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“Học sinh 3 tốt” - khích lệ học sinh 
rèn luyện, phấn đấu

Thị trường bất động sản gặp khó khiến 
nhiều ngành nghề, trong đó có ngành 
xây dựng cũng lao đao theo và thấp 
thỏm chờ đợi.

Chờ thị trường bất động sản 
khơi thông

Phù Cát: Lan tỏa 
sâu rộng học tập, 
làm theo Bác

KIỂM SOÁT NƯỚC THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 
QUA HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC:

Giải pháp hữu hiệu 
bảo vệ môi trường

 u5

TTYT HUYỆN VĨNH THẠNH:

Nâng cao trình độ 
y bác sĩ, chủ động 
chăm sóc sức khỏe 
nhân dân  u8

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN: 

Chú trọng 
tuyên truyền, 
hướng dẫn thực hiện

u3

Bình Định nằm trong tốp đầu cả nước 
về giải ngân vốn đầu tư công

Ra quân Ngày cao điểm tình nguyện 
xây dựng nông thôn mới

 u4

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” đã và đang trở thành mục tiêu phấn đấu của nhiều bạn 
trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường. Các Đoàn trường trong tỉnh đẩy mạnh phong trào, 
tạo ra môi trường tốt cho học sinh được rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt 

đạo đức, học tập, thể lực.

Trao biểu trưng và danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương cho các học sinh.                                                       Ảnh: C.H
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Bình Định

.. SỰ KIỆN TUẦN NÀY

l Ngày 13.3: Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI) về “Chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên 
địa bàn tỉnh.
l Ngày 14.3: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

lần thứ 46. Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở 
LĐ-TB&XH bàn về giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, 
hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Lễ trao giải thưởng 
và khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật Bình Định 
những sắc màu.
l Ngày 15.3: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban 

Thường vụ Thị ủy An Nhơn về tình hình KT-XH năm 
2022 và 2 tháng đầu năm 2023. Lãnh đạo UBND 
tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông 
thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn 
huyện Phù Mỹ. Lễ phát động hưởng ứng Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023.
l Ngày 16.3: UBND tỉnh làm việc với Bộ KH&CN. 

UBND tỉnh làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) về 
công tác giải phóng mặt bằng dự án Tăng cường 
kết nối Tây Nguyên (QL 19) qua địa bàn huyện Tây 
Sơn và dự án cao tốc kết nối Quy Nhơn - Pleiku.
l Ngày 17.3: Lãnh đạo tỉnh làm việc với TP 

Quy Nhơn về tình hình KT-XH năm 2022, triển khai 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hội thảo khoa học 
và Hội nghị Giám đốc các Sở KH&CN toàn quốc 
năm 2023 tổ chức tại TP Quy Nhơn.
l Ngày 18.3: Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và triển 
khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tới cán 
bộ cốt cán và người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc.

(BĐ) - 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, Giám đốc Sở KH&ĐT 
Nguyễn Thành Hải cho hay: 
Tính đến ngày 1.3, giá trị giải 
ngân vốn đầu tư công do tỉnh 
quản lý hơn 1.113 tỷ đồng, đạt 
12,49% kế hoạch năm, nằm trong 
tốp 10 tỉnh, thành có tỷ lệ giải 
ngân vốn đầu tư công đạt trên 
10%. Trong đó, giải ngân nguồn 
vốn đầu tư tập trung được 89,6 

tỷ đồng, đạt 15,29%; nguồn thu 
tiền sử dụng đất hơn 378 tỷ 
đồng, đạt 6,89%; nguồn vốn từ 
xổ số kiến thiết 17,3 tỷ đồng, đạt 
14,47%... Hiện Sở KH&ĐT đang 
tập trung đôn đốc các chủ đầu tư 
đẩy nhanh tiến độ các công trình 
dự án, nhất là các dự án trọng 
điểm có vốn đầu tư lớn; đồng 
thời tổ chức kiểm tra, đánh giá, 
nghiệm thu các hạng mục công 
trình hoàn thành, tăng tỷ lệ giải 
ngân vốn đầu tư công.      

  MINH HẢI

(BĐ) - Ngày 12.3, Tỉnh đoàn 
tổ chức ra quân các hoạt động 
hưởng ứng Ngày cao điểm tình 
nguyện chung tay xây dựng nông 
thôn mới trong Tháng Thanh 
niên năm 2023 tại làng 4, xã Vĩnh 
Thuận (huyện Vĩnh Thạnh). 

Tại chương trình, các ĐVTN 
đã triển khai nhiều hoạt động 
thiết thực như: Trồng 50 cây 
xanh tại một số tuyến đường và 
khu dân cư; thực hiện  Đường cờ 
thanh niên và lắp đặt 36 cột cờ 
Tổ quốc cho các hộ dân; trao tặng 
và lắp đặt mạng internet wifi 
cho người dân tại nhà sinh hoạt 
cộng đồng làng 4; triển khai Tổ 
công nghệ số cộng đồng hướng 
dẫn cho người dân đăng ký sử 
dụng tài khoản dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 và cài đặt sử 
dụng ứng dụng VNeID… 
l  Cùng ngày, Thành đoàn, 

Hội LHTN Việt Nam TP Quy 
Nhơn phối hợp với Đoàn Trường 

CĐ Y tế Bình Định tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng Ngày cao 
điểm tình nguyện chung tay 
xây dựng nông thôn mới tại xã 
Nhơn Hải.

Trong khuôn khổ hoạt động, 
Ban tổ chức đã tặng 10 suất quà 
cho  học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn; triển khai hoạt động khám 
bệnh, cấp thuốc cho người dân; 
ra quân Tổ công nghệ số cộng 
đồng tuyên truyền, vận động 
ĐVTN và người dân cài đặt, 
đăng ký tài khoản định danh 
điện tử mức độ 1, 2 trên ứng 
dụng VNeID của Bộ CA; hỗ trợ 
mở thẻ và cài đặt tài khoản thanh 
toán điện tử ngân hàng; hỗ trợ 
đăng ký sim và tặng sim cho học 
sinh, ĐVTN và người dân.

Ngoài ra, các ĐVTN và học 
sinh còn tổ chức ra quân làm 
sạch biển tại thôn Hải Đông; 
triển khai chương trình Đổi rác 
thải nhựa lấy quà; tuyên truyền 

(BĐ) - Tin từ Sở GD&ĐT, 
ngành GD&ĐT tỉnh có 3 sản 
phẩm được diễn đàn “Đổi mới 
sáng tạo Giáo dục Việt Nam 
trên nền tảng công nghệ thông 
tin 2022 - 2023” (Education 
Exchange Vietnam - viết tắt E2 
Việt Nam 2022 - 2023) chọn lựa 
trong danh sách 150 sản phẩm 
ứng dụng công nghệ thông tin 
xuất sắc vào hoạt động hằng 
ngày của các nhà quản lý giáo 
dục và trường học khu vực Bắc - 
Trung - Nam.

Đó là các sản phẩm: Wesite 
tư liệu giáo dục địa phương 
dành cho học sinh tiểu học - tác 
giả Nguyễn Hữu Kính (Trường 
Tiểu học số 2 Hoài Tân, TX Hoài 
Nhơn); Xây dựng hệ thống chấm 
điểm tự động và áp dụng vào tổ 
chức kiểm tra trực tuyến môn 

Tin học - tác giả Nguyễn Thị 
Kiều (Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn, TP Quy Nhơn); bài 
giảng E-Learning môn Tự nhiên 
và xã hội - Chân trời sáng tạo, 
ở bài “phòng tránh ngộ độc khi 
ở nhà” - tác giả Đinh Thị Yến 
Nhi (Trường Tiểu học số 1 Phước 
Thuận, huyện Tuy Phước).

E2 Việt Nam 2022 - 2023 là 
sân chơi do Microsoft Việt Nam 
tổ chức hằng năm với sự đồng 
hành của Bộ GD&ĐT, nhằm 
thúc đẩy tinh thần đổi mới 
sáng tạo trong giáo dục, nâng 
cao nhận thức về chuyển đổi 
số và năng lực ứng dụng công 
nghệ thông tin trong dạy học 
và quản lý nhà trường. 

E2 Việt Nam 2022 - 2023 diễn 
ra từ ngày 30.10.2022 - 25.3.2023.

HOÀNG ANH

(BĐ) - Ngày 12.3, Trường ĐH 
Quang Trung tổ chức Ngày hội 
hướng nghiệp 2023, thu hút hơn 
500 học sinh đến từ 16 trường 
THPT và trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên của tỉnh Bình Định, Gia 
Lai, Phú Yên. Ngày hội còn có 
sự tham gia của 23 DN.

Đây là hoạt động được nhà 
trường thường xuyên tổ chức 
dành cho học sinh các trường 
THPT trong và ngoài tỉnh, giúp 
học sinh định hướng nghề 
nghiệp, đặc biệt với học sinh 
lớp 12.

Tại ngày hội, học sinh đã 

được tư vấn về ngành, nghề từ 
giảng viên Trường ĐH Quang 
Trung, với những chủ đề khơi 
dậy trong các em về việc tự 
định vị bản thân, gen Z - tìm 
hiểu chính mình… Ngoài tư 
vấn hướng nghiệp, Trường ĐH 
Quang Trung và các DN đồng 
hành ngày hội còn mang đến rất 
nhiều hoạt động trải nghiệm thú 
vị, hấp dẫn tại các phòng thực 
hành, thí nghiệm, các trò chơi 
ngay tại gian tư vấn, mang tới 
không khí sôi động.

Trong khuôn khổ Ngày hội 
hướng nghiệp 2023 đã diễn ra 
lễ ký kết hợp tác giữa Trường 

ĐH Quang Trung với các DN - 
một bước tiến mới cho sự cộng 
tác lâu bền, đồng thời tạo điều 
kiện cho phía DN tuyển chọn 
được nguồn nhân sự chất lượng 
cao và sinh viên trường càng 
nâng cao kỹ năng nghiệp vụ 
thực tế cũng như mở ra cơ hội 
việc làm cho sinh viên Trường 
ĐH Quang Trung. 

Tại ngày hội, Trường ĐH 
Quang Trung tổ chức vòng 
chung kết cuộc thi Gen Z - Let’s 
Shine (English Experience with 
QTU) với sự tham gia của 10 đội 
học sinh đến từ 10 trường THPT.

MAI HOÀNG

(BĐ) - Sáng 12.3, tại TP Quy 
Nhơn diễn ra Giải chạy “FPT 
Happy Run 2023” do Tập đoàn 
FPT tổ chức, thu hút 2.500 cán 
bộ, nhân viên Tập đoàn FPT và 
gia đình, người yêu thích thể 
thao tham gia.

Giải chạy có cự ly 1,35 km 
(đường chạy quanh Khu đô thị 
mới An Phú Thịnh, phường 
Nhơn Bình và Đống Đa, TP Quy 
Nhơn). Kết quả, Ban tổ chức trao 
giải nhất cho Nguyễn Công, giải 
nhì thuộc về Kator Nguy và 
Phạm Công Hậu đoạt giải ba.

Giải chạy FPT Happy Run 
tại TP Quy Nhơn nằm trong 
chuỗi sự kiện Ngày FPT Vì 
cộng đồng 13.3 và hướng đến 
kỷ niệm 35 năm thành lập Tập 
đoàn FPT, với chủ đề “FPT 35 
năm - Dấu chân hạnh phúc” 
diễn ra tại 5 thành phố lớn: Hà 
Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần 
Thơ và TP Hồ Chí Minh trong 2 
ngày 12 và 13.3. 

Ban tổ chức giải chạy cho 
biết với mỗi 100 nghìn đồng/
VĐV tham gia đóng góp, Tập 
đoàn FPT sẽ ủng hộ tương ứng 
1 triệu đồng và gây quỹ thành 
công hơn 3,5 tỷ đồng. Toàn bộ số 
tiền này được đưa vào chương 
trình “Ánh sáng học đường” của 

Quỹ Hy vọng. Chương trình sẽ 
xây trường, nâng cấp cơ sở vật 
chất, trang bị sách vở, giáo cụ 
cho những vùng khó khăn và 
trao học bổng đến các em nhỏ có 
hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước.

Tại sự kiện, người tham gia 
còn tham gia trải nghiệm các sản 
phẩm công nghệ mới nhất của 
các công ty thành viên FPT, như: 
FPT Software, FPT Smart Cloud, 
FPT Telecom; tham quan gian 
hàng ẩm thực của học sinh - sinh 
viên trong hệ thống giáo dục FPT 
và nhiều hoạt động văn nghệ vui 
chơi dành cho cá nhân - gia đình.

Trong suốt hành trình 35 năm 
phát triển, FPT luôn chú trọng 
các hoạt động hỗ trợ cộng đồng 
với mong muốn chung tay mang 
đến những lợi ích tốt nhất cho 
các bên liên quan. Từ năm 2010, 
FPT chọn ngày 13.3 là Ngày FPT 
Vì cộng đồng để hằng năm, mỗi 
cán bộ, nhân viên dành riêng 
một ngày thực hiện trách nhiệm 
xã hội bằng những hành động cụ 
thể, thiết thực. Từ đó đến nay, 
hơn 702 tỷ đồng đã được huy 
động ngân sách Tập đoàn, cán 
bộ, nhân viên FPT, cá nhân để 
thực hiện hàng nghìn chương 
trình hỗ trợ cộng đồng. 

TRỌNG LỢI

Bình Định nằm trong 
tốp đầu cả nước về giải ngân 
vốn đầu tư công

E2 VIỆT NAM 2022 - 2023:

Bình Định có 3 sản phẩm ứng dụng 
công nghệ thông tin xuất sắc 

2.500 người tham gia 
Giải chạy FPT Happy Run 2023

Ra quân Ngày cao điểm tình nguyện 
xây dựng nông thôn mới

cho người dân về bảo vệ môi 
trường, hạn chế sử dụng rác thải 
nhựa, phân loại rác tại nguồn.
l  Các cơ sở Đoàn tại TX 

An Nhơn, huyện Hoài Ân, An 
Lão, Vân Canh cũng đã ra quân 
thực hiện nhiều hoạt động tình 
nguyện Ngày cao điểm xây dựng 
nông thôn mới năm 2023, như: 
Tổ chức vệ sinh môi trường, dọn 
rác thải tại nguồn; vẽ tranh  trên 
cột điện; ra quân các Tổ công 
nghệ số cộng đồng; lắp đặt các 
hình nộm chibi tuyên truyền về  
ATGT; trồng cây xanh và thực 
hiện đường hoa thanh niên; 
thực hiện công trình thanh niên 
“Thắp sáng đường quê”…
l Tại Đồn Biên phòng Cát 

Khánh, Đoàn Thanh niên BĐBP 
tỉnh phối hợp với Hội LHTN 
huyện Phù Cát tổ chức phát 
động Tháng Thanh niên và 
Tháng Ba biên giới năm 2023. 

