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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN

Siết chặt 
quản lý  

hoạt động 
đào tạo lái xe

Nỗ lực đảm bảo 
tiến độ ở khu vực 
sản xuất kinh doanh

Nâng cao năng lực 
dự báo, cảnh báo 
khí tượng thủy văn

HƯỞNG ỨNG NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI 23.3:

Khoa học, công nghệ 
tạo động lực phát triển 
kinh tế, xã hội u6

u3

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh để xây dựng khu vực 

phòng thủ tỉnh vững mạnh

THANH NIÊN PHẢI CÓ LÝ TƯỞNG,  
KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN, BẢN LĨNH, SÁNG TẠO  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 5 trao đổi 
về tình hình quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

Ảnh: HỒNG PHÚC

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023 - 2028:
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Bình Định

tin vắn

(BĐ) - Đó là mong muốn của 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính tại Hội nghị Thủ tướng 
Chính phủ đối thoại với thanh 
niên năm 2023, với chủ đề Xây 
dựng nguồn nhân lực trẻ chất 
lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0, 
do Bộ Nội vụ phối hợp với Trung 
ương Đoàn tổ chức sáng 22.3. 

Hội nghị được tổ chức, kết nối 
trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố 
và cơ quan Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh. Dự hội nghị 
có lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 
các cơ quan liên quan ở Trung 
ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam, 
một số ban của Đảng, Ủy ban 
của Quốc hội, các tổ chức chính 
trị - xã hội; lãnh đạo các tỉnh, 
thành phố cùng hơn 3.000 ĐVTN 
trên cả nước.

Tham dự tại điểm cầu Bình 
Định có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang; lãnh đạo các sở, 
ngành, Tỉnh đoàn và gần 70 ĐVTN 
thuộc các cơ sở đoàn và đoàn trực 
thuộc trong tỉnh. 

Buổi đối thoại diễn ra với 3 
chủ đề: Giáo dục, đào tạo vì mục 
tiêu xây dựng, phát triển nguồn 
nhân lực trẻ chất lượng cao đáp 
ứng yêu cầu kỷ nguyên 4.0; Rèn 
luyện thể chất, nâng cao đời sống 
văn hóa, tinh thần cho thanh niên; 
Kiến tạo môi trường để thanh niên 
lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo.

Tại buổi đối thoại, các ĐVTN 
trong nước và thanh niên kiều bào 

(BĐ) - Chiều 22.3, tại trụ sở 
UBND tỉnh, UBND tỉnh và Tập 
đoàn Công nghiệp  - Viễn thông 
Quân đội (Viettel) đã ký kết thỏa 
thuận hợp tác về chuyển đổi số 
giai đoạn 2023 - 2025.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh 
có các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang; lãnh đạo 
các sở, ngành liên quan. Về phía 
Viettel có đại tá Tào Đức Thắng, 
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 
Tập đoàn.

Theo nội dung thỏa thuận hợp 
tác giữa 2 bên, Viettel sẽ hỗ trợ 
tỉnh Bình Định trong quá trình xây 
dựng chính quyền điện tử, hướng 
tới chính quyền số. Tư vấn, phối 
hợp và hỗ trợ tỉnh trong phát triển 
hạ tầng viễn thông. Ưu tiên đầu 
tư, phát triển mạng lưới hạ tầng 
viễn thông băng rộng đa dịch vụ, 
mạng thông tin di động 4G, 5G tại 
các trung tâm phát triển KT-XH 
của tỉnh. Tư vấn, hỗ trợ UBND 
tỉnh các giải pháp tổng thể đảm 
bảo an toàn, an ninh thông tin, 
tăng cường năng lực ứng cứu, 
xử lý sự cố mất an toàn thông tin, 
đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng 
yếu gắn với bảo đảm an toàn, an 
ninh thông tin, an ninh quốc gia, 
bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức. 

Bên cạnh đó, Viettel còn hợp 

Thanh niên phải có lý tưởng, 
khát vọng vươn lên, bản lĩnh, sáng tạo

ở nước ngoài đã đề xuất Chính 
phủ cần có giải pháp hỗ trợ lao 
động trẻ được đào tạo lại nghề 
và trang bị các kỹ năng cần thiết 
khi tham gia thị trường lao động 
hiện nay. Quan tâm chỉ đạo Ngân 
hàng Nhà nước có chính sách hỗ 
trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng 
nhà ở cho thanh niên công nhân và 
lao động trẻ. Cần có những biện 
pháp cụ thể và quyết liệt để hạn 
chế các thông tin xấu độc, xuyên 
tạc trên không gian mạng. Tăng 
cường các chính sách đối với kiều 
bào, đặc biệt là thanh niên ở nước 

ngoài để họ có điều kiện đóng 
góp cho quê hương.

Đồng thời, thanh niên còn đề 
nghị Bộ Y tế có giải pháp để chăm 
lo tốt nhất về sức khỏe, nâng cao 
thể chất cho thanh niên, đáp ứng 
các tiêu chuẩn về nguồn nhân lực 
chất lượng cao. Bộ KH&CN có 
những giải pháp cụ thể để hiện 
thực hóa các chỉ tiêu tăng 15% số 
thanh niên được ứng dụng, triển 
khai ý tưởng sáng tạo; tăng 15% 
số công trình KH&CN do thanh 
niên chủ trì; tăng 10% số thanh 
niên làm việc trong các tổ chức 

khoa học, công nghệ (so với năm 
2020) trong Chiến lược phát triển 
thanh niên Việt Nam giai đoạn 
2021 - 2030 của Chính phủ…

Tại hội nghị, các đề xuất, kiến 
nghị của thanh niên đã được lãnh 
đạo các bộ, ngành Trung ương 
và Thủ tướng trực tiếp giải đáp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính khẳng định Đảng, 
Nhà nước đánh giá cao vai trò của 
thanh niên trong sự nghiệp xây 
dựng Tổ quốc. Thanh niên luôn 
giữ vai trò và vị trí quan trọng 
trong việc xây dựng và bảo vệ đất 

nước trong từng giai đoạn khác 
nhau. Qua các thời kỳ, Đảng và 
Nhà nước luôn quan tâm, chăm 
lo cho sự phát triển toàn diện của 
thanh niên Việt Nam; từ đó, ban 
hành nhiều chủ trương, chính 
sách nhằm phát huy tối đa vai 
trò của thanh niên, tạo thuận lợi 
cho thanh niên cống hiến, chia sẻ 
với đất nước, dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ 
mong muốn các bạn trẻ cần tiên 
phong trong rèn luyện, học tập, 
nâng cao ý chí, bản lĩnh; trong 
lao động, sản xuất, kinh doanh, 
đổi mới sáng tạo; trong sự nghiệp 
bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, 
chủ quyền biển đảo của đất nước 
trong mọi hoàn cảnh… Đồng thời, 
thanh niên hiện nay phải có lý 
tưởng, có khát vọng sống vươn 
lên mọi lúc mọi nơi; có bản lĩnh 
vững vàng trong mọi hoàn cảnh; 
sáng tạo mạnh mẽ trong thời đại 
4.0, trách nhiệm với chính mình, 
gia đình, xã hội; cống hiến hết 
mình vì đất nước Việt Nam hùng 
cường, thịnh vượng.

Trước đó, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính đã chúc 
mừng, trao quà cho 10 gương mặt 
trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương 
mặt trẻ triển vọng góp mặt tại 
hội nghị đối thoại. Đây là những 
điển hình thanh niên có thành tích 
xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, 
nghiên cứu khoa học, thể dục, thể 
thao, văn hóa nghệ thuật, lao động 
sản xuất, khởi nghiệp sáng tạo, bảo 
vệ Tổ quốc.           ChƯƠnG hiẾU

Lãnh đạo UBND tỉnh và Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025.                           Ảnh: TRỌNG LỢI

tác, tư vấn, hỗ trợ tỉnh Bình Định 
các giải pháp trong công tác 
chuyển đổi số ở một số ngành, 
lĩnh vực ưu tiên thực hiện trong 
giai đoạn 2023 - 2025 (trong đó 
có y tế, GD&ĐT); đào tạo nguồn 
nhân lực phục vụ chuyển đổi số...

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho 
rằng để thực hiện tốt thỏa thuận 
hợp tác giữa UBND tỉnh và Viettel, 
cần phát huy tối đa thế mạnh của 
hai bên, huy động nguồn lực tổng 
hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt 
các chức năng, nhiệm vụ nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động của 

mỗi bên, góp phần mang lại lợi 
ích chung cho chính quyền, người 
dân và DN trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu quan 
điểm Bình Định rất chào đón các 
DN đến tìm hiểu, đầu tư dự án 
tại tỉnh, đặc biệt là những DN 
công nghệ cao như Viettel; cho 
biết tỉnh đang tập trung nguồn 
lực để đầu tư phát triển DN công 
nghệ cao tại địa phương. “Tỉnh 
mong muốn hợp tác với Viettel ở 
các lĩnh vực, trong đó có chuyển 
đổi số. Mong Tập đoàn đầu tư, 
đưa cáp quang về đến tận hộ dân 
để nâng cao chất lượng phục vụ. 

Đồng thời, mong muốn đơn vị 
tham gia dự án kết nối, đầu tư 
công nghệ trên địa bàn Bình Định 
tại Khu Công viên phần mềm 
Quang Trung - Bình Định, lĩnh 
vực logistics, hoặc tham gia cùng 
tỉnh làm đô thị thông minh… Bình 
Định cam kết đồng hành cùng 
Tập đoàn thực hiện “đến nơi đến 
chốn”, đúng những nội dung hai 
bên đã ký kết. Tỉnh sẽ có cơ chế, 
chính sách ưu đãi tương xứng 
cho các tổ chức, cá nhân tham 
gia đầu tư vào Bình Định”, Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
nhấn mạnh.       TRỌNG LỢI

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị đối thoại với thanh niên.                                                                                           Nguồn: toquoc.vn

Bình Định và Viettel ký kết thỏa thuận 
hợp tác về chuyển đổi số

l Ngày 22.3, Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ 
chức Lễ tốt nghiệp (đợt 2) năm 
2023 cho 563 học sinh, sinh viên 
cao đẳng liên thông khóa 15 và 
trung cấp khóa 14. DƯƠNG LINH

l Chiều 21.3, UBND huyện 
Tây Sơn tổ chức đối thoại giữa 
Chủ tịch UBND huyện với thanh 
niên. tại chương trình, các cán bộ 
Đoàn, Đvtn đã thẳng thắn bày 
tỏ, chia sẻ những tâm tư, nguyện 
vọng, đưa ra những đề xuất, kiến 
nghị như: việc thực hiện các chế độ, 
chính sách về học tập, nghiên cứu, 
rèn luyện kỹ năng, phát triển thể 
chất, đào tạo nghề và giải quyết việc 
làm cho thanh niên; chính sách đào 
tạo, phát triển nguồn nhân lực, thu 
hút trí thức trẻ; vai trò, trách nhiệm 
của thanh niên trong tham gia phát 
triển Kt-Xh và bảo vệ tổ quốc… 

VĂN PHONG
l Chiều 22.3, thông qua 

kết nối của CLB Máu sống Hoài 
Nhơn và CLB Máu nóng Gia Lai, 
biết tin bệnh nhân Kơ Pui Ku (sn 
1965, dân tộc Jarai) ở tỉnh Gia Lai 
có nhóm máu hiếm giống mình 
(AB Rh-) bị xuất huyết tiêu hóa 
đang cần truyền máu gấp, chị 
Đặng thị ngọc hường (sn 1995) 
từ xã hoài Châu Bắc (tX hoài 
nhơn) lên BvĐK tỉnh Gia Lai 
hiến máu cứu người. Được biết, 
lúc sinh con trai đầu lòng, chị 
hường cũng cần truyền máu và 
đã nhận được máu hiếm từ người 
tình nguyện.  KHÁNH HUÂN
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 22.3, tại TP Quy 
Nhơn, đoàn công tác của Bộ Tư 
lệnh Quân khu 5 do trung tướng 
Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 
làm trưởng đoàn, làm việc với Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về 
kết quả thực hiện nhiệm vụ quân 
sự, quốc phòng địa phương trong 
thời gian qua và công tác chuẩn bị 
cho diễn tập khu vực phòng thủ 
(KVPT) tỉnh năm 2023. Tham gia 
đoàn công tác của Quân khu 5 
còn có trung tướng Trịnh Đình 
Thạch, Chính ủy Quân khu. 

