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KỶ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI “ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM” (1943 - 2023):

“Mặt trận văn hóa” trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh và Đề cương về Văn hóa Việt Nam

sớm ổn định, mở rộng sản xuất
Ngành may xuất khẩu 

Với điều kiện và khả năng hiện tại, Công ty CP May Hoài Ân sẽ đảm bảo việc làm cho công nhân trong năm 2023.                                                                          Ảnh: HẢI YẾN

VIẾT TIẾP BÀI “XƯỞNG CƠ KHÍ GÂY 
ẢNH HƯỞNG KHU DÂN CƯ”:

Người dân vẫn 
bị xưởng cơ khí 
“hành hạ”

Tập huấn, hướng 
dẫn cấp mã số vùng 
trồng trực tuyến
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TUYỂN CHỌN, ĐÀO TẠO VĐV 
TAEKWONDO TRẺ:

Nhiều khó khăn 
ngay từ bước 
khởi đầu
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Phong trào còn nhiều hạn chế, chế độ đãi ngộ 
chưa đủ sức hút, giới trẻ ngày càng có xu hướng 
ít lựa chọn theo con đường thể thao chuyên 
nghiệp khiến việc tuyển chọn VĐV cho đội 
tuyển trẻ taekwondo Bình Định gặp không ít 
khó khăn ngay từ bước khởi đầu.
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Trao giải Cuộc thi 
và khai mạc Triển 
lãm ảnh nghệ 
thuật “Bình Định 
những sắc màu”

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN
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Khi các trường đại học công bố tuyển 
sinh 2023 là lúc hoạt động tư vấn tuyển 
sinh, hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 
được tăng tốc. 

Đa dạng hóa và chủ động trong 
tư vấn tuyển sinh
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KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 - 2023:

Học sinh Bình Định 
đạt 36 giải thưởng 

 u2
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 14.3, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh (số 01 
Nguyễn Tất Thành, TP Quy 
Nhơn), Hội VHNT tỉnh tổ 
chức Lễ trao giải Cuộc thi và 
khai mạc Triển lãm ảnh nghệ 
thuật với chủ đề “Bình Định 
những sắc màu”. Dự lễ có Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang; đại diện các sở, ban, 
ngành, văn nghệ sĩ, hội viên 
Hội VHNT và công chúng yêu 
nhiếp ảnh.

Sau gần 3 tháng phát động, 
Ban tổ chức đã nhận được 503 
tác phẩm của 66 tác giả, trong 
đó có 38 bộ ảnh. Các tác phẩm 
thể hiện sự đa dạng về đề tài, 
như: Phong cảnh, chân dung, 
lao động sản xuất, đời sống văn 
hóa, sinh hoạt lễ hội, du lịch, 
nông thôn mới; đặc biệt, các thế 
mạnh về kinh tế, văn hóa, du 
lịch của tỉnh được sáng tác khá 
nhiều để tham gia dự thi.

Kết quả, Ban tổ chức trao 
giải nhất cho bộ ảnh Mẹ con cá 
voi săn mồi trên vùng biển Bình 
Định của tác giả Đặng Văn Hải; 
2 giải nhì thuộc về bộ ảnh Diễn 
võ trong nhà thờ Bùi Thị Xuân 
của tác giả Võ Đình Đảm và 
tác phẩm Ngày mới trên cầu Thị 
Nại của tác giả Nguyễn Công 
Trung. Ban tổ chức cũng trao 3 
giải ba và 5 giải khuyến khích 
cho các tác phẩm có chất lượng 
và nghệ thuật thể hiện khá tốt, 
đáp ứng yêu cầu về nội dung 
đề tài. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh 

Trao giải Cuộc thi và khai mạc Triển lãm ảnh 
nghệ thuật “Bình Định những sắc màu”

(NSNA) Việt Nam cũng đã cấp 
bằng chứng nhận cho các tác 
giả đạt giải nhất, nhì, ba tại 
cuộc thi này.

Dịp này, Hội VHNT tỉnh tổ 
chức trưng bày triển lãm 75 tác 
phẩm của các tác giả tham gia 
Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Bình 
Định những sắc màu” tại sảnh 
Trung tâm Hội nghị tỉnh (phía 
đường Trường Chinh) từ ngày 
14 - 19.3 phục vụ công chúng.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật 
“Bình Định những sắc màu” do 
Hội VHNT tỉnh tổ chức nhằm 
chào mừng kỷ niệm 80 năm ra 
đời “Đề cương về Văn hóa Việt 
Nam” (1943 - 2023); kỷ niệm 70 
năm Ngày Truyền thống Nhiếp 
ảnh Việt Nam (15.3.1953 - 
15.3.2023) và chào mừng kỷ 

niệm 48 năm ngày giải phóng 
tỉnh Bình Định (31.3.1975 - 
31.3.2023).

Cùng ngày, Hội VHNT tỉnh 
tổ chức buổi Tọa đàm Nhiếp 
ảnh Bình Định trên hành trình 
hội nhập, với sự tham gia 
đông đảo các nhà nghiên cứu 
văn hóa, nhà báo, văn nghệ 
sĩ, NSNA trong tỉnh. Tại buổi 
tọa đàm, các đại biểu đã cùng 
ôn lại những thành tựu qua 33 
năm phát triển của nghệ thuật 
nhiếp ảnh ở Bình Định; đánh 
giá những tồn tại, khó khăn 
trong lĩnh vực nhiếp ảnh để 
các NSNA tiếp nối phát huy 
và đóng góp cho nhiếp ảnh 
Bình Định phát triển mạnh 
mẽ, thăng hoa hơn trong thời  
gian tới…                 NGỌC NHUẬN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) trao giải nhất cho tác giả Đặng 
Văn Hải.                                                                                                                    Ảnh: NGỌC NHUẬN

(BĐ) -  Chiều 13.3,  Bộ 
GD&ĐT công bố kết quả Kỳ 
thi chọn học sinh giỏi quốc gia 
THPT năm học 2022 - 2023. Tại 
kỳ thi năm nay, đoàn học sinh 
tỉnh Bình Định đạt 36 giải ở 9 
môn thi (tăng 2 giải so với năm 
học 2021 - 2022); trong đó có 
9 giải nhì, 6 giải ba và 21 giải 
khuyến khích. 

Trong 36 giải, có 23 giải của 
học sinh Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn; Trường THPT 
chuyên Chu Văn An có 10 học 
sinh đạt giải; các trường THPT 
Tây Sơn, THPT số 2 Phù Mỹ, 
Quốc Học Quy Nhơn đều có 1 
học sinh đạt giải.

Cụ thể, đội tuyển môn Hóa 
học đạt thành tích cao nhất với 
8 học sinh đạt giải gồm 4 giải 
nhì, 1 giải ba và 3 khuyến khích. 
Tiếng Anh có 6 giải, trong đó có 
1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải 
khuyến khích. Tin học có 5 giải, 
trong đó có 2 giải nhì và 3 giải 
khuyến khích. Vật lý có 4 giải 
gồm 1 giải nhì, 3 giải khuyến 
khích. Ngữ văn có 4 giải, gồm 
1 giải ba và 3 giải khuyến khích. 
Toán có 3 giải khuyến khích. 
Lịch sử có 3 giải, trong đó có 1 

giải ba và 2 giải khuyến khích. 
Sinh học có 2 giải gồm 1 giải nhì 
và 1 giải khuyến khích. Địa lý 
có 1 giải ba.

Căn cứ vào kết quả kỳ thi, 
Cục quản lý chất lượng (Bộ 
GD&ĐT) đã triệu tập các thí 
sinh tham dự Kỳ thi chọn đội 
tuyển Olympic Quốc tế năm 
2023 của 5 môn Toán, Vật lý, 
Hóa học, Sinh học và Tin học. 
Theo đó, tỉnh Bình Định có 
2 học sinh được chọn tham 
gia kỳ thi chọn các đội tuyển 
Olympic Việt Nam năm 2023, 
dự kiến tổ chức trong tháng 
4.2023 là Nguyễn Duy Mạnh, 
học sinh lớp 12 chuyên Lý 
(Trường THPT chuyên Chu Văn 
An) đạt giải nhì môn Vật lý và 
Trần Duy Anh Dũng, học sinh 
lớp 12H (Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn) đạt giải nhì môn  
Tin học.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi 
quốc gia cấp THPT năm học 
2022 - 2023 diễn ra trong 2 ngày 
24 - 25.2, với hơn 4.500 thí sinh 
thuộc 63 tỉnh, thành trên cả 
nước. Đội tuyển dự thi của tỉnh 
Bình Định có 64 học sinh tham 
dự ở 9 môn thi.           THU HIỀN

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 - 2023:

Học sinh Bình Định đạt  
36 giải thưởng 

(BĐ)  - UBND tỉnh vừa có 
văn bản chỉ đạo các sở, ngành, 
đơn vị, địa phương triển khai 
các giải pháp cấp bách chống 
khai thác IUU, chuẩn bị làm 
việc với đoàn thanh tra của Ủy 
ban châu Âu lần thứ 4.

Theo  đó ,  yêu cầu Sở 
NN&PTNT: Khẩn trương tiến 
hành thu hồi Giấy phép khai 
thác thủy sản đối với tàu cá 
đã bán ngoài tỉnh nhưng chưa 
sang tên và chủ tàu có hộ khẩu 
thường trú ở ngoài tỉnh, lập 
danh sách gửi Tổng cục Thủy 
sản, sở NN&PTNT các tỉnh, 
thành phố ven biển và các cơ 
quan chức năng trong và ngoài 
tỉnh để theo dõi, kiểm tra, xử lý, 
không cho tàu xuất bến đi đánh 
bắt thủy sản. Phối hợp với chính 
quyền địa phương làm việc với 
các chủ tàu cá, hướng dẫn thủ 
tục xóa số đăng ký tàu cá; báo 
cáo Bộ NN&PTNT về danh sách 
tàu cá của tỉnh đã bán ra ngoài 
tỉnh, đã thu hồi giấy phép khai 
thác thủy sản, tỉnh Bình Định 
không chịu trách nhiệm về các 
hành vi khai thác IUU và các 
hành vi vi phạm pháp luật khác 
đối với các tàu cá này.

Tổ chức trực 24/24 hệ thống 
Trạm bờ để theo dõi, phát hiện 
tàu cá không duy trì hoặc vô 
hiệu hóa thiết bị giám sát hành 
trình trong quá trình hoạt động 
trên biển, tàu cá vượt ranh giới 
cho phép trên biển; kịp thời 
thông báo, cảnh báo, ngăn chặn 
và xử lý tàu cá vi phạm vùng 
biển nước ngoài.

Xử lý nghiêm các tàu cá vi 
phạm IUU, đặc biệt là các tàu cá 
bị cảnh báo vượt ranh giới khai 
thác trên biển, tàu cá không 

duy trì hoặc vô hiệu hóa thiết 
bị giám sát hành trình trong quá 
trình hoạt động trên biển.

Tạm dừng cấp phép khai 
thác thủy sản đối với tàu cá có 
chiều dài dưới 15 m hoạt động 
ở ngư trường ngoài tỉnh.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Khẩn 
trương phối hợp với các cơ 
quan liên quan củng cố, hoàn 
thiện hồ sơ xử phạt vi phạm 
hành chính đối với các tàu cá 
vi phạm trong năm 2022 và đầu 
năm 2023 đảm bảo nghiêm túc, 
kịp thời; phối hợp với các địa 
phương tiến hành xác minh 
nguồn kinh tế, tài sản phục vụ 
cho việc cưỡng chế thi hành 
Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính (hoàn thành trong 
tháng 3.2023).

UBND các huyện, thị xã, 
thành phố chủ trì, phối hợp với 
các sở, ngành liên quan rà soát, 
thống kê các tàu cá có nguy cơ 
cao vi phạm IUU, phối hợp với 
các cơ quan chức năng kiểm tra 
chặt chẽ và có biện pháp ngăn 
chặn kịp thời.

 CA tỉnh chỉ đạo cử lực 
lượng chủ trì, phối hợp với 
các tỉnh giải quyết dứt điểm 
các trường hợp chủ tàu cá đã 
chuyển khẩu đến tỉnh khác, các 
tàu đã bán ra ngoài tỉnh để bàn 
giao, quản lý các đối tượng theo 
quy định của pháp luật. Điều 
tra, xác minh, xử lý nghiêm các 
tổ chức, cá nhân môi giới vì lợi 
ích kinh tế, tổ chức đưa tàu và 
ngư dân Việt Nam đi khai thác 
hải sản trái phép ở vùng biển 
nước ngoài, tổ chức vượt biên 
trái phép và khởi tố vụ án hình 
sự theo quy định…

P.PHƯƠNG

Triển khai các giải pháp  
cấp bách chống khai thác IUU

(BĐ) - Từ ngày 13 - 15.3, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp 
với Lữ đoàn 172 (Bộ Tư lệnh 
Vùng 3 Hải Quân) tổ chức 
tuyên truyền biển, đảo và thu 
hút nguồn nhân lực năm 2023.

Chương trình được tổ chức 
tại các trường THPT và các xã, 
phường, thị trấn của TP Quy 
Nhơn và huyện Phù Cát. Tại các 
địa điểm trên, các báo cáo viên 

của Lữ đoàn 172 thông tin, tuyên 
truyền về Nghị quyết Trung 
ương 8 (khóa XI) về “Chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới”; Nghị quyết số 36 
(khóa XII) về “Chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045”; quan điểm, 
chủ trương của Đảng, Nhà 
nước trong bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo; các chính sách thu 
hút nguồn nhân lực xây dựng 
Quân chủng Hải quân tiến lên 
hiện đại...

Thông qua chương trình, 
góp phần nâng cao nhận thức 
về bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
cho cán bộ, đảng viên, các 
tầng lớp nhân dân, đặc biệt là  
thế hệ trẻ.                          

  HỒNG PHÚC

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY - LỮ ĐOÀN 172: 

Tổ chức tuyên truyền biển, đảo và thu hút  
nguồn nhân lực

(BĐ) - Nhằm triển khai có 
hiệu quả các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Quyền của người 
tiêu dùng Việt Nam năm 2023 
trên địa bàn tỉnh, Sở Công 
Thương có kế hoạch tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền, 
vận động các ngành, đơn vị, 
DN thực hiện một số hoạt động 
bảo vệ người tiêu dùng (NTD). 