Tại chương trình, hai đơn vị 
đã tặng 10 suất quà (mỗi suất 
300 nghìn đồng) cho gia đình 
ngư dân có con tham gia nghĩa 
vụ quân sự, gia đình chính sách, 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 
tặng 8 suất quà (mỗi suất 1,1 
triệu đồng) cho học sinh theo 
chương trình Nâng bước em tới 
trường và 250 lá cờ Tổ quốc cho 
thanh niên và ngư dân.

Sau chương trình, hơn 100 
ĐVTN tổ chức ra quân Hãy làm 
sạch biển tại bãi biển thôn An 
Quang Đông, xã Cát Khánh; hỗ 
trợ xây dựng đường bê tông 
nông thôn tại thôn Chánh Lợi, 
xã Cát Khánh (Phù Cát)...

DUY ĐĂNG - CÔNG CƯỜNG

ĐVTN ra quân làm sạch bãi biển thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát. 
Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Hơn 500 học sinh dự ngày hội hướng nghiệp 
tại Trường ĐH Quang Trung
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Bình Định

Ngày 12.3, tại TP Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ 
chức ngày hội “HS 3 tốt”, với sự tham gia của gần 2.000 HS đến 
từ 10 trường THPT.

Ngày hội có các hoạt động chính: Chương trình trang bị kỹ 
năng xã hội (kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, tư duy phản biện, 
đàm phán và từ chối); Gala tuổi 18; đại nhạc hội với chủ đề “Tuổi 
trẻ đất Võ - khát vọng vươn khơi” và các hoạt động TDTT khác.

Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao bằng khen và biểu trưng danh hiệu 
“HS 3 tốt” cấp Trung ương cho 4 HS; trao giấy chứng nhận danh 
hiệu “HS 3 tốt” cấp tỉnh cho 31 HS.

“Học sinh (HS) 3 tốt” (Đạo 
đức tốt, Học tập tốt, Thể lực 
tốt) là phong trào do Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh triển khai trong các 
trường THPT nhằm tạo môi 
trường, động lực để HS tự giác 
học tập, rèn luyện và trau dồi 
lý tưởng, trang bị hành trang 
cơ bản để lập thân, lập nghiệp, 
xây dựng các tấm gương điển 
hình tiên tiến. 

Vinh dự, động lực
Lê  V ă n  T h ứ c  ( l ớ p  1 1 

chuyên Tin, Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn) là  1 
trong 4 HS của tỉnh được 
Trung  ương  Đoàn  tuyên 
dương là “HS 3 tốt”. Đây là 
vinh dự lớn cho em khi còn 
ngồi trên ghế nhà trường.

Từ năm học lớp 10, Thức đã 
rất nỗ lực trong học tập, đạt 
nhiều thành tích cao với môn 
Tin học: Giải khuyến khích học 
sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia 
năm 2021 - 2022, giải ba HSG 
cấp tỉnh năm 2021 - 2022… Cậu 
học sinh nhỏ nhắn này luôn 
tích cực tham gia các phong 
trào xung kích tình nguyện. 

Thức chia sẻ: “Em luôn sắp 
xếp thời gian cụ thể để có thể 
vừa học tập, vừa tham gia các 
hoạt động thiện nguyện. Em 
rất vui khi những cố gắng 
của mình được ghi  nhận. 
Danh hiệu “HS 3 tốt” càng 
giúp em có thêm động lực 
để phấn đấu”.

Một tấm gương khác về 
thi đua học tập và rèn luyện 
tốt là em Nguyễn Thế Phong 
(lớp 12 chuyên Sinh, Trường 
THPT chuyên Chu Văn An). 
Không chỉ  học tốt ,  Phong 
còn là Phó Bí thư Chi đoàn 
lớp gương mẫu, năng động, 
tích cực tham gia các hoạt 
động t ình nguyện,  ngoại 
khóa do Đoàn Thanh niên 
các cấp tổ chức.

Mặt khác, Phong còn đạt 
nhiều giải cao tại các cuộc 
thi  cấp t ỉnh, Trung ương, 
như: giải nhất môn Sinh học 
kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh 
năm học 2021 -  2022;  giải 
nhì  hội  thi  “Ý tưởng bảo 
vệ và khắc phục hậu quả ô 
nhiễm môi trường” cấp t ỉnh 
năm học 2021 - 2022; HCĐ 
môn Sinh học kỳ th i  HSG 
các  t rường  THPT c hu yên 
khu vực duyên hải  và đồng 
bằng Bắc bộ năm 2022…

Cầm trên tay giấy chứng 
nhận danh hiệu “HS 3 tốt” 
cấp Trung ương, Phong chia 
sẻ: “Danh hiệu “HS 3 tốt” là 
nguồn động viên lớn, giúp 

“Học sinh 3 tốt” - khích lệ học sinh
rèn luyện, phấn đấu

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” đã và đang trở thành mục tiêu phấn đấu của nhiều bạn trẻ đang ngồi trên 
ghế nhà trường. Các Đoàn trường trong tỉnh đẩy mạnh phong trào, tạo ra môi trường tốt cho học sinh 
được rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt đạo đức, học tập, thể lực.

em thêm tự tin và cố gắng 
hơn nữa trong học tập. Em 
sẽ tập trung dồn sức học thật 
tốt để đạt được kết quả cao 
nhất trong kỳ thi THPT năm 
nay, đạt được ước mơ đậu vào 
Trường ĐH Khoa học tự nhiên 
(TP Hồ Chí Minh)”.

Tạo môi trường 
rèn luyện tốt nhất

Năm học 2021 - 2022 và 
2022 - 2023, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn đã tổ chức Ngày hội 
“HS 3 tốt”, nhằm đẩy mạnh 
phong trào này trong toàn 
tỉnh, tạo môi trường để HS 

khối THPT được rèn luyện và 
phấn đấu đạt danh hiệu “HS 3 
tốt” các cấp. Giai đoạn 2019- 
2022, toàn tỉnh có 8 HS đạt 
danh hiệu cấp Trung ương, 
59 HS đạt danh hiệu cấp tỉnh, 
217 HS đạt danh hiệu cấp 
huyện và 376 HS đạt danh 
hiệu cấp trường.

Để tạo môi trường giúp 
HS rèn luyện đạo đức, tổ chức 
Đoàn trong các trường THPT 
trong tỉnh có nhiều chương 
trình, hoạt động đa dạng, 
phong phú. Theo Bí thư Đoàn 
Trường THPT chuyên Chu 
Văn An Trần Quang Quyền, 
ngay từ đầu năm học mới, nhà 
trường đã tổ chức các cuộc thi 
tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, Luật 
ATGT đường bộ; Hội khỏe Phù 
Đổng, chiến dịch Hoa Phượng 
đỏ, ngày Chủ nhật xanh, các 
hoạt động uống nước nhớ 
nguồn… cho HS toàn trường 
tham gia. Từ đó, các em có cơ 
hội học tập, giao lưu, nâng cao 
kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, 
góp phần xây dựng lối sống 
lành mạnh.

Còn Bí thư Đoàn Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn 
Võ Nhật Minh cho hay, Đoàn 
trường thường xuyên duy trì 
hiệu quả các CLB học tập, 
TDTT và xã hội, thu hút đông 
đảo HS tham gia như: CLB 
Tranh biện và hùng biện; sách; 
bóng chuyền, bóng rổ... Đây là 
môi trường tốt để các em rèn 
thể lực, hình thành các “kỹ 
năng mềm” cần thiết để phát 
triển toàn diện hơn.

CHƯƠNG HIẾU

Trao biểu trưng và danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương cho các học sinh.                              Ảnh: C.H

Em Lê Văn Thức (HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) được giáo viên hướng dẫn 
ngoài giờ học.                                                  Ảnh: C.H

l Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện huyện 
Tuy Phước phối hợp với Trung 
tâm Huyết học - Truyền máu 
(BVĐK tỉnh) tổ chức hiến máu 
tình nguyện đợt 2 năm 2023, 
sáng 12.3. Tại buổi hiến máu, 
các tình nguyện viên tham 
gia được khám sàng lọc, xét 
nghiệm máu, đo huyết áp, 
kiểm tra sức khỏe trước khi 
hiến. Kết thúc buổi hiến máu, 
Ban tổ chức tiếp nhận được 
229 đơn vị máu, vượt 114,5% 
chỉ tiêu tỉnh giao của đợt này. 

TẤN HÙNG

l 300 hộ nông dân xã 
Phước Hưng (huyện Tuy 
Phước) tham gia tập huấn và 
xây dựng mô hình phân loại, 
giảm thiểu rác sinh hoạt tại 
nguồn do UBND xã Phước 
Hưng tổ chức ngày 12.3. Theo 
kế hoạch, phấn đấu đến tháng 
10.2023, xã sẽ hoàn thành 19 
tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới nâng cao, trong đó tỷ lệ 
hộ gia đình thực hiện phân 
loại chất thải rắn tại nguồn 
phải đạt 50% trở lên (1.893 
hộ/3.786 hộ). XUÂN THỨC
l 124 VĐV tham gia Giải 

Việt dã truyền thống huyện 
Phù Mỹ năm 2023, do Trung 
tâm VH-TT-TT huyện Phù Mỹ 
phối hợp với Huyện đoàn tổ 
chức ngày 12.3. Có 72 VĐV 
nam tham gia thi đấu cự ly 
5 km và 52 VĐV nữ tham gia 
thi đấu cự ly 3 km. Kết quả, 
giải nhất nam thuộc về VĐV 
Nguyễn Trọng Trí, xã Mỹ An; 
nhất nữ thuộc về VĐV Bùi 
Thúy Hằng, xã Mỹ Thắng. Kết 
quả đồng đội khối THPT và các 
cơ quan: Nhất đồng đội nam 
Trường THPT Mỹ Thọ, nhất 
đồng đội nữ Trường THPT An 
Lương. Khối xã, thị trấn: Nhất 
đồng đội nam xã Mỹ An, nhất 
đồng đội nữ xã Mỹ Thắng. 

VIỆT LỢI
l Phòng CSGT đường bộ - 

đường sắt CA tỉnh phối hợp 
với Công ty CP Tân Cảng Miền 
Trung, UBND phường Hải Cảng 
tổ chức tuyên truyền pháp 
luật về ATGT đường thủy nội 
địa và các hoạt động hướng 
về biển đảo quê hương tại khu 
vực 9, phường Hải Cảng (TP 
Quy Nhơn), sáng 11.3. Dịp này, 
các đơn vị đã trao tặng 50 cờ Tổ 
quốc cho ngư dân, 50 áo phao 
cho học sinh cùng 10 suất quà 
(mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) 
cho gia đình chính sách có 
hoàn cảnh khó khăn. 

NGUYÊN LÊ
l Ngày 12.3, tại làng Kà 

Bưng, xã Canh Thuận (huyện 
Vân Canh), anh Nguyễn Minh 
Hoàng (ở huyện Phù Mỹ) và 
anh Trần Quốc Việt (ở TP Quy 
Nhơn) cùng một số nhà hảo 
tâm tổ chức tặng 63 suất quà 
(400 nghìn đồng/suất) cho 
người dân, tặng 10 suất tiền 
mặt (500 nghìn đồng/suất) 
cho các hộ gia đình có nhà ở 
xuống cấp và 16 suất tiền mặt 
(300 nghìn/suất) cho người già 
neo đơn; tặng sữa, bánh kẹo 
cho gần 200 trẻ em trong làng. 
Tổng kinh phí quà tặng gần 
40 triệu đồng. HẰNG NGA

TIN VẮN



Thu hồi 2.573 m2 đất 
để thực hiện công trình 
Đê thượng lưu 
đập Thanh Quang

(BĐ) - Ngày 10.3, UBND huyện Tuy 
Phước ban hành thông báo về chủ 
trương thu hồi đất để thực hiện công 
trình Đê thượng lưu đập Thanh Quang, 
xã Phước Thắng.

Theo đó, sẽ thu hồi đất của 25 hộ gia 
đình, cá nhân bị ảnh hưởng do giải phóng 
mặt bằng công trình Đê thượng lưu đập 
Thanh Quang, với diện tích 2.573 m2 đất, 
thuộc 25 thửa đất, tờ bản đồ số 11, 20, 21, 
36 xã Phước Thắng.

UBND huyện Tuy Phước yêu cầu chủ 
đầu tư thực hiện kiểm kê, đo đạc xác định 
diện tích đất và tài sản khác gắn liền với 
đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ 
do giải phóng mặt bằng. Trường hợp hộ 
gia đình, cá nhân không chấp hành việc 
kiểm kê, đo đạc xác định diện tích đất 
và tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà 
nước triển khai kiểm kê bắt buộc theo 
quy định của pháp luật.                          M.LÂM

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
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VẤN ĐỀ & DƯ LUẬN

Không thực hiện sẽ bị phạt
Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

(CTRSH) tại nguồn những năm qua chủ 
yếu thực hiện ở các xã xây dựng nông 
thôn mới, để đáp ứng một trong những 
nội dung của tiêu chí môi trường (yêu cầu 
xã nông thôn mới phải có tỷ lệ hộ gia đình 
trên địa bàn thực hiện phân loại CTRSH 
từ 30% trở lên, xã nông thôn mới nâng cao 
có tỷ lệ từ 50% trở lên). 

Một số sở, ngành, địa phương, hội đoàn 
thể đã thực hiện các mô hình phân loại 
CTRSH tại nguồn. Nhiều địa phương 
khác chưa thực hiện, hầu hết người dân 
chưa nắm bắt được thông tin, cách thức 
thực hiện. Hiện nay, đa số người dân thu 
gom CTRSH chung vào một thùng xốp, túi 
ny lông. Có người không dùng bao bì chứa 
rác, mà lùa rác ra ngoài thành đống trên 
vỉa hè, thậm chí dưới lòng đường. Nhiều 
người cho biết còn “xa lạ” với việc phân 
loại CTRSH tại nguồn, có người còn tưởng 
chúng tôi nói “giỡn chơi” khi cho biết đã có 
luật quy định bắt buộc phân loại CTRSH tại 
nguồn, không thực hiện sẽ bị phạt. 

Theo Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường 
2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 
1.1.2022), CTRSH phát sinh từ hộ gia đình, 
cá nhân được phân loại theo nguyên tắc 
như sau: CTRSH có khả năng tái sử dụng, 
tái chế; CTRSH thực phẩm; CTRSH khác. 

Trong Nghị định số 45/2022/NĐ-CP 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (có hiệu 
lực thi hành từ ngày 25.8.2022) bổ sung 
quy định mới: Phạt tiền từ 500 nghìn đồng 
đến 1 triệu đồng đối với hành vi hộ gia 
đình, cá nhân không phân loại CTRSH 
theo quy định; không sử dụng bao bì chứa 
CTRSH theo quy định. 

