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l

Trước tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều 
cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức gặp 
gỡ để thăm hỏi, động viên, tuyên dương 
và tặng quà thanh niên chuẩn bị lên 
đường nhập ngũ. Các hoạt động này đã 
kịp thời động viên, giúp thanh niên yên 
tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng 
liêng đối với Tổ quốc. u7

Tôn vinh tiền nhân, 
gắn phát triển du lịch văn hóa

LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM, CHÚC TẾT CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ, 
NGUYÊN LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

Tiếp sức thanh niên lên đường nhập ngũ Nỗ lực vì sự bình yên 
của nhân dân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u8

l

Kinh doanh giỏi, nộp thuế caol

Phù Cát “thay áo mới” cho 
đường nội thị

u5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u6

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

Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống.                         Ảnh: DŨNG NHÂN

 u2&3

Sáng 16.1 (25 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, 
UBND tỉnh tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng

u4
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Bình Định

(BĐ) - Nhân dịp đón tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023, 
ngày 16.1, các đoàn công tác 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
đã đến thăm, chúc Tết các địa 
phương, đơn vị, các đồng chí 
nguyên lãnh đạo tỉnh và gia 
đình chính sách.
 Đồng chí Hồ Quốc Dũng - 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh đi thăm, chúc Tết và tặng 
quà đồng bào dân tộc thiểu 
số ở thôn M6, xã Bình Tân 
(huyện Tây Sơn). Cùng đi có 
đồng chí Nguyễn Thị Phong 
Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh.

Trò chuyện với bà con, Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
phấn khởi khi được biết bà 
con thôn M6 luôn tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng, 
Nhà nước và luôn đoàn kết, 
chăm lo phát triển kinh tế, 
xây dựng nơi ở khang trang, 
sạch, đẹp, ANTT ổn định. 
“Trên nhiều cương vị công 
tác, tôi đã có nhiều dịp về 
thăm thôn M6. Rất mừng khi 
hôm nay quay trở lại được bà 
con đón tiếp nồng hậu. Vui 
hơn nữa là tôi được nhìn thấy 
đời sống bà con ngày càng 
được cải thiện, nâng cao. Cơ 
sở hạ tầng, nhất là hệ thống 
điện - đường - trường - trạm 
được đầu tư tại đây tương đối 
hoàn thiện, phục vụ tốt hơn 
cho đời sống bà con cũng 
như tạo tiền đề vững chắc 
cho phát triển KT-XH của địa 
phương”, đồng chí Hồ Quốc 
Dũng chia sẻ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
cũng đề nghị chính quyền 
địa phương cùng các DN 
đang triển khai thực hiện 
dự án phát triển sản xuất tại 
địa phương cần thực hiện tốt 
chính sách dân tộc, miền núi 
trên địa bàn bằng nhiều biện 
pháp; nhân rộng các mô hình 
hay, cách làm mới trong phát 
triển kinh tế để bà con học 
tập, nhân rộng. Trọng tâm 
là tập trung phát triển nông 
nghiệp, phát triển ngành nghề 
truyền thống tạo sinh kế cho bà 
con kết hợp với giữ gìn bản sắc 
văn hóa dân tộc.

Dịp này, Đoàn công tác đã 
tặng 73 suất quà tết cho các hộ 
gia đình là người dân tộc thiểu 
số ở thôn M6. Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng đến thăm 2 hộ 
gia đình chính sách, người có 
uy tín ở thôn M6 là ông Đinh 
Văn Cao và ông Trần Văn Chân. 

Trước đó, Đoàn công tác 
cũng đã đến dâng hương 
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 
tại Đài tưởng niệm chiến thắng 
Thuận Ninh.
 Đồng chí Lê Kim Toàn - 

              Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các địa   phương, đơn vị, 
         nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình  chính sách (BĐ) - Chiều 16.1, Đoàn 

ĐBQH tỉnh tổ chức gặp mặt 
các cơ quan phối hợp và các cơ 
quan báo chí trong tỉnh nhằm 
đánh giá công tác phối hợp và 
tuyên truyền các hoạt động của 
Đoàn ĐBQH tỉnh trong năm 
2022; triển khai phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn 
chủ trì buổi gặp mặt. 

Theo đánh giá của Đoàn 
ĐBQH tỉnh, trong năm 2022, 
công tác phối hợp giữa Đoàn 
với Thường trực HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh, Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 
các cơ quan liên quan được 
thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. 

Hoạt động của Đoàn đã được 
các cơ quan báo chí thông tin 
kịp thời, chính xác, nhất là các 
hoạt động trong thời gian diễn 
ra các kỳ họp Quốc hội, các hoạt 
động giám sát, tiếp xúc cử tri, 
xây dựng pháp luật...

Tại buổi gặp mặt, đại diện 
lãnh đạo các cơ quan phát biểu 
ý kiến góp ý nhằm nâng cao 
hơn nữa hiệu quả công tác phối 
hợp giữa các bên. Lãnh đạo 
các cơ quan báo chí phát biểu 
cảm ơn Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn 
phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 
sự phối hợp tốt, tạo điều kiện 
để báo chí tác nghiệp thuận lợi, 
thông tin kịp thời, chính xác các 
hoạt động của các ĐBQH và 
Đoàn ĐBQH tỉnh đến với cử tri,  

nhân dân.
Phát biểu kết luận buổi gặp 

mặt, đồng chí Lê Kim Toàn 
ghi nhận, biểu dương, đánh 
giá cao sự phối hợp chặt chẽ, 
có hiệu quả của các cơ quan, 
đơn vị liên quan, giúp Đoàn 
hoàn thành tốt các hoạt động, 
nội dung theo chương trình, 
kế hoạch đề ra. Đồng chí mong 
muốn trong năm 2023, công tác 
phối hợp giữa các bên tiếp tục 
được phát huy hơn nữa; đồng 
thời đề nghị các cơ quan báo chí 
kịp thời phối hợp tuyên truyền 
tốt các hoạt động của Đoàn 
ĐBQH, thông tin các ý kiến, 
kiến nghị của cử tri, kết quả trả 
lời kiến nghị cử tri và các hoạt  
động khác.                         N. HÂN

(BĐ) - Chiều 16.1, UBND 
tỉnh tổ chức hội nghị công bố, 
trao các quyết định của Chủ tịch 
UBND tỉnh về công tác cán bộ. 
Dự hội nghị có Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao các 
quyết định: Bổ nhiệm đồng chí 
Huỳnh Ngọc Hoàng, Trưởng 
Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 
(Sở Xây dựng), giữ chức vụ 
Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 
Bổ nhiệm đồng chí Trần Thúc 
Kham, Trưởng Phòng Quản lý 
năng lượng (Sở Công Thương) 
giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Sở Công Thương. Thời hạn 
bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 
16.1.2023.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các 
tân phó giám đốc sở Huỳnh Ngọc 
Hoàng và Trần Thúc Kham cảm ơn 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND 
tỉnh đã tin tưởng giao trọng trách 

BĐ) - Chiều 17.1, Ban 
Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn 
tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng 
đợt 3.2 cho 93 đảng viên thuộc 
Đảng bộ thành phố.

Đợt này, Đảng bộ thành phố 

có 198 đảng viên được nhận 
Huy hiệu Đảng. Trong đó, 12 
đảng viên nhận Huy hiệu 75 
năm tuổi Đảng; 1 đảng viên 
nhận Huy hiệu 70 năm tuổi 
Đảng; 2 đảng viên nhận Huy 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (giữa) trò chuyện với người có uy tín tại thôn M6.                                                         Ảnh: HỒNG PHÚC

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà tết cho  
CA tỉnh.                                                                                                                            Ảnh: THU HIỀN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn thăm, chúc Tết gia đình nguyên Phó 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hiểu.                                                                                            Ảnh: C.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, chúc Tết thương binh 
Hồng Nhỏ (79 tuổi, ở phường Bình Định, TX An Nhơn).                             Ảnh: HẢI YẾN

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi tặng quà tết cán bộ, chiến 
sĩ Sư đoàn bộ binh 31.                                                                                               Ảnh: VĂN LƯU

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, 
đến thăm và chúc Tết đồng 
chí Phạm Văn Thanh, nguyên 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy và đồng chí Nguyễn Tấn 
Hiểu, nguyên Phó Bí thư  
Tỉnh ủy.

Trong không khí phấn 
khởi, vui tươi trước thềm Xuân 
Quý Mão năm 2023, thay mặt 
lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Kim 
Toàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, 
đời sống và chúc các đồng chí, 
gia đình các đồng chí nguyên 
lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ 
đón Tết cổ truyền vui tươi, 
đầm ấm. Đồng chí Lê Kim 
Toàn mong muốn các đồng chí 
tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đóng 
góp những kinh nghiệm quý 
báu để cấp ủy, chính quyền 
địa phương lãnh đạo thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị, xây dựng quê hương ngày 
càng giàu đẹp.

Cũng trong dịp này, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy Lê 
Kim Toàn đến thăm, chúc Tết 
gia đình và thắp hương viếng 
các đồng chí nguyên Phó Bí 
thư Tỉnh ủy Đinh Tân và Đinh 
Bá Lộc.

Đến thăm và chúc Tết y, 
bác sĩ, cán bộ, nhân viên BVĐK 
khu vực Bồng Sơn (TX Hoài 

Nhơn), Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn ghi 
nhận và biểu dương những nỗ 
lực của đội ngũ nhân viên y 
tế Bệnh viện trong thực hiện 
nhiệm vụ khám chữa bệnh 
và phòng chống dịch. Đồng 
thời khẳng định, tỉnh luôn 
quan tâm và đầu tư cho công 
tác chăm sóc sức khỏe, vì vậy 
mong Bệnh viện tiếp tục thực 
hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm 
sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục 
nâng cao trình độ chuyên môn, 
triển khai kỹ thuật mới, thực 
hiện tốt việc giao tiếp ứng xử, 
chú trọng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực để đáp 
ứng nhu cầu khám chữa bệnh 
của nhân dân. 

Đồng chí Lê Kim Toàn hỏi 
thăm sức khỏe, tặng quà tết 
cho các y, bác sĩ, nhân viên y 
tế; mong muốn các y, bác sĩ 
quan tâm chăm sóc các bệnh 
nhân chu đáo, giúp các bệnh 
nhân mau chóng hồi phục  
sức khỏe.

Dịp này, đồng chí Lê Kim 
Toàn ân cần thăm hỏi, động 
viên, tặng quà các bệnh nhân 
đang điều trị tại khoa Hồi sức 
cấp cứu của bệnh viện và chúc 
các bệnh nhân năm mới an 

lành, cố gắng điều trị bệnh để 
sớm hồi phục sức khỏe về với 
gia đình. 
  Thừa ủy nhiệm của 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, 
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh đã đến thăm, chúc Tết 
các đơn vị LLVT làm nhiệm 
vụ trực tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023, gồm CA tỉnh và Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Tại các đơn vị đến thăm, 
đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh 
thông báo những kết quả nổi 
bật về thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, phát triển KT-XH 
của tỉnh năm 2022 và khẳng 
định, trong thành công đó có 
sự đóng góp không nhỏ của 
LLVT tỉnh nói chung, các đơn 
vị CA tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh nói riêng.

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ hai 
đơn vị, đồng chí Nguyễn Tuấn 
Thanh nhấn mạnh nhiệm vụ 
phát triển KT-XH của tỉnh năm 
2023 khó khăn hơn và nặng nề 
hơn trong bối cảnh nhiều yếu 
tố thế giới và trong nước tác 
động. Đồng chí mong muốn 
cán bộ, chiến sĩ các đơn vị 
đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm 
vụ được giao, góp phần vào  
sự phát triển KT-XH của tỉnh 
nói chung và trên từng lĩnh 
vực liên quan nói riêng; tham 
gia công tác cứu nạn cứu hộ, 
phòng chống thiên tai; công tác 
an sinh xã hội…
  Phó Chủ tịch Thường 

trực HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi 
đến thăm, chúc Tết các đơn vị 
LLVT: Lữ đoàn pháo binh 572 
(thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù 
Mỹ), Lữ đoàn phòng không 
573 (phường Nhơn Hòa, TX 
An Nhơn), Sư đoàn bộ binh 
31 (xã Phước Thành, huyện  
Tuy Phước).

Tại các đơn vị đến thăm, 
đồng chí Đoàn Văn Phi đánh 
giá cao sự đóng góp của các 
đơn vị trong việc huấn luyện 
chiến sĩ, sẵn sàng chiến đấu; 
giúp đỡ, ứng cứu kịp thời 
người dân trong các đợt lũ vừa 
qua và giúp dân khắc phục hậu 
quả lũ lụt. Đồng chí chúc toàn 
thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị 

năm mới sức khỏe, hạnh phúc, 
an khang, thịnh vượng, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao; mong muốn thời gian tới, 
các đơn vị tiếp tục phát huy 
truyền thống, không ngừng 
nâng cao chất lượng huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu, 
xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo các đơn 
vị quân đội cảm ơn sự quan 
tâm của lãnh đạo tỉnh và 
khẳng định sẽ tiếp tục phát huy 
truyền thống, thực hiện tốt hơn 
nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà 
nước và nhân dân giao phó 
trong năm 2023.
  Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh đến thăm, chúc Tết các 
gia đình mẹ Việt Nam anh hùng 
trên địa bàn huyện Phù Cát 
gồm: Mẹ Đặng Thị Lang (thôn 
Chánh An, xã Cát Hanh), Trần 
Thị Trinh (thôn Thái Thuận, 
xã Cát Tài), Mai Thị Lâu (thôn 
Đức Phổ 1, xã Cát Minh) và mẹ 
liệt sĩ Mai Thị Dạ (thôn Chánh 
Thiện, xã Cát Thành). 

Tại các nơi đến thăm, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ân 
cần thăm hỏi tình hình sức 
khỏe của các mẹ, đời sống của 
gia đình cũng như việc chuẩn 
bị đón tết Quý Mão 2023. Đồng 
chí bày tỏ biết ơn công lao to 
lớn và chia sẻ với những mất 
mát mà các mẹ và gia đình đã 
trải qua để nước nhà được độc 
lập, tự do. Trước thềm năm 
mới, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh chúc các mẹ mạnh 
khỏe, sống lâu, tiếp tục khuyên 
dạy con cháu học tập, lao động 
và tham gia đóng góp cho xã 
hội; tuân thủ tốt chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Đảng 
và Nhà nước.
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Tự Công Hoàng đến 
thăm, chúc Tết các đơn vị làm 
nhiệm vụ trực Tết, gia đình 
chính sách và nguyên lãnh 
đạo tỉnh.

Đến thăm, chúc Tết Trung 

đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ 
CA), Trung đoàn Bộ binh 739 
và Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS 
tỉnh), Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng ghi 
nhận và biểu dương kết quả 
mà các đơn vị đã đạt được 
thời gian qua, mong muốn các 
đơn vị phối hợp, đảm bảo cho 
người dân được đón tết Quý 
Mão 2023 bình yên; đề nghị các 
đơn vị luôn trong tâm thế trực 
sẵn sàng chiến đấu, đồng thời 
cũng tổ chức cho cán bộ, chiến 
sĩ đón Tết chu đáo.

Đến thăm một số gia đình 
chính sách tiêu biểu trên địa 
bàn TX An Nhơn, gồm: Mẹ 
Việt Nam anh hùng Văn Thị 
Là (99 tuổi), thương binh Lê 
Văn Đức (77 tuổi),  thương 
binh Hồng Nhỏ (79 tuổi) , 
Phó Chủ t ịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng ân 
cần thăm hỏi sức khỏe, bày 
tỏ sự tri ân đối với những 
đóng góp, hy sinh của các 
gia đình trong sự nghiệp đấu 
tranh giải  phóng dân tộc; 
đồng thời mong muốn các 
gia đình tiếp tục động viên 
con cháu thực hiện tốt các 
chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước.  Nhân 
dịp năm mới, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh chúc các gia đình 
đón tết Nguyên đán an lành, 
vui vẻ và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng đến 
thăm gia đình cán bộ lão thành 
cách mạng Trịnh Thị Minh Tân 
và nguyên Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Thị Thanh Bình 
tại TP Quy Nhơn. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh ân cần thăm 
hỏi sức khỏe, chúc các đồng 
chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng 
gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp 
tục có những ý kiến đóng góp 
sâu sắc, kịp thời cho sự lãnh 
đạo, điều hành của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh, góp phần 
xây dựng quê hương ngày càng 
giàu đẹp.

H.PHÚC - CH.HIẾU - 
K.ANH - T.HIỀN - V.LƯU - 

H.QUÂN - H.YẾN

Công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh  
với các cơ quan liên quan chặt chẽ, hiệu quả

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng  
và Sở Công Thương

mới, hứa sẽ phát huy hết năng 
lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm 
trong vai trò, nhiệm vụ mới.

Chúc mừng hai cán bộ nhận 
nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị hai 
đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp 
tục tu dưỡng đạo đức, rèn luyện, 

nâng cao trình độ chuyên môn để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát 
huy tinh thần đoàn kết, thống 
nhất trong tập thể lãnh đạo, lấy 
hiệu quả công việc làm đầu, có 
nhiều đóng góp tích cực để cùng 
đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.               HỒNG PHÚC

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Sở Xây dựng cho ông Huỳnh Ngọc Hoàng và Phó Giám đốc Sở Công thương cho 
ông Trần Thúc Kham. Ảnh: HỒNG PHÚC

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở 
Xây dựng cho đồng chí Huỳnh Ngọc Hoàng (bên trái) và Phó Giám đốc Sở Công 
Thương cho đồng chí Trần Thúc Kham.                                                             Ảnh: HỒNG PHÚC

Quy Nhơn, Tuy Phước trao Huy hiệu Đảng đợt 3.2
hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 đảng 
viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi 
Đảng; 42 đảng viên nhận Huy 
hiệu 55 tuổi Đảng; 29 đảng viên 
nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng; 
14 đảng viên nhận Huy hiệu 45 
năm tuổi Đảng; 56 đảng viên 
nhận Huy hiệu 40 năm tuổi 
Đảng; 37 đảng viên nhận Huy 
hiệu 30 năm tuổi Đảng và 1 
đảng viên được truy tặng Huy 
hiệu 70 năm tuổi Đảng.
 Chiều cùng ngày, Huyện 

ủy Tuy Phước tổ chức trao tặng 
Huy hiệu Đảng đợt 3.2 cho các 
đảng viên. Đợt này, có 1 đảng 
viên được trao tặng Huy hiệu 
60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên 
được trao tặng Huy hiệu 55 năm 
tuổi Đảng, 8 đảng viên được 
trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi 
Đảng, 7 đảng viên được trao 
tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 
và 21 đảng viên được trao tặng 
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

      DƯƠNG LINH -  TẤN HÙNG

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ TP Quy Nhơn.
                                                                                                                                      Ảnh: DƯƠNG LINH



Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống.                                                                      Ảnh: DŨNG NHÂN

Quê hương Bình Định tự hào 
là miền đất giàu truyền thống 
thượng võ, tôn văn, nơi sinh ra 
nhiều anh hùng hào kiệt làm 
rạng rỡ truyền thống lịch sử 
hào hùng của dân tộc; trong đó, 
Võ Văn Dũng (quê ở thôn Phú 
Lộc, huyện Tuy Viễn, phủ Quy 
Nhơn) nay là thôn Phú Mỹ, xã 
Tây Phú - là một trong những 
con người ưu tú như thế. Ông 
tham gia phong trào Tây Sơn 
từ buổi đầu dấy nghĩa, sớm trở 
thành một võ tướng kiệt xuất 
của nhà Tây Sơn, góp công lớn 
trong đánh đuổi ngoại xâm, giữ 
yên bờ cõi.

Đến dự Lễ khánh thành Đền 
thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng do 
UBND tỉnh tổ chức vào ngày 
16.1 (tức ngày 25 tháng Chạp 
năm Nhâm Dần), ông Võ Đình 
Long, ở thôn Phú Hiệp, xã Tây 
Phú, cháu đời thứ 6 của cụ Võ 
Văn Dũng, phấn khởi nói: “Con 
cháu họ Võ ở đây từ nhiều đời 
nay thờ phụng Đại tư đồ Võ 
Văn Dũng tại từ đường họ Võ 
ở thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú. 
Cứ đến ngày mùng 8.2 âm lịch 

Sau gần 14 tháng thi công xây dựng (từ tháng 10.2021 - 
12.2022), công trình Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng tọa lạc 
tại Dốc Sáo, thôn Phú Lâm, xã Tây Phú (huyện Tây Sơn) đã 
được khánh thành đưa vào hoạt động.

Tôn vinh tiền nhân, 
gắn phát triển du lịch văn hóa

Ngay trong sáng khánh thành, nhiều người dân đã đến tham quan, tưởng nhớ ngài. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Chiều 16.1, Sở Ngoại 
vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác đối ngoại năm 2022 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm qua, Sở có nhiều 
nỗ lực đổi mới và nâng cao chất 
lượng tham mưu đề xuất, góp 
phần quan trọng để hoạt động 
đối ngoại trên địa bàn tỉnh đạt 
nhiều kết quả nổi bật. Sở tham 
mưu UBND tỉnh đón tiếp an 
toàn, chu đáo nhiều đoàn ngoại 
giao, khách quốc tế; tổ chức 
thành công một số sự kiện đối 

ngoại quan trọng tại tỉnh; chủ trì, 
phối hợp với các sở, ngành liên 
quan triển khai thực hiện nhiều 
nội dung công việc…

Bên cạnh đó, Sở quan tâm đào 
tạo bồi dưỡng công chức và điều 
chỉnh, bổ sung các quy định, quy 
chế quản lý tại cơ quan, đơn vị, 
từng bước đưa hoạt động của Sở 
ngày càng đi vào nền nếp, phát 
huy vai trò trong công tác quản 
lý nhà nước tại địa phương. 

Trong năm 2023, Sở Ngoại vụ 
thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng 

tâm: Tiếp tục theo dõi, nắm chắc 
tình hình triển khai thực hiện các 
dự án, phi dự án phi chính phủ 
nước ngoài tại một số cơ quan, 
đơn vị, địa phương; phối hợp 
với các cơ quan liên quan đẩy 
mạnh công tác vận động, kêu gọi 
nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại 
của các tổ chức chính phủ và phi 
chính phủ nước ngoài để phục 
vụ phát triển KT-XH tỉnh. Phối 
hợp với Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại 
giao) làm việc với Liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị Việt Nam đề 

nghị đăng cai tổ chức Hội nghị 
công tác phi chính phủ nước 
ngoài tại tỉnh trong năm 2023. 

Đồng thời rà soát, chuẩn bị 
chu đáo các nội dung công việc 
liên quan đến Hội nghị ký kết 
hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 
giữa tỉnh Bình Định và 4 tỉnh 
Nam Lào tại tỉnh theo chỉ đạo 
của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tiếp 
tục theo dõi, đôn đốc việc triển 
khai thực hiện các nội dung thỏa 
thuận hợp tác mà UBND tỉnh đã 
ký kết với các đối tác nước ngoài. 

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng 
mở rộng quan hệ ngoại giao, hợp 
tác quốc tế gắn với thu hút đầu 
tư, phát triển thương mại, du lịch 
tại một số quốc gia, vùng lãnh 
thổ có tiềm năng, thường xuyên 
quan hệ với tỉnh. Phối hợp với 
Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật 
Bản tại Việt Nam tổ chức sự kiện 
Gặp gỡ Nhật Bản năm 2023 tại 
Bình Định nhân kỷ niệm 50 năm 
thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam - Nhật Bản…

HOÀI THU

hằng năm, tộc họ Võ cùng chính 
quyền địa phương tổ chức ngày 
giỗ của ngài. Tộc họ Võ chúng 
tôi, cũng như cán bộ, nhân dân 
địa phương vô cùng vui mừng 
và tự hào khi tỉnh quan tâm 
xây dựng một đền thờ quy mô 
khang trang, xứng tầm với công 
lao to lớn của ngài”.

Đền thờ Võ Văn Dũng được 
xây dựng theo lối kiến trúc 
truyền thống, với tổng diện tích 

hơn 12 ha, gồm nhiều hạng mục: 
Đền thờ, nhà bia, nhà luyện võ, 
nhà vọng cảnh, cổng tam quan, 
sân hành lễ. Cùng với điểm đến 
Bảo tàng Quang Trung, các di 
tích lịch sử, văn hóa, danh thắng 
khác, như Đài Kính Thiên, Đền 
thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân, thắng 
cảnh Hầm Hô…, công trình Đền 
thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng 
hoàn thành đưa vào hoạt động 
dịp tết Nguyên đán Quý Mão 

2023 sẽ tạo thêm điểm đến gắn 
kết các tour du lịch trên địa 
bàn huyện Tây Sơn nói riêng 
và tỉnh nói chung.

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám 
đốc Sở VH&TT, cho biết: Đền 
thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng 
là một công trình quan trọng, 
nhiều ý nghĩa. Trước mắt, 
chúng tôi giao Bảo tàng Quang 
Trung quản lý, phục vụ nhân 
dân và du khách đến tham 
quan, dâng hương tại Đền 
thờ dịp Tết này. Về lâu dài, 
Sở VH&TT phối hợp với các cơ 
quan chức năng, chính quyền 
địa phương tổ chức quản lý, giữ 
gìn và phát huy công trình một 
cách hiệu quả, thiết thực, góp 
phần phát triển du lịch văn hóa 
theo định hướng của tỉnh.

Sau khi được bàn giao quản 

lý Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn 
Dũng cùng với hệ thống các di 
tích liên quan đến vương triều 
Tây Sơn trên địa bàn huyện Tây 
Sơn, Bảo tàng Quang Trung sẽ 
tiếp tục bảo vệ, chỉnh trang 
môi trường, thờ cúng trang 
nghiêm… đảm bảo khai thác 
công trình này phát huy hiệu 
quả. Ông Châu Kinh Tú, Giám 
đốc Bảo tàng Quang Trung, cho 
biết: Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục 
sưu tầm thêm những tư liệu để 
làm rõ hơn thân thế, sự nghiệp 
của ngài; đồng thời quảng bá, 
giới thiệu, kết nối các tour, 
tuyến du lịch để đưa khách đến 
Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng 
cùng chuỗi các điểm di tích thời 
Tây Sơn để góp phần phát triển 
du lịch của tỉnh.          

             ĐOÀN NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Sáng 16.1 (25 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại xã Tây 
Phú, huyện Tây Sơn, UBND tỉnh tổ chức Lễ khánh thành Đền 
thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng. Dự lễ có đồng chí Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 
các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh 
đạo tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Tây 
Sơn và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Công trình Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng được khởi công 
xây dựng vào ngày 21.10.2021 trên khu đất rộng hơn 12 ha tại 
Dốc Sáo, thôn Phú Lâm, xã Tây Phú (huyện Tây Sơn). Sau gần 
14 tháng thi công, đến nay, công trình cơ bản hoàn thành các 
hạng mục theo thiết kế được duyệt, gồm: Đền thờ, nhà bia, sân 
hành lễ, nhà diễn võ, nhà vọng cảnh, cổng tam quan… với tổng 
kinh phí xây dựng gần 15 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu 
ôn lại thân thế và sự nghiệp của Đại tư đồ Võ Văn Dũng - một 
trong những vị anh hùng tham gia phong trào Tây Sơn từ buổi 
đầu khởi nghĩa, sớm trở thành một võ tướng kiệt xuất của nhà 
Tây Sơn. Ông cũng là vị tướng đứng đầu “Tây Sơn thất hổ tướng” 
và là “Tứ trụ đại thần” của vương triều Tây Sơn được nhân dân 
kính ngưỡng. Sau khi ông mất, con cháu thờ phụng ông tại từ 
đường họ Võ ở thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú và gìn giữ, lưu truyền 
nhiều giai thoại và kỷ vật của ông. Năm 1988, Bộ VH-TT&DL xếp 
hạng Từ đường họ Võ là di tích lịch sử quốc gia. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Đền 
thờ được khánh thành trong không khí cả nước hân hoan đón 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chào mừng kỷ niệm 93 năm 
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023). 
Đền thờ là nơi tri ân, tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc là người 
con của quê hương Bình Định; qua đó, giáo dục tinh thần yêu 
nước, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc cho các thế 
hệ hôm nay và mai sau, tạo điểm đến lịch sử, văn hóa phục vụ 
nhân dân, du khách…                                             ĐOAN NGỌC

Khánh thành Đền thờ 
Đại tư đồ Võ Văn Dũng

Triển khai công tác đối ngoại năm 2023

Tượng Đại tư đồ Võ Văn Dũng tại Đền thờ.
Ảnh: NGỌC NHUẬN
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CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN:

Kinh doanh giỏi, nộp thuế cao
Trong số 15 doanh nghiệp được UBND tỉnh tuyên dương, tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2022, Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại 
Quy Nhơn nổi bật với việc linh hoạt thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nộp thuế cao.   

Theo lãnh đạo Chi nhánh Công ty 
CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy 
Nhơn, năm 2022, Chi nhánh chịu nhiều 
tác động lớn bởi dịch bệnh Covid-19, 
giá xăng dầu và các loại vật tư, nguyên 
liệu, chi phí vận chuyển, lãi suất tiền 
vay tăng cao, cộng vào đó là sự cạnh 
tranh quyết liệt của các DN cùng ngành 
đã tạo áp lực về chỉ tiêu phát triển thị 
trường và sản lượng tiêu thụ của Chi 
nhánh. Trong bối cảnh đó, Chi nhánh 
phân tích, đánh giá cụ thể những tác 
động đa chiều, đối chiếu thực trạng sản 
xuất, nhu cầu thị trường với các chỉ tiêu 
đã đề ra, từ đó linh hoạt thực hiện các 
giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh 
(SXKD) phù hợp. 

Xác định đẩy mạnh ứng dụng KHCN 
là giải pháp tạo đột phá để phát triển, 
Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - 
Miền Trung tại Quy Nhơn tập trung 
cải tiến nâng cao hiệu quả các hệ thống 
quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, 
HACCP, ISO 22000:2005 gắn với các 
chỉ tiêu giảm chi phí đầu vào, nâng 
chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, Chi 
nhánh còn chủ động chuẩn bị nguyên 
vật liệu, phụ tùng thay thế đáp ứng yêu 
cầu sản xuất và tính toán, cân đối các 
khoản chi đầu vào đối với các loại vật 
tư, nguyên vật liệu sử dụng nhiều, có 
giá trị cao, đảm bảo đầu tư hợp lý, hiệu 
quả. Đồng thời Chi nhánh cũng phát 
huy hệ thống quản lý môi trường ISO 
14001:2004, đầu tư nâng cấp hệ thống 
xử lý nước thải từ cấp độ loại B lên  
loại A và ứng dụng công nghệ thu gom 
khí CO2 phát sinh trong quá trình lên 
men bia để tái sử dụng cho sản xuất, lọc 
và chiết bia thành phẩm; thu gom khí 
thải từ hệ thống xử lý yếm khí của hệ 
thống xử lý nước thải về bộ đốt khí thải 
trước khi thải ra môi trường. 

Cùng với đó là chú trọng đào tạo, 
nâng cao tay nghề cho cán bộ, nhân viên 
và người lao động; đồng thời phát động 
các phong trào thi đua: Lao động giỏi, 

Với sự đầu tư chiều sâu và đồng bộ, Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn đã tạo 
ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.                                                                  Ảnh: TIẾN SỸ

Dù được xem là năm khó khăn 
nhất từ trước đến nay đối với ngành 
gỗ nhưng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm 
sản năm 2022 của Việt Nam ước đạt 
16,928 tỷ USD, vượt 3,8% kế hoạch đề 
ra, tăng 6,1% so với năm 2021. Tốc độ 
tăng trưởng ngành gỗ đạt 7,1%, chủ 
yếu nhờ vào các thị trường như Đông 
Bắc Á, Châu Đại Dương, Hàn Quốc, 
Nhật Bản… còn lại các thị trường Bắc 
Mỹ và EU hầu như “đứng im” do  
suy thoái.

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2023, 
ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu thực 
hiện thành công giá trị xuất khẩu lâm 
sản 17,5 tỷ USD. Tuy nhiên, theo dự báo 
của ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội 
Gỗ và Lâm sản Việt Nam, những tháng 
đầu năm 2023, ngành gỗ sẽ còn nhiều 
khó khăn, ít nhất phải hết quý II/2023 
mới có thể phục hồi sản xuất khoảng 
85% và nếu được hỗ trợ tốt có thể sẽ 
đạt tốc độ tăng trưởng từ 7 - 9%, giá 
trị xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ đạt mức  
18 tỷ USD trở lên.

Theo ông Lập, để làm được điều này, 
ngành gỗ sẽ tiếp tục tập trung nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho các DN bằng 
việc áp dụng đồng bộ các giải pháp: 
Đẩy mạnh sử dụng gỗ rừng trồng trong 
nước, giảm sử dụng gỗ nhập khẩu; áp 
dụng các tiến bộ KHCN nhằm nâng cao 
năng suất lao động; đẩy mạnh chuyển 
đổi số để giảm chi phí sản xuất; đẩy 
mạnh sản xuất phát thải thấp; phối hợp 
các địa phương xây dựng các khu công 
nghiệp chế biến tập trung; đẩy mạnh 
hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức 
các hội chợ quốc tế lớn, phấn đấu từ 
năm 2024, sẽ đều đặn tổ chức mỗi năm 
4 hội chợ lớn...

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ tích cực 
phối hợp Bộ NN&PTNT tổ chức phát 
triển ngành lâm nghiệp cân đối; phát 
triển trồng rừng đi đôi với chế biến. 
Đồng thời, phối hợp Bộ Công Thương 
đẩy mạnh công tác xúc tiến thương 
mại. Bởi lẽ, chỉ có nắm được thị trường 
mới chủ động được sản xuất và thực 
hiện tốt việc giải quyết tranh chấp 
thương mại.            (Theo Báo Dân Việt)

Ngày 12.1, Chi cục Thủy sản Bình 
Định tiếp nhận một cá thể rùa lạ từ anh 
Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1995, ở thôn 
Liêm Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy 
Phước). Cá thể rùa khỏe mạnh này nặng 
1,3 kg, dài khoảng 40 cm (tính cả đuôi). 
Qua kiểm tra và trao đổi thông tin với 
Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), 
Chi cục Thủy sản xác nhận đây là loài rùa 
đớp (Chelydra serpentina) là loài động 
vật hoang dã (ĐVHD) được liệt kê trong 
phụ lục III CITES (Công ước quốc tế về 
buôn bán các loài động, thực vật hoang 
dã nguy cấp), nhóm hạn chế khai thác 
thương mại quốc tế. Theo đó, việc vận 
chuyển, nuôi nhốt, kinh doanh, mua bán 
loài này yêu cầu phải có giấy tờ chứng 
minh nguồn gốc hợp pháp của động vật 
và nhiều giấy tờ khác có liên quan.

Anh Thiện chia sẻ: Tôi mua cá thể rùa 
này trên mạng cách đây 4 năm với giá 
500 nghìn đồng, lúc đó nó nhỏ bằng 3 
ngón tay để nuôi làm cảnh. Thấy người 
ta đăng bán nhiều trên mạng cứ nghĩ 
là được phép nuôi bình thường, không 
biết là vi phạm pháp luật. Sau khi được 

MUA BÁN VÀ NUÔI ĐỘNG VẬT NGOẠI LAI KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC:

Vi phạm pháp luật, tạo nguy cơ gây hại cho môi trường

lao động sáng tạo, sáng tạo cải tiến kỹ 
thuật trong sản xuất, khai thác, mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm, thực hành 
tiết kiệm. Qua đó có nhiều sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm, mang lại lợi ích cao cho Chi nhánh.

Với sự đầu tư chiều sâu và đồng bộ, 
hoạt động SXKD của Chi nhánh Công 
ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy 
Nhơn ngày càng phát triển. Hầu hết các 
chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 đều đạt và 
vượt mức đề ra, doanh thu đạt 351,26 
tỷ đồng, đạt 106,61% so với kế hoạch, 
tăng 12,88% so với cùng kỳ năm trước; 
lợi nhuận trước thuế 98,86 tỷ đồng, đạt 
145,38% kế hoạch, tăng 18,35%; thu nhập 
bình quân đầu người  hơn 18 triệu đồng/
tháng, đạt 100% kế hoạch. 

Đặc biệt, Chi nhánh luôn thực hiện tốt 
chính pháp pháp luật trên lĩnh vực thuế. 
Năm 2022, Chi nhánh đã nộp ngân sách 
gần 287 tỷ đồng, đạt 104,82% kế hoạch 
năm, tăng 17,49% so cùng kỳ năm trước, 
dẫn đầu trong số 15 DN được UBND tỉnh 
tuyên dương, tặng bằng khen vì đã có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi 
đua thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc 
Chi nhánh, cho hay: “Trong quá trình 
đầu tư phát triển SXKD, Chi nhánh đã 
nhận được sự hỗ trợ tích cực từ UBND 
tỉnh cùng các sở, ngành và Cục Thuế 
tỉnh. Tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ DN thì DN 
càng phải có trách nhiệm với tỉnh. 
Chúng tôi thể hiện điều này thông qua 
sự minh bạch và tuân thủ các quy định 
của pháp luật, đặc biệt là nghĩa vụ nộp 
thuế, cùng chung tay góp sức thúc đẩy 
nền kinh tế của tỉnh phát triển.” 

Theo ông Nguyễn Đẩu, Cục trưởng 
Cục Thuế tỉnh, so với nhiều DN trên 
địa bàn tỉnh, doanh thu và lợi nhuận 
của Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - 
Miền Trung tại Quy Nhơn không lớn, 
nhưng đơn vị này luôn đi đầu trong 
trong công tác nộp ngân sách, và năm 
sau nộp thuế cao hơn năm trước. Đây là 
sự khác biệt giữa Chi nhánh Công ty CP 
Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn 
với các DN khác.                PHẠM TIẾN SỸ

Ông Nguyễn Ngọc Thiện (giữa) giao cá thể rùa đớp cho Chi cục  
Thủy sản.                                                                                                     Ảnh: ÁI TRINH

tuyên truyền, tôi hiểu không được nuôi 
động vật ngoại lai không rõ nguồn 
gốc, xuất xứ, nếu để thoát ra ngoài môi 
trường tự nhiên sẽ gây nhiều rủi ro. Vì 
vậy tôi tự nguyện giao nộp cá thể rùa 
này cho Chi cục Thủy sản để xử lý theo 
quy định.

 Chiều cùng ngày, Chi cục Thủy 
sản đã bàn giao cá thể rùa đớp trên cho 
Vườn thú FLC Zoo Safari Quy Nhơn 

tạm thời chăm sóc nuôi 
dưỡng theo quy định. 

Hoạt động buôn 
bán các loài ngoại lai 
đang ngày càng phổ 
biến, chủ yếu phục vụ 
nhu cầu nuôi làm cảnh 
của một bộ phận người 
dân, đặc biệt là giới trẻ - 
trong đó có tỉnh Bình 
Định. Việc nuôi nhốt 
ĐVHD ngoại lai không 
có nguồn gốc hợp pháp 
là hành vi vi phạm 
pháp luật. Mặt khác, 
những ĐVHD ấy tiềm 

ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại cho đa dạng 
sinh học của Việt Nam, sức khỏe con 
người nếu lọt ra môi trường tự nhiên sẽ 
rất khó kiểm soát. 

Như đã nói ở trên, việc mua bán, 
nuôi các loài ĐVHD, ĐVHD ngoại lai có 
thể sẽ là hành vi vi phạm pháp luật nếu 
cá thể được nuôi thuộc phạm vi bảo vệ 
của pháp luật, việc tổ chức nuôi dưỡng 
phải tuân theo những quy định nghiêm 

ngặt. Tùy theo tính chất, mức độ nghiêm 
trọng, hành vi nuôi, nhốt, tàng trữ, buôn 
bán trái phép các loài ĐVHD ngoại lai có 
thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với 
mức hình phạt lên đến 15 năm tù hoặc 
bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 
400 triệu đồng đối với cá nhân. 

Điều đáng lưu ý là các loài ĐVHD 
ngoại lai khi được nuôi nhốt trái phép 
gần như sau đó sẽ xâm nhập vào môi 
trường tự nhiên. Khi không gặp thiên 
địch tự nhiên trong môi trường mới, 
chúng sẽ sinh sản rất nhanh, cạnh tranh 
với các loài bản địa và gây ra tác động 
tiêu cực đối với hệ sinh thái, đa dạng 
sinh học bản địa. Các loài ngoại lai còn 
có thể trở thành trung gian truyền bệnh 
từ động vật sang người hoặc lây truyền 
sang các động vật bản địa nếu chúng 
thoát ra khỏi môi trường nuôi nhốt 
hoặc được thả vào tự nhiên. Vì vậy mỗi 
người dân cần phải nhận thức đầy đủ 
về các nguy cơ và cần thận trọng trong 
việc mua nuôi các loài ĐVHD ngoại 
lai không rõ nguồn gốc xuất xứ để  
làm cảnh.                                       ÁI TRINH

Xuất khẩu gỗ,  
lâm sản hướng đến 
mục tiêu 17,5 tỷ USD
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TIN VẮN

bộ văn hóa - xã hội xã Phước 
Nghĩa, cho hay: “Hai năm liền, 
cây nêu xã Phước Nghĩa được 

giải ba, giải nhì, năm nay chúng 
tôi chuẩn bị cây nêu sao cho thật 
đẹp để tham gia Hội thi, nhưng 

Sáng 14.1 (tức 23 tháng Chạp 
năm Nhâm Dần), không khí tại 
sân Chợ Gò (khu phố Phong 
Thạnh, thị trấn Tuy Phước, 
huyện Tuy Phước) sôi động 
hẳn lên khi diễn ra Hội thi dựng 
nêu ngày Tết do Trung tâm VH-
TT&TT huyện Tuy Phước tổ 
chức với sự tham gia 13/13 xã, 
thị trấn của huyện.

Dựng cây nêu là mỹ tục của 
người Việt Nam có từ lâu đời 
được duy trì đến nay vào mỗi 
dịp Tết đến, xuân sang. Tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023 là 
lần thứ 6 huyện Tuy Phước tổ 
chức Hội thi dựng nêu, các địa 
phương đều hăng hái tham gia, 
nhân dân hưởng ứng. 

Hoạt động dựng cây nêu ở 
huyện Tuy Phước đã trở thành 
hình ảnh đặc sắc trong những 
ngày Tết, góp phần tô điểm 
thêm không gian văn hóa tại 
Chợ Gò. Ông Võ Văn Nghĩa, cán 

Tuy Phước rộn ràng dựng nêu đón Tết
không đặt nặng vào giải thưởng 
mà chỉ muốn góp thêm không 
khí đón Tết trên quê hương 
mình. Ngoài tham gia Hội thi 
do huyện tổ chức, xã tôi cũng tổ 
chức Hội thi dựng cây nêu với 
sự tham gia của các đoàn thể xã, 
các thôn”.

Lần đầu tiên tham gia dựng 
nêu, nhưng anh Trần Trọng 
Nghĩa, ở thôn Phụng Sơn (xã 
Phước Sơn) được tin tưởng 
giao việc lên ý tưởng, thiết kế 
cây nêu của xã mình để dự thi. 
Anh Nghĩa chia sẻ: “Ngoài việc 
thực hiện theo quy chế của Ban 
tổ chức, tôi đưa ý tưởng thể 
hiện ngành nghề đánh bắt và 
nuôi thủy sản của xã Phước Sơn 
trang trí trên cây nêu bằng hình 
ảnh những con cá, tôm, cua nằm 
trong lưới; dưới gốc cây nêu là 
những bó rơm thể hiện xã Phước 
Sơn là vựa lúa lớn của huyện. 
Đặc biệt, tôi làm các mã QR gắn 

trên cây nêu để du khách, nhân 
dân tham quan có thể tìm hiểu 
về những nét văn hóa, lịch sử, du 
lịch của xã Phước Sơn nói riêng, 
huyện Tuy Phước nói chung 
bằng cách quét mã QR”.

Ông Ngô Hồng Sơn, Phó 
Giám đốc Trung tâm VH-
TT&TT huyện Tuy Phước, cho 
biết: Ban tổ chức chấm giải vòng 
sơ khảo về hình thức thể hiện 
cây nêu ngay khi các đội dựng 
xong, sau đó sẽ chấm giải trang 
trí ánh sáng vào ban đêm, đến 
mùng 7 Tết, ngày hạ nêu, tiến 
hành chấm lần cuối và trao giải 
cho các đội thi. Cùng với Hội 
thi dựng nêu, dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, huyện Tuy 
Phước còn tổ chức nhiều hoạt 
động văn hóa, TDTT khác, như: 
Hội thi nấu bánh chưng, Hội 
xuân Chợ Gò, Hội đua thuyền 
trên sông Gò Bồi…

BẢO MINH

Hội thi dựng nêu ngày Tết được huyện Tuy Phước duy trì tổ chức tạo không khí 
vui Tết, đón Xuân rộn ràng, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của 
dân tộc.           Ảnh: NGỌC NHUẬN

Hiện nay, hầu hết các tuyến đường thuộc khu vực nội thị thị 
trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) đã được “thay áo mới”. Mặt 
đường mở rộng, thảm nhựa khang trang, tạo điều kiện thuận 
lợi, an toàn cho người tham gia giao thông. 

Các tuyến đường nội thị thị trấn Ngô Mây 
được “thay áo mới”, góp phần tạo mỹ quan 

đô thị và thuận lợi, an toàn cho người 
tham gia giao thông. Ảnh: V.L

Những ngày cuối năm 
Nhâm Dần 2022, người dân 
ở thị trấn Ngô Mây nói riêng, 
huyện Phù Cát nói chung đang 
học tập, làm việc xa xứ về quê 
đón Xuân Quý Mão đều thấy 
phấn khởi trước sự đổi thay, 
phát triển của quê nhà, nhất là 
hệ thống đường giao thông khu 
vực nội thị. 

Hiện hầu hết các tuyến 
đường nội thị ở thị trấn Ngô 
Mây đã được “thay áo mới”. 
Mặt đường được mở rộng và 
thảm nhựa phẳng lỳ, thẳng 
tắp. Hai bên đường, hệ thống 
thu gom, thoát nước được xây 
dựng kiên cố. Nhờ đó, việc đi 
lại, chuyên chở hàng hóa được 
thuận lợi, an toàn, tạo mỹ quan 
đô thị khang trang, sạch đẹp. 

Ông Trần Đình Long, ở thị 
trấn Ngô Mây, hiện đang sinh 
sống, làm việc tại TP Đà Nẵng, 
chia sẻ: “Lâu ngày trở về quê 
hương, thấy đường sá, cảnh 
quan có nhiều đổi thay tích cực, 

tôi rất phấn khởi. Đường giao 
thông được nâng cấp, mở rộng 
vừa tạo điều kiện thuận lợi cho 
dịch vụ vận tải phát triển, vừa 
giúp người dân đi lại an toàn”.

Theo Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng và phát triển quỹ 
đất huyện Phù Cát, để từng 
bước hoàn thiện hệ thống giao 
thông khu vực nội thị, trong 
năm 2022, UBND huyện đầu tư 
hơn 34,9 tỷ đồng thảm nhựa 32 
tuyến đường thuộc địa bàn thị 
trấn Ngô Mây; với tổng chiều 
dài hơn 12,9 km, mặt đường 
rộng từ 6 - 10 m. Đến nay, việc 
nâng cấp mở rộng, thảm nhựa 
mặt đường, bổ sung hệ thống 
thoát nước, lát gạch vỉa hè đã 
hoàn thành và đưa vào khai 
thác, sử dụng.  

Thời gian tới, UBND huyện 
Phù Cát tiếp tục thực hiện dự 
án xây dựng 2 cây cầu trên 
đường Quang Trung (cầu Suối 
Thó và cầu Phú Kim 4); thảm 
nhựa, xây dựng hệ thống thoát 

(BĐ) - Chiều 16.1, Sở VH&TT 
tổ chức gặp mặt các cơ quan báo 
chí nhân dịp tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023.

Dự buổi gặp mặt có lãnh 
đạo Sở TT&TT, Báo Bình Định, 
Hội VHNT Bình Định, cùng các 
phóng viên, biên tập viên của các 
cơ quan báo, tạp chí địa phương 
và Trung ương đóng trên địa  
bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở 
VH&TT báo cáo tóm tắt công tác 
văn hóa và thể thao năm 2022; 
phương hướng, nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2023; thông tin các hoạt 
động lễ hội nổi bật được ngành 
VH&TT phối hợp cùng các đơn 
vị liên quan tổ chức trong dịp 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, trong dịp Tết toàn 
tỉnh có 8 hoạt động lễ hội cấp 
tỉnh được tổ chức; trong đó có 
chương trình nghệ thuật chào 
mừng kỷ niệm 93 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (3.2.1930 - 3.2.2023), đón 
chào năm Quý Mão 2023; chương 
trình nghệ thuật tết Nguyên đán; 
lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến 
thắng Ngọc Hồi - Đống Đa  
(1789 - 2023); chương trình đêm 
võ đài Bình Định…

Tại buổi gặp mặt, các phóng 
viên đã có những trao đổi, góp 
ý với lãnh đạo Sở VH&TT về 
công tác quản lý, tổ chức các hoạt 
động của ngành trong năm 2022 
cũng như lễ hội trong dịp Tết.

Giám đốc Sở VH&TT Tạ 
Xuân Chánh tiếp nhận các ý kiến, 
thông tin đóng góp và cảm ơn 
sự đồng hành của cơ quan báo 
chí trong công tác tuyên truyền, 
quảng bá các hoạt động văn hóa, 
thể thao toàn ngành trong thời 
gian qua; mong muốn các bên 
tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa 
trong công tác thông tin tuyên 
truyền hoạt động văn hóa, thể 
thao của tỉnh năm 2023.

                               TRỌNG LỢI

 Ngày 16.1, tại UBND xã 
Cát Thắng (huyện Phù Cát), 
Sở TT&TT, Công ty TNHH TMDV 
Sao Việt tổ chức bàn giao thiết 
bị truyền thanh ứng dụng công 
nghệ thông tin - viễn thông cho 
xã Cát Thắng. Gói thiết bị gồm 
16 cụm phát thanh với 16 bộ 
tín hiệu mira, 32 loa phát thanh, 
16 sim 4G, 1 mic và 1 máy tính 
để bàn để quản trị, vận hành và 
biên tập nội dung tuyên truyền.

                        TRƯỜNG GIANG

 TX Hoài Nhơn tổ chức 
chương trình “Xuân ấm áp - Tết 
yêu thương” trao tặng quà gia 
đình chiến sĩ công tác ở đảo 
Trường Sa; tặng quà, trao thẻ 
BHYT cho hộ cận nghèo và người 
khuyết tật, sáng 16.1. Tại chương 
trình, TX Hoài Nhơn đã trao 26 
suất quà cho gia đình các chiến 
sĩ công tác ở đảo Trường Sa; tặng 
quà cho 2.768 hộ cận nghèo và 
971 người khuyết tật nặng trên 
địa bàn thị xã, mỗi suất trị giá 
310 nghìn đồng; trao tặng 2.768 

thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo 
trên địa bàn thị xã. 

      THÁI NGÂN - QUANG HẢI

 Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ 
huyện Tuy Phước cùng chính 
quyền xã Phước Thắng tổ chức 
nghiệm thu và bàn giao căn 
nhà CTĐ cho bà Lê Thị Hương 
(80 tuổi), thuộc diện hộ nghèo 
ở thôn Đông Điền, xã Phước 
Thắng, ngày 16.1. Ngôi nhà có 
tổng kinh phí xây dựng hơn 150 
triệu đồng, trong đó, Trung ương 
Hội CTĐ hỗ trợ 50 triệu đồng từ 
chương trình “An toàn cho ngư 
dân nghèo, khó khăn”. 

                               THIÊN PHÚC

 Sáng 16.1, LĐLĐ tỉnh 
đã trao 40 suất quà tết (mỗi 
suất trị giá 700 nghìn đồng) cho 
công nhân, người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn 
lao động, bệnh hiểm nghèo của 
Công ty CP Quản lý sửa chữa 
đường bộ Quy Nhơn và Công ty 
CP Môi trường Bình Định. 

                     NGUYỄN NGUYỆT

Sở VH&TT gặp mặt các cơ quan 
báo chí nhân dịp tết Nguyên đán

Phù Cát “thay áo mới”
 cho đường nội thị

nước các tuyến đường còn lại 
trên địa bàn thị trấn Ngô Mây.

Ông Đặng Văn Thanh, Phó 
Chủ tịch UBND thị trấn Ngô 
Mây, cho hay: “UBND huyện 
Phù Cát đầu tư sửa chữa, nâng 
cấp các tuyến đường nội thị thị 
trấn Ngô Mây vừa tạo thuận lợi 
trong việc đi lại và lưu thông 
hàng hóa của nhân dân; vừa 
giúp địa phương rất nhiều 
trong công tác chỉnh trang đô 
thị, xây dựng khu phố kiểu 
mẫu. Đường phố khang trang, 
thông thoáng là tiền đề để thị 
trấn tiếp tục thực hiện sắp xếp, 
chỉnh trang đô thị, cảnh quan 
môi trường, tạo lập diện mạo 
mới về văn minh đô thị”.

Còn theo ông Nguyễn Quá, 
Giám đốc Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng và phát triển 
quỹ đất huyện Phù Cát, việc 
nâng cấp các tuyến đường 
thuộc khu vực nội thị thị trấn 
Ngô Mây là rất cần thiết, đáp 
ứng nhu cầu vận tải, đi lại, lưu 
thông hàng hóa ngày càng tăng. 
Ngoài ra, tạo cơ sở hạ tầng giao 
thông đồng bộ, hoàn chỉnh 
mạng lưới giao thông đô thị, 
thúc đẩy phát triển KT-XH ở 
địa phương.                       VĂN LỰC
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Bình Định

Tiếp sức thanh niên lên đường nhập ngũ
Trước tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức gặp gỡ để thăm hỏi, động viên, 

tuyên dương và tặng quà thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Các hoạt động này đã kịp thời động viên, giúp 
thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Hội đồng NVQS tỉnh và TP Quy Nhơn thăm, động viên và tặng quà gia đình TN Nguyễn Thanh Trúc.        Ảnh: H.P

Giáp Tết, chúng tôi cùng 
đoàn công tác của Hội đồng 
nghĩa vụ quân sự (NVQS) 
tỉnh và TP Quy Nhơn đến 
thăm gia đình thanh niên 
(TN) Nguyễn Thanh Trúc (19 
tuổi, ở phường Đống Đa). 
Gia đình Trúc thuộc diện 
khó khăn. Trúc mồ côi cha, 
mẹ không có việc làm ổn định 
lại hay bị căn bệnh thoái hóa 
cột sống hành hạ mỗi khi trái 
gió trở trời. 

Trò chuyện với chúng tôi, 
Trúc chia sẻ rằng từ ngày 
khám tuyển đủ điều kiện 
nhập ngũ, em vừa mừng vừa 
lo. Mừng vì mình sắp trở 
thành người chiến sĩ trong 
quân đội, lo vì mẹ sức khỏe 
yếu, không ai chăm sóc. Chia 
sẻ với nỗi niềm của Trúc, các 
thành viên trong đoàn công 
tác giải thích thêm về những 
quyền lợi mà Trúc và mẹ sẽ 
được hưởng khi em nhập ngũ. 
Đồng thời, chính quyền địa 
phương cũng hứa sẽ thường 
xuyên quan tâm, giúp đỡ mẹ 
Trúc. “Nghe những lời động 
viên, quan tâm chân thành từ 
các cô, chú, em yên tâm chờ 
ngày lên đường”, Trúc vui 
vẻ nói.

Với các TN tràn đầy nhiệt 
huyết và tinh thần tuổi trẻ, 
tham gia NVQS không chỉ là 
trách nhiệm mà còn là niềm 
vinh dự, tự hào của bản thân 
và gia đình. Những ngày 
này, các TN chuẩn bị nhập 
ngũ trên địa bàn tỉnh đều 

hân hoan mang trong mình 
cùng một niềm tin, quyết tâm 
học tập, rèn luyện tốt khi vào  
đơn vị. 

TN Ngô Nguyễn Tuấn Vũ 
(19 tuổi, ở xã Mỹ Lộc, huyện 
Phù Mỹ) chia sẻ: “Ít ngày nữa 
thôi, em sẽ được vinh dự là 
một quân nhân đứng trong 
hàng ngũ QĐND Việt Nam 
anh hùng. Em biết hai năm tới 
sẽ vất vả nhưng môi trường 
quân đội sẽ là cơ hội tốt để 
trau dồi, rèn luyện bản thân. 
Em sẽ học tập, phấn đấu thực 
hiện ước mơ của mình là phục 
vụ lâu dài trong quân đội”.

Phát huy truyền thống 
“Thóc không thiếu một cân, 
quân không thiếu một người”, 
bằng sự vào cuộc của các cấp, 
ngành, các tổ chức chính trị - 

xã hội, các địa phương trong 
tỉnh đã và đang khẩn trương 
triển khai các nội dung, biện 
pháp, nhất là thực hiện tốt 
công tác hậu phương quân 
đội, phấn đấu hoàn thành 
nhiệm vụ tuyển quân cả về 
số lượng lẫn chất lượng.

Ghi  nhận tại  các  địa 
phương, cùng với hoạt động 
gặp gỡ, tuyên dương, các 
phường, xã đều tổ chức vận 
động xã hội hóa để hỗ trợ gặp 
mặt và tặng quà TN trúng 
tuyển; nhiều tổ chức, cơ 
quan, hội, đoàn thể đã trích 
quỹ, quyên góp tiền, vật chất 
hỗ trợ gia đình có TN nhập 
ngũ... Đó chính là động lực 
để các TN tự tin và cố gắng 
hơn khi bước vào môi trường  
quân ngũ. 

Ông Phan Tấn Vũ, Chủ 
tịch UBND phường Đống Đa 
(TP Quy Nhơn), thông tin: 
“Với 37 TN chuẩn bị nhập 
ngũ năm 2023 trên địa bàn 
phường, chúng tôi đã xây 
dựng kế hoạch tổ chức gặp 
mặt, động viên, tặng quà cho 
TN cùng gia đình trước tết 
Nguyên đán. Cơ quan Mặt 
trận của phường cũng sẽ đi 
khảo sát để nắm chắc hoàn 
cảnh của từng gia đình TN, 
các trường hợp khó khăn sẽ 
được phường hỗ trợ bằng 
hình thức phù hợp”.

Theo trung tá Nguyễn 
Như Chất, Chính trị viên Ban 
CHQS TX An Nhơn, mức quà 
tặng để động viên TN trước 
khi lên đường nhập ngũ tại 
các xã, phường trên địa bàn 

năm nay cũng tăng hơn so với 
mọi năm, dao động từ 1,5 - 
2,5 triệu đồng/TN. Riêng Ban 
CHQS thị xã cũng phối hợp 
với các ngành, đoàn thể tặng 
50 suất quà (300 nghìn đồng/
suất) cho các TN chuẩn bị 
nhập ngũ có hoàn cảnh khó 
khăn. Nhờ đó, tất cả TN nhập 
ngũ đợt này đều rất phấn 
khởi, phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đại tá Trần Thanh 
Hải - Chỉ huy trưởng Bộ 
CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng NVQS 
tỉnh, với sự quan tâm, vào 
cuộc tích cực của cả hệ thống 
chính trị, đến thời điểm này, 
công tác tuyển quân tại các 
địa phương trong tỉnh đều cơ 
bản bảo đảm những chỉ tiêu 
theo kế hoạch. 

“Trước, trong và sau tết 
Nguyên đán là thời điểm vô 
cùng quan trọng nên Hội 
đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo 
hội đồng NVQS các huyện, 
thị xã, thành phố làm tốt 
công tác tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền địa phương 
chỉ đạo cơ quan quân sự các 
cấp thực hiện tốt việc quản 
lý chặt chẽ số TN đã nhận 
lệnh gọi nhập ngũ. Đồng 
thời, hoàn chỉnh kế hoạch tổ 
chức lễ giao, nhận quân bảo 
đảm trang nghiêm, nhanh 
gọn, chu đáo, an toàn, đồng 
thời làm tốt việc gặp gỡ, tặng 
quà, động viên tạo động lực 
để TN yên tâm phấn khởi lên 
đường thực hiện NVQS, góp 
sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc”, đại tá Hải cho biết.

HỒNG PHÚC

Phát huy hiệu quả mô hình Tổ 3 người 
Những năm qua, Đồn Biên phòng 

Cửa khẩu cảng Quy Nhơn (BĐBP 
tỉnh) luôn xác định Tổ 3 người là mô 
hình quan trọng để nắm chắc và dự 
báo tình hình tư tưởng bộ đội. Từ 
đó, nâng cao hiệu quả công tác quản 
lý kỷ luật; chất lượng giáo dục, rèn 
luyện cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị thường 
xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 
xác định nội dung, thời gian, phương 
pháp hoạt động, tạo điều kiện để 
thuận lợi để mô hình này hoạt động 
hiệu quả.

Từ khi nhận được tin mẹ bị ốm 
nặng, nhà neo người lại quá xa (ở 
tỉnh Tuyên Quang) không thể về, 
trung úy Ma Văn Sông, trinh sát viên 
của Đội Phòng, chống ma túy và tội 
phạm tỏ ra rất lo lắng, buồn bã.

Thấy vậy, tổ trưởng Tổ 3 người 
liền trực tiếp báo cáo với Chính trị 
viên đơn vị. Biết được tâm trạng cũng 
như hoàn cảnh gia đình của trung úy 
Sông, chỉ huy đơn vị đã trực tiếp liên 
lạc, thăm hỏi gia đình. Đồng thời, 
chú trọng động viên, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để trung úy Sông yên 
tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, 
Chính trị viên đồn Biên phòng Cửa 
khẩu cảng Quy Nhơn, cho biết: Trong 
quá trình hoạt động, cấp ủy, chỉ huy 
đơn vị luôn thường xuyên kiểm tra, 
nắm vững thực trạng và hiệu quả 

LLVT TP Quy Nhơn 
phối hợp phòng, 
chống tội phạm 
hiệu quả

Trong năm 2022, thực hiện theo 
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP (về phối 
hợp giữa Bộ CA và Bộ Quốc phòng 
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn 
xã hội, đấu tranh phòng, chống tội 
phạm và nhiệm vụ quốc phòng), LLVT 
TP Quy Nhơn gồm CA, Ban CHQS và 
các đồn biên phòng đóng quân trên 
địa bàn đã phối hợp tham mưu cấp 
ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp 
thời, hiệu quả các tình huống có liên 
quan đến an ninh quốc gia, trật tự an 
toàn xã hội.

Đặc biệt, trong công tác phòng, 
chống tội phạm, LLVT thành phố đã 
phối hợp cung cấp, trao đổi, xác minh 
hàng nghìn thông tin có liên quan. Qua 
đó, đã trực tiếp và phối hợp với các đơn 
vị chức năng điều tra, làm rõ hơn 270 
vụ, việc vi phạm pháp luật về hình sự, 
ma túy, kinh tế, môi trường; đã bắt, xử 
lý gần 460 đối tượng. Các lực lượng đã 
tổ chức hơn 700 lượt tuần tra kiểm soát 
trên toàn địa bàn thành phố, nhất là ở 
những địa bàn trọng điểm về ANTT, các 
tuyến, địa bàn biên giới biển, bảo vệ.

MINH NGỌC

Sinh hoạt Tổ 3 người được duy trì thường xuyên tại đồn Biên phòng cửa 
khẩu cảng Quy Nhơn.        Ảnh: T.B

hoạt động của Tổ 3 người; kịp thời 
chấn chỉnh những tổ có hiệu quả hoạt 
động thấp. Đồng thời, duy trì nghiêm 
chế độ báo cáo kết quả hoạt động 
của tổ hằng ngày, hằng tuần để kịp 
thời nắm bắt tình hình tư tưởng của 
bộ đội.

Để Tổ 3 người thực sự là chỗ dựa 
tin cậy cho bộ đội mạnh dạn bộc lộ 
tâm tư, nguyện vọng, đơn vị thường 
xuyên chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao 
kỹ năng, phương pháp, tác phong 
công tác của người tổ trưởng; bảo 
đảm tổ trưởng phải là những người 
có uy tín trong tập thể, từ lời nói đến 
hành động. Đây là cách thức để đơn 
vị loại bỏ tình trạng thành lập cho đủ 

thành phần, không 
chú ý t iêu chuẩn, 
làm cho bộ đội mất 
lòng t in,  dẫn đến 
hiệu quả hoạt động 
không cao, thậm chí 
còn phản tác dụng.

Theo thượng tá 
Nguyễn Thủy Vũ, 
Chủ nhiệm Chính 
trị Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh, Đồn Biên phòng 
Cửa khẩu cảng Quy 
Nhơn đã thực hiện 
rất tốt mô hình Tổ 3 
người. Đây thực sự 
là môi trường thuận 

lợi để các cán bộ, chiến sĩ, nhất là 
chiến sĩ mới chia sẻ tâm tư tình cảm, 
vướng mắc trong cuộc sống; là nơi 
chia sẻ kỹ năng sống, nâng cao hiểu 
biết pháp luật, kỷ luật quân đội và 
các quy định của đơn vị; xây dựng 
tinh thần lạc quan, thái độ, hành vi 
ứng xử đúng đắn, tích cực. 

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp 
tục chỉ đạo các đơn vị duy trì và thực 
hiện tốt mô hình này, chú trọng việc 
kịp thời nắm bắt tư tưởng, động viên, 
giúp đỡ, tạo điều kiện để cán bộ, 
chiến sĩ nỗ lực vượt khó khăn, hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ”, thượng tá 
Vũ cho biết.

THANH BÌNH
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Bình Định

“Năm 2022, dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CA 
Trung ương, lãnh đạo Bộ CA, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng 
CA toàn tỉnh đã tập trung triển 
khai đồng bộ các mặt công tác, 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ đề ra, góp phần ổn 
định an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, không để 
bị động, bất ngờ, phục vụ tốt 
nhiệm vụ phát triển KT-XH của 
tỉnh nhà”. Đó là khẳng định của 
đại tá Võ Đức Nguyện, Giám 
đốc CA tỉnh.

Dự và chỉ đạo tại Hội nghị 
triển khai công tác CA năm 
2023, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Anh Tuấn cho biết: “Sự 
an toàn và bình yên là cảm nhận 
rất rõ nét của tôi khi đến Bình 
Định. Thứ nhất, ngay tại TP 
Quy Nhơn, du khách và người 
dân để ô tô ngoài đường vào 
ban đêm mà vẫn an toàn, không 
xảy ra trộm cắp. Thứ hai, trong 
năm 2022 vừa qua, Bình Định 
được Trung ương đánh giá là 
một trong những địa phương 
không có “đại án” hay vụ việc 
gì lớn xảy ra, chứng tỏ công tác 
ngăn ngừa được thực hiện tốt. 
Thứ ba, người dân rất hài lòng 
và yên tâm về tình hình trật tự 
trị an ở địa phương, cũng như 
công tác phòng chống tội phạm 
và cho rằng cơ bản không có 
hoạt động của “xã hội đen” 
cũng như bảo kê có tổ chức”.

Để tạo dựng và giữ vững 
môi trường bình yên, an ninh, 
an toàn là nỗ lực chung của cả 
hệ thống chính trị, trong đó lực 
lượng CA đóng vai trò nòng 
cốt. Các đơn vị nghiệp vụ lực 
lượng an ninh đã chủ động 
phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
kịp thời các hoạt động chống 
phá, không để xảy ra tình hình 

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân

CA các địa phương nỗ lực hoàn thành đề án chuyển đổi số quốc gia.                                                                                                              Ảnh: M.N

phức tạp về an ninh tôn giáo, 
an ninh nông thôn; giữ vững 
an ninh kinh tế, an ninh tuyến 
núi, tuyến biển. 

Công tác điều tra, phá 
án, truy bắt tội phạm bảo vệ 
bình yên cho nhân dân luôn 
là nhiệm vụ then chốt của lực 
lượng CA. Lực lượng cảnh sát 
hình sự toàn tỉnh đã khám phá 
541/586 vụ, đạt tỷ lệ 92,3%; 
điều tra làm rõ 61/61 vụ án 
rất nghiêm trọng và đặc biệt 
nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100%. 
Tinh thần trách nhiệm, hết 
lòng vì dân của cán bộ, chiến 
sĩ thể hiện qua hiệu quả điều 
tra phá án ngày càng củng cố 
thêm niềm tin của nhân dân 
về sự nghiêm minh của pháp 
luật. Công tác phòng chống ma 
túy, tội phạm về tham nhũng, 
gian lận thương mại đều đạt 
và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Năm 2022 tiếp tục là một 

năm đầy gian lao, vất vả của 
cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh 
sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội khi tiếp tục huy động 
toàn lực lượng, phương tiện 
thực hiện thu thập thông tin 
CCCD, xác thực định danh 
điện tử phục vụ chuyển đổi số 
quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh thu 
nhận 320.285 hồ sơ đề nghị cấp 
CCCD, cấp tài khoản định danh 
điện tử mức độ 2 cho 237.606 
trường hợp. 

Xác định tầm quan trọng to 
lớn của phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, CA 
tỉnh đã tích cực tham mưu Ban 
chỉ đạo 138 tỉnh triển khai các 
biện pháp để củng cố, nhân 
rộng. Đến cuối năm 2022, toàn 
tỉnh đã có 976 cơ quan, đơn vị, 
trường học, khu dân cư, xã, 
phường, họ đạo, dòng tộc thực 
hiện 212 mô hình, góp phần 
quan trọng, hỗ trợ chính quyền 

và ngành chức năng giải quyết 
ổn định tình hình ANTT ngay 
từ đầu và tại cơ sở.

Không chỉ hoàn thành tốt 
chức trách, nhiệm vụ giữ gìn 
ANTT, lực lượng CA còn làm 
tốt công tác xã hội, từ thiện; tích 
cực tham gia công tác phòng 
chống thiên tai, bão lũ, để lại 
ấn tượng tốt đẹp trong lòng 
nhân dân.

Năm 2023, dự báo bên 
cạnh nhiều thuận lợi thì trận 
tuyến phòng chống tội phạm, 
giữ gìn ANTT còn nhiều khó 
khăn, thách thức. Tuy nhiên, 
lực lượng CA sẽ nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, làm tốt hơn 
nữa công tác phòng ngừa, ngăn 
chặn và đấu tranh quyết liệt, 
hiệu quả với các loại tội phạm, 
đảm bảo giữ vững ANTT, bảo 
vệ cuộc sống bình yên trên  
địa bàn.

MINH NGỌC

Hiện nay, trên địa bàn toàn 
huyện Hoài Ân có hàng chục 
mô hình tự phòng, tự quản, tự 
bảo vệ ANTT phù hợp với đặc 
điểm từng địa bàn, từng lĩnh 
vực. Đáng chú ý như mô hình 
“2 giữ, 5 thực hiện” ở xã Ân 
Tường Đông; “Barie an ninh”, 
“Chi hội CCB với phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc” tại xã Ân Tường Tây; 
“Móc khóa an ninh” tại xã Ân 
Đức; “Khu dân cư an toàn về 
PCCC” tại thôn Thanh Lương, 
xã Ân Tín; “Bản làng bình yên, 
gia đình hạnh phúc” ở các xã: 
Bok Tới, Đak Mang, Ân Sơn; 
“Đoạn đường tự quản, tự 
phòng, tự bảo vệ ANTT” ở thị 
trấn Tăng Bạt Hổ…

Theo thượng tá Nguyễn 
Ngọc Lâm, Trưởng CA huyện, 
từ công tác xây dựng, củng cố, 
nhân rộng và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các mô hình đã 
phát huy cao độ tính tự giác của 
cán bộ, quần chúng nhân dân 
trong công tác phòng, chống 
tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. 
Qua đó, góp phần nâng cao ý 
thức chấp hành đường lối, chủ 

Hiệu quả từ các mô hình tự phòng, tự quản ở Hoài Ân

 Nhằm góp phần đảm bảo 
ANTT dịp tết Nguyên đán, CA 
xã Nhơn Tân (TX An Nhơn) và 
Trường THCS Nhơn Tân vừa 
phối hợp tổ chức tuyên truyền 
pháp luật cho gần 450 học sinh 
của trường. 

Tại buổi tuyên truyền, cán 
bộ CA xã đã nêu tình trạng sử 
dụng trái phép chất ma túy, 
phân tích rõ tác hại của ma túy 
đối với tính mạng, sức khoẻ cho 
con người, gia đình, cộng đồng, 
xã hội; phổ biến đến học sinh 
Nghị định 137/2020/NĐ-CP về 
quản lý, sử dụng pháo; nghiêm 
cấm vận chuyển, mua bán, 
tàng trữ, sử dụng trái phép các  
loại pháo.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật 
tự ATGT, báo cáo viên của Đội 
CSGT - Trật tự CA thị xã đã 
tuyên truyền, phổ biến Luật 
Giao thông đường bộ, mức xử 
phạt đối với một số hành vi vi 
phạm phổ biến và một số quy 
tắc khi tham gia giao thông. 

Nhân dịp này, CA xã tặng 
15 suất quà cho các học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn.  
 Sáng 16.1, Trường THPT 

Bình Dương (huyện Phù Mỹ) 
phối hợp với CA huyện và 
CA thị trấn Bình Dương tổ 
chức tuyên truyền pháp luật 
cho gần 1.000 học sinh nhà 
trường. Dịp này, CA thị trấn 
Bình Dương trao tặng 5 suất 
quà tết (500 nghìn đồng/suất) 
cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn; Ban giám hiệu 
nhà trường trao 2 máy tính 
bảng cho học sinh có hoàn cảnh  
khó khăn. 

T.LONG - VĂN TỐ

Tuyên truyền 
pháp luật cho 
học sinh

 CA TX An Nhơn đang 
tập trung điều tra làm rõ để 
xử lý hành vi chống người thi 
hành công vụ đối với Nguyễn 
Thành Lập (SN 1998, ở xã Nhơn 
Khánh). Trước đó, tối 12.1, CA 
xã Nhơn Lộc phối hợp một số 
đội nghiệp vụ CA TX An Nhơn 
tổ chức tuần tra, kiểm soát trên 
đoạn ĐT 638 (qua thôn Tân Lập, 
xã Nhơn Lộc), phát hiện Lập 
điều khiển mô tô BKS 77F1-
02217 không đội mũ bảo hiểm, 
đã sử dụng rượu bia, sau xe chở 
một người cũng không đội mũ 
bảo hiểm. Tổ công tác ra hiệu 
lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng 
Lập tăng ga bỏ chạy, tông vào 
một CA viên khiến người này bị 
thương nặng. 
 CA TX Hoài Nhơn đang 

điều tra vụ chết người chưa rõ 
nguyên nhân của bé P.H.A. (SN 
2017, ở phường Hoài Thanh). 
Theo kết quả xác minh ban đầu, 
ngày 14.1, cháu A. được người 
nhà chăm, cháu bị sổ mũi nên 
bà đến tiệm thuốc tây ở cùng 
địa phương mua thuốc uống. 
Sau khi uống thuốc, A. có biểu 
hiện nôn mửa, tím tái, được 
người nhà đưa đến Trạm Y tế 
phường Hoài Thanh Tây, rồi 
BVĐK khu vực Bồng Sơn, nhưng 
cháu A. không qua khỏi.

                                      N.GIANG

TIN VẮN

trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của nhà nước; giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, phục vụ phát 
triển KT-XH tại địa phương.

Tại xã Ân Tín, đến nay, 
lực lượng CA xã phối hợp với 
các hội, đoàn thể, khu dân cư 
xây dựng, duy trì nhiều mô 
hình đảm bảo ANTT gồm: 
“Chi hội CCB tham gia công 
tác đảm bảo ANTT và quốc 
phòng toàn dân” tại thôn Vạn  
Hội 1; “Chi hội phụ nữ đồng 
tâm, chung sức đảm bảo ANTT 
và bảo vệ môi trường” tại thôn 

Vĩnh Đức; “Phụ nữ 2 không, 2     
thực hiện về ANTT và bảo vệ 
môi trường”, “Khu dân cư an 
toàn về PCCC” ở thôn Thanh 
Lương… đã phát huy hiệu quả 
trong phòng ngừa tội phạm.

Thiếu tá Hồ Văn Cuộc, 
Trưởng CA xã Ân Tín, đánh giá: 
“Trước đây, khi chưa có các mô 
hình tự phòng, tự quản, tình 
hình ANTT trên địa bàn nông 
thôn diễn biến phức tạp. Tuy 
nhiên, từ khi có các mô hình, 
đến nay, hầu hết các vụ việc 
liên quan đến vi phạm ANTT 
được cơ quan chức năng phát 

hiện, xử lý kịp thời; các mâu 
thuẫn phát sinh trong cộng 
đồng dân cư được giải quyết 
ổn thỏa”.

Còn tại xã Ân Thạnh, từ khi 
địa phương xây dựng mô hình 
“Camera an ninh”, tình hình 
đã chuyển biến tích cực. Với 12 
camera ở các trục đường giao 
thông chính, những hoạt động 
xảy ra trên các tuyến đường, 
nơi thường xuyên tụ tập đông 
người đều được ghi lại. Khi có 
dấu hiệu phức tạp, gây mất 
ANTT, lực lượng CA xã kịp 
thời có mặt xử lý ngay. Chuyển 
biến rõ nhất là trên địa bàn xã 
không còn tệ nạn đánh bạc hay 
vi phạm về trật tự ATGT.

Ông Nguyễn Văn Đông, 
người  dân ở  thôn An  
Thường 1, xã Ân Thạnh, phấn 
khởi nói: “Từ khi mô hình 
“Camera an ninh” được xây 
dựng, người dân ở địa phương 
cảm thấy rất yên tâm về ANTT. 
Nạn trộm cắp ở nông thôn 
được ngăn chặn có hiệu quả, 
nhất là nạn trộm chó không còn  
xảy ra”. 

N. QUÍ

Ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn về PCCC” ở thôn Thanh Lương, xã Ân Tín.
 Ảnh: CA xã Ân Tín 
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Hiệp định Paris là đỉnh cao 
thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định 
Paris ngày 27.1.1973.                           Ảnh tư liệu

Hội thảo khoa học “50 năm Hiệp định 
Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam - Ý nghĩa lịch sử và 
bài học kinh nghiệm” diễn ra ngày 16.1 
tại Hà Nội, do Bộ Ngoại giao phối hợp 
với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và 
Bộ Quốc phòng tổ chức. Sự kiện là diễn 
đàn của các nhân chứng lịch sử, chuyên 
gia, nhà khoa học trao đổi về một trong 
những thắng lợi vĩ đại nhất của lịch sử 
dân tộc và nền ngoại giao cách mạng 
Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc và dẫn đề tại Hội 
thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ 
tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Hội thảo trong 
năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng. “Hiệp định Paris đã tạo 
ra điều kiện và môi trường để Việt Nam 
thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, 
tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế 
cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, chính 
nghĩa và thống nhất đất nước của nhân 
dân Việt Nam. Đây là nền tảng quan 
trọng để trong thời kỳ đổi mới, chúng ta 
khai thông, nối lại và bình thường hóa 
các mối quan hệ đối ngoại, phá bỏ sự bao 
vây, cô lập, cấm vận, mở ra một thời kỳ 
hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế 
giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của 
nước ta trên trường quốc tế”, đồng chí 
Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Thảo luận về ý nghĩa lịch sử và bài 
học kinh nghiệm từ quá trình đàm phán, 
ký kết, thi hành Hiệp định Paris, các đại 
biểu nhất trí khẳng định thắng lợi của 
Hiệp định Paris là kết quả của sự vận 
dụng nhuần nhuyễn và xuyên suốt tư 
tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đánh 

dấu sự trưởng thành của nền ngoại giao 
cách mạng Việt Nam hiện đại. Đỉnh cao 
của quá trình đàm phán tiến tới ký kết 
Hiệp định Paris là sự phối hợp linh hoạt, 
sáng tạo và biện chứng giữa ba mặt trận 
đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại 
giao, tạo nên thế trận “vừa đánh, vừa 
đàm”. Hiệp định Paris cũng là kết tinh 
của sự phối hợp giữa đối ngoại Đảng, 
ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân 
dân, sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, 
tài tình của Trung ương Đảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, Hiệp định Paris đã 
tạo ra bước ngoặt về cục diện và tương 
quan lực lượng có lợi cho cách mạng 
Việt Nam, tiến tới thống nhất hoàn toàn 

đất nước vào năm 1975.
Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội 

thảo, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao khẳng định Hiệp định Paris là minh 
chứng lịch sử sống động cho khát vọng 
hòa bình và truyền thống ngoại giao hòa 
hiếu của dân tộc Việt Nam, là tiền đề 
quan trọng của đường lối đối ngoại độc 
lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa 
trong thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc 
tế sâu rộng hơn 35 năm qua. Những bài 
học quý báu từ cuộc đàm phán lịch sử 
này vẫn còn vẹn nguyên giá trị và cần 
được vận dụng hiệu quả trong triển khai 
đường lối đối ngoại của Đại hội XIII.

(Theo Lao Động, QĐND)

Kéo dài một số 
chính sách đặc thù 
phòng, chống dịch 
Covid-19 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
ký ban hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 
của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện 
một số chính sách trong phòng, chống 
dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký 
lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1.1.2023 đến 
ngày 31.12.2024.

Cụ thể, các chính sách trong phòng, 
chống dịch Covid-19 được tiếp tục thực 
hiện từ ngày 1.1.2023 đến ngày 31.12.2023, 
gồm: Các chi phí phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 của cơ sở y tế, cơ 
sở thu dung, điều trị Covid-19 và chế 
độ, chính sách đối với người được điều 
động, huy động tham gia phòng, chống 
dịch Covid-19 đã thực hiện trước ngày 
31.12.2022 mà chưa thanh toán xong thì 
được tiếp tục thanh toán theo Nghị quyết 
số 2/2021/UBTVQH15 ngày 30.12.2021.

Kinh phí thực hiện các khoản chi 
phí, chế độ, chính sách này được chuyển 
nguồn sang năm 2023 để thanh toán và 
hạch toán, quyết toán vào niên độ ngân 
sách năm 2023.

Việc thanh toán chi phí phòng, chống 
dịch Covid-19 cho cơ sở y tế và chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh 
Covid-19 được tiếp tục thực hiện theo 
các quy định tại Nghị quyết số 268/NQ-
UBTVQH15 ngày 6.8.2021 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 
12/2021/UBTVQH15.                  (Theo VOV)

 Ngày 16.1, với tình huống giả định 
xuất hiện biến chủng Covid-19 mới tại 
TP Hồ Chí Minh và có nhiều trường hợp 
mắc bệnh nặng tăng cao, Sở Y tế TP Hồ 
Chí Minh đã kích hoạt cho Bệnh viện dã 
chiến số 13 hoạt động trở lại với quy mô 
100 giường hồi sức tích cực. 

(Theo Nhân Dân)
 Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết 

đã kiến nghị Bộ GTVT đề xuất Chính 
phủ thành lập lực lượng thanh tra 
trong lĩnh vực đăng kiểm, góp phần 
quan trọng quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực này. Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam 
không có chức năng thanh tra, tuy nhiên 
theo Luật Thanh tra 2022, việc xây dựng 
lực lượng thanh tra tại các Cục quản lý 
chuyên ngành là rất cần thiết. 

(Theo Tiền Phong)
 Ngày 16.1, UBND TP Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa, đã tiếp nhận gần 
22.000 m2 đất thuộc Công viên Phù Đổng 
từ Công ty TNHH Invest Park Nha Trang. 
Động thái trên được thực hiện sau khi 
UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu 
cầu Công ty khẩn trương thực hiện thủ 
tục bàn giao gần 22.000 m2 đất ở Công 
viên Phù Đổng cho UBND TP Nha Trang 
quản lý theo quy định của pháp luật trước 
ngày 10.1; quá thời hạn trên, nếu Công ty 
không thực hiện việc bàn giao, UBND tỉnh 
Khánh Hòa sẽ thực hiện thủ tục thu hồi 
đất, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định 
của pháp luật. (Theo SGGP)
 Vietnam Airlines vừa công bố 

tăng chuyến lần 4 với gần 20.000 chỗ, 
tương ứng 108 chuyến bay cho mùa cao 
điểm Tết, từ ngày 16 - 30.1 (tức từ ngày 25 
tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 9 
tháng Giêng năm Quý Mão). Các chuyến 
bay tăng cường tập trung vào các đường 
bay giữa TP HCM - Hà Nội, Vinh, Thanh 
Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế. 

(Theo SGGP)

Bắc Bộ, Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 30C
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng 

thủy văn quốc gia, chiều 16.1, không 
khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi 
ở Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, chiều tối và đêm 
16.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh 
hưởng đến một số nơi khác ở Nam 
Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền 
mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, 
giật cấp 6 - 7.

Từ chiều tối 16.1 đến ngày 18.1, Bắc 

Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng 
núi rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến 
Thừa Thiên Huế trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt 
độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 
120C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 
6 - 90C, vùng núi cao có nơi dưới 30C; 
khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11 -  
140C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa 
Thiên - Huế phổ biến 14 - 170C.

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

TIN VẮN

Tổng LĐLĐ Việt Nam ra Nghị quyết hỗ trợ người lao động 
mất việc, giảm giờ làm

Chiều 16.1, ông Trần Thanh Hải - Phó 
Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt 
Nam đã ký Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về 
việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), 
người lao động (NLĐ) bị giảm thời gian 
làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động 
(HĐLĐ) do DN bị cắt, giảm đơn hàng. 

Theo Nghị quyết 06, tổ chức Công 
đoàn Việt Nam sẽ hỗ trợ 3 nhóm đối 
tượng. Nhóm 1 là ĐVCĐ bị giảm giờ làm 
việc, ngừng việc; nhóm 2 - ĐVCĐ tạm 
hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không 
hưởng lương; nhóm 3 - ĐVCĐ chấm dứt 
HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng 
trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp ĐVCĐ, NLĐ đủ điều kiện 
hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau 
theo Nghị quyết này thì chỉ được hưởng 

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần 
Thanh Hải động viên người lao động.

chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.
Trường hợp ĐVCĐ, NLĐ đã được 

hưởng chính sách hỗ trợ ở mức thấp, sau 
đó chuyển thành đối tượng được hỗ trợ 
ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần 
chênh lệch giữa 2 mức hỗ trợ.

Trường hợp ĐVCĐ, NLĐ đủ điều kiện 
hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết này nhưng 
đã được hưởng hỗ trợ tương tự từ các 
cấp công đoàn trước ngày Nghị quyết 
này có hiệu lực với mức thấp hơn theo 
Nghị quyết này thì được hưởng tiếp phần 
chênh lệnh giữa 2 chính sách hỗ trợ.

NLĐ không là ĐVCĐ được hưởng 
mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ 
đối với NLĐ là ĐVCĐ. 

NLĐ không là ĐVCĐ nhưng là lao 
động nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, lao động nữ 
đang mang thai, NLĐ đang nuôi con đẻ 
hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ 
em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người 
là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay 
thế trẻ em) thì được hưởng mức hỗ trợ 
như ĐVCĐ.                       (Theo Lao Động) 

Ảnh minh họa
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CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH
THÔNG BÁO

Phát hành hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội
Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh kính thông báo phát hành hồ sơ 

đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội Tân Đại 
Minh 2 (Lamer 2) - đợt 6, với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 1.1.2023 đến 28.2.2023.
- Số lượng căn hộ: 674 căn, diện tích từ 54,44 m2 đến 70 m2.
- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng kinh doanh công ty - Số 363 Tây 

Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giờ, ngày làm việc: Giờ hành chính, tất cả các ngày trong tuần.
- Điện thoại: 02563 847 999.
- Hướng dẫn và tư vấn hồ sơ đăng ký: Tại văn phòng kinh doanh Công ty.
Vậy Công ty kính thông báo để mọi người dân, đủ điều kiện và có nhu 

cầu mua được biết và liên hệ nhận hồ sơ và đăng ký mua, thuê mua theo 
quy định. Sau thời gian trên, Công ty sẽ tổng hợp tổ chức kiểm tra xét 
duyệt hồ sơ theo quy định.

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 17.1.2023

  
 

 I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác 
và có nơi có giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4 - 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió 

Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4 - 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và 

giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc 
cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng cao 2 - 4 m. Biển động mạnh.

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

THÔNG BÁO
Cấm một số tuyến đường trên địa bàn TP Quy Nhơn phục vụ công tác bảo đảm 

an ninh, trật tự Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa tết Quý Mão năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 13.12.2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm  
93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và đón 
chào năm mới Quý Mão năm 2023. Để đảm bảo trật tự, ATGT thông suốt; Đảm 
bảo an ninh, trật tự Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa tết Quý Mão năm 
2023. CA tỉnh Bình Định thông báo cấm đường và phân luồng giao thông trên 
một số tuyến đường trên địa bàn TP Quy Nhơn, thời gian cấm từ 20 giờ ngày 
21.1.2023 (đêm 30 Tết), cụ thể như sau:

1. Tại nút giao thông vòng xuyến đường Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Huệ - 
Đô Đốc Bảo: Cấm đường các phương tiện ô tô, mô tô lưu thông trên làn đường 
Nguyễn Tất Thành từ 20 giờ cho đến khi kết thúc bắn pháo hoa, chỉ cho phép 
phương tiện lưu thông theo hướng từ Quảng trường đi ra, không cho lưu thông 
theo chiều ngược lại, giữ thông thoáng làn đường Nguyễn Tất Thành hướng di 
chuyển về phía Bắc; Hướng dẫn phương tiện lưu thông trên đường Đô Đốc Bảo, 
Nguyễn Huệ, Nguyễn Thiếp. 

2. Tại các nút giao thông Nguyễn Tất Thành - Vũ Bảo: Cấm đường làn đường 
Nguyễn Tất Thành đi vào Quảng trường Nguyễn Tất Thành từ 20 giờ, không cho 
phương tiện ô tô, mô tô lưu thông theo chiều đi vào Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành hướng dẫn phương tiện lưu thông theo tuyến đường Vũ Bảo. 

3. Tại nút giao thông Xuân Diệu - Nguyễn Thiếp: Cấm đường, không cho 
phương tiện ô tô, mô tô lưu thông trên tuyến đường Xuân Diệu từ 20 giờ; Hướng 
dẫn phương tiện lưu thông theo hướng Nguyễn Thiếp, ra Đô Đốc Bảo, Nguyễn 
Huệ. Cấm phương tiện dừng, đỗ tại đường Đô Đốc Bảo - ngã 3 Nguyễn Thiếp - 
đến hết đường Hà Huy Tập.

4. Tại đoạn đường Nguyễn Tất Thành từ vòng xuyến Ngô Mây - Nguyễn Tất 
Thành đến vòng xuyến Nguyễn Huệ - Nguyễn Tất Thành: Cấm đường từ 20 giờ, 
không cho phương tiện đậu đỗ ở lòng lề đường và trên vỉa hè Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành. 

5. Tại điểm nút giao thông tại vòng xuyến Ngô Mây - Nguyễn Tất Thành - 
Xuân Diệu - An Dương Vương - Diên Hồng: Cấm đường hướng di chuyển vào 
đường Xuân Diệu, đường Nguyễn Tất Thành vào lúc 20 giờ, không cho phương 
tiện ô tô, mô tô đậu đỗ trên vỉa hè Quảng trường Nguyễn Tất Thành và ở lòng, 
lề đường đoạn từ ngã 3 Nguyễn Tất Thành - Vũ Bảo nối dài - vòng xuyến An 
Dương Vương - Ngô Mây - Nguyễn Tất Thành - Xuân Diệu. Nguyễn Thiếp - dọc 
đường Nguyễn Thiếp; đường Nguyễn Huệ đoạn từ vòng xuyến Nguyễn Tất 
Thành - Nguyễn Huệ đến ngã 3 Đô Đốc Bảo - Nguyễn Huệ.

CA tỉnh Bình Định thông báo để cán bộ, nhân dân biết, thực hiện. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản kê biên thi hành án là: Tàu cá đã qua sử dụng số đăng 
ký BĐ 99568 - TS và các tài sản khác trên tàu (chi tiết theo Thông báo  
số 01/TB-ĐGKV ngày 17.1.2023).

Giá khởi điểm: 2.072.041.000 đồng (nộp khoản tiền đặt trước 
352.000.000 đồng và tiền tham gia đấu giá 500.000 đồng/hồ sơ).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: Khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu 

giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ ngày 13.2.2023 tại Trụ sở 
Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt và trụ sở Chi cục Thi hành án dân 
sự TX Hoài Nhơn.

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong giờ hành 
chính đến trước 16 giờ ngày 13.2.2023 vào tài khoản của Công ty Đấu 
giá hợp danh Kiểu Việt.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ ngày 
16.2.2023 tại Trụ sở Chi cục thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn; Địa chỉ: 
Khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại 
cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, 
cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham 
gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và khoản tiền đặt 
trước theo đúng quy định.

Lưu ý: Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng để thực 
hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trúng đấu 
giá theo quy định đồng thời có nghĩa vụ nộp các khoản thuế, phí liên quan 
khác (nếu có).

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

Địa chỉ: Lô 01 đường Võ Duy Dương, phường Quang Trung,TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3502279

Website: https://daugiakieuviet.com.vn/; https://dgts.moj.gov.vn/; 
https://taisancong.vn/
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Hội nghị thường niên lần thứ 53 
Diễn đàn Kinh tế thế giới khai mạc tại Thụy Sĩ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF, 
nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 tổ chức tại Campuchia tháng 11.2022. Ảnh: VOV.VN

Ngày 16.1, Hội nghị thường niên 
lần thứ 53 của Diễn đàn Kinh tế thế 
giới (WEF) đã khai mạc tại Davos 
(Thụy Sĩ) với chủ đề “Hợp tác trong 
một thế giới phân mảnh” và dự kiến 
sẽ kéo dài đến ngày 20.1.

Hơn 2.700 nhà lãnh đạo trong 
các lĩnh vực chính trị,  kinh tế và 
tài chính quy tụ tại Davos năm nay 
để thảo luận về thế giới ngày nay 
và tương lai, trong bối cảnh nhiều 
cuộc khủng hoảng đang diễn ra đòi 
hỏi phải có những hành động tập 
thể táo bạo.

Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành 
WEF Klaus Schwab nhấn mạnh: “Các 
lực lượng chính trị, kinh tế và xã hội 
đa dạng đang tạo ra sự phân mảnh gia 
tăng ở cấp độ toàn cầu và quốc gia. Để 
giải quyết tận gốc nguyên nhân của 
sự xói mòn lòng tin này, chúng ta cần 
tăng cường hợp tác giữa chính phủ 
và DN, tạo điều kiện cho sự phục hồi 
mạnh mẽ và bền vững, đồng thời phải 
thừa nhận rằng sự phát triển kinh tế 
cần phải linh hoạt hơn, bền vững hơn 
và không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chương trình của Hội nghị WEF 

năm nay tập trung vào các giải pháp 
và hợp tác công tư để giải quyết 
những thách thức cấp bách nhất của 
thế giới.

Davos 2023 khuyến khích các nhà 
lãnh đạo thế giới hợp tác với nhau về 
các vấn đề liên quan đến năng lượng, 

khí hậu và tự nhiên; đầu tư, thương 
mại và cơ sở hạ tầng; công nghệ tiên 
tiến và khả năng phục hồi của ngành; 
việc làm, kỹ năng, di động xã hội và 
sức khỏe; và hợp tác địa chính trị 
trong một thế giới đa cực.                                   

(Theo TTXVN)

Vụ rơi máy bay ở Nepal: 
Toàn bộ 72 người đã 
thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường máy bay rơi ở miền 
Trung Nepal ngày 15.1.                         Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters dẫn nguồn giới 
chức sân bay Kathmandu của Nepal cho 
biết, ngày 16.1, lực lượng chức năng 
đã tìm được cả thiết bị ghi âm buồng 
lái và hộp đen chiếc máy bay chở 72 
người bị rơi một ngày trước đó ở thị trấn 
Pokhara, miền Trung Nepal.

“Thời tiết không phải là vấn đề, 
chúng tôi nhận được thông tin sơ bộ 
rằng máy bay bị rơi vì lý do kỹ thuật. 
Chúng tôi đã nhận được thông tin máy 
bay bị cháy khi đang ở trên không”, 
Gyanendra Bhul, phát ngôn viên Cơ 
quan Hàng không Dân dụng Nepal 
(CAAN), cho biết.

Người phát ngôn của hãng Yeti 
Airline, Sudarshan Bartaula, cho biết 
phi công máy bay không phát tín hiệu 
cấp cứu nào trước khi gặp nạn. “Chuyến 
bay trên đường từ thủ đô Kathmandu 
đến Pokhara đã bị rơi 10 - 20 giây 
trước khi hạ cánh xuống đường băng”,  
Bartaula nói.

Cho đến nay không có thông tin về 
bất kỳ người sống sót nào. Chính phủ 
Nepal đã thành lập ủy ban gồm 5 thành 
viên để điều tra. 

Công dân nước ngoài trên máy bay 
bao gồm 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 
2 người Hàn Quốc, 1 người Australia, 
1 người Pháp, 1 người Argentina và 1 
người Israel.            (Theo VnExpress.net)

Trung Quốc sắp trở thành nước xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới

Triển lãm Ôtô Thành Đô 2022 ở Thành Đô, thủ phủ 
tỉnh Tứ Xuyên, ngày 26.8.2022.                  Ảnh: Xinhua

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung 
Quốc (CAAM) cho biết, Trung Quốc đã 
vượt qua Đức để trở thành nhà xuất khẩu 
ôtô lớn thứ hai thế giới sau khi xuất khẩu 
ôtô từ đại lục tăng 54,4% so với cùng kỳ 
lên 3,11 triệu xe vào năm 2022.

Các nhà phân tích cho biết, quốc gia 
này cũng đang tiến gần đến khối lượng 
xuất khẩu của Nhật Bản và có khả năng 
giành được danh hiệu nhà xuất khẩu 
ôtô hàng đầu thế giới trong vài năm tới.

Theo nhà cung cấp dữ liệu ngành ôtô 

MarkLines, các nhà sản xuất ôtô Nhật 
Bản đã xuất khẩu 3,2 triệu xe ra nước 
ngoài trong 11 tháng đầu năm 2022, gần 
như không đổi so với một năm trước đó.

Đức đã xuất khẩu 2,61 triệu ôtô 
vào năm ngoái, tăng 10% so với năm 
2021, theo Hiệp hội Công nghiệp Ôtô 
Đức (VDA).

Citic Securities dự báo, lượng ôtô 
xuất khẩu của Trung Quốc có thể đạt 
5,5 triệu chiếc vào năm 2030, trong đó 
2,5 triệu ôtô sẽ là xe điện.      (Theo LĐO)

Phát hiện mỏ khí “quan trọng” ở vùng biển Ai Cập

Mỏ khí tự nhiên Burullus và Rashid ở vùng nước 
sâu biển Địa Trung Hải của Ai Cập. 

Ảnh: DailyNewsEgypt

Tập đoàn năng lượng Eni của Italy 
ngày 15.1 thông báo đã phát hiện một 
mỏ khí “quan trọng” tại giếng thăm dò 
Nargis-1, thuộc khu vực nhượng quyền 
ngoài khơi Nargis ở Đông Địa Trung 
Hải, gần TP Al-Arish, tỉnh Bắc Sinai của 
Ai Cập. 

Trong một tuyên bố, Eni cho biết 
khoảng 61 m đá sa thạch có chứa các trầm 
tích Miocene và Oligocene đã được tìm 
thấy ở độ sâu 309 m dưới mặt nước biển, 
đồng thời nói thêm rằng phát hiện mới 
này có ý nghĩa rất quan trọng cho phép 

Eni phát triển hơn nữa hoạt động thăm 
dò khí đốt tại giếng Nargis-1.

Trước đó vào tháng 12 vừa qua, tập 
đoàn dầu khí Chevron của Mỹ cũng công 
bố phát hiện một mỏ khí đốt mới được đặt 
tên là “Narges-1X”, ở khu vực ngoài khơi 
Narges của Ai Cập. 

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế 
(IEA), châu Âu đang muốn đa dạng hóa 
các nguồn cung cấp năng lượng nhằm 
giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga, 
vốn chiếm 45% lượng nhập khẩu của “lục 
địa Già” vào năm 2021.    (Theo Vietnam+)

Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, nhiều người 
thương vong, mất tích

Theo Tân Hoa xã, nhà chức trách 
Trung Quốc ngày 16.1 cho biết ít 
nhất 2 người thiệt mạng, 34 người 
khác bị  thương và 12 người mất 
tích trong vụ nổ xảy ra chiều 15.1 
(giờ địa phương) tại một nhà máy 
hóa chất ở huyện Bàn Sơn thuộc 

tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc nước này. 
Những người bị  thương đã được 
đưa tới bệnh viện chữa trị.

Hình ảnh trên CCTV cho thấy vụ 
nổ khiến một khu vực tại nhà máy 
bốc cháy dữ dội. Hơn 330 lính cứu 
hỏa có mặt tại hiện trường và ngọn 

lửa đã được kiểm soát.
Nguyên nhân vụ nổ nhà máy hóa 

chất ở Trung Quốc đang được điều 
tra.  Tờ China Daily cho biết  nhà 
máy đã phát nổ trong quá trình bảo 
trì cơ sở phản ứng alkyl hóa.

( Theo T TO)

 Ngày 16.1, Trung tâm Địa chấn 
Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết 
một trận động đất có độ lớn 6,0 đã xảy ra 
tại phía Bắc đảo Sumatra, Indonesia.

 Ngày 15.1, lực lượng cảnh sát 
bán quân sự Mali cho biết 4 hiến binh 
đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương 
sau khi bị phục kích ở phía Tây đất nước, 
khu vực thường xảy ra những cuộc tấn 
công của các phần tử thánh chiến.

 Hãng RIA Novosti đưa tin, ngày 
15.1 đã có 3 người thiệt mạng và 13 
người bị thương trong vụ nổ kho đạn 
tại vùng Belgorod của Nga.

 Ngày 15.1, cảnh sát Anh cho 
biết lực lượng chức năng nước này đã 
bắt giữ một người đàn ông trong một 
cuộc điều tra chống khủng bố sau khi 
phát hiện chất phóng xạ uranium tại 
sân bay Heathrow ở thủ đô London vào 
tháng trước.

 Ngày 15.1, các nhà chức trách 
Jamaica thông báo đã thu giữ lượng 
cocaine trị giá lên tới 50 triệu USD qua 
một trong những chiến dịch ma túy lớn 
nhất trong lịch sử đảo quốc Caribe này.

(Theo TTXVN)

TIN VẮN


