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Di sản cần được bảo tồn 
và phát huy

LỄ HỘI CẦU NGƯ Ở BÌNH ĐỊNH: 

Tây Sơn tích cực chuẩn bị 
diễn tập khu vực phòng thủ

Dứt điểm trong năm 2023
XỬ LÝ TÌNH TRẠNG LẤN CHIẾM ĐẤT TẠI KHU KINH TẾ NHƠN HỘI:

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới

Quyết tâm thực hiện thắng lợi

u2 & 3

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Định tuần 
tra bảo vệ vững chắc khu vực biên giới 
biển của tỉnh. Ảnh: CÔNG CƯỜNG
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Bình Định

   Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược
             bảo vệ Tổ quốc trong tình hình  mới

Những thành quả đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới” trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc được củng cố, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.                                                                                                         Ảnh: HỒNG PHÚC

Sáng 13.3, Tỉnh ủy tổ chức 
Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 8,  
khóa XI về Chiến lược bảo vệ 
Tổ quốc (BVTQ) trong tình 
hình mới. Trung tướng Nguyễn 
Văn Gấu - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị QĐND Việt Nam, dự 
và chỉ đạo hội nghị. Các đồng 
chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê 
Kim Toàn - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh; Phạm Anh Tuấn - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Thực hiện nghiêm túc, 
toàn diện, đạt hiệu quả cao

Báo cáo kết quả quán triệt, 
triển khai và thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 8 của Tỉnh 
ủy cho thấy, sau 10 năm triển 
khai thực hiện, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị và toàn dân 
trong thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng và BVTQ.

Cấp ủy các cấp đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả công tác xây dựng, bảo 
vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị 
nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp 
quyền XHCN; chủ động tích cực 
đấu tranh, phản bác có hiệu quả 
các quan điểm sai trái, thù địch, 
bảo vệ vững chắc nền tảng tư 
tưởng của Đảng. Công tác phòng 
chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm 
tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 
được tăng cường, có nhiều đổi 
mới, chất lượng, hiệu quả. 

Đặc biệt, tỉnh chỉ đạo xây 
dựng, triển khai thực hiện hiệu 
quả quy chế kết hợp phát triển 

KT-XH gắn với quốc phòng, an 
ninh trên địa bàn. Giám đốc Sở 
KH&ĐT Nguyễn Thành Hải 
cho biết: Tỉnh đã đầu tư một 
nguồn lực khá lớn và tăng dần 
theo từng năm cho nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng. Đặc biệt, 
các công trình phòng thủ cơ bản 
hoàn thành theo kế hoạch; cơ sở 
vật chất được bổ sung, nâng cấp. 
Đến nay, tỉnh đã hoàn thành Đề 
án xây dựng nhà làm việc ban 
CHQS cấp xã, đáp ứng cơ sở vật 
chất phục vụ tốt cho công tác xây 
dựng, huấn luyện và hoạt động 
của lực lượng quân sự ở cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm 
Văn Nam thông tin: Với vai trò là 
cầu nối giữa Đảng, chính quyền 
với nhân dân, MTTQ Việt Nam 
các cấp trong tỉnh thường xuyên 

đổi mới nội dung, hình thức hoạt 
động đi vào nhiều lĩnh vực đời 
sống xã hội gắn với thực hiện 
có hiệu quả các chương trình an 
sinh xã hội, xây dựng môi trường 
sống lành mạnh trong mỗi gia 
đình, cộng đồng. Qua đó, lòng 
tin của nhân dân đối với Đảng, 
chính quyền được củng cố, làm 
nền tảng giữ vững ổn định chính 
trị, xây dựng thế trận lòng dân 
ngày càng vững chắc.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tập 
trung xây dựng, nâng cao chất 
lượng tổng hợp quân đội, CA. 
Thực hiện tốt công tác giáo dục 
truyền thống, lịch sử dân tộc, 
lịch sử quân đội và địa phương; 
giữ vững và phát huy bản sắc, 
truyền thống văn hóa tốt đẹp của 
các dân tộc trên địa bàn. Hiệu 
quả đấu tranh phòng chống các 
loại tội phạm, các hành vi vi 
phạm pháp luật và tệ nạn xã hội 

Người dân là 
trung tâm trong quá 
trình phát triển, LLVT 
là nòng cốt trong sự 
nghiệp xây dựng và 
BVTQ. Vì vậy, Bình 
Định cần tiếp tục nâng 
cao chất lượng cuộc 
sống của người dân; 
huy động sức mạnh 
tổng hợp từ nhân dân, 
củng cố thế trận lòng 
dân vững chắc. Đồng thời, không ngừng chăm lo, xây dựng 
LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, sẵn 
sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. 

Trung tướng NGUYỄN VĂN GẤU 

“

Bình Định sẽ 
kết hợp chặt chẽ giữa 
phát triển KT-XH với 
củng cố, tăng cường 
quốc phòng, an ninh 
trên quan điểm phát 
triển kinh tế là trung 
tâm, xây dựng Đảng là 
then chốt, phát triển 
văn hóa là nền tảng 
tinh thần của xã hội, 
củng cố quốc phòng, 
an ninh là nhiệm vụ 
trọng yếu, thường xuyên”.            Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

“
ngày càng nâng cao, bảo đảm ổn 
định an ninh chính trị, xây dựng 
xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, 
lành mạnh, phục vụ phát triển 
KT-XH...

Phát huy sức mạnh 
của cả hệ thống chính trị 
và toàn dân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, 
trung tướng Nguyễn Văn Gấu 
đánh giá cao những kết quả tỉnh 
Bình Định đã đạt được trong 
10 năm thực hiện Nghị quyết  
Trung ương 8.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị QĐND Việt Nam cho 
rằng những thành quả mà tỉnh 
đã đạt được thể hiện rõ trên các 
mặt: Công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị 
được tăng cường; nhiệm vụ 
phát triển KT-XH với bảo đảm 
quốc phòng, an ninh được 

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 
(BĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh 

vừa có văn bản chỉ đạo các sở, 
ban, ngành, địa phương đẩy 
mạnh giải ngân vốn đầu tư 
công năm 2023. 

Theo đó, Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư 
phải hoàn thành thủ tục đấu 
thầu và triển khai lựa chọn 
nhà thầu trước ngày 31.3.2023. 
Quá thời hạn nêu trên, giao 
Sở KH&ĐT tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh điều chuyển kế 
hoạch vốn đã phân bổ sang 
cho các dự án có tiến độ giải 
ngân tốt. 

Đến ngày 30.6, cần đảm 
bảo tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất 
từ 40% đối với tất cả các nguồn 
vốn và đến ngày 30.9, đạt tối 
thiểu 60% kế hoạch vốn giao; 
dự án nào chưa đạt theo các 
mốc nêu trên sẽ tiến hành điều 
chuyển vốn sang các dự án có 
tiến độ giải ngân tốt. 

Đối với kế hoạch vốn năm 
2022 (nguồn ngân sách địa 
phương) còn lại kéo dài sang 
năm 2023 để tiếp tục thực 
hiện, Sở KH&ĐT tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh xem xét, 
trình tại kỳ họp HĐND tỉnh 

gần nhất theo quy định tại 
khoản 2 Điều 68 Luật Đầu 
tư công. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu đề cao vai trò, trách nhiệm 
người đứng đầu đơn vị, lấy 
giải ngân vốn đầu tư công 
làm tiêu chí quan trọng để xét 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
của đơn vị mình và phải chịu 
trách nhiệm toàn diện trước 
Chủ tịch UBND tỉnh khi để 
xảy ra chậm trễ, không đạt 
mục tiêu giải ngân vốn đầu 
tư năm 2023 đã giao cho đơn 
vị mình thực hiện…    TIẾN SỸ

151 giáo viên đoạt giải Hội thi 
giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh

(BĐ) - Ngày 13.3, Sở GD&ĐT tổ 
chức Lễ tổng kết Hội thi giáo viên 
dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 
2022 - 2023, trao giấy chứng nhận 
giáo viên dạy giỏi và tặng giấy 
khen cho 151 giáo viên đạt giải.

Đặc biệt, năm nay có 1 giải 
nhất là cô Nguyễn Ngọc Tú 
Duyên - giáo viên tiếng Anh, 
Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn; 18 giáo viên đạt giải nhì, 
67 giáo viên đạt giải ba và 65 giáo 
viên đạt giải khuyến khích.

Hội thi diễn ra từ ngày 1 - 
13.3, với 229 giáo viên dự thi 
đến từ các trường THPT trong 
tỉnh. Ban Tổ chức đánh giá Hội 

thi đã đạt được 3 mục tiêu cơ 
bản đặt ra: Phát hiện, công nhận 
và tôn vinh giáo viên đạt danh 
hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 
nhân rộng điển hình tiên tiến…; 
tạo động lực cho giáo viên 
phấn đấu, hoàn thiện đáp ứng 
yêu cầu đổi mới, nâng cao chất 
lượng giáo dục, phát triển nghề 
nghiệp; góp phần nâng cao hiệu 
quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy 
mạnh phong trào thi đua dạy và 
học trong trường học, khuyến 
khích, động viên, tạo cơ hội cho 
giáo viên rèn luyện, tự học, sáng 
tạo… trong công tác giảng dạy.

THU HIỀN

Phê duyệt dự án xử lý khắc phục sạt lở mái taluy 
đường Nguyễn Tất Thành nối dài

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có 
Quyết định số 667/QĐ-UBND 
ngày 7.3 về việc phê duyệt 
dự án đầu tư xây dựng và kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn 
dự án xử lý khắc phục sạt lở 
mái taluy đường Nguyễn Tất 
Thành nối dài, TP Quy Nhơn.

Dự án do UBND TP Quy 
Nhơn làm chủ đầu tư, với 
mục tiêu xử lý sạt lở mái taluy 
dương đường Nguyễn Tất 
Thành nối dài, nhằm giảm 
thiểu rủi ro do thiên tai gây 
ra, tránh sạt lở đất đá trong 
mùa mưa, đảm bảo an toàn cho 

người và các phương tiện khi 
tham gia giao thông qua khu 
vực này; tạo mỹ quan đô thị.

Theo quyết định, dự án đầu 
tư gia cố mái taluy bằng đục tẩy 
cục bộ một số vị trí, xử lý bề 
mặt mái dốc đá phạm vi xung 
quanh vị trí sạt lở. Gia cố bề 
mặt mái taluy bằng lưới thép 
sức kháng cao tạo mắt lưới 
hình lục giác. Phạm vi gia cố 
có chiều dài khoảng 210 m, 
chiều cao trung bình 30 m. Phía 
trên phạm vi gia cố mái taluy 
thiết kế rãnh đỉnh hình thang 
vát, thu nước từ ngoài mái dốc  

tự nhiên. 
Cùng với đó, dự án đầu tư 

hệ thống thoát nước; hoàn trả 
công trình hiện trạng.

Tổ chức tư vấn khảo sát 
địa chất dự án là Liên đoàn 
địa chất Trung Trung Bộ; tổ 
chức tư vấn khảo sát địa hình, 
lập báo cáo nghiên cứu khả thi 
đầu tư xây dựng do Công ty 
CP Tư vấn thiết kế Đường bộ 
thực hiện.

Dự án có tổng mức đầu tư 
xây dựng hơn 61,7 tỷ đồng, 
thực hiện từ năm 2022 - 2024.

MAI HOÀNG

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm 
cựu binh Gạc Ma Lê Minh Thoa

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bên trái) thăm hỏi đời sống, sức khỏe của CCB Lê 
Minh Thoa.                                                                                                          Ảnh: N. HÂN

(BĐ) - Nhân dịp kỷ niệm 
35 năm ngày diễn ra trận hải 
chiến Gạc Ma - Trường Sa 
(14.3.1988 - 14.3.2023), chiều 
13.3, đồng chí Hồ Quốc Dũng- 
Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh cùng lãnh đạo 
Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, 
tặng quà CCB Lê Minh Thoa  
(56 tuổi, ở đường Tăng Bạt 
Hổ, TP Quy Nhơn).

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng ân cần thăm hỏi đời 
sống, sức khỏe của CCB Lê 
Minh Thoa, ghi nhận những 
đóng góp to lớn của ông đối 
với sự nghiệp đấu tranh bảo 
vệ Tổ quốc, đồng thời động 
viên ông tiếp tục nỗ lực vươn 
lên trong cuộc sống, xứng 
đáng là tấm gương sáng để 
các thế hệ trẻ noi theo. 

