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Năm 2023, ngành nông nghiệp tiếp tục 
bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn

Tập trung phát triển hạ tầng giao thông, 
tháo gỡ các điểm nghẽn  u2

Khánh thành biểu tượng linh vật 
năm Quý Mão 2023

Sinh viên 5 tốt là danh hiệu uy tín, ghi nhận sự nỗ 
lực, cố gắng của từng sinh viên, đồng thời tạo động 
lực để các bạn tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản 
thân. Báo Bình Định giới thiệu 5 gương mặt Sinh 
viên 5 tốt (đều là sinh viên của Trường ĐH Quy Nhơn) 
vừa được Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương.

Tự hào 
Sinh viên 5 tốt

Thị xã An Nhơn 
chỉnh trang đón Tết
Ngăn chặn 
thực phẩm bẩn 
hoành hành dịp Tết
Mua bán pháo tràn lan 
trên mạng xã hội
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Biểu tượng linh vật năm Quý Mão 2023 trưng bày từ ngày 13 - 31.1.2023 (ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn).                                                
 Ảnh: PHAN TÍN
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Sôi động 
thị trường 
đặc sản 
Tết
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Bình Định

(BĐ) - Đây là chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính tại Hội nghị tổng 
kết ngành nông nghiệp năm 
2022 và triển khai kế hoạch 
năm 2023, sáng 13.1. Hội nghị 
do Bộ NN&PTNT tổ chức bằng 
hình thức trực tiếp tại điểm cầu  
Hà Nội và trực tuyến đến 62 điểm 
cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. Tại điểm cầu Bình 
Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng cùng 
lãnh đạo ngành nông nghiệp, các 
sở, ngành, các địa phương tham 
dự Hội nghị.

Năm 2022, ngành nông 
nghiệp đã thực hiện đạt và vượt 
kế hoạch đề ra, góp phần vào 
tăng trưởng, phát triển kinh tế cả 
nước. Giá trị gia tăng toàn ngành 
(GDP) năm 2022 tăng cao nhất 
trong những năm gần đây, tăng 
3,36%, kim ngạch xuất khẩu toàn 

ngành trên 53,22 tỷ USD, tỷ lệ 
độ che phủ rừng đạt 42,02%; số 
xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 
trên 73%, có 255 đơn vị cấp huyện 
đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới; số xã 
đạt tiêu chí môi trường trong xây 
dựng nông thôn mới đạt 78%...

Trong năm 2022, ngành nông 
nghiệp đã tham gia đàm phán, 
ký kết các thỏa thuận, điều ước 
quốc tế song phương trong các 
lĩnh vực do ngành phụ trách với 
các đối tác: Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Trung Quốc, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, 
Phần Lan, Campuchia, Australia, 
New Zealand…, góp phần thực 
hiện có hiệu quả tiến trình hội 
nhập kinh tế quốc tế, giữ vững 
ổn định chính trị - xã hội trong 
bối cảnh Việt Nam tham gia các 
hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các 

bộ, ngành, địa phương, hiệp hội 
ngành hàng cùng nhau thảo luận 
làm rõ những kết quả, hạn chế 
trong công tác của ngành nông 
nghiệp và đề xuất, kiến nghị các 
giải pháp thực hiện trong thời 
gian đến.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đánh giá cao, biểu dương 
sự nỗ lực của ngành nông nghiệp 
đạt được trong năm 2022. Thủ 
tướng cũng chỉ ra những tồn tại, 
hạn chế của ngành, như: Tăng 
trưởng chưa bền vững; kiểm soát 
thẻ vàng IUU chưa dứt điểm; ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao 
chưa nhiều; thực hiện chương 
trình xây dựng nông thôn mới 
còn chênh lệch giữa các vùng 
miền… Qua đó, Thủ tướng tin 
rằng trong năm 2023, ngành nông 
nghiệp tiếp tục bứt phá mạnh mẽ 
hơn, bền vững hơn, góp phần xây 

dựng ngành kinh tế độc lập, tự 
chủ, hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính nhấn mạnh: “Ngành 
nông nghiệp phải cụ thể hóa triển 
khai Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, các nghị quyết của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng 
ngành nông nghiệp sinh thái, 
nông thôn hiện đại, nông dân 
văn minh”.

Thủ tướng chỉ đạo ngành 
nông nghiệp tiếp tục tháo gỡ 
những vướng mắc, hoàn thiện thể 
chế, chính sách; thực hiện đồng 
bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp, ứng dụng 
KHKT, chuyển đổi số, phát triển 
kinh tế tuần hoàn, gắn phát triển 
nông nghiệp với phát triển văn 
hóa, du lịch; đẩy mạnh dự báo 
cung cầu, dự báo thị trường; đa 
dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa 

thị trường, nâng cao chất lượng 
sản phẩm tham gia chuỗi cung 
ứng toàn cầu; tăng cường giải 
pháp chống khai thác IUU; phát 
triển rừng bền vững; phát triển 
nông nghiệp, nông thôn, nâng 
cao thu nhập người dân; đặc biệt, 
ngành nông nghiệp cùng các bộ, 
ngành, các địa phương phải phối 
hợp chặt chẽ, triển khai nhiệm vụ 
có hiệu quả…

Thủ tướng cũng gợi ý một số 
chỉ tiêu năm 2023 để ngành nông 
nghiệp thực hiện, như phấn đấu 
tăng 3,5% GDP của ngành; kim 
ngạch xuất khẩu toàn ngành 
phấn đấu đạt 55 tỷ USD; tỷ lệ 
số xã đạt chuẩn nông thôn mới 
tăng lên 80%; tỷ lệ hộ dân nông 
thôn được sử dụng nước sạch 
hợp quy chuẩn đạt 60%; phấn 
đấu đạt tỷ lệ độ che phủ rừng 
cao hơn năm 2022…

NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Chiều 13.1, Bộ GTVT 
tổ chức Hội nghị trực tuyến 
tổng kết năm 2022 và triển khai 
kế hoạch năm 2023 của ngành 
GTVT. Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính dự và phát 
biểu chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm 
cầu Bình Định, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, 
năm 2022, Bộ khởi công 18 dự 
án, hoàn thành đưa vào khai 
thác 22 dự án, trong đó tiến độ 
các dự án, công trình giao thông 
trọng điểm quốc gia đã cơ bản 
bám sát yêu cầu của Quốc hội và 
Chính phủ. Cụ thể: Dự án xây 
dựng cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2017 - 2025 đã 
hoàn thành đưa vào khai thác 
đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Cam 
Lộ - La Sơn; khởi công 12 dự án 
thành phần cao tốc; hoàn thành 
khai thác dự án đường cất hạ 
cánh và đường lăn tại Cảng 
Hàng không Quốc tế Nội Bài 
và Tân Sơn Nhất; đưa vào sử 
dụng 2 dự án thuộc nhóm các 
dự án đường sắt quan trọng, cấp 
bách trên tuyến đường sắt Hà 
Nội - TP Hồ Chí Minh…

Kết thúc năm 2022, Bộ GTVT 
giải ngân được 53.127 tỷ đồng - 

là một trong những bộ, ngành 
có kết quả giải ngân vốn ngân 
sách cao nhất. Đây cũng là khối 
lượng giải ngân vốn ngân sách 
cao kỷ lục của ngành GTVT từ 
trước đến nay.

Năm 2023, với phương châm 
“Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, 
linh hoạt; đổi mới, sáng tạo; 
kịp thời, hiệu quả”, Bộ GTVT 
triển khai nâng cao hơn nữa 
chất lượng xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật trong lĩnh 
vực GTVT; nâng cao hiệu quả 
hoạt động vận tải trong nước, 
tập trung phục hồi vận tải quốc 
tế, đặc biệt phục hồi các đường 
bay quốc tế, vận tải liên vận 
đường sắt; khối lượng hàng hóa 
thông qua cảng biển dự kiến đạt  
755 triệu tấn; hoàn thiện thủ tục 
đầu tư để khởi công 23 dự án, 
hoàn thành giải ngân 29 dự án. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính ghi nhận và đánh 
giá cao những kết quả mà Bộ 
GTVT đạt được trong năm 2022. 
Dù phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức cùng với việc 
triển khai cùng lúc nhiều nhiệm 
vụ quan trọng, phức tạp nhưng 
ngành GTVT đã thể hiện tinh 
thần đoàn kết, trách nhiệm cao, 
tích cực đổi mới tư duy, cách 

thức tổ chức thực hiện, nỗ lực 
hoàn thành với tốc độ nhanh 
nhất và chất lượng tốt nhất các 
nhiệm vụ được giao. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính chỉ đạo Bộ GTVT 
cần có những bài học trong đoàn 
kết chung sức đồng lòng vượt 
qua khó khăn; phân cấp, phân 
quyền, cá thể hóa trách nhiệm, 
phân bổ, phân quyền gắn với 
kiểm tra, giám sát; phải dẹp 
bỏ tình trạng bán thầu, tránh 
những tiêu cực; tổ chức lại công 
tác đăng kiểm; đổi mới cách 
làm, khắc phục bằng được hạn 
chế, khuyết điểm. 

Năm 2023 dự báo khó khăn, 
ngành GTVT phải chuẩn bị tâm 
thế, nguồn lực chủ động đối 
phó tình hình; nghiêm túc 
triển khai các nghị quyết của 
Trung ương, nghị quyết của 
các Đảng bộ thành phố, tỉnh 
trực thuộc Trung ương; huy 
động phát triển hạ tầng giao 
thông, tháo gỡ các điểm nghẽn, 
không trông chờ Trung ương; 
phối hợp với địa phương có 
kế hoạch, chương trình cụ thể; 
kiểm soát tiến độ, chất lượng, 
không để đội vốn, xử lý nghiêm 
tiêu cực…                        

HẢI YẾN

Năm 2023, ngành nông nghiệp tiếp tục bứt phá 
mạnh mẽ hơn, bền vững hơn

Tập trung phát triển hạ tầng giao thông, 
tháo gỡ các điểm nghẽn 

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết 
các tổ chức tôn giáo

(BĐ) - Đó là chỉ đạo của Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang tại Hội nghị tổng kết công 
tác ngành du lịch năm 2022, triển 
khai nhiệm vụ năm 2023, diễn ra 
sáng 13.1. Dự hội nghị có đại diện 
các sở, ngành, DN kinh doanh 
dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đầu năm 2022, sau khi dịch 
Covid-19 được kiểm soát, ngành 
Du lịch Bình Định đã phục hồi, 
phát triển mạnh mẽ và được xếp 
vào nhóm tăng trưởng mạnh 
của ngành Du lịch Việt Nam, 
trở thành điểm đến hấp dẫn 
của nhiều du khách trong và 

ngoài nước. Năm 2022, ngành 
Du lịch Bình Định ước đón trên 
4,12 triệu lượt khách du lịch và 
tham quan, tăng 185,2% so với 
năm 2021; doanh thu du lịch đạt 
13.119 tỷ đồng, tăng 658,3% so 
với năm 2021.

Năm 2023, ngành Du lịch 
tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
chương trình hợp tác phát triển 
du lịch với các tỉnh, thành phố có 
chương trình hợp tác với du lịch 
Bình Định; đồng thời mở rộng 
hợp tác với các tỉnh, thành phố 
khác trong cả nước. Tăng cường 
công tác quảng bá xúc tiến điểm 

đến du lịch Bình Định tại các thị 
trường khách quốc tế tiềm năng: 
Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc 
hoặc một số nước Đông Nam Á...

Phát biểu chỉ đạo tại hội 
nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang ghi nhận và biểu 
dương những kết quả mà ngành 
Du lịch tỉnh đạt được trong năm 
2022. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn 
còn nhiều hạn chế như: Các loại 
hình và sản phẩm du lịch chưa 
đa dạng, phong phú; dịch vụ vui 
chơi, giải trí phục vụ du khách 
còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu 
cầu; đa số DN lữ hành có quy mô 

nhỏ, chưa thiết lập hệ thống văn 
phòng đại diện tại các trung tâm 
lớn nhằm quảng bá du lịch Bình 
Định và tạo thành các đầu mối 
kết nối du khách…

Do đó, để đạt được mục tiêu 
đón 5 triệu lượt khách trong 
năm 2023 và đến năm 2025 đón 
8 triệu lượt khách, ngay từ bây 
giờ ngành du lịch phải triển khai 
nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh 
công tác truyền thông, xúc tiến 
quảng bá du lịch về các sự kiện, 
hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ 
hội đặc trưng… của Bình Định, 
các điểm đến thu hút khách tham 

quan du lịch. Tăng cường áp 
dụng công nghệ, chuyển đổi số 
vào công tác quảng bá, xúc tiến 
du lịch. Đa dạng các hình thức 
đào tạo, đẩy mạnh xã hội hóa, 
khuyến khích DN tham gia đào 
tạo nhân lực du lịch; đào tạo kỹ 
năng nghề và ngoại ngữ cho lực 
lượng lao động trực tiếp phục 
vụ du lịch, đặc biệt là đội ngũ 
hướng dẫn viên. Sở Du lịch cần 
phối hợp với các sở, ngành, địa 
phương triển khai phát triển sản 
phẩm du lịch đặc trưng, tạo sự 
khác biệt với các tỉnh, thành để 
thu hút du khách. HOÀNG QUÂN

Ngành du lịch phải tạo thêm sản phẩm đặc trưng, thay đổi cách quảng bá

(BĐ) - Nhân dịp tết Quý 
Mão năm 2023, ngày 13.1, theo 
ủy quyền của Thường trực Tỉnh 
ủy, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh, do đồng chí 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm 
trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc 
Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh và Tòa Giám mục 
Giáo phận Quy Nhơn (ảnh).

Tại các nơi đến thăm, đồng 
chí Nguyễn Thị Phong Vũ thông 
tin khái quát đến các tổ chức, 
các vị chức sắc tôn giáo tình 
hình phát triển KT-XH của tỉnh 
trong năm 2022 và thăm hỏi việc 
chuẩn bị đón tết Nguyên đán của 
các tổ chức, chức sắc, tín đồ các 
tôn giáo. Nhân dịp năm mới, 

thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng 
chí Nguyễn Thị Phong Vũ chúc 
chức sắc và tín đồ các tôn giáo 
đón một mùa xuân mới an lành, 
hạnh phúc, gặt hái thêm nhiều 
thành quả trong việc đạo, việc 
đời; bày tỏ mong muốn, các tổ 
chức, chức sắc và tín đồ các tôn 
giáo tiếp tục tích cực hưởng ứng 
các phong trào thi đua yêu nước, 
góp phần xây dựng quê hương 
ngày càng giàu đẹp.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh và Tòa 
Giám mục Giáo phận Quy Nhơn 
cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo 
tỉnh, cho biết sẽ vận động đồng 
bào tôn giáo thực hiện tốt hoạt 
động tín ngưỡng theo đúng chính 
sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước, cùng chung sức xây dựng 
tỉnh nhà ngày càng phát triển.

HỒNG PHÚC 

Ảnh: H.PHÚC



    3THỨ BẢY, 14.1.2023 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

(BĐ) - Nhân dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, ngày 13.1, 
thừa ủy quyền của UBND tỉnh, 
Sở TT&TT tổ chức các đoàn đi 
thăm và chúc Tết các cơ quan báo 
chí đóng trên địa bàn tỉnh.