Tuy nhiên, theo Bộ TN&MT, thời điểm 
Nghị định số 45/2022/NĐ-CP có hiệu lực 
không phải là thời điểm áp dụng chế tài 
xử phạt hành vi không phân loại CTRSH. 
Khi có hướng dẫn của Bộ TN&MT, UBND 
các tỉnh, thành dựa vào đó để triển khai 

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN: 

Chú trọng tuyên truyền, 
hướng dẫn thực hiện 

Không chỉ đơn thuần khuyến khích như trước, 
việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn hiện đã là quy định bắt buộc theo luật. 

hướng dẫn thu gom, phân loại CTRSH 
tại nguồn phù hợp với điều kiện của địa 
phương, với lộ trình chậm nhất ngày 
31.12.2024. Đến ngày 1.1.2025, cá nhân, hộ 
gia đình bắt buộc phải phân loại CTRSH, 
nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt vi 
phạm hành chính. 

Cần đẩy mạnh tuyên truyền, 
hướng dẫn 

Ngày 8.2.2023, UBND tỉnh ban hành 
Kế hoạch Truyền thông về bảo vệ môi 
trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 
2025, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, 
hội đoàn thể và địa phương chủ động, phối 
hợp Sở TN&MT xây dựng nội dung tuyên 
truyền phù hợp. Trong đó, có tuyên truyền, 
triển khai nhân rộng các mô hình về bảo 
vệ môi trường như quản lý CTRSH (giảm 
chất thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, 
xử lý chất thải hữu cơ sau phân loại…).

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn 
người dân cần được triển khai thực hiện 
tốt để góp phần quan trọng bảo vệ môi 
trường nói chung, thực hiện phân loại 
CTRSH nói riêng. Điều này được chứng 
minh thực tế ở các địa phương trong tỉnh 
đã làm, trong đó có xã Nhơn Hải (TP Quy 
Nhơn). Theo bà Trần Thị Cho (68 tuổi, ở 
thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải), khi người 
dân nhận thức được việc chung tay bảo vệ 

môi trường, góp phần để quê hương sạch 
đẹp, thì việc thực hiện phân loại CTRSH 
trở thành việc làm thường ngày. 

“Từ năm ngoái đến nay, gia đình tôi 
được xã tuyên truyền về phân loại CTRSH 
sinh hoạt tại nhà, rồi hỗ trợ 3 thùng rác 
đựng riêng các loại rác sau khi phân loại. 
Việc này cũng đơn giản, thay vì bỏ rác 
như thông thường thì chỉ thêm ít thời 
gian là phân loại được. Bên cạnh đó, mình 
cũng là người cao tuổi, nên làm gương 
thực hiện tốt để góp phần cho gia đình 
các cháu ở địa phương còn chần chừ sẽ 
làm theo”, bà Cho chia sẻ.    

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chi 
cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường 
(Sở TN&MT), Sở đã xây dựng dự thảo Kế 
hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định 
giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 
năm 2030, sẽ trình UBND tỉnh xem xét. 
Trong dự thảo Kế hoạch, có phần phân 
loại chất thải rắn tại nguồn nói chung và 
CTRSH nói riêng. 

Sở TN&MT sẽ hướng dẫn triển khai 
các mô hình phân loại CTRSH tại nguồn 
ở các địa phương trong năm 2023 - 2024; 
trước ngày 1.1.2025, tham mưu, trình  
UBND tỉnh ban hành quy định về công 
tác phân loại rác thải tại nguồn để triển 
khai đồng bộ trong toàn tỉnh từ năm 2025. 

HOÀI THU

Gửi đơn tới Báo Bình Định, bà Đỗ Thị 
Ngọc Giàu (ở thôn Hải Đông, xã Nhơn 
Hải, TP Quy Nhơn) trình bày: Gia đình bà 
có thửa đất nằm ở mặt tiền đường liên thôn 
Hải Đông - Hải Bắc (xã Nhơn Hải), diện tích 
gần 50 m2. Thửa đất có nguồn gốc do bà Mã 
Thị Đen (mẹ chồng bà Giàu) khai hoang từ 
trước năm 1975 để trồng hoa màu; sau đó 
bà Đen cho lại vợ chồng bà Giàu.

Năm 1997, gia đình bà Giàu vào tỉnh 
Phú Yên lập nghiệp, để thửa đất lại cho 
bà Đoàn Thị Bảy (em chồng bà Giàu, có 
nhà ở giáp phía sau thửa đất) trông coi. 
Từ đó đến trước tháng 9.2022, thửa đất 
của gia đình bà Giàu không bị ai tác động, 
tranh chấp.

Tháng 9.2022, gia đình bà Giàu từ 
tỉnh Phú Yên về lại xã Nhơn Hải thì phát 
hiện toàn bộ diện tích thửa đất đã được 

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC

XÃ NHƠN HẢI (TP QUY NHƠN):

Tự ý lát gạch block trên đất của người dân

Thửa đất có nguồn gốc của bà Đen cho vợ chồng bà 
Giàu, nhưng UBND xã Nhơn Hải lại lát gạch block 
trên đó.      Ảnh: M.N   

UBND xã Nhơn Hải lát gạch block kiên 
cố. Bà Giàu cho biết: “UBND xã Nhơn Hải 
không hề thông báo hay mời tôi làm việc, 
nhưng đã lấy đất của gia đình tôi để lát 
gạch block”.

Theo trình bày của bà Bảy (người được 
bà Giàu nhờ trông coi thửa đất), khi xã 
Nhơn Hải lát gạch block trên thửa đất, bà 
đã ngăn cản và cho biết thửa đất là của gia 
đình bà Giàu; nhưng xã vẫn làm với lý do 
chỉnh trang vỉa hè. Cán bộ phụ trách lĩnh 
vực địa chính xã Nhơn Hải còn thông báo 
với bà Bảy rằng cứ để xã lát gạch; sau này 
xác minh nếu đúng là đất của gia đình bà 
Giàu thì xã sẽ tháo gỡ gạch và trả lại đất.

Ông Phạm Minh Tiển, công chức địa 
chính - nông nghiệp - xây dựng và môi 
trường xã Nhơn Hải, cho biết: Qua kiểm 
tra, nguồn gốc thửa đất bà Giàu đề cập 
đúng là của bà Đen. Trước kia bà Giàu có 
hiến một phần diện tích thuộc thửa đất để 
người dân thôn Hải Đông mở đường đi. 
Hiện chưa thể xác định diện tích hiến là 
bao nhiêu; đây cũng là khó khăn, vướng 

mắc trong việc giải quyết vụ việc bà Giàu 
đang khiếu nại. 

“Tới đây, bộ phận địa chính sẽ có báo 
cáo cụ thể gửi lãnh đạo xã Nhơn Hải để 
xem xét, đưa ra hướng giải quyết đối với 
vụ việc của bà Giàu”, ông Tiển cho hay.

Có thể thấy, theo xác định của công 
chức địa chính xã Nhơn Hải, thửa đất bà 
Giàu đang khiếu nại có nguồn gốc của bà 
Đen. Do vậy, việc UBND xã Nhơn Hải lát 
gạch block trên thửa đất này khi chưa có 
sự đồng ý của bà Giàu là việc phải xem 
xét lại. UBND xã Nhơn Hải cần sớm giải 
quyết dứt điểm vụ việc, tránh tình trạng 
đơn thư khiếu nại kéo dài.   MINH NHÂN

Bà Trần Thị 
Cho (ở thôn 
Hải Nam, xã 
Nhơn Hải, 
TP Quy Nhơn) 
phân loại rác 
thải sinh hoạt 
tại nhà. 
Ảnh: H.T

l Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước 
Huỳnh Nam vừa ký quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính đối với ông Hồ 
Văn Quyền (SN 1979) ở thôn Bình An 1, 
xã Phước Thành số tiền 4 triệu đồng vì 
hành vi khai thác khoáng sản (đất đồi) 
mà không có giấy phép. Tổng khối lượng 
khoáng sản đã khai thác là 10 m3 đất. 
Ngoài ra, ông Quyền còn bị áp dụng 
hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số 
tiền 45 triệu đồng là giá trị tài sản 1 xe 
máy đào hiệu Vonlvo Ew55b (phương 
tiện vi phạm). N.QUÝ
l Sáng 12.3, nhân dịp về thăm 

lại trường và thầy cô giáo cũ, một số 
cựu học sinh niên khóa 1960 - 1964 
của Trường Tiểu học Số 1 Phước Thắng 
(huyện Tuy Phước) đã tặng quà cho toàn 
bộ 85 học sinh tại điểm trường Khuôn 
Bình. Trước đó, các cựu học sinh này 
cũng tặng quà cho toàn bộ 73 học sinh 
ở điểm trường Lương Bình, mỗi suất quà 
trị giá 350 nghìn đồng. KHÁNH HUÂN
l Quỹ Trái tim nhỏ Từ Tâm (huyện 

Tây Sơn) vừa trao 12 triệu đồng từ sự 
ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm 
cho em Nguyễn Văn Thuyết (17 tuổi, ở 
xóm Hòa Lộc, thôn Hòa Hiệp, xã Bình 
Tường) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
mồ côi cả cha lẫn mẹ, thường xuyên bị 
ốm đau. Ngoài ra quỹ còn trao tặng em 
Thuyết một chiếc tivi cùng nhiều đồ 
dùng cá nhân khác. VĂN PHONG

TIN VẮN
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Bình Định

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) quy 
định đối tượng phải quan trắc nước thải 
tự động, liên tục gồm: Khu sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp xả nước thải ra môi trường; 
dự án đầu tư, cơ sở thuộc loại hình có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với 
lưu lượng xả nước thải ra môi trường 
mức trung bình trở lên. Do vậy, các DN 
trên địa bàn tỉnh phát thải nước thải, khí 
thải lớn phải lắp đặt hệ thống quan trắc 
tự động theo Luật BVMT và đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật quy định tại Thông tư 
10/2021/TT-BTNMT của Bộ TN&MT. Hệ 
thống quan trắc của các DN sẽ truyền 
dữ liệu về Sở TN&MT, Chi cục BVMT 
(thuộc Sở TN&MT) là cơ quan trực tiếp 
quản lý, kiểm soát. 

Theo Chi cục BVMT, hiện tại, trên địa 
bàn tỉnh mới chỉ có Nhà máy tinh bột 
sắn Nhiệt Đồng Tâm Vĩnh Thạnh ở xã 
Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh (thuộc 
Công ty TNHH Tinh bột sắn Nhiệt Đồng 
Tâm Vĩnh Thạnh) và Hệ thống xử lý 
nước thải của Khu công nghiệp Phú Tài 
và Long Mỹ lắp đặt, vận hành hệ thống 
quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

Nhà máy tinh bột sắn Nhiệt Đồng 
Tâm Vĩnh Thạnh mỗi ngày sản xuất 250 
tấn thành phẩm. Ngoài xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải, tháng 10.2019, 
Công ty đầu tư hơn 1 tỷ đồng lắp đặt hệ 
thống quan trắc nước thải tự động, liên 
tục và đấu nối, truyền dữ liệu về Chi cục 
BVMT để theo dõi.

Ông Trần Minh Thường, Phó Giám 
đốc điều hành kỹ thuật Công ty TNHH 
Tinh bột sắn Nhiệt Đồng Tâm Vĩnh 
Thạnh, chia sẻ: “Việc sớm lắp đặt hệ 
thống quan trắc nước thải tự động, liên 
tục không chỉ chấp hành nghiêm các quy 
định pháp luật về BVMT mà giúp Công 
ty tăng cường năng lực giám sát các sự 
cố về môi trường trong quá trình sản 
xuất. Dữ liệu quan trắc được cập nhật, 
truyền liên tục theo thời gian thực về 
máy chủ của Chi cục BVMT để Chi cục 
thực hiện chức năng giám sát, theo dõi; 
trường hợp có sự cố Chi cục sẽ hướng 

Phường Tam Quan 
Nam thực hiện tốt 
“5 không” trong 
cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính 
(CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, 
tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH ở 
địa phương, UBND phường Tam Quan Nam, 
TX Hoài Nhơn, tập trung khắc phục những 
tồn tại, hạn chế, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ 
sở vật chất và trang thiết bị phục vụ xử lý 
công việc ngày càng khoa học, hiệu quả, rút 
ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành 
chính (TTHC) tạo sự hài lòng cho người dân. 

Theo đánh giá của Phòng Nội vụ TX Hoài 
Nhơn, năm 2022, UBND phường Tam Quan 
Nam có chỉ số CCHC cao nhất thị xã, đã 
đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ khang trang 
tạo không gian thân thiện giúp tổ chức, cá 
nhân khi đến liên hệ giải quyết TTHC thoải 
mái hơn.

Bà Trần Thị Bích Phượng, Công chức văn 
phòng thống kê - phụ trách công tác tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính tại bộ phận Một cửa UBND phường 
Tam Quan Nam, cho biết: Bên cạnh sự nỗ lực 
nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp 
vụ, mỗi cán bộ công chức tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả còn phải luôn thực hiện 
nghiêm thông điệp “5 không” (không hách 
dịch, cửa quyền; không quan liêu, sách 
nhiễu, gây phiền hà nhân dân; không tham ô, 
lãng phí; không né tránh trách nhiệm; không 
chậm trễ giải quyết hồ sơ, công việc) và luôn 
ý thức việc đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan 
trọng để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ.  

Ông Lý Thái Dân, người dân ở khu phố 
Tăng Long 1, chia sẻ: Tôi đến bộ phận Một 
cửa để chứng thực giấy tờ, được cán bộ 
hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo. Đặc biệt 
là thời gian giải quyết thủ tục nhanh gọn, 
không phải chờ lâu. 

