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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN

Mang thiên nhiên vào nhà

l Bảo vệ tài nguyên nước, 
hướng đến phát triển bền vững

u5

l Tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp với tiểu học 
là không đảm bảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u4

. . . . . . .u6

Lan tỏa phong trào thi đua 
Nghìn việc tốt
Phong trào thi đua Nghìn việc tốt đã và đang được 
các liên đội trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện 
bằng nhiều cách làm thiết thực, tạo môi trường để 
thiếu nhi phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, 
đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. lMất của do nhẹ dạ, cả tin . . . . . . . . .u8

Tạo mọi thuận lợi để doanh nghiệp Bỉ 
đầu tư phát triển bền vững tại Bình Định

Hội nghị xúc tiến đầu tư các DN Bỉ vào Bình Định, ngày 24.3 tại điểm cầu UBND tỉnh.                                                       Ảnh: MINH HẰNG
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Kỳ vọng đội ngũ trí thức làm hưng thịnh 
đất nước, rạng rỡ dân tộc

UBND tỉnh tổ chức hội nghị góp ý 
dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)  u3 u9
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Tạo mọi thuận lợi để doanh nghiệp   Bỉ đầu tư 
                 phát triển bền vững tại Bình   Định 

Chiều tối 24.3, UBND tỉnh 
phối hợp với Công ty CP 
Becamex Bình Định tổ chức 
Hội nghị xúc tiến đầu tư các 
DN Bỉ vào Bình Định bằng 
hình thức trực tuyến kết hợp 
trực tiếp. Chủ trì Hội nghị tại 
điểm cầu Bình Định có Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn, Đại sứ Vương quốc Bỉ 
tại Việt Nam Karl Van den 
Bossche. Tại điểm cầu Đại 
sứ quán Việt Nam tại Vương 
quốc Bỉ, Đại sứ Nguyễn Văn 
Thảo chủ trì, có sự tham gia 
của 30 DN Bỉ. 

Khẳng định tiềm năng, 
lợi thế của Bình Định 

Hội nghị dành nhiều thời 
gian lắng nghe tham luận của 
đại diện Tổng Công ty Becamex 
IDC tại Bỉ và tại Bình Định, Ủy 
ban Mảng tăng trưởng xanh 
của tổ chức Diễn đàn và Triển 
lãm kinh tế xanh, cùng những 
chia sẻ kinh nghiệm của các DN 
Bỉ đang đầu tư tại Việt Nam... 
Các tham luận đều đánh giá 
cao tiềm năng, lợi thế của Bình 
Định, chính sách thu hút đầu 
tư vào Bình Định, sự quan tâm 
hỗ trợ của tỉnh và những cơ hội 
đầu tư phát triển sản xuất kinh 
doanh bền vững tại Bình Định 
nói chung, đầu tư vào Khu 
công nghiệp (KCN) Becamex 
VSIP Bình Định nói riêng.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn thông tin đến DN Bỉ về 
các lĩnh vực mà Bình Định đang 
thu hút đầu tư, đó là: Công 
nghiệp; du lịch; nông nghiệp 
công nghệ cao; dịch vụ cảng và 
logistics; kinh tế đô thị gắn với 
quá trình đô thị hóa…

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn 
mạnh: Bình Định không ngừng 
cải thiện, nâng cao chất lượng 
môi trường đầu tư kinh doanh, 
phấn đấu trở thành điểm đến 
lý tưởng đối với các nhà đầu 

tư trong và ngoài 
nước. Cùng với đó, 
tỉnh tập trung phát 
triển hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng giao 
thông, hạ tầng khu 
kinh tế, các khu công 
nghiệp để thu hút 
đầu tư; đồng thời có 
cơ chế đặc thù, chính 
sách ưu đãi cho các 
DN nước ngoài khi 
đầu tư thực hiện các 
dự án. Bên cạnh đó, 
công tác cải cách thủ 
tục hành chính về 
đầu tư, xây dựng, 
thuế, hải quan và 
cải thiện mối quan 
hệ giữa nhà đầu tư, 
DN và chính quyền 
địa phương được đặt lên hàng 
đầu, hướng tới mục tiêu xây 
dựng nền hành chính chuyên 
nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu 
quả. Bình Định luôn coi lợi ích 
hợp pháp và thành công của 
nhà đầu tư là lợi ích và thành 
công của chính mình. Đến với 
Bình Định, các DN sẽ được tạo 

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và  
làm việc với Đại sứ Vương quốc Bỉ

Các DN Vương quốc Bỉ đặc biệt quan tâm đến các thông tin về Bình Định.                                                                                        Ảnh: T.S

mọi thuận lợi để thực hiện dự 
án thành công và phát triển  
bền vững.

Điểm khởi đầu cho  
sự phát triển mới 

Phát biểu tại hội nghị, ông 
Tomaso Andreatta, Chủ tịch 
Tiểu ban Phát triển xanh thuộc 

xanh cũng là cách thức tổ 
chức huy động và sử dụng các 
nguồn lực để bảo đảm sự tăng 
trưởng hằng năm với tốc độ 
hợp lý. Đây cũng là thế mạnh 
của Vương quốc Bỉ và các DN 
Bỉ cũng tìm kiếm cơ hội đầu tư 
tại các quốc gia phát triển kinh 
tế xanh, tăng trưởng xanh. 
Bình Định đang cho thấy sự 
nỗ lực xây dựng nền kinh tế 
xanh, trên nền tảng khoa học 
công nghệ, phát triển kết cấu 
hạ tầng bền vững nhằm nâng 
cao chất lượng tăng trưởng, 
phát huy lợi thế cạnh tranh và 
giảm thiểu tác động tiêu cực 
đến môi trường. Đây là “điểm 
cộng” trong thu hút DN Bỉ đến 
tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại 
Bình Định. 

Thông tin đến với các DN 
Bỉ về những thuận lợi khi đầu 
tư vào KCN Becamex VSIP 
Bình Ðịnh, ông Nguyễn Văn 
Lăng, Tổng Giám đốc Công 
ty CP Becamex Bình Định, 
cho hay: KCN Becamex VSIP 
Bình Ðịnh hiện đã có hơn  
200 ha hoàn thành cơ sở hạ 
tầng, sẵn sàng đón các nhà 
đầu tư thứ cấp nhận mặt 
bằng triển khai dự án ngay. 
Ngoài các chính sách ưu đãi 
của Trung ương và của tỉnh 
Bình Định, khi đầu tư vào 
KCN Becamex VSIP Bình 
Định, DN còn hỗ trợ miễn 
phí quy trình thủ tục cho nhà 
đầu tư; hỗ trợ các chương 
trình tuyển dụng và kết nối 
DN với lực lượng lao động 
chất lượng cao; cung cấp văn 
phòng miễn phí trước và sau 
khi nhà đầu tư có đầy đủ 
pháp nhân. Ngoài ra, Công 
ty cũng có nhiều chính sách 
ưu đãi hấp dẫn khác dành 
cho người  lao động làm 
việc tại KCN Becamex VSIP  
Bình Định.

Ông Karl Van den Bossche, 
Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt 

Nam, phát biểu bày tỏ: Việt 
Nam nói chung Bình Định nói 
riêng đã và đang cho thấy sự 
phát triển vượt bậc. Chúng tôi 
thực sự ấn tượng với hạ tầng, 
cảng biển, KCN Becamex VSIP 
Bình Định với đầy đủ các yếu 
tố mà các DN Bỉ đang quan 
tâm. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh 
cam kết mạnh mẽ hỗ trợ DN 
đến đầu tư phát triển bền 
vững. Tiềm năng phát triển 
kinh tế tại Bình Định còn rất 
lớn, là cơ hội để DN Bỉ đến 
tìm hiểu, hợp tác đầu tư phát 
triển bền vững. Tuy vậy, với 
các nhà đầu tư Bỉ, chúng tôi 

còn quan tâm đến các vấn đề 
khác khi quyết định lựa chọn 
đầu tư, đó là thông tin minh 
bạch, đáng tin cậy về dữ liệu; 
thông tin kinh tế; chất lượng 
nguồn nhân lực; môi trường 
kinh doanh lành mạnh; vấn 
đề về tài chính và tính ổn định 
về mặt kinh tế, chính trị. Đây 
là những yếu tố “mềm” cực 
kỳ quan trọng quyết định sự 
thành công của DN. Hội nghị 
xúc tiến đầu tư lần này sẽ là 
điểm khởi đầu cho sự phát 
triển mới giữa Bình Định và 
Vương quốc Bỉ.

                               TIẾN SỸ

(BĐ) - Sáng 24.3, tại Trung 
tâm Chính trị TX An Nhơn, 
UBND tỉnh khai mạc 3 lớp đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức cấp xã năm 2023, dành 
cho học viên ở 57 xã, phường, 
thị trấn thuộc các huyện Phù 
Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và 
TX An Nhơn. Tham dự có đồng 
chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, 
địa phương liên quan.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức 
cấp xã và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, 
ở thôn, khu phố giai đoạn  
2023 - 2025, trong thời gian 3 
ngày (24 - 26.3), 598 cán bộ, công 
chức là học viên của 3 lớp trên 
được tập trung học theo từng 
chuyên đề riêng về các công tác: 
Tư pháp - hộ tịch, chuyển đổi 
số, nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, văn phòng, thống 

kê, lao động, xã hội, xây dựng, 
tài nguyên và môi trường, quản 
lý ngân sách cấp xã… Các nội 
dung này được truyền đạt bởi 
báo cáo viên là lãnh đạo các sở, 
Văn phòng UBND tỉnh, Cục 
Thống kê tỉnh.

Phát biểu trong lễ khai mạc, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa, tầm 
quan trọng của lớp đào tạo, bồi 
dưỡng theo hình thức “cầm tay 
chỉ việc” nhằm bổ sung những 
kiến thức cần thiết, góp phần 
nâng cao nhận thức để cán bộ, 
công chức ở cơ sở gần dân hơn, 
giải quyết công việc công tâm, 
trách nhiệm, hiệu quả hơn.

Rút kinh nghiệm qua 3 
lớp đào tạo, bồi dưỡng đầu 
tiên được tổ chức tại TX Hoài 
Nhơn (ngày 17 - 19.3), Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu các báo cáo 
viên phải chủ động tăng cường 
tương tác, trao đổi với học viên 
về những thông tin, vấn đề cần 

thiết ở cơ sở; học viên phải tập 
trung, chấp hành tốt nội quy 
lớp, cố gắng tiếp thu tốt để về 
áp dụng được ngay, đạt hiệu 
quả trong công việc.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
cho biết: Qua các lớp, UBND 
tỉnh nắm bắt thêm những 
khó khăn, vướng mắc, tình 
hình triển khai công việc tại 
xã; rà soát, đánh giá lại lực 
lượng cán bộ, công chức gắn 
với tăng cường kiểm tra việc 
thực thi công vụ tại cấp xã thời 
gian tới. Từ đó, UBND tỉnh sẽ 
có thêm sự chỉ đạo xây dựng 
chương trình làm việc cụ thể 
của cán bộ, công chức cấp xã 
gắn với định hướng nhiệm 
vụ cần phải thực hiện trong 
phát triển KT-XH sát với thực 
tiễn địa phương; đồng thời có 
những điều chỉnh phù hợp, hỗ 
trợ thiết thực cho hoạt động 
cán bộ, công chức cấp xã.

HOÀI THU

Tiếp tục tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cán bộ, 
công chức cấp xã

(BĐ) - Ngày 24.3, UBND 
tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý 
kiến về dự thảo Luật Đất đai 
(sửa đổi) bằng hình thức trực 
tiếp kết hợp trực tuyến đến các 
huyện, thị xã, thành phố. Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ 
trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu 
đều đánh giá cao về dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi) so với 
Luật Đất đai năm 2013 có nhiều 
ưu điểm, đã quy định khá đầy 
đủ, chi tiết và có nhiều điểm 
mới, vừa mang tính khái quát, 
vừa cụ thể, rõ ràng, dễ thực 
hiện, đáp ứng được nguyện 
vọng của nhân dân và yêu cầu 
thực tiễn.

Các đại biểu tập trung thảo 
luận, góp ý nhiều nội dung đối 
với dự thảo Luật Đất đai (sửa 
đổi), trong đó chú trọng các nội 
dung trọng tâm. Cụ thể, liên 
quan đến bảng giá đất, các đại 
biểu cho rằng nên giữ như luật 
cũ, tức 5 năm điều chỉnh 1 lần 
nhưng để phù hợp tình hình 
thực tế thì sẽ điều chỉnh hệ số 
theo năm và thẩm quyền điều 
chỉnh theo UBND tỉnh, cập 
nhật giá đất chỉ cần tăng 20% 
tại vị trí, khu vực đó. Đối với 
việc điều tiết nguồn thu từ đất 
quy định tại Điều 148 của dự 

thảo Luật Đất đai, các đại biểu 
cho rằng việc điều tiết nguồn 
thu là do Nhà nước chịu trách 
nhiệm, vì vậy vấn đề này nên 
đưa vào Luật Ngân sách thì phù  
hợp hơn.

Về trình tự, thủ tục ban hành 
quyết định thu hồi đất, quyết 
định phê duyệt quy định tại 
khoản 4 Điều 85 dự thảo Luật 
Đất đai (sửa đổi) đã khắc phục 
quy định “quyết định thu hồi 
đất và quyết định phê duyệt 
cùng 1 ngày” theo luật cũ. Tuy 
nhiên, dùng từ “sau khi” sẽ 
không xác định được thời gian 
cụ thể, do đó cần quy định thời 
gian cụ thể là bao nhiêu ngày.

Đối với cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, có ý 
kiến đề nghị xây dựng lộ trình 
bỏ hộ gia đình ra khỏi Luật Đất 
đai và các văn bản pháp luật có 
liên quan; sửa đổi theo hướng 
ngừng cấp mới giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho hộ 
gia đình, giấy chứng nhận đã 
cấp cho hộ gia đình trước đây 
cần bổ sung ghi rõ từng thành 
viên hoặc ghi rõ phần của mỗi 
thành viên được hưởng.