Các đoàn đã thăm, chúc Tết các 
cơ quan: Hội Nhà báo Việt Nam 
tỉnh, Báo Bình Định, Đài PT-TH 
Bình Định, Báo Nhân Dân tại Bình 
Định, Trung tâm Truyền hình Việt 
Nam khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên (VTV 8) tại Bình Định, 
Thông tấn xã Việt Nam tại Bình 
Định, Báo Sài Gòn Giải phóng 
tại Bình Định, Báo Pháp Luật TP 
Hồ Chí Minh tại Bình Định, Báo 
Người Lao động tại Bình Định, 
Văn phòng đại diện Báo Thanh 
niên, Văn phòng đại diện Báo Tuổi 
trẻ, Báo Lao động tại Bình Định, 
Báo Nông thôn Ngày nay tại Bình 
Định, Báo Dân trí tại Bình Định, 
Báo Dân tộc và Phát triển tại Bình 
Định, Tạp chí Văn nghệ Bình Định, 
Tạp chí Pháp lý tại Bình Định, Tạp 
chí Công nghiệp và Tiêu dùng, Tạp 
chí Văn Hiến tại Bình Định.

Tại các nơi đến, lãnh đạo Sở 
TT&TT ghi nhận, đánh giá cao 
sự nỗ lực của các cơ quan báo 
chí trong thông tin, tuyên truyền, 
quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Định 
trong thời gian qua, góp phần tích 
cực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành, tổ chức triển khai thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên tất 
cả các lĩnh vực. Đồng thời bày tỏ 
mong muốn trong năm 2023, các 
cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao 
chất lượng, hình thức, tiếp tục phát 
huy thành tích đạt được, khắc phục 
khó khăn, thực hiện công tác tuyên 
truyền sâu hơn, rộng hơn, hiệu quả 
hơn, chung sức, đồng hành cùng 

(BĐ) - Sáng 13.1, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
cùng đại diện các sở, ngành của 
tỉnh, Công ty CP Becamex Bình 
Định đã tiếp ông Anthony Goins, 
Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế 
bang Nebraska (Hoa Kỳ) và các 
DN Hoa Kỳ. 

Tại buổi tiếp và làm việc, Chủ 
tịch UBND tỉnh đã thông tin về 
tình hình phát triển KT-XH của 
Bình Định, tiềm năng, lợi thế phát 
triển, công tác xúc tiến đầu tư, 
các lĩnh vực mà tỉnh đang thu 
hút đầu tư. 

Theo Chủ tịch Phạm Anh 
Tuấn, Bình Định đã và đang 
khẳng định vị trí địa kinh tế, địa 
chính trị quan trọng đối với khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên và 
của Việt Nam. 

Hiện tỉnh chú trọng đầu tư 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
trên tất cả các lĩnh vực, trong đó 
có lĩnh vực giao thông, phát triển 
không gian đô thị, thúc đẩy phát 
triển thương mại, du lịch, dịch 
vụ, thu hút đầu tư. Tỉnh cũng 
đang đầu tư hoàn thiện hạ tầng 
khu kinh tế, các khu công nghiệp, 
trong đó Khu công nghiệp 
Becamex VSIP Bình Định được 
quy hoạch hiện đại, tuân thủ tất 
cả các tiêu chí về môi trường và 
bền vững, nhằm tạo lợi thế cạnh 
tranh và cung cấp các giải pháp 
toàn diện cho nhà đầu tư. Đường 
bộ thông suốt, Sân bay Phù Cát 
và Cảng Quy Nhơn đang được 
đầu tư, mở rộng; dân số trong độ 
tuổi lao động chiếm tỷ lệ 55% và 
có 3 trường đại học, 15 trường cao 
đẳng, trung cấp, trung tâm đào 
tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao cũng là những lợi 
thế lớn cho các dự án đầu tư tại 
Bình Định. TP Quy Nhơn là cực 
tăng trưởng phía Nam của vùng 
kinh tế trọng điểm miền Trung, là 
trung tâm logistics, thương mại, 
vui chơi giải trí, giáo dục đào 
tạo, tài chính ngân hàng và y tế 
chuyên sâu, đáp ứng mọi nhu cầu 
theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Bình Định tập trung mời 
gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, 
thương hiệu mạnh để đầu tư 

các dự án then chốt vào 5 trụ cột 
chính: Công nghiệp; du lịch; nông 
nghiệp công nghệ cao; dịch vụ cảng 
và logistics; kinh tế đô thị gắn với 
quá trình đô thị hóa. Tỉnh ưu tiên 
thu hút các dự án có công nghệ hiện 
đại, có hàm lượng tri thức cao, thân 
thiện với môi trường, sử dụng hiệu 
quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm 
mang lợi thế cạnh tranh. Tỉnh luôn 
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà 
đầu tư phát triển kinh doanh hiệu 
quả bền vững, lâu dài.  

Chủ tịch UBND tỉnh mong 
muốn tiếp tục chia sẻ, hợp tác 
với bang Nebraska để cùng phát 
triển; đề nghị ông Anthony Goins 
hỗ trợ quảng bá, giới thiệu hình 
ảnh, tiềm năng, thế mạnh, nhu 
cầu, định hướng phát triển của 
Bình Định đến các đối tác, nhà 
đầu tư Hoa Kỳ; đồng thời, quan 
tâm làm cầu nối đưa các nhà đầu 
tư đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội 
hợp tác, đầu tư tại Bình Định  
trong thời gian đến. 

Ông Anthony Goins và các 
DN bày tỏ vui mừng trước sự 
đón tiếp nồng ấm, nhiệt thành 
của tỉnh, trân trọng mời lãnh đạo 
tỉnh, các đoàn công tác của tỉnh 
đến bang Nebraska để tìm hiểu, 
giao lưu, nhằm tăng sự kết nối, 
hợp tác cùng phát triển.

Ông Anthony Goins cho biết, 
bang Nebraska có lợi thế về giao 
thông và có thế mạnh đầu tư phát 
triển, đặc biệt là đối với lĩnh vực 
nông nghiệp, công nghiệp, y 
tế, giáo dục... Các DN cùng đi 
theo đoàn đều là những DN nổi 
tiếng sản xuất linh kiện và phụ 
tùng điện, điện tử; phụ tùng ô tô; 
thiết bị nông nghiệp, giao thông, 
thủy lợi công nghệ cao tại Hoa 
Kỳ và đang tìm kiếm cơ hội hợp 
tác đầu tư tại Việt Nam. Những 
thông tin từ phía tỉnh, cùng với 
những trải nghiệm thực tế trong 
chuyến công tác lần này là cơ sở 
quan trọng để các DN quyết định 
chọn Bình Định để hợp tác, đầu 
tư. Ông Anthony Goins cũng sẵn 
sàng làm cầu nối đưa các nhà đầu 
tư đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội 
hợp tác, đầu tư tại tỉnh trong thời 
gian đến.                             TIẾN SỸ

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 
Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế 
bang Nebraska (Hoa Kỳ)

Thăm, chúc Tết các cơ quan báo chí

(BĐ) - Chiều 13.1 (22 tháng 
Chạp năm Nhâm Dần), Sở VH&TT 
tổ chức Lễ khánh thành biểu tượng 
linh vật năm Quý Mão 2023. 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; Huỳnh 
Thúy Vân, Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh 
đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 
UBND TP Quy Nhơn.

Công trình biểu tượng linh 
vật năm Quý Mão đặt tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành (TP 
Quy Nhơn) với cụm biểu tượng 
chính cao 6 m, thể hiện chủ đề 

gia đình mèo sum vầy hạnh phúc 
gồm 9 con (mèo bố, mèo mẹ cao 
từ 3,6 - 4 m và 7 mèo con, mỗi 
con cao gần 1,6 m) được tạo hình 
sinh động. Hai bên công trình 
linh vật là các cụm biểu tượng 
phụ thể hiện nét văn hóa truyền 
thống của quê hương Bình Định, 
như: Thế võ Miêu tẩy diện, cá ngừ 
đại dương, các em thiếu nhi nấu 
bánh chưng, ông đồ cho chữ; mặt 
phía Đông là cụm linh vật phụ mô 
phỏng bài đồng dao Con mèo mà 
trèo cây cau… được sắp đặt trên 
nền hoa lá xanh tươi, rực rỡ. 

Phần chính cổng chào là bộ 
chữ “Bình Định” được tạo hình 
mạnh mẽ, hai bên cánh là các cụm 
mô hình dưa hấu, bánh chưng, 

pháo tết và cụm tài lộc cách điệu 
số 2023, thể hiện mong muốn một 
năm đủ đầy, sung túc. 

Tại công trình biểu tượng linh 
vật còn được bài trí hơn 20.000 
chậu hoa, lá, cây cảnh các loại, kết 
hợp khu triển lãm 80 tác phẩm 
nhiếp ảnh thể hiện thành tựu 
KT-XH tỉnh Bình Định năm 2022, 
tạo nên không gian đầy màu sắc, 
đậm nét văn hóa truyền thống 
dân tộc Việt Nam và quê hương 
Bình Định.

Biểu tượng linh vật năm Quý 
Mão 2023 trưng bày từ ngày 13 - 
31.1.2023 (ngày 22 tháng Chạp 
năm Nhâm Dần đến hết mùng 
10 tháng Giêng năm Quý Mão).

NGỌC NHUẬN

Khánh thành biểu tượng linh vật 
năm Quý Mão 2023

l Ngày 13.1, UBND tỉnh có 
quyết định phê duyệt phân bổ 
gạo hỗ trợ cho học sinh tại các 
trường ở khu vực có điều kiện  
KT-XH đặc biệt khó khăn theo 
Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 
của Chính phủ. Theo đó, mức hỗ 
trợ là 15 kg gạo/tháng/học sinh; 
thời gian hỗ trợ 5 tháng của học 
kỳ II năm học 2022 - 2023 (từ 
tháng 1.2023 - 5.2023). Tổng số 
học sinh được hỗ trợ là 1.508 em. 

MAI HOÀNG
l Sáng 13.1, tại Khu di tích 

mộ tập thể Sư đoàn 3 Sao Vàng, 
ở phường Đập Đá, Ban liên lạc Sư 
đoàn 3 Sao Vàng TX An Nhơn phối 
hợp với UBND phường Đập Đá 
tổ chức lễ tưởng niệm 154 liệt sĩ 
thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12,  
Sư đoàn 3 Sao Vàng hy sinh trong 

Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 
ở khu vực Tây Phương Danh, 
phường Đập Đá. THANH MINH
l Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh và Tổng Công ty Phân bón 
và Hóa chất dầu khí (Tập đoàn 
dầu khí Quốc gia Việt Nam) sáng 
13.1 phối hợp với Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện An Lão cùng xã 
An Tân tổ chức nghiệm thu bàn 
giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình 
ông Nguyễn Xuân Mai (72 tuổi, 
thôn Thuận An, xã An Tân) là gia 
đình chính sách có hoàn cảnh 
khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà mới 
xây có diện tích 30 m2, tổng kinh 
phí xây dựng là 200 triệu đồng, 
trong đó Tổng Công ty Phân 
bón và Hóa chất dầu khí hỗ trợ 
60 triệu đồng.  

ĐĂNG KHẢNH

TIN VẮN

Giám đốc Sở TT&TT Trần Kim Kha (thứ hai từ trái sang) đến thăm, chúc Tết Hội 
Nhà báo Việt Nam tỉnh.                                                                                             Ảnh: TRỌNG LỢI

cấp ủy, chính quyền và nhân dân 
Bình Định thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đưa 
Bình Định phát triển nhanh, toàn 
diện, bền vững hơn.

Nhân dịp tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023 sắp đến, lãnh đạo Sở 
TT&TT chúc các nhà báo, phóng 
viên, biên tập viên và người lao 
động tại các cơ quan báo chí cùng 
gia đình đón năm mới an khang, 
hạnh phúc.

Đại diện các cơ quan báo chí 
cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo 
tỉnh và Sở TT&TT; khẳng định sẽ 
tiếp tục bám sát tình hình KT-XH 
để thông tin chính xác, kịp thời, 
xứng đáng với sự tín nhiệm của 
lãnh đạo tỉnh, niềm tin của bạn 
đọc. Bên cạnh đó, đại diện các cơ 
quan báo chí cũng thông tin với 
đoàn về tình hình hoạt động trong 
năm qua. Được sự quan tâm của 
lãnh đạo tỉnh, các cơ quan báo chí 
đóng trên địa bàn tỉnh đã hoạt 
động đúng tôn chỉ, mục đích và 
định hướng tuyên truyền của tỉnh, 
mỗi tác phẩm báo chí đều thể 
hiện niềm tin với Đảng, với chính 
quyền, góp phần xây dựng tỉnh 

Bình Định ngày càng phát triển.
l Chiều cùng ngày, Thường 

trực HĐND tỉnh tổ chức gặp mặt 
và chúc Tết các cơ quan thông 
tấn, báo chí.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi 
nhận và cảm ơn sự nỗ lực của các 
cơ quan thông tấn, báo chí trong 
công tác thông tin về các hoạt 
động của HĐND tỉnh trong năm 
2022. Đặc biệt chuyển tải đầy đủ, 
kịp thời, chính xác nguyện vọng 
chính đáng của cử tri; thông tin 
hoạt động của HĐND tỉnh đến với 
cử tri, nhất là kết quả các kỳ họp 
HĐND tỉnh, các cuộc tiếp xúc cử 
tri của đại biểu HĐND trước và 
sau các kỳ họp, hoạt động giám 
sát của HĐND tỉnh...

Nhân dịp tết Quý Mão năm 
2023, lãnh đạo HĐND tỉnh chúc các 
nhà báo, cơ quan thông tấn, báo chí 
sức khỏe, an khang, thịnh vượng; 
tiếp tục đồng hành với Thường trực 
HĐND tỉnh, phát huy tinh thần đổi 
mới, sáng tạo, ngày càng làm tốt 
hơn vai trò cầu nối giữa người dân 
với các cơ quan dân cử.   

TRỌNG LỢI - NAM KHÁNH

Lãnh đạo tỉnh và 
các đại biểu chụp 

ảnh lưu niệm tại lễ 
khánh thành biểu 

tượng linh vật năm 
Quý Mão 2023. 

Ảnh: 
NGỌC NHUẬN
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Bình Định

(BĐ) - Nhân dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, ngày 13.1, 
các cơ quan, đơn vị tổ chức đi 
thăm, tặng quà tết cho các hộ 
dân, người lao động có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 Báo Bình Định và Công ty 

CP Thủy sản Hoài Nhơn tổ chức 
đi thăm, tặng quà cho người 
dân thôn 7, xã An Vinh, huyện 
An Lão. Đoàn đã thăm hỏi tình 
hình đời sống, công tác chuẩn 
bị Tết, chúc bà con đón Tết vui 
vẻ, đầm ấm, an toàn và trao tặng 
109 suất quà cho toàn bộ các hộ 
dân trong thôn (mỗi suất quà 
trị giá 300 nghìn đồng); tặng 1 
suất quà cho xã An Vinh và 1 
suất quà cho thôn 7.
  Trung tâm Giống nông 

nghiệp, Công ty TNHH MTV 
Toyota Bình Định đến thăm, 
tặng 106 suất quà (trị giá 200 
nghìn đồng/suất) cho người 
dân ở thôn O6, xã Đak Mang, 
huyện Hoài Ân. Dịp này, Trung 
tâm Giống nông nghiệp tổ chức 
hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi 
gia súc, gia cầm và kỹ thuật 
nuôi cá nước ngọt cho bà con 
có nhu cầu.
 Đoàn công tác TX An Nhơn 

đã đến thăm, tặng hơn 300 suất 

Mua bán pháo tràn lan  
trên mạng xã hội

Tình trạng mua bán pháo 
qua mạng xã hội dịp tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023 
đang diễn biến khá phức tạp. 
Dù biết đây là hành vi phạm 
pháp, song nhiều người vẫn 
cố tình vi phạm. 

