngay bên 
đường Lý Thái Tổ nối dài (đoạn dốc 
tiếp giáp phía dưới là lối đi nội bộ 
vào khu vực nhà xe của chung cư 
Hoàng Văn Thụ). Điều này gây lo 
lắng cho cư dân sống tại chung cư 
Hoàng Văn Thụ, vì khu vực này chưa 
được đê bao bảo đảm, chỉ có hàng rào 
lưới tạm bợ. 

“Khu vực này nằm bên hông dốc 
đường Lý Thái Tổ nối dài, vị trí này 
rất dễ bị sạt lở vì không được rào chắn 
cẩn thận; việc các phương tiện liên 
tục dừng, đỗ tại mép vực như thế rất 
nguy hiểm cho cư dân đi lại bên dưới. 
Chúng tôi mong cơ quan chức năng 
quan tâm, có biện pháp xử lý phù hợp 
để đảm bảo an toàn”, ông Nguyễn Văn 
Mến, cư dân ở chung cư, kiến nghị. 

Được biết, vị trí này không có biển 
cấm dừng, một số phương tiện xe tải, 

Cảnh báo trộm nhà dân
CA các địa phương đang tổ chức truy 

lùng 2 đối tượng trộm cắp tài sản chuyên 
nghiệp di chuyển trên các địa bàn huyện 
Phù Cát, Phù Mỹ và TX Hoài Nhơn.

Đây là hai đối tượng nữ, sử dụng 
xe Honda Vario, biển số kiểm soát 
92F1-48650 để làm phương tiện di 
chuyển. Đối tượng đi qua nhiều tuyến 
đường, quan sát, khi phát hiện người 
dân vắng nhà thì dừng xe đột nhập, 
trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát. Nếu phát 
hiện nhà chỉ có người già và trẻ em, một 
đối tượng vào vờ hỏi đường, xin nước 
uống rồi lấy tài sản. 

Được biết, bọn chúng đã thực hiện 
nhiều vụ trộm tại Quảng Nam, Quảng 
Ngãi; hoạt động tại địa bàn tỉnh Bình 
Định từ đầu tháng 3.2023 đến nay. 

Cơ quan CA khuyến cáo người dân 
cần cảnh giác để bảo vệ tài sản; báo ngay 
cho cơ quan CA khi phát hiện 2 đối 
tượng có đặc điểm trên.               T.LONG

Bất an với ô tô đậu, đỗ tại đường 
Lý Thái Tổ nối dài

xe 3 bánh vô tư đậu, đỗ, ảnh hưởng 
đến trật tự ATGT. Tuy nhiên, theo quy 
định của Luật Giao thông đường bộ, 
tại các vị trí đường giao nhau, đoạn 
đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm 
nhìn bị che khuất đều cấm dừng, đỗ.

Theo trung tá Ngô Hoài Bảo, Đội 

trưởng Đội CSGT - 
Trật tự (CA TP Quy 
Nhơn), việc xử lý các 
phương tiện dừng, đỗ 
không đúng nơi quy 
định được lực lượng 
kiểm tra xử lý thường 
xuyên, nhất là tại các 
khu vực chung cư. Tuy 
nhiên, vẫn còn một 
số người điều khiển 
phương tiện thiếu ý 
thức chấp hành pháp 
luật về trật tự ATGT; 
lợi dụng lúc không có 
lực lượng chức năng 
tuần tra đã dừng, đỗ 
gây mất ATGT. 

“Thời gian đến, lực lượng sẽ tiếp 
tục kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết 
xử lý các trường hợp vi phạm liên 
quan dừng, đỗ. Riêng tại khu vực này, 
chúng tôi sẽ linh hoạt giờ tuần lưu hơn 
để ngăn chặn tình trạng dừng, đỗ sai 
quy định”.                  K.ANH

Xe tải dừng bên bờ vực phía dưới là đường nội bộ vào nơi để xe của chung 
cư Hoàng Văn Thụ.                           Ảnh: K.A

Khu trại chăn nuôi heo tập trung nằm gần khu dân cư ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân. 
Ảnh: V.L
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Bình Định

Năm 2023, ngành kiểm 
lâm phấn đấu nâng tỷ lệ độ che 
phủ rừng của tỉnh đạt 57,3%. 
Tiếp tục thực hiện khoán bảo 
vệ 122.515 ha rừng; khai thác 
8.760 ha rừng trồng. Nâng 
cao trách nhiệm quản lý nhà 
nước về bảo vệ rừng - phát triển 
rừng - PCCC rừng của các cấp, 
các ngành và nâng cao nhận 
thức cho cộng đồng dân cư 
trong công tác bảo vệ rừng - 
phát triển rừng - PCCC rừng. 
Khắc phục những tồn tại, hạn 
chế năm 2022, nhằm quản lý, 
bảo vệ rừng, phát triển tốt tài 
nguyên rừng”. 

Ông LÊ ĐỨC SÁU, 
Phó Chi cục trưởng 

phụ trách Chi cục Kiểm lâm

“

BẢO VỆ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG: 

Chuẩn bị chu đáo, chủ động ứng phó 

Bộ NN&PTNT đang xây dựng dự 
thảo Đề án 1 triệu ha lúa chuyên canh 
chất lượng cao gắn với tăng trưởng 
xanh. Đây cũng là một nội dung 
thực hiện Chiến lược phát triển nông 
nghiệp và nông thôn bền vững giai 
đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 là xây dựng những vùng nguyên 
liệu đạt chuẩn. Đề án này được thực 
hiện với đa mục đích; trong đó đặc biệt 
quan tâm đến cam kết của Thủ tướng 
Chính phủ tại Hội nghị COP 26 phấn 
đấu đạt phát thải ròng bằng không 
vào năm 2050.

Hiện nước ta đã có khoảng 180 nghìn ha 
đã sản xuất theo các quy trình giảm phát 
thải. Các quy trình đó sẽ được củng cố 

và nhân rộng. Đề án sẽ nâng cao năng 
lực để các HTXNN đảm đương nhiệm 
vụ này. 

Bộ NN&PTNT đã làm việc và Ngân 
hàng Thế giới (WB) đánh giá rất cao Đề 
án này, đồng thời, nhấn mạnh đây là dự 
án đầu tiên trên thế giới về sản xuất lúa 
gạo giảm phát thải. WB rất quan tâm và 
cam kết sẽ hỗ trợ triển khai đề án, từ đó 
nhân rộng ra các nước khác. Cùng với 
WB, Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế, 
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 
(Liên hợp quốc) và nhiều tổ chức quốc 
tế khác cũng rất quan tâm đến nội dung 
đề án này, sẵn sàng đồng hành với Việt 
Nam thực hiện Đề án.

 (Theo VietnamPlus)

Xây dựng kế hoạch phù 
hợp, chu đáo

Theo Chi cục Kiểm lâm (Sở 
NN&PTNT), ngay từ đầu năm, 
Chi cục chỉ đạo các hạt kiểm 
lâm chủ động phối hợp với 
chính quyền các địa phương 
xây dựng, hoàn thiện kế hoạch 
PCCC rừng năm 2023. Cùng với 
đó, các hạt kiểm lâm tham mưu 
chính quyền địa phương kiện 
toàn ban chỉ huy PCCC rừng; 
trong đó, tập trung xây dựng 
kế hoạch phù hợp với thực tế 
các khu vực; xây dựng bản đồ 
các điểm có nguy cơ cháy cao 
và khoanh vùng để tập trung 
tối đa lực lượng ứng trực vào 
mùa nắng nóng cao điểm. 

“Nhằm hạn chế đến mức 
thấp nhất số vụ cháy và thiệt 
hại do cháy rừng gây ra, chúng 
tôi vẫn áp dụng phương án bảo 
vệ rừng, chủ động PCCC rừng 
theo phương châm “4 tại chỗ” 
(chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại 
chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu 
cần tại chỗ). Khác hơn so với 
mọi năm, năm nay Chi cục tổ 
chức đào tạo, tập huấn cho cán 
bộ kiểm lâm thuần thục các ứng 
dụng trong thu thập thông tin, 
khai thác dữ liệu cảnh báo cháy; 
cảnh báo sớm để phát hiện đám 
cháy và áp dụng phương án 
ứng phó phù hợp. Cùng với đó, 
Chi cục phối hợp với các địa 
phương tổ chức tập huấn, tuyên 
truyền lồng ghép nhiều hình 
thức cho các chủ rừng, đặc biệt 
là chủ rừng là các hộ dân để 
nâng cao nhận thức và tự giác 
bảo vệ rừng”, ông Lê Đức Sáu, 
Phó Chi cục trưởng phụ trách 

Ông Nguyễn Văn Ghe, 
Phó Giám đốc HTXNN Phước 
Quang, huyện Tuy Phước, cho 
biết: Vụ Đông Xuân 2022 - 2023, 
đơn vị đã ký hợp đồng với Tập 
đoàn Lộc Trời dùng máy bay 
không người lái (drone) để 
phun thuốc bảo vệ thực vật 
(BVTV) cho 86,3 ha ruộng liên 
kết sản xuất lúa giống với gần 
391 nông hộ địa phương (ảnh).

Theo đó, Tập đoàn Lộc Trời 
cung cấp dịch vụ drone cho 
HTXNN Phước Quang với giá 1,24 triệu 
đồng/ha (trong đó ngân sách huyện Tuy 
Phước hỗ trợ 40%, phía chủ ruộng đối 
ứng 60%). Tương tự, HTXNN Phước 
Hưng cũng thuê Tập đoàn Lộc Trời 
dùng drone phun thuốc BVTV cho 
120 ha ruộng lúa của 512 nông hộ.

