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Chuẩn bị sẵn sàng  
điều kiện lấy nước đợt 2

Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ tại Chùa Phổ Minh 
được công nhận Bảo vật quốc gia

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phát hiện,  
điều trị ca bệnh COVID-19

Những điểm mới nổi bật  
trong tuyển sinh đại học năm 2023

Vụ Bản đảm bảo tiến độ  
các công trình, dự án trọng điểm

(Xem tiếp trang 2)

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách  
trong tháng 1 ước tăng 3,2%

Cảnh quang nông thôn mới nâng cao thị trấn Rạng Đông (ảnh 1); Vợ chồng đảng viên Lê Đăng Đoan, Huy hiệu 
70 năm tuổi Đảng và Nguyễn Thị Nghiêm là thế hệ đầu tiên về “mở đất” thành lập miền quê Rạng Đông (ảnh 2).

Bài và ảnh: VIỆT THẮNG

Cách đây 65 năm, để có 
được miền quê mang 
tên “Rạng Đông” (Nghĩa 
Hưng) trên bản đồ hành 
chính tỉnh là công sức, 
thành quả to lớn mà 
bao thế hệ đã chung 
sức, đồng tâm đổ mồ 
hôi, xương máu để biến 
một vùng lau sậy, cỏ lác 
hoang sơ thành bờ xôi 
ruộng mật, có màu xanh 
của sự sống. Với mục tiêu 
xây dựng thị trấn Rạng 
Đông thành một trọng 
điểm đô thị phát triển 
bền vững, sớm trở thành 
đô thị loại IV trước năm 
2025, thời gian qua, Đảng 
bộ thị trấn đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, 
đảng viên, nhân dân phát 
huy truyền thống anh 
hùng, tinh thần dân chủ, 
đoàn kết, sáng tạo, phát 
triển toàn diện các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội, được 
UBND tỉnh công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao năm 2021.

Về miền quê 
"Mặt trời mọc"

ĐÀ NẴNG
Quý I-2023 sẽ khởi công xây dựng 

luồng vào bến Thọ Quang 
Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

luồng vào khu bến cảng Thọ Quang 
nhằm phục vụ cho nhu cầu khai thác 

của khu bến Thọ Quang và các cảng 
nhà máy quân sự đang trong quá 
trình xây dựng hoàn thiện, tiếp nhận 
tàu trọng tải đến 10 nghìn DWT hàng 
hải (tùy từng đoạn luồng), nâng cao 
năng lực phục vụ chung cho toàn 
tuyến luồng Đà Nẵng. 

Đây là dự án nằm trong kế 
hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025, 

Indonesia chính thức khởi động 
Năm Chủ tịch ASEAN 2023

Tổng thống Indonesia Joko 
Widodo vừa chính thức khởi động 
Năm Chủ tịch ASEAN Indonesia 2023 
của Indonesia.

Tổng thống Widodo cùng với một 
số bộ trưởng đã đi xe đạp tới khách 
sạn Roundabout ở Jakarta, nơi diễn 
ra lễ khởi động, trong sự cổ vũ của 
người dân thủ đô. Trong bài phát biểu 
của mình, Tổng thống Widodo cho 
biết, Indonesia tiếp tục thành công 
của nhiệm kỳ Chủ tịch G20 năm 2022 
với vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay 
bất chấp những bất ổn và thách thức 
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Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ  
sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Lao động, sản xuất đầu xuân

(XEM TIN TRANG 3)

Thi công hạng mục nền đường đoạn từ Km7+500 đến cuối tuyến Dự án cải 
tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Khánh - Liên Bảo trên địa phận huyện Vụ Bản.

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN và 
PTNT) vừa có công điện gửi 

Giám đốc Sở NN và PTNT các 
tỉnh, thành phố khu vực Trung du 
và Đồng bằng Bắc Bộ và Giám 
đốc các doanh nghiệp khai thác 
công trình thuỷ lợi liên tỉnh về việc 
chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ 
gieo cấy lúa vụ đông - xuân.

Theo Tổng cục Thủy lợi, đợt 1 
lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ 
đông - xuân 2022-2023, khu vực 
Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 
đã thực hiện đúng kế hoạch, từ 
0h ngày 6-1-2023 đến 24h ngày 
9-1-2023 (tổng cộng 4 ngày). 
Đến thời điểm này, diện tích có 
nước toàn vùng khoảng trên 301 
nghìn ha, đạt 60,4% diện tích 
gieo cấy theo kế hoạch.

Đợt 2 lấy nước sẽ diễn ra trong 
thời gian 8 ngày, bắt đầu từ 0h00’ 
ngày 1-2 đến 24h00’ ngày 8-2. 
Trong thời gian này, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam sẽ tăng cường 
vận hành phát điện tối đa công 
suất các tổ máy trước khoảng 2-3 
ngày, dòng chảy được duy trì ở 
mức cao (mực nước dự kiến trung 
bình đạt khoảng 1,8-1,9m tại 
trạm Thủy văn Hà Nội) nên các 
công trình thủy lợi sẽ có điều kiện 
thuận lợi để lấy nước. Tùy thực tế 
tiến độ lấy nước, Tổng cục Thủy 
lợi sẽ báo cáo Bộ NN và PTNT 
điều chỉnh lịch lấy nước phù hợp, 
bảo đảm đủ nước phục vụ gieo 
cấy và tiết kiệm nguồn nước 

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, 
hoạt động đầu tư trong tháng 

1-2023 tập trung chủ yếu vào việc 
phân khai kế hoạch vốn năm 2023, 
các công trình mới được bố trí vốn 
đang trong thời gian chuẩn bị hoàn 
tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu 
tư nên khối lượng thực hiện chủ 
yếu tại các công trình chuyển tiếp.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn 
ngân sách Nhà nước trong tháng 1 
ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 4% 
kế hoạch năm và tăng 3,2% so với 
cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 
2022 bằng 4,4% và tăng 12,4%).

Cụ thể là: Vốn đầu tư thực 
hiện do Trung ương quản lý đạt 
4,2 nghìn tỷ đồng, bằng 3,1% kế 

hoạch năm và tăng 15,7% so với 
cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư 
thực hiện do địa phương quản lý 
đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, bằng 4,2% 
kế hoạch năm và tăng 1,2% so với 
cùng kỳ năm 2022.

Trong vốn đầu tư thực hiện do 
địa phương quản lý, vốn ngân sách 
Nhà nước cấp tỉnh đạt 15,7 nghìn 
tỷ đồng, bằng 3,9% kế hoạch năm 
và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 
trước; vốn ngân sách Nhà nước 
cấp huyện đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, 
bằng 4,8% và giảm 6,5%; vốn 
ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 
875,8 tỷ đồng, bằng 4,9% và giảm 
17,1% so với cùng kỳ năm trước./.
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Theo Vụ Giáo dục đại học, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (GD và 

ĐT), nhằm tạo điều kiện cho thí 
sinh và các cơ sở đào tạo, Bộ GD 
và ĐT xem xét ban hành kế hoạch 
tuyển sinh đẩy nhanh các thời hạn, 
rút ngắn thời gian xét tuyển đợt 1 
so với trước để có thể bắt đầu năm 
học mới vào đầu tháng 9-2023. 
Nếu còn thời gian cho các đợt xét 
tuyển bổ sung, các trường sẽ hoàn 

thành chỉ tiêu tuyển sinh trong 
năm. Vì vậy, nếu thí sinh không 
trúng tuyển đợt 1 thì có thể chờ và 
cập nhật thông tin xét tuyển ở các 
đợt tiếp theo trong năm của các cơ 
sở đào tạo. Sau khi xét tuyển đợt 
1 mà vẫn còn chỉ tiêu tuyển sinh, 
các trường sẽ thông báo và tiếp tục 
nhận hồ sơ xét tuyển.  
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Bộ Y tế vừa có văn bản gửi giám 
đốc Sở Y tế các tỉnh, thành 

phố; giám đốc các bệnh viện, viện 
có giường bệnh trực thuộc Bộ; thủ 
trưởng y tế các bộ, ngành về việc 
tăng cường phát hiện thu dung, quản 
lý, điều trị ca bệnh COVID-19.

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình 
dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức 

tạp trên thế giới, các biến thể mới 
liên tục được ghi nhận, trong đó biến 
thể XBB với khả năng tránh miễn 
dịch và lây lan nhanh đã xuất hiện ở 
70 quốc gia. 

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh 
viện, viện có giường bệnh rà soát, 

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa 
ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-
TTg ngày 27-1-2023 đôn đốc các 

bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm 
vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2022, trong bối 
cảnh tình hình thế giới, trong nước gặp 
nhiều khó khăn, thách thức, có những 
vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, 
phức tạp hơn so với năm trước; dưới 
sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà 
trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhờ sự chủ 
động, tích cực, đồng hành, phối hợp 
chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan 

trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, 
điều hành đúng hướng, quyết liệt, linh 
hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm 
của Chính phủ, các cấp, các ngành, 
các địa phương; sự nỗ lực, ủng hộ tích 
cực của nhân dân, cộng đồng doanh 
nghiệp và sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè 
quốc tế; tình hình kinh tế - xã hội nước 
ta đã phục hồi tích cực và đạt những 
kết quả quan trọng, khá toàn diện trên 
nhiều lĩnh vực; an sinh xã hội, đời sống 
nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại được tăng cường; uy 
tín, vị thế quốc tế của Việt Nam được 
củng cố và nâng cao.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ, đánh giá 
tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. 

Ảnh: TTXVN

Chùa Phổ Minh - nơi lưu giữ Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ. 
Ảnh: BÙI TUẤN

Ngày 30-1, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 41/QĐ-TTg 

về việc công nhận Bảo vật quốc gia đợt 
11, năm 2022 cho 27 hiện vật, nhóm 
hiện vật trên cả nước đã được Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch trình Hội đồng 
Di sản văn hóa quốc gia thẩm định, lựa 
chọn, đánh giá. 

