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Bình Định

TIN VẮN

l Tối 15.3, tại trụ sở thôn Đức 
Phổ 1, UBND xã Cát Minh (huyện 
Phù Cát) tổ chức kiểm điểm trước 
dân 1 chủ phương tiện tàu cá vi 
phạm vùng biển nước ngoài năm 
2022, bị bắt giữ, xử lý và vừa trở 
về địa phương. Trước đó, tối 10.3, 
UBND xã Cát Minh cũng đã tổ chức 
kiểm điểm 1 chủ tàu cá ở thôn Đức 
Phổ 2 vi phạm vùng biển nước 
ngoài bị bắt giữ. Từ đầu năm đến 
nay, xã Cát Minh đã kiểm điểm 
trước dân 4 chủ tàu và thuyền 
trưởng vi phạm. TRƯỜNG GIANG

l Chiều 15.3, tại Trường Tiểu 
học số 1 Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ), 
Đoàn Thanh niên và Hội LHTN xã 
Mỹ Thọ phối hợp với Ban giám 
hiệu nhà trường tổ chức tuyên 
truyền phòng, chống rác thải nhựa 
với chủ đề “Chung tay bảo vệ môi 
trường - Nói không với rác thải 
nhựa” cho 430 học sinh. Kết thúc 
chương trình, Ban tổ chức thu về 
100 kg chai nhựa các loại để bán 
gây quỹ giúp đỡ các trường hợp 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

                                              VĂN TỐ

(BĐ) - Ngày 14.3, Tỉnh ủy có 
thông báo kết luận của Thường 
trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Thường trực Tỉnh 
ủy thống nhất phân công đồng 
chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy 
viên, Phó Trưởng ban Thường 
trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
điều hành hoạt động của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 
14.3.2023 cho đến khi có Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trước đó, theo Quyết định 
số 795-QĐNS/TW ngày 7.3.2023 
của Ban Bí thư, đồng chí Huỳnh 
Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy thôi tham gia Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy và thôi giữ chức Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, 
chỉ định tham gia Đảng đoàn 
Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 
2018 - 2023.            MAI LÂM

Đồng chí Hồ Xuân Ánh điều hành 
hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

(BĐ) - Ngày 16.3, Hải đoàn 
21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 
biển 2) phối hợp với Ban Dân 
vận Tỉnh ủy tổ chức tuyên 
truyền biển, đảo tại xã Hoài Hải  
(TX Hoài Nhơn).

Tại chương trình, báo cáo 
viên của Hải đoàn 21 tuyên 
truyền cho ngư dân địa phương 
về Luật biển Việt Nam; Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam 2018; 
Luật Thủy sản; Nghị định 
42/2019/NĐ-CP quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực thủy sản; phòng, chống 
tàu cá Việt Nam khai thác hải sản 
bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU)... 

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng 
1.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất 

quà (1 triệu đồng/suất) cho các 
ngư dân trên địa bàn. Thông qua 
chương trình, góp phần nâng 
cao nhận thức của ngư dân về 
tầm quan trọng của biển, đảo và 
trách nhiệm bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo 
phát triển kinh tế biển bền vững. 

HỒNG PHÚC

HẢI ĐOÀN 21 - BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY:

Tổ chức tuyên truyền biển, đảo 
tại xã Hoài Hải

(BĐ) - Chiều 16.3, BHXH 
tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức lễ ký 
kết quy chế phối hợp giai đoạn 
2023 - 2027. 

Theo đó, hai đơn vị sẽ tăng 
cường phối hợp trong công tác 
tổ chức thông tin, tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
ĐVTN về chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về BHXH, 
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN); phối hợp vận động các 
tổ chức, cá nhân thực hiện chế 
độ, chính sách BHXH, BHYT, 
BHTN; bồi dưỡng nghiệp vụ 
và hoàn thiện chính sách về 
BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp 
xây dựng và nhân rộng các mô 
hình tuyên truyền, mở rộng 
người tham gia BHXH, BHYT, 
BHTN…

Quy chế phối hợp công tác 
giữa hai đơn vị nhằm tăng 

cường trách nhiệm và phối 
hợp trong chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện các chính sách, pháp 
luật về BHXH, BHYT, BHTN 
hướng tới mục tiêu chung là 
thực hiện có hiệu quả chính 
sách về các loại hình bảo hiểm; 
đảm bảo quyền lợi chính 
đáng, hợp pháp của người 
tham gia bảo hiểm, nhất là lực 
lượng ĐVTN.         

CHƯƠNG HIẾU

Ký kết quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh 
và Tỉnh đoàn giai đoạn 2023 - 2027

 (BĐ) - Chiều 16.3, Đoàn công 
tác của Bộ KH&CN do đồng chí 
Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN làm Trưởng 
đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh 
về công tác định hướng, chỉ đạo 
phát triển KH&CN, đổi mới sáng 
tạo, phục vụ thiết thực, hiệu quả 
các mục tiêu phát triển KT-XH 
của tỉnh thời gian tới. Cùng tham 
dự có các Thứ trưởng Lê Xuân 
Định và Nguyễn Hoàng Giang.

Tiếp và làm việc với đoàn có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; Lâm Hải Giang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh 
đạo các sở, ngành và DN.

Tại buổi làm việc, tỉnh kiến 
nghị một số nội dung, như: Đề 
nghị Bộ KH&CN quan tâm, giới 
thiệu các DN công nghệ cao về 
đầu tư tại tỉnh. Hỗ trợ xây dựng 
chỉ dẫn địa lý cho Bình Định 
đối với 3 sản phẩm, gồm: Yến 
sào Bình Định, Ớt Bình Định và 
Bưởi Bình Định có tiềm năng 
xuất khẩu lớn. Hỗ trợ hình 
thành Trung tâm Khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia vùng 
Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; 
hỗ trợ hình thành không gian 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số, là nơi giao dịch kết nối giữa 
cung - cầu công nghệ cho tỉnh, 
khu vực Nam Trung Bộ - Tây 
Nguyên. Hỗ trợ đầu tư tiềm lực 
KH&CN cho Trung tâm Phân 
tích và Đo lường chất lượng 
(thuộc Sở KH&CN) để phục vụ 
kiểm định, hiệu chuẩn và kiểm 
tra đo lường các thiết bị y tế, vệ 
sinh an toàn lao động, phân tích, 
thử nghiệm các sản phẩm xăng, 
dầu nhằm phục vụ yêu cầu xuất 

 Hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo của Bình Định  
sẽ không ngừng phát triển

Bộ trưởng 
Bộ KH&CN 
Huỳnh Thành 
Đạt phát biểu 
kết luận tại 
buổi làm việc.                                                                                                      
Ảnh: TRỌNG LỢI

nhập khẩu hàng hóa qua cảng 
Quy Nhơn. Ưu tiên xác định, phê 
duyệt, phân bổ nguồn kinh phí 
Trung ương để tổ chức triển khai 
tại tỉnh các nhiệm vụ KH&CN 
cấp quốc gia, như: Nghiên cứu 
cơ bản trong lĩnh vực vật lý thiên 
văn; ứng dụng chuyển đổi số xây 
dựng cơ sở dữ liệu khoa học 
công nghệ tỉnh; nghiên cứu xây 
dựng hệ thống quản lý giám sát 
tàu cá và sản lượng khai thác hải 
sản của tỉnh phù hợp quy định 
về chống đánh bắt hải sản IUU 
của Ủy ban Châu Âu (EC)...

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
cho biết hoạt động phát triển 
KH&CN trên địa bàn tỉnh đã 
đổi mới tích cực gắn với nhu cầu 
thực tiễn, đáp ứng được các vấn 
đề cấp bách của tỉnh, góp phần 
thúc đẩy phát triển KT-XH. Tuy 
nhiên, hoạt động KH&CN trên 
địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, 
trong đó một số đề tài sau khi 
được nghiệm thu, khâu nhân 

rộng, ứng dụng trong sản xuất, 
đời sống còn khiêm tốn. Hầu hết 
các DN trong tỉnh quy mô vừa và 
nhỏ, thiết bị công nghệ còn lạc 
hậu, những cơ sở công nghiệp 
và dịch vụ lớn tạo đòn bẩy để 
chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh 
tế còn ít. 

Để hỗ trợ tỉnh tháo gỡ các vấn 
đề lớn đang đặt ra, đồng thời cụ 
thể hóa chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XX 
Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 
về phát triển KH&CN tỉnh giai 
đoạn 2020 - 2025, đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy đề nghị Bộ KH&CN ưu 
tiên xác định, phê duyệt, phân bổ 
nguồn kinh phí trung ương để tổ 
chức triển khai tại tỉnh các nhiệm 
vụ KH&CN cấp quốc gia; quan 
tâm hỗ trợ hình thành, phát triển 
Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa 
và Trung tâm Trí tuệ nhân tạo - 
Đô thị phụ trợ tại Quy Nhơn...

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt 

nhấn mạnh tiềm lực KH&CN 
và đổi mới sáng tạo của tỉnh có 
bước phát triển mạnh mẽ, đáng 
ghi nhận. Bình Định có ICISE, 
đây là nơi giao lưu, trao đổi học 
thuật chuyên sâu giữa các nhà 
khoa học Việt Nam và thế giới; 
là nơi cung cấp dịch vụ KH&CN, 
điểm đến quen thuộc của nhiều 
nhà khoa học uy tín và cả Trung 
tâm Khám phá Khoa học và Đổi 
mới sáng tạo. Ở đây có Trường 
ĐH Quy Nhơn, Viện KHKT 
Nông nghiệp Duyên hải Nam 
Trung Bộ và Khu Công viên phần 
mềm Quang Trung - Bình Định 
là các đơn vị đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
chuyên sâu cho nhiều lĩnh vực... 
Đây là những hạ tầng kỹ thuật, 
tiềm lực KH&CN quan trọng 
đóng góp cho sự phát triển bền 
vững của Bình Định thời gian 
vừa qua và trong tương lai. 

Với tiềm lực được xây dựng 
và không ngừng củng cố, Bộ 
KH&CN tin tưởng hoạt động 

KH&CN và đổi mới sáng tạo 
của Bình Định sẽ không ngừng 
phát triển, đóng góp tích cực hơn 
cho sự phát triển KT-XH của địa 
phương. Bộ KH&CN sẵn lòng 
phối hợp với tỉnh để triển khai 
các nhiệm vụ KH&CN và đổi 
mới sáng tạo, không chỉ ở cấp 
tỉnh, mà ở cả cấp quốc gia để 
phục vụ các mục tiêu phát triển 
KT-XH của tỉnh và đất nước.

Bộ trưởng Bộ KH&CN đề 
nghị tỉnh tiếp tục quan tâm 
và phối hợp chặt chẽ với Bộ 
KH&CN trong việc lãnh đạo, chỉ 
đạo hoạt động KH&CN và đổi 
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 
Tổng kết đánh giá những kinh 
nghiệm, cách làm hay để triển 
khai với các địa phương khác. Đề 
xuất và triển khai những nhiệm 
vụ KH&CN nhằm khai thác tiềm 
năng, thế mạnh phục vụ trực 
tiếp cho các mục tiêu phát triển  
KT-XH của tỉnh, như: Kinh tế 
biển, văn hóa du lịch, giáo dục 
và đào tạo… Bộ KH&CN giao 
Cục Sở hữu trí tuệ là đầu mối 
hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Bình 
Định triển khai các nhiệm vụ, 
giải pháp phát triển tài sản trí 
tuệ, trong đó có hỗ trợ xây dựng 
chỉ dẫn địa lý cho Bình Định đối 
với 3 sản phẩm: Yến sào Bình 
Định, Ớt Bình Định và Bưởi Bình 
Định. Giao Vụ Địa phương chủ 
trì, phối hợp với Vụ và các đơn 
vị liên quan nghiên cứu, quan 
tâm hỗ trợ Trung tâm Khám phá 
Khoa học và Đổi mới sáng tạo 
phát triển thành cơ sở nghiên 
cứu và ứng dụng công nghệ vũ 
trụ nhằm thực hiện chiến lược 
phát triển và ứng dụng KH&CN 
vũ trụ đến năm 2030. Hỗ trợ 
hình thành, phát triển Khu Đô 
thị Khoa học Quy Hòa và Trung 
tâm Trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ 
trợ tại Quy Nhơn...   TRỌNG LỢI
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Phải có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ 
giải ngân theo từng tháng, từng quý

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên 
họp lần thứ 6 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII để nghe báo cáo giải trình của các sở, ban, ngành về kết quả giải 
ngân vốn đầu tư công năm 2022 và kế hoạch năm 2023, diễn ra ngày 16.3. 

