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Bình Định

Đặt mục tiêu mới, doanh nghiệp bắt tay ngay vào sản xuất
Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên 
đán năm 2023, các doanh 
nghiệp đã nhanh chóng bắt 
tay vào sản xuất, kinh doanh 
với quyết tâm cao để về đích 
nhiều mục tiêu lớn.

Đón đầu cơ hội mới
Hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất dược phẩm, đón 
những cơ hội mới, từ mùng 3 
T ết các bộ phận sản xuất tại 
Công ty CP Dược - Trang thiết 
bị y tế Bình Định (Bidiphar) 
đã bắt tay vào sản xuất. Trong 
bối cảnh nhiều DN vẫn còn 
khó khăn do hậu quả của dịch 
Covid-19 nhưng bức tranh sản 
xuất kinh doanh của Bidiphar 
tiếp tục có nhiều điểm sáng. 
Năm qua, không chỉ nằm 
trong tốp 10 công ty dược 
Việt Nam uy tín, dòng sản 
phẩm thuốc điều trị ung thư 
được công nhận là Thương 
hiệu Quốc gia 2022, Bidiphar 
về đích ngoạn mục với doanh 
thu 1.617 tỷ đồng, đặc biệt 
doanh thu hàng sản xuất đạt 
1.500 tỷ đồng (tăng 23%); đạt 
mốc 20.000 khách hàng, tăng 
21% so với năm trước; lợi 
nhuận vượt kế hoạch đề ra; 
đảm bảo việc làm và tăng thu 
nhập cho 1.218 cán bộ, người 
lao động… Doanh thu hàng 
sản xuất phát triển theo chiều 
hướng tốt chính là tín hiệu 
đáng mừng. 

Tổng Giám đốc Bidiphar 
Phạm Thị Thanh Hương chia 
sẻ: Với mục tiêu “Tinh nhuệ 
đội ngũ, số hóa quy trình, 
chinh phục đỉnh cao”, chúng 
tôi mời chuyên gia nước ngoài 
đào tạo cho nhân viên, bình 
quân mỗi nhân viên được đào 
tạo 40 giờ/năm. Chúng tôi đã 
sẵn sàng để năm 2023 thực 
hiện mục tiêu doanh thu tiếp 
tục tăng, số lượng khách hàng 
tăng 25%. Bidiphar chuẩn bị 
khởi công dự án xây dựng  
2 nhà máy mới tại Khu kinh 
tế Nhơn Hội theo tiêu chuẩn 
GMP-EU, hoàn thành nhà 
máy sản xuất thuốc viên điều 
trị ung thư; tiếp tục thực hiện 
hợp tác đầu tư, chuyển giao 

Lắng nghe, đồng hành 
và “cần” doanh nghiệp

Ngay trong ngày trở lại làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết 
Nguyên đán 2023, chiều 27.1 (mùng 6 tháng Giêng), các đoàn 
lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đến thăm, kiểm tra hoạt động 
sản xuất đầu năm tại nhiều DN. Không chỉ chúc mừng, các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh còn lắng nghe, động viên và chia sẻ những khó 
khăn của các DN, khẳng định tỉnh luôn đồng hành với các DN 
đầu tư tại Bình Định.

Đến thăm Công ty Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ, Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh vai trò của DN trong phát triển nuôi 
tôm công nghệ cao tại tỉnh Bình Định nói riêng và trong nước nói 
chung. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, phát triển nuôi tôm công nghệ 
cao gắn với chế biến xuất khẩu là vấn đề tỉnh hết sức quan tâm. 
Trong năm 2023, đề nghị DN nhanh chóng triển khai dự án Khu 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm, gắn với 
chế biến, xuất khẩu, nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu cho 
tỉnh. Cùng với đó, sớm triển khai khu ẩm thực tôm nuôi phục vụ 
khách du lịch khi đến tham quan khu nuôi tôm công nghệ cao.  

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ mong 
muốn các DN mạnh dạn đầu tư, mở rộng không gian mới, tìm 
kiếm thêm thị trường để phát triển thành thương hiệu quốc gia 
và vươn ra thế giới. Tỉnh khẳng định luôn lắng nghe, đồng hành 
và “cần” DN để ra các quyết sách đúng đắn cho phát triển của 
DN. Và quan điểm của tỉnh là DN có phát triển mạnh thì tỉnh mới 
phát triển được. “Tỉnh vẫn đi kêu gọi các “đại bàng” từ nước ngoài 
và trong nước về đầu tư tại Bình Định, nhưng tôi cũng đồng thời 
mong muốn chính các DN trong tỉnh cũng sẽ nhìn thấy, nắm bắt 
cơ hội, mạnh dạn đầu tư phát triển trở thành những “đại bàng” 
ngay tại tỉnh”, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tranh thủ thời cơ, cơ hội từ các đơn hàng 
mới, một số DN đã sản xuất, kinh doanh ngay 
trong kỳ nghỉ Tết; còn lại phần lớn DN đến 
mùng 8 tháng Giêng đã đi vào sản xuất trở lại.

Ngay từ đầu năm, ngành Công Thương bắt 
tay ngay vào triển khai thực hiện Nghị quyết 
01 của Chính phủ về đẩy mạnh sản xuất, kinh 
doanh của các DN. Tìm hiểu sâu sát những 
khó khăn, vướng mắc của DN để tổng hợp 
trình UBND tỉnh kịp thời giải quyết; triển khai 
đến tận các hiệp hội ngành hàng để hỗ trợ 
DN tìm kiếm thị trường mới.

Giám đốc Sở Công Thương 
NGÔ VĂN TỔNG

Là một trong những DN kinh doanh lĩnh vực 
lưu trú, Maia Resort Quy Nhơn tự hào là một trong 
những đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú cao cấp 
theo chuẩn quốc tế hàng đầu của tỉnh Bình Định 
và khu vực. Trong năm 2022, dù tình hình kinh tế 
khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và 
chiến tranh Nga - Ukraina, Maia Resort Quy Nhơn 
vẫn về đích doanh thu hơn 63,6 tỷ đồng, đóng 
góp vào ngân sách nhà nước gần 1,8 tỷ đồng, 
giải quyết việc làm cho 172 lao động bình quân 
12,6 triệu đồng/tháng/người. Dự kiến năm 2023, 
doanh thu tăng 12,2% so với năm 2022.

Ông Marc Bittner, Tổng Quản lý Công ty CP 
Khu Du Lịch Biển Maia Quy Nhơn

công nghệ với đối tác để sản 
xuất một số dòng sản phẩm 
đặc trị công nghệ cao, dạng 
bào chế tiên tiến; đẩy mạnh 

chuyển đổi số.
Ghi nhận tại nhiều DN 

đã “mở hàng” sớm sản xuất 
kinh doanh đầu năm mới, với 

những mục tiêu tăng trưởng, 
kế hoạch rõ ràng. Ông Hồ 
Liên Nam, Phó Tổng Giám 
đốc Công ty CP Cảng Quy 
Nhơn, cho hay với sản lượng 
thông quan gần 11 triệu tấn 
và doanh thu trên 1.000 tỷ 
đồng, đạt và vượt so với kế 
hoạch đề ra năm 2022, DN đặt 
mục tiêu năm nay lượng hàng 
qua cảng Quy Nhơn đạt 12,3 
triệu tấn. Cảng Quy Nhơn đã 
xây dựng các chương trình 
hành động cho mục tiêu này; 
nâng cao chất lượng dịch vụ 
phục vụ khách hàng, bám sát 
diễn biến thị trường để có 
chính sách hỗ trợ khách hàng 
vượt qua khó khăn trong khi 
chờ nền kinh tế hồi phục hoàn 
toàn sau dịch bệnh. Cảng sẽ 
tập trung đầu tư hoàn thiện 
dự án đến cuối tháng 3.2023 

sẽ hoàn thành đưa vào khai 
thác bến số 1 với tổng chiều 
dài 480 m, có thể tiếp nhận 
cùng lúc hai tàu 5 vạn tấn vào 
xếp dỡ. Đồng thời tiến hành 
dự án nạo vét khu nước trước 
bến tàu và quy hoạch khai 
thác hiệu quả khu 3,8 ha mà 
cảng vừa mới tiếp nhận.

Với các “ông lớn” trong 
sản xuất nông nghiệp, nhiều 
mục tiêu mới cũng được đặt 
ra để đón những cơ hội mới. 
Tại Công ty TNHH Việt Úc - 
Phù Mỹ (Khu Nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao phát 
triển tôm tại xã Mỹ Thành, 
huyện Phù Mỹ) - 100% vốn 
đầu tư nước ngoài, đến nay 
đã đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng nuôi tôm công nghệ 
cao trên hơn 116 ha. DN này 
ứng dụng công nghệ cao vào 
nuôi tôm thẻ chân trắng như 
Biofloc, vi sinh; ứng dụng công 
nghệ tự động hóa các hệ thống 
bơm nước, thiết bị sục khí, 
quạt nước trong trại nuôi tôm 
thương phẩm... “Năm 2022, 
tổng sản lượng nuôi tôm của 
công ty đạt 1.670 tấn, năng 
suất tôm bình quân đạt gần 
50 tấn/ha, doanh thu 200 tỷ 
đồng, tạo việc làm cho 220 
lao động tại  địa phương 
với mức lương bình quân  
9 triệu đồng/người/tháng. 
Năm 2023, chúng tôi đặt mục 
tiêu đạt sản lượng 1.800 tấn 
tôm nuôi thương phẩm, doanh 
thu 216 tỷ đồng, tạo việc làm 
cho 250 lao động”, Giám đốc 
Nguyễn Văn Thảo nói.

Trong khi đó, Công ty 
TNHH Giống gia cầm Minh 
Dư khẳng định vị thế số 1 Việt 
Nam về gà giống khi chiếm 
đến 30% thị phần cả nước. Các 
giống gà MD1.BĐ, MD2.BĐ, 

MD3.BĐ đã trở thành giống 
gà được nuôi phổ biến nhất 
ở nước ta. Song song với 
việc tiếp tục nâng cao chất 
lượng 3 giống gà này, năm 
qua gà Minh Dư đã nghiên 
cứu và đưa ra thị trường một 
số giống gà đặc sản cho các 
vùng miền như gà mía cho các 
tỉnh, thành phía Bắc, gà nòi 
Bến Tre cho các tỉnh, thành 
Đông Nam B ộ và Tây Nam 
B ộ. Năm 2023, dự kiến tiếp 
tục đưa ra thị trường 2 giống 
gà mới là gà ri vàng rơm 
Minh Dư và giống gà chân 
chì. Giám đốc Lê Văn Dư 
khẳng định: Chiến lược phát 
triển của chúng tôi là phát 
triển gà giống Minh Dư được 
công nhận là gà giống quốc 
gia; xây dựng chuỗi liên kết 
từ sản xuất, thu mua, chế biến 
thịt và xuất khẩu; xuất khẩu 
gà giống 1 ngày tuổi, khẳng 
định thương hiệu gà Việt trên 
bản đồ thế giới.

Kỳ vọng từ sự hồi phục 
và những trợ lực

Nhiều DN cho hay, sau 
khoảng thời gian dài khó 
khăn do đại dịch Covid-19, 
năm 2023 được xác định là 

năm quan trọng cho các kế 
hoạch nhắm tới mục tiêu cao 
hơn về sản xuất, kinh doanh, 
cả về quy mô và chất lượng. 

Không chỉ kỳ vọng vào 
sự phát triển và phục hồi 
của nền kinh tế, các DN rất 
trông chờ vào sự trợ lực từ các 
chính sách để hỗ trợ chương 
trình phục hồi và phát triển 
KT-XH. Cùng với đó là nỗ lực 
của chính DN để khôi phục 
nhanh chuỗi sản xuất, cung 
ứng, lao động, thúc đẩy các 
động lực tăng trưởng.

Bà Cao Thị Kim Lan, Giám 

đốc Công ty CP Thủy sản 
Bình Định, cho biết: Doanh 
thu năm 2022 của công ty đạt 
140 triệu USD. Đầu năm 2023, 
tốc độ tăng trưởng công ty 
chậm lại do nguyên liệu sụt 
giảm hơn 20%. Công ty đã 
kiến nghị lên tỉnh cho kéo dài 
thời hạn thuê đất tới năm 2025 
để tìm thuê đất phù hợp với 
ngành chế biến thủy hải sản 
và xây dựng nhà máy mới, hệ 
thống máy móc hiện đại, kho 
lạnh dự trữ nguyên liệu đáp 
ứng nhu cầu của ngành chế 
biến thủy hải sản và tốc độ 

phát triển của công ty. 
Ông Lê Vỹ, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị Công ty CP 
Phú Tài, cho hay hoạt động 
sản xuất của DN trong năm 
2022 diễn ra trong môi trường 
kinh tế thế giới và trong nước 
có nhiều diễn biến phức tạp. 
Doanh thu năm của công ty đạt 
7.400 tỷ đồng, kim ngạch xuất 
nhập khẩu 159 triệu USD, lợi 
nhuận trước thuế 619 tỷ đồng, 
quy mô lao động 7.200 người. 
Trong định hướng năm 2023, 
Phú Tài sẽ về đích với doanh 
thu 7.600 tỷ đồng, kim ngạch 
xuất nhập khẩu 177 triệu 
USD. Trên hành trình “vượt 
sóng”, DN đã chuẩn bị sẵn 
sàng các điều kiện về trang 
thiết bị, môi trường và chiến 
lược kinh doanh cho hàng 

chục đơn vị trực thuộc và 
công ty con. 

2022 là năm khó khăn nhất 
từ trước đến nay đối với ngành 
gỗ, không còn giữ được tốc độ 
tăng trưởng ở mức hai con số 
như nhiều năm trước. Hiệp 
hội Gỗ và lâm sản Việt Nam 
(Viforest) cũng đưa ra dự báo 
khó khăn sẽ còn “đeo bám” 
ngành sản xuất và xuất khẩu 
gỗ đến giữa năm 2023. Ông Đỗ 
Xuân Lập, Giám đốc Công ty 
CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, Chủ 
tịch Viforest, nhận định: Năm 
2023, ngành gỗ dự báo những 
tháng đầu năm sẽ còn nhiều 
khó khăn. Chúng tôi dự tính 
phải hết quý II/2023 mới có 
thể phục hồi sản xuất khoảng 
85% và kỳ vọng đạt tốc độ 
tăng trưởng từ 7% - 9%. Để 
làm được điều này, ngành gỗ 
sẽ tiếp tục tập trung nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho các 
DN bằng việc áp dụng đồng 
bộ nhiều giải pháp. Để kích 
cầu, Viforest cũng khuyến cáo 
DN ngành gỗ trong nước nói 
chung và DN tại thủ phủ gỗ 
Bình Định nói riêng cần tìm 
cách giảm chi phí sản xuất, 
giúp các nhà nhập khẩu có 
nhiều “không gian” để khuyến 
mại sản phẩm. Các DN cũng 
cần đa dạng hóa thị trường, 
đa dạng hóa khách hàng thông 
qua việc cải tiến mẫu mã, tập 
trung vào các nhóm hàng có 
giá trị cao…

NHÓM PHÓNG VIÊN 
BÁO BÌNH ĐỊNH

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (hàng trước, bên trái) thăm cơ sở nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ.                                                                           Ảnh: N.HÂN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (thứ ba từ phải qua) đến thăm, nghe lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Định giới 
thiệu về trung tâm điều khiển hệ thống điện Bình Định đặt tại Công ty.                                                                                        Ảnh: H.THU

Sản xuất gà giống tại Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư.                            Ảnh: D.N

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (người đứng) thăm Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư.                                           Ảnh: T.HIỀN

Bidiphar “mở hàng” sớm các dây chuyền sản xuất dược phẩm ngay sau tết 
Nguyên đán 2023.                                                                                                                     Ảnh: D.N

Dự báo ngành gỗ đến hết quý II/2023 mới có thể phục hồi sản xuất khoảng 85% 
và kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng từ 7% - 9%.                                             Ảnh: M.HOÀNG
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15 năm “bắc cầu” nhân ái
Hơn 15 năm làm công tác chữ thập đỏ của phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), đến giờ đã ở tuổi 65, bà Bùi Thị 

Xuân Bông vẫn giữ được tác phong xông xáo, đặt hiệu quả công việc lên trên hết, nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn để 
đưa sự hỗ trợ đến đúng đối tượng trong thời gian nhanh nhất có thể.  

Bà Bông (trái) 
cùng nhà hảo 
tâm trên địa 
bàn phường 
tặng quà Tết 
Nhân ái cho 
người dân 
khuyết tật khó 
khăn. Ảnh: NVCC

Nói về Chủ tịch Hội CTĐ 
phường Nhơn Bình, một số cán 
bộ trẻ của phường cho biết bà 
Bông làm gì cũng đặt hết tâm 
huyết vào, làm xong mọi việc 
mới thôi. Vậy nên, bà có uy tín 
cao với nhà hảo tâm lắm. 

Bà lại ít khi nhờ hỗ trợ, bởi 
hiểu cán bộ phường ai cũng 
nhiều việc. Một số thời gian 
cao điểm phát quà người khó 
khăn như dịp lễ, tết, thấy bà 
tất bật quá, họ đã chủ động đề 
nghị hỗ trợ bà một số khâu như 
lên danh sách người nhận quà, 
phân chia quà, gói quà... 

65 tuổi, những ngày trước 
tết Nguyên đán Quý Mão năm 
2023, bà Bông vẫn ngồi hàng 
giờ để gõ danh sách người 
khó khăn nhận quà ở 9 khu 
phố trong phường. Đến lúc 
thấy chóng mặt, bà vào phòng 
nằm nghỉ một chút rồi lại ngồi 
trước máy vi tính để gõ cho 
kịp. Phường trang bị 1 máy vi 
tính để một số hội, đoàn thể 
dùng chung; thấy bất tiện, bà 
mua máy riêng cho mình để 
ở phường. Làm không xong 
việc, về nhà, bà mượn máy 
vi tính của con trai để gõ tiếp  
cho xong. 

“Tôi tối kỵ việc danh sách 
trùng tên người nhận quà. 
Có máy riêng, bất cứ khi nào 
phường hay nhà hảo tâm cần 
danh sách, thông tin về người 
nhận quà, tôi có thể xử lý ngay 
và cung cấp trong thời gian 
sớm nhất”, bà Bông cho hay. 

Nhiều người dân khó khăn 
trong phường Nhơn Bình đã 
quen thấy hình ảnh bà Bông 
đi xe máy với lỉnh kỉnh nào 
gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm, 
có khi chở thêm nhà tài trợ phía 

sau, vòng vèo qua những con 
đường hẻm nhỏ, có khi đi tắt 
qua một số bờ ruộng, gió tạt ào 
ào bên tai, có khi mưa tối sầm 
mặt mũi. Đến nỗi, chiếc mũ bảo 
hiểm trên đầu bà bị hất bay vào 
đám ruộng lúc trời chạng vạng 
tối, tìm hoài không ra. 

Đi nhiều vậy nên bà nằm 
lòng nhà nào hay đọng nhiều 
nước trước ngõ vào mùa mưa; 
nhà người kia ô tô không vào 
được, phải đi bộ. Vậy nên, 
bà đã cùng chính quyền địa 
phương tích cực vận động nhà 
hảo tâm và người dân cùng bỏ 
của, bỏ công sức bê tông hóa 
đoạn đường dài hơn 140 m 
cùng cống thoát nước ở khu 
phố 7 với số tiền hơn 140 triệu 
đồng (nhà hảo tâm hỗ trợ 120 
triệu đồng, người dân đóng 
góp thêm 20 triệu đồng và ngày 
công) để 24 hộ dân sinh sống 
nơi đây đi lại thuận tiện. Ngoài 

ra, những người thường xuyên 
tới lui khu vực này cũng không 
ngại ngần chuyện vất vả đường 
sá nữa. 

Ông Huỳnh Tấn Dũng, 
Phó Chủ tịch UBND phường 
Nhơn Bình đánh giá rất cao sự 
tâm huyết và tấm lòng thương 
người khó khăn của bà Bông. 
Bởi, làm Chủ tịch Hội CTĐ của 
phường chỉ nhận phụ cấp hằng 
tháng, nhưng bà cùng các tình 
nguyện viên luôn tham gia tất 

cả phong trào nhân đạo, thiện 
nguyện của phường và các cơ 
quan cấp trên triển khai trên 
địa bàn. Ông Lưu Đắc Lực (70 
tuổi, ở khu phố 6), mang nhiều 
căn bệnh mãn tính trong người, 
kể: “Cô Bông đến thăm, mang 
gạo, nhu yếu phẩm của nhà tài 
trợ đến cho tôi. Dịp lễ, tết, cô 
đều đến cho quà, có khi dẫn 
nhà hảo tâm đến cho quà và 
tiền nữa”. 

Theo ông Trần Đình Chính, 

Tôi tự nhận mình là 
người “ham” làm từ thiện, biết 
có người cho bà con khó khăn 
tiền, quà mà mình không làm 
cầu nối thì thấy “uổng quá” 
nên phải bằng mọi cách thu 
xếp để đi trao đến tay bà con. 
Tôi tìm thấy niềm vui, niềm 
hạnh phúc trong việc mình 
làm nên dù có còn làm CTĐ 
của phường hay không, tôi 
cũng sẽ tham gia các hoạt 
động thiện nguyện, cho đến 
khi sức khỏe không cho phép 
mới thôi”.            
Chủ tịch Hội CTĐ phường Nhơn Bình 

BÙI THỊ XUÂN BÔNG 

“

Đến giờ, nhiều tổ chức, cá nhân muốn hỗ trợ người khó khăn 
của phường Nhơn Bình chọn cách liên lạc trực tiếp với bà Bông. 
Dịp tết Nguyên đán Quý Mão, Hội CTĐ của phường đã trao tổng 
cộng 747 suất quà tết cho người khó khăn trên địa bàn, với tổng 
trị giá 340,5 triệu đồng. Trong số này, ngoài một số công ty, DN 
trong và ngoài tỉnh, còn có một số cá nhân, nhà hảo tâm đang 
sống trên địa bàn hoặc người con Nhơn Bình xa quê làm ăn thành 
đạt được bà Bông kêu gọi ủng hộ. 

Chủ tịch Hội CTĐ TP Quy 
Nhơn, hơn 15 năm giữ vai trò 
Chủ tịch Hội CTĐ phường 
Nhơn Bình, bà Bông luôn 
năng nổ, nhiệt tình, chịu khó, 
thường xuyên cập nhật thông 
tin về những hoàn cảnh khó 
khăn đột xuất trên địa bàn 
phường. Bà Bông là một trong 
những cán bộ hội CTĐ cơ sở 
có tâm, có tầm. Bà có thế mạnh 
về vận động nguồn lực khi biết 
tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, mọi 
mối quan hệ có thể. 

“Một thế mạnh khác của 
bà là công tác tiếp nhận và 
gửi tấm lòng nhà hảo tâm đến 
đúng đối tượng. Điều này rất 
quan trọng trong việc tạo uy 
tín và giữ chân nhà hảo tâm. 
Tổng kết hoạt động năm 2022, 
Hội CTĐ phường Nhơn Bình 
đã nhận Cờ thi đua dẫn đầu 
phong trào CTĐ của TP Quy 
Nhơn. Trong thành tích chung 
đó, đóng góp của bà Bông có ý 
nghĩa quyết định”, ông Chính 
nhìn nhận.          NGỌC TÚ

Ấm áp những căn nhà của tình đồng đội
Tết này, gia đình ông La Hồng 

Vinh (SN 1957, ở xã Hoài Sơn, TX Hoài 
Nhơn) được ở trong ngôi nhà khang 
trang, ấm cúng. Ngôi nhà vững chãi, 
ấm áp được hỗ trợ từ những đồng đội 
cũ. Ông Vinh thắp lên bàn thờ anh 
trai của mình là liệt sĩ CAND, Anh 
hùng LLVT La Văn Tiến nén nhang 
tưởng nhớ. 

Trước tết Nguyên đán, nhiều cán 
bộ, chiến sĩ CA tỉnh và CA TX Hoài 
Nhơn về chia vui khánh thành nhà mới 
cùng gia đình ông Vinh.

Liệt sĩ CAND La Văn Tiến hy sinh 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và 
được em trai là ông Vinh thờ phụng 
bao năm qua. Thượng tá Nguyễn Thị 
Nga, Phó trưởng CA TX Hoài Nhơn, 
cho biết: Ông Vinh hay ốm đau nên 
cuộc sống gặp nhiều khó khăn, gia 
đình sống trong căn nhà đã cũ nát, 
ẩm thấp, không có khả năng xây mới.

Tháng 7.2022, qua khảo sát, CA 
tỉnh đã đồng ý hỗ trợ kinh phí 150 
triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa 
từ quỹ nghĩa tình đồng đội CAND. 
Cuối tháng 12.2022, sau hơn 3 tháng 

thi công, cùng với đóng góp thêm của 
gia đình, ngôi nhà cấp 4 khang trang 
có tổng diện tích 60 m2 đã hoàn thành, 
tổng kinh phí gần 250 triệu đồng. 

Cũng từ tấm lòng những người đồng 
đội, Tết này, gia đình ông Nguyễn Thanh 
Hải (SN 1950, nguyên Tiểu đội trưởng An 
ninh Vũ trang tỉnh Bình Định, thương 
binh CAND, ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù 

Mỹ) đã không 
còn thấp thỏm, 
lo âu về nơi ở. 
Ngôi nhà nghĩa 
tình được xây 
tặng ngay tại 
mảnh đất hơn 
70 m2 của ông. 
Sự quan tâm, hỗ 
trợ của lực lượng 
CA với số tiền 
150 triệu đồng 
đã giúp gia đình 
ông Hải có chỗ ở 
ổn định, một căn 
nhà chắc chắn và 
ấm cúng. 

Ông Hải xúc 
động nói: Nhiều năm rồi cứ dành dụm 
mãi, nay ước mơ có được căn nhà mới 
thành hiện thực từ đồng đội cũ của 
mình, không niềm vui nào lớn hơn.

Năm 2022, CA tỉnh đã xây dựng 17 
căn nhà nghĩa tình đồng đội. Trong 
đó, Bộ CA hỗ trợ 11 nhà, mỗi căn 150 
triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng 
đội. Các khối, cụm thi đua lực lượng 

CA hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình 
nghĩa, mỗi căn 100 triệu đồng; Hội 
Phụ nữ CA tỉnh kêu gọi các nhà hảo 
tâm xây dựng 4 căn nhà cho đồng 
đội, mỗi căn 112,5 triệu đồng. 12 căn 
nhà đã hoàn thành trước tết Nguyên 
đán, các căn còn lại trao trong dịp đầu 
xuân này.

Theo đại tá Đặng Hồng Thọ, Phó 
Giám đốc CA tỉnh, trong nhiều hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa, nhớ về những 
đồng đội đã hy sinh, việc hỗ trợ xây 
nhà là hoạt động thiết thực nên lực 
lượng chú trọng đến hoạt động này. 

“Năm 2022, chúng tôi cố gắng hoàn 
thành hầu hết căn nhà trước mùa mưa. 
Từ việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, các gia 
đình đã được an cư trong những ngôi 
nhà mới ấm áp nghĩa tình, chúng tôi - 
những người thế hệ sau cũng thấy ấm 
lòng. Chúng tôi đang tiếp tục khảo sát 
để tiếp tục hỗ trợ xây nhiều căn nhà nữa 
trong năm 2023”.                        T.LONG

Khánh thành nhà mới cho gia đình ông Nguyễn Thanh Hải.                     Ảnh: T.L
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Xử lý nghiêm các vụ chống người 
thi hành công vụ trong dịp Tết

Đối tượng Đào Văn Tình tại cơ quan CA.            Ảnh: T.L

Trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, 
CA các địa phương đã xử lý nghiêm các 
trường hợp chống người thi hành công 
vụ. Cả 3 đối tượng có hành vi chống đối 
lực lượng chức năng bị tạm giữ đều vi 
phạm các quy định về trật tự ATGT.

Ngày 20.1, CA huyện Vĩnh Thạnh 
đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thế Duy (SN 
1977, ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, 
tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành 
vi chống người thi hành công vụ. Theo 
điều tra của CA huyện Vĩnh Thạnh,  
16 giờ 35 phút ngày 19.1, tại tuyến ĐT 637 
thuộc khu phố Định Tân (thị trấn Vĩnh 
Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh), trong lúc tuần 
tra kiểm soát, tổ tuần tra kiểm soát giao 
thông CA huyện Vĩnh Thạnh phát hiện 
mô tô 47S1-119.14 do Huỳnh Thế Duy 
điều khiển có biểu hiện nghi vấn vi phạm 
trật tự ATGT nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. 

Qua kiểm tra, phát hiện Huỳnh Thế 
Duy vi phạm lỗi “Điều khiển xe trên đường 
mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 
0,25 đến 0,4 miligam/lít khí thở”. Trong 
quá trình làm việc, Duy liên tục có những 
lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, hăm dọa, chỉ tay 
vào mặt các thành viên của Tổ tuần tra. 
Khi cán bộ của Tổ tuần tra lập biên bản vi 
phạm hành chính và các thủ tục tạm giữ 
phương tiện đưa cho Duy ký tên thì Duy 
không ký, tiếp tục hăm dọa, dùng tay đập 
mạnh cây viết xuống bàn, có hành động 
dùng cây viết chỉ sát vào mặt một thành 
viên trong tổ công tác, dùng chân đạp vào 
bụng người này. CA huyện Vĩnh Thạnh 
đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Cũng liên quan đến hành vi say rượu, 
vi phạm trật tự giao thông rồi chống đối 
người có chức năng, CA TX An Nhơn đã ra 
quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ 
trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn 
Thành Lập (SN 1998, ở xã Nhơn Khánh) về 
hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Tối 12.1, Tổ công tác CSGT - Trật tự 
CA TX An Nhơn thực hiện nhiệm vụ tuần 
tra kiểm soát, chốt chặn kiểm tra nồng độ 
cồn và xử phạt vi phạm hành chính về trật 
tự ATGT tại đoạn ĐT 638 trước Trường 
THCS xã Nhơn Lộc. Lúc này, Lập điều 
khiển mô tô biển số 77F1-022.17 chở theo 
Nguyễn Minh Phúc (21 tuổi, ở xã Nhơn 
Mỹ, TX An Nhơn), cùng nhóm bạn chạy 
theo hướng Bắc - Nam. Tổ công tác phát 
hiện nhóm của Lập điều khiển mô tô vi 
phạm Luật Giao thông đường bộ nên ra 
hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý. 

