
«

THỨ BA

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH baobinhdinh.vn

SỐ 8470

3.1.2023
(12.12 Nhâm Dần)

ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG

0966.490.490  

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

l

l

l

u7

Tạo đột phá tăng trưởng ngành nông nghiệp 
giai đoạn 2021 - 2025

. . . . .u5

Chỉnh trang hồ Bàu Sen, 
tạo điểm đến mới

TX An Nhơn 
quyết liệt tấn công 
tội phạm ma túy

Hiệp đồng chặt chẽ,
bảo đảm giao quân 

đủ chỉ tiêu

u3

u2

. . . . . . .u8

Các đại biểu tại điểm cầu Bình Định thực hiện nghi thức khởi công dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn.                                                                                                                                                                                                        Ảnh: THU HIỀN

u2

Khởi công dự án 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tích cực 
phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ để ngày 8.2.2023 sẽ giao, 

nhận quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng.

UBND tỉnh biểu dương, 
khen thưởng CLB 
Topenland Bình Định
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 1.1, Lễ khởi 
công Dự án đầu tư xây dựng 
công trình đường bộ cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
2021 - 2025 và phát động tháng 
thi đua cao điểm giải ngân vốn 
đầu tư công diễn ra đồng loạt 
tại 9 tỉnh có cao tốc đi qua, 
trong đó có tỉnh Bình Định.

Lễ khởi công do Bộ GTVT 
phối hợp với UBND các tỉnh 
tổ chức theo hình thức trực 
tiếp kết hợp trực tuyến tại 12 
điểm cầu, tương ứng với 12 
dự án thành phần của Dự án 
đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông. Toàn bộ các điểm 
cầu được kết nối trực tuyến 
với điểm cầu trung tâm tại tỉnh 
Quảng Ngãi.

Tham dự lễ khởi công tại các 
điểm cầu có Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính; Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh 
Khái; Phó Chủ tịch Quốc hội 
Trần Quang Phương; lãnh đạo 
các bộ, ngành, địa phương. 

Các đồng chí: Hồ Quốc 
Dũng - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, tham dự lễ khởi 
công tại điểm cầu trung tâm 
Quảng Ngãi.

Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh 
Bình Định được tổ chức tại xã Ân 
Phong (huyện Hoài Ân), với sự 
tham dự của các đại biểu: Đồng 
chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ 
tịch chuyên trách Ủy ban ATGT 
Quốc gia; đồng chí Lê Kim Toàn- 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh 
đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, huyện, 
thị xã, thành phố; chủ đầu tư, 
đơn vị thi công; đại diện người 

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
giai đoạn 2021 - 2025

dân các xã, phường, thị trấn có 
tuyến cao tốc đi qua.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông qua tỉnh Bình 
Định với 1 dự án thành phần là 
đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, 
do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ 
GTVT) làm chủ đầu tư, tổng 
vốn đầu tư 12.401 tỷ đồng. Dự 
án có điểm đầu tại km 0+000 
(trước nút giao ĐT 629) kết 
nối với điểm cuối dự án thành 
phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài 
Nhơn thuộc phường Bồng Sơn 
(TX Hoài Nhơn); điểm cuối tại 
km 70+091 (sau nút giao QL 19) 
kết nối với điểm đầu dự án 
thành phần đoạn Quy Nhơn - 
Chí Thạnh thuộc phường Nhơn 
Hòa (TX An Nhơn). 

Tổng chiều dài tuyến dự án 
cao tốc thành phần đoạn Hoài 
Nhơn - Quy Nhơn là 70,1 km, 
qua địa bàn TX Hoài Nhơn, các 
huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù 
Cát, Tây Sơn và TX An Nhơn. 

Đến nay, tỉnh đã bàn giao mặt 
bằng thi công 57,23 km (81,64%) 
cho chủ đầu tư. 

Dự án được chia thành 2 gói 
thầu xây lắp, gồm: Gói thầu 
số 11-XL đoạn km 0+000 - km 
23+500 (bao gồm khảo sát, thiết 
kế bản vẽ thi công) có chiều dài 
tuyến 23,5 km, đã khởi công 
ngày 1.1 tại xã Ân Phong, nhà 
thầu xây lắp là Tổng Công ty 
xây dựng Trường Sơn (Binh 
đoàn 12). Gói thầu số 12-XL thi 
công xây dựng đoạn km 23+500 - 
km 70+091 đã hoàn thành công 
tác thẩm định, phê duyệt thiết 
kế kỹ thuật và hoàn thành công 
tác thẩm định cơ quan chuyên 
môn về xây dựng hồ sơ dự toán 
gói thầu, đang khẩn trương phê 
duyệt dự toán, triển khai công 
tác lựa chọn nhà thầu, phấn 
đấu khởi công trước ngày 15.1.

Phát biểu tại lễ khởi công, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính nêu rõ Đại hội 

XIII của Đảng đặt mục tiêu đến 
năm 2030, cả nước có 5.000 km 
đường bộ cao tốc. Tuyến đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
chiếm 62,1% dân số và đóng 
góp 65,7% GDP cả nước, có quy 
mô rất lớn, vai trò động lực, tác 
động lan tỏa mạnh mẽ, ý nghĩa 
hết sức quan trọng. Đây là hành 
lang vận tải quan trọng nhất 
trong hệ thống kết cấu hạ tầng 
giao thông cả nước, cùng với 
nhiều tuyến cao tốc khác đang 
được đầu tư trên khắp cả nước. 
Dự án cũng là đòi hỏi khách 
quan của sự phát triển, là mong 
mỏi lớn của nhân dân ta, có ý 
nghĩa rất lớn về kinh tế, chính trị, 
xã hội với đất nước, với người 
dân trên mọi miền cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh 
yêu cầu thực hiện dự án phải 
đảm bảo tiến độ, không tăng 
mức đầu tư, đội vốn. Đảm 
bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ 
thuật. Không để xảy ra tham 

nhũng, lãng phí. Tinh thần đã 
nói là phải làm, cam kết phải 
thực hiện, thực hiện phải có 
hiệu quả. Công tác giải phóng 
mặt bằng dự án đảm bảo bàn 
giao 100% diện tích trong quý 
II/2023. Các đơn vị phải quan 
tâm đến công tác tái định cư, hỗ 
trợ ổn định sản xuất để người 
dân có nơi ở mới, có công việc 
mới bằng và tốt hơn nơi ở cũ để 
người dân ủng hộ chủ trương 
lớn của Đảng, Nhà nước.

Tại buổi lễ, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính 
đã phát lệnh khởi công dự án. 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
tham gia nghi thức bấm nút 
khởi công dự án tại điểm cầu 
Quảng Ngãi. 

Tại 12 điểm cầu, nghi thức 
khởi công đồng loạt 12 dự án 
thuộc Dự án đầu tư công trình 
đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 
cũng được thực hiện.  THU HIỀN

(BĐ) - Chiều 2.1, tại TP Quy 
Nhơn, UBND tỉnh tổ chức lễ 
tổng kết, tuyên dương CLB 
bóng đá Topenland Bình Định. 
Dự lễ có các đồng chí: Hồ Quốc 
Dũng - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh 
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn 
Thị Phong Vũ - Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Nguyễn Tuấn Thanh - Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện 
các sở, ngành, nhà tài trợ.

Ở giai đoạn đầu mùa giải 
2022, dù được tăng cường lực 
lượng với nhiều cầu thủ có 
chuyên môn tốt, nhưng do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, một 
số thành viên CLB Topenland 
Bình Định không có thể trạng 
tốt. Bên cạnh đó, quãng nghỉ 
nhường chỗ cho các đội tuyển 
quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế 
cũng ảnh hưởng đến phong độ 

UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng CLB Topenland Bình Định
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toàn đội. Vì vậy, giai đoạn này, 
thành tích của đội bóng không 
được như kỳ vọng. Tuy nhiên, 
sau khi tập trung tăng cường 
thể lực, điều chỉnh chuyên 
môn, thành tích của đội bóng 
đất Võ ngày càng tốt hơn và 
giành HCĐ Giải vô địch quốc 
gia V-League cùng HCB Cúp 
Quốc gia.

Tại buổi lễ, ông Trương Văn 
Việt, Phó Tổng giám đốc Tập 
đoàn Hưng Thịnh - đơn vị tài 
trợ cho CLB Topenland Bình 
Định, cam kết tiếp tục đồng 
hành cùng CLB ở mùa giải 
2023, đồng thời tính toán chiến 
lược lâu dài xây dựng đội bóng 
trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang biểu dương và đánh giá 
cao những kết quả mà CLB 
Topenland Bình Định giành 
được ở mùa giải 2022. Đồng 
thời, lưu ý một số nội dung: 
Chủ động tích cực xây dựng 
kế hoạch hoạt động liên quan 
đến công tác quản lý, tổ chức 
và điều hành CLB; đẩy mạnh 

công tác truyền thông quảng 
bá hoạt động của CLB, hình 
ảnh cầu thủ; tranh thủ khai thác 
thương mại, phát huy hiệu quả 
các giá trị của bóng đá đất võ 
gắn với hoạt động phát triển du 
lịch của tỉnh. Tiếp tục phấn đấu 
giữ vững thứ hạng, vị trí đã 
đạt được trong mùa giải 2022. 
Bên cạnh lực lượng đảm bảo 
để cạnh tranh tại đấu trường 
V-League, các cầu thủ sinh ra 
ở địa phương, có chuyên môn 
tốt, đáp ứng được yêu cầu của 
ban huấn luyện sẽ là lựa chọn 
ưu tiên để xây dựng hình ảnh 
bản sắc quê hương. Xây dựng 
đề án phối hợp đào tạo cầu thủ, 
hoàn thiện các tuyến trẻ, có sự 
phối hợp nhịp nhàng giữa các 
lứa đào tạo. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức SVĐ 
Quy Nhơn, CLB Topenland 
Bình Định và HLV trưởng 
Nguyễn Đức Thắng được trao 
tặng bằng khen của UBND tỉnh 
vì những thành tích xuất sắc ở 
mùa giải 2022 (ảnh).    

 HOÀNG QUÂN

Ảnh: HOÀNG QUÂN
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Bình Định

Năm 2023, ngành nông 
nghiệp tỉnh Bình Định đặt 
mục tiêu tăng trưởng nông, 
lâm và thủy sản đạt 3 - 3,2% 
trong tổng sản phẩm địa 
phương (GRDP). Trong đó, 
trồng trọt duy trì sản lượng 
lương thực đạt 686.510 tấn; 
chăn nuôi duy trì tổng đàn vật 
nuôi ổn định với sản lượng 
thịt hơi xuất chuồng đạt 207 
nghìn tấn; tăng tỷ lệ độ che 
phủ rừng đạt 57,3%; tái cơ 
cấu đội tàu khai thác xa bờ 
theo hướng nâng cao chất 
lượng, sản lượng khai thác 
đạt 270 nghìn tấn.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu 
chung của toàn ngành

Trên lĩnh vực trồng trọt, 
toàn tỉnh thực hiện xuống 
giống vụ Đông Xuân 2022 - 
2023 thích ứng với điều kiện 
thời tiết diễn biết bất thường; 
đồng thời thực hiện chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng phù hợp 
với từng địa phương. Đến 
nay, đã rà soát chuyển đổi hơn 
5.000 ha đất sản xuất kém hiệu 
quả sang trồng cây thế mạnh, 
có giá trị kinh tế cao hơn. Để 
nâng cao cả chất lượng và sản 
lượng, Sở NN&PTNT giao các 
đơn vị chuyên môn nghiên 
cứu chuyển giao ứng dụng 
tiến bộ KHKT, công nghệ vào 
sản xuất; tiếp tục duy trì và 
mở rộng các vùng trồng trọt 
hợp chuẩn VietGAP. 