Tiếp và làm việc với đoàn có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê 
Kim Toàn - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
các đồng chí trong Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, 
ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của tỉnh Bình 
Định, thời gian qua, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh đã tích cực, chủ động 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
để quán triệt, triển khai nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng địa phương, 
hoàn thành toàn diện cả nhiệm 
vụ thường xuyên và đột xuất. Nổi 
bật là lãnh đạo, chỉ đạo, xác định 
rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải 
pháp cụ thể gắn với kế hoạch tổ 
chức theo lộ trình phù hợp nhằm 
đạt được các mục tiêu của Nghị 
quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính 
trị về “Phát triển KT-XH và bảo 
đảm quốc phòng, an ninh vùng 
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung 
Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045”. Đồng thời, tỉnh đã tổ 
chức tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa 
XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới” đảm bảo 
yêu cầu. Công tác giáo dục quốc 

(BĐ) - Chiều 22.3, tại TP Quy 
Nhơn, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh 
tổ chức hội nghị triển khai nhiệm 
vụ diễn tập khu vực phòng thủ 
(KVPT) cấp huyện năm 2023. Dự 
hội nghị có các đồng chí trong 
Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Cơ 
quan Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; 
lãnh đạo 3 huyện: Tây Sơn, Vân 
Canh, Hoài Ân. Đồng chí Phạm 
Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 
Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, chủ 
trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Bộ 
CHQS tỉnh - Cơ quan Thường 
trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, 
công bố các quyết định và báo 
cáo nội dung diễn tập KVPT các 
huyện Tây Sơn, Vân Canh và 
Hoài Ân năm 2023. Theo đó, diễn 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh để xây dựng khu vực 

phòng thủ tỉnh vững mạnh

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Quân khu tích cực hỗ trợ tỉnh 
thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.                                                                                                                              Ảnh: NAM KHÁNH

phòng và an ninh trên địa bàn 
được chú trọng. Tỉnh cũng làm 
tốt việc thực hiện chiến lược phát 
triển KT-XH, các chương trình 
mục tiêu quốc gia gắn với các 
chiến lược về quốc phòng, quân 
sự, nhất là xây dựng quy hoạch, 
kế hoạch, dự án phát triển KT-XH 
chú trọng gắn với quy hoạch thế 
trận quân sự trong KVPT...

Tại hội nghị, Ban Thường 
vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định 
đã cho ý kiến, trao đổi và thống 
nhất một số nội dung về nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng địa phương 
cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
trong thời gian đến. Đồng thời, 
thống nhất về thời gian, nội dung, 
phương án tổ chức diễn tập KVPT 
tỉnh năm 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
đánh giá cao sự phối hợp chặt 
chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng 
ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Bình Định, nhất là thường 
xuyên phối hợp, thống nhất các nội 
dung trong quản lý, sử dụng đất 
quốc phòng; phối hợp thẩm định 
chặt chẽ về mặt quốc phòng đối 
với các dự án phát triển KT-XH  

trên địa bàn tỉnh theo đúng quy 
định. “ Những kết quả trên đã góp 
phần xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, thế trận quốc phòng 
toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày 

càng vững chắc; tạo môi trường, 
điều kiện thuận lợi để địa phương 
phát triển KT-XH gắn với củng 
cố quốc phòng, an ninh”, đồng 
chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
cũng bày tỏ mong muốn Bộ Tư 
lệnh Quân khu 5 ủng hộ các chủ 
trương, chương trình, dự án kinh 
tế trọng điểm của tỉnh; quan tâm 
hỗ trợ tỉnh bảo đảm các mặt công 
tác để cuộc diễn tập KVPT tỉnh 
năm 2023 đạt được mục đích, yêu 
cầu đặt ra.

Đồng chí trung tướng Thái Đại 
Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, đánh 
giá thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Bình Định đã lãnh đạo, triển 
khai tổ chức thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa 
phương và xây dựng KVPT tỉnh 
ngày càng vững chắc. Nhấn mạnh 
việc xây dựng và hoạt động của 
KVPT là vấn đề có ý nghĩa chiến 
lược, vừa mang tính cấp thiết, vừa 
cơ bản lâu dài trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng 
chí Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, 
chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các 
cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc 
và thực hiện có hiệu quả quan 
điểm, đường lối quốc phòng, 
an ninh của Đảng, Nhà nước, 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 
để xây dựng KVPT vững mạnh 
sát với thực tế của địa phương. 
Đối với nhiệm vụ diễn tập KVPT 
tỉnh trong năm 2023, trung tướng 
Thái Đại Ngọc đề nghị tỉnh soát 
xét những việc đã làm được và 
chưa được để tiếp tục chỉ đạo 
làm tốt công tác chuẩn bị, đảm 
bảo các cuộc diễn tập diễn ra 
thành công theo yêu cầu, mục 
đích đề ra. Bộ Tư lệnh Quân khu 
5 sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
tích cực hỗ trợ tỉnh trong thực 
hiện nhiệm vụ này.                       

HỒNG PHÚC

Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ 
cấp huyện năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường 
vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.          Ảnh: HỒNG PHÚC

tập KVPT của 3 huyện đều có 
chung đề mục: Chuyển LLVT 
vào các trạng thái sẵn sàng chiến 
đấu; chuyển địa phương vào các 
trạng thái quốc phòng. Tổ chức 
chuẩn bị và thực hành tác chiến 

phòng thủ. Quy mô một bên, 
một cấp trên bản đồ và ngoài 
thực địa, có thực binh. 

Phát biểu kết luận hội nghị, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn nhấn mạnh, thời gian từ nay 

cho đến khi tổ chức diễn tập KVPT 
cấp huyện đầu tiên (huyện Tây 
Sơn) còn chưa đầy 1 tháng, vì vậy, 
từng thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ 
quan Ban Chỉ đạo phải tập trung 
cao độ, phấn đấu hoàn thành công 
việc theo chức năng, nhiệm vụ 
được phân công. Đặc biệt, huyện 
Tây Sơn phải tập trung, nỗ lực, 
quyết tâm hơn nữa để hoàn thành 
mọi công tác chuẩn bị, tổ chức 
diễn tập đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, các cơ quan, 
đơn vị, địa phương cần tiếp tục 
quán triệt, thực hiện tốt nghị 
quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của 
các cấp về nhiệm vụ diễn tập 
KVPT các huyện năm 2023. Tập 
trung vào công tác chuẩn bị hệ 
thống văn kiện chỉ đạo, điều 
hành diễn tập, đầu bài, đáp án, 

văn kiện tập..., hoàn thành đúng 
nội dung, chương trình và thời 
gian quy định.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
giao Bộ CHQS tỉnh là trung tâm 
hiệp đồng, chủ trì phối hợp với 
các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, 
đoàn thể tỉnh tiến hành tập huấn 
khung diễn tập cho các huyện 
đạt được mục đích, yêu cầu đề 
ra; chỉ đạo huấn luyện và tổ chức 
thực binh bắn đạn thật tại các 
huyện bảo đảm an toàn tuyệt 
đối. CA tỉnh chỉ đạo CA các 
huyện chuẩn bị nội dung, tổ 
chức huấn luyện thực binh A2; 
bảo đảm tốt tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn tỉnh, trong đó chú 
trọng địa bàn các huyện diễn tập.                   

XUÂn nhÂM

Quang cảnh hội nghị.                                                                                                Ảnh: XUÂN NHÂM
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Bình Định

Gặp khó ở khối sản xuất 
kinh doanh

Từ tháng 9.2022, LĐLĐ 
tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập 
huấn công tác tổ chức đại hội 
công đoàn các cấp nhiệm kỳ  
2023 - 2028. Sau đó, các công 
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã 
chủ động triển khai tập huấn, 
hướng dẫn công đoàn cơ sở 
(CĐCS) trực thuộc tổ chức đại 
hội theo kế hoạch của LĐLĐ tỉnh. 

Bà Nguyễn Thị Phương Loan, 
Chủ tịch Công đoàn Viên chức 
tỉnh, cho biết: Tính đến giữa 
tháng 3.2023, Công đoàn Viên 
chức tỉnh có 8/57 CĐCS tổ chức 
đại hội, số CĐCS còn lại theo thời 
gian đã thông báo từ nay đến 
ngày 10.5.2023 sẽ hoàn thành; 
trong đó tập trung cao điểm 31 
CĐCS tổ chức trong tháng 4.2023.

LĐLĐ TP Quy Nhơn có đến 
239 CĐCS (nhiều nhất trong số 
15 công đoàn cấp trên trực tiếp 
cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh), 
trong đó có 118 CĐCS ở khu vực 
hành chính sự nghiệp. 68 CĐCS 
ở khu vực này đã tổ chức đại 
hội, số còn lại từ nay đến đầu 
tháng 4.2023 sẽ tổ chức xong. 

Trong số 558/1.580 CĐCS 
của toàn tỉnh đã tổ chức đại 
hội (tính đến ngày 15.3.2023), 
có đến 503 CĐCS ở khu vực 
hành chính sự nghiệp. Theo bà 
Dương Lê Hồng Thủy, Trưởng 
Ban Tổ chức - Kiểm tra (LĐLĐ 
tỉnh), các CĐCS đã tổ chức đại 
hội đều cơ bản đáp ứng tốt các 
quy định, hướng dẫn của Tổng 
LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, 
công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 
sở. “Việc tổ chức đại hội CĐCS 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023 - 2028:

Nỗ lực đảm bảo tiến độ ở khu vực 
sản xuất kinh doanh

Theo Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2023 - 2028 của 
LĐLĐ tỉnh, đại hội công đoàn cấp cơ sở diễn ra từ tháng 1.2023 đến trước ngày 31.5.2023. Đến nay, 558/1.580 công 
đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội, nhưng trong số này chỉ có 55 công đoàn ở khu vực sản xuất kinh doanh. 

Đại hội CĐCS Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức thành công giữa tháng 1.2023. 
Ảnh: Công đoàn KKT tỉnh

ở khu vực hành chính sự nghiệp 
sẽ đảm bảo tiến độ. Còn ở khu 
vực sản xuất kinh doanh, chỉ 
mới có 55/496 CĐCS tổ chức 
đại hội, nên cần được quan tâm 
nhiều hơn trong thời gian tới”, 
bà Thủy cho biết.  

Theo ông Lê Từ Bình - Phó 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch 
Công đoàn Khu kinh tế (KKT) 
tỉnh, khó khăn lớn nhất hiện 
nay là nhiều DN không có đơn 
hàng hoặc rất ít đơn hàng, nên 
giãn tiến độ sản xuất, dẫn đến 
công nhân không làm việc 
thường xuyên. Do đó, việc tập 
hợp đoàn viên để tổ chức đại 
hội cũng bị ảnh hưởng theo. 

Đến nay, Công đoàn KKT 
tỉnh chỉ mới có 18 CĐCS tổ chức 
đại hội, còn lại gần 100 CĐCS 
chưa đại hội (chưa tính một 
số CĐCS không đủ điều kiện 
tổ chức đại hội do DN đang 
ngừng sản xuất). Tương tự, ở 
LĐLĐ TP Quy Nhơn, khu vực 
sản xuất kinh doanh cũng đối 
mặt với khó khăn, nên mới chỉ 
có 6/121 CĐCS tổ chức đại hội.  

Nỗ lực phối hợp để 
đảm bảo tiến độ 

Theo bà Nguyễn Thị Bảo 
Đồng, Chủ tịch CĐCS Công 
ty TNHH May mặc Able Việt 
Nam (DN có 100% vốn đầu tư 

nước ngoài), đơn vị hiện có 280 
đoàn viên. Việc tổ chức đại hội 
CĐCS là cần thiết để tiếp tục 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
của tổ chức công đoàn, thực 
hiện tốt hơn chức năng bảo vệ, 
chăm lo cho người lao động. 

“Khi được Công đoàn KKT 
tỉnh thông báo chọn tổ chức 
đại hội điểm CĐCS vào giữa 
tháng 1.2023, chúng tôi đề xuất 
và được chủ DN là người nước 
ngoài ủng hộ. 5 năm mới tổ 
chức một lần, chúng tôi không 
tránh khỏi lúng túng; nhưng 
được sự hướng dẫn, hỗ trợ của 
Công đoàn KKT tỉnh, CĐCS 
công ty đã tổ chức thành công 

đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 
2023 - 2028”, bà Đồng chia sẻ. 

Đây là 1 trong 2 CĐCS ở 
khối sản xuất kinh doanh được 
Công đoàn KKT tỉnh chọn tổ 
chức đại hội điểm thành công, 
mời lãnh đạo các CĐCS tham 
dự để học hỏi. Sau đó, còn tổ 
chức 3 lớp tập huấn để hướng 
dẫn thêm, đưa ra những tình 
huống liên quan có thể xảy ra 
trong công tác bầu cử, nhân 
sự… khi tổ chức đại hội, nhất 
là trong tình hình DN khó khăn 
để lãnh đạo CĐCS cùng thảo 
luận, tìm hướng giải quyết.

Thời gian tới, Công đoàn 
KKT tỉnh tiếp tục phối hợp với 
Ban Quản lý KKT tỉnh làm việc 
thường xuyên với các DN, nhất 
là DN vẫn còn duy trì sản xuất, 
vận động cố gắng tổ chức đại 
hội. “Chúng tôi sẽ phối hợp tìm 
phương án hỗ trợ, tháo gỡ đối 
với CĐCS ở DN gặp khó khăn để 
có thể kịp tiến độ tổ chức đại hội 
CĐCS (trước ngày 31.5.2023) theo 
chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, Tổng 
LĐLĐ Việt Nam”, ông Lê Từ 
Bình cho biết.  

Theo LĐLĐ TP Quy Nhơn, 
sau khi CĐCS khu vực hành 
chính sự nghiệp nhà nước hoàn 
thành đại hội vào đầu tháng 
4.2023, đơn vị sẽ tập trung đôn 
đốc, nhắc nhở; đồng thời sẵn 
sàng hỗ trợ CĐCS của DN tổ 
chức đại hội.

Bà Phạm Thị Thanh Tùng, 
Chủ tịch LĐLĐ TP Quy Nhơn, 
cho biết: “Nhiều CĐCS của DN 
ngoài nhà nước còn lơ là, chưa 
quan tâm đúng mức về việc tổ 
chức đại hội. Do đó, chúng tôi 
sẽ đến trực tiếp các DN để trao 
đổi, vận động tổ chức đại hội, 
cố gắng đảm bảo theo tiến độ 
chung trong toàn tỉnh”.           