Phát hiện phía trước có CA ra hiệu 
lệnh dừng xe, sợ bị xử phạt nặng vì đã 
sử dụng rượu, bia và không đội mũ bảo 
hiểm, Lập không chấp hành hiệu lệnh 
dừng xe mà tăng ga lao về phía trước, 
tông vào CA viên xã Nhơn Lộc đang làm 
nhiệm vụ, làm người này bị thương nặng. 
Lập bỏ chạy thì bị lực lượng đang làm 

nhiệm vụ và người dân khống chế, đưa 
về CA xã Nhơn Lộc làm việc. Kết quả 
kiểm tra nồng độ cồn đối với Lập là 0,158 
miligam/lít khí thở.

Ngoài ra, CA huyện Tuy Phước 
cũng đã khởi tố, bắt giam ngay trước 
tết Nguyên đán lái xe Đào Văn Tình (SN 
1977, quê Thái Bình) về tội chống người 
thi hành công vụ. Đây là đối tượng hung 
hăng, ngoan cố không chấp hành yêu cầu 
của lực lượng chức năng vào ngày 16.1, 
còn tăng ga đâm thẳng xe vào rào chắn 
và lực lượng chức năng đang làm nhiệm 
vụ để bỏ chạy. 

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó 
Giám đốc CA tỉnh, các đối tượng đã vi 
phạm còn có hành vi chống đối lực lượng 
chức năng đều bị xử lý nghiêm, nhất là 
trong dịp Tết nhằm răn đe các hành vi vi 
phạm pháp luật tương tự, đảm bảo ANTT 
cho nhân dân vui Xuân đón Tết.  T.LONG

Vứt rác bừa bãi ở công viên, quảng trường
Dịp tết Nguyên đán 2023, lượng du 

khách đổ về TP Quy Nhơn tăng đột biến. 
Các địa điểm như công viên Thiếu nhi, 
Quảng trường Nguyễn Tất Thành nằm 
sát bờ biển Quy Nhơn có vị trí thuận lợi 
cho việc vui chơi, giải trí nên hàng nghìn 
người dân và du khách thập phương tập 
trung đến. Hàng quán tại khu vực này 
cũng đua nhau mọc lên san sát để phục 
vụ, du khách sau khi ăn uống xong vô 
tư vứt rác bừa bãi, nên các khu vực này 
tràn ngập các loại rác như bao ny lông, 
hộp xốp, thức ăn thừa, ly nhựa…

Theo quan sát của chúng tôi chiều 
25.1 (tức mùng 4 Tết), tại khu vực công 
viên Thiếu nhi, rất nhiều nhóm thanh 
niên tụ tập, mua thức ăn sẵn, trải bạt 
bày biện nước uống, thức ăn. Họ vô tư 
ăn uống, những vỏ lon bia, nước ngọt, 
hộp xốp, thức ăn thừa, giấy lau tay vứt 
đầy xung quanh chỗ ngồi. Khi được hỏi 
sao không bỏ rác tập trung một chỗ rồi 
bỏ vào thùng rác, một thanh niên trong 
nhóm cho rằng: “Khu vực này không 
có thùng rác, cả công viên này chỉ vài 
thùng nhưng ở quá xa khu vực bãi biển. 
Hơn thế nữa, ở đây có công nhân đến 
dọn, khỏi phải lo”.

Tương tự, tại khu vực Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành, hàng quán bán thức 
ăn nhanh cũng mọc lên san sát, kẻ bán, 
người mua khá nhộn nhịp. Sau khi ăn 
xong, nhiều người tiện tay vứt các hộp 

Phát hiện 
2 vụ liên quan 
ma túy 

Ngày 29.1, CA TX An Nhơn tạm 
giữ hình sự Lê Đức Thành (SN 1991, 
ở phường Đập Đá, TX An Nhơn) có 
hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 
Trước đó, ngày 21.1, qua theo dõi Lê 
Đức Thành có biểu hiện nghi vấn, lực 
lượng CA tiến hành kiểm tra nơi ở của 
đối tượng. Qua kiểm tra, phát hiện 
Thành cất giấu 1 túi ny lông, bên trong 
có chứa các hạt tinh thể không màu là 
ma túy. Qua giám định, các hạt tinh thể 
trên là Methamphetamine, trọng lượng 
0,4084 g.

Cùng ngày, CA TX An Nhơn cũng 
phát hiện tại nhà Phạm Ngọc Hoàng 
(SN 2001, ở xã Nhơn Tân, TX An Nhơn) 
đang sử dụng ma túy tại  nhà, qua test 
nhanh Hoàng dương tính với ma túy. 
CA TX An Nhơn đang làm rõ vụ việc.

T.LONG

Án mạng 
từ mâu thuẫn 
vợ chồng 

CA huyện Hoài Ân và các phòng 
nghiệp vụ CA tỉnh đang tập trung điều 
tra, làm rõ vụ tự tẩm xăng đốt cháy làm 
chết người xảy ra tại xã Bok Tới (huyện 
Hoài Ân).

Đêm 21.1, người dân phát hiện nhà 
Đinh Đạo (SN 1991) và Đinh Thị Dang 
(SN 1993, là vợ của Đạo; tại thôn T4, xã 
Bok Tới, huyện Hoài Ân), có hai người 
đang bị cháy. Qua xác minh ban đầu, 
do mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến cãi 
vã, Đạo cầm can nhựa có chứa xăng 
tẩm trên người của mình và vợ, sau đó 
cầm bật lửa đốt. Hậu quả Đạo và Dang 
đều bị cháy, bỏng, được đưa đi cấp cứu 
tại BVĐK khu vực Bồng Sơn, sau đó 
chuyển đến BVĐK tỉnh cấp cứu và điều 
trị. Đến ngày 22.1, Dang không qua khỏi 
do thương tích quá nặng.        N.GIANG

Người dân vô tư xả rác trong khu vực công viên 
Thiếu nhi.                                          Ảnh: VĂN LƯU

xốp, ly nhựa xuống lòng đường khiến 
khu vực này cũng tràn ngập rác.

Anh Hoàng Minh Đoàn, du khách 
đến từ TP Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) 
bày tỏ bức xúc: “Nhiều người đến đây 
chơi mang theo rất nhiều đồ ăn, thức 
uống nhưng ra về thì chỉ có tay không. 
Thậm chí có nhóm còn để nguyên hiện 
trạng với thức ăn thừa, túi bóng, bạt 
trải… Trong khi đó, chỉ cần mang theo 
chiếc túi lớn là có thể thu gom tất cả và 
tập kết đúng nơi quy định”.

Ông Nguyễn Hậu, Đội trưởng Đội 
Công viên cây xanh số 4 (Công ty CP 
Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô 
thị Quy Nhơn), cho biết: Tình trạng rác 

tràn ngập khu vực công viên Thiếu nhi 
và Quảng trường Nguyễn Tất Thành là 
do nhiều nhóm thanh niên mang theo đồ 
ăn, thức uống đến đây tổ chức ăn nhậu. 
Sau bữa tiệc, họ vô tư ra về, để lại rác 
thải tràn ngập trên thảm cỏ, vỉa hè, mặc 
dù ngay kế bên có thùng rác. 

“Nhiều khi chúng tôi vừa dọn xong, 
một lúc sau quay lại đã thấy rác thải bừa 
bãi. Cảnh quan bờ biển mất đẹp cũng do 
sự thiếu ý thức của một số người như 
thế này”, ông Hậu nói. 

Cũng theo ông Hậu, lực lượng bảo 
vệ khu vực này hiện quá mỏng, chỉ có 
vài người nên không thể xua đuổi các xe 
hàng rong bày bán trong khu vực. Hiện 
nay, chủ yếu chỉ nhắc nhở, hướng dẫn 

khách không được để xe lên bãi 
cỏ, vứt rác bừa bãi để giữ môi 
trường công viên được sạch sẽ. 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người 
thiếu ý thức, dù có nhắc nhở 
nhưng vẫn cứ vô tư xả rác. 

Bà Châu Thị Hảo, Phó Giám 
đốc Công ty CP Công viên cây 
xanh và Chiếu sáng đô thị Quy 
Nhơn, cho biết: Để đảm bảo 
môi trường khu vực nói trên, 
từ mùng 1 Tết, Công ty đã bố 
trí 3 tổ với hơn 60 công nhân 
tổ chức thu gom rác mỗi ngày. 
Tuy nhiên, do người dân và du 
khách đến vui chơi quá đông, 

một số người thiếu ý thức nên vẫn còn 
tình trạng rác thải bừa bãi. 

Thiết nghĩ, người dân và du khách 
khi đến vui chơi, thư giãn tại công viên 
Thiếu nhi, Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành cần nâng cao hơn nữa ý thức 
giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Các 
cơ quan chức năng cần tăng cường lực 
lượng để bảo đảm ANTT, thường xuyên 
nhắc nhở giữ vệ sinh chung; đơn vị quản 
lý công viên cần bố trí thêm thùng rác 
(cố định và di động) để người dân bỏ 
rác vào thùng.                           VĂN LƯU



BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TỪ VÙNG KHƠI ĐẾN VEN BỜ TẠI BÌNH ĐỊNH:

Nhiều thành công đáng ghi nhận
Hiện nay, cường lực khai thác thủy sản ngày càng tăng, nguồn lợi thủy sản có dấu hiệu suy giảm mạnh, nhiều 

loài hải sản có nguy cơ cạn kiệt. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tỉnh Bình Định đẩy mạnh các giải pháp quản lý 
nguồn lợi đồng bộ từ vùng khơi đến ven bờ và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Quản lý, giám sát tốt,  
tổ chức đào tạo bài bản

Trong bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản (BVNLTS), đối với vùng 
ngoài khơi, tỉnh ta đẩy mạnh 
các giải pháp ngăn chặn IUU, 
chống đánh bắt bất hợp pháp 
như phát động thi đua cao 
điểm “180 ngày hành động” 
thực hiện các giải pháp chống 
khai thác IUU, tháo gỡ “thẻ 
vàng” của EC; điều tra đánh 
giá nguồn lợi thủy sản vùng 
lộng và vùng ven bờ trên địa 
bàn tỉnh để làm cơ sở xác định 
hạn ngạch giấy phép và sản 
lượng thủy sản cho phép khai 
thác; rà soát tàu thuyền để cấp 
giấy phép khai thác thủy sản 
theo quy định; tích cực lắp đặt 
thiết bị giám sát hành trình và 
giám sát 100% tàu cá hoạt động 
vùng khơi; tăng cường đào tạo 
bồi dưỡng và cấp chứng nhận 
thuyền trưởng, máy trưởng, 
thợ máy tàu cá theo quy định.

Nhờ chỉ đạo, đôn đốc quyết 
liệt, số tàu thuyền trên địa bàn 
tỉnh vi phạm vùng biển nước 
ngoài đang có xu hướng giảm 
dần, từ 37 chiếc (năm 2016) còn 
10 chiếc (năm 2022). Từ ngày 
1.1.2019, khi Luật Thủy sản 
năm 2017 có hiệu lực đến nay, 
Chi cục Thủy sản đã phối hợp 
với Hiệp hội Thủy sản và Viện 
Khoa học và Công nghệ khai 
thác thủy sản tổ chức đào tạo, 
bồi dưỡng và cấp chứng chỉ 
cho 1.295 thuyền trưởng tàu cá 
hạng II, 1.270 máy trưởng tàu 
cá hạng II, 363 thuyền trưởng 
tàu cá hạng III, 52 máy trưởng 
tàu cá hạng III và 3.439 thợ máy 
trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện 
hỗ trợ ngư dân đáp ứng quy 
định về thuyền viên tàu cá - trở 
thành một vài tỉnh, thành tích 
cực nhất trong lĩnh vực này. 

Ông Nguyễn Công Bình, 
Phó Chi cục trưởng Chi cục 

Thủy sản, cho biết: Cùng với 
đó, Chi cục còn phối hợp với 
UBND các xã, phường ven biển 
tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, 
vận động, trực tiếp xuống các 
địa phương hướng dẫn làm 
thủ tục cấp giấy phép khai 
thác thủy sản theo quy định. 
Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 
4.846/5.797 tàu cá được cấp giấy 
phép khai thác thủy sản (chiếm 
83,6%); trong đó: Vùng bờ: 831 
giấy, vùng lộng: 805 giấy và 
vùng khơi: 3.210 giấy.

Giúp dân nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm BVNLTS

Để hoạt động khai thác ven 
bờ phát triển ổn định mà không 
gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản 
tự nhiên, ngoài sự quản lý của 
các ban, ngành chức năng, vai 
trò của cư dân ở khu vực này 
cũng rất quan trọng. Việc hỗ trợ 
để người dân tự nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm BVNLTS 
được tổ chức thường xuyên.

Liên quan vấn đề này, ông 
Nguyễn Hữu Hào, Chủ tịch 
Hiệp hội Thủy sản Bình Định 

Anh Trần Thanh Hùng ở thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn đã đầu tư cải tạo 
ao hồ rộng 6 sào của gia đình để trồng 
sen, kết hợp nuôi ốc bươu đen. Ngoài ra, 
anh Hùng còn tự thiết kế, thi công các 
tiểu cảnh xung quanh hồ sen, phục vụ 
khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm. 
Điểm dịch vụ tham quan của anh Hùng 
chỉ mới khai trương trong dịp tết Quý 
Mão 2023 nhưng đã thu hút khá đông 
du khách.

Nhờ nắm bắt nhu cầu nhanh, điểm 
dịch vụ của anh Hùng trở thành điểm 
du xuân mới ở thị trấn Phú Phong, đặc 
biệt các sản phẩm nhà làm, chế biến theo 
phong vị Tây Sơn như chả ốc, ốc chiên 
giòn, ốc hấp mắm gừng, rượu tâm sen 
được nhiều du khách đánh giá cao, mua 
về làm quà. Anh Trần Thanh Hùng cho 
biết: Chỉ trong 5 ngày tết Quý Mão vừa 
qua, tôi đã thu được khoảng 23 triệu 

Thu nhập khá từ trồng sen, nuôi ốc  
và làm dịch vụ Tết

đồng. Sắp tới, tôi sẽ nghiên cứu đầu 
tư thêm cho điểm dịch vụ của mình, 
bởi tin rằng huyện Tây Sơn sẽ ngày 
càng có nhiều du khách khắp nơi đến  
tham quan.                 ĐÀO MINH TRUNG 

Điểm dịch vụ của anh Trần Thanh Hùng thu hút 
nhiều khách tham quan.                                  Ảnh: Đ.M.T

Với nhiều lợi ích, đạt hiệu quả kinh 
tế khá, những năm gần đây, huyện An 
Lão chú trọng phát triển cây bắp vụ 
Đông. Gia đình bà Võ Thị Nga, thôn 
Vạn Khánh, xã An Hòa có 4 sào ruộng, 
ngay sau khi thu hoạch lúa Hè Thu, 
bà cho làm đất trồng bắp vụ Đông để 
tạo nguồn thức ăn chăn nuôi và bán ra  
thị trường. 

Vụ Đông năm nay, huyện An Lão đề 
ra mục tiêu tổng diện tích cây bắp vụ 
Đông đạt 50 ha, sử dụng giống bắp lai 
có thời gian sinh trưởng dưới 125 ngày. 
Với 35 ha bắp vụ Đông, xã An Hòa được 
coi là vùng trọng điểm, hình mẫu của cả 
huyện. Ông Trần Nam Trung, Phó Chủ 
tịch UBND xã An Hòa, cho biết: Chúng 
tôi hướng dẫn để bà con chọn dùng các 
loại giống bắp phù hợp với đồng đất 
địa phương. Nhờ đó, cây bắp ở An Hòa 
phát triển rất tốt.

Để đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất, 
Phòng NN&PTNT huyện phân công cán 

An Lão phát triển cây bắp vụ Đông

Nông dân An Lão chăm sóc cây bắp vụ Đông.  Ảnh: D.T.D

bộ kỹ thuật phối hợp với UBND các xã, 
thị trấn thường xuyên hướng dẫn người 
dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bắp, 
vận động bà con mạnh dạn áp dụng 
các tiến bộ KHKT, đưa các giống mới 
chất lượng cao vào canh tác, đồng thời 
chuyển dần sang sản xuất theo hướng 
hữu cơ, an toàn để tăng giá trị nông sản.

DIỆP THỊ DIỆU

Hoạt động đào tạo bồi dưỡng thuyền, máy trưởng tại xã Cát Khánh (huyện Phù Cát) vào tháng 12.2022.                                      Ảnh:ÁI TRINH

Cộng đồng 
tham gia 
bảo tồn rùa 
biển ở xã 
Nhơn Hải  
(TP Quy 
Nhơn).                                                                             
Ảnh: TCCĐ

cho biết, từ năm 2005 dựa trên 
ý tưởng về Phong trào toàn 
dân tham gia bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, ngành Thủy sản tỉnh 
tham mưu UBND tỉnh ban 
hành chỉ thị thực hiện phong 
trào thi đua “Toàn dân tham 
gia BVNLTS”. Sáng kiến này 
của tỉnh Bình Định được Trung 
ương đánh giá cao và tổ chức 
phổ biến đến nhiều tỉnh, thành 
trong nước. Đến nay sau 17 năm 
thực hiện, Phong trào đã lan 

tỏa sâu rộng đến 31 xã, phường 
ven biển, đầm trong tỉnh, đạt 
được nhiều kết quả khả quan. 
Tại nhiều địa phương, các cấp 
chính quyền, hội đoàn thể sáng 
tạo nhiều hoạt động phù hợp. 
Đặc biệt, nhờ động viên, tuyên 
truyền thường xuyên; phối 
hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi 
phạm nên nhận thức của người 
dân có nhiều chuyển biến rõ 
rệt. Cụ thể, chỉ trong năm 2022, 
cơ quan chức năng cùng với 

cộng đồng đã giải cứu 8 cá thể 
rùa biển (2 con đồi mồi, 6 con 
vích); thả 10.000 con cá chẽm và 
52.600 con cá giống các loại như 
rô nhím, rô đơn tính, cá trắm, 
cá mè theo chương trình tái tạo 
nguồn lợi thủy sản trên 2 đầm 
Trà Ổ và Thị Nại.

Cùng với đó, mô hình 
quản lý nghề cá dựa vào cộng 
đồng cũng được Chi cục Thủy 
sản chú trọng thực hiện. Ông 
Trần Kim Dương, Phó Chi cục 
trưởng Chi cục Thủy sản, cho 
biết, Bình Định triển khai thực 
hiện đồng quản lý bảo vệ thủy 
sản từ năm 2007 cho 11 mô 
hình với 20 xã, phường tham 
gia. Sau khi Luật Thủy sản năm 
2017 có hiệu lực, Chi cục tiếp 
tục phối hợp với các đơn vị liên 
quan rà soát và kiện toàn các 
mô hình đồng quản lý trên theo 
Luật Thủy sản. Hiện nay, các 
mô hình đồng quản lý trong 
BVNLTS ở khu vực biển vịnh 
Quy Nhơn (Nhơn Lý, Nhơn 
Châu, Nhơn Hải, Ghềnh Ráng) 
được Trung ương cũng như 
nhiều tổ chức quốc tế đánh giá 
rất cao do có tác dụng tốt, bền 
vững nhờ gắn kết mật thiết với 
sinh kế của cư dân. 

Thực tế cho thấy các mô 
hình đã góp phần phục hồi hệ 
sinh thái rạn san hô, phát triển 
sinh kế cộng đồng bền vững 
gắn với du lịch sinh thái, nâng 
cao nhận thức cộng đồng trong 
bảo vệ môi trường nguồn lợi, 
bảo tồn rùa biển, hạn chế tình 
trạng khai thác bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo 
quy định… Kết quả quan trắc 
năm 2022 cho thấy, mặc dù  
phần nào bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai nhưng rạn san hô tại 
4 điểm giám sát ở Nhơn Lý, 
Nhơn Hải, Nhơn Châu, Ghềnh 
Ráng đều được xếp hạng sức 
khỏe khá, tốt. Nhơn Lý có độ 
phủ san hô sống cao nhất (đạt 
hơn 62%), tiếp đến là Nhơn Hải 
(hơn 36%), Ghềnh Ráng (30%) 
và Nhơn Châu duy trì 23,1 %.

ÁI TRINH 
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Truyền thông góp phần 
phục vụ mục tiêu 
phát triển KT-XH của tỉnh

(BĐ) - Nhằm tăng cường 
hoạt động thông tin tuyên 
truyền, quảng bá hình ảnh quê 
hương, con người Bình Định; 
góp phần phục vụ mục tiêu phát 
triển KT-XH của tỉnh, gắn với 
thu hút đầu tư, phát triển du 
lịch, UBND tỉnh đã ban hành Kế 
hoạch Truyền thông tỉnh Bình 
Định năm 2023.

Kế hoạch có 4 nội dung 
trọng tâm. Một là tuyên truyền 
kết quả phát triển KT-XH, việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, các chương trình 
trọng tâm, các nhóm ngành trụ 
cột, khâu đột phá của tỉnh (gồm 
phát triển Công nghiệp; Du lịch; 
Dịch vụ cảng và logistics; Nông 
nghiệp công nghệ cao; kinh tế đô 
thị gắn với quá trình đô thị hóa). 

Hai là truyền thông giới 
thiệu về truyền thống cách 
mạng, lịch sử đấu tranh, xây 
dựng và phát triển Bình Định, 
giá trị văn hóa dân gian, văn 
hóa cộng đồng các dân tộc và 
con người Bình Định; các sản 
phẩm đặc thù của địa phương, 
điểm đến du lịch và danh lam 
thắng cảnh của tỉnh Bình Định. 

Ba là truyền thông về các 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến 
khích, mời gọi đầu tư, xúc tiến 
đầu tư, thương mại, du lịch…; 
công tác cải cách hành chính; 
xây dựng chính quyền điện tử 
hướng đến chính quyền số, góp 
phần cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh của tỉnh. 

Bốn là truyền thông về các 
chủ trương của tỉnh trong việc 
mở rộng quan hệ hợp tác, thông 
tin đối ngoại nhằm từng bước 
quảng bá hình ảnh của Bình 
Định trên cả nước và nước ngoài 
để thu hút đầu tư vào các lĩnh 
vực lợi thế và giá trị khác biệt 
của Bình Định.                  H.NHÂN

Phê duyệt quy trình 
nội bộ giải quyết TTHC 
không liên thông thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở TT&TT

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành quyết định phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC) không liên 
thông trong lĩnh vực phát thanh 
truyền hình và thông tin điện tử; 
xuất bản, in và phát hành được 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh, thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở TT&TT.

Đó là các TTHC: “Cấp giấy 
chứng nhận đăng ký thu tín hiệu 
truyền hình nước ngoài trực tiếp 
từ vệ tinh” (thời gian giải quyết 
trong 12 ngày làm việc), “Sửa 
đổi, bổ sung giấy chứng nhận 
đăng ký thu tín hiệu truyền hình 
nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh” 
(8 ngày làm việc), “Xác nhận đăng 
ký hoạt động cơ sở in (cấp địa 
phương) (3 ngày làm việc).    H.N

Bí thư Huyện ủy Tây Sơn 
Lê Bình Thanh cho biết: Ban 
Thường vụ Huyện ủy, Huyện 
ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức 
cơ sở đảng xây dựng kế hoạch 
phát triển đảng viên và tổ chức 
triển khai thực hiện bảo đảm 
phương châm, tiêu chuẩn, điều 
kiện, nguyên tắc, thủ tục kết 
nạp đảng viên theo quy định. 
Đưa chỉ tiêu kết nạp đảng 
viên thành tiêu chí để đánh 
giá, xếp loại tổ chức đảng, tập 
thể, cá nhân hằng năm. Ban Tổ 
chức Huyện ủy rà soát nguồn 
phát triển đảng viên thực tế 
của từng tổ chức cơ sở đảng 
để tham mưu Ban Thường vụ 
Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp 
đảng viên phù hợp.

Trong năm 2022,  Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã tổ 
chức 1 hội nghị chuyên đề về 
công tác đảng viên và 1 hội 
nghị chuyên đề về công tác 
phát triển đảng viên trong 
trường học trên địa bàn huyện. 
Các hội nghị đã đánh giá đúng 
thực trạng, nhất là những khó 
khăn, hạn chế ở cơ sở, từ đó đề 
ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện phù hợp, hiệu 
quả trong công tác đảng viên 
nói chung và công tác phát 
triển đảng viên nói riêng. 

Ban Tổ chức Huyện ủy phối 
hợp với Trung tâm Chính trị 
huyện tổ chức các lớp bồi 
dưỡng về nghiệp vụ công tác 
đảng cho các bí thư chi bộ trực 
thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó 
chú trọng công tác tạo nguồn 
phát triển đảng viên; xây dựng 
kế hoạch tổ chức các lớp bồi 
dưỡng nhận thức về Đảng đối 

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂY SƠN:

Giải pháp cụ thể, chuyển biến rõ nét
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn đã 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, phù hợp; cụ thể hóa, ban hành 
các văn bản để tổ chức thực hiện hiệu quả. 

với từng đối tượng cụ thể với 
thời gian học phù hợp. Trong 
năm 2022, đã mở 4 lớp bồi 
dưỡng nhận thức về Đảng 
(tăng 1 lớp so với năm 2021), 
với 260 quần chúng ưu tú tham 
gia học tập. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng 
đã chủ động xây dựng kế 
hoạch tạo nguồn phát triển 
đảng viên. Theo Trưởng Ban 
Tổ chức Huyện ủy Trần Đình 
Dăng, Ban Tổ chức Huyện ủy 
thường xuyên đôn đốc, hướng 
dẫn các chi, đảng bộ cơ sở 
thực hiện công tác phát triển 
đảng viên; định kỳ hằng quý 
đều có văn bản nhắc nhở về 
tiến độ thực hiện công tác 
phát triển đảng viên, nhất là 
đối với những nơi thực hiện 
đạt tỷ lệ thấp. 

Đồng thời, phối hợp với các 
tổ cấp ủy của huyện phụ trách 
và giám sát tổ chức cơ sở đảng 

thường xuyên theo dõi, đánh 
giá tình hình kết nạp đảng viên 
ở các chi, đảng bộ cơ sở. Từ đó, 
phân tích rõ nguyên nhân, hạn 
chế, đề xuất giải pháp khắc 
phục; định kỳ hằng tháng báo 
cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, 
Thường trực Huyện ủy theo 
dõi, chỉ đạo. 

Nhiều giải pháp được thực 
hiện kịp thời, đồng bộ đã tạo 
chuyển biến tích cực. Trong 
2 năm 2021 - 2022, Đảng bộ 
huyện đã thực hiện công tác 
kết nạp đảng viên mới vượt 
chỉ tiêu nghị quyết và kế hoạch 
hằng năm. Riêng năm 2022, 
đã kết nạp 199 quần chúng 
ưu tú vào Đảng, đạt 102% so 
với kế hoạch; đạt 4,16% so với 
tổng số đảng viên của Đảng 
bộ huyện, vượt chỉ tiêu nghị 
quyết đề ra (trên 4% so với 
tổng số đảng viên). 

Theo đồng chí Lê Bình 

Thanh, nhìn chung, chất 
lượng đảng viên mới kết nạp 
được nâng lên; cơ cấu đội ngũ 
đảng viên từng bước chuyển 
biến theo hướng tích cực; tỷ 
lệ đảng viên ở lứa tuổi thanh 
niên, đảng viên nữ, đảng viên 
là người dân tộc thiểu số, đảng 
viên trong các tôn giáo đều 
tăng lên; tuổi bình quân của 
đội ngũ đảng viên ngày càng 
trẻ hóa. 

“Sự phát triển đội ngũ đảng 
viên của Đảng bộ huyện cả 
về số lượng và chất lượng đã 
góp phần nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của 
Đảng bộ, góp phần quan trọng 
trong phát triển KT-XH, củng 
cố quốc phòng, an ninh và xây 
dựng hệ thống chính trị của 
huyện ngày càng trong sạch, 
vững mạnh”, đồng chí Lê Bình 
Thanh nhấn mạnh.  

HOÀI THU  

Kết nạp đảng viên là học sinh tại Chi bộ Trường THPT Quang Trung năm 2022.                 Ảnh: VĂN PHONG

(BĐ) - Đó là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng 
đặt ra từ kế hoạch của UBND 
tỉnh để triển khai thực hiện 
Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 
17.10.2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12-CT/TW 
ngày 5.1.2022 của Ban Bí thư 
về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng, nâng cao hiệu quả 
đối ngoại nhân dân trong tình 
hình mới.

Kế hoạch nhấn mạnh nhiệm 
vụ tiếp tục chủ động mở rộng 
quan hệ hữu nghị, hợp tác với 
nhân dân các nước, các lực 
lượng yêu chuộng hòa bình 
và tiến bộ trên thế giới. Duy 
trì và phát triển quan hệ hợp 
tác hữu nghị với các đối tác và 
địa phương có quan hệ hợp tác 
hữu nghị truyền thống thông 
qua các chương trình, dự án 
hợp tác cụ thể, phù hợp (các 
tỉnh Nam Lào, các địa phương, 
DN thuộc các nước trong khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động 
đối ngoại nhân dân

Lãnh đạo tỉnh trao học bổng, quà cho sinh viên Lào.                                                      Ảnh: H.THU

như: Nhật Bản, Hàn Quốc…). 
Đồng thời,  t ìm kiếm, 

thiết lập và mở rộng quan 
hệ hữu nghị, hợp tác với các 
địa phương, DN của một số 
quốc gia trong khu vực và thế 
giới. Xúc tiến việc thành lập 
Hội hữu nghị các nước: Trung 
Quốc, Hoa Kỳ, Liên bang Nga 
và các nước Đông Âu trên địa 

bàn tỉnh. 
Tích cực xúc tiến và tạo 

điều kiện để các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài đến 
thăm, khảo sát, tìm hiểu, đầu 
tư về địa phương, tổ chức hoạt 
động tình nguyện và giao lưu 
nhân dân theo quy định. 

Tiếp tục mở rộng quan hệ 
với các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài có thiện chí với Bình 
Định trên tất cả lĩnh vực thông 
qua các hoạt động giao lưu 
nhân dân, hợp tác phi chính 
phủ nước ngoài, hợp tác phát 
triển, kết nối kinh tế, thương 
mại, xúc tiến đầu tư vào các 
dự án du lịch, chuyển đổi số... 

Mặt khác, đổi mới mạnh mẽ 
nội dung, phương thức hoạt 
động, không ngừng nâng cao 
hiệu quả của đối ngoại nhân 
dân theo phương châm “Chủ 
động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu 
quả”. Tích cực vận động viện 
trợ các nguồn lực quốc tế, nhất 
là các DN đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, các cá nhân, tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài 
tham gia phát triển KT-XH 
của tỉnh. Đổi mới và nâng cao 
hiệu quả công tác xúc tiến, 
vận động thu hút nguồn viện 
trợ phù hợp với tình hình, điều 
kiện và mục tiêu phát triển bền 
vững của tỉnh...      