Cụ thể, tổ chức lễ phát động, 
mít tinh hưởng ứng sáng 15.3 
tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; 
tổ chức tuyên truyền trực quan 
bằng hình thức treo băng rôn, 
khẩu hiệu trên các tuyến phố 
và các địa điểm công cộng 
trong tháng 3; tổ chức hội thảo, 
hội nghị tập huấn liên quan 
đến công tác bảo vệ quyền lợi 
NTD trong năm 2023 tại một số 

huyện, thị xã, thành phố; triển 
khai việc giám sát và đánh giá 
tại địa phương theo quy định 
của pháp luật về công tác bảo vệ 
quyền lợi NTD; khuyến khích, 
hỗ trợ DN thực hiện các hoạt 
động xúc tiến thương mại…

Theo đó, chủ đề cho các 
hoạt động Ngày Quyền của 
NTD Việt Nam năm 2023 là: 
“Thông tin minh bạch - Tiêu 
dùng an toàn”. Đồng thời, 
trong quá trình triển khai thực 
hiện các hoạt động, kết hợp, 
lồng ghép các hoạt động triển 
khai Nghị quyết số 82/NQ-
CP ngày 26.5.2020 của Chính 
phủ ban hành Chương trình 
hành động của Chính phủ 
thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW 
ngày 22.1.2019 của Ban Bí thư  

Trung ương Đảng về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng và trách 
nhiệm quản lý của Nhà nước 
đối với công tác bảo vệ quyền 
lợi NTD và các hoạt động do Bộ 
Công Thương tổ chức.

Các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Quyền của NTD Việt 
Nam năm 2023 được tổ chức 
nhằm kêu gọi, động viên, 
khuyến khích sự tham gia của 
các cơ quan nhà nước, tổ chức 
xã hội, DN và NTD vào các hoạt 
động liên quan; từng bước đưa 
Ngày Quyền của NTD thành 
động lực và điểm nhấn quan 
trọng trong đời sống KT - XH, 
góp phần xây dựng môi trường 
kinh doanh, tiêu dùng lành 
mạnh trên địa bàn tỉnh.

HẢI YẾN

Triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi  
người tiêu dùng



    3THỨ TƯ, 15.3.2023 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

TIN VẮN

Ngành may xuất khẩu sớm ổn định, 
mở rộng sản xuất

Năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp thuộc ngành may xuất khẩu gặp không ít khó 
khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đã năng động tìm ra nhiều giải pháp tăng hiệu quả sản xuất 
kinh doanh; nhờ đó vừa giữ được việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, vừa đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. 

Tại Công ty CP May Hoài 
Ân, không khí làm việc tại các 
bộ phận diễn ra nhộn nhịp, 
khẩn trương. Bà Nguyễn Thị 
Thu Hiền, cán bộ Quản lý nhân 
sự cho biết: Công ty hiện có 
300 công nhân, thu nhập bình 
quân  6,5 - 7 triệu đồng/tháng/
người. Do có đơn hàng liên tục, 
điều kiện kỹ thuật, yêu cầu thời 
điểm giao nhận rất chi tiết nên 
ngay từ trước tết Nguyên đán, 
chúng tôi đã động viên người 
lao động tuân thủ đúng lịch 
làm việc, bảo đảm tiến độ giao 
hàng cho các đối tác. Nhờ vậy, 
các xưởng sản xuất luôn có đủ 
công nhân. Công ty cam kết 
đảm bảo việc làm cho toàn bộ 
công nhân trong năm 2023. Đây 
là động lực và là yếu tố quyết 
định để người lao động ngày 
càng gắn bó và cống hiến hết 
mình cho DN.

Tháng 2.2023, kim ngạch 
xuất khẩu của ngành may tỉnh 
ta đạt 23,4 triệu USD, tăng 
196% so với cùng kỳ tháng 
trước. Lũy kế từ đầu năm đến 
nay, kim ngạch xuất khẩu 
của ngành may đạt 48,2 triệu 
USD, tăng 23,7% so cùng kỳ 
năm trước. Dự báo quý I/2023 
sẽ tăng 62,1% so cùng kỳ năm 
trước. Một số DN như: Công 
ty TNHH Delta Galil, Công ty 
may Nhà Bè, Nhà máy may 
Phù Mỹ (Công ty CP Vinatex 
Đà Nẵng); Công ty TNHH 

Có việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo là niềm vui lớn của công nhân ngành may xuất khẩu hiện nay. 
- Trong ảnh: Một góc phân xưởng may của Công ty CP May Tây Sơn.                                                                                                        Ảnh: HẢI YẾN 

May Vinatex Bồng Sơn đã đầu 
tư thêm dây chuyền, mở rộng 
quy mô sản xuất để thực hiện 
đơn hàng khai thác được. 

Ông Nguyễn Thành An, 
Giám đốc Nhà máy may Phù 
Mỹ, cho biết: Lợi thế của nhà 
máy là có thị trường đầu ra 
ổn định, chuyên sản xuất hàng 
xuất khẩu cho các  nước, trong 
đó Nhật Bản chiếm 90% nên ít 
bị ảnh hưởng so với DN của 
nhiều ngành tham gia hoạt 

động xuất khẩu khác, vốn chịu 
ảnh hưởng rất lớn từ tình hình 
kinh tế có nhiều biến động ở 
EU, Mỹ. Năm 2022, Nhà máy 
đã nộp ngân sách 18 tỷ đồng, 
ổn định việc làm cho 1.200 lao 
động với thu nhập bình quân 
8,3 triệu đồng/người/tháng. Dự 
kiến, năm 2023, công ty sẽ nộp 
ngân sách từ 20 - 21 tỷ đồng.

Linh hoạt chuyển đổi cơ cấu 
mặt hàng để vừa đảm bảo đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng, 

vừa khai thác thị trường mới 
là điểm sáng tạo của nhiều DN 
ngành may xuất khẩu Bình 
Định. Ông Kin Ming Alfred, 
Tổng giám đốc Công ty TNHH 
B&Đ Lingerie Việt Nam, chia 
sẻ: Chúng tôi tập trung vào 
mặt hàng đồ lót cao cấp xuất 
khẩu nên thị trường đầu ra khá 
ổn định, chất lượng, mẫu mã 
sản phẩm được đối tác đánh 
giá cao. Năm 2022, doanh thu 
của Công ty đạt 11 triệu USD. 

Năm 2023, Công ty đầu tư thêm 
4 triệu USD mở rộng quy mô 
sản xuất, tuyển thêm lao động, 
phấn đấu nâng giá trị xuất 
khẩu lên 18 triệu USD. 

Trong bối cảnh gặp nhiều 
khó khăn, phải nỗ lực rất lớn 
để duy trì, ổn định sản xuất 
nhưng các DN may xuất khẩu 
vẫn tập trung đào tạo, nâng 
bậc tay nghề cho lao động, chú 
trọng ứng dụng kỹ thuật cao. 
Chị Nguyễn Thị Dung, 27 tuổi, 
ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 
Hoài Ân, cho biết: Công ty CP 
may Hoài Ân có chính sách 
hỗ trợ đào tạo 4 tháng cho lao 
động mới. Chúng tôi được đào 
tạo nghề miễn phí, hỗ trợ tiền 
ăn uống. Những lao động có 
kinh nghiệm ở các tỉnh, thành 
phố lớn về địa phương sinh 
sống được ưu tiên tuyển dụng 
ngay; lao động làm tốt có chế 
độ đãi ngộ khen thưởng phù 
hợp, khuyến khích động viên. 

Ông Võ Mai Hưng, Phó 
Giám đốc Sở Công Thương cho 
biết: Ngành may xuất khẩu sẽ là 
ngành đầu tiên phục hồi, phát 
triển tốt nhất vào quý II/2023; 
dự báo những tháng cuối năm 
2023, ngành này sẽ có nhiều đột 
phá. Hiện nay, nhiều DN đang 
mở rộng nhà máy, nâng cao 
năng lực sản xuất, điển hình là 
Công ty TNHH Delta Galil Việt 
Nam, Công ty TNHH Seldat 
Việt Nam. Đặc biệt, Công ty 
CP Vinatex Đà Nẵng xúc tiến 
đầu tư mở rộng Nhà máy may 
Phù Mỹ và xây dựng thêm một 
nhà máy nữa tại xã Mỹ Chánh 
(1.000 công nhân)...       HẢI YẾN

(BĐ) - Từ ngày 1.4.2023, 
Quy chế phối hợp xây dựng, 
duy trì hệ thống thông tin, chia 
sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu 
về nhà ở và thị trường bất động 
sản trên địa bàn tỉnh do UBND 
tỉnh ban hành, chính thức có 
hiệu lực.

Quy chế phối hợp xây dựng, 
duy trì hệ thống thông tin, chia 
sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu 
về nhà ở và thị trường bất động 
sản trên địa bàn tỉnh được thực 
hiện theo quy định tại Nghị 
định số 44/2022/NĐ-CP ngày 
29.6.2022 của Chính phủ.

Việc chia sẻ, cung cấp thông 
tin, dữ liệu được thực hiện trực 
tuyến tại Cổng thông tin của 
hệ thống thông tin về nhà ở và 
thị trường bất động sản (http://
www.batdongsan.xaydung.
gov.vn).

Theo đó, quy chế quy định 
Sở Xây dựng cung cấp các 
thông tin, dữ liệu về chứng chỉ 
môi giới bất động sản đã cấp 
theo định kỳ hằng quý; chương 
trình, kế hoạch phát triển nhà 
ở và kết quả thực hiện phát 

triển nhà ở; các trường hợp 
phát triển nhà ở theo định kỳ  
hằng năm.

Định kỳ hằng quý, Sở 
TN&MT chia sẻ, cung cấp 
thông tin, dữ liệu về tình hình 
cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất; 
Sở KH&ĐT chia sẻ, cung cấp 
thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 
lĩnh vực kinh doanh bất động 
sản; Ban Quản lý Khu kinh tế 
chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ 
liệu về vốn đầu tư FDI vào lĩnh 
vực kinh doanh bất động sản 
đối với các dự án nằm trong 
Khu kinh tế Nhơn Hội và các 
khu công nghiệp gửi về Sở 
KH&ĐT; Cục Thuế tỉnh chia sẻ, 
cung cấp thông tin, dữ liệu về 
thuế đối với hoạt động chuyển 
nhượng bất động sản.

Ban Giải phóng mặt bằng 
tỉnh, Ban Quản lý dự án 
NN&PTNT, Ban Quản lý dự 
án Giao thông tỉnh, Trung 
tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, 
cơ quan, đơn vị được giao làm 

chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ 
thuật để phát triển quỹ đất (đấu 
giá quyền sử dụng đất, bố trí 
tái định cư) thực hiện kê khai, 
cung cấp thông tin, dữ liệu tình 
hình giao dịch bất động sản của 
dự án theo định kỳ hằng quý.

UBND cấp huyện cung cấp 
thông tin, dữ liệu về số lượng 
và diện tích nhà ở, dân số khu 
vực đô thị, nông thôn theo định 
kỳ hằng năm.

Quy chế cũng quy định 
hằng quý, chủ đầu tư dự án 
bất động sản cung cấp thông 
tin, dữ liệu về dự án bất động 
sản và sản phẩm bất động sản 
đủ điều kiện giao dịch; kê khai, 
cung cấp thông tin, dữ liệu về 
dự án, cơ cấu loại bất động 
sản của dự án đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, thẩm 
định dự án đầu tư xây dựng, về 
bất động sản đủ điều kiện giao 
dịch, chuyển nhượng… Các sàn 
giao dịch bất động sản cung cấp 
thông tin, dữ liệu gửi về Sở Xây 
dựng nơi có bất động sản phát 
sinh giao dịch.

HOÀNG ANH

Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở  
và thị trường bất động sản l Ngày 14.3, UBND tỉnh 

ban hành văn bản đồng ý đầu 
tư công trình lắp đặt hệ thống 
camera giám sát và điện chiếu 
sáng đảm bảo ATGT để xử lý 
các điểm đen về ATGT trên địa 
bàn tỉnh. Theo đó, hệ thống 
camera được lắp đặt tại ngã tư 
QL 19 mới với ĐT 640, huyện Tuy 
Phước, kinh phí không quá 3 tỷ 
đồng; đầu tư lắp đặt hệ thống 
điện chiếu sáng tại các điểm đen 
TNGT trên các đoạn QL 1 qua địa 
bàn huyện Phù Cát, với kinh phí 
không quá 6,074 tỷ đồng. N.P
l UBND huyện An Lão 

vừa phân bổ kế hoạch vốn sự 
nghiệp từ nguồn ngân sách 
Trung ương năm 2023 cho các 
cơ quan, đơn vị, địa phương để 
thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững 
với tổng kinh phí hơn 11,2 tỷ 
đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ 
thực hiện Dự án đa dạng hóa 
sinh kế, phát triển mô hình giảm 
nghèo hơn 2,9 tỷ đồng; hỗ trợ 
phát triển giáo dục, việc làm bền 
vững gần 4 tỷ đồng; hỗ trợ nhà 
ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 
3,64 tỷ đồng; hỗ trợ truyền 
thông và giảm nghèo về thông 
tin 136 triệu đồng; hỗ trợ năng 

lực và giám sát đánh giá chương 
trình 542 triệu đồng. H.N.QUỐC
l UBND huyện Tuy Phước 

vừa có văn bản báo cáo Sở 
TN&MT về tình hình lấn chiếm 
đất đai xảy ra trên địa bàn 
huyện. Qua rà soát, đến hết 
tháng 1.2023, toàn huyện có tất 
cả 88 trường hợp lấn chiếm đất 
đai chưa được xử lý. Trong đó, 
xã Phước Sơn có 20 trường hợp, 
Phước Thuận có 18 trường hợp, 
Phước Lộc 10 trường hợp, Phước 
An 7 trường hợp… Để giải quyết 
triệt để, UBND huyện đã ban 
hành kế hoạch và thành lập Ban 
chỉ đạo xử lý, lấn chiếm đất đai 
trên địa bàn huyện. G. NGUYỄN
l Hưởng ứng chương trình 

Triệu phần quà san sẻ yêu 
thương do Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam phát động, ngày 13.3, 
Chi hội Phụ nữ thôn An Hòa 1, xã 
Phước An (huyện Tuy Phước) đã 
đến thăm hỏi, động viên và trao 
30 suất quà (mỗi suất trị giá 500 
nghìn đồng) cho các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, người đau 
bệnh nặng ở 2 thôn An Hòa 1 và 
An Hòa 2 trên địa bàn xã. Tiền 
mua quà do các nhà hảo tâm 
quyên góp hỗ trợ. 