Theo ghi nhận của chúng 
tôi, tình trạng mua bán pháo 
trên mạng xã hội (MXH) diễn 
ra công khai, phức tạp. Chỉ cần 
vào Facebook, Zalo gõ cụm từ 
“mua, bán pháo nổ, pháo hoa 
nổ”, hàng loạt tài khoản đăng 
thông tin bán mặt hàng này đã 
được hiển thị. Toàn bộ giao 
dịch về việc mua, bán pháo hoa 
đăng tải công khai và diễn ra vô 
cùng sôi động. 

Đáng nói, ngay cả các sản 
phẩm là pháo hoa do Bộ Quốc 
phòng sản xuất, thì việc giao 
dịch mua bán trên MXH cũng 
là hành vi vi phạm pháp luật. 
Hoạt động rao bán tự do còn 
ảnh hưởng tới quyền lợi người 
tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ tai 
nạn và mất an toàn về phòng, 
chống cháy nổ.

Theo Phòng Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội 
(CA tỉnh), từ tháng 11.2022 
đến nay, CA các đơn vị, địa 
phương trong tỉnh đã phát hiện 
10 vụ/10 đối tượng có hành vi 
vi phạm pháp luật về pháo, 
thu giữ 11 hộp pháo và 125 kg 
pháo hoa nổ, pháo nổ. Đã khởi 

tố 3 vụ/3 đối tượng có hành vi 
buôn bán hàng cấm; xử phạt 
vi phạm hành chính 2 vụ/2 đối 
tượng có hành vi sử dụng các 
loại pháo trái phép, phạt tiền 
15 triệu đồng. 

Với các trường hợp mua bán 
pháo trên MXH, do người mua 
và người bán trái phép nên khi 
bị lừa, người dân không dám 
báo với cơ quan CA, nên khó 
khăn trong công tác xử lý.

Nhằm kịp thời phát hiện, 
xử lý các hành vi tàng trữ, mua 
bán, vận chuyển, sử dụng pháo 

trên địa bàn trong dịp trước, 
trong và sau Tết, CA tỉnh đã chỉ 
đạo CA các đơn vị, địa phương 
phối hợp với các ngành, đơn 
vị liên quan đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, triển khai các 
biện pháp nghiệp vụ để đấu 
tranh có hiệu quả. Đồng thời, 
đẩy mạnh công tác nắm tình 
hình, rà soát đối tượng có biểu 
hiện nghi vấn vi phạm pháp 
luật về pháo để có biện pháp 
quản lý, đấu tranh, ngăn chặn 
kịp thời.

Theo trung tá Thân Trọng 

Tiên, Đội trưởng Đội Đăng ký, 
quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 
ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện và con dấu (Phòng Cảnh 
sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội), lực lượng CA sẽ đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền các 
quy định của pháp luật về quản 
lý, sử dụng pháo. Phối hợp với 
các ngành, đơn vị liên quan 
kiểm tra việc chấp hành quy 
định về điều kiện ANTT, PCCC 
đối với cơ sở kinh doanh pháo 
hoa trên địa bàn. Đồng thời, 
nắm tình hình, kịp thời phát 
hiện cơ sở kinh doanh pháo hoa 
tự ý tăng giá hoặc trà trộn bán 
các sản phẩm pháo hoa khác 
để bắt giữ, xử lý. Bên cạnh đó, 
phối hợp với các đơn vị liên 
quan nắm tình hình, phát hiện, 
xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân mua bán pháo trái phép 
qua MXH. 

“Hiện trên địa bàn tỉnh chỉ 
có 1 cửa hàng kinh doanh pháo 
được Bộ Quốc phòng cấp phép 
và Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội (Bộ CA) 
cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện về ANTT để kinh doanh 
pháo hoa là Công ty TNHH 
MTV Hóa chất 21 (tại tổ 49, khu 
phố 5, phường Quang Trung, 
TP Quy Nhơn). Vì vậy, CA tỉnh 
khuyến cáo người dân có nhu 
cầu cần đến trực tiếp cửa hàng 
đã được cấp phép để được bán 
đúng giá, đúng chất lượng và 
đảm bảo quyền lợi của người 
tiêu dùng”, trung tá Tiên nói.

VĂN LƯU

Pháo hoa được chào bán tràn lan trên mạng xã hội với đủ mức giá.    Nguồn: internet

(BĐ) - Theo Phòng CSGT (CA 
tỉnh), sau gần 2 tháng ra quân 
cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, 
trật tự xã hội dịp tết Dương lịch, 
tết Nguyên đán Quý Mão và các 
lễ hội đầu Xuân 2023, CSGT toàn 
tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử 
lý 929 trường hợp người điều 
khiển phương tiện vi phạm nồng 
độ cồn. Đáng chú ý, ngoài các 
trường hợp điều khiển ô tô, mô 
tô, CSGT cũng đã tiến hành xử 
phạt người điều khiển xe đạp, xe 
máy điện vi phạm nồng độ cồn.

CSGT toàn tỉnh đang tiếp 
tục tập trung lực lượng tiến 
hành thường xuyên, liên tục 
kiểm soát và xử lý các trường 
hợp vi phạm nồng độ cồn trên 
các tuyến giao thông từ quốc 
lộ đến đường nông thôn, nhằm 
hạn chế tối đa các vụ TNGT liên 
quan đến nồng độ cồn hoặc 
chất kích thích khác.   Q.THÀNH

Phát hiện, xử lý 
trên 900 trường 
hợp vi phạm 
nồng độ cồn

 Ngày 13.1, CA TX Hoài 
Nhơn nhận đơn yêu cầu xử lý 
vụ cố ý gây thương tích xảy ra 
tại thôn Khánh Trạch (xã Hoài Mỹ) 
làm 2 người bị thương nặng. Theo 
đơn tố cáo của bị hại, tối 8.1, 
tại đoạn đường bê tông thuộc 
thôn Khánh Trạch, do có mâu 
thuẫn từ trước, Nguyễn Quốc 
Việt (SN 2006) và Đặng Ngọc 
Trung (SN 2004) đã dùng cây sắt 
đánh Huỳnh Văn Tiên (SN 2006) 
và Dương Thành Hảo (SN 2006, 
cùng ở xã Hoài Mỹ). Hậu quả, Tiên 
bị thương nặng, đang điều trị tại 
BVĐK tỉnh, còn Hảo điều trị tại 
BVĐK khu vực Bồng Sơn.
 Ngày 13.1, Đội CSĐT tội 

phạm về ma túy (CA TP Quy 
Nhơn) phối hợp với CA phường 
Nguyễn Văn Cừ kiểm tra, phát 
hiện tại phòng 601 của khách 
sạn Blink (ở đường Ngô Mây) có 
7 đối tượng đang sử dụng trái 
phép chất ma túy. Đó là: Nguyễn 
Văn Cường (SN 1999), Lê Phạm 
Quý Nhân (SN 1998), Phạm Minh 
Quang (SN 2002), Trần Khánh 
Ngọc (SN 2005), Phạm Thị Thanh 
Hằng (SN 2002), Nguyễn Anh 
Hiếu (SN 1998) và Hồ Minh Nhật 
(SN 2001, cùng ở TP Quy Nhơn). 
Tổ công tác thu giữ 0,11 g ma túy 
và một số dụng cụ sử dụng ma 
túy. Các đối tượng khai nhận thuê 
khách sạn để sử dụng ma túy 
mừng sinh nhật một người  
trong nhóm. 
 CA TP Quy Nhơn cho biết 

vừa kiểm tra cửa hàng Nyna 
shop (ở đường Trần Phú, TP Quy 
Nhơn) chuyên kinh doanh quần 
áo thời trang, phát hiện có một 
số sai phạm. Tại đây, tổ công tác 
phát hiện một số hàng hóa là 
quần áo không hóa đơn chứng 
từ, vi phạm quy định về nhãn. CA 
TP Quy Nhơn tạm giữ số hàng 
hóa trị giá khoảng 30 triệu đồng 
để tiếp tục làm rõ các sai phạm.

N.GIANG

Tặng quà tết cho hộ dân và người lao động khó khăn

quà tết với tổng trị giá trên 100 
triệu đồng cho các hộ dân làng 
Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện 
Vân Canh. Dịp này, Chi đoàn 
TTYT TX An Nhơn tổ chức khám 
bệnh và phát thuốc miễn phí cho 
hơn 200 người dân trong làng.
 Công ty CP Môi trường 

Bình Định đi thăm và tặng 150 
suất quà tết trị giá hơn 50 triệu 
đồng cho người dân khu phố 
Đắk Đưm, thị trấn Vân Canh, 
huyện Vân Canh.
 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 
chính quyền địa phương và Đồn 

Biên phòng Tam Quan Nam, 
Nhơn Lý tổ chức thăm và tặng 
80 suất quà (mỗi suất 500 nghìn 
đồng) cho người dân xã Hoài 
Hải, Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn) 
và xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn). 
Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
đến thăm, tặng 2 suất quà (mỗi 
suất 1 triệu đồng) cho 2 mẹ Việt 
Nam anh hùng Đinh Thị Phách 
(phường Hoài Thanh) và mẹ 
Trịnh Thị Ân (xã Hoài Châu 
Bắc), TX Hoài Nhơn.
 Trường Chính trị tỉnh phối 

hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 
thăm và tặng 20 suất quà tết (mỗi 

suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 
đồng bào dân tộc thiểu số làng 
Trà Hương, thôn Đại Khoan, xã 
Cát Lâm (huyện Phù Cát).
  Ngân hàng CSXH Bình 

Định phối hợp với Chi nhánh 
Ngân hàng CSXH huyện Phù 
Mỹ tổ chức trao tặng 25 phần 
quà tết (mỗi phần trị giá 700 
nghìn đồng) cho các hộ nghèo, 
hộ khó khăn trên địa bàn xã Mỹ 
Chánh Tây, huyện Phù Mỹ. 
 LĐLĐ huyện Phù Cát tổ 

chức chương trình Tết Sum vầy - 
Xuân gắn kết năm 2023. Tại 
chương trình, LĐLĐ huyện đã 
trao tặng 26 suất quà cho các 
đoàn viên, người lao động bị 
bệnh hiểm nghèo (mỗi suất 1 
triệu đồng) và tặng thêm phần 
quà bằng hiện vật của Tổng 
LĐLĐ Việt Nam cho 20 đoàn 
viên bị bệnh hiểm nghèo đặc 
biệt khó khăn (mỗi phần quà 
trị giá 300 nghìn đồng); trao 
524 suất quà cho các đoàn viên, 
người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn (mỗi suất 500 nghìn 
đồng). Tổng trị giá quà tặng là 
294 triệu đồng.

K.ANH - H.YẾN - L.NGÂN -  
H.LY - C.CƯỜNG - N.HỒNG - 

T.HƯƠNG - T.GIANG

Đại diện Báo Bình Định trao quà cho người dân thôn 7, xã An Vinh, huyện An Lão.
 Ảnh: KIỀU ANH
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Bình Định

Siêu thị GO Quy Nhơn có khu trưng 
bày riêng cho sản phẩm OCOP với 
hàng trăm sản phẩm đặc sản 3 miền 
Bắc - Trung - Nam như: Nem cua bể Hải 
Phòng, chả ốc Đắc Lắc, cá chép làng Vũ 
Đại, sen Đồng Tháp, khô trâu gác bếp 
Tây Bắc, chả bò Đà Nẵng… Còn siêu thị 
Co.opmart Quy Nhơn trang trí 4 gian 
hàng lớn trưng bày các sản phẩm trái 
cây, hoa, bánh kẹo, mứt, đặc sản vùng 
miền phục vụ nhu cầu Tết. Các siêu thị 
đều tung ra nhiều chương trình khuyến 
mãi dành riêng cho mặt hàng đặc sản, 
nhất là sản phẩm OCOP nổi tiếng ở các 
địa phương. 

Ngay cả những cửa hàng bán lẻ cũng 
mạnh dạn đưa đặc sản địa phương khác 
về bán. Chị Nguyễn Thị Hà, chủ cửa 
hàng phân phối đặc sản Nem cua bể 
Hải Phòng (đường Tăng Bạt Hổ, TP 
Quy Nhơn), cho biết: Do nhu cầu của 
một số người dân gốc Bắc tại TP Quy 
Nhơn muốn tìm sản phẩm đúng vị địa 
phương nên tôi mở bán thêm mặt hàng 
này. Ngoài ra, tôi còn bán chả rươi, 
bánh đa cua… 

Năm nay, đặc sản Bình Định, đặc 
biệt là nhóm đạt danh hiệu OCOP, khá 
phong phú, đã mang đến nhiều sự lựa 
chọn hơn cho người tiêu dùng. Mặc 
dù kinh tế khó khăn, sức mua bị ảnh 
hưởng lớn nhưng các cơ sở sản xuất 
hàng đặc sản đạt chuẩn OCOP vẫn khá 
sôi động. 

Bà Võ Thị Thúy, chủ cơ sở sản xuất 
tré Thúy Điều (huyện Tây Sơn), cho 

Về xã Canh Hòa, huyện Vân Canh 
vào những ngày giáp tết Quý Mão, dễ 
dàng cảm nhận niềm vui no đủ hiện 
diện ở từng ngôi nhà của đồng bào các 
dân tộc thiểu số trong xã. Dọc hai bên 
đường dẫn về trung tâm xã và các khu 
sản xuất là những ngôi nhà xây kiên cố. 
Đặc biệt, sự xuất hiện của một số cơ sở 
sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ trên địa bàn xã góp phần 
làm cho xã Canh Hòa thêm phần khởi 
sắc. Ông Đinh Văn Tia, ở làng Canh 
Lãnh, chia sẻ: Mấy năm nay đa số bà 
con trong làng đều có cuộc sống khá 
dần lên, nhà cửa khang trang, đường 
làng, ngõ xóm sạch sẽ, bộ mặt của làng 
đổi mới nhiều, ai nấy đều vui.

Canh Hòa là xã vùng xa của huyện 
Vân Canh, có gần 600 hộ dân, trong 
đó gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu 
số. Qua nhiều năm được các chương 
trình trợ giúp của Nhà nước tạo đà, hệ 
thống đường giao thông, điện lưới ở xã 
Canh Hòa hoàn chỉnh dần. Điều đáng 
ghi nhận là xã Canh Hòa đã lồng ghép 
nhiều nguồn vốn khác nhau để đầu tư 
mở các tuyến đường vào khu sản xuất, 

Vạn thọ tết 
được mùa, 
được giá

Đến ngày 22 tháng Chạp, hầu hết các 
nhà vườn trồng hoa vạn thọ ở huyện Phù 
Mỹ đều vui vẻ thông báo, khách đã đặt 
mua gần hết, giá ở mức cao nên ai cũng 
phấn khởi. 