        M.LÂM
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“Quyết không để mình 
sai hẹn”

Đại gia đình ông Nguyễn 
Thanh Ca đến giờ đã có tổng 
cộng 15 thành viên (gồm con, 
rể, em ruột và cháu ruột) 
thường xuyên tham gia hiến 
máu tình nguyện (HMTN). 
Một vài người đã rời phường 
Tam Quan Nam đến nơi khác 
làm việc, sinh sống, nhưng 
tinh thần HMTN vẫn luôn 
được họ phát huy. Không ít 
lần, biết bệnh nhân ở TP Quy 
Nhơn cần máu, họ thu xếp đến; 
có lúc nghe TX Hoài Nhơn có 
người cần máu, họ lại về quê.  

Ở TX An Nhơn, HMTN 
từ năm 2003 đến nay đã trở 
thành một trong những mối 
quan tâm chung, tạo sự gần 
gũi, thân thiết của 3 anh em 
nhà ông Nguyễn Ngọc Phúc. 
Tính đến giờ, ông Phúc đã 
32 lần HMTN, người anh trai 
Nguyễn Ngọc Châu 20 lần, còn 
em trai Nguyễn Xuân Lai cũng 
đã 18 lần hiến máu. Theo ông 
Nguyễn Tấn Hào, Chủ tịch 
Hội CTĐ TX An Nhơn, Hội đã 
hoàn tất mọi thủ tục, trình Hội 
CTĐ tỉnh đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ tặng bằng khen cho 
thành tích HMTN của gia đình 
ông Phúc.

Nhà ông Võ Thành Long ở 
Canh Vinh giờ đã neo người 
hơn khi con trai đi làm ở ngoài 
tỉnh. Con dâu làm giáo viên 
luôn tích cực tham gia các đợt 
hiến máu do nhà trường phát 
động. “Hai vợ chồng tôi tuy 
cao tuổi lại thường ốm đau, 

“Có hẹn” với hiến máu cứu người
Nổi bật trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh những năm qua là gia đình các ông: 

Nguyễn Thanh Ca (ở phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn) với hơn 120 lần hiến máu; Võ Thành Long (ở xã 
Canh Vinh, huyện Vân Canh) 75 lần, Nguyễn Ngọc Phúc (ở xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn) 70 lần. Trong cuộc 
chuyện trò đầu năm mới, họ cho biết, một trong những ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống là “lời hẹn với 
hiến máu tình nguyện”.

Ông Nguyễn Thanh Ca luôn tích cực nêu gương trong công tác HMTN tại địa phương.      Ảnh: Hội CTĐ phường Tam Quan Nam

nhưng ai cần mà lúc mình có 
thể là tôi và bả hiến ngay, bởi 
hiểu được ý nghĩa giọt máu 
đối với sự sống còn của người 
cần”, ông Long khẳng định. 

Hơn 20 con người trong 3 
gia đình HMTN tiêu biểu đều 
có chung quan điểm: Quyết 
không để mình “sai hẹn” với 
HMTN. Các đợt hiến tập trung 
ở địa phương luôn có sẵn kế 
hoạch, ngày, giờ cụ thể nên 
họ chủ động sắp xếp công việc 
để góp mặt. Còn các đợt hiến 
máu đột xuất cứu người thì 
bất kể ngày nắng đêm mưa, 
giúp được là họ lên đường 
ngay. “Tôi còn có thói quen, 
hỏi kỹ người nhà rằng cần bao 

nhiêu đơn vị máu, để rủ thêm 
một số anh em. Thà dư một 
chút chứ đã cho mà lỡ thiếu 
thì cũng không giúp ích được 
trọn vẹn”, anh Nguyễn Thanh 
Toàn, con trai ông Ca, chia sẻ.    

Lan tỏa tinh thần HMTN 
Qua theo dõi tình hình 

HMTN trong năm 2022, vì 
nhiều lý do khách quan lẫn 
chủ quan, một số đợt hiến tập 
trung phải hoãn, khiến kho 
máu dự trữ cạn kiệt trong tháng 
12.2022. Các cơ sở y tế phải 
tích cực vận động người nhà 
và người dân hiến máu tình 
nguyện đột xuất. Các thành 
viên của 3 gia đình đều cho 

rằng, cần tăng cường công tác 
tuyên truyền hơn nữa. Khi từng 
người dân đều xem HMTN là 
việc cần làm, dù các đợt hiến 
máu tập trung có gặp trục trặc 
gì, vẫn sẽ luôn yên tâm về việc 
“người bệnh sẽ có đủ máu để 
truyền” nhờ tinh thần hiến máu 
đột xuất cứu người. 

“Việc này không dễ đâu, 
bởi ai cũng có công việc, mình 
huy động ngay thì họ phải 
ngưng việc đang làm mà vào 
bệnh viện hiến máu cứu người. 
Để làm việc này, họ phải có 
tinh thần ưu tiên cho HMTN 
rất cao”, ông Ca cho hay.

Nhằm góp phần lan tỏa 
nghĩa cử này, thành viên trong 

3 gia đình thông qua các mối 
quan hệ trong công việc, cộng 
đồng dân cư mà lồng ghép 
tuyên truyền, dẫn chứng, vận 
động các tầng lớp nhân dân, 
trong đó có không ít người 
chưa từng cho máu. “Khi được 
tuyên truyền, vận động, họ 
tham gia khám sàng lọc, xét 
nghiệm và cho máu từ 1 đến 
4 lần trong năm, góp phần xã 
hội hóa đối tượng và độ tuổi 
cho máu. Trong năm 2022, các 
thành viên trong gia đình tôi 
đã vận động trên 200 người 
trong địa phương và một số 
địa phương khác tình nguyện 
cho máu”, anh Toàn, con ông 
Ca cho hay.

Là cán bộ Địa chính - Nông 
nghiệp của UBND xã Nhơn 
Khánh, ông Nguyễn Ngọc 
Phúc không ngừng nỗ lực tạo 
sự đoàn kết tại nơi làm việc 
và khu dân cư, tích cực tham 
gia các phong trào thi đua lao 
động sản xuất, phong trào đền 
ơn, đáp nghĩa, xóa đói giảm 
nghèo, nhân đạo, từ thiện, xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư, phòng chống các tệ 
nạn xã hội… “Muốn vận động 
HMTN hiệu quả, bản thân 
mình và gia đình phải nêu 
gương, làm thật tốt trước”, ông 
Phúc chia sẻ. 

Với ông Võ Thành Long, 
thời ông làm Chủ tịch Hội 
CTĐ xã Canh Vinh, phong 
trào HMTN rất mạnh với đội 
ngũ gần chục thanh niên luôn 
sẵn sàng tham gia hiến máu 
đột xuất cứu người. “Tôi mong 
muốn trong năm 2023, các cấp, 
ngành, cơ quan chức năng liên 
quan tiếp tục triển khai những 
giải pháp thiết thực, hiệu quả 
để phong trào HMTN của xã, 
huyện và của toàn tỉnh tiếp tục 
phát triển thật mạnh mẽ”, ông 
Long bày tỏ.                 NGỌC TÚ  

Ước mơ về một ngôi nhà 
chắc chắn, vững vàng đã trở 
thành hiện thực với gia đình 
chị Đinh Thị Bông (28 tuổi, dân 
tộc Chăm, ở khu phố Hiệp Hà, 
thị trấn Vân Canh, huyện Vân 
Canh). Ngôi nhà cấp bốn lát 
gạch khang trang đã thay thế 
ngôi nhà sàn 12 năm tuổi đã 
xuống cấp trầm trọng để thực 
hiện nhiệm vụ che nắng che 
mưa cho gia đình nhỏ. 

Được hỗ trợ vay 40 triệu 
đồng từ chương trình vay Nghị 
định số 28/2022/NĐ-CP, cùng 
với tiền dành dụm và mượn 
anh chị em, vợ chồng chị Bông 
đã nhanh chóng hoàn thành 
căn nhà sau hơn một tháng 
triển khai. Về nhà mới, anh 
chị chưa sắm sửa được vật 
dụng gì, chỉ mua trả góp một 
chiếc tivi vì các con thích quá.  

Tết an cư trong những ngôi nhà “Nghị định 28”
Tết Quý Mão 2023 là cái tết đầu tiên hơn 500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đón niềm vui 

an cư từ hỗ trợ vốn vay của Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26.4.2022 của Chính phủ về “Chính 
sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021 - 2025”. 

“Vợ chồng tôi sẽ tiếp tục làm 
việc, chăn nuôi, làm rẫy, để 
dành tiền trả nợ Ngân hàng 

Gia đình chị Đinh Thị Bông đón tết Quý Mão trong căn nhà mới. 
Ảnh: PGD Ngân hàng CSXH huyện Vân Canh 

CSXH và người thân. Xong 
được khoản nợ mới mạnh dạn 
mua sắm thêm những thứ cần 

thiết khác”, chị Bông tâm sự. 
Hộ anh Rah Lan Hảo  

(32 tuổi, ở làng Kà Xim, xã 
Canh Thuận, huyện Vân Canh) 
cũng đã về nhà mới từ “vốn 
vay 28” gần hai tháng. Cái Tết 
đầu tiên trong nhà mới chưa 
quá đầy đủ về vật chất nhưng 
giàu ý nghĩa tinh thần. Anh 
bảo: “Tết này, ngoài khung nhà 
mới, đồ đạc trong nhà chưa có 
gì cả. Nhưng mà vài ngày nữa, 
mình sẽ đi mua một chậu hoa 
nhỏ để trước nhà cho có không 
khí tươi vui, ra dáng Tết. Rồi 
chụp một cái hình cả gia đình  
4 người trong nhà mới để lưu 
lại kỷ niệm đáng nhớ này”. 

C h ị  Đ i n h  T h ị  T h ú y  
(29 tuổi, ở thôn 2, xã An Hưng, 
huyện An Lão) từng vay vốn 
hộ nghèo từ Ngân hàng CSXH 
để phát triển rừng trồng keo, làm 
nhà vệ sinh. Khi được phổ biến 
thông tin về chương trình vay 
Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, 
chị mạnh dạn đăng ký vay 
40 triệu đồng để làm nhà ở, 
thay thế cho ngôi nhà đã cũ. 

Chị nói: “Từng thụ hưởng các 
chương trình vay của Ngân 
hàng CSXH nên tôi rất tin 
tưởng chính sách vay ưu đãi 
của Nhà nước. Các chương 
trình vay có lãi suất thấp, thời 
hạn vay kéo dài để hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số như tôi 
kịp tích góp, trả nợ đúng hạn”.  

Ông Đinh Văn Chê, Chủ 
tịch UBND xã An Hưng (huyện 
An Lão), thông tin thêm: Hộ 
nghèo trên địa bàn xã chưa 
có nhà ở kiên cố còn nhiều. 
Nhân dân có nguyện vọng xây 
dựng lại nhà nhưng còn thiếu 
vốn. Số tiền 40 triệu đồng cho 
mỗi hộ xây dựng lại nhà ở từ 
chương trình vay Nghị định 
28/2022/NĐ-CP có ý nghĩa với 
đồng bào dân tộc thiểu số ở 
vùng sâu, vùng xa. Thời hạn 
cho vay kéo dài 15 năm và 
trong 5 năm đầu, khách hàng 
chưa phải trả nợ gốc… Đây là 
những ưu đãi lớn giúp bà con 
ổn định chỗ ở, tập trung phát 
triển sản xuất. 

AN PHƯƠNG
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Thoát nghèo từ vốn vay 
chính sách

Năm 2016, khi đang là hộ 
nghèo, gia đình ông Đinh Đen 
(ở làng Kon Giọt 1, xã Vĩnh 
An, huyện Tây Sơn) đã mạnh 
dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân 
hàng CSXH để mua 2 con bò 
cái sinh sản. Cũng năm đó, với 
số vốn dành dụm của gia đình, 
ông Đen mua thêm 5 con heo, 
nhưng lại gặp khó khăn bởi 
dịch bệnh trên đàn heo. Dồn 
sức cho đàn bò, từng bước 
nhân giống đàn bò, 3 năm sau, 
ông bán hết bò và trả nợ cho 
ngân hàng. Số tiền lãi còn lại 
là 50 triệu đồng. 

Giữa năm 2019, ông lại tiếp 
tục vay 50 triệu đồng để nuôi 
bò sinh sản. Lần này, ngoài 
kinh nghiệm sẵn có, ông Đen 
cũng học hỏi thêm kỹ thuật, 
nhất là phòng tránh bệnh cho 
bò. Mỗi năm, ông chỉ giữ 2 - 
3 bò giống để nuôi sinh sản, 
còn lại đều bán để có thêm 
thu nhập. Tận dụng đất vườn, 
đồi, ông trồng thêm cỏ voi, 
chuối để có thức ăn cho bò và 
có thêm nguồn thu. Thu nhập 
của gia đình ngày một tăng 
lên. Theo ông Đen, tiền lãi từ 
việc sử dụng vốn tín dụng ưu 
đãi đến nay hơn 90 triệu đồng. 

Thoát nghèo, trở thành hộ 
cận nghèo, chị Nguyễn Thị 
Kim Xuyến (ở thôn Bình Đức, 
xã Cát Tân, huyện Phù Cát) 

TX AN NHƠN:

Tích cực hỗ trợ, 
chăm lo cho 
người nghèo

(BĐ) - Thực hiện phong trào 
“Cả nước chung tay vì người 
nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 
sau”, năm 2022, Quỹ “Vì người 
nghèo” TX An Nhơn đã vận động 
và tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng, đạt 
122,8% kế hoạch. Từ nguồn quỹ 
này và các nguồn phân bổ, ủng 
hộ khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
thị xã đã hỗ trợ xây dựng mới 26 
nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 
8 nhà, tặng 26 con bê giống, hỗ trợ 
bệnh nhân nghèo, học bổng cho 
học sinh nghèo… với tổng số tiền 
hơn 1,7 tỷ đồng. 

Năm 2023, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TX An Nhơn tiếp tục 
vận động triển khai công tác vận 
động Quỹ Vì người nghèo, phối 
hợp rà soát để lập danh sách và 
hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà 
Đại đoàn kết cho hộ nghèo có 
hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, 
kịp thời hỗ trợ các trường hợp 
có hoàn cảnh khó khăn khẩn cấp.    

                            AN PHƯƠNG

(BĐ) -  Từ cuối  tháng 
12 .2022  đến giữa tháng 
1.2023, BHXH tỉnh và đại diện 
các nhà tài trợ đã tổ chức tặng 
300 sổ BHXH tự nguyện và 
250 thẻ BHYT cho người dân 
có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn huyện Phù Mỹ, Vĩnh 
Thạnh và Vân Canh.

Theo đó, BHXH tỉnh tặng 
300 sổ BHXH tự nguyện cho 
người dân có hoàn cảnh khó 

khăn tại huyện Vĩnh Thạnh và 
Vân Canh, mỗi huyện 150 sổ. 
Tổng trị giá hơn 267 triệu đồng, 
từ nguồn kinh phí hỗ trợ của 
các ngân hàng: Vietcombank, 
Agribank, BIDV, Vietinbank, 
MBbank. Đồng thời, trao 250 
thẻ BHYT cho người dân khó 
khăn trên địa bàn xã Mỹ Đức 
(huyện Phù Mỹ) với tổng trị 
giá hơn 100 triệu đồng, từ 
nguồn hỗ trợ của Tổng Công 

ty Bưu điện Việt Nam.
Riêng BHXH huyện Phù 

Cát đã huy động sự hỗ trợ của 
các tổ chức, cơ quan, DN, tặng 
35 sổ BHXH tự nguyện cho 
người dân khó khăn (tổng số 
tiền gần 30,7 triệu đồng) và 28 
thẻ BHYT cho các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn (số tiền 
hơn 15,7 triệu đồng).

Hoạt động thuộc Chương 
trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT 

cho người có hoàn cảnh khó 
khăn do BHXH Việt Nam 
phát động. Trước đó, bằng 
nguồn đóng góp của cán bộ, 
viên chức, tại lễ phát động 
chương trình tặng sổ BHXH, 
thẻ BHYT cho người có hoàn 
cảnh khó khăn, BHXH tỉnh 
đã tặng 10 sổ BHXH cho 
người thuộc hộ nghèo, 20 thẻ 
BHYT cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn.  N.MUỘI

(BĐ) - Thông tin từ Sở LĐ-
TB&XH, trong năm 2022, Sở 
đã tiếp nhận và tham mưu 
cho UBND tỉnh chấp thuận kế 
hoạch tuyển dụng lao động là 
người nước ngoài cho 37 đơn 
vị với số lao động nước ngoài 
tuyển dụng là 131 người.

Mặt khác, số người nước 
ngoài đã được cấp, cấp lại, 
gia hạn giấy phép lao động là 

150 người. Sở cũng xác nhận 
số người lao động nước ngoài 
không thuộc diện cấp phép lao 
động là 14 người. Số lao động 
là người nước ngoài có giấy 
phép lao động và không thuộc 
diện phải cấp giấy phép lao 
động đang làm việc trên địa 
bàn tỉnh là 269 người.

Với sự phát triển KT-XH 
của đất nước, xu thế toàn cầu 

hóa, số lượng lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam 
nói chung, trên địa bàn tỉnh 
nói riêng dự kiến sẽ ngày 
càng tăng trong thời gian tới. 
Để công tác quản lý lao động 
nước ngoài có hiệu quả, các 
cấp, các ngành trong tỉnh tiếp 
tục tuyên truyền, phổ biến 
các chủ trương, quy định của 
pháp luật liên quan đến lao 

động nước ngoài. Dựa trên 
cơ sở chức năng, nhiệm vụ 
được giao, mỗi cơ quan, đơn 
vị, địa phương tổ chức triển 
khai thực hiện và phối hợp 
chặt chẽ trong công tác quản 
lý lao động nước ngoài theo 
quy định; tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra và xử lý 
nghiêm các vi phạm… 

AN KHANG

Trợ vốn cho hộ nghèo, khó khăn  
sản xuất, tăng thu nhập

Với sự góp sức của vốn vay tín dụng 
chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo, 
đối tượng chính sách đã được hỗ trợ 
chuyển đổi nghề, tạo việc làm, tăng thu 
nhập, từng bước ổn định cuộc sống. 

được vay 70 triệu đồng. Chị 
quyết định đầu tư vốn vay vào 
trồng nấm. Mỗi đợt rằm, chị 
cung cấp khoảng 200 kg nấm 
cho các tiểu thương trong khu 
vực. “Càng làm thì càng thấy 
say mê vì mình có đầu ra khá 
ổn định. Ngoài ra, vốn vay từ 
Ngân hàng CSXH có lãi suất 
thấp nên tôi yên tâm sản xuất, 
mạnh dạn mở rộng quy mô”, 
chị Xuyến cho biết. 

Anh Đinh Văn Đề (ở làng 
Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, 
huyện Vân Canh) cũng đã 
vay vốn CSXH để từng bước 
mở rộng diện tích trồng rừng 
nguyên liệu. Đến nay, gia đình 
anh đã có 15 ha keo; mỗi năm 
có thu nhập khoảng 150 triệu 
đồng. Chăm chỉ làm ăn, tăng 
thu nhập gia đình, vợ chồng 
anh Đề cũng đã xây được ngôi 

nhà mới khang trang, sắm sửa 
được các vật dụng tiện ích, 
hiện đại. 

Tăng độ bao phủ 
tín dụng CSXH

Chi nhánh Ngân hàng 
CSXH tỉnh đang triển khai 
thực hiện 17 chương trình tín 
dụng CSXH. Đến nay, tổng dư 
nợ các chương trình tín dụng 
CSXH đạt 5.537 tỷ đồng, tăng 
710 tỷ đồng so với cuối năm 
2021; với hơn 99.000 hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và các đối tượng 
chính sách đang được vay vốn. 

Riêng năm 2022, doanh số 
cho vay đạt 1.974 tỷ đồng, với 
hơn 39.000 lượt hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và các đối tượng 
chính sách khác được vay 
vốn. Trong đó, doanh số cho 
vay giải quyết việc làm là 614 

tỷ đồng, với hơn 12.000 lao 
động được vay vốn; cho vay 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo 667 tỷ đồng, 
với gần 11.000 lượt khách hàng 
vay vốn; cho vay học sinh, sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn 
154 tỷ đồng, với hơn 3.000 lượt 
khách hàng vay vốn…

Bà Nguyễn Thị Thảo Vi, 
Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân 
hàng CSXH tỉnh, thông tin: 
Trong năm 2022, nguồn vốn 
tín dụng CSXH được triển 
khai thực hiện tại 159/159 xã, 
phường, thị trấn, 1.116 thôn, 
làng, khu phố trong tỉnh. 
Trong đó, tập trung ưu tiên 
cho vay các xã vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt 
khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 
90% dư nợ tín dụng chính sách 
được tập trung đầu tư cho lĩnh 

vực nông nghiệp, ngư nghiệp, 
lâm nghiệp, GD&ĐT... 

Vốn tín dụng đã giúp hơn 
40.000 hộ vượt qua ngưỡng 
nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 
hơn 12.000 lao động; tạo điều 
kiện cho hơn 3.000 học sinh, 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
được vay vốn học tập; xây dựng 
hơn 21.000 công trình nước 
sạch, vệ sinh môi trường nông 
thôn. 391 hộ gia đình tại vùng 
khó khăn vay vốn sản xuất, kinh 
doanh, tăng thu nhập nhằm cải 
thiện cuộc sống từng bước vươn 
lên thoát nghèo… 

Tín dụng CSXH đã góp 
phần quan trọng thực hiện 
các Chương trình mục tiêu 
quốc gia về giảm nghèo bền 
vững, xây dựng nông thôn mới 
của tỉnh. Nhiều hộ đã vươn 
lên thoát nghèo, góp phần 
đảm bảo mục tiêu phát triển  
KT-XH, đặc biệt là mục tiêu 
giảm nghèo bền vững, bảo 
đảm an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, ổn định an 
ninh chính trị, an ninh quốc 
phòng toàn dân trên địa bàn. 

Ông Huỳnh Đức Bảo, 
Phó Chủ tịch UBND huyện 
Vĩnh Thạnh, nói thêm: Qua 
20 năm thực hiện Nghị định 
số 78/2002/NĐ-CP của Chính 
phủ về tín dụng đối với người 
nghèo và các đối tượng chính 
sách khác, tín dụng CSXH đã 
góp sức cho huyện trong công 
tác giảm nghèo, xây dựng nông 
thôn mới. Đời sống người dân, 
đặc biệt là hộ dân tộc thiểu số 
được nâng cao. Từ năm 2002 
đến cuối năm 2022, hơn 13.500 
hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; 
tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 
trên 5%.            NGUYỄN MUỘI

Chị Xuyến 
đầu tư trồng 
nấm khi 
được hỗ trợ 
vay vốn ưu 
đãi theo 
diện cận 
nghèo.
 Ảnh: N.M

Tăng cường quản lý lao động là người nước ngoài 
làm việc trên địa bàn tỉnh

Tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho người dân 
có hoàn cảnh khó khăn
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Lớn lên cùng thổ cẩm
Lớn lên với nghề dệt thổ cẩm 

lâu đời, nơi những bà, những 
mẹ đều biết dệt và dệt khéo, chị 
Đinh Thị Xuân Bông đã sớm 
quen thuộc với họa tiết, hoa văn, 
khung dệt. Với chị, đó là tuổi thơ, 
là một phần cuộc sống.

l Tình yêu, sự gắn bó giữa chị 
với thổ cẩm bắt nguồn từ đâu?

- Làng Hà Văn Trên nơi tôi sinh 
ra và lớn lên có truyền thống dệt thổ 
cẩm từ xưa. Bởi vậy, ngay từ nhỏ, 
tôi đã quen thuộc với hình ảnh các 
cụ lớn tuổi lên khung, dệt vải đều 
tay, miệng ngân nga vài khúc hát 
hay trò chuyện cùng nhau.

Ngoài ra, những hoa văn, 
màu sắc quen thuộc luôn có mặt 
trong cuộc sống của người dân nơi 
đây khi người nào cũng có 1 bộ đồ 
truyền thống do chính tay mình 
dệt lấy, mặc trong những dịp quan 
trọng như Tết, tiếp đón khách, các 
ngày hội truyền thống…

Tất cả những yếu tố ấy dần 
tạo nên tình yêu với thổ cẩm, thúc 
đẩy tôi học cách dệt, để có thể tiếp 
nối vẻ đẹp này và lan tỏa nó đến 
con cháu về sau.

l Ngày còn bé, chị đã học 
cách dệt thổ cẩm từ ai? 

- Mẹ là người đầu tiên tôi 
ngưỡng mộ vì bà rất giỏi dệt 
thổ cẩm. Từ cách lên khung, 
tạo hoa văn, kiểu nào cũng làm 
được. Bởi vậy, khi còn bé, tôi 
thích ngồi hàng giờ chỉ để xem 
mẹ dệt, nhiều lần đòi mẹ chỉ dạy 
cho. Mẹ đồng ý, nhưng dù tìm 
mọi cách truyền đạt mà mãi vẫn 
không hợp, chắc bởi “Bụt chùa 
nhà không thiêng”. 

Sau này nhờ cơ duyên, tôi học 
dệt từ một người chú trong làng. 
Tuy là đàn ông nhưng chú lại biết 
hoa văn dệt của người phụ nữ và 
chỉ dạy rất khéo. Từ đó, tôi bắt 
đầu tập dệt từ tấm nhỏ, rồi thử 
sức với những tấm dệt lớn hơn.

Ngoài những ký ức thời ấu 
thơ, kỷ niệm mà tôi nhớ nhất 
liên quan đến thổ cẩm là nhiều 
năm liền đạt giải nhất phần thi 
dệt thổ cẩm tại các hội thao dành 
cho đồng bào DTTS miền núi của 
tỉnh. Khi đó, mình vừa vui, vừa 
tự hào vì có thể khẳng định sự 
khéo léo, nhanh nhạy của nghệ 
nhân làng Hà Văn Trên trước các 
huyện, xã bạn.

l Thổ cẩm có ý nghĩa như thế 
nào đối với chị nói riêng và người 
dân trong làng nói chung?

- Thổ cẩm là tài sản vô giá, 
được gìn giữ lâu đời và được ông 
bà truyền lại, chứa đựng tâm hồn 
của người dân Bana, sự khéo léo 
từ đôi tay người phụ nữ.

Với tôi, thổ cẩm còn thể hiện 
sự tiếp nối, đòi hỏi người dệt 
phải đặt hết tâm trí vào từng sản 
phẩm. Hơn nữa, mỗi thành phẩm 
đều chứa đựng tình cảm của 
người dệt. Bởi vậy, tôi thường 
tự tay dệt áo, may trang phục 
cho người thân. Không chỉ tôi 

Yêu thổ cẩm, nỗ lực giữ gìn
Với mong muốn giữ gìn nét đẹp đặc trưng quê hương, chị Đinh Thị Xuân Bông (SN 1979, Phó Chủ tịch UBND xã 

Canh Thuận, huyện Vân Canh; nghệ nhân dệt thổ cẩm làng Hà Văn Trên) luôn động viên người dân trong làng kiên 
trì giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Bana, góp phần tạo sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.

Chị Đinh Thị 
Xuân Bông 
(trái)  hướng 
dẫn thao tác 
dệt thổ cẩm.                                                                                                                                 
Ảnh: NVCC

Chị Đinh Thị 
Xuân Bông 
(trái) giới 
thiệu một 
số sản phẩm 
do các nghệ 
nhân làng 
nghề dệt thổ 
cẩm Hà Văn 
Trên làm nên.                                                                        
Ảnh: NVCC

mà bất cứ nghệ nhân nào cũng 
muốn làm điều này, bởi chúng 
tôi nghĩ rằng, thổ cẩm là bản sắc 
văn hóa được tạo ra từ sự gắn bó, 
trân trọng nét đẹp truyền thống 
của quê hương, cần được truyền 
lại trước hết cho những người 
mình thương yêu nhất, rồi mới 
đến những đối tượng khác.

Tôn kính nét đẹp văn 
hóa dân tộc

Dần dà học hỏi từng kỹ năng 
từ đơn giản đến phức tạp, chị 
Bông trở thành nghệ nhân làng 
dệt thổ cẩm Hà Văn Trên. Khi 
ấy, không đơn thuần là “dệt vì 
sở thích”, chị Bông ý thức được 
việc cần chỉn chu, tỉ mỉ trong từng 
sản phẩm. Chị gọi đó là niềm tôn 
kính với nét đẹp văn hóa dân tộc. 

l Sau khi biết được cách dệt 
cơ bản, chị tiếp thu được những 
bài học gì từ các nghệ nhân lành 
nghề trong làng?

- Trước hết vẫn là tình yêu, 
sự tận tụy với thổ cẩm. Sau đó 
là những “bài học bỏ túi”, tức 
kinh nghiệm thực tế được các bà, 
các mẹ đúc kết hàng chục năm 
qua. Các cụ luôn bảo: “Việc gì 
cũng vất vả bước đầu, sau làm 
dần thì quen. Quen rồi thì phải 
chăm chút cho từng hoa văn sao 
cho sắc sảo, đều mũi, chắc tay”. 

Nhờ đó, tôi đã “rành” lên 
khung hơn, tốc độ dệt ngày càng 
nhanh, cách phối màu, dệt họa 
tiết theo đó cũng bắt mắt hơn. 
Hạnh phúc nhất là tôi đã có thể 
truyền lại những bài học ấy cho 
con gái mình.

l Vừa là nghệ nhân làng dệt, 
vừa là cán bộ xã, chị gặp khó 
khăn và thuận lợi gì trong quá 
trình giữ gìn, phát triển nét đẹp 
thổ cẩm truyền thống?

- Tôi hầu như không gặp khó 
khăn gì đáng kể. Nếu có, chỉ là 
quỹ thời gian của tôi eo hẹp hơn 
trước, khiến tôi chậm hoàn thiện 
1 thành phẩm hơn mà thôi (Cười).

Thế nhưng, nhờ đảm nhiệm 
cùng lúc 2 cương vị, tôi càng có 
điều kiện tiếp xúc, lắng nghe tâm 

sự, thấu hiểu những khó khăn 
và nguyện vọng của nghệ nhân 
làng dệt. Là cán bộ xã, tôi có thể 
đề xuất ý kiến sát thực tế nhất có 
thể để hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi 
cho các nghệ nhân; kịp thời động 
viên chị em nghệ nhân tiếp tục 
kiên trì, giữ gìn nét đẹp văn hóa 
lâu đời này.

l Để phù hợp với thị hiếu của 
khách hàng mà vẫn đảm bảo vẻ 
đẹp truyền thống trong từng sản 
phẩm, những nghệ nhân như chị 
có sự cập nhật, sáng tạo ra sao?

