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THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 94/2019 CỦA QUỐC HỘI:

Nhìn từ điển hình 
Chi cục Thuế TP Quy Nhơn
Quy Nhơn triển khai chương trình 
khám, chữa bệnh từ xa 
Nhức nhối tình trạng băng nhóm 
đánh nhau bằng hung khí 

Tập trung thực hiện các giải pháp 
phục hồi, phát triển KT-XH

Sản xuất kinh doanh thuận lợi, 
Công ty TNHH B&Đ Lingerie Việt Nam 
(Khu kinh tế Nhơn Hội) chuyên sản 
xuất hàng may mặc xuất khẩu 
có doanh thu khá cao. Ảnh: TIẾN SỸ
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Tháng Ba biên giới - 
bồi đắp 
tình yêu 
Tổ quốc 

Bình Định và Bamboo Airways 
hợp tác phát triển du lịch

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
Canada đầu tư vào Bình Định
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Bình Định

Với tinh thần đổi mới mạnh 
mẽ, năng động, quyết liệt trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện, cùng sự nỗ lực của cả hệ 
thống chính trị, KT-XH tỉnh 
Bình Định 2 tháng đầu năm 
2023 đã đạt kết quả quan trọng. 
Tuy vậy, ở từng ngành, lĩnh vực 
còn có nhiều khó khăn, thách 
thức, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ 
lực nhiều hơn từ các cấp, các 
ngành và địa phương. 

Thuận lợi, khó khăn 
đan xen

Thông tin từ Hội nghị cho 
thấy, KT-XH 2 tháng đầu năm 
2023 tiếp tục duy trì và phát 
triển, có những điểm sáng đáng 
mừng, nhưng tại từng ngành, 
từng lĩnh vực vẫn còn có nhiều 
vấn đề đáng lo.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, 
Giám đốc Sở NN&PTNT Trần 
Văn Phúc cho biết: Cây trồng 
vụ Đông Xuân đang phát triển 
khá tốt, hứa hẹn một mùa vụ 
bội thu. Ngành chăn nuôi cũng 
chuyển biến tích cực, sản lượng 
thịt hơi xuất chuồng tăng khá so 
với cùng kỳ năm trước, nhưng 
riêng đàn heo của tỉnh lại giảm 
1,7%. Nguyên nhân là đầu ra 
sản phẩm giảm, trong khi giá 
thức ăn chăn nuôi tăng cao, nên 
nhiều người hạn chế quy mô 
chăn nuôi. Ngành nuôi trồng và 
khai thác thủy sản cũng đạt kết 
quả khả quan; sản lượng khai 
thác trong 2 tháng đầu năm 

Tập trung thực hiện các giải pháp phục hồi, phát triển KT-XH
Tại Hội nghị đánh giá tình hình KT-XH 2 tháng đầu năm và triển 
khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3.2023, diễn ra ngày 10.3, 
đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp, đồng lòng vượt khó vươn lên. 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.                                 Ảnh: TIẾN SỸ

2023 đạt 34.716 tấn, tăng 2,8%, 
song sản lượng cá ngừ đại dương 
giảm 12,4%; tình trạng tàu cá vi 
phạm vùng biển nước ngoài vẫn 
còn xảy ra.

Lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp bị tác động lớn bởi tình 
hình thế giới. Theo ông Ngô 
Văn Tổng, Giám đốc Sở Công 
Thương, hiện nhiều DN của 
nhiều nhóm ngành sản xuất 
đang nỗ lực duy trì được tốc độ 
tăng trưởng, trong đó ấn tượng 
nhất là ngành chế biến gỗ và sản 
xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 
giường, tủ, bàn, ghế) tăng trưởng 
35,08% so với cùng kỳ năm trước; 
tiếp đến là ngành sản xuất trang 
phục tăng trưởng gần 20%. Tuy 
vậy, có nhiều ngành hàng chủ 
lực của tỉnh, có giá trị xuất khẩu 
lớn, đóng góp quan trọng vào 
ngân sách nhưng lại giảm sâu, 
như: Ngành sản xuất, xuất khẩu 
giường, tủ, bàn, ghế; ngành sản 
xuất giấy và sản phẩm từ giấy… . 

2 tháng đầu năm 2023, toàn 
tỉnh đã chấp thuận chủ trương 
đầu tư cho 14 dự án của các DN 
trong nước với tổng vốn đầu tư 
trên 6.336 tỷ đồng. Tuy vậy, phần 
lớn các dự án có quy mô nhỏ, 
không đủ khả năng tạo đột phá 
thúc đẩy kinh tế phát triển. Dù 
tỉnh đã tổ chức nhiều đợt xúc tiến 
đầu tư tại thị trường các nước 
phát triển, nhưng từ đầu năm 
đến nay vẫn chưa thu hút được 
dự án nào từ các DN có vốn đầu 
tư nước ngoài. 

Trong khi đó, ngành du lịch, 
dịch vụ cho thấy sự bứt phá 
mạnh mẽ. 2 tháng đầu năm 
2023, toàn tỉnh đã đón 954.130 
lượt khách du lịch, tăng 37,6% 
so với cùng kỳ năm trước; doanh 
thu từ khách du lịch đạt 1.979 tỷ 
đồng, tăng 103,5%. 

Kinh tế phát triển không đều 
giữa các ngành, lĩnh vực đã ảnh 
hưởng đến kết quả thu ngân sách 
của tỉnh. Tổng thu ngân sách Nhà 
nước 2 tháng đầu năm 2023 là 
hơn 1.573 tỷ đồng, đạt 11,5% 
dự toán năm, giảm 42,3% so với 
cùng kỳ. Ông Nguyễn Đẩu, Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh, cho hay: 
Có 9/17 khoản thu, sắc thuế đảm 
bảo mức tăng trưởng thu, nhưng 
cũng 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%. Nhiều khoản thu, sắc thuế 
giảm mạnh chủ yếu là do hoạt 
động sản xuất kinh doanh của 
DN gặp khó khăn và việc thực 
hiện chính sách giảm nhiều sắc 
thuế cho người nộp thuế.

Tiếp tục thực hiện các 
giải pháp phát triển KT-XH

Sau khi phân tích, đánh giá 
tình hình phát triển KT-XH của 
tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2023, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu 
cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi theo hướng nâng cao giá trị 
bền vững. Đẩy mạnh thực hiện 
chương trình xây dựng nông 
thôn mới, chương trình OCOP. 

Cùng với đó là phát triển diện 
tích rừng gỗ lớn, gắn với công 
tác quản lý, bảo vệ, PCCC rừng. 
Bên cạnh đó, tập trung xử lý dứt 
điểm tình trạng tàu cá vi phạm 
vùng biển nước ngoài. Các sở, 
ngành, địa phương cũng cần tích 
cực hơn nữa trong hỗ trợ, tháo gỡ 
khó khăn giúp DN duy trì, phát 
triển sản xuất kinh doanh, nuôi 
dưỡng nguồn thu. 

Các Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
và Lâm Hải Giang cũng yêu 
cầu các ngành, địa phương thực 
hiện tốt công tác giải phóng mặt 
bằng phục vụ đầu tư xây dựng 
các công trình trọng điểm và đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu 
tư công. Tăng cường quảng bá, 
xúc tiến thu hút đầu tư. Chú 
trọng đến công tác quản lý, bảo 
tồn và phát huy giá trị các di tích 

lịch sử; tổ chức nhiều hoạt động 
văn hóa, du lịch gắn với nâng 
cao chất lượng dịch vụ du lịch. 

Phát biểu kết luận tại Hội 
nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn -  
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, đánh giá: Hầu hết 
các ngành, lĩnh vực đều đã đạt 
kết quả tích cực nhất định, tạo 
tiền đề, động lực để tỉnh hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch 
của cả năm 2023. Tuy vậy, ở 
mỗi lĩnh vực đều có những 
khó khăn, vướng mắc chưa 
được giải quyết triệt để, đòi 
hỏi tinh thần trách nhiệm, nỗ 
lực quyết tâm, sáng tạo của các 
cấp, các ngành, địa phương, 
cộng đồng DN và người dân.

Để thực hiện tốt kế hoạch 
phát triển KT-XH năm 2023, 
đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu 
cầu tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm đã được 
UBND tỉnh giao cho các sở, 
ngành, địa phương, có giải 
pháp cụ thể. Sở NN&PTNT 
tập trung chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng vật nuôi, không để xảy 
ra tình trạng xâm phạm vùng 
biển nước ngoài; quan tâm đến 
công tác quản lý, phát huy hiệu 
quả các công trình nước sạch 
sau đầu tư; bảo vệ môi trường 
sinh thái ở khu vực nông thôn. 
Rà soát luồng vào đầm Thị Nại 
để chuẩn bị cho việc đón khách 
du lịch. Sở Công Thương giải 
quyết khó khăn cho DN, người 
dân, nhất là vấn đề tiêu thụ sản 
phẩm cả trong ngắn hạn lẫn dài 
hạn. Sở Xây dựng tập trung quy 
hoạch, đầu tư phát triển nhà ở 
xã hội, tháo gỡ những khó khăn 
trên lĩnh vực bất động sản. Sở 
KH&ĐT, Ban Quản lý khu kinh 
tế tỉnh tập trung công tác quảng 
bá, xúc tiến đầu tư, đảm bảo điều 

kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư 
đến Bình Định tìm hiểu, hợp tác 
đầu tư và thực hiện các dự án. 
Cùng với đó, chú trọng đến việc 
đảm bảo hệ thống dữ liệu của cả 
tỉnh, các dự án đầu tư và tiến độ 
giải ngân vốn đầu tư công. 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
cũng lưu ý Sở Tài chính quan 
tâm đến công tác thu ngân sách, 
cơ chế tài chính đối với các đơn 
vị sự nghiệp công lập và đấu giá 
quyền sử dụng đất. Sở TT&TT 
chịu trách nhiệm về công tác 
chuyển đổi số, xây dựng và chia 
sẻ dữ liệu cho các sở, ngành, địa 
phương. Sở GTVT chú trọng đến 
công tác quản lý, bảo dưỡng các 
tuyến đường giao thông. Sở Du 
lịch tập trung triển khai các hoạt 
động du lịch; tăng cường hợp tác 
với các DN, các tỉnh trong nước 
để thúc đẩy phát triển du lịch; đa 
dạng hóa các sản phẩm du lịch; 
nâng cao chất lượng phục vụ du 
lịch. Ban quản lý các dự án tập 
trung triển khai các dự án, đảm 
bảo chất lượng công trình. Các 
sở: Y tế, LĐ-TB&XH chăm lo sức 
khỏe, giải quyết việc làm, giảm 
nghèo bền vững.

Đối với các địa phương, đồng 
chí Phạm Anh Tuấn lưu ý phải 
vận hành việc điều hành phát 
triển KT-XH bằng các dữ liệu và 
triển khai đến tận xã; tập trung 
cải cách thủ tục hành chính, đổi 
mới lề lối làm việc, chủ động 
giải quyết công việc; xác định 
điểm mạnh, lợi thế từ đó có 
những giải pháp tạo ra đột phá 
tại địa phương mình. Bên cạnh 
đó, quan tâm đến công tác đền 
bù, giải phóng mặt bằng tại địa 
phương; đẩy nhanh tiến độ đầu 
tư các dự án gắn với việc giải 
ngân vốn đầu tư công.

PHẠM TIẾN SỸ  

(BĐ) - Chiều 10.3, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang cùng đại diện một số sở, 
ngành liên quan có cuộc làm việc 
với Công ty CP Hàng không Tre 
Việt (Bamboo Airways) về hợp tác 
phát triển du lịch Bình Định. 

Tại buổi làm việc, Giám đốc 
Sở Du lịch Trần Văn Thanh đề 
nghị Bamboo Airways nghiên 
cứu mở các đường bay mới nội 
địa như: Cần Thơ - Bình Định, Đà 
Lạt (Lâm Đồng) - Bình Định; tham 
gia và phối hợp với tỉnh tổ chức 
các hội nghị, hội thảo trong và 
ngoài nước về tiềm năng và cơ hội 
phát triển du lịch của địa phương. 
Trong năm 2023, Bình Định sẽ tổ 
chức nhiều sự kiện, lễ hội để thu 
hút du khách trong và ngoài nước, 
việc có thêm các đường bay mới sẽ 
tạo thuận lợi cho du khách, đồng 
thời, góp phần tăng lượng khách 
đến với “đất Võ trời Văn”.

Hiện nay, ngoài việc khai 
thác các đường bay Hà Nội - Quy 
Nhơn, Hà Nội - TP Hồ Chí Minh 
và ngược lại, Bamboo Airways 
là hãng hàng không duy nhất 
khai thác tuyến Quy Nhơn - Hải 
Phòng và ngược lại, với tần suất 
4 chuyến/tuần. Theo Tổng Giám 
đốc Bamboo Airways Nguyễn 
Mạnh Quân, hiện Bamboo 

Airways được đăng ký hoạt 
động tổng cộng 30 tàu bay và 
đang khai thác ở mức tối đa. Việc 
mở thêm các tuyến bay đến Cần 
Thơ, Đà Lạt đã được đơn vị khảo 
sát, có thể triển khai ngay trong 
năm 2023, nhưng phải chờ các 
cấp, ngành liên quan đồng ý tăng 
số lượng tàu bay. Ông Nguyễn 
Mạnh Quân cũng đánh giá cao 
tiềm năng du lịch của Bình Định, 
cho rằng có nhiều lợi thế để thu 
hút khách du lịch quốc tế, nhất 
là khu vực Đông Bắc Á.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn đề nghị Bamboo Airways 
tính toán khôi phục lại chuyến 
bay charter (chuyến bay thuê 
chuyến trọn gói) để đón khách 
Hàn Quốc, Trung Quốc… đến 
Bình Định. Bên cạnh đó, tăng tần 
suất các chuyến bay, mở thêm 
đường bay mới trong thời gian 
sớm nhất để đưa khách nội địa 
đến với Bình Định nhiều hơn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn và Tổng Giám đốc 
Bamboo Airways Nguyễn Mạnh 
Quân đã ký kết biên bản hợp tác 
với các nội dung: Thường xuyên 
trao đổi thông tin, các nội dung, 
chính sách về phát triển thương 
mại và du lịch qua đường hàng 
không đi/đến Bình Định. Trao 

đổi thông tin về tình hình KT-
XH, đầu tư phát triển, chính 
sách ưu đãi, thông tin phát triển 
thương mại và du lịch tỉnh Bình 
Định. Phối hợp, thống nhất trong 
việc xây dựng cơ chế, kế hoạch, 
đề xuất những phương án mới 
nhằm thực hiện công tác xúc tiến 
đường bay mới và phát triển mở 
đường bay thẳng đến Bình Định; 
duy trì hiệu quả, mức độ thường 
xuyên của các đường bay sẵn có. 
Cùng nghiên cứu, đề xuất phát 
triển các đường bay thương mại 
quốc tế tiềm năng đi/đến Bình 
Định và thực hiện thí điểm các 
chuyến bay thuê trọn gói trong 
điều kiện phù hợp và thực tế nhu 
cầu thị trường. Hợp tác hoặc hỗ 
trợ tổ chức các hoạt động quảng 
bá du lịch, xúc tiến thương mại, 
đầu tư tại Việt Nam và nước 
ngoài do mỗi bên tổ chức như hội 
chợ du lịch, hội thảo thương mại 
- du lịch, famtrip, mediatrip, các 
sự kiện đón khách du lịch đầu 
năm, festival tại địa phương… 
Cùng nghiên cứu các giải pháp 
kích cầu du lịch nội địa: Xây 
dựng chính sách hỗ trợ giá vé 
cho các DN du lịch tham gia 
chương trình kích cầu, hỗ trợ 
giảm giá vé các chuyến bay 
đi/đến Bình Định giai đoạn  
thấp điểm.                      LÊ CƯỜNG

Ngày 10.3, UBND TX Hoài 
Nhơn tổ chức Lễ phát động thi 
đua cao điểm 90 ngày hoàn 
thành giải phóng mặt bằng 
(GPMB) và khởi công một số 
công trình trọng điểm nhân kỷ 
niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua 
ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023).