Để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách 
TTHC tiếp tục đạt kết quả tốt, phục vụ dân 
ngày càng tốt hơn, ông Nguyễn Thanh 
Hải  -  Chủ tịch UBND, Trưởng Ban CCHC 
phường Tam Quan Nam, cho biết: Thời gian 
tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động tổ chức, người 
dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia; xây dựng các 
chuyên mục, tin bài tuyên truyền trên hệ 
thống đài truyền thanh, trang thông tin điện 
tử phường. Lấy sự hài lòng của người dân, 
DN làm thước đo chất lượng, hiệu quả công 
tác CCHC.              BẢO SƯƠNG - THANH HÙNG

Trung tâm Công nghệ thông tin - 
Truyền thông (CNTT-TT, thuộc Sở 
TT&TT) thực hiện các dịch vụ trong lĩnh 
vực CNTT-TT; tổng hợp, giám sát, điều 
hành các dịch vụ đô thị thông minh; 
tổng hợp, giám sát an toàn, an ninh 
thông tin; cung cấp các giải pháp, dịch 
vụ, ứng dụng về dịch vụ đô thị thông 
minh… Hiện nay, Trung tâm CNTT-TT 
đang quản lý, vận hành 43 hệ thống văn 
phòng điện tử của các sở, ngành, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 
Đồng thời, quản lý và vận hành hệ thống 
hội nghị truyền hình trực tuyến tại 11 
điểm cầu, Trung tâm Giám sát điều 
hành đô thị thông minh tỉnh Bình Ðịnh 
(IOC), hệ thống thư điện tử công vụ…

Phó Giám đốc Sở TT&TT Huỳnh Hồ 
Hoài Nam cho biết: Xác định hạ tầng 
thông tin đóng vai trò quan trọng trong 
thực hiện chuyển đổi số, thời gian qua, 
Trung tâm CNTT-TT đã triển khai nhiều 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG (SỞ TT&TT):

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng

giải pháp nhằm đảm bảo hạ tầng thông 
tin hoạt động ổn định. Nhờ đó, năm 2022, 
hệ thống giám sát an toàn thông tin của 
trung tâm tích hợp dữ liệu do Trung 
tâm CNTT-TT quản lý đã ghi nhận, 

ngăn chặn hơn 15.300 
lượt tấn công vào hệ 
thống; phát hiện hơn 
2.500 lượt tấn công lây 
nhiễm virus/malware, 
đảm bảo công tác giám 
sát, cảnh báo điều phối 
và xử lý sự cố, nguy cơ 
về an toàn thông tin 
mạng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Trung 
tâm CNTT-TT còn cử 
cán bộ đi tập huấn, 
bồi dưỡng CNTT cho 
cán bộ cấp xã sử dụng 
hệ thống văn phòng 
điện tử để tạo lập hồ 

sơ công việc theo Nghị định số 30/2020/
NĐ-CP ngày 5.3.2020 của Chính phủ về 
công tác văn thư. Đồng thời, cử cán bộ 
chuyên môn tham gia các lớp đào tạo, 
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn kế hoạch 
triển khai thực hiện chuyển đổi số của 
tỉnh…

Ông Huỳnh Hồ Hoài Nam cho biết 
thêm: Năm 2023, Trung tâm CNTT-TT 
có nhiệm vụ đảm bảo hệ thống thông 
tin hoạt động ổn định, chú trọng đến 
công tác an toàn thông tin, thực hiện 
hiệu quả công tác vận hành các dịch 
vụ đô thị thông minh… Đồng thời, chủ 
động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên 
hệ thống, tăng cường triển khai các giải 
pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng 
cho các hệ thống thông tin của cơ quan, 
tổ chức theo thông báo, hướng dẫn 
của Sở TT&TT và cơ quan chức năng. 
Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo 
chuyên sâu về an toàn thông tin mạng 
cho cán bộ quản trị CNTT của các cơ 
quan, đơn vị, định kỳ hằng năm tổ chức 
diễn tập ứng phó sự cố tấn công mạng 
cho các cơ quan nhà nước.        AN NHIÊN

Nhân viên kỹ thuật Trung tâm CNTT-TT kiểm tra tính năng hoạt động 
của hệ thống máy chủ.                                                                                    Ảnh: Sở T&TT

KIỂM SOÁT NƯỚC THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG QUA HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC:

Giải pháp hữu hiệu bảo vệ môi trường
Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường với quan điểm “không đánh đổi môi trường vì bất cứ điều 

gì” là mục tiêu mà tỉnh Bình Định hướng đến. Việc kiểm soát nước thải, vệ sinh môi trường qua hệ thống 
quan trắc tự động, liên tục được một số doanh nghiệp triển khai thực hiện được xem là giải pháp hữu hiệu 
trong công tác bảo vệ môi trường.

Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại Nhà máy tinh bột sắn Nhiệt Đồng Tâm Vĩnh Thạnh. Ảnh: NGỌC NHUẬN

dẫn để chúng tôi kịp thời xử lý. Sắp tới, 
Công ty sẽ lắp thêm 2 camera giám sát 
nguồn nước thải để nâng hiệu quả kiểm 
soát chất lượng nước thải sau xử lý”.

Năm 2022, UBND tỉnh đầu tư kinh 
phí lắp đặt 16 camera giám sát tại các 
cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền cảng cá 
Quy Nhơn (4 camera), cảng cá Đề Gi (2 
camera), cảng cá Tam Quan (10 camera) 
và chỉ đạo Sở TN&MT giao nhiệm vụ 
cho Chi cục BVMT tiếp nhận tài khoản, 
giữ quyền truy cập hệ thống camera để 
theo dõi, giám sát tình hình BVMT tại 
các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền này.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám 
đốc Ban Quản lý cảng cá tỉnh, Phụ trách 
cảng cá Quy Nhơn, cho biết: Mỗi ngày 
chúng tôi theo dõi qua hệ thống camera 
nếu phát hiện có rác thải trôi tấp trên 
mặt nước sẽ kịp thời thu gom đảm bảo 
vệ sinh môi trường tại cảng cá Quy 
Nhơn. Cùng với chức năng giám sát vệ 
sinh môi trường, hệ thống camera còn 
giám sát tình hình ANTT, kiểm soát tàu 

thuyền neo đậu trong cảng…
Việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước 

thải tự động, liên tục tiện lợi cho cả đôi 
bên DN và cơ quan quản lý nhà nước 
hỗ trợ nhau phát hiện các sự cố ô nhiễm 
môi trường nhanh chóng, giảm đáng kể 
thời gian, số lần phải đi kiểm tra, giám 
sát trực tiếp…

Ông Trần Đình Trung, Phó Chi cục 
trưởng Chi cục BVMT, cho biết: Bên 
cạnh việc hướng dẫn, theo dõi các DN 
đã lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc 
nguồn thải tự động hoạt động đúng quy 
định, Chi cục đang rà soát các DN thuộc 
đối tượng phải lắp đặt hệ thống này để 
yêu cầu thực hiện theo luật định; đồng 
thời, tham mưu Sở TN&MT đề xuất 
UBND tỉnh đầu tư hoàn thiện hạ tầng 
kỹ thuật trong việc kết nối, tiếp nhận dữ 
liệu đảm bảo tính đồng bộ, ổn định và 
chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý qua hệ thống quan trắc 
môi trường tự động.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Chờ thị trường bất động sản khơi thông
Thị trường bất động sản 
gặp khó khiến nhiều ngành 
nghề, trong đó có ngành 
xây dựng cũng lao đao theo 
và thấp thỏm chờ đợi.

Khó khăn thị trường BĐS khiến nhiều ngành nghề, trong đó có ngành xây dựng cũng lao đao theo. 
- Trong ảnh: Nhiều dự án đầu tư BĐS tại TP Quy Nhơn gặp khó.                 Ảnh: DŨNG NHÂN

Kéo theo nhiều ngành 
nghề vào thế khó

Nói về khó khăn của thị 
trường bất động sản (BĐS), 
ông Phạm Nam Quảng, Giám 
đốc dự án Công ty TNHH Đầu 
tư xây dựng Phú Mỹ - Quy 
Nhơn, dè dặt: Hiện tại người 
có nhu cầu mua nhà không 
dễ vay vốn ngân hàng;thông 
thường khách hàng sẽ vay 
khoảng 30% - 70% giá trị BĐS 
muốn mua, do vậy việc không 
thể vay ngân hàng làm cho 
khách hàng trì hoãn quyết 
định mua nhà. Bên cạnh đó, 
lãi suất cho vay trung hạn, dài 
hạn dù gần đây có giảm nhưng 
vẫn ở mức khá cao, nên khách 
hàng không muốn vay mua 
nhà. Ngoài ra, do khách hàng 
thiếu niềm tin vào thị trường, 
nên có tâm lý chờ đợi không 
giao dịch BĐS lúc này. Từ đó, 
ảnh hưởng mạnh tới mức độ 
thanh khoản của thị trường 
BĐS nói chung, cũng như kế 
hoạch kinh doanh của DN. 

Thực tế cho thấy, khi thị 
trường BĐS ngưng trệ và lâm 
vào khó khăn, nhiều DN thuộc 
hệ sinh thái xây dựng bị ảnh 
hưởng theo; không thể triển 
khai, xây dựng, buôn bán dự 
án, hoãn các hoạt động đầu tư. 
Trong đó, liên quan mật thiết 
chịu thiệt hại nặng nề là mảng 
thi công xây dựng, vật liệu xây 
dựng, tư vấn thiết kế, môi giới…

Ông Nguyễn Tây Sơn, 

Giám đốc Công ty Tư vấn thiết 
kế xây dựng Thịnh Hưng chia 
sẻ, sự suy giảm của thị trường 
BĐS nói chung và những khó 
khăn từ các đối tác cũng làm 
cho hoạt động của DN gặp khó 
khăn nhất định. Chưa kể, suốt 
thời gian dài, giá cả nguyên, 
vật liệu thi công liên tục tăng 
cao đã nâng giá thi công các 
công trình lên đáng kể. Từ 
cuối năm ngoái chúng tôi đã 
thực hiện nhiều chính sách 
dành cho khách hàng; cũng 
như cơ cấu, tổ chức hoạt động 
nội bộ để giảm thiểu khó khăn. 
Riêng nhân lực các đội thi công 
khoảng 150 người tập trung 
tại Bình Định, còn bộ phận ở 
TP Hồ Chí Minh chủ yếu duy 
trì hoạt động tư vấn thiết kế. 

Đơn vị đang thực hiện 50 công 
trình, nhưng lợi nhuận không 
cao, chủ yếu có việc làm giữ 
chân người lao động.

Các cơ sở cung cấp vật liệu 
xây dựng cũng bị ảnh hưởng 
lớn khi BĐS “đứng hình”. Ông 
Trần Mạnh Hùng, Giám đốc 
Công ty CP Gạch Tuynen Bình 
Định, chia sẻ câu chuyện khó 
khăn dắt dây khi một số dự 
án BĐS dừng thi công hoặc thi 
công cầm chừng, tiền không 
về được do các chủ đầu tư kiệt 
vốn, cũng không vay được từ 
ngân hàng để trả cho DN thi 
công và đơn vị cung ứng vật 
liệu xây dựng. Thậm chí có 
đơn vị đã đề cập đến việc “gá” 
đất, căn hộ để trả nợ khoản 
tiền cung ứng vật liệu.

Chờ khơi thông…
Ông Phạm Nam Quảng cho 

rằng, nhà nước cần có chính 
sách tiền tệ phù hợp để giảm 
mặt bằng lãi suất cho vay, 
đảm bảo nguồn cung tín dụng 
cho thị trường, giúp người 
mua có thể tiếp cận vốn vay 
dễ dàng hơn. Đồng thời, tháo 
gỡ các vướng mắc pháp lý để 
dự án hoàn chỉnh các thủ tục 
đầu tư, pháp lý để tạo niềm 
tin cho người mua nhà, cũng 
như điều kiện cần để ngân 
hàng tài trợ vốn cho dự án. 
“Riêng về đơn vị, chúng tôi 
tập trung vào các dự án nhà 
ở xã hội để có thể triển khai 
trong năm 2023, duy trì công 
việc cho người lao động”, ông 
Quảng cho hay.

Theo ông Bùi Tấn Lực, 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư 
ký Hiệp hội Nhà thầu xây 
dựng Bình Định, hầu hết 
DN ngành xây dựng trên địa 
bàn tỉnh vốn nhỏ, hoạt động 
dựa trên vốn tạm ứng một 
phần của chủ đầu tư, và vay 
của ngân hàng. Tuy nhiên, 
hiện nay tín dụng cho DN 
xây dựng bị hạn chế và mặt 
bằng lãi suất cao nên nhiều 
DN xây dựng “đứng ngồi 
không yên”. Một dự án xây 
dựng BĐS quy mô tầm trung 
thường kéo dài từ 1 năm trở 
lên, cùng với đó là công ăn 
việc làm cho nhiều lao động 
liên quan. Do đó, khi BĐS 
“đứng hình”, cũng giống 
như “đầu kéo” của nhiều 
ngành nghề phụ trợ khác bị 
khựng lại. Những biểu hiện 
thực tế từ thị trường đang 
chứng minh cho mối liên hệ 
mật thiết đó. Do vậy, tháo gỡ 
khó khăn cho thị trường BĐS 
không chỉ là câu chuyện của 
BĐS mà còn tạo tiền đề để cả 
chuỗi ngành phụ trợ có được 
cơ hội phát triển.

Theo Giám đốc Sở Xây 
dựng Trần Viết Bảo, trên địa 
bàn tỉnh có 85 dự án đầu tư 
BĐS nhà ở đã, đang triển 
khai; trong đó, hoàn thành 
đưa vào sử dụng (toàn bộ và 
một phần dự án) 27 dự án. 
Hầu hết dự án BĐS đang gặp 
khó khăn. Cùng với kiến nghị 
gỡ khó của các nhà đầu tư, 
tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng 
chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành liên quan xây dựng 
kiến nghị,  đề xuất Trung 
ương tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc đối với thị trường 
BĐS và phục hồi, phát triển 
KT-XH trên địa bàn tỉnh.

MAI HOÀNG

Hỗ trợ nông 
dân trồng cây 
có múi

Hội  Nông dân huyện 
Tây Sơn đã giải ngân 200 
triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ 
nông dân huyện giúp 4 hộ 
trồng cam, quýt ở thôn Tả  
Giang 1, xã Tây Giang có 
thêm vốn đầu tư thực hiện 
Dự án Trồng và chăm sóc 
cây có múi; theo đó mỗi hộ 
được vay 50 triệu đồng trong  
36 tháng. 

Cùng với việc được vay 
vốn, các thành viên tham 
gia Dự án còn được hướng 
dẫn về quy trình kỹ thuật 
trồng và chăm sóc cây cam, 
quýt theo hướng VietGAP 
như: Làm đất, chọn giống, 
bón phân, tưới nước, phòng 
trừ sâu bệnh. Dự án này góp 
phần nâng cao thu nhập kinh 
tế gia đình, cải thiện cuộc 
sống cho người làm vườn ở 
địa phương. 

ĐÀO MINH TRUNG

Quỹ Tín dụng nhân dân Cát Hanh hoạt động hiệu quả
Những năm qua, Quỹ Tín 

dụng nhân dân (TDND) Cát 
Hanh, huyện Phù Cát luôn 
nỗ lực phát huy vai trò của 
mình trong việc xóa đói giảm 
nghèo, phát triển KT-XH ở 
địa phương.