(BĐ) - Theo Sở NN&PTNT, năm 2023 
Bình Định có kế hoạch phát triển rừng 
gỗ lớn với diện tích 4.450 ha. Đến nay, 
toàn tỉnh đã có 3.175 ha rừng cây gỗ lớn, 
trong đó tập trung nhiều nhất là 3 DN 
hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng, 
gồm Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà 
Thanh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy 
Nhơn và Công ty TNHH Lâm nghiệp 

Sông Côn; ngoài ra còn có một số diện 
tích rừng do người dân trồng liên kết 
với các công ty để chuyển hóa từ rừng 
trồng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn. Mục tiêu 
của ngành nông nghiệp là thúc đẩy phát 
triển trồng rừng gỗ lớn, đến năm 2025 
nâng tổng diện tích rừng gỗ lớn toàn 
tỉnh lên 10.000 ha.               

QUANG BẢO

(BĐ) - Tin từ Chi cục Thủy sản (Sở 
NN&PTNT), sản lượng nuôi trồng thủy 
sản tháng 2 ước đạt 182 tấn, tăng 6,9% 
so với cùng kỳ, trong đó sản lượng tôm 
nước lợ ước đạt 125 tấn. Các cơ sở sản xuất 
giống tôm thẻ chân trắng sản xuất được 

570 triệu con, phục vụ cho vụ nuôi tôm 
nước lợ vụ 1 năm 2023. Thống kê toàn tỉnh 
hiện có khoảng 900 ha nuôi trồng thủy 
sản nước ngọt, 108 ha diện tích nuôi trồng 
thủy sản nước lợ, 60 ha nuôi trồng thủy 
sản nước mặn.                   NGUYỄN THU

Chi cục Kiểm lâm, cho biết.
Ông Phạm Lộc, Hạt trưởng 

Hạt kiểm lâm Phù Cát, cho hay, 
ngay từ đầu năm, Hạt đã xây 
dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ 
rừng, PCCC rừng; tham mưu 
UBND huyện Phù Cát ban hành 
quy định kiện toàn ban chỉ huy 
PCCC các cấp. Hạt phối hợp với 
chính quyền các địa phương 
trong huyện, đã tổ chức tuyên 
truyền, ký cam kết với 634 hộ 
dân, đặc biệt các hộ dân khu vực 
gần rừng về bảo vệ và PCCC 
rừng; thực hiện 15 đợt tuần tra, 
truy quét các diện tích rừng do 
Hạt quản lý, chú trọng vào khu 
vực rừng giáp ranh liên huyện. 

Chuyển biến tích cực 
từ chủ rừng

Trên cơ sở kế hoạch PCCC 
rừng của ngành kiểm lâm, 
các hạt kiểm lâm địa bàn, sự 
vào cuộc của chính quyền 
các cấp với vai trò cùng phối 
hợp, dần dần công tác tuyên 
truyền người dân bảo vệ 
rừng - PCCC rừng được nâng 
cao. Hầu hết chủ rừng ngày 
càng ý thức trong việc chủ 
động trang bị dụng cụ, thiết 
bị PCCC rừng, tham gia các 
lớp tập huấn. 

Ông Lý Phùng Lê, Giám 
đốc Ban quản lý rừng phòng 
hộ huyện Tây Sơn cho hay, 

đơn vị được giao quản lý 
20.504 ha rừng, trên địa bàn 
6 xã Vĩnh An, Bình Tân, Tây 
Phú, Tây Giang, Tây Xuân và 
Bình Nghi. Để chủ động huy 
động lực lượng, phương tiện 
và tổ chức ứng phó hiệu quả, 
đơn vị đã xác định các vùng 
trọng điểm dễ xảy ra cháy 
rừng, khoanh vùng và tổ chức 
lực lượng theo dõi sát các khu 
vực này. Cùng với đó, hằng 
năm tăng cường mua sắm, 
bổ sung các thiết bị, vật dụng 
phục vụ công tác bảo vệ rừng.

Năm 2023, Ban quản lý rừng 
phòng hộ huyện Hoài Ân đã 
khoanh vùng được các khu vực 

xảy ra phá rừng, cháy rừng ở 
các xã Bok Tới, Đak Mang, Ân 
Nghĩa, Ân Tường Tây, Ân Sơn 
và các xã Ân Tường Đông, Ân 
Mỹ, Ân Tín. Cùng với đó, Ban 
phối hợp kiện toàn các tổ bảo 
v ệ  r ừ n g ,  P C C C  r ừ n g  v ớ i 
47  tổ/743 thành viên tham gia. 

Sự chuyển biến tích cực 
trong bảo vệ rừng, PCCC rừng 
những năm gần đây ở các chủ 
rừng là hộ gia đình cũng thay 
đổi rõ rệt. Ông Đỗ Duy Thụy, 
chủ rừng cây gỗ lớn hơn 25 ha 
ở huyện Vân Canh cho biết, 
rừng là tài sản lớn của gia 
đình, cho nên mình phải ý 
thức để giữ gìn tài sản. Quá 
trình chăm sóc, thường xuyên 
kiểm tra, kịp thời phát tỉa dọn 
các khu vực dễ gây cháy để 
giữ rừng.                   THU DỊU

Đến nay, các địa phương, tổ chức, đơn vị, chủ rừng đều đã hoàn thiện kế hoạch PCCC rừng năm 2023. Kế hoạch 
được xây dựng theo phương châm “4 tại chỗ”, bổ sung, hoàn thiện những thiếu sót của năm trước để nâng cao hiệu 
quả quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng.

Ngành kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng tăng cường tuần tra bảo vệ rừng.                       Ảnh: THU DỊU

Sử dụng máy bay không người lái 
phun thuốc bảo vệ thực vật

Việc sử dụng công nghệ drone giúp 
giảm thời gian lao động trên đồng, tiết 
kiệm chi phí, hạn chế con người tiếp xúc 
gần với thuốc BVTV ảnh hưởng đến sức 
khỏe và tăng năng suất cây trồng, đem 
lại hiệu quả kinh tế cao cho nông hộ.

XUÂN VINH

Sản lượng thủy sản nuôi tăng mạnh

Năm 2023, tăng diện tích rừng gỗ lớn lên 4.450 ha

Xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững 
gắn với tăng trưởng xanh
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Đây là tín hiệu vui chứng tỏ 
mạch nguồn sáng tạo của văn 
học, nghệ thuật Bình Định đang 
được thế hệ trẻ kế thừa và tiếp 
nối. Ông Tạ Xuân Chánh - Giám 
đốc Sở VH&TT, Phó Chủ tịch 
Hội đồng xét tặng giải thưởng, 
đánh giá: Nhìn chung, Hội 
đồng giám khảo đánh giá tốt 
các tác phẩm VHNT đạt giải 
lần này, chúng phản ánh rõ 
nét bước chuyển mình đi lên 
của đời sống xã hội, quảng bá 
tích cực hình ảnh đất nước, con 
người Bình Định. Nhiều tác 
phẩm đã phản ánh chân thật 
cuộc sống xã hội và lao động 
sáng tạo của nhân dân, khơi 
dậy những truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, đem đến bức 
tranh đa dạng, phong phú về 
nội dung, tư tưởng, nghệ thuật 
và phong cách sáng tạo, góp 
phần phục vụ có hiệu quả các 
nhiệm vụ chính trị, định hướng 
tư tưởng, thẩm mỹ, đáp ứng 
nhu cầu hưởng thụ VHNT của 
các tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh. Vui hơn, là trong số 75 tác 
phẩm đạt giải thưởng, có khá 
nhiều gương mặt trẻ triển vọng, 
chứng tỏ sự trưởng thành, khả 
năng tiếp nối và sức sáng tạo 
dồi dào của đội ngũ văn nghệ 

Để tiến hành xây dựng các ngôi đền, 
tháp, người Champa xưa rất kỹ lưỡng 
trong việc chọn địa điểm xây dựng cũng 
như tuân thủ chặt chẽ các nghi thức tôn giáo 
liên quan đến công trình. Sau nghi thức đặt 
viên gạch đầu tiên là đến nghi thức đặt kho 
thiêng (còn gọi là hố thiêng) - là nơi đặt 
các vật quý không chỉ nhằm dâng tặng 
thần linh mà có ý nghĩa như sự ký gửi để 
cầu nguyện cho sự sung túc. Nhiều nhà 
nghiên cứu còn dùng từ “kho thiêng” 
để chỉ những vật phẩm đặt trong lòng 
tháp với mục đích ký thác cho thần linh 
nhằm cầu xin sự bảo trợ, ban phúc cho 
muôn dân và vương quốc. Cũng có khi 
kho thiêng lại được gọi theo cách khác 
là “kho ký cúng”, hay “kho báu vừa ký 
thác vừa dâng cúng”. Theo quan niệm 
của người Chăm, ngôi tháp như là một cơ 
thể sống, kho ký cúng là nguồn sinh khí. 

Tại Bình Định, qua các cuộc khai quật 
phế tích tháp Champa đã phát hiện được 
ít nhất là ba hố thiêng, tuy nhiên tất cả hố 
thiêng này đều đã bị đào phá từ trước đó 
để lấy đi các vật quý ở bên trong. 