Theo đó, trong thời gian 90 
ngày cao điểm thi đua, UBND 
TX Hoài Nhơn sẽ chỉ đạo các 
ban, ngành, địa phương thực 
hiện tốt nhiệm vụ được giao, 
làm tốt công tác phối hợp, phấn 
đấu hoàn thành đảm bảo tiến 
độ các công trình, gồm:

Hoàn thành công tác GPMB 
và khởi công xây dựng 12 khu 
tái định cư, 6 khu cải táng phục 
vụ công tác GPMB dự án đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam trong tháng 
3.2023; hoàn thành và giao mặt 
bằng dự án đường bộ cao tốc 
trước ngày 30.6.2023 cho Bộ GTVT 
theo nghị quyết của Chính phủ.

Đối với dự án Khu Hành 
chính - Dịch vụ và dân cư tuyến 

Bình Định và Bamboo Airways 
hợp tác phát triển du lịch 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) và Tổng Giám đốc Bamboo Airways Nguyễn Mạnh Quân ký kết biên 
bản hợp tác phát triển du lịch Bình Định.                                                                                                                              Ảnh: LÊ CƯỜNG

(BĐ) - Chiều 10.3, tại Văn 
phòng UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
tiếp Đoàn công tác của TP Laval, 
Canada do ông Bonnet Huor - 
Giám đốc Sở Phát triển kinh tế, 
Văn phòng Thị trưởng Laval dẫn 
đầu, đến thăm và làm việc tại tỉnh 
Bình Định.

Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo 
các sở, ngành liên quan của tỉnh và 
Công ty CP Becamex Bình Định. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thông 
tin tổng quan về tình hình phát 
triển KT-XH của tỉnh. Chủ tịch 
tỉnh cho hay hiện tỉnh Bình Định 
đã xác định rõ quy hoạch và định 
hướng đẩy mạnh phát triển trên 
5 trụ cột chính tập trung vào 
nông nghiệp công nghệ cao; 
công nghiệp thân thiện với môi 
trường; du lịch; dịch vụ cảng 
và logistics; kinh tế đô thị gắn 
với quá trình đô thị hóa. Đồng 
thời, lấy cải thiện môi trường đầu 

tư, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, hoàn thiện kết cấu 
hạ tầng KT-XH, phát triển cực 
tăng trưởng phía Bắc tỉnh làm 
các khâu đột phá.

Với sự quan tâm của đoàn 
công tác TP Laval, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng tỉnh 
quan tâm phát triển các khu kinh 
tế, khu công nghiệp lớn để thu hút 
phát triển công nghiệp. Trong đó 
đáng chú ý là Khu công nghiệp 
Becamex VSIP Bình Định có vị trí 
và dịch vụ phụ trợ thuận lợi cho 
nhà đầu tư. Bình Định hiện có 2 
dự án do DN Canada (Công ty 
TNHH SELDAT Việt Nam) đầu 
tư với tổng vốn đăng ký khoảng  
2,7 triệu USD. Chủ tịch UBND tỉnh 
bày tỏ mong muốn ông Bonnet 
Huor sẽ là cầu nối giúp tỉnh Bình 
Định thu hút DN Canada vào đầu 
tư trong thời gian tới.

Ông Bonnet Huor cho biết, 
qua tham quan thực tế Khu công 
nghiệp Becamex VSIP Bình Định, 

một số DN trên địa bàn tỉnh, cũng 
như tham quan thực tế hạ tầng 
kinh tế của tỉnh, ông nhận thấy 
tỉnh Bình Định có cơ hội thu hút 
DN đến từ Canada đầu tư phát 
triển sản xuất, kinh doanh. Với 
vai trò của mình, ông sẽ nỗ lực 
để giới thiệu, quảng bá giúp Bình 
Định thu hút đầu tư đối với DN 
Canada. Hiện, ông cùng các cộng 
sự đang xây dựng kế hoạch hợp 
tác giữa TP Laval và tỉnh Bình 
Định để sớm trình cấp trên xem 
xét quyết định, trên cơ sở đó sẽ 
tổ chức hội thảo thu hút đầu tư 
vào Bình Định.  

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn khẳng định cam kết 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN 
Canada đến với Bình Định. Sau 
buổi làm việc này hai bên sẽ có 
thêm hiểu biết và hành động 
nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư 
giữa tỉnh Bình Định và TP Laval 
nói riêng và Việt Nam - Canada 
nói chung.                      THU HIỀN

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Canada 
đầu tư vào Bình Định

TX Hoài Nhơn thi đua cao điểm 90 ngày hoàn thành giải phóng 
mặt bằng và khởi công một số công trình trọng điểm

đường Bạch Đằng, sẽ thi công 
xây dựng hoàn thành tuyến 
đường T7 (trong phạm vi đã 
GPMB) trước ngày 30.4.2023; 
hoàn thành GPMB đối với phạm 
vi đất không có nhà ở trước 
ngày 30.4.2023; hoàn thành 
GPMB đối với phạm vi đất có 

nhà ở trước ngày 30.6.2023.
Hoàn thành GPMB tuyến 

đường kết nối với đường 
ven biển ĐT 639 trước ngày 
30.6.2023; tập trung đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng 2 khu tái định 
cư để sớm bàn giao mặt bằng 
cho các hộ bị giải tỏa trắng; 

hoàn thành GPMB nhà ở xã hội 
trong tháng 3.2023 và khởi công 
xây dựng vào ngày 28.3.2023; 
hoàn thành GPMB dự án xây 
dựng Di tích lịch sử địa điểm 
lưu niệm cuộc biểu tình năm 
1931 tại Cây số 7 Tài Lương 
trong tháng 6.2023; khởi công 
xây dựng bãi chôn lấp chất thải 
rắn TX Hoài Nhơn (giai đoạn 2) 
ngày 27.5.2023…

Tại lễ phát động, đại diện 
chủ đầu tư cam kết tiến độ thực 
hiện GPMB, đầu tư xây dựng 
các dự án trọng điểm đến ngày 
11.6.2023; chủ tịch UBND 5 
xã, phường Hoài Thanh, Hoài 
Thanh Tây, Hoài Tân, Tam 
Quan Bắc và Hoài Châu Bắc 
cũng ký cam kết thi đua đảm 
bảo tiến độ GPMB đúng thời 
gian đề ra.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã 
tặng giấy khen cho 4 hộ gia đình 
có thành tích tiêu biểu trong thực 
hiện chủ trương GPMB trên địa 
bàn thị xã năm 2022.    

THÁI NGÂN - QUANG HẢI

Lãnh đạo thị xã biểu dương, khen thưởng các gia đình tiêu biểu trong thực hiện 
giải phóng mặt bằng.                                                                                                         Ảnh: T.NGÂN

(BĐ) - Chiều 10.3, UBND TP 
Quy Nhơn tổ chức Hội nghị đối 
thoại với các DN trên địa bàn TP 
Quy Nhơn. 

Tại hội nghị, UBND TP Quy 
Nhơn thông tin nhanh về tình 
hình phát triển KT - XH của thành 
phố và một số quy định mới của 
pháp luật liên quan đến hoạt 
động của các DN. Các phòng, 
đơn vị của thành phố phổ biến 
một số chính sách liên quan đến 
khai quyết toán thuế, giảm tiền 
thuê đất, gia hạn thuế, áp dụng 
hóa đơn điện tử; tình hình ANTT, 
phòng chống cháy nổ, ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện… 

Các DN nêu nhiều ý kiến, 
vướng mắc liên quan các vấn 
đề: Quản lý đất đai; hóa đơn hợp 
pháp và bất hợp pháp ở lĩnh vực 
xây dựng; giá vật liệu xây dựng 
công bố không phù hợp thực tế; 
DN phải xuất hóa đơn, quyết 
toán với công trình vốn nhà nước 
còn nợ tiền…

Ngoài ra, một số DN địa 
phương và nước ngoài hiến kế 

trong việc thực hiện công tác bảo 
vệ môi trường ở bãi biển; thành 
lập tổ thu gom rác trên các bè du 
lịch; hướng dẫn đăng kiểm tàu ghe 
du lịch; thành lập đội tình nguyện 
viên hướng dẫn khách nước ngoài 
đi du lịch trên địa bàn…

Lãnh đạo UBND TP Quy 
Nhơn và các phòng, đơn vị của 
TP Quy Nhơn cũng đã trả lời các 
vướng mắc, góp ý của các DN 
trong từng lĩnh vực. 

Kết luận tại buổi đối thoại, 
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn 
Ngô Hoàng Nam cho biết đây 
là lần đầu tiên UBND TP Quy 
Nhơn tổ chức đối thoại với DN 
trên địa bàn liên quan đến mọi 
lĩnh vực KT-XH. Với các ý kiến, 
kiến nghị của DN, lãnh đạo thành 
phố sẽ chỉ đạo các đơn vị, phòng, 
ban rà soát và trả lời chi tiết bằng 
văn bản cũng như tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc mà DN gặp 
phải; tiếp thu các ý kiến đóng góp 
của các DN để xây dựng thành 
phố ngày càng phát triển. 

          HẢI YẾN  

TP Quy Nhơn tổ chức đối thoại 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

TIN VẮN

l Ngày 10.3, Ban CHQS 
huyện Phù Cát đến thăm 
và tổ chức lễ nhận phụng 
dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam 
anh hùng Huỳnh Thị Sương, 
ở thôn Tân Hóa Nam, xã Cát 
Hanh, có 1 con trai duy nhất 
là liệt sĩ. Được biết, huyện Phù 
Cát hiện có 18 mẹ Việt Nam 
anh hùng còn sống và đều 
được các tổ chức, đơn vị nhận 
phụng dưỡng đến suốt đời. 

TRƯỜNG GIANG

l Hưởng ứng Chương 
trình Trồng mới 1 tỷ cây 
xanh giai đoạn 2021 - 2025 
do Chính phủ phát động, sáng 
10.3, Hội LHPN huyện Phù Mỹ 
tổ chức lễ ra quân xây dựng 
công trình Con đường cây 
xanh do phụ nữ chăm sóc, tại 
thôn Tân Lộc (xã Mỹ Lộc) dài 
700 m, gồm 150 cây cau. Sau 
lễ ra quân, Hội LHPN huyện 
bàn giao công trình cho Hội 
LHPN xã Mỹ Lộc, phân công 
cán bộ, hội viên phụ nữ tham 
gia chăm sóc, đảm bảo các 
điều kiện để cây phát triển tốt. 

DƯƠNG LINH
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Bình Định

Thời gian qua, tại huyện Vĩnh 
Thạnh, tình trạng lấn chiếm rừng tại các 
vùng giáp ranh, phá rừng làm nương 
rẫy trái phép, khai thác, mua bán, vận 
chuyển lâm sản, tàng trữ gỗ trái phép 
vẫn còn xảy ra, gây mất ANTT trên 
địa bàn.

Trong năm 2022, trên địa bàn huyện 
xảy ra 12 vụ phá rừng, lấn chiếm biên, 
nới rộng diện tích nương rẫy, tổng diện 
tích rừng thiệt hại 19.957 m2; 6 vụ khai 
thác rừng trái pháp luật; 36 vụ mua, 
bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái 
pháp luật. 

Cơ quan CSĐT (CA huyện Vĩnh 
Thạnh) đã phối hợp, tiếp nhận 4 vụ 
từ Hạt Kiểm lâm huyện chuyển đến. 
Qua triển khai các biện pháp nghiệp 
vụ xác minh, điều tra, đã xác lập 1 
chuyên án truy xét để điều tra khám 
phá, đấu tranh với 1 vụ vi phạm quy 
định về khai thác, bảo vệ rừng và 
lâm sản. Kết thúc chuyên án đã khởi 
tố 18 bị can. 

Bên cạnh đó, lực lượng CA phối 
hợp chặt chẽ với các lực lượng chức 
năng tổ chức 98 đợt kiểm tra, truy quét, 
ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai 
thác, vận chuyển lâm sản trái phép. 
Kết quả, phát hiện 16 vụ vận chuyển 
gỗ trái phép, thu giữ 16,8 m3 gỗ các 
loại và 3 gốc cà te vô chủ có khối lượng 
khoảng 500 kg.

Hiện nay, CA huyện Vĩnh Thạnh 
phối hợp các ngành chức năng đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động quần chúng chung tay bảo vệ 
rừng và tài nguyên rừng bằng nhiều 
hình thức. Phát động phong trào 
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

Vĩnh Thạnh tăng cường đấu tranh 
với hành vi xâm hại rừng

chú trọng công tác xây dựng các mô 
hình tự phòng, tự quản về ANTT 
với nội dung quản lý, khai thác, bảo  
vệ rừng. 