- Chúng tôi có sự cải tiến chất 
lượng nhằm mang đến những 
sản phẩm thủ công đẹp và bền 
bỉ với thời gian hơn so với trước.

Ngày trước, nguyên vật liệu 
dệt được làm từ vỏ cây, bông trên 
rừng; màu nhuộm tự nhiên. Tuy 
kỳ công nhưng thành phẩm sẽ dễ 
phai màu sau mỗi lần giặt. Do đó, 
hiện tại, chúng tôi sử dụng len trên 
thị trường nhưng phải trải qua 
công đoạn “sơ chế”: Tách sợi len 
làm 2, nhúng vào nước gạo, sáp 
ong… tự nấu rồi phơi thật khô sao 
cho sợi len không được xù lông 
mới đưa lên khung, bắt đầu dệt. 

Về hình thức, đồ thổ cẩm 
truyền thống của người Bana có 
các màu đỏ, đen, trắng. Nay, để 
bắt mắt hơn thì làng dệt quyết 
định dùng thêm nhiều màu, bổ 
sung sợi kim tuyến.

Hơn nữa, bên cạnh khung 
truyền thống là những cây tre cột 
theo vách tường nhà, các nghệ 
nhân đã bắt đầu sử dụng những 

khung dệt di động, tùy chỉnh 
theo độ dài miếng vải, thuận tiện 
hơn nhiều. 

Với riêng tôi, sáng tạo là cần 
thiết nhưng cần đảm bảo những 
yếu tố căn bản của trang phục 
truyền thống của người Bana. 
Chẳng hạn, đồ truyền thống mà 
không có cườm, hoa, lục lạc thì 
chưa đạt tiêu chuẩn. Tôi đang 
nghiên cứu để làm nên sản phẩm 
cách tân với nhiều loại hoa văn, 
giữ màu gốc chính là đen phối 
hợp với màu đỏ, vàng, trắng, xẻ 
hai bên váy.

Hướng đến phát triển 
bền vững

Để giữ gìn nét đẹp đặc trưng 
của quê hương, ngoài tình yêu 
dành cho thổ cẩm, chị Bông còn 
mong muốn làng nghề có định 
hướng phát triển cụ thể; góp phần 
củng cố niềm tin, sự quyết tâm 
cho những nghệ nhân, “truyền 
lửa” cho thế hệ trẻ.

l So với trước đây, theo chị, 
làng nghề thổ cẩm Hà Văn Trên 
đã có thay đổi nào đáng kể?

- Trước đây, việc dệt chủ yếu 
xuất phát từ nhu cầu cá nhân, 
chưa nghĩ đến việc bán buôn. 
Người dân chưa quan tâm đến 
“đẹp” mà chủ yếu để “đủ mặc”. 
Vì vậy, chưa mang lại thu nhập. 

Đến năm 2014 - 2015, tôi cùng 
đại diện các ban ngành liên quan 
ở địa phương đi thăm làng dệt thổ 
cẩm Chăm ở tỉnh Ninh Thuận. 
Trở về, chúng tôi phổ biến kinh 

nghiệm cho chị em trong làng; 
đồng thời đề xuất cấp trên hỗ trợ 
50 khung ngắn và 15 khung dài; 
1 máy may, 1 máy vắt sổ, 2 bàn 
ủi và một số dụng cụ khác. Khi 
hiểu về lợi ích kinh tế của việc 
dệt thổ cẩm và được hỗ trợ, số 
người trong làng theo nghề dệt 
thổ cẩm dần tăng.

Sau đó, nhiều sự kiện đã đánh 
dấu sự phát triển của làng nghề 
dệt thổ cẩm Hà Văn Trên. Năm 
2020, nhãn hiệu tập thể “Vải thổ 
cẩm Hà Văn Trên” được chứng 
nhận. Cuối năm 2022, “Tổ liên 
kết phụ nữ dệt thổ cẩm làng Hà 
Văn Trên” được thành lập, hình 
thành nghề dệt tập trung.

Công việc này phù hợp với 
đặc tính của người dân địa 
phương vốn không thích đi làm 
ăn xa mà chỉ muốn gắn bó với nơi 
“chôn nhau cắt rốn”, đồng thời 
mang lại thu nhập khá ổn định. 
Với những nghệ nhân lành nghề, 
dày dặn kinh nghiệm, làm xuyên 
suốt cả năm, thu nhập trung bình 
khoảng 50 triệu đồng/năm.

l Theo chị, để làng nghề tiếp 
tục phát triển bền vững, cần chú 
trọng, quan tâm đến vấn đề gì?

- Theo tôi, cần chú trọng nhiều 
yếu tố, trước hết là tạo điều kiện 
để nghệ nhân sống tốt, sống khỏe 
với nghề dệt; bằng cách quan 
tâm, hỗ trợ hơn nữa các nhu cầu 
liên quan đến làng nghề, để đảm 
bảo họ giữ được ngọn lửa đam 
mê với thổ cẩm.

Về cơ sở vật chất, tôi nghĩ, 
cần có nhà trưng bày sản phẩm 
dệt thổ cẩm và các sản phẩm thủ 
công do nghệ nhân toàn huyện 
làm ra; lồng ghép với khu du 
lịch cộng đồng. Điều này giúp 
đưa sản phẩm truyền thống của 
người Bana đến gần hơn với 
khách hàng, giúp họ hiểu giá trị 
của sản phẩm. Khi đó, sẽ có nhiều 
hơn cơ hội việc làm, cải thiện thu 
nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, cần tổ chức thêm 
các lớp dạy nghề, truyền đạt các 
kỹ năng cơ bản và chuyên sâu 
để kỹ thuật dệt thổ cẩm tiếp tục 
được lưu truyền, gìn giữ. Song 
song với đó, việc tích cực quảng 
bá sản phẩm thông qua nhiều 
chương trình, hoạt động để tiếp 
cận với nhiều khách hàng, từng 
bước nâng cao thu nhập cho nghệ 
nhân là cần thiết.

Ngoài ra, để thế hệ trẻ trân 
trọng thổ cẩm nói riêng và các 
giá trị truyền thống nói chung, 
cần tạo nhiều cơ hội để các em 
được tiếp cận và tìm hiểu chúng. 
Chẳng hạn, tôi đã đề xuất các 
trường trên địa bàn xã cho học 
sinh người DTTS mặc đồ truyền 
thống mỗi tuần 1 lần. Trường 
THCS bán trú xã Canh Thuận là 
một trong các trường thực hiện 
tốt điều này, khi cho các em mặc 
trang phục truyền thống vào buổi 
chào cờ thứ 2 hằng tuần.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ 
mở lớp dạy kỹ thuật dệt thổ 
cẩm cho những người chưa thật 
lành nghề, trong đó có các em 
học sinh.

l Xin cảm ơn chị!
DƯƠNG LINH (Thực hiện)



KHÁCH DU LỊCH ĐẾN BÌNH ĐỊNH TĂNG TRONG DỊP ĐẦU NĂM:

Khẳng định sức hút

Theo Tổng cục Du lịch, từ 
29 tháng chạp đến mùng 5 Tết, 
cả nước có khoảng 9 triệu lượt 
khách nội địa du xuân, tăng 
47,5% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Tuy vậy tổng thu từ du 
khách chỉ ước đạt 17,5 nghìn tỷ 
đồng, giảm 30% so với cùng kỳ 
năm ngoái. 

Lý do là trong dịp tết 
Nguyên đán, các lễ hội văn 
hóa, du lịch tâm linh được khôi 
phục lại, nhu cầu đi du lịch kết 
hợp các hoạt động tâm linh 
tăng cao và chủ yếu là đi lại 
trong ngày. Trong 9 triệu lượt 
khách du xuân năm nay, chỉ có 
khoảng 2 triệu lượt khách lưu 
trú, giảm khoảng 37,5% so với 
cùng kỳ năm ngoái, vì vậy công 
suất phòng trung bình ước đạt 
40 - 45%. Khách lưu trú giảm 
kéo theo tổng thu du lịch giảm 
so với cùng kỳ năm ngoái. Một 
lý do khác là do ảnh hưởng của 
suy thoái kinh tế toàn cầu và 
biến động KT-XH trong nước 
nên sức mua của du khách 
giảm, khách hạn chế chi tiêu 
hơn khi sử dụng các dịch vụ du 
lịch trung và cao cấp. 

Để thu hút khách đến đầu 
năm mới, các địa phương đã 
chủ động làm mới sản phẩm 
du lịch, trang hoàng, chỉnh 
trang các khu, điểm du lịch và 
tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, 
nghệ thuật đặc sắc, làm nổi bật 
đặc trưng văn hóa của từng  
địa phương.             (Theo TTO)

Để Nhà lưu niệm Xuân Diệu trở thành điểm đến hấp dẫn

Với việc đón gần 150 nghìn 
lượt khách lưu trú và tham 
quan trong dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023 (từ 29 
tháng Chạp năm Nhâm Dần 
đến hết mùng 5 tháng Giêng 
năm Quý Mão), Bình Định 
tiếp tục khẳng định là điểm 
đến an toàn và có sức hút với 
du khách.

Thông tin từ Sở Du lịch cho 
biết, dịp tết Quý Mão 2023, các 
khu, điểm du lịch tiêu biểu 
như: Hầm Hô Rosa Alba, Eo 
Gió, Công viên động vật hoang 
dã FLC Quy Nhơn (Safari), 
Kỳ Co, Trung tâm Khám phá 
khoa học Quy Nhơn… đều 
đón lượng khách tham quan 
khá lớn. Trưởng Phòng VH-
TT huyện Tây Sơn Đặng Bảo 
Toàn cho biết: Để tạo ấn tượng 
tốt với du khách, trước Tết, các 
đơn vị, địa phương tăng cường 
tuyên truyền, vận động người 
dân, cơ sở kinh doanh du lịch 
có thái độ ứng xử văn minh. 
Trong dịp tết Nguyên  đán Quý 
Mão vừa qua, huyện Tây Sơn 
đón khoảng 44.300 lượt khách, 
tăng gấp đôi so với năm 2022. 
Điều này phần nào nhờ năm 
nay huyện tổ chức nhiều hoạt 
động văn hóa, trò chơi dân gian 
cũng như có thêm một số điểm 
tham quan mới. Trong đó, các 
điểm thu hút du khách đến 
tham quan nhiều gồm: Bảo tàng 
Quang Trung, Khu du lịch Hầm 
Hô Rosa Alba, Đền thờ Đại tư 
đồ Võ Văn Dũng… 

Bên cạnh đó, lượng khách 
lưu trú và tham quan đến Bình 
Định từ ngày 20 đến 26.1 đạt 
khoảng 149.230 lượt, tăng 
khoảng 12% so với cùng kỳ 
năm 2022. Tổng thu từ khách 

Người dân  
du xuân đông 
hơn nhưng  
tiêu xài ít hơn

Nhà Lưu niệm Xuân Diệu 
(xã Phước Hòa, huyện Tuy 
Phước), di tích văn hóa - lịch 
sử cấp tỉnh, chứa đựng những 
giá trị văn hoá tinh thần đặc 
sắc, hoàn toàn có thể trở thành 
điểm đến du lịch văn hóa của 
huyện Tuy Phước nói riêng và 
của tỉnh Bình Định nói chung. 
Nơi đây, như một bảo tàng thu 
nhỏ, trưng bày nhiều hiện vật, 
bút tích, hình ảnh, tác phẩm... 
cho phép du khách có thể tìm 
hiểu về cuộc đời, thân thế và sự 
nghiệp lớn lao của Xuân Diệu 
trên các lĩnh vực thi ca, phê 
bình văn học, dịch thuật và hoạt 
động xã hội. 

Xuân Diệu là cây bút có 
nhiều đóng góp kiệt xuất, được 
tôn vinh là nhà thơ mới nhất 
trong phong trào Thơ Mới, 
người đã sáng tác hàng trăm 
bài thơ tình thấm đẫm tình đời, 
tình người mê hoặc nhiều thế 
hệ cho mãi đến hôm nay. Tinh 

thần thi ca đó và sự nổi tiếng, 
tầm ảnh hưởng quốc gia, quốc tế 
của Xuân Diệu như thêm minh 
chứng cho một Bình Định “đất 
Võ trời Văn” chính là tâm điểm 
thu hút du khách.

Những năm qua, huyện Tuy 

Phước đã có những hoạt động 
tôn vinh và làm lan tỏa những 
giá trị của di sản quý giá này. 
Năm 2023, huyện cũng đã lên kế 
hoạch giải tỏa, mở rộng không 
gian khuôn viên di tích nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân đến thăm viếng. Tuy 
nhiên, vẫn phải nói rằng di tích 
nổi tiếng này chưa thu hút nhiều 
khách tham quan như kỳ vọng. 
Điều đó cho thấy cần phải đầu 
tư nhiều hơn để nơi này thành 
một điểm đến du lịch văn hóa 
xứng tầm.

Ngoài ra, nét cổ kính của 
kiến trúc Pháp đầu thế kỷ 
XIX, được phục dựng gần như 
nguyên bản từ nhà từ đường 
bà ngoại Xuân Diệu, với mái 
ngói và cửa vòm, cái giếng cổ 
có tuổi đời trăm năm, cây khế 
cổ thụ có từ thời bà ngoại ông 
còn sống và ở phía bên trái Nhà 
Lưu niệm, cây sứ trắng mà nhà 
thơ nổi tiếng Huy Cận, người 
bạn thân thiết suốt đời của Xuân 
Diệu, trồng lưu niệm vẫn đang 
toả hương cũng là những điểm 
nhấn gây ấn tượng với người 
thưởng ngoạn.

Tọa lạc bên sông Gò Bồi, ở 
vị trí trung tâm của thị tứ Gò 

Bồi xưa sầm uất, nổi tiếng một 
thời, nơi dòng sông Gò Bồi đổ 
ra đầm Thị Nại, du khách còn 
có thể tìm hiểu phong cách 
sống khoáng đạt đậm chất biển 
cả cùng truyền thống văn hóa, 
phong tục tập quán của người 
dân nơi đây, thưởng thức đặc 
sản biển và hòa mình vào cảnh 
quan sông nước, làng quê của 
vùng đất ven sông cận biển này.

Để thu hút khách du lịch 
đến với Nhà Lưu niệm, cùng 
với quảng bá giá trị di tích, 
mời gọi các DN du lịch thiết 
kế tour, thiết nghĩ cần tổ chức 
các sự kiện như hội thảo khoa 
học liên quan đến Xuân Diệu, 
đồng thời kết nối điểm đến 
này với các điểm gần đó (tháp 
Bình Lâm, làng hoa Bình Lâm, 
cảng thị Nước Mặn, nhà thờ 
Gò Thị…) tạo thành mạng lưới 
điểm đến liên tục, liền mạch 
khi đó du khách sẽ quan tâm  
nhiều hơn.        NGÔ HỒNG SƠN

Toàn cảnh Nhà Lưu niệm Xuân Diệu.                                                                              Ảnh: N.H.S

Du khách lên đường du xuân trong dịp 
tết Nguyên đán.                      Ảnh: HẢI KIM

Lượng khách đến tham quan Khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba (ở xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) khá đông trong  
dịp Tết.                                                                                                                                                                                                                                   Ảnh: V.P

du lịch ước đạt 122 tỷ đồng, 
tăng khoảng 15% so với cùng 
kỳ năm 2022. Công suất phòng 
của các cơ sở lưu trú từ ngày 
20 - 26.1 đạt từ 40% đến 60%. 
Các đơn vị lữ hành đã chuẩn bị 
tốt các phương tiện vận chuyển 
khách, ngoài các sản phẩm tour 
du lịch truyền thống, DN đã 
tích cực xây dựng các tour du 
lịch phục vụ khách trong dịp 
tết Nguyên đán gắn các lễ hội 
trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, 
khách đi du lịch theo đoàn vào 
dịp Tết còn hạn chế, chủ yếu 
chọn hình thức du lịch tự túc 
theo nhóm nhỏ hay du lịch  
gia đình. 

Giám đốc Sở Du lịch Trần 
Văn Thanh cho biết, lượng 
khách đến Bình Định trong 
những ngày đầu xuân mới là 
tín hiệu vui cho ngành du lịch 
trong năm nay. Để đạt được kết 
quả trên, chúng tôi đã chủ động 
thực hiện đồng bộ nhiều giải 

pháp như: Đẩy mạnh công tác 
quảng bá, xây dựng sản phẩm 
mới; hướng dẫn Hiệp hội Du 
lịch Bình Định, các tổ chức, cá 
nhân kinh doanh dịch vụ du 
lịch trên địa bàn tỉnh tích cực 
chuẩn bị các điều kiện phục vụ 
khách du lịch dịp trước, trong 

và sau tết Nguyên đán Quý Mão 
2023; tổng hợp giới thiệu các sự 
kiện, lễ hội đặc sắc, tiêu biểu, 
đến các tỉnh lân cận, thông báo 
cho các DN kinh doanh dịch vụ 
lữ hành để xây dựng các tour 
phục vụ khách du lịch…                           

LÊ NA

 Tổ chức nhiều hoạt động và có nhiều điểm vui chơi, lưu trú, ăn uống, TP Quy Nhơn 
đón lượng lớn khách du lịch trong tết Quý Mão 2023. 
- Trong ảnh: Người dân và du khách xem chương trình Đêm Võ đài Bình Định tối 28.1.  

 Ảnh: LÊ NA
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Võ sư Châu Mẫn, tên 
thật là Nguyễn Thị Mận 
(SN 1990). 

Quê quán: Tây Thuận, 
Tây Sơn.

Xuất thân từ môn phái 
Long Hổ Không Hồng, 
hiện làm việc tại Học viện 
Thế giới Võ cổ truyền Việt 
Nam; là giáo viên Trường 
quốc tế Xanh Tuệ Đức (Hà 
Nội); HLV của môn phái 
Bình Định Gia. Từng giảng 
dạy võ thuật tại Trường Sĩ 
quan Đặc công. 

Tôi muốn góp phần 
lan tỏa tinh hoa võ Bình Định

Tích cực tham gia các hoạt động võ thuật của môn phái Bình Định Gia ở các tỉnh phía Bắc và Học viện 
Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, võ sư Châu Mẫn luôn mong muốn góp phần quảng bá tinh hoa võ cổ 
truyền Bình Định. Mạnh mẽ đúng chất con nhà võ, trong những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, cô gái 
quê Tây Sơn đã trò chuyện với phóng viên Báo Bình Định.

HƯỚNG VỀ 
NGUỒN CỘI

Trong chương trình 
nghệ thuật giao thừa chào 
xuân mới Quý Mão 2023 
và Hội thi đối kháng võ 
cổ truyền liên tỉnh huyện 
Tây Sơn vừa qua, tiết mục 
biểu diễn khí công của 
võ sư Châu Mẫn để lại 
những ấn tượng đặc biệt 
với người xem. Đây cũng 
là lần đầu tiên cô diễn 
trên chính mảnh đất quê 
hương mình.

 Cảm xúc của chị ở lần 
biểu diễn này như thế nào?

- Tôi từng biểu diễn 
giao lưu “trong màu áo” 
môn phái Bình Định Gia 
tại các kỳ Liên hoan Quốc 
tế Võ cổ truyền Việt Nam, 
nhưng đây là lần đầu 
tiên diễn với vai trò khác 
tại quê mình. Cảm xúc 
rất đặc biệt, nhất là khi 
khán giả biết tôi là người 
con của Tây Sơn. Đây là 
những phần trình diễn 
nằm ngoài kế hoạch của 
tôi trong năm 2023, vì tôi 
chỉ mới gặp các anh lãnh 
đạo huyện và Trung tâm 
VH-TT&TT Tây Sơn cách 
đây chưa đầy 2 tháng tại 
Đại hội Thể thao toàn quốc 
năm 2022. Rất nhiều khó 
khăn khi tôi phải làm việc 
với một ê kíp hoàn toàn 
mới, nhưng cũng rất may 
mắn là nhờ đó tôi mới cảm 
nhận được nhiều tình cảm 
từ quê hương. Các võ sư 
Lê Xuân Nam, Trương 
Ngọc Bê, Hồ Sỹ… cùng các 

HLV, võ sinh đều hỗ trợ tôi 
hết sức nhiệt tình. Tôi mong 
còn có nhiều dịp được hợp 
tác với những võ sư tại 
quê hương Tây Sơn để học  
hỏi thêm…

 Những phần biểu diễn 
đó cũng giúp chị có thêm vai 
mới trong một dự án phim 
của Bảo Phúc Media…

- À không, tôi chỉ vô 
tình gặp anh Phan Văn 
Phúc - Giám đốc sản xuất 
Bảo Phúc Media - tại Tây 
Sơn mùng 5 tết Nguyên đán 
Quý Mão. Anh ấy có xem 
phần trình diễn và ngỏ ý 
mời tôi hợp tác trong dự án 
phim Tây Sơn thất hổ tướng. 
Tuy nhiên, tôi nghĩ đó chỉ 
là những câu nói xã giao, 
còn để làm việc với nhau sẽ 
phải thảo luận cụ thể hơn 
nhiều. Dù sao tôi cũng rất 
vui khi có thêm thông tin 
một dự án phim lịch sử về 
chính mảnh đất nơi mình 
sinh ra và lớn lên. 

“CHỈ TÌNH THƯƠNG 
Ở LẠI”

Ngoài tham gia các 
công việc liên quan đến võ 
cổ truyền tại Học viện Thế 
giới Võ cổ truyền Việt Nam 
và môn phái Bình Định 
Gia, võ sư Châu Mẫn là 
giáo viên của một trường 
quốc tế tại Hà Nội. Chị còn 
được biết đến là người 
thường xuyên tham gia tổ 
chức diễn đàn chống bạo 
lực học đường, bạo hành 
gia đình; quan tâm, hỗ trợ  
bệnh nhân nhi…

Võ sư Châu Mẫn biểu diễn khí công tại 
chương trình nghệ thuật giao thừa huyện 

Tây Sơn tết Quý Mão 2023. Ảnh: LÊ CƯỜNG

Võ sư Châu Mẫn (phải) cùng bệnh nhi tại 
Bệnh viện K Hà Nội.  Ảnh: NVCC

Lớp võ cổ truyền do võ sư Châu Mẫn mở tại Trường Quốc tế Xanh Tuệ Đức 
 (Hà Nội).                                                                                                        Ảnh: NVCC

Đầu xuân xem đấu võ đài
Từ lâu, đấu võ đài được xem như “đặc 
sản” của Bình Định, nhất là trong 
những ngày đầu xuân. Hoạt động này 
vừa gìn giữ nét văn hóa truyền thống, 
vừa góp phần duy trì phong trào võ cổ 
truyền ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Trận đấu mở 
màn giữa Tạ 
Thanh Hoàng 
(bên trái) và 
Nguyễn Tuấn 
Kiệt hâm nóng 
cho Đêm Võ đài 
Bình Định đợt 
I/2023. Ảnh: 
HOÀNG QUÂN

Tối 28.1 (mùng 7 tháng 
Giêng năm Quý Mão 2023), 
tại Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành (TP Quy Nhơn), 
chương trình Đêm Võ đài 
Bình Định đầu tiên trong 
năm đã chính thức khai 
diễn. Mấy năm gần đây, 
Đêm Võ đài Bình Định 
đã tạo dựng được thương 
hiệu và được công chúng 
nhiệt tình đón nhận. Để 
giữ được điều đó, bên 
cạnh công tác tổ chức tạo 
sự mới mẻ, sinh động, Sở 
VH&TT cùng Trung tâm 
Võ thuật cổ truyền Bình 
Định luôn chú trọng đến 
chất lượng chuyên môn 
của các trận đấu - điều 
được người dân và du 
khách quan tâm nhất.

Cũng vì vậy mà khán 
giả có mặt ở chương trình 
đầu tiên của năm không 
khỏi bất ngờ ngay ở lượt 
trận thứ nhất. Đó là khi 
võ sĩ đội tuyển Bình Định 
vừa giành ngôi á quân Đại 
hội Thể thao toàn quốc Tạ 
Thanh Hoàng gặp võ sĩ 
Nguyễn Tuấn Kiệt của Hậu 
Giang. Trưởng thành ở địa 
phương có phong trào võ 
cổ truyền ít tiếng tăm hơn 
rất nhiều so với Bình Định, 
nhưng Tuấn Kiệt vẫn thể 
hiện được những nét riêng, 
tạo nên những pha tấn công 
hấp dẫn trong cả 3 hiệp 
đấu. Phần thắng chung 
cuộc thuộc về Tạ Thanh 
Hoàng - võ sĩ trưởng thành 
từ võ đường Năm Phương 
(TX An Nhơn), khán giả còn 

Thể thao 
Việt Nam đã 
đăng ký danh 
sách sơ bộ dự 
SEA Games 32

Thể thao huyện Tây Sơn đạt nhiều thành tích
Nổi bật là huyện đã tổ chức 

thành công Đại hội TDTT huyện 
lần thứ VIII, đăng cai tổ chức 
thành công Giải bóng chuyền nữ 
và Vòng loại Giải Bóng đá Đại hội 
TDTT tỉnh Bình Định lần thứ IX 
năm 2022. Tại Đại hội TDTT tỉnh 
Bình Định lần thứ IX năm 2022, 
150 VĐV huyện Tây Sơn tham gia 
16/16 môn thi đấu, giành 19 HCV, 
20 HCB, 28 HCĐ, với số điểm 
thuyết phục 601 điểm, vinh dự 
xếp thứ nhất toàn đoàn. Đây là 
lần thứ 3 liên tiếp Tây Sơn giành 
ngôi vị nhất toàn đoàn. 

Cùng với nhiều nội dung 
văn hóa phong phú, đa dạng, ở 
mảng thể thao huyện Tây Sơn 
cũng đưa đến Ngày hội VH-TT 
các dân tộc thiểu số miền núi 
tỉnh Bình Định lần thứ XVI lực 
lượng VĐV hùng hậu, tạo được 
ấn tượng tốt. Ngoài ra, huyện 
còn tổ chức thành công giải bóng 
chuyền giáo viên, học sinh toàn 

ngành GD&ĐT huyện. Đây là 
giải đấu truyền thống của một 
ngành nhưng nhờ chất lượng 
chuyên môn tốt nên từ lâu đã 
trở thành giải đấu giàu uy tín, 
cung cấp nhiều VĐV giỏi cho đội 
tuyển bóng chuyền huyện Tây 
Sơn. Bên cạnh đó, huyện tổ chức 
thành công tọa đàm về bảo tồn 
và phát huy giá trị võ cổ truyền 
Tây Sơn, tổ chức 1 lớp tập huấn 
nghiệp vụ trọng tài, giám định và 
kỹ năng đánh của võ cổ truyền khi 
luật mới có hiệu lực; phối hợp tổ 
chức giao đấu các lò võ trên địa 
bàn huyện mỗi tháng một lần; qua 
đó, góp phần nâng cao nhận thức 
về tầm giá trị của võ cổ truyền Tây 
Sơn, bảo tồn, kế thừa và phát triển 
võ cổ truyền huyện. 

Để làm phong phú đời sống 
thể thao địa phương, huyện cũng 
tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, 
thi đấu thể thao với TX An Khê 
(tỉnh Gia Lai), TP Quy Nhơn, 

TX An Nhơn và huyện Vĩnh 
Thạnh…Qua đó, nâng cao đời 
sống văn hóa tinh thần, cổ vũ, 
động viên nhân dân rèn luyện 
TDTT, nâng cao sức khỏe; tạo cơ 
hội va chạm để các đội tuyển của 
huyện nâng cao trình độ thi đấu.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong 
trào TDTT phát triển trong năm 

2023, từ cuối năm 2022, huyện 
đã chỉ đạo ngành VH-TT rà soát, 
tham mưu ban hành Kế hoạch 
tổ chức các hoạt động trọng tâm 
năm 2023 phù hợp với thực tế, 
đẩy mạnh tuyên truyền, huy 
động nhiều nguồn lực xã hội 
góp phần cùng nhà nước đưa 
phong trào TDTT lên tầm cao 

mới. Ông Bùi Văn Mỹ, Phó Chủ 
tịch UBND huyện cho biết: Vừa 
qua, huyện đã tổ chức thành 
công nhiều hoạt động văn hóa, 
thể thao mừng Đảng - mừng 
Xuân Quý Mão 2023 để tạo khí 
thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu 
năm. Đây là động lực để chúng 
tôi tiếp tục tổ chức tốt các hoạt 
động TDTT ngay từ cấp cơ sở, từ 
đó lan tỏa sâu rộng trong nhân 
dân. Đặc biệt, sẽ tập trung nâng 
cao chất lượng phong trào tập 
luyện võ cổ truyền; duy trì và 
phát triển các môn thể thao có 
thế mạnh của huyện như bóng 
đá, bóng chuyền; chú trọng 
những bộ môn có điều kiện phát 
triển nhưng phong trào chưa 
mạnh như bơi lội, cầu lông, bóng 
bàn. Đặc biệt, sẽ động viên để 
phát triển hoạt động TDTT trong 
trường học, thanh thiếu niên để 
tạo nguồn kế cận bền vững.

ĐINH NGỌC

Nhờ chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội TDTT các cấp tại địa phương, huyện 
Tây Sơn đã giành thành tích tốt tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Định lần thứ IX 
năm 2022.                                       Ảnh: ĐINH NGỌC

VÕ SƯ CHÂU MẪN:

 Với ngần ấy công việc 
chính thức cũng đã khá 
bận rộn, thời gian đâu để 
chị tổ chức các hoạt động 
nghe có vẻ không liên quan 
nhiều đến chuyên môn và 
cả… độ tuổi?

- Đúng là có nhiều thời 
điểm tôi không có chút 
thời gian để nghỉ ngơi, tái 
tạo năng lượng, đơn cử 
như dịp tết Nguyên đán 
Quý Mão này, khi phải về 
Tây Sơn tập luyện và biểu 
diễn từ 26 tháng Chạp đến 
mùng 4 Tết. Nhưng nhờ 
làm gì tôi cũng chuẩn bị 
kế hoạch cụ thể, quản lý 
được quỹ thời gian của 
mình nên các công việc 
đặt ra đều được giải quyết 
đúng tiến độ.

Tôi trải qua tuổi thơ với 
nhiều khó khăn, vất vả nên 
có sự đồng cảm với trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt. Vì 
vậy, tôi muốn chia sẻ những 
gì mình có để các em cảm 
nhận được tình yêu thương, 

vững tâm hơn trên đường 
đời. Không chỉ lo về tinh 
thần, vật chất, bằng những 
gì thu nhận được, tôi muốn 
trang bị thêm kỹ năng sống 
cho các em, để sau này trở 
thành những công dân tốt 
và biết yêu thương. Quan 
tâm đến các em nhỏ giúp tôi 
thăng bằng, bổ sung năng  
lượng sống.