Trên lĩnh vực chăn nuôi, 
triển khai đồng bộ hoạt động 
tái đàn, duy trì đàn vật nuôi và 
phòng chống dịch, bệnh động 
vật. Ngay thời điểm này, ngành 
nông nghiệp phối hợp với các 
địa phương tăng cường công 
tác phòng ngừa, kiểm soát 
dịch bệnh, đặc biệt là một số 
bệnh dễ phát sinh, nguy hiểm 
hiện nay như: Cúm gia cầm, 
lở mồm long móng gia súc, 
dịch tả heo châu Phi, viêm da 
nổi cục trâu bò; kiểm soát hoạt 

động mua bán, vận chuyển và 
giết mổ vật nuôi dịp cao điểm 
tết Nguyên đán. Cùng với đó 
là thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực 
chăn nuôi trên cơ sở 3 nhóm 
vật nuôi chủ lực của tỉnh gồm 
heo, bò, gà. 

Trên lĩnh vực thủy sản, 

ngành khai thác được cơ cấu 
theo hướng tăng cường khai 
thác thủy sản vùng khơi hiệu 
quả, bền vững; xây dựng cơ 
cấu tàu thuyền, nghề nghiệp, 
xác định và phân bổ hạn ngạch 
khai thác thủy sản vùng lộng, 
ven bờ và khai thác nội địa 

phù hợp với tình hình thực 
tế và khả năng cho phép khai 
thác của nguồn lợi thủy sản. 
Về nuôi trồng, sẽ quy hoạch 
theo từng vùng, tăng diện 
tích nuôi thủy sản theo hướng 
khép kín và đầu tư công nghệ 
để hạn chế dịch bệnh, hạn chế 
các vấn đề ô nhiễm môi trường.

Bám sát các chương trình 
khuyến khích phát triển 
nông nghiệp

Năm 2023 là năm có nhiều 
chương trình khuyến khích 
đầu tư phát triển nông nghiệp 
được triển khai và nhân rộng. 
Có thể kể đến các chương trình 
như khuyến khích phát triển 
gà thả đồi, khuyến khích đầu 
tư lĩnh vực nông nghiệp công 
nghệ cao. Đồng thời duy trì tốt 
các chương trình trước đó như 
phát triển chăn nuôi tập trung, 
chăn nuôi nông hộ, xây dựng cơ 

Tạo đột phá tăng trưởng ngành nông nghiệp 
giai đoạn 2021 - 2025

Năm 2023, ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, đề án, dự 
án, kế hoạch nhằm thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 và Kế hoạch cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Dựa trên chương trình chung, toàn ngành xây dựng kế hoạch 
của năm 2023 với những tiêu chí và giải pháp phù hợp.  

Liên kết sản xuất lúa giống theo phương thức SRI tại HTXNN Nhơn Thọ 2 (TX An Nhơn).  Ảnh: PHẠM VĂN TÂN

sở giết mổ động vật tập trung, 
phát triển rừng cây gỗ lớn.  

Với ngành nông nghiệp, 
năm 2023 là năm để tạo đột phá 
cho tăng trưởng toàn ngành 
trong giai đoạn 2021 - 2025. 
Đây cũng là năm mà ngành 
nông nghiệp rà soát toàn diện, 
tập trung đầu tư chuyên sâu 
vào các lĩnh vực còn dư địa 
để tăng trưởng tối đa; gia tăng 
chất xám, công nghệ để nâng 
cao phẩm cấp, chất lượng cho 
sản phẩm nông nghiệp. 

Theo ông Trần Văn Phúc, 
Giám đốc Sở NN&PTNT, 
trong mỗi lĩnh vực, ngành 
nông nghiệp có những chính 
sách khuyến khích đầu tư 
phát triển, thu hút các DN lớn 
tham gia, tạo sự dẫn dắt, liên 
kết với nông dân nhằm nâng 
cao giá trị sản phẩm. Ở từng 
giai đoạn, ngành lựa chọn lĩnh 
vực phù hợp để xây dựng kế 
hoạch, chương trình hành động 
để tạo dấu ấn trước, từ đó lan 
tỏa và nhân rộng trong toàn 
ngành. Cùng với đó, Sở tiếp 
tục tham mưu UBND tỉnh ban 
hành những chính sách hỗ trợ 
phát triển phù hợp; đồng thời 
các đơn vị chuyên môn của Sở 
phối hợp với các địa phương 
trong triển khai các hoạt động 
sản xuất nông nghiệp, thu hút 
các DN đầu tư có tiềm năng để 
tạo đà phát triển.             

     THU DỊU

Với nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao 
các ứng dụng KHKT, công nghệ, năm 2023 Trung 
tâm Khuyến nông tiếp tục đầu tư các mô hình với 
hàm lượng công nghệ tăng cao, đồng thời tiếp tục 
duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả đã có”. 

Ông HUỲNH VIỆT HÙNG, 
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông

Năm 2023, toàn tỉnh trồng mới 8.000 ha 
rừng, duy trì và bảo vệ diện tích rừng tự nhiên 
đang có, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng 57,3%. Bên 
cạnh đó, toàn ngành tiếp tục hỗ trợ (kỹ thuật, 
giống, công tác quản lý…) thu hút người dân, 

DN tham gia phát triển trồng rừng gỗ lớn”. 
Ông LÊ ĐỨC SÁU, Phó Chi cục trưởng 

phụ trách Chi cục Kiểm lâm

Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng 
gia tăng tỷ lệ cơ sở chăn nuôi tập trung áp dụng 
quy trình đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tiếp tục đẩy 
mạnh phát triển chính sách trong đầu tư chăn nuôi 
và chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi, tăng thu 
nhập, lợi nhuận cho nông dân, đóng góp tích cực 
vào tăng trưởng chung của toàn ngành”. 

Ông HUỲNH NGỌC DIỆP, 
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y

“
“ “

Ngày 31.12.2022, xã Mỹ Phong (huyện 
Phù Mỹ) tổ chức lễ công bố quyết định 
công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông 
thôn mới (NTM) năm 2020.

Xã Mỹ Phong triển khai thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
NTM vào năm 2014. Bằng nguồn kinh phí 
hỗ trợ của cấp trên, kinh phí địa phương 
và các nguồn huy động khác, xã đã đầu 
tư hơn 63,5 tỷ đồng để xây dựng các công 
trình văn hóa, xã hội trên địa bàn. Đặc 
biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, 
vận động nên quá trình xây dựng NTM 
ở xã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của 
nhân dân.

Gần 8 năm thực hiện chương trình, 
nhân dân xã Mỹ Phong tự nguyện hiến 

đất, cây cối, hoa màu và tháo dỡ nhiều 
vật dụng, công trình kiến trúc để mở rộng 
đường giao thông nông thôn, xây dựng 
các công trình công cộng. Đến nay, 100% 
đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa 
và bê tông hóa; 100% đường trục thôn, 
liên thôn, ngõ xóm, liên xóm được bê tông 
hóa, cứng hóa; 100% đường trục chính nội 
đồng được bê tông hóa, cứng hóa, đảm 
bảo an toàn, thuận lợi, thông suốt quanh 
năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 
43 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 
giảm còn 1,5%.

Tại buổi lễ công bố, xã Mỹ Phong phát 
động phong trào thi đua và ký giao ước 
xây dựng xã về đích NTM nâng cao giai 
đoạn 2021 - 2025.             VIỆT LỢI

Xã Mỹ Phong đạt chuẩn nông thôn mới
l Ngày 3.1: Hội nghị trực tuyến của 

Chính phủ với các địa phương tổng kết 
công tác năm 2022, triển khai kế hoạch 
phát triển KT-XH năm 2023. Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn về kết quả công 
tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 
năm 2022, nội dung trọng tâm chương 
trình công tác năm 2023. Họp báo tình 
hình KT-XH năm 2022 và gặp mặt các 
cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Quý 
Mão 2023.
l Ngày 4.1: Hội nghị trực tuyến tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng. 
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính 

phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế 
hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân 
sách Nhà nước năm 2023. Hội nghị tổng 
kết công tác lao động, người có công và 
xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2023.
l Ngày 5.1: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Lý 
Thường Kiệt (TP Quy Nhơn) sau kỳ họp 
thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII. Hội nghị 
tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2023 của ngành GTVT.
l Ngày 6.1: Hội nghị tổng kết công 

tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 
2023 của các ngành: Thanh tra, Y tế, Xây 
dựng, KH&ĐT, NN&PTNT, KH&CN.

SỰ KIỆN TUẦN NÀY
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Theo Phòng NN&PTNT huyện Tuy 
Phước, trên địa bàn huyện có 6 xã xây 
dựng nông thôn mới nâng cao giai 
đoạn 2021 - 2025. Thời gian qua, các địa 
phương luôn chú trọng công tác bảo vệ 
môi trường nói chung và trong lĩnh vực 
nông nghiệp nói riêng nhằm giữ vững 
tiêu chí môi trường. 

Cụ thể, UBND các xã tập trung xử lý 
môi trường trong chăn nuôi; xử lý bao bì 
thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; 
thu gom, xử lý rác thải rắn, chất thải hữu 
cơ, phụ phẩm nông nghiệp. 11 xã đã bố 
trí, lắp đặt 2.008 bể chứa và 11 kho lưu 
chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật. 

Ông Tôn Kỳ Hải, Chủ tịch UBND xã 
Phước Sơn, cho biết: Địa phương bố trí 
400 bể chứa tại các cánh đồng và dọc 
các tuyến kênh mương trên địa bàn để 
bà con bỏ chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật 
sau khi sử dụng. Ngoài ra, xã xây dựng 
1 kho lưu chứa tại Gò Dông (thôn Phụng 
Sơn) với diện tích khoảng 20 m2 để tập 
kết vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật từ các 
bể chứa đặt ngoài đồng ruộng. Sau mỗi 
mùa vụ, UBND xã hợp đồng với Công ty 
TNHH Thương mại và môi trường Hậu 
Sanh thu gom, vận chuyển đi xử lý. Nhờ 
đó, vệ sinh môi trường ở khu vực đồng 
ruộng luôn được đảm bảo; các chất thải 
rắn, chất thải nguy hại trong nông nghiệp 
được xử lý đúng quy trình.

Cùng với đó, chính quyền các địa 
phương quan tâm xử lý môi trường trong 
chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh khu vực 
nông thôn. Định kỳ 2 lần/năm, UBND các 
xã phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng 
trại, vệ sinh môi trường chăn nuôi.

Ngoài ra, cán bộ thú y các xã thường 
xuyên hướng dẫn hộ chăn nuôi gia súc, 
gia cầm xây lắp hệ thống hầm biogas 
phù hợp với quy mô chăn nuôi; tiêu độc 
sát trùng chuồng trại theo định kỳ; sử 
dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi. 
Đồng thời, vệ sinh chuồng trại và xử lý 
bằng chế phẩm sinh học định kỳ hằng 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TUY PHƯỚC: 

Nhiều chuyển biến 
tích cực

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Tuy Phước đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều 
giải pháp bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhờ đó, vệ sinh môi trường được đảm bảo, 
giúp các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giữ vững tiêu chí môi trường, tạo tiền đề xây dựng nông 
thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

tuần; thu gom chất thải của gia súc, gia 
cầm, tránh tình trạng đổ thải bừa bãi ra 
môi trường.  

Theo ông Huỳnh Thanh Vương, 
Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, số hộ có 
chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm 
đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn 
xã là 232/290 hộ, đạt tỷ lệ 80%. Trong đó, 
số hộ chăn nuôi có xây dựng hầm biogas 
là 168 hộ, sử dụng đệm lót sinh học là 64 
hộ. UBND xã đã và đang vận động các hộ 
chăn nuôi gà di dời đến điểm chăn nuôi 

tập trung theo quy hoạch. 
Ông Phan Văn Khiêm, Trưởng Phòng 

NN&PTNT huyện Tuy Phước, nhìn 
nhận: Việc xử lý môi trường trong chăn 
nuôi; bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau 
sử dụng; thu gom, xử lý rác thải rắn, 
chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp 
được chính quyền các địa phương thực 
hiện đạt chất lượng, hiệu quả. UBND các 
xã tuyên truyền, vận động các hộ chăn 
nuôi cam kết bảo vệ thực vật; xây dựng 
chuồng trại chăn nuôi nằm xa nhà ở và 
khu dân cư đông người nhằm giảm thấp 
nhất ảnh hưởng đến hộ dân xung quanh. 
Cùng với đó là hướng dẫn bà con nông 
dân tận dụng chất thải hữu cơ, phụ phẩm 
nông nghiệp để tái sử dụng, tái chế thành 
nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm 
thân thiện với môi trường. Tuyên truyền, 
vận động bà con không đốt rơm, rạ ngoài 
đồng ruộng hoặc vứt bừa bãi nơi công 
cộng, cản trở giao thông.            