Hiện nay, tổng nguồn vốn 
hoạt động của Quỹ đạt gần 73 
tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 
gần 3 tỷ đồng, vốn huy động 
trên 62 tỷ đồng, còn lại là từ 
các nguồn khác. Trong công 
tác cho vay, Quỹ ưu tiên cho 
vay ở các lĩnh vực phục vụ 
sản xuất nông nghiệp, phát 
triển ngành nghề, dịch vụ, 
tích cực tư vấn cho thành 
viên sử dụng nguồn vốn vay 
sao cho hiệu quả. Tính đến 
nay, tổng dư nợ cho vay đạt 
trên 60 tỷ đồng, trong đó vay 
để đầu tư phát triển sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ là 36 tỷ 
đồng; vay đầu tư phát triển 
nông nghiệp, nông thôn 24 
tỷ đồng, đặc biệt quỹ không 
có nợ xấu...

Bà Đoàn Thị Thu Hiền, 
Giám đốc Quỹ TDND Cát 

Cán bộ Quỹ TDND Cát Hanh giao dịch với khách hàng.                                               Ảnh: L.N.T

Hanh, cho biết:  Quỹ luôn 
bám sát các quy định pháp 
luật về kinh doanh tiền tệ, 
điều chỉnh linh hoạt mức 
lãi suất huy động vốn đầu 
vào, vốn cho vay, đẩy nhanh 
việc thực hiện các thủ tục 
trong quá trình thẩm định 
hồ sơ vay,  tạo điều kiện 
giải ngân nhanh vốn vay để 
khách hàng sớm có thể đưa 
vốn vay vào sản xuất kinh 

doanh. Đồng thời, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phát 
triển thành viên, thu hút các 
tổ chức, cá nhân trong xã 
tham gia gửi tiền tại Quỹ để 
tăng nguồn vốn hoạt động. 
Với tư vấn, hỗ trợ sử dụng 
vốn thường xuyên của cán 
bộ Quỹ, hầu hết khách hàng 
của đơn vị  đều tuân thủ 
đúng các quy định của quỹ, 
trả lãi, gốc đúng thời gian 

quy định. Phát huy lợi thế ở 
gần dân, sát dân nên chúng 
tôi nắm bắt được ngay nhu 
cầu, nguyện vọng vay vốn 
của thành viên, đáp ứng tạo 
mọi điều kiện giúp họ phát 
triển sản xuất. Vì vậy, uy tín 
của Quỹ ngày càng tăng, số 
lượng thành viên tham gia 
quỹ ngày càng đông thêm.

Từ những thành công và 
hiệu quả hoạt động của Quỹ 
TDND Cát Hanh với việc giải 
quyết nguồn vốn tại chỗ, rút 
ngắn khoảng cách, đơn giản 
các thủ tục trong quá trình 
giao dịch cùng với việc điều 
chỉnh lãi suất cho vay hợp lý 
đã giúp các hộ dân trên địa 
bàn xã có điều kiện tiếp cận 
nguồn vốn dễ dàng, kịp thời 
có vốn để đầu tư, phát triển 
sản xuất kinh doanh, chuyển 
đối cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi trong nông nghiệp, hạn 
chế tình trạng vay nặng lãi, 
tín dụng đen, góp phần giải 
quyết việc làm cho nhiều lao 
động tại địa phương.

LƯƠNG NGỌC TẤN
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Bình Định

Phù Cát: Lan tỏa sâu rộng học tập, làm theo Bác
Sau gần 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị  

số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đơn vị, địa phương 
ở huyện Phù Cát đã triển khai nhiều cách làm hay, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

UBND huyện Phù Cát trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện thi đua “Dân vận khéo” năm 2022. 
Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Theo Bí thư Huyện ủy Phù 
Cát Đỗ Văn Ngộ, xác định tầm 
quan trọng của công tác thông 
tin tuyên truyền trong thực 
hiện Kết luận số 01-KL/TW và 
chuyên đề hằng năm của Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy 
thường xuyên chỉ đạo các chi, 
đảng bộ, cơ quan, địa phương, 
đơn vị đẩy mạnh và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác 
tuyên truyền. Đưa nội dung 
học tập và làm theo Bác theo 
chuyên đề hằng năm vào 
thông báo nội bộ của huyện 
để phục vụ sinh hoạt định kỳ 
của các chi bộ. 

Thời gian qua, Ban Thường 
vụ Huyện ủy Phù Cát đã triển 
khai mô hình “Mỗi tháng một 
tấm gương điển hình trong 
học tập và làm theo Bác”. 
Hằng tháng yêu cầu các chi, 
đảng bộ lựa chọn các mô hình 
hay, điển hình tốt để viết bài 
tuyên truyền trên Đài Truyền 
thanh huyện. Trung tâm 
VH-TT-TT huyện tăng cường 
tuyên truyền trực quan sinh 
động bằng pa nô, áp phích, 
băng rôn, khẩu hiệu ca ngợi 
về Đảng, về Bác Hồ nhân kỷ 
niệm các ngày lễ lớn, sự kiện 
trọng đại của đất nước.

Mặt trận và các cơ quan, 
đoàn thể huyện thường xuyên 
duy trì và nâng cao tuyên 
truyền, vận động hội, đoàn 
viên và nhân dân tham gia 
các phong trào thi đua, cuộc 
vận động như “Chung sức xây 
dựng nông thôn mới”; “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa”; “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc”; “Nông 
dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”… 

Thông qua việc học tập và 
làm theo Bác, thời gian qua, 
trên địa bàn huyện Phù Cát đã 
xuất hiện nhiều mô hình hay, 
cách làm hiệu quả, sáng tạo 
và những tấm gương tập thể, 
cá nhân điển hình tiên tiến 
tạo hiệu ứng tích cực. Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện đã xây 
dựng thành công 12 mô hình 

“Dân vận khéo” triển khai 
đến các đơn vị trực thuộc. Hội 
LHPN từ huyện đến cơ sở tiếp 
tục triển khai các mô hình như 
“Tổ góp vốn vay vòng”, “Nuôi 
heo đất nghĩa tình”, giúp đỡ 
cho nhiều trường hợp phụ nữ 
nghèo, khó khăn, thiếu vốn 
sản xuất. Hội Nông dân huyện 
đã vận động nhân dân hiến 
2.954 m2 đất, đóng góp 2.619 
ngày công lao động, tham gia 
xây dựng 11 km đường giao 
thông nông thôn. Huyện đoàn 
tiếp tục triển khai mô hình 
“Thắp sáng đường quê” đem 
lại hiệu quả thiết thực trong 

chương trình xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh…

Đối với các cá nhân điển 
hình trong học tập và làm theo 
Bác, nổi bật có chị Nguyễn 
Thị Hương, Chi hội trưởng 
phụ nữ thôn Tân Hóa Nam, 
xã Cát Hanh. Nhiều năm qua, 
chị Hương đã vận động chị em 
hội viên, phụ nữ triển khai xây 
dựng các tuyến đường hoa, 
góp phần làm đẹp cảnh quan, 
tạo môi trường sáng, xanh, 
sạch, đẹp. 

Chị Hương chia sẻ: “Học 
tập và làm theo Bác, tôi tâm 
niệm phải luôn cố gắng hoàn 

thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao, được hội viên và nhân 
dân yêu quý. Để hoàn thành 
các tiêu chí đưa Cát Hanh về 
đích xã nông thôn mới nâng 
cao, tôi đã vận động chị em 
phụ nữ cùng tham gia trồng 
hoa, cây xanh, lắp đặt hệ 
thống điện chiếu sáng, xây 
dựng tuyến đường sáng - 
xanh - sạch - đẹp với chiều 
dài 500 m”.

Điển hình trong học tập 
và làm theo Bác trong vượt 
khó, học giỏi ở Phù Cát thời 
gian qua có em Nguyễn Kế 
Niên,  học  s inh lớp 9A1, 
Trường THCS Cát Tường. 
Tuy gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn, nhưng em Niên 
đã nỗ lực học tập để xứng 
đáng là con ngoan, trò giỏi, 
cháu ngoan Bác Hồ. Từ lớp 
6 đến lớp 9, em đều đạt học 
sinh giỏi, đạt nhiều kết quả 
cao trong các cuộc thi của 
huyện của tỉnh. Trong năm 
2022, em Niên đạt giải nhì 
học sinh giỏi cấp tỉnh môn 
Tiếng Anh lớp 9.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 
ủy Phù Cát, đánh giá: Thông 
qua việc học tập và làm theo 
Bác đã giúp cho mỗi cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên 
chức, đoàn viên, hội viên và 
nhân dân nhận thức sâu sắc 
hơn nội dung tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
nâng cao đạo đức cách mạng, 
gương mẫu trong thực hiện 
yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới, góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng các cấp đề ra. 

NGUYỄN HÂN 

Bốc  thăm chọn ngẫu nhiên 17 người 
để xác minh tài sản, thu nhập 

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh 
ủy đã tổ chức Hội nghị lựa chọn 
người được xác minh tài sản, thu 
nhập (TSTN) năm 2023. Tại Hội 
nghị, đại diện lãnh đạo các cơ 
quan và Ủy viên UBKT Tỉnh ủy 
chuyên trách đã tiến hành bốc 
thăm chọn ngẫu nhiên 17 người 
để xác minh TSTN. 

Theo kế hoạch của UBKT Tỉnh 
ủy, năm 2023, UBKT Tỉnh ủy sẽ 
xác minh TSTN đối với 41 người 
là cán bộ, đảng viên thuộc diện 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 
và người có nghĩa vụ kê TSTN 
hằng năm đang công tác tại các 
cơ quan Đảng của tỉnh; đảm bảo 
tỷ lệ tối thiểu 10% số đảng viên 
có nghĩa vụ kê khai TSTN hằng 
năm thuộc thẩm quyền kiểm soát 
TSTN của UBKT Tỉnh ủy. 

Trong đó, có 15 người là đối 
tượng của Chương trình Kiểm 
tra, giám sát năm 2023 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT 
Tỉnh ủy (sẽ được tiến hành theo 
quy định, quy trình về công tác 
kiểm tra, giám sát); 26 người 
được tiến hành theo quy định của 
Luật Phòng, chống tham nhũng 
năm 2018. 

Để lựa chọn 26 người được 

xác minh TSTN theo quy định 
của Luật Phòng, chống tham 
nhũng nêu trên, UBKT Tỉnh ủy 
đề xuất chọn 9 cơ quan, tổ chức, 
đơn vị theo địa bàn. Cùng với 9 
người đứng đầu, 17 người được 
lựa chọn thông qua hình thức 
bốc thăm ngẫu nhiên theo từng 
cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Thời điểm tiến hành xác minh 
TSTN đối với cán bộ, đảng viên 
theo quy định của Luật Phòng, 
chống tham nhũng là 45 ngày, 
kể từ ngày ra quyết định xác 
minh cho đến ngày Tổ xác minh 
báo cáo bằng văn bản cho UBKT 
Tỉnh ủy. Nội dung xác minh gồm 
tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng 
của bản kê khai TSTN và tính 
trung thực trong việc giải trình 
về nguồn gốc của TSTN tăng 
thêm. Việc xác minh TSTN thực 
hiện theo quy định của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước về thẩm 
quyền, đối tượng, trình tự, thủ 
tục, thời gian…; có trọng tâm, 
trọng điểm và phù hợp với tình 
hình thực tiễn của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị; không xâm phạm 
quyền tài sản của người có nghĩa 
vụ kê khai.

UBKT TỈNH ỦY

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2023
(BĐ) - Ngày 9.3, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm 
tra công tác cải cách hành 
chính (CCHC) tỉnh Bình Định  
năm 2023.

Theo Kế hoạch, về thực hiện 
nhiệm vụ CCHC, sẽ kiểm tra 
việc tổ chức triển khai và kết 
quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 
năm 2023 của tỉnh và của các 
cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Cụ thể là Sở Y tế, Sở KH&CN, 
Sở Xây dựng; Đài PT&TH tỉnh, 
Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn, Trường CĐ Y 
tế Bình Định; UBND cấp huyện 

và UBND cấp xã trực thuộc các 
địa phương Hoài Nhơn, Phù 
Mỹ, An Lão.

Kiểm tra việc khắc phục 
những tồn tại, hạn chế theo 
thông báo kết luận kiểm tra 
CCHC từ năm 2020 - 2022 đối 
với UBND  huyện Tuy Phước, 
huyện Phù Cát (bao gồm một 
số cơ quan, đơn vị, UBND cấp 
xã trực thuộc).

Kiểm tra việc thực hiện 
đổi mới cơ chế quản lý, 
nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động và thực hiện 
các giải pháp nâng cao mức 

độ hài lòng của người dân 
trong cung cấp dịch vụ công 
của đơn vị sự nghiệp công 
lập tại: BVĐK tỉnh; TTYT TP 
Quy Nhơn, huyện Tây Sơn, 
TX An Nhơn; BVĐK khu vực  
Bồng Sơn.

Kiểm tra việc thực hiện 
chuyển đổi vị trí công tác và 
thực hiện các giải pháp nâng 
cao mức độ hài lòng của người 
dân trong cung cấp dịch vụ 
công tại Văn phòng Đăng ký 
đất đai trực thuộc Sở TN&MT.

Thời gian kiểm tra từ tháng 
4 - 11.2023.                  MAI LÂM

TÂY SƠN:

Dự kiến bồi dưỡng 131 cán bộ, công chức, 
viên chức năm 2023 

UBND huyện Tây Sơn đã 
ban hành Kế hoạch bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức 
năm 2023. 

Theo đó, đối với cán bộ, 
công chức, viên chức cấp 
huyện, trên cơ sở quy hoạch 
phát triển nguồn nhân lực và 
thực trạng về chất lượng, nhu 
cầu bố trí, sử dụng cán bộ, 

công chức, viên chức trong 
năm 2023, dự kiến cử đi đào 
tạo, bồi dưỡng 41 người. Đối 
với cán bộ, công chức cấp 
xã, người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, dự 
kiến cử đi đào tạo, bồi dưỡng  
90 người.

Huyện Tây Sơn sẽ tăng 
cường công tác tuyên truyền, 

vận động nâng cao nhận thức 
đối với đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức và người hoạt 
động không chuyên trách để 
thấy được tầm quan trọng của 
công tác đào tạo, bồi dưỡng. 
Từ đó, đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức có ý thức tự 
giác nghiên cứu học tập.

ĐINH NGỌC
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Tập trung đào tạo nâng cao 
trình độ y, bác sĩ

Hiện Trung tâm có 32 bác sĩ, trong 
đó có 2 bác sĩ CKII, 20 bác sĩ CKI. Lực 
lượng bác sĩ, nhân viên y tế trình độ 
sau đại học đạt trên 50%, góp phần tích 
cực trong công tác chăm sóc sức khỏe 
nhân dân. 