Hố thiêng thứ nhất được phát lộ trong 
cuộc khai quật Thành Cha năm 2015. Đây 
là hố thiêng của một ngôi đền kiến trúc 
lợp ngói đã bị sụp đổ, có niên đại khoảng 
thế kỷ IV - VI. Hố thiêng đã bị đào phá từ 
trước, bằng chứng là các lớp gạch quanh 
hố thiêng đã bị xáo trộn hoặc bị mất. Hố 
thiêng ở đền thờ này có dạng hình vuông, 
vách hố được ghép bằng nhiều lớp gạch 

Khắc họa hình tượng 
về tranh Đông Hồ 
bằng ngôn ngữ ballet

Ngày 22 và 23.3, Nhà hát Nhạc Vũ 
Kịch Việt Nam (VNOB) sẽ ra mắt người 
yêu nghệ thuật múa ballet với vở diễn 
mới mang tên Đông Hồ của biên đạo 
Nguyễn Ngọc Anh - người Anh gốc Việt, 
tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Vở ballet Đông 
Hồ được xây dựng với chuỗi các bức 
tranh như: Hứng dừa; Đám cưới chuột; 
Đánh ghen; Vinh quy bái tổ, Lý ngư 
vọng nguyệt… được vẽ bằng vũ điệu 
ballet cổ điển thế giới. 

Tranh Đông Hồ, với những giá trị 
mang tính văn hóa độc đáo, đã được 
công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể 
cấp Quốc gia, và trở thành nguồn cảm 
hứng sáng tạo nhiều sản phẩm độc đáo 
và ấn tượng trong nhiều lĩnh vực nghệ 
thuật. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên có 
một vở ballet sử dụng tranh Đông Hồ 
làm chất liệu sáng tạo. 

Sự kết hợp những hình ảnh văn hóa 
và tinh hoa của quê hương Việt Nam với 
âm nhạc hàn lâm thế giới càng thêm tinh 
tế khi âm nhạc của vở diễn sử dụng chất 
liệu  từ bản giao hưởng Four Seasons, do 
nhà soạn nhạc đương đại Max Richter 
soạn lại từ bản gốc cùng tên của Antonio 
Vivaldi - một trong những nhà soạn 
nhạc cổ điển vĩ đại nhất thế giới.

(Theo SGGP)

GIẢI THƯỞNG ĐÀO TẤN - XUÂN DIỆU DÀNH CHO VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT LẦN THỨ VI: 

Tín hiệu vui từ nhiều tác giả trẻ 
UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê 
duyệt kết quả xét tặng Giải thưởng Đào 
Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ 
thuật tỉnh Bình Định lần thứ VI (2016 - 
2020). Điểm nổi trội của lần này so với 
những lần trước là có khá nhiều tác giả 
trẻ, đang ở độ tuổi 8X, 9X đạt giải. 

NSNA Nguyễn Tiến Dũng.                                                                Ảnh: NVCC

Nhà thơ Vân 
Phi đạt giải B 

chuyên ngành 
Văn học giải 
thưởng Đào 

Tấn - Xuân Diệu 
dành cho VHNT 
tỉnh Bình Định 

lần thứ VI (2016 - 
2020) với tập thơ 

“Ngày mắc cạn”.                                                                      
Ảnh: TRỌNG LỢI

sĩ tỉnh nhà. 
Có thể kể đến một số điển 

hình như: Triều La Vỹ, Vân Phi, 
Trương Công Tưởng, Nguyễn 
Đặng Thùy Trang (chuyên 
ngành Văn học); Hoàng Ngọc 
Dũng, Trần Ngọc Sơn (chuyên 
ngành Âm nhạc); Trần Bảo 
Hòa, Nguyễn Phước Hoài, 
Nguyễn Tiến Dũng (chuyên 
ngành Nhiếp ảnh); Đỗ Thị Kim 
Tiển, Châu Phương Thị Trà Mi 
(Múa)… “Đây là những gương 
mặt sáng giá của VHNT Bình 
Định, tên tuổi của họ bước đầu 
đã có chỗ đứng trong trí nhớ 
công chúng, chứng tỏ mạch 
nguồn sáng tạo của VHNT Bình 
Định đang được kế thừa và tiếp 
nối”, ông Chánh phấn khởi. 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) 
Nguyễn Tiến Dũng, 38 tuổi, ở TP 
Quy Nhơn, ngay lần đầu tham 
dự giải thưởng Đào Tấn - Xuân 
Diệu (chuyên ngành Nhiếp 

ảnh) đã xuất sắc đạt giải A. Đây 
là nghệ sĩ ở độ tuổi 8X, bắt đầu 
việc “chụp ảnh cho vui” vào 
năm 2013 nhân những chuyến 
công tác. Nhờ sự chịu khó đi 
sáng tác, học hỏi và nâng cao 
kỹ năng, tư duy sáng tác nên 
chỉ trong thời gian ngắn, anh 
đã sở hữu hàng trăm tác phẩm 
ảnh nghệ thuật có giá trị về nội 
dung và bố cục độc đáo. Đến 
năm 2019, anh được kết nạp 
vào Hội NSNA Việt Nam.

NSNA Nguyễn Tiến Dũng 
bộc bạch: Tôi rất vui và tự 
hào khi là 1 trong 6 tác giả ở 
chuyên ngành Nhiếp ảnh được 
hội đồng xét tặng giải A qua 
cụm 20 tác phẩm ảnh. Đây là 
những tác phẩm được tôi chụp 
từ năm 2016 - 2020, chủ yếu về 
chủ đề thiên nhiên, đất nước, 
con người, làng nghề truyền 
thống và môi trường sinh thái 
biển ở Bình Định. Thông qua 

những bức ảnh, tôi muốn giới 
thiệu đến công chúng trong và 
ngoài nước vẻ đẹp thiên nhiên, 
danh lam thắng cảnh, làng 
nghề truyền thống… gắn liền 
với nét văn hóa đặc sắc của quê 
hương, con người Quy Nhơn - 
Bình Định thân thiện, gần gũi.

Đạt hai giải khuyến khích 
ở chuyên ngành Văn học trong 
lần đầu tham dự giải thưởng, 
chị Nguyễn Đặng Thùy Trang, 
30 tuổi (TP Quy Nhơn), cho 
rằng đó là sự ghi nhận của 
hội đồng xét giải thưởng đối 
với sự nỗ lực, cố gắng, tận tụy 
trong hoạt động sáng tác Văn 
học của chị. Chị Thùy Trang 
chia sẻ: Hai tác phẩm được xét 
giải mang giá trị nội dung khác 
nhau. Tuy nhiên, truyện ngắn 
“Bay” hướng đến giá trị cốt lõi 
về tình yêu thương trong cuộc 
sống, đây cũng là tập truyện 
đầu tay nên đem lại cho tôi 

nhiều xúc cảm đặc biệt. 
Để khuyến khích phát triển 

đội ngũ sáng tác trẻ và tạo điều 
kiện cho các tác giả trẻ gắn bó, 
theo đuổi hoạt động sáng tác 
VHNT, ông Tạ Xuân Chánh 
mong muốn các cơ quan liên 
quan tiếp tục thực hiện chế độ 
đãi ngộ, tổ chức nhiều cuộc thi, 
trại sáng tác dành cho tác giả 
trẻ; đồng thời, tạo điều kiện để 
họ tham dự các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng trình độ tư duy lý 
luận, nâng cao tay nghề, kỹ 
năng sáng tạo. 

“Bản thân các tác giả trẻ cần 
tiếp tục duy trì, giữ vững lòng 
đam mê, bồi đắp tâm hồn, đầu 
tư trí tuệ, cố gắng tìm tòi bứt 
phá, sáng tạo nhiều tác phẩm 
VHNT có giá trị cao về nội dung 
và nghệ thuật để phục vụ đất 
nước, phục vụ nhân dân”, ông 
Chánh nhắn gửi.         

TRỌNG LỢI

Hố thiêng trong kiến trúc đền tháp Champa Bình Định 

theo phương thẳng đứng. Do đã bị đào 
phá nên không xác định được cấu trúc 
bên trong và các di vật đi kèm.

Hố thiêng thứ hai được phát hiện 
trong cuộc khai quật phế tích tháp Xuân 
Mỹ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước 
năm 2019. Đây là một phế tích tháp được 
xây dựng trên một quả đồi cao gần 100 m 
nên nền móng kiến trúc được bảo quản 
tương đối tốt. Tuy nhiên, ở vị trí trung tâm 
của nền móng kiến trúc lại bị đào phá 
nhiều, trong đó có kiến trúc hố thiêng. 
Mặc dù di vật trong hố thiêng đã bị đào 
phá, lấy đi hết, nhưng kiến trúc vách 
hố thiêng thì còn khá nguyên vẹn, chỉ 
bị xáo trộn một vài chỗ. Kích thước hố 
thiêng ở đây tương đối lớn, với chiều 

dài cạnh trên cùng hơn 
2 m, sau đó giật cấp, 
thu nhỏ dần xuống đáy. 
Thành hố được xây vát 
taluy bằng gạch bìa, 
trong lòng hố chứa rất 
nhiều cát sông mịn, sạch. 
Cách xử lý hố thiêng 
dạng này vẫn thường 
gặp trong các kiến trúc 
đền tháp Champa mang 
phong cách Bình Định 
thế kỷ XII - XIII.

Hố thiêng thứ ba 
được phát hiện trong 
cuộc khai quật phế 
tích tháp Châu Thành, 

phường Nhơn Thành, TX An Nhơn năm 
2020. Hố thiêng này thuộc kiến trúc của 
một ngôi đền có niên đại khoảng thế kỷ 
III - IV, gắn với tục thờ đá cổ xưa của người 
Chăm. Chính vì vậy, ngay chính giữa hố 
thiêng là một tảng đá tự nhiên khá lớn, có 
hình thù khác lạ, được cho là hòn đá thiêng 
và được cư dân Champa cổ tôn thờ.    

Việc phát hiện các hố thiêng tại những 
phế tích đền tháp Champa ở Bình Định 
từ giai đoạn sớm khoảng thế kỷ III - IV, 
đến giai đoạn muộn khoảng thế kỷ XII - 
XIII, phản ánh một nghi thức tôn nghiêm 
trong quá trình xây dựng đền tháp của 
người Champa được duy trì trong suốt 
chiều dài lịch sử của vương quốc.                          