Còn với các diễn đàn 
liên quan đến phụ nữ, tôi 
giúp những người trong 
số họ kỹ năng đối phó với 
các tình huống xấu trong 
gia đình. Ngoài những 
lớp trực tiếp, trong thời 
gian giãn cách xã hội do 
Covid-19, tôi cũng tổ chức 
lớp trực tuyến và rất vui là 
nhận được nhiều phản hồi 
tích cực.

 Chị tìm thấy điều gì 
khi đến với võ?

- Tôi đến với võ như 
một sự tình cờ, vì từ lâu quê 
ngoại - xã Phước Thuận, 

huyện Tuy Phước - có phong 
trào luyện võ khá mạnh. Khi 
đó, ngoài thời gian ở với cha 
mẹ tại tỉnh Gia Lai, tôi hay về 
quê ngoại tập võ trong mấy 
tháng hè. Tôi may mắn được 
thầy Võ Văn Tính (nay là 
HLV đội tuyển quyền thuật 
Trung tâm Võ cổ truyền Bình 
Định- NV) uốn nắn từ những 
bước chập chững. Sau này 
tôi còn được học thêm từ 
nhiều người thầy tốt. Các 
thầy không chỉ dạy tôi về 
những động tác, bài quyền 
mà giúp tôi nhận ra tận cùng 
của võ là “đạo” - điều quan 
trọng nhất mà người học võ 
phải hiểu tường tận. Học 
võ cho ta tính nhân ái và 
sự tôn trọng, sự khiêm tốn, 
nhún nhường và cả niềm tin,  
bản lĩnh.

“ĐẠI SỨ” CỦA VÕ CỔ 
TRUYỀN BÌNH ĐỊNH

Bằng những kiến thức 
và kỹ năng của mình, võ sư 
Châu Mẫn từng gia nhập 
Binh chủng đặc công, đảm 
nhiệm khâu huấn luyện võ 
thuật cho các chiến đấu 

viên (chuyên biểu diễn và 
thi đấu cho đơn vị). Cô còn 
mở nhiều lớp để truyền dạy 
võ cổ truyền nói chung, 
trong đó có những bài võ 
đặc sắc của môn phái Long 
Hổ Không Hồng xuất phát 
từ Bình Định.

 Tham gia khá nhiều 
hoạt động võ thuật ở những 
vai trò khác nhau, mục tiêu 
chị hướng đến là gì?

- Tôi luôn tâm niệm 
mình là người con của miền 
đất võ Bình Định, nên làm 
gì cũng phải xứng đáng với 
nơi đã nuôi dưỡng mình. 
Trong nhiều cuộc tiếp xúc, 
khi biết tôi là người Bình 
Định người ta thêm quý 
mến tôi hơn. Thế mới thấy 
được “thương hiệu” võ 
Bình Định mạnh như thế 
nào. Cũng vì vậy mà tôi 
muốn góp phần xây dựng 
thương hiệu ấy ngày càng 
lan tỏa rộng rãi hơn.

  Chị có những dự án 
gì sắp được triển khai liên 
quan đến võ cổ truyền?

- “Lan tỏa” là từ khóa 
mà tôi đang hướng tới ở 
năm 2023. Theo kế hoạch, 
tháng 3.2023, Học viện Thế 
giới Võ cổ truyền Việt Nam 
sẽ đón đoàn võ sư,võ sinh 
từ các nước bạn về giao lưu 
học hỏi và tập luyện. May 
mắn, tôi được phân công 
nhiệm vụ giảng dạy đợt 
này, đây là dịp để tôi có cơ 
hội học hỏi trau dồi kiến 
thức võ thuật cũng như võ 
học từ những người bạn 
và lan tỏa những cái hay, 
tinh túy của võ cổ truyền 
Việt Nam nói chung và võ 
Bình Định nói riêng. Song 
song với các kế hoạch giảng 
dạy chuyên môn, cùng học 
trò hướng tới các giải đấu 
lớn, tôi cũng muốn lan 
tỏa văn hóa Bình Định - 
cái nôi của Võ thuật Việt 
Nam - tới những người 
bạn, đồng nghiệp trong và  
ngoài nước.

  Xin cảm ơn chị về 
cuộc trò chuyện!

LÊ CƯỜNG (Thực hiện)

dành lời khen ngợi cho võ 
sĩ đến từ Hậu Giang xa xôi.

Trận đấu giữa Đinh 
Văn Hiếu (Bình Định) và 
Trương Ngô Gia Huy (Bình 
Dương) ở hạng cân 57 kg 
cũng vô cùng hấp dẫn, khi 
hai võ sĩ có bộ pháp nhanh 
nhẹn, tung nhiều cú ra đòn 
mạnh mẽ. Chỉ một thoáng 
sơ hở, Gia Huy đã dính 
một đòn tay của Đinh Văn 
Hiếu, chấn thương vùng 
mũi và trận đấu buộc phải 
dừng ở giữa hiệp 2. 

Chứng kiến những trận 
đấu hấp dẫn cùng những 
màn biểu diễn quyền, binh 
khí đẹp mắt, anh Nguyễn 
Thiện Chí (An Khê, Gia 
Lai) cho biết: “Tôi đã được 
xem võ đài tại Bình Định 
không ít lần, nhưng lần 
này vừa kết hợp du xuân 
vừa xem đấu đài vẫn rất 
ấn tượng với sự thể hiện 

của các võ sĩ cả ở cấp độ 
đội tuyển lẫn võ đường. 
Theo tôi, đây là chương 
trình hay, mang đậm nét 
đặc trưng của Bình Định 
nên cần được tổ chức 
thường xuyên hơn. Bên 
cạnh đó, ban tổ chức nên 
bố trí thêm một vài trận 
đấu mỗi đêm, thay vì chỉ 
4 trận khán giả xem còn 
chưa thỏa mãn”.

Không chỉ ở TP Quy 
Nhơn, đầu xuân Quý Mão 
2023, các đêm võ đài cũng 
được tổ chức ở nhiều địa 
phương khác trong tỉnh 
như: Tây Sơn, Tuy Phước, 
Phù Cát… Có mặt tại Tây 
Sơn xem chương trình 
Hội thi đối kháng võ cổ 
truyền liên tỉnh trong các 
đêm mùng 4, mùng 5 tết 
Quý Mão, chúng tôi cảm 
nhận được sự háo hức của 
người dân và du khách đối 

với chương trình. 20 giờ tối 
mới chính thức khai mạc, 
nhưng từ trước đó 1 giờ 
khu vực SVĐ huyện đã có 
khá đông khán giả mua vé 
vào sân. Với việc tổ chức 
mỗi đêm 9 trận đấu (phần 
biểu diễn quyền, binh khí 
chỉ diễn ra ở phần đầu 
chương trình), khán giả 
phần nào đánh giá được 
sự phát triển của các võ 
đường, CLB và đội tuyển 
các tỉnh.

Chuẩn võ sư Năm Tân 
(TX An Nhơn) chia sẻ: “Võ 
đài Tây Sơn luôn có chất 
lượng chuyên môn cao, với 
sự góp mặt của nhiều võ 
sĩ mạnh của các võ đường, 
đội tuyển. Do đó, năm nay 
tôi chỉ chọn 3 em có phong 
độ tốt đến đây thi đấu. Việc 
phân chia các cặp đấu theo 
cách võ sĩ Tây Sơn đấu với 
võ sĩ địa phương khác 

cũng là cách làm hay, vừa 
giúp các võ sĩ địa phương 
cọ xát với võ đường khác, 
vừa tạo hiệu ứng tốt từ các 
khán đài”.

Điểm tích cực ở các võ 
đài năm nay là ban tổ chức 
nhận được khá nhiều sự 
ủng hộ về kinh phí từ các 
tổ chức, cá nhân. Những 
võ sĩ thi đấu xuất sắc được 
khán giả thưởng ngay khi 
còn trên sàn đấu, khiến 
không khí thêm sôi động. 
Võ sư Phi Long Vinh, Phó 
Chủ tịch Hội Võ thuật 
huyện Tuy Phước, cho biết: 
Với sự ủng hộ của chính 
quyền các địa phương, 
trong tháng Giêng này 
Hội tổ chức công diễn 4 
đêm võ đài ở các xã Phước 
Lộc và Phước Nghĩa, mở 
cửa miễn phí phục vụ  
khán giả.

HOÀNG QUÂN

Hội nghị trưởng đoàn 
lần thứ nhất của SEA 
Games 32 diễn ra tại 
Campuchia chính thức 
khép lại và các quốc gia 
đã nộp danh sách sơ bộ 
dự SEA Games 32. Thể 
thao Việt Nam cũng đăng 
ký danh sách thành viên 
sẽ tới Campuchia thi đấu 
SEA Games 32 vào tháng 
5 tới đây và dự kiến sẽ 
không tham dự đủ 37 
môn, nhóm môn chính 
thức tại Đại hội nhưng 
sẽ góp mặt đầy đủ ở các 
môn nằm trong hệ thống 
thi đấu Olympic và châu 
Á mà SEA Games lần này 
tổ chức.

Một số nội dung quan 
trọng được đưa ra tại Hội 
nghị trưởng đoàn lần 
thứ nhất của SEA Games 
32 đó là môn thể hình bị 
loại và môn võ kunkhmer 
(môn võ được thông báo 
là tương tự như muay) 
được đưa vào chương 
trình thi đấu chính thức. 
Đại diện Ủy ban Olympic 
Campuchia cho biết sẽ 
có 7 quốc gia tham dự 
môn này tại SEA Games 
32 gồm Campuchia (chủ 
nhà) ,  Lào,  Myanmar , 
Philippines, Indonesia, 
Malaysia và Việt Nam 
trong khi Thái Lan chưa 
xác nhận chính thức có cử 
VĐV dự môn hay không 
nhưng vẫn sẽ chuẩn bị đội 
tuyển đối với môn này. 
Trong khi đó, võ vovinam 
của Việt Nam cũng tiếp 
tục được đưa vào chương 
trình thi đấu chính thức 
kỳ SEA Games năm nay.    

(Theo SGGP)
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Nỗ lực tìm công thức “lành”
Để làm ra một sản phẩm có 

chất lượng tốt với nguyên liệu 
từ tự nhiên nhưng giá cả phải 
chăng, thân thiện với người 
dùng, các chị em đã cố gắng 
tìm tòi, học hỏi và thử nghiệm.

Vừa chuẩn bị bánh cho 
khách đặt từ trước, chị Trần Thị 
Ái Nhi (ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, 
huyện Hoài Ân) vừa chia sẻ, 
trước khi ra mắt các sản phẩm 
làm từ gạo lứt như gạo lứt sấy 
rong biển, thanh gạo lứt ngũ 
cốc chà bông, chị gặp nhiều 
khó khăn trong khâu tìm ra một 
công thức chuẩn vị nhưng phải 
đảm bảo yếu tố ngon miệng, 
nhiều dinh dưỡng.

“Khó làm nhất là chà bông, 
bởi sử dụng hàng ngoài thị 
trường thì rẻ nhưng vị lại mặn, 
không hợp với sản phẩm chứ 
chưa nói đến nguy cơ không 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Do đó, tôi đã tự làm 
nhiều lần, hư cũng chục mẻ mới 
ra được công thức vừa ý”, chị 
Nhi cho hay.

Tương tự, chị Phan Thị Bích 
Cẩm (ở xã Mỹ Lộc, huyện Phù 
Mỹ) cũng mất nhiều thời gian 
để tạo ra những mẻ dầu gội, sản 
phẩm chăm sóc da có nguồn 
gốc thảo mộc.

Xuất phát từ sự yêu thích 

Chị Nhi tự làm chà bông để đảm bảo chất lượng cho 
sản phẩm thanh gạo lứt ngũ cốc chà bông. Ảnh: NVCC

Chị Cẩm hoàn thiện sản phẩm xà bông tía tô.           Ảnh: D.LINH

Khởi nghiệp với sản phẩm lành tính
Mong muốn góp phần chăm 
sóc sức khỏe an toàn cho 
người dùng, nhiều phụ nữ đã 
nỗ lực tìm hiểu, cho ra mắt 
những sản phẩm lành tính, 
với nguồn nguyên liệu hoàn 
toàn từ tự nhiên, phù hợp với 
nhiều đối tượng sử dụng. 

cây cỏ, chuộng sử dụng các sản 
phẩm có thành phần tự nhiên 
vì ưu điểm lành tính, có thể 
dùng trong thời gian dài mà 
không tổn hại đến sức khỏe, 
chị Cẩm đã ấp ủ, muốn đưa 
ra thị trường dòng sản phẩm 
chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho 
phụ nữ với những nguyên liệu 
quen thuộc được trồng ngay 
tại quê nhà.

Cuối năm 2020, chị ra mắt 
sản phẩm đầu tiên là dầu gội 
thảo mộc. Sau đó, các sản phẩm 
khác như xà bông, nước cân 
bằng da, nước dưỡng ẩm, tinh 
dầu… lần lượt được tung ra thị 
trường và nhận được sự ủng hộ 
của nhiều chị em.

Chị Cẩm “bật mí”: “Các 
nguyên liệu làm nên sản phẩm 
đều là thảo mộc được canh tác 
hữu cơ, không sử dụng chất 
bảo quản, hương và màu tổng 
hợp, chất giữ ẩm tổng hợp, chất 
tạo bọt như các sản phẩm công 
nghiệp. Ngoài ra, để đem lại 
hiệu quả cao nhất, tôi đã cân 
nhắc, kết hợp giữa đặc tính của 
từng loại thảo mộc với nhau để 
phù hợp với nhiều loại da. Hơn 
nữa, công thức thường xuyên 
được cải tiến theo mong muốn, 
nhu cầu người dùng”.

Ăn sạch, sống lành
Lựa chọn kinh doanh các 

sản phẩm có nguồn gốc từ 

thiên nhiên, chị em luôn quan 
tâm đến sức khỏe của người sử 
dụng. Ngoài việc tìm ra công 
thức riêng đảm bảo tiêu chuẩn 
“lành tính”, các chị còn chú ý 
đến hiệu quả thực tế.

Xuất phát từ mong muốn 
giải quyết chứng biếng ăn ở 
trẻ bằng cách tạo ra các loại 
thực phẩm nhiều màu sắc, hấp 
dẫn, bắt mắt nhưng vẫn đảm 
bảo an toàn cho sức khỏe; chị 
Huỳnh Thị Dạ Thảo (ở thị trấn 
Ngô Mây, huyện Phù Cát) đã 
tạo nên sản phẩm bún, phở ngũ 
sắc. Nguyên liệu là nguồn rau, 
củ, quả từ nhóm sản xuất rau 
an toàn ở địa phương đạt tiêu 
chuẩn VietGAP; đảm bảo sản 

phẩm tươi ngon, sạch.
“Với thành phần là gạo, bột 

mì, rau củ 100%, bún ngũ sắc 
chứa ít calo, giàu chất xơ và 
vitamin B phù hợp với nhiều 
đối tượng như trẻ em, người 
muốn ăn kiêng, mang lại vóc 
dáng thon thả. Bởi vậy, sản 
phẩm này được nhiều người 
ưa chuộng, nhất là chị em thích 
ăn bún nhưng sợ tăng cân, ảnh 
hưởng xấu đến sức khỏe”, chị 
Thảo cho hay.

Tương tự, không chỉ chú 
ý đến yếu tố dinh dưỡng, khi 
cho ra mắt thanh gạo lứt ngũ 
cốc chà bông, chị Nhi còn chú 
trọng yếu tố tiện lợi. Mỗi thanh 
có trọng lượng và lượng calo 
cụ thể, để riêng trong từng gói 
nên tiện sử dụng, tiết kiệm tối 
đa thời gian cho người bận rộn; 
thích hợp làm bữa ăn vặt gọn 
nhẹ nhưng lành mạnh, đủ chất.

Bên cạnh đó, các sản phẩm 
trên không chỉ đáp ứng được 
tiêu chí tốt cho sức khỏe người 
dùng mà còn quan tâm đến 
môi trường sống. Là một trong 
những khách quen chuyên 
dùng sản phẩm làm từ thảo 
mộc của chị Cẩm, chị Phan Thị 
Vinh (ở xã Mỹ Lộc, huyện Phù 
Mỹ) tâm sự, chính bao bì sản 
phẩm hoàn toàn bằng giấy, 
thân thiện với môi trường là 
điều đầu tiên thu hút chị cũng 
như nhiều khách hàng khác ở 
địa phương.

“Ngoài tiêu chí tự nhiên, an 
toàn, rõ nguồn gốc, sản phẩm 
tốt còn cần quan tâm đến môi 
trường. Nói cách khác, người 
tiêu dùng ưu tiên lựa chọn và 
sử dụng các sản phẩm xanh, 
lành, không chỉ tốt cho sức 
khỏe người dùng mà còn không 
gây hại đến môi trường sống”, 
chị Vinh bày tỏ.     DƯƠNG LINH

Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng 
(SN 1929, ở quận 1, TP Hồ Chí 
Minh) là một trong những người 
đầu tiên chế tạo thuốc súng ở 
Việt Nam, một bác sĩ, một phóng 
viên chiến trường, một đạo diễn 
phim, chủ phòng tranh Lotus với 
mấy mươi chuyến triển lãm tranh 
của họa sĩ Việt Nam ra khắp năm 
châu. Với bà, tuổi tác chỉ là con số 
chứ không phải rào cản.

Bà khao khát học hỏi, khám 
phá năng lực bản thân nên đã đi 
nhiều nơi, thực hiện 22 chuyến 
đi xuyên Việt. Vốn mong muốn 
ngắm đất nước Việt Nam tươi 
đẹp, bà lên lịch trình để ghé thăm 
triển lãm tranh các tỉnh, thăm 
những họa sĩ bà từng có cơ hội 
cộng tác, hỗ trợ. “Thật hạnh phúc 
và bất ngờ khi thấy họ đều đã 
khá giả, không còn cảnh nghèo 
khó, chật vật, thậm chí ở gầm cầu 
thang như lần đầu tôi tìm đến 
để mua tranh. Hai hình ảnh đối 
lập này càng thôi thúc tôi chạy 
đua với thời gian để “đãi cát tìm 
vàng””, bà chia sẻ.

Chuyến xuyên Việt của bà 
không chỉ thu về những bức ảnh 
danh lam thắng cảnh mà còn ướp 
đầy những cảm xúc vui mừng, tự 

Sơn gel móng tay là hình 
thức làm đẹp phổ biến. Để làm 
cho gel sơn nhanh khô và bền 
lâu, các cơ sở làm đẹp thường 
sử dụng máy sấy chuyên dụng.

Thế nhưng, một nghiên cứu 
mới của các nhà khoa học tại ĐH 
California ở San Diego (Mỹ) đã 
phát hiện ra rằng bức xạ phát ra từ 
máy sấy móng tay bằng tia cực tím 
(UV) - được sử dụng để làm khô 
gel - có thể làm hỏng vật liệu tế 
bào và di truyền. Thậm chí tia này 
có thể gây đột biến vĩnh viễn trong 
tế bào người liên quan đến nguy 
cơ ung thư. Nghiên cứu đã được 
bình duyệt và đăng trên chuyên 
san Nature Communications ngày 
17.1, theo CNN.

Các nhà nghiên cứu đã chiếu 
ánh sáng UV từ máy sấy móng 
tay vào tế bào người và chuột. 
Ba lần chiếu 20 phút liên tiếp 
khiến 65 - 70% tế bào chết đi. Số 
tế bào còn lại cũng bị tổn thương 
ADN, gây các đột biến mà diễn 
tiến có thể dẫn đến ung thư da.

“Chúng tôi cũng thấy rằng 

một số tổn thương ADN không 
được sửa chữa theo thời gian và 
nó dẫn đến đột biến sau mỗi lần 
tiếp xúc với máy sấy sơn móng 
tay UV. Cuối cùng, chúng tôi 
thấy rằng phơi nhiễm có thể gây 
ra rối loạn chức năng ty thể, dẫn 
đến đột biến và gây ung thư”, 
Ludmil Alexandrov (giáo sư kỹ 
thuật sinh học cũng như y học 
tế bào và phân tử, thuộc nhóm 
nghiên cứu) cho biết.

FDA (Cục Quản lý thực phẩm 
và dược phẩm Hoa Kỳ) cho biết, 
mọi người nên tránh dùng máy 
sấy móng tay UV nếu đang sử 
dụng một số loại thuốc hoặc chất 
bổ sung khiến cơ thể nhạy cảm 
hơn với tia UV, chẳng hạn như 
kháng sinh, thuốc tránh thai, 
estrogen... Cơ quan này cũng 
khuyên bạn nên loại bỏ mỹ phẩm, 
nước hoa và các sản phẩm chăm 
sóc da trước khi sử dụng máy 
sấy móng tay và thoa kem chống 
nắng có chỉ số SPF ít nhất là 15 
khi dùng máy sấy móng tay UV.

(Theo phunuvietnam.vn)

Bà lão U100 22 lần đi xuyên Việt

hào và hy vọng. Nó còn chứng 
minh: Tuổi tác không là rào cản. 
Với bà, người cao tuổi hoàn toàn 
có thể đi xuyên Việt, bởi “thêm cái 
gậy, thêm xe lăn phòng hờ đường 
xa, trơn trượt, thêm thời gian so 
với lịch trình của người trẻ, chỉ 
cần như thế, người cao tuổi có 
thể đi đến bất cứ chân trời nào”. 
Đi không hề là liều lĩnh, vấn đề 
là cách mình chuẩn bị đi như thế 
nào cho an toàn.

Bà Phượng còn cho hay, thông 
qua những chuyến đi, bà có cơ 
hội kết nối giữa họa sĩ, người yêu 
tranh với phòng tranh Lotus - đam 
mê cả đời của bà. Bà kể vui, vào độ 
90 tuổi, khi đang tổ chức triển lãm 
tranh ở Tây Úc, một nhà báo ngỡ 

ngàng nhìn bà, hỏi: “Tuổi này mà 
sao bà còn làm triển lãm tranh”. Bà 
đã nhìn thẳng vào mắt nhà báo ấy, 
dõng dạc hỏi lại: “Tại sao ở tuổi 
này, tôi không có quyền làm triển 
lãm tranh”?

“Ai cũng sống một đời và chết 
một lần, nếu không né được cái 
chết thì tôi “đăng ký” được chết 
khi đang triển lãm tranh (công 
việc mà tôi say mê, đặt bao tâm 
huyết) hơn là chết trên giường 
bệnh, bị quăng quật bởi cơn 
đau. Thật vô lý khi ai đó đang 
sống mà cứ nghĩ đến cái chết để 
lo sợ, hoang mang, để khước từ 
niềm vui và khát vọng sống”, bà 
Phượng tâm sự.

(Theo phunuonline.com.vn)

Bà Phượng 
năng động, 

tràn đầy năng 
lượng ở tuổi 

ngoài 90.

Tia cực tím từ máy sấy móng tay 
có thể làm hỏng ADN, gây đột biến 
tế bào, tăng nguy cơ ung thư
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Thức dậy là... uống 
cà phê, nên không?

Nhiều người có thói quen thức 
dậy là uống cà phê ngay, đây có phải 
thói quen tốt? Nếu là thói tốt hoặc 
không tốt, vì sao? Chúng ta đang gặp 
lỗi sai gì khi uống cà phê? Giới y khoa 
khuyên uống cà phê như thế nào để 
tốt cho sức khỏe? 

Để đảm bảo tốt công tác chăm sóc 
sức khỏe cho người dân, đặc biệt là 
trong dịp cao điểm tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023 vừa qua, ngành y tế TP Quy 
Nhơn đã triển khai nhiều giải pháp 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ 
chức cấp cứu, khám, điều trị kịp thời 
và đặc biệt là nghiêm túc phòng, chống 
dịch Covid-19.

Toàn ngành y tế TP Quy Nhơn hiện 
có 530 cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, 
nhân viên. Hoạt động của trạm y tế các 
phường, xã cơ bản đáp ứng nhu cầu 
khám chữa bệnh ban đầu cho người 
dân. Tại 22 khoa, phòng của TTYT TP 
Quy Nhơn, để đảm bảo thực hiện tốt 
công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 
trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023, TTYT TP Quy Nhơn đã phân 
công lịch trực cho cán bộ, y bác sĩ ở 
các khoa, phòng để chủ động sắp xếp 
thời gian sẵn sàng hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chỉ đạo các 
khoa, phòng chuẩn bị tốt các điều kiện 
về trang thiết bị, công tác dự trữ thuốc, 
máu, dịch truyền, vật tư y tế... sẵn sàng 
phục vụ người bệnh, đảm bảo các bệnh 
nhân đều được điều trị kịp thời, tốt 
nhất trong các tình huống khẩn cấp. 

Dự báo số lượng bệnh nhân trong 
dịp Tết không những giảm mà còn 
có thể gia tăng, nhất là dịp cao điểm 
tiếp nhận và điều trị bệnh nhân do tai 
nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, 
Trung tâm đã quán triệt đội ngũ bác 
sĩ, nhân viên y tế nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc y 
đức, nâng cao tinh thần thái độ phục 
vụ, ứng xử hướng tới sự hài lòng của 
người dân; tăng cường khả năng tư 
vấn cho cán bộ y tế trực điện thoại để 
có thể nhanh chóng nắm tình hình và 
hướng dẫn người dân sơ cứu tức thời 
trong thời gian chờ cấp cứu để không 

mất đi “thời gian vàng” kịp thời cứu 
chữa cho bệnh nhân.

Để đảm bảo công tác chăm sóc, 
điều trị bệnh thường xuyên, liên tục 
của người bệnh trong dịp Tết, TTYT 
TP Quy Nhơn đã chủ động đảm bảo 
việc điều trị không bị gián đoạn. Chị 
Trần Thị Kim Loan, ở phường Lê Hồng 
Phong, cho biết, chị vào cấp cứu tại 
TTYT TP Quy Nhơn trong tình trạng 
suy hô hấp, khó thở, tim đập nhanh, 
nói không ra tiếng. Gia đình cũng rất 
lo khi nhập viện vào những ngày cận 
Tết. Song quá trình điều trị ở TTYT TP 
Quy Nhơn, gia đình và bản thân rất hài 
lòng, các y bác sĩ thăm khám tận tâm, 
chu đáo nên sức khoẻ tiến triển rất tốt 
và kịp ra viện về nhà đón Tết cùng gia 
đình nên rất vui. 

BS.CKII Bành Quang Khải, Phó 

Số ca mắc Covid-19 
giảm nhẹ

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 
ngày 29.1 (tức mùng 8 tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023) của Bộ Y tế cho biết, có 
13 ca mắc Covid-19, giảm nhẹ so với 
ngày trước đó và trong ngày có 6 bệnh 
nhân khỏi bệnh. 

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 
11.526.408 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 
quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi 
với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt 
Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và 
vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu 
người có 116.483 ca nhiễm). Tổng số ca 
tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính 
đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% 
so với tổng số ca nhiễm. 

Trong ngày 28.1 cả nước đã tiêm 
thêm được 1.006 liều vắc xin phòng 
Covid-19.                           (Theo SK&ĐS)

NGÀNH Y TẾ TP QUY NHƠN: 

Chủ động chăm sóc 
sức khỏe nhân dân 

Y bác sĩ TTYT TP Quy Nhơn tận tình điều trị cho bệnh nhân.                                                             Ảnh: N. NGUYỆT

Giám đốc TTYT TP Quy Nhơn, cho biết: 
Trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán, 
chúng tôi phân công trực theo 4 cấp 
(lãnh đạo, chuyên môn, hành chính và 
bảo vệ). Mỗi khoa, phòng chủ động 
duy trì từ 30% - 50% cán bộ đi làm, 
trực 24/24 giờ để bảo đảm đường dây 
nóng thông suốt, giải quyết kịp thời các 
ca cấp cứu vào mọi thời điểm. Danh 
sách các kíp trực, tổ cấp cứu ngoại viện, 
kíp vận chuyển cấp cứu được niêm yết 
công khai ở các nơi thuận tiện để cán bộ 
và nhân dân biết. Mỗi ca trực khoảng 35 
cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên 
y tế và bộ phận liên quan. Các khoa, 
phòng cũng đã kiểm tra tất cả trang 
thiết bị trong trạng thái sẵn sàng sử 
dụng, đảm bảo  người bệnh đến bệnh 
viện được khám và cấp cứu kịp thời.

NGUYỄN  NGUYỆT

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

GÓC DINH DƯỠNG

TS.BS Trương Hồng Sơn - Phó 
tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, 
viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt 
Nam - chia sẻ: Nhiều người có thói 
quen uống một vài cốc cà phê ngay 
sau khi thức dậy. Tuy nhiên điều này 
lại có thể làm giảm tác dụng tăng 
năng lượng của cà phê. Nguyên nhân 
bởi ngay sau khi thức dậy, nồng độ 
hormone cortisol trong cơ thể sẽ đạt 
mức cao nhất. Hormone cortisol có 
thể giúp tăng cường sự tỉnh táo, tập 
trung, đồng thời chúng cũng tham gia 
vào điều hòa quá trình trao đổi chất, 
phản ứng miễn dịch và điều hòa huyết 
áp. Nồng độ hormone cortisol có thể 
thay đổi theo chu kỳ thức - ngủ của 
bạn. Theo đó, chúng sẽ đạt mức cao 
nhất trong vòng 30 - 45 phút sau khi 
thức dậy và giảm dần trong ngày. Do 
đó, thời điểm uống cà phê tốt nhất là 
khoảng giữa buổi sáng tới gần trưa, 
khi nồng độ cortisol trong cơ thể 
giảm dần. Nếu thức dậy vào lúc 6 giờ  
30 phút, bạn có thể uống cà phê trong 
tầm từ 9 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút 
để tăng năng lượng, cải thiện khả 
năng tập trung.

Cà phê là loại đồ uống phổ biến 
hàng đầu trên thế giới với nhiều lợi 
ích cho sức khỏe. Một tách cà phê 
mỗi sáng không chỉ giúp bạn cảm 
thấy tràn đầy năng lượng, đốt cháy 
lượng mỡ thừa và nâng cao thể chất 
mà còn có thể làm giảm nguy cơ mắc 
một số bệnh như đái tháo đường 
tuýp 2, ung thư, bệnh Alzheimer và 
bệnh Parkinson.                    (Theo TTO)
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Bình Định

Nguyên nhân của tình trạng này là 
do những ngày tết thường xuyên nạp 
vào cơ thể các món ăn nhiều dầu mỡ, 
độ đạm cao, thường xuyên sử dụng 
rượu bia, chất kích thích; bên cạnh đó 
là việc sinh hoạt không điều độ, thức 
khuya và hoạt động quá tải. Nhiều chị 
em phụ nữ phải luôn tay luôn chân 
dọn dẹp, phục vụ bữa cơm gia đình 
ngày tết khiến tâm trạng stress, cơ 
thể mệt mỏi. Khi phát hiện cơ thể có 
dấu hiệu mệt mỏi cần nhanh chóng 
thực hiện thải độc cho cơ thể.