Các hiện vật, nhóm hiện vật được 
công nhận đáp ứng một trong những 
tiêu chí: tính độc bản, hình thức độc 
đáo, tính lịch sử, mang giá trị tư tưởng, 
nhân văn, thẩm mỹ… Trong số 27 hiện 
vật, nhóm hiện vật được công nhận 
là Bảo vật quốc gia đợt này, tỉnh Nam 
Định có nhóm hiện vật Bộ tượng Trúc 

Lâm Tam Tổ, niên đại thế kỷ XVII, hiện 
đang được lưu giữ, thờ tự tại Di tích lịch 
sử - văn hóa Chùa Phổ Minh, phường 
Lộc Vượng (thành phố Nam Định). Cụ 
thể nhóm hiện vật gồm 3 pho tượng là: 
Tượng Đệ nhất Phật hoàng Trần Nhân 
Tông, tượng Đệ nhị Tổ Pháp Loa, tượng 
Đệ tam Tổ Huyền Quang. Hiện trạng 
Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ Chùa Phổ 
Minh còn nguyên vẹn, được sơn son 
thếp vàng. Ngoài giá trị hiện vật gốc độc 
bản, hình thức độc đáo, Bộ tượng Trúc 
Lâm Tam Tổ còn gắn liền với lịch sử 
hình thành, tồn tại của Chùa Phổ Minh. 
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Chủ động phòng, chống rét  
và bệnh dịch cho đàn vật nuôi

Để bảo đảm an toàn 
cho đàn vật nuôi 
trước những diễn 

biến phức tạp của thời tiết, 
dịch bệnh, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 
(NN và PTNT) đã xây dựng 
kế hoạch giám sát dịch 
bệnh động vật, đẩy mạnh 
công tác tiêm phòng cho 
đàn vật nuôi, đồng thời đề 
nghị các địa phương khẩn 
trương thực hiện các biện 
pháp phòng, chống rét bảo 
đảm cho vật nuôi không bị 
thiệt hại do rét đậm, rét hại 
kéo dài,

Theo đánh giá của Sở 
NN và PTNT, năm 2022 
dịch bệnh trên đàn vật 
nuôi được kiểm soát tốt 
nên chăn nuôi của tỉnh tiếp 
tục có sự chuyển biến tích 
cực theo hướng giảm tỷ lệ 
chăn nuôi nông hộ; hình 
thức chăn nuôi trang trại 
tập trung theo hướng công 
nghiệp, bán công nghiệp 
ngày càng được nhân rộng. 
Quy trình thực hành chăn 
nuôi tốt VietGAHP, chăn 
nuôi an toàn sinh học, chăn 
nuôi theo mô hình kinh tế 
tuần hoàn… được áp dụng 
trong chăn nuôi bước đầu 
mang lại hiệu quả tích cực; 
chuỗi liên kết giữa người 
chăn nuôi với doanh nghiệp 
được tăng cường đã góp 
phần nâng cao thu nhập 
cho người chăn nuôi. Nhờ 
đó năm 2022, ngành chăn 
nuôi tiếp tục duy trì phát 
triển. Chăn nuôi lợn từng 
bước phục hồi, chăn nuôi 
gia cầm có tốc độ phát triển 
khá. Đàn lợn đạt 629.315 
con, sản lượng thịt lợn hơi 
xuất chuồng đạt 149.150 
tấn. Đàn trâu đạt 7.773 con, 
đàn bò đạt 27.626 con; sản 
lượng thịt trâu, bò ước đạt 
4.080 tấn, tăng 6,8%. Đàn 
gia cầm có 9 triệu 633 nghìn 
con; sản lượng thịt gia cầm 
đạt 34.993 tấn, tăng 8,1% 
so với năm 2021. 

Tuy nhiên, hiện nay nhu 
cầu tiêu thụ các loại thịt lợn, 
thịt gà, trâu, bò… tăng cao 
nên hoạt động giết mổ và 
vận chuyển sản phẩm động 
vật, các loại giống phục vụ 
nhu cầu tái đàn vật nuôi 
diễn ra khá sôi động. Trong 

khi đó, thời tiết tiếp tục xuất 
hiện các đợt rét đậm, rét hại 
kéo dài. Theo dự báo của 
Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn Trung ương, rét 
đậm, rét hại tiếp tục xảy ra 
ở khu vực miền Bắc, nhiệt 
độ bình quân xuống thấp 
dưới 150C, có nhiều thời 
điểm xuống dưới 100C, ảnh 
hưởng đến sức khỏe của 
đàn vật nuôi. Thời tiết thay 
đổi thất thường; các loại 
mầm bệnh nguy hiểm trên 
động vật tồn tại ngoài môi 
trường, nguy cơ bùng phát 
cao, nhất là bệnh dịch tả lợn 
châu Phi (DTLCP) chưa có 
vắc-xin phòng bệnh; nhận 
thức của người chăn nuôi về 
mức độ nguy hiểm của dịch 
bệnh còn hạn chế, tâm lý 
xót của, chủ quan nên vẫn 
còn tình trạng giấu dịch, tự 
ý điều trị, bán chạy động vật 
bị bệnh; một số hộ chăn nuôi 
chưa chủ động áp dụng các 
biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh như: chưa thực 
hiện tiêm phòng vắc-xin 
cho đàn vật nuôi, công tác 
vệ sinh tiêu độc khử trùng 
còn qua loa, hình thức; công 
tác giám sát, phát hiện, báo 
cáo dịch còn chậm...

Để chủ động phòng 
chống dịch bệnh cho đàn 
vật nuôi, UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch số 62/KH-

UBND ngày 14-6-2021 về 
việc phát triển chăn nuôi 
giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến năm 2030 trên 
địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 
159/KH-UBND ngày 30-12-
2021 về phòng, chống bệnh 
viêm da nổi cục trên trâu, 
bò giai đoạn 2022-2030; 
Kế hoạch số 160/KH-UBND 
ngày 31-12-2021 về phòng, 
chống bệnh cúm gia cầm 
giai đoạn 2022-2030. Thực 
hiện sự chỉ đạo của UBND 
tỉnh, Sở NN và PTNT đã 
xây dựng kế hoạch giám 
sát dịch bệnh động vật với 
mục tiêu chủ động giám sát 
chặt chẽ dịch bệnh đến tận 
hộ chăn nuôi; tăng cường 
lấy mẫu giám sát dịch bệnh 
động vật, nhất là tại các 
vùng trọng điểm chăn nuôi, 
vùng có nguy cơ cao để 
phát hiện sớm và xử lý dứt 
điểm ngay khi dịch bệnh 
mới phát sinh, bảo đảm an 
toàn đàn vật nuôi. Theo kế 
hoạch, Sở chỉ đạo Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y (Sở 
NN và PTNT) tổ chức lấy 
mẫu gộp huyết thanh lợn 
để giám sát bệnh DTLCP, 
bệnh tai xanh và dịch tả lợn 
cổ điển; lấy mẫu phân, dịch 
hầu họng gia cầm của 10 
huyện, thành phố để kiểm 
tra sự lưu hành của vi-rút 
gây bệnh cúm gia cầm. 

Việc giám sát bị động cũng 
được tích cực thực hiện với 
việc lấy mẫu bệnh phẩm gia 
cầm, mẫu bệnh phẩm lợn 
ốm, chết xét nghiệm bệnh 
DTLCP, bệnh dịch tả lợn cổ 
điển, tai xanh và mẫu tôm 
nuôi tại huyện Giao Thủy, 
Hải Hậu và Nghĩa Hưng để 
xét nghiệm. Đồng chí Ninh 
Văn Hiểu, Chi cục trưởng 
Chi cục Chăn nuôi và Thú 
ý cho biết: “Căn cứ kết quả 
giám sát, đặc điểm dịch tễ, 
Chi cục sẽ đưa ra dự báo, 
cảnh báo về dịch bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm 
ở động vật và hướng dẫn 
người chăn nuôi áp dụng 
quy trình chăn nuôi an toàn 
sinh học, an toàn dịch bệnh, 
bảo vệ môi trường chăn 
nuôi; thực hiện tốt việc tiêm 
phòng bổ sung, tiêm đồng 
loạt, nhanh gọn, đúng thời 
gian quy định vắc-xin cho 
đàn vật nuôi để phát huy tối 
đa hiệu quả của vắc-xin”. 
Các địa phương thực hiện 
quản lý, hướng dẫn người 
chăn nuôi thường xuyên 
vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 
chuồng trại môi trường xung 
quanh khu vực chăn nuôi, 
tiến hành tiêm đầy đủ các 
loại vắc-xin phòng dịch cho 
đàn gia súc, gia cầm theo 
hướng dẫn của ngành thú y.

Cùng với việc phòng, 

chống dịch bệnh, Sở NN và 
PTNT, UBND các huyện, 
thành phố tích cực tuyên 
truyền, hướng dẫn các hộ 
chăn nuôi chủ động phòng, 
chống đói, rét cho đàn gia 
súc, gia cầm. Thực hiện 
phân công cán bộ thú y bám 
sát địa bàn, thường xuyên 
kiểm tra các trang trại, gia 
trại, hộ chăn nuôi để hướng 
dẫn cách chăm sóc, bảo vệ 
an toàn cho đàn vật nuôi, 
nhất là việc chống rét, bổ 
sung khẩu phần ăn bảo đảm 
đủ dinh dưỡng để vật nuôi, 
tăng sức đề kháng. Tích cực 
hướng dẫn người chăn nuôi 
chủ động chăm sóc bảo vệ, 
đảm bảo chống đói, rét cho 
gia súc, gia cầm. Theo đồng 
chí Ninh Văn Hiểu: “Các địa 
phương cần thường xuyên 
thông báo trên hệ thống loa 
truyền thanh về tình hình 
rét đậm, rét hại và các biện 
pháp phòng, chống đói, rét 
cho đàn vật nuôi để các hộ 
chăn nuôi chủ động gia cố, 
tu sửa, che chắn chuồng 
trại, chuẩn bị đầy đủ nguồn 
thức ăn dự trữ, thực hiện 
chế độ chăn nuôi an toàn 
sinh học; bổ sung vitamin 
tổng hợp, khoáng chất và 
chế độ dinh dưỡng nhằm 
nâng cao sức đề kháng cho 
đàn vật nuôi. Khuyến cáo 
người dân dùng tấm đệm 
lót, bóng điện bên trong 
chuồng để sưởi ấm cho đàn 
vật nuôi; đồng thời sử dụng 
củi, trấu đốt xung quanh 
chuồng trại để chống rét; 
tuyệt đối không dùng bếp 
lò, đốt than có thể khiến vật 
nuôi bị chết ngạt. Riêng đối 
với đàn trâu, bò, khi nhiệt 
độ xuống dưới 150C khuyến 
cáo người dân không chăn 
dắt, thả rông ngoài đồng; 
chủ động chuẩn bị đủ 
nguồn thức ăn cho vật nuôi 
nếu thời tiết có sương muối, 
rét đậm, rét hại kéo dài”.

Chủ động giám sát dịch 
bệnh động vật để phát hiện 
sớm và xử lý dứt điểm các 
ổ dịch, hạn chế dịch bệnh 
phát sinh, lây lan, đồng thời 
tăng cường phòng, chống 
rét sẽ góp phần bảo đảm an 
toàn đàn vật nuôi, hạn chế 
thiệt hại cho người dân./.