Đối với nội dung đấu giá 
quyền sử dụng đất, đấu thầu 
dự án có sử dụng đất, đại biểu 
kiến nghị bổ sung điều kiện “tổ 
chức, cá nhân tham gia đấu giá 

phải có đủ năng lực tài chính 
để thực hiện dự án”. Khi quy 
hoạch đất đai, phải ghi rõ thời 
gian, thời hạn cụ thể…

Phát biểu kết luận hội 
nghị, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh cho rằng việc tổ chức 
lấy ý kiến đóng góp vào dự 
thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 
ý nghĩa rất quan trọng, nhằm 
phát huy quyền làm chủ, 
huy động trí tuệ, tâm huyết 
của nhân dân, thể hiện ý chí, 
nguyện vọng và tạo sự đồng 
thuận trong nhân dân góp phần 
hoàn thiện dự thảo; đồng thời 
ghi nhận, đánh giá cao những 
ý kiến đóng góp chất lượng, 
sâu sắc, thiết thực, có trọng 
tâm với dự thảo của đại diện 
các sở, ngành, địa phương. Để 
việc lấy ý kiến về dự thảo Luật 
Đất đai (sửa đổi) nhận được 
thêm nhiều ý kiến tham gia có 
chất lượng, phù hợp với tình 
hình thực tế của tỉnh, đồng chí 
Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị 
các đại biểu tiếp tục nghiên 
cứu kỹ dự thảo, trên cơ sở thực 
tiễn quá trình triển khai nhiệm 
vụ, góp ý những điểm chưa 
phù hợp, bất cập, cần bổ sung 
để trình Ban soạn thảo đúng  
quy định.

K.ANH

UBND tỉnh tổ chức hội nghị góp ý dự thảo  
Luật Đất đai (sửa đổi)

(BĐ) - Sở TN&MT đã có văn 
bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, 
chính quyền các địa phương tham 
gia phát động hưởng ứng Chiến 
dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Theo đó, Chiến dịch Giờ 
Trái đất năm 2023 với thông 
điệp “Tiết kiệm điện - Thành 
thói quen” sẽ diễn ra từ 20 giờ 
30 phút đến 21 giờ 30 phút tối 
25.3; vận động cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động 
trong các cơ quan, đơn vị, chính 
quyền các địa phương và người 
dân tắt đèn và các thiết bị điện 
không cần thiết vào khung giờ 
diễn ra sự kiện tắt đèn điện 

hưởng ứng Giờ Trái đất năm 
2023, nhằm tăng cường sử dụng 
năng lượng hiệu quả, tiết kiệm 
gắn với bảo tồn tài nguyên 
năng lượng từ sản xuất công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ, 
giao thông vận tải, sản xuất 
nông nghiệp cho đến tiêu thụ 
điện tại hộ dân.

Ngoài ra, Sở TT&TT cũng 
có văn bản đề nghị các cơ quan 
báo chí trên địa bàn tỉnh; Phòng 
VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT 
các huyện, thị xã, thành phố 
đẩy mạnh hoạt động tuyên 
truyền rộng rãi thông điệp 
hưởng ứng các hoạt động tại 

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 
2023 cũng như cùng tổ chức 
hoạt động tắt đèn và các thiết 
bị điện không cần thiết vào  
tối 25.3.
l Chiều 4.3, hơn 40 ĐVTN 

Công ty Điện lực Bình Định 
đạp xe diễu hành hưởng ứng 
sự kiện Giờ Trái đất năm 2023 
tại TP Quy Nhơn. ĐVTN phát 
tờ rơi, tuyên truyền kêu gọi các 
tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và 
cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và 
các thiết bị điện không cần thiết 
trong 1 giờ vào lúc 20 giờ 30 phút 
đến 21 giờ 30 phút ngày 25.3.      

  ĐOAN NGỌC - HẢI YẾN

Phát động hưởng ứng Chiến dịch  
Giờ Trái đất năm 2023

ĐTVN đạp xe tuyên truyền hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2023. 
Ảnh: HẢI YẾN

l Chiều 24.3, Huyện đoàn 
Tây Sơn tổ chức kỷ niệm 92 
năm ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 
26.3.2023) và tuyên dương 10 
Gương mặt trẻ tiêu biểu của 
huyện năm 2022. 

                         VĂN PHONG
l Trường CĐ Kỹ thuật 

Công nghệ Quy Nhơn tổ 
chức kỷ niệm 92 năm Ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (26.3.1931 - 26.3.2023) 

và bế mạc kỳ thi kỹ năng 
nghề cấp trường năm học 
2022 - 2023, sáng 24.3. Dịp 
này, Đoàn trường trao giấy 
khen cho 20 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác 
Đoàn và phong trào thanh 
niên trường học, giai đoạn 
2020 - 2022; trao thưởng cho 
23 thí sinh đạt giải nhất, 38 thí 
sinh đạt giải nhì, 32 thí sinh 
đạt giải ba, 24 thí sinh đạt giải 
khuyến khích của kỳ thi kỹ 

năng nghề cấp trường. 
                         DƯƠNG LINH
l Chiều 24.3, TTYT TP 

Quy Nhơn đã phối hợp với 
Hội CTĐ tỉnh tổ chức kỷ niệm 
ngày Công tác xã hội Việt Nam 
lần thứ 7 năm 2023. Dịp này, 
Hội CTĐ tỉnh và công đoàn 
cơ sở TTYT TP Quy Nhơn tặng 
30 suất quà cho một số bệnh 
nhân nhi, bệnh nhân cao tuổi 
và bệnh nhân tiểu đường có 
hoàn cảnh khó khăn. NGỌC TÚ

(BĐ) - Chiều 24.3, tại tỉnh 
Quảng Ninh, Bộ GD&ĐT 
phối hợp với UBND tỉnh 
Quảng Ninh tổ chức tổng kết 
Cuộc thi KHKT cấp quốc gia 
học sinh trung học, năm học  
2022 - 2023.

Tại cuộc thi này, cả 2 dự án 
của học sinh Bình Định tham 
gia đều xuất sắc đoạt giải.

Cụ thể, dự án “Nghiên cứu 
chế tạo và tích hợp một số cảm 
biến điện hóa trong hệ thiết bị 
quan trắc môi trường nước nuôi 
thủy sản thông minh” của em 
Nguyễn Minh Quang, học sinh 
lớp 12H Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn) 

đoạt giải nhì; dự án “Giường đa 
năng cho bệnh nhân đột quỵ” 
của em Nguyễn Thị Cẩm Ly  
(lớp 8A7) và Nguyễn Đình 
Trực (lớp 9A3), Trường THCS 
Cát Tường (huyện Phù Cát) 
đoạt giải tư. Tại buổi lễ tổng 
kết, Nguyễn Minh Quang còn 
vinh dự được nhận Huy hiệu  
Tuổi trẻ.

Cuộc thi KHKT cấp quốc 
gia học sinh trung học, năm 
học 2022 - 2023 diễn ra trong 3 
ngày, từ 22 - 24.3, với sự tham 
gia của 150 dự án của học sinh 
đến từ 63 tỉnh, thành trong  
cả nước. 

                            MAI HOÀNG

Học sinh Bình Định đoạt 2 giải 
tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty CP 
Becamex Bình Định, cho biết KCN Becamex VSIP 
Bình Ðịnh sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp 
nhận mặt bằng triển khai dự án ngay.       Ảnh: T.S

Ông Tomaso Andreatta, Chủ tịch Tiểu 
ban Phát triển xanh thuộc Hiệp hội DN 
châu Âu tại Việt Nam, nhìn nhận Bình 
Định đang cho thấy sự nỗ lực xây dựng 
nền kinh tế xanh.                                 Ảnh: T.S

Hiệp hội DN châu Âu tại Việt 
Nam (EuroCham) chia sẻ, 
phát triển kinh tế xanh, tăng 
trưởng xanh là xu thế tất yếu 
của mọi nền kinh tế, bởi nó là 
nhân tố xúc tác trong việc đầu 
tư và đổi mới sáng tạo, góp 
phần tạo ra các cơ hội kinh tế 
mới, bền vững. Tăng trưởng 

Chiều 24.3, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den 
Bossche cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm và 
chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, sau khi thông tin về tiềm năng, thế 
mạnh và những lĩnh vực mà Bình Định đang thu hút đầu tư, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn thời gian 
tới, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam quan tâm, hỗ trợ kết 
nối, giới thiệu các DN Bỉ đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp 
tác đầu tư tại tỉnh Bình Định; đồng thời cam kết tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho các DN đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh.

Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche 
cho biết, bản thân ông và các thành viên trong đoàn rất ấn 
tượng với cảnh đẹp, sự yên bình của thành phố biển Quy 
Nhơn. Đến Việt Nam, các DN Bỉ rất quan tâm đến hạ tầng 
giao thông, cảng biển, khu công nghiệp, lao động… phục 
vụ cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, xuất nhập 
khẩu bền vững. Qua khảo sát thực tế và tiếp nhận thông 
tin từ các sở, ngành của tỉnh, đoàn công tác nhận thấy Bình 
Định hội đủ các yếu tố mà các DN đang cần. Đây là lợi thế 
của Bình Định mà không phải địa phương nào ở Việt Nam 
cũng có được. Việt Nam nói chung, Bình Định nói riêng có 
cùng chung quan điểm, mục đích phát triển, trong đó có 
hoạt động xúc tiến thu hút, hợp tác đầu tư.

Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cảm ơn sự tiếp đón 
trọng thị của lãnh đạo UBND tỉnh và mong muốn thời gian 
tới, Bỉ và Bình Định sẽ tăng cường tìm hiểu, đẩy mạnh hợp 
tác cùng phát triển, nhất là đối với các lĩnh vực Bình Định 
đang xúc tiến, thu hút đầu tư.            
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 24.3, Đoàn 
giám sát của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội giám sát chuyên đề 
về việc thực hiện Nghị quyết số 
88/2014/QH13 và Nghị quyết số 
51/2017/QH14 của Quốc hội về 
đổi mới chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông đã làm 
việc với UBND huyện Phù Cát. 
Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo 
dục của Quốc hội làm trưởng 
đoàn giám sát.

Tại buổi giám sát, huyện 
Phù Cát đánh giá Nghị quyết số 
88/2014/QH13 và Nghị quyết số 
51/2017/QH14 của Quốc hội đã 
tác động trực tiếp đối với giáo 
dục phổ thông và được xem là 
bước đột phá để giáo dục Việt 
Nam có sự đổi mới mạnh mẽ, 
phù hợp với xu hướng giáo dục 
quốc tế.

Trên cơ sở các nghị quyết, 
các bộ, ngành, tỉnh Bình Định 
và huyện Phù Cát đã kịp thời 
cụ thể hóa bằng các quy định, kế 
hoạch, đề án, chương trình đổi 
mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Việc tổ chức quán triệt, học 
tập, tuyên truyền các văn bản 
quy phạm pháp luật về đổi mới 
chương trình, sách giáo khoa 
giáo dục phổ thông được thực 
hiện thường xuyên, nhằm nâng 
cao và tạo sự chuyển biến về 
nhận thức của các tầng lớp nhân 
dân, nhất là nhà quản lý, đội 
ngũ giáo viên, học sinh và phụ 

Tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp với tiểu học là không đảm bảo

huynh đối với các quy định mới 
về chương trình và sách giáo 
khoa. Công tác kiểm tra, thanh 
tra các hoạt động chuyên môn, 
tăng cường tiếp cận các yêu cầu 
đổi mới được tổ chức thường 
xuyên, kịp thời; đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị dạy học.

Tổng đội ngũ giáo viên và 
cán bộ quản lý cấp tiểu học, 
THCS của huyện Phù Cát là 
1.427 người. Đến nay, cán bộ 
quản lý, giáo viên đã đăng ký 
và hoàn thành 6/9 mô đun bồi 
dưỡng theo kế hoạch của Sở 
GD&ĐT là 1.332 người. Đội 
ngũ giáo viên môn Khoa học 
tự nhiên, Lịch sử và Địa lí của 

cấp THCS đảm bảo thực hiện 
chương trình giáo dục phổ 
thông 2018.

Tại giám sát, nhiều ý kiến 
trao đổi liên quan đến những 
khó khăn về đội ngũ giáo viên 
môn Khoa học tự nhiên; việc 
quy định tỷ lệ giáo viên/lớp; 
số lượng sách giáo khoa cung 
cấp cho lựa chọn sách quá ít, 
mặt khác số lượng sách một số 
môn quá nhiều như môn Tiếng 
Anh (9 bộ)...

Huyện Phù Cát đã kiến nghị 
Bộ GD&ĐT quan tâm tham mưu 
Chính phủ tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả các chế độ chính sách 
liên quan đến phát triển giáo 

dục vùng miền núi, vùng có 
điều kiện KT-XH đặc biệt khó 
khăn; hỗ trợ sách giáo khoa cho 
học sinh thuộc hộ nghèo, cận 
nghèo và hoàn cảnh khó khăn. 
Tăng tỷ lệ cho giáo viên tiểu 
học, bởi hiện tại 1,5 giáo viên/
lớp là không phù hợp để đảm 
bảo điều kiện nhân lực thực hiện 
đổi mới chương trình giáo dục 
phổ thông 2018 (chương trình 
2016 là 4.305 tiết/năm, chương 
trình giáo dục phổ thông 2018 
là 4.830 tiết/năm). 

Huyện đề nghị cần có cách 
thức tính chỉ tiêu biên chế mang 
tính đặc thù của ngành GD&ĐT; 
có đánh giá về chương trình 

giáo dục phổ thông mới, về 
việc triển khai các bộ môn mới 
trong chương trình như môn 
tích hợp…

Phát biểu tại buổi giám sát, 
Trưởng đoàn Đinh Công Sỹ 
ghi nhận sự quan tâm của các 
cấp ủy đảng và chính quyền 
địa phương đối với sự nghiệp 
GD&ĐT và việc triển khai đổi 
mới chương trình, sách giáo khoa 
giáo dục phổ thông của huyện 
Phù Cát. Đoàn giám sát ghi nhận 
địa phương có nhiều cách làm 
hay, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 
và trên chuẩn cao, về cơ bản 
giáo viên đã có sự tiếp nhận và 
chủ động khắc phục khó khăn 
của chương trình giáo dục phổ 
thông mới, nhất là thời gian đầu 
thực hiện có những bỡ ngỡ.

