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Phát triển hạ tầng viễn thông
đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Hạ tầng viễn thông là nền 
tảng quan trọng thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi số (CĐS). 
Thời gian qua, các doanh 
nghiệp viễn thông trong tỉnh 
đã quan tâm đầu tư đẩy mạnh 
phát triển hạ tầng viễn thông 
để đảm bảo năng lực kết nối 
internet, cơ bản đáp ứng được 
nhiệm vụ xây dựng chính 
quyền số, kinh tế số, xã hội số 
trên địa bàn tỉnh.

Trạm thu phát sóng thông tin di động được xây dựng trên địa bàn xã Yên Nhân (Ý Yên) (ảnh 1); Nhân viên 
kỹ thuật VNPT Nam Định kiểm tra kỹ thuật đường truyền di động trên địa bàn thành phố Nam Định (ảnh 2).

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯƠNG
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Brazil thắt chặt quy định
miễn thị thực 

Ngày 15-3, Bộ Ngoại giao Brazil 
thông báo chính phủ nước này đã 
quyết định áp đặt trở lại các yêu cầu 
về thị thực đối với khách du lịch từ Mỹ, 

Australia, Canada và Nhật Bản kể từ 
ngày 1-10 tới. 

Vào năm 2019, Chính phủ Brazil 
dưới thời Tổng thống Jair Bolsonaro 
đã dỡ bỏ các yêu cầu về thủ tục xin 
cấp thị thực đối với du khách đến từ 
Australia, Canada, Nhật Bản và Mỹ 
nhằm khuyến khích khách du lịch 
tới thăm quốc gia Nam Mỹ này. Tuy 
nhiên, đến nay cả 4 quốc gia trên

QUẢNG NINH
Đưa các du thuyền từ vịnh Hạ Long
về khai thác trên vịnh Bái Tử Long

Trong số 24 sản phẩm du lịch mới 
mà tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ ra mắt 
trong thời gian tới có 2 sản phẩm du 

lịch biển trên vịnh Bái Tử Long thuộc 
địa bàn huyện Vân Đồn. Theo đó, 
huyện Vân Đồn sẽ phối hợp với các 
ngành liên quan sẽ đưa một số tàu du 
lịch trên vịnh Hạ Long về khai thác trên 
2 tuyến tham quan ở vịnh Bái Tử Long. 
Như vậy có thể phục vụ du khách khi 
tuyến được công nhận và đi vào khai 
thác mà không phải đóng mới tàu,

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-

3-1931 - 26-3-2023), sáng 16-3, Ban Bí 
thư Trung ương Đoàn phối hợp với Ban 
Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức tọa 
đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán 
bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”. 
Toạ đàm diễn ra dưới hình thức trực tiếp 
kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu các 
tỉnh, thành đoàn trong cả nước.

Chủ trì buổi tọa đàm có các đồng 
chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên 
BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng 
Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Quang 

Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương 
Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung 
ương Đoàn.

Dự tọa đàm tại điểm cầu tỉnh Nam 
Định có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Tại buổi tọa đàm, Thường trực Ban 
Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương Trương Thị Mai đã truyền đạt 
chuyên đề chăm lo công tác cán bộ 
trẻ, hướng tới chuẩn bị nhân sự Đại hội 
Đảng các cấp; những vấn đề cán bộ 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ tuyên dương.
Ảnh: VPCTN

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
cho các tập thể có thành tích trong triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật giai đoạn 2012-2022.

Tin, ảnh: NGỌC LINH

Sáng 16-3, tại Hà Nội, Quân ủy 
Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ 
chức chương trình Tuyên dương 

Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ 
triển vọng toàn quân năm 2022. Chủ tịch 
nước Võ Văn Thưởng dự, phát biểu chỉ 
đạo, động viên tuổi trẻ Quân đội. Cùng 
dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng 
Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ 
nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân 
dân Việt Nam.

Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt 
trẻ triển vọng toàn quân là danh hiệu 
được tổ chức bình chọn và tuyên dương 
hàng năm. Chương trình nhằm ghi nhận, 
cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh 

những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ 
Quân đội; tạo động lực để cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên không ngừng phấn đấu 
và trưởng thành. Cũng qua đó, đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phát 
huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ 
mới; xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng 
tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh 
tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh 
toàn diện, tổ chức Đoàn vững mạnh xuất 
sắc... Việc tổ chức bình chọn và tuyên 
dương Gương mặt trẻ tiêu biểu được thực 
hiện từ cấp cơ sở, tạo nên phong trào

Tối 15-3, tại thành phố Hải Phòng 
đã diễn ra khai mạc Liên hoan 

Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 
- ngày hội của những người làm 
truyền hình trên cả nước.

Tổng Giám đốc Đài truyền hình 
Việt Nam, Chủ tịch Liên hoan truyền 
hình toàn quốc lần thứ 41 Lê Ngọc 
Quang cho biết, sau 2 năm hoãn vì 
dịch bệnh, Liên hoan truyền hình 
toàn quốc lần thứ 41 hứa hẹn sẽ là 
một ngày hội đáng nhớ, nơi gặp gỡ 
và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, trau 
dồi chuyên môn của những người 
làm truyền hình trên cả nước. 

Đây cũng là kỳ liên hoan đánh 
dấu sự trở lại của thể loại phóng sự 
ngắn, vốn là thế mạnh của các đài 
trong cả nước. Ngoài ra, Liên hoan 
còn mở rộng thể loại video trên nền 
tảng số, bổ sung hạng mục tiểu 
phẩm truyền hình, video ca nhạc, 
điều chỉnh thời lượng tác phẩm và 
quy định về một số thể loại khác để 
phù hợp với thực tế sản xuất truyền 

hình hiện nay. Liên hoan còn là cơ 
hội vô cùng quý báu để trao đổi kinh 
nghiệm nghề nghiệp, để học hỏi và 
khơi dậy những ý tưởng mới, cách 
làm hay trong lĩnh vực truyền hình. 

Liên hoan Truyền hình toàn quốc 
lần thứ 41 là kỳ liên hoan có số lượng 
tác phẩm đăng ký tham dự lớn nhất 
từ trước tới nay với 714 tác phẩm 
thuộc 11 thể loại, trong đó nhiều 
nhất là hai thể loại phóng sự ngắn 
và phóng sự. 

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ 
diễn ra các hội thảo hấp dẫn như: “Sản 
xuất và phân phối tin tức trong thời đại 
số”, “Đồ họa truyền hình - Thực tiễn 
và xu thế phát triển”, “Hội thảo về kỹ 
thuật công nghệ truyền hình”…

Lễ trao giải và bế mạc Liên hoan 
Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 
diễn ra vào tối 18-3 và được truyền 
hình trực tiếp trên VTV1, một số đài 
Phát thanh - Truyền hình địa phương 
và các nền tảng mạng xã hội./.
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Chủ tịch nước dự lễ tuyên dương
Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2022

Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ
đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 
đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26-3-1931 - 26-3-2023), ngày 16-3, 
tại Trường Đại học Điều Dưỡng Nam 
Định, Đoàn Khối các Cơ quan và 
Doanh nghiệp tỉnh tổ chức “Ngày hội 
hiến máu tình nguyện năm 2023”.

Với thông điệp “Hiến giọt máu 
đào - Trao đời sự sống”, “Ngày hội 
hiến máu tình nguyện năm 2023” do 
Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh 
nghiệp tỉnh tổ chức đã thu hút 
khoảng 1.100 cán bộ, công chức, 
viên chức, đoàn viên, thanh niên, 

sinh viên, người lao động… tham gia, 
dự kiến thu về trên 800 đơn vị máu.

“Ngày hội hiến máu tình 
nguyện” là hoạt động thường niên, 
mang đậm ý nghĩa nhân văn của 
cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 
viên, thanh niên, người lao động 
trong Khối các Cơ quan và Doanh 
nghiệp tỉnh. Qua đó, lan toả những 
hành động đẹp góp sức cùng cộng 
đồng xã hội thực hiện hiệu quả hoạt 
động hiến máu nhân đạo, chữa 
bệnh, cứu người./.

HOA XUÂN

Sáng 16-3, UBND tỉnh tổ chức 
hội nghị tổng kết 10 năm 

thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) và triển khai 
công tác của Hội đồng Phối hợp 
PBGDPL năm 2023. Đồng chí Hà 
Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp 
PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Luật 
PBGDPL, tỉnh ta đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực. Các cấp, 
các ngành, đoàn thể, địa phương 
trong tỉnh đã tổ chức hơn 56.800 
hội nghị, lớp bồi dưỡng tuyên 
truyền, PBGDPL, thu hút gần 3,6 
triệu lượt người tham dự; tổ chức 

277 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu 
hút trên 439.500 lượt người dự thi; 
phát miễn phí hơn 4,6 triệu bản 
tài liệu PBGDPL; đăng tải, phát 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, loa truyền thanh ở cơ sở 
hơn 171.450 tin, bài; xây dựng trên 
700 chuyên trang, chuyên mục về 
pháp luật. Việc triển khai tổ chức 
“Ngày Pháp luật Việt Nam” ngày 
càng đi vào nền nếp, tạo thành 
đợt sinh hoạt chính trị pháp lý 
được các tầng lớp nhân dân tích 
cực tham gia; Mô hình câu lạc bộ 
pháp luật “Tuổi trẻ với pháp luật”, 
“Phụ nữ với pháp luật”, “Nông dân

Thời gian gần đây, ngành chăn 
nuôi tiếp tục phải đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức do 
giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y 
liên tục tăng, trong khi giá bán sản 
phẩm giảm và khó tiêu thụ; áp lực 
dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn luôn 
tiềm ẩn nguy cơ bùng phát… 

Để đảm bảo nguồn cung thực 
phẩm cho tiêu dùng, an toàn dịch 

bệnh và giảm thiểu thiệt hại cho người 
chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (NN và PTNT) đề nghị 
UBND các huyện, thành phố, các sở, 
ngành liên quan tập trung chỉ đạo rà 
soát, thống kê tình hình chăn nuôi, cơ 
sở chăn nuôi trang trại trên địa bàn; 
báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Liên hoan Truyền hình toàn quốc
lần thứ 41 tại Hải Phòng

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023

Tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh động vật
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Hội Người cao tuổi (NCT) phường Lộc 
Hạ có gần 1.300 hội viên, tham gia 

sinh hoạt tại 8 chi hội. Những năm qua 
phong trào “Tuổi cao - gương sáng” đã lan 
tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên 
NCT tích cực tham gia. Qua đó phát huy 
vai trò gương mẫu của NCT trong phát triển 
kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư, trở thành gương sáng cho con 
cháu học tập, noi theo. 

Để phong trào lan tỏa và đạt hiệu quả, 
hội đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể triển khai hiệu quả các nội dung 
của phong trào thi đua gắn với các phong 
trào do Trung ương Hội NCT Việt Nam và 
địa phương phát động như: đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương sáng, 
phát huy vai trò NCT, xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh, tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội... thu hút sự tham gia tích 
cực của NCT trên địa bàn. Hội NCT phường 
đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên 
đủ sức khỏe trực tiếp tham gia lao động 
sản xuất hoặc hướng dẫn con cháu về kinh 
nghiệm, kỹ thuật để phát triển kinh tế. Qua 
phong trào xuất hiện nhiều tấm gương điển 
hình trong lao động sản xuất, kinh doanh 
tiêu biểu như mô hình kinh tế sinh vật cảnh 
của ông Trần Quang Hải, 72 tuổi, ở tổ dân 
phố Liên Hà 2. Trên diện tích vườn gần 
300m2, ông Hải đã trồng các loại cây sanh, 
si, tùng, cây thế, cây cảnh, lộc vừng… cho 
thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, mang 
lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Ông 
Hải hiện đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Sinh 
vật cảnh thành phố Nam Định, Bí thư chi bộ 
Liên Hà 2, là hội viên NCT tích cực tham gia 
các phong trào hoạt động tại địa phương. 
Ông Nguyễn Văn Chinh, 80 tuổi, với trên 25 
năm kinh doanh lĩnh vực vật liệu xây dựng. 
Công ty TNHH Cơ giới Hà Thành Nam Định 
do ông và các con cháu thành lập không chỉ 
mang lại kinh tế ổn định cho gia đình mà 
còn giải quyết việc làm cho nhiều người lao 
động. Cá nhân ông Nguyễn Văn Chinh được 
Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng 
khen tại Hội nghị toàn quốc NCT làm kinh 
tế giỏi lần thứ III năm 2018… Mặc dù tuổi đã 
cao nhưng nhiều hội viên vẫn trực tiếp tham 
gia sản xuất, kinh doanh; xây dựng nhiều 
mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng 
cao thu nhập, làm giàu chính đáng cho gia 
đình và xã hội, là tấm gương sáng cho con 
cháu học tập, noi theo. 

Không chỉ gương mẫu trong thực hiện 
các phong trào thi đua, với kinh nghiệm, tri 
thức và vốn sống phong phú, hội viên NCT 
phường Lộc Hạ còn là những nhân tố tích 
cực, có uy tín ở địa phương, tâm huyết với 
công tác tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền. Hiện tại phường có hơn 30 hội viên 

NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, 
MTTQ và các đoàn thể, Hội Khuyến học, 
Ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải ở các 
tổ dân phố... Những hội viên NCT phường 
Lộc Hạ đã phát huy tốt năng lực và trí tuệ 
của mình, nâng cao vai trò giám sát, xây 
dựng Đảng trong sạch vững mạnh; thường 
xuyên đóng góp ý kiến trong các cuộc tiếp 
xúc cử tri, góp phần giải quyết những vấn 
đề còn bất cập, hạn chế ở khu dân cư; tham 
gia tích cực xây dựng đời sống văn hóa, 
đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tiêu 
biểu như ông Trần Thi Gối, 76 tuổi, hiện là 
Phó Chủ tịch Hội NCT phường Lộc Hạ, luôn 
tâm huyết, trách nhiệm với các phong trào, 
hoạt động của hội và khu dân cư; bà Mai 
Thị Nhung, Chủ tịch Hội Khuyến học thành 
phố; bà Trần Thị Huệ, chi hội trưởng Hội 
Khuyến học Liên Hà 1…

Đồng chí Phạm Xuân Chiến, Chủ tịch 
Hội NCT phường Lộc Hạ cho biết: “Những 
năm qua, Đảng ủy, UBND phường luôn quan 
tâm và phát huy vai trò NCT; các chế độ, 
chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT 
được tổ chức thực hiện đúng, đủ và đem lại 
hiệu quả, niềm tin đối với NCT”. Trong dịp 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đảng ủy, 
chính quyền, MTTQ phối hợp với các tổ chức 
đoàn thể và khu dân cư tổ chức mừng thọ 
cho 254 NCT của phường trang trọng, nghĩa 
tình; tặng quà và trao quà mừng thọ của 
Chủ tịch UBND tỉnh với trên 62 triệu đồng. 
Hội còn tích cực tham mưu chính quyền địa 
phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế 
độ, chính sách về NCT, thường xuyên thăm 
hỏi sức khỏe, tình hình đời sống hội viên. 
Với những thành tích trong hoạt động, Hội 
NCT phường Lộc Hạ đã được Trung ương 
Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen và nhiều 
Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các 
ngành ghi nhận sự đóng góp trong phong 
trào “tuổi cao, gương sáng”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời 
gian tới, Hội NCT phường Lộc Hạ tiếp tục 
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
cho hội viên; đẩy mạnh phong trào “tuổi cao 
- gương sáng” gắn với việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; làm tốt công tác tuyên truyền Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam 
Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị 
quyết Đại hội VI nhiệm kỳ 2021-2026 của 
Hội NCT Việt Nam. Đẩy mạnh phối hợp 
cùng các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã 
hội nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc 
và phát huy vai trò của NCT; vận động NCT 
tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền, thực hiện nếp sống 
văn minh đô thị, phát triển kinh tế, làm giàu 
chính đáng, là tấm gương cho con cháu học 
tập, noi theo./.

Bài và ảnh: DIỆU LINH

Để góp phần thực 
hiện thắng lợi các 
mục tiêu Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện lần 
thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-
2025), ngay từ những 
tháng đầu năm 2023 
UBND huyện Hải Hậu đã 
chỉ đạo Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng chủ động phối hợp 
với các phòng chức năng 
và UBND các xã, thị trấn 
để siết chặt, tăng cường 
công tác quản lý Nhà nước 
về xây dựng trên các lĩnh 
vực như: lập, quản lý quy 
hoạch; quản lý đầu tư xây 
dựng; quản lý, kiểm soát 
chất lượng công trình xây 
dựng; phát triển đô thị… 

Thực hiện chủ trương 
của UBND huyện, trong 
công tác quản lý quy hoạch 
- kiến trúc và cấp giấy phép 
xây dựng, Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng đã tham mưu 
UBND huyện tổ chức thực 
hiện việc cấp giấy phép 
xây dựng đối với các công 
trình xây dựng, nhà ở riêng 
lẻ trên địa bàn quản lý theo 
đúng phân cấp của UBND 
tỉnh (Quyết định số 
40/2021/QĐ-UBND ngày 
22-9-2021). Công tác cấp 
phép xây dựng trên địa bàn 
huyện đã có nhiều chuyển 
biến rõ rệt, việc thực hiện 
cải cách thủ tục hành chính 
đã bảo đảm tính pháp lý, 
hiệu quả theo cơ chế “một 
cửa” tạo thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp, 
giảm thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính khi làm 
các thủ tục xin cấp phép 
xây dựng. Bên cạnh đó, 
huyện đã thực hiện điều 
chỉnh quy hoạch chung 
xây dựng các thị trấn Yên 
Định, Cồn được UBND tỉnh 
phê duyệt; hướng dẫn, chỉ 
đạo UBND 29 xã trên địa 
bàn huyện tổ chức lập quy 
hoạch chung xây dựng các 
xã đến năm 2030; đến nay 
đã có 15 đồ án quy hoạch 
chung xây dựng xã đã được 
UBND huyện phê duyệt. 
Riêng các xã Hải Châu, 
Hải Hòa và thị trấn Thịnh 
Long đang trình Sở Xây 
dựng thẩm định điều chỉnh 
cục bộ quy hoạch chung 
đô thị thị trấn Thịnh Long. 
Các đồ án quy hoạch cơ 
bản đảm bảo theo yêu cầu, 

nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương, 
đảm bảo triển khai đồng 
bộ với các quy hoạch, kế 
hoạch khác có liên quan. 
Trong công tác quản lý xây 
dựng, Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng đã thực hiện tốt việc 
thẩm định: báo cáo kinh 
tế kỹ thuật; thiết kế bản 
vẽ thi công - dự toán đảm 
bảo đúng thời gian, chất 
lượng theo quy định của 
pháp luật. Công tác giải 
phóng mặt bằng đối với 
các dự án có thu hồi đất 
trên địa bàn đảm bảo tuân 
thủ đúng theo các quy định 
của pháp luật; quản lý phát 
triển đô thị và hạ tầng kỹ 
thuật có nhiều chuyển biến 
tích cực với 21% dân số đô 
thị và 7% dân số nông thôn 
được cung cấp nước sạch; 
95% chất thải rắn đô thị 
được thu gom, 100% chất 
thải rắn đô thị được xử lý 
hợp vệ sinh. 

Thời gian qua, giá vật 
liệu xây dựng có nhiều 
biến động, các dự án triển 
khai có nhu cầu sử dụng 
vật liệu xây dựng tương đối 
lớn nhưng tình hình quản 
lý Nhà nước về vật liệu xây 
dựng trên địa bàn huyện 
vẫn đạt được nhiều kết quả 
tích cực, khả quan. Các dự 
án sản xuất vật liệu xây 
dựng được đầu tư mới theo 
hướng áp dụng công nghệ 

tiên tiến, hiện đại, mức độ 
cơ giới hóa, tự động hóa 
ngày càng cao, sử dụng tiết 
kiệm tài nguyên khoáng 
sản, sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả, sản 
xuất ra nhiều sản phẩm 
vật liệu xây dựng xanh, 
thân thiện với môi trường. 
Hiện trên địa bàn huyện 
có 2 dây chuyền sản xuất 
gạch tuynel tại các xã Hải 
Quang và Hải Giang với 
tổng sản lượng đạt trên 50 
triệu viên/năm và các dây 
chuyền sản xuất vật liệu 
không nung tại Công ty 
TNHH Việt Cường, CCN 
Hải Phương; Công ty Cổ 
phần Sông Giang ở các 
xã Hải Giang, Hải Trung 
công suất đạt hơn 29 triệu 
viên/năm đáp ứng được 
nhu cầu xây dựng trên địa 
bàn trong và ngoài huyện. 
Công nghiệp sản xuất vật 
liệu xây dựng của huyện 
phát triển ổn định, tăng 
trưởng khá cao, cơ bản 
đáp ứng nhu cầu thị trường 
trong huyện, một số sản 
phẩm có thể cạnh tranh 
với các huyện trong khu 
vực và các tỉnh lân cận. 

Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng đã tham mưu UBND 
huyện ban hành một số 
văn bản để chỉ đạo thực 
hiện những nội dung được 
phân cấp; trách nhiệm về 
quản lý trật tự xây dựng; 

thực hiện kiểm tra công tác 
nghiệm thu công trình xây 
dựng và việc giải quyết sự 
cố cấp III đối với các công 
trình xây dựng. Công tác 
an toàn lao động trong 
công trình thi công xây 
dựng được các chủ đầu tư, 
các đơn vị thi công tuân thủ 
theo các quy định. Trên địa 
bàn huyện khởi công xây 
dựng 71 công trình, dự án 
do UBND huyện và UBND 
các xã, thị trấn làm chủ 
đầu tư với tổng mức đầu 
tư khoảng 202,4 tỷ đồng; 6 
công trình/dự án vốn ngoài 
ngân sách với tổng mức 
đầu tư khoảng 200,4 tỷ 
đồng. Trong đó có 51 công 
trình xây dựng dân dụng 
với tổng mức đầu tư 130,4 
tỷ đồng; 1 công trình xây 
dựng công nghiệp với tổng 
mức đầu tư 14,4 tỷ đồng; 
8 công trình xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật với tổng 
mức đầu tư 25,6 tỷ đồng; 
11 công trình giao thông 
với tổng mức đầu tư 32 
tỷ đồng; 6 công trình vốn 
ngoài ngân sách Nhà nước 
với tổng mức đầu tư 200,4 
tỷ đồng. Nhờ đó, năm 2022 
tổng giá trị sản xuất xây 
dựng cơ bản của huyện đạt 
trên 3.075 tỷ đồng (theo 
giá so sánh 2010), tăng 
6,84% so với năm 2021. 
Công tác quản lý trật tự 
xây dựng, kiểm soát trật 

tự xây dựng tại các khu đô 
thị, nhà ở riêng lẻ thường 
xuyên tăng cường kiểm tra. 
Qua đó đã phát hiện và xử 
lý vi phạm về trật tự xây 
dựng 5 công trình trên địa 
bàn huyện có vi phạm về 
trật tự xây dựng. 

Năm 2023 với vai trò 
năm bản lề có ý nghĩa 
quan trọng trong thực hiện 
và hoàn thành các chỉ tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội 
cả nhiệm kỳ 2020-2025, 
thực hiện tinh thần chỉ 
đạo của đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh “bắt tay ngay 
vào công việc, tăng tốc 
ngay từ những tháng đầu 
năm” huyện Hải Hậu chủ 
trương tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả công tác quản lý 
Nhà nước về xây dựng trên 
địa bàn. Đẩy mạnh công 
tác cải cách hành chính, 
nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, đạo đức công vụ 
của cán bộ công chức, làm 
tốt việc hướng dẫn và triển 
khai thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật; nâng 
cao nhận thức, ý thức, trách 
nhiệm của từng tổ chức, 
cá nhân trong việc tuân 
thủ pháp luật; tạo chuyển 
biến tích cực trong lĩnh vực 
quy hoạch xây dựng, nâng 
cao chất lượng các dự án 
đầu tư trên địa bàn và tăng 
cường công tác quản lý về 
trật tự xây dựng và đô thị. 
Tiếp tục triển khai lập điều 
chỉnh quy hoạch chung đô 
thị thị trấn Thịnh Long đến 
năm 2030 và hoàn thành 
việc lập quy hoạch chung 
xây dựng các xã đến năm 
2030. Tăng cường, đôn 
đốc kiểm tra công tác 
nghiệm thu trong quá trình 
thi công, khi hoàn thành 
từng hạng mục và cả công 
trình xây dựng theo quy 
định; kiểm tra điều kiện 
đưa công trình, hạng mục 
công trình vào khai thác sử 
dụng… để góp phần thực 
hiện thắng lợi mục tiêu 
Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XXVII, 
nhiệm kỳ 2020-2025, với 
mục tiêu đến năm 2025, 
huyện trở thành huyện 
nông thôn mới kiểu mẫu 
“sáng - xanh - sạch - đẹp 
để phát triển bền vững”./.

Bài và ảnh: THÀNH TRUNG
Thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam - Trung góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện 
kinh tế - xã hội huyện Hải Hậu.

Thực hiện chương trình CĐS 
với nền móng cơ sở hạ tầng 
viễn thông, công nghệ thông 

tin (CNTT) của tỉnh còn hạn chế 
như tốc độ chậm, chưa đáp ứng 
được các yêu cầu phát triển các 
công nghệ hiện đại như internet 
vạn vật (IoT), thành phố thông 
minh, phương tiện tự động, sản 
xuất thông minh; việc tiếp cận 
dịch vụ cáp quang băng rộng ở 
nông thôn còn hạn chế. Do đó 
tỉnh đã mở rộng các chương trình 
hợp tác, liên kết đào tạo với các 
tập đoàn lớn về CNTT như: VNPT, 
Viettel, FPT... để phát triển nguồn 
nhân lực CNTT của tỉnh và hỗ 
trợ tỉnh hiện đại hóa hạ tầng viễn 
thông, nâng cao chất lượng cơ sở 
hạ tầng chính quyền điện tử hướng 
tới chính quyền số, kinh tế số, xã 
hội số và cung cấp giải pháp số. 

Trong năm 2022, các doanh 
nghiệp đã phát triển mới được 101 
trạm BTS, nâng tổng số trạm thu 
phát sóng thông tin di động hiện 
có lên 1.682 vị trí (1.068 trạm 2G 
và 1.526 trạm 3G, 1.471 trạm 4G). 
Duy trì hơn 1,825 triệu thuê bao di 
động và 317.960 số thuê bao truy 
cập internet băng rộng hiện có 
trên mạng. Quan tâm đầu tư, ứng 
dụng công nghệ hiện đại, đa dạng 
hóa và nâng cao chất lượng các 
dịch vụ cung ứng là mục tiêu mà 
các doanh nghiệp viễn thông, các 
nhà mạng lớn như Viettel, VNPT 
đang hướng đến, góp phần đẩy 
mạnh hoạt động trên môi trường 
điện tử, phù hợp với sự phát triển 

của đơn vị, địa phương trong tỉnh 
trong tiến trình số hóa ở các lĩnh 
vực. Trong đó, VNPT Nam Định 
tập trung phát triển hạ tầng mạng 
lưới đảm bảo khả năng kết nối 
cho các cơ quan, doanh nghiệp 
và người dân như hệ thống thiết bị 
trung tâm điều hành thông minh 
(IOC) đảm bảo năng lực xử lý, lưu 
trữ, bảo mật… của Trung tâm Phục 
vụ hành chính công, xúc tiến đầu 
tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, 
các ứng dụng phục vụ công tác 
chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh và các sở, ban, ngành 
trong tỉnh. VNPT Nam Định cũng 
đã xây dựng hạ tầng viễn thông 
băng thông rộng, tốc độ cao lên 
đến hàng trăm Mbps. Kết nối 
mạng truyền số liệu chuyên dùng 
cấp 1, 2 đến các xã, phường, thị 
trấn trong tỉnh. 100% các thôn, 
xóm đều có mạng cáp quang băng 
thông rộng. Ngoài ra, VNPT Nam 
Định còn tập trung xây dựng cơ sở 
hạ tầng mạng 3G, 4G tốc độ cao, 
đảm bảo an toàn cho hệ thống hạ 
tầng phục vụ CĐS. Đến nay, hạ 
tầng mạng viễn thông của tỉnh đã 
phủ rộng từ tỉnh đến các huyện, 
thành phố và các xã, phường, thị 
trấn, bảo đảm phục vụ công tác chỉ 
đạo, điều hành của các cơ quan 
Đảng, Nhà nước; đáp ứng nhu cầu 
ứng dụng và phát triển CNTT của 
người dân, doanh nghiệp. Mạng 
internet, mạng 4G cáp quang 
băng rộng triển khai đến 100% 
trung tâm các xã, phường, thị trấn 
góp phần giúp chính quyền cơ sở, 
doanh nghiệp và người dân khai 

thác dữ liệu nhanh chóng, tiện lợi. 
Hạ tầng viễn thông, CNTT, các hệ 
thống thông tin được triển khai kết 
nối liên thông từ tỉnh đến xã và với 
Trung ương đã phát huy hiệu quả, 
giúp giảm thời gian xử lý công việc 
và tiết kiệm chi phí. Đến giữa tháng 
3-2023, Nam Định vinh dự được 
Bộ TT và TT xếp thứ 2 toàn quốc 
về Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và 
đánh giá chất lượng phục vụ người 
dân, doanh nghiệp trong thực hiện 
thủ tục hành chính (TTHC), dịch 
vụ công trên môi trường điện tử và 
tăng 7 bậc so với năm 2022. Trong 
đó, đã đưa 1.205 TTHC áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến kết nối 
một phần và toàn trình trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ xử lý 
dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh 
đạt 96,44%, cấp huyện đạt bình 
quân 99%. 

Việc phát triển hạ tầng viễn 
thông, CNTT có vai trò quyết định 
trong xây dựng thành công chính 
quyền điện tử, thành phố thông 
minh và là động lực thúc đẩy quá 
trình CĐS tại tỉnh nhanh và hiệu 
quả hơn. Nhiệm vụ CĐS trong giai 
đoạn tiếp theo được xác định là đẩy 
mạnh phát triển xã hội số và kinh 
tế số, do đó hạ tầng viễn thông 
phải tiếp tục được ưu tiên phát 
triển. Cụ thể như: xây dựng hạ tầng 
băng rộng cho các cơ quan quản 
lý Nhà nước, cộng đồng và doanh 
nghiệp để nâng cấp tốc độ, đường 
truyền làm cơ sở để phát triển hạ 
tầng, phổ cập dịch vụ băng rộng 
qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai 
xây dựng đô thị thông minh, chính 

quyền điện tử, CĐS của tỉnh. Nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan Nhà nước, phục 
vụ người dân và doanh nghiệp với 
chỉ tiêu năm 2023 có 80% thuê 
bao băng rộng di động/100 dân; 
65% hộ gia đình có số thuê bao 
băng rộng cố định; 75% số hộ 
gia đình có thuê bao cáp quang; 
100% xã, phường, thị trấn có hạ 
tầng mạng băng rộng cáp quang; 
100% cơ quan, đơn vị của Đảng, 
chính quyền, tổ chức chính trị - xã 
hội có kết nối băng rộng với tốc độ 
tối thiểu đường xuống là 100Mb/
giây. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
viễn thông thụ động, hạ tầng thông 
tin di động, hạ tầng mạng ngoại vi 
với chỉ tiêu: Phủ sóng thông tin di 
động (3G, 4G) đến 100% khu vực 
dân cư với tốc độ tải dữ liệu 4G 
đạt 60Mb/giây; 85% tỷ lệ người sử 
dụng dịch vụ di động có điện thoại 
di động thông minh; 100% tuyến 
đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên 
huyện, liên thôn, liên xã được phủ 
sóng thông tin di động; ngầm hóa 
100% hạ tầng mạng cáp ngoại vi 
tại các tuyến đường, phố, khu đô 
thị, khu di tích, khu công nghiệp 
xây dựng mới đang được triển khai 
xây dựng; khu vực các tuyến đường 
xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, 
mở rộng; nâng tỷ lệ dùng chung 
hạ tầng trạm thu phát sóng thông 
tin di động phát triển mới lên trên 
40%; xây mới 363 vị trí lắp đặt trạm 
thu phát sóng thông tin di động và 
xây dựng hệ thống ứng dụng GIS 
quản lý hạ tầng bưu chính viễn 
thông trên địa bàn tỉnh./.

HẢI HẬU TĂNG CƯỜNG
QUẢN LÝ VỀ XÂY DỰNG

Phát triển hạ tầng viễn thông
đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số Mô hình kinh tế sinh vật cảnh của ông Trần Quang Hải, hội viên Hội Người cao tuổi phường Lộc 

Hạ mang lại hiệu quả thu nhập cao.

Hội Người cao tuổi phường Lộc Hạ
phát huy vai trò “tuổi cao, gương sáng”

Đoàn cần quan tâm, chú ý. 
Chuyên đề cung cấp nhiều 
thông tin, số liệu tổng kết 
từ thực tiễn các thời kỳ, 
qua đó giúp các đại biểu 
nắm và hiểu rõ hơn các 
chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước trong 
công tác cán bộ, nhất là 
đội ngũ cán bộ trẻ. Đồng 
chí Thường trực Ban Bí thư 
khẳng định, 92 năm qua, 
lớp lớp cán bộ Đoàn đã nỗ 
lực không ngừng để xây 
dựng và phát triển tổ chức 
Đoàn. Đoàn Thanh niên 
phải luôn cổ vũ, động viên 
cho thanh niên Việt Nam 
tinh thần lý tưởng cách 
mạng, hoài bão, mơ ước, 
cống hiến cho đất nước; 
đồng thời, lớp lớp thanh 
niên phải nuôi dưỡng 
những điều đó. Đồng chí 
cũng gợi mở những đề 

xuất như: có chính sách 
để phát triển cán bộ trẻ có 
năng lực nổi trội, có phẩm 
chất đạo đức tốt, bản lĩnh 
chính trị có bước đi tốt hơn, 
thuận lợi hơn. Cùng với đó 
là chính sách hỗ trợ thanh 
niên như lập thân, lập 
nghiệp, học tập, rèn luyện. 
Trong đó, hai đối tượng 
thanh niên cần quan tâm 
hơn cả chính là lớp thanh 
niên ưu tú để động viên, 
cổ vũ họ phấn đấu, rèn 
luyện và lớp thanh niên 
khó khăn (vùng sâu, vùng 
xa, dân tộc thiểu số, thanh 
niên khuyết tật) để hỗ trợ 
có cơ hội bình đẳng với các 
nhóm thanh niên khác.

Tại buổi tọa đàm, các 
đại biểu cũng đã thảo luận 
về các giải pháp thực hiện 
chỉ tiêu cán bộ trẻ tham gia 
lãnh đạo các cấp theo Nghị 
quyết số 26-NQ/TW ngày 

19-5-2018 của Hội nghị lần 
thứ 7, BCH Trung ương 
Đảng khóa XII về tập trung 
xây dựng đội ngũ cán bộ 
các cấp, nhất là cấp chiến 
lược đầy đủ phẩm chất, 
năng lực và uy tín, ngang 
tầm nhiệm vụ. Đồng thời 
đóng góp ý kiến về việc 
sửa đổi, bổ sung Quy chế 
cán bộ Đoàn; những vấn 
đề đặt ra trong công tác 
cán bộ Đoàn hiện nay. Đây 
là diễn đàn quan trọng 
nhằm cung cấp thông tin, 
chia sẻ về chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà 
nước trong công tác cán 
bộ trẻ những vấn đề cán 
bộ Đoàn cần quan tâm, 
chú ý; qua đó giúp cán 
bộ trẻ được lắng nghe, 
trao đổi, đề xuất giải pháp 
nhằm xây dựng, phát triển 
đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng 
yêu cầu giai đoạn mới./.

Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ
đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”
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TIN THẾ GIỚI
(Tiếp theo trang 1)

(Tiếp theo trang 1)

(Xem tiếp trang 4)
Bài và ảnh: MINH THUẬN

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến 
nay, HĐND huyện Trực Ninh tích 

cực cải tiến, đổi mới các hoạt động 
chất vấn tại kỳ họp với chuẩn bị tốt 
nội dung chất vấn, nâng cao năng lực 
điều hành của chủ tọa kỳ họp, giám 
sát kết quả thực hiện chất vấn… Qua 
chất vấn đã làm rõ hơn vai trò, trách 
nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong 
thực hiện nhiệm vụ, tích cực suy nghĩ, 
tìm tòi từ đó đưa ra các giải pháp nhằm 
thực hiện hiệu quả hơn những vấn đề 
thực tiễn ở địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, 
Phó Chủ tịch HĐND huyện Trực Ninh 
cho biết: Chất vấn là một trong những 
hoạt động giám sát quan trọng ở mỗi 
kỳ họp HĐND nhằm giải đáp, làm rõ 
trách nhiệm trong quá trình thực thi 
nhiệm vụ theo thẩm quyền của các cơ 
quan, đơn vị, địa phương; đồng thời 
giúp đại biểu HĐND thể hiện trách 
nhiệm trước cử tri và nhân dân. Vì 
vậy, Thường trực HĐND huyện đã có 
nhiều cải tiến, đổi mới hoạt động chất 
vấn và trả lời chất vấn, góp phần tích 
cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động giám sát của HĐND. 
Trước mỗi kỳ họp HĐND, Thường trực 
HĐND huyện chỉ đạo các Ban HĐND 
chủ động rà soát từ sớm các vấn đề 
còn vướng mắc, tổ chức khảo sát, 
giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân 
tại địa bàn ứng cử để tổng hợp các vấn 
đề thành nhóm chuyên đề nhằm tham 
mưu cho Thường trực HĐND huyện, 
tham mưu cho chủ tọa lựa chọn nội 
dung chất vấn tại mỗi kỳ họp đảm bảo 
đúng và trúng các vấn đề đang được 
đại biểu HĐND cũng như cử tri quan 
tâm. Nội dung chất vấn được đề cập 
đến tất cả các vấn đề quan trọng của 
địa phương và mang tính thời sự, được 
cử tri trong huyện quan tâm như: công 
tác phòng, chống dịch COVID-19; vật 

tư y tế; vật tư nông nghiệp; công tác 
phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; 
việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 
quân sự địa phương; công tác cải 
cách hành chính; việc thực hiện chế 
độ chính sách đối với cán bộ không 
chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân 
phố; cán bộ không chuyên trách dôi 
dư sau sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, 
tổ dân phố... Trong các kỳ họp, công 
tác chỉ đạo, điều hành của chủ tọa kỳ 
họp được đổi mới, linh hoạt trong việc 
dẫn dắt đại biểu HĐND thực hiện chất 
vấn, truy vấn theo đúng trọng tâm của 
nhóm câu hỏi chất vấn. Lãnh đạo các 
cơ quan chức năng được chất vấn trả 
lời cơ bản rõ, đúng nội dung câu chất 
vấn mà đại biểu HĐND nêu, trong 
đó đã thể hiện được trách nhiệm, rõ 
địa chỉ và rõ thời hạn giải quyết. Đặc 
biệt, tại mỗi phiên chất vấn, đồng chí 
Chủ tịch UBND huyện đều báo cáo 
tiếp thu và bổ sung làm rõ thêm các 
vấn đề mà đại biểu HĐND chất vấn 
nhưng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 
chưa trả lời thấu đáo và làm rõ hơn 
những kết quả đạt được, những yêu 
cầu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 
nhằm giải quyết tận gốc những nội 
dung chất vấn. Nhiều vấn đề bức xúc 
của đời sống kinh tế - xã hội được tập 
trung thực hiện.

Trong các kỳ họp thường lệ năm 
2022, đại biểu HĐND huyện đã chất 
vấn Giám đốc Điện lực Trực Ninh 
nội dung cử tri quan tâm về việc di 

chuyển cột điện nằm trong hành lang 
đường giao thông liên thôn, liên xã để 
bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan 
và phục vụ thi công cải tạo, nâng cấp 
các công trình giao thông ở các địa 
phương. Đồng chí Giám đốc Điện 
lực Trực Ninh đã trả lời về kế hoạch, 
phương án, lộ trình di dời các cột điện 
trong thời gian tới. Theo đó, Điện lực 
Trực Ninh đã tổng hợp, rà soát báo 
cáo Công ty Điện lực Nam Định về di 
chuyển cột điện hiện tại để mở rộng 

đường và các vị trí nằm trong lòng, 
lề đường do mở rộng đường từ trước 
của các địa phương. Tuy nhiên, Công 
ty Điện lực Nam Định không bố trí 
được nguồn kinh phí riêng để di dời 
cột điện. Mặt khác giai đoạn hiện nay, 
việc làm đường của các địa phương 
diễn ra phân tán ở nhiều nơi, không 
trùng về thời gian và địa điểm với các 
dự án cải tạo lưới điện, nên việc lồng 
ghép để hỗ trợ di dời cột điện rất khó 
thực hiện. Để sớm di dời hệ thống 

cột điện nói trên, Điện lực Trực Ninh 
đề nghị các địa phương cần tìm các 
nguồn kinh phí khác, ngành Điện sẽ 
hỗ trợ tối đa cho các địa phương về 
mặt thủ tục và tư vấn về mặt kỹ thuật 
sớm nhất có thể. Trong năm 2022, 
Điện lực Trực Ninh đã phối hợp Ban 
Quản lý dự án huyện và các xã, thị 
trấn thực hiện di chuyển 2 trạm biến 
áp, 2 cột trung thế và 198 vị trí cột hạ 
thế tại các địa phương: Thị trấn Cổ 
Lễ, Ninh Cường, các xã: Trực Cường, 
Trực Thái, Trực Đạo, Trực Đại, Trực 
Tuấn, Việt Hùng, Trực Hưng và Trung 
Đông để phục vụ thi công cải tạo, 
nâng cấp các công trình giao thông 
ở các địa phương. Một nội dung chất 
vấn được đại biểu HĐND huyện quan 
tâm là về việc hoạt động kinh doanh 
của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ 
nông nghiệp chưa bảo đảm theo quy 
định của pháp luật. Có tình trạng kinh 
doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp 
(thuốc bảo vệ thực vật, phân bón) 
không đủ điều kiện kinh doanh, ảnh 
hưởng đến sản xuất của nông dân. 
Trả lời nội dung trên, đồng chí Giám 
đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 
huyện đã làm rõ công tác quản lý 
hoạt động kinh doanh, buôn bán vật 
tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực 
vật trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 
184 hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực 
vật, phân bón, trong đó số hộ được Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh 
cấp giấy đủ điều kiện buôn bán phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật là 132 hộ 
chiếm 72%. Hàng năm ngành Nông 
nghiệp huyện phối với Thanh tra Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
tỉnh kiểm tra trên 10 cơ sở kinh doanh 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên 
địa bàn; phối hợp với Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức tập 
huấn cho các hộ buôn bán thuốc bảo 
vệ thực vật, phân bón về các văn bản, 
quy định mới liên quan đến vật tư nông 
nghiệp đặc biệt là thuốc bảo vệ thực 
vật với trên 100 người tham gia. Năm 
2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 
huyện phối hợp với Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật tỉnh thẩm định và 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật cho 3 cơ sở tại thị trấn Cát 
Thành và xã Trực Đại, ngoài ra, cán 
bộ kỹ thuật của Trung tâm đã trực tiếp 
hướng dẫn, nhắc nhở 20 cơ sở về việc 
buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo 
đúng hướng dẫn của Trung tâm Dịch 
vụ Nông nghiệp huyện. Qua công tác 
trên đã góp phần từng bước đưa việc 
kinh doanh vật tư nâng nghiệp đặc biệt 
là thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn 
huyện dần đi vào nề nếp, hiệu quả và 
đảm bảo các điều kiện theo quy định 
của pháp luật...

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến 
nay, HĐND huyện Trực Ninh tổ chức 
3 phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND 
huyện, có 15 lượt đại biểu HĐND tham 
gia chất vấn, tái chất vấn và tranh luận 
lại việc trả lời chất vấn của UBND 
huyện và các cơ quan, đơn vị liên 
quan. Kết quả của hoạt động chất vấn 
đã tạo được sự đồng thuận, đánh giá 
cao của cử tri và nhân dân, góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của HĐND huyện./.

VĂN TRỌNG

Trong Chương trình Giáo 
dục phổ thông (GDPT) 
2018, nội dung giáo dục địa 
phương (GDĐP) là môn học 
bắt buộc thực hiện xuyên 
suốt từ lớp 1 đến lớp 12. Nội 
dung môn học liên quan 
đến lịch sử, địa lý, truyền 
thống văn hóa, ngành nghề 
của địa phương. Qua đó, 
giúp học sinh trong các 
nhà trường thêm hiểu biết 
về giá trị truyền thống văn 
hóa, lịch sử địa phương.

Đối với cấp tiểu học, nội 
dung GDĐP được tích 
hợp trong hoạt động trải 

nghiệm và còn được tích hợp 
hoặc sử dụng trong dạy học 
các môn học ở từng lớp gắn với 
điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 
hội của địa phương, đất nước; 
các hoạt động giáo dục tư tưởng 
chính trị, từ thiện vì cộng đồng 
tại địa phương; các hoạt động 
xã hội và tìm hiểu một số nghề 
nghiệp gần gũi... góp phần hình 
thành và phát triển phẩm chất 
chủ yếu và năng lực cốt lõi của 
học sinh. Tại Trường Tiểu học 
Hải Anh (Hải Hậu), Ban giám 
hiệu nhà trường đã triển khai 
nội dung GDĐP đến giáo viên 
trong toàn trường qua các buổi 
sinh hoạt chuyên môn. Nội 
dung các bài học chủ yếu đề 
cập đến cảnh quan thiên nhiên; 
ngành nghề, làng nghề truyền 
thống của địa phương; di tích 
lịch sử, danh nhân văn hóa, 
anh hùng liệt sĩ; lễ hội truyền 
thống trên quê hương, gắn liền 
với truyền thống lịch sử, văn 
hóa của xã Hải Anh nói riêng 
và của tỉnh nói chung. Mỗi chủ 
đề được thiết kế thành bài học 
cụ thể với những thông tin đảm 
bảo tính chính xác, khoa học, 
gần gũi, dễ hiểu, giúp học sinh 
cảm nhận và hiểu rõ hơn về 
các danh nhân, danh tướng, 
anh hùng liệt sĩ trên quê hương 
Nam Định đã chiến đấu anh 

dũng bảo vệ quê hương đất 
nước. Học sinh được tham gia 
các trò chơi dân gian; tìm hiểu 
di tích lịch sử, danh lam thắng 
cảnh của quê hương Nam 
Định tươi đẹp; cùng nhau trải 
nghiệm nhiều hoạt động thú vị, 
bổ ích; khám phá không gian 
trường học, lớp học; tìm hiểu về 
nghề nghiệp của những người 
xung quanh. Qua mỗi hoạt 
động đã giúp hình thành, phát 
triển phẩm chất, năng lực của 
học sinh, bồi dưỡng cho học 
sinh tình yêu quê hương, thích 
tìm hiểu và vận dụng những 
điều đã học để góp phần bảo 
vệ những cảnh đẹp, bảo tồn 
và phát huy những giá trị văn 
hóa lịch sử của địa phương. 
Được tìm hiểu về truyền thống 
văn hóa, lịch sử địa phương 
qua môn học GDĐP, em Phạm 

Phương Uyên  lớp 3A4, Trường 
Tiểu học Hải Anh (Hải Hậu) 
rất hào hứng với môn học. Em 
cho biết: “Em rất thích học môn 
GDĐP. Qua môn học em hiểu 
rõ về các vị anh hùng dân tộc, 
những cảnh đẹp, di tích lịch 
sử, những món đặc sản và lễ 
hội trên quê hương, qua đó em 
đã được biết đến lễ hội Chùa 
Lương, Nhà lưu niệm Vũ Văn 
Hiếu, Lễ hội Đền Trần..., và 
rất nhiều cảnh đẹp quê hương, 
thêm yêu đất nước, yêu con 
người và tự hào về truyền thống 
của quê hương”. Tham gia dạy 
môn GDĐP, cô Trần Thị Hải 
Yến, giáo viên Trường Tiểu 
học Hải Anh chia sẻ: GDĐP là 
một trong những môn học bổ 
ích, lý thú, cần thiết, giúp giáo 
viên và học sinh được tiếp cận 
với nhiều thông tin, kiến thức 

quan trọng về sự phát triển 
lịch sử văn hóa, văn học, đặc 
điểm tự nhiên xã hội và thực 
tế cuộc sống của địa phương 
gắn với văn hóa chuẩn mực 
đạo đức trong cộng đồng dân 
cư của xã Hải Anh và của tỉnh 
Nam Định. Môn GDĐP cơ bản 
gần gũi với cuộc sống, nhất là 
những nội dung liên quan đến 
thắng cảnh, lễ hội truyền thống 
của địa phương nên học sinh 
rất hào hứng. Học sinh có thể 
kể được tên các thắng cảnh, 
các lễ hội truyền thống của 
địa phương, của tỉnh và hiểu 
được ý nghĩa của những lễ hội 
đó. Việc trang bị cho học sinh 
những hiểu biết cơ bản về văn 
hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế - xã 
hội, môi trường, hướng nghiệp 
trong tài liệu GDĐP rất ý nghĩa, 
giúp bồi dưỡng học sinh tình 

yêu quê hương đất nước, tìm 
hiểu và vận dụng những điều 
đã học để có phần bảo vệ bảo 
tồn những giá trị văn hóa của 
cộng đồng các dân tộc, góp 
phần xây dựng văn hóa đạo 
đức học sinh.

Đối với cấp THCS, THPT, 
nội dung GDĐP được biên soạn 
theo từng bài học, chủ đề hoặc 
nhóm chủ đề ở các lĩnh vực: 
văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh 
tế - xã hội, môi trường, hướng 
nghiệp. Trường THCS Điền Xá 
(Nam Trực) nằm ở trung tâm 
thôn Vị Khê, nơi có nghề trồng 
hoa, cây cảnh với bề dày truyền 
thống hơn 800 năm. Do vậy, 
trường lồng ghép hoạt động trải 
nghiệm hướng nghiệp, dạy nghề 
gắn với giáo dục truyền thống 
của địa phương, hoạt động này 
đang phát huy hiệu quả trong 
công tác hướng nghiệp cho 
học sinh của nhà trường. Thầy 
Đoàn Quốc Phòng, Hiệu trưởng 
Trường THCS Điền Xá cho 
biết: Việc lồng ghép hoạt động 
trải nghiệm với GDĐP cho học 
sinh có vai trò quan trọng trong 
thực hiện Chương trình GDPT 
2018. Nhà trường căn cứ các 
văn bản hướng dẫn của Sở GD 
và ĐT, Phòng GD và ĐT Nam 
Trực, phối hợp cùng với phụ 
huynh tổ chức nhiều hoạt động 
thực tế cho học sinh. Một trong 
số các hoạt động đó là hội thi 
các tác phẩm hoa, cây cảnh 
nghệ thuật của giáo viên, phụ 
huynh và học sinh nhà trường 
được tổ chức trung tuần tháng 2 
mới đây. Đây là hoạt động nằm 
trong kế hoạch giáo dục toàn 
diện đã được triển khai một 
cách hiệu quả với sự tham gia 
của cả thầy cô, gia đình và xã 
hội. Từ khâu chuẩn bị đã cho 
thấy sự nghiêm túc, chu đáo 
trong từng công việc nhỏ nhất. 
Ngay khi phát động, mỗi lớp

Học sinh Trường Tiểu học Hải Anh (Hải Hậu) thắp hương tri ân nhà cách mạng Vũ Văn Hiếu - Bí thư đầu 
tiên của Đặc khu ủy Khu mỏ Quảng Ninh.

Cảnh quan khu dân cư văn hóa nông thôn mới ở xã Trung Đông.
Ảnh: KHÁNH DŨNG

Hội đồng nhân dân huyện Trực Ninh
nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn

Môn học Giáo dục địa phương -
Bồi dưỡng truyền thống văn hóa, lịch sử quê hương với pháp luật” ngày càng tăng về số 

lượng, nâng cao về chất lượng; Tủ 
sách pháp luật tiếp tục được củng 
cố, kiện toàn. Công tác PBGDPL 
cho đối tượng đặc thù và trong nhà 
trường được triển khai đầy đủ, kịp 
thời. Trong 10 năm qua, Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước 
tỉnh đã thực hiện khoảng 230 buổi 
TGPL lưu động tại các xã, phường, 
thị trấn; TGPL cho hơn 4.300 vụ 
việc, trong đó tham gia tố tụng trên 
750 vụ việc, tư vấn pháp luật và đại 
diện ngoài tố tụng 1.975 vụ việc. 
Toàn tỉnh hiện có 3.550 tổ hòa giải 
với 21.088 hòa giải viên. Thông 
qua công tác hoà giải đã góp phần 
giữ gìn đoàn kết nội bộ nhân dân, 
hạn chế vi phạm pháp luật, góp 
phần giữ vững an ninh trật tự trên 
địa bàn

Năm 2022, Hội đồng Phối hợp 
PBGDPL các cấp; đội ngũ báo 
cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; 
tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; 
hòa giải viên ở cơ sở được củng 
cố, kiện toàn; được bồi dưỡng, tập 
huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng 
nghiệp vụ PBGDPL; được cung 
cấp tài liệu pháp luật nhằm nâng 
cao năng lực hoạt động, cơ bản đáp 
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong 
tình hình mới. Đến nay, Hội đồng 
Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh có 35 
thành viên, toàn tỉnh có 61 báo 
cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 188 
báo cáo viên cấp huyện, có 1.717 
tuyên truyền viên pháp luật cấp 
xã và 3.550 tổ hòa giải với 21.088 
hòa giải viên ở cơ sở. Trong năm, 
Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh 
đã ban hành 6 văn bản; tham mưu 
UBND tỉnh ban hành 2 văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn thực hiện công tác 
PBGDPL đối với từng ngành, lĩnh 
vực cụ thể. Các sở, ban, ngành, 
đoàn thể và UBND các cấp đã tổ 
chức 3.906 cuộc PBGDPL cho 
trên 257.669 lượt người; tổ chức 56 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 
22.839 lượt người dự thi. Biên soạn, 
phát hành hàng nghìn tài liệu thông 
tin, tuyên truyền pháp luật. Sở Tư 
pháp phối hợp tổ chức thành công 
Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp 
luật Việt Nam năm 2022 tại xã Hải 
Lý (Hải Hậu); tổ chức tư vấn pháp 
luật và TGPL cho nhân dân và ra 
quân làm sạch môi trường tại bãi 
biển xã Hải Lý…

Phát biểu tại hội nghị, đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà 
Lan Anh đánh giá cao kết quả 
đạt được của Hội đồng Phối hợp 
PBGDPL tỉnh trong năm 2022 và 
kết quả thực hiện Luật PBGDPL 
trên địa bàn tỉnh trong 10 năm 
qua. Đồng chí đề nghị trong thời 
gian tới, các cấp và các ngành tiếp 
tục tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu 
quả Luật PBGDPL, “Ngày Pháp 
luật Việt Nam”. Đẩy mạnh hơn 
nữa ứng dụng công nghệ thông 
tin, hoạt động chuyển đổi số trong 
PBGDPL, đảm bảo quyền và các 
điều kiện tiếp cận rộng rãi thông 
tin của người dân, doanh nghiệp 
và bảo vệ các quyền tự do cơ bản, 
phù hợp với luật pháp Việt Nam và 
các cam kết quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên. Triển khai thi hành có 
hiệu quả các chương trình, đề án, 
kế hoạch PBGDPL, gắn với thực 
hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ 
quan, đơn vị, địa phương. Đề cao 
trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển 
khai các nhiệm vụ về PBGDPL 
đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù 
hợp với điều kiện, tình hình thực tế 
của mỗi địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh trao 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
cho 10 tập thể, 8 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong triển khai thực 
hiện Luật PBGDPL trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2012- 2022./.

dịch bệnh từ cơ sở đến cấp xã, 
huyện, tỉnh; phối hợp thực hiện tốt 
công tác giám sát dịch bệnh để kịp 
thời cảnh báo, xử lý dứt điểm ổ dịch 
mới phát sinh, không để dịch bệnh 
lây lan diện rộng. Tiếp tục chỉ đạo, 
hướng dẫn các hộ chăn nuôi, vận 
chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, 
chính quyền cơ sở thực hiện tốt 
công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu 
độc theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 
Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ 
chức tiêm vắc-xin phòng vụ xuân 
năm 2023 cho đàn gia súc, gia cầm 
và tiêm phòng bổ sung hàng tháng. 

Hướng dẫn người chăn nuôi chủ 
động áp dụng các biện pháp an toàn 
sinh học trong chăn nuôi để đảm 
bảo an toàn dịch bệnh, nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm; 
đồng thời nắm chắc thông tin thị 

trường để chủ động điều chỉnh kế 
hoạch sản xuất; phát triển các đối 
tượng con nuôi đặc sản có giá trị 
kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ; 
tận dụng nguồn phụ phẩm trong 
nông nghiệp để chế biến, phối 
trộn làm thức ăn chăn nuôi, giảm 
chi phí sản xuất; kê khai hoạt động 
chăn nuôi theo quy định tại Thông 
tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 
30-11-2019 của Bộ NN và PTNT; 
hướng dẫn cơ sở chăn nuôi quy 
mô lớn hoàn thiện hồ sơ để được 
đánh giá, cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện chăn nuôi theo quy định. 
Tổ chức tuyên truyền nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của người 
chăn nuôi và cộng đồng về thực 
hiện các quy định pháp luật chăn 
nuôi, thú y; nguy cơ, tác hại và các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
động vật./.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh động vật

(Tiếp theo trang 1)

vẫn tiếp tục yêu cầu thị thực đối với 
công dân Brazil. Theo chuyên gia 
phân tích chính trị Leonardo Paz 
từ Viện nghiên cứu Getulio Vargas 
Foundation, yêu cầu về thị thực đối 
với du khách từ các quốc gia trên là 
một phần trong kế hoạch củng cố 
chính sách đối ngoại của đương kim 
Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva. 
Năm 2019, thời điểm trước khi đại 
dịch COVID-19 bùng phát, Brazil đón 
khoảng 6,4 triệu khách quốc tế, thấp 
hơn nhiều so với con số 45 triệu du 
khách tới thăm Mexico và 7,4 triệu du 
khách đến Argentina.
Hàn Quốc xây dựng trung tâm sản xuất

chip bán dẫn lớn nhất thế giới 
Trong một phát biểu ngày 15-3, 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 

cho biết: “Chúng tôi sẽ xây dựng một 
tổ hợp siêu nhà máy chip lớn nhất thế 
giới tại khu vực đô thị Seoul dựa trên 
khoản đầu tư tư nhân quy mô trị giá 
gần 300 nghìn tỷ won (tương đương 
230 tỷ USD)”. Tổ hợp siêu nhà máy 
sẽ là xương sống của hệ sinh thái bán 
dẫn, điều này sẽ giúp Hàn Quốc nhảy 
vọt, củng cố vị trí là một quốc gia dẫn 
đầu trong bối cảnh cạnh tranh toàn 
cầu khốc liệt đối với các ngành công 
nghiệp tiên tiến.

Trong một thông báo cùng ngày, 
tập đoàn điện tử Samsung cho biết 
họ sẽ xây dựng 5 nhà máy bán dẫn 
mới trong nước mà chính phủ đề cập. 
Đây là một phần của cuộc đua toàn 
cầu nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng 

trong ngành công nghiệp chip. Chính 
phủ Hàn Quốc tiết lộ các nhà máy mới 
sẽ được thành lập ở Yongin, phía nam 
Seoul và công tác đầu tư sẽ kết thúc 
vào năm 2042. 
Mỹ tăng cường tiếp cận châu Phi 

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris 
sẽ có một tuần công du châu Phi vào 
cuối tháng 3 khi Washington tăng 
cường tiếp cận với lục địa này trong bối 
cảnh cạnh tranh toàn cầu, đặc biệt là 
với Trung Quốc. “Chuyến thăm sẽ củng 
cố quan hệ đối tác của Mỹ trên khắp 
châu Phi và thúc đẩy những nỗ lực 
chung của chúng tôi về an ninh và thịnh 
vượng kinh tế”, phát ngôn viên của Phó 
Tổng thống Mỹ, Kirsten Allen, cho biết.

Chuyến thăm của bà Harris diễn 
ra sau các chuyến thăm của đệ nhất 
phu nhân Mỹ Jill Biden và Bộ trưởng 

Tài chính Janet Yellen đến châu Phi. 
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony 
Blinken sẽ đến châu Phi trong tuần 
này và Tổng thống Joe Biden dự kiến   
sẽ tới châu Phi vào cuối năm nay. Tuy 
nhiên, hãng tin AP cho rằng bà Harris 
sẽ được chú ý đặc biệt với tư cách là 
Phó Tổng thống “da màu” đầu tiên 
trong lịch sử Mỹ và là người phụ nữ 
đầu tiên giữ chức vụ này đến châu Phi. 
Phó Tổng thống Harris dự kiến đến 
Ghana từ ngày 26 đến 29-3, sau đó ở 
Tanzania từ ngày 29 đến 31-3. Điểm 
dừng chân cuối cùng của bà là Zambia 
từ 31-3 đến 1-4. Bà Allen cho biết 
chương trình nghị sự của Phó Tổng 
thống Mỹ ở châu Phi sẽ bao gồm thúc 
đẩy dân chủ, thích ứng khí hậu, trao 
quyền kinh tế cho phụ nữ và an ninh 
lương thực./.
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TIN TRONG NƯỚC

Những ngày tháng 
Ba, tuổi trẻ cả nước 
nói chung và tuổi trẻ 

trong tỉnh nói riêng có nhiều 
hoạt động thiết thực, ý 
nghĩa, hướng về biên cương 
Tổ quốc, thể hiện tình yêu 
quê hương, đất nước và 
trách nhiệm của giới trẻ đối 
với chủ quyền, an ninh biên 
giới quốc gia.

Chúng tôi có dịp tham 
dự lễ ra quân “Tháng Ba 
biên giới” tại Hải đội 2, xã 
Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) 
do Hội Liên hiệp Thanh 
niên (LHTN) tỉnh phối hợp 
với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức 
vào một ngày đầu tháng Ba. 
Dưới cái nắng hanh khô, 
hơn 100 đoàn viên, thanh 
niên, cán bộ, chiến sĩ và 
học sinh được chia thành 
những nhóm nhỏ hăng hái 
thu gom rác trên địa bàn xã. 
Chỉ trong một buổi chiều, 
nhiều điểm tồn đọng rác thải 
được dọn sạch, đưa về điểm 
tập kết để xử lý. Lau vội 
những giọt mồ hôi đang lăn 
trên trán, anh Nguyễn Văn 
Mừng, đoàn viên xã Phúc 
Thắng cho biết: “Tôi cảm 
thấy rất vui khi được tham 
gia vào hoạt động dọn vệ 
sinh, làm sạch môi trường. 

Qua chương trình đã nâng 
cao ý thức, trách nhiệm của 
người dân, cũng như đoàn 
viên, thanh niên trong công 
tác bảo vệ môi trường, 
chung tay xây dựng môi 
trường sống xanh - sạch - 
đẹp”. Cũng trong khuôn khổ 
chương trình, Hội LHTN tỉnh 
còn trao tặng Cờ Tổ quốc 
và áo phao động viên tinh 
thần để bà con ngư dân an 
tâm bám biển sản xuất. Ngư 
dân Phạm Văn Hoài, xã 
Phúc Thắng chia sẻ: "Được 
sự quan tâm, động viên của 
chính quyền địa phương và 
của các đoàn viên, thanh 
niên, tôi và ngư dân trong 
xã sẽ vững niềm tin, an tâm 
ra khơi đánh bắt, khai thác 
làm ăn trên biển, lá Cờ Tổ 
quốc sẽ luôn nhắc nhở ngư 
dân chúng tôi là công dân 
Việt Nam, luôn chấp hành 
pháp luật, tham gia bảo vệ 
vùng biển của Tổ quốc”.

Những năm qua, các 
cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh 
đã tổ chức hiệu quả chương 
trình “Tháng Ba biên giới” 
với nhiều việc làm thiết thực, 
ý nghĩa, nhằm phát huy tinh 
thần xung kích, tình nguyện 
của thanh niên trong tham 
gia phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm an ninh, quốc 

phòng; đồng hành với các 
chiến sĩ biên phòng và 
người dân, thanh, thiếu nhi 
tại các địa bàn biên giới 
của tỉnh…       Năm 2022, Ban 
Thường vụ Tỉnh Đoàn và 
Hội LHTN tỉnh đã tổ chức 
thăm, tặng 200 Cờ Tổ quốc 
cho bà con ngư dân các 
xã: Hải Đông, Hải Lý, Hải 
Chính (Hải Hậu) và xã Phúc 
Thắng (Nghĩa Hưng); tặng 

40 suất học bổng cho con 
em các ngư dân có hoàn 
cảnh khó khăn; Huyện Đoàn 
Hải Hậu trao tặng Ngôi nhà 
Khăn quàng đỏ cho gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn trị 
giá 50 triệu đồng. Hưởng 
ứng chương trình “Tháng 
Ba biên giới” năm 2023 do 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, Trung ương Hội 
LHTN Việt Nam phối hợp 
với Bộ Tư lệnh BĐBP phát 
động với chủ đề “Biên 
cương Tổ quốc tôi”, các cấp 
bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã 
tổ chức hành trình đến với 
cột mốc biên giới để đoàn 
viên, hội viên, thanh, thiếu 
nhi đến thăm, tìm hiểu về 
truyền thống, lịch sử của các 
cột mốc chủ quyền biên giới, 
tìm hiểu nhiệm vụ công tác 
của các chiến sĩ BĐBP. Hội 
LHTN tỉnh và Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh đã trao tặng 10 
suất quà cho học sinh trong 
chương trình “Nâng bước 
em đến trường - Con nuôi 
đồn biên phòng” và học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn; trao 
tặng 200 lá Cờ Tổ quốc, 20 
áo phao cho ngư dân trên 
địa bàn xã Phúc Thắng 
(Nghĩa Hưng)... Thông qua 
các hoạt động góp phần 
tăng cường đoàn kết, tập 
hợp thanh niên và củng 

cố, nâng cao chất lượng 
tổ chức Đoàn, Hội; đồng 
thời tăng cường sự quan 
tâm của các cấp ủy đảng, 
chính quyền, các ngành, 
các cấp và toàn xã hội đối 
với công tác bồi dưỡng, đào 
tạo và giáo dục thế hệ trẻ; 
tạo môi trường cho thanh 
niên rèn luyện, cống hiến, 
trưởng thành; phát huy 
truyền thống vẻ vang của 
tổ chức Đoàn, Hội và các 
thế hệ thanh niên Việt Nam 
trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Triệu Văn Thái, 
TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn cho 
biết: Chương trình “Tháng 
Ba biên giới” là hoạt động 
có ý nghĩa thiết thực trong 
việc phát huy tinh thần xung 
kích, tình nguyện của đoàn 
viên, thanh niên hướng tới 
bà con nhân dân và chiến 
sĩ tại các xã biên giới biển 
của tỉnh, đồng thời tạo mối 
quan hệ đoàn kết gắn bó 
giữa tổ chức Đoàn với các 
lực lượng làm nhiệm vụ tại 
khu vực biên giới biển. Qua 
đó nâng cao nhận thức và 
hành động của đoàn viên, 
hội viên, thanh niên, góp 
phần vào sự nghiệp bảo vệ 
chủ quyền an ninh biên giới 
quốc gia./.

Bài và ảnh: VĂN HUỲNH

Mỹ Latin và Caribe hiện là 
một trong những khu vực 
giàu tiềm năng trong lĩnh 
vực sản xuất năng lượng 
sạch. Nhiều quốc gia tại 
đây đang triển khai các dự 
án quy mô lớn để hướng tới 
mục tiêu chung là đạt hơn 
300 gigawatt năng lượng 
tái tạo vào năm 2030, tương 
đương khoảng 70% lượng 
điện từ tất cả các nguồn 
phát điện kết hợp của khu 
vực hiện nay.

Trong báo cáo mới đây của 
Moody’s Analytics, cơ quan 
nghiên cứu kinh tế này nhấn 

mạnh tình trạng biến đổi khí hậu 
có thể khiến các nước Mỹ Latin và 
Caribe thiệt hại tới 16% GDP vào 
cuối thế kỷ này, trong trường hợp 
các quốc gia trong khu vực không 
có bất kỳ chính sách kiểm soát mới 
nào. Cũng theo báo cáo nhận định, 
nếu các nước trong khu vực triển 
khai ngay lập tức chính sách không 
phát thải thì Mỹ Latin và Caribe sẽ 
ghi nhận mức tổn thất thấp, khoảng 
3,5% GDP, vào năm 2100. Trong 
số này, những nước chịu ảnh hưởng 
nặng nề nhất của biến đổi khí hậu 
là các quốc gia sản xuất và tiêu thụ 
nhiên liệu hóa thạch trong khu vực, 
bao gồm Venezuela, Colombia, 
Brazil và Mexico.

Không chỉ tác động tiêu cực tới 
kinh tế, biến đổi khí hậu còn ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến đời sống 

của người dân Mỹ Latin và Caribe. 
Những hiện tượng thời tiết cực đoan 
bất thường như đợt hạn hán lịch sử 
vừa qua tại Argentina, lũ lụt và lở đất 
khiến 48 người chết tại Brazil hay 
tình trạng cháy rừng diễn ra thường 
xuyên tại Chile là những minh chứng 
rõ nét hậu quả của biến đổi khí hậu 
tác động đến con người. Nhằm đối 
phó vấn đề môi trường, các quốc gia 
trong khu vực đang ngày càng chú 
trọng các giải pháp hạn chế sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch cũng như đẩy 
mạnh sản xuất và sử dụng những 
nguồn năng lượng sạch.

Dựa trên số liệu được cung cấp 
bởi Tổ chức phi lợi nhuận chuyên 
giám sát phát triển năng lượng sạch 
Global Energy Monitor (GEM), tính 

tới tháng 1-2023, công suất khai 
thác năng lượng mặt trời tại khu vực 
Mỹ Latin và Caribe cao gấp bốn lần 
so với châu Âu và gần bảy lần so 
với Ấn Độ. Tuy vậy, năng lượng mặt 
trời hiện chỉ chiếm khoảng 3 đến 
4% sản lượng điện của toàn khu 
vực. Các nước đang nỗ lực mở rộng 
cơ sở hạ tầng sẵn có và tạo thêm 
sản lượng năng lượng mặt trời. Với 
gần 250 dự án và hướng tới công 
suất kỳ vọng khoảng hơn 19 nghìn 
megawatt, trong tương lai, điện mặt 
trời hứa hẹn sẽ đóng góp phần lớn 
vào sản lượng điện cung cấp tại Mỹ 
Latin và Caribe.

Những nước đi đầu về lĩnh vực 
năng lượng mặt trời trong khu vực 
gồm Brazil, Colombia, Mexico, Peru 

và Chile. Các quốc gia này sản 
xuất hơn 88% sản lượng điện mặt 
trời hiện nay cũng như khoảng 97% 
sản lượng bổ sung trong các dự án 
đang được tiến hành. Đây cũng là 
nhóm quốc gia có lượng khí thải 
carbon dioxide (CO2) từ ngành điện 
cao nhất trong khu vực với 65%. Do 
đó, việc thúc đẩy sản xuất và tiêu 
thụ điện mặt trời sẽ giúp làm giảm 
đáng kể ô nhiễm tại Mỹ Latin và 
Caribe, đồng thời đóng góp không 
nhỏ trong nỗ lực hạn chế lượng khí 
thải CO2 toàn cầu trước năm 2050.

Bên cạnh các kế hoạch mở rộng 
khai thác năng lượng mặt trời, sự 
gia tăng về sản lượng năng lượng 
gió cũng giúp đẩy mạnh nguồn 
cung năng lượng sạch của khu vực 
Mỹ Latin và Caribe. Theo tính toán 
của các chuyên gia GEM, đến năm 
2030, những dự án đang triển khai 
sẽ giúp mở rộng sản lượng điện mặt 
trời và điện gió lên hơn 460% so với 
hiện tại, hướng tới cung cấp khoảng 
70% lượng điện từ tất cả các nguồn 
phát điện kết hợp trong khu vực 
hiện nay. Điều này có thể giúp 
ngành công nghiệp điện làm chậm 
quá trình phát thải, vốn đã tăng hơn 
25% kể từ năm 2010.

Mỹ Latin và Caribe đang là một 
trong những khu vực giàu tiềm năng 
trong lĩnh vực sản xuất năng lượng 
tái tạo. Sản xuất năng lượng tái tạo 
đang dần trở thành xu hướng tất 
yếu trên thế giới, trong bối cảnh giá 
nhiên liệu hoá thạch tăng cao sau 
cuộc xung đột tại Ukraine cũng như 
giá thành của các tấm pin mặt trời 
và tua-bin gió có xu hướng giảm. Cơ 
quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự 
báo, năng lượng tái tạo sẽ trở thành 
nguồn phát điện lớn nhất thế giới 
vào đầu năm 2025, vượt qua than 
đá. Muốn đạt được mục tiêu này, 
quá trình chuyển đổi cần phải được 
đẩy nhanh để đáp ứng mục tiêu 
hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu 
ở ngưỡng 1,50C theo Thỏa thuận 
Paris về chống biến đổi khí hậu./.

KHA ÁNH

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Phúc Thắng 
(Nghĩa Hưng).

đã mở một cuộc bình chọn online để tuyển 
ra các tác phẩm đặc sắc nhất góp mặt vào 
hội thi. Vì thế chất lượng các tác phẩm khá 
đồng đều, đa dạng phong phú về chủng loại, 
dáng thế. Các bậc phụ huynh đều là những 
người thợ, nghệ nhân làng nghề nên họ rất 
nhiệt tình hưởng ứng, họ coi những tác phẩm 
cây cảnh như những đứa con tinh thần được 
gửi gắm đam mê và tâm huyết nên rất cẩn 
trọng từ khâu vận chuyển đến khâu bài trí. 
Các em học sinh tranh thủ những giờ ra chơi 
và thời gian sau buổi học để cùng trưng bày 
sao cho đẹp nhất. Thông qua hoạt động này 
đã giúp học sinh thêm yêu mến, tự hào về 
truyền thống của làng nghề trồng hoa cây 
cảnh; thấu hiểu và trân trọng công sức lao 
động của cha mẹ, đó là không chỉ tạo ra 
những tác phẩm làm đẹp cho đời mà còn 
làm giàu cho gia đình, quê hương. Từ đó các 
em có định hướng nghề nghiệp tương lai phù 
hợp với khả năng của mình. Thông qua hoạt 
động trên, nhà trường còn giáo dục học sinh 
ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ thiên 
nhiên môi trường thể hiện trong những việc 
làm cụ thể hàng ngày như trồng, chăm sóc 
cây xanh, biết các kỹ thuật cơ bản về cắt 
tỉa, tạo dáng cây, giữ gìn cảnh quan sạch, 
đẹp. Khi tham gia trải nghiệm, các em có 
thêm những kỹ năng như làm việc nhóm, giải 
quyết các tình huống trong thực tế đời sống. 

Trong Chương trình GDPT 2018, nội 
dung GDĐP được xây dựng nhằm trang 
bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về 
văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế - xã hội, môi 
trường, hướng nghiệp… từ đó, bồi dưỡng 
cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm 
hiểu và vận dụng những điều đã học để góp 
phần bảo tồn những giá trị văn hóa của cộng 
đồng dân cư, xây dựng văn hóa, phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung 
GDĐP cũng góp phần hình thành các năng 
lực, phẩm chất học sinh được quy định trong 
Chương trình GDPT 2018: Năng lực tự chủ 
và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng 
lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; các phẩm 
chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung 
thực, trách nhiệm. Bên cạnh đó, phát triển 
cho học sinh năng lực thích ứng với cuộc 

sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, 
năng lực định hướng nghề nghiệp; năng lực 
tìm hiểu tự nhiên và xã hội; vận dụng kiến 
thức (tự nhiên, văn hóa, xã hội) vào thực 
tiễn, ứng xử với tự nhiên phù hợp với yêu cầu 
phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. 
Tuy nhiên, GDĐP là môn học mới, quá trình 
triển khai còn gặp không ít khó khăn, vướng 
mắc (việc biên soạn, phê duyệt, in ấn tài 
liệu...), do vậy, để môn học đạt chất lượng, 
giáo viên phải lên kế hoạch, xây dựng giáo 
án kỹ lưỡng, bám sát văn bản hướng dẫn và 
tài liệu giảng dạy; tổ chức nhiều hình thức 
dạy vui, thiết thực, hấp dẫn với học sinh, tổ 
chức cho học sinh được trải nghiệm... 

Để đổi mới, nâng cao chất lượng giảng 
dạy môn học GDĐP, Sở GD và ĐT, các nhà 
trường đã tạo điều kiện cho giáo viên tham 
gia các buổi tập huấn, soạn bài giảng về 
môn GDĐP theo yêu cầu; áp dụng linh hoạt 
đổi mới, sáng tạo trong phương pháp dạy và 
học (sân khấu hóa môn học, trải nghiệm vẽ 
tranh, sắm vai theo nhân vật, tham gia các 
cuộc thi theo đề tài, thi hùng biện…), giúp học 
sinh được trải nghiệm, năng động, sáng tạo 
trong môn học, tự hào về quê hương. Sau 
khi tập huấn, các nhà trường đã triển khai kế 
hoạch lồng ghép môn GDĐP với môn học 
khác phù hợp với nội dung trong các môn học 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý... Đồng thời, tổ chức 
các hoạt động GDĐP gắn với việc đưa học 
sinh trải nghiệm trực tiếp nét đẹp văn hóa, 
truyền thống lịch sử các di tích lịch sử văn 
hóa, làng nghề truyền thống xung quanh khu 
vực... giúp học sinh hào hứng với môn học, 
tiếp thu kiến thức hiệu quả, hiểu biết sâu về 
truyền thống lịch sử, văn hóa trên quê hương 
mình... Tuy nhiên, để triển khai môn học hiệu 
quả, các nhà trường cần vận dụng linh hoạt 
các phương pháp, hình thức dạy học tích cực 
nhằm phát huy tối đa tính tự giác, tích cực, 
sáng tạo của học sinh; Tăng cường hoạt động 
thực hành, ứng dụng những điều đã học để 
phát hiện và giải quyết những vấn đề thực 
tiễn trong đời sống địa phương; Kết hợp hài 
hoà hoạt động cá nhân, nhóm, lớp, trường... 
với các phương pháp giáo dục như: Tổ chức 
chủ đề trải nghiệm; tổ chức chủ đề theo dự án 
học tập; tổ chức chủ đề theo mô hình STEM./.

thi đua sâu rộng; đã chọn được 10 Gương 
mặt trẻ tiêu biểu, 43 Gương mặt trẻ triển 
vọng toàn quân cùng hàng nghìn điển hình 
tiên tiến được bình chọn và tuyên dương 
trong năm 2022.

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

Đánh giá cao sự khổ luyện, phấn đấu 
bền bỉ, không ngừng của các gương mặt 
trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn 
quân, Chủ tịch nước nhấn mạnh giành được 
vinh dự này đã khó, nhưng giữ được vinh dự 
còn khó khăn hơn. Đây là dấu mốc quan 
trọng trong cuộc đời quân ngũ, là động lực 
quan trọng để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, 
không ngừng hoàn thiện về chuyên môn, 
bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, trở thành cán 
bộ, chiến sĩ quân đội tài - đức, vừa hồng, 
vừa chuyên như Bác Hồ đã dạy.

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

Cùng với đó, tuổi trẻ Quân đội không 
ngừng học tập, nâng cao trình độ, kiến thức 
tổng hợp và chuyên sâu, nâng cao khả 

năng tự học, tự rèn, năng động, sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm, thích ứng nhanh với 
thực tiễn, vươn lên làm chủ khoa học - công 
nghệ và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh tinh thần Quân đội ta từ 
nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, 
Chủ tịch nước đề nghị thanh niên Quân đội 
thực hiện tốt công tác dân vận, phối hợp 
chặt chẽ với tổ chức Đoàn nơi đóng quân, 
tham gia tích cực vào các chương trình an 
sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đời 
sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực đền 
ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, phòng, 
chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh; tuyên 
truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích 
cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” 
của các thế lực thù địch...

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

Để thanh niên Quân đội hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, Chủ tịch nước đề nghị 
cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ 
huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị 
toàn quân tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ 
mới; đề cao trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn 
tổ chức thực hiện theo phương châm toàn 
diện, thiết thực, hiệu quả; hết sức chăm lo, 
tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh 
niên học tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ 
và trưởng thành; chăm lo giải quyết những 
nguyện vọng chính đáng của thanh niên, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên 
hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện tốt 
nhiệm vụ của các đơn vị./.

đồng thời cũng góp phần làm giãn mật độ 
tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Theo Đề án “Tổng thể quản lý, phát 
triển sản phẩm du lịch biển đảo vịnh Hạ 
Long - vịnh Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô 
Tô”, tỉnh Quảng Ninh sẽ kéo giãn du lịch 
biển đảo về phía Đông, giảm áp lực ở vịnh 
Hạ Long. Cụ thể, tỉnh sẽ tập trung nâng 
cấp đội tàu đạt chuẩn quốc tế trên cơ sở 
không gây quá tải cho vịnh Hạ Long; kéo 
giãn về phía vịnh Bái Tử Long và vùng biển 
Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải 
Hà và Móng Cái theo nguyên tắc phát triển 
hài hòa, bền vững, hiệu quả, bảo đảm môi 
trường sinh thái, quản lý bền vững ngay từ 
đầu và bảo đảm vững chắc quốc phòng - 
an ninh, chủ quyền biển đảo.

LONG AN 
Siết chặt kiểm tra, phòng, chống

dịch cúm gia cầm A/H5N1
Tuyến biên giới Long An giáp ranh 2 tỉnh 

Prey Veng và Svay Rieng của Vương quốc 
Campuchia dài hơn 133km, có Cửa khẩu 

Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), Cửa 
khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), Cửa 
khẩu phụ Hưng Điền A (huyện Tân Hưng) 
và 28 lối mở. Mỗi ngày, các cửa khẩu có 
hàng nghìn lượt người qua lại trao đổi hàng 
hóa, thăm thân nhân và đi du lịch. 

Hiện UBND tỉnh Long An đang chỉ đạo 
các ngành chức năng tăng cường phòng, 
chống dịch bệnh cúm gia cầm độc lực 
cao A/H5N1, trong đó, tỉnh đặc biệt chú 
trọng siết chặt kiểm tra tại tuyến biên giới. 
Theo đó, các ngành chức năng đẩy mạnh 
việc giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, 
thường xuyên tuần tra giám sát đường 
biên giới với Campuchia kể cả các đường 
mòn lối mở, không để xảy ra tình trạng gia 
cầm bệnh nhập khẩu vào Việt Nam. Kiểm 
soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt 
Nam từ Campuchia và có biện pháp dự 
phòng phù hợp đối với các trường hợp có 
dấu hiệu nghi ngờ cúm để hạn chế lây lan 
dịch bệnh./.

Lắp đặt tấm pin mặt trời tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil.
Ảnh: EL PAIS

Chủ tịch nước dự lễ tuyên dương
Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2022 Tuổi trẻ Nam Định hưởng ứng

chương trình “Tháng Ba biên giới”

GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SẠCH 
TẠI MỸ LATIN VÀ CARIBE

Môn học Giáo dục địa phương...
Đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến dịch Chung tay làm sạch biển Giao Hải (Giao Thủy) tháng 
3-2023.