Để thải độc cho cơ thể, điều đầu 
tiên nên làm là loại bỏ toàn bộ các 
thực phẩm có carbohydrat không lành 
mạnh. Các thực phẩm có carbohydrat 
này bao gồm các loại ngũ cốc tinh chế, 
thực phẩm chế biến tinh bột; thay vào 

Sau Tết cũng là thời điểm khiến cơ thể 
mệt mỏi nhất, uể oải kéo dài mất đi sự 
tập trung vốn có, khiến giảm sút tinh 
thần làm việc, các rối loạn tiêu hóa xuất 
hiện, da mọc mụn... Đây là những dấu 
hiệu cho thấy cơ thể cần được “thải độc”.

Thải độc cơ thể sau Tết

đó nên bổ sung vào bữa ăn nhiều rau 
xanh và thực phẩm tươi. 

Hạn chế cho thêm muối và nước sốt 
hoặc gia vị vào đồ ăn. Nên ăn ở dạng 
luộc, hấp để giữ độ thuần khiết của các 
thực phẩm tươi. Có thể bổ sung một 
số loại thảo mộc tươi vào món ăn nếu 
cần thêm hương vị cho món ăn như rau 
mùi, hạt mùi, cỏ xạ hương, hoa hồi, quế, 
bạc hà…

Ăn nhiều trái cây tươi và rau xanh 
không chỉ bổ sung chất xơ giúp tăng 
nhu động ruột mà còn bổ sung nhiều 
vitamin và khoáng chất. Đồng thời, bổ 

sung đầy đủ nước cho cơ thể, có thể 
bổ sung nước bằng dạng nước lọc 
hoặc nước ép trái cây rau củ. Cần đảm 
bảo rằng tổng lượng nước đưa vào 
cơ thể dưới tất cả hình thức (nước 
uống, canh ăn,…) khoảng 1,5 đến  
2 lít mỗi ngày.

Bạn cũng nên tập luyện thể dục 
thể thao, có thể lựa chọn các môn 
thể thao tiêu hao năng lượng dư thừa 
như aerobic, khiêu vũ, boxing, chạy 
bộ, đạp xe… hoặc các môn thể thao 
thư giãn như yoga, thiền. Các môn 
thể dục này không chỉ giúp cơ thể săn 
chắc, hỗ trợ việc kiểm soát cân nặng 
mà còn giúp thanh lọc cơ thể bằng 
việc ra nhiều mồ hôi, thư giãn cơ bắp 
và là cách xả stress khá hiệu quả.

Ngâm chân hoặc xông hơi không 
chỉ giúp cơ thể thư giãn, ngủ ngon 
mà còn có tác dụng thải độc rất tốt. 
Không cần quá cầu kỳ, có thể ngâm 
chân vào chậu nước nóng có chút 
muối biển hoặc một tuần đi tắm xông 
hơi 2 - 3 lần.

MINH PHƯỢNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Ăn nhiều rau xanh, hoa quả kết hợp uống đủ nước 
và năng tập thể dục là cách thải độc hiệu quả.



Nỗ lực bảo tồn và phát huy 
giá trị di sản văn hóa

Tỉnh Bình Định được biết đến là vùng “đất võ, trời văn” có bề 
dày lịch sử, văn hóa. Nơi đây còn là miền đất chứa đựng kho 
tàng di sản văn hóa được bảo tồn, khai thác và phát huy giá 
trị, đóng góp vào sự phát triển KT-XH.

Trong những năm qua, công 
tác bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản văn hóa ở tỉnh Bình 
Định được Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
quan tâm, chỉ đạo ngành văn 
hóa cùng các địa phương thực 
hiện đã đạt được nhiều thành 
tựu khả quan, góp phần bảo vệ, 
lưu giữ, kế thừa, khai thác tốt 
tài nguyên di sản văn hóa phục 
vụ du lịch. 

Gìn giữ giá trị di sản 
văn hóa

Tỉnh Bình Định hiện có 142 
di tích lịch sử, văn hóa, kiến 
trúc, hệ thống di tích lịch sử - 
cách mạng được phục hồi, tu 
bổ, trùng tu góp phần giáo dục 
lịch sử, truyền thống yêu nước, 
thúc đẩy phát triển du lịch văn 
hóa. Bảo tàng tỉnh cùng với hệ 
thống di tích trên địa bàn tỉnh 
đã trở thành điểm đến thu hút 
đông đảo du khách đến tham 
quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, 
phong tục tập quán khi đặt chân 
đến Bình Định.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo 
tàng tỉnh, tâm sự: Trong số các 
di tích do đơn vị quản lý, các 
tháp Chăm ở Bình Định được 
nhiều du khách tìm đến. Riêng 
di tích tháp Bánh Ít được tỉnh 
tiếp tục đầu tư kinh phí hơn 23,7 
tỷ đồng để xây dựng, tu bổ, tôn 
tạo và phát huy giá trị di tích từ 
năm 2021 - 2022; đưa vào hoạt 
động đón khách dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023. Cùng với 
đó, UBND tỉnh đã công bố, trao 
giải Cuộc thi tuyển quốc tế lựa 
chọn phương án kiến trúc Bảo 
tàng tổng hợp tỉnh Bình Định 
vào giữa tháng 1.2023. Chúng 
tôi hy vọng trong tương lai 
không xa, tỉnh ta sẽ có một công 
trình Bảo tàng tổng hợp được 

xây mới với quy mô, kiến trúc 
hiện đại.

Bảo tàng Quang Trung - nơi 
lưu giữ những giá trị lịch sử, 
văn hóa thời Tây Sơn cũng được 
tôn tạo khuôn viên, nâng cấp 
nhà trưng bày bảo tàng, xây mới 
công trình Đền thờ Tây Sơn Tam 
kiệt tạo nên diện mạo mới phục 
vụ du khách. “Bảo tàng Quang 
Trung được đầu tư tôn tạo, ứng 
dụng công nghệ số hóa di sản, 
đổi mới chất lượng phục vụ đã 
tăng sức hấp dẫn, thu hút du 
khách đến nhiều hơn. Trước tết 
Quý Mão, tỉnh cũng đã khánh 
thành Đền thờ Đại tư đồ Võ 
Văn Dũng tạo thêm điểm đến 
mới gắn kết với Bảo tàng Quang 
Trung và các di tích do chúng 
tôi quản lý để phục vụ nhu cầu 
tham quan của du khách”, ông 
Châu Kinh Tú, Giám đốc Bảo 
tàng Quang Trung, chia sẻ.

Không chỉ sở hữu nhiều di 
sản văn hóa vật thể, mảnh đất 
Bình Định còn là cái nôi của 
nhiều loại hình di sản văn hóa 
phi vật thể, như nghệ thuật 
tuồng, bài chòi, võ cổ truyền; 
các lễ hội văn hóa dân gian 
được quan tâm bảo tồn. Ở Bình 
Định, ngoài hai đoàn nghệ thuật 
chuyên nghiệp là Đoàn tuồng 
Đào Tấn, Đoàn ca kịch bài chòi 
Bình Định (thuộc Nhà hát Nghệ 
thuật truyền thống tỉnh), còn có 
10 đoàn tuồng không chuyên 
đang hoạt động, góp phần giữ 
gìn và phát huy giá trị nghệ 
thuật tuồng.

Ông Văn Bá Dũng, Giám 
đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền 
thống tỉnh, tâm tình: Cùng với 
việc đổi mới, nâng cao chất 
lượng các vở diễn, hoạt động 
giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, 
tìm hướng bảo tồn nghệ thuật 

truyền thống, từ tháng 11.2022, 
Nhà hát phối hợp các đơn vị 
liên quan duy trì hoạt động biểu 
diễn chương trình nghệ thuật 
vào tối cuối tuần tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành để 
phục vụ du khách, vừa quảng 
bá di sản, vừa tạo đà phục vụ 
các tour du lịch. Chúng tôi 
cũng đã tham mưu Sở VH&TT 
xây dựng đề án với chính sách 
đặc thù để tuyển chọn, đào tạo 
lớp diễn viên tuồng, bài chòi 
kế thừa, trình UBND tỉnh phê 
duyệt cho thực hiện. 

Từ khi nghệ thuật bài chòi 
Trung bộ được UNESCO ghi 
danh di sản văn hóa phi vật 
thể đại diện của nhân loại vào 
năm 2017, tỉnh Bình Định đã 
nỗ lực bảo tồn, phát huy giá 

trị loại hình nghệ thuật này 
bằng việc quan tâm đến đội 
ngũ nghệ nhân trao truyền di 
sản, gầy dựng được lớp nghệ 
nhân trẻ kế thừa, thực hành di 
sản bài chòi. 

Nghệ nhân ưu tú Lý Thành 
Long, thành viên CLB Bài chòi 
dân gian TX Hoài Nhơn, phấn 
khởi nói: Ở Hoài Nhơn, ngoài 
CLB bài chòi dân gian của thị xã, 
tại 17, phường xã đều thành lập 
CLB bài chòi để hoạt động. Đội 
ngũ nghệ nhân được khuyến 
khích, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để truyền dạy và thực hành 
di sản bài chòi dân gian, góp 
phần cho nghệ thuật bài chòi 
dân gian thêm sức sống, lan 
tỏa rộng khắp và gần hơn với 
công chúng.

Xây dựng thương hiệu 
du lịch văn hóa 

Phát huy những kết quả của 
Hội nghị Văn hóa toàn quốc tổ 
chức vào tháng 11.2021, ngành 
văn hóa và các địa phương đã, 
đang nỗ lực thực hiện các mục 
tiêu xây dựng, phát triển văn hóa 
thực sự trở thành nền tảng tinh 
thần của xã hội theo Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; 
hướng tới khai thác, phát huy giá 
trị di sản văn hóa để phát triển 
KT-XH của tỉnh.

Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch 
UBND huyện Tuy Phước, cho 
biết: Với định hướng phát triển 
sản phẩm du lịch văn hóa, huyện 
đã và đang đầu tư cơ sở hạ tầng 
phát triển du lịch làng hoa Bình 
Lâm gắn liền với di tích tháp 
Bình Lâm. Chúng tôi cũng đầu 
tư gần 2 tỷ đồng xây dựng nhà 
biểu diễn tại di tích Đền thờ 
danh nhân văn hóa Đào Tấn và 
sẽ thành lập đoàn tuồng chuyên 
biểu diễn tại di tích này. Đáng 
mừng nữa là Lễ hội Chùa Bà- 
Cảng thị Nước Mặn đã được 
Bộ VH-TT&DL công nhận là 
di sản văn hóa phi vật thể cấp 
quốc gia, huyện sẽ có kế hoạch 
để đầu tư phát huy giá trị di sản 
này, cũng như tôn vinh các di sản 
văn hóa có dấu ấn ở Tuy Phước, 
như Di tích Nước Mặn - nơi phôi 
thai chữ Quốc ngữ, Tiểu chủng 
viện Làng Sông - nơi phát triển 
truyền bá chữ Quốc ngữ…

Để khai thác hiệu quả tài 
nguyên văn hóa, hướng tới xây 
dựng thương hiệu du lịch văn 
hóa mang nét đặc trưng riêng của 
Bình Định, Giám đốc Sở VH&TT 
Tạ Xuân Chánh cho biết: Song 
song với việc đầu tư quy hoạch, 
xây dựng, bảo vệ, trùng tu, tôn 
tạo các di tích lịch sử, văn hóa 
gắn kết phục vụ du lịch, chúng 
tôi đã tham mưu UBND tỉnh 
lập hồ sơ khoa học Võ cổ truyền 
Bình Định trình UNESCO ghi 
danh là di sản văn hóa phi vật 
thể đại diện của nhân loại; tham 
mưu thực hiện Đề án bảo tồn và 
phát huy giá nghệ thuật tuồng, 
bài chòi, võ cổ truyền Bình Định 
gắn với phục vụ du lịch… nhằm 
thực hiện có hiệu quả Chương 
trình bảo tồn và phát huy bền 
vững giá trị di sản văn hóa trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 
2025, tạo nguồn lực để phát triển 
KT-XH của tỉnh.      ĐOAN NGỌC

Du khách tham quan di tích Tháp Đôi (TP Quy Nhơn) dịp tết Quý Mão 2023.                     Ảnh: ĐOAN NGỌC

Bảo tàng Quang Trung - điểm đến du lịch văn hóa, 
tâm linh thu hút du khách. 

Ảnh: ĐOAN NGỌC

Huyện Tuy Phước định hướng phát huy giá trị di sản Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước 
Mặn để phát triển du lịch văn hóa.                                                                Ảnh: ĐOAN NGỌC

Di sản bài chòi dân gian ở Bình Định được bảo tồn, lan tỏa giá trị.           Ảnh: ĐOAN NGỌC
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Nhìn lại “mùa” linh vật mèo
Năm nay, nhiều địa phương trong tỉnh trưng bày biểu tượng linh vật mèo, tạo điểm đến thu hút người dân và du 

khách trong dịp tết Quý Mão 2023. So với mặt bằng chung của cả nước, linh vật mèo ở Bình Định được nhiều người 
nhìn nhận đẹp mắt hơn. 

Linh vật mèo thu hút  
sự chú ý 

Những năm trước, trong 
dịp tết Nguyên đán, chỉ có ở 
TP Quy Nhơn (từ sự quan tâm 
của tỉnh), rồi sau đó là TX Hoài 
Nhơn trưng bày linh vật. Năm 
nay, “mùa” linh vật trong tỉnh 
lan tỏa rộng hơn khi ngoài Quy 
Nhơn, Hoài Nhơn còn có thêm 
Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh, 
An Lão cũng trưng bày cụm 
linh vật. Tùy điều kiện mà linh 
vật ở mỗi địa phương có quy 
mô khác nhau, được trưng bày 
tại quảng trường, công viên… 
Nhưng điểm chung là đều được 
đón nhận, đánh giá tích cực của 
phần lớn mọi người khi ngắm 
ảnh hoặc đến check-in thực tế. 

Có quy mô lớn nhất trong 
tỉnh là “gia đình mèo” tại 
Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành (TP Quy Nhơn), khi xuất 
hiện, lan tỏa nhiều hình ảnh 
trên mạng xã hội, nhận được 
bình luận rôm rả “linh vật Bình 
Định không làm mọi người thất 
vọng”, “mèo 77 mãi đỉnh”…

Đi cùng gia đình đến ngắm 
linh vật mèo tại Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành sáng mùng 
2 tết Quý Mão, ông Nguyễn 
Văn Đán (65 tuổi, giáo viên đã 
nghỉ hưu, quê An Nhơn, hiện 
đang sống ở TP Hồ Chí Minh) 
nhìn nhận: “Tuy không quy mô 
bằng nhiều linh vật trưng bày 
ở đường hoa TP Hồ Chí Minh, 
nhưng tôi thấy linh vật mèo 
ở Quy Nhơn có sự cuốn hút 
riêng, nhất là được đặt trong 
quảng trường biển rất đẹp, tạo 
thêm điểm nhấn trong không 
gian vui Xuân, đón Tết ở thành 

phố. Vẻ đẹp của linh vật thế 
nào thì mỗi người có thể nhìn 
nhận khác nhau, nhưng tôi thấy 
thu hút được rất đông người 
dân, du khách đến ngắm, chụp 
hình là thành công”.     

Cụm linh vật ở TX Hoài 
Nhơn cũng được nhiều người 
khen về quy mô đầu tư và 
không gian trưng bày. Chị 
Huỳnh Thị Ngọc Diệp (35 tuổi, 
ở phường Tam Quan Bắc, TX 
Hoài Nhơn) chia sẻ: “Chiều 
mùng 2 Tết, tôi cùng bạn bè ở 
Đà Nẵng vào chơi, đến thăm 
nơi trưng bày linh vật của thị 
xã. Mình cũng tự hào khi bạn 
bè khen linh vật đẹp, trưng bày 
bài bản tại quảng trường lớn, 
vượt xa hình dung của bạn về 

thị xã quê mình”. 
Tại các huyện trong tỉnh lần 

đầu tiên có linh vật trưng bày 
trong dịp Tết, sự đón nhận của 
người dân càng háo hức hơn. 
“Đây là lần đầu tiên huyện có 
linh vật trưng bày tại thị trấn 
Vân Canh, nên người dân địa 
phương rất thích thú, nhất là 
đồng bào dân tộc thiểu số ở 
vùng sâu vùng xa chúng tôi 
ít có điều kiện đi xuống Quy 
Nhơn để được ngắm linh vật 
dịp Tết. Năm nay, chỉ cần đi 
gần xuống thị trấn là ngắm linh 
vật gia đình mèo rất dễ thương, 
phía sau có mô hình ghè rượu 
cần nên chúng tôi cũng thấy 
gần gũi hơn”, chị Trần Thị Mai 
(33 tuổi, người Chăm H’roi, ở 

xã Canh Hòa, huyện Vân Canh) 
chia sẻ. 

 
Không nên dễ dãi,  
cần thêm “điểm nhấn” 

Trước tết Quý Mão 2023, 
một nhà điêu khắc ở trong tỉnh 
đã đăng ý kiến trên facebook 
cá nhân: “Rình rang to bự, sơn 
phết đỏ vàng lòe loẹt là cách 
làm linh vật ở hầu hết các địa 
phương trên đất nước Việt 
Nam. Cái này lỗi một phần do 
bộ phận tham mưu đến lãnh 
đạo sở ngành… Họ thường cho 
rằng như thế là đẹp, và năm 
nào cũng vậy, cứ thế mà làm… 
Nhiều trường hợp rất sến súa 
nhưng họ “đo sự đẹp” bằng số 
lượng người kéo về chụp ảnh… 

Tất cả những thứ ấy chưa bao 
giờ có thể được gọi là nghệ 
thuật…”. 

Trong bài viết “Linh vật 
gây cười” đăng trên vnexpress.
net, kiến trúc sư Trình Phương 
Quân chia sẻ khi xem linh vật 
mèo khắp nơi trên cả nước, bên 
cạnh những tác phẩm đẹp, có 
hồn, không ít linh vật trông như 
“mèo đội lốt chuột”, “mèo rầu 
rĩ”, “mèo hốt hoảng”... làm xấu 
cảnh quan đô thị. 

Ông Quân cho rằng: Không 
nên dễ dãi chấp nhận sự cẩu 
thả và tùy tiện, lâu dần sẽ trở 
thành thói quen, khiến cho các 
không gian công cộng mất đi 
tính thẩm mỹ cần có. Các bức 
tượng và tiểu cảnh trang trí 
sau dịp lễ Tết, thông thường 
đều được phá bỏ, gây lãng phí 
lớn. Rất ít tác phẩm có giá trị 
sử dụng lâu dài, trở thành biểu 
tượng nổi tiếng, hay đơn giản 
hơn, là được tái sử dụng cho 
các sân chơi trẻ em, công viên, 
trường mầm non hay sở thú…

Thêm một câu chuyện đáng 
suy nghĩ là có nghệ nhân điêu 
khắc trẻ làm linh vật mèo đặt 
ở Quảng trường huyện Triệu 
Phong (Quảng Trị) chỉ tốn 31 
triệu đồng, được nhiều người 
phong là “hoa hậu mèo” của 
cả nước. Ngày 27.1, nghệ nhân 
này được nhận bằng khen của 
UBND tỉnh Quảng Trị vì “nhiều 
thành tích trong thực hiện các 
hoạt động mừng Đảng, mừng 
Xuân Quý Mão năm 2023”. 

Những câu chuyện trên đây 
phần nào gợi mở những điều 
đáng suy nghĩ về tính nghệ 
thuật, sự tiết kiệm, hiệu quả sử 
dụng lâu dài, nhất là đổi mới 
gắn với thể hiện rõ nét hơn  
đặ c trưng địa phương khi thực 
hiện linh vật ở Bình Định trong 
những năm tới.            HOÀI THU

 Linh vật mèo ở thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh).                                                                                                                           Ảnh: TRANG TRẦN

(BĐ) - Ông Dương Hiệp 
Hòa, Bí thư Đảng ủy phường 
Đống Đa (TP Quy Nhơn), cho 
biết: Ngày 4.2 (nhằm 14 tháng 
Giêng), địa phương sẽ tổ chức 
Cuộc thi thuyền hoa mừng 
Đảng, mừng Xuân Quý Mão 
2023 (mở rộng) lần thứ I.

Theo kế hoạch đăng ký, 
cuộc thi có 9 đội thi tham gia, 
trong đó có 4 đội khách mời 
đến từ các phường: Thị Nại, 
Lê Lợi, Nhơn Bình và Trật tự 
đô thị thành phố. Địa điểm thi 
diễn ra trên nhánh sông Hà 
Thanh (dọc tuyến đường Hoa 
Lư, đoạn từ cầu Chữ Y đến  
cầu 1 Hà Thanh và ngược lại).

Ban tổ chức cuộc thi khuyến 
khích các đội thiết kế thuyền 
hoa có ý tưởng độc đáo, bắt 
mắt, tính đầu tư cao, trang trí 
hệ thống ánh sáng đèn led rực 
rỡ, nhiều màu, chú trọng ánh 
sáng phản chiều vào 2 bên mạn 
thuyền, chạy đèn led dây xung 
quanh viền thuyền… Bên trên 
trang trí đèn lồng, kèm theo cờ 

đuôi nheo và các họa tiết hoa 
văn phụ họa (nếu có) theo các 
chủ đề của cuộc thi. Có thuyết 
trình chủ đề tham gia thi, thời 
gian 3 - 5 phút...

Cuộc thi có cơ cấu giải 
thưởng, gồm 1 giải nhất (3 triệu 
đồng), 1 giải nhì (2 triệu đồng), 
1 giải ba (1,5 triệu đồng) và 2 
giải khuyến khích (800 nghìn 
đồng/giải). 

Cuộc thi nhằm phát huy 
lợi thế sẵn có về con người và 
tự nhiên kết hợp các yếu tố 
mang lại quang cảnh lung linh 
trên nhánh sông Hà Thanh về 
đêm, tạo ấn tượng đẹp cho 
người dân địa phương, khách 
du lịch trên địa bàn phường 
và thành phố. Tạo khí thế 
thi đua sôi nổi trong cán bộ, 
nhân dân; nâng cao chất lượng 
các hoạt động vui xuân đón 
tết, mừng Đảng, mừng Xuân 
của các địa phương, phục vụ 
phát triển du lịch trên địa bàn  
thành phố...          

                                TRỌNG LỢI

Phát động Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật  
“Bình Định những sắc màu”

Phường Đống Đa sẽ tổ chức cuộc thi 
thuyền hoa mừng Đảng, mừng Xuân 
Quý Mão năm 2023

Tối 27.1, Trung tâm VH-
TT&TT TP Quy Nhơn tổ chức 
Hội thi diễn xướng bài chòi 
dân gian, xuân Quý Mão năm 
2023 thu hút đông đảo người 
dân đến xem và tham gia  
“thượng chòi”. 

Tham gia Hội thi có 6 đội 
bài chòi các phường, xã trên địa 
bàn thành phố. Mỗi đội thực 
hiện hô, hát bài chòi dân gian 

tròn 1 hội, 1 ván trong Hội đánh 
Bài chòi dân gian, bao gồm các 
bước: Khai trường, khai hội, 
trình Hiệu, trình thẻ, kiểm thẻ, 
hô mời, rút thẻ hô thai, hát kết 
dâng thưởng.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức 
đã trao giải nhất cho phường 
Quang Trung; giải nhì xã 
Nhơn Hải; giải ba phường 
Trần Hưng Đạo và khuyến 

khích dành cho các phường 
Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân, 
Nguyễn Văn Cừ. 

Hội thi diễn xướng bài chòi 
dân gian nằm trong chương 
trình hoạt động của Hội đánh 
Bài chòi dân gian, diễn ra từ 
ngày 23.1 đến ngày 5.2.2023, 
tức Mùng 2 tết Quý Mão đến 
Rằm tháng Giêng. 

ĐẶNG VIỆT

(BĐ) - Hội VHNT Bình 
Định đã ban hành thông báo số  
09/TB-HVHNT ngày 11.1.2023 
về việc gửi tác phẩm tham gia 
Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ 
thuật năm 2023, với chủ đề: 
Bình Định những sắc màu.

Đối tượng dự thi dành cho 
các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và 
không chuyên hiện sống, làm 
việc tại Bình Định; người có quê 
quán tại Bình Định, nhưng hiện 
sống và làm việc tại các tỉnh, 
thành trong cả nước.

Ảnh dự thi là ảnh đơn hoặc 

ảnh bộ dưới dạng kỹ thuật số, 
file ảnh định dạng jpg. Kích 
thước chiều dài nhất của ảnh 
tối thiểu 3000 px, dung lượng 
không quá 6 Mb (khổ ảnh trưng 
bày: 50x75 cm). Ảnh dự thi phải 
được chụp ở Bình Định, trong 
giai đoạn từ năm 2019 đến khi 
kết thúc cuộc thi, chưa đoạt giải 
thưởng và chưa tham gia triển 
lãm từ cấp tỉnh trở lên. Mỗi tác 
giả được gửi tối đa 12 tác phẩm 
ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, 
bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ 
(về ảnh bộ, tối đa không quá 2 

bộ ảnh; mỗi bộ từ 5 - 8 ảnh và 
được coi là một tác phẩm, có 
phần thuyết minh không quá 
100 chữ, được trình bày trên 
một ảnh market)…

Thời gian nhận ảnh từ ngày 
22.11.2022 đến hết ngày 20.2.2023; 
gửi ảnh trực tiếp tại website:www.
trienlamanhnghethuatbinhdinh.
com.Cơ cấu giải thưởng, gồm: 1 
giải nhất (5 triệu đồng); 2 giải nhì 
(3 triệu đồng/giải); 3 giải ba (2 
triệu đồng/giải) và 5 giải khuyến 
khích (1 triệu đồng/giải).

AN NHIÊN

TP Quy Nhơn tổ chức hội thi diễn xướng bài chòi dân gian    
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Triển khai từ sớm, từ xa các 
biện pháp nghiệp vụ; chủ động 
rà soát, nắm chắc từng loại đối 
tượng, tăng cường tuần tra, 
kiểm tra từ cơ sở và bố trí 100% 
quân số trực, ứng trực đảm bảo 
ANTT… là những giải pháp 
hiệu quả mà lực lượng CA toàn 
tỉnh triển khai trong suốt những 
ngày nghỉ tết Quý Mão vừa qua. 
Nhờ đó, trong 7 ngày nghỉ Tết, 
toàn tỉnh không xảy ra phạm 
pháp hình sự; các vụ vi phạm 
pháp luật cũng đã kịp thời được 
xử lý. 

Cụ thể, ngày 29 Tết, CA 
huyện Tuy Phước đã nhanh 
chóng truy bắt và trao trả 3 cây 
mai là tang vật của một vụ trộm 
cho gia đình ông N.V.T. (ở khu 
phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy 
Phước). “Cứ tưởng Tết này gia 
đình không có mai để chưng 
vì bị mất trộm, vậy mà chỉ vài 
tiếng sau khi nhận tin báo, CA 
đã nhanh chóng bắt gọn kẻ trộm 
và trao trả lại tài sản cho gia 
đình. Tôi rất phấn khởi và trân 
trọng sự nhiệt tình của các đồng 
chí CA”, ông T. cho biết. 

Cũng thông qua công tác 
nắm địa bàn, CA TX An Nhơn 
đã kịp thời phát hiện 2 vụ/3 đối 
tượng sử dụng trái phép chất 
ma túy. Ngoài ra, lực lượng CA 
toàn tỉnh còn vận động giao nộp 
11 hộp pháo và 78 quả pháo các 

Tết bình yên

Trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 
tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; 
toàn tỉnh không xảy ra trọng án, giao thông thông suốt. 
Người dân được hưởng một cái Tết vui tươi, an toàn. 

Trong những ngày nghỉ Tết, các tổ công tác lưu động 
công khai, mật phục hóa trang xử lý vi phạm nồng độ cồn, 
ma túy vẫn được CA TP Quy Nhơn duy trì trên khắp các 
tuyến đường. 

20 giờ mùng 2 Tết, 6 tổ công tác lưu động đã tỏa đi các 
hướng; nhiều trường hợp điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông khi đã sử dụng chất kích thích bị phát hiện, xử 
lý. “Đi chúc Tết, tôi uống từ buổi trưa, nghĩ là vẫn tỉnh táo 
để điều khiển phương tiện và tham gia giao thông. Lần sau 
tôi sẽ chú ý hơn”, anh N.N.T. (TP Quy Nhơn) phân bua sau 
khi được lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra ngẫu nhiên tại 
đường Nguyễn Thái Học. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của 
anh T. là 0,13 miligam/lít khí thở. 

Trước đó, trong khi tuần lưu tại đoạn đường Nguyễn 
Tất Thành, tổ công tác đã phát hiện 3 đối tượng nữ điều 
khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn 
nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua đó, phát hiện L.Q.N (SN 
2002, ở Tuy Phước) là người điều khiển phương tiện dương 
tính với ma túy. 

Chuyên án ma túy mang 
bí số 1222L được CA TX Hoài 
Nhơn thành lập nhằm triệt 
xóa các điểm mua bán ma túy 
do các đối tượng lén lút hoạt 
động ở các nhà trọ trên địa bàn 
trong dịp Tết.

Qua công tác nghiệp vụ, 
các trinh sát Đội CSĐT tội 
phạm về ma túy (CA TX Hoài 
Nhơn) phát hiện một nhóm 
đối tượng chuyên mua bán, tổ 
chức sử dụng ma túy ở một số 
nhà trọ thuộc các phường Hoài 
Hương, Hoài Thanh Tây…

Nhóm đối tượng này do 
Nguyễn Tấn Linh (SN 1996, ở 
phường Hoài Thanh Tây, TX 
Hoài Nhơn) cầm đầu. Linh là 
đối tượng hình sự đã có tiền 

án nên liều lĩnh và có kinh 
nghiệm đối phó với cơ quan 
CA. Cùng đường dây với 
Linh còn có Võ Trần Nhật 
Duy (SN 2003), Võ Trần Thúy 
Vi (SN 2000, cùng ở phường 
Hoài Hương, TX Hoài Nhơn).

Theo thượng tá Lương 
Trường Sơn, Phó trưởng CA 
TX Hoài Nhơn, nhóm đối 
tượng ma túy này hoạt động 
khép kín, vừa mua bán, vừa 
chứa chấp, vừa tổ chức sử 
dụng cho các con nghiện. Với 
thủ đoạn thường xuyên thay 
đổi nơi hoạt động ở nhiều nhà 
trọ khác nhau, các đối tượng 
tìm cách móc nối với một số 
đối tượng ở xa về quê đón Tết 
để cung cấp ma túy tổng hợp 

loại; phát hiện, xử lý 7 vụ/7 đối 
tượng đốt pháo trái phép. 