Bà Nguyễn Thị Được, ở thôn Trà Bình 
Đông, xã Mỹ Hiệp, hớn hở: Vạn thọ vườn 
tôi phần nhiều trồng theo đơn hàng của 
thương lái. Năm nay, bông vườn nào 
cũng đều và đẹp, giá vừa được chốt cao 
hơn năm ngoái từ 500 - 1.000 đồng/chậu 
đối với vạn thọ lùn, 5.000 - 10.000 đồng/
chậu đối với vạn thọ lỡ. Theo đó, hiện 
vạn thọ lùn có giá 7.000 đồng/cây, vạn 
thọ lỡ giá 80.000 đồng/chậu, vạn thọ cao 
150 nghìn đồng/chậu. Khoảng 2.200 chậu 
vạn thọ các cỡ của vườn nhà tôi sẽ lên 
xe của thương lái từ 22 - 25 tháng Chạp. 
Cùng với vạn thọ, tôi còn trồng thêm 
các loại cây, hoa như: Ớt cảnh, hướng 
dương… Và rất vui là toàn bộ cũng đều 
có khách đặt mua hết. 

biết: Từ ngày sản phẩm đạt OCOP, cơ 
sở nhận nhiều đơn đặt hàng trong cả 
nước. Hiện nay, cơ sở tăng sản lượng 
gấp đôi so với năm ngoái. Theo kế 
hoạch, cơ sở sản xuất tới ngày 29 tháng 
Chạp phục vụ khách hàng và quay lại 
sản xuất vào mùng 3 Tết. 

Để đổi mới khẩu vị cho khách hàng, 
bánh tráng Sachi tung ra loạt sản phẩm 
mới như bánh tráng vị mực xé cay, gà 
cay, bò cay, phô mai. Đặc biệt, các sản 
phẩm bánh tráng của Sachi giữ nguyên 
chất lượng, không tăng giá, cung ứng 
đầy đủ các mặt hàng tại các hệ thống 
siêu thị. Nhờ các sản phẩm mới này, 
Sachi Nguyễn nhận được lượng đơn 
hàng nhiều gấp ba lần so với năm ngoái. 

Hải sản khô đang thu hút khách. 
Bà Mai Thị Hương, Giám đốc HTX sản 
xuất kinh doanh hải sản Hương Thanh 
(xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) cho biết: 
HTX đang chuẩn bị lượng đặc sản như 
mực khô, tôm khô, cá hố khô… phục 
vụ khách hàng. Năm nay, Việt kiều về 
quê ăn tết nhiều, đặt hàng để mang 
đi nước ngoài khá lớn. Họ chọn hàng 

có thương hiệu, chất lượng mà giá ổn 
định. Chúng tôi chủ yếu trữ nguyên 
liệu, thành phẩm sản xuất đến đâu giao 
đến đó để bảo đảm chất lượng tốt nhất.

Trong dịp tết Nguyên đán, cơ sở 
sản xuất cà phê, trà Cazin (huyện Vân 
Canh) đáp ứng hơn 1.000 đơn hàng 
cà phê với mẫu mã hộp trang trọng, 
cao cấp. Ông Nguyễn Cảnh Duy, chủ 
cơ sở, cho biết: Cơ sở vừa cho ra mắt 
sản phẩm mật ong ngâm bột tía tô và 
rau má có tác dụng tăng cường sức đề 
kháng, dưỡng da… Sản phẩm mới này 
góp phần giúp người tiêu dùng có thêm 
nhiều sự lựa chọn. 

Những sản phẩm OCOP đều có xuất 
xứ, tem nhãn, đã khẳng định được chất 
lượng và đang tạo được sự tin cậy với 
người tiêu dùng. Ngoài phương thức 
bán hàng truyền thống, các cơ sở đã 
thay đổi mẫu mã sản phẩm, mở rộng 
các kênh bán hàng, đặc biệt là đẩy 
mạnh bán hàng trực tuyến, tham gia 
các sàn thương mại điện tử, tăng khả 
năng cạnh tranh cho sản phẩm OCOP 
của Bình Định.               HẢI YẾN 

Sôi động thị trường 
đặc sản Tết

Những ngày này, nhiều siêu thị, 
cửa hàng đã tung ra các mặt hàng 
đặc sản Bắc - Trung - Nam phục vụ 
nhu cầu mua sắm để biếu tặng, 
tiêu dùng dịp Tết. Năm nay, với 
nhiều nét mới trong hình thức, 
chất lượng, đặc sản Bình Định 
cũng tạo sức hấp dẫn riêng so 
với mọi năm.

Các sản phẩm đặc sản trong và ngoài tỉnh được bày bán khá nhiều ở các siêu thị.      Ảnh: HẢI YẾN

Khởi sắc Canh Hòa

góp phần mở rộng diện tích đất sản 
xuất lên thêm hàng trăm héc ta. 

Điển hình về đổi thay là làng Canh 
Phước. Nhờ có đường vào khu sản xuất 
Suối Rùa, Suối Gè, Suối Ké và đường 
giao thông nội đồng từ làng ra Suối 
Cau, bà con phấn khởi khi có thêm 
điều kiện thuận lợi vận chuyển nông, 
lâm sản. Ông Mang Hùng, trưởng làng 
Canh Phước, vui mừng chia sẻ: Khi 
chưa có đường, 1 ha keo chỉ bán được 

khoảng 30 - 40 triệu đồng, 
giờ xe vào được tận rẫy, 
tận rừng nên nông sản bán 
được giá cao hơn.

Đời sống khá lên, bà 
con trong xã cũng tiêu 
dùng thong thả hơn. Chị 
Võ Thị Kim Anh, chủ tạp 
hóa làng Canh Thành, xã 
Canh Hòa, tâm sự: Mấy 
năm trước cuộc sống của 
bà con trong làng khó 
khăn, tôi bán được ít hàng 
lắm, nay bà con làm có tiền, 
cuộc sống khá lên, việc 
mua bán của tôi tốt hơn 

hẳn, thu nhập cao hơn mọi năm.
Làng quê Canh Hòa đang bừng lên 

sức sống mới tràn trề. Ông Nguyễn 
Văn Kim, Chủ tịch UBND xã Canh Hòa, 
tâm sự: Năm nay phong trào thi đua 
lao động sản xuất của bà con trong xã 
rất sôi nổi, nên cuộc sống khá hơn rất 
nhiều; đa số người dân trong xã đều có 
lúa mới ăn tết Nguyên đán và sắm tết 
chu đáo hơn mọi năm. 

HẠNH PHÚC

Làng Canh Thành, xã Canh Hòa khởi sắc nhiều so mọi năm. 
Ảnh: HẠNH PHÚC

Cũng như bà Được, ông Đỗ Kim Tiền, 
bà Hồ Thị Thu (cùng ở thôn Trà Lương, 
xã Mỹ Trinh) đang rất phấn khởi với 
niềm vui vạn thọ được mùa, được giá. 
Bà Thu khoe: Từ 16 tháng Chạp đến giờ 
tôi đã bán xong toàn bộ hơn 3.300 chậu 
vạn thọ các cỡ. Toàn vườn chỉ còn có 80 
chậu vạn thọ lỡ. Năm ngoái càng về sau 
giá vạn thọ càng tăng, nên với số vạn thọ 
này nếu không bán được thì coi như để 
trang trí trong vườn cũng vui.   GIA BẢO

Khách xem vạn thọ tại vườn bà Hồ Thị Thu (thôn 
Trà Lương, xã Mỹ Trinh).                           Ảnh: GIA BẢO

Ngày 12.1, ông Lê Văn Chinh - Phó 
Chủ tịch UBND xã Phước An (huyện Tuy 
Phước) cho biết: Những đợt mưa lớn 
trái mùa từ ngày 6 - 8.1 vừa qua đã gây 
ngập úng hơn 210 ha lúa Đông Xuân 
2022 - 2023, tập trung chủ yếu ở các 
thôn: Đại Hội, Quy Hội, Thanh Huy 1, 
Thanh Huy 2 và xóm Thiện Trường thuộc 
thôn Ngọc Thạnh 1. “Hiện tại, nước rút rất 
chậm, có khả năng phải gieo sạ lại số 
diện tích trên. Chúng tôi cũng đã kiến 
nghị các ngành liên quan cho mở đập 
Cây Dừa để tiêu thoát nhanh, đồng thời 
có hướng hỗ trợ giống cho số diện tích 
bị hư hại do ngập úng”, ông Chinh nói.

Ngoài ra, tại xã Phước An vẫn còn 
khoảng 130 ha lúa Đông Xuân 2022 - 
2023 chưa thể gieo sạ được do thời 
tiết diễn biến bất thường.                    

XUÂN VINH

Một cánh đồng tại xã Phước An vẫn chìm 
trong biển nước (ảnh chụp sáng 12.1).
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Mấy năm gần đây, nhiều 
tuyến đường nông thôn ở huyện 
Tây Sơn được người dân đầu 
tư trồng nhiều loại cỏ hoa. Việc 
này không chỉ góp phần tạo 
nên không gian sống thoáng 
đãng, sạch, đẹp mà còn nâng 
cao ý thức bảo vệ môi trường 
của người dân, thực hiện có hiệu 
quả chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới. 

Thông qua các cuộc họp, 
qua hệ thống loa truyền thanh, 
băng rôn, áp phích… các ngành, 
các địa phương đã tuyên truyền 
để nhân dân hiểu được ý nghĩa 
của việc xây dựng và phát triển 
mô hình “Tuyến đường hoa”, 
khơi dậy được sự tự giác và chủ 
động thực hiện của bà con nhân 
dân với phương châm “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm”. 
Cán bộ, hội viên của các ban, 
ngành, đoàn thể đã tích cực ra 

quân cùng người dân làm vệ 
sinh đường hoa, chăm sóc hoa. 
Đáng mừng là có rất nhiều hộ 
dân đã có ý thức tự giác, chủ 
động trồng và chăm sóc hoa ở 
khu vực gần nhà mình.

Chị Phan Lê Mi Sa, Chủ 
tịch Hội LHPN xã Bình Tường, 
cho biết: Thời gian qua, các 
cấp Hội ở huyện Tây Sơn đã 
động viên cùng nhau xây dựng 
nhiều tuyến đường xanh, sạch, 
đẹp. Trong đó mô hình “Tuyến 
đường hoa” do Hội LHPN xã 
Bình Tường phát động và duy 
trì là một điển hình. Cùng nhau 
duy trì và phát triển “Tuyến 
đường hoa” còn có cái hay là 
nhờ đó chị em thông cảm, đoàn 
kết hơn, cộng đồng dân cư ở 
gần đường hoa cũng giảm hẳn 
nạn xả rác bừa bãi, sức lan tỏa 
của mô hình khá mạnh, tạo 
hiệu ứng cao nên không chỉ 

Là trung tâm của TX An 
Nhơn, phường Bình Định chú 
trọng đến công tác chỉnh trang, 
giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo 
không gian đô thị sáng - xanh - 
sạch - đẹp. Theo đó, vỉa hè các 
tuyến phố đều được lát gạch 
block, trồng cây xanh và lắp 
đèn đường chiếu sáng; các 
tuyến đường chính được đầu 
tư bổ sung, cải tạo hệ thống 
biển báo hiệu giao thông, sơn 
kẻ vạch trên đường để hướng 
dẫn giao thông.

Ông Đoàn Thanh Tú, Phó 
trưởng Phòng Quản lý đô thị 
An Nhơn, cho biết: TX An 
Nhơn đang phấn đấu trở thành 
thành phố trực thuộc tỉnh vào 
năm 2024. Để nâng chất, phát 
triển đô thị, chúng tôi đang tập 
trung đầu tư các công trình hạ 
tầng kỹ thuật, nâng cấp kết 
cấu hạ tầng giao thông đô 
thị, nông thôn, góp phần thực 
hiện thành công chương trình 
xây dựng xã nông thôn mới 
nâng cao, xã nông thôn mới 
kiểu mẫu, phường văn minh 
đô thị. Đặc biệt, ngân sách thị 
xã đã đầu tư 2,5 tỷ đồng phục 
vụ công tác chỉnh trang đô thị 
phục vụ tết Quý Mão 2023.

Những ngày qua, các công 
viên, hoa viên dải phân cách 
được trang trí, trồng dặm cây 
hoa dài ngày, cây lá màu, cắt 
sửa, tạo dáng cây cảnh, cây 
bóng mát. Thị xã cho dọn vệ 
sinh, chống lấn chiếm lòng lề 
đường để buôn bán trái phép 

Thị xã An Nhơn 
chỉnh trang đón Tết 
Từ đầu tháng Chạp cho đến 
nay, TX An Nhơn tập trung 
nguồn lực, khẩn trương 
chỉnh trang hạ tầng đô 
thị, nông thôn theo hướng 
sáng - xanh - sạch - đẹp để 
đón tết Quý Mão 2023.

trên toàn bộ địa bàn; vá ổ gà, 
thảm nhựa bù vênh các tuyến 
đường nội thị; sửa chữa, lắp 
đặt hệ thống đèn led trang trí 
trên các tuyến phố, trang trí 
tại các tuyến phố trung tâm và 
tuyến tránh QL 1A lắp đặt, bổ 
sung 100 biển báo tên đường... 

Cùng thời gian trên, các 
xã xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, chuẩn bị lên phường 
cũng đầu tư nguồn lực chỉnh 
trang, trang hoàng cờ, hoa, đèn 
trang trí tại trung tâm xã và các 
tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường 

Tây Sơn tươi thắm đường hoa

trong thôn mà nhiều hộ cũng 
tự trồng nhiều hoa quanh nhà 
mình, từ đó chủ động giữ gìn 
vệ sinh môi trường.

Ngoài những tuyến đường 
hoa của Hội LHPN, còn có mô 
hình tương tự do Đoàn Thanh 

niên đảm nhiệm. Anh Đoàn Văn 
Khoa, Bí thư xã Đoàn cho biết: 
Việc trồng hoa ban đầu cũng 
gặp một số khó khăn nhưng khi 
thấy được thành quả lao động 
của mình, được bà con ủng hộ 
thì ai cũng vui. Sắp tới chúng tôi 

sẽ trồng, chăm sóc và nhân rộng 
các tuyến đường hoa.

Nhờ phát triển mô hình 
“Tuyến đường hoa”, nhiều 
tuyến đường ở xã Bình Thành 
cũng rực rỡ hơn. Để thực hiện 
mô hình, hội viên, đoàn viên và 
người dân ở gần đó tích cực dọn 
cỏ, xới đất trồng hoa ven đường. 
Các loại hoa được chọn trồng 
chủ yếu là mười giờ, chiều tím, 
móng tay, cúc... , là những giống 
hoa phát triển nhanh, màu sắc 
rực rỡ, dễ trồng, phù hợp với 
cảnh quan ven đường. 

Không chỉ ở xã Bình Tường, 
Bình Thành, phong trào trồng 
hoa ven các tuyến đường bê 
tông giao thông nông thôn giờ 
đã lan rộng ra toàn huyện Tây 
Sơn. Nhiều tuyến đường trở 
thành thảm hoa, là điểm nhấn 
ấn tượng của các vùng quê.