Phiên họp có sự tham gia 
của đồng chí Phạm Anh Tuấn - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; Đoàn Văn Phi - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh; lãnh đạo UBND 
tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, 
ngành của tỉnh và lãnh đạo một 
số huyện, thị xã, thành phố.

Nhiều khó khăn,  
vướng mắc 

Báo cáo kết quả giải ngân 
vốn đầu tư công năm 2022, 
Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn 
Thành Hải cho biết: Tính đến 
hết niên độ giải ngân vốn đầu 
tư công năm 2022, giá trị giải 
ngân kế hoạch vốn do tỉnh quản 
lý được Thủ tướng Chính phủ 
giao đạt hơn 10.648 tỷ đồng, 
đạt tỷ lệ 114,5%. Tuy nhiên, 
nếu tính theo chỉ tiêu nguồn 
vốn được HĐND tỉnh giao thì 
tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 
chỉ đạt 92,6% (kế hoạch HĐND 
tỉnh giao là gần 11.500 tỷ đồng).

Về kết quả giải ngân của 
các chủ đầu tư, theo lãnh đạo 
Sở KH&ĐT, tổng kế hoạch vốn 
năm 2022 do HĐND tỉnh thông 
qua, sau khi được UBND tỉnh 
bố trí thực hiện các nhiệm vụ, 
chương trình theo quy định, 
phần vốn còn lại giao cho 49 
đơn vị thực hiện. Trong đó, cấp 
tỉnh là 34 đơn vị, với tổng vốn 
giao hơn 7.607 tỷ đồng; 11 đơn 
vị cấp huyện, với tổng vốn giao 
hơn 3.888 tỷ đồng. 

Đến hết năm 2022, đối với 
các dự án cấp tỉnh, có 18 đơn 
vị có giá trị giải ngân trên 90% 
kế hoạch giao; 9 đơn vị có giá 
trị giải ngân 70 - 90%; 7 đơn vị 
dưới 50%. Đối với các đơn vị 
cấp huyện, có 8 đơn vị có giá 
trị giải ngân đạt trên 90%; 2 đơn 
vị có giá trị giải ngân 70 - 80%;  
1 đơn vị dưới 50%.

Với 3 Chương trình mục 
tiêu Quốc gia năm 2022, tính 

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng (đứng) phát biểu kết luận phiên họp thứ 6 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII.  Ảnh: N.H

đến ngày 9.3.2023, kết quả 
giải ngân các nguồn vốn đạt 
241,631/442,757 tỷ đồng, chiếm 
tỷ lệ 54,5%. Trong đó, giải ngân 
vốn đầu tư của Chương trình 
phát triển KT-XH vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền 
núi chỉ đạt 40,09% kế hoạch 
giao; giải ngân vốn giảm 
nghèo bền vững đạt tỷ lệ 
27,5%; giải ngân vốn Chương 
trình xây dựng nông thôn mới 
đạt 82,2%.

Giải trình tại phiên họp, 
ông Đinh Văn Lung, Trưởng 
Ban Dân tộc tỉnh, cho biết: 
Nguyên nhân dẫn đến vốn đầu 
tư giải ngân thực hiện Chương 
trình mục tiêu Quốc gia phát 
triển KT-XH vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi 
năm 2022 đạt thấp là do Trung 
ương phân bổ nguồn vốn về 
muộn (tháng 6.2022 mới phân 
bổ). Bên cạnh đó, do là năm đầu 
tiên thực hiện Chương trình với 
nhiều dự án, tiểu dự án thành 
phần, liên quan đến nhiều cấp, 

nhiều ngành tham gia nên việc 
triển khai không đảm bảo kế 
hoạch, tiến độ theo yêu cầu. 

Trong khi đó, theo Giám 
đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Mỹ 
Quang, những khó khăn, bất cập 
trong triển khai thực hiện giải 
ngân vốn đầu tư Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững của năm 2022 là do các 
quy định của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ còn phải chờ 
các văn bản hướng dẫn cụ thể 
của các bộ, ngành Trung ương. 

Bên cạnh đó, hiện Trung 
ương chưa có quy định mức hỗ 
trợ cho từng hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo và 
người khuyết tật không có sinh 
kế ổn định khi tham gia các dự 
án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 
dạng hóa sinh kế và phát triển 
mô hình giảm nghèo. Việc tham 
mưu, đề xuất của các sở, ban, 
ngành cho UBND tỉnh ban hành 
quy định cụ thể thực hiện từng 
dự án, tiểu dự án của Chương 
trình còn chậm, dẫn đến tiến độ 

giải ngân đạt khá thấp.
Giải trình tại phiên họp về 

tình hình giải ngân vốn đầu tư 
công năm 2022 các công trình, 
dự án trên địa bàn, ông Nguyễn 
Thành Hải cho hay, toàn tỉnh có 
47 công trình, dự án chưa đạt kế 
hoạch, có tỷ lệ giải ngân dưới 
70%. Nguyên nhân chính là 
vướng bồi thường, giải phóng 
mặt bằng; vướng trong công tác 
đấu thầu; các dự án phải lấy ý 
kiến của các bộ, ngành Trung 
ương; chủ đầu tư điều chỉnh dự 
án; công tác thẩm định PCCC 
kéo dài; một số đơn vị tư vấn 
thiết kế có năng lực hạn chế.

Tập trung tháo gỡ  
các điểm nghẽn

Phát biểu kết luận phiên họp, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc 
Dũng yêu cầu lãnh đạo UBND 
tỉnh và các sở, ban, ngành chức 
năng tập trung tháo gỡ các điểm 
nghẽn, khắc phục sớm những 
nguyên nhân tồn tại dẫn đến 
chậm tiến độ giải ngân vốn đầu 

tư công, nhất là các Chương 
trình mục tiêu Quốc gia. 

Đồng chí Hồ Quốc Dũng 
nhấn mạnh: Làm tốt công tác 
đầu tư công có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong thúc đẩy đầu 
tư toàn xã hội và tăng trưởng 
kinh tế, tạo việc làm, tăng 
cường an sinh xã hội, tăng năng 
lực sản xuất của nền kinh tế, 
thúc đẩy phục hồi nhanh và 
phát triển bền vững. Do vậy, đề 
nghị người đứng đầu các cấp, 
các ngành phải có kế hoạch, 
giải pháp đẩy nhanh tiến độ 
giải ngân các chương trình, dự 
án thật cụ thể, theo từng tháng, 
từng quý; rà soát, bổ sung các 
quy trình, quy định để triển 
khai thực hiện các dự án phải 
thật sự chặt chẽ, đảm bảo đúng 
các quy định của pháp luật. 

Cùng với đó, Chủ tịch 
HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo 
UBND tỉnh tăng cường xử lý 
trách nhiệm đối với các chủ đầu 
tư, các đơn vị tư vấn, thiết kế 
chậm trễ trong triển khai các 
dự án đầu tư. Đồng thời phải 
tổ chức triển khai thực hiện 
các chương trình, dự án bằng 
các giải pháp rất cụ thể, nhất là 
khẩn trương thi công các công 
trình, dự án trong mùa nắng, 
đảm bảo chất lượng và tiến độ, 
đảm bảo có khối lượng làm cơ 
sở giải ngân đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn cho hay: Thời gian 
đến, UBND tỉnh sẽ có các giải 
pháp căn cơ nhằm thúc đẩy 
nhanh giải ngân vốn đầu tư 
công. Trong đó, tập trung yêu 
cầu chủ đầu tư các dự án phải 
có quy trình kiểm soát tiến độ 
giải ngân và thi công theo từng 
tháng, từng quý. Nếu các chủ 
đầu tư dự án để chậm giải ngân 
vốn đầu tư công, UBND tỉnh sẽ 
có biện pháp xử lý trách nhiệm 
cụ thể và điều chuyển nguồn 
vốn đầu tư sang các dự án khác. 
Trong tháng 3 và tháng 4 này, 
UBND tỉnh sẽ tiến hành rà soát 
lại năng lực chuyên môn của 
cán bộ tại các ban quản lý dự 
án để có kế hoạch đào tạo, nâng 
cao năng lực chuyên môn, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ.

NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Chiều 16.3, tại BVĐK 
tỉnh diễn ra Lễ ký kết hợp 
tác biên bản ghi nhớ hỗ trợ 
khám, chữa bệnh từ xa, đào 
tạo, chuyển giao kỹ thuật giữa 
Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ 
Chí Minh) và BVĐK tỉnh.

TS.BS Nguyễn Hoành 
Cường, Giám đốc BVĐK tỉnh, 
hy vọng thời gian đến, với 
sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi  
Đồng 2, Bệnh viện sẽ khởi 
sắc hơn và được tiếp cận với 
những mô hình quản lý mới, 
những loại hình chăm sóc sức 
khỏe mới phù hợp với nhu cầu 

khám chữa bệnh của nhân dân 
trong tỉnh và những tỉnh lân 
cận. Người bệnh sẽ có điều 
kiện, cơ hội thụ hưởng những 
kỹ thuật mới từ Bệnh viện Nhi 
Đồng 2, tiếp cận với những 
loại hình dịch vụ khám, chữa 
bệnh tại chỗ, tiện lợi, an toàn 
và hiệu quả hơn, giảm chuyển 
bệnh nhân lên tuyến trên.

Được biết, hiện tại, BVĐK 
tỉnh cũng đã triển khai thực 
hiện các chương trình, đề án 
Bệnh viện vệ tinh của Bộ Y 
tế. BVĐK tỉnh là bệnh viện vệ 
tinh của Bệnh viện Thống Nhất, 

Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí 
Minh, Bệnh viện Từ Dũ; đồng 
thời đang tiếp nhận đào tạo, hỗ 
trợ, nâng cao năng lực chuyên 
môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy, 
Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Bệnh 
viện Thống Nhất.

Hiện tại, BVĐK tỉnh đã thực 
hiện trên 95% các kỹ thuật theo 
phân tuyến; đồng thời đã thực 
hiện được một số kỹ thuật 
cao thuộc tuyến Trung ương. 
BVĐK tỉnh cũng đã thực hiện 
được nhiều dịch vụ kỹ thuật 
cao, chuyên sâu vượt tuyến.

THẢO KHUY

Hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa

(BĐ) - Sáng 16.3, cơ thủ Lê 
Đình Sỹ (đội tuyển billiards 
Bình Định) đã để thua trước 
Nguyễn Văn Tài (Đà Nẵng) 
trong trận bán kết nội dung 
carom 1 băng Giải Billiards 
& Snooker vô địch quốc gia  
(vòng 1) năm 2023, nhận đồng 
giải ba với Trịnh Văn Hiển 
(Khánh Hòa). 

Ở trận chung kết, Nguyễn 
Văn Tài đã vượt qua Nguyễn 
Văn Phúc (cũng thuộc đơn vị 

Đà Nẵng) để giành chức vô địch.
Giải Billiards & Snooker 

vô địch quốc gia (vòng 1) năm 
2023 đang diễn ra tại Trung tâm 
Đào tạo, huấn luyện và thi đấu 
TDTT tỉnh Bình Thuận. Giải 
thu hút sự tham gia của 1.577 
cơ thủ đến từ 27 tỉnh, thành 
phố trong cả nước. Các cơ thủ 
tranh tài các nội dung: Carom 
3 băng, Carom 1 băng, English 
Billiards, Pool 9 ball, Pool  
10 ball.                     HOÀNG QUÂN

GIẢI BILLIARDS & SNOOKER VÔ ĐỊCH QUỐC GIA (VÒNG 1) NĂM 2023:

Cơ thủ Lê Đình Sỹ dừng bước ở 
bán kết nội dung carom 1 băng



Trụ viễn thông nằm 
giữa ngã 3 gây mất 
an toàn giao thông

Tại ngã 3 
giao nhau giữa 
tỉnh lộ 631 với 
đường giao 
thông vào thôn 
Kim Tài (xã 
Nhơn Phong, 
TX An Nhơn; 
ngay trước trụ 
sở UBND xã 
Nhơn Phong) 
có 1 trụ viễn 
thông gây 
nguy hiểm cho 
các phương tiện tham gia giao thông, nhất 
là vào ban đêm (ảnh chụp ngày 14.3). 

Đề nghị chính quyền địa phương và đơn 
vị quản lý trụ viễn thông nhanh chóng di dời 
để bảo đảm an toàn cho người và phương 
tiện tham gia giao thông qua lại ngã 3 này.