CÔNG LUẬN

Bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật góp phần giữ 
gìn môi trường xanh, sạch tại đồng ruộng.     Ảnh: C.L

 UBND tỉnh vừa phê duyệt các 
tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu 
chuyến biển (đợt 8 năm 2022) theo 
Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, với tổng số 929 
tàu được phê duyệt, tổng kinh phí hỗ 
trợ hơn 108,7 tỷ đồng. Trong đó, huyện 
Phù Cát có 156 tàu, số tiền hỗ trợ hơn 
20,7 tỷ đồng; huyện Phù Mỹ có 57 tàu/
gần 8 tỷ đồng; TX Hoài Nhơn có 679 
tàu/hơn 76,3 tỷ đồng; TP Quy Nhơn có 
37 tàu/hơn 3,7 tỷ đồng. N.PHÚC
 Hội Bảo trợ người khuyết tật 

và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối 
hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện An 
Lão tổ chức trao tặng nhà tình thương 
cho hộ chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (ở 
thôn Long Hòa, xã An Hòa), có người 
thân khuyết tật. Ngôi nhà có diện tích 
60 m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 
100 triệu đồng, trong đó Công ty In 
nhanh Lam Sơn (TP Hồ Chí Minh) hỗ 
trợ 50 triệu đồng. HỮU BÁ
 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh cùng chính 
quyền địa phương và Đồn Biên phòng 
Cát Khánh, huyện Phù Cát vừa tổ chức 
Chương trình Xuân Biên phòng ấm 
lòng dân bản. Tại chương trình, các 
đơn vị đã tặng 120 suất quà, mỗi suất 
trị giá 500 nghìn đồng cho người dân 
khu vực biên giới biển của 3 xã Cát 
Khánh, Cát Thành và Cát Hải.  

CÔNG CƯỜNG
 BHXH huyện Phù Cát vừa tổ 

chức trao tặng thẻ BHYT, sổ BHXH 
cho học sinh và người dân có hoàn 
cảnh khó khăn. Tại chương trình, BHXH 
huyện đã trao tặng 28 thẻ BHYT cho 
các học sinh khó khăn ở 10 trường tiểu 
học và THCS trong huyện; trao tặng 
35 sổ BHXH cho các hộ dân có hoàn 
cảnh khó khăn, cán bộ, chi hội trưởng 
các khu, thôn trên địa bàn xã Cát Trinh 
và thị trấn Ngô Mây, mỗi sổ BHXH đã 
được đóng 3 tháng, giá trị gần 900 
nghìn đồng. Tổng kinh phí quà tặng 
gần 46,5 triệu đồng từ nguồn vận 
động các đơn vị, DN đóng góp, hỗ trợ. 

TRƯỜNG GIANG
 Sáng 1.1, Chi đoàn TAND - Viện 

KSND huyện Tây Sơn phối hợp với 
Xã đoàn Vĩnh An tổ chức Chương trình 
Xuân yêu thương và nhận đỡ đầu học 
sinh khó khăn tại xã Vĩnh An. Chi đoàn 
đã tổ chức gian hàng “0 đồng” gồm một 
số quần, áo mới để các em thiếu nhi trên 
địa bàn xã đến lựa chọn mặc Tết; nhận 
đỡ đầu em Đinh Thị Mỹ Duyên (SN 
2007, người Bana, học sinh lớp 10A6, 
Trường THPT Nguyễn Huệ) và trao 1 triệu 
đồng, 1 phần quà trị giá 500 nghìn đồng 
cho em Duyên. TÍN TRỌNG

(BĐ) - Đó là nội dung chỉ đạo của Văn 
bản số 7955 /UBND-VX do UBND tỉnh 
ban hành ngày 29.12.2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn 
thể tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố triển khai thực hiện đồng 
bộ, hiệu quả các nội dung sau:

Thực hiện tốt các chính sách an sinh 
xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn 
kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của 
dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, 
mọi người đều có điều kiện vui xuân, 
đón Tết.

Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp 
cho các đối tượng chính sách, đối tượng 
bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện 
hành. Tập trung rà soát, nắm tình hình 
đời sống của các đối tượng chính sách, 
người có công với cách mạng, người có 
hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người 

lao động làm việc tại các khu, cụm công 
nghiệp… để quan tâm, chăm lo, kịp thời 
hỗ trợ phù hợp hoặc đề xuất cấp có thẩm 
quyền hỗ trợ theo quy định trong dịp 
Tết. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng 
đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, 
tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi 
dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả 
các đối tượng chính sách đều có quà và 
được nhận quà trước Tết. Vận động các 
tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa 
phương chăm lo Tết cho đối tượng bảo 
trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, 
người nghèo, bảo đảm ai cũng có Tết, vui 
tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

Rà soát, tổng hợp số hộ, số nhân khẩu 
có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết, giáp 
hạt đầu năm 2023; chủ động huy động 
nguồn lực, trong đó có ngân sách địa 
phương và các nguồn xã hội hợp pháp 
khác để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu 
đói, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng 

bởi thiên tai, dịch bệnh.
Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động 

tại các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là 
những địa phương tập trung nhiều lao 
động, tạo thuận lợi cho người lao động 
nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết; quan 
tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu 
thu nhập, mất, thiếu việc làm do ảnh 
hưởng của thiên tai, dịch bệnh, DN thu 
hẹp sản xuất, kinh doanh. Thực hiện các 
giải pháp duy trì chuỗi cung ứng nguồn 
nhân lực, đáp ứng kịp thời lao động cho 
DN trước và sau tết Nguyên đán. Chỉ đạo 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức 
cho nhà giáo, học sinh, sinh viên đón Tết 
an toàn, đầy đủ.

Tăng cường tự kiểm tra và thực hiện 
các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh 
lao động, bảo đảm người lao động được 
chi trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng 
và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy 
định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ 

chính sách, chế độ BHXH, bảo hiểm thất 
nghiệp; chủ động xây dựng các giải pháp 
phòng ngừa, xử lý những tranh chấp lao 
động có thể xảy ra trong dịp Tết.

Tăng cường công tác bảo vệ và chăm 
sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt, trẻ em mồ côi do dịch bệnh 
Covid-19, trẻ em tại vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi, bảo đảm tất cả trẻ em 
đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm; tăng 
cường công tác phòng, chống tai nạn, 
thương tích trẻ em, phòng, chống bạo 
lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng, 
chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở 
giới trong dịp Tết; tổ chức các hoạt động 
vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết 
kiệm cho người dân…

PHẠM PHƯƠNG

Tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết 2023
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Bình Định

Bàu Sen là một trong những 
hồ sinh thái đẹp ở TP Quy 
Nhơn có diện tích mặt nước 
rộng hơn 3 ha, nằm ở trung 
tâm thành phố. Từ năm 2010, 
hồ Bàu Sen được cải tạo, nâng 
cấp hạ tầng đảm bảo điều tiết 
tiêu thoát nước lưu vực phía 
Nam núi Bà Hỏa (đoạn từ hồ 
Bàu Sen đến đường Ngô Mây); 
cảnh quan nơi đây cũng được 
chỉnh trang, vệ sinh môi trường 
cải thiện đã tạo nên một điểm 
đến mới mẻ, thu hút người dân 
đến đây thư giãn, tập thể dục. 
Cách đây ít lâu, đơn vị quản 
lý hồ cho thả sen trở lại ở một 
khoảng khá rộng ven hồ. Và 
điều này đã tạo hiệu ứng tốt 
khi có khá nhiều người dân, du 
khách đến đây check-in.

Theo ông Nguyễn Thành 
Tường, Giám đốc Ban quản 
lý Dịch vụ công ích TP Quy 
Nhơn, sau khi cho trồng sen 
trong hồ, UBND thành phố 
đã đầu tư tiếp khoảng 3,8 tỷ 
đồng giao đơn vị làm chủ đầu 
tư thực hiện công trình nạo 
vét bùn hồ Bàu Sen, nhằm hạn 
chế tình trạng bốc mùi hôi, góp 
phần cải tạo môi trường đô thị 
ngày càng sạch đẹp, phục vụ 
phát triển KT-XH, nhất là hỗ 
trợ phát triển du lịch.

Chỉnh trang hồ Bàu Sen, tạo điểm đến mới
Trong khuôn khổ kế hoạch chỉnh trang đô thị Quy Nhơn, 
UBND thành phố đã đầu tư nạo vét bùn và một số hạng mục 
khác, cải tạo hồ Bàu Sen, đưa nơi này trở thành một điểm đến 
mới của TP Quy Nhơn.

Công trình nạo vét bùn 
hồ Bàu Sen được thực hiện 
từ tháng 11.2022 - 2.2023, do 
liên danh nhà thầu Công ty CP 
Quản lý sửa chữa đường bộ 
Quy Nhơn và Công ty TNHH 
Xây dựng Phúc Gia (TP Quy 
Nhơn) thi công. Để việc thi 
công diễn ra đúng tiến độ, 
đơn vị thi công đặt máy bơm  
150 CV để bơm hút bùn mỗi 
ngày lên hai ô chứa bùn tạm 
với tổng diện tích 874 m2. 
Lượng bùn tại đây sẽ được xử 
lý bằng hóa chất để khử mùi 
hôi và vận chuyển đến bãi thải 
theo quy định.

Ông Võ Văn Hân, Phó Giám 
đốc kỹ thuật Công ty TNHH 
Xây dựng Phúc Gia, cho biết: 
“Do hồ Bàu Sen nằm trong khu 
dân cư trung tâm thành phố 
giữa hai đường lớn là Nguyễn 
Tất Thành và Hoàng Văn Thụ 
nối dài có mật độ xe cộ qua lại 
đông đúc, nên việc thi công 
phải rất thận trọng để tránh 
ảnh hưởng đến sinh hoạt của 
cộng đồng dân cư vùng gần 
hồ, đồng thời tránh ảnh hưởng 
xấu đến giao thông. Sau khi 
nạo vét xong, hồ Bàu Sen cũng 
sẽ được xử lý để giảm tình 
trạng lắng đọng quá nhiều bùn 
ở đáy hồ”.

Cùng với việc cho nạo vét 
bùn lòng hồ Bàu Sen, UBND TP 
Quy Nhơn cũng chỉ đạo Công 
ty CP Công viên cây xanh và 
Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn 
thực hiện chỉnh trang cảnh 
quan tại hồ Bàu Sen để tạo mỹ 
cảnh quan đô thị đón Tết. 

Ông Đỗ Đình Phương, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Công 
ty CP Công viên cây xanh và 
chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, 
cho hay, theo phương án chỉnh 
trang cảnh quan hồ Bàu Sen 
đón tết Nguyên đán Quý Mão 
2023 thì Công ty sẽ thực hiện 

làm mới đảo hoa trung tâm hồ 
Bàu Sen, bảng chữ “TP Quy 
Nhơn - thành phố du lịch sạch 
ASEAN”, lắp dựng hai tượng 
cá chép hóa rồng phun nước 
tại đây. Tuy nhiên, do lòng hồ 
đang thực hiện nạo vét, nên 
Công ty chỉ thực hiện việc lắp 
hai tượng cá chép hóa rồng 
phun nước; sơn sửa lan can, 
chỉnh trang lại cây hoa xung 
quanh hồ Bàu Sen để tạo điểm 
nhấn phục vụ dịp Tết.