Đồng thời, Đoàn giám sát 
tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của 
các thành viên trong đoàn để 
khắc phục tồn tại, hạn chế trong 
quá trình triển khai các nghị 
quyết, bảo đảm các điều kiện 
thuận lợi nhất trong việc dạy 
và học. Một số vấn đề còn hạn 
chế là đội ngũ giáo viên giảng 
dạy các môn học mới, ứng dụng 
công nghệ trong giảng dạy…

Đoàn giám sát sẽ tổng hợp 
các kiến nghị, đề xuất của địa 
phương; đồng thời đề nghị địa 
phương tiếp tục quan tâm đầu 
tư về cơ sở vật chất, rà soát đội 
ngũ giáo viên để có kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng… THU HIỀN

(BĐ) - Ngày 24.3, tại TP 
Quy Nhơn, Sở Y tế phối hợp 
với dự án hỗ trợ người khuyết 
tật (NKT) “Vượt lên tất cả” tổ 
chức lễ tổng kết hoạt động dự 
án sau 7 năm thực hiện. Hội 
thảo nhằm đánh giá, chia sẻ 
kinh nghiệm triển khai dự án 
với các đối tác Trung ương 
và 3 tỉnh triển khai dự án là 
Thừa Thiên Huế, Quảng Nam 
và Bình Định.

Mục tiêu của dự án là nâng 
cao khả năng tiếp cận dịch vụ 
phục hồi chức năng (PHCN) 
và công nghệ/dụng cụ trợ 
giúp có chất lượng cho NKT 
tại các huyện được lựa chọn. 
Từ đó giúp NKT nâng cao khả 

năng độc lập trong sinh hoạt 
hằng ngày và hòa nhập tốt hơn 
trong cuộc sống. Dự án tập 
trung thực hiện 3 mảng hoạt 
động: Tăng cường tính sẵn có 
của các dụng cụ trợ giúp chất 
lượng cho NKT vận động tại 
3 tỉnh; nâng cao năng lực liên 
quan tới dụng cụ trợ giúp cho 
các đội ngũ cán bộ y tế các cấp; 
vận động chính sách và chia 
sẻ thông tin liên quan tới công 
nghệ/dụng cụ trợ giúp.

Được biết, dự án đã thực 
hiện khám sàng lọc, xác định 
nhu cầu cho 12.069 NKT tại 
320 xã, phường và thực hiện 
can thiệp PHCN đa chuyên 
ngành cho 7.749 NKT trên địa 

bàn 3 tỉnh (Bình Định có 2.889 
người). Trong số những người 
nhận can thiệp có 7.432 NKT 
được cấp 10.711 dụng cụ trợ 
giúp. Các loại dụng cụ chủ yếu 
là nẹp chỉnh hình, chân tay giả 
(13%), dụng cụ di chuyển, dịch 
chuyển như xe lăn, gậy, nạng... 
(63%), dụng cụ hỗ trợ tư thế 
(2%), dụng cụ trợ giúp sinh 
hoạt hằng ngày (13%) và các 
dụng cụ bổ trợ khác. Ngoài hỗ 
trợ về dụng cụ, dự án còn huy 
động thêm các nguồn ngân 
sách nhỏ để hỗ trợ cải thiện 
tiếp cận môi trường nhà ở cho 
120 NKT tại 3 tỉnh.

Bên cạnh việc cung cấp 
dịch vụ trực tiếp tại cộng 

đồng, dự án cũng tập trung 
việc nâng cao năng lực cho hệ 
thống PHCN tại cơ sở, trong 
đó 2.572 cán bộ y tế, xã hội 
các cấp (Bình Định có 895 
người) đã được tập huấn về 
PHCN và dụng cụ trợ giúp từ 
cơ bản tới chuyên sâu. 

Dự án hỗ trợ NKT “Vượt 
lên tất cả” do Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) 
tài trợ thông qua tổ chức The 
International Center (IC). Dự 
án được thực hiện tại 3 tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Quảng Nam 
và Bình Định từ tháng 7.2015- 
3.2023 với đối tác chính là Sở 
Y tế 3 tỉnh.

THẢO KHUY

(BĐ) - UBND tỉnh vừa 
có công văn gửi Sở Y tế, Sở 
NN&PTNN, Sở TT&TT, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố về 
việc tăng cường giám sát, phòng, 
chống dịch bệnh Marburg.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y 
tế tại Văn bản số 1452/BYT-DP 
ngày 17.3.2023 về việc tăng 
cường giám sát phòng, chống 
dịch bệnh Marburg, Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng 
cường giám sát chặt chẽ người 
nhập cảnh về tỉnh, tại cộng đồng 
và các cơ sở y tế nhằm phát hiện 
sớm các trường hợp nghi ngờ 
mắc bệnh để điều tra dịch tễ 
(lưu ý những người nhập cảnh 

từ các quốc gia có dịch khu vực 
châu Phi trong vòng 21 ngày); 
phối hợp với các Viện Vệ sinh 
dịch tễ/ Viện Pasteur Nha Trang 
lấy mẫu để xét nghiệm chẩn 
đoán; quản lý ca bệnh (nếu có) 
và xử lý triệt để theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế, kiên quyết không để 
bệnh lây lan ra cộng đồng.

Thực hiện đầy đủ các biện 
pháp phòng hộ cá nhân đối với 
nhân viên y tế và người tiếp xúc 
với các trường hợp nghi ngờ/
mắc bệnh, không để lây nhiễm 
cho nhân viên y tế cũng như lây 
lan trong cộng đồng. Tổ chức 
tập huấn cho cán bộ y tế các 
tuyến về các biện pháp phòng, 

chống, chăm sóc, điều trị, đặc 
biệt lưu ý về công tác phòng, 
chống nhiễm khuẩn.

Chủ động xây dựng kế hoạch 
đáp ứng theo các tình huống để 
sẵn sàng đáp ứng trong trường 
hợp dịch bệnh xảy ra tại địa 
phương, không để bị động.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, 
bệnh Marburg là một bệnh 
truyền nhiễm cấp tính do vi 
rút Marburg gây ra. Ổ chứa 
tự nhiên là loài dơi ăn quả 
(Rousettus aegyptiacus), bệnh 
có thể lây truyền từ động vật 
(dơi, động vật linh trưởng) sang 
người, bệnh lây từ người sang 
người qua tiếp xúc trực tiếp 

với máu, dịch tiết cơ thể hoặc 
với môi trường/vật dụng bị ô 
nhiễm bởi dịch tiết của người 
mắc, tử vong do vi rút Marburg. 
Thời gian ủ bệnh từ 2 - 21 ngày; 
khởi phát với các triệu chứng 
sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau 
đó có thể xuất hiện tiêu chảy, 
đau bụng, chuột rút, buồn nôn, 
nôn, xuất huyết. Hiện bệnh 
chưa có vắc xin và thuốc điều 
trị đặc hiệu. Đây là bệnh đặc 
biệt nguy hiểm, khả năng lây 
truyền và tỷ lệ tử vong cao (50% 
có thể lên tới 88%), bệnh được 
phân loại thuộc nhóm A trong 
Luật phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm của nước ta.    THẢO YÊN

l Sáng 24.3, UBND 
xã Phước Lộc (huyện Tuy 
Phước) ra mắt mô hình Đội 
thanh niên xung kích tham gia 
đảm bảo ANTT, PCCC&CNCH 
trên địa bàn xã. Đội thanh 
niên xung kích được thành 
lập với 15 thành viên là ĐVTN 
của xã. Mô hình được triển 
khai nhằm phát huy vai trò 
nòng cốt của ĐVTN trong 
công tác phối hợp vận động 
nhân dân, ĐVTN chấp hành 
tốt chính sách, pháp luật, nêu 
cao tinh thần cảnh giác, chủ 
động phòng ngừa tội phạm 
và các hành vi vi phạm pháp 
luật; phối hợp với CA xã tham 
gia đảm bảo ANTT, cảm hóa 
giúp đỡ thanh niên phạm tội 
tái hòa nhập cộng đồng, tham 
gia PCCC…  Q.H
l Phòng Cảnh sát hình 

sự CA tỉnh sáng 24.3 đã 
tổ chức nhận đỡ đầu 2 bé 
Huỳnh Trúc Linh Đan (SN 
2015) và Huỳnh Minh Khang 
(SN 2021) ở phường Trần 
Quang Diệu, TP Quy Nhơn. 
Gia đình 2 cháu Đan và Khang 
có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn. Mẹ 2 cháu mất do dịch 
bệnh Covid-19 khi Khang vừa 
được sinh ra, bố làm công 
nhân thu nhập bấp bênh. Hai 
bé hiện sống với ông bà nội 
đã già yếu. Trước hoàn cảnh 
khó khăn này, Phòng Cảnh sát 
hình sự CA tỉnh nhận đỡ đầu 
2 cháu cho đến khi các cháu 
tròn 18 tuổi, số tiền đỡ đầu 
từng quý là 2,5 triệu đồng. 

T.LONG

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Đinh Công Sỹ phát biểu tại buổi giám sát.                     Ảnh: T.HIỀN

Trên 7.400 người khuyết tật được cấp 
10.700 dụng cụ trợ giúp

Tăng cường giám sát, phòng, chống dịch bệnh Marburg
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Bình Định

Bảo vệ tài nguyên nước, 
hướng đến phát triển bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu như hiện nay, việc quản 
lý, bảo vệ tài nguyên nước, 
đặc biệt là các nguồn nước 
ngọt là vấn đề cấp thiết được 
tỉnh Bình Định chú trọng 
triển khai gắn với nhiệm vụ 
phát triển KT-XH của tỉnh 
theo hướng bền vững.

Hồ Định Bình (huyện Vĩnh Thạnh) là công trình có nhiệm vụ đa mục tiêu, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái hạ lưu 
sông Côn.                Ảnh: NGỌC NHUẬN

Do cấu tạo địa chất phức tạp 
và địa hình chia cắt mạnh, nên 
hệ thống sông ngòi ở tỉnh Bình 
Định phân bố không đều. Ngoài 
4 con sông lớn, gồm: Sông Côn, 
Hà Thanh, La Tinh, Sông Lại, còn 
có nhiều con sông, suối nhỏ cũng 
giữ vai trò quan trọng trong sản 
xuất, sinh hoạt của người dân 
và phát triển KT-XH tại các địa 
phương. Toàn tỉnh còn có 164 
hồ chứa nước thủy lợi với tổng 
dung tích 682 triệu m3, 278 đập 
dâng trên sông, 286 trạm bơm 
cấp nước cho 85% diện tích đất 
canh tác; 148 công trình cấp nước 
tập trung với tổng công suất 
128.058 m3/ngày đêm khai thác 
nguồn nước mặt từ các con sông, 
suối và nước ngầm, phục vụ cấp 
nước vùng đô thị và nông thôn.

Mặc dù đã có quy hoạch sử 
dụng nước trên các lưu vực sông 
trong tỉnh nhưng Bình Định 
thuộc khu vực thường xuyên 
thiếu nước về mùa khô, ngập 
lụt về mùa mưa; tình trạng xâm 
nhập mặn lấn sâu vào đất liền 
làm thiếu hụt nguồn nước càng 

trở nên nghiêm trọng… Chính vì 
vậy, việc bảo vệ môi trường nói 
chung, quản lý tài nguyên nước 
nói riêng được tỉnh Bình Định 
chú trọng thực hiện.

Ông Võ Minh Đức, Trưởng 
Phòng Tài nguyên nước và Khí 
tượng thủy văn (Sở TN&MT), cho 
biết: Ngoài các hoạt động truyền 
thông thường niên trong các đợt 
cao điểm như hưởng ứng Ngày 
Nước thế giới 22.3, hưởng ứng 
Chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày 
Môi trường thế giới 5.6, Tuần lễ 
biển và hải đảo Việt Nam (ngày 
1 - 8.6)…, ngành TN&MT còn tổ 
chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt 

động truyền thông lồng ghép, hội 
thảo, mít tinh, thi vẽ tranh, thi 
ảnh, thi viết về các dòng sông trên 
địa bàn tỉnh, viết về bảo vệ môi 
trường… nhằm nâng cao nhận 
thức của các ngành, các cấp, chính 
quyền địa phương cùng người 
dân, chung tay bảo vệ nguồn tài 
nguyên nước.

Sau nhiều năm tập trung 
truyền thông như vậy, nhiều 
trường học trong tỉnh đã chú 
trọng thực hiện công tác tuyên 
truyền, tạo chuyển biến trong 
nhận thức của học sinh về vấn 
đề bảo vệ môi trường, bảo vệ tài 
nguyên nước. Ông Phạm Quang 

Tấn, Hiệu trưởng Trường THCS 
Ân Tín (huyện Hoài Ân), chia 
sẻ: “Sáng thứ Hai hằng tuần 
trong buổi chào cờ, nhà trường 
thường dành thời gian để nói về 
một chủ đề, thông điệp. Trong 
đó các thông điệp về bảo vệ môi 
trường chiếm tỷ lệ cao, cùng với 
đó chúng tôi còn tổ chức một số 
hoạt động ngoại khóa để các em 
tìm hiểu về các dòng sông ở địa 
phương để viết bài tham gia dự 
thi viết về lịch sử, giá trị của các 
dòng sông. Qua đó, giúp các em 
hiểu được giá trị của nguồn tài 
nguyên nước trong cuộc sống”.

Các hoạt động thu gom rác 

thải, khơi thông dòng chảy sông, 
suối, kênh mương… thường 
xuyên được các địa phương, 
nhất là Đoàn thanh niên tổ 
chức cũng góp phần lan tỏa, 
nâng cao nhận thức của toàn xã 
hội về tầm quan trọng của tài 
nguyên nước. Bạn Phan Nữ Yến 
Chi, đoàn viên phường Đống 
Đa (TP Quy Nhơn), bộc bạch: 
“Nước là nguồn tài nguyên vô 
cùng quý giá đối với cuộc sống 
của chúng ta. Việc đẩy mạnh 
các hoạt động truyền thông về 
ứng phó với biến đổi khí hậu, 
bảo vệ môi trường, bảo vệ tài 
nguyên nước do Đoàn thanh 
niên tổ chức cũng là cách tuyên 
truyền nâng cao nhận thức cho 
ĐVTN và người dân trong việc 
giữ gìn vệ sinh môi trường, sử 
dụng nước tiết kiệm…”.