XUÂN THỨC

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

4 THỨ SÁU, 17.3.2023
bandocbaobd@gmail.com

Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

TAI NGHE, MẮT THẤY

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC

Gửi đơn tới Báo Bình Định, một số 
giáo viên (GV) tại Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 
(GDNN - GDTX) huyện Tuy Phước, 
trình bày: Từ tháng 8.2019 đến nay, 
ông Diệp Thế Lực với vai trò Phó Giám 
đốc phụ trách, rồi Giám đốc Trung tâm 
GDNN - GDTX huyện Tuy Phước, đã 
có những việc làm không đúng. Điển 
hình, ông phân công GV làm thủ quỹ, 
kế toán của Trung tâm khi những 
người này không có chuyên môn là sai 
quy định.

Ngoài ra, ông Lực đôn đốc GV thu 
và nộp tiền học phí cho thủ quỹ, sau đó 
ông giữ khoản tiền này. Ông không chi 
tiền công tác phí cho GV chở phôi liệu 
đi thực hành tại các trường THPT trên 
địa bàn huyện Tuy Phước.

Bên cạnh đó, ông Lực cho ông P. 
(ở xã Phước Lộc) thuê mặt bằng bên 
trong Trung tâm GDNN - GDTX huyện 
Tuy Phước làm nơi trồng, đặt cây cảnh. 
Ông còn cho chặt 5 cây xà cừ tại Trung 
tâm rồi bán lấy tiền bỏ túi riêng.

Liên quan việc này, ông Lực cho 
biết: Bà Trương Thị Tuấn trước kia 
được Trung tâm hợp đồng làm việc văn 
thư; ngoài ra còn tham gia dạy thỉnh 
giảng do có chuyên môn nghề may. Khi 
bà Tuấn có đủ bằng cấp chuyên môn, 
Trung tâm hợp đồng dài hạn và phân 
công làm văn thư kiêm thủ quỹ.   

Trung tâm phân ông Nguyễn Hữu 
Thanh làm kế toán một thời gian ngắn 
trong năm 2021 do thời điểm đó đơn 
vị thiếu kế toán. Tháng 8.2021, khi 
Trung tâm tuyển được người có chuyên 
môn đảm trách công việc kế toán, ông 
Thanh không làm nữa.

Cũng theo ông Lực, kỳ thu học phí 
cuối năm 2022 phải qua đầu năm 2023 
mới nộp khoản tiền này vào tài khoản 
Kho bạc Nhà nước huyện Tuy Phước. 

(BĐ) - Khoảng 20 giờ 30 phút 
ngày 15.3, tại vòng xuyến Long Vân  
(Km 1+710 QL 1D, khu phố 2, phường 
Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) xảy 
ra vụ TNGT giữa ô tô tải biển số 77H-
036.40, do Trần Văn Lương (SN 1973, 
xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) điều 
khiển đi trên đường ĐT 638 hướng 
Long Mỹ đến Hùng Vương với ô tô 
khách biển số 77F-001.32 (chưa rõ 
người điều khiển) hướng Phú Tài về 
Bến xe Quy Nhơn. 

Trên ô tô khách có lái xe Hoàng 
Trọng Hiếu (SN 1991, ở thị trấn Tăng 
Bạt Hổ, huyện Hoài Ân), Phạm Văn 

Cho can phạm gọi “nhờ” 
điện thoại, cựu cán bộ 
CA lãnh 1 năm tù

(BĐ) - Ngày 15.3, TAND huyện Vân 
Canh mở phiên tòa hình sự xét xử sơ 
thẩm và tuyên phạt bị cáo Chế Thị Minh 
Ngọc (SN 1982, ở TP Quy Nhơn, cựu cán 
bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và 
Hỗ trợ tư pháp CA huyện Vân Canh)  
1 năm tù giam về tội “Lạm dụng chức vụ, 
quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định 
tại khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Ngọc được phân công nhiệm 
vụ bảo vệ hỗ trợ tư pháp, trực đốc gác, 
quản lý tiền lưu ký của các can phạm 
đang bị tạm giam. Lợi dụng tình hình 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nghi 
phạm bị tạm giữ không được gặp thân 
nhân, có nhu cầu sử dụng điện thoại gọi 
cho gia đình, nên trong ca trực của mình 
từ tháng 8.2021 đến tháng 1.2022, bị cáo 
Ngọc đã nhiều lần đưa điện thoại vào 
buồng giam cho các can phạm sử dụng.

Sau đó, Ngọc yêu cầu những người này 
nói người thân chuyển tiền vào tài khoản 
của Ngọc với tổng số tiền 16,3 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Ngọc bị 
tước quân tịch và khai trừ Đảng.N.LINH

Phát hiện ma túy 
ở quán nhậu

Ngày 16.3, CA TP Quy Nhơn cho 
biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn 
Hết (SN 1979, ở phường Lê Hồng 
Phong, TP Quy Nhơn) về hành vi tàng 
trữ trái phép chất ma túy. 

Trước đó, ngày 10.3, Đội CSĐT tội 
phạm về ma túy (CA TP Quy Nhơn) phối 
hợp với CA phường Nguyễn Văn Cừ kiểm 
tra phòng của một quán nhậu ở đường Võ 
Thị Yến (thuộc phường Nguyễn Văn Cừ), 
phát hiện Nguyễn Văn Hết đang tàng trữ 
0,8 g ma túy. Hết khai nhận mua ma túy 
đem vào quán nhậu để sử dụng. 

CA TP Quy Nhơn cũng đã tạm giữ 
hình sự Nguyễn Anh Tuấn (SN 1984, ở 
phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) 
cùng tội danh trên. Cơ quan CA phát 
hiện Tuấn tàng trữ 7 gói ma túy tại nhà 
Tuấn với trọng lượng 0,48 g.     N.GIANG

UBND huyện An Lão đã giao Hạt 
Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với 
UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý rừng 
phòng hộ, Phòng NN&PTNT, Phòng 
TN&MT quản lý chặt chẽ việc mở đường 
trái phép khai thác gỗ keo. Đồng thời, 
xử lý kiên quyết những trường hợp vi 
phạm, tham mưu định kỳ luân chuyển 
cán bộ kiểm lâm địa bàn và kiểm lâm 
tại các chốt. Địa phương nào để xảy ra 
trường hợp mở đường khai thác keo trái 

phép thì chủ tịch UBND xã, thị trấn đó 
chịu trách nhiệm kiểm điểm trước lãnh 
đạo UBND huyện.

UBND huyện giao Phòng NN&PTNT 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan tham mưu UBND huyện xây dựng 
phương án khai thác sản vật phụ dưới 
tán rừng theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, UBND huyện An Lão 
cũng đã phê duyệt Kế hoạch bảo vệ, 
phát triển rừng và PCCC rừng trên địa 

bàn huyện năm 2023.
Theo đó, các lực lượng chức năng phối 

hợp với chủ rừng thường xuyên tổ chức 
tuần tra, truy quét, phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, đốt rừng, 
khai thác lâm sản trái pháp luật; lấn, chiếm 
đất lâm nghiệp để trồng rừng trái pháp luật; 
mua, bán, cất giữ, vận chuyển, chế biến, 
kinh doanh lâm sản; săn bắt, nuôi nhốt, 
giết mổ động vật hoang dã trái quy định 
pháp luật…                                       H.N.QUỐC

KHIẾU NẠI Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN TUY PHƯỚC:

Cần xử lý dứt điểm, ổn định tình hình

Khoảng cách giữa thời gian thu và nộp 
vào kho bạc dài nên ông tạm giữ tiền 
học phí cho an toàn. 

Về khoản công tác phí khi GV chở 
phôi liệu đi thực hành, do học kỳ 1 
năm 2023 Kho bạc Nhà nước huyện 
Tuy Phước yêu cầu phải bổ sung một số 
giấy tờ liên quan nên Trung tâm chưa 
chi. Khi nào Trung tâm hoàn chỉnh hồ 
sơ, giấy tờ và được kho bạc đồng ý thì 
chi cho GV theo quy định.

Đối với việc chặt 5 cây xà cừ và cho 
ông P. sử dụng đất của Trung tâm, 
ông Lực giải thích: 5 cây xà cừ cao lớn, 
sợ gió làm ngã đổ gây nguy hiểm nên 
năm 2018 ông cho chặt. Trung tâm thuê 
người chặt cây, sau đó cho người này 
tự xử lý khối lượng gỗ của 5 cây xà cừ; 
đổi lại Trung tâm không phải trả tiền 

công thuê chặt cây, không có chuyện 
ông bán cây lấy tiền bỏ túi riêng.

“Phía sau Trung tâm GDNN - GDTX 
huyện Tuy Phước có khoảnh đất trống, 
các nhiệm kỳ giám đốc trước đã cho 
ông P. mượn làm nơi trồng, để cây. 
Nay tập thể hội đồng GV có ý kiến thì 
tôi sẽ làm việc, đề nghị ông P. di dời 
cây đi nơi khác, trả mặt bằng lại cho 
Trung tâm”, ông Lực trần tình.

Có thể thấy, giữa phản ảnh của tập 
thể hội đồng GV và giải thích của ông 
Lực chưa thống nhất. Do đó, các ban, 
ngành chức năng liên quan và UBND 
huyện Tuy Phước cần xem xét, kiểm tra 
và đưa ra hướng xử lý dứt điểm để ổn 
định tình hình, tránh phát sinh khiếu 
nại kéo dài.                                   

VĂN LỰC

Khoảnh đất bên trong Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tuy Phước được cho ông P. sử dụng làm nơi đặt, 
trồng cây.                                                                                                                                                                                                 Ảnh: V.L   

Tai nạn giữa ô tô tải và xe khách, 13 người bị thương

Ca (SN 1978, ở TX Hoài Nhơn) và phụ 
xe Huỳnh Ngọc Toàn (SN 1998, ở TX 
Hoài Nhơn). Lúc xảy ra tai nạn, trên 

Hiện trường vụ tai nạn.                           Ảnh: HOÀI LUÂN

AN LÃO:

Luân chuyển kiểm lâm địa bàn để bảo vệ rừng tốt hơn

xe khách có 12 người. Hậu quả, có 13 
người bị thương, bao gồm tài xế ô tô tải 
và 12 người trên ô tô khách.

Cơ quan chức năng đang tiến hành 
điều tra nguyên nhân xảy ra vụ TNGT, 
tiến hành cứu chữa các nạn nhân.
l Khoảng 23 giờ ngày 15.3, tại khu 

phố 5 (phường Nhơn Phú, TP Quy 
Nhơn), L.T.B. (SN 2001, ở TP Quy 
Nhơn) điều khiển mô tô đi trên đường 
Hùng Vương tông vào thùng rác nằm 
sát mép đường trước số nhà 663 Hùng 
Vương, lao lên vỉa hè tông vào trụ 
điện. Hậu quả, B. bị thương nặng, tử 
vong; mô tô hư hỏng.                        K.ANH

Ảnh: X.T
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Bình Định

Niềm vui cây cầu mới 
sắp hoàn thành

Cầu Hiệp Định vừa được 
khởi công xây dựng với tổng 
chiều dài 118 m, tổng kinh 
phí trên 35 tỷ đồng, dự kiến 
hoàn thành tháng 10.2023. 
Đây không chỉ là cây cầu 
vượt lũ, “phao cứu sinh” đối 
với hơn 1.000 người dân thôn 
Phú Ninh, xã Ân Nghĩa mỗi 
khi lũ lụt mà còn mở ra nhiều 
cơ hội đầu tư, phát triển sản 
xuất. Ông Võ Văn Đức, Giám 
đốc Ban Quản lý dự án Đầu 
tư xây dựng và Phát triển quỹ 
đất huyện Hoài Ân, cho biết: 
Chúng tôi đang chỉ đạo các nhà 
thầu là Công ty TNHH Đầu tư 
và Xây dựng Tường Duy, Công 
ty TNHH xây dựng Tín Nghĩa 
đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm 
hoàn thành trước mùa mưa 
lũ năm 2023 để bà con đi lại 
thuận lợi. 

Khi được hỏi về những ký 
ức khi còn sử dụng cầu tràn 
Hiệp Định cũ, bà Trần Thị 
Anh, 61 tuổi, kể: Cầu tràn này 
được xây dựng từ năm 1998, cứ 
đến mùa mưa lũ, người dân ở 
thôn bị chia cắt hoàn toàn, lũ 
trẻ phải nghỉ học chờ nước rút. 
Hằng năm, chúng tôi đều lo 
mua sắm lương thực dự trữ để 
mưa to, bị chia cắt không thiếu 
ăn. Cầu Hiệp Định mới đang 
được xây dựng giúp người dân 
Phú Ninh có thêm điều kiện để 
phát triển sản xuất, đặc biệt là 
“chạy lũ” an toàn cho người và 
gia súc, gia cầm. Niềm mong 

Hoài Ân tập trung đầu tư hệ thống 
giao thông các xã vùng cao

Xác định đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu đi lại, tạo 
điều kiện thuận lợi nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, huyện Hoài Ân tập trung đầu tư xây dựng 
hệ thống giao thông, đặc biệt ở các xã vùng cao.