CCB Lê Minh Thoa nhập 
ngũ năm 1985, sau đó được 
điều động về công tác tại 
Hải đội 1, Lữ đoàn 125 hải 
quân, đóng tại TP Hồ Chí 
Minh. Đầu tháng 3.1988, ông 
Thoa được điều sang tàu vận 
tải HQ 604 của Lữ đoàn 125 
ra làm nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền tại quần đảo Trường 
Sa.  Sáng 14.3.1988, trong 
trận hải chiến để bảo vệ đảo  
Gạc Ma, tàu vận tải HQ 604 
bị bắn chìm khi đang thả neo 
cho Phân đội công binh Trung 
đoàn 83 bốc dỡ vật liệu xây 
dựng xuống đảo. Lúc đó ông 
Thoa đang làm nhiệm vụ bảo 

vệ, sửa chữa tàu HQ 604 thì 
tàu bị trúng đạn và cháy. 
Trong lúc chữa cháy cho 
tàu HQ 604, ông Thoa đã bị 
thương. Khi tàu bị chìm, ông 
may mắn ôm được hai trái 
bí xanh (thực phẩm trên tàu) 
làm phao cứu sinh. Sau gần 
1 ngày lênh đênh trên biển, 
ông Thoa bị tàu Trung Quốc 
bắt làm tù binh.

Đến tháng 9.1991, ông 
Thoa cùng 8 chiến sĩ hải quân  

Việt Nam được Trung Quốc 
phóng thích. Sau thời gian an 
dưỡng, ông xin được ở lại và 
phục vụ tại trạm sửa chữa của 
Phòng kỹ thuật, Lữ đoàn 125. 
Đến cuối năm 1996, ông Thoa xin  
xuất ngũ.

Trong quá trình công tác, 
ông Thoa được tặng thưởng 
Huân chương Chiến công hạng 
ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ 
vang hạng nhì và hạng ba...

NGUYỄN HÂN

Đông đảo người dân xem thả diều nghệ thuật 
tại Quy Nhơn

(BĐ) - Chiều 13.3, tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy 
Nhơn), CLB Diều KITE SKY phối 
hợp với Thành đoàn Quy Nhơn tổ 
chức giao lưu thả diều nghệ thuật. 

Tại buổi giao lưu, khoảng 20 
diều nghệ thuật với tạo hình các 
loài thú, nhân vật hoạt hình màu 
sắc sặc sỡ đã được thả ở nhiều 
độ cao khác nhau, thu hút đông 
đảo người dân đến xem. 

Đây là hoạt động khởi động 
cho Liên hoan Diều Quy Nhơn - 
Bình Định 2023 (dự kiến tổ chức 
vào tháng 7.2023), là một trong 
những hoạt động hưởng ứng 
mùa lễ hội du lịch 2023.     LÊ NA Đông đảo người dân đến xem giao lưu thả diều nghệ thuật.                      Ảnh: LÊ NA

GIẢI BILLIARDS & SNOOKER VÔ ĐỊCH QUỐC GIA (VÒNG 1) NĂM 2023:

31 cơ thủ Bình Định tham gia 
2 nội dung

(BĐ) -  Sáng 13.3,  Giải 
Billiards & Snooker vô địch 
quốc gia (vòng 1) năm 2023 
đã khai mạc tại Trung tâm 
Đào tạo, huấn luyện và thi 
đấu TDTT tỉnh Bình Thuận. 

Giải thu hút sự tham gia 
của 1.577 cơ thủ đến từ 27 
tỉnh, thành phố trong cả nước. 
Các cơ thủ tranh tài các nội 
dung: Carom 3 băng, Carom 
1 băng, English Billiards, 
Pool 9 ball, Pool 10 ball. Các 
nội dung thi đấu theo thể 

thức loại trực tiếp và đồng  
hạng ba.

Tại giải này, 31 cơ thủ Bình 
Định tham gia thi đấu ở nội 
dung carom 1 băng và carom 
3 băng. Hai cơ thủ Bình Định 
được miễn vòng 1 (vào thẳng 
vòng chung kết) là Huỳnh 
Xuân Châu (nội dung carom 1 
băng) và Trần Hà Thanh (nội 
dung carom 3 băng).

Dự kiến giả i  bế  mạc  
ngày 22.3.

HOÀNG QUÂN

gắn kết chặt chẽ, giải quyết 
tốt các vấn đề xã hội. Đồng 
thời, công tác xây dựng, phát 
triển nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc được quan tâm đúng mức; 
việc phát triển và nâng cao 
chất lượng công tác thông tin, 
tuyên truyền, củng cố và phát 
huy sức mạnh khối đại đoàn 
kết toàn dân trong sự nghiệp 
xây dựng và BVTQ được lan 
tỏa sâu rộng. 

“Bài học kinh nghiệm đặt ra 
là tỉnh phải phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị và toàn dân trong xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân, thế 
trận quốc phòng toàn dân, gắn 
với nền an ninh nhân dân, thế 
trận an ninh nhân dân, biên 
phòng toàn dân vững mạnh; 
xây dựng toàn diện các tiềm 
lực trong khu vực phòng thủ, 

lấy tiềm lực chính trị tinh 
thần làm nền tảng, coi đây là 
nhiệm vụ cơ bản, lâu  dài, giữ 
vai trò quyết định chất lượng 
xây dựng sức mạnh tổng hợp 
BVTQ”, trung tướng Nguyễn 
Văn Gấu nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
cho biết thời gian tới tỉnh sẽ 
tiếp tục nghiên cứu, vận dụng 
sáng tạo, hiệu quả các chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước vào 
thực tiễn của tỉnh. BVTQ được 
xác định là nhiệm vụ trọng 
yếu, thường xuyên của cả hệ 

thống chính trị. 
Trên cơ sở đó, các cấp ủy 

đảng, chính quyền, cơ quan, 
ban, ngành, MTTQ, hội, đoàn 
thể trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi 
mới tư duy, phương thức lãnh 
đạo để tăng cường vai trò lãnh 
đạo của Đảng, phát huy hiệu 
lực, hiệu quả quản lý, điều 
hành của chính quyền từ tỉnh 
đến cơ sở. Phát huy tiềm năng, 
lợi thế của tỉnh, tranh thủ khai 
thác các nguồn lực để phát 
triển KT-XH, tăng cường quốc 
phòng, an ninh, hoàn thành 
thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
đề ra.                      HỒNG PHÚC
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Ma túy “đổ bộ” vào các nhà trọ
Sau thời gian lực lượng Công an truy đuổi, triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy ở các khách sạn, 

quán karaoke, gần đây, tội phạm ma túy thường chọn “bãi đáp” là các nhà trọ. Các đối tượng gia 
tăng hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở các nhà trọ thuộc 
vùng ven đô thị. 

Nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại một nhà trọ trên đường Phạm Tông Mại (phường Nhơn Bình,  
TP Quy Nhơn).                                   Ảnh: N.G

Tại TP Quy Nhơn, thời gian gần 
đây, lực lượng CA triệt phá nhiều vụ 
ma túy ở các nhà trọ tại phường Nhơn 
Phú, Nhơn Bình. Cuối tháng 1.2023, 
sau nhiều ngày mật phục, các trinh sát  
ma túy CA tỉnh phát hiện một nhà trọ 
trên đường Phạm Tông Mại (thuộc 
khu phố 1, phường Nhơn Bình) do Lê 
Ngọc Hòa (32 tuổi,  ở phường Lê Hồng 
Phong, TP Quy Nhơn) thuê trọ có ma 
túy. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang 
Hòa cùng 4 đối tượng khác đang sử 
dụng trái phép chất ma túy.

Qua khám xét nhanh, cơ quan CA 
tiếp tục phát hiện, thu giữ 3 gói ny lông 
chứa ma túy. Lê Ngọc Hòa khai nhận 
đã thuê nhà trọ vắng vẻ này để ở, làm 
nơi tổ chức sử dụng ma túy cùng các 
đối tượng khác. 

Một số nhà trọ không còn là nơi tạm 
trú theo đúng nghĩa, mà bị biến tướng 
bởi các đối tượng vi phạm pháp luật. 
Các chủ nhà trọ cho thuê nguyên căn hay 
các dãy trọ thường chỉ đến thu tiền hằng 
tháng, mà không biết nhà của mình là 
nơi cho các đối tượng ma túy hoạt động. 

Điển hình, ngày 20.2, Phòng CSĐT 
tội phạm về ma túy (CA tỉnh) phát 
hiện tại phòng trọ của bà Dương Thị 
H. (SN 1969, ở phường Nhơn Phú, TP 
Quy Nhơn) có 5 đối tượng (1 nữ, 4 nam) 
thuê để tàng trữ ma túy. Tổ công tác thu 
giữ rất nhiều dụng cụ dùng để tiêm, hít 
còn chứa ma túy. Tuy nhiên, bà H. cho 
hay không hề biết các đối tượng thuê 
trọ để sử dụng ma túy.

Một số đối tượng liên quan ma túy 
có nhà cửa đàng hoàng, nhưng vẫn thuê 
một phòng trọ, hay thuê nguyên căn 
nhà ở vùng ven để làm nơi mua bán, tụ 
tập sử dụng ma túy; có kẻ thường trà 
trộn vào các khu nhà trọ để mua bán 
ma túy. Đơn cử, trong đường dây mua 
bán ma túy do Nguyễn Thị Hồng Kim 

(SN 1998, ở đường Trần Thị Kỷ, TP Quy 
Nhơn) cầm đầu bị triệt xóa đầu tháng 
3.2023, hầu hết các chân rết tham gia 
đường dây này đều thuê trọ để mua 
bán và làm nơi sử dụng ma túy.

Tại địa bàn TX Hoài Nhơn, nhiều đối 
tượng trong các vụ án ma túy triệt xóa 
thời gian gần đây thuê nhà trọ để hoạt 
động. Theo thượng tá Lương Trường 
Sơn, Phó trưởng CA TX Hoài Nhơn, 
chuyên án gần đây nhất CA thị xã triệt 
xóa là nhóm đối tượng ma túy hoạt động 
khép kín, vừa mua bán, chứa chấp, vừa 
tổ chức sử dụng cho người nghiện. 
Đường dây này do Nguyễn Tấn Linh 
(SN 1996, ở phường Hoài Thanh Tây, 
TX Hoài Nhơn) cầm đầu. Các đối tượng 
thường xuyên thay đổi nhà trọ để trốn 
tránh sự truy quét cơ quan chức năng. 

Để tăng cường phòng ngừa, đấu 
tranh với tội phạm ma túy chọn nhà trọ 
làm nơi hoạt động, bên cạnh triệt xóa, xử 

lý nghiêm, lực lượng CA cơ sở cần tăng 
cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt 
động cho thuê lưu trú đối với các khu 
vực nhà trọ. Định kỳ hằng tháng, thông 
qua công tác nắm tình hình của cảnh sát 
khu vực, chỉ huy CA xã, phường, thị 
trấn phải đánh giá, có kế hoạch cụ thể 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 
đấu tranh, đặc biệt là các nơi nghi vấn 
phức tạp về tội phạm ma túy. 

Mặt khác, CA cơ sở phải vận động, 
hướng dẫn, giải thích để chủ các nhà 
trọ hợp tác, cung cấp thông tin mỗi khi 
phát hiện khách trọ nghi vấn. Các đội 
nghiệp vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn 
và kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc 
quản lý nhà trọ của cấp cơ sở. Ngoài ra, 
ngành chức năng cần kiểm tra thường 
xuyên, xử phạt nghiêm khắc các chủ 
nhà trọ để đối tượng ma túy hoạt động 
trong nhà trọ của mình.           

N.GIANG

Khu tái định cư Đại Lợi sạt lở nặng
Gọi tới đường dây nóng Báo Bình 

Định, người dân ở khu tái định cư 
(TĐC) Đại Lợi, thôn Đại Lợi, xã Cát 
Nhơn (huyện Phù Cát), phản ảnh: 2 
năm trở lại đây, khu vực mặt bằng 
phía Đông Bắc của khu TĐC Đại Lợi 
bị sạt lở nặng. Ban đầu, những mảng 
sạt lở chỉ rộng chừng 30 - 40 cm, sau 
đó rộng và dài ra theo thời gian. Đặc 
biệt, các đợt mưa lớn vào năm 2021 
và 2022 khiến các mảng sạt lở càng 
lớn, hình thành hầm hố sâu và hàm 
ếch rộng, nếu không kịp thời khắc 
phục thì nguy cơ sạt lở càng nghiêm 
trọng hơn.

Ông Đ., có nhà ở khu TĐC Đại Lợi, 
lo ngại: “Qua từng năm, các mảng sạt 
lở rộng thêm, nếu tình trạng này tiếp 
tục kéo dài sẽ khiến lượng đất bị cuốn 
trôi ngày một nhiều, gây hệ lụy xấu”.

