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Bình Định

Đảng bộ, chính 
quyền, nhân dân địa 
phương đón nhận cán bộ 
được luân chuyển, điều 
động với kỳ vọng sẽ có 
những “làn gió mới”. Các 
đồng chí phải hiểu rõ, 
nhận lãnh sứ mệnh này 
thì ngày đêm phải suy 
nghĩ, trăn trở tìm giải 
pháp để thực hiện tốt 
nhiệm vụ, tạo sự chuyển 
biến, phát triển ở địa 
phương, đơn vị”. 

Bí thư Tỉnh ủy 
HỒ QUỐC DŨNG

“

Rèn luyện để trưởng thành 
Theo đánh giá chung, thực 

hiện luân chuyển, điều động 
đã giúp cán bộ (nhất là cán 
bộ trong diện quy hoạch, cán 
bộ trẻ) có điều kiện rèn luyện 
trong thực tiễn, bổ sung kiến 
thức, kinh nghiệm; rèn luyện 
nghị lực, bản lĩnh vượt qua khó 
khăn, có ý thức trách nhiệm, ý 
chí vươn lên; đồng thời, hiểu 
biết tình hình thực tế, gắn bó 
hơn với nhân dân. Từ đó, cán 
bộ từng bước trưởng thành, 
đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn 
chức danh cán bộ lãnh đạo, 
quản lý theo quy định.

Năm 2019, Bí thư Đảng 
ủy Khối các cơ quan tỉnh Lê 
Bình Thanh được luân chuyển, 
điều động về giữ chức Bí thư 
Huyện ủy Tây Sơn. Theo đồng 
chí Lê Bình Thanh, bên cạnh 
năng lực, sở trường cá nhân, 
cán bộ luân chuyển ở tỉnh về 
huyện còn có mối quan hệ tốt 
với các cơ quan của tỉnh, nên 
khâu phối hợp trong quá trình 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
thuận lợi hơn. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 
sau khi luân chuyển, cán bộ 
phải biết kế thừa những thành 
quả của cán bộ đi trước, nỗ lực 
phát huy tinh thần đoàn kết, 
thống nhất, ủng hộ cao đối với 
mình để khắc phục những mặt 
còn hạn chế. “Qua thời gian 
công tác ở cơ sở, tất cả các lĩnh 
vực mình phải nắm bắt, có ý 
kiến chỉ đạo, ra quyết định, kết 
luận. Từ đó, từng bước trưởng 
thành về nhiều mặt”, đồng chí 
Bình Thanh chia sẻ.

Cũng trong năm 2019, 
Giám đốc Ban Quản lý dự án 
xây dựng các công trình dân 
dụng - công nghiệp tỉnh Lê 
Văn Lịch được luân chuyển 

Cán bộ được điều động, luân chuyển 
phải quyết liệt, tránh “tròn vai” 

Ngày 27.3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác của cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ 
điều động, luân chuyển tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Từ đó, đặt ra định hướng, yêu cầu để cán bộ 
được điều động, luân chuyển rèn luyện, phấn đấu, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác. 

về huyện Phù Mỹ, giữ chức 
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện. Theo đồng chí 
Lịch, khi ở tỉnh chỉ tập trung 
công tác trong một lĩnh vực 
chuyên môn; khi luân chuyển 
về huyện còn phải xây dựng 
mối quan hệ với người dân, 
chính quyền địa phương... 

“Thông qua giải quyết 

công việc ở cơ sở, tôi có được 
rất nhiều bài học kinh nghiệm 
từ thực tế, những điều không 
có trong “sách vở”. Quá trình 
công tác, chỉ đạo, điều hành, 
đi sâu đi sát cơ sở, tôi nhận ra 
rất nhiều vấn đề phải học hỏi, 
phải nỗ lực không ngừng để 
thực hiện tốt nhiệm vụ”, đồng 
chí Lịch nói.

Không được “giữ cho tròn 
vai, đủ ngày đủ tháng”

Tại Hội nghị, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim 
Toàn cho biết việc điều động, 
luân chuyển cán bộ được xem 
xét kỹ, nhằm tạo điều kiện cho 
cán bộ thử thách, rèn luyện. 
Muốn được rèn luyện trong 
thực tiễn thì từng người phải 
nắm chắc chức năng, nhiệm 
vụ của vị trí được phân công, 
thực tiễn của địa phương, đơn 
vị, ngành... 

“Đã được “chọn mặt gửi 
vàng” thì trách nhiệm đòi hỏi 
cũng phải cao hơn. Do đó, phải 
tìm hiểu kỹ thực tế, xác định 
trách nhiệm của mình, phát 
huy, kế thừa kết quả đã đạt 
được, khắc phục những tồn tại, 
hạn chế thuộc lĩnh vực, địa bàn 
mình được phân công... Trên 
hết, người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền huyện, thị xã phải 
góp phần tạo được động lực, 
khí thế, phương pháp mới, tạo 

sự lan tỏa, đoàn kết, cùng làm 
đều tay, chắc tay thì mới có hiệu 
quả cao được”, đồng chí Lê Kim 
Toàn nêu rõ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng nhấn mạnh: Đảng bộ, 
chính quyền, nhân dân địa 
phương đón nhận cán bộ được 
luân chuyển, điều động với kỳ 
vọng sẽ có những “làn gió mới”. 
Các đồng chí phải hiểu rõ, nhận 
lãnh sứ mệnh này thì ngày đêm 
phải suy nghĩ, trăn trở tìm giải 
pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, 
tạo sự chuyển biến, phát triển ở 
địa phương, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu 
cầu trong giải quyết công việc, 
từng cán bộ phải hết sức công 
tâm, khách quan, minh bạch, 
chặt chẽ; hết sức thận trọng, 
không để bị chi phối bởi “chỗ 
này chỗ khác”..., nhất là ở các 
địa phương lâu nay xảy ra nhiều 
việc không hay, nhiều khó khăn, 
vướng mắc. “Phải quyết liệt trong 
công việc, có những sản phẩm 
mới, hiệu quả thật sự; không 
được giữ cho “tròn vai”, đủ ngày 
đủ tháng. Đồng thời, luôn giữ gìn 
đoàn kết trong tập thể; khi phát 
biểu, lãnh đạo, chỉ đạo cần phải 
lắng nghe nhiều chiều”, đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy lưu ý. 

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên 
nắm bắt, kiểm tra, giám sát tình 
hình cán bộ luân chuyển về tâm 
tư, nguyện vọng, thuận lợi, khó 
khăn, vướng mắc. Từ đó, xem 
xét, đánh giá chính xác cán bộ 
để có cơ sở bố trí vị trí phù hợp 
sau khi luân chuyển. Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch 
cụ thể, tạo sự đồng thuận trong 
việc đề xuất cán bộ luân chuyển, 
điều động. Bên cạnh đó, rà soát 
các chế độ, chính sách theo quy 
định để đảm bảo hỗ trợ đầy đủ, 
góp phần tạo điều kiện cho cán 
bộ luân chuyển yên tâm công 
tác. Từ hội nghị đầu tiên này, 
Thường trực Tỉnh sẽ tiếp tục 
duy trì tổ chức gặp mặt hằng 
năm đối với cán bộ được điều 
động, luân chuyển.   HOÀI THU 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn phát biểu tại Hội nghị.                                                                                  Ảnh: H.T

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch chia sẻ ý kiến tại 
Hội nghị.                                Ảnh: H.T

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 6.8.2021 
về luân chuyển, điều động, sắp xếp bí thư cấp ủy 
không là người địa phương và luân chuyển cán 
bộ để đào tạo thực tế nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã luân chuyển, điều động 15 
cán bộ. Cụ thể:

- Tỉnh ủy viên công tác ở các cơ quan cấp tỉnh 
luân chuyển về huyện, thị xã kết hợp với bố trí bí 
thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương: 
3 đồng chí.

- Lãnh đạo cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy luân 
chuyển sang cơ quan thuộc UBND tỉnh:  1 đồng chí. 

- Lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh luân chuyển, 
điều động về huyện, thị xã giữ chức vụ phó bí thư, 
chủ tịch UBND cấp huyện: 4 đồng chí.

- Lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh luân chuyển, 
điều động về huyện, thị xã giữ chức vụ ủy viên ban 

thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện: 
1 đồng chí. 

- Luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng của 
các ban, sở, ngành, MTTQ tỉnh về huyện, thành phố 
và ngược lại để đào tạo: 6 đồng chí.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, 
sắp xếp 13 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, điều 
động, sắp xếp 2 tỉnh ủy viên (luân chuyển về cấp 
huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020) về tỉnh giữ chức vụ 
cấp trưởng các cơ quan cấp tỉnh; điều động 1 bí 
thư, 1 phó bí thư cấp ủy cấp huyện về tỉnh giữ 
chức vụ giám đốc sở và tương đương; điều động 
4 đồng chí ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của 
Tỉnh ủy và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh sang công 
tác tại các cơ quan thuộc HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
điều động 5 cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các cơ 
quan thuộc HĐND tỉnh, UBND tỉnh.
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Bình Định

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng kiểm tra 
tiến độ xây dựng Khu tưởng niệm và 
viếng các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 48 năm 
Ngày giải phóng tỉnh Bình Định 
(31.3.1975 - 31.3.2023), chiều 
27.3, đồng chí Hồ Quốc Dũng- 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh, kiểm tra tiến độ xây dựng 
Khu tưởng niệm và viếng các 
liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn 
(xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân).

Sau sự kiện phát hiện mộ tập 
thể của bộ đội ta hy sinh trong 
trận đánh ở đồi Xuân Sơn năm 
1966, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đã chỉ đạo huyện Hoài Ân xây 
dựng một khu tưởng niệm 
ngay tại vị trí phát hiện mộ 
tập thể, với tổng giá trị đầu 
tư gần 15 tỷ đồng. Ngoài ra 
huyện Hoài  Ân  cũng  đầu 
t ư thêm 5 tỷ đồng để làm con 
đường dài hơn 1,5 km nối từ 
tuyến ĐT 630 vào đồi Xuân 
Sơn. Dự kiến các hạng mục của 
công trình sẽ hoàn thành vào 
giữa tháng 4 năm nay.

Trực tiếp kiểm tra các hạng 
mục của Khu tưởng niệm, đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao 
tiến độ cũng như sự quan tâm, 
giám sát công trình của chính 
quyền địa phương. “Việc xây 
dựng Khu tưởng niệm không 
chỉ thể hiện lòng biết ơn, truyền 

thống uống nước nhớ nguồn 
của dân tộc với các anh hùng liệt 
sĩ, mà còn góp phần giáo dục 
truyền thống cho thế hệ trẻ. Vì 
vậy, công tác xây dựng ngoài 
việc đúng tiến độ còn phải đảm 
bảo tính thẩm mỹ và chất lượng 
công trình”, đồng chí Hồ Quốc 
Dũng nhấn mạnh. 

Tiếp đó, tại Nhà Tổ quốc ghi 
công tại đồi Xuân Sơn và Nghĩa 
trang liệt sĩ thị trấn Tăng Bạt Hổ, 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng 
lãnh đạo một số sở, ngành và 
chính quyền địa phương đã 
dâng hoa, dâng hương viếng 
và bày tỏ lòng thành kính tri 
ân các anh hùng liệt sĩ đã anh 
dũng hy sinh vì độc lập tự do 
của dân tộc.
l Chiều cùng ngày, đồng chí 

Bí thư Tỉnh ủy đi thăm một số 
mô hình sản xuất nông nghiệp 
tiêu biểu trên địa bàn huyện 
Hoài Ân.

Đến thăm trang trại nuôi gà 
thả đồi của ông Mai Văn Rõ (xã 
Ân Tường Tây), diện tích 10 
ha, thời điểm nuôi nhiều nhất 
lên đến 40.000 con, đồng chí Hồ 
Quốc Dũng cho rằng chính sách 
phát triển gà thả đồi trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 được 
ban hành đã đưa ra nhiều giải 

pháp hỗ trợ người chăn nuôi. 
Tuy nhiên, để chính sách phát 
huy hiệu quả trong thực tế, Sở 
NN&PTNT cần chủ động hơn 
nữa, rà soát và nắm bắt nhu cầu 
của các hộ chăn nuôi, đánh giá 
mức độ phù hợp của từng vùng 
nhằm có giải pháp thiết thực khi 
triển khai trong thực tế. Trước 
mắt, cần xây dựng các mô hình 
điểm nuôi gà thả đồi tại huyện 
Hoài Ân và Tây Sơn. 