Các đơn vị thi công cầu Hiệp Định vượt lũ được yêu cầu phải hoàn thành công trình trước tháng 10.2023.                  Ảnh: HẢI YẾN 

ước từ bao đời nay của chúng 
tôi nay đã sắp thành hiện thực.

Nghe vợ là bà Nguyễn 
Thị Mùa (thôn Phú Ninh) kể 
chuyện xưa chạy lũ với 11 đứa 
con, ông Nguyễn Hữu Thành 
(88 tuổi) rưng rưng: Tôi sống 
tuổi này rồi mới nghe xây 
dựng cầu mới, mừng lắm. Cả 
cuộc đời tôi gắn bó với con 
đường đi qua cầu này nên 
thấu hiểu sự khó khăn, vất vả 
của người dân trong thôn. Bao 
năm qua, mỗi mùa mưa gió, tôi 
cứ lo nơm nớp con cháu đi lại 

nguy hiểm. Nhiều đứa lọt cầu 
rớt xuống sông rồi đó. 

Tăng cường đầu tư, nâng 
cấp hệ thống giao thông

Từ năm 2022, huyện Hoài 
Ân đã chú trọng đầu tư nâng 
cấp các tuyến đường đi các 
xã miền núi như: Nâng cấp, 
mở rộng tuyến đường từ cầu 
Bù Nú đi các thôn T4, T5 dài  
6,2 km, với tổng mức đầu 
tư trên 29,7 tỷ đồng; nâng 
cấp tuyến đường Ân Hữu -  
Đăk Mang (đoạn Xuân Sơn 

và đoạn cầu Nước Lương 
đi thôn T6 xã Đăk Mang dài  
4,4 km, với tổng mức đầu tư trên  
17,46 tỷ đồng).

Cùng với đó, UBND huyện 
Hoài Ân đầu tư xây dựng dự 
án nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường từ cầu Mục Kiến, xã Ân 
Đức đi trung tâm xã Đăk Mang 
(gọi tắt là dự án) với tổng vốn 
69,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân 
sách tỉnh hỗ trợ giai đoạn  
2021 - 2025 và vốn ngân sách 
huyện. Công trình được xây 
dựng theo tiêu chuẩn đường 

cấp VI đồng bằng và đồi; tốc 
độ thiết kế 30 km/giờ; nền 
đường rộng 6,5 m; mặt đường 
rộng 5,5 m; dài trên 9,6 km và 
được chia thành 5 đoạn. Dự 
kiến tháng 6.2023, dự án hoàn 
thành tạo thành tuyến giao 
thông chính kết nối xã vùng 
cao Đăk Mang với trung tâm 
huyện Hoài Ân và đi qua các 
xã Ân Hữu, Ân Đức. Ông Đinh 
Hồng Nhé, Chủ tịch UBND xã 
Đăk Mang, cho hay: Toàn xã có 
430 hộ dân với hơn 5.000 gia 
cầm, gia súc và trồng rừng, cây 
ăn trái. Việc UBND huyện Hoài 
Ân đầu tư xây dựng các tuyến 
đường kết nối xã tới trung tâm 
huyện thuận lợi cho việc định 
hướng người dân phát triển 
kinh tế dựa vào đặc thù của 
địa phương đạt hiệu quả cao. 

Ông Nguyễn Xuân Phong, 
Phó Chủ tịch UBND huyện 
Hoài Ân, cho biết: Hoài Ân 
có được diện mạo đô thị mới 
như ngày hôm nay là nhờ 
sự quan tâm của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh cùng người dân 
đồng lòng hưởng ứng các chủ 
trương, chính sách phát triển 
KT-XH của huyện. Huyện 
cũng đã tập trung đầu tư, hỗ 
trợ người dân vùng dân tộc 
thiểu số phát triển kinh tế, 
ổn định cuộc sống bằng cách 
chú trọng đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng đô thị theo hướng 
văn minh, sạch đẹp. Đến nay, 
nhiều tuyến đường được đầu 
tư hoàn chỉnh, đáp ứng nhu 
cầu đi lại của người dân. Kết 
cấu hạ tầng phát triển còn tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc 
nâng cao đời sống văn hóa, 
tinh thần của nhân dân trong 
toàn huyện.                   HẢI YẾN 

Khoảng 20 năm trở lại đây, 
một số hộ dân ở thôn Mỹ Điền 
(thị trấn Tuy Phước, huyện 
Tuy Phước) làm nghề đúc 
chậu cảnh. Tuy mới vào nghề 
cách đây 5 năm nhưng chị 
Lý Thị Kim Loan (44 tuổi) đã 
gầy dựng được cơ sở sản xuất 
chậu cảnh có quy mô lớn nhất 
khu vực này. Chị kể: Ban đầu 
vào nghề còn nhiều bỡ ngỡ, lại 
nặng nhọc so với sức vóc phụ 
nữ, nhưng vì mưu sinh và có 
chút đam mê nên tôi mày mò 
học hỏi, đúc kết kinh nghiệm 
làm chậu. Khi tay nghề cứng 
hơn, tôi đầu tư mua khuôn, 
trang bị các loại máy, thuê và 
hướng dẫn kỹ thuật cho nhân 
công, mở rộng cơ sở. Hiện cơ 
sở góp phần giải quyết việc 
làm cho một số lao động ở địa 
phương, với tiền công khoảng 
200 nghìn đồng/người/ngày.

Làm loại chậu xi măng ép 
khuôn tuy không phức tạp 
nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, 
tỉ mẩn. Theo chị Loan, giá cả 
phù hợp và nhất là chất lượng 

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban 
hành quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư, đồng thời 
chấp thuận Công ty CP Tekcom 
Central là nhà đầu tư thực hiện 
Dự án Nhà máy sản xuất và chế 
biến gỗ Tekcom Central trên diện 
tích 122.587 m2, thuộc địa bàn xã 
Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) với 
tổng vốn đầu tư 980 tỷ đồng. 

Theo ông Nguyễn Bay, Giám 

đốc Trung tâm Xúc tiến đầu 
tư tỉnh, dự án của Công ty CP 
Tekcom Central là 1 dự án có quy 
mô lớn mà tỉnh thu hút được từ 
đầu năm đến nay. Mục tiêu của 
dự án là sản xuất 34.617 m3 ván 
ép lót sàn/năm, 84.203 m3 ván ép 
nội thất/năm và 28.068 m3 ván 
ép xây dựng/năm. Dự kiến đến 
quý I/2026 dự án sẽ hoàn thành 
và hoạt động.                      TIẾN SỸ

Chiều 15.3, Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp huyện Tây Sơn 
phối hợp với Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật Bình Định tổ 
chức tập huấn, hướng dẫn các 
biện pháp phòng trừ rầy nâu, 
rầy lưng trắng gây hại lúa Đông 
xuân cho gần 50 thành viên của 
HTX Nông nghiệp tổng hợp 
Bình Hòa (xã Bình Hòa).

Tại lớp tập huấn, bà con nông 

dân được cán bộ Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng 
dẫn một số đặc điểm hình thái, 
sinh học và các triệu chứng gây hại 
của rầy nâu, rầy lưng trắng nhằm 
giúp bà con phát hiện, nhận biết 
mức độ gây hại của rầy. Hướng 
dẫn cách tổ chức phòng trừ rầy 
có hiệu quả và sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật an toàn theo nguyên 
tắc “4 đúng”.                  ĐINH NGỌC

Thu nhập khá nhờ nghề làm chậu cảnh Chấp thuận DN thực hiện dự án chế biến 
gỗ với tổng vốn đầu tư 980 tỷ đồng

Tây Sơn: Tập huấn kỹ thuật phòng trừ 
rầy hại lúa Đông xuân

phải đảm bảo để giữ uy tín 
với khách hàng. Nhờ vậy sản 
phẩm của cơ sở đã đến với 
các đại lý ở nhiều địa phương 
như Phước Sơn, Phước Thắng, 
Phước Thuận (Tuy Phước), TP 
Quy Nhơn. Cơ sở nằm bên 
cạnh QL 1 nên ngoài các nhà 
vườn đặt hàng thường xuyên, 
chậu cảnh của chị Loan còn 
được nhiều khách hàng ở các 

tỉnh, thành khác ghé mua. 
Ở một vài thời điểm, lượng 
chậu làm ra không kịp giao 
cho khách.

Sắp tới, chị Loan dự định 
đầu tư mua khuôn mới hoa 
văn đẹp, sắc sảo hơn để làm 
ra những chậu cảnh đáp ứng 
thị hiếu thẩm mỹ ngày càng 
cao của khách hàng.

NGÔ HỒNG SƠN

Cơ sở sản xuất chậu ép khuôn các loại của chị Lý Thị Kim Loan.
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

HOÀI NHƠN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA:

Thêm yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, sáng tạo…
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp triển khai thực hiện nhiều kế hoạch phù hợp, TX Hoài Nhơn đã gặt hái nhiều 

kết quả nổi bật sau hơn 1 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về việc ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy 
những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...

Các hoạt động văn hóa văn nghệ vui tươi, lành mạnh được tổ chức thường xuyên góp phần nâng cao mức thụ hưởng văn 
hóa cho nhân dân TX Hoài Nhơn.                                      Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Nhiều mô hình hay 
Sau khi được quán triệt 

nội dung Kết luận của đồng 
chí Tổng Bí thư và Hội nghị 
chuyên đề của thị xã do Ban 
Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn 
tổ chức, nhận thức của các cấp 
ủy, chính quyền, mặt trận, các 
hội, đoàn thể và đông đảo cán 
bộ, đảng viên, hội đoàn viên, 
nhân dân về vấn đề văn hóa 
được nâng cao. Có thể thấy 
rõ hơn chuyển biến tích cực 
về xây dựng và phát triển văn 
hóa Hoài Nhơn qua những con 
số: Đến nay, thị xã có 100% xã, 
phường có trung tâm VH&TT; 
100% thôn, khu phố có nhà 
Văn hóa, khu Thể thao (chỉ 
tiêu 70%); hơn 98% hộ đạt gia 
đình văn hóa; 154/155 thôn, 
khu phố giữ vững danh hiệu 
thôn, khu phố văn hóa; 6/6 xã 
giữ vững “Xã đạt chuẩn văn 
hóa nông thôn mới”... 

Nhiều giải pháp, mô hình 
xây dựng thôn, khu phố “Sáng, 
xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn 
minh” được tổ chức đều khắp 
trên toàn thị xã tạo cảnh quan 
môi trường sạch đẹp, nhà ở 
khang trang, đường làng ngõ 
xóm thoáng mát. Trong đó, đáng 
chú ý như mô hình vận động 
nhân dân hiến 5.000 m2 ruộng, 
đất, đóng góp hơn 150 triệu 
đồng xây dựng đường giao 
thông, lắp đặt hệ thống chiếu 
sáng đường giao thông, xây 
dựng đường hoa ở thôn Định 
Công, xã Hoài Mỹ; mô hình 
các tuyến đường kiểu mẫu 
“Sáng - xanh - sạch - đẹp- an 
toàn - văn minh” ở khu phố Đệ  

Đức 3, phường Hoài Tân; mô 
hình “Móc khóa an ninh”, 
“Camera an ninh” ở Chi bộ 
CA phường Tam Quan Nam; 
mô hình Dân vận khéo ở Chi 
hội CCB khu phố Tấn Thạnh 1, 
phường Hoài Hảo… 

Công tác bảo tồn và phát 
huy giá trị di tích trên địa 
bàn được quan tâm, tạo nhiều 
chuyển biến đáng kể, với 21 
di tích lịch sử văn hóa được 
xếp hạng (trong đó có 3 di tích 
được xếp hạng cấp quốc gia). 
Các thiết chế, hoạt động văn 
hóa, thể thao được duy trì, tổ 
chức khá thường xuyên, với 17 
thư viện cấp xã, phường và 17 
CLB hội đánh bài chòi cổ dân 

gian được thành lập… Những 
hoạt động trên đã góp phần 
xây dựng nếp sống văn hóa, 
văn minh lành mạnh, tiến bộ; 
góp phần từng bước xây dựng 
đô thị Hoài Nhơn phát triển 
bền vững, đậm đà bản sắc.