Qua tìm hiểu được biết, khu TĐC 
Đại Lợi được UBND xã Cát Nhơn xây 
dựng năm 2016, phục vụ TĐC cho 
các hộ dân ở địa phương có nhà bị 
ngập lụt vào mùa mưa bão. Đến nay, 
xã Cát Nhơn đã xét giao đất tại khu 
vực phía Nam của khu TĐC cho 28 hộ 
dân xây dựng nhà ở, mỗi hộ được giao  
160 m2 đất. Riêng khu vực mặt bằng 

Ẩn họa từ buôn bán 
tại ngã ba đường

Hiện nay, tại ngã ba Hùng Vương- 
Điện Biên Phủ (phường Nhơn Bình, 
TP Quy Nhơn) có một số người dân 
lấn chiếm vỉa hè đường Hùng Vương 
để buôn bán cây cảnh, trái cây, dụng 
cụ xây dựng, đồng hồ… 

Đáng nói, nút giao thông này có 
lượng lớn xe tải chở vật liệu xây dựng, 
xe container thường xuyên chạy qua, 
dừng đèn đỏ và chạy ra hướng QL 19 
mới. Thế nhưng, bất chấp nguy hiểm, 
nhiều người đi đường (kể cả đi ngược 
chiều) vẫn ngang nhiên dựng xe máy 
dưới lòng đường ghé vào mua hàng. 
Đây là một trong những nguyên nhân 
gây cản trở, ùn tắc giao thông cục bộ, 
gây nguy cơ TNGT.

Đề nghị các cấp chính quyền, cơ 
quan chức năng kiểm tra, kiên quyết 
xử lý vi phạm, góp phần lập lại trật 
tự đô thị, tạo cho đường thông, hè 
thoáng và hạn chế TNGT.      

TRIỀU CHÂU

Nhiều người đi ngược chiều vẫn mặc nhiên dựng 
xe giữa lòng đường vào mua hàng.               Ảnh: T.C

Một phần mặt bằng phía Đông Bắc của khu TĐC Đại Lợi bị sạt 
lở nặng.                                                       Ảnh: V.L

phía Đông Bắc của khu TĐC còn hơn 
20 lô đất (mỗi lô 160 m2) chưa xét giao 
cho người dân.

Theo người dân có nhà ở tại khu 
TĐC Đại Lợi, khu vực mặt bằng phía 
Đông Bắc của khu TĐC tiếp giáp với 
thửa đất của một hộ dân ở thôn Đại 
Ân. Mặt bằng khu TĐC nằm ở trên 
cao, còn thửa đất của hộ này thấp hơn. 
Hộ này thường xuyên đục khoét đất ở 
chân móng khu TĐC, để mỗi khi trời 

mưa lớn nước mưa chảy 
thành dòng, dần dần cuốn 
trôi đất và hình thành 
hiện tượng “bên lở, bên 
bồi” - đất khu TĐC bị lở 
lại bồi qua thửa đất của hộ  
dân này. 

Liên quan việc này, 
ông Nguyễn Vũ Bằng, 
Chủ tịch UBND xã Cát 
Nhơn, xác nhận: Trước 
đây, một hộ dân ở thôn 
Đại Ân có thực hiện hành 
vi đào khoét, lấn mặt bằng 
khu TĐC Đại Lợi. Tuy 
nhiên, UBND xã đã phát 
hiện, ngăn chặn và đề nghị 
chấp dứt; hiện hộ này đã 

làm hàng rào phân cách rõ ràng giữa 
đất của họ với đất khu TĐC.    

“Về điểm sạt lở tại khu TĐC, địa 
phương cũng đã tính đến phương án 
khắc phục bằng cách xây móng kè kiên 
cố, nhưng chưa có kinh phí thực hiện. 
Tới đây, UBND xã sẽ kiểm tra, tính 
toán cụ thể phương án và bố trí kinh 
phí khắc phục dứt điểm tình trạng sạt 
lở”, ông Bằng cho hay.

VĂN LỰC

TAI NGHE, MẮT THẤY

Tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm Ngày Công tác 
xã hội Việt Nam

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có văn bản 
giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị, địa phương 
liên quan tổ chức hoạt động kỷ niệm 
Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần 
thứ 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh 
theo các nội dung hướng dẫn của  
Bộ LĐ-TB&XH.

Theo đó, tổ chức kỷ niệm Ngày 
Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7, 
năm 2023 với chủ đề “Công tác xã hội 
Việt Nam - Chuyên nghiệp, sáng tạo 
và phát triển”, bảo đảm thiết thực, 
hiệu quả với mục đích nhằm tôn vinh 
giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của 
nghề công tác xã hội. Ghi nhận vai trò 
và đóng góp của người làm công tác 
xã hội trong việc tham gia giải quyết 
các vấn đề của cá nhân, gia đình, 
cộng đồng và xã hội, góp phần bảo 
đảm thực hiện quyền con người, công 
bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của 
nhân dân. Phát huy truyền thống “lá 
lành đùm lá rách” và tinh thần thương 
yêu, tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ 
lẫn nhau của người Việt Nam, thu hút 
sự quan tâm của các tầng lớp nhân 
dân tích cực tham gia trợ giúp các cá 
nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn 
cảnh khó khăn và phát huy vai trò của 
người làm công tác xã hội.

P.PHƯƠNG

TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG
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Bình Định

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM:

Tây Sơn: Giá ớt bất ngờ tăng vọt
Nhiều ngày qua, từ mờ sáng đến 

chiều tối, nông dân xã Tây Giang, vùng 
chuyên canh ớt lớn nhất huyện Tây Sơn, 
tất bật hái ớt bán cho thương lái bởi 
nông sản này đang rất được giá. 

Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Tây Giang, cho biết: Cây 
ớt được xem là cây trồng chủ lực của 
địa phương, vì vậy hằng năm Hội Nông 
xã đã tập trung tuyên truyền vận động 
nông dân chủ động tìm mua cây giống 
ớt tốt về trồng và thường xuyên theo 
dõi tình hình sâu bệnh để chăm sóc cho 
cây phát triển tốt nhằm đạt năng suất 
cao. Nhờ làm tốt công tác chuyển đổi 
cây trồng, chọn được những giống ớt 
tốt nên vụ ớt Đông Xuân năm nay, Tây 
Giang xuống giống trồng khoảng 70 ha 
ớt tại 6 thôn, sơ bộ cho thấy năng suất và 
chất lượng rất tốt. Đầu mùa thu hoạch 
giá ớt chỉ khoảng 15.000 đồng/kg thế 
nhưng từ đầu tháng 3 đến nay giá ớt 

Đúng luật, hợp tình,  
đảm bảo quyền lợi của người dân

Để bảo đảm tiến độ các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, các địa phương đang nỗ lực hoàn thành 
giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án. Tuy nhiên, những phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng đang 
là trở lực cho các nhà thầu. 

Cùng lúc, tỉnh Bình Định 
khẩn trương triển khai nhiều 
dự án giao thông trọng điểm, 
do thời gian tiến hành đền bù 
và giải tỏa thu hẹp, tình trạng 
một số hộ không thống nhất 
mức đền bù dù hội đồng giải 
phóng mặt bằng (GPMB) địa 
phương đã nỗ lực giải thích, 
thuyết phục khiến tiến độ của 
nhiều dự án bị ảnh hưởng.

Kịp thời tháo gỡ,  
giải quyết phát sinh

Sáng 12.3, dù đang là 
ngày Chủ nhật nhưng UBND 
phường Hoài Thanh Tây,  
TX Hoài Nhơn vẫn tổ chức làm 
việc với các hộ dân có nhà đất 
bị ảnh hưởng bởi dự án xây 
dựng tuyến đường kết nối với 
đường ven biển (ĐT 639) đoạn 
qua địa bàn TX Hoài Nhơn. 

Ông Lê Văn Nam, Chủ tịch 
UBND phường Hoài Thanh 
Tây, cho biết: Chúng tôi đang 
tập trung tháo gỡ vướng mắc 
để công tác GPMB tại một số 
điểm trên tuyến chính và tuyến 
nhánh. Sau nhiều lần gặp gỡ, 
kiên trì động viên, 9 hộ ở tuyến 
chính đã thống nhất phương án 
đền bù và nhận đất tái định cư, 
tiếp theo 11 hộ ở tuyến nhánh 
cũng đồng ý. Chỉ còn 2 hộ chưa 
chấp thuận với lý do, vị trí lô 
đất tái định cư mà phường bố 
trí không phù hợp với việc kinh 
doanh mua bán hoặc tạo ra sinh 
kế mới cho gia đình. 

Nhờ kiên trì như thế, UBND 
phường Hoài Thanh Tây đã cơ 
bản tiếp nhận, tổ chức GPMB hơn 
96% diện tích mặt bằng để thi 
công dự án tuyến đường kết nối 
ĐT 639 đoạn qua TX Hoài Nhơn. 

Ông Trần Minh Thành, Chỉ 
huy trưởng công trình, Công 

Dự án tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại còn vướng mặt bằng bởi 4 hộ 
dân tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước chưa di dời.                                                                                                                            Ảnh: HẢI YẾN 

ty 98, chi nhánh Tổng công ty 
xây dựng Trường Sơn, cho biết: 
Việc phường Hoài Thanh Tây 
khai thông được những vướng 
mắc trong GPMB tạo điều kiện 
thuận lợi cho nhà thầu rất nhiều. 
Chỉ bấy nhiêu hộ đó thôi nhưng 
chúng tôi không thể triển khai 
thi công mố cầu, lắp đặt hệ 
thống tường chắn có cốt. Đoạn 
tường chắn có cốt này có yêu 
cầu biện pháp thi công phức tạp, 
cần phải có mặt bằng sạch mới 
có thể tổ chức thi công liên tục 
toàn đoạn tuyến một lúc, không 
được chắp vá. Vì thế nhà thầu 
rất mong địa phương và Ban 
Quản lý dự án giao thông tỉnh 
(chủ đầu tư) bàn giao đủ diện 
tích mặt bằng toàn tuyến để có 
thể thi công đúng tiến độ. 

Tình trạng giải tỏa kiểu “da 
beo” khiến các bên liên quan 
mất nhiều thời gian giải quyết, 
trong khi hộ giải tỏa gặp khó 

khăn trong sinh hoạt và ổn định 
cuộc sống, còn chủ dự án, đơn 
vị thi công thì mệt mỏi vì dự 
án kéo dài. 

Ông Trần Hữu Nguyên, 
Phó Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng và Phát triển quỹ đất 
huyện Phù Mỹ, cho biết: Tại 
dự án tuyến đường kết nối ĐT 
639 trên địa bàn huyện Phù Mỹ, 
chúng tôi đang gấp rút triển khai 
xây dựng khu tái định cư xã Mỹ 
Trinh cho 20 hộ bị ảnh hưởng 
ở các xã Mỹ Trinh, thị trấn Phù 
Mỹ, Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ 
Chánh Tây, Mỹ Quang phải di 
dời chỗ ở. Các hộ này nằm ở vị 
trí cần phải di dời sớm để giao 
mặt bằng trong khi khu tái định 
cư chưa triển khai kịp. 

Đúng luật, hợp tình,  
quyết tâm đảm bảo tiến độ  

Trước tình hình như thế, 
để đảm bảo tiến độ các dự án, 

UBND tỉnh chỉ đạo các địa 
phương cùng Ban Quản lý dự 
án giao thông tỉnh khẩn trương, 
linh hoạt trong công tác GPMB, 
đúng luật, hợp tình, tính toán 
thật chi tiết để người dân được 
hưởng lợi nhiều nhất có thể. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng cho 
biết: Khi thực hiện các dự án 
có thể ảnh hưởng đến đời sống, 
lợi ích của dân, lãnh đạo tỉnh 
luôn quan tâm, lắng nghe ý 
kiến của nhân dân. Đặc biệt, 
những dự án giao thông vốn 
thường ảnh hưởng đến nhiều 
gia đình, những vị trí cần ưu 
tiên tập trung GPMB trước, tỉnh 
luôn yêu cầu các địa phương 
kịp thời báo cáo, đề xuất những 
chính sách riêng phù hợp với 
đặc thù của từng dự án; khẩn 
trương giải quyết các nội dung 
về nâng mức hỗ trợ di chuyển 
chỗ ở, nâng mức hỗ trợ tạm cư, 

điều chỉnh giá đất ở sao cho 
hợp tình, hợp lý…

UBND huyện Tuy Phước là 
địa phương có nhiều dự án giao 
thông trọng điểm đi qua. Ông 
Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND 
huyện Tuy Phước, cho biết: 
Chúng tôi đang khẩn trương 
GPMB ở các dự án giao thông 
trọng điểm của tỉnh đi qua địa 
phương. Các trường hợp còn 
lại chủ yếu là đất lấn chiếm, 
tranh chấp nội bộ trong gia 
đình. Chúng tôi đang giải quyết 
từng trường hợp theo sự chỉ 
đạo của UBND tỉnh. Phải đến 
khi các hộ không chấp hành 
thì mới phối hợp các đơn vị 
có liên quan hoàn thiện hồ sơ, 
thủ tục lập kế hoạch cưỡng chế 
hoặc bảo vệ thi công theo quy 
định, không để chậm trễ tiến độ  
thi công. 