NGUYỄN VIẾT TUẤN  

Hố thiêng của một ngôi đền thờ Champa thế kỷ IV - VI phát hiện trong 
cuộc khai quật Di tích Thành Cha.                                                      Ảnh: N.V. TUẤN



Diễn ra từ ngày 25 - 
28.2.1943, Hội nghị Thường vụ 
Trung ương Đảng đã bàn biện 
pháp đối phó với tình hình thực 
tế, quyết tâm đẩy mạnh phong 
trào đấu tranh cách mạng trong 
cả nước, tiến tới chặn đứng và 
đập tan âm mưu, thủ đoạn xâm 
lược của phát xít Nhật và thực 
dân Pháp. 

Đáng chú ý, Đảng nhận 
định: Trong lúc này, phải có 
các tổ chức và đội ngũ cán bộ 
chuyên môn hoạt động về văn 
hóa, văn nghệ để gây dựng và 
thúc đẩy phong trào văn hóa 
tiến bộ, văn hóa cứu quốc nhằm 
chống lại văn hóa phong kiến 
bảo thủ, lạc hậu và thủ đoạn 
“trói buộc văn hóa và giết chết 
văn hóa Việt Nam” của quân 
phát xít và thực dân... Đề cương 
Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí 
thư Trường Chinh soạn thảo 
được công bố năm 1943 đáp 
ứng yêu cầu đó của lịch sử.

Đề cương văn hóa Việt Nam 
năm 1943 gồm 5 phần: “Cách đặt 
vấn đề”, “Lịch sử và tính chất 
văn hóa Việt Nam”, “Nguy cơ 
của văn hóa Việt Nam dưới ách 
phát xít Nhật, Pháp”, “Vấn đề 
cách mạng văn hóa Việt Nam”, 
“Nhiệm vụ cần kíp của những 
nhà văn hóa Mácxít Đông Dương 
và nhất là của những nhà văn 
hóa Mácxít Việt Nam”.

Đề cương mở đường cho văn hóa phát triển
Ra đời cách đây 80 năm, Đề 
cương Văn hóa Việt Nam 1943 
là cương lĩnh đầu tiên của 
Đảng về văn hóa, mở đường 
cho văn hóa Việt Nam phát 
triển, để văn hóa thật sự “soi 
đường cho quốc dân đi”. 

Đề cương thể hiện các quan 
điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương 
châm, nguyên tắc của nền văn 
hóa dân tộc.

Thứ nhất, xác định rõ nội 
dung, phạm vi, vị trí, vai trò của 
văn hóa trong cách mạng giải 
phóng dân tộc và cách mạng 
XHCN. Đề cương nêu rõ: Văn 
hóa bao gồm cả tư tưởng, học 
thuật, nghệ thuật. Văn hóa là 
một trong ba mặt trận (kinh tế, 
chính trị, văn hóa), ở đó người 
cộng sản phải hoạt động, không 
phải chỉ làm cách mạng chính 
trị mà còn phải làm cách mạng 
văn hóa nữa. 

Thứ hai, cách mạng văn hóa 
muốn hoàn thành phải do Đảng 
lãnh đạo. Trên cơ sở chỉ rõ tính 
chất văn hóa Việt Nam trong 
quá khứ và hiện tại, Đề cương 
chỉ rõ những nguy cơ của văn 

hóa Việt Nam dưới ách phát xít 
Nhật - Pháp; những thủ đoạn 
của Nhật - Pháp trói buộc và giết 
chết văn hóa Việt Nam; dự kiến 
về tiền đồ văn hóa Việt Nam. 

Đề cương khẳng định cách 
mạng nhất định thắng lợi, 
văn hóa Việt Nam sẽ cởi được 
xiềng xích, đuổi kịp văn hóa 
mới, tiến bộ trên thế giới. Muốn 
vậy, phải làm cách mạng về văn 
hóa, “cách mạng văn hóa muốn 
hoàn thành phải do Đảng Cộng 
sản Đông Dương lãnh đạo”. 

Thứ ba, để thực hiện cuộc 
cách mạng văn hóa ở nước ta 
phải nắm vững “ba nguyên tắc 
vận động”: Dân tộc hóa, đại 
chúng hóa và khoa học hóa. 

Theo đó, dân tộc hóa là chống 
mọi ảnh hưởng nô dịch và 
thuộc địa, khiến cho văn hóa 
Việt Nam phát triển độc lập. 

Đại chúng hóa là chống mọi 
chủ trương hành động làm 
cho văn hóa phản lại đông đảo 
quần chúng hoặc xa đông đảo 
quần chúng; con người phải là 
trung tâm, là chủ thể của các 
hoạt động văn hóa. Khoa học 
hóa là chống lại tất cả những gì 
làm cho văn hóa trái khoa học, 
phản tiến bộ; biết bảo tồn, chắt 
lọc những nét đẹp truyền thống 
dân tộc; chống những cái cũ kĩ, 
lạc hậu, dị đoan. 

Ba nguyên tắc xuyên suốt 
góp phần tạo nên sự chuyển 
động về nhận thức, hành động 
trong hoạt động văn hóa của 
đất nước ở nhiều giai đoạn lịch 
sử khác nhau.

Thứ tư, để đặt nền móng và 
định hướng xây dựng một nền 
văn hóa cách mạng mới, cần kết 
hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn 

hai nhiệm vụ “xây” và “chống”. 
Cụ thể, Đề cương nhấn 

mạnh nhiệm vụ cần kíp của 
những nhà văn hóa Mácxít là 
phải chống lại văn hóa phát xít, 
phong kiến, thoái bộ, nô dịch, 
ngu dân, phỉnh dân. 

Đồng thời, phát huy văn 
hóa dân chủ thông qua việc 
tranh đấu bảo vệ học thuyết, 
tư tưởng, làm cho thuyết duy 
vật biện chứng và duy vật lịch 
sử thắng; tranh đấu về tông 
phái văn nghệ, chống chủ 
nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng 
mạn, chủ nghĩa tự nhiên, chủ 
nghĩa tượng trưng... làm cho 
xu hướng tả thực XHCN thắng; 
tranh đấu về tiếng nói, chữ viết, 
thống nhất và làm giàu thêm 
tiếng nói, xác định phong cách 
văn Việt Nam, cải cách chữ 
quốc ngữ…

* * * 
Kỷ niệm 80 năm Đề cương 

Văn hóa Việt Nam được công 
bố là dịp để chúng ta nhìn lại 
và đánh giá khách quan, đầy 
đủ hơn vai trò, giá trị to lớn của 
Đề cương đối với công cuộc xây 
dựng văn hóa nước nhà. Trên 
cơ sở đó, càng ra sức giữ gìn, 
phát huy và phát triển giá trị 
của Đề cương trong giai đoạn 
trước mắt cũng như lâu dài.

Để xây dựng và tiếp tục phát 
triển nền văn hóa Việt Nam, 
nhất định phải thực hiện tốt 
các chủ trương, đường lối của 
Đảng về văn hóa. Đặc biệt là 
quan điểm Đại hội lần thứ XIII 
của Đảng về xây dựng và phát 
huy hệ giá trị văn hóa, sức mạnh 
con người Việt Nam; cùng nội 
dung bài phát biểu chỉ đạo của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
ngày 24.11.2021.            MAI LÂM

Tổng Bí thư Trường Chinh là người soạn thảo Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943.                                                                                Ảnh tư liệu

Xác định nói đi đôi với làm, thấm nhuần lời 
dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó 
có thanh niên”, Bí thư Đoàn phường Bình Định  
(TX An Nhơn) Hồ Xuân Thuyết luôn sẵn sàng nhận 
và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đơn vị giao; có 
nhiều cách làm sáng tạo, đưa phong trào Đoàn 
của địa phương ngày càng đi lên. 

Thời gian qua, anh Thuyết cùng Ban Chấp hành 
Đoàn phường triển khai hiệu quả các mô hình như: 
“Ngã tư văn minh - An toàn”, “Cột điện nở hoa”, 
“Tuyến đường văn minh sáng - xanh - sạch - đẹp”… 
Các bảng chibi với hình ảnh sinh động, nội dung 
thông điệp ngắn gọn, rõ ràng, truyền tải nhiều nội 
dung ý nghĩa đã thu hút được sự chú ý của người 
dân, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng; được 
ghi nhận và đánh giá cao, góp phần bảo vệ môi 
trường, phòng, chống TNGT, xây dựng cảnh quan 
môi trường và hình thành nếp sống văn minh  
đô thị.

Bên cạnh đó, hằng năm, Đoàn phường đứng ra 
đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên 
thu hút đông đảo ĐVTN tham gia: Sửa chữa nhà 
cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; nạo vét 
kênh mương, trồng và chăm sóc cây xanh; tặng 
quà cho gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, học 
sinh vượt khó học tốt... 

Phó Bí thư Thị đoàn An Nhơn Hồ Ngọc Sơn 
cho biết: “Trong những năm qua, đồng chí Thuyết 
cùng Ban Chấp hành Đoàn phường Bình Định tổ 
chức nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo; thu hút, 

(BĐ) - Ngày 8.3, UBND 
tỉnh ban hành công văn về 
việc thực hiện nghiêm quy 
định bỏ các giấy tờ liên quan 
đến thông tin công dân trong 
công tác giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC) trên địa 
bàn tỉnh. 

Theo đó, Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn thuộc tỉnh, 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 
chủ tịch UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và chủ 
tịch UBND các xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh chỉ 
đạo, quán triệt người làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh, bộ phận 
Một cửa cấp huyện, cấp xã và 
toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức trong cơ quan, đơn 
vị thực hiện nghiêm việc khai 
thác, sử dụng thông tin công 
dân trên “Hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC của tỉnh” 
(đã được kết nối, tích hợp với 
“Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư”) trong công tác giải quyết 

TTHC theo hướng dẫn của 
Văn phòng UBND tỉnh. 