VĂN PHONG

Một tuyến đường hoa ở xã Bình Nghi.                  Ảnh: V. PHONG

do thị xã quản lý. 
Ông Dương Thanh Cường, 

Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc, 
cho biết: Ngân sách xã đã đầu 
tư thảm bê tông nhựa 2 tuyến 
đường An Thái 1 và đường kết 
nối tỉnh lộ 638 đến Thánh thất 
Cao Đài dài gần 1,3 km, lắp 110 
tấm pa nô tuyên truyền “Mừng 
Đảng, mừng Xuân” dọc theo 
tỉnh lộ 636, 638 và các tuyến 
đường trung tâm xã, đôn đốc 
nhà thầu thi công hoàn thành 
đưa vào sử dụng 2 công viên 
trung tâm thôn An Thái, lát 
gạch block vỉa hè dọc theo tỉnh 
lộ 636 qua 3 thôn Mỹ Thạnh - An 
Thái - Thắng Công với chiều 
dài 1.200 m…

Còn tại xã Nhơn An, công 
việc chỉnh trang cũng được 
tiến hành khẩn trương. UBND 
xã đầu tư gần 2 tỷ đồng thảm 
nhựa 1,3 km tuyến đường 
trung tâm xã đi xã Phước 
Hưng (huyện Tuy Phước); đôn 
đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến 
độ thi công tuyến DH35 với 
chiều dài 2 km. Xã cũng lát 
gạch vỉa hè, trồng cây xanh 
dọc theo tỉnh lộ 631 qua thôn 
Thanh Liêm với chiều dài 1,7 km; 

lắp 100 bộ pa nô tuyên truyền 
“Mừng Đảng - Mừng Xuân” dọc 
tỉnh lộ 631, tuyến DH35, các 
tuyến đường trung tâm xã và 
dọc theo tuyến tránh QL 1, xây 
dựng 10 bảng pa nô lớn quảng 
cáo hoa mai vàng, quảng bá 
địa phương dọc tuyến tránh 
QL 1 và tuyến tỉnh lộ 631…

Ông Đoàn Thanh Tú cho 
biết thêm: “UBND 15 xã, 
phường phối hợp Ban Quản 
lý các dịch vụ đô thị An Nhơn 
và các đoàn thể dọn vệ sinh 
nơi công cộng, thu gom xà bần, 
đất cát trên các tuyến đường, 
đảm bảo mỹ quan xanh, sạch, 
đẹp. Đối với 5 phường nội thị, 
chúng tôi vận động nhân dân 
trang trí chậu hoa trên các trục 
đường chính, nhất là các tuyến 
phố đạt tuyến phố văn minh 
đô thị. Tổ chức cho cán bộ, 
công chức, chiến sĩ, học sinh và 
toàn thể nhân dân thị xã làm vệ 
sinh nơi công sở, khuôn viên 
các công trình có liên quan, tổ 
chức tổng vệ sinh, đường làng, 
ngõ xóm đảm bảo cảnh quan 
môi trường xanh, sạch, đẹp 
trước trong và sau Tết”.  

XUÂN THỨC

Lắp đèn đường chiếu sáng dọc tuyến 
tỉnh lộ 631.            Ảnh: X. THỨC

Các tuyến đường chính trên địa bàn thị xã được trang trí cờ, phướn, pano chào mừng 
năm mới 2023.                     Ảnh: LÊ NGÂN

2.900 hộ cận nghèo 
được tặng thẻ BHYT

(BÐ) - Sáng 13.1, tại Trung 
tâm Chính trị TX An Nhơn, 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
tỉnh phối hợp với UBND TX An 
Nhơn và một số nhà tài trợ tổ 
chức trao 2.900 thẻ BHYT (tổng 
giá trị hưởng lợi hơn 2,3 tỷ đồng) 
cho hộ cận nghèo của thị xã và 
5 huyện: Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, 
An Lão, Hoài Ân, Phù Cát.

Số thẻ BHYT được phân 
bổ như sau: An Nhơn 600 thẻ, 
Phù Cát 600 thẻ, Tây Sơn 450 
thẻ, huyện Vĩnh Thạnh 400 thẻ, 
huyện An Lão 400 thẻ và huyện 
Hoài Ân 450 thẻ.

Thẻ BHYT có giá trị trong 
1 năm, kể từ ngày cấp thẻ. Khi 
có thẻ BHYT, người dân có thể 
đến tất cả các cơ sở y tế để khám 
chữa bệnh và được thanh toán 
các chi phí khám chữa bệnh theo 
quy định hiện hành.

Dịp này, nhà tài trợ Quỹ xã 
hội, từ thiện Tâm Nguyện Việt 
(TP Hồ Chí Minh) còn trao 13 xe 
lắc cho người khuyết tật trong 
toàn tỉnh.              NGỌC TÚ

 Chiều 13.1, Hội sinh vật 
cảnh huyện Phù Cát tổ chức 
khai mạc triển lãm mai vàng 
Phú Kim và hội thi bonsai nghệ 
thuật chào mừng xuân Quý 
Mão năm 2023. Triển lãm và hội 
thi thu hút  gần 200 nghệ nhân 
sinh vật cảnh trong huyện tham 
gia, với  gần 200 tác phẩm được 
trưng bày; trong đó có hơn 70 
tác phẩm mai vàng và 130 tác 
phẩm bonsai nghệ thuật. Triển 
lãm mai và hội thi bonsai nghệ 
thuật diễn ra từ ngày 13 -17.1. 

TRƯỜNG GIANG
 Trong 2 ngày 12 - 13.1, 

CA phường Ngô Mây (TP Quy 
Nhơn) tổ chức 5 lớp tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho hơn 150 người đang 
áp dụng các biện pháp tư pháp, 
người mới ra tù tái hòa nhập 
cộng đồng, thanh thiếu niên vi 
phạm pháp luật và đại diện các 
cơ sở cho thuê lưu trú, ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện 
trên địa bàn. MINH NGỌC
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Tự hào Sinh viên 5 tốt 

(BĐ) - Ngày 13.1, Hội đồng 
Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh 
đã thành lập các đoàn công tác 
đồng loạt về các địa phương kiểm 
tra công tác tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa 
vụ tham gia CAND năm 2023 (gọi 

tắt là công tác tuyển quân).
Tại các địa phương, các đoàn 

công tác tập trung kiểm tra các 
nội dung: Kết quả lãnh đạo, 
chỉ đạo và triển khai thực hiện 
các bước trong công tác tuyển 
quân; thực hiện chính sách hậu 

(BĐ) - Sáng 13.1, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội 
đồng Đội tỉnh tổ chức chương 
trình Tết ấm tình thương năm 
2023 tại Trường THCS Tây Vinh 
(xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn).

Tại chương trình, ban tổ 
chức đã tặng 20 suất quà (mỗi 
suất trị giá 300 nghìn đồng) cho 
20 học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn. Ngoài ra, hệ thống nhà 
thuốc Mát Tay (TP Quy Nhơn) 

còn tặng 15 suất quà (mỗi suất 
trị giá 500 nghìn đồng) cho 
các gia đình chính sách trên  
địa bàn. 

Cũng trong dịp này, Hội 
đồng Đội tỉnh phát động 
chương trình “Thiếu nhi Việt 
Nam - Học tập tốt, rèn luyện 
chăm” và “Tuổi trẻ Việt Nam - 
Rèn đức luyện tài, dẫn dắt 
tương lai” năm học 2022 - 2023.

TRIỀU CHÂU

Kiểm tra công tác tuyển quân và thăm, tặng quà 
thanh niên trúng tuyển NVQS

Đoàn công tác của Hội đồng NVQS tỉnh thăm, động viên và tặng quà cho thanh niên 
Nguyễn Hưng (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn).                                                                      Ảnh: N.K

Chương trình Tết ấm tình thương 
năm 2023

Hội đồng Đội tỉnh trao quà cho học sinh.                                                 Ảnh: Hội đồng Đội tỉnh

Sinh viên 5 tốt là danh hiệu uy tín, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của từng sinh viên, đồng thời tạo động lực để các 
bạn tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Báo Bình Định giới thiệu 5 gương mặt Sinh viên 5 tốt (đều là sinh viên 
của Trường ĐH Quy Nhơn) vừa được Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương.

Nỗ lực học tập, đam mê 
nghiên cứu khoa học

Với rất nhiều nỗ lực, 
Nguyễn Văn Ninh (SV năm 
5, lớp Kỹ thuật điện, khoa Kỹ 
thuật và Công nghệ) đã đạt 
được nhiều thành tích đáng 
ngưỡng mộ.

Năm học 2021 - 2022, điểm 
trung bình học tập Ninh đạt 
loại xuất sắc với 3,65/4 và  
điểm rèn luyện đạt 99/100. 
Trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học, Ninh bắt đầu 
tham gia từ năm thứ 3 với đề 
tài “Nghiên cứu so sánh các 
phương pháp dự báo năng 
lượng gió”, đạt loại tốt cấp 
trường; đăng 1 bài báo trên 
tạp chí KH&CN của Trường 
ĐH Đà Nẵng. Ninh còn có 1 
bài báo gửi tạp chí Khoa học 
(Trường ĐH Aarhus, Đan 
Mạch), đang trong giai đoạn 
phản biện.

Ninh chia sẻ: “Trong tương 
lai, tôi dự định sẽ tiếp tục theo 
đuổi ước mơ đưa công trình 
nghiên cứu khoa học của mình 
ứng dụng vào thực tế và cống 
hiến sức trẻ vào công việc 
chung của xã hội”.

Hạnh phúc khi làm việc 
có ích

Đó là chia sẻ của bạn 
Nguyễn Thị Tuyết Ngọc (SV 
năm 3, lớp Quản trị khách sạn, 
khoa Tài chính - Ngân hàng 
và Quản trị kinh doanh). Là 
ủy viên Ban Chủ nhiệm CLB 
25, Ngọc luôn xông xáo trong 
nhiều hoạt động tình nguyện, 
hiến máu đột xuất cứu người, 
tham gia làm và tặng 1.000 tấm 
kính chắn giọt bắn cho nhân 
viên y tế, chăm lo các thiếu nhi 
có hoàn cảnh khó khăn…

Ngọc cho hay, góp sức vào 
các hoạt động thiện nguyện 
giúp bạn cảm nhận được nhiều 
tình yêu thương, sự sẻ chia và 
thấy mình trưởng thành hơn rất 
nhiều. Đó là động lực để bạn 
tham gia nhiều hơn các phong 
trào tình nguyện.

Bên cạnh việc tham gia tích 
cực các hoạt động tình nguyện, 
Ngọc còn là SV luôn nằm trong 
tốp đầu về thành tích học tập, 
tham gia nghiên cứu khoa học 
và khẳng định sự toàn diện của 
mình ở nhiều lĩnh vực khác. 
Với sự chân thật, cởi mở, hòa 
đồng, thẳng thắn, Ngọc luôn 
được bạn bè, thầy cô quý mến.

Cô sinh viên giỏi  
toàn diện

Nụ cười rạng rỡ, chan hòa 
và thân thiện là ấn tượng đầu 
tiên của chúng tôi về bạn Lê 
Thị Lành (SV năm 4, lớp Giáo 
dục tiểu học, khoa Giáo dục 
Tiểu học và Mầm non). Bên 
cạnh thành tích học tập giỏi, 
Lành còn tích cực tham gia 
hoạt động tình nguyện; đạt 
nhiều giải thưởng trong các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ 
và TDTT. Trong giai đoạn 
2019 - 2022, Lành thường 
xuyên đạt danh hiệu SV 5 
tốt cấp tỉnh, trường và nhận 
nhiều bằng khen, giấy khen 
của các cấp.

Lành chia sẻ, trong các chỉ 
tiêu của SV 5 tốt, bạn ấn tượng 
nhất là chỉ tiêu hội nhập. Bởi 
hầu hết SV thường thiếu và 
ít quan tâm đến kỹ năng này, 
trong khi đó, kỹ năng hội nhập 
sẽ giúp ích rất nhiều cho SV 
trong giai đoạn hiện nay. Bằng 
vốn tiếng Anh khá, những 
năm qua, Lành là tình nguyện 
viên tham gia tích cực các cuộc 
hội thảo, giao lưu quốc tế do 
nhà trường tổ chức.

Trưởng thành qua  
hoạt động Đoàn, Hội

Nguyễn Thành Danh (SV 
năm 3, lớp Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành, khoa Tài chính - 
Ngân hàng và Quản trị kinh 
doanh) luôn nằm trong tốp đầu 
của khoa, lớp về học tập và  
rèn luyện. 

Vốn năng động, nhiệt tình, 
Danh đã tham gia hoạt động 
tình nguyện từ khi còn học phổ 
thông. Là Phó Bí thư Liên chi 
đoàn khoa, Danh luôn tham 
gia tích cực, sôi nổi trong các 
hoạt động tình nguyện, nhất 
là dự án tình nguyện “Tủ 
sách sẻ chia” tại huyện Vân 
Canh. “Hòa mình vào phong 
trào tình nguyện thực sự là 
những kỷ niệm đẹp nhất trong 
quãng đời SV của mình”, Danh  
tâm sự.

Bên cạnh học tập tốt để bắt 
kịp với xu thế hội nhập, Danh 
còn tích cực trau dồi khả năng 
ngoại ngữ, tin học; tham gia 
các hội thảo, cuộc thi SV thời 
hội nhập, công dân toàn cầu, 
đạt chứng nhận chương trình 
tình nguyện quốc tế; học những 
kỹ năng mềm khác…, nhằm 
nâng cao kiến thức, tạo hành 

trang vững vàng hơn trong  
cuộc sống.

Nữ sinh viên học giỏi, 
năng động

Huỳnh Thị By By (SV năm 
2, lớp Kế toán, khoa Kinh tế và 
Kế toán) luôn xác định phải học 
tập nghiêm túc ngay từ khi bước 
chân vào giảng đường đại học. 
By vạch ra kế hoạch trong năm 
phải thực hiện những nhiệm vụ 
gì và phân chia thời gian thật cụ 
thể. Bạn sắp xếp thời gian hợp 
lý, tập trung trong các tiết học, 
tranh thủ giải quyết các bài tập 
về nhà ngay tại lớp. Thời gian 
rảnh, bạn tìm hiểu, cập nhật 
kiến thức mới.

Không chỉ học tập tốt, By 
còn có nhiều đóng góp cho 
công tác Đoàn, Hội và theo 
bạn, đó là cách hiệu quả nhất 
để bổ trợ kiến thức cũng như 
kỹ năng mềm cho bản thân. By 
tích cực tham gia các hoạt động 
như tiếp sức mùa thi, mùa hè 
xanh, các dự án tình nguyện... 
Bạn còn đạt nhiều giải thưởng 
cao trong các hoạt động TDTT 
do các cấp Đoàn, Hội tổ chức.

“Được nhận danh hiệu SV 5 
tốt là động lực giúp tôi cố gắng 
hơn nữa để chinh phục những 
mục tiêu, ước mơ tiếp theo 
trên hành trình tương lai”, By  
chia sẻ.

CHƯƠNG HIẾU

phương quân đội; tình hình biến 
động của thanh niên có lệnh 
nhập ngũ; công tác chuẩn bị cho 
lễ giao, nhận quân...