Với quan điểm chỉ đạo khẩn 
trương, quyết liệt như thế, 
trong tháng 3.2023, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng liên tục, trực tiếp 
đi kiểm tra tiến độ GPMB hàng 
loạt dự án giao thông trọng 
điểm, đích thân ông đến gặp gỡ 
từng trường hợp hộ dân chưa 
đạt đến thống nhất, cho ý kiến 
chỉ đạo gỡ khó, tham gia thuyết 
phục dân. Điển hình như với 
dự án xây dựng tuyến đường 
kết nối với ĐT 639 trên địa bàn 
Phù Mỹ, Phó Chủ tịch Nguyễn 
Tự Công Hoàng chỉ đạo: Trong 
thời gian chờ xây dựng khu tái 
định cư phục vụ dự án, trước 
mắt bố trí tái định cư vào các 
khu đất trống của địa phương. 
UBND huyện Phù Mỹ bố trí 3 
hộ dân vào khu quy hoạch dân 
cư xã Mỹ Trinh, 3 hộ dân vào 
Trường Mẫu giáo cũ, thị trấn 
Phù Mỹ, 5 hộ dân vào Khu quy 
hoạch dân cư Cầu Đá ở thôn An 
Hoan, xã Mỹ Chánh và phần 
đất UBND xã Mỹ Chánh quản 
lý chưa bàn giao.          

                                 HẢI YẾN 

liên tục tăng cao, có thời điểm vọt lên tới  
42.000 đồng/kg. 

Anh Nguyễn Văn Chức, ở thôn 
Thượng Giang 2, chia sẻ: Vụ ớt Đông 
Xuân năm nay tôi trồng 3,3 sào ớt chỉ 

thiên lai F1 Việt AK 12. 
Giống này có đặc điểm 
phù hợp với điều kiện 
khí hậu, thổ nhưỡng tại 
địa phương; cây khỏe, 
kháng bệnh tốt, phân 
nhánh mạnh, chống 
chịu tốt với thời tiết bất 
lợi. Khi chín, trái màu 
đỏ tươi, dài 6,5 - 7,5 cm, 
cơm dày, đóng kín hạt, 
cuống to, cay, bảo quản 
được nhiều ngày, thích 
hợp cho xuất khẩu và 
phơi khô. Nhờ chăm 
sóc tốt nên ruộng ớt 
của tôi đạt năng suất 

khoảng 2 tấn/sào. Hồi đầu mùa, giá chỉ ở 
mức 19.000 đồng/kg đã là khá, sau đó giá 
ớt tăng dần lên 25.000 đồng/kg. Từ đầu 
tháng 3 giá ớt tăng mạnh, hiện dao động 
trong khoảng  38.000 - 42.000 đồng/kg.  

Còn anh Nguyễn Xuân Vương, ở 
thôn Nam Giang, bộc bạch: Vụ Đông 
Xuân này tôi trồng 3 sào ớt. Thu hoạch 
lai rai bán với giá từ 15.000 - 25.000 
đồng/kg, rồi đột nhiên giá ớt vọt lên tới 
35.000 đồng/kg. Đây được xem là mức 
giá kỷ lục bởi từ trước đến nay cao lắm 
cũng chỉ khoảng 30.000 đồng/kg. Từ đầu 
vụ đến nay gia đình tôi đã thu trên 1 tấn 
ớt, vụ ớt Đông Xuân sẽ còn kéo dài đến 
tháng 5 âm lịch, nếu giá cứ tốt thế này 
người trồng ớt sẽ rất vui.

Theo trưởng thôn Hữu Giang, ông 
Phan Văn Đen, vụ Đông Xuân này toàn 
thôn có khoảng 8 ha cây ớt. Những 
ngày qua, giá ớt tăng cao nên bà con 
nông dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, 
người trồng ớt trong thôn vẫn thận 
trọng bởi các loại nông sản phụ thuộc 
vào thị trường Trung Quốc có thể rớt 
giá bất cứ lúc nào. 

TÍN TRỌNG

Ớt được giá khiến người trồng ớt ở Tây Giang rất vui.                    Ảnh: T.T
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Dù chưa công trình nghiên 
cứu khoa học nào khẳng định 
thời điểm xuất hiện tục thờ 
cúng cá voi, lễ hội cầu ngư, 
nhưng lễ hội này được chính 
thức công nhận là từ thời nhà 
Nguyễn. Nhiều đời vua nhà 
Nguyễn đã ban sắc phong 
tướng, phong thần cho cá voi 
với nhiều tước hiệu tôn xưng 
trang trọng, như: Nam Hải 
đại tướng quân, Nam Hải cự 
tộc ngọc lân tôn thần, Nam 
Hải cự tộc ngọc lân thượng 
đẳng thần... 

Lễ hội cầu ngư tại các làng 
biển ở Bình Định, từ TX Hoài 
Nhơn vào đến các huyện Phù 
Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và TP 
Quy Nhơn, diễn ra vào nhiều 
thời điểm khác nhau. Có nơi 
lấy ngày vua ban sắc phong 
cho Ông Nam Hải, có nơi lại 
lấy ngày Ông lụy (tức cá Ông 
gặp nạn dạt vào bờ) hoặc theo 
thời điểm mà làng xã thống 
nhất ấn định từ xa xưa… Có 
thể khác nhau về thời điểm 

Chợ Cây Bông là chợ ở thôn Hiếu 
An, xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn, 
thuở xa xưa đây là một chợ lớn, 
có tên trong nhiều tài liệu lịch sử 
quan trọng.

Hoàng Việt nhất thống dư địa chí do 
Binh bộ Thượng thư Lê Quang Định 
dâng lên Gia Long năm 1806, có ghi 
nhận chợ này với tên gọi là chợ Cây 
Hoa khi mô tả con đường từ cửa Tây 
Nam trấn thành (tức thành Hoàng Đế) 
đi đến đồn nguồn An Tượng. Hoặc 
như sách Đại Nam nhất thống chí bản 
Duy Tân khắc in năm 1910 cho biết rõ 
ràng hơn về chợ này: “Chợ An Thuận 
tục danh là chợ Cây Bông ở huyện 
Tuy Viễn”. 

Tên chợ, Cây Hoa hay Cây Bông, 
thật ra chỉ là sự khác nhau về cách 
gọi của 1 cái chợ mà thôi. Nguyên 
là thời phong kiến có lệ kỵ tên húy 
của vua chúa, thân vương; ngay cả 
trong thường nhật, người dân cũng 
cẩn trọng lời ăn tiếng nói, phải gọi 
trại đi để tránh xúc phạm, bị gán cho 
tội phạm thượng. Vào triều Nguyễn, 
Hồng Nhậm là tên của vua Tự Đức, 
vì thế những chữ gọi “Hồng” phải 
đọc trại thành “Hường”. Tên của mẹ 
vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa nên phải 
kiêng cữ chữ “Hoa”. Địa danh ấp Hoa 
An của phường Hoa Phúc thời Gia 
Long ở Phù Cát ngày nay, sau phải 
đọc trại ra là ấp Ba An của phường 

Phim Lụa hấp dẫn 
ngay từ những 
tập đầu tiên

Mới chỉ bước qua những tập đầu của 
phim, nhưng Lụa - bộ phim truyền hình dài 
31 tập do Hãng phim Truyền hình TPHCM 
(TFS) sản xuất đã tạo được dấu ấn trong 
lòng khán giả yêu phim Việt. 

Lụa là tác phẩm mới nhất của đạo diễn 
Trần Đức Long, người từng thành công 
trong bộ phim tâm lý hình sự Kẻ sát nhân 
cô độc (HCV thể loại phim truyền hình tại 
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 
40). Bộ phim dài 31 tập này đang phát 
sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên kênh 
HTV 7, từ thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần.

Lụa lấy bối cảnh ở Tập đoàn thời trang 
Thành Lụa, công ty con là Công ty thiết kế thời 
trang nam nữ T&K. Câu chuyện xoay quanh 4 
nhân vật chính: Khánh Thư, Minh, Thành Trung 
và Huyền Anh.  Thông qua từng nhân vật sẽ dần 
hiện lên câu chuyện xã hội hiện đại, năng động, 
lồng ghép ân oán, tình yêu giữa hai thế hệ. 

Với Lụa, khán giả màn ảnh nhỏ sẽ thấy 
được sự “chịu chơi” của nhà làm phim. 
Diễn viên có stylist riêng do các hãng thời 
trang lớn tài trợ trang phục; bối cảnh chính là 
công ty thiết kế được nhà thiết kế Bảo Nam -  
từng thiết kế cho các phim điện ảnh đình 
đám như Gái già lắm chiêu, Hạnh phúc máu 
đảm nhận; đạo diễn Trần Đức Long lại xuất 
thân từ quay phim nổi tiếng nên các cảnh 
quay vô cùng đắt giá.                   (Theo SGGP)

LỄ HỘI CẦU NGƯ Ở BÌNH ĐỊNH: 

Di sản cần được 
bảo tồn và phát huy

Dọc dài vùng ven biển Bình Định, ngư dân các làng chài 
thường tạo lập lăng để thờ cúng cá voi (ngư dân xưng tôn cá 
voi là Cá Ông, thần Nam Hải). Tập tục này gắn với lễ hội cầu 
ngư với nhiều trình thức đặc sắc thể hiện tín ngưỡng của cộng 
đồng ngư dân. Nét đẹp văn hóa này cần được bảo tồn và phát 
huy giá trị.

nhưng tựu chung lễ hội cầu 
ngư nào cũng có 2 phần là lễ 
và hội. Phần lễ gồm các nghi 
lễ, như: Lễ nghinh thần nhập 
điện (tức thỉnh linh thần Nam 
Hải từ biển về Lăng Ông Nam 
Hải), lễ cầu quốc thái dân an, 
lễ tỉnh sinh, lễ khởi ca, lễ tôn 
vương… Phần hội có các hoạt 
động như biểu diễn hát bội, tổ 
chức thi các trò chơi dân gian, 
thi đấu thể thao... 

Lễ hội cầu ngư ở tỉnh Bình 
Định có một số nét riêng độc 
đáo mà làng biển nhiều nơi 
khác không có. Điển hình là 
múa gươm hầu thần - nghệ 
thuật diễn xướng dân gian 
bằng các động tác võ thuật cổ 
truyền Bình Định; hát múa bả 
trạo - nghệ thuật diễn xướng 
dân gian thể hiện bằng nghệ 
thuật hát bội với tuồng tích, 
chương hồi - tự xa xưa được 
ngư dân gìn giữ đến nay.

Theo nhà nghiên cứu văn 
hóa dân gian Nguyễn An Pha, 
nhiều khả năng xuất phát 

điểm của nghệ thuật múa 
gươm hầu thần là từ làng chài 
Bình Thái, thuộc thôn Nhân 
Ân, xã Phước Thuận, huyện 
Tuy Phước do ông Bầu Đê, 
một người rất giỏi võ và giỏi 
hát bội (Bầu Đê là học trò của 
ông Dương Đồng Luân và ông 
Luân là học trò của nhà soạn 
tuồng nổi tiếng Quỳnh Phủ 
Nguyễn Diêu) sáng tạo, dàn 
dựng, rồi lan truyền khắp nơi 
trong tỉnh. 

Còn hát múa bả trạo do 
cụ Nguyễn Diêu sáng tạo, 
dựa trên điệu hò đưa linh 
viết nên tuồng “Hát bội Bả 
trạo” rồi giao cho ông Dương 
Đồng Luân. Ông Luân giao lại 
tuồng “Hát bội Bả trạo” cho 
ông Bầu Đê dàn dựng và dạy 
lại ngư dân Bình Thái, sau đó 
phát triển đến các làng biển 
trong tỉnh, rồi lan tỏa suốt 
một dải từ Quảng Nam vào 
đến Bình Thuận.

Hiện tại, nghệ thuật hát 
múa bả trạo còn được nhiều 

địa phương ven biển bảo tồn, 
nhưng nghệ thuật múa gươm 
hầu thần thì chỉ còn ở làng 
chài Vĩnh Lợi (hiện nay gồm 
3 thôn: Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2 
và Vĩnh Lợi 3, xã Mỹ Thành, 
huyện Phù Mỹ) và xã Nhơn 
Hải (TP Quy Nhơn) giữ được.

Cụ Nguyễn Của, 88 tuổi, 
ở thôn Vĩnh Lợi 3, cho biết: 
“Ngày trước, làng biển Vĩnh 
Lợi có 4 dinh, mỗi dinh lưu 
giữ một nét nghệ thuật riêng 
phục vụ cho lễ hội cầu ngư, 
gồm: Dinh Vĩnh Bình có đội 
lục cúng, dinh Vĩnh An có 
đội chèo bả trạo, dinh Vĩnh 
Khương có đội múa gươm, 
dinh Vĩnh Thái có đội thuyền 
rồng. Trải qua bao thăng 
trầm, đến nay nghệ thuật 
múa lục cúng bị thất truyền, 
ngư dân làng biển Vĩnh Lợi 
chỉ còn giữ được nghệ thuật 
múa gươm, hát múa bả trạo, 
đua thuyền rồng để phục vụ 
lễ cầu ngư”.