Không chỉ chủ động phát 
hiện và xử lý kịp thời các hành 
vi vi phạm pháp luật, công tác 
đảm bảo trật tự ATGT cũng 
được lực lượng triển khai quyết 
liệt. Cụ thể, trong 7 ngày nghỉ 
Tết, trên toàn tuyến, nhất là tại 
các khu vui chơi không xảy ra 
tình trạng kẹt xe kéo dài. Toàn 
tỉnh xảy ra 5 vụ TNGT, làm chết 
2 người và 6 người bị thương; số 
vụ và số người chết đều giảm so 
với tết Nhâm Dần 2022. 

“Để giao thông thông suốt, 
an toàn, 100% CSGT đã được 
huy động tỏa ra các tuyến 
đường, địa bàn trọng điểm, phối 
hợp với CA các địa phương tăng 
cường tuần tra kiểm soát 24 giờ/
ngày. Qua đó, phát hiện, xử lý 
949 trường hợp vi phạm; tạm 
giữ 295 lượt phương tiện; tước 
giấy phép lái xe 146 trường hợp; 
phạt tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Đáng 
phấn khởi là đã không xảy ra 
tình trạng ùn tắc giao thông 
trong đêm giao thừa và kiềm 
chế được TNGT trong dịp tết 
Nguyên đán năm nay”, thượng 
tá Võ Văn Chín, Trưởng Phòng 
CSGT (CA tỉnh), cho biết. 

Với tinh thần “thức cho 
dân ngủ ngon, gác cho dân vui 
chơi”, không chỉ trong những 
ngày nghỉ Tết, mà hơn 2 tháng 

Xóa thành công chuyên án ma túy dịp Tết

nay, CA toàn tỉnh đã huy động 
toàn lực lượng giữ vững ổn định 
an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội; chủ động ngăn 
chặn, làm thất bại mọi âm mưu, 
hoạt động chống phá của các thế 
lực thù địch. 

Cụ thể, sau hơn 2 tháng cao 
điểm tấn công, trấn áp tội phạm 
đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, 
trong và sau tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023 (ra quân từ ngày 15.11), 
lực lượng CA toàn tỉnh đã phát 
hiện 100 vụ vi phạm pháp luật 
về trật tự xã hội, khám phá 92 vụ 
án với 210 đối tượng bị bắt và xử 
lý (đạt tỷ lệ 92%). Ngoài ra, lực 
lượng CA còn bắt và vận động 
đầu thú 26 đối tượng truy nã; xử 
phạt 88 cơ sở vi phạm các quy 
định về PCCC&CNCH; xử phạt 
35 cơ sở kinh doanh ngành nghề 
có điều kiện. 

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, 
Phó Giám đốc CA tỉnh, cho 
biết: “Lãnh đạo CA tỉnh đã xây 
dựng phương án, triển khai kế 
hoạch cụ thể đến CA các đơn vị, 
địa phương. Trong đó, các lực 
lượng chủ chốt như CSGT, cảnh 
sát hình sự, cảnh sát cơ động... 
được phân công trực chiến và 
bám sát địa bàn. Lãnh đạo CA 
tỉnh cũng giao trưởng CA các 
huyện, thị xã, thành phố chỉ 
đạo lực lượng CA xã, phường 
tùy tình hình thực tế chủ động 
bố trí quân số trực chiến, tuần 
tra nhằm đảm bảo giải quyết 
kịp thời những vấn đề phức 
tạp về ANTT, không để bị 
động, bất ngờ”.          

KIỀU ANH

Lực lượng CA thường trực tại các điểm vui chơi, tập trung đông người trên địa bàn TP Quy Nhơn trong những ngày Tết vừa qua 
đã góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.                           Ảnh: K.A 

Quyết liệt xử lý 
lái xe sử dụng 
chất kích thích

Trung tá Ngô Hoài Bảo, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự 
(CA TP Quy Nhơn), cho biết: Qua công tác điều tra cơ bản, 
nắm tình hình, chúng tôi xác định một số địa điểm, địa bàn 
trọng tâm thường có nhiều người tham gia giao thông vi 
phạm về nồng độ cồn, ma túy. Vì thế, Đội tham mưu với 
lãnh đạo CA thành phố và bố trí các tổ tuần tra hóa trang của 
nhiều lực lượng để tuần tra, kiểm soát và xử lý triệt để các 
hành vi liên quan đến việc sử dụng rượu bia, ma túy cũng 
như điều khiển chạy quá tốc độ quy định.

Sau hơn 2 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 
đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, CA TP Quy Nhơn đã phát hiện, xử lý 
gần 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 2 lái xe dương 
tính với ma túy. 

Được biết, khi xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ 
cồn, sử dụng chất ma túy, CSGT sẽ kết hợp kiểm tra, rà soát 
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu xử lý 
vi phạm hành chính để phát hiện trường hợp tái phạm, áp 
dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định. 

N.LINH

Kiểm tra hành chính 1 trường hợp nghi liên quan đến ma túy.                          Ảnh: N.L

cho các con nghiện. Vì vậy, 
ban chuyên án quyết tâm triệt 
xóa thời điểm tết Nguyên đán 
để ổn định tình hình ANTT, 
người dân địa phương yên 
tâm đón Tết.

Đội CSĐT tội phạm về ma 

túy (CA TX Hoài Nhơn) đã 
tập trung điều tra, xác minh 
và nắm rõ phương thức, thủ 
đoạn hoạt động của đối tượng. 
Từ đó, chủ động lập án đấu 
tranh, bóc gỡ, đồng loạt triển 
khai lực lượng, nhằm bắt quả 

tang Linh cùng các đối tượng 
khi đang thực hiện hành vi 
phạm tội.

Sau thời gian kiên trì mật 
phục, ngày 15.1, các trinh sát 
phát hiện Linh cùng 7 đối 
tượng khác chọn một nhà trọ 
ở phường Hoài Hương để sử 
dụng ma túy. Tổ công tác đã ập 
vào bất ngờ và bắt quả tang Linh 
cùng đồng bọn đang phân chia, 
sử dụng trái phép chất ma túy, 
thu giữ 3 g ma túy cùng một số 
dụng cụ sử dụng ma túy.

CA TX Hoài Nhơn đã khởi 
tố Linh, Duy, Vi cùng lúc 4 tội 
danh: Mua bán, tàng trữ, tổ 
chức và chứa chấp việc sử 
dụng trái phép chất ma túy.   

     T.LONG

 Từ trái qua: Nguyễn Tấn Linh, Trần Nhật Duy, Võ Trần Thúy Vi.                        Ảnh: T.L 
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VÂN PHI

gốm lưu lạc
từ vùng Gò Sành
lửa quánh lên men đỏ
thứ men đã chảy theo điệu Chaligia
đã ủ vào ấu thơ ta câu chuyện đàn gà vàng đi nhặt thóc
mảnh sành đỏ rọc
lỉnh kỉnh quanh nhà
bao năm đi qua…

bóng người chuốt gốm ngã theo những vòng xoay
rịn đỏ đôi tay
kẻ đứng người ngồi nhịp nào thoăn thoắt
sáu thế kỷ, ký ức nào lưu đày trong lòng đất
tấm bia chứng tích lỗ chỗ vết thời gian
giàn mướp giàn bầu hoa nở trên miền cố thổ

ở đây lưu dấu người xưa
một vùng gốm cổ
đêm đêm nghe lửa áp vào thớ đất 
người rượu say ê a câu hát
người kể chuyện gánh nước Côn giang
người thủ thỉ chuyện vua Chế Mân đánh đuổi Mông Nguyên
ơi hỡi anh hùng sao si tình quá đỗi
chén rượu Huyền Trân biệt bãi nghìn trùng

gốm lưu lạc
mang dòng nước xứ Đồ Bàn
mang ngọn lửa nung đỏ góc trời Chiêm tự

Nhờ gió mà tháng Giêng 
năm ngoái tôi đến với Bình 
Định, neo mình trên bán đảo 
Phương Mai, bén rễ trên những 
đồi dương chập chùng Phù 
Cát. Mới đó đã một năm, tôi ăn 
nằm, tôi buồn vui miên man 
cùng gió.

***
Mấy hôm rồi về quê ăn tết, 

tiết tết năm này không như các 
năm trước, ấy là không mưa 
phùn chan gió bấc, suốt dọc 
dài các tỉnh từ Bắc miền Trung 
bao đời nay đã quen với tiết 
trời tết ấy. Trời tết hợp với thịt 
mỡ, dưa hành, hợp với thịt kho 
đông, hợp với các cụ già ngồi 
hơ tay bên bếp củi đun nồi 
bánh chưng bánh tét, rổn rảng 
chuyện khoai sắn lợn gà. Tết 
này, Quảng Bình quê tôi trời 
không mưa mà chỉ gió, mà gió 
lại rất to, gió thật tình, gió như 
nói cả phần mưa... gió rung cây 
ngoài cửa sổ bất giác khiến tôi 
nhớ gió Phương Mai.

Gió làm tôi nhớ gió, tôi nhớ 
gió... ấy là tôi nói thật, chẳng 
phải nhớ giăng nhớ gió như 
tuổi mười lăm mười bảy, nhớ 
cái mắt nhìn, nhớ cái tay run, 
nhớ cái mùi khăn áo, nhớ cái 
dồn dập hơi thở lạc nhịp... nhớ 
như tuổi ấy, gió trăng chỉ là 
mượn cớ. Gió trăng tuổi ấy như 
là dung môi, như là cái lặng 
yên vắt ngang cái nhúc nhích...

Tôi nhớ gió, bởi chúng tôi 
đang sống nhờ gió, chính xác 
là nhờ năng lượng điện từ 
gió, chém gió mà lấy tiền, mà 
vui, mà sống. Hẳn ai cũng biết 
“năng lượng không tự nhiên 
sinh ra, không tự nhiên mất đi 
mà chuyển hóa từ dạng này 
sang dạng khác hoặc từ vật 
này sang vật khác”. Thật kỳ 
lạ một ông nhà nghiên cứu 
vật lý, hóa học nghề bác sĩ 
người Đức - Julius Robert von 

Đêm nằm nhớ gió

Mayer (1814 - 1878) đã phát 
minh ra định luật ấy. Chỉ mấy 
dòng như thế mà rồi gợi mở 
khiến nhân loại biến gió thành 
điện, biến nước thành điện, 
biến nắng thành điện... Quả 
thực loài người tiến bộ đã tận 
dụng cái xung động của nước, 
của không khí để biến cái 
rung rinh thành cái lung linh 
ánh điện khắp hành tinh này. 
Trong ba nguồn năng lượng: 
Nước - thủy điện, gió - phong 
điện và nắng - điện mặt trời thì 
sau khi cân đong đo đếm ưu 
nhược điểm của từng nguồn 
cặn kẽ, thế giới tiến bộ đang 
hướng đến nguồn năng lượng 
tái tạo ít nguy hại đã xác nhận 
điện gió là ít ảnh hưởng đến 
môi trường nhất.

Tôi, từ lúc bén rễ trên 
những đồi dương chập chùng 
Phù Cát nhiều khi âm thầm 
sung sướng, hãnh diện vì dòng 
năng lượng cực sạch mà mình 
tham gia tạo ra từ những cơn 
gió Bình Định. Thời này, nhiều 
khi thông tin còn cần hơn cả 
cơm áo. Thế nên có gió là có 
điện, có điện là có nhau. Bởi 
thời này với công nghệ thông 

tin ngày một phát triển... đôi 
bờ đại dương, hai cực địa cầu 
dường chẳng phải là cách trở 
để người với người thậm thình 
cùng nhau. Đấy, tám tỷ người 
trên trái đất này cần gió. Nước 
ta, với hơn ba nghìn cây số bờ 
biển và nằm trong vùng khí 
hậu nhiệt đới gió mùa. Một số 
vùng ở Việt Nam quanh năm 
dồi dào gió. Theo số liệu từ Bộ 
Công Thương phối hợp với 
Ngân hàng Thế giới điều tra, 
khảo sát, công bố, cả nước có 
khoảng 2.600 cây số vuông có 
tốc độ gió trung bình trên 6m/s 
ở độ cao 80 m so với mặt đất - 
điều kiện tiên quyết, lý tưởng 
để đầu tư điện gió... Và những 
đồi cát trên bán đảo Phương 
Mai và vùng lân cận ở tỉnh 
Bình Định là một trong những 
vùng đất giàu tiềm năng đầu 
tư như thế.

Bình Định, như tôi từng 
biết đến là vùng đất có bề 
dày lịch sử với nền văn hóa 
Sa Huỳnh phong phú, từng 
là cố đô của Vương Quốc 
Chămpa với bao giọt tháp từ 
trời. Là quê hương của hoàng 
đế Quang Trung - Nguyễn 

Huệ, của độc đáo bài chòi, 
hát tuồng, là quê mẹ của ông 
hoàng thơ tình Xuân Diệu...
giờ đây tôi biết thêm là nơi chỉ 
nghe tên đất thôi đã gợi, đã 
thôi thúc năng lượng: Kỳ Co, 
Eo Gió, Thị Nại…

Gió đã đưa tôi đến với 
những bãi biển tuyệt đẹp, mùa 
hè nước trong vắt, lội ra cách 
bờ vài trăm mét, nước cũng chỉ 
mấp mé ngực; đến với những 
hoàng hôn, những bình minh 
trên biển còn nét nguyên sơ 
tinh khiết. Sáng sáng mùa hè 
tôi vẫn thường gặp vài đôi 
vợ chồng con cái xách lưới 
ra biển, họ cùng nhau thả rồi 
kéo nhưng thu lại chỉ rất ít 
cá. Tôi hỏi: Ít thế kia thì làm 
sao đủ mang ra chợ, họ cười 
hiền lành: Kéo chơi đỡ ngứa 
nghề, kiếm vài con liu tiu nhậu 
chơi thôi anh ơi... dân quanh 
vùng tụi tui phần lớn giờ làm 
công nhân cho khu kinh tế hết 
rồi. Mà thật, nhiều khu nghỉ 
dưỡng, khách sạn đang dần 
mọc lên xung quanh nhà máy 
điện gió của chúng tôi. Thế là 
đã một năm, tôi thành người 
Bình Định. Mỗi ngày, mỗi 

ngày tôi hít thở, tôi lắng nghe 
tiếng gió Phương Mai. Và tôi 
cũng âm thầm hạnh phúc bởi 
chúng tôi đã dựng lên nhà máy 
tạo ra dòng năng lượng sạch, 
nếu nó không sạch thì hẳn xung 
quanh chúng tôi không thể mọc 
lên khu nghỉ dưỡng, khách sạn 
cao cấp như vẫn đang hối hả 
mọc lên. À, mà tôi còn nghiện 
nụ cười hồn hậu của dân xứ 
Nẫu này nữa! Tôi đã thầm nghĩ 
đó cũng là một dạng tài nguyên 
quý giá như gió vậy!

Nhớ, tháng Giêng năm 
ngoái, khi vừa đặt chân đến đồi 
cát Phương Mai, lẫn trong tiếng 
gì như tiếng sóng, như tiếng 
máy bay là tiếng cô nhân viên 
vừa nói vừa cười “em chào 
siếp” tôi chỉ kịp gật đầu chào 
lại, tâm trí của một kẻ lạ cái 
lạ nước đang bị phân tâm bởi 
tiếng sóng hay tiếng gió, rất lạ. 
Cô nhân viên nhanh nhảu vừa 
xách đồ trên xe xuống giùm tôi, 
vừa luôn miệng: Em nấu côm 
rầu, siếp tắm rửa rồi ăn côm...
Cũng may cho tôi là thời sinh 
viên đã kịp có vài ông bạn thân 
người Bình Định nên tôi “dịch” 
được côm là cơm, siếp là sếp...
chứ không lại buồn, chưa gì đã 
bị nhân viên... mắng cho là ông 
siếp lôm côm.

***
Tôi ăn Tết ở Quảng Bình và 

đêm nằm nhớ gió Bình Định, 
thoạt nghe cũng có vẻ phi lý 
nhưng tình thật có gì đáng 
ngạc nhiên đâu! Bạn tôi chỉ 
sau một năm lưu lại Hà Nội 
học chính trị đã cảm thán 
viết rằng, đất đã hóa tâm hồn 
từ những cơn gió. Còn tôi, 
tôi sống với đất này cả năm 
trời với cả đất và gió lồng 
lộng hào phóng thì đêm nằm 
nhớ gió cũng là chuyện bình 
thường, đúng không nẫu của 
tui quơi…

Ảnh: NGUYỄN THÀNH THI

mang dáng dấp người xưa sau lũy tre làng
vùi mình hun hút biển sâu
cô đơn nơi bảo tàng ngoại quốc

chỉ có cao xanh vòi vọi lưu dòng ký ức
chút cũ xưa ở chốn quê nhà…

DUYÊN AN

Những bông hồng chưa tàn đi
Những bông hồng chưa tàn đi
Khi từng ngón đông luồn chăn và những ống khói hà hơi 
tự sưởi ấm mình
Khi nỗi cô đơn mặt trời giấu sau trùng trùng mây khóc
Lũ mèo thôi gào khản giọng
Tìm ủi an giữa tro than.

Những buổi chiều tôi thắp bằng ánh sáng hoa
Trước cửa từng lớp mưa hồng rụng xuống
Ngẩng đầu chùm chùm mưa rực hồng
Cái màu hồng thắp dài thêm ánh sáng ngày
Những hôm mặt trời đi vắng.

Tranh của 
họa sĩ 

ĐỖ DUY TUẤN

Ùa vào se sắt gió lạnh lẽo mưa hiu hắt mùa
Chạm vào hiện hữu rạc rài xơ xác tiếng chim
Cánh dơi mù tìm gì trong trống rỗng ngôi nhà tôi 
Chập choạng bay đi sau khi mổ vài hạt buồn ẩm ướt.

Trong quầng sáng ngọn nến không đủ soi bóng mình 
rệu rã vách mưa
Những bông hoa tôi hái từ chiều thắp đêm
Rụng như một trò đùa 
Ngoài trời trong rì rầm tiếng những nhánh mưa mọc lên
Có búp hoa cựa mình đợi tôi sáng ngày mở cửa.

LÊ BÁ TUẾ

Thành Quy
Đất Quy Nhơn gầy có tấm lòng biển cả
Chiều cuối năm mưa rắc hạt kim cương
Bước những chân lội rừng xanh, núi đá
Tôi về đây thở cát mạch trồi ngầm.

Chưa vội hiểu. Chỉ hít với thở để ngấm
Để nghe đời dựng tóc rối xanh rêu
Em từ đâu hóa muôn kiếp thánh địa
Bay ra dáng đá mơn mởn, kiêu sa…

Xin cảm ơn Thành Quy 
vọng về âm đá
Vó ngựa dùng dằng xưa 
níu tà áo hoa.

19THỨ HAI, 30.1.2023 SÁNG TÁC
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Tản văn của HỒ MINH TÂM



20 THỨ HAI, 30.1.2023 Bình Định
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

TRONG NƯỚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về 
10 dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về 10 dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tối 28.1, tại Nghệ An, ngay sau khi 
kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bãi Vọt - 
Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm 
tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng 
công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông giai đoạn 1 (2017 - 2020) và 
giai đoạn 2 (2021 - 2025) từ Ninh Bình 
đến Quảng Trị, trong đó 1 dự án đã hoàn 
thành, 9 dự án đang triển khai. 

Trước đó, trong ngày, Thủ tướng và 
đoàn công tác đã di chuyển trên quãng 
đường gần 500 km qua các tỉnh Ninh 
Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
kiểm tra thực địa các dự án cao tốc Mai 
Sơn - QL 45, Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc 
giai đoạn 1 và dự án Bãi Vọt - Hàm Nghi 
thuộc giai đoạn 2. 

Kết luận cuộc họp kết thúc lúc 21 giờ, 
Thủ tướng nhắc lại mục tiêu thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phấn 
đấu tới năm 2025 có 3.000 km cao tốc và 
tới 2030 có ít nhất 5.000 km cao tốc. 

Thủ tướng cho rằng, hai vấn đề quan 
trọng nhất với các dự án cao tốc là vốn 
và ý thức của toàn dân, chúng ta đã có, 
vấn đề là việc tổ chức thực hiện nhanh 
nhất, hiệu quả nhất, chuyển hóa quyết 
tâm chính trị rất cao thành hành động. 
“Trong gần 20 năm, chúng ta mới làm 
được khoảng 1.000 km cao tốc, nhưng 
chúng ta có cơ sở, điều kiện để thực hiện 
mục tiêu đã đề ra trong những năm tới”, 
Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự 
vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, 
các DN, sự đồng thuận, hưởng ứng, vào 
cuộc tích cực của người dân. 

Về một số vấn đề nổi lên qua khảo 
sát thực tế, Thủ tướng cho biết, người 

dân khẳng định “rất sẵn sàng nhường 
đất, nhưng giải phóng mặt bằng phải 
nhanh để ổn định cuộc sống”. Thủ tướng 
nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp ủy, 
chính quyền địa phương với công tác giải 
phóng mặt bằng - khâu có ý nghĩa quyết 
định tới tiến độ các dự án. 

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm 
theo nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về nguyên vật liệu 
cho các dự án, tinh thần là cắt giảm tối 
đa khâu trung gian, tránh đội giá, giảm 
thời gian, thủ tục, hài hòa lợi ích giữa 
Nhà nước, người dân, DN. 

Với các dự án cao tốc nói chung cần 
tránh tình trạng chia quá nhỏ các gói 
thầu, có quá nhiều đơn vị thi công trên 
một tuyến đường, mất nhiều thời gian 
làm các thủ tục, khó kiểm soát tiến độ 

và chất lượng, dễ nảy sinh tiêu cực. Rút 
kinh nghiệm từ giai đoạn 1, Thủ tướng 
yêu cầu mỗi gói thầu trong giai đoạn 2 ít 
nhất phải khoảng 50 km.

Thủ tướng lưu ý việc triển khai các dự 
án cao tốc cần đi theo hướng tuyến thẳng 
nhất, ngắn nhất có thể, không bám theo 
đường cũ hay khu dân cư. Thủ tướng cho 
rằng, các dự án giai đoạn 2 đã cơ bản đáp 
ứng yêu cầu này, giảm được khâu giải 
phóng mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng tới 
đời sống người dân, giảm chi phí, thời 
gian và tạo ra không gian phát triển mới.

Thủ tướng đề nghị công tác tái định 
cư phải nhanh, kịp thời, đúng chế độ, 
chính sách, quan tâm tới việc làm cho 
người dân, bảo đảm đời sống ở nơi ở mới 
phải bằng và phấn đấu cao hơn nơi ở cũ.

(Theo VOV)

Bộ TT& TT xác định 
năm 2023 là năm 
dữ liệu số

Bộ TT&TT xác định năm 2023 là năm 
về dữ liệu số. Đó là bảo vệ dữ liệu cá nhân, 
công bố và xây dựng cơ sở dữ liệu cấp bộ, 
ngành và địa phương, mở dữ liệu để kết 
nối, chia sẻ, an toàn dữ liệu, xây dựng các 
trung tâm dữ liệu quốc gia.

Theo Bộ TT&TT, 10 năm tới sẽ là 
những chuyển dịch quan trọng: Từ hạ 
tầng viễn thông sang hạ tầng số, từ công 
nghệ thông tin sang công nghệ số, từ ứng 
dụng công nghệ thông tin sang chuyển 
đổi số, từ xử lý thông tin hữu hạn sang 
xử lý dữ liệu số vô hạn để tạo ra giá trị 
mới, từ phần mềm riêng lẻ sang nền tảng 
số, từ gia công lắp ráp sang Make in Viet 
Nam, từ thị trường trong nước là chính 
sang thị trường quốc tế là chính, từ báo 
chí sang truyền thông số. Công nghệ số 
trở thành lực lượng sản xuất cơ bản, nhân 
tài số trở thành nguồn lực cơ bản, đổi mới 
số trở thành động lực cơ bản để phát triển.

Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII 
của Đảng đã chính thức coi chuyển đổi 
số là phương thức phát triển mới, có 
tính đột phá, giúp đẩy nhanh, rút ngắn 
tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hoá 
đất nước. Công nghiệp công nghệ số trở 
thành ngành công nghiệp hiện đại. Hiện 
đại hoá Việt Nam chính là chuyển đổi số 
xã hội.

Công nghệ số nhất là trí tuệ nhân tạo 
(AI) sẽ thâm nhập vào mọi ngành, mọi 
lĩnh vực, mọi tổ chức và mọi việc. Do đó, 
năm 2023 sẽ là năm Bộ TT&TT tập trung 
vào các kết quả thực chất, thiết thực. Cụ 
thể, về viễn thông là giải quyết triệt để 
SIM rác, thương mại hoá 5G, xây dựng các 
trung tâm dữ liệu lớn. Về chuyển đổi số, sẽ 
tập trung nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực sự giải 
quyết trực tuyến, nâng tỷ lệ tài khoản sử 
dụng các nền tảng số Make in Viet Nam. 
Về công nghiệp công nghệ số sẽ tập trung 
vào sản xuất thiết bị viễn thông, thiết kế 
chip, nền tảng số…          (Theo Báo Tin tức)

Du khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1.2023 
gấp 44,2 lần so với cùng kỳ

Ngày 29.1, Tổng cục Thống kê (Bộ 
KH&ĐT) đã công bố báo cáo tình hình 
KT-XH tháng 1.2023.

Theo cơ quan thống kê, trong tháng 
đầu tiên của năm 2023, xuất khẩu hàng 
hóa nước ta ước đạt 25,08 tỷ USD, giảm 
13,6% so với tháng trước và giảm 21,3% so 
với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm 
hàng công nghiệp chế biến chiếm 89% 
nhóm hàng xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập 
khẩu trong tháng 1 ước đạt 21,48 tỷ 
USD. Về thị trường xuất, nhập khẩu 
hàng hóa, Mỹ là thị trường xuất khẩu 
lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 
ước đạt 7,6 tỷ USD. Trung Quốc là thị 
trường nhập khẩu lớn nhất của Việt 
Nam với kim ngạch ước đạt 8,1 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê cho biết cán cân 
thương mại hàng hóa tháng 1.2023 ước 
tính xuất siêu 3,6 tỷ USD. Trong đó 
khu vực kinh tế trong nước nhập siêu  
1,04 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư 

l Hưởng ứng phát động của Trung 
ương Đoàn, đã có hơn 200 nghìn đoàn 
viên thanh niên trong cả nước tham gia 
tết trồng cây. Dự kiến, có trên 1,9 triệu 
cây xanh được trồng mới trong dịp này 
với tổng giá trị nguồn lực huy động trên 
18 tỷ đồng. (Theo SGGP)
l Báo cáo tình hình KT-XH tháng 

1 năm 2023 của Tổng cục Thống kê cho 
biết, trong dịp tết Nguyên đán, kinh phí 
tặng quà cho các đối tượng từ nguồn 
ngân sách trung ương, địa phương và các 
nguồn vận động xã hội có tổng kinh phí 
khoảng 10 nghìn tỷ đồng. Trong số này, 
ngân sách trung ương dành khoảng 600 
tỷ đồng, ngân sách địa phương dành hơn 
3.200 tỷ đồng. (Theo Nhân Dân)
l Bộ LĐ-TB&XH dự báo, trong quý 

1 và quý 2 năm nay, các DN sử dụng lao 
động chất lượng cao, lao động có tay 
nghề cần tuyển mới 350 nghìn - 400 
nghìn lao động. (Theo VOV)
l Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ 

Công Thương cho biết đã thành lập Tổ 
công tác giám sát tình hình cung ứng xăng 
dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà 
Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải 
Phòng... và kết hợp kiểm tra công vụ, tình 
hình trực Tết của Cục Quản lý thị trường 
các tỉnh, thành phố. (Theo Tiền Phong)
l Ngày 29.1, tại đập đầu mối hệ 

thống thủy nông Đồng Cam (xã Hòa Hội, 
huyện Phú Hòa), tỉnh Phú Yên tổ chức lễ 
đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia 
Danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam.

(Theo Nhân Dân)

 

Miền Bắc tiếp tục rét, trời ấm lên và tạnh mưa ở miền Trung
Theo Trung tâm dự báo khí tượng 

thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của 
không khí lạnh ngày 30.1, khu vực Bắc 
Bộ và Bắc Trung Bộ trời vẫn rét đậm, 
có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả 
năng xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh 
Hòa có mưa, mưa rào rải rác, nhưng 

lượng mưa thấp. Phía Bắc trời rét, 
phía Nam trời lạnh.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia 
Biến đổi khí hậu và Giảm thiểu thiên 
tai vừa có nhận định về diễn biến thời 
tiết những ngày tới. Cụ thể, ngày 30 - 
31.1, trời sẽ ấm lên và tạnh mưa ở miền 
Trung, nhưng đến ngày 3.2 lại có thêm 

một đợt không khí lạnh.
Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam 

Bộ ngày nắng từ sớm, đêm có mưa rào 
vài nơi. Cả 2 khu vực này đều có xu 
hướng se lạnh về đêm với nhiệt độ 
thấp nhất ở Tây Nguyên hạ còn 140C, 
Nam Bộ 200C.  

(Theo Vietnamnet)

Khách quốc tế đến Đà Nẵng trong dịp tết 
Nguyên đán Quý Mão.

nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu  
4,64 tỷ USD.

Cơ quan thống kê nhấn mạnh tết 
Nguyên đán Quý Mão vào tháng 1.2023 
nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng 
cao, giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy 
luật tiêu dùng vào dịp Tết; giá xăng dầu 
trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế 
giới và điều chỉnh theo mức thuế bảo vệ 

môi trường là những yếu tố làm cho chỉ 
số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1.2023 tăng 
0,52% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm 2022, CPI tháng 1 
tăng 4,89%. Trong 11 nhóm hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng 
tăng giá; 2 nhóm hàng giảm giá; riêng 
nhóm bưu chính, viễn thông có giá ổn 
định so với tháng trước.

Cũng trong tháng 1.2023, lượng khách 
quốc tế đến Việt Nam đạt 871,2 ngàn lượt 
người, tăng 23,2% so với tháng trước và 
gấp 44,2 lần cùng kỳ năm trước do Việt 
Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay 
quốc tế được khôi phục trở lại. 