Bác sĩ CKII Hứa Tự Thảo, Giám đốc 
TTYT huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ: Để 
nâng cao năng lực chuyên môn cho đội 
ngũ cán bộ y tế, chúng tôi nâng dần về 
trình độ. Y sĩ cho đi học chuyên tu, điều 
dưỡng từ trung cấp cho đi học đại học. 
Việc đầu tư nâng cấp trình độ, năng lực, 
đào tạo cho cán bộ y tế được tổ chức liên 
tục, thường xuyên. Hiện đang có 3 bác sĩ 
của TTYT huyện đi học CKI. Ở tuyến xã, 
chúng tôi cũng sắp xếp cho đi học CKI. 
Nhờ đó, Vĩnh Thạnh có 9 xã, thị trấn 
thì đã có 5 xã có bác sĩ CKI. Hơn thế 
nữa, chúng tôi xây dựng cơ chế, bác sĩ 
CKI của xã sẽ luân phiên về công tác tại 
TTYT. Bác sĩ của tuyến huyện sẽ luân 
chuyển về xã. Qua đó giúp anh em đồng 
bộ về trình độ, kinh nghiệm. 

Cùng với đó, đối với các bác sĩ mới 
ra trường, TTYT huyện Vĩnh Thạnh cũng 
tập trung đào tạo ngay từ đầu. “Các bác 
sĩ mới ra trường được cho đi đào tạo CKI 
6 tháng, rồi gửi đến BVĐK tỉnh đào tạo 
định hướng chuyên khoa mà mình sẽ cho 
đi học trong 6 tháng nữa. Sau đó, gửi cho 
Trường ĐH Y - Dược Huế học CKI. Sau  
2 năm học tập, họ sẽ làm rất tốt vì đã 
có cả lý thuyết và thực hành. Ngoài ra, 
chúng tôi còn cử cán bộ đi đào tạo theo 
kíp tại BVĐK tỉnh, cứ mặt nào mà yếu 
thì thành lập 1 kíp đi học, cử luân phiên 
hết kíp này đến kíp khác, tránh việc phụ 
thuộc 1 kíp, khi nghỉ thì thiếu người” - 
bác sĩ Hứa Tự Thảo thông tin thêm.

Chăm sóc khớp 
đúng cách

Đậu khuôn (đậu phụ, đậu hũ) là một món ăn phổ 
biến nhất được chế biến từ đậu nành. Đây là món ăn 
ngon, giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein. Ngoài 
ra còn là nguồn cung cấp chất xơ, canxi, magiê,  
phốt pho, vitamin B, sắt, kẽm… nên phù hợp với 
hầu hết mọi người. Đậu phụ cũng là một trong 
những loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp 
tốt cho người bệnh đái tháo đường.

Ăn đậu phụ tốt giúp hỗ trợ kiểm soát hàm lượng 
cholesterol trong máu để phòng bệnh tim mạch. 
Đậu phụ cũng có nhiều chất có tính axit làm tan 
lượng mỡ tích tụ trong cơ thể, từ đó có thể giảm 
béo phì.

Đậu nành là một trong số ít các loại hạt có chứa 
hàm lượng protein tương đương với thịt. Ngoài ra, 
protein đậu nành không chứa cholesterol (một trong 
những nguyên nhân gây xơ vữa động mạch, tăng 
huyết áp và nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu 
não) và chỉ có hàm lượng chất béo bão hòa thấp.

Tiêu thụ thực phẩm làm từ đậu nành như đậu 
phụ có thể giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Đây là 

TTYT HUYỆN VĨNH THẠNH:

Nâng cao trình độ y bác sĩ, chủ động 
chăm sóc sức khỏe nhân dân

Dù ở huyện miền núi, còn nhiều khó 
khăn nhưng TTYT huyện Vĩnh Thạnh 
không ngừng nâng cao trình độ nhân 
lực, chủ động trong công tác chăm 
sóc sức khỏe nhân dân.

 “Giúp được cái gì giúp, lo được cái gì lo” là quan niệm làm việc, chăm sóc sức khỏe nhân dân của TTYT 
huyện Vĩnh Thạnh.                                                                                                                                                                 Ảnh: Đ. THẢO

Nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân
Hiện tại, TTYT huyện Vĩnh Thạnh 

có thể triển khai hơn 300 loại thủ thuật, 
phẫu thuật vượt tuyến, được Sở Y tế 
thẩm định, phê duyệt, đảm bảo xử trí 
tốt các trường hợp cấp cứu. Theo bác sĩ 
Hứa Tự Thảo, TTYT huyện Vĩnh Thạnh 
thực hiện tốt nhiều phẫu thuật, thủ 
thuật vượt tuyến nhưng gần đây do có 
quy định tuyến nào thực hiện thủ thuật 
y khoa của tuyến đó nên TTYT buộc 
phải chuyển viện. Tuy nhiên, ở những 
trường hợp nguy cấp, nếu chuyển viện 
nhiều khả năng sẽ tử vong trên đường 
đi, với sự cam kết của người nhà, TTYT 
huyện Vĩnh Thạnh sẽ thực hiện. 

“Ví dụ như truyền máu thì Trung 
tâm đã làm tốt nhưng theo quy định 
phải chuyển viện. Ở trường hợp nguy 
cấp chúng tôi sẽ thực hiện. Khi đó sẽ 
lấy máu của anh em trong bệnh viện, 
ở đây có một danh sách máu sống đã 
được xét nghiệm sẵn. Khi có tình huống 
khẩn cấp xảy ra thì anh em sẽ chung tay 
giúp bệnh nhân” - bác sĩ Thảo cho biết.

Bên cạnh đó, TTYT huyện Vĩnh 
Thạnh cũng đưa một số máy siêu âm, 
máy xét nghiệm đường huyết về một số 

xã xa để phục vụ người dân và không 
thu phí. Cùng với đó, Trung tâm cũng 
đặt một máy siêu âm tại Khoa Sản để 
các bác sĩ siêu âm, tầm soát thai nhi 
phát hiện các trường hợp bất thường 
để điều trị trực tiếp tại Khoa và vẫn 
không đặt nặng vấn đề thu phí. Các bác 
sĩ này cũng đã được Trung tâm cho đi 
học về siêu âm.

Đang được điều trị bệnh tại TTYT 
huyện Vĩnh Thạnh, bà Nguyễn Thị 
Cảm, 60 tuổi, ở xã Vĩnh Hảo, cho biết: 
Tôi vừa bị tiểu đường vừa bị sốt xuất 
huyết. Sau 1 tuần được các bác sĩ, 
nhân viên y tế chăm sóc tôi thấy đỡ 
hơn rất nhiều.

Theo ông Huỳnh Đức Bảo, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, những 
năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng 
ngành y tế của huyện cũng đã cố gắng 
và có những đóng góp nhất định vào 
sự phát triển chung của huyện. Qua đó, 
công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân huyện Vĩnh Thạnh ngày càng được 
quan tâm, chất lượng khám, chữa bệnh 
được nâng cao, công tác y tế dự phòng 
cũng được tập trung làm tốt.

THẢO KHUY

Vì sao người mắc bệnh đái tháo đường nên ăn đậu khuôn

lý do người bệnh đái tháo đường nên ăn đậu phụ. Vì 
biến chứng tim mạch là một biến chứng phổ biến nguy 
hiểm ở bệnh nhân đái tháo đường.

Nguồn protein lành mạnh trong đậu nành có thể 
làm giảm mức cholesterol có hại và bảo vệ tim khỏi 
bị hư hại do tích tụ mảng bám. Chúng cũng giàu chất 
chống oxy hóa, đây là chất giúp bảo vệ cơ thể khỏi 
tác hại của các gốc tự do, có thể làm giảm viêm và cải 

thiện lưu lượng máu.
Hai thành phần chính của đậu nành là protein 

và isoflavone đậu nành. Kết quả nghiên cứu khoa 
học cho thấy, hợp chất isoflavone rất giàu trong đậu 
nành có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo 
đường và bệnh tim. Hơn nữa, thực phẩm làm từ đậu 
nành có thể giúp làm giảm lượng đường trong máu 
và thậm chí cải thiện khả năng dung nạp glucose 
ở những người đã được chẩn đoán mắc bệnh đái 
tháo đường.

Thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc 
bệnh đái tháo đường type 2. Vì vậy, người bệnh 
cần chú ý đến vấn đề kiểm soát cân nặng bằng chế 
độ ăn uống và tập luyện phù hợp. Để giảm cân an 
toàn nên lựa chọn các thực phẩm giàu protein, chất 
xơ và chất béo lành mạnh. Các món ăn từ đậu phụ 
có vị thơm ngon, béo ngậy nhưng rất giàu protein 
và chất xơ giúp người bệnh no lâu hơn và cắt giảm 
được lượng thức ăn tiêu thụ vào cơ thể, giúp ổn định 
đường huyết và duy trì cân nặng hiệu quả.

(Theo SK&ĐS)

Thời tiết mùa xuân những năm 
gần đây có nhiều thay đổi lớn so 
với trước, không khí lạnh, gió mùa 
Đông Bắc hay tăng cường khiến hệ 
cơ xương khớp của nhiều người bị 
ảnh hưởng, nhất là những người vốn 
đã mắc bệnh đau xương do thoái 
hóa khớp, loãng xương, gout. Người 
bệnh đau khi sáng ngủ dậy hoặc về 
đêm gây khó ngủ. Hơn nữa, trong 
dịp Tết nhiều người hay ăn nhiều 
đạm cũng gây tăng acid uric dễ tái 
phát bệnh gout.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tâm, Trưởng 
khoa Nội trung cao, BVĐK tỉnh cho 
biết: Để phòng bệnh, ta nên giữ ấm 
cơ thể, cổ quàng khăn ấm, tay đi 
găng, chân đi tất, đầu đội mũ ấm. Khi 
ra khỏi nhà cần mặc ấm hơn, không 
để cảm lạnh làm ảnh hưởng xấu đến 
xương khớp gây đau, nhức, tê, buốt. 
Không nên sử dụng thường xuyên 
thuốc giảm đau để đối phó với đau 
nhức xương khớp, cần sử dụng dưới 
sự theo dõi và hướng dẫn của bác 
sĩ. Bên cạnh đó, ngâm chân bằng 
nước nóng là một cách điều trị bệnh 
xương khớp do lạnh rất hiệu quả, 
mỗi ngày ngâm chân một lần vào 
buổi tối trước khi đi ngủ, ngâm từ  
15 - 30 phút giúp giảm đau khớp, 
tăng cường dịch khớp. Có thể làm 
nóng khớp như tắm nước nóng 
toàn thân. Nước nóng có tác dụng 
giảm đau, tăng tuần hoàn máu, 
thư giãn cơ, giảm cơn co cứng cơ 
và giúp người bệnh thực hiện một 
số cử động chủ động của khớp 
trong nước. Đắp nước nóng bằng 
túi chườm nóng cũng có tác dụng 
giảm đau ở một hoặc hai khớp, thời 
gian đắp chừng 20 phút. 

Ngoài ra, những người có tiền sử 
bệnh về khớp không nên vận động 
mạnh, không bê vác vật nặng giảm 
áp lực cho các khớp sẽ giúp giảm 
đau hiệu quả. Cần có chế độ dinh 
dưỡng lành mạnh, ngủ đủ giấc và 
tập thể dục, vận động cơ thể với 
những bài tập phù hợp cho người 
đau khớp…  

 MINH PHƯỢNG 
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)
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Bình Định

Quyết tâm xây dựng 2 tuyến cao tốc 
chiến lược, mở ra sự phát triển mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng 2 tuyến cao tốc rất cần thiết. Ảnh: VGP

Sáng 12.3, tại Hà Nội, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với 
các bộ, ngành, địa phương để triển khai 
phương án đầu tư xây dựng tuyến đường 
cao tốc Ninh Bình - Nam Định- Thái Bình 
và Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành  
(Bình Phước).

Thủ tướng nhấn mạnh đây là 2 tuyến 
đường chiến lược, có vai trò, vị trí hết sức 
quan trọng, tạo động lực, không gian và 
mở ra sự phát triển mới cho Vùng Đồng 
bằng sông Hồng, Vùng Đông Nam Bộ và 
các địa phương, nhất là các tỉnh như Nam 
Định, Thái Bình, Bình Phước có rất nhiều 
tiềm năng, lợi thế nhưng việc phát triển 
còn nhiều khó khăn, hạn chế do hạ tầng 
giao thông chưa đồng bộ, đặc biệt thiếu 
đường cao tốc kết nối.

Thủ tướng ghi nhận quyết tâm cao của 
các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư, 
đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị triển 
khai 2 tuyến đường huyết mạch này.

Về phương thức đầu tư, Thủ tướng đề 
nghị đầu tư theo hình thức đối tác công 
tư, kết hợp nguồn vốn Trung ương, địa 
phương và DN theo Luật Hợp tác công 
tư trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà 
nước, người dân và DN; “hài hòa lợi ích, 
chia sẻ rủi ro”.

Thủ tướng yêu cầu công tác chuẩn bị 
đầu tư phải tích cực, kỹ lưỡng, chất lượng 
hơn nữa. Các địa phương chuẩn bị sẵn 
sàng các mỏ nguyên vật liệu để giao cho 
chủ đầu tư, nhà thầu khi triển khai dự án 
theo các nghị quyết, chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. 
Các nhà tư vấn nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, bám sát vào tình hình thực tiễn, 
tất cả vì cái chung.

Về thiết kế, Thủ tướng yêu cầu các 

tuyến cao tốc phải có quy mô 4 làn hoàn 
chỉnh, tính toán lại tổng mức đầu tư, suất 
đầu tư cho phù hợp.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng nhấn 
mạnh Chính phủ, địa phương và các cơ 
quan, đơn vị chủ thể liên quan phải vào 
cuộc, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị 
liên quan đã quyết tâm rồi thì quyết tâm 
cao hơn nữa, quyết liệt, khẩn trương, tiết 
kiệm, chống tiêu cực, lãng phí.

Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ, 
Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công 
trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng 
điểm ngành GTVT sẽ bổ sung các dự án 
này vào danh mục các công trình, dự án 
chỉ đạo triển khai.

Chính phủ sẽ có tổ công tác do Phó 
Thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách để 

giải quyết các thủ tục liên quan. Các địa 
phương phải có tổ công tác do Chủ tịch 
UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn 
bị, triển khai các dự án này.

Tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam  
Định - Thái Bình có chiều dài dự kiến 
khoảng 88 km. Trong đó, đoạn tuyến qua 
tỉnh Ninh Bình dài 26 km, dự kiến giao 
tỉnh Ninh Bình làm cơ quan chủ quản đầu 
tư; đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Nam 
Định, Thái Bình dài 62 km, dự kiến tỉnh 
giao Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền 
tổ chức thực hiện dự án. 

Tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn 
Thành có chiều dài gần 129 km, thuộc 
dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự kiến 
giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan 
có thẩm quyền.                 (Theo Lao Động)

Lễ giỗ 64 liệt sĩ hy sinh 
tại Gạc Ma

Sáng 12.3 tại Đà Nẵng, Ban liên 
lạc Bộ đội Trường Sa khu vực Quảng 
Nam, Đà Nẵng đã tổ chức lễ giỗ, cầu 
siêu cho vong linh 64 liệt sĩ hy sinh 
trong lúc làm nhiệm vụ tại đảo Gạc 
Ma ngày 14.3.1988.

Ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng Ban 
liên lạc Bộ đội Trường Sa - cho biết lễ 
cầu siêu kết hợp giỗ chung là thông lệ 
nghĩa tình mà anh em đồng đội, thân 
nhân gia đình tổ chức hằng năm để 
tưởng nhớ những người lính đã ngã 
xuống tại Gạc Ma.

Năm nay ngoài lễ giỗ chung tại 
đình Nại Nam (Hòa Cường Bắc, Hải 
Châu, Đà Nẵng) sáng 12.3, còn có 
một lễ lớn khác được tổ chức vào 14.3  
tới đây.

Tại Quảng Nam và Đà Nẵng trong 
giai đoạn 1988 đã có hàng chục thanh 
niên lên đường vào các đơn vị để ra 
làm nhiệm vụ tại Trường Sa. Ngày 
14.3.1988, sau nhiều ngày đưa tàu 
quân sự khiêu khích, ngang ngược 
yêu cầu bộ đội ta rời các đảo chìm, tàu 
Trung Quốc đã nã đạn khiến 64 chiến 
sĩ hy sinh.

Để ghi nhớ công ơn những người 
đã cầm súng và ngã xuống tại Gạc Ma, 
Đà Nẵng đã lấy đình Nại Nam làm nơi 
tưởng niệm, khắc bia vàng ghi tên các 
liệt sĩ quê Đà Nẵng, Quảng Nam.

“64 người con kiên cường anh dũng 
của Tổ quốc đã hy sinh và nằm lại ở 
Biển Đông cho đất nước mãi trường 
tồn. Sự hy sinh đó nhắc nhở thế hệ 
hôm nay, những người còn sống và 
ở lại không được giây phút nào lãng 
quên, không mất cảnh giác vì sự 
toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng” - ông 
Tấn nghẹn ngào đọc lời tưởng niệm  
sáng 12.3.

Sau lễ tưởng niệm, một chiếc 
thuyền giấy mang hình dáng con 
tàu HQ604 từng tham gia bảo vệ đảo  
Gạc Ma năm 1988 đã được đồng đội, 
người thân cung nghinh đưa ra giữa 
dòng sông Hàn để thả trôi về cửa biển.        

 (Theo Tuổi Trẻ)
Chính phủ ban hành Nghị quyết 33, triển khai gói tín dụng 
120 nghìn tỷ đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 
số 33/NQ-CP ngày 11.3.2023 về một số 
giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường 
bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, 
lành mạnh, bền vững.

Theo Nghị quyết 33, Chính phủ sẽ tạo 
điều kiện cho các DN, người mua nhà và 
nhà đầu tư được nhanh chóng tiếp cận 
nguồn vốn tín dụng. Cùng với đó là có 
biện pháp xử lý phù hợp cho các DN BĐS 
khó khăn như giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu 
lại nhóm nợ…

Nghị quyết nhấn mạnh nguồn vốn 
tín dụng sẽ tập trung cho các dự án, 
phương án vay vốn khả thi, khách hàng 
có năng lực tài chính, khả năng trả nợ 

đầy đủ và đúng hạn.
Cơ quan hữu quan sẽ ưu tiên các dự 

án BĐS nhà ở đáp ứng nhu cầu thực của 
người dân, có hiệu quả, thanh khoản tốt 
như nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, văn 
phòng cho thuê, BĐS phục vụ sản xuất, 
công nghiệp, du lịch… Ngoài ra là có biện 
pháp phù hợp, hiệu quả giảm lãi suất cho 
vay, hỗ trợ thị trường BĐS.

Cũng theo Nghị quyết 33, Chính phủ 
giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển 
khai chương trình tín dụng (gói tín dụng) 
khoảng 120 nghìn tỷ đồng. Các ngân hàng 
thương mại, trong đó chủ lực là bốn ngân 
hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, 
Vietinbank sẽ cho chủ đầu tư và người 

mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà 
ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại 
chung cư cũ vay với lãi suất ưu đãi thấp 
hơn 1,5 - 2% so với lãi suất bình quân 
trung, dài hạn của các ngân hàng thương 
mại nhà nước trên thị trường.

Trong lúc chờ Quốc hội thông qua 
Luật Nhà ở sửa đổi, để tháo gỡ tổng 
thể, đồng bộ những khó khăn, vướng 
mắc trong phát triển nhà ở nói chung, 
nhà ở xã hội nói riêng, Chính phủ sẽ xây 
dựng, trình đề nghị Quốc hội xem xét, 
ban hành nghị quyết thí điểm một số 
chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển 
nhà ở xã hội để tháo gỡ ngay một số khó 
khăn, vướng mắc.                     (Theo PLO)

 Bộ CA đã tiến hành cấp hơn 98 
triệu số định danh cho công dân trên 
toàn quốc, đây là cơ sở quan trọng để xác 
lập danh tính điện tử của công dân, góp 
phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia.
 Trước thực trạng nhiều tài sản 

công bị lãng phí, hoặc bị chiếm dụng 
xảy ra thời gian qua, mới đây HĐND TP 
Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Đề 
án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu 
quả tài sản công của thành phố, giai 
đoạn 2022 - 2025, định hướng giai đoạn 
2026 - 2030; theo đó đã có nhiều giải 
pháp quản lý, khai thác tài sản công đặc 
biệt là nhà đất công.
 Sáng 12.3, 27 học viên từ khắp 

các tỉnh phía Bắc đã tham gia thi sát 
hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề 
đăng kiểm viên khu vực miền Bắc trong 
bối cảnh nhân lực ngành này đang gặp 
khủng hoảng.
 Tàu hàng Tuấn Tú 09 bị chìm khi 

đang hành trình từ Vũng Tàu đi đảo 
Phú Quý (Bình Thuận). Sáng 12.3, các lực 
lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 2 
thuyền viên mất tích.
 Sáng 12.3, Cơ quan CSĐT CA tỉnh 

Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 2 bị can 
Nguyễn Thanh Thủy và Trần Văn Tuân 
(lần lượt là Giám đốc và Phó Giám đốc 
Công ty CP công nghệ thông tin Lam 
Hồng) về tội Vi phạm quy định về đấu 
thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

(Theo Tiền Phong, PLO, NLĐ)

TIN VẮN

Quảng Ngãi triển khai đợt cao điểm 180 ngày chống khai thác IUU
Tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung đợt 

cao điểm 180 ngày để kiểm tra, kiểm soát, 
ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm trong 
lĩnh vực thủy sản. Các địa phương thường 
diễn ra vi phạm, có nguy cơ cao cả hệ 
thống chính trị phải tập trung vào cuộc.

Quảng Ngãi có 4.544 tàu cá, khoảng 
38.000 ngư dân; trong đó, tàu cá có chiều 
dài từ 15 m trở lên hoạt động vùng khơi 
gần 3.300 chiếc. Đến nay tỉnh đã hoàn 
thành 100% việc cập nhật dữ liệu tàu cá 
vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Việc 
cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt hơn 
77%, tỷ lệ đánh dấu tàu cá đạt 97%, tỷ lệ 
tàu cá lắp đặt thiết bị VMS đạt hơn 98%.

Những ngày qua, BĐBP tỉnh Quảng 
Ngãi triển khai Đoàn công tác trực tiếp 
giám sát quy trình kiểm soát, đăng ký, 
kiểm chứng con người, phương tiện tàu cá 
ra vào khu vực biên giới biển tại 10 trạm 
kiểm soát biên phòng. 

Theo Đồn Biên phòng Sa Kỳ, TP 
Quảng Ngãi, đơn vị đã bố trí 2 lực lượng 
kiểm tra, kiểm soát tại trạm. Tàu cá khi 
đi hành nghề phải vào trạm làm thủ tục, 
các phương tiện không đảm bảo giấy tờ, 
đơn vị kiên quyết yêu cầu chủ tàu quay 
trở về. Nếu phương tiện không đủ điều 
kiện nhưng cố tình vượt trạm để đi hành 
nghề thì có lực lượng bố trí ở cửa sông 

ngăn chặn và yêu cầu quay lại.
Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng 

Ngãi Hồ Trọng Phương cho hay, ở giai 
đoạn nước rút để chuẩn bị làm việc với 
Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần 
thứ 4, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường 
hơn nữa công tác phối hợp cùng các 
ngành, địa phương trong kiểm tra, xử lý 
đối với các hành vi khai thác IUU. Tập 
trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc, nỗ lực 
cao nhất trong thực hiện, bảo đảm 12 đầu 
việc chống khai thác IUU quy định tại 
Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, hoàn thành 100%.

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

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

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

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

  
 

CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

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

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

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

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

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

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

  
 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN
Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 11/2023 từ ngày 14.3.2023 đến ngày 20.3.2023

THỨ BA, NGÀY 14.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-15h45: TBA Ngô Văn Sở. 
7h45-10h15: TBA Xử lý nước thải Nhơn Bình 2. H. Tuy Phước: 7h15-13h45: 
TBA Thịnh Thế. H. Phù Mỹ: 8h-14h45: TBA Quang Trung 1. TX Hoài Nhơn: 
7h15-9h15: TBA Rác thải Duy Anh. 7h15-11h15: TBA Bơm Ngọc Sơn. 

THỨ TƯ, NGÀY 15.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-15h45: Các TBA Mộc Ngô 
Mây, TBA Trần Thị Kỷ. 7h45-10h15: TBA Đô thị Phú Hòa. H. Tuy Phước: 7h15-
13h45: TBA Kim Tây. H. Phù Mỹ: 7h15-12h45: Các TBA TĐC Tân Phụng, Tân 
Phụng 3. 13h45-15h45: TBA Nhà máy nước. 

THỨ NĂM, NGÀY 16.3.2023: TP Quy Nhơn: 6h45-16h45: TBA Hàm Tử. 
7h45-17h45: TBA DC Bông Hồng 1. TX Hoài Nhơn: 7h45-15h45: TBA Vĩnh 
Phụng 2. 9h-17h15: TBA Thái Lai. H. Hoài Ân: 7h45-9h10: TBA Hà Đông 3. 
10h15-11h40: TBA Phú Văn 3. H. Tây Sơn: 7h-11h30: Thôn Đại Chí - xã Tây An. 
7h30-9h: TBA Bơm Hòa Hiệp. 9h30-11h: TBA Bơm Núi 1. 13h30-14h45: TBA 
T2 - Xử lý bơm mìn.

THỨ SÁU, NGÀY 17.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-15h15: Các TBA Diên 
Hồng 1, TBA Nguyễn Lữ 1. 7h45-10h15: TBA Kho đạn Đèo Son. TX An Nhơn: 
7h30-16h: Khu vực Liêm Lợi - xã Nhơn Phong. H. Tây Sơn: 7h-17h: Cụm công 
nghiệp cầu 16 - xã Tây Thuận.

THỨ BẢY, NGÀY 18.3.2023: TP Quy Nhơn: 13h45-16h15: TBA Ngân 
hàng Ngoại thương. 6h-9h30: Các phụ tải công nghiệp thuộc khu vực 6, 
phường Trần Quang Diệu và từ Công ty Kiểu Việt đến kho hàng Hồng Nhung.  
H. Tuy Phước: 7h30-12h: Xóm 3, thôn Bình An 1 và thôn An Hòa 2 - xã Phước 
An. 7h15-13h45: TBA Diêu Trì 3. 7h30-8h45: TBA Chiếu sáng 4. 9h-9h45: TBA 
Chiếu sáng 5. 10h-11h: TBA Chiếu sáng 6. H. Phù Mỹ: 7h-11h45: Các TBA 
Sanh Hương, Phú Hội. 7h-12h: Các TBA Trung Thành, XN Gạch 1, XN Gạch 2.  
TX Hoài Nhơn: 7h15-11h15: TBA Thiện Chánh 4. 6h45-11h30: TBA Chòm 
Cát. H. Hoài Ân: 7h45-9h15: Xã Ân Hảo Tây, thôn Vạn Xuân - xã An Hòa.  
7h45-15h15: Các TBA Đồng Tranh, TBA Tân Sơn. H. Tây Sơn: 7h15-15h30: Thôn 
Kiên Long - xã Bình Thành.

CHỦ NHẬT, NGÀY 19.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-14h45: TBA Trần Phú 
2. 7h15-15h45: TBA Biên Cương. TX Hoài Nhơn: 7h15-13h30: TBA Định Bình. 
9h15-15h45: TBA UBND thị trấn Tam Quan. H. An Lão: 7h30-15h30: Cụm công 
nghiệp Gò Bùi, thị trấn An Lão, thôn 4 - xã An Hưng.

THỨ HAI, NGÀY 20.3.2023: TP Quy Nhơn: 6h45-16h30: TBA Nguyễn Tri 
Phương. 7h45-17h30: TBA Hoàng Hoa Thám 1. TX Hoài Nhơn: 7h15-11h45: 
TBA Mỹ Khánh 2. H. Hoài Ân: 7h30-8h35: TBA Du Tự 2. 7h45-16h15: Lộ 1 TBA 
Đồng Quang.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Qúy khách hàng sử dụng điện 
trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối 
với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện 
lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. Trung tâm CSKH: 
19001909. Ngoài ra Quý khách hàng có thể xem thông báo kế hoạch ngừng giảm 
cung cấp điện tại địa chỉ https://pcbinhdinh.cpc.vn.

  
 

NGÀY VÀ ĐÊM 13.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi 
có giông. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, ven biển có lúc cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió Đông Bắc 

cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió 

Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Sóng cao 2 - 4 m.
  (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)



11THỨ HAI, 13.3.2023 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

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

  
 

6 thảo dược tốt cho người bị mất ngủ
Có nhiều nguyên nhân gây mất ngủ, 

trong đó căng thẳng và lo lắng thường là 
nguyên nhân phổ biến… Mất ngủ gây nhiều 
hệ lụy cho sức khỏe: Người mệt mỏi, uể oải, 
thiếu năng lượng…; dễ bị thừa cân, béo phì, 
tăng nguy cơ mắc các bệnh như tăng huyết 
áp, các bệnh tim mạch…

Dưới đây là 6 loại thảo dược có thể giúp 
làm dịu thần kinh và thúc đẩy giấc ngủ:

Trà hoa cúc là một liệu pháp hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên phổ biến.