Đồng thời, nghiêm cấm 
hành vi yêu cầu công dân xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
và nộp thành phần hồ sơ là 
CCCD hoặc CMND (gọi chung 
là giấy tờ liên quan đến thông 
tin công dân) khi tiếp nhận hồ 
sơ TTHC. 

Bên cạnh đó, cần niêm yết 
công khai (bằng bản giấy) số 
điện thoại của người có thẩm 
quyền của đơn vị và thông 
tin của Văn phòng UBND 
tỉnh tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công, bộ phận Một 
cửa cấp huyện, cấp xã để tiếp 
nhận, xử lý thông tin phản ánh 
của người dân về các vấn đề 
sử dụng giấy tờ liên quan đến 
thông tin công dân trong quá 
trình giải quyết TTHC. Nếu 
nhận được thông tin phản 
ánh về hành vi gây phiền hà, 
phải kiểm tra làm rõ và xử lý 
nghiêm theo thẩm quyền đối 
với các trường hợp vi phạm. 

H.NHÂN

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thủ lĩnh thanh niên sáng tạo vì cộng đồng

tập hợp đông đảo ĐVTN địa phương tham gia. Từ 
năm 2020 đến nay, Đoàn phường Bình Định luôn 
dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 
nhi của thị xã”. 

Với những kết quả đạt được, anh Thuyết đã 
nhận được nhiều hình thức khen thưởng. Nổi bật, 
được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn về 
thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong 
trào thanh thiếu nhi năm 2020, bằng khen của Chủ 
tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong công 
tác Đoàn và phong trào thi đua yêu nước từ năm 
2015 - 2020; nhận giải thưởng Lý Tự trọng năm 
2022 của Trung ương Đoàn...                     QUỲNH SA

Anh Hồ Xuân Thuyết (trái) tham gia thực hiện mô hình 
“Cột điện nở hoa” ở phường Bình Định.                           Ảnh: Q.S

Nghiêm cấm yêu cầu xuất trình 
giấy tờ liên quan đến thông tin 
công dân khi tiếp nhận hồ sơ TTHC 

7XÂY DỰNG ĐẢNG - CHÍNH QUYỀNTHỨ SÁU, 10.3.2023
xddncbbd@gmail.com

Bình Định
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Theo Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam - chi nhánh Bình 
Định (NHNN Bình Định), tổng 
số tiền các ngân hàng tham gia 
Chương trình đã cam kết cho 
DN trên địa bàn tỉnh vay là 
51.138 tỷ đồng, trong đó nhóm 
ngân hàng quốc doanh cho vay 
kỳ ngắn hạn bằng tiền đồng với 
lãi suất từ 5,5 - 10%/năm, nhóm 
ngân hàng dân doanh cho vay 
với lãi suất cao hơn một chút. 
Riêng năm 2022, có 25 ngân 
hàng tham gia chương trình 
và 61 DN, 1 hộ kinh doanh 
tham gia Chương trình, tăng 3 
ngân hàng và tăng 11 DN so với  
năm 2021. 

Số liệu thống kê cho biết, các 
ngân hàng đã cho vay mới và 
cho vay theo hạn mức  5.500 tỷ 
đồng, lãi suất từ 5,5 - 10% đối 
với tiền đồng và từ 3,4 - 4,5/
năm đối với USD. Các ngân 
hàng cũng đã cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm 
nợ cho 5.238 khách hàng/2.928 
tỷ đồng; miễn, giảm lãi và giữ 
nguyên nhóm nợ cho 211 khách 
hàng/111 tỷ đồng. 

Tuy vậy, vẫn còn nhiều khúc 
mắc trong hoạt động tín dụng và 
vay vốn cần phải tháo gỡ. Vì thế, 
Chi nhánh đã thu thập ý kiến từ 
nhiều phía, đồng thời tổ chức 
nhiều hội nghị để ngân hàng và 
DN gặp gỡ, trao đổi thông tin 
và cùng nhau giải quyết những 
vấn đề phát sinh để cùng phát 
triển. Ghi nhận tại Hội nghị 
kết nối ngân hàng - DN diễn ra  

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI NGÂN HÀNG - DOANH NGHIỆP:

Tăng gắn kết, đảm bảo hài hòa lợi ích
Triển khai từ năm 2014 đến nay, Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Định tổ chức đã thu hút 33/34 chi nhánh ngân hàng và 791 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
tham gia. Chương trình đã phát triển sự gắn kết, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa ngân hàng và doanh nghiệp. 

ngày 28.2, nhiều khó khăn 
vướng mắc liên quan đến hoạt 
động tín dụng, vay vốn… giữa 
ngân hàng và DN đã được chia 
sẻ và giải quyết.

Ông Trần Lê Huy, Phó Chủ 
tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản 
Bình Định, cho hay: Qua các 
buổi gặp gỡ, trao đổi, nhiều 
DN là thành viên của hiệp hội 
cho rằng, dù lãi suất cho vay 
hiện nay có giảm hơn trước, 
nhưng vẫn còn ở mức cao; việc 
tiếp cận và vay vốn ngân hàng 
với lãi suất phù hợp cũng còn 
nhiều trở ngại. Các DN mong 
muốn ngân hàng gia hạn thêm 
thời hạn trả nợ và đẩy mạnh 

hoạt động tín dụng, giảm lãi 
suất cho vay, giúp DN khắc 
phục khó khăn về tài chính, để 
duy trì và phát triển sản xuất  
kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Hồng 
Nhung, Giám đốc Công ty 
TNHH Hồng Nhung, ở thị trấn 
Diêu Trì, huyện Tuy Phước, 
chia sẻ: Cách đây không lâu, 
Công ty có nhu cầu vay từ 40 - 
50 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Phú Tài (Vietcombank 
Phú Tài) và Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 
Chi nhánh Phú Tài để đầu tư 
mua lô hàng phân bón từ phía 

đối tác với giá tốt. Tôi nghĩ, 
công ty là khách hàng quen trên 
cả phương diện vay vốn và gửi 
tiết kiệm tại 2 ngân hàng nói 
trên, lại không có nợ quá hạn, 
tài sản thế chấp bảo đảm thì 
việc vay vốn sẽ dễ dàng, nhưng 
không ngờ cả 2 ngân hàng đều 
không giải quyết. Dù chuyện 
đã qua, nhưng nghĩ lại tôi vẫn 
thấy buồn.

Các ngân hàng cũng đã chia 
sẻ khó khăn của DN và giải đáp 
cụ thể nhiều vấn đề mà các hiệp 
hội, DN quan tâm. Thẳng thắn 
trao đổi lại trường hợp của 
Công ty TNHH Hồng Nhung, 
đại diện Vietcombank Phú Tài 

chia sẻ: Cuối năm 2022, hạn 
mức tín dụng của ngân hàng 
rất hạn chế, nên chưa đáp ứng 
được nhu cầu vay vốn của DN. 
Với tinh thần cầu thị, mới đây 
ngân hàng đã đến Công ty 
TNHH Hồng Nhung để nắm 
bắt nhu cầu vay vốn của DN 
và cam kết tạo điều kiện tốt 
nhất giúp DN vay vốn với lãi 
suất hợp lý. Chúng tôi rất vui 
khi DN tiếp tục gắn kết với  
ngân hàng. 

Ông Nguyễn Trà Dương, 
Giám đốc NHNN Bình Định 
cho hay: Năm 2023, Chi nhánh 
tiếp tục duy trì và phát triển 
Chương trình kết nối ngân 
hàng - DN, tạo điều kiện thuận 
lợi cho DN tiếp cận và lựa chọn 
các gói tín dụng với lãi suất phù 
hợp để phục vụ đầu tư sản xuất 
kinh doanh. Bên cạnh đó, tăng 
cường giám sát hoạt động tín 
dụng và việc thực hiện cam kết 
với DN; đồng thời, chủ động 
phối hợp với các sở, ngành và 
các hiệp hội trên địa bàn tỉnh 
nắm bắt thông tin về tình hình 
tiếp cận vốn vay của các DN. 
Chi nhánh cũng sẽ tổ chức 
nhiều hơn các buổi đối thoại 
để ngân hàng và DN trao đổi 
thông tin, cùng chia sẻ và tháo 
gỡ những khó khăn, vướng 
mắc phát sinh để tiếp tục gắn 
kết, cùng phát triển. Ngoài ra, 
Chi nhánh còn lập đường dây 
nóng để tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị của người dân, DN 
và yêu cầu các ngân hàng xử lý, 
trả lời cho khách hàng, báo cáo 
kết quả xử lý về NHNN Bình 
Định để tổng hợp gửi NHNN 
Việt Nam chỉ đạo. 

PHẠM TIẾN SỸ

Câu hỏi: 
Đề nghị Cục Thuế tỉnh cho biết những nội 

dung cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập 
cá nhân (TNCN) năm 2022?

Trả lời :
Có nhiều nội dung cần lưu ý khi quyết 

toán thuế TNCN năm 2022, cụ thể như sau:
1. Về mức giảm trừ gia cảnh:
- Cho bản thân là 11 triệu đồng/tháng, 

132 triệu đồng/năm.
- Cho người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/

người/tháng, 52,8 triệu đồng/người/năm.
2. Về thủ tục đăng ký giảm trừ cho 

người phụ thuộc:
Nếu trong năm chưa đăng ký giảm trừ 

gia cảnh nhưng thực tế có phát sinh nuôi 
dưỡng, thì vẫn được giảm trừ gia cảnh nếu 
có kê khai người phụ thuộc gửi tổ chức chi 
trả khi thực hiện quyết toán thuế và có hồ 
sơ chứng minh, thời hạn đăng ký: Người 
phụ thuộc là cha mẹ, vợ chồng, con cái thì 
đến hết 31.3 của năm sau; người phụ thuộc 
không phải là cha mẹ, vợ chồng, con cái thì 
đến hết 31.12 hằng năm.