Bên cạnh đó, CA huyện tập trung 
vào các địa bàn trọng điểm thường 
xuyên xảy ra các vụ việc vi phạm pháp 
luật về rừng; thông qua các mô hình để 
huy động người dân tham gia phòng 
ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, 
tố giác các loại tội phạm và vi phạm 
pháp luật về khai thác, bảo vệ rừng và 
lâm sản trên địa bàn; phát huy vai trò 
người có uy tín trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số trong công tác quản 
lý bảo vệ rừng, nhất là ở các khu vực 
rừng đầu nguồn.

CA huyện Vĩnh Thạnh cũng chỉ đạo 

các đội nghiệp vụ và CA các xã rà soát, 
lập danh sách, đưa vào diện quản lý 
các đối tượng trong, ngoài địa phương 
có điều kiện, khả năng, biểu hiện nghi 
vấn phạm tội, vi phạm pháp luật trên 
lĩnh vực quản lý, khai thác, bảo vệ rừng 
trên địa bàn. 

“CA huyện phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan chức năng đẩy nhanh 
tiến độ điều tra, truy tố và xét xử 
các vụ vi phạm pháp luật về khai 
thác, bảo vệ rừng. Không để xảy ra 
oan sai, sót lọt tội phạm và vi phạm 
pháp luật trong quá trình điều tra, 
xử lý tội phạm”, thượng tá Huỳnh 
Kim Phụng, Trưởng CA huyện Vĩnh 
Thạnh, cho biết.

T.LONG

Gửi đơn tới Báo Bình Định, người 
dân ở xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát) tố 
cáo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ 
tịch UBND xã Cát Nhơn, bao che, không 
xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm 
pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa 
bàn xã. 

Cụ thể, nhiều trường hợp lấn chiếm 
đất, sử dụng đất sai mục đích, xây 
dựng công trình trái phép được người 
dân phản ảnh tới UBND xã Cát Nhơn, 
nhưng ông Tuấn với vai trò Phó Chủ tịch 
UBND xã phụ trách lĩnh vực kinh tế, tài 
nguyên, đất đai đã để kéo dài, không xử 
lý dứt điểm, gây dư luận không tốt tại 
địa phương.

Đơn cử, ông Huỳnh Văn Hưng (ở 
xóm Nhơn Tân, thôn Chánh Nhơn) lấn 
chiếm đất, xây dựng nhà trái phép. Ông 
Nguyễn Xuân Đào (ở xóm Bắc, thôn 
Chánh Mẫn) xây nhà trái phép trên đất 
chưa được giao quyền sử dụng. 

Bà Nguyễn Thị Bảy và bà Hà Thị 
Hồng Sương (cùng ở thôn Liên Trì) xây 
dựng móng và nhà ở trên đất trồng cây. 
Hay ông Nguyễn Kim Chính (ở thôn Đại 
Ân) lấn đất tại Khu tái định cư thôn Đại 
Lợi; ông Bùi Quang Thành tự ý rào chắn, 
chiếm dụng và trồng cây bạch đàn trên 
đất khu lò gạch cũ thuộc thôn Đại Lợi. 

Về việc này, ông Nguyễn Vũ Bằng, 
Chủ tịch UBND xã Cát Nhơn, lý giải: 
Đối với trường hợp ông Chính và bà 
Sương, đến nay, UBND xã Cát Nhơn đã 
xử lý xong hành vi vi phạm; bà Sương 
đã chấp hành tháo dỡ công trình móng 
nhà, còn ông Chính đã chấm dứt việc 
lấn đất khu tái định cư. Về trường hợp 
ông Hưng và ông Đào, UBND xã đang 
tiến hành kiểm tra, xác minh; khi nào 
có kết quả cụ thể sẽ xử lý theo đúng 
quy định. 

Còn đối với ông Thành, UBND xã 
đã mời làm việc, yêu cầu ông nhổ bỏ số 

cây bạch đàn tự ý trồng 
và trả lại diện tích đất 
khu lò gạch cũ cho địa 
phương quản lý. Nếu 
ông Thành không chấp 
hành thì tới đây xã tổ 
chức cưỡng chế theo 
đúng quy định. 

Riêng trường hợp 
bà Bảy, địa phương 
chưa kịp thời phát hiện 
để ngăn chặn hành vi 
xây dựng nhà ở trên đất 
trồng cây. Hiện nay, xã 
đang lập các hồ sơ, thủ 
tục xử lý theo quy định 

pháp luật. Tuy nhiên, do một số thành 
viên trong gia đình bà Bảy đang xảy ra 
tranh chấp đất đai (thửa đất trồng cây 
có ngôi nhà xây dựng) nên việc xử lý 
gặp nhiều khó khăn, dẫn đến kéo dài.

“UBND xã Cát Nhơn đã, đang và 
sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật 
đối với các trường hợp vi phạm về 
đất đai, xây dựng được người dân nêu 
trong đơn tố cáo. Việc người dân cho 
rằng đồng chí Tuấn bao che, để kéo 
dài, không xử lý dứt điểm các trường 
hợp vi phạm là không đúng thực tế”, 
ông Bằng khẳng định.              C.LUẬN

CA huyện Vĩnh Thạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng cho người dân xã Vĩnh Kim.           Ảnh: T.L

Xử lý đúng pháp luật các trường hợp vi phạm 
về đất đai, xây dựng ở Cát Nhơn

Ông Thành tự ý trồng cây bạch đàn trên đất khu lò gạch cũ do UBND 
xã Cát Nhơn quản lý.                           Ảnh: C.L

Ra mắt Tạp chí Văn nghệ 
Bình Định điện tử

(BĐ) - Chiều 10.3, Tạp chí Văn nghệ 
Bình Định tổ chức ra mắt Tạp chí Văn 
nghệ Bình Định điện tử. Tham dự buổi 
ra mắt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Hội Nhà báo 
tỉnh, Sở VH&TT, Hội VHNT, cùng các 
văn nghệ sĩ, họa sĩ là cộng tác viên của 
Tạp chí Văn nghệ Bình Định.

Tạp chí Văn nghệ Bình Định là ấn 
phẩm của Hội VHNT, mỗi tháng xuất 
bản một số, nội dung phản ánh các thông 
tin về văn hóa, nghệ thuật trong tỉnh, 
khu vực và trong nước; các hoạt động 
của Hội VHNT; những bài viết nghiên 
cứu, lý luận, phê bình trên lĩnh vực văn 
học, nghệ thuật… 

Nhằm đáp ứng xu hướng truyền thông 
đa phương tiện, Tạp chí Văn nghệ Bình 
Định điện tử ra đời, chuyển tải tin tức, 
bài viết, hình ảnh trên mạng internet tại 
địa chỉ https://vannghebinhdinh.vn, với 
nhiều chuyên mục phong phú, như: Lăng 
kính văn nghệ; văn học; nghệ thuật; bút 
ký - phóng sự - nhân vật; nghiên cứu - phê 
bình; đời sống văn nghệ; Bình Định mến 
yêu; cuộc sống qua ảnh; văn hóa dân gian; 
văn nghệ trẻ; làm theo gương Bác; Tạp 
chí Văn nghệ Bình Định (đọc báo giấy)…                        

NGỌC NHUẬN

Hai vụ TNGT, 2 người chết, 
4 người bị thương
l Vào lúc 6 giờ 45 phút sáng 10.3, 

xe tải biển kiểm soát 77C - 095.02 do 
anh Trần Văn Bình (SN 1972, ở xã Phước 
Quang, huyện Tuy Phước) điều khiển 
chở gạch, lưu thông từ hướng nội thành 
Quy Nhơn về xã Nhơn Hải, TP Quy 
Nhơn, trên xe còn có 3 phụ nữ cùng ở 
xã Phước Quang. Khi xe đang lưu thông 
đến khu vực dốc Nỗng, thôn Hải Bắc, xã 
Nhơn Hải thì bất ngờ bị mất thắng lao 
nhanh ra phía biển, tông vào bờ kè chắn 
sóng đoạn gần Lăng Ông Nam Hải rồi 
lật nghiêng. Vụ tai nạn làm tài xế Bình 
tử vong tại chỗ; 3 phụ nữ trên xe mắc kẹt 
trong cabin và bị thương nặng. 
l Khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, 

tại ngã tư QL 1 và đường Chu Văn An, 
thuộc khu phố Trà Quang, thị trấn Phù 
Mỹ (huyện Phù Mỹ) xảy ra vụ TNGT 
giữa ô tô biển số 77C-198.62 do tài xế 
Nguyễn Trung (SN 1984, ở xã Mỹ Chánh 
Tây) điều khiển chạy trên QL 1 hướng 
Nam - Bắc với mô tô biển số 77F1-326.52. 
Trên xe mô tô có hai thanh niên tên là A 
Lim (SN 2005, ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh 
Kon Tum) và Diệp Mộng Minh (SN 1991, 
ở phường Nhơn Hòa,TX An Nhơn), chưa 
rõ người điều khiển, chạy hướng Bắc- 
Nam. Hậu quả vụ va chạm, Lim tử vong, 
Minh bị thương.            Đ.NGỌC - M.QUÂN

l Sáng 9.3, tại xã Mỹ Thành (huyện 
Phù Mỹ), Công ty TNHH TM dịch vụ 
Cổng Vàng Hà Nội, chi nhánh tại TP Hồ 
Chí Minh phối hợp Hội CTĐ tỉnh và Hội 
CTĐ huyện Phù Mỹ tổ chức trao tặng 50 
bộ áo phao và túi sơ cấp cứu, mỗi bộ trị 
giá 1,1 triệu đồng, cho ngư dân có hoàn 
cảnh khó khăn xã Mỹ Thành. VĂN TỐ
l Hội CTĐ xã Tây Giang (huyện 

Tây Sơn) ngày 9.3 phối hợp cùng bà 
Hồ Thị Thanh Thủy ở thôn Thượng 
Giang 1 (xã Tây Giang) tặng 100 suất 
quà cho 60 hộ nghèo và 40 trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 
trị giá 200 nghìn đồng. TÍN TRỌNG

TIN VẮN
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Bình Định

Cây mai xuân được nhiều nhà vườn 
ở TX An Nhơn đầu tư phát triển, nhiều 
hộ nhờ đó đã đạt thu nhập cao, vươn 
lên giàu có, trong số này có anh Triệu 
Thế Hiệp, 48 tuổi, ở thôn Liêm Định, xã 
Nhơn Phong.

Anh Triệu Thế Hiệp chia sẻ: Tôi theo 
nghề trồng mai xuân từ năm 1992. Ban 
đầu tôi mua cây giống về trồng khoảng 
150 chậu, tự tạo thế dáng riêng, khi cây 
khoảng 3 - 4 năm tuổi là xuất bán. Ngay 
đợt đầu, mới bán 50 chậu thôi đã thu 
về 30 triệu đồng, trong khi đó lúa chỉ 
có giá 1,7 triệu đồng/tấn. Sớm nhận ra 
nghề trồng mai có tương lai tốt tôi quyết 
định mở rộng quy mô. Ngoài số mai tự 
trồng, tôi còn tìm mua những cây mai 
đẹp, nhiều tuổi để tạo lại dáng thế mới 
sao cho độc đáo. Dần dần vườn mai của 
tôi được nhiều người biết, tìm tới giao 

Theo Giám đốc Sở Tài chính Lê 
Hoàng Nghi, nợ thuế bị “treo” là vấn đề 
nan giải của ngành thuế xảy ra từ nhiều 
năm qua. Đến cuối năm, trong số tiền nợ 
thuế bị “treo” có một số khoản nợ hoàn 
toàn không còn khả năng thu được nữa, 
dù vậy phần nợ này làm ảnh hưởng lớn 
tới công tác quản lý và điều hành thu chi 
ngân sách của địa phương. 

Chính vì vậy, Quốc hội đã ban hành 
Nghị quyết 94/2019 (có hiệu lực thi hành 
từ ngày 1.7.2020 và được tổ chức thực 
hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 
có hiệu lực thi hành) về khoanh nợ tiền 
thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền 
chậm nộp đối với người nộp thuế (NNT) 
không còn khả năng nộp ngân sách Nhà 
nước, nhằm hỗ trợ NNT; đồng thời giúp 
các địa phương tháo gỡ nút thắt trong 
việc xử lý nợ không còn khả năng thu, 
từ đó giảm áp lực quản lý nợ, dành thời 
gian và nhân lực thực hiện tốt nhiệm vụ 
thu - chi ngân sách. Tuy vậy, để thực 
hiện đúng Nghị quyết 94/2019 hoàn toàn 
không đơn giản. 

Trong 7 nhóm đối tượng thuộc diện 
được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền 
phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, có nhiều 
nhóm đối tượng đã ngừng hoạt động, có 
nhiều khoản nợ thuế tồn đọng từ rất lâu, 
nhiều thông tin của NNT không thể hiện 
trong dữ liệu của ngành thuế, bắt buộc 
phải xác minh làm rõ. Dù NNT nợ tiền 
thuế ít, thậm chí chỉ một hay vài chục 
nghìn đồng cũng phải xác minh, xác lập 
hồ sơ với đầy đủ thông tin về NNT, có 
xác nhận của nhiều đơn vị có liên quan, 
làm căn cứ pháp lý để ban hành quyết 
định xử lý theo thẩm quyền. 

Ông Huỳnh Đăng Khoa, Phó đội 
trưởng Đội kiểm tra Thuế số 2 (Chi 
cục Thuế TP Quy Nhơn), cho hay: Do 
đó, trong quá trình thu thập, xác minh 
thông tin, xác lập hồ sơ, chúng tôi phối 
hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, 
chính quyền địa phương và phải làm việc 
với từng cơ sở, thận trọng từng bước, 
đảm bảo chính xác từng đối tượng, từng 

Cá chình là loài cá đặc sản, có giá trị 
kinh tế cao, đầu ra tương đối ổn định do 
nhu cầu ngày càng cao của thị trường 
tiêu thụ. Ở Bình Định, cá chình chủ yếu 
phân bố trên đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ. 
Hầu hết nguồn con giống cung cấp cho 
nuôi thương phẩm trong và ngoài tỉnh 
đều được khai thác từ đầm này. 

Trong 2 năm 2021 và 2022, Trung tâm 
Khuyến nông (Sở NN&PTNT) đã triển 
khai chuyển giao mô hình nuôi cá chình 
thương phẩm trong ao đất cho một số 
hộ ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, kết 
quả rất khả quan. Năm 2023, Trung tâm 
tiếp tục thực hiện mô hình này tại xã Mỹ 
Đức trên diện tích ao nuôi 500 m2 nhằm 
nhân rộng mô hình, thúc đẩy nghề nuôi 
chình ở Phù Mỹ. Ngày 9.3, tại xã Mỹ 
Đức, Trung tâm Khuyến nông tổ chức 
tập huấn kỹ thuật nuôi cá chình thương 
phẩm trong ao đất cho hơn 10 hộ sống ở 
ven đầm Trà Ổ. 

khoản thuế được khoanh nợ, xóa tiền 
thuế chậm nộp và tiền phạt chậm nộp.

Quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết 
94/2019, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn đã 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, 
kết nối và khai thác triệt để các dữ liệu 
lưu trữ hiện có; phân loại từng đối tượng, 
từng khoản thuế thuộc diện khoanh nợ, 
xóa tiền thuế chậm nộp và tiền phạt chậm 
nộp; đồng thời tham mưu UBND TP Quy 
Nhơn ban hành văn bản chỉ đạo các đơn 
vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ ngành 
thuế thực hiện Nghị quyết 94/2019 của 
Quốc hội. Chi cục cũng đã tranh thủ tốt 
sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, chính 
quyền địa phương và cả NNT, nên việc 
thu thập thông tin từ NNT nhanh, hiệu 
quả, hồ sơ của NNT thuộc diện khoanh 
nợ, xóa tiền thuế chậm nộp và tiền phạt 
chậm nộp được xác lập. 

Đến ngày 8.3, Chi cục Thuế TP Quy 
Nhơn đã khoanh nợ tiền thuế cho 
2.549 NNT, trong đó có 1.221 DN với số 
tiền 197,8 tỷ đồng và 1.328 hộ gia đình, cá 
nhân kinh doanh với số tiền 7,341 tỷ đồng; 

gửi hồ sơ đề nghị Tổng cục Thuế, UBND 
tỉnh ban hành quyết định xóa tiền phạt 
chậm nộp, tiền chậm nộp cho 1.185 NNT 
với số tiền 40,6 tỷ đồng. Đối tượng và số 
tiền thuộc diện khoanh nợ, xóa nợ do Chi 
cục Thuế TP Quy Nhơn quản lý thuế đã 
được xử lý đạt hơn 83%, đảm bảo công 
khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng 
thẩm quyền. Qua đó, góp phần tháo 
gỡ khó khăn cho NNT, giảm tối đa các 
khoản thuế không còn khả năng thu bị 
“treo” trong nhiều năm qua; đồng thời 
phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng 
chính sách để trục lợi hoặc cố tình chây 
ỳ, nợ thuế.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chi cục 
trưởng Chi cục Thuế TP Quy Nhơn, 
cho biết. Hiện nay, Chi cục đang tiếp 
tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, 
phấn đấu đến ngày 30.6, xử lý dứt điểm 
việc khoanh, xóa tiền phạt chậm nộp, 
tiền chậm nộp đối với NNT không còn 
khả năng nộp ngân sách Nhà nước theo 
đúng tinh thần của Nghị quyết 94/2019. 

PHẠM TIẾN SỸ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 94/2019 CỦA QUỐC HỘI:

Nhìn từ điển hình 
Chi cục Thuế TP Quy Nhơn

Sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết 94/2019 của Quốc hội, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn đã khoanh nợ hơn 
205 tỷ đồng tiền thuế cho 2.549 người nộp thuế; gửi hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xóa 40,6 tỷ 
đồng tiền thuế chậm nộp và tiền phạt chậm nộp cho 1.185 người nộp thuế. Với kết quả này, Chi cục 
Thuế TP Quy Nhơn là đơn vị dẫn đầu tỉnh thực hiện Nghị quyết 94/2019 của Quốc hội.

Công chức Chi cục Thuế TP Quy Nhơn thu thập thông tin về người nộp thuế trên địa bàn phường 
Nguyễn Văn Cừ.                                                                                   Ảnh: TIẾN SỸ

Phát triển 
nghề nuôi 
cá chình

Ông Võ Tuấn Tú, chủ cơ sở cung 
cấp cá chình giống tại xã Mỹ Châu cho 
hay: Đến nay vẫn chưa thể nhân giống 
cá chình, thực hiện nuôi đẻ trong môi 
trường nhân tạo được, con giống thả nuôi 
chủ yếu khai thác từ tự nhiên. Đến mùa, 
cá chình con nhỏ bằng cỡ sợi tóc thường 
di chuyển từ biển vào các cửa sông; ngư 
dân địa phương vớt về bán, mình mua 
về nuôi tiếp thành chình giống cung cấp 
cho những người có nhu cầu.

Ông Phạm Văn Khớ, ở thôn 11, xã Mỹ 
Thắng cho biết: Đầu năm 2022, được sự 
hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông, tôi 
thả nuôi 500 con cá chình giống trong 
ao rộng 500 m2. Sau 9 tháng thả nuôi, cá 
chình đạt tỷ lệ sống khá cao 92%, trọng 
lượng trung bình đạt 0,9 kg/con, sản 
lượng thu được 414 kg, tôi có lãi hơn 
82 triệu đồng.               THÀNH NGUYÊN

Cá chình thương phẩm tại cơ sở của ông Tú. 
Ảnh: THÀNH NGUYÊN

Trồng mai xuân thu nhập tiền tỷ
lưu. Tại Hội thi tác phẩm mai xuân An 
Nhơn 2021, tôi đưa dự thi 5 tác phẩm 
cùng với khoảng 500 tác phẩm dự thi 
của các nghệ nhân khác, thì có 4 tác 
phẩm của tôi đạt giải (1 giải vàng, 
1 giải bạc, 1 giải đồng và 1 giải khuyến 
khích) và bản thân tôi khi thi tay nghề 
đã đạt giải bạc.

Hiện nay anh Hiệp có 4 vườn mai 
với tổng cộng hơn 5.000 chậu, trong 
đó có 2.000 chậu mai xuân từ 4 năm 
tuổi trở lên và có hơn 300 chậu mai 
bonsai. Cùng với việc phát triển quy 
mô vườn mai, anh Hiệp còn chịu khó 
sưu tầm nhiều giống mai đẹp, lạ nên 
đến nay vườn mai của anh có nhiều 
giống mai quý, được nhiều người chơi 
mai xuân hâm mộ, như: Cúc mai, cúc 
mai hoa hồng, giảo mai đọt xanh, hoàng 
huyết long… 

Để khách hàng dễ dàng tiếp cận vườn 
mai của mình, anh Triệu Thế Hiệp đưa 
thông tin vườn mai lên mạng xã hội 
Zalo, Facebook, YouTube, đồng thời 
thường xuyên cập nhật thông tin nên 
mức độ lan tỏa của anh rất cao. Riêng 
dịp tết Nguyên đán vừa qua, doanh thu 
bán mai xuân của anh Hiệp đạt mức kỷ 
lục với hơn 2 tỷ đồng.

Không những làm giàu cho chính 
mình, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Sinh 
vật cảnh xã Nhơn Phong, anh Triệu Thế 
Hiệp nhiệt tình giúp đỡ các hội viên phát 
triển cây mai xuân về giống, kỹ thuật, 
chăm sóc, tạo dáng và kết nối thị trường 
tiêu thụ. Nhờ sự đóng góp tích cực của 
anh, riêng vụ mai xuân vừa qua những 
người trồng mai xuân ở xã Nhơn Phong 
đã đạt doanh thu hơn 55 tỷ đồng, tăng 9 tỷ 
đồng so với năm ngoái.        XUÂN THỨC

Anh Triệu Thế Hiệp đang chăm sóc cây mai cổ thụ 
75 năm tuổi có hoành đế trên 1 mét.     Ảnh: X. THỨC
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 Ngày 8.3, UBND tỉnh 
ban hành quyết định phê 
duyệt quy hoạch chi tiết tỷ 
lệ 1/500 Khu đô thị, thương 
mại - dịch vụ phía Tây Bàu 
Hồ (phường Hoài Hương, TX 
Hoài Nhơn), quy mô khoảng 
12,1 ha; trong đó quy hoạch 
302 lô đất nhà ở liền kề; công 
trình hạ tầng xã hội (trường 
mầm non, nhà sinh hoạt khối 
phố); bãi đỗ xe, đường giao 

thông, công trình hạ tầng kỹ 
thuật khác. Quy hoạch này 
nhằm cụ thể hóa đồ án quy 
hoạch chung xây dựng đô 
thị Hoài Nhơn đến năm 2035 
và quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2.000 Khu vực đô thị Hoài 
Hương - Hoài Nhơn đã được 
phê duyệt. M. HOÀNG
 Ngân hàng Nhà nước 

và Bộ Xây dựng đã thống 
nhất triển khai gói tín dụng 

120 nghìn tỷ đồng cho cả chủ 
đầu tư và người dân mua nhà 
ngay trong năm 2023. Theo 
đó, gói tín dụng này không 
cấp bù lãi suất giống như 
gói 30.000 tỷ đồng trước mà 
hoàn toàn do các ngân hàng 
thương mại triển khai. Lãi vay 
thấp hơn lãi vay bình quân 
của các ngân hàng thương 
mại khoảng 1,5 - 2%. 

(Theo bizLIVE)

Nhiều lợi ích, phục vụ 
người dân tốt hơn

TTYT TP Quy Nhơn vừa lên 
kế hoạch triển khai hoạt động 
tư vấn khám, chữa bệnh từ xa 
ở tuyến y tế cơ sở nhờ sử dụng 
phần mềm Bác sĩ cho mọi nhà. 
Với phần mềm này, các bác sĩ, 
người bệnh có thể kết nối với 
nhau, tư vấn khám, chữa bệnh 
từ xa dựa trên nền web và ứng 
dụng (app) trên điện thoại thông 
minh, máy tính bảng. Phần mềm 
được triển khai nhằm đáp ứng 
yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh 
vực y tế, ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác tư vấn 
khám, chữa bệnh, tăng cường 
năng lực và nâng cao chất lượng 
dịch vụ y tế tuyến cơ sở.  

Cuối năm 2022, Bộ Y tế và 
UNDP hỗ trợ trang thiết bị và 
phần mềm cho trạm y tế ở 2 xã 
Nhơn Châu, Nhơn Hải và ngay 
lập tức phát huy tác dụng rất 
tốt, đặc biệt là với xã đảo như 
Nhơn Châu. Tới đây, TTYT TP 
Quy Nhơn sẽ triển khai ở tất cả 
các trạm y tế còn lại trên địa bàn 
thành phố. 

Ông Trần Kỳ Hậu, Giám đốc 
TTYT TP Quy Nhơn, cho biết: Ở 
những nơi dân cư dàn trải, thưa 
thớt, trạm y tế cách xa đơn vi 
y tế tuyến trên thì việc tư vấn 
khám, chữa bệnh từ xa tạo ra 
nhiều lợi ích. Nhờ phần mềm 
này, cán bộ y tế có thể cùng lúc 
hỗ trợ, tư vấn cho nhiều người ở 
nhiều điểm cách xa nhau về mặt 
địa lý; tạo thuận lợi cho chẩn 
đoán, hướng dẫn xử trí và phân 
luồng khám chữa bệnh; bác sĩ 

ở trạm có thể hội chẩn, tham 
vấn, tổ chức khám chữa bệnh 
từ xa khi kết nối với các bệnh 
viện tuyến trên. Như vậy với 
phần mềm Bác sĩ cho mọi nhà, 
cả người dân và nhân viên y tế 
cơ sở cùng hưởng nhiều lợi ích.

Hiện 21 trạm y tế phường, 
xã thuộc TTYT TP Quy Nhơn 
đã sử dụng phần mềm Bác sĩ 
cho mọi nhà, bước đầu đã thực 
hiện kết nối, tổ chức hội chẩn, 
tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; 
chạy thử kịch bản góp phần 
phòng, chống dịch bệnh, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả khám 
chữa bệnh. Nhờ phần mềm, cả 
hệ thống y tế có thể hội chẩn 

khám, chữa bệnh từ xa thường 
quy giữa các đơn vị, tiến tới có 
thể tổ chức hội chẩn cấp cứu. 
Hơn nữa còn có thể triển khai 
giao ban trực tuyến, sinh hoạt 
chuyên môn thường kỳ giữa các 
đơn vị thành viên.

Vẫn còn khó khăn
Để thống nhất và đảm bảo 

an toàn, trước mắt TTYT TP Quy 
Nhơn đưa ra danh sách các bệnh 
có thể tư vấn khám, chữa bệnh 
từ xa. Bác sĩ CKII Nguyễn Đình 
Hoài, Trưởng khoa Khoa Khám 
bệnh, thành viên của Tổ Tư vấn 
khám, chữa bệnh từ xa, TTYT 
TP Quy Nhơn, chia sẻ: Theo kế 

hoạch, hoạt động khám, chữa 
bệnh từ xa sẽ ưu tiên hỗ trợ cho 
các trạm y tế ở xa, đặc biệt ưu 
tiên các trạm y tế khu vực xã 
đảo, bán đảo. Trên cơ sở trạm 
y tế tổng hợp số liệu, các thông 
tin cơ bản, diễn biến bệnh, triệu 
chứng lâm sàng, chúng tôi sẽ hỗ 
trợ về mặt chẩn đoán và điều trị.

Bác sĩ Hồ Nguyên Tứ, 
Trưởng Trạm Y tế xã Nhơn Hải, 
đơn vị đầu tiên đưa phần mềm 
Bác sĩ cho mọi nhà vào thực tế, 
chia sẻ: Chúng tôi đang hướng 
dẫn cán bộ, nhân viên các ban, 
ngành, đoàn thể, đơn vị trong 
xã cách tải và dùng ứng dụng 
phần mềm Bác sĩ cho mọi người. 

Trạm Y tế sẽ phối hợp với chính 
quyền vận động người dân chủ 
động, tích cực sử dụng phần 
mềm này. Chúng tôi thành lập 
3 tổ vận động (mỗi tổ 10 người) 
đi đến từng nhà vận động người 
dân tải ứng dụng sổ sức khỏe 
điện tử, tận tình hướng dẫn họ 
cài đặt. 