Cùng với việc đẩy mạnh các 
hoạt động truyền thông bảo vệ 
tài nguyên nước, theo ông Võ 
Minh Đức, ngành TN&MT đã 
tham mưu UBND tỉnh ban hành 
quyết định phê duyệt quy hoạch 
tài nguyên nước tỉnh Bình Định 
đến năm 2025, tầm nhìn đến 
năm 2035 - nội dung phân bổ và 
bảo vệ tài nguyên nước mặt; phê 
duyệt danh mục nguồn nước 
phải lập hành lang bảo vệ trên 
địa bàn tỉnh; ban hành danh mục 
sông, suối, hồ chứa không được 
san lấp; danh mục bản đồ vùng 
hạn chế khai thác nước trên địa 
bàn tỉnh… nhằm khai thác nước 
tiết kiệm, hiệu quả, cũng như giữ 
gìn, bảo vệ nguồn tài nguyên quý 
giá này gắn với phát triển KT-XH 
hiện nay.    ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Đẩy mạnh hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử 
Đến nay, toàn tỉnh có hơn 600 sản 

phẩm lên sàn thương mại điện tử 
(TMĐT) Postmart.vn (Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam) và Voso.vn (Tổng 
Công ty CP Bưu chính Viettel), trong 
đó có hơn 150 sản phẩm OCOP. Cụ 
thể, Viettel Bình Định đã đưa 60 sản 
phẩm OCOP lên sàn Voso.vn; Bưu điện 
tỉnh đưa hơn 140 sản phẩm OCOP lên 
sàn Postmart.vn. Thời gian qua, các sở, 
ngành liên quan và nhiều địa phương 
trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động các DN, HTX, hộ kinh 
doanh, hộ sản xuất nông nghiệp tích cực 
tham gia giới thiệu, tiêu thụ hàng hóa, 
sản phẩm trên các sàn TMĐT. 

Để thúc đẩy mua sắm qua sàn TMĐT, 
Bưu điện tỉnh đã phát động phong trào 
mua hàng qua Postmart.vn. Trong năm 
2022, đơn vị cũng phối hợp với Hội Nông 
dân tỉnh tham gia gian hàng Festival tại 
tỉnh Sơn La để xây dựng chuỗi hoạt động 
hội chợ trực tuyến, nhằm hỗ trợ tiêu thụ 
nông sản, ký hợp đồng hợp tác tiêu thụ 
bưởi da xanh của Hoài Ân tại Hội chợ 
Nông sản của tỉnh. 

Trong tháng 3.2023, hưởng ứng phong 
trào thi đua “Thanh niên Bưu điện Việt 
Nam - Thắp sáng tài năng kinh doanh 
số” do Đoàn Thanh niên Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam phát động, ĐVTN 
Bưu điện tỉnh đã tham gia kinh doanh 

Chi cục Thuế TP Quy Nhơn 
đối thoại với hộ kinh doanh

Ngày 23.3, Chi cục Thuế TP Quy 
Nhơn tổ chức Hội nghị đối thoại với 
các hộ kinh doanh trên địa bàn. 

Tại Hội nghị, gần 300 hộ kinh 
doanh được giới thiệu một số chính 
sách thuế và trực tiếp đối thoại với cơ 
quan thuế. Các ý kiến tập trung vào 
các vấn đề như: Việc khai thuế thu 
nhập cá nhân khi chi trả tiền lương, 
tiền công; xử lý đối với hóa đơn điện 
tử như lập bảng kê hàng hóa trên hóa 
đơn, hóa đơn mua vào, ghi nhận giá 
vốn khi được chiết khấu và tiền thuế 
giá trị gia tăng; mức thuế khoán cần 
phù hợp với tình hình kinh doanh 
của hộ… 

Các vướng mắc của người nộp thuế 
được cán bộ Chi cục Thuế TP Quy 
Nhơn giải đáp cụ thể từng trường 
hợp ngay tại Hội nghị. Ngoài ra, để 
giúp các hộ kinh doanh có thể nộp thuế 
và được hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi, hay 
kịp thời phản ánh những bất hợp lý 
trong quá trình quản lý thuế, giúp cơ 
quan thuế sớm khắc phục, các hộ kinh 
doanh còn được hướng dẫn sử dụng 
một số ứng dụng mới có liên quan như: 
eTax mobile, cổng giao tiếp điện tử, 
bản đồ số hộ kinh doanh…  

PHƯƠNG THẢO

Nhân viên Bưu điện tỉnh theo dõi thông tin các sản phẩm nông nghiệp 
được hỗ trợ đưa lên sàn TMĐT Postmart.                                          Ảnh: AN

các sản phẩm trên sàn điện tử Postmart.
vn và tham gia 2 chương trình thi đua 
Vua bán hàng, Tài năng livestream. Đồng 
thời, trong tháng 4.2023, đơn vị tiếp tục 
phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 
các lớp đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh 
doanh trên sàn TMĐT cho hộ sản xuất 
nông nghiệp tại 4 địa phương: An Lão, 
Hoài Ân, Tuy Phước và TP Quy Nhơn. 

Thời gian qua, Tổng Công ty CP Bưu 
chính Viettel đã xây dựng chiến lược về 
giá hấp dẫn và các chương trình khuyến 
mãi để các nhà cung cấp có thể bán được 
nhiều hàng và người mua có thể tiếp 
cận được sản phẩm với giá tốt hơn; tìm 

kiếm các nhà cung cấp 
có sản phẩm đảm bảo 
chất lượng, ưu tiên 
các nhà cung cấp có 
sản phẩm chính hãng 
để gia tăng sự tin cậy 
từ khách hàng. Tuy 
vậy, trong năm 2023, 
theo tin từ Viettel Bình 
Định, Tổng Công ty CP 
Bưu chính Viettel đã có 
thông báo “tạm ngưng” 
chủ trương hỗ trợ đưa 
sản phẩm nông sản, 
trong đó có sản phẩm 
OCOP lên sàn Voso.vn 
để đánh giá về kết quả 
triển khai và mức độ 

hiệu quả của hoạt động, từ đó nghiên 
cứu điều chỉnh, nâng tầm.

Để thúc đẩy giao dịch, mua sắm qua 
sàn TMĐT, trong năm nay, Sở TT&TT 
phối hợp cùng các sở, ngành và đơn vị 
có liên quan tăng cường công tác tổ chức 
đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh 
trên sàn TMĐT cho các hộ sản xuất nông 
nghiệp. Đặc biệt, Sở chú trọng đưa tổ 
công nghệ số cộng đồng, với thành phần 
cốt lõi là ĐVTN để “đi từng ngõ, gõ từng 
nhà” hướng dẫn người dân tham gia các 
sàn giao dịch TMĐT, sử dụng các dịch 
vụ số và nền tảng số một cách hiệu quả, 
bền vững.                                   AN NHIÊN 
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Mang thiên nhiên vào nhà
Không gian sống xanh là điều mà nhiều người ước ao khi sống ở đô thị, đặc biệt trong bối cảnh quỹ 

đất xây dựng hẹp dần, căn hộ chung cư dần trở nên phổ biến. Do vậy, việc trang trí nhà cửa, không gian 
sống bằng cây cảnh mini, hoặc các loại kiểng lá, hoa, dây leo (gọi chung là hàng lá) đang là xu hướng 
của cư dân đô thị. 

Anh Cao Quang Bảo biến sân thượng nhà mình thành khu vườn với nhiều loài cây cảnh, hoa lá.                    Ảnh: TRỌNG LỢI

Nhà nhỏ vẫn có 
không gian xanh 

Anh Nguyễn Văn Hạng, 
ở phường Trần Phú (TP Quy 
Nhơn) là người đam mê chơi 
bonsai nhiều năm, thổ lộ: Tôi 
chơi bonsai cỡ nhỏ đã nhiều 
năm. Chọn cách chơi này bởi 
lẽ nó phù hợp với điều kiện 
sống và nơi ở của mình. Nhà 
tôi nhỏ nên tôi thiết kế một 
sân kiểng chừng 15 m2 để bố 
trí, sắp đặt những “đứa con 
tinh thần”. Không riêng gì tôi, 
khi “đất chật, người đông”, 
mặt bằng và không gian sống 
ngày càng thu hẹp, ngày càng 
có thêm nhiều người chơi cây 
cảnh chuyển sang bonsai mini. 

Bonsai mini có ưu điểm 
là không chiếm nhiều diện 
tích, gọn nhẹ và dễ xếp đặt, 
trang trí (ban công, góc sân 
thượng, bàn làm việc, góc học 
tập, cửa sổ…), thích hợp cho 
những ngôi nhà diện tích nhỏ 
(40 - 50 m2) và căn hộ chung 
cư ở đô thị. 

Anh Cao Quang Bảo, ở 
đường Nguyễn Thị Định 
(TP Quy Nhơn) đã biến sân 
thượng rộng hơn 30 m2 nhà 
mình thành một vườn hoa 
cảnh đẹp mắt, bốn mùa hương 
sắc (lan, sứ, bông giấy, ngũ 
sắc…). “Ở thành phố, nhà ở 
hầu hết là nhà ống và diện tích 
ngày càng thu nhỏ lại, nên nếu 
muốn có không gian xanh cho 
dễ chịu, phần nhiều người ta 
hay làm sân thượng, hoặc bố 
trí ban công rộng một chút, 
hoặc cho các loại dây leo bám 
từ dưới đất lên… Nhiều người 

hay nghĩ, nhà chật chỗ đâu mà 
sắp xếp cho sân vườn! Nhưng 
thật ra khi sắp xếp chỉ vài 
mét vuông sân vườn thôi thì 
không gian sống của mình sẽ 
rộng ra hơn rất nhiều nhờ cảm 
giác gần gũi với thiên nhiên, 
tâm trạng cũng dễ thoải mái, 
vui vẻ hơn”, anh Bảo chia sẻ.

Chị Nguyễn Bình Nguyên, 
ở khu căn hộ An Phú Thịnh 
(TP Quy Nhơn), một người 
yêu cây cảnh nghệ thuật, bộc 
bạch: “Khi chưa lập gia đình, 
tôi sống ở quê với bố mẹ. Nhà 
đất rộng rãi nên tôi thường 

mua nhiều loại cây, hoa về 
trồng. Nay chuyển đến sống 
ở căn hộ chung cư rộng chỉ 
hơn 50 m2, để duy trì niềm vui 
chơi cây, hoa cảnh, tôi ưu tiên 
trang trí nhà cửa bằng một số 
các loài cây, như kim ngân, 
kim ngân lượng hoặc kim phát 
tài, đặt ở bàn làm việc, bộ ghế 
sofa nơi phòng khách và góc 
lan can căn hộ. Sau những 
giờ làm việc mệt nhọc, trở về 
căn phòng nhỏ và được nhìn 
ngắm những “góc nhỏ bình 
yên” ấy giúp tâm hồn tôi thoải  
mái hẳn”.

Dễ chăm, ít tưới
Có cung ắt có cầu, đó là lý 

do gần đây ở TP Quy Nhơn 
hoặc các khu đô thị vùng phụ 
cận ở Tuy Phước, TX An Nhơn 
xuất hiện nhiều hơn các cơ sở, 
cửa hàng bán cây cảnh nghệ 
thuật, bonsai mini, hàng lá… 

Cửa hàng hoa cây cảnh 
Minh Lan trên đường Mai 
Xuân Thưởng (TP Quy Nhơn) 
bày bán đa dạng các loại hoa, 
cây cảnh; trong đó, cây cảnh 
cỡ nhỏ được trồng trong 
những chiếc chậu xinh xắn 
làm bằng gốm, sứ, thủy tinh. 

Cây cảnh tại đây có nhiều 
loại, với nhiều mức giá khác 
nhau cho khách hàng lựa 
chọn, phổ biến từ 100 - 200 
nghìn đồng/chậu (kim ngân, 
cau tiểu trâm, bạch mã hoàng 
tử, hoa dạ yến thảo…), nhưng 
cũng có nhiều cây giá lên đến 
vài triệu đồng.

Theo bà Võ Thị Kim Lan, 
chủ cửa hàng, cây cảnh mini 
ngày càng phong phú về 
chủng loại, kiểu dáng, đáp 
ứng được nhiều nhóm khách 
hàng. Trước đây việc chăm 
sóc cây cảnh, bonsai thường 
đòi hỏi người trồng có một số 
kiến thức, kỹ năng cần thiết. 
Ngày nay đã có nhiều loại 
cây cảnh mini mà ngoài việc 
tưới, lâu lâu chỉ cần chêm 
một ít phân là cây trổ hoa, 
mọc lá. Việc chăm sóc trở nên 
rất đơn giản, thậm chí một 
số cây như các loài xương 
rồng, sen đá, lan… còn có 
thể ở trong nhà nhiều ngày, 
vài ngày mới cần tưới một 
lần, rất tiện cho những người 
bận rộn.

Xu hướng hàng lá, cây 
cảnh dễ chăm, ít tưới, có thể 
để ở trong nhà nhiều ngày 
hiện đang được nhiều người 
chọn mua do phù hợp cho 
cách thức trang trí trong các 
căn hộ chung cư. Nhu cầu 
này đang phát triển tương 
đối nhanh, nên cùng với các 
điểm bán cây cảnh, hoa lá đã 
quen thuộc ở đường Nguyễn 
Tất Thành, Mai Xuân Thưởng, 
gần đây ở những đường phố, 
khu dân cư có nhiều chung 
cư, nhà ở xã hội như: Tây Sơn, 
Lê Thanh Nghị, Hoa Lư, Điện 
Biên Phủ… đã xuất hiện nhiều 
cửa hàng, điểm mua bán cây 
cảnh, hoa lá.

TRỌNG LỢI

SỔ TAY

Quy Nhơn về đêm & chuyện cũ nói mãi
Bạn tôi, một người ở xa về, có thể nói 

là rất yêu Quy Nhơn, bình luận đầy tiếc rẻ, 
Quy Nhơn là thành phố loại I trẻ trung, 
năng động nhưng không có nhiều chương 
trình nghệ thuật. Quy Nhơn không có nhiều 
trưng bày, triển lãm nghệ thuật, không 
có tụ điểm nhạc nhẹ, không có bảo tàng 
chuyên đề, trừ bảo tàng tổng hợp. Nếu 
không có 3 rạp chiếu phim gồm, Starlight, 
Quốc Khánh, CGV thì về đêm ở TP Quy 
Nhơn gần như không có một loại hình sinh 
hoạt văn hóa nào đáng kể. Nhiều năm rồi, 
hễ về Quy Nhơn là bạn lại tiếc, lại hy vọng 
lần trở lại kế tiếp mọi thứ của Quy Nhơn 
sẽ khác. Khi yêu người ta hay thế!