HOÀI THU

(BĐ) - Chiều 22.3, Hội CCB tỉnh tổ 
chức ký kết chương trình phối hợp 
giai đoạn 2023 - 2027 với các đơn vị: 
Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 
Ban ATGT tỉnh và Tỉnh đoàn.

Nội dung trọng tâm của các chương 
trình phối hợp giữa Hội CCB tỉnh với 
các đơn vị bao gồm: Phối hợp tham 
gia xây dựng cơ sở địa phương vững 
mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn 
với thế trận an ninh nhân dân vững 
chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng địa phương. Thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 
động cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và 
nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; nhất là Nghị quyết số  
28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” 
và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên 
giới quốc gia”. Xây dựng, nhân rộng 
mô hình, điển hình tiên tiến, gương 
người tốt, việc tốt của cán bộ, hội 
viên, công chức, viên chức và nhân 
dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT, 
chấp hành tốt các quy định của pháp 
luật về ATGT, ứng xử có văn hóa khi 
tham gia giao thông, tạo sự lan tỏa sâu 
rộng trong toàn xã hội. Tăng cường 
giáo dục chính trị tư tưởng, truyền 
thống cách mạng, pháp luật, đạo đức, 
lối sống cho thế hệ trẻ...

Việc các đơn vị ký kết chương trình 
phối hợp sẽ giúp nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, hội 
viên CCB, ĐVTN cùng các tầng lớp 
nhân dân trong việc thực hiện tốt các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của N hà nước, góp 
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị được giao.

NAM KHÁNH

Hội CCB tỉnh ký kết chương trình 
phối hợp với các đơn vị

(BĐ) - Chiều 22.3, Sở TN&MT tổ 
chức Lễ trao giải Cuộc thi viết tìm hiểu 
lịch sử và giá trị sử dụng các dòng sông 
trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cuộc thi được phát động từ ngày 
16.2 - 16.3. Ban tổ chức đã nhận được 
562 bài viết của các tập thể, cá nhân 
tham gia dự thi; chấm chọn trao giải 
cho 4 tập thể, 12 cá nhân.

Kết quả, giải nhất tập thể thuộc về 
Trường THPT Nguyễn Du (TX Hoài 
Nhơn); giải nhì được trao cho Trường 
THCS Ân Tín (huyện Hoài Ân); Trường 
THCS Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) và 
Trường THPT Ngô Lê Tân (huyện Phù 
Cát) đồng giải ba. 

Với giải cá nhân, Ban tổ chức trao 
giải nhất cho tác giả Phan Nữ Yến Chi, 
đoàn viên phường Đống Đa (TP Quy 
Nhơn); 2 giải nhì được trao cho tác giả 
Nguyễn Hữu Trí, học sinh lớp 11A4, 
Trường THPT Số 2 An Nhơn (TX An 
Nhơn) và Phan Thiện Nhân, học sinh 

lớp 8A2, Trường THCS Quang Trung 
(TP Quy Nhơn). 

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải 
ba, 6 giải khuyến khích cho các cá nhân 
là học sinh, sinh viên, giáo viên đang 
học tập, công tác tại các trường THCS, 
THPT trên địa bàn tỉnh và Trường ĐH 
Quy Nhơn tham gia dự thi có tác phẩm 
đạt chất lượng tốt. 

Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử và giá 
trị sử dụng các dòng sông trên địa bàn 
tỉnh Bình Định do Sở TN&MT tổ chức 
là một trong những hoạt động hưởng 
ứng Ngày Nước thế giới (22.3) và Ngày 
Khí tượng thế giới (23.3). 

Thông qua Cuộc thi nhằm tuyên 
truyền nâng cao nhận thức cộng đồng 
trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển 
các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình 
Định, gắn với lịch sử hình thành các lễ 
hội văn hóa, phong tục tập quán, giá trị 
tâm linh gắn liền với các dòng sông… 
                                           NGỌC NHUẬN

Trao giải Cuộc thi viết về các dòng sông 
trên địa bàn tỉnh Bình Định 
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Bình Định

Ngày 21.3, tại thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn, Liên 
minh HTX tỉnh phối hợp với các 
sở: NN&PTNT, Công Thương, 
KH&CN và UBND 2 huyện Tây 
Sơn, Vĩnh Thạnh tổ chức Hội 
nghị triển khai kế hoạch phát 
triển sản xuất hàng hóa gắn với 
sản phẩm OCOP của HTX, cơ 
sở sản xuất trong tỉnh. 

Hội nghị đã triển khai phổ 
biến, tuyên truyền những chủ 
trương, chính sách của Nhà 
nước về phát triển sản phẩm 
OCOP của Chính phủ, triển 
khai chính sách hỗ trợ tiêu thụ 
nông sản bền vững, các chính 
sách hỗ trợ phát triển KH&CN 
liên quan đến chương trình 
OCOP của tỉnh. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh 
đạo 2 huyện Vĩnh Thạnh, Tây 
Sơn và các xã, cơ sở sản xuất 
có sản phẩm OCOP nêu kiến 
nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên 
quan đến việc đăng ký, tiêu 
thụ sản phẩm OCOP, tham 
gia liên kết chuỗi bền vững, 

như: Cần có đơn vị chủ trì 
hướng dẫn toàn bộ quy trình 
xây dựng hồ sơ công nhận sản 
phẩm OCOP. Tổ chức nhiều 
hơn các lớp tập huấn giúp chủ 
thể nắm rõ các chính sách và 
quy trình thực hiện sản phẩm 
OCOP. UBND tỉnh cần có cơ 
chế, chính sách hỗ trợ về phát 
triển vùng nguyên liệu; cơ sở 
hạ tầng sản xuất; sở hữu trí 
tuệ; bao bì, nhãn mác, truy 
xuất nguồn gốc; đào tạo nghề 
cho lao động và nâng cao năng 
lực cộng đồng…. Hỗ trợ xây 
dựng điểm quảng bá sản phẩm 
OCOP của địa phương có kết 
nối với các tour du lịch...

Liên minh HTX tỉnh ghi 
nhận những đề xuất, kiến 
nghị tại hội nghị, tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh xem 
xét, làm cơ sở để ban hành 
các chính sách phù hợp theo 
định hướng thúc đẩy sản xuất 
hàng hóa gắn với phát triển 
sản phẩm OCOP. 

MỘC MIÊN

Thúc đẩy sản xuất hàng hóa  
gắn với phát triển sản phẩm 
OCOP

Tập trung cao độ giải phóng  
mặt bằng dự án cao tốc  
Bắc - Nam 

(BĐ) - Chiều 22.3, tại TP Quy 
Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì 
buổi làm việc kiểm tra tình hình 
thực hiện công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng (GPMB) 
và tái định cư (TĐC) Dự án 
Đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông, giai đoạn 2021 - 
2025, qua địa phận tỉnh Bình 
Định. Tham dự buổi làm việc 
có lãnh đạo các sở, ngành, 8 địa 
phương có tuyến cao tốc đi qua 
và Ban quản lý dự án (QLDA) 2, 
Ban QLDA 85 thuộc Bộ GTVT.

Theo báo cáo của Sở GTVT, 
các địa phương đã xác nhận 
nguồn gốc đất được 11.365 hộ 
bị ảnh hưởng, đạt 99,2%, chỉ còn 
97 hộ ở TX Hoài Nhơn. Các địa 
phương đã phê duyệt 367 đợt 
phương án bồi thường GPMB, 
với số tiền 2.041,3 tỷ đồng, với 
diện tích 831,84 ha tuyến chính, 
đạt 88%. So với kỳ trước, tăng 36 
đợt với 344 hộ và 91,191 tỷ đồng. 
Trong đó, diện tích tuyến chính 
tăng 12,09 ha (1,3%).

Hiện nay, 4 địa phương đã 
bàn giao mặt bằng cho nhà thầu 
đang triển khai thi công được 
10/39 khu TĐC gồm: 3/5 khu ở 
huyện Phù Mỹ; 2/5 khu ở huyện 
Phù Cát; 1/2 khu ở huyện Tây 
Sơn và 4/4 khu ở huyện Tuy 
Phước. 29 khu TĐC còn lại 
đang thực hiện thẩm định 
báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết 
kế bản vẽ thi công, lựa chọn  
nhà thầu. 

Sau khi nghe các địa phương 
báo cáo, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
đánh giá công tác hoàn thiện 
các bước hồ sơ, thủ tục để triển 

khai di dời hạ tầng kỹ thuật, 
khởi công xây dựng các khu 
TĐC, khu cải táng quá chậm 
so với chỉ đạo của tỉnh. Khối 
lượng công việc còn quá nhiều. 
Do đó, các địa phương cần tập 
trung cao độ, ưu tiên số một cho 
việc thực hiện các công việc của 
dự án. Ban GPMB tỉnh và 8 địa 
phương phải xây dựng kế hoạch 
cụ thể, chi tiết, mang tính khả 
thi cao, bám sát tình hình thực 
tế triển khai công tác GPMB, xây 
dựng khu TĐC, khu cải táng... 
từ ngày 30.3 đến 30.6. UBND 
tỉnh sẽ kiểm tra tiến độ theo kế 
hoạch của từng địa phương để 
đảm bảo đến ngày 30.6 phải 
hoàn thành bàn giao 100% mặt 
bằng sạch theo Nghị quyết của 
Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng chốt 
mốc thời gian các địa phương 
chỉ định thầu toàn bộ các khu 
TĐC còn lại vào ngày 30.3; chỉ 
định thầu các gói di dời hạ tầng 
kỹ thuật vào ngày 15.4. Đồng 
thời, các địa phương tập trung 
đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi 
thường, hỗ trợ GPMB cho các 
hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng 
bởi dự án; tổ chức bàn giao mặt 
bằng cho chủ đầu tư ngay sau 
khi hoàn thành việc chi trả bồi 
thường cho các hộ dân; khẩn 
trương xây dựng đơn giá đất 
phục vụ công tác bồi thường, 
bố trí TĐC, đảm bảo chặt chẽ, 
đúng quy trình, tuân thủ theo 
các quy định hiện hành, phù 
hợp với giá đất bồi thường 
và đảm bảo quyền lợi cho  
người dân…                           

                                  HẢI YẾN 

Nâng cao năng lực dự báo, 
cảnh báo khí tượng thủy văn

Những năm qua, Đài Khí tượng Thủy văn Bình Định (thuộc Đài Khí tượng Thủy văn 
Khu vực Nam Trung bộ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ TN&MT) chú trọng nâng cao 
chất lượng công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, đóng góp quan trọng vào sự 
phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tại tỉnh Bình Định, những 
năm gần đây, các bản tin, thông 
báo, dự báo thời tiết liên tục 
được thay đổi, bổ sung và ngày 
càng thêm phong phú, từ các bản 
tin trên loa phát thanh, bản tin 
thời tiết trên truyền hình, đến các 
website phòng, chống thiên tai 
của tỉnh, các ứng dụng (app) trên 
điện thoại di động thông minh… 
Tất cả cùng hướng tới mục tiêu 
hỗ trợ để người dùng tiếp cận 
nhanh nhất thông tin dự báo 
thời tiết. Trong vấn đề này, vai 
trò của Đài Khí tượng Thủy văn 
(KTTV) tỉnh ngày càng tích cực.

Ông Trần Sĩ Dũng, Giám đốc 
Đài KTTV tỉnh, chia sẻ: “Ngày 
xưa, ông cha ta đã biết quan sát 
các hiện tượng tự nhiên để biết 
được hiện tượng thời tiết sắp 
xảy ra, đúc kết và ghi truyền 
lại qua các câu tục ngữ, ca dao 
hay những câu chuyện dân gian 
có tính dự báo tương đối chính 
xác. Hiện nay, chúng ta có nhiều 
phương thức tiếp cận theo dõi 
thời tiết, như truyền hình, radio, 
báo chí, mạng internet, các ứng 
dụng dự báo thời tiết trên điện 
thoại di động thông minh…, 
giúp phòng ngừa, ứng phó các 
hiện tượng thời tiết cực đoan”.

Đài KTTV tỉnh hiện có 30 
trạm KTTV tự động, trong đó 
có 4 trạm khí tượng, 4 trạm thủy 

văn, 22 trạm đo mưa được lắp 
đặt trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, 
còn có 1 trạm radar thời tiết đặt 
trên núi Vũng Chua (TP Quy 
Nhơn), 1 trạm định vị giông sét 
đặt tại Đài. Các trạm KTTV này 
thực hiện các nhiệm vụ đo đạc, 
thu thập thông tin dữ liệu KTTV 
và tự động truyền dữ liệu với tần 
suất 24/24 giờ về Đài KTTV tỉnh 
khai thác, phân tích, cập nhật, 
phát tin dự báo, cảnh báo, đánh 
giá KTTV trên toàn tỉnh; đặc biệt, 
việc dự báo, cảnh báo thời tiết 
nguy hiểm luôn được đặt lên 
hàng đầu.

Những năm qua, Đài KTTV 
tỉnh đã từng bước ứng dụng 
KH&CN để khai thác chuẩn hóa 
các bản tin dự báo KTTV. Nội 
dung các bản tin dự báo thời tiết 
cũng thay đổi dần từ việc dự báo 
thời tiết, cảnh báo thiên tai trong 
24 - 48 giờ tới, chuyển sang dự 
báo thời tiết chi tiết hằng ngày, 
hằng tuần hoặc lên đến thời 
hạn 10 ngày và được chuyển tải 
nhanh nhất đến các sở, ngành, 
từng huyện, xã và người dân tiếp 
cận để chủ động hơn trong sinh 
hoạt, sản xuất cũng như phòng, 
chống thiên tai.