“Hai tượng cá chép hóa 
rồng được tạc bằng đá granite 
Bình Định theo mẫu tranh 

Đơn vị thi công đặt máy bơm để nạo vét bùn hồ Bàu Sen.                                                                                                                    Ảnh: ĐOAN NGỌC

dân gian Đông Hồ; mỗi tượng 
có chiều ngang 1,55 m, rộng  
0,95 m, cao 2,9 m được đặt trên 
bệ đá hình bát giác cao 1,4 m, 
dưới đế tượng có đèn chiếu 
sáng vào ban đêm. Riêng hai 
hạng mục còn lại là đảo hoa, 
bảng chữ,  Công ty sẽ thực hiện 
sau khi việc nạo vét bùn tại 
hồ hoàn tất. Khi đó, chúng tôi 
cũng sẽ trồng lại hoa sen để 
tăng thêm vẻ đẹp hồ Bàu Sen, 
tạo điểm đến cho người dân, 
du khách check-in, ngắm cảnh, 
thư giãn…”, ông Phương cho 
biết thêm.               ĐOAN NGỌC

Huyện Phù Cát có chiều dài 
bờ biển hơn 28 km, có 5 xã khu 
vực biên giới biển, có đầm Đề 
Gi rộng lớn và có cửa biển cho 
tàu thuyền ra vào, lại còn có 
tuyến ĐT 639 ven biển huyết 
mạch chạy qua. Do vậy, đây 
là tuyến phòng thủ quan trọng 
trong công tác quản lý, bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo. Với 853 
tàu, thuyền, trong đó có 80% 
tàu công suất lớn đánh bắt xa 
bờ, sản lượng đánh bắt trung 
bình hằng năm đạt trên 43.000 
tấn hải sản các loại, Phù Cát là 
địa phương có nghề đánh bắt 
hải sản khá phát triển. Những 
năm gần đây, huyện có nhiều 
nỗ lực trong thành lập các tổ 
đoàn kết trên biển để hỗ trợ 
nhau trong quá trình hành 
nghề và phòng, tránh những 
sự cố bất ngờ. 

Để thực hiện tốt Luật Thủy 
sản, để ngư dân hiểu rõ và 
nghiêm túc chấp hành các quy 
định có liên quan đến việc triển 
khai chống khai thác thủy sản 
bất hợp pháp, không báo cáo 
và không theo quy định (IUU), 
đồng thời tích cực tham gia công 
tác bảo vệ vững chắc chủ quyền 
biển đảo, giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn khu vực biên giới 

Phù Cát phát triển kinh tế biển gắn liền 
với bảo vệ chủ quyền biển, đảo 

Mua bán thủy sản tại Cảng cá Đề Gi (huyện Phù Cát).                                        Ảnh: THẾ HÀ

(BĐ) - Ngày 31.12.2022, Ban 
Quản lý dự án Điện nông thôn 
miền Trung, Công ty Điện lực 
Bình Định và các đơn vị liên 
quan tổ chức nghiệm thu, 
đóng điện Dự án trạm biến áp 
(TBA) 110 kV Vân Canh tại xã 
Canh Vinh, huyện Vân Canh.

Công trình TBA 110 kV 
Vân Canh và đường dây đấu 
nối với tổng dự toán hơn 124 
tỷ đồng, được đấu nối từ 
trạm biến áp 220 kV Phước 
An, đường dây 110 kV đi qua 
địa bàn các xã Phước Thành, 
Phước An (huyện Tuy Phước) 
và xã Canh Vinh để đến 
TBA 110 kV Vân Canh. Trạm 
được xây dựng tại khu đất 
nằm trong Khu công nghiệp 
Becamex VSIP Bình Định, 
thuộc xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh.

Sau 15 tháng thi công, công 
trình hoàn thành đúng tiến 
độ đề ra. Đây là trạm biến áp  
110 kV thứ 15 trên địa bàn 
tỉnh, có nhiệm vụ cấp điện các 
phụ tải trong Khu công nghiệp 
Becamex VSIP Bình Định và 
phụ tải huyện Vân Canh.      

HẢI YẾN

Đóng điện trạm 
biến áp 110 kV 
Vân Canh

biển, huyện đã tích cực tổ chức 
tuyên truyền pháp luật tại 118 
điểm/6.700 lượt người tham dự, 
tổ chức cho 100% chủ tàu thuyền 
cam kết không vi phạm IUU.

Ông Huỳnh Văn Thi, chủ 
tàu BĐ-93083TS, ở thôn An 
Quang Tây, xã Cát Khánh, 
khẳng định: “Tham gia tổ đoàn 
kết trên biển, ngư dân chúng 
tôi được thuận lợi nhiều thứ. 
Các tàu trong tổ hỗ trợ nhau 
phương tiện đánh bắt, nhiên 
liệu, chia sẻ thông tin về ngư 
trường, luồng cá, bảo vệ nhau 
khi bị tàu nước ngoài uy hiếp, 
nhất là khi đánh bắt ở ngư 
trường Trường Sa, Hoàng Sa. 

Rồi khi các tàu trong tổ đánh 
bắt được, thay vì tất cả cùng 
chạy vào bờ để bán cá, chúng 
tôi chỉ cần cử một tàu đi, giúp 
các tàu vừa tiết kiệm nhiên liệu 
vừa có nhiều thời gian hơn để 
đánh bắt”.  

Bên cạnh đó, các tổ, đội tàu 
thuyền đoàn kết trên biển còn 
hỗ trợ nhau trong việc bám 
biển, hoạt động an toàn trên 
biển. Đặc biệt, khi phát hiện 
có tàu nước ngoài xâm phạm 
vùng biển Việt Nam, các tàu tập 
trung đấu tranh, xua đuổi, báo 
cáo kịp thời cho BĐBP, cảnh 
sát biển, hải quân phối hợp xử 
lý, góp phần xây dựng kinh tế 

biển, bảo vệ chủ quyền biển 
đảo của Tổ quốc.

Chính nhờ hoạt động tích 
cực của các tổ, đội đoàn kết trên 
biển, ngư dân Phù Cát những 
năm gần đây đã mạnh dạn đầu 
tư đóng tàu lớn để tăng hiệu 
quả đánh bắt. Điều đó còn có 
ý nghĩa hơn, không chỉ về mặt 
kinh tế, khi mỗi con tàu vươn 
ra khơi xa chính là một cột mốc 
biên giới, góp phần bảo vệ chủ 
quyền biển đảo quê hương. 

Ông Nguyễn Văn Lê, Trưởng 
Phòng NN&PTNT huyện Phù 
Cát, cho biết: Trong chiến lược 
phát triển kinh tế biển giai đoạn 
2020 - 2025, huyện Phù Cát đặt 
ưu tiên nguồn lực cho phát triển 
kinh tế biển, để đến năm 2030, 
nguồn thu từ kinh tế biển chiếm 
30 - 35% giá trị kinh tế của huyện. 
Trong đó, huyện đầu tư để phát 
triển cơ sở hạ tầng nghề cá, tập 
trung nâng cấp cảng cá Đề Gi, 
mở rộng dịch vụ hậu cần nghề 
cá, phát triển mạnh đội tàu đánh 
bắt xa bờ. Huyện cũng chú trọng 
công tác xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận 
an ninh nhân dân và biên phòng 
toàn dân, làm chỗ dựa vững chắc 
cho ngư dân và các thành phần 
kinh tế sản xuất và khai thác tài 
nguyên biển.                     THẾ HÀ
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Mở đầu các hoạt động 
mừng Đảng, mừng Xuân Quý 
Mão 2023 là Lễ hội mai vàng 
An Nhơn lần I - năm 2023 với 
chủ đề “Khát vọng tỏa sáng” 
sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11.1.2023 
(tức ngày 18 - 20 tháng Chạp 
năm Nhâm Dần) tại Quảng 
trường Trung tâm TX An Nhơn, 
nhằm quảng bá sản phẩm làng 
nghề mai vàng ở An Nhơn, góp 
phần mở rộng thị trường tiêu 
thụ cây mai vàng.

Theo ông Đặng Trung Hiếu, 
Phó trưởng Phòng VH-TT  
TX An Nhơn, trong thời gian 
diễn ra Lễ hội sẽ trưng bày 190 
cây mai vàng tượng trưng 190 
năm danh xưng An Nhơn; tổ 
chức hội thi tay nghề kỹ thuật 
tạo dáng mai truyền thống; 
triển lãm tranh mỹ thuật Bình 
Định và bộ ảnh nghệ thuật 
“An Nhơn xưa và nay”; trưng 
bày, giới thiệu sản phẩm làng 
nghề truyền thống, đặc sản địa 
phương và sản phẩm OCOP 
của An Nhơn. Ngoài ra còn có 
các hoạt động văn hóa khác, 
như: Hội đánh bài chòi dân 
gian, biểu diễn võ thuật, cờ 
người, các trò chơi dân gian, 
đấu giá mai cảnh gây quỹ vì 
người nghèo...

Thời điểm này, công tác 
chuẩn bị tổ chức Lễ hội mai 
vàng An Nhơn được đơn vị tổ 
chức sự kiện là Công ty TNHH 
Thương mại dịch vụ truyền 
thông Bảo Phúc Media (TP Hồ 
Chí Minh) phối hợp với các đơn 

Háo hức chờ Lễ hội mai vàng An Nhơn 
Dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lần đầu tiên TX An Nhơn nâng tầm tổ chức Lễ hội mai vàng An Nhơn lần I - 

năm 2023. Ngoài các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Lễ hội, TX An Nhơn còn có kế hoạch tổ chức các hoạt động 
văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón năm mới.

Các nghệ nhân trồng mai ở An Nhơn háo hức chờ đón Lễ hội mai vàng An Nhơn.                                                     Ảnh: NGỌC NHUẬN

vị chức năng TX An Nhơn gấp 
rút triển khai.

Ông Phan Văn Phúc, Giám 
đốc Bảo Phúc Media, cho biết: 
Các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ tại Lễ hội được chúng 
tôi lên kịch bản tổ chức chú 
trọng thể hiện bản sắc văn hóa 
đặc trưng của An Nhơn - Bình 
Định. Ngoài đêm biểu diễn vở 
ca kịch bài chòi Cô thần của Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống 
tỉnh, đêm khai mạc Lễ hội còn 
có chương trình nghệ thuật đặc 

sắc diễn ra vào lúc 20 giờ tối 
9.1 được truyền hình trực tiếp 
trên sóng Đài PT-TH Bình Định, 
có sự góp mặt của các ca sĩ nổi 
tiếng: Quang Dũng, Nguyễn 
Phi Hùng, Hồng Gấm, Đinh 
Kiến Phong, Hữu Đức, Nguyễn 
Văn Mẹo (Chuông vàng  
vọng cổ), Trương Anh Đào 
(Quán quân Sao nối ngôi)…

Háo hức khi lần đầu tiên 
quê hương mình tổ chức một 
lễ hội mai vàng quy mô hoành 
tráng, nghệ nhân Nguyễn Xuân 

Hà, Phó Chủ tịch Hội sinh vật 
cảnh TX An Nhơn, chia sẻ: 
“Anh em nghệ nhân trồng mai ở 
An Nhơn rất phấn khởi chờ đón 
Lễ hội diễn ra. Đây vừa là hoạt 
động vui tết, đón xuân, vừa tạo 
sân chơi bổ ích cho nghệ nhân 
trồng mai ở An Nhơn có cơ hội 
giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm 
với các nghệ nhân trồng mai 
trong và ngoài tỉnh để cùng 
phát triển nghề. Tôi cũng chọn 
10 cây mai bonsai có dáng thế 
đẹp nhất trong vườn mai hơn 

1.000 cây của mình để tham gia 
trưng bày tại Lễ hội”.