                             THIÊN PHÚC
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BẠN CẦN BIẾT

VIẾT TIẾP BÀI “XƯỞNG CƠ KHÍ GÂY ẢNH HƯỞNG KHU DÂN CƯ”:

Người dân vẫn bị xưởng cơ khí “hành hạ”
Báo Bình Định số ra ngày 

3.12.2022 có bài “Xưởng cơ khí 
gây ảnh hưởng khu dân cư”, 
phản ảnh việc người dân ở tổ 47 
(khu phố 9, phường Đống Đa, 
TP Quy Nhơn) bị ảnh hưởng 
xấu đến đời sống, sức khỏe do 
hoạt động của xưởng cơ khí 
sản xuất động cơ, máy điện 
lạnh nằm tại lô 42 - 43 đường 
Huỳnh Tấn Phát (thuộc Khu 
quy hoạch dân cư Bắc sông Hà 
Thanh). Sau đó, chính quyền 
địa phương và các ngành chức 
năng liên quan của TP Quy 
Nhơn tiến hành kiểm tra, nhắc 
nhở chủ xưởng cơ khí có biện 
pháp khắc phục.

Thế nhưng, theo trình bày 
của người dân ở tổ 47, hiện 
xưởng cơ khí tiếp tục gây tiếng 
ồn, phát sinh bụi và mùi hôi, 
khét trong quá trình hoạt động; 
tác động tiêu cực đến sinh hoạt 
và cuộc sống hằng ngày của các 
hộ dân lân cận. Ngoài ra, chủ 
xưởng cơ khí còn thường xuyên 
chiếm dụng một đoạn vỉa hè 
đường Huỳnh Tấn Phát để tập 
kết nguyên, vật liệu; gây mất 
mỹ quan đô thị.

Ông N.T.B., nhà ở gần 
xưởng cơ khí, cho biết: “Xưởng 
cơ khí không có giấy phép hoạt 
động nhưng không hiểu sao 
tới nay vẫn tồn tại ngay trong 
khu dân cư; gây ảnh hưởng tới 
người dân mỗi khi hoạt động, 
sản xuất. Chủ xưởng cơ khí còn 

Chủ xưởng cơ khí tập kết nguyên, vật liệu trên vỉa hè đường Huỳnh Tấn Phát. 
Ảnh: C.L

tự đào hố ga trên vỉa hè đường 
Huỳnh Tấn Phát để thu nước 
thải mà không đấu nối vào hệ 
thống thu gom nước thải tập 

trung của thành phố; nước 
tồn đọng lâu ngày trong hố ga 
làm phát sinh mùi hôi thối. Tôi 
kiến nghị các cấp, các ngành 

chức năng liên quan xử lý, đưa 
xưởng cơ khí ra khỏi khu dân 
cư. Trước mắt phải yêu cầu chủ 
xưởng cơ khí lấp hố ga tự đào 
làm phát sinh mùi hôi thối, trả 
lại môi trường sống trong lành 
cho người dân”.

Theo ông Nguyễn Khắc 
Minh, Phó trưởng Phòng 
TN&MT TP Quy Nhơn, trước 
đây, Phòng đã phối hợp với 
UBND phường Đống Đa kiểm 
tra hoạt động của xưởng cơ 
khí điện lạnh tại địa chỉ lô  
42 - 43 đường Huỳnh Tấn Phát 
do ông Nguyễn Văn Tin làm 
chủ. Phòng yêu cầu chủ xưởng 
cơ khí trong quá trình hoạt 
động phải có biện pháp giảm 
thiểu tiếng ồn; hoạt động trong 
khung giờ từ 7 giờ đến 11 giờ 30 
phút và 14 - 17 giờ hằng ngày 
để hạn chế ảnh hưởng đến các 
hộ dân xung quanh. Ngoài 
ra, trong quá trình hoạt động 
không được phun sơn, không 
để hàng hóa lấn chiếm lòng 
đường, vỉa hè.

“Tới đây, Phòng TN&MT 
thành phố phối hợp với chính 
quyền địa phương và ngành 
chức năng liên quan tiếp tục 
kiểm tra xưởng cơ khí. Nếu quá 
trình hoạt động còn gây ảnh 
hưởng như phản ảnh của người 
dân thì sẽ có biện pháp xử lý 
theo đúng quy định”, ông Minh 
cho biết thêm.

C.LUẬN

Đình chỉ hoạt động 74 phương tiện thủy nội địa  
vận chuyển khách không đủ điều kiện

Ngày 10.3, UBND tỉnh ban 
hành Công văn số 1287/UBND-
KT về việc tăng cường công tác 
bảo đảm trật tự ATGT đường 
thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị 
có liên quan tuyên truyền phổ 
biến pháp luật về trật tự ATGT 
đường thủy nội địa có trọng 
tâm, ngắn gọn, thiết thực, dễ 
hiểu, dễ nhớ, phù hợp với nhận 
thức của người tham gia giao 
thông. Tiếp tục phát huy, đưa 
các cuộc vận động, mô hình 
bảo đảm ATGT vào chiều sâu, 
như “Văn hóa giao thông với 

bình yên sông nước”, “Bến đò 
ngang an toàn”, “Phương tiện 
đò ngang an toàn”, “Người đi 
đò mặc áo phao”… thu hút sự 
quan tâm hưởng ứng, ủng hộ 
của người dân, phát huy vai 
trò của cộng đồng, trách nhiệm 
toàn dân trong công tác bảo 
đảm ATGT đường thủy nội địa, 
xây dựng văn hóa giao thông.

Đáng chú ý, yêu cầu UBND 
TP Quy Nhơn đình chỉ hoạt 
động tất cả phương tiện thủy 
nội địa vận chuyển khách 
không đủ điều kiện để đăng 
kiểm, đăng ký phương tiện, 
gồm 74 phương tiện (trong đó 
phường Hải Cảng 55 chiếc, xã 

Nhơn Hải 14 chiếc, xã Nhơn 
Châu 5 chiếc); 47 mô tô nước 
(xã Nhơn Lý 33 chiếc, xã Nhơn 
Hải 12 chiếc, xã Nhơn Châu 
2 chiếc); 43 nhà hàng nổi, bè 
nổi (phường Hải Cảng 1 bè, xã 
Nhơn Hải 11 bè, xã Nhơn Lý 
31 bè) và các phương tiện thủy 
nội địa không đủ điều kiện hoạt 
động phát sinh mới.

UBND huyện Phù Cát chỉ 
đạo UBND xã Cát Khánh đình 
chỉ hoạt động 1 phương tiện 
hoạt động kinh doanh chở 
khách du lịch nhưng không đủ 
điều kiện để kiểm định, đăng 
ký phương tiện, không có giấy 
phép hành nghề du lịch.

UBND huyện Tuy Phước 
chỉ đạo UBND xã Phước Sơn 
đình chỉ hoạt động đối với 1 
cano hoạt động kinh doanh chở 
khách du lịch tham quan đầm 
Thị Nại không đủ điều kiện 
đăng kiểm, đăng ký phương 
tiện, không có giấy phép hành 
nghề du lịch; xây dựng 2 bến 
thủy nội địa tuyến Vinh Quang - 
Cồn Chim.

UBND huyện Tây Sơn chỉ 
đạo UBND xã Tây Phú hướng 
dẫn Công ty CP du lịch Hầm 
Hô lập thủ tục đăng ký đối với 
14 phương tiện đò chở khách 
còn lại trên địa bàn đúng  
quy định.                                   B.B.Đ

CA TP Quy Nhơn đang 
hoàn tất hồ sơ để chuyển đối 
tượng và tang vật vụ mua bán 
trái phép chất ma túy do Tô 
Hoàng Hải (SN 1994, ở phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn) cầm 
đầu cho Phòng CSĐT tội phạm 
về ma túy (CA tỉnh) điều tra 
(do lượng ma túy Hải mua bán 
quá lớn, không thuộc thẩm 
quyền của CA TP Quy Nhơn).

Lúc 15 giờ ngày 2.3, lực 
lượng CA tuần tra đến khu vực 
trước chung cư Lamer (thuộc 
phường Quang Trung, TP Quy 
Nhơn), phát hiện Tô Hoàng Hải 
có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm 
tra. Trong túi quần của Hải có 
ma túy, Hải khai nhận mang 
đi bán cho các con nghiện. Qua 
khám xét chỗ ở của Hải ở chung 
cư Lamer, tổ công tác thu giữ 
trên trần nhà tắm, ở dưới nệm 
2 phòng ngủ của căn chung 
cư có 85 viên ma túy, 2 mảnh 
vỡ ma túy dạng kẹo và 3 gói  
ma túy dạng khay; tổng lượng 
ma túy các loại hơn 74 g.

Qua đấu tranh, Hải khai 
nhận số ma túy trên mua của 
một người ở TP Hồ Chí Minh 
với số tiền 33,5 triệu đồng, gửi 
về theo đường xe khách. Trước 
khi bị bắt, Hải đã bán được 6,5 
triệu đồng cho Phạm Quốc 
Cường (SN 1989, ở phường 
Trần Hưng Đạo, TP Quy 
Nhơn), giao tại đoạn chợ Cây 
xăng (đường Nguyễn Thái Học, 
TP Quy Nhơn). 

CA TP Quy Nhơn đã khởi tố 
Tô Hoàng Hải về tội mua bán 
trái phép chất ma túy. Hải khai 
nhận ban đầu chỉ mua ma túy 
để sử dụng, sau đó để có tiền sử 
dụng, Hải bắt đầu mua bán ma 
túy. Khi mua nhiều ma túy để 
bán lại được tặng thêm nên Hải 
càng lao vào con đường này.

T.LONG

Bắt đối tượng 
nghiện mua 
bán trái phép 
chất ma túy

Bắt cặp tình nhân chuyên trộm cắp
Ngày 14.3, CA huyện Tuy 

Phước cho biết đã tạm giữ hình 
sự đối tượng Đỗ Sương Lý (SN 
2001, ở xã Phước Hưng, huyện 
Tuy Phước) và người yêu là 
Đ.T.M.D. (SN 2006, ở xã Nhơn 
Mỹ, TX An Nhơn) để điều tra 
làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của CA huyện 
Tuy Phước, sau thời gian theo 

dõi, ngày 12.3, Lý và người 
yêu đột nhập cửa hàng bán 
điện thoại của anh N.T.K. (tại 
thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, 
huyện Tuy Phước) lấy 8 điện 
thoại di động các loại và 5 triệu 
đồng. Thời điểm bị bắt, 2 đối 
tượng đang ở tại một nhà nghỉ 
trên địa bàn xã Phước Hưng. 
CA huyện Tuy Phước đã thu 

hồi toàn bộ số tài sản bị mất.
Tại cơ quan CA, Lý và người 

yêu khai nhận, để có tiền tiêu 
xài, sống cùng nhau, cả hai đã 
đi trộm cắp. Ngoài thực hiện vụ 
trộm nói trên, 2 đối tượng còn 
thực hiện trót lọt 2 vụ trộm mô 
tô trên địa bàn xã Phước Hưng 
(huyện Tuy Phước) và xã Nhơn 
An (TX An Nhơn).       N.GIANG

Đối tượng 
Đỗ Sương 
Lý. 
Ảnh: Cơ 
quan CA 
cung cấp

Học sinh đi xe 
đạp điện bị  
tai nạn tử vong

Chiều 13.3, ông Hồ Văn H. 
(SN 1986, ở thị trấn Tăng Bạt 
Hổ, huyện Hoài Ân) điều khiển 
xe cẩu tải 54S-6247 lưu thông 
trên tuyến ĐT 630 mở rộng 
theo hướng thôn An Thường 2 
(xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) 
đến thị trấn Tăng Bạt Hổ. Khi 
qua đoạn ngã tư gần cầu Phong 
Thạnh (thuộc xã Ân Thạnh), xảy 
ra va chạm với xe đạp điện do 
em Nguyễn Hữu K. (SN 2011, ở 
thôn An Thường 1, xã Ân Thạnh) 
điều khiển, chở theo em Huỳnh 
Tuấn P. (SN 2010, ở cùng thôn) 
lưu thông hướng TTYT huyện 
Hoài Ân ra thôn An Thường 2.

Vụ tai nạn khiến 2 học sinh 
văng ra xa; em K. tử vong tại 
chỗ, em P. bị thương nặng được 
đưa đi cấp cứu.                      N.G
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Bình Định

Hướng nghiệp “mắt thấy, 
tai nghe”

Ngày 12.3, hơn 500 học 
sinh (HS) chủ yếu là lớp 12 của 
16 trường THPT tại tỉnh Bình 
Định, Phú Yên, Gia Lai đã trải 
qua ngày hội hướng nghiệp, 
tuyển sinh với nhiều thông tin 
bổ ích tại Trường ĐH Quang 
Trung. Không chỉ được tham 
dự nhiều hội thảo, báo cáo 
chuyên đề giàu tính thực tế, 
hấp dẫn từ nhà trường và DN, 
tại đây các em HS còn được tiếp 
xúc với đại diện nhiều DN để 
tìm hiểu về công việc liên quan 
đến ngành học và nắm bắt xu 
hướng, nhu cầu việc làm.  

HS Dương Hòa Mai Ngân, 
Trường THPT Nguyễn Huệ, 
huyện Tây Sơn, chia sẻ: 
“Chương trình ngày hội khá 
thú vị, thay vì chỉ được biết về 
các ngành học thông qua thông 
tin, hình ảnh trên internet thì 
nay tôi được trải nghiệm trực 
quan sinh động. Tôi biết nhiều 
điều hay hơn về ngành khoa 
học máy tính mình sẽ chọn xét 
tuyển (ĐH) đại học sắp tới”.

TS Văn Thiên Hào, Trưởng 
khoa Kinh tế & Du lịch (Trường 
ĐH Quang Trung) cho hay 
khoa đã xây dựng một số mô 
hình ngành nghề để HS có trải 
nghiệm, giúp các em hiểu và 
định hướng đúng đắn về nghề 
nghiệp lựa chọn trong kỳ tuyển 
sinh ĐH sắp tới. Đồng thời, 
khoa kết nối với các DN  liên 
quan đến ngành đào tạo, giúp 
HS nắm bắt được nhu cầu của 
nhà tuyển dụng cũng như nhu 
cầu của thị trường lao động 
hiện nay.