Ông Trần Sĩ Dũng cho biết 
thêm: Chúng tôi cũng chú trọng 
nâng cao năng lực của các dự 
báo viên KTTV để nâng cao chất 

lượng dự báo, cảnh báo tương 
đối chính xác các hiện tượng thời 
tiết, như mưa lớn, lũ lụt, giông, 
lốc, sét, bão, áp thấp nhiệt đới, 
nắng hạn, mực nước trên các 
sông, hồ…. với những nội dung 
chi tiết phù hợp với khả năng tiếp 
nhận của người dân, đảm bảo các 
bản tin dự báo, cảnh báo KTTV có 
độ tin cậy, chính xác từ 80 - 90%.

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, công tác dự báo, cảnh báo 
KTTV của Đài KTTV tỉnh còn 
gặp nhiều khó khăn, như: Nhân 
lực còn ít; một số cơ chế, chính 
sách về KTTV chưa đáp ứng thực 
tế; cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
phương tiện chưa được đầu tư, 
nâng cấp nhiều... 

Để nâng cao năng lực, chất 
lượng dự báo, cảnh báo KTTV 
trong thời gian tới, Đài KTTV 
tỉnh tiếp tục chủ động chuyển 
đổi số hướng tới tự động hóa 
trong phân tích thông tin, dữ liệu 
về nguy cơ xảy ra các hiện tượng 
KTTV nguy hiểm, bất thường để 
đưa ra dự báo, cảnh báo với độ 
chính xác cao. Cùng với đó, chú 
trọng đầu tư, nâng cấp trang 
thiết bị, phương tiện; bổ sung 
mạng lưới các trạm KTTV tự 
động… theo hướng hiện đại, 
đồng bộ đáp ứng nhiệm vụ trong 
tình hình mới.

      NGỌC NHUẬN - NGỌC LŨY

Cán bộ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Định trực cập nhật diễn biến thời tiết để phát tin dự báo.                                  Ảnh: NGỌC NHUẬN

Từ đầu vụ thu hoạch đến 
nay, giá ớt ở huyện Phù Mỹ, 
vùng trọng điểm ớt của Bình 
Định, có nhiều biến động. Giá 
ớt lớn có biên độ dao động khá 
nhiều và không có quy luật rõ 
ràng, từ 15.000 - 35.000 đồng/kg, 
giá ớt nhỏ cũng dao động trong 
khoảng 30.000 - 50.000 đồng/kg. 
Ghi nhận của ngày 22.3, giá ớt 
lớn là 30.000 đồng/kg, ớt nhỏ là 

50.000 đồng/kg.  
Chị Võ Thị Ánh, một người 

trồng ớt ở xã Mỹ Phong, cho 
biết: Vụ ớt này tôi trồng 3 sào 
ớt lớn, mọi năm tôi thu cỡ 1,2 
tấn/sào nhưng năm nay thời tiết 
không thuận lợi nên giảm chỉ 
còn tầm 1 tấn/sào. Bù lại, giá 
đang ở mức rất khá, thấp nhất 
là 15.000 đồng/kg, cao nhất là 
30.000 đồng/kg, trong khi năm 

ngoái chỉ ở mức 7.000 - 12.000 
đồng/kg. Với mức này người 
trồng ớt lãi khá. 

Theo thống kê của UBND 
huyện Phù Mỹ, diện tích cây ớt 
vụ Đông Xuân 2022 - 2023 trên 
địa bàn huyện là khoảng hơn 
1.100 ha, tập trung ở thị trấn 
Phù Mỹ và các xã Mỹ Tài, Mỹ 
Quang, Mỹ Phong, Mỹ Trinh… 

GIA BẢO

Người trồng ớt ở Phù Mỹ có lãi khá

HƯỞNG ỨNG NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI 23.3:
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Những kết quả nổi bật
Đơn cử, trong nghiên cứu 

KH&CN bước đầu đạt những 
kết quả quan trọng trong công 
tác dự báo, ứng phó với biến 
đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt 
hại do thời tiết gây ra; xây 
dựng, tiếp nhận dữ liệu quan 
trắc môi trường tự động, cơ sở 
dữ liệu GIS về khoáng sản Bình 
Định; điều tra, thống kê định 
kỳ các hệ sinh thái, loài động 
vật, thực vật đặc hữu, có giá 
trị khoa học, kinh tế tại khu 
bảo tồn thiên nhiên An Toàn, 
đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ… Đề 
án thành lập Khu Công viên 
phần mềm Quang Trung - Bình 
Định đã được tỉnh phê duyệt. 
Ngày 18.3.2023, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký 
quyết định phê duyệt kết nạp 
Trung tâm Công nghệ thông tin 
và Truyền thông tỉnh là thành 
viên chuỗi Công viên phần 
mềm Quang Trung. Đây là cơ 
sở pháp lý để mời gọi DN vào 
đầu tư, phát triển lĩnh vực công 
nghệ thông tin, hướng đến hình 
thành Trung tâm trí tuệ nhân 
tạo tại Bình Định.

Việc ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ cao tiếp tục được tỉnh 
đẩy mạnh. Có thể kể đến công 
nghệ đánh bắt, chế biến thủy 
hải sản (đánh bắt, chế biến cá 
ngừ đại dương theo công nghệ 
Nhật Bản); sản xuất cây giống 
nông, lâm nghiệp; ứng dụng 
công nghệ cao để đầu tư trang 
trại chăn nuôi gà hiện đại, tiên 
tiến, tạo sản phẩm sạch, năng 
suất cao, chất lượng tốt. 

Tiêu biểu như Công ty 
TNHH Giống gia cầm Minh 

Thực hiện chủ trương của 
Bộ TT&TT về việc đến ngày 
31.3.2023, các thuê bao di động 
đang hoạt động phải có thông 
tin đúng quy định và trùng 
khớp với thông tin trong Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư sau 
khi đối soát, đại diện các đơn 
vị viễn thông trên địa bàn tỉnh 
Bình Định cho biết đã và đang 
triển khai việc thông báo, hướng 
dẫn người dân cập nhật, chuẩn 
hóa thông tin thuê bao di động. 

VNPT Bình Định tổ chức hỗ 
trợ khách hàng tại tất cả 13 điểm 
giao dịch; đồng thời có nhiều 
điểm hỗ trợ lưu động trên toàn 
tỉnh, trong đó ưu tiên ở các địa 
bàn huyện miền núi.

Tương tự, Viettel Bình Định 
cũng huy động nhân lực ở 14 

điểm giao dịch trong tỉnh tích 
cực hỗ trợ khách hàng. Theo 
Viettel Bình Định, nhà mạng 
Viettel sẽ rà soát thông tin thuê 
bao trên hệ thống, đối soát với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư, nếu thấy có thông tin chưa 
trùng khớp, chưa chính xác sẽ 
gửi thông báo qua tin nhắn và 
cuộc gọi đến số thuê bao tương 
ứng, đề nghị khách hàng chuẩn 
hóa cập nhật lại thông tin thuê 
bao theo yêu cầu của cơ quan 
quản lý nhà nước. Theo đó, 
chỉ các khách hàng nhận được 
thông báo chính thức từ Viettel 
mới cần thực hiện chuẩn hóa lại 
thông tin thuê bao đợt này. 

Mục đích của việc này là 
đảm bảo thông tin thuê bao 
trùng khớp với thông tin trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư, từ đó giải quyết tình trạng 
sử dụng sim thuê bao di động 
không đúng quy định. 

Từ ngày 31.3.2023, Cục Viễn 
thông (Bộ TT&TT) yêu cầu các 
nhà mạng cương quyết dừng 
hoạt động của các thuê bao có 
thông tin không chính xác. Theo 
đó, các nhà mạng bắt đầu khóa 
1 chiều với những thuê bao có 
thông tin không trùng khớp với 
thông tin đối soát với Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư. Sau đó 
sẽ khóa thông tin 2 chiều với 
những thuê bao này và sau 2 
tháng sẽ chấm dứt hợp đồng 
nếu thuê bao không đăng ký 
chuẩn hóa thông tin cá nhân 
theo quy định.                    

    ĐẠI NAM

(BĐ) - Tin từ Trung tâm 
Quốc tế Khoa học và Giáo dục 
liên ngành cho biết: Từ ngày 
30 - 31.3, Hội nghị Những tiến 
bộ trong phẫu thuật tạo hình 
bàn tay sẽ diễn ra với sự tham 
gia của khoảng 200 hội viên là 
các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng vật 
lý trị liệu, chấn thương chỉnh 
hình trên toàn quốc, cùng nhiều 
chuyên gia, nhà nghiên cứu 
trong, ngoài nước và đại diện 
các công ty trang thiết bị y tế, 
dược phẩm. Hội nghị do Liên 
Chi hội Phẫu thuật tạo hình 
bàn tay TP Hồ Chí Minh, Hội 
Y học TP Hồ Chí Minh phối 
hợp với Hội Gặp gỡ Việt Nam 
tổ chức tại Trung tâm Quốc 

tế Khoa học và Giáo dục liên 
ngành (TP Quy Nhơn). 

Các chuyên gia, điều dưỡng 
chuyên khoa trong, ngoài nước 
sẽ trình bày tại Hội nghị 24 báo 
cáo về các chủ đề: Đánh giá 
kết quả ngắn hạn điều trị phẫu 
thuật trật khớp cùng đòn cấp 
tính bằng chỉ siêu bền; đánh 
giá kết quả phẫu thuật gãy kín 
xương bàn ngón tay bằng nẹp 
vis; biến chứng tổn thương sụn 
tiếp hợp ở trẻ em gây biến dạng 
cổ tay; phẫu thuật chỉnh sửa 
dị tật thừa ngón tay cái hiếm 
gặp; thay khớp liên đốt gần bàn 
tay điều trị di chứng sau chấn 
thương, vết thương bàn tay… 

AN NHIÊN

Các nhà mạng hỗ trợ khách hàng cập nhật, 
chuẩn hóa thông tin thuê bao di động

Khoa học, công nghệ tạo động lực 
phát triển kinh tế, xã hội

Giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh Bình Định bố trí hơn 162 tỷ 
đồng cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo. Nhờ thực hiện đồng bộ nên công tác quản lý các hoạt 
động nghiên cứu, phát triển thị trường khoa học, công 
nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao… đem lại 
nhiều kết quả tốt, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.

Dư (xã Phước Nghĩa, huyện 
Tuy Phước). Không chỉ phát 
triển mạnh về con giống, Công 
ty còn ứng dụng công nghệ cao, 
hiện đại và tự động hóa vào 
chăn nuôi. Hệ thống cung cấp 
thức ăn, nước uống, kiểm soát 
nhiệt độ, chiếu sáng chuồng 
nuôi và khử trùng hoàn toàn 
tự động. Công ty còn đầu tư 
nhà máy ấp nở lớn nhất châu 
Á với dây chuyền xử lý trứng 
hoàn toàn tự động. Toàn bộ 
hệ thống thiết bị trong nhà 
máy ấp đều được kết nối với 
hệ thống điều khiển trung tâm 
và có thể điều khiển từ xa bằng 
thiết bị di động thông minh.

Chương trình Mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) cũng góp phần 
phát triển KT-XH khu vực nông 
thôn. Từ năm 2021 đến nay, Sở 
KH&CN đã hỗ trợ 18 sản phẩm 
đặc trưng của các huyện, thị 
xã, thành phố đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu công nghiệp dưới 
dạng nhãn hiệu tập thể, nhãn 

hiệu chứng nhận có gắn với 
tên địa danh… Năm 2022, Sở 
KH&CN tổ chức chương trình 
ươm tạo và cố vấn tăng tốc các 
ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo, qua đó tuyển 
chọn được 5 dự án. Đổi mới 
và thực hiện tốt các chính sách 
về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, 
trọng dụng, tôn vinh đội ngũ 
trí thức, cán bộ KH&CN, nhất 
là nhân lực công nghệ thông 
tin, kỹ thuật công nghệ, du 
lịch, công nghiệp công nghệ 
cao. Hỗ trợ Trung tâm Quốc 

tế Khoa học và Giáo dục liên 
ngành phối hợp với Hội Gặp 
gỡ Việt Nam tổ chức 14 hội nghị 
khoa học, 7 lớp chuyên đề trong 
nước và quốc tế, đón tiếp 1.700 
nhà khoa học trong nước, quốc 
tế đến từ 30 quốc gia và vùng 
lãnh thổ tham dự...