Đến thăm và kiểm tra mô 
hình trồng bưởi da xanh tại hộ 
ông Nguyễn Minh Sử (xã Ân 
Tường Tây), 550 gốc bưởi được 
trồng trên diện tích 5.000 m2 
đang cho quả, mang lại nguồn 
thu nhập ổn định cho gia đình, 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu 
ý ngành nông nghiệp tỉnh và 
chính quyền địa phương cần 
có sự phối hợp chặt chẽ, tăng 
cường ứng dụng tiến bộ KHKT, 
mở rộng thị trường, hướng đến 
xây dựng liên kết sản xuất theo 
chuỗi để nâng cao năng suất, 
chất lượng và giá trị cây trồng.
l Dịp này, đồng chí Bí thư 

Tỉnh ủy cũng đến thăm, động 
viên các lực lượng đang thi 
công dự án đường bộ cao tốc 
Bắc - Nam qua địa bàn huyện 
Hoài Ân.    HỒNG PHÚC

(BĐ) - Ngày 27.3, UBND 
tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm 
định xét, đề nghị công nhận xã 
đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) 
nâng cao trong năm 2022 đối với 
các xã: Phước Quang, Phước 
Sơn, Phước Nghĩa (huyện Tuy 
Phước), Nhơn Hải (TP Quy 
Nhơn), Cát Hanh (huyện Phù 
Cát). Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Văn phòng 
Điều phối xây dựng NTM tỉnh, 
qua thẩm định thực tế, về cơ bản 
các xã đều đạt 19/19 tiêu chí theo 
Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng 
NTM, NTM nâng cao giai đoạn 
2021 - 2025. Tuy nhiên, một số 
tiêu chí còn nhiều điểm vướng. 
Cụ thể:

Về tiêu chí quy hoạch, hiện 
quy hoạch xây dựng NTM giai 
đoạn 2011 - 2020 đã hết thời kỳ 
quy hoạch; hầu hết các xã xây 
dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 
đang triển khai lập quy hoạch 
thời kỳ 2021 - 2030 hoặc chỉ thực 
hiện điều chỉnh quy hoạch, dẫn 
đến khó khăn, vướng mắc trong 
triển khai lập kế hoạch xây dựng 
NTM trung hạn 2021 - 2025 và 
hằng năm. 

Về giao thông, một số địa 
phương chưa quan tâm mở rộng 
nền đường các tuyến đường 
thôn, liên thôn đạt chuẩn theo 
quy định mà chủ yếu thảm nhựa 
hoặc bê tông trên nền hiện có; 
công tác bảo trì các tuyến đường 
hầu như chưa được quan tâm. 

Về cơ sở hạ tầng thương mại, 
các xã đều có xây dựng chợ; tuy 
nhiên một số chợ có cơ sở vật chất 
chưa đáp ứng quy định của tiêu 
chí về chợ thí điểm đảm bảo an 
toàn thực phẩm hoặc tiêu chuẩn 
chợ kinh doanh thực phẩm. 

Về môi trường, hầu hết các 
xã chưa đảm bảo đạt 100% các 
nội dung theo quy định của tiêu 
chí môi trường. Cụ thể: Tỷ lệ 

thu gom chất thải rắn sinh hoạt 
và chất thải nguy hại chưa đảm 
bảo theo quy định; phân loại chất 
thải rắn tại hộ gia đình hiệu quả 
chưa cao; tỷ lệ dân cư sử dụng 
nước sạch đạt quy chuẩn từ công 
trình cấp nước tập trung tại một 
số xã còn chưa đạt yêu cầu. 

Về văn hóa, trang thiết bị tại 
các nhà văn hóa thôn, trung tâm 
thể thao xã, khu thể thao thôn 
tuy đã được đầu tư nhưng nhìn 
chung chưa đáp ứng nhu cầu 
hoạt động văn hóa, thể thao của 
người dân; các hoạt động văn 
hóa, thể thao chưa được duy trì 
thường xuyên. 

Về thu nhập, 5 xã đề nghị 
xét công nhận đạt chuẩn NTM 
nâng cao năm 2022 đều có mức 
thu nhập bình quân đầu người 
đạt theo quy định (trên 52 triệu 
đồng/năm), nhưng phần lớn các 
địa phương mới đạt ở ngưỡng 
quy định nên để duy trì đạt tiêu 
chí này cũng rất khó khăn.

Hiện các địa phương tiếp tục 
dồn sức để hoàn thiện và nâng 
cao chất lượng các tiêu chí. Tại 
cuộc họp, các thành viên Hội 
đồng thẩm định thống nhất 5 xã: 
Phước Quang, Phước Sơn, Phước 
Nghĩa (huyện Tuy Phước), Nhơn 
Hải (TP Quy Nhơn), Cát Hanh 
(huyện Phù Cát) đạt 19/19 tiêu 
chí theo Bộ tiêu chí NTM nâng 
cao giai đoạn 2021 - 2025.

Thống nhất với kết quả 
trên, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
chỉ đạo Văn phòng Điều phối 
hoàn thiện hồ sơ kết quả trình 
Ban Chỉ đạo xây dựng NTM 
tỉnh; đồng thời yêu cầu các địa 
phương tiếp tục khắc phục một 
số điểm vướng trong các tiêu 
chí, nâng cao các tiêu chí NTM 
nâng cao. Mục tiêu cuối cùng là 
cải thiện đời sống cho người dân 
nông thôn, tăng thu nhập, tạo 
dựng sinh kế bền vững. 

           THU DỊU

Đề nghị công nhận 5 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao năm 2022

(BĐ) - Chiều 27.3, Sở Ngoại 
vụ tổ chức họp báo công bố sự 
kiện Hội nghị ký kết hợp tác 
giữa UBND tỉnh Bình Định và 
các tỉnh Nam Lào giai đoạn 
2021 - 2025. 

Hội nghị được UBND tỉnh tổ 
chức nhằm cụ thể hóa và triển 
khai thực hiện có hiệu quả chủ 
trương, chỉ đạo của Đảng và 
Nhà nước về đẩy mạnh hợp 
tác hữu nghị lâu dài, toàn 
diện, thiết thực, đi vào chiều 
sâu và hiệu quả giữa hai Đảng, 
hai Nhà nước và nhân dân hai 
nước Việt Nam - Lào. Phát huy 
những kết quả đã đạt được, 
tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu 

quả hợp tác giữa tỉnh Bình 
Định trên một số lĩnh vực với 
các tỉnh Nam Lào. Khai thác 
có hiệu quả tiềm năng, lợi thế 
của mỗi bên để phục vụ phát 
triển KT-XH…

Hội nghị ký kết sẽ diễn ra 
vào sáng 30.3 tại Trung tâm Hội 
nghị tỉnh, với sự tham dự của 
khoảng 250 đại biểu. Trong đó, 
đoàn đại biểu cấp cao của 4 tỉnh 
Nam Lào (Attapu, Champasak, 
Salavan, Sekong) gồm: Lãnh đạo 
Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền, 
các sở, ban, ngành liên quan. 
Bên cạnh đó, còn có một số 
hoạt động tham quan, trưng bày 
triển lãm, giao lưu văn hóa nghệ 

thuật Việt - Lào trong khuôn 
khổ chương trình Hội nghị (từ 
ngày 29 - 30.3). 

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ 
Nguyễn Thái Bình, đây là sự 
kiện đối ngoại quan trọng đầu 
tiên của tỉnh trong năm 2023. Sở 
Ngoại vụ đề nghị các cơ quan 
báo chí Trung ương thường 
trú tại tỉnh và các cơ quan báo 
chí của tỉnh bám sát nội dung, 
chương trình của sự kiện nêu 
trên tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền đảm bảo tính 
chính xác, thiết thực, hiệu quả, 
góp phần cho Hội nghị thành 
công tốt đẹp.

HOÀI THU

HỘI NGHỊ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ CÁC TỈNH NAM LÀO 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025:

Sự kiện đối ngoại quan trọng, sẽ diễn ra sáng 30.3

(BĐ) - Ngày 26.3, Chi cục Kiểm 
lâm (Sở NN&PTNT) có báo cáo 
ban đầu xác minh vụ phá rừng 
phòng hộ tại khoảnh 6, tiểu khu 
316 thuộc xã Canh Liên, huyện 
Vân Canh.

Kết quả giám định cho thấy 
sản lượng gỗ khai thác trái pháp 
luật là 11,409 m3; gỗ thuộc nhóm 
thông thường từ nhóm III - VII, 
số lượng gỗ này vượt quá khung 
xử phạt vi phạm hành chính, có 
dấu hiệu tội phạm.

Cùng với đó, Hạt kiểm lâm 
huyện Vân Canh cũng đã phối 
hợp làm việc với Ban quản lý 
rừng phòng hộ Vân Canh, bước 
đầu nắm bắt tình hình có một số 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 
làng Cam, xã Tây Xuân (huyện 
Tây Sơn) lén vào rừng cưa hạ 
cây rừng về làm nhà mồ. Hiện 
tại, ngành chức năng chưa xác 
minh được cụ thể đối tượng khai 
thác lượng gỗ trên. Ban quản lý 
rừng phòng hộ huyện Vân Canh 
chỉ đạo Trạm quản lý rừng làng 
Cam tiếp tục phối hợp để xác 

minh, điều tra vụ việc.
Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo 

Hạt kiểm lâm huyện Vân Canh 
đưa vụ việc vào tin báo tội 
phạm, thực hiện trình tự các 
quy định, thủ tục điều tra, xác 
minh và xử lý vụ việc vi phạm 
theo đúng quy định của pháp 
luật. Hạt Kiểm lâm huyện Vân 
Canh phối hợp với các đơn vị, 
cơ quan chức năng trong việc 
điều tra; đồng thời tổ chức làm 
việc với các đơn vị, cá nhân liên 
quan trong vụ việc này.

Trước đó, như Báo Bình 
Định đã thông tin, ngành chức 
năng phát hiện vụ phá rừng tự 
nhiên tại khoảnh 6, tiểu khu 316 
thuộc xã Canh Liên, huyện Vân 
Canh. Đây là diện tích rừng được 
quy hoạch chức năng phòng hộ, 
giao cho Ban quản lý rừng phòng 
hộ Vân Canh quản lý. Qua xác 
minh, kiểm tra tại hiện trường, 
ngành chức năng đã phát hiện 
15 cây gỗ tự nhiên bị khai thác 
trong khoảng thời gian đầu 
tháng 3.2023.           QUANG BẢO

Vụ phá rừng ở Vân Canh: Bước đầu 
xác định có dấu hiệu tội phạm

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ tư từ trái sang) kiểm tra tiến độ xây dựng Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh 
tại đồi Xuân Sơn.                                                           Ảnh: HỒNG PHÚC
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Bình Định

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trước đây, UBND tỉnh đã có văn 
bản thu hồi đất của Công ty CP Xăng 
dầu Bình An Bình Định (gọi tắt là 
Công ty Bình An) và Đại lý hàng hải 
Quy Nhơn (thuộc Công ty CP Đại lý 
hàng hải Việt Nam; gọi tắt là Đại lý 
hàng hải) nằm trên đường Đống Đa 
(phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) để 
quy hoạch Cảng Đống Đa. Tuy nhiên, 
đến nay các DN không giao trả mặt 
bằng, vẫn tiến hành xây dựng tường 
rào và một số công trình trái phép. 
Cũng tại các địa điểm này, người dân 
đổ rác, xà bần gây mất vệ sinh môi 
trường và mỹ quan đô thị.

Theo ông Ngô Xuân Hồng (nhà ở 
đường Đống Đa, gần với 2 khu đất trên), 
hai khu đất này nằm ở vị trí đắc địa ở 
Quy Nhơn, một mặt nằm trên đường 
Đống Đa xuống Cảng Quy Nhơn, mặt 
kia nằm sát bờ biển; được đánh giá cao 
về tiềm năng phát triển du lịch. “Tình 
trạng để khu “đất vàng” ngủ yên quá 
lâu ngay giữa trung tâm thành phố, 
chúng tôi đã nêu ra tại nhiều cuộc tiếp 
xúc cử tri. Người dân cho rằng, việc 
chậm thu hồi các khu đất trên không 
chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm 
môi trường mà còn lãng phí tài nguyên 
rất lớn”, ông Hồng nói.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị 
Lan (ở phường Thị Nại) cho rằng: “Đất 
ở đây có giá trị rất cao, lại bỏ không gần 
chục năm, quá lãng phí. DN không 
triển khai dự án thì thành phố, tỉnh 
phải kiên quyết thu hồi; “đất vàng” 
mà trở thành bãi rác, cho thuê mặt 
bằng làm xưởng cưa thì không thể 
chấp nhận được”.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, 
trước đây, UBND tỉnh đã ra Quyết 
định 4406/QĐ-UBND ngày 7.12.2015 
đối với Đại lý hàng hải và Quyết định 
số 4589/QĐ-UBND ngày 21.12.2018 đối 

KHU ĐẤT QUY HOẠCH CẢNG ĐỐNG ĐA:

Doanh nghiệp cần trả mặt bằng 
cho cơ quan quản lý nhà nước

với Công ty Bình An về việc thu hồi đất 
để quy hoạch xây dựng Cảng Đống Đa. 
Tuy nhiên, từ đó đến nay các DN này 
chưa bàn giao mặt bằng cho tỉnh. 

Nhằm tăng cường công tác quản lý 
quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, 
đảm bảo mỹ quan đô thị tại khu vực 
quy hoạch Cảng Đống Đa, vừa qua, 
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở 
TN&MT, các ngành, đơn vị có liên quan 
và UBND TP Quy Nhơn tổ chức kiểm 
tra thực tế tại hiện trường. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại khu 
đất của Đại lý hàng hải hiện có hàng 
rào bằng tôn khung thép dài khoảng 
175 m, cao 2 m; 1 nhà kho diện tích 
1.335 m2, 1 nhà làm việc diện tích 
360 m2. Đối với khu đất của Công ty 
Bình An, hiện trạng có hàng rào bằng 
tôn, khung thép dài khoảng 240 m, 

cao 2 m; 1 nhà bảo vệ; mái hiên khung 
thép lợp tôn trên 116 m2, 1 nhà kho cưa 
xẻ gỗ diện tích 162 m2.