Là một người sống và làm việc tại TP 
Quy Nhơn tầm 5 năm nay, tuy cũng hơi 
hơi tự ái nhưng tôi thấy có lẽ bình luận 
này đúng. Những năm trước, vào đêm cuối 
tuần, Quy Nhơn còn có hội đánh bài chòi 
dân gian, cũng là một điểm nhấn, một màu 
sắc tô điểm cho hoạt động về đêm của thành 
phố. Nhưng rồi bây giờ cũng không mấy 
khi thấy có hoạt động này nữa. Nếu muốn 
đi chơi về đêm, ngoài ăn uống, chúng tôi 
chỉ có thể đi xem phim, đi dạo ngoài đường, 
lượn qua nhà sách. Thật khó nếu muốn tìm 

hiểu, thưởng thức một hoạt động văn hóa 
nghệ thuật nào đó của Quy Nhơn về đêm. 
Quả thật Quy Nhơn thiếu nhiều điểm cung 
cấp dịch vụ văn hóa, tham quan và cần có 
thêm với sự đa dạng loại hình, có thể phục 
vụ nhiều nhóm đối tượng, lứa tuổi... để 
tương xứng với đẳng cấp là đô thị loại I 
trực thuộc tỉnh.

Trước khi viết những dòng này, tôi 
cũng đã tìm kiếm trên google về các địa 
điểm vui chơi về đêm ở Quy Nhơn. Tôi 
nhận được 9 gợi ý, gồm chợ đêm, khu phố 
ẩm thực, quảng trường thành phố với một 
số hoạt động, cảng cá, một số quán bar, 
pub, cafe. Nếu liệt kê như vậy thì rõ ràng, 
một số địa điểm nêu trên không điển hình, 
không mang màu sắc văn hóa, chưa kể một 
số con phố ẩm thực bé xíu, rời rạc, thưa 
thớt. Câu chuyện này không mới nhưng 
thiết nghĩ cũng đừng để đây là chuyện cũ 
nói mãi. Trên một số trang mạng xã hội, 
với tình yêu mến Quy Nhơn, nhiều du 
khách cũng mong muốn nếu có dịp quay 
lại, đêm Quy Nhơn sẽ có nhiều lựa chọn 
để vui chơi mang màu sắc văn hóa nghệ 
thuật đặc trưng, rộn ràng hơn.

THẢO YÊN

TP Quy Nhơn phấn đấu xử lý dứt điểm 
tình trạng nhà rầm, nhà trên núi

(BĐ) - UBND TP Quy Nhơn 
sẽ tiếp tục tập trung triển khai 
công tác chỉnh trang đô thị 
theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2000 đối với 12 phường nội 
thành, trong đó phấn đấu đến 
năm 2025 sẽ xử lý dứt điểm 
tình trạng nhà rầm, nhà trên 
núi (gắn với công tác phòng 
chống thiên tai), cụ thể là xóa 
tình trạng nhà rầm kết hợp 
thực hiện dự án khu vực 10 
phường Hải Cảng.

Ngoài ra, trong năm nay 
thành phố xây dựng tuyến 
kè kết hợp chỉnh trang tại vị 
trí phía Nam cầu Huỳnh Tấn 
Phát, hoàn chỉnh hạ tầng kè 
nhánh sông Hà Thanh (đoạn 
từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư, 
ảnh), xây dựng khu dân cư B2 
phía Bắc sông Hà Thanh, quy 
hoạch di dời mồ mả khu vực 1 
và khu vực 4 phường Đống 
Đa, chỉnh trang khu dân cư 
tại khu vực 1 phường Đống 
Đa (núi Một). Phối hợp các 
ngành của tỉnh giải phóng 

mặt bằng dự án tiêu thoát lũ 
sông Dinh; hoàn thành công 
tác chỉnh trang đô thị đường 
Bạch Đằng, nút giao thông 
Bạch Đằng - Phan Chu Trinh, 
xây dựng rừng cảnh quan dọc 
tuyến QL 1D kết nối khu dân 
cư khu vực 5, phường Ghềnh 
Ráng. Đồng thời, đẩy nhanh 
tiến độ các công trình thuộc kế 
hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 
năm 2023, trong đó tập trung 
hoàn thành sớm các công trình 
trọng điểm.                     

MAI HOÀNG

 Ảnh: ĐÔNG A
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Bình Định

(BĐ) - Đoàn Trường CĐ Cơ điện - 
Xây dựng và Nông lâm Trung bộ vừa 
ra mắt CLB Khởi nghiệp sáng tạo. Sự 
kiện nằm trong khuôn khổ chương 
trình Hỗ trợ học sinh, sinh viên đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp năm 
học 2022 - 2023 của nhà trường; chào 
mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 
26.3.2023).

CLB Khởi nghiệp sáng tạo do Đoàn 
Trường thành lập, thu hút hơn 70 thành 
viên là học sinh, sinh viên tham gia. 
CLB cũng có sự tham gia của nhiều 
giảng viên, giáo viên giàu kinh nghiệm 
với vai trò cố vấn, tư vấn cho các ý 
tưởng sáng tạo, khởi nghiệp. 

Thời gian tới, Ban Chủ nhiệm CLB 
xây dựng những chương trình, hoạt 
động thiết thực để lan tỏa tinh thần đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp đến học 
sinh, sinh viên nhà trường; hỗ trợ, tôn 
vinh các ý tưởng khởi nghiệp. 

  AN PHƯƠNG

Nhằm phổ biến văn hóa đọc, giúp 
học sinh vùng nông thôn được tiếp cận 
những sách hay, tri thức mới, vừa qua, 
Thị đoàn An Nhơn phối hợp với Đoàn 
Khối các cơ quan tỉnh, Chi đoàn Thư 
viện tỉnh (Sở VH&TT), Trung tâm Khám 
phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở 
KH&CN) đã đưa Chuyến xe tri thức đến 
với các học sinh Trường THCS Nhơn Mỹ 
(xã Nhơn Mỹ).

Trong hành trình lần này, Chuyến xe 
tri thức đã đến phục vụ gần 200 học sinh 
với hơn gần 3.000 đầu sách ở nhiều thể 
loại: Truyện tranh, truyện thiếu nhi, cổ 
tích, dân gian, văn hóa, khoa học, kỹ 
năng sống, biển đảo, lịch sử... Nhiều 
em hào hứng, chăm chú bên từng trang 
sách mới.

Em Huỳnh Phương Quỳnh (lớp 
8A4) chia sẻ: “Ở vùng nông thôn không 
đa dạng các đầu sách như ở thành thị, 
rất ít những cuốn sách mới xuất bản. 
Vì vậy, khi Chuyến xe tri thức về tới 
trường, em và nhiều bạn đều rất thích 
vì được đọc nhiều cuốn sách hay, học 
hỏi được thêm nhiều bài học cuộc sống 
ngoài sách giáo khoa”.

Ngoài đọc sách, các em còn được 

tham gia các hoạt động bổ trợ, hướng dẫn 
đọc sách theo chuyên đề và lứa tuổi; tham 
gia các trò chơi khoa học (thí nghiệm 
phản ứng hóa học; khám phá mặt trời 
thông qua kính thiên văn; trò chơi toán 
học; làm kem không cần tủ lạnh…).

Thầy Hồ Xuân Ninh, Phó Hiệu 
trưởng phụ trách Trường THCS Nhơn 

Mỹ đánh giá, đây là lần 
đầu tiên Chuyến xe tri 
thức đến với trường. Vì 
vậy, cả học sinh và giáo 
viên đều rất phấn khởi. 
Qua những hoạt động 
trải nghiệm khoa học, 
đọc sách đã giúp cho 
các em có những phút 
thư giãn thoải mái, có 
cơ hội được khám phá, 
tìm hiểu về thế giới tri 
thức rộng lớn, được 
trải nghiệm những 
hoạt động vui chơi lý 
thú và bổ ích.

Bí thư Chi Đoàn 
Thư viện tỉnh Hồ Tấn 
Luật cho biết: Hành 
trình Chuyến xe tri 

thức được xem là cách hữu hiệu để đưa 
thông tin, tri thức đến với người dân và 
học sinh. Từ đó, tạo ra không gian mới 
cho các em được tiếp cận nhiều sách hay; 
nâng cao kỹ năng tư duy, sức sáng tạo; 
cũng như tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, 
phát huy văn hóa đọc trong học đường.

DUY ĐĂNG

TRƯỜNG CĐ CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG 
VÀ NÔNG LÂM TRUNG BỘ:

Ra mắt CLB 
Khởi nghiệp sáng tạo

Chuyến xe tri thức đến với học sinh nông thôn

Học sinh trải nghiệm khám phá mặt trời qua kính thiên văn tại chương 
trình Chuyến xe tri thức.                                              Ảnh: Thị đoàn An Nhơn

Nhân lên nhiều việc làm 
ý nghĩa

Năm học 2022 - 2023, Liên 
đội Trường THCS Nhơn Thọ (TX 
An Nhơn) có nhiều hoạt động ý 
nghĩa nhằm hưởng ứng phong 
trào thi đua Nghìn việc tốt. Với 
hoạt động “Chia sẻ yêu thương”, 
Liên đội trường đã vận động các 
học sinh quyên góp bằng hình 
thức thu gom phế liệu, giấy vụn, 
chai lọ cũ... ở nhà, khu dân cư 
hoặc qua những giờ học trên lớp. 
Kết quả, Liên đội đã thu về trên 
11.000 vỏ lon, chai nhựa, gần 
95 kg giấy vụn; bán được 4,2 triệu 
đồng. Từ số tiền này, Liên đội 
tặng 14 suất quà (mỗi suất trị giá 
300 nghìn đồng) và 2 góc học tập 
cho 16 học sinh khó khăn.

Em Trương Nguyễn Hòa Đức 
(lớp 8A1) chia sẻ: “Tham gia hoạt 
động này giúp em nâng cao ý 
thức bảo vệ môi trường sống 
xung quanh, vừa hỗ trợ được 
cho các bạn khó khăn có điều 
kiện học tập tốt hơn”.

Theo Tổng phụ trách Đội 
Trường THCS Nhơn Thọ, thầy 
Dương Văn Thạo, phong trào 
Nghìn việc tốt được Liên đội 
trường duy trì hiệu quả qua 
các hoạt động như: Bảo vệ môi 
trường, Thi đua học tốt, Đọc sách 
mỗi ngày, Đôi bạn cùng tiến… 
“Những hoạt động theo chủ đề 

Lan tỏa phong trào thi đua Nghìn việc tốt
Phong trào thi đua Nghìn việc tốt đã và đang được các liên đội trên địa bàn tỉnh 
đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều cách làm thiết thực, tạo môi trường để thiếu nhi 
phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

hằng tuần của phong trào thi đua 
đã góp phần tạo môi trường rèn 
luyện tốt nhất để các đội viên, 
học sinh thi đua học tập tốt và 
tích cực tham gia các hoạt động 
xã hội”, thầy Thạo nói.

Năm nay, Trường Tiểu học 
số 1 An Hòa (huyện An Lão) 
hưởng ứng phong trào Nghìn 
việc tốt thông qua vận động 
các nguồn lực xã hội và quyên 
góp của học sinh để hỗ trợ cho gia 
đình các học sinh nghèo với số tiền 

6,7 triệu đồng. Đồng thời, Liên 
đội trường còn tổ chức các hoạt 
động múa đồng diễn flashmob, 
dọn vệ sinh tại các địa chỉ đỏ và 
địa điểm biểu trưng của huyện, 
như: Di tích chiến thắng An Lão, 
Di tích giếng đồn An Tân, Tượng 
đài Chiến thắng, Ao cá Bác Hồ…

Em Lê Thị Trà My (lớp 5A) 
bộc bạch: “Tham gia các hoạt 
động trong phong trào Nghìn 
việc tốt, em thấy rất ý nghĩa và 
bổ ích. Qua từng chủ đề em có cơ 

hội được làm việc tốt, rèn luyện 
bản thân, học tập, vui chơi, biết 
nói lời yêu thương, cảm ơn, xin 
lỗi… với mọi người xung quanh”.

Cùng thi đua làm việc tốt
Phong trào thi đua Nghìn 

việc tốt được Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh 
phát động qua 6 tuần thi đua 
cao điểm gắn với đẩy mạnh 
triển khai chương trình “Thiếu 
nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn 
luyện chăm”, gồm các chủ đề: 
Đọc sách mỗi ngày (13 - 19.2), 
Chia sẻ yêu thương (20 - 26.2), 
Bảo vệ môi trường (27.2 - 5.3), 
Thi đua học tốt (6 - 12.3), Vận 
động khỏe mạnh - Rèn luyện 
kỹ năng (13 - 19.3), Tiến bước 
lên Đoàn (20 - 26.3). 

Từ đó, phong trào đã xuất 
hiện nhiều mô hình, cách làm 
ý nghĩa. Đơn cử như mô hình 
“Nuôi heo đất - giúp bạn học tốt” 
của các Liên đội Trường Tiểu học 
số 2 Võ Xán (huyện Tây Sơn), 
Tiểu học số 1 Cát Tân (huyện Phù 
Cát), Tiểu học Canh Hòa (huyện 
Vân Canh)… đã giúp đỡ hơn 500 
học sinh khó khăn.

Mặt khác, nhiều liên đội 
trường còn căn cứ thực tế để tổ 
chức các hoạt động phù hợp với 
từng chủ điểm, như: Nghìn việc 

tốt trong học tập, lao động và 
bảo vệ môi trường, rèn luyện đạo 
đức, giao tiếp ứng xử và ý thức kỷ 
luật, phòng chống tệ nạn xã hội 
và giữ gìn trật tự ATGT...