Bài và ảnh: VĂN ĐẠI

“Đắp đê chắn sóng, 
biến biển thành đồng”

Không có câu chuyện cổ tích nào 
đẹp bằng chính cuộc sống viết nên. 
Vợ chồng đảng viên Lê Đăng Đoan, 
Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, quê 
xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa 
(tỉnh Thanh Hóa) - chiến sĩ Trung 
đoàn 269 và vợ là bác Nguyễn Thị 
Nghiêm, quê xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc), 
nguyên chiến sĩ lực lượng thanh niên 
Cờ hồng tỉnh Nam Định - thế hệ “mở 
đất” thị trấn Rạng Đông là một trong 
những gia đình tham gia viết nên câu 
chuyện cao đẹp đó. Trò chuyện với 
chúng tôi về lịch sử sáng nghiệp miền 
quê “Mặt trời mọc”, ánh niềm vui từ 
đôi mắt, bác Đoan hồi tưởng: Thực 
hiện chỉ đạo của Trung ương, tháng 
4-1958, Trung đoàn 269 thành lập 
tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã 
hành quân vượt chặng đường dài 
đến vùng đất hoang sơ ven biển 
Nghĩa Hưng khai hoang thành lập 
nông trường mới. Công cuộc khai 
hoang, lấn biển: “Bắt sóng bạc phải 
cúi đầu. Buộc biển sâu phải lùi bước. 
Lấn biển, làm giàu cho Tổ quốc” 
được khởi công vào ngày 19-5-1958 
- đúng ngày sinh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và cũng là ngày có quyết 
định thành lập nông trường mang 
tên “Rạng Đông”. Những người lính 
“mình đồng da sắt” của miền Trung 
sau Chiến thắng Điện Biên Phủ lại 
giương cao ngọn cờ “Quyết chiến 
- Quyết thắng” vượt sông Đáy đến 
với quê biển Nghĩa Hưng bắt tay làm 
kinh tế, xây dựng miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa. Với tinh thần “Thắp đuốc 
làm đêm”, “Thanh niên phi nước đại, 
phụ lão chẳng ngại khó khăn”, những 
người lính Trung đoàn 269 cùng lực 
lượng Tiểu đoàn I Nam Định và dân 
quân địa phương ngày đêm quai đê, 
lấn biển. Sau 1 năm 8 tháng, ngày 
28-12-1959, từ bãi biển hoang sơ, 
dưới bàn tay, khối óc con người đã 
trở thành vùng đất giàu tiềm năng. 
Khi hàn khẩu mối cuối cùng đã nối 
liền con đê dài 14km (nay là đê 58) 

từ cửa sông Ninh Cơ đến cửa sông 
Đáy. Mỗi tấc đất, sải đê đều thấm 
đẫm mồ hôi và nước mắt và cả máu 
của những người lính, cán bộ, đảng 
viên trong cuộc vật lộn “Chắn sóng 
thành đê, biến biển thành đồng”. 
Đồng chí Lương Viên, chiến sĩ Trung 
đoàn 269 và đồng chí Mai Thị Bình, 
thanh niên xung kích quê Hải Hậu đã 
lấy thân mình chặn dòng nước xoáy 
và anh dũng hy sinh trong giờ khắc 
triệt giang, hàn khẩu đê.

Nói về thời “Lấn Thái Bình Dương, 
mở rộng biên cương, làm giàu cho 
Tổ quốc”, bác Nguyễn Thị Nghiêm 
bồi hồi nhớ lại: Bước vào đầu năm 
1960, miền Bắc phấn đấu tiến lên 
xã hội chủ nghĩa để làm nhiệm vụ 
hậu phương lớn của tiền tuyến lớn 
miền Nam, những người lính Trung 
đoàn 269 được lệnh “chuyển ngành” 
tại chỗ, thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng nông trường quốc doanh Rạng 
Đông. Bài học nghệ thuật quân sự 
“Ngụ binh ư nông” của các vị vua 
anh minh vương triều Trần xưa lại 
được kế thừa và phát huy trong thời 
đại Hồ Chí Minh. Những người lính 
Bộ đội Cụ Hồ, quần áo còn vương 
mùi thuốc súng ngày nào, giờ 
lại đẫm mùi đất nông trường. Rồi khi 
đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc, một 
lần nữa, các anh lại cầm súng, anh 
dũng chiến đấu với kẻ thù để bảo 
vệ quê hương, bảo vệ thành quả lao 
động của chính mình trên mảnh đất 
vừa khai phá. Chắc tay súng, vững 
tay cày, các sản phẩm nông nghiệp 
do chính bàn tay lao động của các 
anh và nhân dân địa phương làm ra 
ngày càng đạt năng suất cao, đóng 

góp cho chiến trường miền Nam ruột 
thịt. Trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, có hơn 500 nông trường viên tái 
ngũ; 150 người đã anh dũng hy sinh 
trên chính mảnh đất nông trường, 24 
chiến sĩ đã ngã xuống do máy bay Mỹ 
sát hại. “Đất lành, chim đậu”, người 
dân ở 28 tỉnh, thành phố trên cả nước 
đã hội tụ về đây xây dựng vùng kinh 
tế mới, hình thành nên thị trấn nông 
trường Rạng Đông năm 1965 và thị 
trấn Rạng Đông năm 1987.

Sức Xuân 
vùng đất "mặt trời mọc"

Hòa cùng sức xuân đất nước, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
thị trấn Rạng Đông đang quyết tâm 
tạo dựng những tiền đề quan trọng 
cho những bước đi mới nhanh hơn, 
mạnh hơn, xây dựng quê hương ngày 
càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí 
Phan Thanh Dũng, Phó Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Rạng 
Đông cho biết, được sự quan tâm, 
tạo điều kiện từ Trung ương đến địa 
phương, những năm qua, thị trấn đã 
tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội như trường học, 
trạm y tế, phục vụ phát triển sản xuất 
và an sinh xã hội, các dự án, công 
trình trọng điểm theo chủ trương của 
tỉnh, huyện; đẩy mạnh thu hút đầu 
tư về thương mại dịch vụ. Với lợi thế 
tiềm năng kinh tế từ biển, phương 
châm xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, kiểu mẫu của thị trấn Rạng 
Đông là xây dựng cơ chế tạo động 
lực cho bà con mở rộng sản xuất; tập 
trung chỉnh trang hạ tầng thôn, xóm 
sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay, 
hơn 6,5km đường trục của thị trấn đã 

được nhựa hoá đạt chuẩn; 12,6km 
đường trục các tổ dân phố được cứng 
hoá; 100% đường dong ngõ xóm có 
hệ thống điện chiếu sáng công cộng 
được đầu tư đồng bộ khang trang. 
Toàn bộ hệ thống đường trục chính 
nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi 
lại thuận tiện. Nhiều dự án công trình 
trọng điểm đã được cải tạo xây dựng 
trên địa bàn, dự án của cấp trên đi 
qua địa bàn thị trấn và các công trình 
của địa phương được thực hiện như: 
Dự án mở rộng tỉnh lộ 490C và một 
số tuyến đường bộ đi qua địa bàn 
giúp kết nối nhanh chóng, thuận tiện 
giữa đô thị Rạng Đông với thành phố 
Nam Định hoặc các tỉnh liền kề như 
Ninh Bình, Thái Bình cơ bản đều 
được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo 
thuận lợi cho quá trình giải phóng 
mặt bằng, thi công xây dựng... 

Diện mạo, bộ mặt nông thôn địa 
phương thay đổi rõ rệt đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhân dân học tập, 
đi lại, phát triển kinh tế - xã hội, ổn 
định đời sống. Nhân dân đã tập trung 
đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào nuôi thả các loại hải sản có 
giá trị kinh tế cao như tôm, cua, cá, 
ngao vạng, tập trung phát triển khai 
thác các nguồn lợi hải sản có giá 
trị nhằm phát huy tối đa thế mạnh 
của địa phương ven biển. Thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động và nâng cao thu nhập cho người 
dân, thị trấn Rạng Đông phát huy lợi 
thế giáp biển, nhiều đầm bãi để phát 
triển nghề nuôi trồng thủy sản, đã chủ 
động quy hoạch diện tích nuôi trồng 
thủy sản là 423,16ha. Trong đó diện 
tích nuôi mặn, lợ là 126,91ha; diện 

tích nước ngọt 296,25ha; con nuôi chủ 
yếu là các giống đặc sản như cá bống 
bớp, cá mú, cá vược, cá lóc bông, 
cá diêu hồng, tôm sú, tôm thẻ chân 
trắng. Giá trị bình quân hàng năm 
từ nuôi thủy sản mang lại ước đạt 250-
320 triệu đồng/ha. Trong đó cá mú là 
đối tượng nuôi chủ lực, mang lại hiệu 
quả kinh tế cao cho người dân. Diện 
tích nuôi thả cá mú khoảng 75,3ha, số 
lượng hộ nuôi chiếm từ 40-45% tổng 
số các hộ nuôi thủy sản ở Rạng Đông.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, 
Bí thư Đảng ủy thị trấn Rạng Đông 
cho biết: Đảng bộ thị trấn có 447 
đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ. 
Với mục tiêu xây dựng thị trấn Rạng 
Đông thành một đô thị phát triển bền 
vững, sớm trở thành đô thị loại IV, 
Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Rạng 
Đông đang tiếp tục thực hiện tốt quy 
hoạch chung xây dựng đô thị Rạng 
Đông đến năm 2040 đã được các 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo 
đó, phạm vi lập quy hoạch chung đô 
thị Rạng Đông mới gồm thị trấn Rạng 
Đông hiện nay và toàn bộ các xã lân 
cận gồm Nghĩa Bình, Phúc Thắng, 
Nghĩa Lợi, Nam Điền. Khu vực quy 
hoạch có tổng diện tích khoảng 
4.398ha. Theo quy hoạch, đô thị mới 
Rạng Đông có cấu trúc phát triển 
của đô thị đa cực. Phía Đông là cực 
phát triển đô thị dịch vụ với mũi nhọn 
là dịch vụ công nghiệp, vận tải và du 
lịch trên khu vực địa bàn xã Phúc 
Thắng với trục giao thông là các 
tỉnh lộ 490B, 490C. Đây là cực phát 
triển trên cơ sở khu vực giao thương 
với thềm sông Ninh Cơ giáp tỉnh lộ 
490B gắn kết với các cơ sở kinh tế 

như cảng Quần Vinh, cảng hàng 
hoá Rạng Đông, cụm luồng tàu vào 
sông Ninh Cơ, cảng biển Hải Thịnh. 
Cực phía Tây phát triển dịch vụ công 
nghiệp, du lịch, đánh bắt, nuôi trồng 
thuỷ sản thuộc xã Nam Điền sẽ xây 
dựng các trung tâm giải trí kết hợp 
nuôi trồng thuỷ sản gắn kết với Khu 
công nghiệp Dệt may Rạng Đông 
giai đoạn 2 và vùng bãi bồi sinh thái. 
Cực phát triển Đông Bắc thuộc khu 
vực xã Nghĩa Bình phát triển trên cơ 
sở giao thương giữa thềm sông Ninh 
Cơ và đô thị Thịnh Long. Khu vực đô 
thị trung tâm, công viên cây xanh, 
các khu đô thị dân cư mới, hạ tầng 
trung tâm dịch vụ, thương mại tổng 
hợp và hệ thống dịch vụ du lịch, giao 
thông, cảng biển, đầu mối hạ tầng 
kỹ thuật được thiết kế quy hoạch với 
mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, 
hài hoà gắn với bảo vệ môi trường 
sinh thái tự nhiên của vùng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân thị trấn Rạng Đông tiếp tục huy 
động sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị; tạo đồng thuận của nhân 
dân để hoàn thành mục tiêu xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu 
mẫu gắn với đô thị hóa nông thôn 
ngày càng khang trang, sạch đẹp. 
Triển khai thực hiện hiệu quả cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững. Chú trọng sản xuất 
nông nghiệp sạch, công nghệ cao, 
sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, 
đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trở 
thành mũi nhọn kinh tế động lực của 
xã. Thực hiện đồng bộ các giải pháp 
về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức 
Đảng và đảng viên. Tổ chức bộ máy 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các 
cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người 
đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, 
uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tạo bước 
đột phá mạnh mẽ hòa chung vào 
công cuộc đổi mới của quê hương và 
thực hiện các chiến lược phát triển 
hướng biển của tỉnh và Trung ương./.