Cho HS lớp 12 trải nghiệm 

(BĐ) - Nhân Ngày Toán 
học thế giới 14.3, Khoa Toán 
và Thống kê (Trường ĐH Quy 
Nhơn) phối hợp với Hội Toán 
học Bình Định tổ chức cuộc 
thi “Thử thách Toán học cùng 
Khoa Toán và Thống kê”.

Cuộc thi dành cho học sinh 
THPT. Đây là một hoạt động 
nằm trong chuỗi các hoạt động 
phổ biến tri thức Toán học 
thuộc Chương trình trọng điểm 
quốc gia phát triển Toán học 
giai đoạn 2021 - 2030. 

Dự kiến cuộc thi sẽ tổ chức  
2 đợt/năm. Trong đó, đợt 1 
được tổ chức từ ngày 14.3 - 
14.4, nhân kỷ niệm Ngày Quốc 
tế Toán học (14.3); đợt 2 dự kiến 
được tổ chức từ ngày 15.10 - 

15.11, nhân kỷ niệm Ngày Nhà 
giáo Việt Nam (20.11). 

Mỗi đợt thi có 4 bài thi tuần, 
mỗi bài thi tuần sẽ gồm các câu 
hỏi tự luận thuộc các lĩnh vực 
Toán học: Số học; Đại số; Hình 
học; Giải tích; Tổ hợp, Xác suất; 
Toán mô hình; Lịch sử Toán 
học. Mỗi tuần sẽ có 1 giải cho 
bài thi xuất sắc nhất và các giải 
chung kết đợt.

Đề thi của mỗi vòng thi được 
công bố trên website (https://
math.qnu.edu.vn) và fanpage 
(https://www.facebook.com/
mathqnu) của Khoa Toán và 
Thống kê; website của Hội 
Toán học Bình Định (http://
hoitoanhocbinhdinh.com).

MAI HOÀNG

Xây mới 6 phòng học, 4 
phòng bộ môn và phòng chức 
năng cho Trường THPT Nguyễn 
Hồng Đạo (huyện Phù Cát), 
nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở 

vật chất, góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục của nhà trường. 
UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT làm 
chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 
8 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà 

nước do tỉnh quản lý, bố trí trong 
kế hoạch trung hạn 2021 - 2025. 
Thời gian dự kiến thực hiện đến 
năm 2024 khi bố trí đủ vốn theo 
quy định.                 HOÀNG ANH

Ngày 13.3, Thứ trưởng Bộ 
GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tiếp 
GS Slim Khalbous, Tổng Giám 
đốc Tổ chức ĐH Pháp ngữ 
(AUF), có chuyến thăm làm 
việc tại Việt Nam.

Cảm ơn sự hỗ trợ của AUF 
và Chính phủ Pháp đối với Việt 
Nam và ngành Giáo dục Việt 
Nam trong thời gian qua, Thứ 
trưởng Nguyễn Văn Phúc đề 
nghị AUF quan tâm hơn đến 
các vấn đề như hợp tác nghiên 

cứu khoa học; trao đổi giảng 
viên, sinh viên; hoạt động quản 
trị trường học... Việc AUF đẩy 
mạnh hợp tác với Việt Nam 
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 
góp phần thắt chặt mối quan hệ 
Việt Nam - Pháp, hướng đến kỷ 
niệm 50 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao giữa hai nước.

GS Slim Khalbous bày tỏ, 
AUF luôn tôn trọng lựa chọn 
văn hóa của các thành viên. Hiện 
nay, cộng đồng Pháp ngữ tại Việt 

Nam và trên thế giới ngày càng 
phát triển và đóng góp tích cực 
cho KT-XH của các quốc gia. Với 
Việt Nam, AUF sẽ tiếp tục đồng 
hành, trao đổi thông tin và mở 
rộng các dự án về giáo dục đại 
học và cộng đồng Pháp ngữ. 

Hiện AUF có 1.007 thành 
viên là các cơ sở đào tạo đại 
học và nghiên cứu ở 119 nước. 
AUF đang hỗ trợ các trường đại 
học Việt Nam thực hiện hơn 10 
dự án dạy và học.  (Theo GD&TĐ)

Đa dạng hóa và chủ động trong 
tư vấn tuyển sinh

Khi các trường đại học công 
bố tuyển sinh 2023 là lúc 
hoạt động tư vấn tuyển sinh, 
hướng nghiệp cho học sinh 
lớp 12 được tăng tốc. 

và tham quan thực tế hoạt động 
học tập, nghiên cứu ngay tại 
trường ĐH theo cách “mắt 
thấy, tai nghe” đang là hoạt 
động tư vấn, hướng nghiệp 
hiệu quả được nhiều trường 
ĐH thực hiện. Ngày 19.2, 
Trường ĐH FPT Quy Nhơn tổ 
chức chương trình “Một ngày 
trải nghiệm làm sinh viên” cho 
hơn 1.200 HS đến từ 8 trường 
THPT trong tỉnh. Các em được 
tìm hiểu thông tin về phương 
thức tuyển sinh ĐH năm 2023; 
tham gia lớp học thực tế của các 
nhóm ngành “hot” trường đang 
tuyển sinh như Quản trị kinh 
doanh, Công nghệ thông tin…

Trong khi đó, với những 
thay đổi trong quy chế tuyển 
sinh ĐH vài năm gần đây, 
Trường ĐH Quy Nhơn cũng 
điều chỉnh kế hoạch và phương 
thức tư vấn tuyển sinh, hướng 
nghiệp. Trường xác định tư 
vấn tuyển sinh trực tuyến là 
chủ yếu, thông qua Ban tư vấn 
tuyển sinh trực tuyến. 

Ths Nguyễn Khắc Khanh, 
Giám đốc Trung tâm Tư vấn 

tuyển sinh và Quan hệ doanh 
nghiệp (Trường ĐH Quy Nhơn) 
cho biết, nhà trường thiết kế các 
ấn phẩm truyền thông để đăng 
tải trên mạng xã hội nhằm thu 
hút sự quan tâm, theo dõi của 
HS, giúp HS nhanh chóng hiểu 
biết về trường, ngành học, các 
hình thức, tổ hợp xét tuyển. 
Sắp tới, trường phối hợp với 
ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ 
chức kỳ thi đánh giá năng lực, 
tư duy cho HS tỉnh Bình Định 
và các khu vực xung quanh 
ngay tại trường. Hoạt động này 
giúp trường tiếp cận trực tiếp 
và cung cấp cẩm nang tuyển 
sinh đến tận tay HS. Ngoài ra, 
trường lựa chọn một số trường 
THPT trong tỉnh để tổ chức tư 
vấn tuyển sinh trực tiếp.

Không chỉ nhà trường, 
các khoa đào tạo cũng chủ 
động đưa thông tin tuyển 
sinh đến với HS bằng nhiều 
cách. PGS.TS Lê Công Trình, 
Trưởng khoa Toán và Thống 
kê (Trường ĐH Quy Nhơn) cho 
hay, là một trong ba khoa Toán 

cả nước được Chương trình 
trọng điểm quốc gia phát triển 
Toán học giai đoạn 2021 - 2030 
đầu tư trọng điểm, khoa sẽ tổ 
chức một số hoạt động phổ biến 
tri thức Toán học đến HS trong 
tỉnh và một số tỉnh miền Trung - 
Tây Nguyên. Qua đó, thông tin 
cho HS thông tin tuyển sinh các 
ngành đào tạo thuộc lĩnh vực 
Toán học và Thống kê. 

Giúp học sinh xác định 
ngành nghề học phù hợp

Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn đã và sẽ triển khai 
nhiều hoạt động tư vấn tuyển 
sinh ĐH, cao đẳng 2023 đến 
HS. Trường thông tin kịp thời 
cho HS các hướng dẫn về tuyển 
sinh; giữ liên hệ thường xuyên, 
chặt chẽ với bộ phận tuyển sinh 
của các trường ĐH lớn, tạo điều 
kiện để các trường đưa thông 
tin tuyển sinh đến với HS như 
phối hợp tổ chức ngày hội tư 
vấn tuyển sinh, thông tin trên 
website nhà trường. Đồng thời, 
tạo điều kiện để tất cả HS lớp 
12 tham gia ngày hội tư vấn 

tuyển sinh do Sở GD&ĐT, Tỉnh 
đoàn và các đơn vị phối hợp tổ 
chức. Hội cựu HS của trường 
hiện theo học tại Trường ĐH 
Bách khoa TP Hồ Chí Minh, 
Trường ĐH Luật TP Hồ Chí 
Minh… cũng có hoạt động tư 
vấn tuyển sinh dành cho “đàn 
em” của mình. 

Với kinh nghiệm tư vấn 
nhiều năm, bà Phan Thị Ly 
Giang, Phó Hiệu trưởng 
Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn cho rằng, trong bối 
cảnh công tác tuyển sinh của 
các trường ĐH có nhiều thay 
đổi thì một trong những điều 
quan trọng phải làm là HS 
phải thường xuyên cập nhật 
thông tin tuyển sinh từ nguồn 
thông tin chính thống, không 
chủ quan với những thông tin 
đã biết để nắm bắt được nhiều 
cơ hội tốt, cũng như tránh việc 
nước đến chân không kịp nhảy. 
“Đã có một số học sinh giỏi của 
trường chuyên chưa thật sự 
hiểu nguyện vọng, sở trường 
khi chọn ngành, chọn nghề mà 
chỉ chọn những trường ĐH 
được cho là “danh giá”, “xứng 
tầm”, đến khi vào học mới nhận 
ra không phù hợp. Vì vậy, yếu 
tố cần được đặt lên hàng đầu 
chính là năng lực, phẩm chất và 
sở thích của HS, vì nghề nghiệp 
là hành trang của mỗi người 
trong suốt cuộc đời”, bà Giang 
nhấn mạnh.

Trong khi đó, Hiệu trưởng 
Trường THPT Nguyễn Thái 
Học Huỳnh Châu Phong khẳng 
định tư vấn tuyển sinh cho HS 
được trường đặc biệt quan 
tâm. Đặc thù học sinh trường 
công lập tự chủ nên đa số các 
em có sức học yếu hơn học 
sinh trường công lập. Ngoài 
việc định hướng học sinh chọn 
ngành nghề, nhà trường lưu ý 
đặc biệt đến những khả năng 
đạt được khi chọn ngành nghề 
phù hợp với bản thân và luôn 
có phương án 2 trong chọn 
ngành nghề.              MAI HOÀNG

Học sinh được tư vấn ngành nghề tại ngày hội hướng nghiệp Trường ĐH Quang Trung.                                                                                 Ảnh: M.H

Thử thách Toán học cùng Khoa Toán 
và Thống kê

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠO:

Được xây thêm nhiều phòng học 

Bộ GD&ĐT đẩy mạnh hợp tác với Tổ chức Đại học Pháp ngữ



6 THỨ TƯ, 15.3.2023
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình ĐịnhTHỂ THAO

TUYỂN CHỌN, ĐÀO TẠO VĐV TAEKWONDO TRẺ:

Nhiều khó khăn ngay từ bước khởi đầu
Phong trào còn nhiều hạn chế, chế độ đãi ngộ chưa đủ sức hút, giới trẻ ngày càng có xu hướng ít lựa chọn theo 

con đường thể thao chuyên nghiệp khiến việc tuyển chọn VĐV cho đội tuyển trẻ taekwondo Bình Định gặp không 
ít khó khăn ngay từ bước khởi đầu.

Ở nội dung 
quyền, Nguyễn 
Hoàng Hiệp 
(ngoài cùng bên 
trái) là niềm hy 
vọng duy nhất 
của taekwondo 
Bình Định những 
năm tới. Ảnh: 
TÌNH TRƯƠNG

Tại Giải vô địch taekwondo 
Đông Nam Á năm 2023 vừa 
được tổ chức tại Philippnes, các 
VĐV Bình Định đã thi đấu xuất 
sắc, đóng góp 1 HCV, 1 HCB, 2 
HCĐ cho đội tuyển Việt Nam. 

Trong đó, VĐV trẻ Bạch 
Nguyễn Minh Hoàng của Bình 
Định đã xuất sắc giành tấm 
HCB nội dung đối kháng hạng 
cân 68 kg nam lứa tuổi U17. Thi 
đấu ấn tượng từ vòng loại, lần 
lượt vượt qua các đối thủ, Minh 
Hoàng tự tin bước vào trận 
chung kết. Tuy nhiên, trước 
VĐV nước chủ nhà phần nào 
được ưu ái bởi trọng tài cùng 
việc dính chấn thương ở bàn 
chân trái khi thi đấu, Hoàng 
đành chấp nhận vị trí á quân. 

Ở Giải vô địch các CLB 
taekwondo toàn quốc cúp Đại 
sứ Hàn Quốc năm 2022 Bạch 
Nguyễn Minh Hoàng đã giành 
1 HCV hạng cân 65 kg, lứa 
tuổi 12 - 14 nam. Bạch Nguyễn 
Minh Hoàng được cho là một 
trong số ít VĐV triển vọng 
của taekwondo Bình Định, khi 
những lứa VĐV trước đây cũng 
từng tạo ấn tượng ở các giải trẻ 
quốc gia, giải Đông Nam Á đã 
trưởng thành. Con đường đến 
với taekwondo của em cũng 
khá tình cờ, khi từ Quảng Ngãi 
vào Quy Nhơn học tại Trường 
THCS Trần Hưng Đạo. Thấy 
Hoàng có chiều cao tốt, các bạn 
giới thiệu cho HLV đội tuyển 

taekwondo Bình Định. Với lợi 
thế về chiều cao (1,86 m), được 
trang bị kỹ năng cơ bản tốt, nhất 
là các đòn chân, Minh Hoàng 
tiến bộ rõ về chuyên môn để trở 
thành một trong những niềm 
hy vọng của taekwondo Bình 
Định trong tương lai.