Hướng đến mục tiêu mới
Tại buổi làm việc với lãnh 

đạo tỉnh vào ngày 16.3, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Huỳnh 
Thành Đạt nhìn nhận: So với 
các tỉnh, thành phố trong cả 
nước, Bình Định là địa phương 
có nhiều kết quả nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao ứng 
dụng công nghệ vào sản xuất 
hiệu quả, phát huy kết quả 
nghiên cứu từ các đề tài, dự án 
cấp quốc gia. Nhờ chú trọng 
hoạt động KH&CN, nghiên 
cứu, ứng dụng tiến bộ khoa 
học vào sản xuất  và đời 
sống, đã góp phần nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu 
quả một số cây trồng, vật 
nuôi và sản phẩm hàng hóa, 
nâng cao chất lượng chăm sóc 
sức khỏe nhân dân. Để có kết 
quả này, tỉnh đã cụ thể hóa 
hoạt động phát triển KH&CN 

bằng nhiều chương trình 
hành động cụ thể, trong đó 
có Chương trình hành động 
số 10 ngày 14.5.2021 của 
Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng 
và Nghị quyết Đại hội XX 
Đảng bộ tỉnh về phát triển 
KH&CN, hỗ trợ phát triển 
DN và đổi mới công nghệ tỉnh 
giai đoạn 2020 - 2025…

Từ nay đến năm 2025, 
ngành KH&CN của t ỉnh 
hướng đến mục tiêu hình 
thành mới ít nhất 10 DN 
KH&CN, tốc độ đổi mới công 
nghệ đạt từ 17 - 20%/năm, hỗ 
trợ thương mại hóa ít nhất 10 
sản phẩm sáng tạo, phát triển 
Khu đô thị Khoa học Quy Hòa, 
Trung tâm Trí tuệ nhân tạo tại 
Bình Định… Tỉnh cũng kiến 
nghị Bộ KH&CN hỗ trợ xây 
dựng chỉ dẫn địa lý cho Bình 
Định đối với 3 sản phẩm, 
gồm: Yến sào Bình Định, ớt 
Bình Định và bưởi Bình Định; 
hỗ trợ hình thành không gian 
đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số, là nơi giao dịch kết 
nối giữa cung - cầu công nghệ 
cho tỉnh, khu vực Nam Trung 
bộ - Tây nguyên…   TRỌNG LỢI

Đề án thành lập Khu Công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định được tỉnh phê duyệt.                                Ảnh: DŨNG NHÂN

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư ứng dụng công nghệ, thiết lập dây chuyền 
xử lý trứng hoàn toàn tự động.                        Ảnh: T.LỢI

HỘI NGHỊ NHỮNG TIẾN BỘ TRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BÀN TAY:

Thu hút nhiều bác sĩ, chuyên gia 
tham dự
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Bình Định

Mở rộng kết nối, 
tăng chất lượng

Hội thi Kỹ năng nghề được 
Ban Giám hiệu Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn rất 
quan tâm, không ngừng nâng 
cao chất lượng qua từng năm. 
Thay vì tổ chức nội bộ, từ 2 năm 
trước, nhà trường đã mời DN 
tham gia. 

Theo ông Phạm Văn Tường, 
Phó Hiệu trưởng Trường CĐ 
Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, 
những năm qua, nhà trường đã 
kết nối với nhiều DN ở TP Hà 
Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà 
Nẵng, tỉnh Kiên Giang… trên 
nhiều lĩnh vực. Mời DN cùng 
tham gia Hội thi là cần thiết, thể 
hiện sự chủ động của nhà trường 
trong việc kết nối với DN, tạo 
điều kiện thuận lợi để hai bên 
trao đổi kiến thức chuyên môn, 
hướng đến phù hợp với nhu cầu 
của nhà tuyển dụng.

“DN có thể tự đánh giá chất 
lượng sinh viên, củng cố thêm 
mối quan hệ giữa nhà trường 
với DN, tăng cơ hội việc làm 
cho sinh viên sau khi ra trường. 
Với những lý do đó, nhà trường 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN 
tham gia nhiều hơn vào hoạt 
động chuyên môn, thể hiện 
trước hết ở hội thi Kỹ năng 
nghề”, ông Tường cho biết.

Năm nay, số lượng DN góp 
mặt vào Hội thi nhiều hơn năm 
trước (5 DN so với 2 DN), đồng 
thời đảm nhận trách nhiệm 

Tọa đàm 
Mẹ đỡ đầu - 
Thắp lên niềm tin

(BĐ) - Ngày 22.3, Hội LHPN 
tỉnh tổ chức chương trình tọa 
đàm Mẹ đỡ đầu - Thắp lên niềm 
tin, với sự tham gia của lãnh đạo 
Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ CA 
tỉnh và 1 trường hợp trẻ mồ côi 
cha vì Covid-19, thuộc hộ nghèo, 
được Chi hội Phụ nữ Phòng 
Cảnh sát Phòng chống tội phạm 
môi trường (thuộc Hội Phụ nữ 
CA tỉnh) đỡ đầu.

Tại buổi tọa đàm, các nhân 
vật đã lắng nghe, chia sẻ những 
khó khăn mà trẻ mồ côi gặp phải 
trong cuộc sống; động lực vượt 
khó, vươn lên của trẻ khi nhận 
sự hỗ trợ của các đơn vị; vai trò, 
trách nhiệm của các cấp hội phụ 
nữ trong việc đỡ đầu và kết nối 
với các tổ chức, cá nhân nhằm 
giúp đỡ tốt hơn cho các em trong 
thời gian tới.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao 
50 suất quà (mỗi suất 300 nghìn 
đồng) theo chương trình Triệu 
phần quà san sẻ yêu thương do 
Trung ương Hội LHPN Việt 
Nam phát động, giao cho Hội 
Phụ nữ CA tỉnh tặng cho các 
trường hợp khó khăn, cần được 
quan tâm, hỗ trợ.      DIỆU NGỌC

Ở tuổi gần thất thập, cuối 
năm ngoái, ông Võ Văn Cần 
(ở thôn Quảng Vân, xã Phước 
Thuận) mới chính thức rời 
ngôi nhà cấp 4 xuống cấp để 
về sống trong căn nhà mới 
khang trang. Là người có công 
với cách mạng, ông Cần được 
hỗ trợ 100 triệu đồng để xây 
mới nhà ở. Cùng với tiền tích 
góp của gia đình và vay mượn 
thêm, ngôi nhà mới của ông 
Cần hình thành trên nền đất 
cũ với tổng chi phí khoảng 160 
triệu đồng. 

Ông Cần có 6 người con, 
trong đó con út bị di chứng 
của chất độc màu da cam. 
Cuộc sống khó khăn, eo hẹp 
nên chuyện có tiền để sửa nhà, 
xây nhà đối với gia đình ông 
là không thể. “Sự quan tâm 

Huy động nguồn lực xã hội chăm lo 
nhà ở cho người có công

Nhờ kết hợp nhiều nguồn lực, 
những năm qua, huyện Tuy 
Phước đã tạo điều kiện thuận 
lợi an cư cho hàng trăm gia 
đình chính sách và người có 
công trên địa bàn.

Ngôi nhà mới khang trang, vững chãi của gia đình ông Võ Văn Cần (ở thôn Quảng 
Vân, xã Phước Thuận).                                                   Ảnh: N.K

HỘI THI KỸ NĂNG NGHỀ CỦA TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN:

Doanh nghiệp tham gia tài trợ, chấm thi 
Hội thi Kỹ năng nghề năm học 2022 - 2023 của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn vừa kết thúc có nhiều điểm 

mới so với các năm trước. Những thay đổi này góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo 
lợi ích cho 3 bên: Nhà trường, người học và doanh nghiệp.

quan trọng hơn. Trước đây, 
DN chỉ đóng vai trò là quan sát 
viên, giám sát thao tác của thí 
sinh thực hiện bài thi. Trong lần 
tổ chức này, DN là thành viên 
ban giám khảo, trực tiếp tham 
gia nhận xét và chấm điểm. 
Thay đổi này giúp DN có cái 
nhìn rõ nét hơn với những tiêu 
chí cụ thể về kỹ năng, tay nghề 
của thí sinh. 

Ông Nguyễn Tấn Công, 
đại diện Công ty CP Kỹ thuật 
CEMEP (1 trong 5 DN tham gia 
vào thành phần ban giám khảo 

của Hội thi), cho biết: “Trực tiếp 
kiểm tra và đánh giá, chấm điểm, 
chúng tôi hiểu rõ năng lực, trình 
độ của thí sinh về cả lý thuyết 
lẫn thực hành. Nhờ đó, chúng 
tôi có cơ hội tiếp cận với nguồn 
nhân lực chất lượng cao, chiêu 
mộ được người tài về làm việc”.

Sát cánh cùng thí sinh
Trong Hội thi năm nay, các 

thí sinh được tạo điều kiện thuận 
lợi để phát huy hết khả năng, 
kiến thức được học. Không phải 
tập trung thi tại 1 cơ sở như 

trước, năm nay, nhà trường đã 
phân bổ điểm thi tại 2 cơ sở; tổ 
chức nhiều môn cùng lúc để rút 
ngắn thời gian chờ đợi cho thí 
sinh, đảm bảo các thí sinh bước 
vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

Sinh viên Nguyễn Tiến 
Đạt (lớp CĐ K15 Điện Công 
nghiệp B) chia sẻ, em và các 
bạn cùng lớp đã mất 1 năm học 
trực tuyến vì Covid-19, điều 
kiện thực hành hạn chế hơn so 
với các lớp trước. Nhưng ngay 
khi biết thông tin về Hội thi 
năm nay, Đạt đã không ngần 

ngại đăng ký tham gia.
“Sau mùa học trực tuyến, 

nhờ nhà trường bổ trợ kiến 
thức, cho thực hành nhiều hơn 
nên chúng em được rèn luyện 
kỹ năng thực tế. Nhờ đó, em 
tự tin hơn về tay nghề của 
mình và mạnh dạn tham gia 
Hội thi”, Đạt chia sẻ.

Về phía DN, không chỉ 
làm giám khảo, họ còn là nhà 
tài trợ, tạo nguồn quỹ hỗ trợ, 
động viên thí sinh đạt thành 
tích cao. Là 1 trong 7 DN tài 
trợ cho Hội thi, ông Nguyễn 
Viết Thắng, đại diện Công ty 
TNHH TM&DV Công nghệ ô 
tô Toàn Thắng, cho biết: “Có 
thời gian gắn bó khá dài với 
Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn đã khiến tôi 
nảy ra ý tưởng góp phần trao 
thưởng cho thí sinh tại Hội 
thi, khích lệ các em tiếp tục 
rèn giũa kỹ năng chuyên môn, 
tự tin với con đường nghề 
nghiệp đã chọn”.

Với những điểm mới, Hội 
thi Kỹ năng nghề năm học 
2022 - 2023 của Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn 
nhận được nhiều phản hồi tích 
cực từ DN và thí sinh. “Trong 
các hội thi tiếp theo, tương 
ứng với mỗi ngành nghề, nhà 
trường sẽ mời 1 DN trong lĩnh 
vực chuyên môn cùng tham 
gia nhận xét, chấm điểm để 
tiếp tục nâng cao chất lượng. 
Từ đó, phát hiện nhân tố xuất 
sắc, cùng bồi dưỡng, dự thi ở 
cấp cao hơn; giúp các em có việc 
làm tốt nhất khi ra trường”, ông 
Phạm Văn Tường nói.

DƯƠNG LINH

Thí sinh nghề Điện công nghiệp thực hiện bài thi về lắp đặt hệ thống chiếu sáng và tủ điện điều khiển động cơ trong nhà xưởng. 
Ảnh: D.L

giúp đỡ của Nhà nước để gia 
đình tôi có được chỗ ở vững 
chãi, yên tâm là rất quý giá. 
Có nhà mới, cả gia đình vui 
quá chừng”, ông Cần phấn 
khởi nói.

Thời gian qua, huyện Tuy 
Phước luôn quan tâm xây 
dựng, sửa chữa nhà ở cho 
người có công. Huyện đã rà 
soát, khảo sát kỹ nhu cầu xây 

mới, sửa chữa nhà ở của các 
gia đình chính sách, người có 
công để phê duyệt đối tượng 
được hỗ trợ, bảo đảm công 
khai, minh bạch, không để 
xảy ra việc lợi dụng, trục lợi 
chính sách. 

Ðối với những hộ gặp khó 
khăn về mặt pháp lý liên quan 
đến sở hữu đất ở, nhà ở…, 
chưa đủ điều kiện để hưởng 

chính sách hỗ trợ sửa chữa hay 
xây mới nhà ở, huyện chỉ đạo 
các ngành liên quan nghiên 
cứu, đề xuất giải pháp phù 
hợp để tháo gỡ, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho gia đình 
chính sách, người có công. 

Theo ông Nguyễn Văn 
Dũng, Trưởng Phòng LĐ-
TB&XH huyện Tuy Phước, quá 
trình thực hiện công tác này, 
huyện luôn chú trọng kết hợp 
giữa chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước với sự tham gia của cộng 
đồng, đoàn thể, DN, cá nhân 
để người có công có được nơi 
ở khang trang, chắc chắn.

Từ năm 2014 đến nay, trên 
địa bàn huyện Tuy Phước có 
220 hộ chính sách, người có 
công được hỗ trợ về nhà ở với 
tổng kinh phí hơn 5,9 tỷ đồng 
theo Quyết định số 22/2013/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ. Ngoài ra, huyện còn huy 
động nguồn vốn từ Quỹ Đền 
ơn đáp nghĩa và sự ủng hộ của 
các tổ chức, đơn vị, DN để xây 
dựng, sửa chữa hơn 90 căn nhà 
cho gia đình chính sách, người 
có công.    NAM KHÁNH
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Bình Định

Siết chặt quản lý hoạt động  
đào tạo lái xe

Thông qua hoạt động kiểm tra của Thanh 
tra Sở GTVT tỉnh, nhiều tồn tại, thiếu sót 
trong hoạt động đào tạo lái xe đã được 
phát hiện để kịp thời chấn chỉnh.

Còn những “lỗ hổng”
Bình Định hiện có 6 cơ sở đào 

tạo lái xe, có thể đáp ứng đào tạo 
cùng lúc trên 6.000 học viên (cả 
trong và ngoài tỉnh). Việc nâng 
cao chất lượng đào tạo, đầu tư 
trang thiết bị, ứng dụng công 
nghệ thông tin theo đúng quy 
định được quan tâm. Đơn cử, từ 
ngày 1.1.2023, Công ty CP Đào 
tạo lái xe Tây Sơn đưa vào sử 
dụng 2 cabin tập lái; trước đó đã 
trang bị hệ thống thiết bị giám 
sát thời gian, quãng đường học 
thực hành lái xe (DAT) cho các 
đầu xe để kiểm soát tốt giờ dạy 
của giáo viên. 