Công tác cổ động trực quan 
cũng được TX An Nhơn quan 
tâm thực hiện. Thị xã đang 
triển khai thay mới nội dung, 
lắp dựng thêm các cụm pano 
lớn tại các tuyến đường chính, 
tuyến quốc lộ; treo cờ Đảng, cờ 
Tổ quốc, phướn, băng rôn nội 
dung mừng Đảng, mừng Xuân 
Quý Mão 2023 trang trí trên 
các trục đường chính… Thị xã 
cũng sẽ tổ chức các hoạt động 
mừng Đảng, mừng Xuân Quý 
Mão 2023 từ ngày 19 - 26.1 (tức 
từ 28 tháng Chạp năm Nhâm 
Dần đến mùng 5 tết Nguyên 
đán Quý Mão), như hội xổ cổ 
nhơn, chương trình văn nghệ 
đón giao thừa, biểu diễn tuồng, 
hội đánh bài chòi dân gian, hội 
cờ người… 

Ông Mai Xuân Tiến, Phó 
Chủ tịch UBND TX An Nhơn, 
cho biết: Thông qua các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, TDTT 
được lên kế hoạch tổ chức với 
hình thức phong phú, đa dạng, 
chúng tôi muốn kết hợp vừa 
tuyên truyền kỷ niệm 93 năm 
Ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023), 
góp phần khơi dậy lòng tự hào 
dân tộc, tình yêu quê hương 
đất nước của nhân dân. Qua 
đó, tạo không khí rộn ràng để 
nhân dân vui xuân, đón tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023, 
tiếp thêm động lực để toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân thị 
xã tiếp tục thi đua thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ trong năm 
mới, chung tay phát triển quê 
hương An Nhơn.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Đến nay, toàn tỉnh có 1.095/1.116 bản 
hương ước, quy ước được UBND cấp 
huyện công nhận. Nội dung hương ước, 
quy ước sát với đời sống và thực tế của 
từng địa phương, phù hợp với đường 
lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
gắn liền với phong trào Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa. 

Sau khi xây dựng và triển khai các 
bản hương ước, quy ước, chính quyền 
các địa phương đã đẩy mạnh công tác 
thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến 
cộng đồng dân cư thông qua họp, sinh 
hoạt ở khu dân cư, hoặc lồng ghép 
trong các phong trào thi đua để bà con 
nắm bắt. Nhờ đó, bà con cơ bản chấp 
hành, thực hiện nghiêm túc các quy 
định được đề ra trong hương ước, quy 
ước ở các thôn, làng, khu phố, nâng cao  
nhận thức.

Với phương châm “lấy sức dân để xây 
dựng cuộc sống cho dân”, “nhà nước và 
nhân dân cùng làm”, “nhân dân làm, nhà 
nước hỗ trợ”, thôn Mỹ Cang, xã Phước 
Sơn (huyện Tuy Phước) đã xây dựng 
nội dung hương ước, quy ước đảm bảo 
tính dân chủ, công khai, minh bạch, phù 
hợp với thực tiễn ở địa phương. Nhờ đó, 
trong những năm thực hiện xây dựng 
nông thôn mới, ban nhân dân thôn đã 
vận động bà con hiến 1.200 m2 đất, 250 m 
hàng rào và nhiều cây trồng khác để làm 
đường giao thông nông thôn. Đến nay, 

Sáng 1.1, Hội Võ thuật huyện Tuy 
Phước tổ chức Lễ tri ân các cố võ sư, 
đại võ sư huyện lần thứ 3 - năm 2023. 
Tại buổi lễ, các đại biểu, khách mời 
cùng nhau ôn lại những chiến công, 
kỳ tích của các vị võ sư và thành kính 
dâng hương tưởng niệm các cố võ 
sư tại nhà truyền thống của Hội Võ  
thuật huyện.

Hiện tại, Tuy Phước có 2 đại võ 
sư quốc tế, 1 đại võ sư, 1 võ sư cao 
cấp, 35 võ sư, 5 chuẩn võ sư, 100 huấn 
luyện viên và 30 võ đường, CLB đang  
sinh hoạt.

Dịp này, Liên đoàn Võ thuật cổ 
truyền Bình Định tặng giấy khen cho 
Hội Võ thuật Tuy Phước, Võ đường 
Phi Long Vịnh đã có thành tích xuất 
sắc trong công tác phát triển phong 
trào võ cổ truyền Bình Định giai đoạn  
2012 - 2022; 1 tập thể và 7 cá nhân được 
Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Bình Định 
tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất 
sắc trong công tác phát triển phong 
trào võ cổ truyền huyện Tuy Phước 
năm 2022; Chủ tịch UBND huyện tặng 
giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân đạt 
thành tích xuất sắc tại Giải Cúp Hoàng 
đế Quang Trung năm 2022.                    

                                           TẤN HÙNG

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC:

Góp phần tạo dựng xã hội văn minh, giàu đẹp

Sở VH&TT tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển 
khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn, khu phố.             Ảnh: A.N

toàn thôn đã xây dựng 3.700 m đường bê 
tông liên xóm, tạo điều kiện thuận lợi để 
nhân dân đi lại. Tình làng, nghĩa xóm, 
tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái 
trong cộng đồng dân cư ngày càng được 
phát huy. 

Thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú (huyện 
Tây Sơn) xác định hương ước, quy ước 
có vai trò quan trọng trong đời sống xã 
hội. Vì vậy, năm 2019, thôn đã xây dựng 
và thực hiện nội dung hương ước, quy 
ước. Nhờ tuyên truyền tốt, bà con ở cộng 
đồng dân cư luôn tự giác chấp hành, góp 
phần nâng cao chất lượng phong trào 
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa, thúc đẩy KT-XH phát triển. 
Đáng mừng, đến nay, ở địa phương 
không còn xảy ra tình trạng phá rừng, 

bà con tự nguyện đóng 
góp tiền của, công sức, 
đất đai để cùng với địa 
phương xây dựng nông 
thôn mới nâng cao. 

Bà Huỳnh Thị Anh 
Thảo, Phó Giám đốc 
Sở VH&TT, nhìn nhận: 
Tham gia xây dựng và 
thực hiện hương ước, 
quy ước khu dân cư đã 
góp phần xây dựng môi 
trường văn hóa lành 
mạnh, trở thành phong 
trào thi đua rộng lớn 

thu hút mọi tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn tỉnh cùng tham gia. Chính từ đây, 
nhiều hội, đoàn thể các cấp trong tỉnh 
đã xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều 
mô hình, như: Đường hoa nông thôn 
(huyện Hoài Ân); Gia đình thân thiện 
với môi trường, gia đình 3 sạch; Đoạn 
đường tự quản; Chống rác thải nhựa; 
Thu gom rác bao bì thuốc bảo vệ thực 
vật trên đồng ruộng (huyện Tuy Phước); 
Điểm thu gom, phân loại và xử lý chất 
thải, rác thải hữu cơ thành phân bón 
tại nguồn (huyện An Lão); Ngày chủ 
nhật  xanh, Nông dân nói không với túi  
ny lông (TX Hoài Nhơn)…, góp phần 
chỉnh trang, thay đổi diện mạo, cảnh 
sắc khu dân cư.                                    

                                              AN NHIÊN

Tuy Phước tổ chức  
tri ân các cố võ sư, 
đại võ sư
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Bình Định

Năm 2023, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Quốc phòng giao chỉ 
tiêu tuyển quân cho tỉnh là 
2.665 quân. Trên cơ sở chỉ tiêu 
được giao, UBND tỉnh ban hành 
quyết định về việc gọi công dân 
nhập ngũ và giao chỉ tiêu cho 
các địa phương thực hiện việc 
tuyển quân “tròn khâu”, tuyển 
người nào chắc người đó. Trong 
quá trình tuyển quân thực hiện 
đúng nguyên tắc, bảo đảm công 
khai, dân chủ.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ 
quân sự (NVQS) tỉnh, đến thời 
điểm này, công tác tuyển quân 
năm 2023 đã được các cơ quan, 
đơn vị, địa phương thực hiện 
tốt, đảm bảo tiêu chí đề ra là 
đủ số lượng, chất lượng cao, 
đúng luật định. Tại huyện Vân 
Canh, kết quả khám tuyển năm 
2023 đạt tỷ lệ rất cao. Trong đó, 
tỷ lệ thanh niên (TN) lên trạm 
khám đạt 100%, TN đạt sức 
khỏe chiếm 84% so với số TN 
lên trạm khám. 

Theo thượng tá Hà Minh 
Chiến, Chỉ huy trưởng Ban 
CHQS huyện Vân Canh, có 
được kết quả đó là nhờ Ban 
CHQS huyện đã tích cực tham 
mưu cho Hội đồng NVQS, 
UBND huyện hướng dẫn các 
địa phương thực hiện công tác 
tuyển quân chặt chẽ. Đồng thời, 
chỉ đạo hội đồng NVQS các 
xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, 
chính quyền địa phương thông 
báo, tuyên truyền cho các gia 
đình động viên con em kịp thời 

Năm 2023, tổng chỉ tiêu quân đội và CA của tỉnh giao cho 
các đơn vị là 2.665 quân. Trong đó, Quy Nhơn được giao 372 chỉ 
tiêu, Hoài Nhơn 362, Phù Mỹ 335, Phù Cát 337, Tuy Phước 349, 
An Nhơn 336, Tây Sơn 217, Hoài Ân 166, An Lão 64, Vân Canh 
64, Vĩnh Thạnh 63. Lực lượng CA cũng tổ chức giao, nhận quân 
chung với các đơn vị quân đội, với 315 chỉ tiêu. 

Các đơn vị nhận quân của tỉnh gồm: Các đơn vị của Bộ 
Quốc phòng (Quân đoàn 3, Quân chủng Phòng không - Không 
quân, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Hóa học, Bộ Chỉ huy  
BÐBP tỉnh); các đơn vị của Quân khu 5 (Sư đoàn Bộ binh 2, Lữ 
đoàn 572, Lữ đoàn 573, Lữ đoàn 368, Trung đoàn Bộ binh 739 
(Bộ CHQS tỉnh)); Trung đoàn Cảnh sát Cơ động K20; Trại giam 
Kim Sơn; CA tỉnh. 

Hiệp đồng chặt chẽ,  
bảo đảm giao quân đủ chỉ tiêu

Các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong tỉnh đang tích 
cực phối hợp, hiệp đồng chặt 
chẽ để ngày 8.2.2023 sẽ giao, 
nhận quân đủ chỉ tiêu, đảm 
bảo chất lượng.

Kết quả khám tuyển NVQS năm 2023 khả quan, tạo tiền đề để giao quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng.                             Ảnh: H.P

về tham gia khám tuyển. 
Ban Quân lực (Bộ CHQS 

tỉnh) cho biết: Công tác khám 
tuyển năm 2023 đạt kết quả rất 
khả quan. Trong đó, toàn tỉnh 
đã phát lệnh khám cho 9.400 
TN, có 9.393 TN lên khám, đạt 
99,93%; có 3.912 TN đạt sức 
khỏe tham gia NVQS, chiếm 
41,65%. Có 812 TN có trình độ 
từ trung cấp trở lên và 5 địa 
phương có tỷ lệ TN lên trạm 
khám đạt 100%. 

Thượng tá Đỗ Minh Chiến, 
Phó Tham mưu trưởng Bộ 
CHQS tỉnh, nhìn nhận: “Kết 
quả này phản ánh các cơ quan, 
đơn vị, địa phương đã nghiêm 
túc thực hiện tinh thần Chỉ thị 
của UBND tỉnh về việc tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ 
và thực hiện nghĩa vụ tham gia 
CAND năm 2023, đó là tuyệt 
đối không để trường hợp TN 
không đủ điều kiện chính trị, 
đạo đức nhập ngũ và nâng cao 
chất lượng tân binh ngay từ 

khâu khám tuyển”.
Trong khi đó, các đơn vị 

nhận quân cũng đã triển khai 
kế hoạch tổ chức hiệp đồng 
công tác tuyển quân năm 2023 
đảm bảo chặt chẽ, đúng quy 
định của pháp luật. Đại diện 
Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) 
cho biết: Sau khi tiếp nhận quân 

và tổ chức huấn luyện chiến sĩ 
mới của Bình Định, đơn vị cũng 
sẽ có kế hoạch tổ chức biên chế 
chiến sĩ mới vào các đơn vị binh 
chủng, chuyên môn kỹ thuật, 
đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy - 
nhân viên chuyên môn kỹ thuật 
theo hiệp đồng của địa phương; 
huấn luyện chuyển loại chuyên 

nghiệp quân sự cho quân nhân 
trước khi xuất ngũ để nâng cao 
chất lượng chuyên nghiệp quân 
sự, xây dựng lực lượng dự bị 
động viên theo quy định.