  
 

1. Hoa oải hương hỗ trợ  giấc ngủ tốt hơn
Hoa oải hương có các đặc tính chống trầm 

cảm, an thần và làm dịu, giúp bạn ngủ ngon 
hơn. Điều này là nhờ những hoạt chất có đặc 
tính sinh học cao chứa trong thực vật, đặc biệt 
là linalool, chất có khả năng giúp thư giãn và 
an thần.Giảm căng thẳng, lo lắng và tâm trạng 
tích cực sẽ thúc đẩy sự tỉnh táo vào ban ngày 
và giấc ngủ sâu hơn vào ban đêm. Có thể dùng 
những bông hoa đặt dưới gối để cải thiện tình 
trạng này.

Ngày nay, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng 
hít thở hương thơm của hoa oải hương có thể 
cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thông thường, 
hoa oải hương được sử dụng qua dạng xịt 
hoặc dạng hít.

2. Hoa cúc 
Hoa cúc là một loại thảo dược cổ xưa được 

biết đến với  tác dụng thư giãn. Các nghiên 
cứu khoa học hiện đại cũng cho biết, hoa cúc 
làm giảm lo lắng, làm dịu thần kinh và giảm 
chứng mất ngủ.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, 
những phụ nữ đã sinh con và khó ngủ sẽ ít bị 
mất ngủ và trầm cảm hơn khi uống trà hoa cúc 
vào ban đêm trong hai tuần.

Sự hiện diện của flavonoid giúp thư giãn 
thần kinh trong trà hoa cúc khiến nó trở thành 
thức uống an thần phổ biến. Bạn có thể cảm 

nhận được tác dụng làm dịu của hoa cúc ngay cả 
khi hít phải hương thơm của nó.

3. Cây nữ lang
Rễ của cây nữ lang thường được dùng để 

điều trị chứng mất ngủ, bồn chồn và lo lắng ở 
bệnh nhân. Axit valerenic trong rễ cây nữ lang 
ức chế sự phân hủy chất dẫn truyền thần kinh 
GABA, giúp cho giấc ngủ có chất lượng tốt hơn.

Cây nữ lang hoạt động dựa trên nguyên tắc 
của thuốc chống lo âu, thúc đẩy giấc ngủ sâu hơn.

4. Hoa lạc tiên
Cây lạc tiên là loại cây mọc hoang ở ven rừng 

núi, có tên khoa học là Passiflora Foetida, thuộc 
họ tầm gửi, thân mềm, rỗng, có nhiều lông thưa. 
Lá của cây mọc so le và có hình trái tim, lá có 
lông mịn ở cả hai mặt. Hoa của cây hoa lạc tiên 
có màu trắng, ở giữa tím nhạt.

Theo các nghiên cứu gần đây, Hoa lạc tiên 
có chứa flavonoid giúp làm giảm căng thẳng và 
hồi hộp và từ đó hỗ trợ cải thiện chứng mất ngủ. 
Trong y học cổ truyền, cây lạc tiên có vị ngọt và 
đắng nhẹ, có tác dụng giảm viêm, lợi tiểu, an 
thần và thường được sử dụng trong nhiều loại 
thảo dược, thuốc an thần không kê đơn…

Lạc tiên thường dùng bằng cách ăn như rau, 

sắc lấy nước uống hoặc bào chế thành cao 
lỏng. Dân gian còn ngắt ngọn non của lạc tiên 
để luộc, xào rồi ăn vào buổi chiều để giúp ngủ 
ngon hơn

5. Sâm Ấn Độ
Sâm Ấn Độ (Ashwagandha) là loài thảo 

dược quan trọng trong nền y học Ayurvedic 
nổi tiếng của Ấn Độ. Ashwagandha được biết 
đến với rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như: 
Giảm căng thẳng, lo âu, tăng cường sinh lý, 
tăng sức đề kháng, cải thiện giấc ngủ...

Ashwagandha hoạt động giống như một 
loại thuốc an thần, được sử dụng để chống lại 
chứng mất ngủ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 
nó có hiệu quả trong việc cải thiện thời gian 
bắt đầu giấc ngủ và thúc đẩy chất lượng giấc 
ngủ tốt hơn.

Các hợp chất thúc đẩy giấc ngủ thực sự của 
ashwagandha được tìm thấy trong lá của loại 
cây này là triethylene glycol, có tác dụng loại 
bỏ cảm giác căng thẳng hoặc lo lắng, tạo sự 
bình tĩnh và giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ.

6. Thảo dược Long Nhãn
Trong Y học cổ truyền, mất ngủ cũng có thể 

do ruột không ổn. Để đối phó với tình trạng 
bất ổn về đường ruột, các bác sĩ nhận định cần 
giải quyết các vấn đề tiêu hóa trước tiên. Để 
giải quyết được điều này, các bác sĩ cổ truyền 
cho rằng long nhãn có thể hỗ trợ bổ âm gan, 
hạ nhiệt cho gan. 

Long nhãn là phần thịt của trái nhãn đã 
được tách bỏ hạt và được sử dụng để chế biến 
các món ăn, nấu chè và cũng được xem như 
một phương thuốc chữa nhiều bệnh, trong đó 
có mất ngủ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nên ăn 
vài miếng long nhãn để nuôi dưỡng trái tim 
và làm dịu tâm trí, điều này giúp giảm chứng 
mất ngủ.

(Theo suckhoedoisong.vn)
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WHO: Tìm ra nguồn gốc của Covid-19 là 
“yêu cầu đạo đức và mệnh lệnh khoa học”

Người dân đăng ký tiêm phòng Covid-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) ngày 12.3 khẳng định, việc 
tìm ra nguồn gốc của đại dịch Covid-19 
là một yêu cầu đạo đức và tất cả các 
giả thuyết hiện nay cần có câu trả lời 
thích đáng.

Trong một bài đăng trên trang 
Twitter cá nhân, Tổng Giám đốc WHO 
Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, tìm 
hiểu nguồn gốc của đại dịch Covid-19 
và khám phá tất cả các giả thuyết vẫn 
là: “một mệnh lệnh khoa học”, để giúp 
ngăn chặn tái bùng phát trong tương lai 
và là “một yêu cầu về đạo đức”, vì lợi 
ích của hàng triệu người đã thiệt mạng, 
cũng như những người đang phải chịu 
tác động của “Covid-19 kéo dài”.

Tuyên bố của ông được đưa ra nhân 
kỷ niệm 3 năm kể từ lần đầu tiên WHO 
sử dụng từ “đại dịch” để mô tả sự bùng 
phát toàn cầu của Covid-19. Các chính 
trị gia và chuyên gia y tế trong một 
thông điệp đưa ra vào cuối tuần này 
nhấn mạnh, trọng tâm hiện nay là ngăn 
chặn việc lặp lại tiêm vắc xin không 
đồng đều.

Wall Street Journal của Mỹ cuối 
tháng 2 đưa tin, Bộ Năng lượng (DOE) 
đã cung cấp một báo cáo tình báo mật, 
trong đó kết luận rằng đại dịch rất có 

thể phát sinh từ một vụ rò rỉ phòng 
thí nghiệm ở Vũ Hán, gây áp lực buộc 
WHO phải đưa ra câu trả lời.

Vào năm 2021, một nhóm chuyên 
gia WHO đã dành nhiều tuần sinh 
sống tại Vũ Hán, Trung Quốc - nơi ghi 
nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm 
Covid-19 ở người và báo cáo rằng vi rút 
có thể đã được lây truyền từ dơi sang 

người thông qua một loài động vật khác 
nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm.

Kể từ đó, WHO đã thành lập một 
nhóm tư vấn khoa học về các mầm bệnh 
nguy hiểm nhưng vẫn chưa đưa ra bất 
kỳ kết luận nào về cách thức bắt đầu 
đại dịch Covid-19, với lý do các dữ liệu 
quan trọng đang bị thiếu.

(Theo VOV.VN)

Trung Quốc có Bộ trưởng 
Quốc phòng mới

Tướng Lý Thượng Phúc được bổ nhiệm làm Bộ trưởng 
Quốc phòng mới của Trung Quốc.                       Ảnh: AP

Quốc hội Trung Quốc ngày 12.3 bổ 
nhiệm tướng Lý Thượng Phúc làm Bộ 
trưởng Quốc phòng nhiệm kỳ mới, 
thay thế ông Ngụy Phượng Hòa.

Giới chuyên gia quốc phòng nhận 
định, tướng Lý Thượng Phúc được 
bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng 
dường như là nhờ những nỗ lực hiện 
đại hóa quân đội Trung Quốc.

Ông Lý Thượng Phúc sinh năm 1958 
tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung 
Quốc. Ông có 31 năm làm việc tại 
Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương. 
Năm 2003, ông được bổ nhiệm giữ 
chức vụ Giám đốc Trung tâm. Sau đó, 
ông được bổ nhiệm vào các vị trí Tham 
mưu trưởng Tổng cục Quân trang, Phó 
Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược 
của Quân Giải phóng Nhân dân Trung 
Quốc và Cục trưởng Cục Phát triển 
Trang bị của Quân ủy Trung ương.

Năm 2018, ông bị đưa vào danh sách 
trừng phạt của chính phủ Mỹ vì hỗ trợ 
thương vụ mua các hệ thống S-400, máy 
bay chiến đấu Su-35 của Nga.

(Theo dantri.com.vn)Triều Tiên thông qua các biện pháp “răn đe chiến tranh”

Đơn vị hỏa lực Triều Tiên khai hỏa 6 tên lửa đạn đạo 
cùng lúc trong cuộc tập trận hôm 9.3.      Ảnh: KCNA

Quyết định được đưa ra tại một 
cuộc họp của Quân ủy Trung ương do 
lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì, hãng 
thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 12.3 
đưa tin.

“Cuộc họp đã thảo luận và thông 
qua các bước thực tế quan trọng để sử 
dụng hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn và 
cứng rắn hơn những biện pháp răn đe 
chiến tranh”, hãng thông tấn Triều Tiên 
cho hay. Động thái này nhằm “đối phó 
với tình hình hiện nay, khi những hành 

động khiêu khích chiến tranh của Mỹ 
và Hàn Quốc đang đi đến lằn ranh đỏ”.

Tuy nhiên, KCNA không nêu chi 
tiết về các biện pháp răn đe được  
thông qua.

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến bắt đầu 
cuộc tập trận “Lá chắn Tự do” vào 
ngày 14.3, với mục tiêu tập trung vào 
“môi trường an ninh đang thay đổi” do 
những động thái gây hấn ngày càng gia 
tăng từ Triều Tiên.

(Theo VnExpress.net)

Bangkok cân nhắc làm việc từ xa vì ô nhiễm bụi mịn nghiêm trọng

Các tòa nhà ở thủ đô Bangkok, Thái Lan chìm trong 
ô nhiễm không khí.                   Ảnh: Reuters

Nhà chức trách Thái Lan cho biết, 
đang cân nhắc các biện pháp làm 
việc từ xa tại thủ đô Bangkok ngay 
trong tuần này do mức độ ô nhiễm 
nguy hiểm vì bụi mịn tại thủ đô.

Tính đến ngày 11.3, tình trạng 
bụi mịn (PM2.5) ở thủ đô Bangkok 
cùng nhiều tỉnh khác ở Thái Lan vẫn 
ở mức nghiêm trọng.

Theo giới chức Thái Lan, bụi mịn 
gia tăng do thay đổi thời tiết đột 

ngột tại thủ đô, kết hợp với khói 
bụi do cháy rừng từ các nước lân 
cận thổi sang.

Nếu tình hình ô nhiễm không 
được cải thiện, người dân Bangkok 
có thể được yêu cầu làm việc tại nhà. 
Biện pháp này cũng nhằm làm giảm 
phương tiện lưu thông trên đường, 
nhờ đó giúp giảm bớt tình trạng  
ô nhiễm.

(Theo VT V.VN)

Ukraine nói Nga thiệt hại nặng ở Bakhmut

Quân nhân Ukraine bắn súng cối về phía quân đội 
Nga ở Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: REUTERS

Ngày 11.3, Hãng tin Reuters dẫn 
lời người phát ngôn quân đội Ukraine 
Serhiy Cherevaty cho biết trong 24 giờ 
gần nhất, có hơn 500 binh sĩ Nga đã 
thiệt mạng và bị thương trong trận 
đánh giành TP Bakhmut ở miền Đông 
Ukraine.

Cũng trong 24 giờ qua, Nga đã tiến 
hành 16 cuộc tấn công và có tới 23 cuộc 
đụng độ diễn ra ở Bakhmut.

“Trong suốt cuộc giao tranh, 221 kẻ 
thù đã bị giết và 314 người bị thương ở 
các mức độ khác nhau”, ông Cherevaty 
cho biết.

Các lực lượng Moskva và Kiev đã 
giao tranh trong nhiều tháng vì TP 
Bakhmut, phía Đông khu vực Donbass. 
Cả hai bên đều thừa nhận những tổn 
thất đáng kể và con số thương vong 
chính xác rất khó xác minh. (Theo TTO)

 Ngoại trưởng Italy Antonio 
Tajani cho biết nước này sẽ tổ chức hội 
nghị về tái thiết Ukraine sau cuộc xung 
đột với Nga vào ngày 26.4 tới. 
 Giới chức Indonesia xác nhận 

số nạn nhân thiệt mạng vì lở đất ở đảo 
Serasan, huyện Natuna, tỉnh miền Tây 
Riau tính đến ngày 11.3 đã lên đến 44 
người, 11 nạn nhân khác còn mất tích 
vẫn tiếp tục tìm kiếm.
 Truyền thông nhà nước Iran 

ngày 11.3 cho biết nước này đã hoàn 
tất thỏa thuận mua máy bay chiến đấu 
Sukhoi Su-35 của Nga, trong bối cảnh 
hợp tác quốc phòng song phương ngày 
càng sâu sắc.
 Hãng tin AFP dẫn nguồn quân 

đội Israel cho biết ngày 12.3, giao 
tranh đã bùng phát giữa quân đội Israel 
và các tay súng Palestine khu Bờ Tây bị 
chiếm đóng.
 Ngày 11.3, Bộ Nội vụ Iran thông 

báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ 
trên 100 người tại 11 tỉnh với cáo buộc 
liên quan đến vụ hàng loạt học sinh ngộ 
độc trong thời gian gần đây.
 Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo 

Mauritania ngày 11.3 xác nhận 3 tù 
nhân là chiến binh thánh chiến vượt 
ngục hôm 5.3 đã bị tiêu diệt trong chiến 
dịch truy bắt các đối tượng này.
 Ngày 11.3, một vụ nổ đã xảy 

ra ở thủ phủ Mazar-i-Sharif của tỉnh 
Balkh, miền Bắc nước Afghanistan, 
khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 
người bị thương.

(Theo T T XVN)
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