Nhân dân là chủ thể 
trong phát triển văn hóa

Xã Hoài Sơn xem giải pháp 
nâng cao chất lượng xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư 
trên địa bàn xã là một trong 
những việc làm thiết thực, 
nhằm cụ thể hóa Kết luận của 
đồng chí Tổng Bí thư tại Hội 
nghị Văn hóa toàn quốc. Ông 
Nguyễn Đình Bản, Chủ tịch 

UBND xã Hoài Sơn, cho biết: 
Để thực hiện hiệu quả các mục 
tiêu phát triển văn hóa, làm 
cho văn hóa thấm sâu vào mọi 
hoạt động xã hội, từng bước 
xây dựng nếp sống văn minh 
và môi trường văn hóa tinh 
thần lành mạnh, chính quyền 
địa phương đã quan tâm đầu 
tư các thiết chế, hoạt động văn 
hóa, thể thao; nâng cao ý thức, 
trách nhiệm của chính quyền, 
nhân dân trong bảo vệ môi 
trường, trong đó có công tác 
thu gom rác thải gia đình ở các 
trục đường chính, chợ và nhân 
rộng mô hình trồng hoa, cây 
xanh tại các tuyến đường; đẩy 
mạnh thực hiện phong trào 

xây dựng gia đình, khu dân 
cư văn hóa, người tốt việc tốt, 
noi gương Bác Hồ, xây dựng 
nếp sống văn minh… Đáng 
ghi nhận, sau khi triển khai 
giải pháp có 100% thôn đã tổ 
chức được các hoạt động đóng 
góp xây dựng và nâng cấp cơ 
sở vật chất hạ tầng kinh tế, 
văn hóa, xã hội ở cộng đồng, 
như: Hiến đất, tài sản trên 
đất, đóng góp tiền, công lao 
động xây dựng, sửa chữa 
đường giao thông và các công  
trình khác.

Phó Bí thư Thường trực 
Thị ủy Hoài Nhơn Lê Tự Hồng 
nhấn mạnh: Thị xã tiếp tục xác 
định việc xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Hoài 
Nhơn “Yêu quê hương, đất 
nước, đoàn kết, sáng tạo, cần 
cù, trung thực, nhân ái, nghĩa 
tình” là trách nhiệm của cả hệ 
thống chính trị, là sự nghiệp 
của toàn dân, trong đó nhân 
dân là chủ thể trong việc phát 
triển văn hóa và xây dựng con 
người. Việc thực hiện phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” vừa 
là nhiệm vụ, vừa là giải pháp 
để xây dựng môi trường văn 
hóa, phát triển đời sống văn 
hóa tinh thần thấm sâu vào 
mọi mặt của đời sống xã hội. 
Chú trọng phát huy vai trò 
chủ thể, năng lực sáng tạo và 
sự tham gia tích cực của nhân 
dân; quan tâm bảo tồn, giữ gìn 
và phát huy truyền thống văn 
hóa tốt đẹp trong gia đình, 
cộng đồng dân cư. Xây dựng 
ý thức bảo vệ môi trường, gìn 
giữ, ứng xử đúng đắn với môi 
trường vì mục tiêu phát triển 
bền vững. Huy động nguồn 
lực của mọi tầng lớp xã hội 
đầu tư và tổ chức đời sống  
văn hóa…               TRỌNG LỢI

Tổ chức tuần phim kỷ niệm thành lập 
ngành Điện ảnh 

(BĐ) - Từ ngày 15 - 22.3, 
Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ 
chức tuần phim kỷ niệm 70 
năm thành lập ngành Điện 
ảnh cách mạng Việt Nam 
(15.3.1953 - 15.3.2023) và kỷ 
niệm 55 năm thành lập Điện 
ảnh Bình Định (1968 - 2023).

Theo đó, 9 đội chiếu bóng 
lưu động của Trung tâm sẽ 
chiếu phục vụ 3 phim truyện 
Việt Nam, 7 phim tài liệu, 2 
phim hoạt hình trên phạm vi 
toàn tỉnh để phục vụ nhân 
dân; đặc biệt, nhân dân miền 
núi, vùng cao, vùng sâu vùng 
xa, vùng đặc biệt khó khăn, 
vùng nông thôn hẻo lánh, 
vùng bãi ngang, hải đảo.

Ngoài các bộ phim do Cục 
Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) 
phát hành tuần phim, như: 
Lửa hồng; Tảo hôn - lời ru buồn; 
Tôi đã hiểu điều 5; Nhân rộng 
mô hình giảm thiểu tảo hôn 
và hôn nhân cận huyết thống; 

Chung tay cùng đồng bào dân 
tộc thiểu số thay đổi những hủ 
tục lạc hậu; Kỳ tích đầm Dạ 
Trạch; Đôi cánh kim cương…, 
Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ 
lồng ghép chiếu các bộ phim 
nằm trong danh sách phim 
khai thác lại của đơn vị, như: 
Những chặng đường Điện ảnh 
cách mạng Việt Nam; Huyền 
thoại về người mẹ ;  Cao thủ 
ẩn danh; Đất nước đứng lên; 
Văn hóa soi đường quốc dân đi; 
Hoàng Sa trong lòng tổ quốc; Ký 
sự hành trình theo chân Bác; Đại 
Hành hoàng đế; Người anh hùng 
áo vải… nhằm tuyên truyền 
cho nhân dân hiểu thêm lịch 
sử, những thành tựu đóng 
góp của ngành Điện ảnh cách 
mạng Việt Nam; qua đó khơi 
dậy truyền thống lịch sử, tinh 
thần yêu nước, khẳng định 
những giá trị, thành quả của 
cách mạng, của đất nước.             

NGỌC NHUẬN

Bộ VH-TT&DL ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách 
và văn hóa đọc Việt Nam 2023

Bộ VH-TT&DL vừa có 
Quyết  định số 587/QĐ-
BVHTTDL về việc ban hành 
Kế hoạch tổ chức Ngày sách 
và văn hóa đọc Việt Nam 
lần thứ 2 năm 2023. Theo đó, 
Ngày sách và văn hóa đọc Việt 
Nam lần thứ 2 năm 2023 sẽ 
được triển khai với các nội 
dung tuyên truyền về giá trị, 
ý nghĩa của Ngày sách và văn 
hóa đọc Việt Nam gắn với việc 
phát triển văn hóa đọc trong 
cộng đồng, gắn với thông điệp 
sách: Nhận thức - Đổi mới - 
Sáng tạo, Sách cho tôi, cho 
bạn; tổ chức sự kiện, Ngày 
hội sách và văn hóa đọc với 
các hoạt động tuyên truyền 
giới thiệu sách, kể chuyện và 
làm theo sách, vẽ tranh theo 
sách, xếp sách nghệ thuật; 
giao lưu, tọa đàm về sách và 
văn hóa đọc, tôn vinh người 
đọc, người làm thư viện, lưu 
giữ, sưu tầm, quảng bá sách 

và góp phần phát triển văn 
hóa đọc, tổ chức không gian 
giới thiệu sách của các nhà 
xuất bản, đơn vị phát hành, 
ký tặng sách, quyên góp, ủng 
hộ và trao tặng sách; tổ chức 
các hoạt động khuyến đọc, 
hướng dẫn phương pháp, kỹ 
năng đọc sách, phát triển kỹ 
năng tìm kiếm, khai thác và sử 
dụng thông tin; tổ chức hoạt 
động truyền thông về Ngày 
sách và văn hóa đọc Việt Nam, 
về giá trị của sách và việc đọc 
sách… Các hoạt động sẽ được 
triển khai từ ngày 16.3 đến hết 
tháng 4, trọng điểm từ ngày 
15 - 21.4.

Việc tổ chức Ngày sách 
và văn hóa đọc Việt Nam 
nhằm góp phần thực hiện chủ 
trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước về phát triển văn 
hóa đọc; triển khai Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng về xây 
dựng phát huy giá trị văn hóa, 

sức mạnh con người Việt Nam. 
Sự kiện nhằm khẳng định vị 
trí, vai trò và tầm quan trọng 
của sách đối với việc nâng 
cao kiến thức, kỹ năng, phát 
triển tư duy, giáo dục và rèn 
luyện nhân cách con người; 
khuyến khích và phát triển 
phong trào đọc sách; tạo dựng 
môi trường đọc thuận lợi, xây 
dựng thói quen đọc sách trong 
gia đình, trường học, cơ quan, 
tổ chức và cộng đồng; phát 
hiện, tôn vinh các tổ chức, cá 
nhân có những đóng góp cho 
phát triển sách và văn hóa đọc 
trong cộng đồng. Đây cũng là 
dịp để lan tỏa văn hóa đọc 
rộng khắp trong đội ngũ công 
chức, viên chức và người lao 
động của Bộ VH-TT&DL nói 
riêng và trong toàn ngành nói 
chung; góp phần xây dựng hệ 
giá trị văn hóa và chuẩn mực 
con người Việt Nam.

(Theo baovanhoa.vn)
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Bình Định

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG CHU HUY MÂN (17.3.1913 - 17.3.2023)

Nhà chính trị, quân sự tài ba

Tướng Chu Huy Mân (trái) tại đài quan sát chiến dịch F2 tháng 6.1972.                                Ảnh tư liệu

Đại tướng Chu Huy Mân 
sinh ngày 17.3.1913 tại xã Yên 
Lưu, tổng Yên Trường, phủ 
Hưng Nguyên (nay xã Hưng 
Hòa, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), 
là nhà chính trị, quân sự tài 
ba, tấm gương sáng về đạo 
đức cách mạng. Trải qua nhiều 
cương vị công tác, đồng chí 
luôn đem hết tinh thần, nghị 
lực và trí tuệ của người cộng 
sản cống hiến cho sự nghiệp 
cách mạng, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh 
đất giàu truyền thống cách 
mạng, sớm giác ngộ và tham 
gia hoạt động cách mạng; năm 
1930 (khi mới 17 tuổi), Chu 
Huy Mân tham gia Tự vệ Đỏ 
và trở thành đảng viên của 
Đảng (tháng 11.1930). Trong 
suốt quá trình hoạt động cách 
mạng, dù ở cương vị nào, từ 
Đội phó Đội Tự vệ Đỏ trong 
phong trào Xô viết Nghệ - 
Tĩnh đến Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị QĐND Việt Nam, 
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà 
nước, Ủy viên Bộ Chính trị, 
đồng chí Chu Huy Mân luôn 
kiên định mục tiêu lý tưởng 
và con đường mà Đảng và Bác 
Hồ đã chọn, quyết tâm hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao.

Trong Cách mạng tháng 
Tám năm 1945, đồng chí 
tham gia lãnh đạo khởi nghĩa 
ở Quảng Nam, làm Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, rồi Chủ tịch Ủy ban 
quân chính Khu C (gồm các 
tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên và Quảng Nam). 
Trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược, trên các 
cương vị Chính ủy, Trung 
đoàn trưởng Trung đoàn 72, 
74; Chính ủy Đại đoàn 316, 
đồng chí đã lãnh đạo, chỉ huy 
đơn vị tham gia nhiều trận 
đánh, nhiều chiến dịch, góp 

phần vào thắng lợi chung của 
cuộc kháng chiến. 

Trong kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, đại tướng Chu 
Huy Mân được giao nhiều 
nhiệm vụ quan trọng. Ở những 
thời điểm chiến lược, trên địa 
bàn Tây Nguyên, Khu 5 đầy 
gian khổ và ác liệt, đồng chí 
đã vận dụng sáng tạo đường 
lối chiến tranh nhân dân của 
Đảng, nghệ thuật quân sự 

Việt Nam vào thực tiễn chiến 
trường. Trên cương vị Tư lệnh 
kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng 
ủy Mặt trận B3 - Tây Nguyên, 
Phó Bí thư Quân ủy Khu 5 
(1967), đồng chí đã cùng tập 
thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh lãnh 
đạo quân và dân trên địa bàn 
trực tiếp đương đầu với quân 
Mỹ, lập nên nhiều chiến công 
vang dội, góp phần cùng 
quân, dân cả nước “Đánh cho 

Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, 
giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước. 

Đất nước thống nhất, cả 
nước đi lên CNXH, đồng chí 
Chu Huy Mân được phân 
công đảm nhiệm những trọng 
trách, cương vị cao của Đảng, 
Nhà nước và Quân đội. Với 
tầm nhìn, tư duy chiến lược 
và khả năng phân tích thực 
tiễn sâu sắc cùng những kinh 
nghiệm dạn dày cả về chính 
trị và quân sự, đồng chí đã 
chủ động đề xuất nhiều vấn 
đề về chính trị, quân sự, quốc 
phòng và đối ngoại ở tầm 
chiến lược; nhất là vấn đề xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi 
dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán 
bộ, đảng viên ngang tầm yêu 
cầu nhiệm vụ. Với những cống 
hiến to lớn đối với cách mạng 
Việt Nam, đồng chí Chu Huy 
Mân đã được Đảng, Nhà nước 
trao tặng nhiều phần thưởng 
cao quý.