Tuy có được thành công 
bước đầu nhưng việc khám, 
chữa bệnh từ xa qua phần mềm 
Bác sĩ cho mọi nhà vẫn còn một 
số trục trặc. Bác sĩ CKI Trần 
Ngọc Trà My, Trưởng Phòng Kế 
hoạch tổng hợp, lý giải: Dù đa 
năng và có thể xử lý nhiều tình 
huống nhưng phần mềm vẫn 
còn một số trở ngại. Ví dụ, phần 
mềm chỉ chấp nhận việc đăng ký 
tài khoản qua e-mail chứ không 
phải qua số điện thoại di động, 
mà hầu hết người lớn tuổi đều 
không dùng e-mail. Nhiều tính 
năng, thao tác trên phần mềm 
còn rối rắm, chưa phù hợp với 
thực tế địa phương. Hơn nữa nó 
cũng ít sự lựa chọn, khả năng 
tùy biến rất thấp. Thậm chí 
riêng việc tải app về cũng không 
đơn giản, các thiết bị chạy hệ 
điều hành Android thì có thể 
tải trên CH-Play khá đơn giản 
nhưng những thiết bị chạy hệ 
điều hành iOS thì chưa, do App 
Store chưa có ứng dụng Bác sĩ 
cho mọi nhà, nên muốn tải về 
phải sử dụng một đường link 
riêng. Tôi nghĩ những trục trặc 
đó là bình thường, bất cứ ứng 
dụng nào cũng cần va chạm với 
thực tế, tiếp nhận phản hồi thì 
mới nâng cấp được. Hy vọng là 
nhà cung cấp phần mềm Bác sĩ 
cho mọi nhà sẽ sớm khắc phục 
những nhược điểm, tối ưu hóa 
các thao tác để người dùng có 
thêm thuận lợi.            ĐỖ THẢO

Quy Nhơn triển khai chương trình 
khám, chữa bệnh từ xa 

Sau khi được Bộ Y tế và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) trao tặng trang thiết bị và phần mềm 
Bác sĩ cho mọi nhà để khám, chữa bệnh từ xa cho trạm y tế ở 2 xã Nhơn Châu, Nhơn Hải, từ cuối năm 2022 đến 
nay, TTYT TP Quy Nhơn bắt đầu triển khai hoạt động cho các xã, phường còn lại của thành phố.

Bác sĩ Hồ Nguyên Tứ chạy thử chương trình, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho một số trạm y tế triển khai sau.     Ảnh: Đ. THẢO

(BĐ) - UBND huyện Tây 
Sơn vừa triển khai Kế hoạch 
phát triển đô thị theo hướng 
đạt chuẩn đô thị loại IV trên 
địa bàn huyện năm 2023. 

Kế hoạch được triển khai 
nhằm tiếp tục thực hiện 
Chương trình hành động số 
08-CTr/HU ngày 9.2.2021 của 
Huyện ủy về xây dựng huyện 
Tây Sơn đạt chuẩn đô thị loại 
IV vào năm 2024 và sớm đạt 

các tiêu chí thành lập thị xã. 
Trên cơ sở đó, Tây Sơn tập 
trung triển khai công tác tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về 
phát triển đô thị; tập trung 
thực hiện đạt các tiêu chí của 
đô thị loại IV. 

Đáng chú ý, huyện tiếp tục 
tổ chức thực hiện đồ án quy 
hoạch chung đô thị Tây Sơn 
đến năm 2035 và các đồ án 
phân khu, đồ án quy hoạch 

chi tiết các khu chức năng, 
khu dân cư, khu đô thị mới đã 
được phê duyệt. Triển khai lập 
và hoàn thành các đồ án quy 
hoạch chi tiết 1/500 các khu 
dân cư ở các xã, thị trấn theo 
kế hoạch năm 2023. Rà soát, 
điều chỉnh quy hoạch nông 
thôn mới ở các xã: Tây Phú, 
Tây Xuân, Bình Nghi, Bình 
Hòa, Bình Thành, Tây Bình…

MAI HOÀNG

Tây Sơn phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại IV, 
đạt tiêu chí thành lập thị xã

(BĐ) - Chiều 10.3, tại CLB 
Bóng bàn Công ty In Nhân dân 
Bình Định đã diễn ra lễ khai mạc 
và các trận đấu đầu tiên của Giải 
bóng bàn lão tướng miền Trung 
- Tây nguyên mở rộng. Tham 
dự giải có gần 100 VĐV đến từ 
CLB bóng bàn các tỉnh: Phú Yên, 
Khánh Hòa, Gia Lai, Bình Thuận, 
Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và 

Bình Định. Các VĐV tranh tài ở 
2 nhóm tuổi: Đồng đội từ 50 - 60 
tuổi (10 đội) và đồng đội từ 60 
tuổi trở lên (17 đội).

Đây là hoạt động chào mừng 
kỷ niệm 72 năm Ngày Báo Nhân 
dân ra số đầu (11.3.1951 - 
11.3.2023).

Dự kiến giải bế mạc trưa 12.3. 
LÊ NA

GIẢI VÔ ĐỊCH KICKBOXING QUỐC GIA NĂM 2023:

Bình Định giành 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ
(BĐ) - Chiều 10.3, tại Nhà 

thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai 
đã diễn ra các trận chung kết 
Giải vô địch kickboxing quốc 
gia năm 2023. Trong đó, các võ 
sĩ Bình Định gồm: Trần Minh 
Hậu (hạng cân 63,5 kg nam) và 
Trần Võ Song Thương (hạng 
60 kg nữ) đã vượt qua các đối 
thủ để giành HCV. Các võ sĩ 
Tạ Thanh Hoàng, Đoàn Đăng 

Nguyên, Nguyễn Trung Kiên 
đoạt HCB; võ sĩ Nguyễn Thị 
Thanh Tiền và Đinh Văn Hiếu 
giành HCĐ. 

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.       ĐỨC MẠNH

CLB BÓNG BÀN CÔNG TY IN NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH:

Tổ chức giải bóng bàn lão tướng 
miền Trung - Tây nguyên mở rộng
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Bình Định

Tháng Ba biên giới - bồi đắp tình yêu Tổ quốc
Tháng Ba luôn đặc biệt đối với mỗi người trẻ; là dịp để đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê 

hương đất nước qua việc hướng về các địa bàn biên giới hải đảo, bãi ngang, vùng sâu còn gặp nhiều khó khăn với 
những phần việc thiết thực, ý nghĩa nhất.

ĐVTN và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh làm sạch bờ biển thôn Đông (xã Nhơn Châu).          Ảnh: C.H

Mùa này ở xã đảo Nhơn 
Châu (TP Quy Nhơn), sóng 
lớn đẩy rác ngoài biển tấp vào 
bờ rất nhiều, ảnh hưởng đến 
cảnh quan môi trường biển và 
hoạt động du lịch của xã. Mặc 
cho cái nắng của những ngày 
đầu tháng 3, tại bờ biển thôn 
Đông, nhiều lượt ĐVTN và các 
chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn 
Châu (BĐBP tỉnh) đã chia thành 
những nhóm nhỏ tổ chức thu 
dọn rác làm sạch bãi biển. 

Trong một buổi sáng, các 
ĐVTN và chiến sĩ đã thu dọn 
được hàng chục túi rác thải lớn, 
phân loại và đưa về nơi tập kết 
để tiêu hủy. Việc làm thiết thực 
của các bạn trẻ tạo hiệu ứng 
tích cực vận động người dân 
địa phương cùng tham gia làm 
sạch môi trường biển, trồng 
cây xanh, chung sức cùng địa 
phương xây dựng nông thôn 
mới nâng cao.

Ông Lê Văn Hẩm (ở thôn 
Đông) chia sẻ, tham gia các 
hoạt động cùng ĐVTN giúp 
người dân trên đảo nâng cao ý 
thức, từng bước thay đổi hành 
vi, thói quen sử dụng sản phẩm 
nhựa dùng một lần, túi ny lông 
khó phân hủy; phát huy trách 
nhiệm bảo vệ môi trường biển 
nói riêng và môi trường sống 
nói chung.

Trong chương trình ra quân 
Tháng Ba biên giới diễn ra vào 
ngày 3.3, Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh và Đồn Biên phòng Nhơn 
Châu còn tổ chức nhiều hoạt 
động ý nghĩa vì cộng đồng như: 
Trao 30 suất quà cho học sinh 
và gia đình có con em nhập 
ngũ; tặng cờ Tổ quốc; khám 

bệnh và phát thuốc miễn phí 
cho 100 người dân…

Trong chương trình Tháng 
Ba biên giới năm nay, một trong 
những hoạt động nhận được sự 
tham gia tích cực của các bạn 
trẻ là chương trình Những bước 
chân vì cộng đồng, do Trung 
ương Hội LHTN Việt Nam phát 
động và Ngân hàng TMCP Sài 
Gòn Thương Tín (Sacombank) 
đồng hành.

Ngày 5.3, tại các địa phương 
trong tỉnh, Hội LHTN Việt 
Nam các cấp đã phát động 
hướng ứng chặng 9 chương 
trình; hơn 600 đoàn viên và 
thanh thiếu nhi tham gia chạy 
bộ/đi bộ. Thông qua ứng dụng 
STRAVA, mỗi cây số chạy bộ/đi 

bộ của các bạn trẻ tương đương  
1.000 đồng, số tiền thu được 
từ hoạt động sẽ góp về Trung 
ương Hội để tạo quỹ xây dựng 
nhà văn hóa cho đồng bào dân 
tộc La Hủ tại tỉnh Lai Châu.

Bí thư Huyện đoàn, Chủ 
tịch Hội LHTN Việt Nam huyện 
Vĩnh Thạnh Lương Thành 
Chương cho biết: “Tuổi trẻ 
Vĩnh Thạnh đã tích cực hưởng 
ứng chương trình Những bước 
chân vì cộng đồng. Qua hoạt 
động này, chúng tôi kêu gọi 
ĐVTN, hội viên tích cực rèn 
luyện TDTT, nâng cao sức 
khỏe; chung tay chăm lo đời 
sống, tinh thần và phát huy các 
giá trị văn hóa truyền thống của 
đồng bào các dân tộc”.

Hưởng ứng chương trình 
Tháng Ba biên giới, tuổi trẻ 
Khối DN tỉnh đã tặng 50 suất 
quà cho học sinh là con em của 
ngư dân; tặng 100 lá cờ Tổ quốc 
cho ngư dân vươn khơi bám 
biển; trồng 100 cây sao đen tại 
xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ); 
tặng 4 bộ máy vi tính cho Đồn 
Biên phòng Mỹ An... 

“Từ mỗi công trình, phần 
việc được triển khai đã tạo 
môi trường cho tuổi trẻ trong 
Khối được rèn luyện và thể 
hiện tinh thần trách nhiệm với 
cộng đồng, xã hội, góp phần 
xây dựng quê hương ngày càng 
phát triển”, Bí thư Đoàn Khối 
DN tỉnh Bùi Lê Khánh cho hay.

CHƯƠNG HIẾU

Phát động triển khai 
4 tiêu chí giá trị 
hình mẫu thanh niên 
Bình Định thời kỳ mới

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
vừa tổ chức lễ phát động triển 
khai 4 tiêu chí giá trị hình mẫu 
thanh niên Bình Định thời kỳ 
mới: “Sáng tạo không ngừng”, 
“Tiên phong hành động”, “Bản 
lĩnh vững vàng”, “Lối sống 
văn hóa”. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề 
nghị các đơn vị đoàn trực thuộc 
triển khai các nội dung, phương 
thức tuyên truyền với nhiều cách 
làm sáng tạo, phù hợp với từng 
đối tượng thanh niên; đẩy mạnh 
tuyên truyền trên các fanpage 
do các cấp Đoàn, Hội quản lý 
về các tiêu chí giá trị hình mẫu; 
tuyên truyền các gương ĐVTN 
điển hình trong triển khai giá trị 
hình mẫu thanh niên, các gương 
người tốt, việc tốt, gương học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh… 
Lồng ghép đăng ký nội dung đẩy 
mạnh xây dựng các giá trị hình 
mẫu thanh niên Việt Nam thời 
kỳ mới trong đăng ký thực hiện 
chương trình Rèn luyện Đoàn 
viên của ĐVTN.

Đây là hoạt động thiết thực 
nhằm xây dựng thanh niên 
Bình Định trở thành lực lượng 
trẻ có đủ năng lực, phẩm chất 
cách mạng, phù hợp với điều 
kiện thực tế của địa phương. 
Từ đó, góp phần tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ, sâu rộng trong 
cán bộ Đoàn, ĐVTN về ý thức 
tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao 
động, sản xuất, huấn luyện - sẵn 
sàng chiến đấu; đấu tranh đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo 
đức, lối sống, ngăn chặn những 
thói hư tật xấu hình thành trong 
tập thể và mỗi cá nhân.

(Theo tuoitrebinhdinh.vn)

Đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế
Năm 2014, sau khi hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự trở 
về địa phương, anh Nguyễn 
Ngọc Tráng (SN 1992, ở thôn 
Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, 
huyện Tây Sơn) làm nhiều 
công việc khác nhau để trang 
trải cuộc sống, nhưng vẫn khó 
khăn đủ bề. 

Với quyết tâm làm giàu trên 
mảnh đất quê hương, cuối năm 
2019, nhận thấy tiềm năng phát 
triển từ mô hình trồng măng 
tây, trên mảnh đất vườn của 
gia đình, anh Tráng đầu tư  
50 triệu đồng tiền tiết kiệm để 
cải tạo đất và nhập cây giống 
về ươm, trồng. Đất không phụ 
lòng người, anh Tráng thành 
công bước đầu và thu hoạch 
sản phẩm ưng ý. Năm 2020 và 
2022, anh được Đoàn thanh 
niên địa phương hướng dẫn 
vay vốn giải quyết việc làm từ 
Ngân hàng CSXH với tổng số 
tiền 130 triệu đồng để mở rộng 
trồng măng tây.

Anh Tráng cho biết: “Hiện 
nay, mỗi ngày tôi thu hoạch 
được 10 kg măng tây bán cho 
các nhà hàng, siêu thị trong 
tỉnh, với giá 120 - 150 nghìn 

đồng/kg. Mỗi tháng 3 sào măng 
tây cho thu hoạch 1,5 tạ; lợi 
nhuận khoảng 8 triệu đồng”. 