Qua kiểm tra, các đoàn 
công tác của Hội đồng NVQS 
tỉnh đánh giá công tác tuyển 
quân năm 2023 đã được các địa 
phương thực hiện tốt, đảm bảo 
tiêu chí đề ra là đủ số lượng, 
chất lượng cao, đúng luật định. 
Đặc biệt, các địa phương đã và 
đang tích cực thực hiện tốt các 
chính sách hậu phương quân 
đội để kịp thời động viên, giúp 
thanh niên yên tâm lên đường 
nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ 
thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Dịp này, các đoàn công 
tác của Hội đồng NVQS tỉnh 
cũng đến thăm, động viên và 
tặng quà cho một số thanh niên 
trúng tuyển NVQS có hoàn cảnh  
khó khăn.               NAM KHÁNH
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Ngăn chặn thực phẩm bẩn 
hoành hành dịp Tết

Để góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh, thời gian này, lực lượng CA toàn tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý các vi phạm.

Hiện trường vụ 515 kg thịt heo, xương heo, móng heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có dấu kiểm soát giết mổ, đang 
trong quá trình phân hủy được CA TX An Nhơn và Đội Quản lý thị trường số 4 phát hiện.           Ảnh: CA TX An Nhơn cung cấp

Toàn tỉnh hiện có hàng nghìn 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm, đa phần hoạt động với 
quy mô gia đình, nhỏ lẻ; không 
ít trong số đó tiềm ẩn nguy cơ 
mất an toàn, vệ sinh. Chưa kể, 
tình hình kinh doanh thực phẩm 
online với đủ các mặt hàng, 
nhưng không đăng ký hoạt 
động kinh doanh, không đăng 
ký chính xác về nhân thân và địa 
chỉ cơ sở kinh doanh cụ thể, cũng 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ không 
bảo đảm chất lượng sản phẩm, 
ngộ độc thực phẩm, phát sinh 
tội phạm và vi phạm pháp luật 
về an toàn thực phẩm (ATTP). 

Từ giữa tháng 11.2022 đến 
nay, lực lượng CA toàn tỉnh phối 
hợp với các đơn vị liên quan tổ 
chức hướng dẫn, nhắc nhở và 
tuyên truyền các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh dịch vụ ăn uống, 
thực phẩm thực hiện đúng các 
quy định của pháp luật về vệ sinh 
ATTP. Đồng thời, chủ động nắm 
tình hình, chú trọng công tác trinh 
sát để kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý các hành vi sản xuất, 
chế biến, kinh doanh, vận chuyển 
thực phẩm kém chất lượng, thực 
phẩm bẩn, thực phẩm không rõ 
nguồn gốc, xuất xứ, sử dụng hóa 
chất, chất phụ gia, quá hạn sử 
dụng, tẩy xóa nhãn mác để tái 
chế không đảm bảo ATTP. 

Mới đây, qua công tác nghiệp 
vụ, CA TX An Nhơn phối hợp 

với Đội Quản lý thị trường số 4 
(Cục quản lý thị trường tỉnh) tiến 
hành kiểm tra cơ sở kinh doanh 
mua bán thực phẩm tại phường 
Bình Định (TX An Nhơn) do ông 
N.T.H. làm chủ, phát hiện 515 kg 
sản phẩm động vật gồm thịt heo, 
xương heo, móng heo không rõ 
nguồn gốc xuất xứ, không có dấu 
kiểm soát giết mổ, đang trong 
quá trình phân hủy và có mùi 
hôi thối, không đảm bảo ATTP. 

Hay trước đó, Phòng Cảnh 
sát môi trường (CA tỉnh) kiểm 
tra, phát hiện Công ty TNHH 
C.D. (TP Quy Nhơn) chưa tuân 
thủ các quy định pháp luật về vệ 
sinh ATTP. Cụ thể, DN này để 
người trực tiếp chế biến thức ăn 
không đội mũ, đeo khẩu trang; 
không thực hiện kiểm tra, ghi 
chép và lưu giữ tài liệu tại cơ sở 
nhằm kiểm soát ATTP. 

Cũng thông qua công tác 

kiểm tra, CA huyện Tuy Phước 
đã phát hiện, xử lý 4 cơ sở vi 
phạm vệ sinh ATTP trong quá 
trình chế biến thức ăn. Theo 
trung tá Nguyễn Văn Đây, 
Trưởng CA huyện Tuy Phước, 
hậu quả từ ngộ độc thực phẩm 
nếu xảy ra sẽ rất nặng nề, vì vậy 
“không chỉ tăng cường công tác 
nắm tình hình, kiểm tra, phát 
hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 
đối tượng vi phạm, chúng tôi 

còn tổ chức hậu kiểm quá trình 
khắc phục các sai phạm”, trung 
tá Đây nói.

Trong khi đó, CA TX An 
Nhơn cũng đang kiểm tra, xử 
lý các trường hợp kinh doanh 
hàng hóa không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, 
thực phẩm không đảm bảo vệ 
sinh ATTP và đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền cho các cơ sở 
kinh doanh cam kết thực hiện 
đúng quy định pháp luật. 

Ông Nguyễn Văn Sơn, kinh 
doanh mặt hàng ăn uống trên 
địa bàn phường Nhơn Hòa (TX 
An Nhơn), cho biết: “Lực lượng 
CA và các đơn vị khác cũng tiến 
hành kiểm tra đột xuất, nhắc nhở 
thường xuyên, nên mình không 
thể không tuân thủ quy định. 
Hơn nữa, việc đảm bảo nguồn 
hàng rõ ràng, đúng quy định 
cũng giúp cho việc kinh doanh 
thuận lợi hơn”. 

Được biết, từ giữa tháng 
11.2022 đến nay, lực lượng CA 
đã kiểm tra hàng trăm lượt cơ sở, 
công ty, DN. Qua đó, phát hiện, 
xử phạt vi phạm hành chính 18 
vụ/18 cá nhân; đang củng cố hồ 
sơ xử lý gần chục trường hợp 
khác. Cùng với sự vào cuộc 
quyết liệt của các cơ quan chức 
năng, các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm cần nâng cao 
ý thức, trách nhiệm trong việc 
sản xuất, chế biến, kinh doanh 
thực phẩm an toàn. Đặc biệt, mỗi 
người dân cần thận trọng lựa 
chọn thực phẩm có nguồn gốc, 
xuất xứ rõ ràng.         KIỀU ANH

Lãnh án vì thói hung hăng
(BĐ) - TAND tỉnh vừa 

mở phiên tòa hình sự xét xử 
sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo 
Phan Tấn Kỳ (SN 2002) 12 năm 
tù giam, Phan Tuấn Kiệt (SN 
1999) 10 năm tù giam và Bùi 
Minh Tin (SN 2003, cùng ở 
huyện Hoài Ân) 8 năm tù giam 
cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, vì mâu 
thuẫn trong lúc ăn nhậu, Kỳ 
và Đào Xuân Tân (SN 1992, ở 
huyện Hoài Ân) đã thách thức 
đánh nhau. Khoảng 1 giờ 45 
phút ngày 28.5.2021, Kỳ cùng 
Kiệt và Tin đi trên 1 mô tô (do 
Tin điều khiển) mang theo 
hung khí đến trước Trường 

Mầm non Tăng Bạt Hổ (thị trấn 
Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) 
để đánh nhau với Tân. Trước 
đó, Tân cùng nhóm bạn cũng 
đã đến điểm hẹn chờ sẵn. 

Khi thấy nhóm của Kỳ vừa 
tới, Tân cầm 2 cây rựa chạy 
đến chém Kỳ, Kiệt, Tin nhưng 
chỉ gây xây xước. Ngay lập 
tức, Kỳ dùng mác chém liên 
tiếp trúng tay trái, đầu của 
Tân, làm Tân té xuống đường 
bê tông bất tỉnh; sau đó Kỳ 
cùng đồng bọn rời khỏi hiện 
trường, bỏ mặc hậu quả. Tân 
bị thương vùng chẩm (đỉnh 
đầu phía sau), gây liệt nửa 
người bên trái.              N.LINH

Án mạng do “vạ miệng” trên Facebook
Thời gian qua, không ít vụ 

án hình sự, thậm chí đặc biệt 
nghiêm trọng xảy ra do mâu 
thuẫn trên mạng xã hội. Vụ án 
mạng xảy ra tại xã Mỹ Chánh 
(huyện Phù Mỹ) cách đây gần 1 
năm mà TAND vừa đưa ra xét xử 
là một trường hợp như thế. Chỉ 
từ việc đăng ảnh lên Facebook 
và bình luận vài câu giữa những 
thanh thiếu niên mới lớn đã dẫn 
đến vụ đánh nhau kinh hoàng 
khiến 1 người chết, 19 người lãnh 
án 118 năm tù.

Tối 8.2.2022, Đoàn Hoàng 
Thương (SN 2006, ở xã Mỹ 
Quang) và Đoàn Thế Lâm (SN 
2007, ở thị trấn Phù Mỹ) đến 
nhà Lê Minh Đạt (SN 2003, 
ở xã Mỹ Quang) chơi. Tình 
cờ, Thương nhìn thấy trang 
Facebook trên điện thoại của 
Lâm có bình luận của Lưu 
Quốc Huy (SN 2005, ở xã Mỹ 
Chánh) về tấm ảnh của mình 
mà Lâm đăng lên trước đó. Chỉ 
có thế, Thương vào Facebook 
nhắn tin qua lại với Huy, từ đó 
mâu thuẫn rồi hẹn đánh nhau 
lúc 23 giờ cùng ngày tại cổng 
chào xã Mỹ Chánh (thuộc thôn 
Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh). 

Ngay sau khi “chốt” thời 
gian, địa điểm, Thương và 

Huy lập tức huy động “chiến 
hữu” để sẵn sàng cho trận 
chiến. Chỉ trong vòng hơn 2 
tiếng đồng hồ, thông qua gọi 
điện, nhắn tin, 2 đối tượng trên 
đã kêu gọi, rủ rê nhiều người 
tham gia trận đánh. Thật ngạc 
nhiên khi tất cả những người 
bạn mà Thương và Huy “nhờ” 
đều đồng ý ngay lập tức mà 
không một chút do dự, dù biết 
đó là một trận đánh có hung 
khí. Thậm chí, có trường hợp 
như Hồ Thanh Bá (SN 2007, ở 
thị trấn Phù Mỹ) khi lên mạng 
biết thông tin nhóm Thương - 
Lâm hẹn đánh nhau với Huy 
nên chủ động điện thoại cho 
Lâm “xin” tham gia.

Đến giờ hẹn, khoảng 23 
giờ cùng ngày, tại khu vực 
cổng chào xã Mỹ Chánh, 2 
nhóm thanh thiếu niên đã 
tập hợp đầy đủ lực lượng và 
hung khí. Nhóm Thương gồm 
9 đối tượng, trong đó có Võ 
Văn Bình, Phan Đình Phùng, 
Lê Minh Đạt mang theo 6 cây 
phảng phát bờ và 1 cục đá đi 
trên 3 mô tô. Nhóm Lưu Quốc 
Huy đông hơn với 12 đối 
tượng, trong đó có Đ.A.Q mang 
theo 5 cây phảng phát bờ, 1 cây 
đao, 1 két nhựa có đựng vỏ chai 

thủy tinh, 1 đoạn cây tre và 1 
cục đá để đánh nhau. 

Hai bên xông vào ném đá, 
vỏ chai thủy tinh; dùng cây tre, 
đao, phảng đánh chém nhau 
loạn xạ gây ồn ào, làm náo 
loạn khu vực giáp ranh giữa 
hai xã Mỹ Chánh và Mỹ Chánh 
Tây. Trong lúc đánh nhau, Võ 
Văn Bình đã dùng phảng chém 
trúng một nhát vào cổ của 
Đ.A.Q, khiến Q. ngã xuống, 
tử vong tại chỗ. Sau khi gây 
án, nhóm của Bình và Thương 
điều khiển xe rời hiện trường 
bỏ mặc hậu quả.

Với hành vi trên, các đối 
tượng đã phải nhận lãnh 
những bản án nghiêm khắc 
theo quy định của pháp luật. 
Trong phiên tòa kéo dài cả 
ngày 9.1.2023, Hội đồng xét xử 
TAND tỉnh đã tuyên phạt 19 bị 
cáo tổng cộng mức án 118 năm 
tù giam về tội giết người và cố 
ý gây thương tích. 

Trong đó, các đối tượng Võ 
Văn Bình (SN 2004, ở Mỹ Tài) 
lãnh án 15 năm tù, Phan Đình 
Phùng (SN 2002) và Lê Minh 
Đạt (SN 2003, cùng ở xã Mỹ 
Quang) cùng lãnh án 13 năm. 16 
bị cáo còn lại lãnh án từ 24 tháng 
đến 11 năm tù.      MINH NGỌC

Bắt đối tượng tàng trữ trái phép 
chất ma túy

(BĐ) - Vào lúc 9 giờ 30 phút, 
ngày 13.1, Tổ công tác Đồn biên 
phòng Cửa khẩu cảng Quy 
Nhơn phối hợp cùng Phòng 
phòng chống ma túy và tội 
phạm (BĐBP tỉnh), Phòng CSĐT 
tội phạm về ma túy, CA tỉnh 
tuần tra tại khu phố 8, phường 
Hải Cảng, TP Quy Nhơn phát 
hiện Trương Văn Tân (SN 1974, 
TP Quy Nhơn) có biểu hiện 

nghi vấn nên tiến hành kiểm 
tra. Qua kiểm tra phát hiện Tân 
đang tàng trữ 4,587g ma túy đá 
(methamphetamine).

Được biết, Tân có một tiền 
án về mua bán trái phép chất 
ma túy, mới vừa ra tù. Hiện lực 
lượng chức năng đang tạm giữ 
Tân để tiếp tục điều tra, xử lý 
theo quy định pháp luật. 

Q.THÀNH
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Bình Định

Chiến thắng của lương tri, 
của niềm tin vào chính nghĩa

HIỆP ĐỊNH PARIS 1973: 

Các đại biểu giao lưu với các nhân chứng lịch sử trong quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Paris. 
Ảnh: Vietnam+

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp 
định Paris về chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Việt Nam (27.1.1973- 
27.1.2023), ngày 13.1, tại Hà Nội, Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức 
Gặp gỡ hữu nghị Hiệp định Paris 1973 - 
Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Tham dự sự kiện có 26 người bạn quốc 
tế đến từ các tổ chức hữu nghị, hòa bình 
tại 15 quốc gia trên thế giới. Đây là những 
người đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia 
ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, trong đó có thời kỳ Hội nghị 
Paris, cũng như trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Nhân dịp này, nguyên Phó Chủ tịch 
nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Trưởng 
đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, 
một trong bốn người ký tên vào Hiệp định 
Paris, đã gửi thông điệp tới sự kiện. 

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch - 
Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị Việt Nam Phan Anh Sơn khẳng định, 
chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong 
Hiệp định Paris nói riêng, chiến thắng 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nói 
chung cũng là chiến thắng của lương tri, 
của niềm tin vào chính nghĩa, chiến thắng 
vĩ đại của phong trào giải phóng dân tộc 
và của tất cả các lực lượng yêu chuộng hòa 
bình trên thế giới.

“Chúng ta luôn ghi nhớ trong tim 
mình tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự 

ủng hộ chí nghĩa, chí tình của hàng triệu 
người, không kể màu da, tôn giáo ở các 
nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau 
trên khắp năm châu, từ người dân lao 
động bình thường đến các nhà hoạt động 
chính trị, nghị sĩ, nghệ sĩ, trí thức, nhà 
báo... những người đã cùng nhau hình 
thành một mặt trận rộng lớn chưa từng có 
ủng hộ Việt Nam”, ông Phan Anh Sơn nói.