Theo ông Trần Viết Bảo, Giám đốc 
Sở Xây dựng, Sở đã đề xuất UBND tỉnh 
chỉ đạo Sở TN&MT và các đơn vị liên 
quan tiếp tục đôn đốc Đại lý hàng hải 
và Công ty Bình An chấp hành quyết 
định thu hồi đất của UBND tỉnh, bàn 
giao mặt bằng để Trung tâm Phát triển 
quỹ đất tỉnh quản lý. “Đại lý hàng hải 
và Công ty Bình An cần khẩn trương 
tháo dỡ hàng rào, thu gom rác, dọn vệ 
sinh, giao trả mặt bằng. Chúng tôi sẽ 
thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phối 
hợp với các cơ quan liên quan xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm về lĩnh 
vực trật tự xây dựng tại khu vực này”, 
ông Bảo cho hay. 

VĂN LƯU

Hàng rào và nhà kho của Đại lý hàng hải Quy Nhơn trên đường Đống Đa vẫn tồn tại dù UBND 
tỉnh đã có quyết định thu hồi.                           Ảnh: V.L

Hiện nay, vỉa hè (thậm chí cả lòng 
đường) tại một số tuyến đường thuộc 
khu vực trung tâm thị trấn Phù Mỹ 
(huyện Phù Mỹ) như Quang Trung, 
Chu Văn An, Võ Thị Sáu, Thanh 
Niên… bị nhiều người dân chiếm 
dụng để dùng vào mục đích riêng, 
chủ yếu là làm nơi bày bán hàng hóa 
các loại như xe mô tô, xe đạp điện; 
chậu, cây cảnh; đồ ăn, thức uống... 
Ngoài ra, có trường hợp còn xây 
dựng một số hạng mục kiên cố như 
bậc thềm nhà, gờ xi măng trên một 
phần vỉa hè. 

Tình trạng này không chỉ gây mất 
mỹ quan đô thị, mất lối đi dành cho 
người đi bộ, mà còn cản trở, ảnh 
hưởng xấu đến trật tự ATGT. Đáng 
nói,  hầu hết các tuyến đường bị 
người dân chiếm dụng vỉa hè nằm 
rất gần trụ sở UBND thị trấn Phù 
Mỹ và CA thị trấn Phù Mỹ nhưng 
tình trạng này vẫn diễn ra công khai 
và kéo dài.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi 
nhận thực tế về nạn lấn chiếm vỉa 
hè, lòng đường tại thị trấn Phù Mỹ.   

M.NHÂN

THỊ TRẤN PHÙ MỸ (HUYỆN PHÙ MỸ):

Ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Một đoạn vỉa hè, lòng đường đường Quang Trung thành nơi tập kết sắt, thép, vật liệu xây dựng 
và trưng bày chậu xi măng.                             Ảnh: M.N

Chủ một cửa hàng bán xe điện trưng bày sản 
phẩm chiếm hết một đoạn vỉa hè đường Quang 
Trung; xây gờ xi măng lấn ra lòng đường để 
tiện đưa xe ra, vào.                       Ảnh: M.N

Một đoạn vỉa hè đường Võ Thị Sáu - gần Quảng 
trường trung tâm huyện Phù Mỹ, bị “trưng 
dụng” để mở quán nhậu dã chiến.

Ảnh: M.N

Phát hiện 2 vụ 
tàng trữ ma túy 

Ngày 27.3, CA huyện Tuy Phước cho 
biết vừa kiểm tra nhà Nguyễn Văn Thảo 
(SN 1990, ở khu phố Trung Tín 1, thị trấn 
Tuy Phước, huyện Tuy Phước), phát hiện 
Thảo đang tàng trữ 1 gói ny lông bên 
trong chứa ma túy. Điều tra mở rộng, 
CA huyện Tuy Phước kiểm tra nhà Lê 
Phú (SN 1991, ở khu phố Vân Hội 2, thị 
trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) phát 
hiện Nguyễn Huy Nhân (SN 1997) và 
Lê Quý (SN 1998, cùng ở khu phố Vân 
Hội 2) có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra ví 
của Nhân phát hiện 1 gói ny lông chứa 
ma túy, kiểm tra phòng ngủ và trong cốp 
xe máy của Phú thu giữ 13 gói ny lông 
chứa ma túy. Tổng tang vật thu được là 
29,9919 g methamphetamine.

● Trước đó, ngày 24.3, CA TP Quy 
Nhơn kiểm tra tại phòng 504 của 
khách sạn N.H. (thuộc tổ 6, khu phố 1, 
phường Thị Nại), bắt quả tang Huỳnh 
Văn Tú (SN 1990, ở khu phố 7, phường 
Ngô Mây) tàng trữ 1 gói ny lông chứa 
0,1004 g ketamine.                     N.GIANG

CA TX An Nhơn cho biết đã khởi tố, 
bắt tạm giam 2 đối tượng Hồ Minh Hiệp 
(SN 1987, ở khu phố Trung Tín 2, thị trấn 
Tuy Phước) và Nguyễn Mạnh Hoài (SN 
1991, ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, 
huyện Tuy Phước) về hành vi cướp giật 
tài sản.

Lúc 11 giờ ngày 22.3, tại tiệm tạp hóa 
của bà Đoàn Thị Mỹ Dung (thôn An Hòa, 
xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn) có 2 đối 
tượng vờ vào mua card điện thoại. Lợi 
dụng sơ hở của bà Dung, hai đối tượng 
đã giật 24 thẻ card điện thoại (tổng trị 
giá 2,4 triệu đồng), rồi lên mô tô tẩu 
thoát. Nhận được tin báo, CA TX An 
Nhơn nhanh chóng xác minh, điều tra 
làm rõ thủ phạm là Hồ Minh Hiệp và 
Nguyễn Mạnh Hoài.               T.LONG

Khởi tố 2 đối tượng 
cướp giật

Tạm giữ số lượng lớn 
hàng hóa không có 
hóa đơn, chứng từ

(BĐ) - Đội Quản lý thị trường số 3 
thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Định 
vừa phối hợp với Phòng PC 03 và Phòng 
PC 08 thuộc CA tỉnh kiểm tra, phát hiện, 
tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không có 
hóa đơn, chứng từ.

Ngày 24.3, từ nguồn tin báo, lực 
lượng chức năng tiến hành kiểm tra ô tô 
tải hành trình từ TP Hà Nội vào TP Hồ 
Chí Minh, phát hiện có nhiều bao, kiện 
chứa hàng hóa do nước ngoài sản xuất, 
không có hóa đơn, chứng từ gồm: 1 điện 
thoại di động Iphone 12 Promax; 2 máy 
tính bảng Ipad; 2 máy tính xách tay hiệu 
DELL; 3 máy massage; 1.168 sản phẩm 
mỹ phẩm kem dưỡng, chống nắng, phấn 
trang điểm, nước hoa; 288 sản phẩm viên 
uống, thức uống; 272 sản phẩm quần áo, 
giày dép, mũ, kính mắt; 159 sản phẩm 
phụ kiện điện thoại, điện máy; 439 sản 
phẩm đồ chơi trẻ em; 118 sản phẩm bánh 
kẹo, cà phê, sữa. Tổng giá trị hàng hóa 
ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều 
tra để xử lý theo quy định pháp luật.

G. NGUYỄN 
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Dự án xây dựng cao tốc  
Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn  
2021 - 2025, đoạn Quảng Ngãi - 
Hoài Nhơn có 3 gói thầu XL01, 
XL02, XL03. Trong đó, gói thầu 
XL03 thuộc địa bàn TX Hoài 
Nhơn do liên danh Công ty CP 
Tập đoàn Đèo Cả và các nhà 
thầu thực hiện trị giá 6.686 tỷ 
đồng; bao gồm xây lắp và khảo 
sát, thiết kế bản vẽ, thi công 
đoạn tuyến dài 30,8 km; thời 
gian thực hiện là 42 tháng, từ 
tháng 3.2023 đến tháng 8.2026. 
Hiện nay, nhà thầu đã huy 
động gần 400 lao động, gần 70 
máy móc thiết bị để triển khai 
7 mũi thi công trên tuyến tại 
các khu vực đã được bàn giao 
mặt bằng và có đường tiếp cận.

Hiện Công ty CP Tập đoàn 
Đèo Cả đang tập trung thi công 
tại hạng mục đường găng của 
hầm số 3, các nút giao và một 
số đoạn cần xử lý gia cố do 
nền đất yếu. Trong đó, hầm 
số 3 gồm 2 ống hầm xuyên núi 
(3 làn xe/ống, mặt đường rộng  
11,25 m), dài 3,2 km, ở xã Hoài 
Sơn, TX Hoài Nhơn, là công trình 

THI CÔNG GÓI THẦU XL03 DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM QUA BÌNH ĐỊNH: 

Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu thi công

Ông Nguyễn Văn Thành (SN 1965, 
ở thôn Mỹ Đức, xã Ân Mỹ, huyện Hoài 
Ân) là điển hình vượt khó làm kinh tế 
giỏi, có nhiều sáng tạo trong phát huy 
mô hình tổng hợp.

Xuất phát điểm của gia đình ông 
tương đối thấp, khi mới lập gia đình, 
vốn liếng lớn nhất của vợ chồng ông 
là một ít ruộng lúa, đất trồng màu kém 
hiệu quả. Với quyết tâm vượt khó vươn 
lên phát triển kinh tế gia đình, làm giàu 
trên chính mảnh đất quê hương, ông 
Thành tìm cách tiếp cận phong trào thi 
đua sản xuất kinh doanh giỏi do hội 
nông dân các cấp phát động, đồng thời 
chịu khó tìm hiểu các chính sách khuyến 
khích phát triển kinh tế trang trại, gia 
trại; hăng hái tham gia các lớp tập huấn 
chuyển giao kỹ thuật canh tác… 

Năm 2013, ông Thành đầu tư nuôi 
8 con bò, 110 con gà, đào ao rộng  
1.000 m2 thả cá... Nhờ tận dụng nguồn 
thức ăn sẵn có từ rau, cỏ, bắp, lúa và 
chịu khó áp dụng kỹ thuật phòng, chống 
dịch bệnh được hướng dẫn nên đàn vật 
nuôi phát triển khỏe mạnh, chỉ sau một 
năm đã giúp ông lãi 125 triệu đồng. Với 
diện tích đất đồi có sẵn, ông Thành cải 

Nhiều doanh nghiệp 
Úc chọn Việt Nam 
vì ổn định chính trị

Sáng 27.3 tại Hà Nội, Cơ quan Thương 
mại và Đầu tư Chính phủ Úc (Austrade) 
phối hợp với các DN và chính quyền Hà Nội 
tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại giáo 
dục, văn hóa và ẩm thực Việt Nam - Úc. 
Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hội thảo 
tương tự sẽ diễn ra ở 5 tỉnh/thành khác 
trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan 
hệ ngoại giao Việt Nam - Úc.

Theo bà Eliza Chui, phụ trách thương 
mại và đầu tư vào Việt Nam của Austrade, 
có nhiều lý do khi DN Úc lựa chọn thị trường 
Việt Nam để phát triển. Trong đó bao gồm:  
Tình hình chính trị ổn định, sự phục hồi 
nhanh chóng của Việt Nam hậu Covid-19, 
dân số vàng, cùng những nỗ lực chống 
tham nhũng và minh bạch hóa Việt Nam. 

Thương mại hai chiều năm 2022 đạt 
khoảng 23,5 tỷ AUD, đưa Úc trở thành đối 
tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, 
còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn 
thứ 10 của Úc. 

Hiện nay Úc nhập khẩu nhiều loại nông 
sản Việt Nam và đang xúc tiến để nhập 
thêm bưởi và chanh dây.                (Theo TTO)

Nhà thầu thi công đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua tỉnh Bình Định (thuộc dự án thành phần Quảng Ngãi - 
Hoài Nhơn) là liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, xây dựng… 
Hiện UBND tỉnh và TX Hoài Nhơn tích cực hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc và kiến nghị các ngành, bộ liên quan cùng giải quyết. 

Cùng nhau tháo gỡ khó khăn
Chúng tôi chỉ đạo TX Hoài Nhơn phối hợp với 

nhà thầu, tập trung giải phóng mặt bằng theo 
đường găng để phục vụ công tác thi công tốt 
hơn. TX Hoài Nhơn nỗ lực hỗ trợ nhà thầu khảo 
sát các mỏ vật liệu phục vụ công trình. Trong quá 
trình giải phóng mặt bằng, UBND TX Hoài Nhơn 
gặp khó khăn, vướng mắc thì báo cáo trực tiếp 
song song cho Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư) 
và UBND tỉnh cùng tháo gỡ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN TỰ CÔNG HOÀNG

Đảm bảo minh bạch thông tin
Để đảm bảo minh bạch thông tin, Tập đoàn 

Đèo Cả sẽ định kỳ công bố thông tin. Hình thức 
tổ chức là mời báo chí, đại diện các tổ chức đoàn 
thể tại địa phương có dự án đi qua, dựng pa nô 
thông tin tình hình triển khai dự án, vướng mắc 
và trách nhiệm của các bên liên quan để người 
dân và cơ quan có thẩm quyền kịp thời nắm bắt, 
đánh giá việc thực hiện. 