Tuy nhiên, khách quốc tế đến Việt 
Nam trong tháng 1.2023 vẫn giảm 42% 
so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy 
ra dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, vận tải hành khách ước 
đạt 341,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 
11,9% so với tháng trước và tăng 34,7% so 
với cùng kỳ năm trước.                 (Theo NLĐ)
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Indonesia chính thức khởi động 
Năm Chủ tịch ASEAN 2023

Thúc đẩy đoàn kết và phát huy sức mạnh nội khối là cách Indonesia thực hiện các mục tiêu đề ra 
trong Năm Chủ tịch ASEAN 2023.                       Nguồn: Thư ký Nội các Indonesia

Ngày 29.1, Tổng thống Indonesia 
Joko Widodo khẳng định Hiệp hội 
Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
vẫn duy trì vai trò quan trọng đối với 
khu vực và thế giới trong bối cảnh đối 
mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng  
hiện nay.

Phát biểu tại lễ khởi động Năm 
Chủ tịch ASEAN Indonesia 2023, Tổng 
thống Joko Widodo nhắc lại các thách 
thức như khủng hoảng kinh tế, khủng 
hoảng năng lượng, khủng hoảng lương 
thực và xung đột.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng ASEAN 
“vẫn quan trọng và phù hợp với người 
dân, khu vực và thế giới,” đồng thời hy 
vọng hiệp hội sẽ tiếp tục đóng góp cho 
hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh: 
“ASEAN sẽ tiếp tục có khả năng duy 
trì tăng trưởng kinh tế và tầm quan 
trọng của mình với tư cách là tâm điểm 
tăng trưởng toàn cầu”.

Trước đó, tại lễ tiếp nhận búa chủ 
tịch vào ngày 13.11.2022 ở Phnom 
Penh (Campuchia), Tổng thống Joko 
Widodo khẳng định rằng ASEAN 
mong muốn trở thành một khu vực 

hòa bình, ổn định và là “mỏ neo” cho 
ổn định toàn cầu.

ASEAN cũng sẽ tôn trọng luật pháp 
quốc tế, các giá trị nhân đạo và các 
thực hành dân chủ, sẽ không đóng vai 
trò bên ủy nhiệm cho bất kỳ cường 
quốc nào.

Người đứng đầu chính phủ 
Indonesia cũng bày tỏ hy vọng ASEAN 

sẽ trở thành một khu vực kinh tế phát 
triển nhanh, bao trùm và bền vững, 
phù hợp với tinh thần hợp tác chung 
và thực hiện Hiến chương ASEAN. 
Do vậy, năng lực và hiệu quả thể chế 
cần được tăng cường để giúp ASEAN 
ứng phó với các thách thức trong 20 
năm tới.

(Theo TTXVN)

Cuba kỷ niệm 
170 năm ngày sinh 
của Anh hùng 
dân tộc José Martí

Hàng nghìn thanh thiếu niên Cuba tuần hành 
tại thủ đô La Habana nhân kỷ niệm 170 năm 
ngày sinh của Anh hùng Dân tộc José Martí, 
ngày 28.1.2023.        Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 28.1, sinh viên và học sinh Cuba 
đã tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh Anh 
hùng dân tộc José Martí nhân kỷ niệm 
170 năm ngày sinh của ông (28.1.1853 - 
28.1.2023).

José Martí, sinh ngày 28.1.1853 tại  
La Habana, ông là nhà tư tưởng, nhà cách 
mạng và nhà văn hóa kiệt xuất của Cuba 
cũng như của cả khu vực Mỹ Latinh. Ông 
ngã xuống khi tham gia chiến đấu giành 
độc lập cho Cuba từ tay thực dân Tây 
Ban Nha.

Mặc dù ra đi khi mới 42 tuổi, nhưng vị 
anh hùng dân tộc này đã để lại hàng trăm 
tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 
Cho tới nay, bên cạnh giá trị văn học to 
lớn, những tác phẩm của José Martí vẫn 
luôn được coi là “kim chỉ nam” cho tư 
tưởng độc lập tự chủ của Cuba.

José Martí cũng được nhìn nhận là 
người Cuba đầu tiên đặt nền móng cho 
mối quan hệ anh em giữa hai dân tộc 
Việt Nam và Cuba khi viết câu chuyện 
“Cuộc dạo chơi trên đất nước của người 
An Nam” ca ngợi tinh thần yêu nước, ham 
lao động của nhân dân Việt Nam đăng 
trên tạp chí “Tuổi Vàng” hồi cuối thế kỷ 
XIX, sau trở thành tác phẩm thiếu nhi kinh 
điển trong văn học Cuba. (Theo Vietnam+)

WHO khuyến cáo mới nhất về Covid-19

Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ở Trung Quốc, tháng 
5.2022.                   Ảnh: Xinhua

Ủy ban Khẩn cấp về Covid-19 của 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa tổ 
chức cuộc họp lần thứ 14 để thảo luận 

về việc liệu tình hình dịch Covid-19 
hiện nay còn tương ứng với mức báo 
động toàn cầu cao nhất hay không. 

Phát biểu khi bắt đầu cuộc họp, 
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus cho rằng, giai đoạn khẩn 
cấp của đại dịch vẫn chưa kết thúc.

“Ngày 30.1 sẽ đánh dấu ba năm kể 
từ khi tôi đưa ra quyết định, với sự tư 
vấn của các bạn, rằng sự bùng phát 
của vi rút Corona chưa từng được biết 
đến trước đây đã dẫn đến Tình trạng 
Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế” - ông 
Tedros phát biểu.

Theo Tổng Giám đốc WHO, bước 
sang năm thứ tư của đại dịch, thế giới 
ở vị thế tốt hơn nhiều so với một năm 

trước, khi làn sóng Omicron lên đến 
đỉnh điểm, hơn 70.000 ca tử vong được 
báo cáo cho WHO mỗi tuần.

Đến cuối tháng 10.2022, số ca tử 
vong được báo cáo hằng tuần gần như 
thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu - 
dưới 10.000 ca một tuần.

Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 12, số ca 
tử vong được báo cáo hằng tuần trên 
toàn cầu đã tăng lên.

Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh, 
vắc xin Covid-19, phương pháp điều trị 
và chẩn đoán đóng vai trò quan trọng 
trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, cứu 
người và giảm áp lực cho hệ thống y tế 
cũng như nhân viên y tế.

(Theo LĐO)

Động đất mạnh ở Iran, 2 người thiệt mạng, 
hơn 660 người bị thương

Một người đàn ông dọn đống đổ nát sau trận 
động đất ở Iran.                            Ảnh: AP

Trận động đất có độ lớn 5,9 xảy ra 
rạng sáng 29.1 (giờ Việt Nam) ở khu 
vực biên giới giữa Iran và Thổ Nhĩ 
Kỳ khiến ít nhất 2 người thiệt mạng 
và hơn 660 người bị thương.

Trung tâm Địa chấn Iran cho biết 
một số dư chấn đã xảy ra sau trận 
động đất chính, trong đó có dư chấn 
mạnh 4,2 độ. Trận động đất đã gây 
mất điện tại hạt Khoy, được xác định 
là tâm chấn. 

Ước tính mức độ thiệt hại sau trận 
động đất này là rất nghiêm trọng.

Các đội cứu hộ đã được triển khai 
tới khu vực xảy ra động đất. Quan 
chức cơ quan tình trạng khẩn cấp địa 
phương cho biết tuyết rơi dày tại khu 
vực thiên tai, nhiệt độ rất thấp (ở mức 
đóng băng) và nhiều nơi bị mất điện 
đã ảnh hưởng đáng kể đến công tác 
cứu hộ.

(Theo TTO)

Xe buýt lao khỏi cầu ở Pakistan, 41 người chết

Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt ở Balochistan, 
Pakistan, hồi năm 2021.                           Ảnh: Al Arabiya

Ông Hamza Anjum, quan chức 
quận Lasbela ở tỉnh Balochistan, Tây 
Nam Pakistan, cho biết tai nạn xảy 
ra rạng sáng 29.1 khi xe buýt chở 48 
người đâm vào cột trụ trên cầu, lao 
xuống khe núi bên dưới và bốc cháy. 
Chiếc xe lúc đó đang di chuyển từ thủ 
phủ Quetta của tỉnh Balochistan đến 
thành phố cảng Karachi.

Giới chức địa phương cho biết ít 

nhất 41 người đã thiệt mạng, trong 
khi lực lượng cứu hộ tìm thấy 3 người 
sống sót. “Có khả năng tài xế đã ngủ 
quên hoặc cố tình chạy quá tốc độ cho 
phép. Chúng tôi sẽ điều tra nguyên 
nhân tai nạn”, ông Anjum nói, thêm 
rằng nhiều thi thể không thể nhận 
diện và phải xét nghiệm ADN để xác 
định danh tính.

(Theo VnExpress.net)

l Tổng thống Ukraine Volodymyr 
Zelensky đã ký một sắc lệnh áp đặt các 
biện pháp trừng phạt với 185 cá nhân và 
pháp nhân đã hỗ trợ Nga về vận chuyển 
đường sắt.
l Ngày 28.1, Ngoại trưởng Thụy 

Điển Tobias Billstrom cho biết tiến trình 
xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO) của nước này đã tạm dừng.
l Theo hãng tin AFP, Nga mới đây 

đã cáo buộc EU tìm cách châm ngòi cho 
“đối đầu địa chính trị” thông qua triển 
khai một phái bộ dân sự để giám sát 
biên giới đầy biến động của Armenia với 
Azerbaijan.
l Ít nhất 14 người đã thiệt mạng 

và 24 người khác bị thương sau khi quân 
đội Ukraine tấn công một bệnh viện ở 
TP Novoaydar sáng 28.1, Bộ Quốc phòng 
Nga cho biết trong một tuyên bố.
l Ít nhất 24 người, trong đó có 

nhiều người Haiti, đã thiệt mạng ngày 
28.1 tại vùng Piura, ở phía Bắc thủ đô 
Lima của Peru, khi một xe khách chở 60 
người đã rơi xuống vách đá.
l Ngày 28.1, ít nhất 3 người đã 

thiệt mạng và 4 người khác bị thương 
trong một vụ tấn công bằng súng ở bang 
California, Mỹ.
l Truyền thông Cuba ngày 28.1 xác 

nhận ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong 
vụ đắm thuyền ở phía Bắc nước này.

(Theo TTXVN)
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THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Tôi tên: LƯƠNG THỊ QUÝ; Sinh ngày: 18.12.1963, CCCD số: 

052163012836, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính và Trật tự xã hội cấp 
ngày 30.8.2021.

Trong quá trình bảo quản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang 
tên: DNTN Bảo Toàn tôi đã làm thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất mang tên: DNTN Bảo Toàn. Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Dương Liễu 
Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Mã số thuế: 
4100747868 đã vào sổ số T0164 ngày 15.9.2009 do Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Định cấp cho tôi.

Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc số ĐT: 0395 133756, 
tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi có văn 
bản kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định; UBND huyện 
Phù Mỹ; UBND xã Mỹ Lợi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
T0164 ngày 15.9.2009 mà Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp 
cho Doanh nghiệp. 

Tôi cam kết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T0164 ngày 
15.9.2009 tôi không có thế chấp, tặng cho, chuyển nhượng cho bất cứ tổ 
chức, cá nhân nào. Nếu tôi có thể chấp, cầm cố, tặng, cho tổ chức, cá nhân 
nào thì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Nếu sau 7 ngày  ra 
thông báo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gốc trên không còn giá trị.

  
 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TX An 

Nhơn - Bình Định (gọi tắt là Agribank chi nhánh An Nhơn) thực hiện bán đấu giá tài 
sản bảo đảm của khách hàng Đoàn Thị Kim như sau:

Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH AN NHƠN
1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
- Quyền sử dụng đất: 
+ Thửa đất số 1516, tờ bản số số 11.
+ Địa chỉ: KV Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
+ Diện tích đất: 582 m2, trong đó có 200 m2 đất ở tại đô thị và 382 m2 đất trồng 

cây lâu năm.
+ Đối với 200 m2 đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.
+ Đối với 382 m2 đất trồng cây lâu năm khác, thời hạn sử dụng đến tháng 8.2063.
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng công nhận quyền sử dụng đất 

như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 200 m2; nhận chuyển nhượng đất được Nhà 
nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: 382 m2.

- Tài sản gắn liền với đất:
+ Nhà ở riêng lẻ, loại nhà cấp 4, diện tích xây dựng: 122,5 m2, diện tích sàn: 122,5 m2.
* Thực trạng tài sản bảo đảm: Theo hiện trạng thực tế của tài sản tại thời điểm tổ 

chức đấu giá.
* Tình trạng pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất số CN 510936, số vào sổ GCN CS 02856, do Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 6.8.2018. 

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: Bằng số: 3.990.000.000 đồng. Bằng chữ:  
Ba tỷ, chín trăm, chín mươi triệu đồng.

3.Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông 
báo đến 16 giờ ngày 7.2.2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 37 Phan 
Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4.Thời gian xem hồ sơ, tài liệu và thực trạng tài sản: Từ ngày thông báo đến 
trước khi mở cuộc đấu giá (8 giờ 30 phút, ngày 10.2.2023): Xem hồ sơ, tài liệu tại 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định; Xem tài sản tại thửa đất số 1516, tờ bản đồ số 11, khu vực Tân Hòa, phường 
Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 10.2.2023, 
tại Trụ sở Agriank chi nhánh An Nhơn, số 418 đường Trần Phú, phường Bình Định, 
TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

6. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:  Đơn vị tổ chức bán đấu giá: 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại: 0256.3822216, 0256.3812837

Agribank chi nhánh An Nhơn
Địa chỉ: Số 418 Trần Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.383539, 0256.3735959; số fax: 0256.3835955

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, quỹ đất 
do UBND TP Quy Nhơn quản lý, cụ thể như sau:

v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 18.2.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 15.2.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu DVTM 07, 08 thuộc Khu DC tại dải cây xanh cách ly CCN Nhơn Bình, 
phường Nhơn Bình

Lô D6 Đường số 2, lộ giới 19 m 115,0 27.000.000 3.105.000.000 100 500
Khu QHDC khu vực 4&5, phường Nhơn Phú

Lô 01
(lô góc)

Đường D1 - đường D8, lộ giới 
17 m - 24 m 162,7 16.800.000 2.733.360.000 80 500

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 
Lô 01 Đường ĐS 6, khu A5, lộ giới 12 m 137,4 12.000.000 1.648.800.000 50 300
Lô 02 Đường ĐS 6, khu A5, lộ giới 12 m 134,4 12.000.000 1.612.800.000 50 300

HTKT khu tái định cư phục vụ Khu CN Long Mỹ, xã Phước Mỹ
Lô 23 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150
Lô 24 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150
Lô 25 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150
Lô 26 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150

v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 25.2.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 22.2.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 
Lô 04 Đường ĐS 6, khu A5, lộ giới 12 m 129,7 12.000.000 1.556.400.000 50 300
Lô 05 Đường ĐS 6, khu A5, lộ giới 12 m 128,3 12.000.000 1.539.600.000 50 300
Lô 06 Đường ĐS 6, khu A5, lộ giới 12 m 138,7 12.000.000 1.664.400.000 50 300

HTKT khu tái định cư phục vụ Khu CN Long Mỹ, xã Phước Mỹ
Lô 27 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150
Lô 28 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150
Lô 29 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150
Lô 30 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150
Lô 31 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 4.3.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 1.3.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 
Lô 07 Đường ĐS 6, khu A5, lộ giới 12 m 136,0 12.000.000 1.632.000.000 50 300
Lô 08 Đường ĐS 6, khu A5, lộ giới 12 m 133,4 12.000.000 1.600.800.000 50 300

HTKT khu tái định cư phục vụ Khu CN Long Mỹ, xã Phước Mỹ
Lô 32 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150
Lô 33 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150
Lô 34 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150
Lô 35 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150
Lô 36 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150
Lô 37 Đường ĐS11, khu G, lộ giới 12 m 200,0 4.500.000 900.000.000 30 150

v Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì thời gian nộp hồ sơ kết thúc vào lúc 
 16 giờ thứ Tư và tổ chức đấu giá vào thứ Bảy các tuần tiếp theo.

v Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày thông báo đến ngày mở cuộc đấu giá.
v Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia 

đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm: 1 đơn đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty phát hành); 
1 chứng từ nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá; 1 bản sao giấy CMND/CCCD; 1 phiếu trả 
giá vòng gián tiếp (vòng 1).

* Tất cả 4 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký 
các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.

v Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định. 
v Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản Công ty Đấu giá 

Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau: 
Tài khoản số: 0051000086868 tại VCB Bình Định; Tài khoản số: 1355 777 777 tại VCB Quy Nhơn; 

Tài khoản số: 55810003956666 tại BIDV Quy Nhơn; Tài khoản số: 110609331111 tại Vietinbank 
Bình Định; Tài khoản số: 114002776548 tại Vietinbank Phú Tài.

Nội dung nộp tiền: (Họ tên người tham gia đấu giá)....nộp tiền đấu giá đất Quy Nhơn.
v Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Nộp chung với tiền đặt trước vào tài khoản 

Công ty tại các ngân hàng.
v Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.
v Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực 

tiếp tại cuộc đấu giá.
v Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 Trần 

Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
v Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND TP Quy Nhơn.
v Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Điện thoại: (0256) 3521281 - 2468386

Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com/ hoặc https://dgts.moj.gov.vn/

  
 

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 30.1.2023

  
 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng 
yếu, đêm và sáng sớm trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, ven biển có lúc 
cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 200C.  
II-Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa 

rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài 

nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sóng 
cao 3 - 5 m. Biển động mạnh.              (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

23THỨ HAI, 30.1.2023 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

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: 15.547.769.000 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 24.2.2023 tại Trụ sở Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 22.2.2023 đến 17 
giờ ngày 24.2.2023, 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 27.2.2023 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.  

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

  
 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, quỹ đất do UBND 
TP Quy Nhơn quản lý, cụ thể như sau:

v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 18.2.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 15.2.2023.

Ký hiệu 
lô đất Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu nhà ở Hồ sinh thái Đống Đa, phường Trần Hưng Đạo
Lô C13 Đường Bùi Xuân Phái, LG 15 m 83,90 46.000.000 3.859.400.000 80 600

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng, phường Nhơn Phú
Lô 23A
(lô góc)

Đường Đ2 và đường Đ5 (khu G), 
LG 15 m - 14 m 92,00 19.200.000 1.766.400.000 40 350

Lô 01B Đường Đ2 (khu D), lộ giới 15 m 87,50 16.000.000 1.400.000.000 30 220
Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý

Lô 13 Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m, 
khu OLK-07 125,00 25.000.000 3.125.000.000 70 500

Lô 14 Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m, 
khu OLK-07 125,00 25.000.000 3.125.000.000 70 500

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 
Lô 01

(lô góc)
Đường ĐS5, lộ giới 13 m - 
Đường ĐS 7, lộ giới 13 m, khu A7 113,00 18.000.000 2.034.000.000 50 350

Lô 02 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220
Lô 03 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220
Lô 04 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220
Lô 05 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 25.2.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 22.2.2023.

Ký hiệu 
lô đất Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu QHDC Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa
Lô 39 Đường Lê Thanh Nghị, LG 12 m 64,00 42.000.000 2.688.000.000 60 500

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng, phường Nhơn Phú
Lô 04 Đường Đ6, lộ giới 20 m - khu B 118,70 18.000.000 2.136.600.000 50 400
Lô 05 Đường Đ6, lộ giới 20 m - khu B 127,00 18.000.000 2.286.000.000 50 400

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý

Lô 10 Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m, 
khu OLK-07 125,00 25.000.000 3.125.000.000 70 500

Lô 11 Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m, 
khu OLK-07 125,00 25.000.000 3.125.000.000 70 500

Lô 12 Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m, 
khu OLK-07 125,00 25.000.000 3.125.000.000 70 500

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 
Lô 06 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220
Lô 07 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220
Lô 08 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220
Lô 09 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 4.3.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 1.3.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu QHDC Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa
Lô 40 Đường Lê Thanh Nghị, LG 12 m 56,00 42.000.000 2.352.000.000 50 400

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng, phường Nhơn Phú
Lô 04 Đường Đ6, lộ giới 20 m - khu B 123,70 18.000.000 2.226.600.000 50 400
Lô 05 Đường Đ6, lộ giới 20 m - khu B 126,40 18.000.000 2.275.200.000 50 400

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý
Lô 07 Đường N3, LG 16 m, khu OLK-07 109,00 22.000.000 2.398.000.000 50 400
Lô 08 

(lô góc)
Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m và 
đường N3, LG 16 m, khu OLK-07 152,00 30.000.000 4.560.000.000 100 700

Lô 09 Đường trục xã Nhơn Lý, LG 18 m, 
khu OLK-07 125,00 25.000.000 3.125.000.000 70 600

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 
Lô 10 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220
Lô 11 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220
Lô 12 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220
Lô 13 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220

v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 11.3.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 8.3.2023.

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới Diện 

tích (m2)
Đơn giá

(đồng/m2)
Giá khởi 

điểm 
(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu QHDC Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa
Lô 41 Đường Lê Thanh Nghị, LG 12 m 56,00 42.000.000 2.352.000.000 50 400

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng -  Côn trùng, phường Nhơn Phú
Lô 10B Đường Đ1, lộ giới 14 m - khu A  70,00 14.000.000 980.000.000 30 150
Lô 10C Đường Đ1, lộ giới 14 m - khu A  70,00 14.000.000 980.000.000 30 150

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý
Lô 04

(lô góc)
Đường N3, lộ giới 16 m và đường 
D5, lộ giới 10 m, khu OLK-07 120,20 26.400.000 3.173.280.000 70 500

Lô 05 Đường N3, LG 16 m, khu OLK-07 109,00 22.000.000 2.398.000.000 50 400
Lô 06 Đường N3, LG 16 m, khu OLK-07 109,00 22.000.000 2.398.000.000 50 400

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 
Lô 14 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220
Lô 15 Đường ĐS7, khu A7, lộ giới 13 m 75,00 15.000.000 1.125.000.000 30 220
Lô 16

(lô góc)
Đường ĐS7, lộ giới 13 m - 
Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 106,50 18.000.000 1.917.000.000 50 300

Lô 17 Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 100,00 15.000.000 1.500.000.000 40 300

v Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 18.3.2023: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, ngày 15.3.2023.

Ký hiệu 
lô đất Khu đất, tên đường, lộ giới Diện tích 

(m2)
Đơn giá

(đồng/m2)
Giá khởi điểm 

(đồng)
Bước 

giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng, phường Nhơn Phú
Lô 08

(lô góc)
Đường Đ1, lộ giới 14 m và 
đường Đ7, lộ giới 9 m - khu A 73,80 16.800.000 1.239.840.000 30 200

Khu dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý
Lô 01 Đường D5, LG 10 m, khu OLK-07 105,50 16.000.000 1.688.000.000 40 300
Lô 02 Đường D5, LG 10 m, khu OLK-07 105,50 16.000.000 1.688.000.000 40 300
Lô 03 Đường D5, LG 10 m, khu OLK-07 105,50 16.000.000 1.688.000.000 40 300

Khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu 
Lô 18 Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 100,00 15.000.000 1.500.000.000 40 300
Lô 19 Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 100,00 15.000.000 1.500.000.000 40 300
Lô 20 Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 100,00 15.000.000 1.500.000.000 40 300
Lô 21 Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 100,00 15.000.000 1.500.000.000 40 300
Lô 22 Đường ĐS 8, lộ giới 13 m, khu A7 100,00 15.000.000 1.500.000.000 40 300
Lô 23

(lô góc)
Đường ĐS8, lộ giới 1 3 m - 
Đường ĐS 4, lộ giới 10 m, khu A7 119,50 18.000.000 2.151.000.000 50 350

vTrường hợp các lô đất đấu giá không thành thì thời gian nộp hồ sơ kết thúc vào lúc 16 giờ thứ Tư và 
tổ chức đấu giá vào thứ Bảy các tuần tiếp theo.

v Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày thông báo đến ngày mở cuộc đấu giá.
v Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp 

bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm: 1 đơn đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty phát hành); 1 chứng từ nộp tiền đặt 
trước và tiền mua hồ sơ đấu giá; 1 bản sao giấy CMND/CCCD; 1 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1).

* Tất cả 4 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép 
phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.

v Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định. 
v Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh 

Bình Định tại các ngân hàng sau:
Tài khoản số: 0051000086868 tại VCB Bình Định; Tài khoản số: 1355 777 777 tại VCB Quy Nhơn; Tài 

khoản số: 55810003956666 tại BIDV Quy Nhơn; Tài khoản số: 110609331111 tại Vietinbank Bình Định; Tài 
khoản số: 114002776548 tại Vietinbank Phú Tài.

Nội dung nộp tiền: (Họ tên người tham gia đấu giá)....nộp tiền đấu giá đất Quy Nhơn.
v Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Nộp chung với tiền đặt trước vào tài khoản Công ty 

tại các ngân hàng.
v Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.
v Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại 

cuộc đấu giá.
v Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
v Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND TP Quy Nhơn.
v Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386

Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com/ hoặc https://dgts.moj.gov.vn/
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CHUYỆN LẠĐẹp

KHÁM PHÁ

Sau Tết, tiết trời se se lạnh. Mặc gì để giữ ấm cho cơ 
thể và đẹp là sự lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên trong 
danh sách là những kiểu chân váy được ưa chuộng 
bởi chất liệu dày, ấm áp phải kể đến váy tweed,  váy 
nhung, váy dạ, váy hoa. Đây là kiểu chân váy được 
hội chị em săn tìm nhiều nhất bởi chúng mang đến 
vẻ đẹp sang trọng và tiểu thư.  (Theo kenh14)

Váy đẹp mùa xuân Hy hữu chuyện mua 
một ngôi nhà nhưng 
được “khuyến mãi” 
cả khu phố

Phát hiện “khối xây dựng sự sống” lạnh nhất vũ trụ

Người phụ nữ chỉ mua một ngôi nhà nhưng lại được sở 
hữu cả khu phố chỉ vì lỗi đánh máy.  Ảnh: Toll Brothers

Chia sẻ với truyền thông, một người 
phụ nữ ở Nevada (Mỹ) cho biết cô mua 
một bất động sản ở Sparks với giá gần 
594.481 USD (khoảng 13,9 tỷ đồng). Tuy 
nhiên, giấy tờ chính quyền trả về cho thấy 
cô sở hữu một loạt nhà từ lô 1 đến lô 85, 
ngoài ra còn có 2 không gian công cộng.

Những ngôi nhà được “tặng kèm” nằm 
tại khu vực đang phát triển ở phía Bắc  
TP Reno. Toàn bộ khu phố được định giá 
50 triệu USD. Sai sót được phát hiện vào 
ngày 25.7, nguyên nhân là do lỗi đánh 
máy của nhân viên hành chính.

Cori Bruke - phó giám định viên ở hạt 
Washoe (Nevada) chia sẻ: “Có vẻ như cơ 
quan quản lý quyền sở hữu Westminster 
đã nhầm lẫn trong lúc chuẩn bị chứng 
thư khi sao chép và sử dụng thông tin 
pháp lý từ một cuộc chuyển nhượng khác 
của Công ty xây dựng Toll Brothers thay vì 
thông tin của người mua nhà”.

“Nhận thức rõ ràng đã có sai sót, bộ 
phận dịch vụ định giá của chúng tôi đã 
liên hệ với cơ quan quản lý quyền sở 
hữu Westminster ngay lập tức để họ giải 
quyết”, Bruke cho biết thêm. Theo người 
này, các lỗi liên quan đến sao chép sai 
thông tin trên thực tế xảy ra khá thường 
xuyên dù hiếm khi liên quan tới quy mô 
tài sản lớn như vậy.

Người phụ nữ có thể từ chối chuyển 
trả lại hơn 80 bất động sản bị chứng nhận 
nhầm. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp 
lý nhận định nếu ra tòa đòi quyền lợi thì 
chắc chắn người phụ nữ sẽ thua.

Được biết, để sửa chữa sai sót, người 
phụ nữ cần chuyển nhượng quyền sở hữu 
bất động sản bị nhầm cho Toll Brothers. 
Sau đó, công ty sẽ tiếp tục nhượng lại 
quyền này cho các khách hàng mua 
nhà thông qua những kênh mua bán  
truyền thống.                 (Theo 24h.com.vn)

Trong nghiên cứu xuất bản trên tạp 
chí Nature Astronomy hôm 23.1, các nhà 
thiên văn học đã sử dụng Webb để nhìn 
vào sâu bên trong đám mây phân tử có 
tên là Chameleon I, cách Trái Đất khoảng 
500 năm ánh sáng, và tìm thấy một lớp 
băng chứa các phân tử quan trọng cho 
sự sống, bao gồm carbon, oxy, hydro, 
nitơ và lưu huỳnh, được gọi chung là 
hỗn hợp COHNS. Chúng là các khối xây 
dựng nên thế giới có thể ở được.

Những đám mây như Chameleon I 
còn được gọi là vườn ươm sao vì sự sụp 
đổ của chúng theo thời gian sẽ tạo thành 
các ngôi sao và hệ hành tinh có khả năng 
là đá. Thành phần hóa học của chúng 
được xác định bởi các lớp băng nằm sâu 

Đám mây khí phân tử màu xanh lam được thắp sáng 
bởi ánh sáng nền từ các ngôi sao ở xa trong quan sát 
của kính viễn vọng không gian James Webb.

 Ảnh: NASA/ESA/CSA /M. Zamani

bên trong mây phân tử.
Nhờ các công cụ mạnh mẽ của Webb, 

bao gồm máy ảnh cận hồng ngoại thâm 
nhập sâu (NIRCam) và thiết bị hồng 
ngoại tầm trung (MIRI), các nhà thiên 
văn học đã đo được lớp băng trong vùng 
trung tâm đầy bụi của Chameleon I có 
nhiệt độ chỉ -263°C. Đây là cấu trúc 
băng lạnh nhất từng được biết đến trong 
không gian liên sao.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tìm 
thấy bằng chứng về nước đóng băng 
và các phân tử hữu cơ phức tạp hơn 
như methanol, methane, amoniac và 
carbonyl sulfide.

Mặc dù rất hào hứng khi quan sát 
COHNS trong hỗn hợp phân tử lạnh 
giá, các nhà nghiên cứu không tìm thấy 
nồng độ phân tử cao như họ mong 

đợi trong một đám mây dày đặc như 
Chameleon I. Làm thế nào một thế giới 
có thể ở được như Trái Đất lại có lượng 
COHNS nhiều như vậy vẫn là một câu 
hỏi lớn. Một giả thuyết cho rằng chúng 
đã được chuyển đến Trái Đất thông 
qua các vụ va chạm với sao chổi và tiểu 
hành tinh băng giá.

Trong những tháng tới, nhóm có kế 
hoạch sử dụng dữ liệu của Webb để tính 
toán kích thước của các hạt bụi và hình 
dạng của băng. Những quan sát này 
sẽ mở ra cánh cửa mới để hiểu lộ trình 
hình thành của các phân tử đơn giản và 
phức tạp cần thiết để tạo nên các khối 
xây dựng sự sống.

(Theo VnExpress.net)