Khi đăng ký, cá nhân sử dụng mẫu 07/
ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-
BTC ngày 29.9.2021 của Bộ Tài chính để 
đăng ký. Đơn vị chi trả thu nhập đăng ký 
theo mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN. Trên ứng 
dụng hỗ trợ kê khai, chọn mẫu “Đăng ký 
người phụ thuộc theo mẫu 02TH”.

Khi thay đổi về người phụ thuộc sau 

đăng ký, cá nhân cũng kê khai theo mẫu 
07/ĐK-NPT-TNCN. Tổ chức chi trả cũng kê 
khai theo mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN. Trên 
ứng dụng hỗ trợ kê khai là mẫu “Đăng ký 
người phụ thuộc mẫu 02TH”, chọn mục 
II- đăng ký thay đổi về người phụ thuộc”.

3. Đối với trường hợp cá nhân cư trú 
không phải quyết toán:

- Có số thuế nộp thừa nhưng không 
có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế 
vào kỳ sau.

- Có thu nhập tại 1 đơn vị, có thu nhập 
vãng lai từ nơi khác nhưng bình quân 
tháng trong năm không quá 10 triệu đồng 
và đơn vị chi trả đã khấu trừ 10%.

4. Về địa điểm cá nhân nộp quyết 
toán:

Nếu có thu nhập từ 2 nơi trở lên và tự 
quyết toán:

- Nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản 
lý đơn vị trả thu nhập có giảm trừ gia cảnh 
cho bản thân.

- Nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản 
lý đơn vị trả thu nhập cuối cùng, nếu có 
thay đổi nơi làm việc; nếu đơn vị trả thu 
nhập cuối cùng ko tính giảm trừ gia cảnh 
cho bản thân thì nộp tại Chi cục Thuế nơi 
cá nhân cư trú.

Cá nhân có thu nhập trực tiếp kê khai 
thuế trong năm, thì nơi nộp thuế là Cục 
Thuế tỉnh. Điện thoại hỗ trợ Cục Thuế: 
0256-3821944.

(BĐ) - Theo Sở KH&ĐT, năm 2023 
tỉnh ta phấn đấu thu hút 60 dự án mới 
của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, 
trong đó ưu tiên thu hút các dự án có 
công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri 
thức cao, thân thiện với môi trường, sử 
dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản 
phẩm mang lợi thế cạnh tranh. 

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh ta  
sẽ chú trọng thu hút các nhà đầu tư 
vừa và nhỏ nhưng có công nghệ sạch 
và cao của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa 
Kỳ, Australia, New Zealand, Israel và 
các quốc gia châu Âu để vừa đẩy nhanh 
tiến độ lấp đầy Khu kinh tế Nhơn Hội, 
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh vừa đẩy mạnh phát 
triển công nghiệp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng 
và các dịch vụ kèm theo, tạo tiền đề hấp 

dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn. Trên 
cơ sở nghiên cứu, đánh giá tiềm năng 
thị trường và xu hướng của các đối tác 
đầu tư, các sở, ngành, hiệp hội sẽ tham 
mưu UBND tỉnh tổ chức một số hoạt 
động xúc tiến đầu tư tại các nước có nền 
kinh tế lớn như: Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Singapore, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Israel, 
Australia, New Zealand. 

Cùng với đó là gửi tài liệu giới thiệu 
tiềm năng, lợi thế, lĩnh vực tỉnh ưu tiên 
thu hút đầu tư, cơ chế chính sách hỗ trợ 
của tỉnh, môi trường đầu tư… tại Bình 
Định đến các Hội nghị, các đợt xúc tiến 
đầu tư do các Bộ, ngành Trung ương tổ 
chức nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm 
năng, cũng như định hướng các nhà đầu 
tư đến với tỉnh Bình Định.         

 MINH HẢI

Nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022
Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu thu hút  
60 dự án đầu tư mới

TIN VẮN

 UBND tỉnh vừa ban hành quyết 
định phân bổ 138,377 tỷ đồng kinh phí 
sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi và 109,818 tỷ đồng 
cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững năm 2023. MINH HẰNG
 Tính đến ngày 28.2, cả tỉnh thu 

được 1.523 tỷ đồng tiền thuế, đạt 

12,1% dự toán năm 2023, giảm 39,5% 
so với cùng kỳ năm trước. Có 9/17 khoản 
thu, sắc thuế đảm bảo mức tăng trưởng 
thu, nhưng có đến 8/17 khoản thu, sắc 
thuế giảm nhiều so với cùng kỳ năm 
trước. Trong đó, khoản thu từ tiền sử 
dụng đất giảm 79,6%; tiền thuê đất, mặt 
nước giảm 73,9%; tiền bán nhà giảm 
62,9%; thuế bảo vệ môi trường giảm 
58,8%. TIẾN SỸ

Nhiều ngân hàng đã ký hợp tác tài trợ vốn cho DN.                                                                                                                              Ảnh: TIẾN SỸ
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Bình Định

 Xây dựng và phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 9.3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 
(BCĐ) Trung ương tổng kết 20 năm thực 
hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp 
hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa IX) 
về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh họp Phiên 
thứ hai. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, 
Trưởng BCĐ chủ trì phiên họp.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 
23 và các chủ trương của Đảng về đại 
đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta đã đạt 
được nhiều thành tựu to lớn, sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc được củng 
cố, dân chủ XHCN tiếp tục được phát 
huy…, đóng góp quan trọng để nước ta 
có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc 
tế như ngày nay.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ 
tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, 
đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung cốt 
lõi, là tư tưởng mang tầm chiến lược đối 
với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây 
là vấn đề càng làm, càng nghiên cứu và 
tổng kết từ thực tiễn nhiều thì càng minh 
chứng sự đúng đắn và càng được nhận 
thức đầy đủ, sâu sắc hơn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo.                                                                                            Ảnh: TTXVN

Nêu một số nhiệm vụ, giải pháp thời 
gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng 
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của 
đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai 
đoạn mới; trong đó xác định công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị thật sự là trung tâm, hạt nhân 
của đoàn kết. Cùng với đó, trong xây 
dựng Nhà nước pháp quyền thì bộ máy 
Nhà nước phải trong sạch, vững mạnh.

Mỗi cán bộ phải gần dân, sát cơ sở, 
phát huy dân chủ XHCN và quyền làm 
chủ của nhân dân; bảo đảm cho mọi 
người dân đều được tiếp cận một cách 
minh bạch, công bằng với các điều kiện 
phát triển. Đây chính là yếu tố vững chắc 
để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, tạo nền tảng để đưa đất nước trở 
thành nước phát triển, thu nhập cao vào 
giữa thế kỷ 21.               (Theo Nhân Dân)

(BĐ) - Chào mừng kỷ niệm 120 năm 
du lịch Sa Pa, Đại sứ quán Hàn Quốc tại 
Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào 
Cai tổ chức “Ngày văn hóa Hàn Quốc 
tại Lào Cai - Sa Pa năm 2023” .

“Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai - 
Sa Pa năm 2023” diễn ra từ ngày 10 - 11.3 
tại sân Quần, TX Sa Pa; khai mạc vào  
16 giờ ngày 10.3, với nhiều hoạt động trải 
nghiệm văn hóa Hàn Quốc và văn hóa 
Lào Cai, như: Mặc thử trang phục truyền 
thống Hàn Quốc và Việt Nam (hanbok, 
trang phục dân tộc); thưởng thức ẩm 
thực Hàn Quốc - Sa Pa, Lào Cai và trải 

nghiệm các trò chơi dân gian như tuho 
(ném mũi tên) và “Nghi lễ và trò chơi kéo 
co” - di sản văn hóa được UNESCO ghi 
danh, trải nghiệm du lịch và nội dung 
sáng tạo Hàn Quốc, Sa Pa, Lào Cai,...

Đặc biệt, đêm biểu diễn nghệ thuật 
K-V POP đậm sắc văn hóa Việt Nam - 
Hàn Quốc diễn ra vào lúc 19 giờ  
30 phút ngày 11.3, với sự tham gia của 
các ca sỹ, nhóm nhạc, nhóm nhảy nổi 
tiếng Việt Nam, như: Ca sỹ Văn Mai 
Hương, nhóm nhạc Pha Lê, nhóm nhảy 
cover K-pop The A-code, nhóm nhạc 
Minh Tốc & Lam cùng các tiết mục nghệ 

thuật đặc sắc của Lào Cai, Sa Pa sẽ là 
điểm nhấn của chương trình.

“Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Lào 
Cai - Sa Pa năm 2023” là dịp để người 
dân Việt Nam tại các địa phương hiểu 
hơn về văn hóa Hàn Quốc thông qua 
các hoạt động trải nghiệm phong phú, 
gần gũi cùng các nghệ sỹ trẻ Việt Nam 
rất yêu mến văn hóa Hàn Quốc. Đồng 
thời, tăng cường hơn nữa giao lưu văn 
hóa giữa nhân dân Việt Nam và Hàn 
Quốc sau khi hai nước nâng cấp quan hệ 
ngoại giao lên mức “đối tác chiến lược  
toàn diện”.                                  AN NHIÊN

Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai - Sa Pa diễn ra từ ngày 10 - 11.3

Sáng 9.3, Ban Tôn giáo Chính phủ ra 
mắt sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn 
giáo ở Việt Nam. Sách giới thiệu thông 
tin cơ bản về tôn giáo Việt Nam; quan 
điểm của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo 
thời kỳ đổi mới; quyền tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo quy định trong Hiến pháp; quy 
định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 
trong các văn bản hiện hành; thành tựu, 
thách thức và ưu tiên của Việt Nam 
trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo.

Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Ban 
Tôn giáo Chính phủ, cho biết Việt Nam 
hiện có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (27% 

dân số), hơn 54.000 chức sắc, 135 nghìn 
chức việc, 29.600 cơ sở thờ tự. Toàn quốc 
có hàng nghìn nhóm sinh hoạt tôn giáo 
tập trung, trong đó có các nhóm của 
người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Hiến pháp 1946 và các văn bản sau này 
của Việt Nam luôn khẳng định quyền tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong các 
quyền cơ bản của con người. Hiến pháp 
2013 quy định quyền tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo là quyền của mọi người. Sách 
trắng về tôn giáo ở Việt Nam được kỳ 
vọng sẽ giúp bạn đọc trong và ngoài nước 
hiểu rõ, đầy đủ về chính sách, đời sống 
tôn giáo ở Việt Nam.                   (Theo VnE)

Lần đầu tiên ra mắt sách trắng về tôn giáo ở Việt Nam

Sách trắng  Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở  
Việt Nam.                                              Ảnh: HOÀNG PHONG

 Chính phủ Trung Quốc quyết 
định đưa Việt Nam vào danh sách thí 
điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 từ 
ngày 15.3. Cùng với chính sách này, Việt 
Nam sẽ là một trong số quốc gia được 
ưu tiên xem xét các chuyến bay thẳng, 
bỏ yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm 
PCR trước 48 giờ.
 Văn phòng Chính phủ vừa ban 

hành văn bản số 1472/VPCP-KSTT 
ngày 9.3.2023 về việc công bố, công 
khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành 
chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ 
khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận 
tại nơi cư trú. Theo đó yêu cầu trước 
ngày 20.3, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, 
thành trực thuộc Trung ương hoàn thiện 
quy trình nội bộ, quy trình điện tử để 
thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất 
trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy.
 Cùng với lực lượng Cảnh sát biển, 

Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải 
Khu vực 3 và nhiều tàu cá của ngư dân, 
ngày 9.3, máy bay trực thăng đã được 
huy động, tăng cường lực lượng để tích 
cực tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại trong 
vụ 2 sà lan (LA-05923 và LA-05922) bị 
sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Phú 
Quý ngày 8.3. Trước đó, tính đến 12 giờ 
ngày 9.3, lực lượng chức năng đã cứu 
được 5 thuyền viên trên hai sà lan bị nạn.

(Theo Tuổi Trẻ, VnE, TTXVN/Vietnam+)

Sáng 9.3, Đoàn lãnh đạo TP HCM do 
đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực 
Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBND TP 
HCM, làm trưởng đoàn, đã dâng hương, 
dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ 
tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 75 
năm Ngày Bác Hồ có 6 điều dạy Công 
an nhân dân và kỷ niệm 75 năm Ngày 
truyền thống xây dựng lực lượng Công 
an nhân dân (11.3.1948 - 11.3.2023).

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi 
nhánh TP HCM, các đại biểu thành kính 
dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng 
nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã 
hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 
giai cấp và loài người, một tấm gương 
sáng ngời về đạo đức cách mạng.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, các thành viên trong đoàn nguyện 
phấn đấu tiếp tục học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, chung tay xây dựng TP HCM là 
đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền 
vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế 
của cả nước.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương, dâng 
hoa và mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch 
Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp 
công nhân, một tấm gương sáng về cần, 
kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục 
vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.                                         

                                         (Theo SGGP)

Dâng hương tưởng niệm  
Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cùng các 
đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TP HCM 
dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 
số 31 phiên họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 2.2023.

Nhiệm vụ tập trung được Chính phủ 
đặt ra là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
đối với tín dụng, thị trường trái phiếu 
DN, thị trường bất động sản và quản lý 
điều hành xăng dầu, bảo đảm hoạt động 
ổn định, lành mạnh.

Cùng với đó, Nghị quyết Chính phủ 
yêu cầu cơ cấu lại Tổng công ty Công 
nghiệp tàu thủy, Ngân hàng Phát triển 
Việt Nam và 3 dự án đạm; tiếp tục hoàn 

thiện mô hình, đổi mới hoạt động của 
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN để 
phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ 
của cơ quan chuyên trách đại diện chủ 
sở hữu vốn nhà nước tại DN theo kết 
luận của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu tập trung 
khắc phục nhanh nhất tình trạng ách 
tắc trong hoạt động đăng kiểm phương 
tiện giao thông. Có giải pháp hiệu quả 
giải quyết dứt điểm, bảo đảm công tác 
đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường 
trong tháng 3.2023.            (Theo Tuổi Trẻ)

Chính phủ: Giải quyết dứt điểm để đăng kiểm hoạt động bình thường 
trong tháng 3

Công tác đăng kiểm được yêu cầu phải hoạt động 
bình thường trở lại vào tháng 3.2023.
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Bình Định

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Tên đơn vị: Huyện ủy Vĩnh Thạnh.
Địa chỉ: Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định.
Mã số thuế: 4100869908 - Điện thoại: 0943 577 456
Hiện nay trong quá trình sắp xếp lại hồ sơ, Huyện ủy đã phát hiện mất 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên đơn vị Huyện ủy Vĩnh 
Thạnh, địa chỉ: Xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Đã vào 
sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00033 QSDĐ/UBT-2003  
do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 11.4.2003.  

Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc số điện thoại: 
0943 577 456, đơn vị xin cảm ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn vị sẽ 
có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng để cấp lại giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Sau 7 ngày ra thông báo, giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất gốc trên không còn giá trị.

  
 

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 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.  

  
 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

NGÀY VÀ ĐÊM 10.3.2023Dự 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 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm 

không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, không mưa. Tầm nhìn 

xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.
  (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

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 BK 258523, số vào sổ cấp GCN: CS02703 do Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 21.6.2017, cụ thể như sau: 

- Thửa đất địa chỉ: Số 47 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 (2 tầng); Diện tích xây dựng: 90 m2; Diện 
tích sàn: 178,2 m2; Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng; Cấp (Hạng): Cấp 3 (N2).   

Giá khởi điểm của tài sản: 3.150.900.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 315.090.000 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 đường 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 15 giờ 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
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 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 127,4 m2; Thửa đất số 29; Tờ bản 

đồ số 17; Địa chỉ: Số 20/11 đường Trần Văn Ơn, phường Nguyễn Văn Cừ,  
TP Quy  Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở riêng lẻ (6 tầng + buồng thang); 
Diện tích xây dựng: 115,2 m2; Diện tích sàn: 751,6 m2; Cấp (hạng): Cấp 3 (N1); 
Phần diện tích xây dựng vi phạm giấy phép xây dựng (xây dựng phòng lồi) 
có diện tích 105,2 m2 (Tầng 1: 12,2 m2; Tầng 2: 18,6 m2; Tầng 3: 18,6 m2; Tầng 4:  
18,6 m2; Tầng 5: 18,6 m2; Tầng 6: 18,6 m2) không công nhận, chủ sở hữu tự 
tháo dỡ, không bồi thường.  

Giá khởi điểm của tài sản: 15.392.291.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 3.000.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, 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 31.3.2023 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 29.3.2023 
đến 17 giờ ngày 31.3.2023, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
14 giờ 30 phút ngày 3.4.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.          

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

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

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
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Căn cứ Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11.6.2021 và Thông tư 
51/2022/TT-BQP ngày 16.1.2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 
tư 59/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực hiện 
công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội. 

Bộ CHQS tỉnh Bình Định thông báo tuyển sinh quân sự năm 2023 như sau: 
1. Các Học viện, Trường tuyển sinh:
a) Đào tạo Đại học quân sự:
- 7 Học viện: Kỹ thuật quân sự. Quân y, Biên phòng, Phòng không - Không 

quân, Khoa học quân sự, Hậu cần và Hải quân.
- 9 Trường Sĩ quan: Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Thông tin, 

Không quân, Tăng Thiết giáp, Đặc công và Phòng hóa.
b) Đào tạo Cao đẳng quân sự: Trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh vào 

đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật Hàng không. 
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công 

dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự 
tuyển không hạn chế. 

- Nữ thanh niên ngoài quân đội: Tuyển 10% chi tiêu cho các ngành: Bác sĩ 
Quân y tại Học viện Quân y và các ngành đào tạo ngoại ngữ, quan hệ quốc tế 
tại Học viện Khoa học quân sự. Tuyển không quá 6% trên tổng chỉ tiêu vào đào 
tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài 
quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đối với các ngành được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành được 
tuyển tối thiểu 2 thí sinh.

3. Tiêu chuẩn:

a) Tự nguyện: Thí sinh tự nguyện đăng ký xét tuyển vào trường quân sự, khi 
trúng tuyển chấp hành sự phân công ngành học; Khi tốt nghiệp chấp hành sự 
phân công công tác của Bộ Quốc phòng.

b) Chính trị, đạo đức: Lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, đủ 
điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Có phẩm chất đạo đức tốt, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 
hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

c) Văn hóa: Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT theo giáo dục 
chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

d) Sức khỏe: Tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt điểm 1 và điểm 2 theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30.6.2016 của 
Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa 
vụ quân sự. Chi tiết sơ tuyển sức khỏe của học viện, trường có tiêu chuẩn quy 
định riêng cho từng đối tượng.