Cũng theo anh Tráng, trồng 
măng tây không phải lo thị 
trường; nhiều nhà hàng, siêu 
thị đặt mua với số lượng lớn 
nhưng anh chưa đủ sản lượng 
để cung cấp. Thời gian tới, anh 
sẽ làm thủ tục đăng ký sản 
phẩm OCOP và vay vốn từ Quỹ 
hỗ trợ thanh niên Bình Định lập 
nghiệp, khởi nghiệp để có điều 

kiện mở rộng sản xuất.
Thời gian qua, phong trào 

khởi nghiệp, lập nghiệp của 
ĐVTN trên địa bàn huyện Tây 
Sơn diễn ra sôi nổi, hình thành 
nhiều mô hình phát triển kinh 
tế do thanh niên làm chủ mang 
lại hiệu quả cao, như mô hình 
trồng cây măng tây, nuôi heo 
thịt, sản xuất viên nén phân 
trùn quế, bánh canh rau củ, dầu 
đậu phộng, nem chua…

Để hỗ trợ thanh niên khởi 

nghiệp, lập nghiệp, Huyện 
đoàn Tây Sơn đã duy trì 15 CLB 
Thanh niên làm kinh tế giỏi, 
giúp nhau phát triển kinh tế. 
Trong năm 2022, Huyện đoàn 
đã tổ chức 10 lượt giao lưu, 
tham quan học tập kinh nghiệm 
giữa các mô hình phát triển 
kinh tế; mở 27 lớp chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, tập huấn về 
trồng trọt, chăn nuôi cho 10.900 
lượt ĐVTN; hỗ trợ 2 sản phẩm 
đạt chứng nhận OCOP… Ngoài 
ra, phối hợp với Phòng Giao 
dịch Ngân hàng CSXH huyện 
tiếp tục cho ĐVTN vay vốn, 
nâng tổng dư nợ trên 52 tỷ đồng 
với 1.043 hộ vay.

Theo Bí thư Huyện đoàn 
Tây Sơn Cao Thị Tường Sinh, 
thời gian tới, để tiếp tục đẩy 
mạnh phong trào thanh niên 
khởi nghiệp, lập nghiệp, Huyện 
đoàn sẽ làm tốt công tác tuyên 
truyền về dạy nghề và giải 
quyết việc làm cho ĐVTN; tổ 
chức các hoạt động tư vấn, hỗ 
trợ kiến thức, kỹ năng, tiếp cận 
các nguồn vốn mới cho thanh 
niên khởi nghiệp; thành lập các 
mô hình điểm hỗ trợ thanh niên 
khởi nghiệp…            DUY ĐĂNG

Anh Nguyễn Ngọc Tráng (trái) giới thiệu mô hình trồng măng tây.                   Ảnh: D.Đ

Sôi nổi ngày hội Vì bạn 
năm 2023

(BĐ) - Ngày 9.3, Thị đoàn, 
Hội đồng Đội TX An Nhơn phối 
hợp với Phòng GD&ĐT thị xã, 
Trung tâm VH-TT&TT thị xã 
tổ chức ngày hội Vì bạn, phát 
động Tuần lễ Lì xì heo đất giúp 
bạn học tốt năm học 2022 - 2023 
và hưởng ứng kỷ niệm 60 năm 
phong trào Nghìn việc tốt. 

Tại chương trình, hơn 500 
học sinh đến từ 34 liên đội 
trường tiểu học và THCS đã 
được tham gia trải nghiệm 30 
gian hàng trưng bày và bán các 
sản phẩm quyên góp (đồ chơi, 
sách, dụng cụ học tập...); chế 
biến và thưởng thức nhiều món 
ăn tại gian hàng ẩm thực; tham 
gia các trò chơi dân gian, hội thi 
Rung chuông vàng và sáng tạo 
các mô hình, vật dụng hữu ích 
từ rác thải nhựa.

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã 
thu về trên 10,5 triệu đồng, dùng 
để gây quỹ xây dựng nhà Khăn 
quàng đỏ và trao học bổng cho 
các học sinh nghèo học giỏi.

Dịp này, Ban tổ chức trao 34 
suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/
suất) cho các học sinh vượt khó 
học tốt.                       TRIỀU CHÂU
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Bình Định

Nhức nhối tình trạng băng nhóm 
đánh nhau bằng hung khí

Gần đây, trên địa bàn tỉnh nổi lên 
tình trạng băng nhóm giải quyết 
mâu thuẫn bằng hung khí với tính 
chất manh động và nguy hiểm. 

Giữa hai bên có mâu thuẫn cá nhân, 
Trần Công Sĩ (SN 1992, ở TP Quy 
Nhơn) từng bạt tai Nguyễn Duy Khương 
(SN 1995, ở huyện Tuy Phước), đó là lý 
do dẫn đến sự việc sáng 28.2, Khương 
mang súng bắn đạn bi bắn Sĩ ngay tại 
ngã tư Phan Đình Phùng - Trần Hưng 
Đạo (TP Quy Nhơn). Rất may không ai 
bị trúng đạn, nhưng hành vi của các bị 
can là nguy hiểm cho xã hội, gây bất 
bình trong quần chúng. Chỉ 14 giờ sau, 
CA đã bắt khẩn cấp các đối tượng để xử 
lý theo quy định pháp luật. 

Trước đó, CA huyện Tây Sơn cũng 
đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt 
tạm giam 13 bị can về hành vi cố ý gây 
thương tích. Đêm 14.1, Hồ Chí Đức (SN 
2004) cùng nhóm bạn (đều ở xã Bình 
Nghi) ăn nhậu tại nhà Đức; nhớ đến việc 
từng bị Nguyễn Công Lập (SN 2003, ở 
xã Tây Phú) đánh, cả bọn nhắn tin hẹn 
gặp Lập ở quảng trường trước Bảo tàng 
Quang Trung để giải quyết mâu thuẫn. 
Sau khi thống nhất đi đánh nhau, Đức 
gọi thêm đồng bọn mang theo các loại 
hung khí như dao, kiếm đến điểm hẹn. 
Tại đây, hai bên dùng hung khí mang 
theo lao vào ẩu đả, đuổi đánh nhau, 
khiến 3 người bị thương. 

Đây chỉ là 2 trong hàng chục vụ việc 
băng nhóm giải quyết mâu thuẫn bằng 
hung khí xảy ra gần đây trên địa bàn tỉnh. 
Các đối tượng phạm tội có khi là bạn bè, 
người thân với bị hại hoặc không quen 
biết; mâu thuẫn phát sinh từ bàn nhậu 
hoặc trong cuộc sống hằng ngày. 

Các đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn xã Phước An, huyện Tuy Phước.
                    Ảnh: CA xã Phước An

Tây Sơn tích cực đưa pháp luật  
vào đời sống

Thời gian qua, UBND các xã, thị trấn 
và các phòng, ban, ngành trên địa bàn 
huyện Tây Sơn triển khai đa dạng các 
hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật (PBGDPL), góp phần 
nâng cao ý thức tìm hiểu, tự giác chấp 
hành pháp luật trong người dân.

Năm 2022, UBND các xã, thị trấn 
phối hợp với các ngành chức năng của 
huyện, tỉnh tổ chức 315 buổi PBGDPL 
với hơn 22.960 lượt người tham gia. Các 
nội dung tuyên truyền liên quan đến 
Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật 
Giao thông đường bộ; Luật Đất đai; 
Luật Hôn nhân và gia đình; cùng nhiều 
quy định pháp luật gắn liền đời sống  
thường ngày.

Ngoài ra, các phòng, ban, ngành và 
chính quyền các địa phương tăng cường 
PBGDPL trên phương tiện thông tin đại 
chúng, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, 
lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong 
hoạt động hòa giải ở cơ sở. Theo bà Hồ 
Nữ Hồng Hoa, Trưởng Phòng Tư pháp 
huyện Tây Sơn, hằng năm, Phòng Tư 
pháp phối hợp với TAND, Hội Luật gia, 
Hội LHPN huyện và Huyện đoàn Tây 
Sơn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật 
theo chuyên đề cho người dân. Năm 

(BĐ) - Ngày 10.3, TAND tỉnh xét xử, 
tuyên phạt Đinh Công Nhật (SN 1986, ở 
huyện Phù Mỹ) 20 năm tù giam về tội 
giết người. Hội đồng xét xử còn yêu cầu 
Nhật bồi thường hơn 100 triệu đồng, 
cấp dưỡng cho con của nạn nhân đến 
khi tròn 18 tuổi.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2021, 
Nhật vay mượn tiền của Phan Văn Dũng 
(SN 1988, ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù 
Mỹ) tổng cộng 658 triệu đồng. Dũng 
đã nhiều lần đòi, nhưng Nhật không 
có tiền trả. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 
6.1.2022, tại nơi neo đậu ghe của Nhật 
(thuộc thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát, huyện 
Phù Mỹ), giữa hai bên xảy ra xô xát, 
đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Dũng 
cầm dao xông đến thì Nhật dùng đòn 
gỗ đánh mạnh vào tay Dũng làm rơi 
con dao xuống sàn ghe, sau đó Nhật 
đạp 2 chân vào vùng ngực, bụng của 
Dũng làm Dũng ngã ngửa ra sau. Chưa 
dừng lại ở đó, Nhật tiếp tục xông đến 
dùng 2 đầu gối đè lên bụng Dũng khống 
chế, dùng tay bóp cổ Dũng cho đến khi 
Dũng tử vong do bị ngạt. Gây án xong, 
Nhật chôn giấu thi thể của nạn nhân ở 
nghĩa địa. 

Hành vi của Nhật là nguy hiểm cho 
xã hội, thể hiện bản tính côn đồ, đã trực 
tiếp xâm phạm đến tính mạng của người 
khác; đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến 
ANTT địa phương.

                                   Q.THÀNH

Giết người chôn xác,  
nhận 20 năm  
tù giam

110 tháng tù giam 
cho các đối tượng  
giải quyết mâu thuẫn 
bằng bạo lực

TAND huyện Tây Sơn vừa mở phiên 
tòa xét xử hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị 
cáo Phan Thanh Bảo (SN 1998), Nguyễn 
Đức Ảnh (SN 1996), Nguyễn Thành 
Danh (SN 1992) cùng mức án 24 tháng 
tù giam; Nguyễn Văn Hùng (SN 1995) 
20 tháng tù giam, Lê Trung Nguyên 
(SN 1998) 6 tháng tù giam; Lê Thái Học 
(SN 1994), Nguyễn Văn Hải (SN 1997; 
các bị cáo này đều ở xã Bình Nghi, 
huyện Tây Sơn) mỗi bị cáo 6 tháng tù 
treo; Nguyễn Hoàng Thắng (SN 2001, ở 
huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) 12 tháng  
tù giam.

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 
ngày 4.11.2021, nhóm Phan Thanh Bảo, 
Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Văn 
Hùng, Nguyễn Đức Ảnh, Nguyễn Văn 
Hải, Lê Trung Nguyên, Lê Thái Học và 
Nguyễn Hoàng Thắng cùng đi tìm nhóm 
của Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1995, ở xã 
Bình Nghi) để đánh. 

Bảo điều khiển ô tô 16 chỗ chở các 
đối tượng còn lại mang theo hung khí 
đi tìm Tuấn. Khi đi đến trước nhà Hồ 
Ngọc Nhi (SN 1997, ở xã Bình Nghi), 
thấy Tuấn và Nhi đứng trước nhà, cả 
nhóm xuống xe. Lúc này, Tuấn thấy 
nhóm của Bảo đông người nên bỏ chạy, 
còn Nhi lấy gạch ném về phía nhóm 
của Bảo. Bảo xông tới cầm phảng chém 
Nhi, Nhi cũng dùng phảng chém lại 
làm Bảo ngã. 

Thấy Bảo bị ngã, các đối tượng Ảnh, 
Danh, Hùng cầm phảng chạy vào chém 
Nhi. Nhi chạy vào nhà bị vấp ngã, bị 
Ảnh, Danh chém liên tiếp. Hậu quả, Nhi 
bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ 
thể 29%.                                  

 MỘC MIÊN

Phòng Tư pháp huyện Tây Sơn tuyên truyền pháp luật cho người dân xã 
Vĩnh An.                                                                                     Ảnh: UBND huyện Tây Sơn

Trong các vụ việc xâm hại sức khỏe, 
tính mạng người khác, các đối tượng 
thường manh động, hành động rất côn 
đồ. Theo ông Đỗ Văn Quý, Trưởng 
Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm 
sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 
hình sự về trật tự xã hội (Viện KSND 
tỉnh), việc tụ tập băng nhóm, sử dụng 
hung khí để giải quyết mâu thuẫn không 
phải mới. “Tuy nhiên, trước đây chủ 
yếu đánh lén, đánh bất ngờ; nay các đối 
tượng lại chuẩn bị hung khí để thanh 
toán lẫn nhau một cách có chủ đích. 
Điều này cho thấy sự manh động, côn đồ 
của tội phạm. Trong từng vụ án, không 
phải bị cáo nào cũng gây ra thương tích 
cho nạn nhân, nhưng các đối tượng cùng 
tham gia đều bị khởi tố, điều tra chung 
cùng hành vi phạm tội”, ông Quý nói.  

Thượng tá Trương Văn Phụng, 

Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CA 
tỉnh), nhận định, các đối tượng mâu 
thuẫn, hiềm khích nhau, rồi rủ rê người 
khác sử dụng hung khí nguy hiểm để 
“xử lý” đối phương chủ yếu mang tính 
bộc phát, tuy nhiên khi hành động lại 
rất liều lĩnh, sử dụng kết hợp nhiều loại 
hung khí. “Để ngăn ngừa tình trạng giải 
quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, lực lượng 
CA chú trọng công tác bám địa bàn, đối 
tượng, tăng cường các biện pháp nghiệp 
vụ như tuần tra, kiểm soát tại các khu 
dân cư, lưu ý những địa bàn phức tạp. 
Đồng thời, gọi hỏi, răn đe những thành 
phần bất hảo, kiểm tra đột xuất, thu hồi 
dao, kiếm, mã tấu... nhằm ngăn chặn 
ngay từ đầu tội cố ý gây thương tích, 
thậm chí là giết người”, thượng tá Phụng 
cho hay.      

 KIỀU ANH

2022, đã phối hợp tổ chức 8 hội thảo, 
hội thi với sự tham gia của 800 thanh 
niên theo các chủ đề: Thanh niên với 
văn hóa giao thông; Hiểm họa rượu, 
bia với TNGT; Vượt đèn đỏ - nhanh vài 
giây - chậm cả đời. 

Cùng với đó là 27 buổi tuyên truyền 
phòng, chống tai nạn thương tích, xâm 
hại trẻ em; 3 hội thi tìm hiểu kiến thức 

về bảo vệ môi trường; 
giao lưu phụ nữ với 
ATGT; truyền thông về 
hôn nhân và gia đình 
trong thực hiện Đề án 
giảm thiểu tình trạng 
tảo hôn và hôn nhân 
cận huyết thống trong 
vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số trên địa bàn 
huyện Tây Sơn giai 
đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, các 
phòng, ban, ngành và 
UBND các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện 
Tây Sơn chú trọng xây 
dựng các mô hình mới, 
cách làm hay trong 
PBGDPL. Đơn cử như 

các mô hình: Cụm dân cư tự quản về 
ANTT, Khu dân cư nói không với tội 
phạm, Đoạn đường ANTT, Bến đò an 
toàn, Cổng trường ATGT… Tham gia 
mô hình, người dân được tiếp cận các 
nội dung pháp luật phù hợp, thiết thực, 
từ đó tích cực tìm hiểu pháp luật để áp 
dụng vào cuộc sống.             