Ông Nguyễn Huy, Phó 
Giám đốc Công ty CP Đào tạo 
lái xe Tây Sơn, cho biết: “Ứng 
dụng công nghệ trong đào tạo 
lái xe là giải pháp quan trọng 
để nâng cao chất lượng dạy và 
học. Bên cạnh đó, trong quá 
trình đào tạo, chúng tôi yêu 
cầu giáo viên dạy đầy đủ, đúng 
chương trình; học viên phải học 
đủ lý thuyết mới được thực 
hành. Khi thực hành chú trọng 
những cung đường phức tạp để 
học viên làm quen, nâng cao kỹ 
năng lái xe, có kinh nghiệm xử 
lý tình huống”. 

Tuy nhiên, trên thực tế, 
hoạt động đào tạo lái xe vẫn 
còn nhiều tồn tại, hạn chế. Mới 
đây, Thanh tra Sở GTVT tỉnh đã 
kiểm tra tại các trung tâm đào 
tạo lái xe trên địa bàn tỉnh, với 
các nội dung chủ yếu là quản 
lý dạy thực hành thông qua hệ 
thống DAT được trang bị trên 
từng phương tiện dạy lái; kiểm 
định xe, đăng ký bảo hiểm đối 
với xe tập lái…  

Theo ông Trần Thanh Dũng, 
Giám đốc Sở GTVT, qua kiểm 
tra phát hiện một số cơ sở đào 
tạo lái xe chưa quản lý chặt đội 
ngũ giáo viên. Công tác đào tạo 

Thanh tra Sở 
GTVT tỉnh kiểm 
tra hệ thống 
thiết bị giám 
sát thời gian, 
quãng đường học 
thực hành lái xe 
để chấn chỉnh 
những thiếu sót.                                                                                                                      
Ảnh: K.A

(BĐ) - Ngày 21.3, UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch Phổ biến 
Luật Thanh tra năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh. Mục đích chính 
là trang bị, nâng cao nhận thức 
của các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, địa phương và các tầng lớp 
nhân dân trong tỉnh về những 
nội dung cơ bản của Luật Thanh 
tra năm 2022. Qua đó, tạo điều 
kiện để các chủ thể khi tham gia 
quan hệ pháp luật ở lĩnh vực 
này có hành vi xử sự phù hợp, 
góp phần bảo đảm quyền được 
thông tin về pháp luật của công 
dân, thúc đẩy phát triển KT-XH, 
tăng cường quản lý nhà nước 
bằng pháp luật ở địa phương. 

Theo Kế hoạch, quá trình 
phổ biến tập trung vào các nội 
dung: Sự cần thiết ban hành; 
quan điểm chỉ đạo xây dựng; bố 
cục, nội dung cơ bản và những 
điểm mới của Luật Thanh tra 
năm 2022. 

Về hình thức, tùy theo từng 
đối tượng (cán bộ, công chức, 
viên chức, LLVT, nhân dân...), 
địa bàn, áp dụng các hình thức 
tuyên truyền, phổ biến cho phù 
hợp, như: Tổ chức hội nghị phổ 
biến; tuyên truyền thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng 
(báo, đài...); tuyên truyền trên 
cổng thông tin điện tử, trang 
thông tin điện tử cơ quan; biên 
soạn tài liệu hỏi - đáp pháp luật; 
phát hành bản tin tư pháp…                   

M.LÂM

Phổ biến  
Luật Thanh tra  
năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh

(BĐ) - Ngày 22.3, Đội 
Chữa cháy và CNCH khu 
vực số 3 (Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH, CA tỉnh) phối 
hợp cùng Công ty TNHH Đức 
Toàn (Khu kinh tế Nhơn Hội) tổ 
chức tuyên truyền về công tác 
PCCC và diễn tập phương án 
chữa cháy, CNCH (ảnh).

Tình huống giả định là, 
đang trong giờ làm việc, tại vị 
trí cầu dao của dãy lò sấy thuộc 
một nhà xưởng của Công ty bị 
chập điện, xảy ra cháy với diện 
tích cháy khoảng 40 m2. Đám 
cháy bùng phát nhanh vì xung 
quanh toàn gỗ và các nguyên 
liệu dễ cháy. Lực lượng PCCC 
tại chỗ nhanh chóng phát tín 
hiệu báo động, ngắt điện toàn 

Tuyên truyền và diễn tập phương án chữa cháy tại doanh nghiệp

Ảnh: N.L

bộ khu vực xảy ra cháy và tổ 
chức hướng dẫn công nhân 
đang làm việc tại đây nhanh 

chóng ra ngoài, di chuyển hàng 
hóa ra các khu vực an toàn; 
đồng thời báo ngay cho lực 

TÂY SƠN:

Tuyên truyền  
pháp luật phòng, 
chống tội phạm  
cho học sinh

(BĐ) - CA huyện Tây Sơn 
và Ban Giám hiệu Trường 
THPT Võ Lai vừa phối hợp tổ 
chức tuyên truyền pháp luật 
về phòng, chống tội phạm và 
tệ nạn xã hội cho hơn 200 học 
sinh, giáo viên toàn trường. 

Tại buổi tuyên truyền, ban tổ 
chức tập trung phổ biến các quy 
định pháp luật về trật tự ATGT; 
các phương thức, thủ đoạn hoạt 
động của các loại tội phạm, nhất 
là các loại tội phạm có xu hướng 
nhắm vào đối tượng thanh thiếu 
niên, học sinh để lôi kéo, dụ dỗ 
như đánh bạc (cá độ bóng đá, 
số đề), cho vay nặng lãi, lừa đảo 
trên không gian mạng. 

Ngoài ra, ban tổ chức cũng 
phổ biến về tác hại của ma túy, 
cỏ mỹ, thuốc lá điện tử; thông 
tin về các hành vi vi phạm pháp 
luật đang có chiều hướng gia 
tăng ở lứa tuổi thanh thiếu niên 
như: cố ý gây thương tích, gây 
rối trật tự công cộng, bạo lực 
học đường… Từ đó, góp phần 
phòng ngừa có hiệu quả, giúp 
học sinh tránh nguy cơ vi phạm 
pháp luật, tự bảo vệ mình trước 
các loại tội phạm.       Q.THÀNH

lái xe còn mang tính đối phó, 
chưa chú trọng môn học đạo 
đức, văn hóa khi tham gia giao 
thông. Khâu thực hành lái xe 
trên đường chưa chú trọng đến 
đoạn đường tập lái quanh co, 
đèo núi, đường phức tạp, tập 
lái ban đêm. Công tác quản lý 
việc dạy thực hành lái xe cho 
học viên thông qua dữ liệu DAT 
còn hạn chế, bất cập… 

“Sở GTVT đã chỉ đạo các 
phòng chuyên môn và Thanh 
tra Sở đẩy mạnh công tác kiểm 
tra thường xuyên, đột xuất đối 
với các trung tâm đào tạo lái 
xe, nhằm đánh giá chính xác 
việc chấp hành quy định của 
pháp luật đối với các chủ thể 
trong công tác đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe. Từ đó, kịp 
thời chấn chỉnh những hạn chế, 
thiếu sót nếu có và hướng dẫn 
các đơn vị được kiểm tra thực 
hiện đúng quy định của pháp 
luật”, ông Dũng nói.

Hướng đến hợp lý,  
chặt chẽ

Thời gian gần đây, Sở 
GTVT đã điều chỉnh một số 

quy định liên quan đến hoạt 
động đào tạo lái xe để đáp ứng 
yêu cầu thực tiễn. Cụ thể, theo 
quy định trước đây, thời gian 
các phiên học thực hành lái 
xe được chia nhỏ, một phiên 
học kéo dài không quá 1 giờ; 
quãng đường dạy thực hành 
lái xe trong 1 giờ không vượt 
quá 50 km. Nay, điều chỉnh 
thành mỗi phiên học không 
quá 4 giờ, khoảng cách giữa 
2 phiên học liên tiếp tối thiểu 
15 phút. Trong 24 giờ liên 
tiếp, học viên không được học 
quá 10 giờ. Quãng đường của 
phiên học thực hành lái xe trên 
đường được tính từ vị trí học 
viên đăng nhập vào thiết bị 
DAT đến vị trí đăng xuất khỏi 
thiết bị. Một phiên học được 
ghi nhận nếu trên 90% số lần 
xác thực khuôn mặt học viên 
phù hợp với thông tin đăng ký.

Bên cạnh đó, với mục tiêu 
đảm bảo người được cấp giấy 
phép lái xe hiểu biết đầy đủ 
về pháp luật, có kỹ năng lái 
xe an toàn, cơ quan chức năng 
đã bổ sung câu hỏi lý thuyết 
và bài thi thực hành trên sa 

hình. Trong quá trình học, 
học viên phải đảm bảo thời 
gian học lý thuyết và thực 
hành; quãng đường thực hành 
được hiển thị rõ thông qua 
hệ thống DAT được truyền 
về Sở GTVT, Cục Đường bộ  
Việt Nam. 

Tuy nhiên, theo phản ánh 
của các trung tâm đào tạo lái 
xe trong tỉnh, hiện nay đường 
truyền DAT từ trung tâm đào 
tạo đến Sở GTVT rồi đến Cục 
Đường bộ Việt Nam chưa đồng 
nhất. Học viên đã học đủ giờ, 
nhưng Cục Đường bộ Việt Nam 
lại ghi nhận chưa đủ, nên học 
viên không được dự thi đúng 
tiến độ. Bất cập này cần sớm 
khắc phục để đảm bảo quyền 
lợi của học viên.

Việc giám sát chặt chẽ hoạt 
động đào tạo, nâng cao độ khó 
trong quá trình học lý thuyết 
lẫn thực hành sẽ đảm bảo học 
viên vượt qua kỳ sát hạch, được 
cấp giấy phép lái xe có đầy đủ 
kỹ năng lái xe và hiểu biết về 
luật giao thông, góp phần hạn 
chế TNGT.                          

KIỀU ANH

lượng chữa cháy chuyên nghiệp 
qua số điện thoại 114.

Nhận tin báo cháy, Phòng 
Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh 
chóng huy động lực lượng, 
phương tiện tiếp cận hiện 
trường; phối hợp cùng lực 
lượng PCCC tại chỗ triển khai 
đồng thời các biện pháp chữa 
cháy và CNCH.

Trước buổi diễn tập, ban tổ 
chức tuyên truyền kiến thức về 
PCCC&CNCH cho cán bộ, công 
nhân viên của Công ty; hướng 
dẫn lực lượng PCCC tại chỗ sử 
dụng bình chữa cháy xách tay, 
lăng vòi, kỹ năng thoát nạn và 
CNCH khi có sự cố cháy, nổ, tai 
nạn xảy ra.                       

 N.LINH
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Ngày 22.3, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm và 
làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo 
phòng thủ dân sự quốc gia.

Thống kê từ ngày 1.1.2022 đến 
28.2.2023, trong nước, thiên tai, sự cố 
xảy ra 7.942 vụ; làm chết 1.339 người, 
mất tích 200 người, bị thương 513 người.

Thiên tai, sự cố làm chìm, cháy, hỏng 
840 phương tiện; cháy 1.428 nhà xưởng, 
761,72 ha rừng và thảm thực vật; sập, 
hư hỏng 7.638 nhà, hư hại 190.857 ha 
lúa và hoa màu, làm chết 91.205 gia súc, 
gia cầm.

Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước 
tính khoảng 5.065 tỷ đồng, gấp 2,8 lần 
so với cùng kỳ năm 2021.

Về ứng phó, khắc phục hậu quả sự 
cố, thiên tai, dịch bệnh, tính từ ngày 
1.1.2022 đến hết ngày 20.3.2023, các bộ, 
ngành, địa phương đã điều động 238.653 
lượt người, 21.899 lượt phương tiện ứng 
phó, xử lý hiệu quả 5.507 vụ, cứu được 
5.475 người và 353 phương tiện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó 
Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng 
năm 2023 và những năm tiếp theo, công 
tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn sẽ khó khăn, nặng nề hơn bởi 
tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp 
tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn 
hơn và nhanh hơn dự báo. KT-XH phát 
triển hơn đi kèm với sự gia tăng các sự 
cố; và ảnh hưởng của biến động chính 
trị khó đoán định trong khu vực.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng 
Trần Lưu Quang đề nghị Văn phòng Ban 

Hơn 1 năm, thiệt hại về kinh tế 
do thiên tai khoảng trên 5.000 tỷ đồng

Chỉ đạo cần làm tốt chức năng, nhiệm 
vụ được giao, trong đó có việc triển khai 
hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính 
phủ tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo 
diễn ra ngày 10.3.2023.

Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức 
người dân trong phòng, chống thiên 
tai. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút 
nguồn lực xã hội hóa, trong đó có khối 
DN cho công tác ứng phó với sự cố, 
thiên tai, thảm họa.

Do tính cấp bách, hậu quả lớn và 
khôn lường của các sự cố, thảm họa, 
Phó Thủ tướng nhất trí với đề xuất cần 
xác lập cơ chế điều hành thống nhất của 
các ban chỉ đạo. Các lực lượng phòng, 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các 

cấp cần có trang thiết bị, công cụ hỗ trợ 
hoạt động phù hợp.