Kỷ niệm 110 năm Ngày 
sinh đại tướng Chu Huy Mân 
là dịp để chúng ta ôn lại cuộc 
đời và sự nghiệp của đại 
tướng, người chỉ huy xuất sắc, 
thao lược trên chiến trường 
trong suốt hai cuộc kháng 
chiến trường kỳ của dân tộc; 
nhà lãnh đạo và tổ chức hoạt 
động thực tiễn tài năng của 
Đảng và Quân đội cả trong 
chiến tranh và hòa bình; là 
tấm gương sáng về đạo đức 
cách mạng cho các thế hệ  
noi theo.

NGỌC HIỀN

Hợp tác, hỗ trợ các tỉnh Nam Lào 
ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu

(BĐ) - Thực hiện Kế hoạch số 
14-KH/TW ngày 13.2.2023 của 
Ban Bí thư về triển khai thực hiện 
Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - 
Lào năm 2023, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã có văn bản yêu cầu các 
cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung 
chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan, đơn vị có liên quan (kể 
cả các đối tác Lào) cụ thể hóa và 
triển khai thực hiện có hiệu quả 
Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - 
Lào khi được cấp có thẩm quyền 
giao. Đẩy mạnh các hoạt động 

hợp tác, hỗ trợ các tỉnh Nam Lào 
theo hướng toàn diện, ngày càng 
mở rộng và đi vào chiều sâu với 
các nội dung thiết thực trên các 
lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu 
và điều kiện để thực hiện, nhằm 
mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài 
cho nhân dân tỉnh Bình Định và 
nhân dân các tỉnh Nam Lào.

Nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, vai trò của người đứng 
đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn 
đốc, kiểm tra việc triển khai thực 
hiện các hoạt động theo chương 
trình hợp tác toàn diện giữa tỉnh 

Bình Định và các tỉnh Nam Lào, 
nhất là các nội dung ghi nhớ hợp 
tác được ký kết.

Đồng thời, thường xuyên 
trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh 
nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, 
quản lý... với các tỉnh Nam Lào 
trên các lĩnh vực cần thiết.

Tăng cường hợp tác, giúp đỡ 
các tỉnh Nam Lào theo sự chỉ đạo 
thống nhất của Trung ương trong 
quan hệ hợp tác với Lào, tránh 
tình trạng hỗ trợ, giúp đỡ bạn dàn 
trải, không có trọng tâm, trọng 
điểm, hiệu quả thấp...      M.LÂM

Cải cách hành chính trọng tâm,
trọng điểm, đột phá, nói đi đôi với làm 

(BĐ) - Ngày 15.3, UBND 
tỉnh ban hành Thông báo ý 
kiến kết luận của Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
tại Hội nghị công bố kết quả 
các chỉ số cải cách hành chính 
(CCHC) năm 2022 và triển 
khai công tác CCHC năm 2023. 

Theo Thông báo, một trong 
những nội dung, nhiệm vụ 
chủ yếu của công tác CCHC 
cần được quan tâm, kiên trì 
triển khai thực hiện trong năm 
2023 là cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động các cơ 
quan, đơn vị, địa phương phải 
quán triệt vai trò, ý nghĩa, vị 
trí quan trọng của công tác 
CCHC để quyết tâm triển khai 
thực hiện hiệu quả mọi nhiệm 
vụ được giao. Trong đó, vai 
trò của người đứng đầu các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
chính là “chìa khóa” để giải 
quyết tất cả điểm nghẽn, bất 
cập, hạn chế, tồn tại trong 
công tác CCHC.

Cùng với đó là tiếp tục đổi 
mới phương thức lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành công tác 
CCHC, có nhiệm vụ trọng 
tâm, trọng điểm, có giải pháp 

đột phá, nói đi đôi với làm, 
bảo đảm thực chất. Nâng cao 
hiệu quả công tác phối hợp 
giải quyết công việc giữa các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
trên địa bàn tỉnh, tránh tình 
trạng né tránh, đùn đẩy trách 
nhiệm; chủ động phối hợp 
giải quyết công việc theo thẩm 
quyền ngay từ cơ sở. Trong đó 
lưu ý: Mọi khó khăn, vướng 
mắc của DN, người dân phải 
được xem xét, giải quyết, tháo 
gỡ kịp thời, tuyệt đối không 
để tồn đọng, kéo dài. Kiên 
quyết xử lý đối với cán bộ, 
công chức, viên chức thiếu 
tinh thần trách nhiệm, tiêu 
cực, nhũng nhiễu, chậm giải 
quyết các công việc được giao. 

Mặt khác, cần tổ chức triển 
khai, thực hiện hiệu quả các 
nhiệm vụ cải cách thủ tục 
hành chính được Trung ương 
và UBND tỉnh giao, nhất là 
Đề án “Thực hiện cơ chế 
giao DN đảm nhận nhiệm vụ 
hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trên địa 
bàn tỉnh”…

H.NHÂN

ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÙ MỸ:

Phấn đấu kết nạp ít nhất 307 đảng viên mới năm 2023
Ngày 16.3, Ban Thường vụ 

Huyện ủy Phù Mỹ tổ chức Hội 
nghị chuyên đề về công tác phát 
triển đảng viên của Đảng bộ 
huyện giai đoạn 2020 - 2025.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 
giai đoạn 2020 - 2022, Trung 
tâm Chính trị huyện Phù Mỹ đã 
mở 13 lớp bồi dưỡng nhận thức 
về Đảng cho 832 quần chúng ưu 
tú. Ban Thường vụ Huyện ủy 
đã xem xét, kết nạp 603 đảng 

viên mới, đạt 2,7% so với tổng 
số đảng viên đầu nhiệm kỳ, đạt 
64,2% chỉ tiêu. Trong đó, đảng 
ủy các xã, thị trấn kết nạp được 
465 đảng viên, đạt 56,2% chỉ 
tiêu được giao. 

Tại Hội nghị, các đại biểu 
thảo luận một số nội dung về 
công tác phát triển đảng: Công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phát 
triển đảng viên; Những thuận 
lợi, khó khăn và giải pháp đẩy 

mạnh công tác phát triển đảng; 
Vai trò của tổ chức Đoàn thanh 
niên trong bồi dưỡng, rèn 
luyện, giúp đỡ đoàn viên ưu tú 
phấn đấu vào Đảng; Bồi dưỡng 
phát triển đảng viên trong lực 
lượng học sinh…

Năm 2023, Đảng bộ huyện 
Phù Mỹ phấn đấu kết nạp ít 
nhất 307 đảng viên mới. Trong 
đó, có ít nhất 75% đảng viên 
mới là ĐVTN.        THIÊN TRÚC
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Ghi nhận tại Ngân hàng 
NN&PTNT Việt Nam - chi 
nhánh Bình Định (Agribank 
Bình Định), lãi suất cho vay 
phục vụ sản xuất kinh doanh 
(SXKD) kỳ ngắn hạn được niêm 
yết công khai ở mức 7,5%/năm, 
trung hạn 10%/năm; đối với 
cá nhân lãi suất kỳ ngắn hạn 
là 7,5%/năm, trung hạn là 
10,3%/năm. Đối với khách 
hàng cá nhân vay vốn phục vụ 
nhu cầu đời sống, lãi suất kỳ 
ngắn hạn là 9,3%/năm, trung 
hạn 10,3%/năm. Lãi suất cả kỳ 
ngắn hạn và trung hạn đối với 
một số lĩnh vực, ngành nghề 
theo quy định tại Thông tư 
39/2016 của Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) Việt Nam đều 
thấp hơn mức lãi suất nói trên.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, 
Phó Giám đốc Agribank Bình 
Định, cho hay: So với mặt bằng 
chung, lãi suất Agribank Bình 
Định đang áp dụng là khá thấp 
và hạn mức tín dụng hiện cũng 
rất dồi dào, là điều kiện tốt 
cho khách hàng vay vốn. Ngân 
hàng gia tăng các ứng dụng, 
đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo 
khả năng tiếp cận tín dụng với 
lãi suất hợp lý cho khách hàng 
nhanh nhất.

Trong khi đó, Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - chi nhánh Bình 
Định (BIDV Bình Định) đang 
triển khai gói tín dụng quy mô 
50.000 tỷ đồng với lãi suất khá 
tốt dành cho khách hàng là cá 

(BĐ) - UBND tỉnh vừa 
thành lập Ban chỉ đạo thực 
hiện Dự án khu liên hợp gang 
thép Long Sơn và Cảng chuyên 
dùng khu liên hợp gang thép 
Long Sơn, do Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn làm trưởng ban. Ban 
chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu 
cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ 
đạo các công việc có liên quan 
đến quá trình triển khai Dự 
án nói trên tại thôn Lộ Diêu, 
xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn. 
Hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, 
lập hồ sơ dự án, giải quyết các 
thủ tục hành chính của dự án, 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình triển khai Dự 
án. Xem xét, có ý kiến đối với 
tài liệu tuyên truyền, xây dựng 
chính sách hỗ trợ, bồi thường 
giải phóng mặt bằng, tái định 
cư, an sinh xã hội; xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền và tập 
huấn cho tổ tuyên truyền; đồng 
thời tổ chức công bố dự án và 
các nội dung liên quan đến Dự 
án. Định kỳ hằng tháng đánh 
giá tình hình kết quả triển khai 

các nhiệm vụ, giải quyết các 
kiến nghị, hỗ trợ nhà đầu tư, 
địa phương trong quá trình 
triển khai Dự án.

Cuối năm 2022, UBND tỉnh 
đã chấp thuận chủ trương cho 
Công ty CP Gang thép Long 
Sơn Phù Mỹ đầu tư Dự án khu 
liên hợp gang thép Long Sơn. 
Dự kiến, Dự án được xây dựng 
trên diện tích 468 ha, công suất 
5,4 triệu tấn sản phẩm thép 
chế tạo chất lượng, thép xây 
dựng, thép cuộn/năm, với tổng 
vốn đầu tư khoảng 53.500 tỷ 
đồng. Dự án được thực hiện từ 
quý II/2021 đến quý IV/2029. 
Cùng với việc xúc tiến đầu tư 
Khu liên hợp Gang thép Long 
Sơn, nhà đầu tư cũng đang 
nghiên cứu đầu tư Khu bến 
cảng Hoài Nhơn trên tổng 
diện tích khoảng 496,9 ha 
mặt đất và mặt biển với tổng 
vốn đầu tư khoảng 10.000 
tỷ đồng, chuyên dùng phục 
vụ sản xuất của Khu liên 
hợp gang thép Long Sơn và 
hướng đến cảng tổng hợp 
trong tương lai. Khi cả 2 công 

trình dự án nói trên hoạt động 
sẽ góp phần quan trọng phát 
triển công nghiệp, công nghiệp 
phụ trợ, dịch vụ cảng biển, tạo 
động lực tăng trưởng kinh tế 
của tỉnh và các tỉnh duyên 
hải miền Trung, Tây Nguyên; 
đồng thời có khả năng giải 
quyết việc làm cho hàng nghìn 
lao động tại địa phương.

Để giúp nhà đầu tư triển 
khai trình tự các thủ tục về 
đầu tư, đất đai, xây dựng và 
các thủ tục liên quan, UBND 
tỉnh yêu cầu các cơ quan của 
tỉnh sớm xây dựng chính sách 
đặc biệt ưu đãi đối với các hộ 
dân bị ảnh hưởng trong quá 
trình giải phóng mặt bằng thực 
hiện dự án, nhất là tạo điều 
kiện về lao động, việc làm và 
các chính sách an sinh xã hội 
khác. UBND tỉnh cũng yêu cầu 
dự án không làm ảnh hưởng 
đến môi trường sinh thái trên 
đất liền, trên biển; không làm 
ảnh hưởng đến an sinh xã hội 
và đời sống nhân dân; thực 
hiện đầy đủ các quy định 
pháp luật...                MINH HẢI

(BĐ) - Ông Nguyễn Đẩu, Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh cho hay, 2 
tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh 
đã thu được trên 647,6 tỷ đồng 
thuế từ khu vực công thương 
nghiệp ngoài quốc doanh, đạt 
24,4% dự toán năm, tăng 27,9% 
so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều DN nộp ngân sách 
tăng cao, như: Công ty TNHH 
Giống - Chăn nuôi Việt Thắng 
Bình Định, nộp thuế tăng 

gần 60 tỷ đồng; Công ty CP 
Greenfeed Việt Nam nộp thuế 
tăng 51 tỷ; Công ty CP Năng 
lượng Vân Canh, nộp thuế 
tăng 30 tỷ đồng... Đây là tín 
hiệu đáng mừng bởi thuế công 
thương nghiệp ngoài quốc 
doanh là nguồn thu bền vững, 
góp phần quan trọng đảm bảo 
dự toán thu nộp ngân sách của 
tỉnh trong năm 2023. 