VĂN LỰC
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Bình Định

Phòng thủ dân sự từ sớm,  
từ xa, từ trước khi xảy ra sự cố

Chiều 10.3, tại Trụ sở Chính phủ, 
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng 
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự (PTDS) 
Quốc gia (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên 
họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để tổng 
kết công tác năm 2022 và những tháng 
đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2023 và trong thời gian tới.

Trong năm 2022 và những tháng đầu 
năm 2023, Ban Chỉ đạo đã tập trung 
xây dựng thể chế, hệ thống văn bản 
và kế hoạch công tác PTDS. 58/63 tỉnh, 
thành phố kiện toàn Ban Chỉ huy PTDS - 
Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm  
cứu nạn.

Ban Chỉ đạo các cấp đã theo dõi 
sát tình hình, tập trung chỉ đạo quyết 
liệt. Các lực lượng chức năng phối hợp 
triển khai kịp thời, hiệu quả ứng phó, 
khắc phục sự cố, thiên tai, dịch bệnh, 
tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu 
thiệt hại, phục hồi sản xuất, ổn định đời 
sống người dân sau thiên tai, dịch bệnh.

Ban Chỉ đạo đề ra nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2023 và trong thời gian tới là: 
Rà soát bổ sung, hoàn thiện thể chế về 
PTDS; kiện toàn hệ thống tổ chức, lực 
lượng PTDS; tổ chức huấn luyện, diễn 
tập; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, 
nâng cao nhận thức về PTDS; đẩy mạnh 
hợp tác quốc tế; xây dựng các công trình, 
trang thiết bị PTDS...

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính 
phủ yêu cầu, để hoàn thành nhiệm vụ 
năm 2023 và thời gian tới, các thành 
viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo các cấp 
tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện 
có hiệu quả chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước, trong đó có Nghị quyết 

22-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương 
trình hành động của Chính phủ về PTDS 
đảm bảo thực chất, hiệu quả. Phát huy 
vai trò, sự tham gia tích cực của MTTQ, 
các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể 
và nhân dân trong PTDS, trong đó hoạt 
động PTDS phải dựa vào dân, dân  
là gốc.

Theo Thủ tướng, công tác PTDS phải 
chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ 
trước khi xảy ra thảm họa, sự cố, thiên 
tai, dịch bệnh; thực hiện tốt phương 
châm “4 tại chỗ” kết hợp với chi viện, 
hỗ trợ của Trung ương, các địa phương 
và cộng đồng quốc tế; tăng cường hợp 
tác quốc tế trên nguyên tắc bảo đảm cao 
nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, tôn trọng 

độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 
tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên.

“Chiến lược PTDS phải gắn với 
quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát 
triển KT-XH quốc gia, vùng, ngành, 
địa phương. Công trình PTDS phải chú 
trọng tính lưỡng dụng”, Thủ tướng  
nhắc nhở.

“PTDS có ý nghĩa thiết thực bảo vệ 
lợi ích của đất nước và nhân dân, tạo 
môi trường ổn định phát triển KT-XH; 
tin tưởng công tác PTDS, phòng chống 
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn có nhiều 
chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, hiệu 
quả hơn trong thời gian tới”, Thủ tướng 
nhấn mạnh.          (Theo TTXVN/Vietnam+)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. 

Sáng 10.3, Bộ NN&PTNT phối 
hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức 
Lễ khánh thành công trình hồ chứa 
nước Ea H’leo 1 có vốn đầu tư hơn 1.600  
tỷ đồng.

Dự án Hồ chứa nước Ea H’leo 1 được 
Bộ NN&PTNT phê duyệt đầu tư xây 
dựng năm 2017, với dung tích thiết kế 
26 triệu m3. Công trình do Ban Quản 
lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 (Bộ 
NN&PTNT) làm đại diện chủ đầu tư. 

Đây là công trình đầu tiên trên 
địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây 
Nguyên có đập ngăn sông tạo hồ chứa 
được thiết kế là đập bê tông trọng lực, 
sử dụng phụ gia tro bay. 

Các địa phương được hưởng lợi trực 
tiếp từ công trình hồ chứa nước Ea H’leo 
1 bao gồm: Xã Ea H’leo, Ea Ral và Ea Sol, 
nằm ở phía Bắc của huyện Ea H’leo. Khu 
vực này thường xuyên bị khô hạn, cây 
trồng rất khó phát triển, ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế của người dân.

Hồ thủy lợi này sẽ điều tiết nước 
sông Ea H’leo nhằm cấp nước tưới cho 
5.000 ha đất canh tác, tạo nguồn nước 
sinh hoạt khoảng 15.000 người dân trong 
vùng dự án, cấp nước công nghiệp với 
lưu lượng nước 15.000 m3/ngày đêm và 
nước phục vụ chăn nuôi 1 triệu m3/năm.

Bên cạnh đó, góp phần điều tiết lũ 
cho vùng hạ du vào mùa mưa lũ. Trong 
hai năm 2021 và 2022, công trình đã phát 
huy rất tốt hiệu quả cắt lũ trên sông  
Ea H’leo.                           (Theo laodong.vn)

Khánh thành dự án  
thủy lợi hơn1.600  
tỷ đồng ở vùng  
khô hạn Đắk Lắk

Ngày 10.3, tại Khu công nghiệp 
Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An, Công ty CP Dược liệu Trung ương 
2 (Phytopharma) tổ chức Lễ khánh 
thành Kho dược Long Hậu. Đây là 
kho dược đầu tiên của Việt Nam đạt 
tiêu chuẩn của FM (Fire Management) 
Global nhằm đảm bảo mức độ an toàn 
cao nhất cho hàng hóa và con người 
làm việc tại kho.

Kho dược Long Hậu được xây dựng 
trên khu đất gần 20.000 m2 gồm một khối 
nhà 3 tầng, có diện tích sàn 15.000 m2, 
kinh phí xây dựng 415 tỷ đồng. Trong 
đó khu vực kho được phân chia thành 
các khu vực: Kho lạnh (2 - 8oC) sức chứa 

Khánh thành kho dược đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn FM

1.300 pallet; kho mát (15 - 25oC) sức chứa 
12.000 pallet.

Kho dược Long Hậu được trang 
bị các hệ thống hiện đại và tiên tiến 

nhất như hệ thống BMS (Building 
Management System) nhằm theo dõi 
và cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm tự động, 
giúp việc quản lý các thông số kỹ thuật 
các khu vực trong kho luôn được cập 
nhật nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo 
chất lượng các loại thuốc, vắc xin được 
duy trì ở điều kiện tối ưu khi lưu trữ. 
Hệ thống an ninh - bảo mật hiện đại, hệ 
thống kiểm soát ra vào kho được định 
dạng hóa cá nhân bằng vân tay.

Công ty Phytopharma có lịch sử hình 
thành và phát triển với gần 50 năm hoạt 
động trong lĩnh vực sản xuất dược liệu 
và kinh doanh dược phẩm.

                                                        (Theo VOV.VN)

Toàn cảnh kho dược lớn nhất Việt Nam tính đến 
thời điểm này.

Ngày 10.3, Trung tâm Báo tin động 
đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý 
Địa cầu đã phát đi thông báo về trận 
động đất vừa xảy ra vào sáng cùng 
ngày trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh  
Kon Tum.

Trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 19 
phút 36 giây, có độ lớn 3,0 độ Richter, tại 
vị trí có tọa độ 14.819 độ vĩ Bắc, 108.276 
độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 
8.2 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Những ngày gần đây, tại huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum cũng liên tục xảy 
ra động đất. Trong đó, chỉ trong vòng 10 
tiếng đồng hồ ngày 9.3, tại địa phương 
này liên tục xảy ra 4 trận động đất với 

cường độ từ 2,6 - 2,9 độ Richter.
Tính từ năm 2021 đến nay, tỉnh Kon 

Tum ghi nhận gần 500 trận động đất. 
Trận lớn nhất mạnh 4,7 độ Richter. Tính 
từ đầu năm 2023 đến ngày 18.2, tại khu 
vực này cũng đã xảy ra 36 trận động đất.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã có 8 trạm 
quan trắc động đất được lắp đặt tại các 
khu vực của Thủy điện Thượng Kon 
Tum và Thủy điện Đắk Đrinh (huyện 
Kon Plông). Trong đó, có 5 trạm được 
chủ đầu tư hai thủy điện nói trên lắp đặt 
theo đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum, 
3 trạm còn lại do Viện Vật lý địa cầu 
thực hiện. Các trạm này đang vận hành  
bình thường.                         (Theo NLĐO)

Liên tục xảy ra động đất tại Kon Tum

Xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông là nơi tâm chấn 
của các trận động đất.

11 học sinh nhập viện  
cấp cứu vì ăn hạt  
quả ngô đồng

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 
10.3, TTYT huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 
tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho 11 em 
học sinh bị ngộ độc do ăn hạt quả ngô 
đồng. Được biết, vào buổi sáng cùng 
ngày, trong giờ ra chơi, 11 em học sinh 
lớp 6 Trường THCS Phổ Hải, huyện 
Nghi Xuân chơi bóng đá ở sân trường 
thì thấy quả ngô đồng rụng xuống. Cả 
nhóm học sinh đã đập ra lấy hạt ăn. Sau 
khi ăn khoảng 10 phút, các em thấy mệt 
mỏi, buồn nôn, đau bụng, được cô giáo 
chủ nhiệm và gia đình chuyển đến TTYT 
huyện Nghi Xuân cấp cứu. Sau khi được 
điều trị tích cực, sức khỏe của các em 
hiện đã ổn định.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, hạt 
cây ngô đồng có chất curcin, là độc tố 
chính gây độc cho đường tiêu hóa và 
gan, người ăn sẽ bị đau đầu, nôn mửa, 
tiêu chảy, bị nặng có thể gây xuất huyết 
đường tiêu hóa, rối loạn thần kinh.    

                                     (Theo VOV.VN)

TTYT huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tiến hành cấp cứu 
cho 1 trong số 11 học sinh bị ngộ độc.
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Bình Định

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

  
 

UBND HUYỆN TÂY SƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Căn cứ Quyết định số 8561/QĐ-UBND ngày 16.12.2022 của UBND huyện; 

Quyết định số 8697/QĐ-UBND ngày 26.12.2022 của UBND huyện về việc 
ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 119 chỉ tiêu.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: 
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với từng vị trí việc làm.
- Đủ sức khỏe để thực hiện các công việc và nhiệm vụ sau khi trúng tuyển.
3. Phương thức và hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. Thực hiện theo  

2 vòng thi (thi trắc nghiệm và thi viết).
4. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 9.2.2023 đến ngày 21.3.2023 

(trừ thứ Bảy, Chủ nhật). Hồ sơ nộp theo hình thức trực tiếp hoặc gửi theo 
đường Bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu chính trên phong bì). 

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tây Sơn 
(địa chỉ: Số 59, đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 
tỉnh Bình Định).

Thông tin chi tiết theo dõi tại Cổng thông tin điện tử UBND huyện Tây 
Sơn; Phòng Nội vụ huyện; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; 
Đài Truyền thanh các xã, thị trấn và trụ sở làm việc của các đơn vị có nhu cầu 
tuyển dụng.

NGÀY VÀ ĐÊM 11.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, 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, ngày nắng, đêm có mưa rào 

nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 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)

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

Tài sản thi hành án: 
* Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99759-TS; Công dụng: Khai thác thủy 

sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Khánh Hòa; Mẫu thiết kế: VM-02-BNN/
BD-01/15; Cơ quan thiết kế: Công ty CP Tư vấn TKCN Thủy Sản; Đặc điểm 
kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 25,01; Ltk,m: 22,35; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,40; Btk,m: 7,20; 
- Chiều cao mạn D,m: 3,15; Chiều chìm d,m: 2,30; Mạn khô f,m: 0,85; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 122,40; Sức chở tối đa, tấn: 61,20; 
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 12,00; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy Công suất
(sức ngựa) Nơi chế tạo

1 FPT-C13ENTM83 240477 825 Italia
MP1 VIETGEN-VG250F 150045AC 406 Italia
MP2 VIETGEN-VG125GF 150045AB 145 Italia

Cảng đăng ký: Phù Mỹ.
Cơ quan đăng kiểm: Trung tâm đăng kiểm tàu cá.
* Trang thiết bị: 1 bộ đàm thoại IcomM802, 2 bình điện, 2 bơm nước, 

5 bình cứu hỏa.
Nơi đang neo đậu tài sản: Tại thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Giá khởi điểm của tài sản: 1.563.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 

trước 310.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước 
giá 30.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 

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 27.3.2023 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 neo đậu tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
15 giờ 30 phút ngày 30.3.2023 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

  
 



Nước chanh có gì đặc biệt? Có thể bạn từng 
nghe nói nó tốt cho sức khỏe, nhưng bạn không 
rõ nó tốt như thế nào. Hoặc có thể bạn đã uống 
nước chanh và đang tự hỏi liệu nó có giúp bạn 
tăng cường sức khỏe hay không. Câu trả lời ngắn 
gọn là có.

“Chanh, là loại trái cây có múi, có lượng vitamin 
C cao”, Melissa Ann Prest, một chuyên gia được hội 
đồng chứng nhận về dinh dưỡng thận ở Mỹ giải 
thích. “Uống nước với khoảng 30 ml nước chanh 
có thể cung cấp khoảng 13% nhu cầu vitamin C 
hằng ngày của bạn. Nó cũng có một lượng nhỏ 
kali, thiamin, vitamin B6 và folate”.

Theo Prest, một phần lợi ích của việc uống nước 
chanh đơn giản là giúp bạn giữ nước, điều này rất 
quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Vì vậy, nếu 
uống nhiều nước có pha thêm chanh giúp bạn đạt 
được mục tiêu uống đủ nước hằng ngày, đây được 
xem là một thói quen tuyệt vời.

“Hãy thử cho thêm chanh, bạc hà và dưa chuột, 
hoặc quả mọng để tăng hương vị của nước và 
khuyến khích thói quen uống nước tích cực”,  
Prest nói.