Vui mừng với thành tích học 
trò giành được, nhưng nói đến 
công tác tuyển chọn và đào tạo 
VĐV trẻ, HLV lứa năng khiếu 

đội tuyển taekwondo Bình Định 
Trương Sanh Tình không khỏi 
băn khoăn: “Hiện ngoài Bạch 
Nguyễn Minh Hoàng ở nội 
dung đối kháng nam, lứa trẻ chỉ 
có mỗi Nguyễn Đông Tuyên tỏ 
ra nổi bật ở nội dung đối kháng 
nữ. Theo kế hoạch, trong năm 
2023, đội tuyển taekwondo Bình 
Định được tuyển thêm một số 
em vào tuyến năng khiếu. Chỉ 
tiêu tăng thêm là điều đáng 

mừng, nhưng những năm qua 
việc tuyển chọn VĐV trẻ rất  
khó khăn”.

Ở bộ môn phong trào còn 
rời rạc, chưa có hệ thống bài 
bản từ cơ sở lên tuyến tỉnh 
như taekwondo, việc tuyển 
chọn lâu nay chủ yếu chỉ dựa 
vào chiều cao của học sinh các 
trường. Sau khi được gia đình 
đồng ý đưa vào tập trung tuyến 
năng khiếu, các em mới được 

chỉ dạy từ những động tác đầu 
tiên. Tuy nhiên, đời sống của 
đại bộ phận người dân được 
nâng lên, nhiều gia đình muốn 
con em mình theo học văn hóa 
và hướng đến những công việc 
ổn định hơn, nên ít muốn cho 
các em theo thể thao.

Một trăn trở khác với những 
người làm thể thao là không 
chỉ ở môn taekwondo mà hầu 
hết các bộ môn, VĐV thiếu độ 
máu lửa, ít tâm huyết so với 
những lứa trước đây. Việc có 
nhiều yếu tố tác động từ xã hội 
cũng chi phối đến suy nghĩ của 
VĐV, khiến không ít em xao 
nhãng tập luyện hoặc không 
thực sự gắn bó với môi trường 
vốn được xem là có phần khắc 
nghiệt với tuổi trẻ.

Để công tác tuyển chọn 
VĐV vào tuyến năng khiếu 
taekwondo thuận lợi hơn, HLV 
tuyến đội tuyển taekwondo 
Bình Định Đinh Quang Đông 
chia sẻ: “Theo tôi, bên cạnh việc 
đề xuất nâng chế độ tiền công, 
tiền ăn cho VĐV và đầu tư cơ sở 
vật chất phục vụ tập luyện, việc 
cần làm lúc này là tạo điều kiện 
cho những người có năng lực 
mở các lớp taekwondo phong 
trào. Từ đó, việc phát hiện 
những em có tố chất sẽ dễ dàng 
hơn. Về lâu dài, khi phong trào 
phát triển mạnh cả về số lượng 
lẫn chất lượng thì định kỳ tổ 
chức các giải đấu, vừa giúp các 
em có môi trường cọ xát, nâng 
cao trình độ, vừa kích thích 
phong trào phát triển”.

HOÀNG QUÂN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm 
Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF 

Ngày 14.3, Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tham 
quan cơ sở vật chất của Trung tâm đào 
tạo bóng đá trẻ PVF (thuộc Tập đoàn 
Vingroup) tại tỉnh Hưng Yên. 

Có mặt trực tiếp thăm nơi ở, sân bãi 
tập luyện cùng cơ sở vật chất dành cho 
đào tạo bóng đá trẻ của địa điểm này, Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe báo 
cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm 
cũng như trao quà tặng động viên Trung 
tâm, đội ngũ cán bộ, chuyên gia, nhân 
viên, các CLB, các học viên, cầu thủ trẻ 
của PVF và đội bóng đá Công an Hà Nội.

Vào tháng 10.2020 Trung tâm đào tạo 

bóng đá trẻ PVF đã được Liên đoàn bóng 
đá châu Á (AFC) công nhận Học viện 
Bóng đá 3 sao, cấp xếp hạng cao nhất của 
AFC (cùng với Aspire (Qatar) và Jeonbuk 
Huyndai (Hàn Quốc), chỉ có 3 học viện ở 
châu Á đạt cấp này.

Hiện tại, Trung tâm đào tạo bóng 
đá trẻ PVF có 130 cán bộ, nhân viên 
chuyên môn và hỗ trợ, vận hành; 
160 cầu thủ trong lứa tuổi đào tạo từ  
12 - 19; 3 chuyên gia nước ngoài phụ 
trách chuyên môn kỹ thuật của Trung 
tâm và Đội 1 là Câu lạc bộ bóng đá PVF- 
Công an Nhân dân.                            

(Theo SGGP)

Hợp tác phát triển võ thuật tổng hợp 
tại Bình Định

(BĐ) - Liên đoàn Võ thuật tổng hợp 
Việt Nam vừa có công văn gửi Liên đoàn 
Võ thuật cổ truyền Bình Định về việc phối 
hợp phát triển võ thuật tổng hợp (MMA) 
tại Bình Định. Theo đó, Liên đoàn Võ thuật 
tổng hợp Việt Nam sẽ hỗ trợ Liên đoàn Võ 
thuật cổ truyền Bình Định một số trang 
thiết bị phục vụ công tác tập luyện và thi 
đấu MMA gồm: 1 bộ lồng MMA tập luyện 
và thi đấu chuyên dụng, 4 người nộm tập 
vật. Các thiết bị này dự kiến sẽ được bàn 
giao cho Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Bình 
Định vào đầu tháng 4. Đây là một trong 
những hoạt động nhằm đẩy mạnh phát 

triển phong trào MMA tại các đơn vị, CLB.
Được biết, thời gian qua cũng có một 

số CLB võ thuật tại Bình Định triển khai 
tập luyện môn MMA. Tại Giải vô địch Sư 
tử võ thuật tổng hợp Việt Nam năm 2023 
(LION CHAMPIONSHIP 2023), CLB Quy 
Nhơn MMA Kitfit thuộc Trung tâm Võ 
thuật cổ truyền Bình Định đã đăng ký 2 
võ sĩ tham gia thi đấu gồm: Lê Nguyễn 
Khánh Linh (hạng cân 56 kg nữ, hạng 
B, thi đấu ngày 1.4 tại Hà Nội) và Lê Vũ 
Đức Minh (hạng cân 56 kg nam, hạng B, 
thi đấu ngày 22.4 tại TP Hồ Chí Minh).

LÊ CƯỜNG

LỊCH THI ĐẤU DOHA CUP 2023: 

U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq đầu tiên
Doha Cup 2023 có sự góp mặt của 10 

đội U23 gồm U23 Việt Nam, Thái Lan, 
Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, 
Saudi Arabia, Hàn Quốc và chủ nhà 
Qatar. 10 đội được ban tổ chức chia thành 
5 cặp, mỗi đội thi đấu 2 trận. Tùy theo kết 
quả, ban tổ chức sẽ xếp lịch thi đấu xác 
định các thứ hạng vào ngày 28.3.

Theo kết quả chia cặp, U23 Việt Nam 
sẽ có trận ra quân gặp U23 Iraq vào lúc  
2 giờ 45 phút rạng sáng 23.3, giờ Việt Nam. 
Sau đó vào lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng 
ngày 26.3, đoàn quân của ông Philippe 

Troussier sẽ đối đầu với U23 UAE. Đại 
diện khác của bóng đá Đông Nam Á là 
U23 Thái Lan sẽ chạm trán với U23 Saudi 
Arabia và chủ nhà U23 Qatar.

Doha Cup 2023 được coi là cữ dợt lý 
tưởng cho U23 Việt Nam cũng như U23 
Thái Lan trong hành trình tuyển chọn nhân 
sự cũng như cải thiện chuyên môn cho SEA 
Games 2023 tại Campuchia. Đây đều là 
những đối thủ rất mạnh nên hứa hẹn sẽ giúp 
cho các học trò của ông Philippe Troussier 
nâng cao kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc 
cũng như chuyên môn.    (Theo bongdaplus)

Topenland Bình Định chuẩn bị gặp thầy trò 
HLV Kiatisak tại Quy Nhơn

(BĐ) - Theo kế hoạch, ngày 16.3, CLB 
Topenland Bình Định sẽ di chuyển đến 
Khánh Hòa để chuẩn bị cho trận giao 
hữu với đội chủ sân Nha Trang vào chiều 
17.3. Hai đội sẽ có trận đấu “lượt về” vào 
chiều 19.3 cũng trên sân Nha Trang (cả 
hai trận dự kiến đều diễn ra từ 15 giờ).

Sau khi trở về Quy Nhơn, thầy trò 
HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ thi đấu 
giao hữu với CLB SHB Đà Nẵng (chiều 
22.3) và CLB Hoàng Anh Gia Lai (26.3). 
Đây là chuỗi trận giúp HLV Đức Thắng 

kiểm tra phong độ của các học trò, thử 
nghiệm các cầu thủ trẻ, đồng thời, giúp 
các cầu thủ làm quen với nhịp thi đấu, 
chuẩn bị cho các trận tiếp theo tại đấu 
trường V-League và Cúp Quốc gia vào 
đầu tháng 4. Đây cũng là dịp để các cầu 
thủ vừa hồi phục chấn thương lấy lại 
cảm giác bóng.

Trước đó, trong 2 ngày 11 và 13.3, 
CLB Topenland Bình Định cũng đã có 2 
trận giao hữu với CLB Quảng Nam trên 
sân Quy Nhơn.                         ĐỨC MẠNH
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KỶ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI “ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM” (1943 - 2023)

“Mặt trận văn hóa” trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
và Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Khi Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943 được thảo luận và thông qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bị giam giữ ở 
nước ngoài. Tuy nhiên, nội dung Đề cương có những tương đồng căn bản với tư tưởng của Hồ Chí Minh về văn hóa; 
đặc biệt là về “mặt trận văn hóa”.

Tổng Bí thư 
Trường Chinh 
trao đổi với 
Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về các văn 
kiện Đại hội lần 
thứ II của Đảng 
(Tuyên Quang, 
tháng 2.1951). 
Ảnh: Bảo tàng Hồ 
Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh rất quan tâm đến văn 
hóa. Tư tưởng về văn hóa của 
Người mang tính chất dẫn dắt, 
định hướng cho quá trình xây 
dựng, phát triển nền văn hóa 
Việt Nam. Quan điểm xuyên 
suốt của Người là “Văn hóa 
phải soi đường cho quốc dân 
đi”. Văn hóa là nền tảng, động 
lực cho sự phát triển xã hội. 

Đề cương về Văn hóa Việt 
Nam ra đời năm 1943 dưới sự 
chỉ đạo của Đảng, do Tổng Bí 
thư Trường Chinh khởi thảo. 
Đây là văn kiện chính thức 
đầu tiên của Đảng về công tác 
văn hóa, văn nghệ. 

Đề cương đã phân tích 
đúng đắn, toàn diện tình 
hình đời sống văn hóa dưới 
ách thống trị của Pháp - Nhật, 
vạch ra đường lối văn hóa 
cách mạng và những nhiệm 
vụ cấp thiết, tiến tới xây dựng 
nền văn hóa dân tộc, nhân 
dân; là động lực tạo nên sự 
thay đổi đột phá về tư tưởng, 
về văn hóa. 

Theo Đề cương, văn hóa 
bao gồm cả tư tưởng, học 
thuật, nghệ thuật. Đề cương 
xác định rõ quan hệ giữa văn 
hóa và kinh tế, chính trị: Nền 
tảng kinh tế của một xã hội 
và chế độ kinh tế dựng trên 
nền tảng ấy quyết định toàn 
bộ văn hóa của xã hội kia (hạ 
tầng cơ sở quyết định thượng 
tầng kiến trúc). 

Đồng thời, thể hiện rõ 
quan điểm của Đảng Cộng 
sản Đông Dương đối với vấn 
đề văn hóa: Mặt trận văn hóa 
là 1 trong 3 mặt trận (kinh tế, 
chính trị, văn hóa); ở đó người 
cộng sản phải hoạt động - 
không phải chỉ làm cách mạng 
chính trị mà còn phải làm cách 
mạng văn hóa nữa. Và, có lãnh 
đạo được phong trào văn hóa, 
Đảng mới ảnh hưởng được dư 
luận, việc tuyên truyền của 

Đảng mới có hiệu quả.
Nội dung này cho thấy 

rõ sự tương đồng về mặt tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Tổng Bí thư Trường 
Chinh (người học trò xuất sắc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh), 
khi xác định văn hóa là 1 trong 
3 mặt trận cách mạng: Chính 
trị, kinh tế, văn hóa. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, văn hóa có vị thế ngang 
hàng với các lĩnh vực hoạt 

động khác của xã hội: “Trong 
công cuộc kiến thiết nước nhà 
có bốn vấn đề cùng phải chú 
ý đến, cùng phải coi trọng 
ngang nhau: Chính trị, kinh 
tế, xã hội, văn hóa”. Mối quan 
hệ giữa văn hóa và các lĩnh 
vực này đan xen chặt chẽ với 
nhau, văn hóa phải ở trong 
kinh tế, chính trị và ngược lại. 
Văn hóa là nền tảng tinh thần 
của đời sống xã hội, là lĩnh 
vực thuộc về kiến trúc thượng 

tầng của xã hội. 
Người từng khẳng định: 

“Trình độ văn hóa của nhân 
dân nâng cao sẽ giúp chúng 
ta đẩy mạnh công cuộc khôi 
phục kinh tế, phát triển dân 
chủ. Nâng cao trình độ văn 
hóa của nhân dân cũng là một 
việc cần thiết để xây dựng 
nước ta thành một nước hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh”. 

Đồng thời, “phải đem văn 
hóa lãnh đạo quốc dân để thực 
hiện độc lập, tự cường, tự 
chủ”; “phải xúc tiến công tác 
văn hóa để đào tạo con người 
mới và cán bộ mới cho công 
cuộc kháng chiến kiến quốc”.

Mặt khác, luận bàn về mặt 
trận văn hóa và chiến sĩ văn 
hóa, trong “Thư gửi các họa 
sĩ nhân dịp triển lãm hội họa” 
đăng trên Báo Cứu quốc ngày 
5.1.1952, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chỉ rõ: “Văn hóa nghệ 
thuật cũng là một mặt trận. 
Anh chị em là chiến sĩ trên mặt 
trận ấy”. 

* * * 
Đã 80 năm trôi qua, nội 

dung và giá trị tư tưởng của 
Đề cương về Văn hóa Việt Nam 
năm 1943 vẫn còn nguyên giá 
trị lý luận và thực tiễn. Đây 
cũng là văn kiện chuyển tải rõ 
nét tư tưởng Hồ Chí Minh về 
văn hóa, góp phần quan trọng 
để văn hóa tiếp tục “soi đường 
cho quốc dân đi” trong công 
cuộc xây dựng và phát triển 
đất nước Việt Nam hôm nay 
và mai sau. 