Đặc biệt, trong phong trào còn 
xuất hiện nhiều tấm gương đội 
viên, thiếu nhi có hành động đẹp, 
như em Nguyễn Dương Pha Lê 
(Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Cừ, TP Quy Nhơn) hiến tóc cho 
bệnh nhân ung thư; Nguyễn 
Thành Công (Trường THCS Đập 
Đá, TX An Nhơn) tình nguyện 
cõng bạn đến trường; em Nguyễn 
Thị Cẩm Ly (Trường THCS Cát 
Tường, huyện Phù Cát) chăm sóc 
người già neo đơn…

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 
Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Huỳnh 
Thị Thanh Nguyệt, trên tinh thần 
“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, tham 
gia phong trào Nghìn việc tốt, 
các em rèn luyện ý thức cá nhân, 
tích cực giúp đỡ người khác. 

“Việc triển khai thực hiện 
hiệu quả phong trào Nghìn việc 
tốt gắn với các phong trào thi 
đua của Đội đã và đang tạo ra 
môi trường lành mạnh, sân chơi 
bổ ích để các em được học tập, 
trải nghiệm, rèn luyện, hướng các 
em tự hoàn thiện bản thân, phát 
triển đầy đủ về đức, trí, thể, mỹ”, 
chị Nguyệt nói.   CHƯƠNG HIẾU

Sáng 24.3, tại Trường THCS Ngô Mây (TP Quy 
Nhơn), Hội đồng Đội tỉnh tổ chức ngày hội Thiếu nhi 
vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn và kỷ niệm 60 năm 
phong trào Nghìn việc tốt (24.3.1963 - 24.3.2023). 

Tại ngày hội, các đại biểu và đội viên đã cùng 
nhau ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023) 
và ý nghĩa của 60 năm phong trào Nghìn việc tốt. 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Hội đồng 

Đội Trung ương, Hội đồng Đội tỉnh trao bằng 
khen Dũng sĩ Nghìn việc tốt cho 4 học sinh. Hội 
đồng Đội tỉnh tuyên dương 12 thiếu nhi, đội viên 
đã có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua cao 
điểm 60 năm phong trào Nghìn việc tốt; trao 16 
suất học bổng tiếng Anh (mỗi suất trị giá 1 triệu 
đồng) cho 16 học sinh; trao tặng công trình măng 
non Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ cho Liên đội Trường 
THCS Ngô Mây.

Học sinh Trường THCS Nhơn Thọ (TX An Nhơn) thực hiện hiệu quả phong trào Kế 
hoạch nhỏ.         Ảnh: C.H

Đội viên, thiếu nhi Trường Tiểu học số 1 An Hòa (huyện An Lão) tặng quà cho gia 
đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.                                  Ảnh: Trường Tiểu học số 1 An Hòa
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Bình Định

Cả tin, hám lợi 
Theo cơ quan chức năng, phần lớn 

các đối tượng lạm dụng, lừa đảo đều 
đánh vào tâm lý cả tin, hám lợi của  
nạn nhân. 

Đơn cử là trường hợp chị N.T.T.T. 
(huyện Tây Sơn), nạn nhân của lừa đảo 
qua mạng. Ngày 31.1, chị T. được một 
đối tượng trên Facebook nhắn tin hướng 
dẫn cách tăng tương tác thông qua ứng 
dụng Bigo live; sau mỗi lần nhấn like, 
theo dõi các link do hệ thống cung cấp 
sẽ có tiền. 

Thấy công ty có địa chỉ cụ thể, sau  
9 lần làm như hướng dẫn, tài khoản 
được cộng thêm 189 nghìn đồng nên chị 
T. có phần tin tưởng. Sau đó, theo hướng 
dẫn, để thực hiện các nhiệm vụ cao cấp 
hơn, chị phải chuyển tiền cọc, cọc nhiều 
thì sẽ được hưởng nhiều hoa hồng. Sau  
4 lần chuyển khoản cả tỷ đồng vẫn 
không thấy hoa hồng như cam kết, chị 
T. hỏi thì được yêu cầu chuyển tiền tiếp 
để nâng lên hạng VIP mới được rút tiền.  

Tưởng thật, chị T. tiếp tục chuyển 
thêm 2 lần nữa, nhưng vẫn không nhận 
được hoa hồng như đã thỏa thuận. Sau đó, 
chị liên tiếp được yêu cầu chuyển thêm 
tiền để nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển 
trước đó. Chị không đồng ý và sau đó 
không liên lạc được với các đối tượng trên. 

Trong khi đó, để tiếp tục có tiền đầu 
tư vào tiền ảo và tiêu xài cá nhân, bị cáo 
Huỳnh Ngọc Trọng (SN 1993, ở huyện 
Tuy Phước) đưa ra nhiều thông tin gian 
dối như: Thiếu tiền để nhập rượu ngoại, 
xuất khẩu gỗ, chuộc tài sản đã cầm cố… 
để nhiều người tin tưởng, cho bị cáo 
mượn nhiều lần với hơn 950 triệu đồng 
rồi chiếm đoạt. 

Mất của do nhẹ dạ, cả tin
Mặc dù cơ quan chức năng tích cực 
khuyến cáo về thủ đoạn, phương thức 
của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản, nhưng do tâm lý chủ quan, hám 
lợi, nhiều người vẫn sập bẫy. 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm mới 
đây do TAND tỉnh tổ chức, Trọng khai 
nhận, thời gian đầu. việc đầu tư vào tiền 
ảo thu lợi khá nhiều, nên có bao nhiêu 
tiền cũng dồn vào đây, khi không thể 
rút được tiền ra thì đi lừa để có tiền 
trang trải. “Để tạo lòng tin cho các nạn 
nhân, bị cáo luôn tỏ ra cho mọi người 
thấy việc kinh doanh của mình đang rất 
thuận lợi và mở rộng nên bị thiếu tiền. 
Thay vì mượn 1 lúc nhiều tiền, bị cáo 
chia nhỏ nhiều lần với nhiều lý do khác 
nhau”, Trọng khai nhận. Với hành vi lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản, Trọng phải nhận  
10 năm tù giam.

Thận trọng để giữ tài sản
Theo các cơ quan tố tụng, phương 

thức và thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, 
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 
trên địa bàn tỉnh không mới, song vẫn 
có nhiều người sập bẫy. Cụ thể, từ ngày 
1.12.2022 đến nay, các cơ quan tiến hành 
tố tụng đã khởi tố 20 vụ/7 bị can phạm 
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 vụ/4 
bị can lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 
tài sản. 

Ông Đỗ Văn Quý, Trưởng Phòng 

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều 
tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự 
về trật tự xã hội (Viện KSND tỉnh), cho 
biết: “Tội phạm này đang có dấu hiệu 
gia tăng. Hành vi phổ biến là đánh trúng 
vào tâm lý hám lợi, tin tưởng của nhiều 
người; hệ lụy gây ra nặng nề với số tiền 
thiệt hại lớn”.

Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định 
rõ: Người nào bằng thủ đoạn gian dối 
chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá 
từ 2 triệu đến trên 500 triệu đồng sẽ bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, 
phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù 
chung thân. Bên cạnh đó, người phạm 
tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ 
sung là phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 
năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ 
tài sản.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bên cạnh sự 
chặt chẽ của pháp luật và sự vào cuộc 
của các cơ quan chức năng, mỗi người 
dân cần tự nâng cao tinh thần cảnh giác 
và hiểu biết khi tham gia mạng xã hội.

KIỀU ANH

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Trọng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.                                       Ảnh: K.A

Sau khi nhận quyết định thi hành 
án phạt tù, thay vì nghiêm túc chấp 
hành, một số đối tượng đã bỏ trốn. 
Tuy nhiên, dù có trốn đến đâu cũng 
khó thoát khỏi sự truy tìm của lực 
lượng CA.

Trưa 18.3, khi tra tay vào còng số 8, 
Lê Đức Lai (SN 1991, ở xã Phước 
An, huyện Tuy Phước) hết sức ngỡ 
ngàng. Bởi sau khi nhận quyết định 
thi hành án phạt tù thời hạn 2 năm 
về tội cố ý gây thương tích vào ngày 
22.2.2022, Lai lập tức bỏ trốn, dùng 
đủ mọi thủ đoạn để mai danh ẩn 
tích, hòng trốn tránh pháp luật. 

Đầu tháng 3 .2023,  sau nhiều 
tháng xác minh, theo dõi thông tin 
về đối tượng, trinh sát Phòng Cảnh 
sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp (CA 
tỉnh) xác định Lai đang có mặt tại 
địa bàn tỉnh sau tháng ngày phiêu 
bạt ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 
Lâm Đồng. Đơn vị đã khẩn trương 
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và 
thu thập thêm nhiều nguồn tin có 
giá trị, qua đó phát hiện Lai đang 
ở địa bàn phường Trần Quang Diệu 
(TP Quy Nhơn) dưới vỏ bọc là thợ 
cơ khí. Lúc 12 giờ 45 phút ngày 18.3, 
khi Lai cùng nhóm thợ chuẩn bị rời 
khỏi xưởng để ăn trưa, lập tức trinh 
sát xuất hiện, công bố quyết định và 

Trốn không thoát

bắt giữ Lai trước ánh mắt ngạc nhiên 
tột cùng của những người thợ. Họ 
không hề hay biết Lai là đối tượng 
truy nã; có đến 4 tiền án về 2 tội cố ý 
gây thương tích và trộm cắp tài sản. 

Trước đó 4 ngày, lúc 20 giờ, ngày 
14.3, trinh sát Phòng Cảnh sát thi 
hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 
(CA tỉnh) phối hợp với CA TP Hồ 
Chí Minh bắt được Phùng Thị Hơn 
(SN 1984, ở huyện Hoài Ân) - đối 
tượng bị truy nã vì trốn thi hành 
bản án 7 năm tù về tội tổ chức sử 
dụng trái phép chất ma túy. Thời 
điểm bị bắt, Hơn chuẩn bị đi làm 
tiếp viên ở một quán karaoke tại 
quận Tân Phú.

MINH NGỌC

Đối tượng 
Lê Đức Lai 
khi bị bắt. 

Ảnh: Cơ 
quan CA 

cung cấp

(BĐ) - Ngày 23.3, Viện KSND TP Quy 
Nhơn phối hợp với TAND cùng cấp tổ 
chức phiên tòa xét xử trực tuyến rút 
kinh nghiệm bằng hình thức số hóa 
hồ sơ đối với 2 bị cáo Phạm Tân Nhật 
(SN 1985) và Phạm Hữu Trí (SN 1989, 
cùng ở TX An Nhơn) phạm tội tổ chức 
sử dụng trái phép chất ma túy. Phiên 
tòa được kết nối trực tuyến đến viện 
KSND các huyện, thị xã, thành phố và 
Viện KSND tỉnh.

Theo cáo trạng, ngày 8.3.2022, Nhật 
rủ Trí đến TP Quy Nhơn chơi và sử dụng 
ma túy. Khoảng 2 giờ ngày 9.3.2022, 
Nhật thuê một khách sạn trên địa bàn 
phường Nguyễn Văn Cừ để sử dụng 

ma túy cùng 2 người nữa. Đến khoảng 
7 giờ 30 phút cùng ngày, CA phát hiện, 
bắt quả tang thu giữ 0,32 g ketamine.

Trong phần tranh luận, kiểm sát viên 
thực hành quyền công tố tại phiên tòa 
đã bám sát đề cương tranh luận và diễn 
biến phiên tòa, trình chiếu hình ảnh các 
tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi 
phạm tội của các bị cáo. Đồng thời, phân 
tích, đánh giá khách quan, toàn diện 
tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi 
phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự. 

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nhật  
7 năm 3 tháng tù giam, Trí 7 năm tù giam.

NHẬT LINH

Ngày 23.3, TAND TX An Nhơn 
mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Đặng 
Minh Ngọc (SN 1988, ở phường Đập Đá,  
TX An Nhơn) 2 năm tù giam về tội tàng 
trữ trái phép chất ma túy. 

Khoảng 15 giờ ngày 15.9.2022, Ngọc 
đang ở nhà thì nảy sinh ý định sử dụng 
ma túy đá, gọi điện thoại cho bạn gái là 

N.T.M.T. (ở phường Nhơn Hưng) thuê 
nhà nghỉ ở phường Nhơn Thành; đồng 
thời gọi điện cho đối tượng có tên Su 
(ở TP Quy Nhơn, không rõ lai lịch) qua 
tài khoản Zalo, mua ma túy mang về 
sử dụng. 

CA đã thu giữ 0,1231 g methamphetamine.               
XUÂN THỨC

TP Quy Nhơn tổ chức phiên tòa trực tuyến 
số hóa rút kinh nghiệm

Tàng trữ ma túy trái phép, lãnh 2 năm 
tù giam

CA TP Quy Nhơn đang tập trung 
điều tra thủ phạm gây ra vụ lừa 
đảo, với thủ đoạn giả danh nhà thầu 
cần bán một số sắt của công trình.

Cụ thể, sáng 20.3, một đối tượng 
đi xe máy hiệu Sirius, không rõ biển 
số, đến cơ sở mua bán phế liệu của 
anh Lê Văn T. (SN 1984, ở TP Quy 
Nhơn) tự xưng là nhà thầu đang 
xây dựng các công trình lớn tại  
TP Quy Nhơn, do mua sắt để xây 
dựng công trình quá nhiều, dư 
không sử dụng hết, cần bán lại với 
giá rẻ như sắt phế liệu.

Đối tượng dẫn anh T. đến công 
trình đang thi công tại khu phố 1, 
phường Nhơn Bình (TP Quy 
Nhơn), chỉ vào một đống sắt, nói 
đây là số sắt cần bán. Sau đó, đối 
tượng tiếp tục dẫn anh T. đến công 
trình đang thi công khác thuộc khu  
phố 4, phường Nhơn Bình, chỉ đống 
sắt ven đường, nói đây cũng là số 
sắt cần bán.

Hai bên thống nhất giá bán là 
8.000 đồng/kg, ước lượng số sắt cần 
bán là 30 tấn. Đến 13 giờ cùng ngày, 
đối tượng gọi điện cho anh T. hẹn 
đến khu phố 4 để giao tiền. Khi anh 
T. đến nơi, đối tượng gọi điện nói 
anh giao tiền cho sếp của mình và 
tả hình dáng sếp. Anh T. thấy “sếp” 
là người ăn mặc bảnh bao, ra dáng 
thầu xây dựng nên giao tiền và cẩn 
thận chụp hình lại. Đối tượng nhận 
tiền xong, nói anh T. hãy vào bên 
trong công trình bốc sắt. Khi anh 
T. vào bên trong, đối tượng ở bên 
ngoài tẩu thoát. Anh T. thuê xe vào 
bên trong công trình mới biết mình 
bị lừa.