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả 
NGUYỄN QUANG HUY 

cấp đặc biệt. Đây là công trình 
hầm xuyên núi dài nhất được xây 
dựng mới trên toàn tuyến cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông. 

Công ty CP Tập đoàn Đèo 

Cả là đơn vị từng thi công hàng loạt 
công trình hầm lớn, yêu cầu kỹ thuật 
cao như các hầm: Đèo Cả, Cổ Mã, 
Cù Mông, Hải Vân 2, hầm bao 
biển (Quảng Ninh); hiện đang 

tham gia thi công hầm Thung 
Thi thuộc cao tốc Mai Sơn -  
QL 45 và hầm Trường Vinh 
thuộc cao tốc Nghi Sơn - Diễn 
Châu, hầm Núi Vung thuộc cao 
tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Theo ông Nguyễn Quang 
Huy, Phó Tổng G iám đốc Công 
ty CP Tập đoàn Đèo Cả, để thực 
hiện tốt dự án, liên danh nhà 
thầu đã ứng dụng công nghệ 
cao để quản lý, giám sát dự 
án thông qua việc sử dụng các 
thiết bị LiDAR và 3D-Laser 
Scanning, kết hợp ứng dụng 
BIM cho thiết kế, quản lý thi 
công. Các công nghệ này sẽ số 
hóa hiện trạng dự án, lập mô 
hình 3D, hỗ trợ đơn vị thi công 
kiểm tra tính chính xác của bản 
vẽ, đối chiếu giữa phương án 

được duyệt với thực tế thi công; 
tính khối lượng đào đắp, giám 
sát khối lượng thực tế, đánh 
giá trực quan toàn cảnh dự án 
sau từng giai đoạn thi công, 
kiểm soát chuyển vị của công 
trình... Đồng thời để kiểm soát 
thi công trên toàn tuyến, liên 
danh nhà thầu đang triển khai 
lắp đặt hệ thống camera giám 
sát dọc tuyến.

Ông Nguyễn Quang Huy 
cho biết, tổng nhu cầu đất đắp 
toàn tuyến gói XL03 khoảng  
3,7 triệu m3. Nhà thầu đã khảo 
sát, tiếp cận được 5 mỏ vật liệu 
đất, tiếp cận các mỏ cát thương 
mại nhưng hầu hết các mỏ đều 
đã cạn, không đủ cung cấp liên 
tục cho thi công dự án. Nhà 
thầu đang tiến hành khảo sát 
và xin cấp phép một số mỏ 
nằm trong quy hoạch dự án 
với trữ lượng dự kiến khai thác  
300 nghìn m3/năm mới đáp ứng 
kịp thời nhu cầu thi công dự án. 

Trao đổi vấn đề này, ông 
Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND TX Hoài 
Nhơn, cho biết: Bộ TN&MT đã 
hướng dẫn các địa phương thủ 
tục khai thác các mỏ vật liệu, 
nhưng hướng dẫn đó chưa cụ 
thể. UBND thị xã đã gởi kiến 
nghị đến UBND tỉnh trình Bộ 
TN&MT, các cơ quan có thẩm 
quyền thống nhất hướng dẫn 
thủ tục thu hồi đất, nguồn 
kinh phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng đối với các 
mỏ đất làm vật liệu xây dựng 
thông thường phục vụ cho 
các hạng mục của dự án cao 
tốc. Và hiện vẫn còn chờ kết 
quả. Ngoài ra, tuy khối lượng 
mặt bằng giải phóng, bàn giao 
cho nhà thầu đã được 72,8% 
nhưng trong tình trạng “xôi 
đỗ” nên nhà thầu chưa thể 
triển khai thi công.        

HẢI YẾN 

Nhà thầu đang thi công dự án tại TX Hoài Nhơn.                                                                                                                                                 Ảnh: HẢI YẾN 

Ông Thành giỏi làm kinh tế tổng hợp

tạo đất để trồng 130 gốc bưởi, 50 gốc dừa, 
0,3 ha dâu để nuôi tằm… Đến nay mô 
hình kinh tế tổng hợp giúp ông có thu 
nhập mỗi năm khoảng 300 triệu đồng.

Ông Thành chia sẻ: Làm vườn cây ăn 
quả không quá khó, quan trọng là chọn 
đúng giống cây phù hợp chân đất, mua 
đúng giống tốt và thực hiện đúng theo 
những hướng dẫn, tư vấn của cán bộ 
khuyến nông địa phương. Hơn nữa tôi 
còn tận dụng nguồn phân chuồng sẵn có 
của mình để bón cho cây, vì thế chất lượng 
sản phẩm cao, được thương lái tín nhiệm.

Ông Huỳnh Văn Minh, Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân xã Ân Mỹ, cho biết: 
“Ông Thành là nông dân dám nghĩ dám 
làm, biết khai thác thế mạnh địa phương 
để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, 
ông còn giúp đỡ 7 hộ biết cách làm ăn có 
hiệu quả, cho 20 hộ nông dân tham quan 
mô hình của gia đình, tạo việc làm cho  
12 lao động với mức lương 4,5 triệu 
đồng/tháng. Không những thế, ông còn 
là tấm gương sáng trong phong trào xây 
dựng nông thôn mới với việc tiên phong 
hiến gần 400 m2 đất các loại cùng nhiều 
cây ăn trái, hăng hái đóng góp công sức 
để xây dựng đường liên thôn.

Ông Thành đã được Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng bằng khen vì những đóng góp 
xuất sắc của mình trong giai đoạn năm 
2020 - 2021.                            HỒ THỊ DUNG

Ông Thành chăm sóc vườn dừa của gia đình. 
Ảnh: HỒ THỊ DUNG
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Giúp học sinh tiếp cận với nghệ thuật truyền thống
Nhằm giúp học sinh (HS) làm quen 

với các loại hình nghệ thuật truyền thống 
như bài chòi, dân ca, tuồng…, nhiều năm 
qua, Trường Tiểu học Quang Trung, TP 
Quy Nhơn thành lập CLB Dân ca và 
thường xuyên tổ chức nhiều buổi sinh 
hoạt bổ ích, thú vị cho các em.

Cô Vương Thị Kim Thơ - giáo viên 
âm nhạc, Chủ nhiệm CLB Dân ca trường 
Tiểu học Quang Trung, cho biết: CLB chủ 
yếu hoạt động vào dịp cuối tuần, các buổi 
sinh hoạt ngoại khóa, qua đó, giúp các em 
phát huy được sở trường riêng của mình, 
cùng nhau tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau và 
đến gần hơn với nghệ thuật sân khấu 
truyền thống độc đáo của quê hương. 
CLB thường xuyên mời các nghệ sĩ, nghệ 
nhân giàu kinh nghiệm tham gia hướng 
dẫn, giảng dạy, nâng cao kiến thức và kỹ 
năng diễn xuất cho HS. 

Trực tiếp hướng dẫn các em từng động 
tác, lời thoại của một số trích đoạn tuồng 
cổ, nghệ nhân Hoàng Việt cho biết: Các 
em còn bé nên điểm quan trọng tôi hướng 

tới là lan tỏa tình yêu 
nghệ thuật tuồng, giúp 
các em cảm nhận, hiểu 
được những cái hay, nét 
đẹp cơ bản của tuồng. 
Hiểu và cảm nhận được 
mới nghĩ đến chuyện 
thưởng thức và rồi mới 
nhận ra trách nhiệm 
giữ gìn vốn quý của 
cha ông. Ban đầu em 
nào cũng bỡ ngỡ, lạ lẫm 
nhưng càng có thêm 
hiểu biết về nghệ thuật 
tuồng, các em lại càng 
thêm phấn khởi và hào 

hứng. Chính nhờ đó mà tôi cũng thấy 
hăng hái hơn.

Trong tiết ngoại khóa mới đây, các em 
được giới thiệu và làm quen với một số 

vai diễn trong trích đoạn Trưng Nữ vương 
đề cờ (vở tuồng Trưng Nữ Vương). Em Lưu 
Nguyễn Bảo Hân, HS lớp 4B, cho biết: Ban 
đầu, em thấy ca từ có nhiều chữ lạ lẫm, 
khó hiểu, nhưng được thầy cô trong CLB 
chỉ dạy, hướng dẫn em lại thấy chúng cô 
đọng và hay hay. Đặc biệt khi hiểu hơn 
về loại hình nghệ thuật này em thấy thêm 
yêu thích các vị anh hùng dân tộc.

CLB Dân ca Trường Tiểu học Quang 
Trung là một hoạt động giáo dục giàu ý 
nghĩa, nhờ đó HS sẽ có thêm nhiều hiểu 
biết về văn hóa xã hội, về các loại hình 
nghệ thuật sân khấu dân tộc. Việc bảo tồn 
và phát huy nghệ thuật truyền thống, góp 
phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong 
cuộc sống hiện đại và cần có sự chung tay 
góp sức của toàn xã hội và cách bắt đầu từ 
trường phổ thông cho thấy hiệu quả tốt.

NGUYỄN NGUYỆT - NGỌC PHƯỚC

Nghệ nhân Hoàng Việt hướng dẫn học sinh tập trích đoạn tuồng Trưng 
Nữ vương đề cờ.                                                                              Ảnh: NGUYỄN NGUYỆT

Những nghệ nhân nặng lòng với di sản

Năm 2022, tỉnh Bình Định có 
3 nghệ nhân được Chủ tịch 
nước phong tặng danh hiệu 
Nghệ nhân nhân dân và 19 
nghệ nhân được phong tặng 
danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. 
Đây là những người nặng 
lòng với di sản, đang từng 
ngày trao truyền cho thế hệ 
trẻ vốn quý của tổ tiên.

Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) 
Lê Văn Ru (86 tuổi, ở khu phố 
Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, 
huyện Vân Canh) là người 
thông thạo, nắm giữ các kỹ 
thuật trình diễn nhạc cụ, các 
làn điệu cũng như các nghi 
lễ truyền thống của đồng bào 
Chăm H’roi ở Vân Canh. Ở cái 
tuổi gần đất xa trời nhưng ông 
luôn cần mẫn truyền dạy nghệ 
thuật sử dụng cồng chiêng, 
trống kơ-toang, các nghi lễ cổ 
truyền cho đồng bào Chăm 
H’roi ở địa phương; nhiệt tình 
tham gia các sự kiện văn hóa 
do huyện, tỉnh tổ chức.

Nói về những nỗ lực trong 
bảo tồn giá trị văn hóa của 
đồng bào dân tộc Chăm H’roi 
ở quê mình, NNƯT Lê Văn Ru 
chia sẻ: “Đời sống hiện đại đã 
tác động đến sự tiếp nhận văn 
hóa của lớp trẻ người Chăm 
H’roi, bây giờ thanh niên ít 
biết hát, múa, trình diễn nhạc 
cụ của dân tộc mình. May 
mắn tôi đã kịp thời dạy lại 

Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Ru (ngoài cùng bên phải) tái hiện lễ mừng về 
nhà mới của đồng bào Chăm H’roi huyện Vân Canh.  Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nghệ nhân ưu tú Lý Thành Long làm hiệu chính trong một hội 
bài chòi.                                                                                  Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nghệ nhân nhân dân Hà Thị Hạnh biểu diễn hát bội. 
Ảnh: HOÀNG VÂN

3 nghệ nhân Bình Định được 
phong tặng danh hiệu Nghệ 
nhân nhân dân năm 2022:

1. Lê Văn Cảnh (Lê Xuân Cảnh, 
võ cổ truyền), ở khu phố Cẩm Văn, 
phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn

2. Hà Thị Hạnh (Kim Hạnh, hát 
bội), ở thôn Thuận Đức, xã Nhơn 
Mỹ, TX An Nhơn

3. Hồ Văn Sừng (Hồ Sừng, võ 
cổ truyền), ở thôn Hòa Mỹ, xã Bình 
Thuận, huyện Tây Sơn

19 nghệ nhân Bình Định được 
phong tặng danh hiệu Nghệ 
nhân ưu tú năm 2022:

1. Lâm Ngọc Ánh (võ cổ 
truyền), ở thôn Thắng Công, xã 
Nhơn Phúc, TX An Nhơn

2. Nguyễn Văn Bình (hát bội), ở 
khu phố Nhuận An Đông, phường 
Hoài Hương, TX Hoài Nhơn

3. Đặng Thị Huệ (Kim Huệ, 
hát bội), ở khu phố Hòa Nghi, 
phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn

4. Võ Thanh Hùng (võ cổ 
truyền), ở khu phố Đệ Đức 3, 
phường Hoài Tân, TX Hoài Nhơn

5. Nguyễn Thị Ngọc Hương (dân 
tộc Chăm H’ roi, nghệ thuật Pa-kơ-
toan (trống đôi), ở khu vực Hiệp Hà, 
thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh 

6. Phạm Thị Kiều (Hoàng Kiều, 
bài chòi), ở thôn Phong An, xã 
Cát Trinh, huyện Phù Cát

7. Đinh Kim (Đinh Chớc, dân 
tộc Bana, trình diễn lễ hội truyền 
thống), ở làng M2, xã Vĩnh Thịnh, 

huyện Vĩnh Thạnh.
8. Phạm Lau (nhạc công cổ 

truyền), ở khu phố Phú Hậu, thị 
trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát

9. Lý Thành Long (bài chòi), 
ở khu phố 2, phường Tam Quan, 
TX Hoài Nhơn

10. Võ Thanh Lương (võ cổ 
truyền), ở khu phố Đệ Đức 2, 
phường Hoài Tân, TX Hoài Nhơn

11. Phạm Thị Phương Nga (bài 
chòi), ở khu phố Tân Hòa, phường 
Nhơn Hòa, TX An Nhơn

12. Lê Thị Oanh (Kiều Oanh, 
hát bội), ở khu phố Mỹ Hòa, 
phường Đập Đá, TX An Nhơn

13. Bùi Thị Kim Oanh (hát bội), 
ở khu phố Lại Khánh, phường 
Hoài Đức, TX Hoài Nhơn

14. Trần Hữu Phước (bài chòi), 
ở thôn Đông, xã Nhơn Châu, TP 
Quy Nhơn

15. Trần Thị Quý (Lệ Hoa, hát 
bội), ở khu phố Phò An, phường 
Nhơn Hưng, TX An Nhơn

16. Lê Văn Ru (dân tộc Chăm  
H’ roi, trình diễn nhạc cụ dân tộc), 
ở khu phố Hiệp Hội, thị trấn Vân 
Canh, huyện Vân Canh 

17. Bùi Văn Trinh (Hoàng Trinh, 
hát bội), ở thôn Trường Định, xã 
Bình Hòa, huyện Tây Sơn

18. Lý Xuân Vân (võ cổ truyền), 
ở phường Đập Đá, TX An Nhơn

19. Thái Hùng Vinh (Phi Long 
Vinh, võ cổ truyền), ở thôn Thọ Nghĩa, 
xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

cho con trai tôi thành thạo 
các kỹ thuật trình diễn trống 
kơ-toang, các nghi lễ… và 
từng bước tập cho các cháu 
trẻ tuổi hát, múa, biểu diễn 
cồng chiêng tham gia ngày 
hội văn hóa, các sự kiện văn 
hóa để nét văn hóa riêng của 
đồng bào dân tộc Chăm H’roi 
không bị mất đi”. 

Thừa hưởng truyền thống 
hoạt động nghệ thuật từ gia 
đình, lại được học hành bài 
bản tại lớp nhạc công âm nhạc 
truyền thống Trường Trung 
học Văn hóa Nghệ thuật 
Nghĩa Bình (nay là Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn),  NNƯT Lý Thành 
Long (57 tuổi, ở phường Tam 
Quan, TX Hoài Nhơn) là một 
trong những hạt nhân tích 
cực trong bảo tồn, phát huy 
giá trị nghệ thuật dân ca, bài 
chòi ở TX Hoài Nhơn. Không 
chỉ trình diễn và truyền dạy 
nghệ thuật bài chòi dân gian 
cho lớp trẻ kế thừa, anh còn 
nổi tiếng trên lĩnh vực sáng 
tác câu thai bài chòi cổ; dàn 
dựng, sáng tác kịch bản dân 
ca bài chòi. 

“Được Nhà nước xét tặng 
danh hiệu NNƯT trong năm 
2022, đối với tôi là niềm vinh 
dự lớn khi cả cuộc đời tôi gắn 
bó với nghệ thuật bài chòi dân 
gian. Đây cũng là trách nhiệm 
để tôi nỗ lực cống hiến hơn 
nữa trong hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật của quê hương nói 
chung, phát huy giá trị di sản 
nghệ thuật bài chòi dân gian 
nói riêng”, NNƯT Lý Thành 

Long bộc bạch. 
Với  năng khiếu  bẩm 

sinh, cộng với niềm say mê 
nghệ thuật hát bội, năm 15 
tuổi, Nghệ nhân nhân dân 
(NNND) Hà Thị Hạnh (57 
tuổi, ở thôn Thuận Đức, xã 
Nhơn Mỹ, TX An Nhơn) được 
thầy là nghệ nhân Nhưn Son 
dạy nghề và sớm gia nhập 
gánh hát bội ở địa phương. 
Hơn 40 năm gắn bó với nghệ 
thuật hát bội, nghệ nhân Hà 
Thị Hạnh nắm bắt và trình 
diễn xuất sắc những dạng vai 
như đào chiến, đào lẳng, đào 
bi, đào giả kép; truyền nghề 
cho nhiều nghệ nhân khác, 
như nghệ nhân Huỳnh Văn 
Thanh, Trương Văn Chính 
(diễn viên Đoàn nghệ thuật 
hát bội Trần Quang Diệu; 
do nghệ nhân Hà Thị Hạnh 
và chồng là nghệ nhân Phan 
Ngọc Bạn thành lập).

NNND Hà Thị Hạnh chia 
sẻ: “Mấy mươi năm qua, nghệ 
thuật hát bội đã ngấm sâu vào 
tim tôi. Danh hiệu NNƯT, 
giờ là NNND được Nhà nước 
xét tặng là niềm động viên 
tinh thần rất lớn để tôi tiếp 
tục cống hiến giữ nghề. Song 
tôi cũng có nhiều trăn trở về 
việc tìm lớp trẻ để dạy nghề 
hiện rất khó, các nghệ nhân 
gạo cội thì lớn tuổi; các đoàn 
hát bội không chuyên đang 
hoạt động góp phần giữ gìn 
di sản nghệ thuật hát bội vẫn 
chưa có những chính sách 
hỗ trợ cho các nghệ nhân  
phù hợp…”.     

             ĐOÀN NGỌC NHUẬN
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Bình Định

Chuẩn bị chu đáo nhất cho diễn tập khu vực phòng thủ
Năm 2023 sẽ diễn ra diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và huyện. Để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ nặng nề này, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phát huy 
cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực chuẩn bị và tham gia diễn tập đạt được mục 
đích, yêu cầu đề ra.

Ngay sau khi có các nghị 
quyết, mệnh lệnh của cấp trên 
về nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng cũng như công tác diễn 
tập khu vực phòng thủ (KVPT) 
năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã ban hành Chỉ thị số 29-
CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức diễn tập KVPT tỉnh và 
diễn tập KVPT các huyện trong 
năm 2023. 

Tỉnh cũng chỉ đạo họp các 
sở, ngành, địa phương liên 
quan thống nhất nội dung để 
tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
diễn tập KVPT năm 2023. Chỉ 
đạo khảo sát các khu vực diễn 
tập và thống nhất đề xuất nội 
dung, dự kiến kịch bản diễn 
tập phòng thủ dân sự, thực 
binh A2. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh chỉ đạo Bộ CHQS 
tỉnh tổ chức xây dựng công 

trình tại khu căn cứ chiến đấu; 
ban hành lịch công tác chuẩn bị 
diễn tập; dự thảo các văn bản 
chỉ đạo diễn tập và triển khai 
thực hiện các bước công tác 
chuẩn bị tiếp theo để bảo đảm 
diễn tập đạt kết quả.

Ban Thường vụ Đảng ủy 
Quân khu 5 và Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Bình Định cũng đã có 
buổi làm việc để thống nhất về 
thời gian, nội dung, phương 
án tổ chức diễn tập KVPT tỉnh 
năm 2023. Ngay sau đó, Ban 
Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tổ 
chức hội nghị triển khai nhiệm 
vụ diễn tập KVPT cấp huyện 
năm 2023 và tổ chức tập huấn, 
bồi dưỡng để Tổ công tác diễn 
tập tỉnh nắm chắc các nội dung 
chuyên đề liên quan đến diễn 
tập KVPT. 

Theo đại tá Trần Thanh Hải - 

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, 
Phó trưởng ban Thường trực 
Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, qua 
tập huấn, bồi dưỡng giúp Tổ 
công tác diễn tập tỉnh nắm chắc 
nội dung, thứ tự hoạt động 
trong chuyển địa phương vào 
các trạng thái quốc phòng và 
tác chiến phòng thủ. Đồng 
thời, làm cơ sở để khung tập 
xây dựng soạn thảo văn kiện 
của khối Đảng, Mặt trận, đoàn 
thể và thực hành diễn tập KVPT 
đạt kết quả tốt. 

“Đối với diễn tập KVPT cấp 
huyện, trước đây nội dung của 
các cuộc họp vận hành cơ chế 
chủ yếu do đạo diễn của tỉnh 
làm thay, chuẩn bị sẵn kịch bản 
và cung cấp vai tập… Từ đó 
dẫn đến khi thực hành, khung 
tập cấp huyện thường bị động, 
không phát huy được tính sáng 

Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Bình Định, cơ quan, đơn 
vị có liên quan tập trung hoàn chỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành, thực hành diễn tập; chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật 
chất đảm bảo; huy động lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ 
thuật tham gia diễn tập đủ số lượng, đạt chất lượng tốt. Tổ chức 
huấn luyện, luyện tập cho các lực lượng theo kế hoạch, phương 
án đã xác định và bảo đảm mục đích, yêu cầu, chất lượng, nội 
dung và an toàn tuyệt đối”.

                                  Trung tướng THÁI ĐẠI NGỌC, Tư lệnh Quân khu 5 

 Nội dung diễn tập KVPT phải đảm bảo thiết thực, sát 
thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, tránh phô trương, hình thức. 
Lực lượng tham gia diễn tập phải đúng, đủ thành phần theo 
quy định; quá trình diễn tập không làm ảnh hưởng đến công 
tác điều hành phát triển KT-XH của địa phương; bảo đảm tiết 
kiệm, hiệu quả và an toàn tuyệt đối về người, cơ sở vật chất, vũ 
khí trang bị kỹ thuật”.

 Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

Các địa phương đang tích cực huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ để tham gia thực binh bắn đạn thật đảm bảo tuyệt 
đối an toàn.                                                                                                                                                                                                                       Ảnh: H.P

Với nhiều giải pháp đồng bộ, sự vào 
cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống 
chính trị, những năm qua, phường Tam 
Quan Nam (TX Hoài Nhơn) luôn hoàn 
thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng 
năm, góp phần thực hiện tốt công tác 
quân sự, quốc phòng tại địa phương.  

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch 
UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ 
quân sự (NVQS) phường Tam Quan 
Nam, cho biết: “Để đạt được kết quả 
trên, Đảng ủy, UBND phường luôn xác 
định đây là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng hàng đầu; huy động tối đa sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị. Quá trình 
thực hiện, địa phương luôn bảo đảm 
công khai, dân chủ, công bằng và đúng 
luật định”. 

Để công tác gọi thanh niên đi 
khám tuyển đạt kết quả, ông Huỳnh 
Văn Học, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 
phường, cho biết: “20 ngày trước ngày 
khám, các thành viên Hội đồng NVQS 
phường cùng lãnh đạo các khu phố đến 
nhà thanh niên tổ chức giao lệnh, tuyên 
truyền, vận động và yêu cầu các gia đình 
cam kết có trách nhiệm gọi con em mình 
về khám tuyển. Tuy là địa phương có 

Điểm sáng trong công tác tuyển quân

nhiều thanh niên đi làm ăn xa, nhưng 
tỷ lệ thanh niên lên trạm khám đều đạt 
từ 98% trở lên”.

Cùng với đó, UBND phường cũng 
đa dạng hình thức tuyên truyền, từ lưu 
động đến lồng ghép vào nội dung sinh 
hoạt họp dân, sinh hoạt chi bộ, hội nghị 
các tổ chức hội, đoàn thể nhằm nâng cao 
nhận thức cho gia đình và thanh niên về 
thực hiện Luật NVQS. Đồng thời, công 

khai danh sách những 
trường hợp được xét 
miễn, tạm hoãn nhập 
ngũ trên hệ thống 
truyền thanh, niêm yết 
tại các nhà văn hóa khu 
phố để người dân tiện 
theo dõi, giám sát. 

Nhờ phát huy vai 
trò tham gia của người 
dân, những năm qua, 
phường Tam Quan 
Nam không có trường 
hợp sử dụng các thủ 
thuật làm sai lệch, ảnh 
hưởng sức khỏe nhằm 
trốn tránh việc thực 
hiện NVQS. Ngoài ra, 

phường cũng tích cực triển khai thực 
hiện tốt các chính sách quân đội và hậu 
phương quân đội để người dân yên tâm, 
tin tưởng. Giai đoạn 2015 - 2022, trên địa 
bàn có 205 thanh niên lên đường nhập 
ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao; 
không có trường hợp không đủ tiêu 
chuẩn về chính trị, đạo đức hay trình 
độ học vấn nhập ngũ theo quy định. 

BẢO SƯƠNG - THANH HÙNG 

Phường Tam Quan Nam tặng quà cho thanh niên lên đường làm nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2023.                                                  Ảnh: SƯƠNG HÙNG

Thông qua phương án thực 
binh bắn đạn thật trong 
diễn tập KVPT cấp huyện

Tại trường bắn Trung tâm Huấn 
luyện Quân sự Quốc gia 2, Bộ CHQS 
tỉnh vừa tiến hành thông qua phương 
án thực binh bắn đạn thật trong diễn tập 
KVPT năm 2023 đối với các huyện Tây 
Sơn, Vân Canh, Hoài Ân.