MAI LÂM

Kết thúc Hướng dẫn 38 về xây dựng 
và hoàn thiện mô hình tổ chức của 
một số loại hình tổ chức cơ sở đảng

Ban Tổ chức Trung ương 
vừa có Công văn số 4695-CV/
BTCTW quyết định kết thúc 
Hướng dẫn 38-HD/BTCTW 
ngày 9.3.2010 của Ban Tổ chức 
Trung ương về xây dựng và 
hoàn thiện mô hình tổ chức 
của một số loại hình tổ chức 
cơ sở đảng (TCCSĐ).

Theo đó, đối với một số 
mô hình tổ chức đảng tiếp 
tục được nêu trong các nghị 
quyết, quy định của Trung 
ương (như TCCSĐ ở khu 
công nghiệp, khu chế xuất, 
khu kinh tế, cụm công nghiệp; 
đảng bộ, chi bộ cơ sở DN tư 
nhân, DN cổ phần, DN có 
vốn đầu tư nước ngoài...), các 
cấp ủy chủ động quyết định 
theo thẩm quyền, bảo đảm 
đúng quy định của Đảng và 
phù hợp với thực tiễn của địa 
phương, đơn vị.

Đối với các mô hình tổ 
chức đảng khác (như đảng bộ 
cơ sở cơ quan tập đoàn kinh 
tế, tổng công ty, ngân hàng 
thương mại nhà nước; đảng 
bộ cơ sở cơ quan đảng, chính 
quyền, MTTQ và các đoàn thể 
chính trị - xã hội trực thuộc 
cấp ủy cấp huyện; đảng bộ bộ 
phận thôn, ấp, khu dân cư...), 
ban thường vụ các tỉnh ủy, 
thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
Trung ương chỉ đạo sắp xếp 
lại theo mô hình chung của hệ 
thống chính trị.

Về thí điểm giao quyền cấp 
trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà 
cấp trên trực tiếp không phải 
là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy 
trực thuộc Trung ương, Ban Tổ 
chức Trung ương đang tham 
mưu Ban Bí thư có quy định, 
hướng dẫn phù hợp với tình 
hình mới.              THIÊN TRÚC

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư

(BĐ) - UBND tỉnh đã có 
Công văn gửi các cơ quan, đơn 
vị, địa phương về việc tham 
gia hưởng ứng Giải báo chí 
toàn quốc phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 
2022 - 2023.

Theo đó, UBND tỉnh đề 
nghị Sở TT&TT, Báo Bình 
Định, Đài PT-TH tỉnh, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
và các đơn vị liên quan tích 
cực tham gia hưởng ứng Giải; 

tổ chức tuyên truyền sâu rộng 
bằng nhiều hình thức về Giải 
và Thể lệ Giải, tạo sự quan tâm, 
hưởng ứng của cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân  
trong tỉnh.

Tác phẩm tham dự Giải cần 
đáp ứng các nội dung: Phổ biến, 
tuyên truyền kết quả tổ chức 
triển khai thực hiện các chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
chính sách và pháp luật của 
Nhà nước về công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực, lãng phí; phát hiện, đấu 
tranh, lên án những hiện tượng, 
hành vi tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí, đấu tranh, lên án các 
biểu hiện bè phái, cục bộ địa 
phương và “lợi ích nhóm”, suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống; phản ánh công 
tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng cả khu vực ngoài 
Nhà nước…

H.NHÂN

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ 
tỉnh Bình Định thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

(BĐ) - Đó là chủ đề Hội nghị 
đối thoại của Chủ tịch UBND 
tỉnh với thanh niên năm 2023, 
dự kiến được tổ chức vào ngày 
25.3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh 
(TP Quy Nhơn).

Nội dung đối thoại gồm: Việc 
triển khai, thực hiện chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước đối với thanh niên; 
trách nhiệm của các cơ quan, tổ 
chức liên quan nhằm đảm bảo 
quyền và lợi ích hợp pháp của 
thanh niên; Chính sách của Nhà 
nước, của tỉnh trong việc xây 
dựng và phát triển nguồn nhân 

lực trẻ; Vai trò, trách nhiệm của 
thanh niên trong tham gia phát 
triển KT-XH, đáp ứng cơ hội 
và thách thức trong thời kỳ 4.0; 
Những kiến nghị, đề xuất của 
thanh niên và định hướng giải 
quyết các kiến nghị, đề xuất.

M.LÂM
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Từ  đầu năm đến nay, Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật (Chi cục TT&BVTV) đã tiến 
hành  thực hiện việc cấp mã số 
vùng trồng nội địa cho 4 vùng 
trồng với diện tích khoảng 65 
ha gồm: Vùng trồng rau an 
toàn hợp chuẩn VietGAP của 
xã Phước Hiệp (Tuy Phước) với 
diện tích 13,34 ha; vùng trồng 
bưởi VietGAP của xã Ân Đức 
(Hoài Ân), diện tích 6,8 ha; 
vùng trồng rau an toàn hợp 
chuẩn VietGAP của khối Thuận 
Nghĩa, thị trấn Phú Phong 
(Tây Sơn) với diện tích 19,05 
ha; vùng trồng rau an toàn hợp 
chuẩn VietGAP ở khu phố An 
Bình, thị trấn Ngô Mây (Phù 
Cát) với diện tích 25 ha. 

Theo Chi cục TT&BVTV, 
việc cấp mã số vùng trồng nội 
địa cho các vùng sản xuất đủ 
điều kiện là một trong những 
bước đi đầu tiên để chuẩn hóa 
chất lượng sản phẩm. Để việc cấp 
mã số vùng trồng diễn ra thuận 
lợi, ngay từ cuối năm 2022, Chi 
cục xây dựng kế hoạch, phối 
hợp với các địa phương rà soát 
lại các diện tích sản xuất trên 
địa bàn, phân loại các vùng, 
cây trồng thế mạnh… để có kế 

Những ngày này, nông 
dân huyện Phù Mỹ đang khẩn 
trương thu hoạch đậu phụng. 
Tuy giá đậu phụng ở thời điểm 
hiện nay đang khá cao nhưng 
người trồng đậu vui không trọn 
vẹn do năng suất đạt thấp so 
với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Lê Việt Thanh, 
Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu: 
Xã Mỹ Châu trồng 414 ha đậu 
phụng, là một trong những xã 
trồng đậu nhiều nhất huyện Phù 
Mỹ. Vụ đậu phụng Đông Xuân 
là vụ sản xuất chính trong năm. 
Do thời điểm xuống giống gặp 
nhiều bất lợi về thời tiết, mưa 
nhiều lại kéo dài nên một số diện 
tích đậu phụng phát triển chậm, 
sinh trưởng không ổn định, do 

Những ngày qua, nhiều tàu 
thuyền của ngư dân các xã Cát 
Khánh, Cát Thành (Phù Cát) và 
Mỹ Thành ( Phù Mỹ) cập cảng 
Đề Gi đầy ắp cá cơm. Được 
mùa cộng với giá bán ổn định 
khiến bà con hết sức phấn khởi.

Ngư dân Nguyễn Văn Hoạt, 
chuyên đánh cá cơm, đang 
cùng các bạn thuyền dời gần 1 
tấn cá cơm vào bờ; bên trong, 

thương lái cùng xe vận chuyển 
đang chờ sẵn. Ông Hoạt cho 
biết gần 10 ngày qua, cá cơm áp 
lộng nhiều trên khắp vùng biển  
Đề Gi nên không chỉ ông mà 
nhiều thuyền bạn cũng được 
mùa. “Đây là chuyến thứ 3 trong 
ba ngày qua tôi trúng cá cơm. 
Hai chuyến trước, chuyến nào 
cũng 6 - 8 tạ. Nói chung, cá năm 
nay rất được mùa, cá to, thương 

lái rất thích”, ông Hoạt chia sẻ.
Sản lượng khai thác cá cơm 

đến thời điểm này của ngư dân 
Cát Khánh, Cát Thành  (Phù 
Cát) và Mỹ Thành (Phù Mỹ) 
nhìn chung tăng mạnh so với 
vụ cá những năm trước. Giá 
cá cơm lại khá ổn định, tại 
cảng Đề Gi giá cá ở mức xấp xỉ  
200 nghìn đồng/1 két (14 kg). 

VĂN THÝ

Tập huấn, hướng dẫn cấp mã số 
vùng trồng trực tuyến
Thực hiện quy định của Bộ NN&PTNT về phân cấp quản lý và 
cấp mã số vùng trồng, UBND tỉnh giao Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT) tổ chức thực hiện. Theo đó, Chi 
cục đã tổ chức tập huấn kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn cấp 
mã số vùng trồng trực tuyến.

hoạch cấp mã số vùng trồng 
phù hợp. Mã số vùng trồng cấp 
cho vùng sản xuất được hiểu 
như là mã định danh cho nông 
sản. Để có mã, vùng sản xuất 
phải đảm bảo nhiều tiêu chí 
như: Về tổ chức quy mô sản 
xuất, quá trình canh tác, giám 
sát việc sử dụng hóa chất nông 
nghiệp, thời gian cách ly trước, 
trong và sau thu hoạch nông 
sản, giám sát dư lượng tồn dư 
thuốc bảo vệ thực vật… 

Theo ông Quách Văn Cầu, 
Giám đốc HTXNN Thuận 
Nghĩa, ở thị trấn Phú Phong, 
huyện Tây Sơn, cuối tháng 
2.2023, Chi cục TT&BVTV cùng 
với Phòng NN&PTNT, Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện Tây Sơn về HTX hướng 
dẫn các thủ tục, cấp mã số vùng 
trồng cho 19,05 ha vùng sản 
xuất rau hợp chuẩn VietGAP. 
Điểm thuận lợi của HTX là nhờ 
đã hợp chuẩn VietGAP nên 
vùng sản xuất đã thỏa mãn 
nhiều điều kiện theo quy định 
để được cấp mã số vùng trồng, 
như: Mẫu xét nghiệm đất, 
nước, kim loại nặng; các tiêu 
chuẩn về chất lượng… Trên 
cơ sở các chỉ số đánh giá đó, 

Vùng trồng rau an toàn hợp chuẩn VietGAP của HTXNN Thuận Nghĩa (Phú Phong, Tây Sơn) được cấp mã số vùng trồng.   Ảnh: THU DỊU

Chi cục và ngành nông nghiệp 
huyện hỗ trợ HTX và cấp mã số 
nhanh chóng. Trước mắt, rau 
an toàn hợp chuẩn VietGAP 
của HTXNN Thuận Nghĩa sẽ 
cập nhật thêm thông tin mã số 
vùng trồng để đưa vào các kênh 
phân phối, tăng độ tin cậy và 
nhận diện sản phẩm với người 
tiêu dùng.

Tương tự, đến nay HTXNN 
Thanh niên Hoài Ân cũng có 
kế hoạch xây dựng các vùng 
liên kết sản xuất nông sản đủ 
tiêu chuẩn, thực hiện cấp mã 
số vùng trồng. Trong năm 2023, 
HTX liên kết và xây dựng vùng 
trồng bưởi hợp chuẩn VietGAP 
quy mô 100 ha, dừa xiêm hữu 
cơ 50 ha - toàn bộ diện tích này 
sẽ tiến hành cấp mã số vùng 
trồng. Các hộ tham gia liên kết 
sản xuất với HTX thực hiện quy 

trình canh tác theo tiêu chuẩn 
chất lượng và có sự hỗ trợ, 
giám sát của cán bộ kỹ thuật 
của HTX.

Ông Lê Hoài Lam, Phó Chi 
cục trưởng Chi cục TT&BVTV, 
cho biết, Chi cục tập trung vào 
rà soát cấp mã số vùng trồng 
nội địa cho các vùng sản xuất 
đủ điều kiện trong tỉnh. Cử 
cán bộ trực tiếp xuống các địa 
phương phối hợp với ngành 
nông nghiệp tổ chức rà soát, 
hướng dẫn và cấp mã số vùng 
trồng trực tuyến cho các đơn 
vị, cá nhân; sau khi hoàn tất, 
Chi cục hướng dẫn cập nhật 
mã số vùng trồng lên Hệ thống 
thông tin và cơ sở dữ liệu cấp 
và quản lý mã số vùng trồng 
của Bộ NN&PTNT để đảm bảo 
tính minh bạch, công khai và 
thực hiện giám sát được từ 

nhiều kênh.
Riêng với việc cấp mã số 

vùng trồng phục vụ xuất khẩu 
hiện chưa thể triển khai liền. 
Theo quy định, việc cấp mã số 
vùng trồng phục vụ xuất khẩu 
phải phụ thuộc vào các yêu 
cầu từ thị trường xuất khẩu. 
Theo kế hoạch, tỉnh Bình Định 
hướng tới thí điểm xuất khẩu 
ớt, đậu phụng sang thị trường 
Trung Quốc; xuất khẩu bưởi da 
xanh và xoài sang thị trường Mỹ. 
Trước mắt, Chi cục cùng với các 
địa phương rà soát hết các diện 
tích sản xuất, từng bước hướng 
dẫn người dân điều chỉnh quy 
trình sản xuất phù hợp với các 
yêu cầu từ các thị trường này; 
tiến tới đề xuất Cục trồng trọt 
(Bộ NN&PTNT) thẩm định và 
cấp mã số vùng trồng phục vụ 
xuất khẩu đủ điều kiện.  THU DỊU

Phù Mỹ: Năng suất đậu phụng vụ Đông Xuân đạt thấp

đó năng suất bị ảnh hưởng nặng. 
Anh La Thanh Vũ, nông dân 

thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu 
cho biết, vụ đậu phụng Đông 
Xuân tôi xuống giống trên diện 
tích gần 2 ha, hiện đang thu 
hoạch bình quân được khoảng 
400 kg/sào, giảm 100 kg/sào so 

với năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ 
đậu phụng đang được thương 
lái mua với giá gần 19.000 
đồng/1 kg đậu tươi, tăng hơn 
6.000 đồng/kg so với vụ trước 
nên cũng bù lại được một phần, 
ước tính lãi cũng được 2 triệu 
đồng/sào.                          VĂN TỐ

Bà con 
nông 
dân thôn 
Châu 
Trúc thu 
hoạch 
đậu 
phụng. 
Ảnh: V.T

Cá cơm than được mùa, được giá 

Theo báo cáo của Cục Thú y 
tại Hội nghị Phòng, chống dịch 
bệnh động vật năm 2023 do 
Bộ NN&PTNT tổ chức, từ đầu 
năm 2023 đến nay đã có 68 ổ 
dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 
22 tỉnh, thành phố; đã ghi nhận 
bệnh cúm gia cầm tại 4 huyện 
của 4 tỉnh; bệnh lở mồm long 
móng đã xuất hiện tại 4 tỉnh; 
bệnh viêm da nổi cục xuất hiện 
tại 5 tỉnh, thành với 18 ổ dịch. 
Các dịch bệnh thông thường 
khác trên gia súc, gia cầm như 
dịch tả heo cổ điển, tụ huyết 
trùng, phó thương hàn… nhờ 
được phát hiện và xử lý sớm 
nên không gây thành dịch lớn. 