Phó Thủ tướng lưu ý do nguồn lực 
có hạn, công tác diễn tập phải thực 
chất, tránh hình thức, dẫn đến tốn 
kém mà không hiệu quả; chủ động 
làm tốt công tác dự báo, chú ý những 
yếu tố về an ninh phi truyền thống 
như dịch bệnh…

Đồng thời, chú trọng công tác kiểm 
tra, giám sát tính sẵn sàng trong công 
tác cứu hộ, cựu nạn, ứng phó sự cố, 
thiên tai; tăng cường trao đổi, hợp tác 
với các nước để đúc rút ra những bài 
học kinh nghiệm phù hợp với thực tiễn 
đất nước.        

    (Theo Lao Động)

Toàn cảnh buổi làm việc.                                   Ảnh: VGP

Lãnh đạo Hà Nội 
gặp mặt 552 chiến sĩ 
cách mạng bị 
địch bắt tù đày

Ngày 22.3, Thành ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt 
kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về” 
(3.1973 - 3.2023) của các chiến sĩ cách 
mạng bị địch bắt tù đày tại trại giam tù 
binh cộng sản Phú Quốc hiện sinh sống 
trên địa bàn Thủ đô. 

552 trên tổng số 864 đại biểu chiến sĩ 
cách mạng bị địch bắt tù đày đang sinh 
sống trên địa bàn Hà Nội dự gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí 
thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị 
Tuyến nêu rõ, 50 năm đã trôi qua, sau 
khi hiệp định Paris được ký kết, ngày 
trở về từ “địa ngục trần gian” của các 
chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại 
trại giam, nhà tù đế quốc đã trở thành 
sự kiện quan trọng không thể phai mờ 
trong ký ức của hàng nghìn chiến sĩ cách 
mạng bị địch bắt, giam cầm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 
cũng bày tỏ khâm phục trước tinh thần 
đấu tranh kiên trung, bất khuất trước 
kẻ thù của các chiến sĩ cách mạng. “TP 
Hà Nội luôn trân trọng quá khứ hào 
hùng, tinh thần bất khuất trước quân 
thù và những đóng góp to lớn của các 
bác, các đồng chí trong sự nghiệp xây 
dựng và phát triển Thủ đô”, bà Tuyến 
nhấn mạnh.      (Theo QĐND)

Ngày 22.3, Bộ CA cho biết, liên 
quan vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam 
Airlines mang hơn 11 kg ma túy từ 
Pháp về Việt Nam, bị phát hiện ngày 
16.3, Cơ quan CSĐT CA TP Hồ Chí 
Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án 
hình sự, tiếp tục mở rộng điều tra, truy 
xét, xử lý những người liên quan theo 
quy định pháp luật.

Ngày 21.3, các cơ quan chức năng 
đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, 
chứng cứ thu thập được và đối chiếu 
các quy định của pháp luật, bước đầu 
xác định: Khi 4 tiếp viên hàng không 
nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có 1 
đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển 

hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh 
răng và 17 chai nước súc miệng về Việt 
Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi 
cho người nhà.

Các tiếp viên này không biết bên 
trong 327 tuýp kem đánh răng nhận 
vận chuyển, có 157 tuýp bị đối tượng 
trà trộn, cất giấu hơn 11 kg ma túy các 
loại katemine và MDMA; do vậy, chưa 
đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Trong ngày 22.3, Cơ quan CSĐT 
CA TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định 
trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không 
nêu trên, đồng thời khởi tố vụ án 
vận chuyển trái phép chất ma túy để 
điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử 

Trả tự do 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy 
vì chưa đủ cơ sở khởi tố

Ngày 22.3, Trung tướng Tô Ân Xô, 
Người phát ngôn Bộ CA, cho biết Cơ 
quan CSĐT Bộ CA đang điều tra vụ án 
buôn lậu và vi phạm quy định về quản 
lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất 
thoát, lãng phí xảy ra tại TP Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh; Ban Duy tu các công trình 
hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng 
TP Hà Nội, Công ty Cây xanh Hà Nội và các 
đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan 
CSĐT Bộ CA đã ra quyết định bổ sung 
quyết định khởi tố vụ án hình sự về 
tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong 
khi thi hành công vụ. Cùng với đó khởi 
tố bị can, lệnh tạm giam đối với cựu 

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 
tiếp tục bị khởi tố trong vụ án mới

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức 
Chung về tội lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ 
quan CSĐT Bộ CA xác định ông Nguyễn 
Đức Chung đã lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn làm trái quy định của nhà nước để 
Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty cây 
xanh Hà Nội và Nguyễn Tuấn Nghĩa 
(là các công ty, cá nhân có mối quan 
hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung) 
được UBND TP Hà Nội chỉ định đặt 
hàng thực hiện công tác trồng cây trên 
địa bàn TP Hà Nội trong thời gian từ 
năm 2016 đến năm 2018. Từ đó, được 
hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt 
lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm 
trọng tài sản nhà nước.

(Theo NLĐ)

 Bộ Công Thương cho biết, từ 
tháng 8.2022 đến nay, giá gạo 5% tấm 
xuất khẩu của Việt Nam luôn ở mức cao 
nhất thế giới, vượt Thái Lan 15 - 27 USD 
và Ấn Độ 40 - 50 USD/tấn. Năm ngoái 
xuất khẩu gạo đạt 7,1 triệu tấn, cao nhất 
10 năm; đà tăng giá xuất khẩu gạo của 
Việt Nam vẫn duy trì trong 2 tháng đầu 
năm 2023.
 Thông tin từ Cục Viễn thông (Bộ 

TT&TT), tính đến ngày 22.3, mới có 
27% trong tổng số 4 triệu thuê bao cần 
chuẩn hóa thông tin đã thực hiện việc 
này để dữ liệu cá nhân thuê bao trùng 
khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư. Hiện vẫn còn khoảng 3 triệu thuê 
bao di động trong diện cần chuẩn hóa 
thông tin đứng trước nguy cơ bị khóa 
thuê bao sau ngày 31.3.
 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối 

các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa khai 
trừ khỏi Đảng 8 cán bộ Trung tâm đăng 
kiểm xe cơ giới tỉnh do vi phạm pháp 
luật, vi phạm những điều Đảng viên 
không được làm.
 Cơn mưa đá bất thường giữa 

mùa khô xảy ra chiều ngày 22.3 đã 
gây thiệt hại nặng cho người trồng hoa 
màu tại các xã thuộc huyện Lạc Dương, 
tỉnh Lâm Đồng.
 Ngày 22.3, Công ty TNHH Công 

nghiệp nặng Doosan Enerbility Việt 
Nam (Doosan Vina), Khu kinh tế Dung 
Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, 
Quảng Ngãi hoàn thành xuất khẩu lô 
hàng 1.200 tấn module đầu tiên sang 
Singapore. Lô hàng thuộc dự án ký kết 
với Công ty DL E&C vào ngày 27.6.2022 
bao gồm 26 module nặng 2.039 tấn. 
 Sau khi Bộ Quốc phòng chuyển 

giao khu đất quốc phòng 7.404 m2 
trên đường Nguyễn Tri Phương cho 
địa phương quản lý, Đà Nẵng sẽ dùng 
để xây dựng trường học trên khu “đất 
vàng” này.

(Theo VnE, Tuổi Trẻ, SGGP)

Ma túy được cất giấu trong các túyp kem đánh răng 
Ảnh: Hải quan TP. Hồ Chí Minh

lý nghiêm các đối tượng có liên quan 
theo quy định.                  (Theo ĐCSVN)

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu toà 
trong vụ án trước đó.



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ NĂM, 23.3.2023
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

  
 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN
Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 13.2023 từ ngày 28.3.2023 đến ngày 3.4.2023

THỨ BA, NGÀY 28.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h-13h45: Các TBA Hai Bà Trưng 4, 
Hai Bà Trưng 5, Hai Bà Trưng 2. TX An Nhơn: 7h-8h40 và 14h50-16h40: Khu vực 
Lộc Thuận - xã Nhơn Hạnh. 7h-16h40: Các TBA Nhơn Hạnh 2, Tịnh Bình. 7h30-
12h: Các TBA Đá granite Bình Định, Ánh Kim, Ánh Kim 2. H.Phù Cát: 6h30-16h15: 
TBA An Kiều. 8h-17h15: Các TBA Tân Xuân, Ga Khánh Phước. H.Tây Sơn: 7h-8h30 
và 16h-17h30: Khu vực xã Vĩnh Quang, xã Tây Thuận, xã Vĩnh Hòa.

THỨ TƯ, NGÀY 29.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h-11h30: Các TBA Trần Văn  
Ơn 1, Trần Văn Ơn 2. 7h15-14h15: Lộ 4 TBA Trần Phú 1. H.Tuy Phước: 7h30-
13h30: Các TBA Xuân Phương 2, Xuân Phương 3, Lộc Thượng 1, TC Cầu 75. 9h15-
17h30: TBA Xay xát gạo Lê Văn Thạnh. TX An Nhơn: 8h15-15h10: Các TBA Mả 
Tổ, UBND Nhơn Hạnh. H.Phù Cát: 7h45-11h45: TBA Phú Nhơn 3, Phú Nhơn 2. 
13h45-15h15: TBA UBND Cát Thắng. H.Phù Mỹ: 13h45-16h15: TBA TTCN Bình 
Dương 3. 8h20-17h: TBA Gỗ Thanh Bình. H.Hoài Ân: 8h10-9h10: TBA KDC Mỹ 
Thành. 10h-11h: TBA TT Chăn nuôi heo CN CNC. H.Tây Sơn: 7h-14h: Các TBA 
Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc 2, Kiên Thạnh.

THỨ NĂM, NGÀY 30.3.2023: H.Tuy Phước: 9h15-10h15: TBA Lương Bình 2. 
7h30-13h: Các TBA Quảng Vân, KDC Quảng Vân 1, KDC Quảng Vân 2. TX An Nhơn: 
6h40-16h: TBA Phò An 2. 8h20-17h40: TBA Phương Danh 1. H.Phù Mỹ: 7h15-
11h30: TBA Trung Thứ và lộ Tây TBA Trung Thuận 3. 15h45-17h15: TBA Thạnh 
An. 14h20-16h10: Lộ Bắc TBA Tường An. H.Hoài Ân: 7h30-8h35: TBA Đại Định. 
9h-10h05: TBA Long Quang. 10h30-11h30: TBA Bãi chôn lấp CTR Hoài Nhơn. 
13h30-14h35: TBA Thanh Lương. 15h-16h05: TBA sản xuất gạch ngói Ân Tín 2.

THỨ SÁU, NGÀY 31.3.2023: TX An Nhơn: 8h15-15h10: TBA Trần Phú 3, Nhơn 
Hưng 1. H.Tây Sơn: 6h30-7h45: Các TBA suối Nhiên, Phú Lạc 2. 7h30-17h30: Các 
TBA Bình Đồn, Giếng bơm nước Tây Giang, Trạm thu phí QL 19. 16h30-17h30: 
Các TBA suối Nhiên, Phú Lạc 2.

THỨ BẢY, NGÀY 1.4.2023: TX Hoài Nhơn: 7h15-10h45: TBA Xí nghiệp gỗ An 
Sơn. 8h15-10h15: TBA Trần Hưng Đạo 3. 7h30-8h45: TBA UBND Hoài Đức.

CHỦ NHẬT, NGÀY 2.4.2023: H.Hoài Ân: 7h-12h: Thôn Khoa Trường, Vĩnh Hòa, 
Phú Thuận - xã Ân Đức. H.An Lão: 7h30-12h30: Các xã An Hòa, An Quang, An 
Nghĩa, An Toàn, An Tân, An Trung, An Vinh, An Hưng, An Dũng và thị trấn An Lão.

THỨ HAI, NGÀY 3.4.2023: H.Phù Cát: 6h30-16h15: TBA TTCN Gò Mít 2. 
7h30-17h15: TBA Gò Mít.

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

Căn cứ Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11.6.2021 và Thông tư 
51/2022/TT-BQP ngày 16.1.2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 
tư 59/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực 
hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội. 

Bộ CHQS tỉnh Bình Định thông báo tuyển sinh quân sự năm 2023 như sau: 
1. Các Học viện, Trường tuyển sinh:
a) Đào tạo Đại học quân sự:
- 7 Học viện: Kỹ thuật quân sự. Quân y, Biên phòng, Phòng không - Không 

quân, Khoa học quân sự, Hậu cần và Hải quân.
- 9 Trường Sĩ quan: Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Thông 

tin, Không quân, Tăng Thiết giáp, Đặc công và Phòng hóa.
b) Đào tạo Cao đẳng quân sự: Trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh 

vào đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật Hàng không. 
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công 

dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự 
tuyển không hạn chế. 

- Nữ thanh niên ngoài quân đội: Tuyển 10% chi tiêu cho các ngành: Bác sĩ 
Quân y tại Học viện Quân y và các ngành đào tạo ngoại ngữ, quan hệ quốc 
tế tại Học viện Khoa học quân sự. Tuyển không quá 6% trên tổng chỉ tiêu 
vào đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y 
sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đối với các ngành được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành được 
tuyển tối thiểu 2 thí sinh.

3. Tiêu chuẩn:

a) Tự nguyện: Thí sinh tự nguyện đăng ký xét tuyển vào trường quân sự, 
khi trúng tuyển chấp hành sự phân công ngành học; Khi tốt nghiệp chấp 
hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng.

b) Chính trị, đạo đức: Lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, 
đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Có phẩm chất đạo đức tốt, là đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

c) Văn hóa: Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT theo giáo 
dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

d) Sức khỏe: Tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt điểm 1 và điểm 2 theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30.6.2016 
của Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện 
nghĩa vụ quân sự. Chi tiết sơ tuyển sức khỏe của học viện, trường có tiêu 
chuẩn quy định riêng cho từng đối tượng.