Điều hết sức oái ăm là 

Lễ hội cầu ngư ở Bình Định mang đậm bản sắc riêng.                           Ảnh: NGỌC NHUẬN

tại các tỉnh, thành Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh 
Hòa, Bình Thuận…, lễ hội cầu 
ngư đã được Bộ VH-TT&DL 
công nhận di sản văn hóa phi 
vật thể cấp quốc gia; trong 
khi đó nơi khởi sinh ra nghệ 
thuật dân gian này lại chưa 
quan tâm đúng mức trong 
định hướng bảo vệ và phát 
huy giá trị.

V ề  v ấ n  đ ề  n à y ,  n h à 
nghiên cứu văn hóa dân gian 
Nguyễn An Pha cho rằng: 
“Tỉnh Bình Định nên sớm 
nghiên cứu xây dựng hồ sơ 
đề nghị Bộ VH-TT&DL công 
nhận lễ hội cầu ngư ở Bình 
Định là di sản văn hóa phi 
vật thể cấp quốc gia. Cùng 
với đó, khi xây dựng hồ sơ di 
sản nhất định phải tôn xưng 2 
nét độc đáo riêng có là nghệ 
thuật múa gươm hầu thần và 
hát múa bả trạo, đây là những 
giá trị riêng có thể hiện đậm 
đà giá trị văn hóa Bình Định”. 

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Mấy điểm thú vị liên quan đến chợ Cây Bông

Ba Phúc. Tương tự như chợ Đông Hoa 
ngoài Huế phải cải tên là chợ Đông 
Ba. Tên nữ tướng Thoại Hoa trong vở 
tuồng Ngũ hổ bình Tây cũng vì thế mà 
phải trại đi là Thoại Ba. Chợ Cây Hoa 
ở Bình Định buộc phải cải thành chợ 
Cây Bông cũng trong tình huống này. 

Đến đây lại có một điểm thú vị nên 
biết, vậy tại sao chợ Cây Hoa không 
cải thành chợ Cây Ba như chợ Đông 
Ba, mà lại cải thành Cây Bông? Xét 
Hoàng Việt nhất thống dư địa chí khi 
viết về con đường từ cửa Tây Nam 
trấn thành (tức thành Hoàng Đế) đi 
đến đồn nguồn An Tượng có đoạn: “…
dọc đường có dân cư và ruộng vườn 
xen nhau, đến sông Thiện Hiếu, tục 
gọi là sông Bến Bông…”. Bông với tự 
dạng như sách đã chép mang nghĩa là 
cây bông vải chứ không phải là bông 
hoa như nhiều người vẫn nhầm. Có lẽ 
vì ngày xưa Bến Bông là chỗ gom bông 
vải, là bến sông tấp nập đổi trao hàng 
bông vải nên đã thành tên. Chợ Cây 
Hoa gần Bến Bông, khi phải đổi tên 
vì kỵ húy, đã có sẵn tên, cải Cây Hoa 
thành Cây Bông thì cũng là dễ hiểu. 
Từ một đoạn chữ nghĩa địa danh, ta 
có thể hiểu thêm về phong thổ xưa của 
quê hương mình như thế.

Thời vua Duy Tân, chợ Cây Bông 
chịu ngạch thuế hạng 9, cùng hàng với 
các chợ lân cận như: Chợ Thái Bình 
(Đại Bình), chợ Đông Lâm, chợ Trung 
Ái. Chỉ là chợ dân sinh, nhưng phiên 
chợ lại thuộc nhóm chợ Gò Chàm, 
bấy giờ là chợ ở trung tâm tỉnh thành, 
ngày nay là chợ Bình Định, như thế 
cũng có thể đoán ra đây là một trung 
tâm mua bán giao dịch không hề nhỏ. 

PHAN TRƯỜNG NGHỊ

Đoạn chép về chợ Cây Bông trong sách Hoàng Việt 
dư địa chí.
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Bình Định

Ngay sau khi có các nghị 
quyết của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh về 
công tác diễn tập khu vực phòng 
thủ (KVPT) và Mệnh lệnh của 
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
năm 2023, Ban CHQS huyện 
Tây Sơn đã tập trung nghiên 
cứu, tham mưu giúp Huyện ủy, 
UBND huyện ban hành đồng bộ 
các chỉ thị, kế hoạch, văn bản tổ 
chức diễn tập KVPT năm 2023; 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán 
triệt, triển khai cho các phòng, 
ban, ngành, địa phương thực 
hiện khẩn trương, nghiêm túc, 
nhằm cụ thể hóa nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, Nhà nước về xây 
dựng và hoạt động của KVPT.

Đến nay, UBND huyện Tây 
Sơn đã tổ chức hội nghị triển 
khai nhiệm vụ diễn tập KVPT 
năm 2023 và thành lập Ban Tổ 
chức, khung tập, các tổ giúp 
việc Ban Tổ chức...; đồng thời, 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
các thành viên. 

Ông Phan Chí Hùng - Chủ 
tịch UBND huyện, Trưởng Ban 
Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện 
Tây Sơn, cho biết: Ban Tổ chức 
diễn tập KVPT huyện đã chỉ 
đạo các phòng, ban, ngành, địa 
phương tiến hành đồng bộ công 
tác chuẩn bị ở mỗi cấp. Quá 

Đầu tháng 3, trong tiết trời vẫn còn se 
lạnh, những chiếc ô tô nhanh chóng kéo 
pháo - những chú “voi sắt” khổng lồ, nặng 
hàng chục tấn vào trận địa. Tiếng động cơ, 
bước chân bộ đội rầm rập, khẩn trương, 
khẩu lệnh chỉ huy vang lên dõng dạc, dứt 
khoát. Bằng những thao tác thuần thục, 
chuẩn xác, cùng sự phối hợp ăn ý, các khẩu 
đội quay nòng pháo lấy phần tử bắn, sẵn 
sàng khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. 

Trong lúc đó, đội ngũ “tai mắt của chỉ 
huy” - các quân nhân chuyên ngành trinh 
sát pháo binh, kế toán, đo đạc cũng tập 
trung cao độ đo đạc, xác định điều kiện khí 
tượng tại thực địa, rồi sửa các thông số gió, 
độ chênh cao, nhiệt độ… Thực hành các nội 
dung huấn luyện, tất cả cán - binh như hòa 
vào không khí thời chiến. 

Sau buổi tập, đơn vị tổ chức rút kinh 
nghiệm, chỉ rõ những điểm mạnh, yếu của 
từng tập thể, cá nhân để lần ra quân sau đạt 
kết quả cao hơn. Qua thực tế huấn luyện, 
trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng phối 
hợp hiệp đồng và thể lực của bộ đội ngày 

Tuổi trẻ LLVT tỉnh 
hành quân 
về nguồn

Chào mừng kỷ niệm 92 năm 
Ngày thành lập Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 
26.3.2023), Đoàn Thanh niên 
LLVT tỉnh vừa tổ chức chuyến 
hành quân về nguồn tại các di 
tích lịch sử trên địa bàn TX 
Hoài Nhơn.

Cán bộ, ĐVTN của LLVT 
t ỉnh đã dâng hương,  đặt 
vòng hoa tại công trình Bia 
lưu niệm nơi thành lập LLVT 
tỉnh; Di tích bãi biển Lộ Diêu 
và Di tích lịch sử Địa điểm 
lưu niệm cuộc biểu tình năm 
1931 tại Cây số 7 Tài Lương.

Dịp này, Đoàn Thanh niên 
LLVT tỉnh cũng đã thăm, tặng 
quà một số gia đình chính sách 
trên địa bàn TX Hoài Nhơn.

THÀNH PHÚC

Quy định về tiêu 
chuẩn chức danh 
cán bộ ngành thi 
hành án quân đội

Bộ Quốc phòng vừa ban 
hành văn bản hợp nhất 
thông tư quy định về chức 
danh cán bộ ngành thi hành 
án quân đội.

Thông tư quy định rõ tiêu 
chuẩn, quy trình, thủ tục tuyển 
chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
luân chuyển, biệt phái... chức 
danh cán bộ ngành thi hành 
án quân đội.

Đối với chức danh thủ 
trưởng, phó thủ trưởng cơ 
quan thi hành án cấp quân 
khu, thông tư quy định phải 
là sĩ quan tại ngũ, có đủ tiêu 
chuẩn độ tuổi, sức khỏe theo 
quy định; có năng lực chỉ huy, 
điều hành thực hiện nhiệm 
vụ, uy tín cao; phải đang là 
chấp hành viên từ trung cấp 
trở lên.

Đối với chức danh chấp 
hành viên, thông tư quy định 
tiêu chuẩn theo từng cấp (sơ 
cấp, trung cấp, cao cấp); trong 
đó, chấp hành viên cao cấp 
ngoài các tiêu chuẩn chung 
cần phải có trình độ cao cấp 
lý luận chính trị hoặc xác 
nhận trình độ chính trị tương 
đương; có chứng chỉ bồi 
dưỡng kiến thức quản lý nhà 
nước và nghiệp vụ thi hành án 
dân sự cao cấp.

Về nguồn tuyển chọn cán 
bộ ngành thi hành án quân 
đội, thông tư nêu rõ hai đối 
tượng: Một là quân nhân tại 
ngũ, có bằng cử nhân luật 
hoặc  đã trúng tuyển đại 
học chuyên ngành luật; hai 
là với công dân Việt Nam 
không thuộc biên chế quân 
đội thì phải là cử nhân luật 
hệ chính quy,  tốt  nghiệp 
loại khá trở lên hoặc thạc 
sĩ, tiến sĩ luật.

Thông tư có hiệu lực thi 
hành từ ngày 16.3.2023.

(Theo qdnd.vn)

Tây Sơn tích cực chuẩn bị 
diễn tập khu vực phòng thủ

Dự kiến vào trung tuần 
tháng 4, Tây Sơn sẽ là địa 
phương đầu tiên trong tỉnh tổ 
chức diễn tập khu vực phòng 
thủ cấp huyện năm 2023. 
Huyện đã và đang tích cực 
chuẩn bị cho cuộc diễn tập.

trình chuẩn bị, thường xuyên 
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến 
độ, kết quả thực hiện, kịp thời 
điều chỉnh nội dung, biện pháp 
tiến hành cho phù hợp với yêu 
cầu của cuộc diễn tập và thực 
tiễn của địa phương. Cùng với 
đó, các cấp, các ngành trên địa 
bàn sẽ tập trung làm tốt công 
tác tuyên truyền, giáo dục, 
quán triệt sâu sắc nhiệm vụ 
diễn tập đến các cấp ủy đảng, 
chính quyền, cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân.

Diễn tập KVPT huyện Tây 
Sơn năm 2023 có quy mô một 
bên, một cấp trên bản đồ và 
ngoài thực địa có một phần 
thực binh. Nội dung được chia 
làm 3 giai đoạn, gồm: Chuyển 
LLVT vào các trạng thái sẵn 
sàng chiến đấu, chuyển địa 
phương vào các trạng thái 
quốc phòng; tổ chức chuẩn bị 
tác chiến phòng thủ; thực hành 

tác chiến phòng thủ.
Là cơ quan thường trực 

của Ban Tổ chức diễn tập 
KVPT huyện Tây Sơn, Ban 
CHQS huyện đã chủ động tiến 
hành kiểm tra, rà soát và hướng 
dẫn cụ thể, chi tiết từng cơ quan, 
đơn vị xây dựng hệ thống văn 
kiện phục vụ diễn tập. “Công tác 
chuẩn bị về hệ thống văn kiện, 
đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ 
diễn tập cũng đang được triển 
khai thực hiện theo đúng tiến 
độ, đảm bảo đúng quy định, chỉ 
đạo hướng dẫn của cấp trên”, 
thượng tá Nguyễn Xuân Dũng, 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS 
huyện Tây Sơn, cho biết.

Trong khi đó, một số địa 
phương được giao các nhiệm 
vụ cụ thể như xã Bình Thành 
(tổ chức diễn tập thực binh thiết 
quân luật), xã Bình Nghi, thị 
trấn Phú Phong và xã Tây Xuân 
(điều động lực lượng dân quân 

cơ động tham gia thực binh bắn 
đạn thật và diễn tập thực binh 
có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ 
trong diễn tập chiến đấu xã 
trong KVPT) cũng đang phối 
hợp chặt chẽ với Ban CHQS 
huyện để huy động lực lượng 
tham gia luyện tập, góp phần 
hoàn thành tốt các nội dung 
trong diễn tập KVPT huyện.

Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Lê 
Bình Thanh cho biết: Diễn tập 
KVPT huyện năm 2023 là nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm của cả hệ 
thống chính trị và toàn dân. Vì 
vậy, huyện sẽ lãnh đạo, chỉ đạo 
chặt chẽ, tổ chức diễn tập bảo 
đảm đúng theo hướng dẫn của 
Bộ CHQS tỉnh, sát thực tế, gắn 
với phương án tác chiến phòng 
thủ của huyện, xã. Đồng thời, xử 
trí có hiệu quả các tình huống 
sát với khả năng, tình hình 
thực tế của từng địa phương 
trong KVPT.              HỒNG PHÚC

UBND huyện Tây Sơn triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2023 cho các phòng, ban, ngành, địa phương.                       Ảnh: H.P

Lữ đoàn Pháo binh 572 luyện “đánh giỏi, bắn trúng”
Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo 
binh 572 (Quân khu 5, đóng tại huyện Phù Mỹ) 
miệt mài huấn luyện, nêu cao quyết tâm “huấn 
luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng 
chiến đấu cao”.

càng nâng cao. 
Trực tiếp đi kiểm tra công tác huấn 

luyện, đại tá Phạm Văn Lung, Lữ đoàn 
trưởng Lữ đoàn Pháo binh 572, cho biết: 
“Đặc thù của bộ đội pháo binh là phải đoàn 
kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, 
các khẩu đội với nhau. Do vậy, đơn vị lấy 
huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện 
chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán 
bộ làm khâu then chốt; kết hợp chặt chẽ 
giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội “chân 
đồng, vai sắt” để “đánh giỏi, bắn trúng””.   

Pháo thủ Nguyễn Văn Khoa chia sẻ: 
“Mỗi lần luyện tập tôi luôn cố gắng kết 

hợp nhuần nhuyễn giữa tai 
nghe khẩu lệnh, mắt quan sát 
kính ngắm và tay thao tác máy 
tầm, máy hướng để lấy phần tử 
được nhanh, chính xác. Đồng 
thời, chúng tôi cũng rèn luyện 
giỏi việc mình, biết việc người 
khác để sẵn sàng thay thế cho 
nhau khi cần thiết”.

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày 
càng cao của sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới, 
Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Lữ 
đoàn Pháo binh 572 luôn tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn 
luyện theo hướng “cơ bản, thiết 

thực, vững chắc”, huấn luyện toàn diện 
nhưng có trọng tâm, trọng điểm, huấn 
luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác 
chiến và thực tế chiến đấu. 

Thực hành huấn luyện thực chất, kiểm 
tra đánh giá kết quả thực chất đang tạo đà 
cho cán bộ, chiến sĩ nỗ lực rèn đức luyện 
tài, quyết tâm thuần thục kỹ thuật, chiến 
thuật pháo binh, giỏi tác chiến độc lập, tác 
chiến hiệp đồng, nâng cao khả năng cơ 
động, dịch chuyển, ngụy trang nghi binh… 
trong các điều kiện địa hình, thời tiết phức 
tạp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.     

NGỌC DIỆP

Đại đội pháo 130M46 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 572) 
thực hành bắn đạn thật.                                                                                 Ảnh: N.D
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Bình Định

XỬ LÝ TÌNH TRẠNG LẤN CHIẾM ĐẤT TẠI KHU KINH TẾ NHƠN HỘI:

Dứt điểm trong năm 2023
Theo Trưởng Ban Quản lý 

Khu kinh tế (KKT) tỉnh Đặng 
Vĩnh Sơn, trong năm 2022, Ban 
đã phối hợp với các sở, ngành 
chức năng và chính quyền các 
địa phương tổ chức cưỡng chế 
tháo dỡ 29 trường hợp lấn chiếm 
đất, xây dựng nhà trái phép 
thuộc địa bàn KKT Nhơn Hội. 

Đến nay, trên địa bàn KKT 
vẫn còn 56 trường hợp vi phạm 
chưa được xử lý. Trong đó, tập 
trung tại địa bàn xã Cát Chánh 
(huyện Phù Cát) 24 trường 
hợp; thị trấn Cát Tiến (huyện 
Phù Cát) 15 trường hợp; xã 
Canh Vinh (huyện Vân Canh) 
10 trường hợp; xã Phước Hòa 
(huyện Tuy Phước) 4 trường 
hợp và xã Nhơn Hội (TP Quy 
Nhơn) 1 trường hợp.

Tình trạng lấn chiếm đất, 
xây dựng trái phép trong 
phạm vi KKT Nhơn Hội kéo 
dài trong thời gian qua đã gây 
ảnh hưởng rất lớn đến môi 
trường thu hút đầu tư và ANTT 
tại địa phương. Nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng này, theo 
Ban Quản lý KKT tỉnh, một mặt 
do sự lơi lỏng trong công tác 
quản lý của chính quyền địa 
phương, mặt khác do một số dự 
án dù đã được giao đất nhưng 
cố tình kéo dài, trì hoãn triển 
khai. Trong đó, đáng chú ý là 
15 trường hợp lấn chiếm đất 
trái phép thuộc phạm vi đất của 
dự án Khu vui chơi Phú Hậu và 
Dự án Khu khách sạn cao tầng 
thuộc địa bàn thị trấn Cát Tiến 
(huyện Phù Cát).

Cũng do dự án kéo dài dẫn 
đến việc quy hoạch, đền bù, tái 
định cư, bố trí đất ở cho người 
dân địa phương gặp khó khăn, 
trong khi nhu cầu nhà ở của 
người dân ngày càng tăng, dẫn 
đến tình trạng lấn chiếm đất 
trái phép để xây dựng nhà cửa. 
Trong khi đó, việc xác lập hồ sơ 
để xử lý các đối tượng vi phạm 

Một ngôi nhà xây dựng trái phép tại thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) bị cưỡng chế tháo dỡ.                   Ảnh: N.H 

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh mới đây, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo: Trong năm 2023, 
giao UBND TP Quy Nhơn, huyện Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh 
chỉ đạo UBND các xã có địa giới hành chính thuộc phạm vi quy 
hoạch KKT Nhơn Hội tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về đất đai; đồng thời tổ chức cưỡng chế ngay các trường 
hợp vi phạm lấn chiếm đất, xây dựng trái phép khi mới bắt đầu. 
Nếu để xảy ra các hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà, công 
trình trái phép thì người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải 
chịu trách nhiệm trước cấp trên; đồng thời xem xét trách nhiệm 
của các cá nhân, đơn vị có liên quan theo quy định.

(BĐ) - Ban ATGT tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch triển khai phát 
động phong trào thi đua bảo 
đảm trật tự ATGT năm 2023.

Nội dung chính là nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết 
là tăng cường kiểm tra, đôn 
đốc việc thực hiện Kết luận số  
45-KL/TW ngày 1.2.2019 của Ban 
Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 
của Ban Bí thư khóa XI về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác bảo đảm trật 
tự ATGT đường bộ, đường sắt, 
đường thủy nội địa và khắc phục 
ùn tắc giao thông. Kiện toàn 
chức năng, nhiệm vụ, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả của Ban ATGT 
tỉnh và ban ATGT các huyện, thị 
xã, thành phố đáp ứng yêu cầu 
của tình hình mới.

Cùng với đó là xây dựng, 
hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính 
sách pháp luật và các quy định 
liên quan đến công tác bảo đảm 
trật tự ATGT, nhằm áp dụng kịp 
thời, hiệu quả các thành tựu của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư vào thực tiễn. Lồng ghép 
mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT 
vào các quy hoạch ngành quốc 
gia, quy hoạch vùng, tỉnh, quy 
hoạch sử dụng đất, xây dựng đô 
thị, nông thôn và các quy hoạch 
chuyên ngành về GTVT.

Đồng thời, bảo đảm tiến độ, 
chất lượng các dự án đầu tư kết 
cấu hạ tầng giao thông trọng 
điểm; tổ chức giao thông khoa 
học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa 
kết cấu hạ tầng giao thông gắn 
với rà soát, xử lý dứt điểm các 
điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; 
xóa bỏ lối đi tự mở trái phép 
qua đường sắt. Ngăn ngừa, xử 
lý hoạt động lấn, chiếm tuyến, 
luồng hàng hải, đường thủy nội 
địa; bảo vệ an toàn tĩnh không 
đường tiếp cận và khu bay cảng  
hàng không…                                   M.LÂM

Nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả 
của ban ATGT

Ngày 13.3, CA TP Quy 
Nhơn cho biết đã tạm giữ 
hình sự Nguyễn Anh Sơn (SN 
1974, ở phường Hải Cảng,  
TP Quy Nhơn) có hành vi cướp 
giật tài sản. Đối tượng này đã có 
5 tiền án về các tội trộm cắp tài 
sản, cố ý gây thương tích, cướp 
giật tài sản.

Ngày 9.3, bà Nguyễn Thị L. 
(SN 1982, ở phường Nhơn Phú, TP 
Quy Nhơn) điều khiển xe máy đi 
giao hàng tại đường Phạm Ngọc 
Thạch (TP Quy Nhơn). Trên xe, 
bà L. có treo túi ny lông, bên trong 
theo bị hại có 42 triệu đồng và 1 
điện thoại Iphone. Khi bà L. vừa 
dừng xe giao hàng, một đối tượng 
đi mô tô giật túi ny lông. Bà L. hô 
hoán, đối tượng tăng tốc bỏ chạy 
về hướng đường Nguyễn Huệ.

Ngay sau khi nhận được 
tin báo, Đội Cảnh sát hình sự 
(CA TP Quy Nhơn) tổ chức 
truy nóng, nhanh chóng xác 
định Nguyễn Anh Sơn là thủ  
phạm.                                          T.LONG

Ngày 13.3, CA TX Hoài 
Nhơn cho biết đã tống đạt 
quyết định khởi tố vụ án, 
khởi tố bị can, thi hành quyết 
định bắt tạm giam đối với bị 
can Lê Nguyên Hưng (SN 
2002, ở phường Hoài Đức,  
TX Hoài Nhơn) về tội “giao cấu 
với người từ đủ 13 tuổi đến 
dưới 16 tuổi” được quy định 

tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.
Lúc 19 giờ ngày 28.1, 

Lê Nguyên Hưng đến quán 
internet Suri (thuộc khu phố 
Bình Chương Nam, phường 
Hoài Đức) chơi; tại đây, Hưng 
gặp N.T.H (SN 2009, ở TX Hoài 
Nhơn). Hưng rủ H. đi chơi, chở 
H. đến một nhà nghỉ ở phường 
Hoài Đức. Trong đêm 28.1, 

Hưng đã 2 lần thực hiện hành 
vi giao cấu với H. Sau đó, Hưng 
bỏ H. tại nhà nghỉ và đi về nhà. 

H. không biết đường về 
nhà nên ở tại nhà nghỉ ngủ 
đến sáng. Sáng 29.1, gia đình H. 
thấy con không về nên đi tìm. 
H. nghỉ học sớm, hơi chậm phát 
triển trí tuệ so với bạn bè cùng  
lứa tuổi.                                   N.GIANG

Bắt đối tượng cướp 
giật có 5 tiền án

Khởi tố đối tượng giao cấu với người từ đủ 13 tuổi  đến dưới 16 tuổi

Lê Nguyên Hưng (phải) tại cơ quan CA. 
     Ảnh: N.G

phải có sự phối hợp từ nhiều cơ 
quan, ban, ngành, chính quyền 
địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Phù 
Cát Nguyễn Văn Hưng cho biết: 
Trong năm 2022, huyện đã tập 
trung chỉ đạo chính quyền các 
xã, thị trấn rà soát, củng cố hồ 
sơ, xử lý 8 trường hợp vi phạm 
lấn chiếm đất tại KKT Nhơn 
Hội. Mới đây nhất, đầu tháng 
3 vừa qua, huyện đã chỉ đạo 
UBND xã Cát Chánh tổ chức 
cưỡng chế, tháo dỡ 11 trường 
hợp tại địa bàn thôn Phú Hậu. 
Trong đó, có 8 trường hợp xây 
móng bao quanh, với diện 
tích gần 894 m2; 1 trường hợp 
trồng trụ bê tông rào thép gai 
bao quanh, diện tích 705 m2;  
2 trường hợp xây dựng tường 
rào cao 1,5 m, chiều dài 130 m và 
trồng 55 trụ bê tông cao 3 - 4 m. 