4. Về độ tuổi (tính đến năm dự tuyển):
a) Thanh niên ngoài quân đội từ 17 đến 21 tuổi.
b) Quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia 

công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.
5. Về hồ sơ: Mỗi thí sinh phải làm 2 bộ hồ sơ riêng biệt: 1 bộ hồ sơ đăng ký 

sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát hành và 1 bộ hồ sơ 
đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD & ĐT phát hành.

6. Thời gian đăng ký sơ tuyển: Từ ngày 15.3.2023 đến ngày 20.5.2023 tại 
Ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ CHQS tỉnh Bình Định (qua Ban Quân lực) 
để trao đổi thống nhất. 

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2023
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ASEAN thúc đẩy bình đẳng giới 
và bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em

Phụ nữ Indonesia.                                          Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Trao quyền cho Phụ nữ 
và Bảo vệ Trẻ em Indonesia, bà Bintang 
Puspayoga, đại diện cho ASEAN, 
khẳng định ASEAN mong muốn tăng 
cường hợp tác với LHQ nhằm đạt được 
bình đẳng giới và trao quyền cho tất 
cả phụ nữ và trẻ em gái.

Phát biểu tại kỳ họp thường niên 
lần thứ 67 của Ủy ban về Địa vị Phụ 
nữ (CSW) diễn ra tại New York, Mỹ từ 
ngày 6 - 17.3, bà Puspayoga, cho biết 
ASEAN hoan nghênh kỳ họp thường 
niên lần thứ 67 của CSW với chủ đề 
“Đổi mới và thay đổi về công nghệ và 
giáo dục trong kỷ nguyên số nhằm đạt 
được bình đẳng giới và trao quyền cho 
tất cả phụ nữ và trẻ em gái”.

Theo bà Puspayoga, cuộc họp CSW 
là một cơ hội đầy hứa hẹn để chia sẻ 
những tiến bộ và thách thức trong việc 
đạt được bình đẳng giới và trao quyền 
cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong 
kỷ nguyên số.

Trong 55 năm qua, ASEAN đã đạt 
được những tiến bộ và thành tựu vượt 
bậc. Tuy nhiên, các nước ASEAN tiếp 
tục gặp khó khăn với những trở ngại, 
bao gồm cả tác động không cân bằng 
do những yếu tố khách quan như dịch 
bệnh, thiên tai, biến đổi xã hội.

Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, 
nhiều phụ nữ đối mặt với rủi ro mất 

việc làm và giảm thu nhập.
Trong khi đó, phụ nữ và trẻ em gái 

cũng bị ảnh hưởng trong các lĩnh vực 
khác như giáo dục, kinh tế, chăm sóc 
sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu khác 
cho phụ nữ và trẻ em gái.

Theo bà Puspayoga, trước những 
thách thức đó, ASEAN cần tăng cường 
hợp tác chặt chẽ nhằm nâng cao vai 
trò của phụ nữ đối với hòa bình, ổn 
định và phát triển bền vững trong kỷ 

nguyên số.
Với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 

2023, Indonesia đã đưa ra chủ đề 
“Các vấn đề của ASEAN, tâm điểm 
của tăng trưởng”, khẳng định vai trò 
quan trọng của ASEAN trong việc duy 
trì tăng trưởng kinh tế khu vực và thế 
giới và bình đẳng giới là một trong 
những vấn đề ưu tiên trong hoạt động 
của ASEAN.

(Theo TTXVN)

Mỹ tái khẳng định 
cam kết đối với khu 
vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương

Đối thoại ASEAN - Mỹ tại thủ đô Jakata- Indonesia. 
Ảnh: Ban Thư ký ASEAN

Ngày 8.3, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ 
phụ trách phụ trách vấn đề Đông Á và 
Thái Bình Dương Daniel J.Kritenbrink 
nhấn mạnh Đối thoại Mỹ - ASEAN lần 
thứ 35 vừa diễn ra tại thủ đô Indonesia 
thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ 
đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái  
Bình Dương.

Trả lời báo chí sau cuộc đối thoại Mỹ- 
ASEAN tại Jakarta, ông Kritenbrink cho 
rằng: ASEAN đại diện cho nền kinh tế 
lớn thứ tư thế giới. Đây là khu vực trẻ 
nhất, năng động nhất và quan trọng 
nhất trên thế giới. Mỹ là quốc gia nhận 
ra điều đó và sẵn sàng hợp tác với 
ASEAN.

Ông Kritenbrink cũng nhấn mạnh: 
Đối thoại ASEAN - Mỹ lần thứ 35 thể 
hiện cam kết của Mỹ đối với quan 
hệ đối tác chiến lược toàn diện với 
ASEAN cũng như hỗ trợ cho Tầm nhìn 
ASEAN về Ấn Độ - Thái Bình Dương 
(AOIP). Mỹ cam kết với một tương 
lai chung cùng với các quốc gia thành 
viên ASEAN.                   (Theo VOV.VN)

Philippines vật lộn khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu

Lực lượng bảo vệ bờ biển và các tình nguyện viên 
dọn dầu tràn trên bãi biển ở Semirara, Caluya, 
Philippines, ngày 7.3.2023.              Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Philippines vẫn đang 
vật lộn khắc phục hậu quả sau gần 
hai tuần xảy ra sự cố tràn dầu ở  
ngoài khơi.

Nhiều người dân tại miền Trung 
Philippines đã bày tỏ lo lắng ngành du 
lịch địa phương và sinh kế của người 
dân sẽ bị ảnh hưởng nặng nề sau sự 
cố này. Giới chức Philippines đã buộc 
phải áp dụng qui định cấm câu cá và 
bơi lội tại thị trấn ven biển Pola.

Hơn một tuần sau khi con tàu 
chở 800 nghìn lít dầu công nghiệp 

bị chìm ngoài khơi tỉnh Oriental 
Mindoro của Philippines, dầu rò 
rỉ đã trôi dạt vào ít nhất 9 thị trấn 
thuộc tỉnh này, buộc chính quyền 
đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp 
về thiên tai. 

Trong khi đó, nhiều người dân sống 
tại các khu vực này kiếm sống chủ yếu 
nhờ vào các hoạt động và dịch vụ du 
lịch. Họ lo lắng sẽ mất đi một nguồn 
thu nhập đáng kể khi lượng khách tới 
đây giảm.

(Theo VTV.VN)

Ukraine nói Nga tấn công cơ sở hạ tầng 
quan trọng ở Kharkov, Odessa

Một con phố bị phá hủy bởi pháo kích của Nga 
ở thị trấn Kupiansk, vùng Kharkov của Ukraine, 
ngày 7.3.                          Ảnh: AFP

Ngày 9.3, các quan chức địa phương 
cho biết Nga đã tiến hành tấn công khu 
vực phía Đông Kharkov và khu vực 
phía Nam Odessa của Ukraine.

Thông báo trên mạng xã hội, Thống 
đốc Kharkov Oleg Synegubov của 
Ukraine cho biết Nga đã thực hiện 
khoảng 15 cuộc tấn công vào thủ phủ 
Kharkov và khu vực xung quanh.

Các cuộc tấn công của Nga được 
cho là nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng 
quan trọng.

Tại TP Kharkov, Thị trưởng Igor 
Terekhov cho biết “cơ sở hạ tầng năng 
lượng” đã bị tấn công và nguồn điện 
ở một số khu vực của thành phố “gặp 
vấn đề”.

Tại khu vực Odessa, Thống đốc 
Maksym Marchneko cho biết tên lửa 
của Nga “đã tấn công cơ sở hạ tầng 
năng lượng của khu vực, trong khi 
nhiều tòa nhà dân cư bị hư hại”.

(Theo TTO)

Đấu súng ngăn vụ 
cướp 32,5 triệu USD 
ở sân bay Chile

Cảnh sát đứng canh cổng sau vụ cướp bất thành 
32,5 triệu USD ở sân bay Arturo Merino Benitez, 
Santiago, Chile, hôm 8.3.                                       Ảnh: AFP

Khoảng 10 - 12 tên cướp rạng sáng 
8.3 điều khiển 3 ôtô xông vào sân bay 
quốc tế Arturo Merino Benitez, Chile. 
Họ tiến tới khu vực dỡ hàng trong lúc 
các nhân viên đang chuyển số tiền 32,5 
triệu USD khỏi máy bay để đưa lên xe 
bọc thép.

Lực lượng an ninh sân bay đã đấu 
súng với băng cướp, ngăn họ lấy đi số 
tiền 32,5 triệu USD trên phi cơ. Cuộc đấu 
súng khiến hai người thiệt mạng, gồm 
một tên cướp và một nhân viên sân bay.

Tổng thống Gabriel Boric cam kết sẽ 
truy tìm và buộc những tên cướp chịu 
trừng phạt.

(Theo VnExpress.net)

 LHQ ước tính 28 triệu người dân 
Afghanistan, chiếm gần 70% dân số 
nước này, sẽ phải sống dựa vào viện trợ 
nhân đạo trong năm 2023.

 Ngày 9.3, Ngân hàng Tái thiết và 
Phát triển châu Âu (EBRD) cho hay sẽ 
giải ngân 1,5 tỷ euro (1,58 tỷ USD) trong 
2 năm tới để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tái thiết 
và hồi phục những khu vực đổ nát sau 
trận động đất lớn hồi tháng trước.

 Ngày 8.3, Hội đồng Bảo an LHQ 
đã gia hạn 1 năm các biện pháp trừng 
phạt lâu dài đối với Sudan, bác bỏ yêu 
cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc 
gia này.

 Rạng sáng 9.3, theo giờ Việt 
Nam, Thượng viện Pháp, với cánh hữu 
chiếm ưu thế đã thông qua điều khoản 
chính của dự luật cải cách lương hưu 
nâng tuổi nghỉ hưu hợp pháp ở nước này 
từ 62 lên 64.                           (Theo TTXVN)
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