MINH HẰNG 

(BĐ) - Ngày 15.3, UBND tỉnh 
đã ban hành quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư đồng 
thời với chấp thuận Công ty 
CP Xây lắp công nghiệp Bình 
Định là nhà đầu tư thực hiện 
Dự án nhà ở xã hội chung cư 
Phú Tài Lộc, tổng vốn đầu tư 
358 tỷ đồng. 

Theo quyết định của tỉnh, 
Dự án nói trên sẽ được xây 
dựng hoàn chỉnh, đồng bộ trên 

khu đất có diện tích hơn 4.711 
m2 tại khu vực 7, phường Trần 
Quang Diệu, TP Quy Nhơn, bao 
gồm 273 căn nhà ở xã hội; 13 căn 
nhà ở thương mại cùng với hệ 
thống đường giao thông nội bộ, 
cây xanh cảnh quan và hệ thống 
công trình hạ tầng kỹ thuật… 
Từ quý IV/2023 chủ đầu tư sẽ 
khởi công xây dựng và đến quý 
IV/2025 hoàn thành dự án đưa 
vào sử dụng.      T.SỸ

NGÂN HÀNG ĐỒNG LOẠT GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY:

Hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế 
Từ cuối tháng 2 đến nay, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng, đồng thời giảm 

lãi suất cho vay từ 0,5 - 3%/năm so với cuối năm 2022; một số ngân hàng cũng đã triển khai cho vay ở lĩnh vực bất 
động sản. Điều này góp phần chia sẻ, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy 
nền kinh tế tăng trưởng.

nhân vay vốn để SXKD. Theo 
đó, đối với kỳ hạn 5 tháng, lãi 
suất cho vay ở mức 8,5%/năm; 
kỳ hạn 11 tháng, lãi suất 9,5%/năm 
và kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 
11,4%/năm. Đối với khách hàng 
là DN vay vốn kinh doanh trên 
lĩnh vực y, dược phẩm, ngân 
hàng áp dụng lãi suất 6,5%/năm; 
vay vốn để đầu tư kinh doanh 
phân phối các mặt hàng tiêu 
dùng, lãi suất dưới 8%/năm. 
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc 
Quỳnh, Phó Giám đốc BIDV 
Bình Định, so với cuối năm 
2022, lãi suất hiện đã giảm 

từ 0,5 - 1%/năm. 
Xu hướng giảm lãi suất cho 

vay cũng lan rộng sang nhóm 
ngân hàng dân doanh. Hiện có 
22 ngân hàng trên địa bàn tỉnh 
đã cống bố giảm lãi suất cho 
vay. Tùy vào năng lực của 
mỗi ngân hàng, đối tượng, 
lĩnh vực vay, các ngân hàng 
giảm lãi suất tiền vay phổ biến 
từ 1 - 3%/năm cho khách hàng. 
Đáng chú ý là cùng với việc 
đẩy mạnh tín dụng trên lĩnh 
vực SXKD và tiêu dùng, hiện 
một số ngân hàng đang cho 
khách hàng vay mua căn hộ cao 

cấp. Đơn cử như Ngân hàng 
TMCP Kỹ Thương Việt Nam - 
chi nhánh Quy Nhơn cho khách 
hàng vay 70% giá trị căn hộ, thời 
hạn tối đa 35 năm, lãi suất năm 
đầu từ 12 - 14 %/năm, sau đó tính 
theo lãi suất thị trường. Trong 
khi đó, Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam - chi 
nhánh Phú Tài cũng cho khách 
hàng vay 70% giá trị căn hộ 
cho cả khách hàng hiện hữu và 
khách hàng mới nhưng lãi suất 
cho vay tối đa chỉ 11,5%/năm, 
thời hạn tối đa 20 năm. 

Trong bối cảnh hoạt động 

SXKD gặp khó khăn, việc các 
ngân hàng đồng loạt giảm lãi 
suất tín dụng, tăng hạn mức 
cho vay sẽ giúp người dân 
giảm bớt âu lo về mặt tài chính, 
từng bước khắc phục khó khăn 
để vươn lên. 

Bà Phạm Thị Hồng, Giám 
đốc Công ty TNHH Thương 
mại dịch vụ tổng hợp Tân 
Hồng Phát - chuyên kinh 
doanh trong lĩnh vực nông sản 
tại phường Trần Quang Diệu 
(TP Quy Nhơn), chia sẻ: Chúng 
tôi thường mua các mặt hàng 
nông sản tại các xã miền núi, 
vùng cao trên địa bàn tỉnh. Có 
mùa vụ, do nguồn tiền hạn 
chế, phải đi lại nhiều lần mới 
mua đủ số lượng để cung 
cấp cho đối tác, làm tăng chi 
phí đầu vào, ảnh hưởng đến 
tiến độ thực hiện hợp đồng, 
giảm lợi nhuận. Việc các ngân 
hàng tăng hạn mức tín dụng, 
giảm lãi suất cho vay sẽ giúp 
DN giải quyết khó khăn về 
tài chính, đảm bảo kế hoạch 
kinh doanh. 

Ông Nguyễn Trà Dương, 
Giám đốc NHNN Việt Nam - 
chi nhánh Bình Định, cho biết: 
Tính đến ngày 28.2, tổng dư nợ 
cho vay trên địa bàn tỉnh ước 
đạt 97.200 tỷ đồng, tăng 5,2% 
so cùng kỳ và tăng 1,2% so với 
tháng 12.2022. Điều này cho 
thấy, dòng vốn tín dụng cung 
ứng cho thị trường rất tốt. Chi 
nhánh đang tiếp tục chỉ đạo 
các ngân hàng tiết giảm chi 
phí đầu vào, tích cực chia sẻ 
lợi nhuận cùng với người dân 
và DN thông qua việc giảm lãi 
suất cho vay, kể cả lĩnh vực bất 
động sản. 

PHẠM TIẾN SỸ

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án Khu liên hợp 
gang thép Long Sơn

Thu thuế khu vực công thương nghiệp 
ngoài quốc doanh tăng gần 28%

Dự án Nhà ở xã hội chung cư 
Phú Tài Lộc đã có chủ

Agribank Bình Định ký kết tài trợ vốn vay với lãi suất tốt dành cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Tân Hồng Phát. 
Ảnh: TIẾN SỸ
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Bình Định

Ngày 16.3, tại Hà Nội, Quân 
ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng 
tổ chức chương trình Tuyên 
dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, 
Gương mặt trẻ triển vọng toàn 
quân năm 2022. Chủ tịch nước 
Võ Văn Thưởng dự, phát biểu 
chỉ đạo, động viên tuổi trẻ 
Quân đội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn 
Thưởng nhiệt liệt chúc mừng, 
biểu dương thành tích mà thanh 
niên Quân đội và các gương mặt 
trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển 
vọng toàn quân đã đạt được 
trong năm 2022.

Chủ tịch nước Võ Văn 
Thưởng đề nghị mỗi cán bộ, 
đoàn viên thanh niên Quân đội 
nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá 
trị của hòa bình, thống nhất đất 
nước, ý thức sâu sắc hơn trách 
nhiệm bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm 
cao hơn giữ vững chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 
bảo vệ môi trường hòa bình, ổn 
định để phát triển đất nước, bảo 
vệ cuộc sống bình yên cho nhân 
dân. Tuyệt đối trung thành với 
Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, 
năng lực, trình độ để nhiệm vụ 
nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng.

Nhấn mạnh tinh thần Quân 
đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân 
dân mà chiến đấu, Chủ tịch nước 
Võ Văn Thưởng đề nghị thanh 

Thanh niên quân đội phải có 
“khát vọng đẹp - trách nhiệm cao”

niên Quân đội thực hiện tốt công 
tác dân vận. Phối hợp chặt chẽ 
với tổ chức Đoàn nơi đóng quân, 
tham gia tích cực vào các chương 
trình an sinh xã hội; xây dựng 
nông thôn mới, đời sống văn hóa 
ở khu dân cư. Tích cực đền ơn 
đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, 
phòng, chống, khắc phục thiên 
tai, dịch bệnh. Tuyên truyền chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, tích cực đấu tranh chống 

“diễn biến hòa bình” của các thế 
lực thù địch...

Chủ tịch nước nhấn mạnh, 
thanh niên Quân đội phải có: 
“Khát vọng đẹp - Trách nhiệm 
cao - Học tập tốt - Hành động 
giỏi - Đoàn kết tốt - Kỷ luật 
nghiêm”, thực sự tiêu biểu cho 
bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên 
Việt Nam trong thời đại mới.

Ông đề nghị cần tiếp tục đẩy 
mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả các phong trào hành động 

cách mạng của thanh niên Quân 
đội; không ngừng đổi mới nội 
dung, hình thức hoạt động theo 
hướng trọng tâm, trọng điểm; 
xung kích vào những nhiệm vụ 
khó khăn, phức tạp; nhân rộng 
trong toàn quân các mô hình tốt, 
cách làm hay, gương điển hình 
tiên tiến; đẩy mạnh phong trào 
“Thanh niên Quân đội rèn đức, 
luyện tài, xung kích, sáng tạo, 
xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn 
với thực hiện Cuộc vận động 

“Phát huy truyền thống, cống 
hiến tài năng, xứng danh Bộ đội 
Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đi liền với đó là tập trung xây 
dựng tổ chức Đoàn trong Quân 
đội vững mạnh. Gắn xây dựng tổ 
chức Đoàn với xây dựng tổ chức 
Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị 
vững mạnh toàn diện. Đổi mới, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
sinh hoạt và hoạt động của Đoàn 
phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, phát 
huy tính chủ động, sáng tạo, tự 
quản của đoàn viên, thanh niên. 
Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng 
đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát 
triển đảng viên trẻ, cán bộ trẻ.

Để thanh niên Quân đội hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, 
Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, 
chính ủy, chính trị viên, người 
chỉ huy, cơ quan chính trị các 
cơ quan, đơn vị toàn quân tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên trong thời kỳ mới.

Trong đó, đề cao trách nhiệm 
chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức 
thực hiện theo phương châm 
toàn diện, thiết thực, hiệu quả. 
Chăm lo, tạo điều kiện cho cán 
bộ, đoàn viên, thanh niên học 
tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ 
và trưởng thành. Chăm lo giải 
quyết những nguyện vọng chính 
đáng của thanh niên, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho thanh 
niên hoạt động hiệu quả.

(Theo Lao Động)

Các gương mặt được tuyên dương tại buổi lễ.        Ảnh: TTXVN

Sáng 16.3, tại Khu chứng tích 
Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng 
Ngãi), diễn ra lễ tưởng niệm 55 
năm vụ thảm sát Sơn Mỹ khiến 
504 thường dân vô tội bị sát hại 
(16.3.1968 - 16.3.2023).

Tại lễ tưởng niệm, ông 
Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc 
Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi, 
nói những người yêu hòa bình 
trong và ngoài nước thành kính 
tưởng vọng 504 đồng bào Sơn 
Mỹ, phần lớn là người già, phụ 
nữ bị thảm sát 55 năm trước.

Tròn 55 năm về trước, trong 
một buổi sáng yên bình tại làng 
Sơn Mỹ, một trung đội lính lục 
quân Hoa Kỳ đã thảm sát 504 

Với chủ đề “Đoàn kết - 
Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng 
tạo”, Hội Báo toàn quốc năm 
2023 - sự kiện lớn của báo giới 
cả nước, sẽ khai mạc tại Bảo tàng 
Hà Nội, từ ngày 17 - 19.3, với 
nhiều hoạt động nghiệp vụ hữu 
ích dành cho các nhà báo - hội 
viên, cũng như độc giả cả nước.

Hội Báo toàn quốc 2023 với 
87 gian trưng bày chuyên đề của 
các cơ quan báo chí trên toàn 
quốc, trong đó có hoạt động tổ 
chức trưng bày ấn phẩm báo 
Xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu 
biểu năm 2022 và đầu năm 2023.