Mô hình nuôi gà theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học ở xã Trực Thái (Trực Ninh) cho hiệu quả 
kinh tế cao.

Về miền quê 
"Mặt trời mọc"
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ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương 
các bộ, ngành, địa phương, các cơ 
quan, lực lượng chức năng đã tổ chức 
thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết, 
đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ không 
quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày 
đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biên 
giới, hải đảo, giữ gìn an ninh trật tự, 
an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình 
yên cho nhân dân; các bác sĩ, cán bộ 
và nhân viên y tế trực cấp cứu, điều 
trị, chăm sóc người bệnh 24/24 giờ 
hàng ngày; cán bộ, người lao động 
trực, làm việc trong dịp Tết…

Tuy nhiên, trong dịp nghỉ Tết, tình 
hình vi phạm quy định an toàn giao 
thông vẫn diễn ra phức tạp; còn xảy 
ra hiện tượng ùn tắc giao thông cục 
bộ, vận chuyển hành khách quá số 
người quy định trên phương tiện vận 
tải; sức mua hàng hóa tăng thấp; việc 
thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ 
hội, khu du lịch, công tác vệ sinh môi 
trường có nơi còn chưa tốt; chưa xử lý 
hiệu quả việc các thế lực thù địch lợi 
dụng không gian mạng để có các hoạt 
động chống phá, đưa tin thất thiệt, vu 
khống gây hoang mang trong một bộ 
phận người dân và ảnh hưởng đến uy 
tín của các tổ chức, cá nhân liên quan…

Thời gian tới, dự báo tình hình thế 
giới, khu vực và trong nước còn nhiều 
khó khăn, phức tạp, nước ta tiếp tục 
đối diện với những cơ hội, thuận lợi và 
khó khăn, thách thức đan xen nhưng 
khó khăn, thách thức nhiều hơn. Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, 
cơ quan, địa phương, tổ chức, đơn 
vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm 
quyền được giao ngay sau kỳ nghỉ 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải 
khẩn trương tập trung ngay vào công 
việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, 
hiệu quả, không để chậm trễ ảnh 
hưởng đến sản xuất, kinh doanh, các 
hoạt động kinh tế - xã hội, tạo không 
khí phấn khởi và khí thế mới, nỗ lực 
phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay 
từ đầu năm để góp phần thực hiện 
thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 
kế hoạch năm 2023 theo các kết luận 
của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, 
Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 
01/NQ-CP ngày 6-1-2023 của Chính 
phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước 
và cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia năm 2023./.

Điểm mới nổi bật thứ hai chính 
là quy định về cách tính và áp dụng 
điểm ưu tiên được đưa vào quy chế 
tuyển sinh ban hành năm 2022, 
nhưng có hiệu lực từ năm 2023. Theo 
đó, từ năm 2023, thí sinh được hưởng 
chính sách ưu tiên khu vực theo quy 
định trong năm tốt nghiệp THPT 
(hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. 
Như vậy, từ năm 2023 trở đi, điểm ưu 
tiên đối với thí sinh sẽ giảm dần khi 
thí sinh đạt tổng điểm ba môn thi tốt 
nghiệp THPT ở mức 22,5 điểm trở lên. 

Theo đó, nếu thí sinh đạt tổng điểm từ 
22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo 
thang 10 và tổng điểm ba môn tối đa 
là 30), mức điểm ưu tiên mà thí sinh 
được hưởng được tính theo công thức 
sau: Điểm ưu tiên = [(30 - tổng điểm 
đạt được)/7,5] x mức điểm ưu tiên 
theo quy định của quy chế. Với cách 
tính này, một học sinh khu vực 1 thi 
đạt 22,5 trở xuống thì được cộng 0,75 
điểm ưu tiên khu vực. Nhưng nếu thí 
sinh đó đạt 27 điểm thì điểm ưu tiên 
chỉ còn 0,3 và đạt 29 điểm chỉ còn 0,1 
điểm ưu tiên khu vực./.

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ  
sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Những điểm mới nổi bật  
trong tuyển sinh đại học năm 2023

từ các hồ chứa thủy điện.
Để công tác lấy nước đạt hiệu quả 

cao, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám 
đốc Sở NN và PTNT các tỉnh, thành 
phố; các doanh nghiệp khai thác 
công trình thủy lợi liên tỉnh tổ chức 
vận hành tối đa các công trình thủy lợi 
để hoàn thành cấp đủ nước cho 100% 
diện tích gieo cấy, tăng cường tích 
trữ nước tối đa trong hệ thống kênh 
mương, đầm, ao, khu trũng dành cho 

tưới dưỡng. Khẩn trương vận động, 
hướng dẫn người dân thực hiện sớm 
việc làm đất để giữ nước trên ruộng, 
tổ chức tăng cường gia cố bờ vùng, 
bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát 
nước cho các diện tích đã được cấp 
đủ nước.

Chủ động theo dõi thông tin trực 
tuyến mực nước hạ du hệ thống sông 
Hồng để điều hành công tác lấy nước 
phù hợp với thực tế và thực hiện cập 
nhật diện tích có nước theo ngày./.

Chuẩn bị sẵn sàng  
điều kiện lấy nước đợt 2
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TIN TRONG NƯỚC

Với phương châm “Nhiệt 
tình, tự nguyện”, Đội 
thanh niên tình nguyện 

huyện Xuân Trường đã triển 
khai nhiều hoạt động nhân 
đạo, từ thiện ý nghĩa, đem 
niềm vui  đến cho các gia đình 
nghèo, những bệnh nhân, 
người già cô đơn, những người 
yếu thế trong cộng đồng trên 
địa huyện. Đội thanh niên 
tình nguyện đã trở thành sợi 
dây kết nối những đoàn viên, 
thanh niên có tấm lòng nhân 
ái, lan tỏa tấm lòng từ thiện tới 
cộng đồng.

Đội thanh niên tình 
nguyện huyện Xuân Trường 
được thành lập từ cuối tháng 
8-2020 với 24 tình nguyện 
viên là đoàn viên, thanh niên 
các xã, thị trấn trong huyện 
có tinh thần nhiệt huyết với 
công việc xã hội, từ thiện. Từ 
ngày thành lập đến nay, Đội 
thanh niên tình nguyện có mặt 
hầu hết trong các hoạt động 
của Đoàn, hoạt động tình 
nguyện trên địa bàn huyện 
như: tổ chức sự kiện dọn vệ 
sinh, trồng cây, tổ chức trại 
kỹ năng, thăm, tặng quà cho 
trẻ em nghèo... Anh Bùi Đức 
Thịnh, Đội trưởng đội thanh 
niên tình nguyện huyện Xuân 
Trường cho biết: Đội thanh 
niên tình nguyện huyện Xuân 
Trường sinh hoạt theo những 
chủ đề, chủ điểm trong năm. 
Thành viên của đội là những 
“hạt nhân nòng cốt” trong hoạt 
động Đoàn ở cơ sở. Họ sẵn 
sàng có mặt và hỗ trợ đắc lực 
cho những công trình, phần 
việc thanh niên khi có yêu 
cầu. Bên cạnh đó, Đội còn 
kết nối với các Đoàn trường, 
Đoàn địa phương phối hợp tổ 
chức chiến dịch tình nguyện 
hè, tạo sân chơi bổ ích cho 
học sinh. Đặc biệt, trong năm 
2022, các bạn tích cực tham 
gia giúp đỡ tháo dỡ nhà ở cho 
hộ gia đình nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn tại địa bàn xã 
Xuân Tân. Phối hợp với Ban 
Thường vụ huyện Đoàn tổ 
chức chương trình “Nồi bánh 
chưng yêu thương” nhân dịp 

Tết Nguyên đán. Tại chương 
trình, đã tổ chức gói 90 tấm 
bánh chưng và tặng 48 suất 
quà, trong đó 5 suất quà 
dành cho các hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn xã Xuân 
Phú, 43 suất quà trao cho các 
em học sinh trường tiểu học 
và THCS vượt khó học giỏi, 
mỗi suất quà bao gồm bánh 
chưng và tiền mặt tổng trị giá 
30 triệu đồng; tổ chức chương 
trình “Đông ấm vùng cao” 
năm 2022 tại Trường Mầm 
non và Tiểu học Làng Giàng, 
thôn Hô Phai, huyện Văn Bàn 
(Lào Cai). Tại chương trình, 
Đoàn công tác đã thăm hỏi, 
động viên và trao tặng những 
phần quà giá trị, thiết thực 
cụ thể như trao tặng 1 công 
trình măng non “Sân chơi 
cho em” trị giá 10 triệu đồng; 
tặng hơn 2.000 vở viết, bút, 
mực, đồ dùng học tập, sách 
giáo khoa trị giá gần 15 triệu 
đồng; tổ chức bữa cơm trưa 
cho các em học sinh; tặng 67 
áo ấm mới, cùng 400kg gạo, 
15 thùng mì tôm, 5 thùng sữa, 
20 hộp bánh kẹo… cho các em 

học sinh tại điểm trường Tiểu 
học Làng Giàng; tặng 5 suất 
quà gồm gạo, nhu yếu phẩm 
cho 5 gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn; tặng 10 
chăn ấm, 100kg gạo, 5 thùng 
mì tôm, 5 thùng sữa tươi, 20 
áo ấm mới, 5 chiếu mới cho 
điểm trường mầm non. Tổng 
trị giá đợt trao tặng quà gần 
50 triệu đồng, toàn bộ số tiền 
do Hội Liên hiệp Thanh niên 
huyện, Đội thanh niên tình 
nguyện huyện Xuân Trường 
vận động, đóng góp từ các 
Đoàn cơ sở, chi đoàn trực 
thuộc, các Liên đội THCS, 
tiểu học, các nhà hảo tâm, 
mạnh thường quân trong toàn 
huyện. Tổ chức ra quân dọn 
dẹp, làm vệ sinh, trồng hoa, 
dựng mô hình vui chơi tại khu 
vực Trung tâm y tế dự phòng 
huyện trên địa bàn tổ 18, thị 
trấn Xuân Trường. Phối hợp 
với Trường Mầm non xã Xuân 
Thuỷ dựng mô hình sân chơi 
cho em bằng vật liệu tái chế 
trong khuôn viên nhà trường. 
Tổ chức rửa xe gây quỹ quyên 
góp và vận động ủng hộ bà 

con nhân dân miền Trung chịu 
thiệt hại nặng nề do liên tục 
ảnh hưởng bão, lũ trị giá 2,3 
triệu đồng… Đặc biệt, trong 
thời điểm dịch COVID-19 
diễn biến phức tạp, Đội thanh 
niên tình nguyện đã tham 
gia trực 24/24 giờ tại 2 chốt 
phòng chống dịch COVID-19 
của huyện. Tổ chức làm trên 
1.000 tấm chắn giọt bắn, 
phát khẩu trang miễn phí cho  
nhân dân…