Theo đại tá Trần Thanh Hải - 
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
đồng NVQS tỉnh, mục tiêu, 
yêu cầu của công tác tuyển 
quân năm 2023 là “Nâng cao 
chất lượng tuyển quân để xây 
dựng lực lượng thường trực, 
lực lượng dự bị động viên và 
góp phần xây dựng cơ sở chính 
trị ở địa phương, đặc biệt là các 
địa phương vùng sâu, vùng xa, 
địa bàn trọng điểm”. Để đảm 
bảo mục tiêu, yêu cầu này, Hội 
đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo 
các địa phương giao quân phải 
tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính 
quyền, Mặt trận và hội đồng 
NVQS các cấp; phát huy cao độ 
khả năng, trách nhiệm của các 
cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn 
thể giúp UBND các cấp tổ chức 
thực hiện, bảo đảm hoàn thành 
chỉ tiêu giao quân. 

“Quy trình, phương thức 
các bước tiến hành công tác 
tuyển quân, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương đã thực hiện 
theo quy định hiện hành. Quá 
trình thực hiện kết hợp, cần 
làm tốt công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm cho 
công dân trong độ tuổi thực 
hiện Luật NVQS, Luật CAND, 
nhất là thực hiện tốt các chính 
sách hậu phương quân đội dịp 
trước, trong và sau tết Nguyên 
đán. Hội đồng NVQS các cấp 
cũng sẽ tăng cường bám cơ sở 
để kiểm tra, đôn đốc và giải 
quyết kịp thời những vướng 
mắc, khó khăn nảy sinh”, đại 
tá Hải chia sẻ.

HỒNG PHÚC

Ngôi nhà gần 42 m2 lụp xụp ở 
phường Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn) 
của gia đình binh nhất Nguyễn Minh 
Khải (đang công tác tại Vùng 4, Quân 
chủng Hải quân) nay đã có được diện 
mạo mới với mái lợp tôn, gác lửng, nền 
gạch men... 

Theo bà Nguyễn Thị Tú Sương, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, 
căn nhà của gia đình anh Khải xây dựng 
gần 40 năm, đã xuống cấp trầm trọng. 
Bố mẹ của Khải đều bị bệnh mãn tính 
khiến cuộc sống gia đình rất chật vật. 

“Sau khi Khải nhập ngũ, Ban CHQS 
thành phố phối hợp với Thành đoàn, Ủy 
ban MTTQ thành phố và cấp ủy, chính 
quyền phường Lý Thường Kiệt kêu gọi 
các DN, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, vật 
tư, nhân công giúp gia đình quân nhân 
Khải sửa sang lại ngôi nhà với tổng số 
tiền 60 triệu đồng. Gia đình Khải không 
phải bỏ thêm tiền vào để sửa chữa”, bà 
Sương chia sẻ.   

“Mái ấm” giúp chiến sĩ an tâm công tác

Dáng người gầy yếu nhưng trên 
nét mặt đã tươi hơn thường ngày, bà 
Nguyễn Thị Mai (mẹ Khải) chia sẻ: “Đây 
là căn nhà hương hỏa do ông bà để lại. 
Nhiều năm nay, cứ khi trời mưa, gia 

đình chỉ cố gắng che 
chắn chỗ nằm khỏi bị 
dột nước, còn những 
chỗ khác thì mặc kệ. 
Nay thật là mừng khi 
được chính quyền, bộ 
đội và các chú dân 
quân đến giúp tiền, 
giúp công xây dựng. 
Ngày khánh thành 
nhà, các cô, chú còn 
đến thăm, hỗ trợ cho 
gia đình 2 triệu đồng 
và nhiều quà. Gia đình 
tôi không biết dùng lời 
nào để cảm ơn”.

Nhiều tháng nay, 
bà con ở xóm 4, thôn 

Long Thành (xã Phước Mỹ) vẫn trầm trồ, 
tấm tắc khen ngôi nhà mới của gia đình 
quân nhân Nguyễn Thanh Minh (đang 
thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung 
đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân). 

Là mẹ đơn thân, không có việc làm ổn 
định, mẹ của Minh còn nuôi người bố 
bị tai biến nặng nên nhà xuống cấp trầm 
trọng mà không có khả năng sửa chữa. 
Nắm được thông tin, Ban CHQS chủ trì 
phối hợp với Hội LHPN thành phố vận 
động, kêu gọi hỗ trợ 50 triệu đồng, các 
chiến sĩ dân quân giúp hàng chục ngày 
công. Quá trình xây dựng, phát sinh 
thêm chi phí 10 triệu đồng, được cán 
bộ, nhân viên đơn vị quyên góp hỗ trợ.

Trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Chính 
trị viên phó Ban CHQS TP Quy Nhơn, 
cho biết: Từ năm 2019 đến nay, đã có 7 
ngôi nhà mới từ chương trình Mái ấm 
chiến sĩ được đơn vị phối hợp với các 
cơ quan, địa phương thực hiện, giúp gia 
đình các chiến sĩ đang tại ngũ có hoàn 
cảnh khó khăn. Đây là chương trình 
mang ý nghĩa nhân văn, góp phần động 
viên các chiến sĩ yên tâm công tác, gắn 
bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HÀ THANH

Ban CHQS TP Quy Nhơn trao kinh phí hỗ trợ gia đình chiến sĩ Nguyễn 
Minh Khải sửa chữa nhà.                                                                                                Ảnh: H.T
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Bình Định

Thượng tá Đặng Văn Long, 
Phó trưởng CA TX An Nhơn, 
cho biết: Thực hiện đợt cao 
điểm tấn công trấn áp tội phạm, 
bảo đảm ANTT dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, với tinh 
thần quyết tâm cao trong đấu 
tranh phòng, chống tội phạm 
ma túy, cán bộ, chiến sĩ Đội 
CSĐT tội phạm về ma túy CA 
thị xã đã tuần tra, truy quét, xử 
lý hàng chục vụ mua bán, tàng 
trữ, sử dụng trái phép ma túy. 

Từ ngày 15.11.2022 đến nay, 
lực lượng CA TX An Nhơn đã 
phát hiện 14 vụ/34 đối tượng 
mua bán, tàng trữ, sử dụng trái 
phép ma túy; đã khởi tố hình sự 
1 vụ/3 đối tượng. Qua tuần tra, 
truy quét, cơ quan chức năng thu 
giữ tổng khối lượng 24,1558 g 
ma túy các loại. Đáng lo ngại là 
tội phạm về mua bán, tàng trữ, 
sử dụng ma túy trên địa bàn 
TX An Nhơn thời gian gần đây 
chủ yếu là thanh thiếu niên và 
có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa.

Đáng chú ý, trong tháng 
12.2022, có ngày lực lượng phát 
hiện, bắt giữ đến 3 vụ tàng trữ, 
sử dụng ma túy. 

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 
9.12.2022, CA thị xã phối hợp 
với CA phường Bình Định kiểm 
tra hành chính nhà ở trong 
khuôn viên chùa K.L (thuộc 
khu phố Vĩnh Liêm, phường 
Bình Định), phát hiện 3 đối 
tượng đang tổ chức sử dụng 
trái phép chất ma túy, gồm: 

Trong năm 2022, với sự nỗ lực của 
tập thể lãnh đạo và từng cán bộ, chiến 
sĩ, CA xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được 
UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu khối các 
phường, xã toàn tỉnh trong phong trào 
thi đua Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Những năm gần đây, xã Nhơn Hải 
nổi lên là một trong những điểm đến 
hấp dẫn du khách. Sự phát triển KT-XH 
cũng kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về 
ANTT, là điều kiện khách quan nảy sinh 
hoạt động của một số loại tội phạm, tệ 
nạn xã hội, trộm cắp, đánh nhau, gây rối 
trật tự công cộng. 

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế 
của địa phương, CA xã chủ động tham 
mưu Đảng ủy, UBND xã và lãnh đạo CA 
thành phố trong công tác chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, không 
để xảy ra đột biến, bất ngờ. CA xã cũng 
tham mưu lãnh đạo UBND xã chỉ đạo các 

l Ngày 2.1, CA TP Quy 
Nhơn tạm giữ hình sự 3 đối 
tượng: Lý Tâm Toàn (SN 1997), 
Nguyễn Trường Sơn (SN 1999, 
cùng ở TX An Nhơn) và Hà 
Hoàng Lê Dung (SN 2001, ở 
huyện Tuy Phước) về hành 
vi tổ chức sử dụng trái phép 
chất ma túy. Trước đó, ngày 
30.12.2022, lực lượng CA bắt 
quả tang 3 đối tượng trên đang 
sử dụng ma túy tại một nhà trọ 
trên đường đường La Văn Tiến. 
Tổ công tác thu giữ 0,0023 g 
ma túy và nhiều dụng cụ sử 
dụng ma túy. 

l Trên đường tuần tra ở 
thị trấn Diêu Trì trong ngày 
1.1, CA huyện Tuy Phước phát 
hiện Lê Cảnh Hồ (SN 1992, ở 
khu phố Vân Hội 2, thị trấn 
Diêu Trì) đang chở 3 hộp pháo 
nổ loại 49 ống. Tiếp tục kiểm 
tra nhà Hồ, CA phát hiện thêm 
2 hộp pháo. CA huyện Tuy 
Phước đang củng cố hồ sơ xử 
lý Hồ về hành vi tàng trữ và vận 
chuyển hàng cấm.

l CA phường Hải Cảng 
(TP Quy Nhơn) cho biết đã 
bắt quả tang đối tượng Trần 
Quang Cường (SN 1979, ở 
phường Hải Cảng) có hành vi 
trộm cắp tài sản. Đối tượng này 
đột nhập tiệm tạp hóa do anh 
Hồ Anh D. (ở cùng địa phương) 
làm chủ lấy cắp 50 đĩa nhựa. Từ 
tháng 11.2022 đến nay, Cường 
thực hiện 5 vụ trộm cắp khác 
trên địa bàn phường Hải Cảng. 
Cường đã có 1 tiền án về hành 
vi trộm cắp tài sản. 

l Trần Hữu Trí (SN 1995, 
ở thị trấn Tuy Phước) đã bị CA 
huyện Tuy Phước tạm giữ hình 
sự vì hành vi cướp giật tài sản. 
Khoảng 9 giờ ngày 1.1, Trí mua 
một con dao Thái Lan cất vào 
người, đến cửa hàng Thế giới 
di động ở thị trấn Tuy Phước. 
Tại đây, Trí bảo nhân viên tư 
vấn cho mình mua điện thoại 
Samsung giá 7 triệu đồng. 
Trong lúc nhân viên đang 
tư vấn, Trí giật điện thoại bỏ 
chạy. Được sự hỗ trợ của người 
dân, CA Tuy Phước đã bắt 
được đối tượng.               T.LONG

TX An Nhơn quyết liệt 
tấn công tội phạm ma túy

Nhờ làm tốt công tác nắm 
chắc địa bàn, liên tục mở 
các đợt tấn công trấn áp tội 
phạm, lực lượng CA TX An 
Nhơn đã kịp thời phát hiện, 
khởi tố hình sự nhiều vụ mua 
bán, tàng trữ, sử dụng trái 
phép ma túy.

Nguyễn Đào Trung (SN 1987, ở 
thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy 
Phước), Lê Văn Mơ (SN 1988) 
và Đỗ Thành Đạt (SN 2000, 
cùng ở phường Nhơn Hưng,  
TX An Nhơn). Tiếp tục kiểm 
tra, lực lượng chức năng phát 
hiện trong ví của Trung có  
6 bì ny lông và 5 ống nhựa 
trong suốt hàn kín 2 đầu, bên 
trong chứa ma túy với tổng 
trọng lượng 22,1684 g. 

Ngày 16.12, Cơ quan CSĐT 
CA thị xã ra quyết định khởi tố 
vụ án hình sự, khởi tố bị can và 
tạm giam các đối tượng trên về 
các tội: Mua bán trái phép, tổ 
chức sử dụng, chứa chấp việc 
sử dụng và lôi kéo người khác 
sử dụng trái phép chất ma túy 
để tiếp tục điều tra, làm rõ. 
Đây là vụ án tàng trữ trái phép 
ma túy có khối lượng lớn nhất 
từ trước đến nay trên địa bàn 
TX An Nhơn. 