Tại đây, Bộ CHQS tỉnh đã nghe chỉ 
huy của Ban CHQS các huyện Tây Sơn, 
Vân Canh, Hoài Ân báo cáo phương 
án, thành phần, lực lượng tham gia bắn 
đạn thật; cách bố trí, các loại hỏa lực có 
trong biên chế, công tác đảm bảo thông 
tin liên lạc, hệ thống thao trường, bãi 
tập, công sự, trận địa phục vụ cho thực 
binh bắn đạn thật trong diễn tập KVPT 
cấp huyện.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ CHQS 
tỉnh yêu cầu ban CHQS 3 huyện tiếp 
tục hoàn chỉnh phương án bắn theo ý 
kiến góp ý của đoàn công tác, phù hợp 
với địa hình thao trường và điều kiện 
thực tế. Đồng thời, chú trọng huấn luyện 
cho các lực lượng tham gia thực binh 
bắn đạn thật chặt chẽ, nghiêm túc, chất 
lượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

        T.PHÚC

tạo, có tư tưởng chủ quan, phụ 
thuộc nhiều vào tài liệu có sẵn, 
chất lượng diễn tập có nội dung 
chưa cao. Vì vậy, năm nay, Ban 
Chỉ đạo diễn tập tỉnh tập trung 
hướng dẫn, định hướng, kiểm 
tra, đôn đốc để phát huy sự độc 
lập, chủ động của khung tập”, 
đại tá Hải cho biết.

Là địa phương đầu tiên 
tổ chức diễn tập KVPT cấp 
huyện trong năm nay (trung 
tuần tháng 4), đến nay, huyện 
Tây Sơn đã hoàn thành việc xây 
dựng khu căn cứ chiến đấu giả 
định và hoàn thành hơn 90% 
văn kiện diễn tập. Theo Chủ 
tịch UBND huyện Tây Sơn 
Phan Chí Hùng, sau khi Ban 
Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức 
tập huấn cụ thể các nội dung về 
diễn tập KVPT cho khung diễn 
tập của huyện, Ban Chỉ đạo 
diễn tập huyện cũng đã khẩn 
trương xây dựng kế hoạch và 
tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện 
bổ sung các lực lượng tham 
gia diễn tập theo từng chuyên 

ngành và cương vị, chức trách 
được giao. 

Phát biểu tại hội nghị triển 
khai nhiệm vụ diễn tập mới 
đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ đạo 
diễn tập tỉnh, nhấn mạnh: Các 
thành viên trong Cơ quan Ban 
Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Tổ công 
tác diễn tập cần phát huy tốt 
tinh thần trách nhiệm, chuẩn 
bị chu đáo nội dung bồi dưỡng, 
hướng dẫn và đạo diễn khung 
tập cấp huyện; tham mưu 
Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ 
đạo, điều hành diễn tập đúng 
nguyên tắc và phù hợp với thực 
tiễn từng địa phương. 

“Các huyện Tây Sơn, Vân 
Canh và Hoài Ân phải chuẩn bị 
tốt cơ sở vật chất và nhân lực; 
quán triệt đầy đủ cho các lực 
lượng trong KVPT nhằm tạo 
tinh thần sẵn sàng; thực hiện 
diễn tập theo đúng tiến độ và 
kế hoạch đã ban hành”, đồng 
chí Phạm Anh Tuấn chỉ đạo.

HỒNG PHÚC

”
”
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Bình Định

Theo Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH (CA tỉnh), trong 
3 tháng đầu năm 2023, trên 
địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ cháy, 
làm chết 1 người, bị thương  
1 người, thiệt hại về tài sản ước 
tính hơn 2 tỷ đồng. So với cùng 
kỳ năm 2022, giảm 1 vụ cháy, 
tăng 1 người chết và 1 người bị 
thương; thiệt hại về tài sản tăng 
hơn 200 triệu đồng. 

Đến nay, cơ quan chức năng 
đã điều tra, làm rõ 4 vụ cháy, 
trong đó 2 vụ có nguyên nhân 
do sơ suất, bất cẩn trong sử 
dụng lửa, nhiệt; 2 vụ do sự cố 
hệ thống, thiết bị điện. 

Thượng tá Nguyễn Hoàng 
Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH, cảnh báo: Bình 
Định đang bước vào mùa hanh 
khô với nền nhiệt ban ngày 
tăng cao; trong khi nhu cầu sử 
dụng các thiết bị điện tại các 
cơ quan, đơn vị, DN, hộ dân 
tăng cao, dẫn đến nguy cơ xảy 
ra cháy, nổ rất lớn. 

Từ kết quả điều tra các vụ 
cháy xảy ra trong thời gian qua 
cho thấy, hầu hết có nguyên 
nhân là sự thiếu ý thức, chủ 
quan, sơ suất trong sử dụng lửa, 
nhiệt của các cơ quan, DN, chủ 
hộ dân. Khi xảy ra cháy thì chậm 
triển khai các phương án PCCC, 
chậm thông báo đến cơ quan 
chức năng để triển khai các biện 
pháp chữa cháy, dẫn đến các vụ 
cháy lớn gây thiệt hại nghiêm 
trọng về người và tài sản.

Nhiều cơ sở sản xuất tại các 
khu, cụm công nghiệp có kết 
cấu nhà tiền chế (khung thép, 
mái lợp tôn, có tấm lót trần bằng 
mút, xốp, nhựa…) đưa vào hoạt 
động trong nhiều năm, dẫn đến 
nhiều hạng mục, hệ thống, thiết 
bị PCCC xuống cấp, hư hỏng. 
Một số chủ DN, chủ cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, các ban quản 
lý chợ, trung tâm thương mại 

Từ tháng 9.2022 đến nay, 
trên địa bàn phường Hoài Đức 
(TX Hoài Nhơn) xảy ra 5 vụ bạo 
lực học đường, vi phạm pháp 
luật ở lứa tuổi học sinh (HS). 
Hầu hết các vụ việc đều liên 
quan đến mạng xã hội. 

Ngày 10.9.2022, do mâu 
thuẫn trước đó, 3 HS H., T. và 
D. (ở phường Hoài Đức) chặn 
đánh em N. (HS ở phường 
Hoài Xuân). Vừa đánh, nhóm 
học sinh này còn vừa quay clip 
tung lên mạng. Nguyên nhân 
là do em N. nói xấu nhóm này 
trên Facebook. 

Có những mâu thuẫn xuất 
phát từ tệ nạn đã bị cảnh báo, 
cấm sử dụng trong nhà trường. 
Ngày 22.12.2022, do mâu thuẫn 
trong việc hút thuốc lá điện tử 
giữa H. và C. (đều ở phường 
Hoài Đức), H. về gọi dì là N. 
(HS lớp 12 một trường THPT 

Tổ công tác Bộ CA 
Việt Nam tại Nam 
Sudan được đề xuất 
LHQ tặng thưởng 
huy chương 

Tổ công tác của Bộ CA 
Việt Nam tham gia công tác 
gìn giữ hòa bình (GGHB) tại 
Nam Sudan đang được lãnh 
đạo Phái bộ LHQ đề nghị 
tặng thưởng huy chương vì 
sự nghiệp GGHB của LHQ 
do các thành tích trong quá 
trình hoạt động tại phái bộ 
UNMISS.

Theo thượng tá Vũ Việt 
Hùng, cán bộ CA Việt Nam 
tham gia công tác GGHB tại 
Nam Sudan, từ khi triển khai 
vào tháng 10.2022 đến nay, các 
thành viên Tổ công tác đã thực 
hiện xuất sắc nhiều nhiệm vụ 
quan trọng tại phái bộ, được 
lãnh đạo Cảnh sát tại phái bộ 
ghi nhận, đánh giá cao.

Với những nỗ lực và kết 
quả xuất sắc đó, lãnh đạo phái 
bộ đã thông báo 3 đồng chí 
trong Tổ công tác gồm: Đại 
tá Lê Quốc Huy, thượng tá 
Vũ Việt Hùng và trung tá 
Lương Thị Trà Vinh đủ điều 
kiện và được đề nghị tặng 
thưởng huy chương vì sự 
nghiệp GGHB của LHQ.  

Trải qua nhiều tháng công 
tác tại Nam Sudan, các cán 
bộ CA Việt Nam đã tích cực 
học hỏi, thích nghi và hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được 
giao tại phái bộ, xây dựng 
được hình ảnh đẹp về người 
cán bộ CAND Việt  Nam 
chuyên nghiệp, tự tin, nhiệt 
tình, thân thiện trong mắt 
đồng nghiệp quốc tế cũng 
như người dân địa phương. 
Đặc biệt ,  ngoài  công tác 
chuyên môn, tổ công tác Bộ 
CA cũng tích cực quảng bá 
văn hóa Việt Nam tới bạn bè 
quốc tế.

(Theo bocongan.gov.vn)

Chủ động các phương án phòng cháy 
chữa cháy trong mùa hanh khô

chấp hành chưa nghiêm các quy 
định về PCCC, đặt nặng mục 
tiêu kinh tế, cắt giảm chi phí 
đầu tư cho các hạng mục PCCC, 
trang bị, lắp đặt hệ thống, thiết 
bị PCCC không bảo đảm chất 
lượng, yêu cầu kỹ thuật. Kinh 
phí dành cho công tác kiểm tra, 
bảo dưỡng định kỳ các hạng mục 
máy móc, thiết bị PCCC&CNCH 
còn ít, dẫn đến hệ thống trang 
thiết bị PCCC&CNCH xuống 
cấp, hư hỏng. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện 
phương châm “4 tại chỗ” trong 
PCCC&CNCH tại các cơ quan, 
đơn vị còn yếu kém, hạn chế; 
nhất là việc đảm bảo công tác 
thường trực chỉ huy để phát 
hiện cháy sớm và triển khai 
chữa cháy chưa đảm bảo yêu 
cầu đề ra.

Trước thực tế này, Phòng 
Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ 
động tham mưu cho Giám đốc 

CA tỉnh ban hành kế hoạch 
đảm bảo an toàn PCCC trong 
mùa hanh khô. Bên cạnh đó, 
đơn vị tăng cường kiểm tra, 
hướng dẫn xây dựng phong 
trào toàn dân PCCC, trong đó 
tập trung kiểm tra các địa điểm 
có nhiều nguy cơ cháy nổ như 
các chợ, trung tâm thương mại, 
các cửa hàng kinh doanh xăng, 
dầu, các khu dân cư tập trung. 
Tổ chức cho các đơn vị ký cam 
kết đảm bảo an toàn PCCC; 
kiên quyết xử lý đối với các 
trường hợp vi phạm quy định 
về PCCC; đình chỉ, tạm đình 
chỉ cơ sở không đảm bảo các 
điều kiện về PCCC. 

P h ò n g  C ả n h  s á t 
PCCC&CNCH tích cực phối 
hợp với Chi cục Kiểm lâm, các 
hạt kiểm lâm, ban quản lý bảo 
vệ rừng để trao đổi, nắm bắt 
thông tin, đặc biệt là việc cảnh 
báo các nguy cơ cháy rừng. Qua 

đó, hướng dẫn, chỉ đạo các chủ 
rừng, các đơn vị quản lý rừng 
tăng cường tuần tra kiểm soát 
PCCC trong rừng, chuẩn bị sẵn 
sàng về lực lượng và phương 
tiện để khi có cháy rừng xảy 
ra tổ chức chữa cháy kịp thời, 
hiệu quả theo phương châm  
“4 tại chỗ”.

Để công tác PCCC mang 
lại hiệu quả cao, Phòng Cảnh 
sát PCCC&CNCH khuyến cáo: 
Vai trò, trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan, DN trong 
PCCC rất quan trọng. Do vậy, 
ngoài việc tuyên truyền, phổ 
biến các quy định của pháp luật 
về PCCC, người đứng đầu cần 
chú trọng công tác huấn luyện 
nghiệp vụ, xây dựng phong trào 
quần chúng tham gia hoạt động 
PCCC; quản lý và duy trì hoạt 
động của các đội PCCC cơ sở 
hoặc đội PCCC chuyên ngành. 

NGUYỄN HÂN

PHƯỜNG HOÀI ĐỨC (TX HOÀI NHƠN):

Ngăn ngừa bạo lực học đường, vi phạm pháp luật ở học sinh

trên địa bàn TX Hoài Nhơn) đến 
đánh C. Trong tháng 1.2023, 
T. (SN 2011, HS một trường ở 
phường Hoài Đức) tự quay clip 
“nhạy cảm” gửi cho bạn trai, 
bạn trai này chuyền clip cho 
nhiều bạn xem.

Ngoài ra, còn có những vụ 
mượn tiền bạn tiêu xài, không 
được thì đánh bạn. Hay nhóm 
HS chuyên trộm cắp tiền và điện 
thoại của các bạn trong lớp để 
bán lấy tiền tiêu xài. Với các vụ 
việc trên, CA phường đã phối 

hợp với nhà trường phát hiện, 
phối hợp răn đe, giáo dục, theo 
dõi, quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn 
tiềm ẩn nguy cơ tái phạm.