Laura Neville, N.D, một bác sĩ trị liệu tự nhiên ở 
TP Portland, bang Oregon, Mỹ đã chỉ ra 7 lợi ích tiềm 
tàng của việc uống một cốc nước chanh mỗi ngày.

1. Giúp ổn định sự thèm ăn
Neville cho biết, nước chanh có thể ngăn cơn 

đói tăng đột biến nhờ chất pectin cân bằng lượng 
đường trong máu (một loại chất xơ hòa tan) và khả 
năng hydrat hóa. Nếu bạn vẫn còn thèm ăn vặt sau 
bữa ăn, hãy pha một cốc nước ấm với nước cốt của 
1/2 quả chanh và một chút vỏ chanh để uống. Bạn 
có thể thêm một giọt mật ong nếu muốn.

2. Tăng cường năng lượng
Hai loại vitamin khiến chanh là loại thức uống 

nên lựa chọn là Vitamin C và Vitamin B. Vitamin C 
trong chanh làm tăng hấp thu sắt - một công dụng 

7 lợi ích ít biết của nước chanh với sức khỏe
Giảm thèm ăn, chống đầy hơi, hỗ trợ giảm cân, giúp 

làn da trắng sáng... là những công dụng tuyệt vời nếu 
bạn duy trì thói quen uống nước chanh đều đặn.

rất hữu ích, vì nếu có quá ít sắt, cơ thể sẽ trở nên mệt 
mỏi. Ngoài ra, Neville cho biết vitamin B trong chanh 
cũng hỗ trợ sản xuất năng lượng. Hãy thử hòa một 
quả chanh đã cắt lát (bao gồm cả vỏ; thêm một ít 
nước nếu cần), sau đó để đông lạnh trong khay 
đá viên. Thả viên chanh này vào nước để giải khát 
nhanh hoặc cho vào sinh tố chứa đầy cải xoăn giàu 
chất sắt.

Chanh và nước cốt chanh có hàm lượng vitamin 
C cao, khoảng 30 ml nước chanh cung cấp 13% nhu 
cầu vitamin C hằng ngày cho bạn. Vitamin C là một 
chất chống oxy hóa mạnh, chống lại tổn thương tế 
bào tích tụ theo thời gian và thậm chí có thể là một 
yếu tố gây ra các vấn đề như ung thư và bệnh tim. 
Prest cho biết: “Từ các nghiên cứu được thực hiện 
trên số đông, người ta biết rằng chế độ ăn nhiều 
trái cây và rau quả có liên quan đến việc giảm nguy 
cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư, đồng 
thời kéo dài tuổi thọ. Uống nước chanh có chứa  
vitamin C, kali và vitamin B như một phần của chế độ 
ăn nhiều trái cây và rau quả khác có thể hữu ích cho 
việc phòng ngừa bệnh tật”.

3. Giúp làn da trắng sáng
Nước chanh giúp bạn sớm có làn da sáng nhờ 

chứa nhiều vitamin C. Prest giải thích vitamin C là 

Các chuyên gia khuyến cáo uống nước chanh mỗi 
ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe. 

chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm nếp nhăn 
và cải thiện vẻ ngoài tổng thể của da. Tuy nhiên, 
đây không phải là một phương pháp chữa bệnh 
thần kỳ: “Đừng chỉ dựa vào nước chanh nếu muốn 
da đẹp và sáng hơn”, Prest nói. “Tiêu thụ trái cây và 
rau quả giàu vitamin C như khoai tây, ớt chuông, 
dâu tây và trái cây họ cam quýt ngoài việc thoa 
kem chống nắng sẽ giúp chống lại tác hại của các 
gốc tự do ảnh hưởng đến vẻ ngoài của da”.

4. Giảm đầy hơi
Nước chanh có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy 

hơi. Theo Prest, giữ nước cho cơ thể bằng cách 
uống nước chanh “có thể giúp nhu động ruột hoạt 
động đều đặn và do đó bạn ít bị đầy hơi hơn”. Nước 
chanh cũng là một nguồn cung cấp kali dồi dào, 
một khoáng chất giúp kiểm soát nồng độ natri, có 
khả năng làm giảm chứng đầy hơi do muối gây ra.

5. Hỗ trợ giảm cân
Nghiên cứu cho thấy rằng giữ cho cơ thể không 

bị mất nước là một phần quan trọng của bất kỳ 
hành trình giảm cân nào vì một số lý do liên quan 
đến chức năng cơ thể tối ưu. Mức độ hydrat hóa 
(quá trình bổ sung các phân tử nước vào các hợp 
chất hữu cơ) cao nhất giúp kích thích quá trình 
trao đổi chất, tăng hiệu quả của việc tập thể dục và 
cho phép não phản ứng tốt hơn với các dấu hiệu 
đói. Hãy thử bắt đầu ngày mới của bạn bằng cách 
uống một cốc chanh pha nước ấm 250 ml để đạt 
được mục tiêu hydrat hóa hằng ngày.

6. Giúp tống sỏi thận ra ngoài
Các nghiên cứu cho thấy chanh làm giảm nguy 

cơ sỏi thận bằng cách “ngăn ngừa sự hình thành 
sỏi do tăng nồng độ citrate giúp ức chế sự kết tinh 
của canxi, nguyên nhân hình thành sỏi”, Prest giải 
thích. Nói chung, nên giữ cho cơ thể đủ nước bằng 
cách uống từ 3 đến 4 lít (1 gallon) nước mỗi ngày 
để giúp ngăn ngừa sỏi thận cho những người có 
nguy cơ mắc bệnh, Prest tiếp tục. “Một gallon nước 
thường có thể gây nhàm chán, vì vậy, thêm chanh 
có thể giúp bạn trở nên sảng khoái, tăng citrate và 
đạt được mục tiêu giữ đủ nước cho cơ thể”.                    

(Theo ngoisao.net)
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Bình Định

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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Sáng 10.3, tại phiên họp toàn thể lần 
thứ ba Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu 
Nhân dân Toàn Quốc (Nhân Đại, tức 
Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV ở Đại 
Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận 
Bình đã được bầu lại làm Chủ tịch Trung 
Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, 
nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, đều với số 
phiếu bầu tuyệt đối 2.952/2.952.

Các đại biểu cũng bầu Ủy viên 
Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 
Triệu Lạc Tế làm Ủy viên trưởng Ủy 
ban Thường vụ Nhân Đại (Chủ tịch 
Quốc hội) khóa XIV, và bầu Phó Thủ 
tướng Hàn Chính làm Phó Chủ tịch 
Trung Quốc, đều với số phiếu tuyệt đối 
2.952/2.952.

Trước đó, các đại biểu cũng đã biểu 
quyết thông qua quyết định phương án 
cải cách cơ cấu Quốc Vụ viện (Chính 
phủ Trung Quốc).

Kỳ họp lần thứ nhất Nhân Đại  
khóa XIV, diễn ra từ ngày 5 - 13.3 là sự 
kiện hết sức quan trọng đối với Trung 
Quốc trong thời khắc then chốt khi nền 
kinh tế lớn thứ hai thế giới bước vào 

Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nước, 
Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc

hành trình mới xây dựng toàn diện đất 
nước hiện đại hóa XHCN. Việc Tổng 
Bí thư Tập Cận Bình tiếp tục được bầu 
làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy 
Trung ương nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp 

cho thấy uy tín rất lớn của ông, thể hiện 
sự tin tưởng và tín nhiệm rất cao của 
các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đối 
với nhà lãnh đạo này.                               

 (Theo TTXVN)

Ông Tập Cận Bình tuyên thệ nhậm chức sau khi được bầu lại làm Chủ tịch Trung Quốc kiêm Chủ tịch 
Quân ủy Trung ương Trung Quốc.                                                                                                                                         Ảnh: VOV

Mỹ công bố dự thảo 
ngân sách năm 2024 
là 6,9 nghìn tỷ USD

Sáng 10.3 theo giờ Việt Nam, Tổng 
thống Mỹ Joe Biden đã công bố dự thảo 
ngân sách cho năm tài khóa 2024.

Bản dự thảo ngân sách dài 182 trang 
dự kiến chi tiêu của Chính phủ Mỹ cho 
năm tài khóa 2024 là 6,9 nghìn tỷ USD. 
Nhà Trắng cho biết, kế hoạch này sẽ 
giảm thâm hụt gần 3.000 tỷ USD trong 
10 năm tới thông qua tăng thuế đối với 
các công ty và người thu nhập cao.

Ngoài ra, đề xuất ngân sách lần này 
cũng dành ưu tiên, tăng chi tiêu cho 
chương trình chăm sóc sức khỏe, mở 
rộng gói ngân sách cho lĩnh vực chăm 
sóc trẻ em, giáo dục và nhà ở.

(Theo VTV.VN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố đề xuất ngân 
sách năm 2024.                                                  Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA 
hôm 10.3 cho hay sau khi giám sát 
“cuộc tập trận tấn công hỏa lực”, Nhà 
lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã 
ra lệnh cho quân đội tăng cường các 
cuộc tập trận cho một “cuộc chiến 
thực sự”.

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều 
Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm 
ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía Tây 
hôm 9.3, đồng thời cho rằng họ đang 
phân tích khả năng Triều Tiên có thể 

 Ủy ban châu Âu (EC) vừa công 
bố gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 
50 triệu euro cho khu vực Nam Phi và 
Ấn Độ Dương.

 Hôm 9.3, Ngoại trưởng Nga 
Sergey Lavrov cho biết Moskva không 
nhận thấy chính quyền Kiev mong muốn 
tiến hành các cuộc đàm phán giải quyết 
cuộc xung đột Ukraine.

 Bộ Ngoại giao Liên bang Nga 
ngày 9.3 cho biết nước này đã áp đặt 
lệnh cấm nhập cảnh đối với 144 công 
dân của 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, 
Latvia và Litva, trong đó có các quan 
chức chính phủ, nghị sĩ và các nhân vật 
công chúng khác.

 Ngày 9.3, quân đội Burkina Faso 
tuyên bố đã “vô hiệu hóa” hơn 100 phần 
tử khủng bố trong các chiến dịch chống 
khủng bố diễn ra ở một số khu vực của 
quốc gia này trong những ngày gần đây.

 Lực lượng dân quân địa phương 
Nigeria ngày 9.3 cho biết một vụ 
tấn công khủng bố đã xảy ra tại bang 
Borno, miền Đông Bắc nước này, trong 
đó các phần tử thánh chiến đã sát hại ít 
nhất 37 dân thường đều là ngư dân.

 Ít nhất 7 người thiệt mạng và 
8 người khác bị thương sau một vụ nổ 
súng ở TP Hamburg, miền Bắc nước Đức, 
tối 9.3.

 4 người đã thiệt mạng và 6 người 
bị thương trong một vụ nổ súng ngày 
9.3 ở bên ngoài một trường học ở huyện 
Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền 
Tây Bắc Pakistan.

 Ngày 9.3, Cảnh sát Quốc gia 
Indonesia cho biết cơ quan điều tra đã 
triệu tập 24 người đến làm việc để làm 
rõ nguyên nhân vụ cháy kho chứa nhiên 
liệu tại một cây xăng ở phía Đông thủ đô 
Jakarta hồi đầu tháng này khiến nhiều 
người thiệt mạng.

(Theo TTXVN)

Tổ công tác Đặc biệt phụ trách xử 
lý Giới tinh hoa, Ủy nhiệm và Tài phiệt 
Nga (REPO) ngày 9.3 tổ chức cuộc họp 
để tổng kết những công việc đã làm, 
đồng thời cam kết tăng mạnh nỗ lực 
trừng phạt nhằm vào giới tinh hoa Nga.

REPO cho biết Mỹ và các đồng minh 
trong năm qua đã tịch thu hoặc phong 
tỏa số tài sản trị giá hơn 58 tỷ USD do 

Ngày 10.3, cựu Thủ tướng Malaysia 
Muhyiddin Yassin đã ra trình diện tại 
một tòa án ở Kuala Lumpur và ông bị 
buộc tội lạm dụng quyền lực và rửa tiền 
liên quan đến các dự án được triển khai 
trong thời gian ông còn đương chức.

Tại phiên tòa trên, ông Muhyiddin 
Yassin bị buộc tội với 4 tội danh lạm 
quyền liên quan đến 232,5 triệu ringgit 
(51,4 triệu USD) và 2 tội danh rửa 
tiền liên quan đến 195 triệu ringgit. 

Cựu Thủ tướng Malaysia M.Yassin bị buộc tội lạm quyền và rửa tiền
Tuy nhiên, ông Muhyiddin Yassin đã 
bác bỏ cả 6 cáo buộc và trước đó cho 
rằng các cáo buộc này mang động cơ  
chính trị. 

Nếu bị kết tội rửa tiền, ông 
Muhyiddin Yassin sẽ phải ngồi tù  
15 năm. Với tội danh lạm dụng quyền 
lực, hình phạt có thể lên tới 20 năm tù. 
Đi kèm với án phạt tù, ông cũng có thể 
chịu án phạt nặng về tài chính.

(Theo Vietnam+)

Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin (giữa) 
đã bị thẩm vấn tại Ủy ban Chống Tham nhũng 
Malaysia hôm 9.3.                                             Ảnh: Reuters

Phương Tây phong tỏa hơn 58 tỷ USD tài sản của tài phiệt Nga
công dân Nga sở hữu hoặc kiểm soát. Tổ 
công tác cho biết sẽ tiếp tục “xác định, 
định vị và đóng băng tài sản của những 
công dân Nga bị trừng phạt” nhằm tước 
đi số tiền mà Nga cần để tiếp tục chiến 
dịch quân sự.               (Theo VnExpress.net)

Du thuyền Amadea của tỷ phú Nga bị chính quyền Fiji 
thu giữ theo yêu cầu của Mỹ tháng 6.2022.      Ảnh: AFP

Triều Tiên tăng cường tập trận chuẩn bị thực chiến
đã phóng nhiều tên lửa đồng thời từ 
cùng một khu vực.

Các bức ảnh do hãng thông tấn 
KCNA công bố cho thấy ít nhất 6 tên 
lửa được bắn cùng lúc.

Theo KCNA, ông Kim nhấn mạnh 
các tiểu đơn vị tấn công hỏa lực cần 
được chuẩn bị nghiêm ngặt để thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược là ngăn 
chặn chiến tranh và chủ động cho 
chiến tranh thực sự.

(Theo NLĐO)

Bức ảnh do KCNA công bố cho thấy thứ dường 
như là tên lửa dẫn đường chiến thuật được 
phóng vào ngày 9.3.                                   Ảnh: KCNA