CA TP Quy Nhơn khuyến cáo 
đây là thủ đoạn lừa đảo mới ở Bình 
Định; tuy nhiên ở các tỉnh lân cận 
cũng đã xảy ra các vụ lừa đảo với 
thủ đoạn tương tự. Người dân cần 
hết sức cảnh giác, tránh bị lừa.  
                                         T.LONG

Cảnh giác thủ đoạn 
lừa đảo mới
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Bình Định

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
sáng 24.3 dự kỷ niệm 60 năm Ngày 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội 
ngũ trí thức (18.5.1963 - 18.5.2023) và  
40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các 
hội KHKT Việt Nam.

40 năm qua, từ 15 tổ chức hội ban 
đầu, đến nay Liên hiệp các Hội KHKT 
Việt Nam đã có tới 156 hội thành viên 
(gồm 63 liên hiệp hội ở các địa phương 
và 93 hội ngành toàn quốc), gần 600 tổ 
chức KH&CN, hình thành một mạng 
lưới các tổ chức thành viên và trực thuộc 
rộng khắp cả nước, đa ngành, đa lĩnh 
vực. Hội tập hợp, thu hút được khoảng 
3,7 triệu hội viên, trong đó có khoảng 2,2 
triệu hội viên trí thức, chiếm gần 1/3 số 
trí thức trong cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng  đánh giá, Liên 
hiệp các Hội KHKT Việt Nam ngày càng 
khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của 
đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà; thực 
hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội 
thành viên với các cơ quan của Đảng, 
Nhà nước, MTTQ Việt Nam.... “Trí thức 
vừa là một bộ phận của nguồn nhân lực, 
vừa là nguồn lực khoa học, kỹ thuật, 
trực tiếp tham gia vào việc nâng cao 
dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước”, 
Tổng Bí thư chia sẻ.

Các tổ chức KH&CN, đội ngũ trí 
thức KH&CN nước ta, đặc biệt là trí 
thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp 
các Hội KHKT Việt Nam, cần nỗ lực phấn 
đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa, 
có hiệu quả cao hơn nữa cho sự nghiệp 
xây dựng, phát triển nhanh và bền vững 
của Đất nước.

Tổng Bí thư giao nhiệm vụ, Liên 
hiệp các Hội KHKT Việt Nam, trí thức 
KH&CN Việt Nam cần tiếp tục chủ động 
và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các trí thức. 
Ảnh: Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam

Kỳ vọng đội ngũ trí thức làm 
hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc

cho Đảng và Nhà nước. Tiếp tục làm tốt 
hơn nữa nhiệm vụ tư vấn, phản biện 
trong quá trình xây dựng, hoàn thiện 
các cơ chế, chính sách, các văn bản quy 
phạm pháp luật với các tiêu chí cụ thể, 
thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ 
và tôn vinh trí thức, nhằm xây dựng đội 
ngũ trí thức.

Tổng Bí thư cho rằng cần có chính 
sách thu hút trí thức trẻ được đào tạo 
chính quy thực sự có trình độ, năng lực, 
có phẩm chất đạo đức tham gia hoạt 
động trong các viện nghiên cứu, nhà 
trường và DN; xây dựng cơ chế, chính 
sách thu hút, tập hợp trí thức là người 
Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham 
gia hiến kế, hợp tác đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ mới. 
Quan tâm công tác khuyến khích, tôn 
vinh những trí thức có thành tích xuất 
sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ.

Tổng Bí thư lưu ý, nâng cao vai trò 
lãnh đạo của Đảng đoàn và các cấp ủy 
Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo 
điều kiện cho trí thức truyền bá kiến 
thức, hướng dẫn quần chúng nhân dân 
tiến quân vào KH&CN để giải quyết 
những vấn đề bức thiết trong cuộc 
sống, sản xuất, kinh doanh và bảo vệ 
môi trường.

Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục 
chính trị, giáo dục tư tưởng đối với đội 
ngũ trí thức; nỗ lực đoàn kết phấn đấu, 
lao động sáng tạo, hoàn thành thật tốt 
trọng trách; tăng cường công tác bồi 
dưỡng chính trị, cũng như đạo đức 
nghề nghiệp...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kỳ 
vọng các trí thức, nhà khoa học xứng 
đáng là “nguyên khí của quốc gia”, 
những người làm hưng thịnh cho đất 
nước, làm rạng rỡ cho dân tộc và vẻ 
vang cho giống nòi.         (Theo Vietnamnet)

Theo kế hoạch kỷ niệm 76 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), 
TP Hà Nội dự kiến trao 121.215 suất quà 
tới các đối tượng với tổng kinh phí là 
192,888 tỷ đồng.

Trong đó, mức quà cá nhân (bằng 
tiền mặt) 2 triệu đồng/người tặng Bà 
mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, 
bệnh binh loại B, người hưởng chính 
sách như thương binh suy giảm khả 
năng lao động từ 21% trở lên.

Bệnh binh suy giảm khả năng lao 
động từ 41% trở lên; đại diện thân 
nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, 
vợ, chồng, con, người có công nuôi) 
và người hoạt động kháng chiến bị 
nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 
trợ cấp được tặng quà mức 2 triệu 
đồng tiền mặt. 

Mức quà (bằng tiền mặt) 1 triệu 
đồng/người tặng đại diện thờ cúng liệt 
sĩ (1 liệt sĩ/1 suất quà). Ngoài ra, TP Hà 
Nội cũng tặng quà các đơn vị, trung tâm 
nuôi dưỡng người có công, ban quản lý 
nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà 
một số đơn vị, cá nhân tiêu biểu...

 (Theo Báo Tin Tức)

Tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội  trao quà tri ân đến 
các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia 
đình có công với cách mạng, gia đình chính sách.

Hà Nội dành gần 
193 tỷ đồng tặng quà 
người có công dịp 27.7

CA TP Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra các chi nhánh 
F88 trên địa bàn.                                                          Ảnh: CA

Ngày 24.3, lực lượng CA TP Đà Nẵng 
đồng loạt kiểm tra các chi nhánh giao 
dịch thuộc Công ty CP kinh doanh F88 để 
làm rõ việc chấp hành pháp luật trong 
hoạt động cầm cố, cho vay.

Tại chi nhánh số 468 đường Lê Duẩn 
(phường Chính Gián, quận Thanh Khê), qua 
kiểm tra, CA tạm giữ nhiều hồ sơ cho vay 
cùng các giấy tờ liên quan để rà soát, kiểm 
tra. Trong khi đó, kiểm tra tại 2 chi nhánh ở 
số 56 đường Nguyễn Phan Vinh và số 443 
đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà), CA tạm 
giữ gần 500 bộ hồ sơ cho vay.

Đồng loạt kiểm tra 14 điểm kinh doanh của F88 ở Đà Nẵng
Trước đó, tối 23.3, Phòng Cảnh sát 

Quản lý hành chính, CA TP Đà Nẵng phối 
hợp với CA quận Liên Chiểu kiểm tra 
2 chi nhánh của F88 nằm ở số 3 Hoàng 
Văn Thái (phường Hòa Minh) và đường 
Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh 
Bắc), tạm giữ tổng cộng 638 bộ hồ sơ vay 
còn dư nợ với số tiền nhiều tỷ đồng. 

Trên địa bàn Đà Nẵng có 14 điểm 
giao dịch F88. Tất cả các điểm giao dịch 
này đều được kiểm tra, nếu phát hiện 
những hành vi vi phạm thì sẽ xử lý theo 
quy định của pháp luật. (Theo Vietnamnet)

Ngày 24.3, CA TP Hồ Chí Minh tổ 
chức họp báo cung cấp thông tin vụ lừa 
đảo liên quan người nước ngoài xảy ra 
trên địa bàn thành phố.

Trước đó, CA TP Hồ Chí Minh nhận 

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, 
theo quy định của Bộ GTVT về kỷ luật 
lao động đặc thù đối với nhân viên hàng 
không, 4 tiếp viên hàng không tham 
gia xách hơn 11 kg ma túy từ Pháp về 
Việt Nam sẽ không được lao động trong 
ngành hàng không.

Với vụ 4 tiếp viên xách ma túy 
xảy ra vừa qua, lãnh đạo Cục Hàng 
không Việt Nam thừa nhận vẫn còn có 
lỗ hổng trong công tác phòng, chống 
buôn lậu qua đường hàng không, 
trong trường hợp này nằm ở khâu 
thực thi của DN.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT CA TP Hồ 
Chí Minh đã khởi tố vụ án “vận chuyển 
trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ 
bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối 
tượng có liên quan theo quy định.

(Theo VOV.VN)

Buộc thôi việc 
4 tiếp viên hàng không 
xách hơn 11 kg ma túy

Ketamine và cocain (tinh thể màu trắng) được 
lấy ra từ các tuýp kem đánh răng. 

Ảnh: Hải quan TP HCM

30 người Indonesia bị lừa qua Việt Nam để hoạt động lừa đảo
được thông báo của Sở Ngoại vụ thành 
phố về việc 30 công dân Indonesia 
đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại  
TP Hồ Chí Minh trình báo về việc bị một 
số đối tượng đưa sang Việt Nam, “giam 
lỏng” tại một tòa nhà và cưỡng ép thực 
hiện việc giả danh Cơ quan chức năng 
Indonesia (công tố viên, cảnh sát...), 
nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại 
cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu 
chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. 

CA thành phố đã điều tra, đưa 6 
đối tượng, gồm: Leaw Boon Kiat (SN 
1987), Tee Cheng Sheng (SN 1994), Leaw 
Boon Leong (SN 1991), Thong Joon Kin  
(SN 1991), Poon Sook Yin (SN 1995), 
Gan Ban Lee (SN 1981) về trụ sở Cơ 

quan An ninh điều tra, CA thành phố 
để làm việc. 

Cơ quan CA đã tạm giữ 2 xe ô tô,  
54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ 
ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 
2 thiết bị phát sóng mạng di động… là 
phương tiện, công cụ thực hiện hoạt 
động lừa đảo. 

Ngày 18.3.2023 và ngày 21.3.2023, Cơ 
quan An ninh điều tra, CA TP Hồ Chí 
Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 
bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối 
với 3 đối tượng: Leaw Boon Kiat, Thong 
Joon Kin, Gan Ban Lee về hành vi tổ 
chức cho người khác ở lại Việt Nam trái 
phép (theo Điều 348 Bộ luật Hình sự).                                

(Theo HNMO) 

CA TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp 
thông tin vụ lừa đảo.
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Bình Định

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN, 

CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH NĂM 2023

Học viện Hành chính Quốc gia - Phân hiệu Tây Nguyên thông báo 

tuyển sinh và mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch 

Chuyên viên, ngạch Chuyên viên chính và Quản lý cấp phòng.  

Thời gian học: Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. 

Hình thức: Online.

Tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 4.4.2023. 

Dự kiến khai giảng: Ngày 7.4.2023.

Liên hệ địa chỉ: Số 168 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.2221296 - 0256.3746767 

                            0984180009 - 0905567208

  
 

NGÀY VÀ ĐÊM 25.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

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

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C, 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  29 - 310C, 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 - 2 m.                                             (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

1. Uống một ly nước chanh mật ong vào buổi 
sáng giúp da căng mịn và khỏe đẹp

Uống một ly nước chanh mật ong vào buổi sáng có 
thể mang lại lợi ích cho làn da của bạn. Thức uống này 
giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời thúc đẩy 
quá trình trao đổi chất. 

Mật ong sẽ giúp làn da của bạn được dưỡng ẩm từ 
bên trong, trong khi đó chanh có vitamin C có thể góp 
phần làm chậm quá trình lão hóa, giúp da tươi trẻ và 
rạng rỡ.

Tuy nhiên, do nước chanh có hoạt tính axit mạnh, 
khi sử dụng thường xuyên vào buổi sáng có thể dẫn 
đến một số bệnh lý đường tiêu hóa như viêm, loét hay 
trào ngược dạ dày. Để đảm bảo an toàn, thay vì dùng 
nhiều nước cốt chanh, bạn hãy ngâm một vài lát chanh 
vào một cốc nước ấm to pha cùng mật ong, vị chanh lúc 
này rất nhẹ, về cơ bản không gây hại cho dạ dày.

2. Làm sạch da kết hợp massage mặt
Sau một giấc ngủ dài, bạn nên sử dụng sữa rửa mặt 

để làm sạch da. Trong quá trình rửa mặt, hãy kết hợp 
massage mặt nhẹ nhàng bằng cách dùng đầu ngón 
tay thực hiện các chuyển động theo vòng tròn từ trong 
ra ngoài để tăng tuần hoàn máu cho vùng da mặt. 

Thói quen này không chỉ giúp làm sạch da, loại bỏ 
dầu và các tạp chất thải ra từ các lỗ chân lông mà còn 
có thể mang lại làn da tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

3. Thực hiện các bước dưỡng da buổi sáng 
Tùy vào từng tình trạng da mà  chu trình dưỡng 

da buổi sáng của mỗi người sẽ khác nhau. Về cơ bản, 
các bước dưỡng da buổi sáng có thể bao gồm rửa mặt, 
toner, tinh chất đặc trị và dưỡng ẩm.

Cụ thể, sau khi rửa mặt, bạn nên sử dụng toner để 
giúp cân bằng lại độ pH trên da và se khít lỗ chân lông, 

giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn từ các sản phẩm 
dưỡng da. Ngoài ra, toner cũng giúp loại bỏ dầu nhờn và 
cặn trang điểm còn sót lại từ đêm qua.

Vào buổi sáng, bạn có thể sử dụng serum có chứa 
vitamin C giúp trắng da, mờ thâm nám, hạn chế chảy xệ 
da. Tuy nhiên, vitamin C có thể khiến da nhạy cảm hơn 
với ánh nắng mặt trời, vì vậy cần chống nắng kỹ để tránh 
làm da bị sạm nám.