Ông Phan Anh Sơn khẳng định, 50 
năm kể từ ngày Hiệp định Paris được ký 
kết, các nhân chứng lịch sử, bạn bè quốc 
tế, những người đã tham gia ủng hộ Việt 
Nam đã dần đi xa do tuổi cao sức yếu. 
Nhưng, hình ảnh của họ, tình đoàn kết, sự 

ủng hộ của họ với nhân dân Việt Nam sẽ 
mãi là ngọn lửa soi sáng con đường chúng 
ta đi, mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ 
Việt Nam noi theo.

Tham dự tọa đàm, các đại biểu trong 
nước và quốc tế đã nhìn lại những chặng 
đường lịch sử đã qua, ôn lại kỷ niệm của 
những năm tháng khó khăn, gian khổ 
nhân dân Việt Nam cùng bạn bè chiến 
đấu và chiến thắng; đồng thời, tưởng 
nhớ những người bạn đã ra đi, chia sẻ 
bài học để các thế hệ kế tiếp phát huy 
truyền thống, đẩy mạnh đoàn kết quốc 
tế vì hòa bình, tiến bộ xã hội và phát 
triển bền vững.                     (Theo SGGP)

Hai kịch bản tăng trưởng 
kinh tế năm 2023

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM) vừa công bố báo cáo 
Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng 
2023, cho biết so với các năm trước, triển 
vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2023 
chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố hơn.

Theo CIEM, các nền kinh tế chủ chốt sẽ 
gia tăng cạnh tranh địa chính trị, xung đột 
Nga - Ukraine có thể kéo dài, nhưng giữa 
các nhóm nền kinh tế “cùng chí hướng” 
có thể sẽ gia tăng hợp tác trên nhiều lĩnh 
vực. Bên cạnh đó, Chương trình phục hồi 
và phát triển KT-XH cũng sẽ tiếp tục tác 
động tích cực đến kinh tế Việt Nam 2023.

Nếu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, Việt 
Nam có thể tiếp tục cải cách và thúc đẩy 
các biện pháp tài khóa, tiền tệ giúp phục 
hồi tăng trưởng kinh tế, các chuyên gia 
của CIEM đánh giá.

CIEM cho rằng, tăng trưởng kinh tế sẽ 
phụ thuộc đáng kể vào khả năng đa dạng 
hóa các thị trường xuất khẩu, gắn với tận 
dụng cơ hội từ các FTA và xử lý các rủi ro 
gắn với đối đầu thương mại - công nghệ 
giữa các siêu cường, xu hướng giảm giá 
của các đồng tiền ở khu vực so với USD… 
Với các yếu tố trên, CIEM dự báo 2 kịch 
bản kinh tế Việt Nam 2023:

- Kịch bản 1: Tăng trưởng GDP 6,47%; 
lạm phát bình quân 4,08%; tăng trưởng 
xuất khẩu 7,21%; thặng dư thương mại 
5,64 tỷ USD.

- Kịch bản 2: Tăng trưởng GDP 6,83%; 
lạm phát bình quân 3,69%; tăng trưởng 
xuất khẩu 8,43%; thặng dư thương mại 
8,15 tỷ USD.                           (Theo VOV.VN)

Quảng Bình: Khai thác 
mạo hiểm 5 hang động tại 
thung lũng Hung Thoòng

UBND tỉnh Quảng Bình đã nhất trí 
đưa vào khai thác mạo hiểm 5 hang 
động tại thung lũng Hung Thoòng, xã 
Tân Trạch, huyện Bố Trạch, gồm: Hang 
Thùng (dài 3.351m, sâu 133 m, cao 80 m), 
hang Tròn (dài 1.251 m, sâu 73 m, cao  
160 m), hang Hùng KR (dài 473 m, sâu  
61 m, cao 162 m), hang 17 Nightmare 
(dài 160 m, sâu 200 m, cao 179 m), hang 
Nighmare (dài 782 m, sâu 149 m, cao 26 0m).

Theo ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc 
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, 
5 hang động này được Hiệp hội hang 
động Hoàng gia Anh khám phá năm 2004. 
Chúng được phát hiện bởi ông Nguyễn 
Văn Hùng (thị trấn Sơn Trạch, huyện Bố 
Trạch). Đây là hệ thống hang động nằm 
giữa thung lũng Hung Thoòng hùng vĩ 
của xã Tân Trạch.

Chúng có hệ thống thạch nhũ tráng lệ 
với các thác nước, hồ nước và ngọc đá hang 
động vô cùng cuốn hút. 5 hang động này 
được cấp phép khai thác mạo hiểm, với mỗi 
lần hạn chế số lượng khách dưới 10 người.

Sau gần 20 năm mới đưa vào khai thác 
5 hang động này là do đường đi lại khó 
khăn, mức độ thám hiểm sâu, kỹ thuật 
ngày nay mới đáp ứng an toàn tuyệt đối 
cho du khách mới mở cửa 5 hang động 
trên với thế giới.                       (Theo SGGP)

Ban Bí thư thi hành kỷ luật nhiều cán bộ
Ngày 13.1, tại Trụ sở Trung ương 

Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, 
thi hành kỷ luật một số đồng chí. 

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư  
nhận thấy:

1. Đồng chí Mai Tiến Dũng - nguyên 
Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí 
thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ 
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 Chính phủ, nhận hối lộ, bị khởi 
tố, bắt tạm giam. Vi phạm của đồng chí 
Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm 
trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm 
uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành 
chính nhà nước.

2. Đồng chí Chử Xuân Dũng - Thành 
ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; 

nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung 
dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, quy định về những điều 
đảng viên không được làm và trách nhiệm 
nêu gương; thiếu trách nhiệm trong việc 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, 
để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, tiêu cực, 
tham nhũng, gây thất thoát ngân sách nhà 
nước; vi phạm Quy chế làm việc, không 
thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về công 
tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Đồng chí Ma Thế Quyên - Tỉnh 
ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở 
GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn, đã vi phạm quy 
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát 
để đơn vị thuộc quyền quản lý vi phạm 
pháp luật về kế toán, ngân sách nhà nước, 
gây thất thoát ngân sách nhà nước.

4. Đồng chí Men Pholly - Trưởng 
Ban Dân tộc tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, 
nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch 
HĐND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đã 
vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động, 
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, vi phạm quy định về những điều 
đảng viên không được làm và trách nhiệm 

nêu gương; đầu tư dự án và kinh doanh 
chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy 
định của pháp luật.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Tỉnh 
ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó 
Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Đảng ủy, 
nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình 
Thuận, trong thời gian giữ chức vụ Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã 
vi phạm quy định của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong 
việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 
giao; vi phạm quy định pháp luật về đất 
đai, đấu thầu, gây thất thoát ngân sách 
nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, 
hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy 
định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi 
phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ 
luật: Cảnh cáo đồng chí Mai Tiến Dũng, 
cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 
đối với đồng chí Men Pholly, khai trừ ra 
khỏi Đảng các đồng chí: Chử Xuân Dũng, 
Ma Thế Quyên, Nguyễn Văn Phong.

Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật 
về hành chính đối với các cá nhân trên 
đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

(Theo nhandan.vn)

Các hang động đẹp lộng lẫy.

Chuyến tàu nghĩa tình đưa hàng nghìn công nhân Bình Dương về ăn Tết
Ngày 13.1 (tức ngày 22 tháng Chạp), 

UBND, LĐLĐ tỉnh Bình Dương, tổ chức 
Lễ xuất phát “Chuyến tàu Xuân nghĩa 
tình”, đưa hàng nghìn công nhân, người 
lao động về quê ăn Tết.

Tại buổi lễ, 130 công nhân, người lao 
động đại diện cho 5.000 công nhân, người 
lao động được tặng cặp vé tàu (khứ hồi) 
về quê ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc 
đón Tết cùng gia đình. Lãnh đạo tỉnh Bình 

Dương đã trao cho công nhân, người lao 
động có hoàn cảnh khó khăn những phần 
quà Tết, phong bao lì xì, đặc biệt là những 
cặp vé tàu về quê.

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, 
đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự 
quan tâm, động viên kịp thời để đoàn 
viên, công nhân, người lao động được vui 
Tết, đón Xuân.

Dịp tết Nguyên đán Quý Mão, ngoài 
hơn 5.000 cặp vé tàu, UBND tỉnh Bình 
Dương còn chi trên 46 tỷ đồng, ngân sách 
công đoàn các cấp chi hơn 300 tỷ đồng 
để chăm lo Tết cho công nhân, người lao 
động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, hơn 2.000 cặp vé xe ôtô, 
31 cặp vé máy bay (khứ hồi) được tặng 
cho công nhân, người lao động để họ về 
quê đón Tết cùng gia đình.  (Theo TTXVN)
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 14.1.2023

  
 

NHÀ - ĐẤT
Cần bán nhà:  Số 47/32 đường 1 tháng 5, TP Quy Nhơn.  Diện tích:  

35 m2, diện tích sử dụng gần 90 m2, nhà 1 mê có 1 phòng làm việc, 
1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 2 WC, để 
lại nội thất, sổ đỏ chính chủ. Giá bán: 1 tỷ 900 triệu đồng. 

Liên hệ: 0941 289 717 - 0983 455 927

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

1. Quyền sử dụng đất ở: 78 lô đất ở tại khu dân cư trung tâm kết 
hợp đầu tư mở rộng chợ Nhơn Tân, xã Nhơn Tân; 40 lô đất ở tại các 
khu đất, khu dân cư thuộc xã Nhơn An; 7 lô đất ở tại khu dân cư hai 
bên đường từ cầu Trường Thi đi QL 19 thuộc khu vực An Lộc, phường 
Nhơn Hòa; 6 lô đất ở tại các điểm, khu quy hoạch dân cư thuộc xã Nhơn 
Hạnh; 3 lô đất ở tại khu dân cư phía Đông đường Tây tỉnh, thôn An Thái, 
xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (phường) và đất ở tại nông thôn (xã).
Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất 

thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Đính kèm theo Sơ đồ phân lô chi tiết. 
Diện tích: Từ 89,6 m2/lô đến 298,9 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 

510.000.000 đồng/lô đến 2.865.500.000 đồng/lô. 
2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất TX An Nhơn.  
Địa chỉ: Số 75 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, 
phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 

5. Ký hiệu, vị trí, lộ giới, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, 
tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất; Thời gian, 
địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt 
trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, tổ chức 
cuộc đấu giá: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 06/TBĐGTS-ĐD  
ngày 3.1.2023.  

6. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng 
của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

7. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ 
chức cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 

được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của 
Luật Đất đai có nhu cầu để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp 
lệ của một lô đất 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

1. Quyền sử dụng đất ở: 50 lô đất ở tại khu B, D Khu dân cư Trung 
tâm xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (đính kèm theo sơ 
đồ phân lô chi tiết).

- Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng nhà ở (đất ở nông thôn).
- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Sử dụng lâu dài.
- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã được san nền, hoàn thiện hệ thống 

đường giao thông; Hệ thống thoát nước được đồng bộ chung khu vực 
và hệ thống điện sinh hoạt, nước sinh hoạt.  

Diện tích: Từ 153,3 m2/lô đến 174 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 
382.800.000 đồng/lô đến 560.000.000 đồng/lô. 

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và 
Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh.

Địa chỉ: Số 134 đường Nguyễn Huệ, khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh 
Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng 
bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, 
phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

4. 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 có tài sản đang 
tọa lạc. 

5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ 
sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất; Thời gian, địa điểm 
bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước và 
tiền hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, tổ chức cuộc đấu 
giá: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 04/TBĐGTS-ĐD ngày 3.1.2023.  

6. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng 
của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

7. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ 
chức cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 

được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của 
Luật Đất đai có nhu cầu để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp 
lệ của một lô đất 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

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

LỜI CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến:
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Định; Phòng Kỹ thuật hình sự, 

Hội Phụ nữ Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, 
thành phố trong tỉnh Bình Định. Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Công đoàn 
Trường Đại học Văn Lang; Ban chủ nhiệm khoa, giảng viên, nhân viên Khoa 
Quan hệ công chúng và Truyền thông Trường Đại học Văn Lang; Ban Biên tập 
và cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Bình Định; Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Bình Định; Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định, Hội Golf Bình Định và các 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Công ty CP Môi trường Bình Định; Hội 
đồng hương tỉnh Hà Tĩnh; Chi hội đồng hương huyện Đức Thọ tại Bình Định.

Gia đình sui gia, thông gia; các cô, dì, chú, bác; đồng chí, đồng đội, bạn bè, 
đồng nghiệp thân hữu gần xa; Hội Người cao tuổi khu vực 6 cùng bà con lối 
xóm khu vực 6, phường Thị Nại.

Đã đến viếng chia buồn, gửi vòng hoa, tiễn đưa linh cữu của mẹ, bà chúng 
tôi là cụ bà TRẦN THỊ VÂN, sinh năm 1939. Nguyên quán: Xã Đức La (nay là 
xã Bùi La Nhân), huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thường trú tại số nhà 28 Cao Bá 
Quát, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Do tuổi cao sức yếu, đã 
từ trần vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 9.1.2023 (nhằm ngày 18 tháng Chạp năm 
Nhâm Dần), hưởng thọ 84 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Bùi 
Thị Xuân, TP Quy Nhơn.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi xin được 
niệm tình tha thứ.

                                                      Thay mặt gia đình: Trưởng nam LÊ VIẾT THỌ 
                                                     và các con, cháu đồng cảm tạ

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa 
rào nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không 

mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào vài 

nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Sóng cao 1 - 2 m. 
(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)



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

11THỨ BẢY, 14.1.2023 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Tài sản thi hành án: 
1. Tài sản thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Việt Nam:
- Nhà trưng bày sản phẩm: Diện tích thế chấp 638,1 m2; Diện tích thực tế 

438,3 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 3).
- Nhà làm việc: Diện tích thế chấp 376,2 m2; Diện tích thực tế 267,4 m2 (vị trí 

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 28).
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 1.400 m2; Diện tích thực tế 1.427,3 m2  

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 5).
- Trạm biến áp 560 KVA, diện tích 30 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 35).
- Lò sấy HTR 90: 6 lò, diện tích 300,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 22).
- Nhà hệ thống hút bụi: 30 họng hút, diện tích 85,7 m2 (vị trí trên trích đo 

hiện trạng thửa đất là số 34).
- Kho thành phẩm 1: Diện tích 683,3 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 27).
- Kho thành phẩm 2: Diện tích 820,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 27).
- Nhà xưởng sản xuất: Diện tích 2.318,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 26).
- Nhà xưởng CD: Diện tích 787,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất 

là số 48).
- San nền, cống vượt đường: Nền bê tông, diện tích 4.567,2 m2; Cống vượt 

đường xây ngầm trong lòng đất.
- Tường rào, cổng ngõ: 242,9 m.
- Nhà kho số 2 KĐ: Diện tích thế chấp 1.200 m2; Diện tích thực tế 1.303 m2   

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 41).
- Cân ô tô điện tử: Kích thước 3 m  x  18 m, tải trọng 80 tấn, diện tích 54 m2 

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 32).
- Nhà dịch vụ cân: Kích thước 3 m  x  5 m; Bệ móng trạm cân, tải trọng 80 tấn, 

kích thước 3 m  x  18 m, diện tích thực tế 14 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 
thửa đất là số 31).

2. Tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 3.120 m2; Diện tích thực tế 3.106,80 m2 

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 30).
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 1.872 m2; Diện tích thực tế là 1.729,3 m2 

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 29).
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 1.260 m2; Diện tích thực tế 1.059,8 m2  

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 6).
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 1.200 m2; Diện tích thực tế 1.353,2 m2  

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 23).
- Nhà làm việc số 2: Diện tích 218,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 15).
- Hệ thống 8 hầm lò sấy gỗ, diện tích 463,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 43).
- Nhà xưởng: Diện tích thế chấp 3.150 m2; Diện tích thực tế 2.778,6 m2 (vị trí 

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 25).
- Nhà xưởng: Diện tích thế chấp 1.056 m2; Diện tích thực tế 817,6 m2 (vị trí 

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 24).
- Kho vật tư - Phòng kỹ thuật: Diện tích thế chấp 144 m2; Diện tích thực tế 

285,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 16 và số 17).
- Tường rào giáp Công ty Đức Nhân: 273,7 m.
- San lấp mặt bằng và đường nội bộ: Diện tích 4.149,5 m2.
- Nhà xưởng CD: Diện tích thế chấp 756 m2; Diện tích thực tế 863,2 m2 (vị trí 

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 20).
- Lò sấy hơi nước: Diện tích thế chấp 290 m2; Diện tích thực tế 484 m2 (vị trí 

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 42).
- Nhà căn tin: Diện tích thế chấp 360 m2; Diện tích thực tế 369,7 m2 (vị trí trên 

trích đo hiện trạng thửa đất là số 10).
- Nhà tập thể: Diện tích thế chấp 360 m2; Diện tích thực tế 545,6 m2 (vị trí trên 

trích đo hiện trạng thửa đất là số 11).
- Cống thoát nước Ф150: Bê tông.
- Nhà hút bụi: Diện tích thế chấp 71,25 m2; Diện tích thực tế 42,9 m2 (vị trí 

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 36).
- Lò sấy nhiệt: 12 lò, diện tích 220 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất 

là số 47).
- Trạm biến áp 400 KVA (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 35).
3. Tài sản không thế chấp:
- Bể nước: Diện tích 27,6 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 4).
- Bể lắng (khu cắt đá): Diện tích 101,9 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 7).
- Nhà sản xuất (khu cắt đá): Diện tích 126,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 8).

- Khu bếp ăn: Diện tích 122 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 9).
- Bể lắng (khu cắt đá): Diện tích 18,3 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 12).
- Nhà sản xuất (khu cắt đá): Diện tích 245,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 13).
- Nhà để xe: Diện tích 56,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 14).
- Bể nước: Diện tích 10,6 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 18).
- Nhà sản xuất (xưởng sắt): Diện tích 460,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 21).
- Nhà sản xuất (xưởng sắt): Diện tích 384,7 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 33).
- Nhà WC: 6 nhà vệ sinh (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 19, 40, 

45, 46, 49, 50).
- Hồ chứa nước: Diện tích 1.071,9 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất 

là số 44).
- Khu vực bồn hoa, cây cảnh: Diện tích 676,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 51).
- Trụ điện: 7 trụ.
Toàn bộ các hạng mục tài sản nêu trên được xây dựng gắn liền với khu đất 

thuộc tờ bản đồ số 50 và số 51; Địa điểm: Khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cụ thể như sau: 

* Tổng diện tích khu đất theo ranh giới được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất là 47.939,4 m2. Trong đó:

- Thửa đất số: 87; Tờ bản đồ số: 51; Diện tích: 21.808 m2; Mục đích sử dụng: 
Xưởng chế biến hàng nông - lâm sản; Thời hạn sử dụng: Ngày 5.7.2051; Nguồn 
gốc sử dụng đất: Đất Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hằng năm; Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất số V 521783, vào sổ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số T00322 QSDĐ/UBT2003, do UBND tỉnh Bình Định cấp 
ngày 7.2.2003. 

- Thửa đất số: 54; Tờ bản đồ số: 51; Diện tích: 3.840 m2; Mục đích sử dụng: Văn 
phòng và cơ sở sản xuất; Thời hạn sử dụng: Tháng 11.2033; Nguồn gốc sử dụng 
đất: Đất Nhà nước cho thuê, đơn vị trả tiền thuê đất hằng năm; Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số T 919355, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
số T00379 QSDĐ/UBT2003, do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 1.12.2003.

- Tờ bản đồ số: 50; Diện tích: 22.291,4 m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản 
xuất kinh doanh (mở rộng nhà máy sản xuất chế biến lâm sản); Thời hạn sử 
dụng đất: Đến ngày 5.7.2051; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất 
trả tiền thuê đất hằng năm; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 603063, vào sổ cấp giấy chứng nhận: 
CT00057, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 9.2.2010. 

* Tổng diện tích khu đất hiện trạng đang sử dụng là 61.864,1 m2 (bao gồm 
phần mở rộng ở phía Tây).

* Phần diện tích đất bị chồng lấn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 603063, vào sổ cấp 
giấy chứng nhận: CT 00057, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp 
ngày 9.2.2010 (khu đất phía Đông):

- Diện tích bị lấn: 567,8 m2 (phía DNTN Thanh Phong).
- Diện tích lấn: 22,7 m2 (phía DNTN Thanh Phong).
- Diện tích bị lấn: 68,6 m2 (phía DNTN Song Toàn).
* Phần diện tích đất bị lấn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  

V 521783, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00322 QSDĐ/
UBT2003, do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 7.2.2003: 16,7 m2 (khu đất phía Nam).

Giá khởi điểm của tài sản: 33.359.973.966 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
6.000.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
100.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định.  
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 3.2.2023 tại Trụ sở Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 1.2.2023 đến 17 giờ ngày 
3.2.2023, 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 có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
14 giờ 30 phút ngày 6.2.2023 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 
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.   

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

Trả lời phỏng vấn về chuyến thăm 
Lào trong hai ngày 11 - 12.1 của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ 
trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho 
rằng đây là hoạt động đối ngoại thành 
công, mang lại nhiều kết quả.

Bộ trưởng Ngoại giao nêu 5 kết quả 
nổi bật trong chuyến thăm Lào của 
Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho hay 
những điều này góp phần thúc đẩy quan 
hệ hai nước.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính hội đàm với Thủ tướng 
Lào Sonexay Siphandone, chào Tổng 
Bí thư kiêm Chủ tịch Lào Thongloun 
Sisoulith và hội kiến Chủ tịch Quốc hội 
Saysomphone Phomvihane cũng như 
tiếp các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp 
cao của Lào.

Điểm nhấn thứ hai trong chuyến 
thăm là lễ tổng kết “Năm Đoàn kết Hữu 
nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 
2022” do Thủ tướng hai nước chủ trì. Bộ 
trưởng Bùi Thanh Sơn cho hay đây là sự 
kiện quan trọng, tổng kết một năm thành 
công trong quan hệ Việt - Lào.

“Thành công của “Năm Đoàn kết 
Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt 
Nam 2022” là động lực quan trọng thúc 
đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai nước 
tiếp tục phát triển trong năm 2023 và 
những năm tới”, Bộ trưởng Ngoại giao 
chia sẻ.

Qua chuyến thăm, Việt Nam và Lào 
nhất trí duy trì quan hệ chính trị gắn bó 
và tin cậy, tăng hợp tác trong các lĩnh 
vực trụ cột, trong đó có an ninh và quốc 
phòng. Hai bên cũng quyết tâm nâng 
tầm hợp tác kinh tế và tăng cường kết 
nối kinh tế Việt - Lào.

Tại Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên 
Chính phủ Việt Nam - Lào, hai bên 

Năm điểm nhấn trong chuyến thăm Lào 
của Thủ tướng Phạm Minh Chính

đồng thuận về việc tiếp tục phát huy 
hiệu quả các dự án song phương thành 
công trong năm 2022, giải quyết những 
dự án còn vướng mắc. Đây cũng được 
xem là một trong những điểm thành 
công của chuyến thăm lần này.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu 
tư giữa Việt Nam và Lào trong năm 
qua ghi nhận những kết quả tích cực. 
Việt Nam có thêm 5 dự án mới và 4 dự 
án điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị  
70 triệu USD, tăng gần 50% so với năm 
2021. Nhiều dự án hợp tác khác cũng 
được triển khai tích cực, hiệu quả. Tổng 
kim ngạch song phương cả năm đạt gần 
1,7 tỷ USD, tăng hơn 21% so với năm 
2021 và vượt mục tiêu 10 - 15% đề ra.

Đầu tư của Việt Nam và Lào có xu 
hướng tăng trở lại theo hướng bền vững. 
Vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào trong 
cả năm 2022 đạt trên 180 triệu USD, tăng 
hơn 52,5% so với năm 2021.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai 
bên đã ký 10 văn kiện hợp tác nhằm 
thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực, 
từ kinh tế tới giáo dục và ngoại giao.

Điểm nhấn thứ năm được Bộ trưởng 
Bùi Thanh Sơn chỉ ra là lãnh đạo Việt 
Nam và Lào đã khẳng định quyết tâm 
phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau 
trên các diễn đàn đa phương khu vực 
và quốc tế, đặc biệt tại LHQ, ASEAN và 
các cơ chế hợp tác tiểu vùng…

(Theo VnExpress.net)

Thủ tướng Phạm Minh Chính (bên trái) hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. 
Ảnh: TTXVN

Nga muốn đàm phán 
trực tiếp với Ukraine

Trả lời phỏng vấn hãng tin Tass ngày 
12.1, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc 
gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao 
Nga cho rằng, nếu các cuộc đàm phán giữa 
Nga và Ukraine được nối lại, nên diễn ra 
trực tiếp và không có trung gian hòa giải.

Theo Vụ trưởng Alexey Polishchuk, 
trường hợp Nga và Ukraine nối lại, 
rất có thể là các cuộc đàm phán trực 
tiếp. Đây sẽ là lựa chọn tốt nhất vì kinh 
nghiệm đã chứng minh, các nhà hòa giải 
phương Tây thường theo đuổi mục tiêu 
của riêng mình và cố gắng tác động đến 
các cuộc đàm phán. Những hành động 
này không phải để giải quyết tranh chấp, 
xung đột, mà vì lợi ích chính trị và kinh 
tế của phương Tây.

Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết, 
các cuộc đàm phán năm ngoái với phía 
Ukraine là trực tiếp và đánh giá cao hình 
thức này. Trong đó 3 vòng đối thoại 
trực tiếp Nga - Ukraine được tổ chức tại 
Belarus và một cuộc ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó 
là các cuộc tiếp xúc gần như hằng ngày 
thông qua liên kết video.    (Theo VOV.VN)

Khói bốc lên từ TP Soledar thuộc tỉnh Donetsk, nơi 
diễn ra giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine 
ngày 5.1.                                                                   Ảnh: Reuters

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres 
ngày 12.1 kêu gọi Triều Tiên từ bỏ 
chương trình vũ khí hạt nhân, tuân 
thủ các nghĩa vụ quốc tế và sớm quay 
trở lại bàn đàm phán.

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội 
đồng Bảo an LHQ về pháp quyền, Tổng 
Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh: 
“Chương trình vũ khí hạt nhân mà 
Triều Tiên theo đuổi là một mối nguy 
hiểm rõ ràng và hiện hữu, đầy rủi ro 
và khiến căng thẳng địa chính trị gia 

tăng. Trách nhiệm của Triều Tiên là 
tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình 
và quay trở lại bàn đàm phán phi hạt 
nhân hóa”.

Hiện phái đoàn của Triều Tiên tại 
LHQ chưa đưa ra phản hồi về phát 
biểu của người đứng đầu LHQ. Tuy 
nhiên, hồi tháng 11.2022, Ngoại trưởng 
Triều Tiên đã cáo buộc Tổng Thư ký 
LHQ đứng về phía Mỹ và không duy 
trì được sự công bằng và khách quan.

(Theo VOV.VN)

Theo một báo cáo được công bố ngày 
12.1, Chính phủ Mỹ đang xem xét 510 
trường hợp trình báo nhìn thấy vật thể 
bay không xác định (UFO), tăng gấp 
3 lần so với năm 2021, trong đó hàng 
trăm trường hợp chưa giải thích được.

Báo cáo năm 2022 của Giám đốc 
Tình báo quốc gia (DNI) cho biết đã 
tiếp nhận 247 thông tin liên quan 
tới “hiện tượng bất thường không 
xác định” (unidentified anomalous 
phenomena - UAP) kể từ tháng 6.2021, 

thời điểm Mỹ công bố báo cáo đang 
xem xét 144 trường hợp quan sát thấy 
vật thể đáng ngờ trên không.

Ngoài ra, báo cáo cũng rà soát lại 
119 trường hợp trình báo khác nằm 
trong các hồ sơ cũ 17 năm qua, nâng 
tổng số trường hợp được ghi nhận  
lên 510. Theo báo cáo được trình lên 
Quốc hội, đa số trường hợp trình báo 
mới đến từ các phi công của Hải quân 
và Không quân Mỹ.

(Theo TTXVN)

 Theo AFP, ngày 12.1, Cuba đã 
tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của 
Nhóm các nước đang phát triển (G77) và 
Trung Quốc, vốn ủng hộ lợi ích của các 
quốc gia đang phát triển tại LHQ.

 Ngày 12.1, Ủy ban châu Âu (EC) 
cho biết đã phân bổ thêm 25,5 triệu 
euro (hơn 27 triệu USD) cho một số quốc 
gia châu Phi để giải quyết hậu quả của 
cuộc khủng hoảng lương thực, cũng như 
hậu quả của xung đột và di dời. 

 Theo Tân Hoa xã, ngày 12.1, Bộ 
Ngoại giao Nga thông báo cấm 36 công 
dân Anh nhập cảnh vào nước này do các 
chính sách đối đầu của London đối với 
Moskva.

 Viện thống kê quốc gia Argentina 
(Indec) ngày 12.1 cho biết nước này ghi 
nhận tỷ lệ lạm phát 94,8% trong năm 
2022, mức thường niên cao nhất kể từ 
năm 1991.

 Ba chiếc tàu ngầm Đề án 636.3 
(NATO gọi là lớp Kilo cải tiến) có thể 
phóng đồng thời 6 tên lửa Kalibr mỗi 
chiếc, đã xuất phát từ cảng Novorossiysk 
vào Biển Đen.

 Cảnh sát Ấn Độ cho biết 6 người 
trong cùng một gia đình ở bang Haryana 
(miền Bắc) đã thiệt mạng ngày 12.1 do rò 
rỉ bình khí tự nhiên hóa lỏng (LPG) dẫn 
tới cháy nổ.

 Theo thông báo của cảnh sát 
Hungary, tối 12.1 tại thủ đô Budapest đã 
xảy ra một vụ tấn công bằng dao khiến 3 
cảnh sát bị thương, 1 cảnh sát sau đó thiệt 
mạng trong bệnh viện.           

(Theo TTXVN)

LHQ kêu gọi Triều Tiên quay lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa

Một tên lửa siêu thanh kiểu mới được phóng từ tỉnh 
Jagang, miền Bắc Triều Tiên.           Ảnh: YONHAP/TTXVN

Mỹ ghi nhận hơn 500 báo cáo về vật thể bay không xác định

Một vật thể bay được phát hiện.                   Nguồn: AP
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