4. Về độ tuổi (tính đến năm dự tuyển):
a) Thanh niên ngoài quân đội từ 17 đến 21 tuổi.
b) Quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia 

công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.
5. Về hồ sơ: Mỗi thí sinh phải làm 2 bộ hồ sơ riêng biệt: 1 bộ hồ sơ đăng 

ký sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát hành và 1 bộ 
hồ sơ đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD & ĐT phát hành.

6. Thời gian đăng ký sơ tuyển: Từ ngày 15.3.2023 đến ngày 20.5.2023 
tại Ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ CHQS tỉnh Bình Định (qua Ban  
Quân lực) để trao đổi thống nhất. 

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2023
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Bình Định

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX
CHI NHÁNH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX BÌNH ĐỊNH

  
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch 

vụ Petrolimex Bình Định (PTC Bình Định) là đơn vị thuộc Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam.

PTC Bình Định có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:
I. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, làm việc tại 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
II. Yêu cầu: 
- Tuổi đời không quá 35 tuổi.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Kế toán.
- Trình độ tin học: Chứng chỉ B.
- Sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự.
- Ưu tiên: Nam, có kinh nghiệm, có năng khiếu văn hóa, thể thao. 
III. Yêu cầu về hồ sơ:
1. Đơn xin việc (viết tay).
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.
3. Giấy khám sức khỏe (thời hạn không quá 6 tháng từ thời điểm nhận hồ sơ).
4. Văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng).
5. Giấy khai sinh, giấy CMND/CCCD.
6. Sổ BHXH (nếu có).
7. Ảnh 4 x 6: 4 tấm (trong thời hạn 6 tháng).
IV. Mức lương và các chế độ phúc lợi khác: Trực tiếp trao đổi khi phỏng vấn.
V. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 16.3.2023 đến hết ngày 15.4.2023.
Ứng cử viên có thể gửi hồ sơ xin việc: Trực tiếp hoặc qua Bưu điện tới 

Phòng TCHC-KT, QL 1D, khu vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định (Anh Tân - Phó Giám đốc Chi nhánh, điện thoại: 0914.100.101 hoặc chị 
Giang - Quản lý nhân sự, điện thoại: 0931.832.887).

Lưu ý: PTC Bình Định chỉ thông báo lịch phỏng vấn cho các ứng cử viên đạt 
yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ đối với các ứng viên không trúng tuyển.

Trân trọng!

CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN

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

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

Điện thoại: 0256.3741098

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

  
 

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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 100 m2; Thửa 

đất số: 243; Tờ bản đồ số: 44; Địa chỉ: Khu phố Trà Quang, 
thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 133832, số vào sổ 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 000326 do 
UBND huyện Phù Mỹ cấp ngày 16.10.2006.

- Và quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 30 m2 
nhận chuyển nhượng từ thửa đất số 359, tờ bản đồ số 
44 theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
số 104 ngày 21.7.2011, chưa làm thủ tục nhập vào thửa 
đất số 243.

- Và phần đất thừa có diện tích 20 m2 thì được giao 
luôn cho người mua được tài sản đấu giá và phải đăng ký 
biến động đất đai, nộp tiền sử dụng đất theo giá đất ở đô 
thị tại bảng giá số 8 của Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND 
ngày 18.12.2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng 
giá các loại đất định kỳ 5 năm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 2 tầng; Cấp: III; 
Mã hiệu: N1; Diện tích xây dựng: 130 m2; Diện tích sàn xây 
dựng: 260 m2; Kết cấu: Tường xây gạch, trần thạch cao, 
khung BTCT, mái BTCT; Tường rào, cổng ngõ, sân nền.

Giá khởi điểm của tài sản: 3.032.228.000 đồng (Nộp 
khoản tiền đặt trước 600.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham 
gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 30.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự 
huyện Phù Mỹ.

Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia 
đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm 
yết đến 17 giờ ngày 10.4.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương. 

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

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công 
bố giá: Bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút ngày 13.4.2023 tại Trụ 
sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

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

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

  
 

NGÀY VÀ ĐÊM 23.3.2023

Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: 
Mây thay đổi, ngày nắng, có 
nơi nắng nóng, đêm không 
mưa. Gió Đông đến Đông 
Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ  
33 - 350C, có nơi trên 370C, 
nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C. 

II- Khu vực TP Quy Nhơn: 
Mây thay đổi, ngày nắng, 
đêm không mưa. Gió Đông 
đến Đông Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ  
30 - 320C, nhiệt độ thấp nhất 
từ 23 - 250C.   

III- Thời tiết vùng biển 
Bình Định: Mây thay đổi, 
không mưa. Tầm nhìn xa trên 
10 km. Gió Đông đến Đông 
Nam cấp 4 - 5. Sóng cao  
1 - 1,5 m.

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh 
Bình Định)
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Bình Định

Ngày 21.3, tại Điện Kremlin, Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống 
Nga Vladimir Putin đã ký và ra Tuyên bố 
chung về Kế hoạch phát triển những ưu 
tiên trong hợp tác kinh tế Trung - Nga 
trước năm 2030. 

Theo Tân Hoa Xã, trong tuyên bố 
chung, hai bên nhất trí giữ vững nguyên 
tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng 
có lợi, thực hiện phát triển độc lập lâu 
dài của hai nước, thúc đẩy phát triển 
chất lượng cao trong hợp tác kinh tế 
và thương mại Trung - Nga, tạo động 
lực mới cho việc thúc đẩy hợp tác song 
phương toàn diện, duy trì đà tăng trưởng 
nhanh chóng của thương mại song 
phương về hàng hóa và dịch vụ, cam 
kết tăng đáng kể kim ngạch thương mại 
hai chiều vào năm 2030.  

Hai bên cam kết thực hiện hợp tác 
kinh tế trên nhiều hướng trọng điểm, 
trong đó có mở rộng quy mô thương 
mại, tối ưu hóa cơ cấu thương mại, phát 
triển thương mại điện tử và các mô hình 
hợp tác đổi mới khác. Hai nước cam kết 
cải thiện hợp tác tài chính, tăng dần tỷ 
trọng thanh toán bằng đồng nội tệ trong 
thương mại song phương, đầu tư, cho 
vay, các giao dịch kinh tế và thương mại 
khác để đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Trung Quốc và Nga sẽ củng cố quan 
hệ đối tác năng lượng toàn diện, tăng 

Trung Quốc, Nga công bố những ưu tiên
trong hợp tác kinh tế trước năm 2030 

cường hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực 
năng lượng then chốt. Trong tuyên bố 
chung, hai bên kêu gọi thúc đẩy trao đổi, 
hợp tác chất lượng cao trong lĩnh vực 
công nghệ và đổi mới để đảm bảo sự phát 
triển công nghệ cao ở hai nước. Ngoài ra, 
hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác 

nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương 
thực của hai nước.  

Nga là quốc gia đầu tiên mà ông Tập 
Cận Bình đến thăm sau khi ông được bầu 
làm Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 
ba liên tiếp vào ngày 10.3 vừa qua. 

(Theo TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ ký tuyên bố chung, 
ngày 21.3.2023.                  Ảnh: THX/ TTXVN

Trong báo cáo được công bố ngày 
22.3, LHQ cảnh báo nguồn nước của 
thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng 
do “việc tiêu thụ nước vô tội vạ và phát 
triển quá mức”.

LHQ cảnh báo 
nguy cơ khủng hoảng 
do thiếu nước 
trầm trọng

Tình trạng hạn hán tại Somalia. 
Ảnh: africanews.com

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết 
họ đã đạt thỏa thuận cấp nhân viên với 
Ukraine về gói cho vay trị giá khoảng 
15,6 tỷ USD, nhằm hỗ trợ nước này 
phục hồi kinh tế.

Theo Hãng tin Reuters, thỏa thuận 
nói trên vẫn phải được ban điều hành 
IMF phê chuẩn, sau nhiều tháng đàm 
phán giữa nhân viên IMF và chính 
quyền Ukraine. 

Ngày 21.3, IMF cho biết ban điều 
hành của họ dự kiến sẽ thảo luận về 
việc phê chuẩn trong những tuần tới.

Nhân viên IMF đã thông báo cho 
các thành viên ban điều hành về thỏa 
thuận trên và họ đã ủng hộ.

Đây sẽ là gói cho vay lớn nhất dành 
cho Ukraine kể từ khi Nga phát động 
“chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine 
vào ngày 24.2.2022.      (Theo TTO)

Ukraine và IMF đạt thỏa thuận vay 15,6 tỷ USD

Biểu tượng IMF tại Washington, DC, Mỹ.  Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo do diễn đàn UN-Water và 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
hóa LHQ (UNESCO) thực hiện, được 
đưa ra ngày trước thềm Hội nghị 
Nước 2023 của LHQ. Theo báo cáo, 
có khoảng 50% dân số thế giới hiện 
đang trải qua tình trạng khan hiếm 
nước nghiêm trọng trong ít nhất ở một 
thời điểm trong năm.

Trong báo cáo, Tổng thư ký LHQ 
Antonio Guterres cảnh báo “thế giới 
đang đi chệch hướng” khi việc sử dụng 
nước không bền vững, tình trạng ô 
nhiễm và ấm lên toàn cầu ngoài tầm 
kiểm soát đang khiến nguồn nước trở 
nên cạn kiệt.               (Theo Vietnam+)

Mỹ, Hàn sắp tập trận bắn đạn thật quy mô lớn
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22.3 

thông báo nước này và Mỹ có kế hoạch 
tập trận bắn đạn thật chung “lớn nhất từ 
trước đến nay” vào tháng 6 tới, như một 
phần trong chương trình kỷ niệm 70 năm 
ngày thành lập liên minh.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc dự kiến 
huy động nhiều khí tài công nghệ cao 
cho cuộc tập trận bắn đạn thật có quy 
mô lớn nhất từ trước tới nay, trong đó 
có các khí tài không người lái, nhằm 
chứng minh sức mạnh và khả năng cơ 

động của liên minh.
Thông tin được công bố trong lúc Mỹ 

và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung Lá 
chắn Tự do, dự kiến kết thúc ngày 23.3. 
Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận này, 
phóng một số tên lửa ra biển và cảnh báo 
biến Thái Bình Dương thành thao trường 
hoặc bãi thử vũ khí.   (Theo VnExpress.net)

Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận 
chung ở Yeoncheon, Hàn Quốc, ngày 15.3.2023. 

Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Giới chức Afghanistan và Pakistan 
cho biết đã có 11 người thiệt mạng 
trong trận động đất có độ lớn 6,5 
làm rung chuyển hai quốc gia này 
vào tối 21.3.

Người phát ngôn của Bộ Quản 
lý thảm họa tự nhiên Afghanistan, 
Shafiullah Rahimi cho hay động đất 
đã khiến 2 người thiệt mạng, trong đó 
có trẻ em tại tỉnh Laghman. 

Tại Pakistan, nhà chức trách xác 
nhận ít nhất 180 người đã bị thương 
nhẹ và được đưa tới bệnh viện tại tỉnh 
Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc nước 
này. Trong khi đó, sập mái nhà tại nhiều 
khu vực ở Tây Bắc Pakistan là nguyên 
nhân khiến 9 người thiệt mạng. Ít nhất 
19 ngôi nhà làm từ gạch bùn tại các 
khu vực hẻo lánh bị sập.   

        (Theo Báo Tin Tức)

 Một nguồn thạo tin giấu tên cho 
biết Triều Tiên ngày 22.3 đã phóng nhiều 
tên lửa hành trình ra biển Nhật Bản. Theo 
nguồn tin, quân đội Hàn Quốc đã phát 
hiện vụ phóng này từ khu vực Hamhung 
trên bờ biển phía Đông của Triều Tiên.
 Nga ngày 22.3 thông báo sẽ gia 

hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 
khoảng 500 nghìn thùng/ngày cho đến 
cuối tháng 6.2023, một động thái nhằm 
đáp trả các lệnh trừng phạt của phương 

Tây sẽ hết hạn vào cuối tháng 3.2023.
 Nhật Bản sẽ viện trợ 30 triệu USD 

thông qua các quỹ tín thác của Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để 
hỗ trợ Ukraine mua các trang thiết bị 
không sát thương.
 Ngày 21.3, Tổ chức Lương - Nông 

Liên hợp quốc (FAO) đã tổ chức sự 
kiện Ngày Quốc tế về Rừng lần thứ 11 
tại Rome (Italy) nhằm đề cao vai trò của 
rừng trong phát triển bền vững.

 Quân đội quốc gia Somalia (SNA) 
ngày 21.3 cho biết đã tiêu diệt 30 tay 
súng của nhóm phiến quân al-Shabaab 
và khiến nhiều đối tượng bị thương, sau 
các cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên ở 
miền Nam nước này.
 Ngày 21.3, Bộ Y tế Tanzania thông 

báo dịch bệnh do vi rút sốt xuất huyết 
Marburg gây ra đã làm 5 người ở nước 
này tử vong và 3 người khác phải nhập 
viện điều trị.             (Theo TTXVN)

11 người thiệt mạng 
do động đất tại 
Afghanistan, Pakistan

Người dân sơ tán ra bên ngoài các tòa nhà sau 
trận động đất tại Islamabad, Pakistan, ngày 
21.3.2023.                         Ảnh: AFP/TTXVN