Cũng trong ngày 9.12, CA 
TX An Nhơn kiểm tra, phát 
hiện tại phòng số 01, 07 của 

nhà trọ số 80 đường Ngô Đức 
Đệ (phường Bình Định) do 
bà Nguyễn Thị Thanh Hòa  
(SN 1963, ở phường Nhơn 
Hưng) làm chủ có 5 đối tượng 
sử dụng trái phép chất ma túy, 
trong đó có 4 đối tượng ở tỉnh Gia 
Lai. Qua test nhanh, 5 đối tượng 
đều dương tính với ma túy. 

Tiếp đó, khoảng 10 giờ 
30 phút ngày 21.12, Cơ quan 
CSĐT CA TX An Nhơn phát 
hiện có 18 bì ny lông bên trong 
có 1,9087 g Methamphetamine 
tại hẻm số nhà 14 (đường Đô 
Đốc Bảo, phường Đập Đá). Qua 
điều tra, lực lượng chức năng 
xác định đối tượng Lê Quốc 
Trình (SN 1991, ở số 10, đường 
Đô Đốc Bảo) là đối tượng tàng 
trữ trái phép số ma túy trên để 
bán cho các đối tượng sử dụng.

Trung tá Lê Quang Vinh, 
Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm 
về ma túy (CA TX An Nhơn), 
cho hay: Tình hình tội phạm 
về mua bán, sử dụng, tàng trữ 
ma túy trên địa bàn thị xã thời 

gian qua diễn biến khá phức 
tạp. Các đối tượng thường lợi 
dụng các cơ sở lưu trú như nhà 
trọ, nhà nghỉ, khách sạn, quán 
karaoke… để sử dụng trái phép 
chất ma túy. 

“Các đối tượng hoạt động 
khá kín kẽ, phương thức, thủ 
đoạn rất tinh vi. Tuy nhiên, 
với sự mưu trí, dũng cảm, lực 
lượng đã tổ chức theo dõi, mật 
phục, triệt phá thành công 
nhiều vụ án, góp phần đảm bảo 
ANTT, đảm bảo bình yên cho 
nhân dân”, trung tá Vinh nói. 

Theo lãnh đạo CA TX An 
Nhơn, thời gian trước, trong và 
sau tết Nguyên đán Quý Mão 
2023, tình hình tội phạm về  
ma túy trên địa bàn dự báo sẽ 
còn diễn biến phức tạp. CA 
TX tiếp tục triển khai các biện 
pháp quyết liệt để kịp thời 
phát hiện, xử lý tội phạm, tệ 
nạn về ma túy, đảm bảo cho 
nhân dân vui xuân, đón Tết an 
lành, hạnh phúc.           

  N. HÂN 

Tang vật trong các vụ án về ma túy do Đội CSĐT tội phạm về ma túy (CA TX An Nhơn) thu giữ gần đây.   Ảnh: CA TX An Nhơn

CA XÃ NHƠN HẢI: 

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

lực lượng quân sự, biên phòng, địa chính, 
đoàn thể… phối hợp thực hiện công tác 
giữ gìn ANTT, xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Nổi bật là 
tham mưu UBND xã tổ chức thành công 

Ngày hội điểm “Toàn 
dân bảo vệ ANTQ 
năm 2022” của TP Quy 
Nhơn; xây dựng mô 
hình “3 phòng, 3 biết” 
về PCCC và mô hình 
“Camera an ninh” trên 
địa bàn xã.

Để chủ động phòng 
ngừa, ngăn chặn nguy 
cơ phát sinh tội phạm, 
CA xã tham mưu 
UBND xã triển khai 
các kế hoạch quản lý 
đối tượng sử dụng 
trái phép chất ma túy, 
công tác cai nghiện và 
quản lý sau cai nghiện; 

phương án đảm bảo ANTT đối với đối 
tượng bị loạn thần “ngáo đá” có nguy 
cơ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã 
hội trên địa bàn xã. Đồng thời, quản lý 
chặt chẽ số đối tượng hình sự, số thanh 

thiếu niên chậm tiến đang sống trên địa 
bàn; tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp 
luật và răn đe 32 đối tượng hình sự nổi.

Trong năm, CA xã mở 4 đợt cao 
điểm tấn công trấn áp tội phạm và các 
hành vi vi phạm pháp luật khác; thường 
xuyên phối hợp với các lực lượng tại địa 
phương tuần tra vũ trang trên biển và 
trên bộ. Qua đó, CA xã phát hiện, xử 
lý 20 vụ việc với 27 đối tượng vi phạm 
hành chính về ANTT, đạt tỷ lệ 100%, 
phạt tiền 43,9 triệu đồng.

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các 
biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ 
đầu, từ xa và từ cơ sở, trong năm 2022, 
phạm pháp hình sự trên địa bàn xã giảm 
so với cùng kỳ năm 2021 (2/4 vụ), không 
có tội phạm liên quan đến ma túy. Trong 
năm chỉ xảy ra 2 vụ án ít nghiêm trọng 
(liên quan đến trộm cắp tài sản), đều 
được CA xã nhanh chóng xác minh, bắt 
giữ đối tượng, thu hồi tang vật trả lại 
cho người bị hại.                   MINH NGỌC

Đại diện CA xã Nhơn Hải (bìa trái) nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh về 
thành tích xuất sắc trong năm 2022.                                                           Ảnh: M.N
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TP Thủ Đức trở thành trung tâm kinh tế tri thức của TP HCM.                                                                             Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành nghị  
quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045.

Trong đó mục tiêu đề ra của nghị 
quyết là xây dựng và phát triển TP 
HCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ 
chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân, của cả hệ thống chính 
trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân thành phố, với phương châm:  
“TP HCM vì cả nước, cả nước vì TP HCM”.

Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể 
chế, chính sách, điều kiện thuận lợi để 
tạo bước chuyển có tính đột phá trong 
huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác 
hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí 
chiến lược, thúc đẩy TP HCM phát triển 
nhanh, bền vững.

Thành phố phải tiếp tục giữ vững 
vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn 
hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công 
nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của 
cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát 
triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam.

Sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài 
chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào 
tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới 
sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và 
châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển  
KT-XH với phát triển văn hóa, bảo vệ 
môi trường, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và 
đối ngoại.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính 
trị thành phố đoàn kết, gương mẫu, 
trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây 
dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong 
sáng, trình độ cao, năng động, sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung...

Mục tiêu nghị quyết đề ra đến năm 
2030 TP HCM trở thành thành phố văn 

Bộ Chính trị ra nghị quyết  
“đột phá thúc đẩy TP HCM phát triển”

minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động 
sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng 
cao. Là thành phố dịch vụ - công nghiệp 
hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội 
số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương 
mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công 
nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu 
rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực 
Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân 
đạt khoảng 8 - 8,5%/năm; GRDP bình 
quân đầu người khoảng 14.500 USD; 
kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP HCM 
phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên 
thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài 
chính, dịch vụ của châu Á. Là điểm đến 
hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa phát 
triển đặc sắc, người dân có chất lượng 
cuộc sống cao; là hạt nhân của vùng  
TP HCM và vùng Đông Nam Bộ, cực 
tăng trưởng của cả nước; nơi thu hút 
các định chế tài chính và tập đoàn kinh 
tế quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Chính 
trị đề ra nhiều giải pháp, trong đó nhấn 
mạnh thành phố cần tập trung phát triển 
kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở 

đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại 
kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc 
tế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi 
nguồn lực.

Trong đó, phát triển TP Thủ Đức trở 
thành cực tăng trưởng mới, là đô thị 
sáng tạo, tương tác cao, hạt nhân thúc 
đẩy KT-XH của TP HCM.

Bộ Chính trị yêu cầu nâng cao chất 
lượng công tác quy hoạch, quản lý và 
thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị 
bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; 
đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, hiện đại. Ưu tiên đầu tư phát triển hệ 
thống hạ tầng GTVT, hạ tầng năng lượng, 
viễn thông đồng bộ, hiện đại.

Bộ Chính trị yêu cầu ban hành chính 
sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh 
phân cấp, phân quyền, phát huy tính 
năng động, sáng tạo vì lợi ích chung 
của cán bộ thành phố, đáp ứng yêu 
cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thí 
điểm chính sách mang tính đột phá để  
TP HCM chủ động huy động nguồn lực 
tài chính đầu tư cho phát triển…

(Theo Tuổi Trẻ)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh 
Khái ký Quyết định 1660/QĐ-TTg phê 
duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm 
tiền gửi đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược 
là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của người gửi tiền, góp phần tích cực 
duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài, bảo đảm sự phát triển 
an toàn, lành mạnh của hoạt động 
ngân hàng... Mục tiêu cụ thể của 
Chiến lược là phấn đấu tỷ lệ người 
gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trên 
tổng số người gửi tiền được bảo hiểm 
đạt 92% - 95%, đảm bảo phù hợp với 
thông lệ quốc tế.

Phấn đấu rút ngắn thời gian chi trả 
thực tế kể từ khi phát sinh nghĩa vụ 
trả tiền bảo hiểm đến năm 2025 là 30 
ngày làm việc và đến năm 2030 là 15 
ngày làm việc.

Phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 
2025 có 45% và đến năm 2030 có 55% 
người gửi tiền nắm bắt được các nội 
dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm 
tiền gửi.

 (Theo VGP)

Phê duyệt Chiến lược 
phát triển bảo hiểm 
tiền gửi

Tăng cường năng lực tài chính thông qua việc cho 
phép tổ chức bảo hiểm tiền gửi đa dạng hóa hình 
thức và danh mục đầu tư.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 
văn quốc gia dự báo và cảnh báo, từ 
ngày 5 - 7.1, khu vực Quảng Bình đến 
Khánh Hòa, các tỉnh Tây Nguyên có 
khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, 
mưa to trên diện rộng, trong mưa giông 
có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật 
mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất 
tại khu vực vùng núi và ngập úng tại 
khu vực trũng, thấp. 

Trên biển, cảnh báo, ngày và đêm 

3.1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm 
vùng biển khu vực Hoàng Sa) có gió 
Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật 
cấp 8, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động 
mạnh. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến 
Bình Thuận, vùng biển phía Tây khu 
vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm 
vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) 
có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 
7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m; vịnh Bắc Bộ 
ngày 3.1 có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, 

có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 
1,5 - 3 m, biển động. 

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm 
cả vùng biển khu vực Trường Sa), vùng 
biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận 
có mưa rào và giông, trong mưa giông 
có khả năng xảy ra lốc xoáy. Toàn bộ 
tàu thuyền và các hoạt động khác tại 
các vùng biển trên đều có nguy cơ cao 
chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và  
mưa giông.                           (Theo Tuổi Trẻ)

Cảnh báo mưa lớn từ Quảng Bình đến Khánh Hòa  
và gió mạnh trên biển

Chiều 2.1, Cục CSGT (Bộ CA) cho 
biết, trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 
(từ ngày 31.12.2022 đến 2.1.2023), toàn 
quốc xảy ra 83 vụ TNGT, làm chết 50 
người, 51 người bị thương. So với cùng 
kỳ năm 2021, tăng 19 vụ, 12 người chết, 
16 người bị thương.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát xử 
lý vi phạm trật tự ATGT, CSGT và CA 
các địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.872 
trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 
37,585 tỷ đồng, tạm giữ 6.540 phương 
tiện vi phạm, tước trên 3.600 giấy phép 
lái xe các loại.