Để đảm bảo đúng đối 
tượng, hiệu quả, mỗi đợt phát 
quà, đội đã phân công các 
thành viên khảo sát thực tế 
hoàn cảnh các đối tượng cần 
được hỗ trợ. Từ đó lựa chọn 
hình thức hỗ trợ phù hợp, kêu 
gọi các thành viên, nhà hảo 
tâm tham gia hỗ trợ. Mọi hoạt 
động huy động nguồn lực 
và trao quà đều được công 
khai, minh bạch. Hầu hết các 
thành viên Đội thanh niên tình 
nguyện huyện tham gia các 
hoạt động vào ngày cuối tuần. 
Chẳng có thù lao, có khi lại 
tự bỏ tiền túi nhưng các bạn 
vẫn theo đuổi vì niềm đam mê 

với công tác từ thiện xã hội. 
Gắn bó với Đội thanh niên 
tình nguyện huyện từ những 
ngày đầu thành lập, đồng chí 
Trịnh Thị Lương yêu những 
công việc hàng ngày mình 
làm để giúp đỡ những người 
có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 
2 năm trôi qua, chị Lương vẫn 
luôn sắp xếp thời gian đồng 
hành cùng các thành viên 
trong Đội. Chị Lương cho biết: 
“Bản thân tôi yêu thích, đam 
mê công tác xã hội nên gắn 
bó với hoạt động của đội. Từ 
khi tham gia Đội thanh niên 
tình nguyện đã gắn kết những 
người chung chí hướng, làm 
những việc ý nghĩa. Mong 
muốn của tôi cũng như các 
thành viên là ngày càng có 
nhiều người biết đến các hoạt 
động của Đội, thêm người 
đồng hành, hỗ trợ một phần 
kinh phí để Đội có thể làm tốt 
hơn phần việc an sinh xã hội”. 
Hiện tại, các thành viên Đội 
thanh niên tình nguyện huyện 
đang tất bật chuẩn bị cho các 
hoạt động thiện nguyện như: 
trao tặng quà cho các gia đình 
chính sách, các em học sinh 
vượt khó đạt thành tích cao 
trong học tập để chào mừng 
kỷ niệm 92 năm Ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
Đây là hoạt động thường niên, 
có ý nghĩa đối với các bạn trẻ 
nhằm góp phần bồi đắp giáo 
dục, lý tưởng cách mạng cho 
thanh, thiếu niên.

Với những kết quả đã đạt 
được trong công tác thiện 
nguyện của Đội thanh niên 
tình nguyện huyện Xuân 
Trường đã phát huy hiệu quả 
rõ nét, thu hút được sự tham 
gia của các đoàn viên, thanh 
niên và sự hưởng ứng đông 
đảo của người dân. Qua đó, 
góp phần nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của đoàn viên, 
thanh niên và nhân dân tham 
gia đảm bảo an sinh xã hội, 
xóa đói giảm nghèo đóng góp 
vào chương trình xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, kiểu 
mẫu của huyện./.

Bài và ảnh: VĂN HUỲNH

Tại Lễ kỷ niệm Ngày Kỹ năng lao động Việt 
Nam (4-10-2022), 54 nhà giáo dục nghề nghiệp 
(GDNN) tiêu biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố 
đại diện cho hơn 83 nghìn cán bộ quản lý, 
nhà giáo đang công tác ở 1.900 cơ sở GDNN 
khắp cả nước đã được Bộ LĐ-TB và XH vinh 
danh. Đây là những nhà giáo có nhiều đóng 
góp trong lĩnh vực GDNN và trong đào tạo, bồi 
dưỡng, phát triển kỹ năng nghề cho thị trường 
lao động, được Đảng, Nhà nước, địa phương 
ghi nhận, đánh giá cao. Trong số các nhà giáo 
được vinh danh cán bộ quản lý tiêu biểu có 
đồng chí Đinh Văn Hoản, Hiệu trưởng Trường 
Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định. 

Thầy Đinh Văn Hoản chia sẻ: Tôi cảm thấy rất 
hạnh phúc khi đóng góp của bản thân cho sự 

nghiệp GDNN được ghi nhận. Những kết quả tôi 
có được hôm nay là nhờ sự quan tâm của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành chức năng 
tại địa phương đã có những chính sách khuyến 
khích công tác đào tạo nghề, mang lại cơ hội tìm 
việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo 
an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Đó cũng là động 
lực để tôi và đồng nghiệp nỗ lực hơn nữa nâng 
cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn đáp ứng yêu 
cầu đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực của tỉnh 
cũng như cả nước.

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam 
Định được thành lập tháng 10-2019 trên cơ sở hợp 
nhất 6 trường đào tạo nghề thuộc các lĩnh vực của 
tỉnh. Trên cương vị Bí thư Đảng bộ, Hiệu trường 
nhà trường, thầy Hoản đã cùng với Ban giám hiệu 
dẫn dắt ngôi trường vượt qua giai đoạn khó khăn 
nhất khi vừa kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ, 
vừa tập trung đổi mới chương trình, nâng chất 
lượng đào tạo, đặc biệt là với những ngành, nghề 
trọng điểm, thế mạnh của trường. Vượt qua khó 
khăn, thách thức, đến nay, các hoạt động của 
trường đã đi vào nền nếp, chất lượng đào tạo được 
đảm bảo, các chỉ tiêu về tuyển sinh đều tăng qua 
từng năm học và tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc 
sau đào tạo đạt rất cao (từ 95% trở lên, trong đó có 
những nghề đạt 100%).

Có được kết quả đó, bằng sự năng động, sáng 
tạo, dám chịu trách nhiệm, thầy Hoản đã tập trung 
chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh, hàng 
năm đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác cán bộ được 
thầy coi là nhiệm vụ tiên quyết hàng đầu và cần 
được thực hiện dân chủ, công khai, đúng thẩm 
quyền, đúng quy trình. Thầy và Ban giám hiệu 
đã xây dựng phương án, bố trí, sắp xếp hoặc tinh 
gọn đội ngũ cho phù hợp với các ngành, nghề đào 
tạo của trường, đồng thời xây dựng cơ chế, chính 
sách đảm bảo quyền lợi hợp lý, khơi dậy tinh thần 
đoàn kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 
nỗ lực vì sự phát triển chung. Thầy chú trọng việc 
bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 
đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy. Đến nay, 100% đội 
ngũ giáo viên của nhà trường đã đạt chuẩn theo 
quy định của Bộ LĐ-TB và XH. Trong số 334 cán 

bộ, giáo viên, nhân viên của trường, 69 người có 
trình độ trên đại học, 203 người có trình độ đại học, 
5 thợ bậc cao. Công tác đầu tư mua sắm trang 
thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ việc giảng dạy 
và học tập được thầy quan tâm. Bên cạnh đó, 
thầy và Ban giám hiệu luôn bám sát, nắm bắt nhu 
cầu phát triển của xã hội, định hướng thu hút đầu 
tư của tỉnh để xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng 
cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu của các 
doanh nghiệp; tập trung vào các ngành nghề nhà 
trường đang có thế mạnh, đồng thời nghiên cứu 
mở rộng thêm các ngành nghề đào tạo ở trình độ 
cao đẳng và các ngành nghề theo nhu cầu của 
doanh nghiệp, thị trường.

Để tăng cường kỹ năng nghề nghiệp và giải 
quyết việc làm sau đào tạo cho học sinh, thầy 
cùng Ban giám hiệu thực hiện sắp xếp các khoa, 
phòng và chuyên ngành đào tạo theo hướng tinh 
gọn, duy trì ngành nghề mũi nhọn, có thế mạnh. 
Hiện nhà trường đang đào tạo 11 nghề trình độ cao 
đẳng, 30 nghề trình độ trung cấp, 36 nghề trình 
độ sơ cấp và dạy nghề ngắn hạn dưới 3 tháng. 
Trong các nghề trường đào tạo, có một nghề cấp 
độ quốc tế là nghề hàn; cấp độ khu vực ASEAN 
có 2 nghề là công nghệ ô tô và điện công nghiệp; 
cấp độ quốc gia có 15 ngành, nghề gồm: Xây 
dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi, quản lý 

khai thác công trình thuỷ lợi, kỹ thuật máy lạnh và 
điều hoà không khí, điện tử công nghiệp, may thời 
trang, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, điện tử 
dân dụng, công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ, chăn 
nuôi - thú y, nuôi trồng thủy sản, đúc dát đồng mỹ 
nghệ, gia công thiết kế sản phẩm mộc, hướng dẫn 
du lịch, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật chế biến món 
ăn. Trong quá trình học tập, nhà trường thường 
xuyên tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan 
trải nghiệm thực tế hoặc học sản xuất tại doanh 
nghiệp. Hoạt động này vừa giúp cho học sinh, sinh 
viên được củng cố kiến thức chuyên môn đã học 
tại trường vừa tạo cơ hội để các em tiếp xúc trực 
tiếp với môi trường sản xuất công nghiệp và mang 
lại nguồn thu nhập cho bản thân. Hiện tại trường 
đang triển khai mô hình kết hợp đào tạo giữa nhà 
trường với doanh nghiệp theo phương thức vừa học 
tại trường, vừa được thực hành sản xuất tại doanh 
nghiệp. Hàng ngày, trường có xe đưa đón học sinh, 
sinh viên từ trường đến doanh nghiệp để học thực 
hành, sản xuất. Thầy thành lập bộ phận làm nhiệm 
vụ kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 
để nắm bắt nhu cầu vị trí việc làm, số lượng tuyển 
dụng; từ đó đề xuất ký biên bản ghi nhớ hợp tác 
đào tạo và tuyển dụng cho sinh viên của trường. 
Một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã và đang hợp 
tác với trường, hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng như: 

Công ty CP Kim khí Thăng Long, Công ty Điện 
lạnh Hòa Phát… Mô hình đào tạo này không chỉ 
giúp doanh nghiệp được tham gia vào quá trình 
đào tạo, thuận lợi tuyển dụng nguồn nhân lực chất 
lượng mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào 
tạo, cũng như tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên 
có việc làm ngay sau khi ra trường. Hàng năm, số 
học sinh tốt nghiệp của trường đạt 100%; trong đó 
xếp loại khá, giỏi từ 70-75%. 100% học sinh, sinh 
viên sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung 
cấp có việc làm sớm với mức thu nhập trung bình 
từ 8-10 triệu đồng/tháng; 80-90% học sinh trình độ 
sơ cấp có việc làm với mức thu nhập từ 3-4 triệu 
đồng/tháng.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công 
tác quản lý, nhà giáo Đinh Văn Hoản tích cực tham 
gia nghiên cứu khoa học. Các sáng kiến của thầy 
như: “Một số giải pháp trong công tác triển khai 
và ứng dụng thiết bị đào tạo tự làm vào giảng dạy 
tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp 
Nam Định”; “Chiến lược phát triển Trường Cao 
đẳng Kinh tế và Công Nghệ Nam Định giai đoạn 
2020-2030”; “Xây dựng khung năng lực số dành 
cho giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế và Công 
nghệ Nam Định” đã được áp dụng vào thực tiễn 
của nhà trường đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ công tác dạy nghề trong tình hình mới...