Theo Trưởng Ban Quản lý 
KKT tỉnh Đặng Vĩnh Sơn, để xử 
lý dứt điểm tình trạng vi phạm 

lấn chiếm đất đai tại KKT Nhơn 
Hội, Ban đã phối hợp xây dựng 
chi tiết kế hoạch xử lý dứt điểm 
trong năm 2023. Trong đó, đối 
với các hộ vi phạm trên địa 
bàn các xã Cát Chánh, Phước 
Hòa, Nhơn Hội, sẽ xử lý dứt 
điểm trong quý I/2023; đối với 
15 trường hợp tại thị trấn Cát 
Tiến, tổ chức xử lý trong quý 

II/2023. Riêng 10 trường hợp vi 
phạm lấn chiếm đất đai ở Khu 
Công nghiệp - đô thị và dịch 
vụ Becamex VSIP Bình Định 
thuộc địa bàn xã Canh Vinh, 
Ban đã đề nghị UBND huyện 
Vân Canh phối hợp với Ban 
Giải phóng mặt bằng tỉnh sớm 
lập phương án xử lý.

N. HÂN     

Giết người và cố ý gây thương tích vì được khuyên bỏ ma túy
(BĐ) - Ngày 13.3, TAND 

tỉnh mở phiên tòa hình sự xét 
xử sơ thẩm và tuyên phạt bị 
cáo Nguyễn Lương Cường (SN 
1988, TP Quy Nhơn) 12 năm 
tù giam vì tội giết người và 3 
năm tù giam về tội cố ý gây 
thương tích. Nạn nhân của 
Cường không ai khác chính 
là vợ chồng chú ruột của  
bị cáo.

Theo cáo trạng, bực tức 

vì nhiều lần chú ruột là ông 
Nguyễn Lương Trọng khuyên 
bỏ ma túy, nên trưa ngày 
5.2.2022, tại trước số nhà 55 
đường Trần Phú (TP Quy 
Nhơn), Cường sử dụng dao 
chém liên tục vào đầu của ông 
Trọng. Dù nạn nhân bị ngã 
và không có khả năng kháng 
cự, nhưng Cường vẫn tiếp tục 
chém nhiều nhát vào vùng đầu, 
mặt của nạn nhân. Hậu quả, 

ông Trọng bị thương tích 29%, 
ông Trọng không chết là do 
được mọi người can ngăn và 
đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hành vi sử dụng hung khí 
nguy hiểm chém liên tiếp vào 
vùng trọng yếu cơ thể của nạn 
nhân Trọng, khi nạn nhân đã 
không còn khả năng kháng cự 
rồi bỏ mặc cho hậu quả xảy ra 
của bị cáo Cường là hành vi 
giết người. Do đó, Cường phải 

chịu trách nhiệm hình sự về tội  
giết người.

Ngoài ra, trong lúc Cường 
dùng dao chém nạn nhân 
Trọng, vợ ông Trọng nhiều lần 
vào can ngăn, nhưng Cường 
đẩy vợ ông Trọng ra và trong 
khi giằng co, vợ ông Trọng 
cũng bị Cường chém vào tay 
với tỷ lệ tổn thương cơ thể  
là 23%.                                         

                                    K.ANH
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TIN VẮN

Theo chương trình phiên họp  
thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
sẽ lần đầu tiên cho ý kiến về dự án 
Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự vào ngày 16.3. 
Dự án do Bộ Quốc phòng chủ trì, Ủy 
ban Quốc phòng và An ninh của Quốc 
hội thẩm tra.

Theo dự kiến chương trình, Phiên 
họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội sẽ khai mạc vào ngày 15.3, bế mạc 
ngày 20.3. 

Dự kiến, trong ngày khai mạc, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 
về 3 dự án sửa đổi: Luật Giá, Luật Đấu 
thầu và Luật Tài nguyên nước. Cùng 
ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng 
xem xét báo cáo công tác dân nguyện 
của Quốc hội tháng 2.2023.

Ngày 16.3, Phiên họp thứ 21 sẽ cho 
ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ 
công trình quốc phòng và khu quân 
sự. Dự án do Bộ Quốc phòng chủ trì, 
Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm 
tra. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội xem xét, phê chuẩn đề nghị của 
Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 
và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền của Cộng hòa XHCN Việt Nam. 
Phiên làm việc buổi chiều sẽ cho ý kiến 
về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 
dự án Luật HTX (sửa đổi) và việc điều 
chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ 
chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 17.3, Ủy ban Thường vụ Quốc 

Lần đầu cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, 
bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                                                                                                        Ảnh: VPQH

hội sẽ cho ý kiến về đề nghị bổ sung 
vào Chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh năm 2023 đối với 2 dự án: Luật 
Căn cước công dân và Luật Các tổ chức 
tín dụng sửa đổi. Đồng thời, phiên họp 
sẽ xem xét, cho ý kiến đối với dự án 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Công an nhân dân (đồng thời 
xem xét, quyết định việc bổ sung vào 
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh  
năm 2023).

Chiều cùng ngày, phiên họp sẽ xem 
xét, ban hành Kế hoạch về công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cho cán bộ được quy 

hoạch ĐBQH chuyên trách và các chức 
danh ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban 
của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, 
các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội.

Tại phiên làm việc chiều, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội lần đầu cho ý kiến 
về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Dự án 
do Bộ Xây dựng chủ trì, Ủy ban Pháp 
luật của Quốc hội thẩm tra.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn 
của ĐBQH sẽ có chương trình riêng, 
diễn ra trong cả ngày 20.3.

(Theo QĐND)

Theo Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), 
từ ngày 31.3, các nhà mạng sẽ tạm dừng 
hoạt động của thuê bao nếu không 
chuẩn hóa thông tin cá nhân.

Theo đó, thực hiện quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề 
án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 
cư, định danh và xác thực điện tử phục 
vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” 
(Đề án 06), các DN viễn thông di động 
đã triển khai những biện pháp kết nối, 
cung cấp dữ liệu, đối soát trong cơ sở 
dữ liệu thông tin thuê bao của DN với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục 
trưởng Cục Viễn thông, cho biết: “Từ 
31.3.2023, các nhà mạng bắt đầu khóa 
1 chiều với những thuê bao có thông tin 
không trùng khớp với thông tin đối soát với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó sẽ 
khóa thông tin 2 chiều với những thuê bao 
này và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng 
nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa 
thông tin cá nhân theo quy định. Cục Viễn 
thông yêu cầu các nhà mạng cương quyết 
dừng hoạt động của các thuê bao có thông 
tin không chính xác theo quy định”.           

(Theo Báo Tin Tức)

 Ngày 23.3, Thủ tướng Chính phủ 
sẽ đối thoại với thanh niên bằng hình thức 
trực tiếp kết hợp trực tuyến, về chủ đề “Xây 
dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao 
đáp ứng kỷ nguyên 4.0”.

 Tính đến sáng 13.3, đã có 7.979 
lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 
đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 
trên website lấy ý kiến nhân dân (https://
luatdatdai.monre.gov.vn), theo thống kê 
của Bộ TN&MT.

 Trong kỳ điều hành ngày 13.3, mặt 
hàng xăng và dầu đều tăng giá. Cụ thể, 
giá xăng RON 95-III tăng 490 đồng/lít, lên 
mức 23.810 đồng/lít; xăng E5 RON92 cũng 
tăng thêm 380 đồng/lít, lên mức 22.800 
đồng/lít. Mặt hàng dầu cũng tăng giá nhẹ 
trong kỳ điều hành này. 

 Sáng 13.3, Sở TT&TT Hà Nội tổ 
chức khai giảng “Khóa đào tạo tập huấn 
hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin thủ 
tục hành chính thế hệ mới của TP Hà Nội” , 
nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính thế 
hệ mới của thành phố, dự kiến chính thức 
hoạt động từ ngày 31.3 tới. Tham gia khóa 
tập huấn có gần 10.000 học viên.

 Ngày 13.3, thông tin từ Viện KSND 
Tối cao cho biết đã ra quyết định khởi tố 
bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông 
Nguyễn Đình Cương, giám định viên, Giám 
đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị để 
điều tra về hành vi “Giả mạo công tác” theo 
Điều 359, Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra 
tại Trung tâm Pháp y tỉnh.

(Theo HNM, PLO, NLĐ)

Từ ngày 31.3, 
khóa thuê bao không 
chuẩn hóa thông tin 
với Cơ sở dữ liệu dân cư

Thông tin di động phải được chuẩn hóa với Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành 
quyết định về việc thi hành kỷ luật 
đối với ông Mai Tiến Dũng - nguyên 
Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí 
thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng - Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Việc kỷ luật cảnh cáo với ông Mai 
Tiến Dũng là do đã có vi phạm, khuyết 
điểm trong công tác và Ban Bí thư đã 
thi hành kỷ luật về Đảng với hình thức 
cảnh cáo. Ông Mai Tiến Dũng trong 
thời gian giữ vị trí B ộ trưởng, C hủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi 
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, 
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; thiếu trách nhiệm trong việc thực 
hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay 
đưa công dân về nước trong đại dịch 
Covid-19, để một số cán bộ Văn phòng 
Chính phủ tham mưu, đề xuất không 
đúng kết luận của Thủ tướng, nhận hối 

Ông Mai Tiến Dũng bị kỷ luật cảnh cáo.

Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng, buộc thôi việc 
trợ lý nguyên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.
 Thủ tướng cũng ban hành quyết 

định về việc thi hành kỷ luật bằng hình 
thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn 
Văn Trịnh, nguyên trợ lý của phó  
thủ tướng.

Lý do ông Trịnh bị kỷ luật là do đã 
có vi phạm, khuyết điểm trong công 

tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 
về Đảng.

Ông Nguyễn Văn Trịnh đảm nhiệm 
vai trò trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam từ tháng 12.2018. Tháng 
11.2022, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị 
can, ra lệnh bắt tạm giam ông Trịnh để 
điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn trong khi thi hành công vụ liên 
quan đến vụ Việt Á.

Tháng 12.2022, Ban Bí thư kết luận 
ông Nguyễn Văn Trịnh đã suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
nhận hối lộ; vi phạm quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy 
định về những điều đảng viên không 
được làm và trách nhiệm nêu gương, 
gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc 
trong xã hội. Do đó, Ban Bí thư quyết 
định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng với 
ông Nguyễn Văn Trịnh.  (Theo Tuổi Trẻ)

Ngày 13.3, theo thông tin từ Bệnh 
viện Bạch Mai, từ cuối tháng 2 đến nay, 
Trung tâm Chống độc tiếp nhận các 
bệnh nhân bị nhiễm độc methanol đến 
từ Bắc Ninh. Họ là công nhân của công 
ty sản xuất linh kiện điện tử.

Trong quá trình làm việc, máy có 
phun cồn ethanol để làm mát dao cắt và 
thao tác lau sạch đồ bằng cồn ethanol. 
Đến cuối tháng 2.2023, công ty chuyển 
sang sử dụng lô cồn ethanol mới. Sau 

đó, các công nhân bắt đầu thấy mệt, 
đau đầu.

Trong đó, chị N.T.H (42 tuổi, ở 
Thuận Thành, Bắc Ninh) bị nặng nhất. 
Ngày 28.2, chị được chuyển đến Trung 
tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê, 
não tổn thương nặng. Dù đã được cấp 
cứu, điều trị tích cực nhưng sau đó chị 
H. đã tử vong.

Đến nay, tổng số công nhân được 
khám, xét nghiệm, cấp cứu tại Trung 

tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai và 
BVĐK Bắc Ninh là 108 người, trong đó 
37 người bị nhiễm methanol với các mức 
độ khác nhau, trong số này có 7 người 
nhiễm độc methanol mức độ nặng hoặc 
nguy kịch (1 người đã tử vong).

Đây là vụ việc nhiễm độc methanol 
qua đường hô hấp và qua da trong điều 
kiện lao động đầu tiên được phát hiện, 
ảnh hưởng tới nhiều người. 

(Theo Vietnamnet)

37 công nhân bị ngộ độc methanol, 1 người tử vong
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CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

l Vị trí 1: Nhân viên Kế toán. 
- Số lượng: 3 người. 
- Điều kiện: Chuyên môn từ Trung cấp Tài chính kế toán hoặc Quản trị 

kinh doanh trở lên, có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm; Ưu tiên người ở địa 
bàn huyện Tuy Phước. 

- Mức lương: Thoả thuận.
l Vị trí 2: Nhân viên Kế hoạch, vật tư.
- Số lượng: 2 người. 
- Điều kiện: Chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh hoặc tương 

đương; Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm .
- Mức lương: Thoả thuận.
l Vị trí 3: Nhân viên kỹ thuật.
- Số lượng: 2 người.
- Điều kiện: Chuyên môn Kỹ sư Điện hoặc Kỹ sư Xây dựng; Có kinh 

nghiệm tối thiểu 2 năm .
- Mức lương: Thoả thuận.
Địa chỉ liên hệ: CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Số 02 Trần Phú, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3834128 - 0985178126

  
 

UBND HUYỆN TÂY SƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Căn cứ Quyết định số 8561/QĐ-UBND ngày 16.12.2022 của UBND 

huyện; Quyết định số 8697/QĐ-UBND ngày 26.12.2022 của UBND 
huyện về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 119 chỉ tiêu.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: 
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với từng vị trí việc làm.
- Đủ sức khỏe để thực hiện các công việc và nhiệm vụ sau khi trúng tuyển.
3. Phương thức và hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. Thực hiện theo  

2 vòng thi (thi trắc nghiệm và thi viết).
4. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 9.2.2023 đến ngày 

21.3.2023 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật). Hồ sơ nộp theo hình thức trực tiếp 
hoặc gửi theo đường Bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu chính trên 
phong bì). 