Chiều 20.3, Ban chỉ đạo 138 
phường Hoài Đức tổ chức Hội 
nghị sơ kết phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  
quý I/2023. Ban chỉ đạo đề nghị 
lực lượng CA lên danh sách 
những HS từng vi phạm để 
cùng nhà trường, gia đình theo 
dõi, giáo dục. Các ngành khác 
tăng cường giáo dục sức khỏe, 
giáo dục giới tính, định hướng 
cho trẻ trong nhận thức xã hội, 
chú ý các mối quan hệ giao tiếp, 
sử dụng mạng xã hội… 

Ban giám hiệu các trường 
học thường xuyên phối hợp với 
các cơ quan, ban, ngành, đoàn 
thể tổ chức tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật về phòng, chống 
tội phạm. Đồng thời, phối hợp 

quản lý chặt số học sinh cá biệt, 
thường xuyên bỏ học, tụ tập cấu 
kết với một số đối tượng ngoài 
xã hội có các hành vi vi phạm 
pháp luật để có biện pháp răn 
đe, giáo dục.

Theo trung tá Nguyễn Thị 
Hoài Thương, Trưởng CA 
phường Hoài Đức, từ những 
vụ vi phạm pháp luật cho thấy 
việc sử dụng điện thoại thông 
minh, sử dụng mạng xã hội của 
học sinh cần được phụ huynh 
và nhà trường quản lý chặt chẽ 
hơn. Cha mẹ không thể để mặc 
cho HS ở lứa tuổi THCS thoải 
mái sử dụng điện thoại; phó 
thác con cho nhà trường, cơ 
quan CA… “Không gần gũi, 
quan tâm giáo dục con em, đến 
khi có việc xảy ra, phụ huynh 
thường nói “bất ngờ”, “đâu 
ngờ””, trung tá Thương nói.

N.GIANG

CA phường Hoài Đức giáo dục học sinh vi phạm pháp luật.                                      Ảnh: N.G

Diễn tập PCCC tại một khu vực dân cư ở phường Bình Định, TX An Nhơn.                                                                                                      Ảnh: N.H
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Tháo gỡ điểm nghẽn để hoàn thành 
các mục tiêu phát triển

Ngày 27.3, tại Trụ sở Chính phủ, 
dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp 
phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật 
tháng 3.2023.

Tại phiên họp, các thành viên Chính 
phủ cho ý kiến đối với 5 nội dung gồm: 
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về 
thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư 
xây dựng công trình giao thông; Một số 
chính sách mới trong lĩnh vực quản lý 
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 
của người nước ngoài tại Việt Nam; Dự 
án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Dự 
án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); 
đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt Nam và Luật 
Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của 
người nước ngoài tại Việt Nam.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng cho 
biết thời gian qua, Chính phủ đã tập 
trung cao độ, triển khai thực hiện các 
chủ trương của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, trong đó có thực hiện 3 đột 
phá chiến lược, nhất là đột phá về thể 
chế. Trong 3 tháng đầu năm 2023, Chính 
phủ đã tổ chức 3 phiên họp chuyên đề 
về xây dựng pháp luật, cho ý kiến đối 
với 16 dự án, dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3.2023. 

Chính ghi nhận, đánh giá cao các bộ, 
ngành đã tích cực chuẩn bị, trình các dự 
án, đề nghị xây dựng luật; nghiêm túc 
tiếp thu, giải trình cặn kẽ, có cơ sở; bảo 
đảm tiến độ, chất lượng; tích cực thẩm 
định, thẩm tra kịp tiến độ trình Chính 
phủ; đánh giá cao ý kiến tâm huyết, 
trách nhiệm, sâu sát với tinh thần xây 
dựng cao của các thành viên Chính phủ 
và các đồng chí đại biểu.

Người đứng đầu Chính phủ giao các 
bộ, cơ quan chủ trì tiếp thu nghiêm túc, 
đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính 
phủ; tiếp tục tiếp thu lấy ý kiến của các 

chuyên gia, đối tượng chịu tác động, các 
cơ quan của Quốc hội; hoàn thiện các dự 
án luật, đề nghị xây dựng luật, dự thảo 
chính sách theo quy định; hoàn thiện, 
trình văn bản cấp có thẩm quyền theo 
quy trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng cũng giao các cơ quan 
thông tấn, báo chí tăng cường truyền 
thông chính sách, vừa để phản ánh, 
tranh thủ ý kiến của toàn dân, vừa giải 
thích rõ các chính sách, nhất là quyền, 
lợi ích của người dân, tạo đồng thuận 
trong xây dựng và thực thi chính sách 
pháp luật.            (Theo TTXVN/Vietnam+)

Xét xử không được xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai
Ngày 27.3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng 
đã có buổi làm việc với Ban Cán sự 
Đảng, lãnh đạo TAND tối cao - cơ quan 
xét xử cao nhất của nước ta.

Đề cập đến bối cảnh tình hình thế 
giới và trong nước thời gian tới, Chủ 
tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, hoạt 
động xét xử của Tòa án ngày càng tăng, 
khó và phức tạp hơn trong bối cảnh yêu 
cầu nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp 
quyền XHCN và cải cách tư pháp đòi hỏi 
phải nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất 
lượng của hoạt động tư pháp, nhất là 
hoạt động xét xử là trọng tâm.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề 
nghị cấp ủy và lãnh đạo Tòa án các cấp 
tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 
và các Nghị quyết của Trung ương.

Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách tư 
pháp, bảo đảm tính độc lập của Tòa án 
theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, 
hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân 
theo pháp luật. Xây dựng nền tư pháp 
chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, 
nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ 
quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công 
lý, bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo 
vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức,  
cá nhân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đến yêu 
cầu xây dựng chế định tố tụng tư pháp 
lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là 
đột phá; bảo đảm tố tụng tư pháp dân 
chủ, công bằng, văn minh, pháp quyền, 
hiện đại, nghiêm minh, dễ tiếp cận, bảo 
đảm và bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân.  
Chủ tịch nước nêu rõ, mỗi phán 

quyết, quyết định của Tòa án liên quan 
đến sinh mạng chính trị và thậm chí 
là sinh mạng con người, quyền, lợi ích 
hợp pháp của tổ chức và công dân, vì 
thế không được để xảy ra oan, giảm 
tối đa tình trạng sai hoặc với yêu cầu 
cao là không được để xảy ra sai; phải 
góp phần giữ nghiêm kỷ cương, phép 
nước, tạo môi trường xã hội, môi trường 
sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo 
vệ chế độ.

“Mỗi vụ án, vụ việc đưa ra xét xử, 
không chỉ xử lý nghiêm theo đúng pháp 
luật, mà còn phải thấm nhuần sâu sắc 
quan điểm của Đảng, giá trị đạo đức 
nhân văn của dân tộc ta”, Chủ tịch nước 
nhấn mạnh.                     (Theo Lao Động)

Đưa vào sử dụng  
tuyến đường  
ven biển, thúc đẩy  
Khu kinh tế Vân Phong

Tuyến đường từ QL 1 đi Đầm Môn sẽ mang lại 
hiệu quả kinh tế, thu hút đầu tư vào khu vực 
Bắc Vân Phong.

Sáng 27.3, tuyến QL 1 đi Đầm Môn, 
huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) có tổng 
mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng đã thông 
xe và đưa vào khai thác. Đây là tuyến 
đường ven biển thúc đẩy phát triển Khu 
kinh tế Bắc Vân Phong.

Tuyến đường dài khoảng 14,3 km, do 
Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong làm 
chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2016.  
Nền đường rộng 34 m với 6 làn xe (mỗi 
bên 3 làn xe). 

Tuyến đường nhằm kết nối giao 
thông từ QL 1 đến trung tâm bán đảo 
Hòn Gốm, tạo thuận lợi về hạ tầng giao 
thông trong khu vực, kết nối đảo Hòn 
Lớn với các đảo khác, từng bước hoàn 
thành về hạ tầng khu vực phía Bắc Khu 
kinh tế Vân Phong.           (Theo Tuổi Trẻ)

Sân bay Vân Đồn thí điểm xác thực sinh trắc học  
khách đi máy bay

 Trong hai ngày 26 - 27.3, tại tỉnh 
Lào Cai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
Việt Nam phối hợp với tỉnh tổ chức Giao 
lưu Hữu nghị quốc tế - Xuân 2023. Đây 
hoạt động thường niên nhằm tạo cơ hội 
cho bạn bè quốc tế đến thăm các di tích 
lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, 
giao lưu với chính quyền và người dân 
các địa phương để tìm hiểu về đất nước, 
con người, văn hóa Việt Nam, tìm kiếm 
cơ hội hợp tác với các địa phương của 
Việt Nam. 
 Thường trực Chính phủ thống 

nhất nâng thời hạn thị thực điện tử từ 
không quá 30 ngày lên không quá 3 
tháng để trình Quốc hội xem xét tại kỳ 
họp thứ 5 tới.
 Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự 

thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm 
một số chính sách nhằm phát triển nhà 
ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu 
công nghiệp. Trong đó đề xuất bỏ quy 
định người dân muốn mua nhà xã hội 
phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú 
từ một năm trở lên tại địa phương nơi có 
công trình.
 Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư 

nước ngoài (Bộ KH&ĐT) công bố, tính 
đến ngày 20.3.2023, tổng vốn đăng ký 
cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ 
phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư 
nước ngoài đạt gần 5,45 tỷ USD, chỉ bằng 
61,2% so với cùng kỳ. Các dự án đầu tư 
quy mô lớn trong quý đầu năm 2023 đều 
thuộc tỉnh Bắc Giang.
 Theo Cục CSGT, trong vòng 

1,5 tháng trở lại đây có tới gần 1.500 
trường hợp người vi phạm nồng độ cồn 
không chấp hành yêu cầu của lực lượng 
chức năng, bên cạnh đó, cũng gia tăng 
các trường hợp chống người thi hành 
công vụ.
 Chuyên trang du lịch Mỹ Travel 

Off Path giới thiệu 5 điểm đến quốc tế 
hàng đầu để ghé thăm vào mùa hè, bao 
gồm: Việt Nam, Nhật Bản, New Zealand, 
Pháp và Italy.

(Theo Tuổi Trẻ, VnE, Tiền Phong)

Cục Hàng không yêu cầu Cảng hàng 
không quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng 
Ninh) tiếp tục thí điểm xác thực sinh 
trắc học đối với hành khách khi làm thủ 
tục đi máy bay.

Nhà chức trách yêu cầu Cảng hàng 
không quốc tế Vân Đồn có giải pháp 
để tránh ùn tắc do thí điểm; đẩy mạnh 
truyền thông để hành khách, DN liên 
quan biết, phối hợp, tạo điều kiện; 
thông báo rõ đối với hành khách về quy 
trình thí điểm nhận diện hành khách 
và việc thí điểm là tự nguyện, không 
bắt buộc hành khách; tổ chức thực hiện 
chặt chẽ, cụ thể; thường xuyên kiểm 
tra, giám sát.

Nhân viên An ninh hàng không kiểm tra giấy tờ hành 
khách đi máy bay trước khi vào điểm soi chiếu an ninh.  

Hằng tuần, Cảng hàng không quốc 
tế Vân Đồn có rà soát, đánh giá hiệu quả 
để kịp thời điều chỉnh nếu cần và trao 

đổi với Cảng vụ hàng không miền Bắc 
về phương án thí điểm để cảng vụ hàng 
không biết, giám sát.

Kết thúc thí điểm, đơn vị này được 
giao nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hiệu 
quả của phương án mới dựa trên rủi 
ro an ninh hàng không và tiện lợi đối 
với hành khách, DN, lấy ý kiến cảng 
vụ hàng không và những thành viên 
Ủy ban An ninh hàng không cảng 
hàng không liên quan đối với báo 
cáo đánh giá hiệu quả của phương 
án mới; tổng hợp báo cáo về Cục 
hàng không kết quả thí điểm định kỳ  
hằng tháng.

 (Theo Vietnam+)
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THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Phong Điện Miền Trung
Địa chỉ: Khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát,  

tỉnh Bình Định
Mã số thuế: 4100656522 - Điện thoại: 0935 330 277
Hiện nay trong quá trình sắp xếp lại hồ sơ công ty đã phát hiện 

mất giấy chứng nhận QSD đất mang tên Công ty Cổ Phần Phong Điện 
Miền Trung, địa chỉ: Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Cát Chánh, huyện Phù 
Cát; xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước và xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. Đã vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất: CT16637 do 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 3.8.2021.  

Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc số điện thoại: 
0935 330 277 - 0917 461 515, Công ty xin cảm ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được giấy chứng nhận QSD đất, Công ty sẽ có văn 
bản đề nghị các cơ quan chức năng để xin cấp lại giấy chứng nhận 
QSD đất. Nếu sau 7 ngày ra thông báo giấy chứng nhận QSD đất gốc 
trên không còn giá trị.

  
 

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

Bộ CHQS tỉnh Bình Định thông báo tuyển sinh quân sự năm 2023 
như sau: 

1. Các Học viện, Trường tuyển sinh:
a) Đào tạo Đại học quân sự:
- 7 Học viện: Kỹ thuật quân sự. Quân y, Biên phòng, Phòng không - Không 

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

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

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

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

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

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

3. Tiêu chuẩn:
a) Tự nguyện: Thí sinh tự nguyện đăng ký xét tuyển vào trường quân sự, 

khi trúng tuyển chấp hành sự phân công ngành học; Khi tốt nghiệp chấp 
hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng.

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

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

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

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

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

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

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

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

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2023

  
 

NGÀY VÀ ĐÊM 28.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và 
đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C, nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.  
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 30 - 320C, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và 

giông 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)



THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN, 

CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH NĂM 2023

  
 

 Học viện Hành chính Quốc gia - Phân hiệu Tây Nguyên thông báo tuyển 
sinh và mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch Chuyên 
viên, ngạch Chuyên viên chính và Quản lý cấp phòng.  