Chia sẻ về nhiệm vụ công tác GDNN trong 
giai đoạn tới, thầy Đinh Văn Hoản nhấn mạnh việc 
đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và vai trò của thầy, 
cô giáo trong việc định hướng nghề nghiệp đúng 
đắn cho học sinh, sinh viên. Theo đó, thầy, cô 
cần giúp học sinh, sinh viên thấy được tầm quan 
trọng của việc học và hành nghiêm túc để vững 
kiến thức, giỏi tay nghề, đáp ứng yêu cầu của 
người lao động có kỹ năng trong tình hình mới. 
Bởi GDNN là đào tạo nhân lực trực tiếp cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, là nơi cung 
cấp nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với các 
môi trường làm việc khác nhau trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế. Do vậy, cùng với chú trọng nâng 
cao chất lượng đào tạo các ngành, nghề, đáp ứng 
nhu cầu của người học và nhà tuyển dụng, nhà 
trường đang từng bước bổ sung cơ sở vật chất, 
trang thiết bị thực hành, đổi mới nội dung, phương 
pháp giảng dạy, tăng cường đội ngũ giáo viên 
cả về số lượng và chất lượng, hoàn thiện cơ chế 
quản lý, gắn chặt việc đào tạo với các đơn vị sử 
dụng lao động, hướng tới trở thành một trung tâm 
đào tạo chất lượng cao, trọng điểm của vùng Nam 
đồng bằng sông Hồng./

MINH THUẬN

Hiệu quả hoạt động của  
Đội thanh niên tình nguyện huyện Xuân Trường

Đội thanh niên tình nguyện huyện Xuân Trường trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 
huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai).

Nhà giáo Đinh Văn Hoản (Hàng sau, đứng thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với các nhà giáo tiêu 
biểu toàn quốc.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một nhà giáo tâm huyết 
với công tác đào tạo nghềđược Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt 

với tổng mức đầu tư là hơn 150,5 tỷ đồng 
(ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025). 
Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án hàng 
hải. Chiều dài luồng khoảng 2.927m, bao 
gồm 2 đoạn. Khi dự án hoàn thành, đảm 
bảo tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng 
tải đến 10 nghìn DWT đầy tải, cũng như 
tàu hàng 3.000 DWT và tàu quân sự đóng 
mới 4.100 DWT (đáp ứng điều kiện an 
toàn hàng hải). Dự án đặt mục tiêu hoàn 
thành vào năm 2023.

HẢI PHÒNG
Huy động đoàn thể, tổ chức xã hội 

giám sát việc phòng, chống  
tác hại của rượu, bia

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban 
hành Kế hoạch số 25/KH-UBND triển 
khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia tại thành phố Hải Phòng 
năm 2023. 

Theo đó, năm 2023, 100% các cơ quan 
hành chính, doanh nghiệp, bệnh viện, 
trường học, có quy định cấm uống rượu, 
bia trước, trong giờ làm việc, học tập và 
nghỉ giữa giờ làm việc, áp dụng đối với 
tất cả công chức, viên chức và người lao 
động, học sinh, sinh viên. 100% các nhà 
hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch 
vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh bán buôn, 
bán lẻ rượu bia triển khai thực hiện các quy 
định của luật. 80% cán bộ tham gia vào 
hoạt động phòng, chống tác hại của rượu 
bia được tập huấn về tác hại của rượu, bia 
đối với sức khỏe con người, nội dung cơ 
bản của luật và các văn bản liên quan; 
70% người dân tại cộng đồng hiểu biết về 
tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con 
người và các nội dung cơ bản của luật.

Trước mắt, Hải Phòng sẽ thành lập 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại rượu, 
bia của thành phố (trên cơ sở hợp nhất 
chức năng với Ban Chỉ đạo phòng, chống 
tác hại thuốc lá thành phố)... Thành phố 
tổ chức phát động ký cam kết giữa cơ 
quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong việc thực 
hiện nghiêm quy định không uống rượu, 
bia tại nơi làm việc; không uống rượu, bia 
ngay trước, trong thời gian làm việc và 
nghỉ giữa giờ làm việc; không uống rượu, 
bia trước và trong khi điều khiển phương 
tiện tham gia giao thông./.

đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh triển 
khai thực hiện kế hoạch thu dung, 
điều trị người bệnh COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh, phân công cụ thể 
tới từng đơn vị số giường bệnh 
COVID-19 để sẵn sàng thu dung, 
điều trị người bệnh COVID-19 có 
chỉ định nhập viện theo nguyên tắc 
4 tại chỗ. 

Các cơ sở y tế cần bố trí nhân 
lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị 
người bệnh COVID-19 nhập viện 
để phát hiện sớm tình trạng chuyển 
nặng, xử trí kịp thời hạn chế tử 
vong; rà soát và trang bị đủ cơ số 
thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, oxy 
y tế sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điều 
trị COVID-19 khi cần thiết. Các đơn 
vị tiếp tục triển khai tập huấn nhắc 
lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 
COVID-19 cho nhân viên y tế. 

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tăng 
cường hội chẩn tại bệnh viện, hội chẩn 
với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên 
môn, hạn chế tối đa việc chuyển 
người bệnh lên tuyến trên. Đối với các 
ca bệnh vượt quá khả năng chuyên 
môn, khi chuyển viện phải hội chẩn, 

liên hệ với bệnh viện tuyến trên trước 
khi chuyển và bảo đảm an toàn đối 
với người bệnh chuyển viện. 

Tại các cơ sở điều trị cần tăng 
cường các biện pháp phòng lây 
nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch 
bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng 
cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm 
có nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực, 
tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật... 

Đối với các ca bệnh nặng, ca 
bệnh nghi ngờ COVID-19 nằm tại 
các bệnh viện khuyến cáo thực 
hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR 
để chẩn đoán mắc COVID-19 tránh 
bỏ sót ca bệnh làm dịch bệnh lan 
rộng (đối với các ca bệnh khi kết 
quả xét nghiệm kháng nguyên 
nhanh âm tính nhưng vẫn nghi ngờ 
COVID-19). 

Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến 
cuối điều trị COVID-19 cần theo 
dõi, đánh giá lâm sàng các ca bệnh 
COVID-19 nặng nhập viện trong giai 
đoạn này và xét nghiệm hoặc gửi 
xét nghiệm làm giải trình tự gen để 
đánh giá mức độ nặng, nguy kịch, 
báo cáo Bộ Y tế để xem xét điều 
chỉnh các hướng dẫn chuyên môn./.

Để góp phần thúc đẩy kinh tế - 
xã hội phát triển, thực hiện chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về 
các nhiệm vụ Chương trình công 
tác trọng tâm năm 2023, ngay 
sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 
trên công trường thi công Dự án 
cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
Tân Khánh - Liên Bảo (Vụ Bản) 
do Công ty Cổ phần Xây dựng 
Nasaco là nhà thầu thi công đã 
huy động đầy đủ nhân lực, máy 
móc để thực hiện các hạng mục 

kè sông Sắt và cầu qua sông Tiên 
Hương thuộc địa phận xã Kim 
Thái. Đại diện Công ty Cổ phần 
Xây dựng Nasaco cho biết: Hạng 
mục cầu qua sông Tiên Hương 
Công ty đã thi công xong phần trụ 
cầu, đang triển khai thi công mố 
cầu. Trong tháng 2-2023, Công ty 
sẽ tập trung triển khai thi công mố 
cầu M2, trụ T2 và triển khai hạng 
mục nền đường đoạn từ Km7+500 
đến cuối tuyến đảm bảo tiến độ, 
chất lượng đã đề ra./.

Vụ Bản đảm bảo tiến độ  
các công trình, dự án trọng điểm

Nghiên cứu bộ tượng Trúc Lâm Tam 
Tổ ở Chùa Phổ Minh góp phần làm 
sáng tỏ hơn thân thế, sự nghiệp, vai 
trò của Phật hoàng Trần Nhân Tông 
với vương triều Trần và thiền phái 
Trúc Lâm.

Như vậy đến nay, tỉnh ta có 5 bảo 
vật quốc gia được công nhận gồm: 
Tượng Phật thời Lý, thế kỷ XII, lưu 
giữ tại Chùa Ngô Xá, xã Yên Lợi 

(Ý Yên); Thành bậc lan can bằng 
đá thời Lý, thế kỷ XII; Mô hình kiến 
trúc nhà bằng đất nung thời Trần, 
thế kỷ XIII-XIV; Bộ chân đèn và lư 
hương gốm men thời Mạc, thế kỷ 
XVI, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh và Bộ 
tượng Trúc Lâm Tam Tổ, niên đại 
thế kỷ XVII, hiện đang được lưu giữ, 
thờ tự tại Di tích lịch sử - văn hóa 
Chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng 
(thành phố Nam Định)./.

Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ tại Chùa Phổ Minh 
được công nhận Bảo vật quốc gia

(Tiếp theo trang 1)

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phát hiện,  
điều trị ca bệnh COVID-19

(Tiếp theo trang 1)



TIN THẾ GIỚI
(Tiếp theo trang 1)
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THÔNG TIN QUẢNG CÁO

Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện 
trong sinh hoạt và sản xuất của các 
cơ quan, tổ chức và nhân dân là rất 
lớn, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên 
đán, Lễ hội xuân 2023. Để đảm bảo 
cho việc cung cấp điện được liên 
tục, ổn định, phòng tránh các nguy 
cơ cháy nổ và tai nạn điện có thể xảy 
ra, Công ty Điện lực Nam Định đề 
nghị quý khách hàng sử dụng điện 
thực hiện tốt các biện pháp phòng 
ngừa sau: 

1. Không dựng cây nêu, không 
quăng ném, bắn các loại pháo giấy 
có dây tráng kim loại gần đường dây 
điện và trạm điện. Không thả đèn 
trời, thả diều, các loại đồ chơi vật bay, 
không câu cá tại khu vực có đường 
dây điện và trạm điện.

2. Không làm các việc vi phạm 
khoảng cách an toàn phóng điện. 
Phải đảm bảo khoảng cách từ 
phương tiện, thiết bị, dụng cụ làm 
việc đến đường dây điện trên 4m đối 
với cấp điện áp đến 35kV và trên 6m 
đối với cấp điện áp 110kV.

3. Tránh tụ tập đông người, che 
lều quán bán hàng tại cột điện và gần 
trạm điện.

4. Không leo trèo lên cột điện, tủ 
điện, công trình điện hoặc làm bất cứ 
việc gì khác gây ảnh hưởng đến vận 
hành của lưới điện.

5. Không câu móc điện trực tiếp 
trên đường dây để sử dụng; Không tự 
ý kéo dây ra khu vực lễ hội để thắp 
sáng, kinh doanh sai quy định, gây 
chập cháy, mất an toàn cho khu vực 
lễ hội.

6. Dây dẫn điện phải sử dụng 
loại dây được bọc cách điện, tránh 

xước hở, tiết diện dây phù hợp với 
phụ tải, đấu nối đúng kỹ thuật và 
đảm bảo mỹ quan.