Song song với hoạt động 
trưng bày, giới thiệu các ấn 
phẩm báo chí tiêu biểu, Hội Báo 
toàn quốc 2023 mang đến cho 
công chúng và các nhà báo - hội 
viên nhiều sự kiện nghiệp vụ 
có chất lượng cao, có tính thời 
sự như: Tọa đàm Hội ngộ Giải 
A Báo chí Quốc gia được phát 
sóng trực tiếp trên sóng của Đài 
Tiếng nói Việt Nam; hội thảo AI 
và quản trị sáng tạo nội dung 
trong tòa soạn được truyền 
hình trực tiếp trên Kênh VTV3 
Đài Truyền hình Việt Nam; Lễ 
phát động Giải thưởng báo chí 
tuyên truyền về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 
2023; tọa đàm Thanh niên sáng 
tạo, chủ động trong công cuộc 
chuyển đổi số; tọa đàm Đào tạo 
và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 
theo nhu cầu…

Trong đó, điểm nhấn của Hội 
Báo năm nay là chuỗi sự kiện 
về nghiệp vụ báo chí. Người 
làm báo trong cả nước và công 
chúng có cơ hội phân tích, học 
hỏi thông qua tác phẩm báo chí 
xuất sắc nhất, từ đó góp phần 
gia tăng hơn nữa báo chí chất 
lượng cao. Đặc biệt là hội thảo 
AI và quản trị sáng tạo nội dung 
trong tòa soạn đề cập đến vấn 
đề “nóng” của báo chí trong bối 
cảnh chuyển đổi số. Đây là cơ 
hội để các nhà báo, lãnh đạo cơ 
quan báo chí cùng nhận diện xu 
hướng trên thế giới, thảo luận 
về những câu hỏi hóc búa trí tuệ 
nhân tạo đang đặt ra, từ đó định 
hướng sáng tạo, ứng dụng trong 
quản trị sáng tạo nội dung ở mỗi 
cơ quan báo chí Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động 
nghiệp vụ, Hội Báo toàn quốc 
2023 còn chú trọng đến các hoạt 
động thể thao, văn hóa, nghệ 
thuật sôi nổi, hấp dẫn.

(Theo Báo Tin tức)

 Sáng 16.3, chuyến tàu 
hỏa chở hàng đầu tiên của 
Trung Quốc đã đến Đồng Nai. 
Đó là chuyến tàu của công ty 
vận tải hàng hóa thuộc Tập đoàn 
Sơn Đông (Trung Quốc) đến ga ở 
huyện Trảng Bom (Đồng Nai), mở 
ra cơ hội vận chuyển hàng hóa 
qua lại giữa hai nước Trung - Việt.
 Mở rộng điều tra vụ án 

“Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, 
nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn trong khi thi hành 
công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà 

Nội và các tỉnh, thành, ngày 15.3, 
Cơ quan An ninh điều tra Bộ CA 
đã ra các quyết định tố tụng đối 
với 9 bị can.
 Theo thống kê của Bộ 

TN&MT, tính đến hết ngày 15.3, 
đã có gần 8.000 lượt ý kiến của 
các tổ chức, cá nhân trên cả nước 
góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai 
(sửa đổi) thông qua website lấy ý 
kiến người dân của Bộ tại địa chỉ 
https://luatdatdai.monre.gov.vn.
 Chủ tịch UBND TP HCM 

Phan Văn Mãi vừa ký quyết 
định thành lập Ban Quản lý khu 

vực phát triển đô thị Thủ Thiêm 
và Ban Quản lý khu vực phát 
triển đô thị Tây Bắc để giúp UBND 
thành phố quản lý hoạt động 
đầu tư phát triển hai khu vực 
quan trọng này. 
 Ngày 16.3, Đội Tuần tra 

kiểm soát giao thông đường bộ 
cao tốc số 5, (Cục CSGT, Bộ CA) 
đã xử lý hàng loạt tài xế xe trọng 
tải, xe container sử dụng giấy 
phép lái xe giả, tem kiểm định 
giả, điều khiển phương tiện trên 
cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

 (Theo Tuổi Trẻ, PLO, SGGP)

Hội báo toàn quốc 2023: 
Sẵn sàng cho ngày hội lớn 
của báo giới cả nước

Dâng hương tưởng niệm 504 thường dân 
bị thảm sát ở Sơn Mỹ 55 năm trước

thường dân vô tội nơi đây. Trong 
đó có 182 phụ nữ, 60 cụ già, 173 
trẻ em và 189 trung niên.

Tại lễ tưởng niệm, trong 
âm vang của tiếng chuông, 
các đại biểu đã dành một phút 

mặc niệm, thành kính 
dâng hương, dâng hoa 
trước tượng đài Sơn 
Mỹ, tưởng nhớ và cầu 
nguyện cho linh hồn 504 
thường dân vô tội.

Trước khi lễ tưởng 
niệm diễn ra, tỉnh 
Quảng Ngãi có buổi 

làm việc với ông Ronald 
Haeberle - tác giả các 
bức ảnh vụ thảm sát 

Sơn Mỹ. Ông Ronald Haeberle 
đã đồng ý cho Khu chứng tích 
Sơn Mỹ được sử dụng và trưng 
bày vĩnh viễn những bức ảnh 
của mình liên quan vụ thảm sát. 

(Theo Tuổi Trẻ)

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thắp hương tưởng vọng 
504 thường dân vô tội bị sát hại 55 năm trước.
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Ngày 15.3, tại thủ đô Tokyo, Nhật 
Bản, Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng 
ASEAN - Nhật Bản lần thứ 12 được tổ 
chức với chủ đề chính “Tình hình an 
ninh khu vực và các chiến lược quốc 
phòng mới”.

Đây là diễn đàn quan trọng để các 
đại biểu trao đổi các vấn đề an ninh khu 
vực và quốc tế cùng quan tâm, góp phần 
xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại và 
hợp tác quốc phòng thực chất giữa các 
nước ASEAN và Nhật Bản.

Thông qua Hội nghị lần này, Nhật 
Bản mong muốn thúc đẩy hợp tác 
thực chất với ASEAN trong lĩnh vực  
quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam có 
bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan 
điểm về tình hình thế giới khu vực và 
đưa ra đánh giá, đề xuất hợp tác quốc 
phòng giữa ASEAN và Nhật Bản.

Thượng tướng khẳng định khu vực 
đang đối mặt với một loạt các thách thức 
an ninh, cả truyền thống và phi truyền 
thống, trong đó đáng chú ý là an ninh 
hàng hải, khủng bố, an ninh mạng, biến 
đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh...

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân 
Chiến, những thách thức này mang tính 
xuyên quốc gia và không một quốc gia 

Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hợp tác 
quốc phòng thực chất với ASEAN

nào có thể tự mình giải quyết hiệu quả, 
đặt ra nhu cầu tất yếu thúc đẩy hợp tác 
thực chất giữa các nước.

Thượng tướng đánh giá cao việc 
Nhật Bản ủng hộ vai trò trung tâm của 
ASEAN, tích cực tham gia vào các cơ 
chế do ASEAN dẫn dắt, nhất là Hội 
nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước 
ASEAN Mở rộng (ADMM+); ủng hộ việc 
triển khai “Tầm nhìn Vientiane 2.0” của  
Nhật Bản.

Về an ninh biển, Thượng tướng 
Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc tăng cường nỗ lực 
chung trong bảo đảm duy trì luật pháp 
quốc tế và các nguyên tắc trong quan hệ 
quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, thực 
thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các 
bên ở Biển Đông (DOC); kiên trì, nỗ lực 
cùng nhau ngăn chặn và quản lý xung 
đột để duy trì hòa bình, ổn định chung 
của khu vực.                       (Theo TTXVN)

Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - ASEAN lần thứ 12.                                                           Ảnh: TTXVN

“Chúng tôi quan tâm mạnh mẽ đến 
đảm bảo tự do hàng hải, hàng không 
và giúp hệ thống thương mại toàn cầu 
không ảnh hưởng bởi căng thẳng gia 
tăng trong khu vực”, Đặc phái viên Liên 
minh châu Âu (EU) tại Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương Richard Tibbels ngày 
15.3 phát biểu tại Manila, nơi ông tiếp 
các quan chức ngoại giao, quốc phòng 
và cảnh sát biển Philippines.

Ông Tibbels cho biết để thúc đẩy tự 
do hàng hải và luật pháp quốc tế, EU sẽ 
tìm cách tăng hiện diện hải quân ở Biển 
Đông, khuyến khích các quốc gia thành 
viên thực hiện những chuyến thăm hải 
quân và cả hoạt động diễn tập chung 
nếu có thể.

Ông cho biết các hoạt động như vậy 
sẽ có quy mô “tương đối khiêm tốn”, 
nhưng có thể được thực hiện thường 
xuyên nhờ năng lực của các quốc gia 
thành viên trong khối.

(Theo baoquocte.vn)

EU sẽ tăng hiện diện 
hải quân ở Biển Đông

EU sẽ tăng hiện diện hải quân ở Biển Đông. 
Nguồn: Getty Images

 Cơ quan năng lượng nguyên tử 
quốc tế (IAEA) ngày 15.3 thông báo có 
khoảng 2,5 tấn urani tự nhiên đã bị thất 
lạc tại một cơ sở tại Libya.

 Ngày 15.3, hãng thông tấn 
Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin ít nhất 10 
người thiệt mạng do mưa lớn kéo theo lũ 
quét ở các tỉnh Sanliurfa và Adiyaman ở 
miền Đông Nam nước này.

 Ngày 15.3, giới chức Colombia 
cho biết một vụ nổ khí gas tích tụ tại 
6 mỏ than liền kề ở miền Trung nước 
này đã khiến ít nhất 11 công nhân thiệt 
mạng và 10 người khác bị mắc kẹt dưới 
lòng đất.

 Ít nhất 2 người đã thiệt mạng 
trong một vụ nổ súng xảy ra tại TP 
Portland, thuộc bang Oregon (Mỹ)  
ngày 15.3.  (Theo TTXVN)

Chia sẻ tại một cuộc họp về chính 
sách kinh tế ngày 15.3, Tổng thống 
Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ “xây dựng 
cụm bán dẫn quy mô lớn nhất thế giới 
ở khu vực thủ đô, bằng cách sử dụng 
các khoản đầu tư tư nhân trị giá 300 
nghìn tỷ won”.

“Tốc độ rất quan trọng. Chính phủ 
sẽ cố gắng hết sức để hiện thực hóa dự 
án”, ông Yoon nói thêm.

Kế hoạch xây dựng trung tâm chip 
lớn nhất thế giới nằm trong nỗ lực của 
Chính phủ Hàn Quốc nhằm đầu tư 
mạnh vào các ngành công nghệ mũi 
nhọn, bao gồm chip, màn hình và pin.

Đây là các lĩnh vực mà những gã 
khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã 
tạo được chỗ đứng vững chắc trên  
thị trường.

(Theo TTO)

Hàn Quốc  sẽ xây trung tâm chip quy mô 
lớn nhất thế giới

Nhà máy sản xuất chip của Samsung ở 
Pyeongtaek, Hàn Quốc.                         Ảnh: REUTERS

Ed Husic - Bộ trưởng Bộ Công 
nghiệp và Khoa học Liên bang Australia 
- ngày 16.3 đã công bố Mạng lưới AI có 
trách nhiệm tại Trung tâm AI quốc gia 
(NAIC) thuộc Tổ chức Nghiên cứu Công 
nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng 
chung (CSIRO). Mạng lưới này - tập 
trung vào 6 trụ cột cốt lõi là luật pháp, 
tiêu chuẩn, nguyên tắc, quản trị, lãnh 
đạo và công nghệ - sẽ giúp các DN tận 
dụng những cơ hội do các công nghệ AI 
mới nổi mang lại.

Mạng AI có trách nhiệm cung cấp 
dịch vụ độc đáo: Hướng dẫn và huấn 
luyện thực tế từ các chuyên gia về luật, 
tiêu chuẩn, nguyên tắc, quản trị, lãnh 
đạo và công nghệ để đảm bảo khả năng 

Australia ra mắt Mạng lưới AI  
có trách nhiệm Rạng sáng 16.3 quân đội Hàn Quốc 

cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa 
đạn đạo không xác định về vùng biển 
phía Đông, vài giờ trước khi các nhà 
lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản 
gặp nhau để thảo luận về các mối đe dọa 
ngày càng tăng trên bán đảo Triều Tiên 
cũng như các nguy cơ toàn cầu khác. Bộ 
Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận 
thông tin trên.

Đồng thời, vụ phóng mới nhất cũng 
diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận Lá 
chắn Tự do (FS) giữa Hàn Quốc và Mỹ 
đang diễn ra, mà phía Triều Tiên đã chỉ 
trích là “sự chuẩn bị cho một cuộc chiến 
tranh xâm lược”.

Trước đó, Triều Tiên đã bắn hai tên 
lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 14.3. 

(Theo VOV.VN)

Triều Tiên tiếp tục 
phóng tên lửa đạn 
đạo về vùng biển 
phía Đông

Hình ảnh một vụ phóng thử tên lửa của  
Triều Tiên.                                                  Nguồn: Reuters

 Trí tuệ nhân tạo (AI).                      Ảnh minh họa: CCO

giải thích, công bằng và trách nhiệm giải 
trình được tích hợp trong các hệ thống 
AI của Australia”.

(Theo Vietnam+)