Thời gian học: Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. 
Hình thức: Online.
Tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 4.4.2023. 
Dự kiến khai giảng: Ngày 7.4.2023.
Liên hệ địa chỉ: Số 168 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256.2221296 - 0256.3746767 

0984180009 - 0905567208

Căn cứ yêu cầu vị trí việc làm tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) 

huyện Vân Canh, Cục THADS tỉnh Bình Định thông báo nhu cầu tiếp nhận 

công chức, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TIẾP NHẬN

1. Chỉ tiêu: 1.

2. Vị trí: Kế toán viên.

II. ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN

1. Công chức trong các cơ quan trong hệ thống chính trị (từ cấp huyện trở lên).

2. Công chức cấp xã.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ NGUYỆN VỌNG 

ĐƯỢC TIẾP NHẬN 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

- Có lý lịch rõ ràng.

- Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tiếp nhận.

- Có đủ sức khỏe đảm nhận công tác, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 

năm gần nhất; nếu công chức có thời gian công tác dưới 3 năm thì phải 

được đánh giá, xếp loại công chức, viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên trong thời gian công tác.

- Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào hoặc bị xử lý hình sự kể cả đang 

trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến 

thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí cần tiếp nhận:

- Công chức trong các cơ quan trong hệ thống chính trị (từ cấp huyện 

trở lên) đang giữ ngạch kế toán viên, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; có chứng chỉ chương 

trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

- Công chức cấp xã, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành 

kế toán, kiểm toán, tài chính; có thời gian làm công chức cấp xã từ đủ 60 

tháng trở lên ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù 

hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm 

xã hội một lần thì được cộng dồn); có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng 

ngạch kế toán viên.

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, có bằng tốt nghiệp 

đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; có chứng chỉ 

chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên; có ít nhất 5 năm công tác 

ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên đại học, sau đại 

học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc 

và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); đáp ứng 

được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo.

- Địa điểm: Trụ sở Cục THADS tỉnh Bình Định - Số 21 Nguyễn Văn,  

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC VỀ CÔNG TÁC TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VÂN CANH

  
 

11THỨ BA, 28.3.2023 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX
CHI NHÁNH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX BÌNH ĐỊNH

  
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Vận tải và Dịch 

vụ Petrolimex Bình Định (PTC Bình Định) là đơn vị thuộc Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam.

PTC Bình Định có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:
I. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, làm việc tại 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
II. Yêu cầu: 
- Tuổi đời không quá 35 tuổi.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Kế toán.
- Trình độ tin học: Chứng chỉ B.
- Sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự.
- Ưu tiên: Nam, có kinh nghiệm, có năng khiếu văn hóa, thể thao. 
III. Yêu cầu về hồ sơ:
1. Đơn xin việc (viết tay).
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.
3. Giấy khám sức khỏe (thời hạn không quá 6 tháng từ thời điểm nhận hồ sơ).
4. Văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng).
5. Giấy khai sinh, giấy CMND/CCCD.
6. Sổ BHXH (nếu có).
7. Ảnh 4 x 6: 4 tấm (trong thời hạn 6 tháng).
IV. Mức lương và các chế độ phúc lợi khác: Trực tiếp trao đổi khi phỏng vấn.
V. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 16.3.2023 đến hết ngày 15.4.2023.
Ứng cử viên có thể gửi hồ sơ xin việc: Trực tiếp hoặc qua Bưu điện tới 

Phòng TCHC-KT, QL 1D, khu vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định (Anh Tân - Phó Giám đốc Chi nhánh, điện thoại: 0914.100.101 hoặc chị 
Giang - Quản lý nhân sự, điện thoại: 0931.832.887).

Lưu ý: PTC Bình Định chỉ thông báo lịch phỏng vấn cho các ứng cử viên đạt 
yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ đối với các ứng viên không trúng tuyển.

Trân trọng!

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

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

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

Mọi vướng mắc đề nghị liên lạc qua số điện thoại 0256.3826232.
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 Theo hãng tin AFP, Nga đã cáo 
buộc Azerbaijan vi phạm lệnh ngừng 
bắn do Moskva làm trung gian nhằm 
chấm dứt cuộc chiến năm 2020 với 
Armenia, bằng cách để binh sĩ của họ 
vượt qua ranh giới phân định giữa  
hai bên.
 Ngày 27.3, Tổng thống Hàn Quốc 

Yoon Suk-yeol đã bổ nhiệm ông Woo 
Jong-soo làm Giám đốc Cơ quan Điều tra 
quốc gia, một tháng sau khi người tiền 
nhiệm là ông Chung Sun-sin từ chức do 
con trai vướng vào vụ bê bối bạo lực  
học đường.
 Cục Hàng không dân dụng của 

Nepal ngày 26.3 thông báo đã tạm 
đình chỉ 3 nhân viên của trạm kiểm soát 
không lưu và tiến hành điều tra vụ hai 
máy bay thương mại suýt va chạm  
trên không.
 Một nhân viên cứu hộ của 

Indonesia cho biết lực lượng chức năng 
sở tại thông báo 3 người đã mất tích sau 
khi một tàu chở dầu bốc cháy ngoài khơi 
tỉnh West Nusa Tenggara của nước này 
ngày 26.3.
 Ngày 27.3, cảnh sát Nhật Bản 

thông báo 3 người thiệt mạng và một 
số người khác bị thương trong một vụ 
TNGT liên hoàn xảy ra trên tuyến đường 
cao tốc ở miền Trung nước này vào sáng 
sớm cùng ngày.
 Cảnh sát địa phương thông báo 

có 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị 
thương trong 2 vụ nổ súng xảy ra đêm 
26.3 ở Little Rock, bang Arkansas, miền 
Nam nước Mỹ.
 Hãng thông tấn IRNA của Iran 

ngày 26.3 đưa tin cảnh sát nước này đã 
thu giữ 1,295 tấn thuốc phiện sau các 
cuộc đụng độ vũ trang với những đối 
tượng buôn bán ma túy ở tỉnh Sistan và 
Baluchestan phía Đông Nam nước này.

(Theo TTXVN)

EU cảnh báo đáp trả động thái 
hạt nhân của Nga - Belarus

Cao ủy Liên minh châu Âu về chính 
sách an ninh và đối ngoại, ông Josep 
Borrell tuyên bố EU sẽ đáp trả bằng 
các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu 
Belarus tiếp tục triển khai vũ khí hạt 
nhân của Nga trên lãnh thổ của mình.

“Belarus cho đồn trú vũ khí hạt nhân 
của Nga là sự leo thang vô trách nhiệm 
và là mối đe dọa đối với an ninh châu 
Âu. Belarus vẫn có thể ngăn chặn điều 
đó, đó là sự lựa chọn của họ. Nếu không, 
EU sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp 
trừng phạt tiếp theo” - ông Borrell viết 
trên Twitter hôm 26.3.

Ngày 25.3, Tổng thống Nga Vladimir 
Putin cho biết, vũ khí hạt nhân chiến 
thuật của Nga sẽ đến Belarus sớm nhất 
là vào mùa hè này. Ông Putin đưa ra 
quyết định này sau khi Vương quốc 
Anh tuyên bố sẽ chuyển vũ khí uranium 
nghèo cho Ukraine - động thái mà ông 
mô tả là dấu hiệu cho thấy “sự liều lĩnh 
tuyệt đối” của London.

Belarus đã bị EU và Mỹ trừng phạt 
nặng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch 
quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 
ngoái. EU đã đưa hơn 20 quan chức 
Belarus vào danh sách đen, cắt 5 ngân 

hàng của quốc gia này khỏi hệ thống 
thanh toán quốc tế SWIFT và áp đặt 
nhiều hạn chế thương mại.

Trước năm 2022, EU đã cấm các 
chuyến bay của Belarus hoạt động trong 
không phận của Liên minh châu Âu và 
áp đặt 5 nhóm biện pháp trừng phạt 
riêng biệt để đáp trả chiến thắng trong 

cuộc bầu cử năm 2020 của Tổng thống 
Alexander Lukashenko mà EU cho là 
gian lận.

Trong thông báo ngày 25.3, Tổng 
thống Putin giải thích, bất kỳ vũ khí 
hạt nhân nào được chuyển đến Belarus 
sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

(Theo LĐO)

Hệ thống tên lửa hạt nhân di động của Nga.                                                                                         Ảnh: Profimedia

Ngày 26.3, hàng loạt bệnh viện trên 
toàn Ấn Độ đã tiến hành diễn tập ứng 
phó với dịch Covid-19. Hoạt động diễn 
tập trên diễn ra trong bối cảnh số ca mắc 
mới Covid-19 tại Ấn Độ có xu hướng 
tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Các bệnh viện tại Ấn Độ gần đây 
chứng kiến sự gia tăng số bệnh nhân 
mắc Covid-19. Để kiểm tra mức độ sẵn 
sàng ứng phó với dịch, Chính phủ Ấn 
Độ đã yêu cầu các bệnh viện trên toàn 
quốc tiến hành diễn tập.

Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc mới 
Covid-19 tăng cao trong những ngày 
qua, riêng trong ngày 26.3 là gần 1.900 
trường hợp. Tám bang có số ca mắc 
Covid-19 cao nhất là Maharashtra, 
Gujarat, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, 
Delhi, Himachal Pradesh và Rajasthan.

(Theo VTV.VN)

Gia tăng mạnh số ca 
mắc Covid-19 ở Ấn Độ

Ảnh minh họa: Reuters

Quân đội Hàn Quốc sáng 27.3 thông 
báo đã phát hiện Triều Tiên phóng 2 tên 
lửa đạn đạo về phía biển ngoài khơi bờ 
biển phía Đông của nước này.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên 
quân của Hàn Quốc không cho biết tên 
lửa đã bay bao xa hoặc đã rơi ở đâu. 

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 7 của 
Triều Tiên trong tháng 3 này khi Bình 
Nhưỡng đẩy mạnh các cuộc phô diễn 
quân sự nhằm đáp trả các cuộc tập trận 

quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tuần 
trước, đồng minh Mỹ - Hàn đã hoàn 
thành cuộc tập trận kéo dài 11 ngày bao 
gồm cuộc huấn luyện thực địa lớn nhất 
trong nhiều năm.

Triều Tiên dự kiến đẩy mạnh hơn 
nữa hoạt động thử nghiệm vũ khí trong 
bối cảnh Mỹ được cho là có kế hoạch gửi 
một tàu sân bay cho một cuộc tập trận 
chung khác với Hàn Quốc trong những 
ngày tới.                             (Theo VOV.VN)

Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía Đông

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo phóng từ  
tàu ngầm.                                                       Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã bắt đầu sơ tán nhân 
lực ngành hạ tầng dân sự và mạng 
di động sẽ sớm bị vô hiệu hóa, do có 
những kẻ chỉ điểm của đối phương 
đang ở trong thành phố”, Vitaliy 
Barabash, người đứng đầu chính 
quyền quân sự do Ukraine bổ nhiệm 
ở TP Avdiivka, tỉnh Donetsk, cho biết 
hôm 26.3.

“Tôi rất buồn phải nói rằng Avdiivka 
ngày càng giống thành phố trong các bộ 
phim hậu tận thế”, ông Barabash nói 
thêm. “Mọi người cần đóng gói đồ đạc 

và rời đi ngay”.
Giới chức Avdiivka cho biết do các 

đợt không kích, pháo kích liên tục của 
lực lượng Nga, chỉ còn khoảng 2.000 
dân thường bám trụ lại Avdiivka. Trước 
chiến sự, thành phố có tổng cộng 30.000 
người sinh sống.

Quân đội Nga gần đây nhiều lần 
thông báo tập kích các mục tiêu ở 
Avdiivka, trong đó có một tổ hợp pháo 
phản lực RM-70 do Cộng hòa Czech 
chuyển giao cho Ukraine.

(Theo VnExpress.net)

Ukraine sơ tán thành phố được ví như “Bakhmut thứ hai”

TP Avdiivka của Ukraine bị phá hủy  
nghiêm trọng.                                              Ảnh: Reuters

Nhóm tay súng khét tiếng tại CHDC Congo sát hại 17 con tin

Hiện trường một vụ tấn công tại CHDC Congo. 
Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin địa phương, ngày 
26.3, lực lượng CODECO khét tiếng ở 
miền Đông CHDC Congo đã hành quyết 
17 người bị nhóm này bắt làm con tin 
một ngày trước đó.

Giới chức địa phương cho biết các 
tay súng CODECO đã sát hại ít nhất 17 
người bị nhóm này bắt ở lãnh thổ Djugu, 
cách Bunia thuộc tỉnh Ituri khoảng  
45 km về phía Bắc.

Một người dân địa phương tại 
Bambu, một trong hai ngôi làng bị tấn 
công hôm 25.3, cho biết những người 
này bị bắt đi sau khi 3 thành viên của 
CODECO thiệt mạng trong cuộc đụng 
độ với một nhóm vũ trang đối địch.

CODECO là một trong số hàng loạt 
nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực 
giàu khoáng sản nhưng đầy bất ổn này 
của CHDC Congo.                (Theo TTXVN)