Do dịp nghỉ tết Dương lịch năm nay 

kéo dài 3 ngày nên lưu lượng người dân 
về quê, đi du lịch tăng cao, tập trung tại 
các đầu mối giao thông chính và trên 
các trục giao thông trọng điểm ra, vào 
các đô thị lớn, đặc biệt là tại Hà Nội và  
TP HCM. Nhờ chuẩn bị, triển khai có 
hiệu quả phương án tổ chức GTVT và 
tăng cường tuần tra, kiểm soát nên tình 
hình trật tự, ATGT trên toàn quốc được 
duy trì ổn định, thông suốt, không 
xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng 
liên quan đến xe khách, không xảy ra 
ùn tắc giao thông kéo dài. Tuy nhiên, 
TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2021, 
vẫn còn tình trạng ùn ứ cục bộ tại một 

Chiều 2.1, lãnh đạo UBND xã Bình 
Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 
Ngãi) cho biết một tàu cá của ngư dân 
ở địa phương bị phá nước chìm xuống 
biển khi đang hành nghề khu vực quần 
đảo Trường Sa. Rất may, cả 8 ngư dân 
trên tàu được hai tàu cá của ngư dân 
khác kịp thời cứu vớt.

Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 
1.1.2023, tàu cá QNg 90631TS do ông 
Trần Văn Lam (45 tuổi, trú tại thôn 
Định Tân, xã Bình Châu) làm thuyền 
trưởng bị phá nước  tại vùng biển cách 
TP Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 
80 hải lý về phía Tây - Nam. Các 
ngư dân cố gắng khắc phục nhưng 
không được. Tàu cá này có công suất  
440 CV, xuất bến ngày 9.12.2022, trên 
tàu có 8 người.

Nhận được tin báo, UBND xã Bình 
Châu cùng với Đồn Biên phòng Bình 
Hải (huyện Bình Sơn) đã hướng dẫn 
thuyền trưởng bật nút SOS trên thiết bị 
giám sát hành trình để được cứu nạn 
khẩn cấp. 

Tuy nhiên, đến 4 giờ ngày 2.2, tàu 
cá QNg 90631TS bị chìm hoàn toàn. 
Rất may, 8 ngư dân đi trên tàu được 
hai tàu cá của ngư dân Phú Yên cứu 
vớt an toàn.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Quảng Ngãi: Tàu cá  
bị chìm trên biển,  
8 ngư dân được  
cứu sống

50 người tử vong do TNGT trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch

Tạm giữ xe ô tô do lái xe vi phạm nồng độ cồn.

số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội  
và TP HCM.

(Theo HNM)







TIN VẮN

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3812559 n Quảng cáo: 0256. 3822279 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

12 THẾ GIỚI THỨ BA, 3.1.2023
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

 Chính quyền quân sự Myanmar 
tiếp tục tuyên bố gia hạn thỏa thuận 
ngừng bắn với các tổ chức vũ trang sắc 
tộc (EAO) kể từ ngày 1.1.2023 đến hết 
năm 2023.

 Ngày 1.1, Tổng Thư ký hành 
chính chính quyền Hong Kong 
(Trung Quốc) Trần Quốc Cơ cho biết 
chính quyền đặc khu đang nỗ lực để 
thực hiện thông quan với Đại lục sớm 
nhất là vào ngày 8.1.

 Ngày 2.1, quân đội Syria cho 
biết Israel đã tiến hành một cuộc 
không kích khiến sân bay quốc tế 
chính ở thủ đô Damascus phải ngừng 
hoạt động.

 Nhật báo The Daily Sabah của 
Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin trong một chiến 
dịch đặc biệt, cảnh sát nước này ngày 
1.1 đã bắt giữ hơn 30 nghi phạm 
khủng bố tại tỉnh Hatay ở miền Nam.

 Chính quyền Libya ngày 1.1 
cho biết đã phát hiện 18 thi thể được 
chôn trong một hố chôn tập thể tại 
TP Sirte, từng là thành trì của tổ chức 
khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)  
tự xưng.

 Cảnh sát cho biết, vụ giẫm 
đạp trong lễ đón năm mới tại một 
trung tâm mua sắm nổi tiếng ở thủ đô 
Kampala của Uganda đã khiến ít nhất 9 
người chết, trong đó có trẻ em.

 Quân đội Pakistan ngày 1.1 
thông báo đã tiến hành chiến dịch 
truy quét phiến quân ở khu vực Tây Bắc 
đất nước. Cuộc giao tranh đã làm  
1 binh sĩ thiệt mạng và 4 tay súng 
phiến quân bị tiêu diệt.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng 
ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, chủng phụ 
XBB.1.5 của biến thể Omicron đang lây 
lan nhanh và chiếm ưu thế trong số các 
ca mắc tại nước này.

Biến thể phụ mới XBB.1.5 đã làm dấy 
lên nhiều lo ngại về một làn sóng lây 
nhiễm Covid-19 mới sau mùa du lịch 
nhộn nhịp đầu năm 2023.

Tính đến ngày 30.12.2022, CDC Mỹ 
cho biết đã ghi nhận khoảng 40% số ca 
nhiễm mới là do biến thể XBB.1.5 gây ra, 
tăng 20% so với một tuần trước đó. Đặc 
biệt, tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ, có 
đến 75% số ca dương tính với biến thể 
phụ này.

TS Barbara Mahon, Giám đốc bộ phận 
nghiên cứu vi rút Covid-19 và các loại 
vi rút hô hấp khác của CDC, nói với đài 
NBC News rằng cho đến nay vẫn chưa 
có bằng chứng cho thấy, biến thể mới có 
khả năng gây ra bệnh nặng hơn so với 
các biến thể đã từng xuất hiện trước đây.

Bà Mahon cũng cho biết, trong khi 
tổng số ca nhập viện do Covid-19 đang 
gia tăng trên khắp nước Mỹ, tại những 
khu vực ghi nhận số ca mắc biến thể mới 
nhiều như vùng Đông Bắc lại không ghi 
nhận số ca nhập viện tăng cao.

Theo một thống kê của đài NBC 
News, số ca nhập viện trung bình trong  
7 ngày (tính đến ngày 30.12.2022) là 

Biến thể mới XBB.1.5  
đang lây lan nhanh tại Mỹ

42.140 bệnh nhân, tăng 4,2% so với hai 
tuần trước đó. Số ca nhập viện tại phòng 
chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng tăng lên 
5.125 ca, tăng hơn 9% so với hai tuần 
trước đó.

Các nhà khoa học khác đang lo lắng 
về nguy cơ biến thể phụ XBB.1.5 kháng 
vắc xin, trong đó có những loại có thể 
chống lại các biến thể phụ của chủng 
Omicron, gồm cả những biến thể phụ 
nguy hiểm như BA.1 hay những biến thể 

mới nhất như BQ.1.1 và BQ.1.
Theo các nhà nghiên cứu, XBB.1.5 là 

họ hàng của biến thể Omicron XBB và là 
biến thể tái tổ hợp của các biến thể phụ 
Omicron BA.2.10.1 và BA.2.75.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng 
ghi nhận biến thể XBB đã xuất hiện ở ít 
nhất 70 quốc gia và đã tạo ra một làn 
sóng lây nhiễm tại một số nước châu 
Á như Ấn Độ, Singapore vào tháng  
10.2022.                                 (Theo VTV.VN)

Người dân xếp hàng để xét nghiệm Covid-19 tại quận Brooklyn, TP New York, Mỹ ngày 17.12.2022. 
Ảnh: CNN

Ngày 1.1, Thụy Điển bắt đầu đảm 
nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng 
Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng 
(đến ngày 30.6.2023) thay cho Cộng  
hòa Séc.

Trước đó ngày 14.12.2022, Thủ tướng 
Thụy Điển Ulf Kristersson đã trình bày 
các ưu tiên của nước này trong thời 
gian đảm nhận cương vị trên, liên quan 
các vấn đề an ninh, khả năng phục hồi, 
thịnh vượng, các giá trị dân chủ và  
pháp quyền.

Phát biểu trước Quốc hội, ông 
Kristersson nhấn mạnh: “Thụy Điển sẽ 
đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng 
EU vào thời điểm EU đang đối mặt với 
những thách thức chưa từng có. Một 
châu Âu xanh hơn, an toàn hơn và tự 
do hơn là nền tảng cho các ưu tiên của 
Thụy Điển”.

Thụy Điển gia nhập EU ngày 
1.1.1995. Quốc gia này đã từng 2 lần 
giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng 
EU vào các năm 2001 và 2009.

(Theo TTXVN)

Thụy Điển 
đảm nhận chức  
Chủ tịch luân phiên  
Hội đồng EU

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty 
năng lượng quốc gia Ukraine Ukrenergo - 
ông Volodymyr Kudrytsky ngày 1.1 cho 
biết do bị tàn phá quy mô lớn, nước này 
có nguy cơ mất điện hoàn toàn.

Theo ông Kudritsky, sự thiệt hại 
đã đạt đến mức chưa từng thấy. Ở 
giai đoạn này, rõ ràng là hầu hết các 
công trình đều bị hư hỏng hoặc bị phá 
hủy. Đó không chỉ là các trạm biến 
áp của Ukrenergo mà cả các nhà máy  

nhiệt điện.
Thiệt hại thực sự đáng kể và việc 

khôi phục hoàn toàn chúng có thể lên 
đến hàng năm.

Người đứng đầu Ukrenergo cho biết 
thiệt hại đáng kể nhất đối với các cơ sở 
năng lượng được ghi nhận ở các tỉnh 
Kharkov và Mykolaiv, cũng như ở các 
huyện thuộc tỉnh Kherson do Ukraine 
kiểm soát.

(Theo Vietnam+)

Ukraine đứng trước nguy cơ mất điện hoàn toàn trên cả nước

Thủ đô Kiev, Ukraine bị mất điện ngày 10.11.2022.
                                                                        Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát quốc gia Indonesia vừa 
tuyên bố đã “quét sạch” và chặn đứng 
mọi hoạt động của nhóm khủng bố khét 
tiếng “Chiến binh thánh chiến Đông 
Indonesia” (MIT). 

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu năm 
mới 2023 tại Jakarta, người đứng đầu 
Cảnh sát quốc gia Indonesia, tướng 
Listyo Sigit Prabowo, tuyên bố nhóm 
MIT đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là 
nhóm khủng bố thề trung thành với 
tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo 

tự xưng IS, đã gây ra các vụ bắt cóc, 
sát hại thường dân và cảnh sát ở tỉnh 
Trung Sulawesi nhiều năm qua. Thành 
viên của MIT thường ẩn nấp tại các khu 
vực rừng núi ở vùng Poso, tỉnh Trung 
Sulawesi.

Mấy năm gần đây, cảnh sát và quân 
đội Indonesia tiến hành các chiến dịch 
chung để truy quét nhóm MIT, trong 
đó có việc tiêu diệt thủ lĩnh MIT là Ali 
Kalora vào tháng 9.2021. 

(Theo VOV.VN)

Indonesia tuyên bố “quét sạch” nhóm khủng bố khét tiếng

Ali Kalora - thủ lĩnh MIT trước khi bị tiêu diệt.
                                                                             Ảnh: Jakarta Globel

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 7 
giờ ngày 1.1 tại nhà tù Cereso số 3 ở  
TP Ciudad Juarez, bang Chihuahua, 
miền bắc Mexico, theo văn phòng công 
tố bang Chihuahua. Nhóm tay súng lái 
xe bọc thép đến nhà tù rồi nổ súng, làm 
14 người chết, 13 người bị thương.

14 người chết gồm 10 quản giáo, 
nhân viên an ninh và 4 tù nhân, các công 
tố viên cho biết. Ít nhất 24 tù nhân đã 

trốn thoát, hiện chưa rõ bằng cách nào.
Vụ tấn công còn châm ngòi ẩu đả 

giữa các nhóm tù nhân. Một số châm 
lửa đốt các đồ vật, đụng độ quản giáo. 
Lực lượng an ninh kiểm soát tình hình 
sau đó khoảng 5 giờ. Giới chức Ciudad 
Juarez đã bắt 4 người, nhưng không nêu 
rõ là tù nhân hay tay súng, và thông báo 
mở cuộc điều tra về sự việc.

(Theo VnExpress.net)

Tấn công vũ trang tại nhà tù Mexico, 14 người chết

Lực lượng an ninh đến nhà tù Cereso số 3, sau khi 
các tay súng tấn công.                                        Ảnh: Reuters