Ngoài ra, bạn có thể sử sử dụng vitamin B3 
(niacinamide). Thành phần này có thể hỗ trợ giảm thiểu 
tình trạng dầu nhờn và lỗ chân lông giãn nở, cải thiện kết 
cấu da, giúp cho lớp trang điểm mịn màng và rạng rỡ hơn.

Cuối cùng là bước dưỡng ẩm. Việc sử dụng kem 
dưỡng da ban ngày không chỉ có tác dụng cấp ẩm mà 
giúp bảo vệ da khỏi những tác nhân xấu bên ngoài như 
ánh nắng, khói bụi hay tia bức xạ từ màn hình điện thoại, 
máy tính, ngăn ngừa lão hóa.

4. Thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài
Ánh nắng mặt trời là một trong những “kẻ thù” hàng 

đầu đẩy nhanh quá trình lão hóa. Làn da tiếp xúc với 
ánh nắng mặt trời trong thời gian kéo dài mà không 
được bảo vệ sẽ sớm xuất hiện các dấu hiệu như xỉn 
màu, nếp nhăn, đốm nâu, nám… 

Vì vậy, cần thoa kem chống nắng mỗi ngày trước 
khi ra ngoài để bảo vệ làn da khỏi tác động tiêu cực 
của tia cực tím. Bạn có thể lựa chọn kem chống nắng 
hóa học hoặc kem chống nắng vật lý. Nên thoa lại sau 
mỗi 2 giờ để đảm bảo hiệu quả bảo vệ làn da được 
duy trì tối ưu. 

5. Tập thể dục
Tập thể dục vào buổi sáng có thể mang lại nhiều 

lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và đặc biệt là giúp cơ thể 
đổ mồ hôi. Thông qua mồ hôi, chất độc tích trữ trong 
cơ thể sẽ được thải ra ngoài, giúp các lỗ chân lông trên 
da được thông thoáng, đem lại làn da sáng khỏe, mịn 
màng hơn. 

Hơn thế, nhờ tập luyện, bạn sẽ uống nhiều nước 
hơn, hệ tuần hoàn hoạt động tốt hơn. Nhờ đó, làn da 
được cấp ẩm liên tục sẽ trở nên hồng hào và tràn đầy 
sức sống.

6. Ăn bữa sáng giàu chất xơ
Bỏ bữa sáng là một trong những thói quen thiếu 

lành mạnh gây ra nhiều hệ lụy về sau. Đặc biệt, đối với 
những người đang cần giảm cân, việc bỏ bữa sáng sẽ 
khiến bạn cảm thấy đói và ăn nhiều hơn vào các bữa 
khác trong ngày. Đây là lý do phổ biến khiến nhiều chị 
em giảm cân không thành công.

Thay vào đó, nên ăn bữa sáng với các thực phẩm 
nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. 

Chất xơ trong thực phẩm thúc đẩy quá trình tiêu 
hoá, giúp tống đi các phế thải ra khỏi cơ thể nhanh 
hơn và do đó giảm sự tồn tại của các chất độc trong 
cơ thể. Ngoài ra, chất xơ cũng giúp bạn no lâu hơn 
và kiểm soát cảm giác thèm ăn vặt trong suốt  
cả ngày.                                   (Theo suckhoedoisong.vn)

6 thói quen buổi sáng giúp da luôn căng mịn và rạng rỡ
Những thói quen hằng ngày có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của làn da. Một số 

thói quen vào buổi sáng dưới đây có thể giúp da luôn căng mịn...

Uống một ly nước chanh mật ong vào buổi sáng có thể 
mang lại lợi ích cho làn da của bạn.
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Căn cứ yêu cầu vị trí việc làm tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) 

huyện Vân Canh, Cục THADS tỉnh Bình Định thông báo nhu cầu tiếp nhận 

công chức, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TIẾP NHẬN

1. Chỉ tiêu: 1.

2. Vị trí: Kế toán viên.

II. ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN

1. Công chức trong các cơ quan trong hệ thống chính trị (từ cấp huyện trở lên).

2. Công chức cấp xã.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ NGUYỆN VỌNG 

ĐƯỢC TIẾP NHẬN 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

- Có lý lịch rõ ràng.

- Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tiếp nhận.

- Có đủ sức khỏe đảm nhận công tác, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 

năm gần nhất; nếu công chức có thời gian công tác dưới 3 năm thì phải 

được đánh giá, xếp loại công chức, viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên trong thời gian công tác.

- Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào hoặc bị xử lý hình sự kể cả đang 

trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến 

thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí cần tiếp nhận:

- Công chức trong các cơ quan trong hệ thống chính trị (từ cấp huyện 

trở lên) đang giữ ngạch kế toán viên, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; có chứng chỉ chương 

trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

- Công chức cấp xã, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành 

kế toán, kiểm toán, tài chính; có thời gian làm công chức cấp xã từ đủ 60 

tháng trở lên ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù 

hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm 

xã hội một lần thì được cộng dồn); có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng 

ngạch kế toán viên.

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, có bằng tốt nghiệp 

đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; có chứng chỉ 

chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên; có ít nhất 5 năm công tác 

ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên đại học, sau đại 

học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc 

và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); đáp ứng 

được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo.

- Địa điểm: Trụ sở Cục THADS tỉnh Bình Định - Số 21 Nguyễn Văn,  

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC VỀ CÔNG TÁC TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VÂN CANH

  
 

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

 Ngày 23.3, Chính phủ Ấn Độ cho 
biết số ca mắc Covid-19 ở nước này hiện 
là 7.600 ca (tăng gấp 9 lần trong vòng 5 
tuần qua), trong đó biến thể XBB.1.16 là 
nguyên nhân dẫn tới tình trạng gia tăng 
số ca mắc bệnh.
 Ngày 23.3, lực lượng Cảnh sát biển 

Italy đã giải cứu khoảng 450 người di cư 
cách TP Siracusa khoảng 160 km.
 Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực 

lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng 
thành công một vệ tinh quân sự lên quỹ 
đạo vào sáng 23.3.
 Giới chức y tế Indonesia ngày 24.3 

cho biết số người thiệt mạng trong vụ 
cháy tại kho chứa nhiên liệu của công ty 
năng lượng nhà nước Pertamina hôm 3.3 
đã tăng lên 33, ngoài ra còn hàng chục 
người vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria 

(OSDH) cho biết 5 binh sĩ quân đội Syria 
và 5 tay súng thánh chiến thuộc nhóm 
Hayat Tahrir al-Sham (HTS), chi nhánh cũ 
của mạng lưới Al-Qaeda, đã thiệt mạng 
ngày 23.3, trong các cuộc đụng độ tại tỉnh 
Aleppo, miền Bắc Syria.
  Ngày 24.3, lực lượng cứu hỏa 

Hong Kong (Trung Quốc) nỗ lực kiểm 
soát đám cháy tại một nhà kho ở quận 
Kowloon đông dân cư. Các hình ảnh đăng 
tải trên truyền thông cho thấy khói đen 
bao phủ tòa nhà, tuôn ra từ các cửa sổ và 
lỗ thông hơi.
 Một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra 

ngày 23.3 tại miền Đông Tây Ban Nha 
khiến trên 1.000 người phải đi sơ tán khỏi 
các ngôi làng gần đó.

 (Theo TTXVN)

Trong bối cảnh cuộc chiến chống 
bệnh lao toàn cầu đang đối mặt với 
nhiều thách thức sau đại dịch Covid-19, 
Ngày thế giới phòng chống lao 24.3 năm 
nay có chủ đề “Đúng! Chúng ta có thể 
chấm dứt bệnh lao” (Yes! We can end 
TB), như một lời  khẳng định mạnh mẽ 
rằng việc “thanh toán” bệnh lao là hoàn 
toàn có thể.

Bệnh lao vẫn là một trong những căn 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế 
giới. Mỗi ngày, gần 4.400 người tử vong 
vì bệnh lao và gần 30.000 người mắc 
bệnh. Lao là bệnh truyền nhiễm gây tử 
vong cao thứ hai sau Covid-19.

Trong Chiến lược chấm dứt bệnh 
lao đến năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) đã đưa ra mục tiêu phát triển 
thiên niên kỷ trên toàn cầu đến năm 2020 
là giảm 20% số người bệnh lao mới mắc 
và 35% số người tử vong vì lao so với 
năm 2015, đến năm 2025 sẽ giảm tương 
ứng là 50% và 75%.       

 (Theo Báo Tin Tức)

Ngày thế giới phòng 
chống lao 24.3: Thông 
điệp của quyết tâm

Bệnh lao vẫn là một trong những căn bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh minh họa: AFP 

EU và LHQ thảo luận an ninh lương thực 
và hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Ngày 23.3, các nhà lãnh đạo Liên 
minh châu Âu (EU) và Tổng Thư ký 
LHQ Antonio Guterres đã tiến hành 
thảo luận về an ninh lương thực toàn 
cầu và các biện pháp trừng phạt Nga 
liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Tổng Thư ký LHQ Antonio 
Guterres tham gia Hội nghị thượng 
đỉnh EU chỉ vài ngày sau khi LHQ 
gia hạn thỏa thuận Sáng kiến Ngũ 
cốc Biển Đen do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ 
làm trung gian.

Thỏa thuận này giúp vận chuyển 
ngũ cốc từ các cảng của Ukraine ra thế 
giới, đóng vai trò quan trọng trong việc 
giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực 
toàn cầu.

Trước thềm hội nghị, Thủ tướng Đức 
Olaf Scholz cho biết: “Chúng ta cần đảm 
bảo hoạt động xuất khẩu ngũ cốc được 
liên tục”.

Dự kiến tại hội nghị, các nhà lãnh 
đạo sẽ ủng hộ kế hoạch mà các ngoại 
trưởng đã nhất trí ngày 20.3 về việc 
cung cấp đạn pháo cho Ukraine trong 
năm tới.

Liên quan đến vấn đề biến đổi khí 
hậu, trước thềm hội nghị, ông Guterres 

kêu gọi EU dẫn đầu trong cuộc chiến 
chống biến đổi khí hậu và kiềm chế sự 
ấm của Trái Đất.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đang 

sắp tới đỉnh điểm, cần hành động khẩn 
cấp… chúng ta trông chờ vào lãnh đạo 
EU về việc này”.

(Theo TTXVN)

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (thứ hai từ trái qua) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen 
(thứ hai từ phải sang) tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Bỉ, ngày 23.3.2023. Ảnh: AFP/TTXVN

“Triều Tiên đang từng ngày nâng 
cấp vũ khí hạt nhân và thực hiện các 
hành động khiêu khích bằng tên lửa với 
cường độ chưa từng thấy”, Tổng thống 
Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 24.3 phát 
biểu trong lễ tưởng niệm Ngày Phòng 
thủ Biển Tây tại nghĩa trang quốc gia ở 
Daejeon, cách thủ đô Seoul 139 km về 
phía Nam.

“Tôi đảm bảo Triều Tiên sẽ phải trả 
giá cho những hành động khiêu khích 
liều lĩnh của họ”, ông Yoon nói thêm.

Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc 
được đưa ra vài giờ sau khi Triều Tiên 
thông báo thử nghiệm thành công 
phương tiện không người lái (drone) tấn 
công hạt nhân dưới nước. Bình Nhưỡng 
mô tả khí tài có nhiệm vụ thực hiện các 
cuộc tấn công bí mật trong vùng biển 
của đối thủ, phá hủy các nhóm tàu hải 
quân và cảng lớn bằng cách tạo ra sóng 
phóng xạ quy mô siêu lớn thông qua vụ 
nổ dưới nước.

(Theo VnExpress.net)

Hàn Quốc tuyên bố sẽ khiến Triều Tiên phải trả giá

Vụ nổ trên biển khi Triều Tiên thử nghiệm drone 
tấn công hạt nhân dưới nước đầu tuần này.

 Ảnh: KCNA

457 người bị bắt, 441 nhân viên an 
ninh bị thương trong các cuộc biểu 
tình trên toàn quốc phản đối biện pháp 
cải cách hưu trí của Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron.

Phát biểu với kênh CNews vào sáng 
24.3, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin 
cho biết, đã có 903 vụ đốt phá trên các 
tuyến phố ở Paris trong ngày biểu tình 
bạo lực nhất kể từ khi hoạt động này nổ 
ra hồi tháng 1 vừa qua.    

Trong bối cảnh lo ngại xảy ra bạo lực 
trong cuộc tổng đình công và biểu tình, 
Bộ Nội vụ Pháp ngày 23.3 đã triển khai 
12.000 cảnh sát trên cả nước, trong đó 
5.000 cảnh sát ở thủ đô Paris.      

Bất chấp các ý kiến phản đối dẫn 
tới các cuộc biểu tình và đình công liên 
tiếp trong thời gian gần đây, Tổng thống 
Emmanuel Macron ngày 22.3 tuyên bố 
luật cải cách chế độ hưu trí sẽ có hiệu 
lực vào cuối năm nay.       (Theo VTV.VN)

Pháp: Hơn 450 người bị bắt, hàng trăm nhân viên an ninh bị thương

Người biểu tình cầm pháo sáng tại Nice, Pháp 
ngày 23.3.                                                       Ảnh: Reuters

Ngày 23.3, giới chức địa phương của 
CHDC Congo cho biết đã có ít nhất 15 
người thiệt mạng trong 3 vụ tấn công 
riêng biệt ở miền Đông nước này.

Trao đổi với báo giới, ông Charite 
Banza, thành viên của một tổ chức dân 
sự địa phương cho hay, các tay súng 
thuộc lực lượng phiến quân Codeco 
(HTX vì sự phát triển của Congo) đã tấn 
công làng Drodro, thuộc lãnh thổ Djugu 

của tỉnh Ituri hôm 22.3, làm 6 người thiệt 
mạng. Ngoài ra, Codeco cũng sát hại 
3 người khác ở một ngôi làng cách đó 
khoảng 30 km trong ngày 23.3.

Trong khi đó, một nhân viên cứu trợ 
giấu tên cho hay nhóm phiến quân Lực 
lượng Dân chủ đồng minh (ADF) cùng 
ngày đã thực hiện một vụ tấn công tại 
tỉnh Ituri, làm 6 dân thường thiệt mạng.

(Theo Vietnam+)

CHDC Congo: 15 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của phiến quân

Các tay súng M23 gác tại Bunagana, CHDC Congo. 
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN