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện  
Tây Sơn (địa chỉ: Số 59, đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, 
huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Thông tin chi tiết theo dõi tại Cổng thông tin điện tử UBND huyện 
Tây Sơn; Phòng Nội vụ huyện; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 
huyện; Đài Truyền thanh các xã, thị trấn và trụ sở làm việc của các đơn 
vị có nhu cầu tuyển dụng.

NGÀY VÀ ĐÊM 14.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

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

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió Đông Bắc 

cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, có 

mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. 
Sóng cao 2 - 4 m.                                              (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Viện KSND tỉnh Bình Định tuyển dụng:
- 14 công chức (9 nam, 5 nữ): Nghiệp vụ kiểm sát. 
- 1 nam công chức: Nghiệp vụ kế toán. 
Hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển.
Địa điểm, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức 

cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Định, số 04 Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 13.4.2023. 

Thông tin chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; 
phiếu đăng ký dự tuyển; môn thi, hình thức, nội dung, thời gian, địa 
điểm thi, lệ phí thi tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử  
www.vksbinhdinh.gov.vn và được niêm yết công khai tại Trụ sở 
Viện KSND tỉnh Bình Định. 

Mọi vướng mắc đề nghị liên lạc qua số điện thoại 0256.3826232.

  
 

THÔNG BÁO 
TRUY TÌM XE MÔ TÔ

Ngày 4.3.2023, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Bình Định phối hợp 
cùng các đơn vị chức năng và CA TP Quy Nhơn tiến hành khám nghiệm 
tử thi vụ Nguyễn Thanh Tín, sinh năm 1987, trú thôn Hưng Long, xã  
Phổ Châu, TX Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện chết ngày 4.3.2023 tại 
vùng biển xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Kết quả xác minh, xác định ngày 1.3.2023, Nguyễn Thanh Tín điều khiển 
xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu xanh, biển kiểm soát 76S7-4901 đi khỏi nhà 
(thôn Hưng Long, xã Phổ Châu, TX Đức Phổ), sau đó gia đình không liên lạc 
được với Tín. Hiện nay, chưa xác định được chiếc xe mô tô 76S7-4901 ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh 
Bình Định đề nghị: CA các huyện, thị xã, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiến 
hành rà soát tại địa phương nếu phát hiện xe mô tô 76S7-4901 có đặc điểm 
nêu trên thì kịp thời báo cho Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Bình Định để 
giải quyết.

Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Bình Định thông báo truy tìm xe  
mô tô 76S7-4901 có đặc điểm nêu trên để nhân dân biết, nếu phát hiện 
kịp thời báo cho CA địa phương hoặc Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Bình 
Định (địa chỉ: 41 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 
069.4349.208) để giải quyết.
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Bình Định

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Tiêu chuẩn:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2023

  
 

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

Tài sản thế chấp: Xe ô tô tải có mui  biển số đăng ký: 77C-190.25; Nhãn hiệu: 
DONGBEN; Số loại: DB1021KM02; Màu sơn: Xanh; Số máy: AE6K03810387; Số 
khung: CAB0K2108464; Dung tích: 1051 cm3; Số chỗ ngồi: 2; Năm, nước sản 
xuất: 2019, Việt Nam; Nhiên liệu: Xăng; Tải trọng hàng hóa: 810 kg; Đăng ký xe 
có giá trị đến ngày: 31.12.2044; Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng.

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại kho bãi Công ty TNHH DV & TM 
An Phú Hiệp; Địa chỉ: QL 1A, thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 60.528.870 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
12.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 150.000 đồng; Bước giá 
5.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. 
Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu 

trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 22.3.2023 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

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

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi đang bảo quản và quản lý tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
9 giờ ngày 25.3.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.          

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

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

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

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

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

Điện thoại: 0256.3741098

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

Phát biểu trong phiên bế mạc kỳ họp 
thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân 
Toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) 
Trung Quốc khóa XIV sáng 13.3 tại Đại 
Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình đã nhấn mạnh rằng người 
dân là lực lượng mang tính quyết định 
trong việc xây dựng Trung Quốc trở 
thành một quốc gia XHCN hiện đại 
về mọi mặt. 

Ông nhấn mạnh từ nay cho đến 
giữa thế kỷ XXI, nhiệm vụ trọng tâm 
của toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc 
và toàn thể nhân dân Trung Quốc sẽ 
là xây dựng đất nước XHCN hiện đại 
về mọi mặt. 

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định 
việc đẩy mạnh hiện đại hóa Trung 
Quốc phù hợp với các quyết định chiến 
lược được đưa ra tại Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XX (Đại hội XX) của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi 
thực hiện các nỗ lực tích cực phát triển 
nền dân chủ nhân dân toàn diện và 
duy trì sự thống nhất trong vai trò lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
sự điều hành đất nước của người dân 
và quản trị dựa trên luật pháp.

Ông cho rằng triết lý phát triển lấy 
con người làm trung tâm phải được 
thực hiện để những thành quả của 

Chủ tịch Trung Quốc đề cao vai trò của 
người dân trong xây dựng đất nước

quá trình hiện đại hóa sẽ mang lại lợi 
ích công bằng cho tất cả mọi người, 
đồng thời đạt được những tiến bộ 
đáng chú ý và thực chất hơn trong 
việc thúc đẩy thịnh vượng chung cho 
tất cả mọi người.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn 
mạnh việc củng cố và mở rộng khối 
đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc 

Trung Quốc, qua đó “tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc xây dựng một đất 
nước XHCN hiện đại”.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng 
định Trung Quốc sẽ kiên định thúc 
đẩy sự phát triển chất lượng cao trên 
hành trình mới xây dựng một đất nước 
XHCN hiện đại…

(Theo TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.                                                                                            Ảnh: THX/TTXVN

Nhật Bản bỏ 
quy định đeo khẩu 
trang từ ngày 13.3

Đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ 
nước này nhằm bình thường hóa các 
hoạt động KT-XH sau đại dịch.

Văn bản hướng dẫn mới do Bộ Y tế, 
Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ban hành 
nhấn mạnh, kể từ ngày 13.3, việc đeo 
khẩu trang sẽ được thực hiện dựa trên 
cân nhắc của từng cá nhân và tôn trọng 
sự lựa chọn độc lập của từng cá nhân.

Tuy nhiên, một số trường hợp như 
có triệu chứng mắc Covid-19, có kết 
quả xét nghiệm dương tính với vi rút 
SARS-CoV-2 hay sống cùng người mắc 
Covid-19 vẫn được khuyến nghị đeo 
khẩu trang.

Bên cạnh đó, người dân cũng được 
khuyến nghị đeo khẩu trang khi đi 
trên các phương tiện công cộng đông 
người, đến các cơ sở y tế hoặc các nhà 
dưỡng lão.                           (Theo VTV.VN)

Người dân trên đường phố Tokyo, Nhật Bản. 
Ảnh: Kyodo/TTXVN

 Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 
12.3 đã công bố bản đánh giá cập nhật 
về an ninh quốc gia và chính sách đối 
ngoại của nước này, trong đó tuyên bố 
chi thêm 5 tỷ bảng Anh (6 tỷ USD) cho 
lĩnh vực quốc phòng.

 Theo hãng tin AP, hàng nghìn 
người đã xuống đường ở Chisinau ngày 
12.3 phản đối Chính phủ Moldova vì giá 
năng lượng tăng cao và kêu gọi các nghị 
sĩ “không đẩy Moldova rơi vào xung đột”.

 Sáng 13.3, tại Tòa án Shah Alam 
của Malaysia, cựu Thủ tướng Muhyiddin 
Yassin đã bị cáo buộc nhận hối lộ 5 triệu 
ringgit (hơn 1,1 triệu USD) từ DN 
Bukhary Equity thuộc sở hữu của nhà tài 
phiệt Syed Mokhtar Albukhary.

 Bộ Hoàng cung Campuchia cho 
biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một 
trong những tòa nhà trong khuôn viên 
nơi ở của Hoàng gia Campuchia tại tỉnh 
Siem Reap, Tây Bắc nước này, lúc 22 giờ 
5 phút ngày 12.3. Lực lượng cứu hỏa đã 
mất hơn 2 giờ để dập tắt đám cháy.

 Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một 
nhà máy sản xuất lốp xe ở TP Daejeon, 
miền Nam Hàn Quốc tối 12.3. Vụ cháy đã 
thiêu rụi 87.000 m2 nhà xưởng và toàn 
bộ 400 nghìn lốp xe. 

 Ngày 12.3, lực lượng bảo vệ bờ 
biển Italy thông báo rằng khoảng  
30 người di cư đang mất tích sau vụ lật 
thuyền ngoài khơi bờ biển Libya.

10 người đã bị bắn chết và 5 
người khác bị thương trong một vụ 
tấn công vào một quán bar ở bang 
Guanajuato, miền Trung Mexico lúc  
23 giờ ngày 12.3.

(Theo TTXVN)

Hãng thông tấn KCNA của Triều 
Tiên mới xác nhận Bình Nhưỡng đã bắn 
hai tên lửa từ tàu ngầm vào sáng 12.3.

Thông tin nêu rõ hai tên lửa hành 
trình chiến lược được phóng từ tàu 
ngầm 8.24 Yongun từ ngoài khơi 
thành phố duyên hải Sinpo, phía Đông 
Triều Tiên.

Theo KCNA, hai tên lửa này đã bắn 
trúng các mục tiêu giả định trên vùng 
biển phía Đông bán đảo Triều Tiên sau 

Triều Tiên phóng 2 tên lửa hành trình từ tàu ngầm
khi bay được 1.500 km. 

Cũng theo KCNA, Quân ủy Trung 
ương Đảng Lao động Triều Triên đã bày 
tỏ sự hài lòng về kết quả vụ phóng thử 
tên lửa này.

Trong khi đó, theo Hãng tin Reuters, 
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân 
Hàn Quốc (JCS) cho biết họ đã phát hiện 
ra tên lửa được phóng từ TP Sinpo ven 
biển phía Đông của Triều Tiên.

(Theo TTO)
Hình ảnh cuộc tập trận của Triều Tiên do Hãng 
thông tấn KCNA công bố ngày 10.3.   Ảnh: REUTERS

Cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do 
giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu 
ngày 13.3 và kéo dài 11 ngày, nhằm ứng 
phó với “thay đổi môi trường an ninh” 
do hoạt động ngày càng quyết liệt của 
Triều Tiên, liên minh Mỹ - Hàn cho 

biết. Các binh sĩ tham gia Lá chắn Tự 
do không nghỉ cuối tuần và đây sẽ là 
cuộc tập trận dài nhất từ trước đến nay.

“Cuộc tập trận mang tính chất phòng 
vệ, dựa trên kế hoạch phối hợp tác chiến 
nhằm bảo vệ Hàn Quốc trước nguy cơ 

tấn công từ Triều Tiên”, Hội đồng Tham 
mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho 
biết, thêm rằng đây là hoạt động quân 
sự có quy mô lớn nhất 5 năm qua giữa 
Seoul và Washington.

(Theo VnExpress.net)

Đây là thông tin do chính quyền đảo 
quốc Madagascar công bố hôm 12.3. Cơ 
quan Hàng hải và Cảng sông Madagascar 
cho biết trong một tuyên bố rằng chiếc 
thuyền chở 47 người đã bị lật hôm 11.3 ở 
vùng biển ngoài khơi Ankazomborona, 
ở phía Bắc Madagascar.

Theo Cơ quan Hàng hải và Cảng 
sông Madagascar, chiếc thuyền đã gặp 
tai nạn, sau đó 23 người trên tàu đã 

Mỹ, Hàn bắt đầu đợt tập trận lớn ứng phó Triều Tiên

Lật thuyền ở ngoài khơi Madagascar, 22 người thiệt mạng
được cứu, trong khi 22 thi thể đã được 
tìm thấy. Hai người còn lại vẫn đang 
bị mất tích.

Một sĩ quan cảnh sát giấu tên thông 
tin, hầu hết những người được giải cứu 
trong vụ lật thuyền này đã bỏ trốn để 
tránh bị bắt lại vì cố gắng đến Mayotte.

(Theo Vietnam+)

Ảnh minh họa. Nguồn: anmnewsenglish