Theo Cục Thú y, thời gian 
tới, nguy cơ phát sinh và lây 
lan trên diện rộng với các dịch 
bệnh nguy hiểm như dịch tả 
heo châu Phi, cúm gia cầm, lở 
mồm long móng, viêm da nổi 
cục… rất cao.

Một trong những nguyên 
nhân dẫn tới nguy cơ tái 
phát và lây lan diện rộng với 
nhiều dịch bệnh động vật 
nguy hiểm là do nhiều đàn gia 
súc, gia cầm chưa được tiêm 
đủ vắc xin, việc tiêm phòng  

vắc xin chưa triệt để, một số 
địa phương chưa thực hiện tốt 
việc tiêm phòng vắc xin cho vật 
nuôi. Cùng với đó tỷ lệ vi rút 
lưu hành còn khá cao tạo nguy 
cơ tái phát lớn và lây lan dịch. 

Để hạn chế đến mức thấp 
nhất nguy cơ phát sinh và lây 
lan dịch bệnh trên diện rộng, 
Cục Thú y đề nghị UBND các 
tỉnh, thành phố tập trung các 
nguồn lực để tổ chức triển 
khai quyết liệt, đồng bộ các 
giải pháp phòng, chống dịch 
bệnh. Trong đó, tập trung khẩn 
trương rà soát, tổ chức tiêm 
phòng, tiêm phòng bổ sung 
vắc xin phòng các bệnh, đặc 
biệt các dịch bệnh nguy hiểm 
như cúm gia cầm, dịch tả heo 
châu Phi, bệnh tai xanh trên 
heo; tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong 
công tác phòng, chống dịch 
bệnh động vật. Tập trung, 
đẩy mạnh xây dựng các chuỗi, 
vùng chăn nuôi an toàn dịch 
bệnh; thành lập các đoàn công 
tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc 
công tác phòng, chống dịch 
bệnh động vật...   

(Theo mard.gov.vn)

Nhiều dịch bệnh nguy hiểm có 
nguy cơ phát sinh lan rộng
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Bình Định

Không để xảy ra sách nhiễu 
sau khi bỏ sổ hộ khẩu

Người dân làm thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi 
thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình 
hình, kết quả triển khai thực hiện Luật 
Cư trú.

Tại thông báo trên, Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà kết luận, các bộ trưởng, 
thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, chủ 
tịch UBND các tỉnh, thành chịu trách 
nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng và 
nhân dân về việc tổ chức quy định bãi bỏ 
yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 
sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi 
thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 
dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo 
đúng quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các 
bộ, ngành, địa phương cần tăng cường 
thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết 
không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách 
nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người 
dân, DN.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành 
khẩn trương hoàn thành việc công bố, 
công khai các thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý có liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm 
trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 
nhận của địa phương nơi cư trú khi thực 
hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch 
vụ công, hoàn thành chậm nhất trước  
ngày 15.3.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương 
khẩn trương nâng cấp Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp 
tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ, xử 
lý thông tin, dữ liệu điện tử. Hoàn thành 
kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư để khai thác dữ liệu dân cư phục vụ 

giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp 
dịch vụ công.

Phó Thủ tướng lưu ý, hoàn thiện các 
dịch vụ công trực tuyến theo hướng cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục, mẫu đơn, tờ 
khai điện tử trên cơ sở khai thác, tái sử 
dụng thông tin dữ liệu dân cư từ Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành 
trong tháng 5.2023.

Bộ CA chủ trì, phối hợp với bộ, cơ 
quan liên quan hướng dẫn cụ thể về 
việc xử lý sai sót liên quan đến dữ liệu 
dân cư của người dân và việc khai thác 
dữ liệu từ tàng thư về cư trú mà chưa 
được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải 
quyết thủ tục hành chính (như: thủ tục 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã 
cấp cho hộ gia đình,…). Hoàn thành 
trong tháng 3.2023.

Phó Thủ tướng cũng giao Văn phòng 
Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 
chính, Bộ CA, Bộ TT&TT triển khai các 
giải pháp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, các 
chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc 
gia, hạn chế tối đa tình trạng có lúc còn 
thiếu ổn định, chưa thật sự thông suốt, 
ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, nhất 
là việc giải quyết thủ tục hành chính…

(Theo Vietnamnet)

Khánh Hòa: Dâng hương 
tưởng nhớ các anh hùng 
liệt sĩ Gạc Ma

Sáng 14.3, tròn 35 năm sự kiện Gạc 
Ma (14.3.1988 - 14.3.2023), tại Khu tưởng 
niệm các chiến sỹ Gạc Ma (xã Cam Hải 
Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 
Đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu 
và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã dâng 
hương tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải 
quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy 
sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma, bảo vệ vùng 
biển, quần đảo Trường Sa của Tổ quốc.

Cách đây 35 năm, vào ngày 14.3.1988, 
tại đảo Gạc Ma, những chiến sĩ Hải quân 
Việt Nam đã đứng thành vòng tròn bảo 
vệ lá cờ Tổ quốc cắm trên đảo đá, khẳng 
định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sự hy sinh anh dũng của các anh 
đã được khắc họa bằng cụm tượng đài 
“Những người nằm lại phía chân trời” ở 
Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Đây 
là minh chứng của chủ nghĩa anh hùng, tô 
thắm truyền thống hào hùng của dân tộc 
Việt Nam.                          (Theo Vietnam+)

Quang cảnh lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải 
quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để 
bảo vệ đảo Gạc Ma. 

Thi hành án dứt điểm các vụ việc phức tạp liên quan tới các ngân hàng
Ông Nguyễn Quang Thái - Tổng 

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự 
(THADS) đã ký ban hành Kế hoạch xử 
lý các vụ việc liên quan đến hoạt động 
tín dụng, ngân hàng năm 2023.

Thời gian qua, các vụ việc liên quan 
tới hoạt động tín dụng, ngân hàng luôn 
được người dân quan tâm. Đặc biệt là 
công tác THADS tại các tổ chức, đơn vị 
có nhiều vụ việc lớn, phức tạp.

Theo đó, Kế hoạch đề ra một số 
nhiệm vụ cơ bản. Trong đó, có nội 
dung chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan 
THADS địa phương đẩy nhanh tiến 
độ thi hành các bản án, quyết định có 
hiệu lực pháp luật về tín dụng, ngân 
hàng, bảo đảm chất lượng, đúng trình 
tự thủ tục 100% văn bản xin ý kiến 
hướng dẫn.

Xử lý kịp thời, hiệu quả đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị 
của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam và các tổ chức tín dụng.

Rà soát, tổng hợp, tham mưu theo 
dõi những vụ việc về tín dụng, ngân 
hàng có điều kiện thi hành từ 20 tỷ đồng 
trở lên và 3 năm chưa thi hành xong, 
chỉ đạo cơ quan THADS địa phương tổ 
chức thi hành dứt điểm. 

(Theo Lao Động)

34 nhà máy điện sạch “cầu cứu” Thủ tướng 
vì không bán được điện

36 nhà đầu tư điện sạch đã cùng ký 
văn bản kiến nghị Thủ tướng về những 
bất cập trong cơ chế giá phát điện với 
điện gió, điện mặt trời làm cho 34 nhà 
máy điện đã đầu tư xong nhưng không 
thể bán điện cho EVN.

Các nhà đầu tư cho biết trong 
những năm qua do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, có 84 dự án điện tái tạo với 
công suất khoảng 4.676,62 MW đã bị 
chậm tiến độ vận hành thương mại so 
với kế hoạch (các dự án chuyển tiếp).

Và trong số các dự án chuyển tiếp 
này, hiện nay có 34 dự án (bao gồm 
28 dự án điện gió và 6 dự án điện mặt 
trời), với tổng công suất phát điện 
2.090,97 MW, đã hoàn thành đầu tư 
xây dựng nhà máy, vượt qua giai đoạn 
thử nghiệm, đủ điều kiện phát điện lên 
lưới, nhưng các nhà đầu tư phải nằm 
chờ cơ chế giá phát điện - cơ sở để nhà 

đầu tư các nhà máy và Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) thỏa thuận giá 
mua bán điện.

Các nhà đầu tư dự án cho biết, tính 
đến thời điểm hiện tại, 6 nhà máy điện 
mặt trời đã nằm chờ cơ chế hơn 26 
tháng, và 28 nhà máy điện gió phải 
nằm chờ cơ chế khoảng 16 tháng.

Tổng vốn đầu tư 34 dự án điện gió, 
điện mặt trời đã hoàn thành nhưng 
không bán được điện lên hệ thống điện 
quốc gia theo tính toán của các nhà 
đầu tư lên tới khoảng 85.000 tỷ đồng, 
trong đó có 58.000 tỷ đồng là vốn vay 
ngân hàng. 

Vì vậy, các nhà đầu tư dự án cho 
biết đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ 
phương án tài chính dự án, nợ xấu DN 
gia tăng, ngân hàng khó thu hồi vốn.

Về lâu dài, nếu cơ chế giá bán điện 
gió, điện mặt trời không đạt hiệu quả 

sẽ dẫn đến việc dừng hoặc chậm đầu 
tư các dự án điện, dẫn tới không bảo 
đảm an ninh năng lượng, khó thực 
hiện được các cam kết về chuyển đổi 
năng lượng, giảm phát thải carbon 
và lộ trình cắt giảm khí thải của  
Chính phủ.

Để gỡ vướng cho 34 nhà máy điện 
gió, điện mặt trời đang “nằm treo” chờ 
cơ chế, cộng đồng các nhà đầu tư đã 
kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công 
Thương nghiên cứu và ban hành mức 
khung giá phát điện mới; kiến nghị 
Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành sớm 
hoàn thiện và ban hành cơ chế mua 
bán điện trực tiếp để chủ đầu tư các 
nhà máy điện tái tạo có thể bán điện 
trực tiếp cho các bên có nhu cầu sử 
dụng điện lớn đã sẵn sàng mua điện 
từ các nhà máy.                 

(Theo Tuổi Trẻ)

Từ ngày 15.3, thêm hơn 
100 CSGT hỗ trợ các 
trung tâm đăng kiểm

Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục 
trưởng Cục CSGT (Bộ CA) cho hay, từ 
ngày 15.3, đơn vị này sẽ tiếp tục tăng 
cường lực lượng hỗ trợ các trung tâm 
đăng kiểm tại hai thành phố lớn nhất 
cả nước.

Trong đợt đầu, 30 CSGT đã được tăng 
cường cho các cơ sở đăng kiểm tại Hà 
Nội; trong khi đó con số tương tự tại TP 
Hồ Chí Minh là 26 người.

Từ ngày 15.3, dự kiến sẽ có thêm 100 
cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được đưa về 
hỗ trợ công tác đăng kiểm tại hai thành 
phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 
Đa phần các cán bộ được tăng cường 
đều từng làm công tác đăng kiểm nên sẽ 
không có nhiều bỡ ngỡ.

Để giải quyết căn cơ việc thiếu hụt 
nhân sự, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang 
triển khai các kỳ thi sát hạch đăng kiểm 
viên để sớm có nhân lực nhận nhiệm vụ.  

(Theo Nhân Dân)

 Theo báo cáo Điểm lại của Ngân 
hàng Thế giới (WB) được công bố ngày 
13.3, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
được dự báo đạt 6,3% trong năm 2023. 
Đáng chú ý, WB cho rằng không giống 
nhiều quốc gia khác, Việt Nam còn dư địa 
để triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy 
tăng trưởng.
 Tiến độ hoàn thành cao tốc Vĩnh 

Hảo - Phan Thiết (Bình Thuận) vốn đầu 
tư hơn 11.000 tỷ đồng được Bộ GTVT gia 
hạn thêm 2 tháng, thay vì vào ngày 30.4.
 Toàn tỉnh Hải Dương không còn 

bất cứ quán karaoke nào đủ điều kiện 
hoạt động sau khi CA tổng kiểm tra,  
rà soát. (Theo VGP, VnE, Vietnamnet)

TIN VẮN



NGÀY VÀ ĐÊM 15.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Viện KSND tỉnh Bình Định tuyển dụng:
- 14 công chức (9 nam, 5 nữ): Nghiệp vụ kiểm sát. 
- 1 nam công chức: Nghiệp vụ kế toán. 
Hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển.
Địa điểm, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức 

cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Định, số 04 Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 13.4.2023. 

Thông tin chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; 
phiếu đăng ký dự tuyển; môn thi, hình thức, nội dung, thời gian, địa 
điểm thi, lệ phí thi tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử  
www.vksbinhdinh.gov.vn và được niêm yết công khai tại Trụ sở 
Viện KSND tỉnh Bình Định. 

Mọi vướng mắc đề nghị liên lạc qua số điện thoại 0256.3826232.
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Bình Định

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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 127,4 m2; Thửa đất số 29; Tờ 

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

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

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

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, 

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

trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 31.3.2023 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

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

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

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

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

  
 

LỜI CẢM TẠ
Chồng, Cha, Ông gia đình chúng tôi là ông PHAN HỮU BỔN, sinh 

năm 1935 Ất Hợi. Nguyên quán: Khu phố Dương Liễu Bắc, thị trấn Bình 
Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, vì tuổi già sức yếu, đã từ trần hồi  
13 giờ 40 phút ngày 9 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 18 tháng 2 năm 
Quý Mão), an táng vào 16 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 
19 tháng 2 năm Quý Mão), tại Nghĩa trang thị trấn Bình Dương, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Hưởng thọ 89 tuổi.

Tang lễ được cử hành tại tư gia số nhà 38 Nguyễn Phăng, thị trấn 
Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Gia đình chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh Bình Định; Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc 
tỉnh Bình Định; Quý cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành thuộc 
tỉnh Bình Định và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Lãnh 
đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh Bình Định. Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Huyện 
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Mỹ, các đơn vị, 
cơ quan, ban, ngành thuộc huyện Phù Mỹ và TP Quy Nhơn; Quý cơ 
quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Phù Mỹ và TP Quy Nhơn; Đảng ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn huyện 
Phù Mỹ và TP Quy Nhơn; Lãnh đạo Quý công ty, cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp trong và ngoài tỉnh; Hội Người cao tuổi thị trấn Bình Dương; 
Chi Hội Người cao tuổi Khu phố Dương Liễu Bắc; Cùng các tập thể, cá 
nhân là đồng nghiệp, các gia đình thông gia, sui gia, bà con thân thuộc, 
hàng xóm láng giềng, họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã 
gửi vòng hoa, đến phúng điếu, động viên thăm hỏi, chia buồn và tiễn 
đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi rất 
mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

  
 

Vợ ĐẶNG THỊ NGỌC 
Trưởng nam PHAN HỮU DUY 

cùng toàn thể các con, cháu đồng cảm tạ

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi nhiều mây, ngày nắng yếu, 
đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi nhiều mây, ngày nắng yếu, 

đêm có mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, 

có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động 
nhẹ. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.                 (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)



  
 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn; ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
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Bình Định

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 27.3.2023 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày 
làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, tài khoản tại các ngân hàng của Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
15 giờ 30 phút ngày 30.3.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

  
 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: 
* Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99018-TS; Công dụng: Khai thác thủy sản; 

Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Công ty TNHH Đại Nguyên Dương; Mẫu thiết 
kế: VM28-04; Cơ quan thiết kế: Công ty CPTK và DVKT tàu thủy Việt Hàn; 
Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 28,00; Ltk,m: 24,30; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,30; Btk,m: 7,00; 
- Chiều cao mạn D,m: 3,10; Chiều chìm d,m: 2,50; Mạn khô f,m: 0,60; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 264,50; Sức chở tối đa, tấn: 132,00;
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 11,0; 
- Máy chính: 

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

  1 MITSUBISHI (S6R-MPTK) 69064 811 Nhật Bản
MP DOOSAN 546847 282 Hàn Quốc

Cảng đăng ký: Tam Quan Bắc.
Cơ quan đăng kiểm: Chi cục thủy sản Bình Định.
* Trang thiết bị: 1 máy bơm nước 5 KW.
Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng cá Quy Nhơn; Địa chỉ: Khu vực 8, 

phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Giá khởi điểm của tài sản: 1.563.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 

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

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 27.3.2023 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày 
làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, tài khoản tại các ngân hàng của Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
16 giờ ngày 30.3.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

  
 

1. Quyền sử dụng đất ở: 77 lô đất ở tại Khu dân cư thuộc dự án đường kết nối 
giữa QL1 cũ và QL1 mới tại Km 1145+540 và 12 lô đất ở tại Khu dân cư khu phố 
2, phường Bồng Sơn; 40 lô đất ở tại Khu dân cư khu phố Tăng Long 1, phường 
Tam Quan Nam; 34 lô đất ở tại Khu dân cư khu phố Lại Khánh, phường Hoài Đức;  
23 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Tân Trung (điểm số 2), xã Hoài Châu; 15 lô đất 
ở tại các Khu dân cư xã Hoài Châu Bắc; 20 lô đất ở tại Khu dân cư khu phố Đệ  
Đức 1, phường Hoài Tân; 15 lô đất ở tại các Khu dân cư phường Hoài Thanh Tây; 
13 lô đất ở tại Khu dân cư khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc; 13 lô đất 
ở tại Khu dân cư khu phố Ca Công, phường Hoài Hương; 9 lô đất ở tại các Khu dân 
cư phường Hoài Thanh, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Mục đích sử dụng đất: Đất 
ở nông thôn và đất ở đô thị; Hình thức giao đất: Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất 
thông qua hình thức đấu giá; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.  

Diện tích: Từ 90 m2/lô đến 284 m2/lô. 
Giá khởi điểm: Từ 393.600.000 đồng/lô đến 3.612.000.000 đồng/lô. 
2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển 

quỹ đất TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: Số 06 đường 28/3, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián 

tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên, 

bán riêng từng lô đất.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 

đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đấu giá đang tọa lạc. 
5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham 

gia đấu giá, bước giá của từng lô đất; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng 
ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu 
giá, nộp phiếu trả giá, tổ chức cuộc đấu giá: Theo Thông báo đấu giá tài sản 
số 173/TBĐGTS-ĐD ngày 14.3.2023.  

6. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

7. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc 
đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà 

nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu 
cầu để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ của một 
lô đất đấu giá theo Quy chế, thông báo đấu giá tài sản. 
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Du lịch châu Á - Thái Bình Dương 
hồi phục mạnh mẽ trong năm nay

Thái Lan tổ chức sự kiện Ngày của voi ở Pattaya ngày 13.3.                    Ảnh: REUTERS

Du lịch tại khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương được dự đoán sẽ hồi phục 50% 
trong năm nay, tuy nhiên để trở về như 
trước đại dịch sẽ phải mất thêm vài năm 
nữa do các vấn đề như lạm phát.

Ngày 13.3, Hãng tin Bloomberg dẫn 
nhận định của Tổ chức Oxford Economics 
cho biết các du khách tại khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương đang du lịch trở lại 
trong năm 2023.

Điều này cho thấy tín hiệu lạc 
quan đang tăng cao khi các trang như 
Booking.com có một khởi đầu mạnh mẽ 
cho năm 2023, trong đó tháng 1.2023 có 
lượng đặt chỗ du lịch mạnh mẽ nhất kể 
từ giữa năm ngoái.

Theo dữ liệu khảo sát của Booking.com, 
có đến 64% ý kiến cho biết họ dự định du 
lịch dài trong năm nay thay vì đi vài 
chuyến ngắn. Những ý kiến khác muốn 
du lịch để đoàn tụ gia đình, trải nghiệm 
văn hóa, ngôn ngữ, thư giãn...

Oxford Economics dự đoán lượng 
khách du lịch trên toàn khu vực trong 
năm nay sẽ đạt khoảng một nửa so với 
mức năm 2019. Tuy nhiên phải đến năm 
2025 hoặc 2026 du lịch mới có thể phục 
hồi hoàn toàn như trước đại dịch.

“Trên toàn cầu, chúng ta đang ghi 
nhận sự phục hồi rất đáng kể sau đại dịch 

Covid-19 nhưng ở châu Á - Thái Bình 
Dương vẫn tụt ở phía sau”, ông James 
Lambert, Giám đốc tư vấn kinh tế của 
Oxford Economics Asia, nhận định.

Theo ông Lambert, lạm phát toàn cầu 
đang khiến mọi người dè sẻn trong chi tiêu. 
Ngoài ra, các nền kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương cũng phụ thuộc rất lớn vào khách 
du lịch Trung Quốc vốn vẫn chưa hồi phục.

Trong khi đó, các vấn đề về phía cung 
cấp dịch vụ như số chuyến bay thấp, 
nhân lực khách sạn và sân bay giảm cũng 
phần nào tác động đến ngành du lịch 
trong năm 2023…            (Theo TTO)

Các ngân hàng Mỹ 
đang đứng trước 
nguy cơ lỗ 620 tỷ USD

Theo kênh CNN ngày 13.3, Ngân 
hàng Thung lũng Silicon (SVB) sụp 
đổ một phần do giá trị trái phiếu mà 
ngân hàng này mua được trong thời 
kỳ bùng nổ đã giảm, thời kỳ mà ngân 
hàng này có rất nhiều tiền gửi của 
khách hàng và cần một nơi nào đó 
để giữ tiền.

Nhưng SVB không phải là tổ chức 
ngân hàng duy nhất gặp vấn đề đó. 
Theo Công ty Bảo hiểm tiền gửi liên 
bang (FDIC), các ngân hàng Mỹ đang 
chịu khoản lỗ 620 tỷ USD trên giấy tờ 
(tài sản đã giảm giá nhưng chưa bán) 
tính tới cuối năm 2022.

Khi lãi suất gần bằng 0, các ngân 
hàng Mỹ đã gom rất nhiều trái phiếu 
và trái phiếu kho bạc. Giờ đây, khi 
Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi 
suất để chống lạm phát, những trái 
phiếu đó đã giảm giá trị.

Khi lãi suất tăng, trái phiếu mới 
phát hành bắt đầu mang lại lãi suất 
cao hơn cho các nhà đầu tư, điều này 
làm cho trái phiếu cũ có lãi suất thấp 
trở nên kém hấp dẫn và kém giá trị 
hơn. Kết quả là hầu hết các ngân hàng 
đều có một số khoản lỗ trên sổ sách.

(Theo TTXVN)

Chi nhánh SVB tại Santa Clara, bang California 
(Mỹ) ngày 13.3.2023.                        Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung, Trung Quốc phản ứng

Lễ khai mạc cuộc tập trận quân sự lớn nhất giữa 
Mỹ và Philippines tại tỉnh Nueva Ecija. Nguồn: AFP

Mỹ và Philippines hôm 13.3 bắt 
đầu cuộc tập trận quân sự nhằm nâng 
cao năng lực của Philippines.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi 
Philippines cho phép Mỹ tiếp cận 
thêm các căn cứ quân sự trên lãnh thổ 
nước này, một dấu hiệu nồng ấm hơn 
giữa liên minh hai nước sau một thời 
gian dài lạnh nhạt.

Hơn 3 .000 binh l ính Mỹ và 
Philippines tham gia cuộc tập trận kéo 

dài 3 tuần có tên gọi là Salaknin, bao 
gồm nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật. 

Một ngày trước cuộc tập trận, 
Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila 
lên tiếng chỉ trích thỏa thuận quân 
sự mở rộng giữa Mỹ và Philippines, 
gọi đó là “một phần trong nỗ lực của 
Mỹ nhằm bao vây và kiềm chế Trung 
Quốc thông qua liên minh quân sự với 
Philippines”. 

(Theo VOV.VN)

Trung Quốc cấp lại visa du lịch cho khách quốc tế

Du khách tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, trong dịp 
trước tết Nguyên đán, tháng 1.2023. Ảnh: REUTERS

Từ ngày 15.3, Chính phủ Trung Quốc 
bắt đầu cấp lại hầu hết mọi loại thị thực, 
trong đó có visa du lịch, cho khách quốc tế.

Động thái này được đưa ra sau khi 
Chính phủ tuyên bố đất nước đã vượt 
qua đợt bùng phát dịch bệnh gần nhất 
vào tháng 2, dự kiến giúp Trung Quốc 
vực dậy nền kinh tế đã chịu tổn thất sau 
3 năm dịch bệnh.

Theo xác nhận từ Bộ Ngoại giao, 
chính sách miễn thị thực tại các khu 
vực gồm đảo Hải Nam hay với các tàu 

du lịch đi qua cảng Thượng Hải cũng 
được khôi phục như trước dịch. Những 
du khách có thị thực được cấp trước 
ngày 28.3.2020 và còn hiệu lực, cũng có 
thể được nhập cảnh.

Ngày 11.3, Bộ Văn hóa và Du lịch 
Trung Quốc cũng công bố thêm 40 quốc 
gia, trong đó có Việt Nam vào danh sách 
cho phép công dân được ghé thăm qua 
các chuyến du lịch theo nhóm, nâng 
tổng số quốc gia lên 60.

(Theo VnExpress.net)

Một công ty tại Anh bị tin tặc đánh cắp gần 200 triệu USD
Ngày 13.3, tin tặc đã đánh cắp gần 

200 triệu USD của Euler - một công ty 
tại Anh chuyên cho vay các dự án tiền 
kỹ thuật số.

Trong một thông điệp đăng trên 
Twitter gửi tới Euler, công ty bảo mật 
mạng PeckShield đã chỉ ra chi tiết các 
giao dịch của Euler cho thấy khoản thất 
thoát lên tới 197 triệu USD.

Theo PeckShield, đây là vụ đánh cắp 

lớn nhất trong nhiều tháng qua và tin 
tặc dường như đã khai thác một lỗ hổng 
trong hệ thống của Euler để thực hiện 
các giao dịch trên.

Trong khi đó, theo chuyên gia về tiền 
điện tử Molly White - người thường 
xuyên theo dõi các vụ tin tặc và lừa đảo 
trên không gian mạng cho rằng, đây là 
vụ đánh cắp nghiêm trọng nhất kể từ 
đầu năm đến nay.        (Theo Vietnam+)Ảnh minh họa. Nguồn: Hacker News

 Bộ Quốc phòng Australia ngày 
14.3 thông báo binh sĩ nước này đã 
bắt đầu tham gia các chương trình 
huấn luyện vận hành tàu ngầm hạt 
nhân của Anh và Mỹ.
 Ngày 14.3, Hàn Quốc bày tỏ 

phản đối việc Triều Tiên thực hiện 
hàng loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo, 
gọi đây là hành động có thể làm tổn 
hại tới hòa bình và ổn định ở Bán đảo 
Triều Tiên.
 Theo phái bộ ngoại giao Nga tại 

Geneva (Thụy Sĩ), ngày 13.3, LHQ và 
Nga đã nhất trí gia hạn thỏa thuận xuất 
khẩu ngũ cốc Sáng kiến Ngũ cốc Biển 
Đen trong thời gian 60 ngày.
 Ngày 13.3, Bộ Giáo dục Haiti 

đã lên án các vụ tấn công cùng ngày 
nhằm vào hai trường trung học ở thủ 
đô Port-au-Prince của nước này.
 Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng 

đã xảy ra tối 13.3 tại Kunipara, một 
trong những khu ổ chuột lớn nhất ở 
thủ đô Dhaka của Bangladesh, thiêu rụi 
ít nhất 100 nhà tạm.
 Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng 

và 9 người khác bị thương khi một xe tải 
lao vào người đi bộ tại thị trấn Amqui, 
phía Bắc TP Quebec của Canada lúc rạng 
sáng 14.3 (giờ Việt Nam).

(Theo TTXVN)

TIN VẮN