7. Hạn chế sử dụng đồng thời đồ 
dùng điện có gia nhiệt và công suất 
lớn như: Bếp điện, bếp từ, ấm điện, 
bàn là... để tránh phát nhiệt gây 
cháy và quá tải dây điện cục bộ. Sử 
dụng điện tiết kiệm và tắt các thiết bị 
điện không cần thiết để đảm bảo an 
toàn và phòng ngừa chập cháy.

8. Trường hợp nếu có người bị 
điện giật thì hô hoán để mọi người 
đến cứu giúp. Nếu dây điện còn dính 
với người thì phải nhanh chóng cắt 
nguồn điện hoặc dùng vật có cách 
điện để tách dây điện khỏi người 
sau đó mới cứu chữa nạn nhân và 
gọi điện cho y bác sĩ hoặc cơ quan 
y tế gần nhất. Tuyệt đối không được 
chạm trực tiếp vào người nạn nhân 
khi chưa tách khỏi nguồn điện vì 
người cứu cũng sẽ bị điện giật.

9. Khi phát hiện có nguy cơ cháy, 
nổ xảy ra tại đường dây điện, trạm 
điện phải hô hoán báo động cho mọi 
người biết để mau chóng di chuyển 
ra khu vực an toàn. Đồng thời bằng 
mọi cách nhanh nhất thông báo tới 
Ban tổ chức lễ hội, Điện lực sở tại, 
chính quyền địa phương, công an 
PCCC (114) hoặc gọi điện thoại tới 
trung tâm chăm sóc khách hàng 
ngành Điện (19006769).

Nhân dịp bước sang năm mới 
2023, Công ty Điện lực Nam Định xin 
gửi tới toàn thể quý khách hàng sử 
dụng điện một năm mới An khang - 
Thịnh vượng, sử dụng điện an toàn, 
tiết kiệm và hiệu quả.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH

THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH
Về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả  

trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội xuân 2023

Chỉ còn ít ngày nữa, các 
địa phương trong toàn 
tỉnh sẽ tổ chức lễ giao, 
nhận quân đầu Xuân 
Quý Mão 2023. Năm 
nay, toàn tỉnh có 2.550 
tân binh sẽ lên đường 
nhập ngũ. Với sự chuẩn 
bị chu đáo, các huyện, 
thành phố đã sẵn sàng 
cho ngày hội giao, nhận 
quân, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ tuyển 
chọn, gọi công dân 
nhập ngũ, góp phần xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những ngày 
này, cùng với các địa 
phương trong tỉnh, 

Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân huyện Nghĩa 
Hưng đang tích cực chuẩn 
bị chu đáo cho ngày hội 
giao quân, tiễn đưa những 
thanh niên ưu tú của huyện 
lên đường nhập ngũ làm 
nghĩa vụ thiêng liêng bảo 
vệ Tổ quốc. Là địa phương 
có truyền thống thực hiện 
tốt công tác tuyển quân, thị 
trấn Liễu Đề đã tăng cường 
công tác tuyên truyền Luật 
Nghĩa vụ quân sự (NVQS) 
trong nhân dân, nhất là công 
dân trong độ tuổi nhập ngũ; 
niêm yết công khai về tiêu 
chuẩn tuyển chọn, danh 
sách thanh niên đủ điều 
kiện khám tuyển. Công tác 
xét duyệt, lựa chọn đều đảm 
bảo công bằng, dân chủ, 
công khai để bảo đảm minh 
bạch ngay từ cơ sở. Đồng chí 
Vũ Thành Nhân, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch 
Hội đồng NVQS thị trấn Liễu 
Đề cho biết: “Năm nay, thị 
trấn được giao chỉ tiêu tuyển 
quân 14 thanh niên. Để công 
tác tuyển quân đạt kết quả, 
Đảng ủy đã xây dựng nghị 
quyết chuyên đề, Hội đồng 
NVQS thị trấn triển khai kế 
hoạch các bước tuyển chọn, 
xét duyệt, gọi công dân nhập 
ngũ được thực hiện đúng 
theo quy trình, quy định của 
pháp luật. Hội đồng NVQS 
thị trấn đã tổ chức khám sức 
khỏe thanh niên trong độ 
tuổi, đảm bảo số lượng, chất 
lượng theo kế hoạch. Ban 
CHQS và Hội đồng NVQS thị 
trấn cũng đã tiến hành công 
tác xâm nhập “3 gặp, 4 biết” 
theo hướng dẫn của huyện, 
tỉnh; quản lý thanh niên đã 
trúng tuyển NVQS trong dịp 
Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023. Thanh niên Nguyễn 
Minh Đức, sinh năm 2004, tổ 
dân phố Đông, thị trấn Liễu 
Đề, vừa học hết lớp 12 năm 

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 
vừa cảnh báo tình trạng suy giảm 
hiện nay của nền kinh tế toàn cầu 

sẽ buộc nhiều người lao động 
phải chấp nhận những công việc 
ngày càng bấp bênh, lương thấp 

và thiếu bảo trợ xã hội, do đó làm 
trầm trọng thêm tình trạng bất 

bình đẳng do cuộc khủng hoảng 
của đại dịch COVID-19.

Theo một báo cáo mới của ILO, 
bất bình đẳng gia tăng do cuộc 
khủng hoảng COVID-19 và suy 

thoái kinh tế hiện nay có nghĩa là nhiều 
người lao động sẽ phải chấp nhận 
những công việc có chất lượng thấp 
hơn, thường được trả lương rất thấp, 
đôi khi không đủ số giờ làm việc.

Tổng Giám đốc ILO Gilbert 
Houngbo cho biết: Các dự báo về tăng 
trưởng kinh tế và việc làm chậm hơn 
vào năm 2023 cho thấy hầu hết các 
quốc gia sẽ không phục hồi hoàn toàn 
về mức trước đại dịch.

Thất nghiệp toàn cầu dự báo  
sẽ tăng nhẹ trong năm nay

Ngoài ra, theo ILO, cuộc khủng 
hoảng chi phí sinh hoạt có nguy cơ đẩy 
nhiều người hơn vào cảnh nghèo đói. 
Xu hướng này xuất hiện do ảnh hưởng 
của đại dịch đối với những người có thu 
nhập thấp hơn ở nhiều quốc gia. Ông 
Houngbo nói thêm: Nhu cầu có thêm 
việc làm tử tế và công bằng xã hội là 
rất rõ ràng và cấp bách.

Báo cáo “Triển vọng Việc làm và Xã 
hội thế giới: Xu hướng 2023” của ILO 

cũng dự báo rằng tăng trưởng việc làm 
toàn cầu dự báo sẽ chỉ đạt 1%, giảm 
từ mức 2% của năm ngoái. Đồng thời, 
tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự báo sẽ 
tăng nhẹ lên 5,8% trong năm nay, tăng 
3 triệu người so với 205 triệu người của 
năm ngoái. Mức độ gia tăng vừa phải 
này chủ yếu là do nguồn cung lao động 
không đủ ở các nước có thu nhập cao. 
Điều này đánh dấu sự đảo ngược xu 
hướng giảm tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu 
trong giai đoạn 2020-2022. So với tình 
hình trước đại dịch, 16 triệu người khác 
vẫn chưa có việc làm, đồng thời ILO dự 
báo tình trạng thiếu cải tiến việc làm 
sẽ xấu đi.
Thành lập một Liên minh toàn cầu 

vì công bằng xã hội

Trước những dự báo bi quan này, 
ILO vận động thành lập một liên minh 
toàn cầu vì công bằng xã hội để tập 
hợp sự ủng hộ và định hình các chính 
sách cần thiết nhằm chuẩn bị cho 
tương lai việc làm của chúng ta.  Hơn 
nữa, bất chấp sự suy giảm chung này, 
một số quốc gia và lĩnh vực vẫn phải 
đối mặt với nguy cơ thiếu lao động 
có kỹ năng. Tình huống này cũng 
bao gồm những người muốn làm việc 
nhưng không tích cực tìm việc, vì họ 
nản lòng hoặc vì họ có những trách 
nhiệm khác, chẳng hạn như trách 
nhiệm gia đình. 

Theo ILO, khoảng cách việc làm toàn 
cầu ở mức 473 triệu vào năm 2022, cao 
hơn khoảng 33 triệu so với mức năm 
2019. Tổng cộng, có khoảng 2 tỷ người 

lao động làm việc trong khu vực phi 
chính thức vào năm 2022 và 214 triệu 
người lao động sống trong tình trạng 
nghèo cùng cực (với thu nhập dưới 1,9 
USD/ngày), tức là khoảng 6,4% người 
lao động có việc làm.
Tăng trưởng việc làm khoảng 3% 
trở lên ở châu Phi và Trung Đông

Tổ chức Lao động Quốc tế cho 
biết theo khu vực, châu Phi và các 
quốc gia Ả Rập dự kiến sẽ đạt mức 
tăng trưởng việc làm khoảng 3% trở 
lên. Tỷ lệ thất nghiệp của họ dự kiến 
sẽ chỉ giảm nhẹ từ 7,4 xuống 7,3% ở 
châu Phi và từ 8,5 xuống 8,2% ở các 
quốc gia Ả Rập. Ở châu Á/Thái Bình 
Dương, châu Mỹ Latinh và Caribe, 
tăng trưởng việc làm dự kiến sẽ đạt 
khoảng 1%. Báo cáo chỉ ra rằng ở 
phía Bắc của lục địa châu Mỹ, tỷ lệ 
thất nghiệp sẽ bắt đầu tăng trở lại. 
Khu vực châu Âu và Trung Á bị ảnh 
hưởng nặng nề bởi tác động của cuộc 
xung đột ở Ukraine. Việc làm dự kiến 
sẽ giảm nhưng tỷ lệ thất nghiệp dự 
kiến sẽ chỉ tăng một chút.

Nhìn chung, theo ILO, sự suy giảm 
của thị trường lao động chủ yếu là do 
cuộc xung đột ở Ukraine, sự phục hồi 
không đồng đều sau đại dịch và những 
khó khăn trong chuỗi cung ứng. Phụ nữ 
và thanh niên bị ảnh hưởng rất nhiều. 
Tỷ lệ tham gia của nữ giới đạt 47,4% 
vào năm ngoái, so với khoảng 73% của 
nam giới. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh 
niên cao gấp 3 lần so với nhóm trên 
25 tuổi./.

KHÁNH LINH (Theo UN, ILO)

Sẵn sàng cho ngày hội  
giao quân đầu Xuân

Đoàn Thanh niên phường Trần Quang Khải (thành phố Nam Định) phối hợp với Ban Chỉ huy quân 
sự phường tổ chức diễn đàn “Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

toàn cầu. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, 
ASEAN “vẫn quan trọng và phù hợp với 
người dân, khu vực và thế giới”, đồng thời 
hy vọng hiệp hội sẽ tiếp tục đóng góp cho 
hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương. Nhà lãnh đạo 
này nhấn mạnh: “ASEAN sẽ tiếp tục có 
khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế và tầm 
quan trọng của mình với tư cách là tâm 
điểm tăng trưởng toàn cầu”.

UNICEF: Hàng triệu trẻ em Haiti  
cần hỗ trợ khẩn cấp 

Ngày 29-1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp 
quốc (UNICEF) đưa ra ước tính khoảng 2,6 
triệu trẻ em tại Haiti cần viện trợ nhân đạo 
khẩn cấp trong năm 2023 do cuộc khủng 
hoảng chính trị - kinh tế - xã hội mà đảo 
quốc Caribe này đang trải qua. Trong một 
thông báo chính thức sau chuyển thăm 
Haiti, giám đốc UNICEF tại khu vực Mỹ 

Latinh và Caribe Garry Conille đã xác 
nhận tình trạng bạo động, mất an ninh, bất 
ổn và nghèo đói diện rộng tại đất nước có 
khoảng 11,5 triệu dân này. Tuyên bố trên 
của ông Conille được đưa ra trong bối cảnh 
hàng chục cảnh sát có vũ trang của Haiti 
vừa tấn công nhà riêng của Thủ tướng Ariel 
Henry, người không có mặt trong nước, để 
phản đối tình trạng các băng đảng sát hại 
nhân viên cảnh sát tăng mạnh; trong khi 
nhiều trụ sở công và đại sứ quán nước 
ngoài đã phải tuyên bố đóng cửa tại Thủ 
đô Port-au-Prince do lo ngại tình trạng bạo 
loạn. Hiện tại, các băng đảng có vũ trang 
đang kiểm soát phần lớn Thủ đô Port-au-
Prince và các vùng ngoại ô, reo rắc sợ hãi 
và khiến hàng triệu người dân phải bỏ chạy 
khỏi nơi ở của mình./.

Một công nhân làm việc trong một nhà máy dệt ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. 
Ảnh: UN

2022 đã tình nguyện viết đơn 
nhập ngũ. Đức chia sẻ: “Bố 
mẹ em làm nông nghiệp, nhà 
có 2 chị gái. Bản thân em rất 
mong muốn được thực hiện 
nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi 
trẻ trong xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc nên đã tình nguyện 
viết đơn nhập ngũ năm nay”. 
Cùng với việc tăng cường 
tuyên truyền, nâng cao ý 
thức của thanh niên trúng 
tuyển tự giác chấp hành Luật 
NVQS, các quy định của địa 
phương, bảo đảm an toàn 
và sẵn sàng lên đường đúng 

thời gian quy định; công 
tác chính sách hậu phương 
quân đội đối với những gia 
đình có con em tại ngũ và 
gia đình có con em trúng 
tuyển NVQS cũng được 
hội đồng NVQS các cấp và 
chính quyền các địa phương, 
đoàn thể chú trọng. 

Thượng tá Nguyễn Bá 
Thịnh, Chỉ huy trưởng Bộ 
CHQS tỉnh cho biết: “Từ 
những tháng cuối năm 
2022, các bước tuyển quân 
được tất cả các địa phương 
trong tỉnh thực hiện theo 
đúng quyết định của Bộ 
Quốc phòng, Quân khu 3 và 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc 
giao chỉ tiêu tuyển chọn và 
gọi công dân nhập ngũ, kế 
hoạch của Bộ CHQS tỉnh 

về phân bổ chỉ tiêu tuyển 
nhận công dân nhập ngũ 
năm 2023. Sau hội nghị 
hiệp đồng giao, nhận quân 
năm 2023 được Hội đồng 
NVQS tỉnh tổ chức, các địa 
phương trong tỉnh đã khẩn 
trương tổ chức hội nghị 
hiệp đồng cấp huyện; thâm 
nhập, xét duyệt, hoàn chỉnh 
hồ sơ để các đơn vị nhận 
quân tiếp nhận, nghiên 
cứu hồ sơ, thống nhất chốt 
quân số với địa phương. 
Cơ quan quân sự các cấp 
đã kịp thời tham mưu cho 

cấp ủy, chính quyền cùng 
cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai thực hiện nghiêm các 
quy định của cấp trên; tổ 
chức hội nghị hiệp đồng với 
các đơn vị nhận quân chặt 
chẽ, thống nhất cao về các 
mốc thời gian, nội dung, 
phương pháp nghiên cứu 
hồ sơ, chốt quân số giữa địa 
phương với đơn vị”. Để công 
tác tuyển quân đạt kết quả, 
Hội đồng NVQS tỉnh, trong 
đó Bộ CHQS tỉnh là cơ quan 
thường trực, tập trung chỉ 
đạo, theo dõi chủ trương 
tuyển quân “tròn khâu” với 
phương châm tuyển người 
nào chắc người đó, tuyển 
đủ số lượng, nâng cao chất 
lượng. Các địa phương đã 
tạo điều kiện tốt nhất cho 

các đơn vị được tổ chức 
khung thâm nhập “3 gặp, 4 
biết” tiến hành thâm nhập, 
chốt quân số. Đối với các 
đơn vị không tổ chức khung 
thâm nhập (do địa phương 
thực hiện “tròn khâu”), phân 
công cán bộ cơ quan phụ 
trách xã, phường, thị trấn 
tổ chức thâm nhập cùng 
cơ sở và chịu trách nhiệm 
trước cấp uỷ, người chỉ huy 
về tiêu chuẩn công dân, 
chỉ tiêu giao quân của cơ 
sở được phụ trách. Sau khi 
có kết quả khám sức khỏe 

NVQS, hội đồng NVQS các 
cấp tổ chức phân loại, xét 
duyệt tạm hoãn và miễn 
gọi nhập ngũ, đồng thời xét 
duyệt các tiêu chuẩn gọi 
nhập ngũ theo quy định, 
chú trọng việc xét duyệt 
tiêu chuẩn chính trị; thẩm 
định, xác nhận lý lịch, hoàn 
chỉnh đồng bộ hồ sơ công 
dân đủ điều kiện nhập ngũ 
đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ 
thủ tục theo quy định; công 
khai các trường hợp đủ điều 
kiện gọi nhập ngũ và giao 
trách nhiệm cho thôn, xóm, 
tổ dân phố chủ động làm tốt 
công tác quản lý quân số, 
nắm và động viên kịp thời 
những trường hợp còn dao 
động tư tưởng, 100% công 
dân nhận lệnh gọi nhập ngũ 

đều xác định tốt tư tưởng 
và sẵn sàng lên đường thực 
hiện NVQS.

Với mục tiêu “tuyển 
người nào chắc người đó”, 
đến nay, các địa phương 
trong tỉnh đã hoàn thành 
các bước trong công tác 
tuyển quân. Trong đó, tỷ lệ 
sức khỏe loại 1 chiếm 24%, 
loại 2 chiếm 49,4%; loại 3 
chiếm 26,6%. Về trình độ 
văn hóa: trình độ cao đẳng, 
đại học, chiếm 6,2%; THCS 
chiếm 43,7% và 50,1% trình 
độ THPT; có 602 thanh niên 

đồng bào Công giáo; 298 
thanh niên là con cán bộ, 
đảng viên. Nhiều thanh niên 
tình nguyện viết đơn lên 
đường nhập ngũ năm 2023. 
Đến nay, các xã, phường, 
thị trấn trong tỉnh quan tâm 
thực hiện tốt chính sách 
hậu phương quân đội, tổ 
chức thăm hỏi, động viên, 
tặng quà cho 100% tân binh 
nhập ngũ; kịp thời quan tâm, 
chăm lo đến các gia đình 
tân binh gặp hoàn cảnh khó 
khăn. Bộ CHQS tỉnh phối 
hợp với Tỉnh Đoàn chỉ đạo 
làm tốt các hoạt động diễn 
đàn thanh niên, gặp mặt, 
tặng quà động viên các công 
dân chuẩn bị nhập ngũ bảo 
đảm chất lượng, phù hợp 
với tình hình thực tiễn của 
địa phương, tạo ấn tượng 
tốt đẹp đối với công dân và 
nhân dân địa phương. Trung 
tâm Chính trị các huyện, 
thành phố phối hợp với Ban 
CHQS cùng cấp tổ chức 
các lớp bồi dưỡng đối tượng 
kết nạp Đảng cho gần 600 
thanh niên lên đường nhập 
ngũ năm 2023, 100% học 
viên được công nhận hoàn 
thành khóa học với tỷ lệ đạt 
loại khá, giỏi cao. 

Phát huy truyền thống 
quê hương cách mạng, 
với sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị từ tỉnh đến 
cơ sở, sự tham gia tích 
cực từ phía các đoàn viên, 
thanh niên và gia đình, công 
tác tuyển quân năm 2023 
trên địa bàn toàn tỉnh đang 
được thực hiện hiệu quả và 
sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu, 
nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: HOÀNG TUẤN

ILO: Suy thoái kinh tế  
làm gia tăng việc làm chất lượng thấp

Ngày 29-1, UBND xã Phương Định (Trực 
Ninh) tổ chức lễ đón Bằng chứng nhận 

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ 
hội Đền, Chùa Linh Quang. 

Lễ hội Đền, Chùa Linh Quang được tổ 
chức hàng năm, từ mồng 6 đến mồng 8 
tháng Giêng âm lịch nhằm tri ân công đức 
của Phật tổ, thành hoàng, thánh mẫu và 
tưởng nhớ Nữ tướng Xuân Nương. Theo 
truyền thuyết, Nữ tướng Xuân Nương là con 
của Trưởng châu Đại Man dòng dõi Hùng 
Vương; do lập công trong cuộc chiến đánh 
đuổi quân xâm lược nhà Hán, bà được Bà 
Trưng Trắc phong làm Đông cung Công 
chúa, nhập nội Trưởng quản quân cơ nội 
các. Đến năm 43 SCN, khi Mã Viện lại 
kéo quân sang xâm lược nước ta, bà cùng 
chồng đã anh dũng chiến đấu chống giặc, 
song thế trận lực lượng quá chênh lệch; 
chồng bà đã hy sinh. Để giữ trọn khí tiết, bà 
đã gieo mình xuống dòng sông Thao (khu 
vực huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) tuẫn 

tiết. Thân xác bà trôi dạt về sông Ninh 
Cơ, nhân dân chôn cất và lập đền thờ tại xã 
Phương Định (Trực Ninh). 

Lễ hội mở đầu với lễ Tế Nhập tịch, Tế 
Hiến sinh sau là nghi thức Rước nước Cáo 
Thủy Độ Hà và Rước Du. Tại lễ hội cũng 
diễn ra nhiều cuộc thi như: Ra sông lấy 
nước làm lễ “mộc dục”, gói bánh chưng, giã 
bánh dày hay những trò chơi dân gian như: 
Leo cầu ngô, bịt mắt đập niêu, bắt vịt, kéo 
co. Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn 
hóa, lễ hội Đền, Chùa Linh Quang đã được 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công 
nhận xếp hạng là Di sản văn hóa phi vật 
thể quốc gia theo Quyết định số 256/QĐ-
BVHTTDL ngày 22-1-2020. Đây là niềm tự 
hào của nhân dân xã Phương Định, đồng 
thời là cơ sở để tăng cường quản lý, bảo tồn 
và phát huy giá trị lịch sử - văn hoá của Lễ 
hội Đền, Chùa Linh Quang nói riêng, di sản 
văn hóa dân tộc nói chung./.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

Biểu diễn văn nghệ trong Lễ đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đền, Chùa Linh Quang đón nhận  
Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia


