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Tăng cường pháp chế, chống 
oan sai, lọt tội phạm . . . . . . . . . . . . . . . .u8

Đến sáng 12.1.2022, TX An Nhơn ghi nhận 
2.203 ca mắc Covid-19, trong đó đã chữa khỏi 
1.238 ca, đang điều trị 410 ca. Từng là địa 
phương ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nhất 
tỉnh, đến nay TX An Nhơn cơ bản khống chế 
được dịch bệnh nhờ sự chủ động trong việc 
triển khai công tác phòng, chống dịch.

TX AN NHƠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19: 

Chủ động giải pháp, triển khai hiệu quả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u5
lNuôi heo theo hướng  

an toàn sinh học
Phát hiện ô nhiễm vi nhựa
ở đầm Thị Nại

l

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

Hoàn thiện thể chế 
trên tinh thần bám sát,
tôn trọng thực tiễn

Ngành Nội chính Đảng 
triển khai nhiệm vụ 
năm 2022

Tập trung thanh tra các 
lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh
tiêu cực, tham nhũng u2

Trong sản xuất nông nghiệp, nước là một trong những yếu tố giữ vai trò 
quyết định năng suất, sản lượng cây trồng. Có thể thấy rõ điều đó khi 
chứng kiến sự đổi thay ở những vùng đất được tưới tắm bởi dòng nước 
mát từ hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng, nâng cấp.

Đổi thay 
từ

Nguồn nước dồi dào từ hợp phần khu 
tưới Văn Phong đã thúc đẩy phát triển 

sản xuất nông nghiệp mạnh mẽ tại các 
xã phía Bắc sông Côn của huyện Tây Sơn.  
      Ảnh: HỒNG PHÚC

Có nguồn nước dồi dào từ hợp phần khu 
tưới Văn Phong, nông dân xã Bình Thuận 

(huyện Tây Sơn) đã thâm canh hiệu quả cây 
đậu phụng.   Ảnh: HỒNG PHÚCu7
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Bình Định

Hoàn thiện thể chế trên tinh thần 
bám sát, tôn trọng thực tiễn

(BĐ) - Đó là yêu cầu do Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đặt ra tại Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc tổng kết công 
tác năm 2021, triển khai nhiệm 
vụ năm 2022 của ngành Nội vụ, 
ngày 12.1. Tham dự tại điểm 
cầu Bình Định có Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu Bộ, ngành Nội vụ bố trí con 
người, tổ chức bộ máy linh hoạt, 
phù hợp trên cơ sở khách quan, 
công tâm, dân chủ, công bằng. 
Trước mắt, ngành Nội vụ căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục 
tham gia vào kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19; phục hồi, phát 
triển kinh tế, xã hội; đảm bảo 
an sinh xã hội.

“Tiếp tục tập trung xây 
dựng, hoàn thiện thể chế theo 
tinh thần đầu tư cho thể chế là 
đầu tư cho phát triển. Ưu tiên 
bố trí cán bộ, nguồn lực phù hợp 
cho công tác này trên tinh thần 
bám sát thực tiễn, tôn trọng thực 
tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy 

thực tiễn làm thước đo, vì lợi ích 
quốc gia, dân tộc, tránh lợi ích 
cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá 
nhân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Một yêu cầu quan trọng khác 
là phải đổi mới và hoàn thiện 
cơ chế quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức; khẩn trương 
hoàn thiện việc xây dựng vị trí 
việc làm của cả hệ thống hành 
chính từ Trung ương đến cấp 
xã. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ 
theo vị trí việc làm và nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức. Tham mưu 
phối hợp, xây dựng hoàn thiện 
cơ chế, chính sách phát hiện, thu 
hút và trọng dụng nhân tài cho 
nền công vụ. 

“Tôi tuyển dụng bao giờ 
cũng phải nghiên cứu học bạ 
từ hồi đi học các cấp của người 
đó xem có tốt không, tức là phải 
lựa chọn cán bộ có nền tảng tốt”, 
Thủ tướng chia sẻ kinh nghiệm 
của một người có thâm niên 
trong công tác tổ chức. Tuy 
nhiên, không thể máy móc, 

cứng nhắc vì có những người 
học không tốt nhưng làm việc 
giỏi, tiếp cận công việc nhanh.

Năm 2021, Bộ Nội vụ đã 
quan tâm công tác thể chế, 
tham mưu giúp Chính phủ, 
Thủ tướng sửa đổi, bổ sung, 
ban hành, trình cấp có thẩm 
quyền ban hành nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật; tham mưu 
cho Hội đồng Bầu cử quốc gia, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ hướng dẫn, chỉ đạo cấp 
ủy, chính quyền địa phương tổ 
chức thành công tốt đẹp cuộc 
bầu cử ĐBQH khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026.

Bộ Nội vụ đã tích cực tham 
mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức 
bộ máy và biên chế công chức, 
viên chức. Đáng chú ý, đã hoàn 
thành chỉ tiêu tinh giản biên 
chế công chức, viên chức giai 
đoạn 2017 - 2021 (công chức 
giảm 10,01%, viên chức giảm 
11,67%)… 

NGUYỄN VĂN TRANG

Ngành Nội chính Đảng 
triển khai nhiệm vụ năm 2022

(BĐ) - Ngày 12.1, Ban Nội 
chính Trung ương đã tổ chức hội 
nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 
công tác ngành Nội chính Đảng 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ 
năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Nội chính Trung ương Phan 
Đình Trạc chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm 
cầu Bình Định có các đồng chí: 
Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH 
tỉnh; Trần Cang - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 
Nội chính Tỉnh ủy; các thành viên 
trong Ban Chỉ đạo cải cách tư 
pháp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, 
ngành liên quan.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 
2021, ngành Nội chính Đảng đã 
tích cực triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành 
theo chương trình, kế hoạch đề 
ra. Nổi bật là tập trung nghiên 
cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, 
kịp thời tham mưu, đề xuất ban 
hành nhiều chủ trương quan 
trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác nội chính, phòng chống 
tham nhũng, tiêu cực và cải cách 
tư pháp.

Ngành đã chủ động theo dõi, 
nắm tình hình, phối hợp với các 
cơ quan chức năng tham mưu Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, các Tỉnh ủy, 
Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử 
lý kịp thời, hiệu quả những vấn 
đề phức tạp về an ninh quốc gia, 
trật tự an toàn xã hội. Quan tâm 
thực hiện có chất lượng nhiệm 

vụ thẩm định, tham gia ý kiến 
đối với các đề án, văn bản quan 
trọng liên quan đến lĩnh vực nội 
chính, phòng chống tham nhũng, 
tiêu cực và cải cách tư pháp.

Trong năm 2021, Ban Nội 
chính Tỉnh ủy Bình Định đã tập 
trung tham mưu cho Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chỉ đạo 
của Trung ương trong công tác 
phòng, chống tham nhũng, bảo 
vệ ANTT. Tham mưu trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động 
tư pháp và cải cách tư pháp thuộc 
thẩm quyền của tỉnh. Đồng thời 
nêu lên một số đề xuất, kiến nghị 
liên quan đến hoạt động tư pháp 
và cải cách tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, 
đồng chí Phan Đình Trạc nhấn 
mạnh, thời gian tới, ngành Nội 
chính Đảng cần tiếp tục nâng cao 
hiệu quả công tác nghiên cứu, đề 
xuất trên cơ sở các định hướng 
lớn của Đảng đối với công tác nội 
chính, phòng chống tham nhũng, 
cải cách tư pháp. Chủ động, sâu 
sát, quyết liệt hơn nữa trong công 
tác tham mưu, phát hiện các vụ 
án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. 
Đồng thời, nâng cao hiệu quả 
công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm 
tra, giám sát về công tác nội chính, 
phòng chống tham nhũng, tiêu 
cực. Rà soát, xây dựng đội ngũ cán 
bộ ngành Nội chính Đảng có dũng 
khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết 
đấu tranh với cái sai, dám nghĩ, 
dám làm, dám tham mưu, hoàn 
thành tốt nghiệm vụ được giao.

NGUYỄN HÂN

Triển khai nhiệm vụ lao động, 
người có công và xã hội năm 2022

(BĐ) - Chiều 12.1, Bộ LĐ-
TB&XH tổ chức Hội nghị triển 
khai nhiệm vụ lao động, người 
có công và xã hội năm 2022. Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam đến 
dự và phát biểu chỉ đạo. Tham 
dự tại điểm cầu Bình Định có 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang. 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 
năm 2021, ngành LĐ-TB&XH đã 
thực hiện “mục tiêu kép” với 
nhiều thành tích nổi bật. Theo 
đó, tổng kinh phí thực hiện theo 
Nghị quyết 68/NQ-CP về một số 
chính sách hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19 
trên 35.900 tỷ đồng, hỗ trợ trên 
31,28 triệu lượt đối tượng; theo 
Nghị quyết số 116/NQ-CP về 
chính sách hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 
quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 
30.500 tỷ đồng hỗ trợ trên 12,8 
triệu lao động. Các chế độ, chính 
sách ưu đãi đối với người có công 
và thân nhân người có công với 
cách mạng đã được thực hiện 
đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. 
Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 
chiều giảm 0,52% so với cuối năm 
2020. 100% đối tượng bảo trợ xã 
hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp 
xã hội thường xuyên hằng tháng. 

Trong năm 2022, ngành  

LĐ-TB&XH tiếp tục đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin, 
thực hiện chuyển đổi số. Thực 
hiện mục tiêu giảm nghèo đa 
chiều bền vững, hạn chế tái 
nghèo và phát sinh nghèo; tổ 
chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021 - 2025, các chính sách giảm 
nghèo; tập trung hỗ trợ các nhóm 
nghèo nhất, vùng nghèo nhất, 
thu hẹp khoảng cách giữa các 
vùng, miền…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam yêu cầu, năm 2022 Bộ LĐ-
TB&XH phối hợp với các ngành, 
cơ quan liên quan thực hiện tốt 
mục tiêu giảm nghèo đa chiều 
bền vững; đẩy mạnh hơn nữa 
công tác cải cách hành chính; 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin và thực hiện chuyển 
đổi số; tạo điều kiện để người 
dân, DN tiếp cận nhanh nhất, 
thụ huởng đầy đủ chính sách 
và thực hiện đúng quy định của 
pháp luật về lĩnh vực người lao 
động, người có công và xã hội. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu 
ngành LĐ-TB&XH cần quan tâm 
chăm lo tốt cho đối tượng người 
nghèo, người lao động bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19, để 
người dân đón tết Nguyên đán 
Nhâm Dần đầm ấm, vui tươi.

NGỌC TÚ

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra và chúc Tết 
tại Bình Định

(BĐ) - Ngày 12.1, Đoàn công 
tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do 
trung tướng Trịnh Đình Thạch - 
Chính ủy Quân khu làm trưởng 
đoàn đã về kiểm tra, chúc Tết 
cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. 
Tham gia đoàn công tác còn có 
đại tá Đỗ Anh Tuấn - Phó Tham 
mưu trưởng Quân khu.

Đại tá Nguyễn Minh Hiến - 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã báo 
cáo với đoàn công tác về kết quả 
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 
quân sự của địa phương trong 
năm 2021 và tình hình chuẩn bị 
chuẩn bị đón tết Nguyên đán 
Nhâm Dần của đơn vị. 

Sau khi nghe đơn vị báo cáo, 
trung tướng Trịnh Đình Thạch- 
Chính ủy Quân khu 5 đã biểu 
dương những kết quả, thành tích 
mà Bộ CHQS tỉnh đã đạt được 
trong năm 2021 và yêu cầu thời 
gian đến đơn vị cần tiếp tục duy 
trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng 
chiến đấu, xây dựng nền nếp 
chính quy; nắm, quản lý, kịp 
thời định hướng tư tưởng cán 
bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tập trung 
quản lý tốt thanh niên trúng 

Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Chính ủy Quân khu 5 (thứ 2 từ trái qua) tặng quà 
tết cho Bộ CHQS tỉnh.                                                                   Ảnh: H.P

tuyển nghĩa vụ quân sự, tổ chức 
thành công lễ giao, nhận quân và 
ra quân huấn luyện năm 2022. 
Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh phải bảo 
đảm kịp thời, đầy đủ chế độ, tiêu 
chuẩn cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 
các hoạt động vui Xuân, đón Tết 
vui tươi, an toàn, tiết kiệm; chấp 
hành nghiêm quy định phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Dịp này đoàn công tác của 
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng 
đã đến thăm, chúc Tết các đơn 

vị: Hội CCB tỉnh, Đại đội Hỗn 
hợp Đ30, Đồn Biên phòng Nhơn 
Châu; ban CHQS các xã Canh 
Liên (Vân Canh), An Toàn (An 
Lão) và Ân Sơn (Hoài Ân); thăm, 
tặng 200 suất quà (500 nghìn 
đồng/suất) cho các thương bệnh 
binh và người có công đang 
được điều dưỡng tại Trung tâm 
Chăm sóc và Điều dưỡng người 
có công tỉnh và hộ nghèo, bộ đội 
phục viên, xuất ngũ tại một số 
địa phương.           HỒNG PHÚC

TX An Nhơn tổ chức dạy và học trực tiếp từ ngày 17.1
Thông tin từ Phòng GD&ĐT 

TX An Nhơn chiều 12.1 cho hay, 
các trường tiểu học, THCS trên 
địa bàn thị xã sẽ đến trường học 
trực tiếp từ thứ Hai tuần sau 
(ngày 17.1), nhằm đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch Covid-19, 
an toàn cho học sinh khi đến 
trường và đảm bảo chất lượng 
dạy và học. Riêng các trường 
mầm non, mẫu giáo tiếp tục tổ 
chức cho giáo viên xây dựng và 
gửi video để phụ huynh hướng 
dẫn trẻ ở nhà.

Trưởng Phòng GD&ĐT TX 
An Nhơn Lâm Lăng Long cho 

hay, phương án tổ chức dạy học 
trực tiếp trở lại ở các trường sẽ 
thực hiện theo từng cấp học.

Cụ thể, đối với các trường 
tiểu học, tại điểm trường chính, 
các khối lớp tổ chức dạy học luân 
phiên theo tuần với hình thức vừa 
trực tiếp, vừa trực tuyến. Bắt đầu 
thực hiện dạy và học trực tiếp cho 
khối lớp 4 và 5 trước, trong thời 
gian này thì các khối lớp 1, 2, 3 tổ 
chức dạy và học trực tuyến; và 
ngược lại. Tại các điểm trường 
lẻ, tùy số lượng học sinh của 
từng lớp có thể tổ chức dạy học 
trực tiếp 100%.

Đối với các trường THCS, 
mỗi buổi tổ chức dạy và học trực 
tiếp cho một khối lớp, trong khi 
khối lớp này dạy và học trực 
tiếp thì các khối lớp khác học 
trực tuyến.

Để đảm bảo an toàn phòng, 
chống dịch Covid-19, cán bộ 
quản lý, giáo viên, nhân viên và 
học sinh và F0, F1 đang thực hiện 
cách ly không được đến trường 
và chỉ được đến trường khi có 
sự đồng ý của cơ quan y tế. Thị 
xã tổ chức tầm soát cho cán bộ 
quản lý, giáo viên, nhân viên và 
học sinh định kỳ.    MAI HOÀNG
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Bình Định

TX AN NHƠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19: 

Chủ động giải pháp, 
triển khai hiệu quả

Đến sáng 12.1.2022, TX An Nhơn ghi nhận 2.203 ca mắc Covid-19, trong đó đã 
chữa khỏi 1.238 ca, đang điều trị 410 ca. Từng là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc 
Covid-19 nhất tỉnh, đến nay TX An Nhơn cơ bản khống chế được dịch bệnh nhờ sự chủ 
động trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch.

TX An Nhơn là địa phương đầu tiên chủ động đề xuất thí điểm điều trị 
F0 tại nhà.                 Ảnh: Đ. THẢO

TX An Nhơn là một trong 
những địa phương ghi nhận số 
ca mắc Covid-19 lớn, liên quan 
đến các điểm tập trung đông 
người như chợ, công sở, trạm y 
tế. Có thời điểm nhân viên của 
trạm y tế, cán bộ của một xã đều 
trở thành F0, F1. Những ngày đầu 
chưa có nhiều kinh nghiệm trong 
công tác phòng, chống dịch, thị xã 
mất rất nhiều công sức khi triển 
khai khoanh vùng, khống chế 
dịch bệnh. Khi đó thị xã đã đề 
xuất tận dụng thời gian áp dụng 
giãn cách xã hội để tầm soát 100% 
dân cư vùng phong tỏa trong 3 
lần để bóc tách hoàn toàn F0 và 
đã thành công. 

Từ đó làm bài học để triển 
khai cho các địa phương khác, 
tránh tình trạng phong tỏa quá 
lâu làm ảnh hưởng đến cuộc sống 
người dân. Đến giai đoạn thích 
ứng an toàn, sống chung với dịch 
bệnh, TX An Nhơn mạnh dạn đề 
xuất triển khai thí điểm điều trị 
F0 tại nhà với 17 F0 dưới 60 tuổi 
và không có triệu chứng tại xã 
Nhơn Hạnh. 

Khi chúng tôi đến tìm hiểu 
về công tác điều trị F0 tại TX An 
Nhơn, bác sĩ Phan Thành Danh, 
Trạm trưởng Trạm y tế xã Nhơn 
Hạnh, phụ trách tổ chăm sóc điều 
trị F0 tại nhà, chia sẻ: Nhơn Hạnh 
là nơi đầu tiên thực hiện thí điểm 
điều trị F0 tại nhà, vì đã chuẩn bị 
trước nên chúng tôi cũng không bị 
động, lúng túng. Điều quan trọng 
là tâm lý người dân rất ổn định dù 
họ cũng là những người đầu tiên 
thực hiện điều trị tại nhà. Với sự 
hợp tác của người dân chúng tôi 
triển khai công việc rất tốt.

Đến nay, TX An Nhơn có 338 

trường hợp đang được chăm sóc, 
điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, số 
trường hợp khỏi bệnh cũng khá 
nhiều. Nhân viên y tế của các tổ 
chăm sóc F0 tại nhà theo dõi sát, 
trường hợp có chuyển biến nặng 
thì đưa nhập viện ngay.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch 
UBND TX An Nhơn, cho biết: 
Thời gian gần đây, mỗi ngày thị 
xã ghi nhận khoảng 30 ca F0. 
Nhưng nhờ thị xã sớm chủ động 
triển khai chăm sóc, điều trị F0 
tại nhà, thành lập bộ phận điều 
phối F0 nên mọi việc diễn ra khá 
ổn. Ngoài ra, để chuẩn bị cho các 
F0 không có triệu chứng nhưng 
không có đủ điều kiện cách ly tại 
nhà chúng tôi cũng đã mở rộng 
khu điều trị thuộc TTYT tại Trung 
tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên của thị xã. Bên 
cạnh đó, chúng tôi cũng xác định 
vắc xin là một trong những giải 
pháp quan trọng để có thể bước 
vào giai đoạn thích ứng an toàn 
tốt cho nên ngày từ đầu thị xã 
đã tập trung triển khai tiêm vắc 
xin trong đó có tiêm vắc xin lưu 
động tại nhà. 

Hiện, tại TX An Nhơn 99% 
người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm 2 mũi vắc xin. Bác sĩ CKII Lê 
Thái Bình, Giám đốc TTYT TX An 
Nhơn, cho biết: Trong thích ứng 
an toàn, vắc xin quan trọng số 1. 
Để có độ phủ vắc xin tốt, ngoài 
tổ chức tiêm chủng tại các điểm 
tiêm ngoài bệnh viện, chúng tôi 
triển khai tiêm cho tất cả những 
người có bệnh nền, dị ứng tại 
TTYT. Những bệnh nhân nằm 
viện mà hỏi ra nếu còn thiếu liều 
vắc xin, chúng tôi cũng triển khai 
tiêm luôn tại chỗ. Đặc biệt chúng 
tôi tổ chức tiêm tại nhà cho các 
đối tượng không đi lại được như 
cao tuổi, có khiếm khuyết cơ thể 
khó vận động. Chiến lược tiêm 
tại nhà có ý nghĩa rất quan trọng 
vì đa số bệnh nhân nặng, tử vong 
là những người cao tuổi, những 
người có bệnh nền và không tiêm 
vắc xin được. Từ đó hạn chế được 
số người tử vong và số ca mắc 
Covid-19. Hơn nữa việc tổ chức 
tiêm vắc xin tại nhà còn thể hiện 
tính nhân văn của chế độ, sự quan 
tâm của Nhà nước đến sức khỏe 
của người dân, chúng tôi nghĩ 
việc tuy đơn giản nhưng có ý 
nghĩa rất lớn. 

TX An Nhơn cũng là địa 
phương đầu tiên triển khai tiêm 
vắc xin lưu động tại nhà. Trò 
chuyện với các nhân viên của tổ 
tiêm tôi được biết, nói triển khai  
tiêm vắc xin tại nhà nghe thì đơn 
giản nhưng không phải cứ ôm hết 
dụng cụ đến tiêm rồi về. Để có 
thể tiêm vắc xin tại nhà cơ quan 
y tế phải tổ chức phương tiện di 
chuyển cơ động, vận chuyển đủ 
dụng cụ, thiết bị để khám sàng 
lọc và cấp cứu khi có sự cố xảy ra; 
phải sắp xếp nhân sự sao cho hợp 
lý bởi hiện nay trong điều kiện 
dịch bệnh bộ máy đã kéo căng ra 
và dàn mỏng trên nhiều mặt trận. 
Để tổ chức tiêm tại nhà đạt hiệu 
quả, trước khi đi đội ngũ cũng 
đặt ra nhiều tình huống và cách 
xử lý tình huống để đưa được 
mũi tiêm đến cho người dân. Vậy 
nên để tiêm được còn phải có sự 
hỗ trợ, hợp tác rất lớn của chính 
quyền địa phương. 

Từ ngày 21.12.2021 - 7.1.2022, 
đã tiêm được 1.414/1.588 trường 
hợp đạt tỷ lệ 89% số đối tượng 
các xã đã chốt, đạt 99% số người 
đồng ý tiêm (1.357/1.370 trường 
hợp). Ông Lê Quang Hùng, 
Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Là 
địa phương đầu tiên triển khai 
tiêm vắc xin lưu động tại nhà cho 
người cao tuổi, khó khăn trong 
đi lại, TX An Nhơn thực hiện rất 
tốt, qua đó có được một số kinh 
nghiệm để các địa phương khác 
triển khai thực hiện.     ĐỖ THẢO

Việc tổ chức tiêm vắc 
xin tại nhà còn thể hiện tính 
nhân văn của chế độ, sự quan 
tâm của Nhà nước đến sức 
khỏe của người dân, chúng 
tôi nghĩ việc tuy đơn giản 
nhưng có ý nghĩa rất lớn” 

Bác sĩ CKII LÊ THÁI BÌNH, 
Giám đốc TTYT TX An Nhơn

“

Tập trung thanh tra các lĩnh vực 
nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, 
tham nhũng

(BĐ) - Ngày 12.1, Thanh tra 
Chính phủ tổ chức Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc tổng kết 
công tác năm 2021 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2022. Bí thư 
Trung ương Đảng, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Minh Khái 
dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Theo thông tin tại Hội nghị, 
năm 2021, toàn ngành Thanh 
tra đã triển khai hơn 6.800 cuộc 
thanh tra hành chính và hơn 177 
nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra 
chuyên ngành. Qua đó, phát hiện 
vi phạm về kinh tế hơn 179 nghìn 
tỷ đồng, hơn 9.000 ha đất, kiến 
nghị thu hồi hơn 22.600 tỷ đồng 
và 811 ha đất. Đặc biệt, Thanh 
tra Chính phủ và toàn ngành 
Thanh tra đã kiến nghị xử lý hành 
chính hơn 2.300 tập thể và 6.200 
cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 
xử lý 437 vụ, 259 đối tượng… 

Phát biểu kết luận tại Hội 
nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Lê Minh Khái cho rằng, bên cạnh 
những kết quả đã đạt được, công 
tác của ngành Thanh tra vẫn còn 
những hạn chế, tồn tại, cần sớm 
khắc phục. Công tác quản lý nhà 
nước về hoạt động thanh tra còn 
tồn tại, hiệu quả chưa cao. Chất 
lượng một số cuộc thanh tra còn 
hạn chế. Kết quả đôn đốc, xử lý 
về thanh tra tuy có nhiều tiến bộ 
nhưng ở một số địa phương kết 
quả còn thấp. Tình hình khiếu 
nại, tố cáo giảm nhưng vẫn diễn 
biến phức tạp, nhất là liên quan 
đến lĩnh vực đất đai...

Về nhiệm vụ năm 2022, Phó 

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh 
Khái chỉ đạo ngành Thanh tra và 
các bộ, ngành, địa phương tiếp 
tục đổi mới mạnh mẽ phương 
pháp chỉ đạo, điều hành và tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ để tạo 
được sự chuyển biến mạnh mẽ, 
tích cực và toàn diện hơn trong 
công tác thanh tra. Ngành Thanh 
tra cần triển khai định hướng, kế 
hoạch thanh tra năm 2022 theo 
hướng trọng tâm, hiệu quả, tập 
trung thanh tra đối với những 
ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy 
ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều 
đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tập trung vào hoạt động 
thanh tra công vụ, đánh giá việc 
thực hiện chính sách, pháp luật 
ở những khâu, những hoạt động 
quản lý thường xuyên có sự tiếp 
xúc giữa cán bộ, công chức, viên 
chức với người dân, DN, nhất là 
những khâu, những lĩnh vực đã 
xảy ra vi phạm hoặc có nhiều dư 
luận về những biểu hiện nhũng 
nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho 
người dân và DN. Kiên quyết xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu 
cầu Thanh tra Chính phủ tập 
trung triển khai có hiệu quả thanh 
tra việc mua sắm trang thiết bị, 
sinh phẩm, kít xét nghiệm phục 
vụ phòng, chống dịch Covid-19 
tại Bộ Y tế, TP Hà Nội và TP Hồ 
Chí Minh; chú trọng thanh tra 
các lĩnh vực liên quan đến bất 
động sản, ngân hàng, đảm bảo 
chất lượng tín dụng… KHẢI THƯ

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt 
chuyên đề ngày càng nâng lên

(BĐ) - Ngày 12.1, Đảng ủy 
Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức 
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối (khóa XIV) thông 
qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 
2021, phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2022; chương trình làm việc 
năm 2022.

Năm 2021, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối đã tập trung xây 
dựng, triển khai các chương trình, 
kế hoạch, hướng dẫn liên quan 
đến công tác giáo dục chính trị, 
tư tưởng để chỉ đạo các tổ chức cơ 
sở đảng và đảng viên trong khối 
thực hiện. Thường xuyên, kịp thời 
định hướng công tác tuyên truyền 
nhân các ngày lễ, kỷ niệm, các sự 
kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh; 
tổ chức triển khai, quán triệt học 
tập nghiêm túc các chủ trương, 
đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết 
luận, quy định của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước cho 
cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần 
chúng trong toàn Đảng bộ. 

Ban Thường vụ Đảng ủy khối 
xác định nội dung “Nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, 
góp phần nâng cao năng lực, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” 
để tập trung chỉ đạo và thực hiện 
công tác xây dựng đảng của Đảng 
bộ khối trong năm 2021. Nhờ đó, 
chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh 
hoạt chuyên đề ngày càng nâng 

lên. Công tác phát triển đảng viên 
và tạo nguồn kết nạp đảng viên 
được chú trọng. Trong năm, Đảng 
ủy Khối đã quyết định kết nạp 
210 quần chúng ưu tú vào Đảng 
(đạt 4,2% trên tổng số đảng viên 
của toàn Đảng bộ).

Năm 2022, Đảng bộ Khối Các 
cơ quan tỉnh tiếp tục cụ thể hóa 
và triển khai các nghị quyết của 
Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Khối Các cơ quan 
tỉnh lần thứ XIV. Trong đó, bám 
sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh 
ủy, các ban xây dựng đảng của 
Tỉnh ủy để triển khai thực hiện 
các chương trình, kế hoạch công 
tác đảm bảo tiến độ, chất lượng 
và yêu cầu. Triển khai thực hiện 
có hiệu quả các nghị quyết của 
Trung ương, của tỉnh về công tác 
tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác tư tưởng, công tác giáo 
dục lý luận chính trị. Tiếp tục xây 
dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng 
cao chất lượng đảng viên và công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đổi 
mới nội dung, phương thức, lề 
lối, tác phong làm việc, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác để 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị được giao, tạo sự thống 
nhất về tư tưởng, nhận thức và 
hành động của đảng viên trong 
Đảng bộ.                NGỌC QUỲNH

THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19



TIN VẮN

l Ngày 11.1, Xã đoàn 
Tây Thuận (huyện Tây Sơn) 
phối hợp cùng với Đoàn 
Thanh niên Công ty Thủy điện 
An Khê - Ka Nak ra quân thực 
hiện công trình thanh niên 
thắp sáng đường quê tại xóm 
2, thôn Thượng Sơn, xã Tây 
Thuận. Công trình có chiều 
dài khoảng 1,5 km với tổng 
kinh phí thực hiện hơn 20 triệu 
đồng, do Công ty Thủy điện 
An Khê - Ka Nak trao tặng. 
Ngoài ra, 10 ĐVTN đã tham gia 
hỗ trợ ngày công kéo đường 
dây điện và lắp đặt các bóng 
đèn chiếu sáng. ÚC LY
l Nhân dịp chuẩn bị đón 

tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022, ngày 12.1,  Trung tâm 
hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh 
phối hợp với Đoàn Thanh niên 
Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN, 
CA tỉnh đã đến thăm và  tặng 
153 suất quà cho học sinh tiểu 
học xã Đak Mang và 10 suất quà 
cho gia đình chính sách của xã 
Ân Phong, huyện Hoài Ân. 

VĂN HÙNG

l Hưởng ứng Chương 
trình “Sóng và máy tính 
cho em”, chiều 12.1, Đoàn 
Thanh niên CA tỉnh đã đi thăm 
và  tặng 2 máy tính cho em 
Nguyễn Xuân Lộc  (học viên 
Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ 
Quy Nhơn) và em Trần Anh Chi 
( Trường THCS Đập Đá, TX An 
Nhơn). Cả hai em đều có hoàn 
cảnh gia đình rất khó khăn. 
Hai máy tính trị giá 30 triệu 
đồng do các ĐVTN CA tỉnh 
đóng góp. T.LONG
l Ngày 12.1, Hội Khuyến 

học xã Bình Nghi (huyện Tây 
Sơn) phối hợp với các trường 
THCS, tiểu học trao 4 suất học 
bổng Phạm Văn Trình cho các 
em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn vượt khó học giỏi trên 
địa bàn xã Bình Nghi. Trong đó 
trao 2 suất học bổng (trị giá 1 
triệu đồng/suất) cho 2 học sinh 
Trường THCS Bình Nghi; trao 2 
suất học bổng (trị giá 800 nghìn 
đồng/suất) cho học sinh trường 
Tiểu học số 1 và Trường Tiểu 
học số 2 Bình Nghi. MỘC MIÊN   

Mỗi năm, cơ sở sản xuất của 
ông Đào Tấn Lực (65 tuổi, ở 
thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ) thu mua hàng 
tấn phế phẩm nhựa từ các vựa 
ve chai trên địa bàn huyện 
để tái chế thành các vật dụng 
trong cuộc sống hằng ngày như 
thùng đựng nước, gàu múc 
nước, bình tưới nước. 

Ông Lực đến với nghề này 
đã hơn 20 năm. Trước đây, 
lượng hàng do nhà ông sản 
xuất ra thị trường lên đến vài 
nghìn cái mỗi tháng, tuy nhiên 
nay đã giảm nhiều do việc 
tưới nước trong sản xuất nông 
nghiệp đã được cơ giới hóa, 
tự động hóa. Hiện tại, lượng 
hàng bán ra mỗi tháng không 
nhiều và ổn định như trước, 
tháng ít vài chục cái, tháng 
nhiều 500 - 1.000 cái, đi các 
thị trường như Hoài Nhơn, 
An Nhơn, Quảng Ngãi. Giá 
bán buôn là 5.000 đồng/cái đối 
với gàu và 12.000 đồng/cái đối 
với bình tưới có vòi. 

Gia tăng vòng đời cho nhựa

Quy trình sản xuất một sản 
phẩm trải qua 3 khâu chính 
điều khiển bằng máy là nung 
nóng chảy nhựa phế phẩm 
thành hỗn hợp bột nhựa dẻo, 
cho hỗn hợp này vào máy tạo 
thành hình ống tròn, sau đó 
cắt theo kích thước cần làm rồi 
lắp vào khuôn máy. Để cho ra 1 
sản phẩm sẽ mất khoảng 5 - 7 
phút. Trung bình cơ sở sản xuất 
khoảng 200 sản phẩm/ngày.

Cơ sở sản xuất của ông 

Lực đang có 7 khuôn máy 
sản xuất gàu, 4 khuôn máy 
sản xuất bình tưới có vòi và 
2 máy khuôn sản xuất thùng 
nước. Tuy đang giảm công 
suất do nhu cầu thị trường 
giảm, nhưng cơ sở của ông đã 
và đang góp phần vào việc xử 
lý rác thải nhựa trên địa bàn, 
đồng thời tạo thu nhập cho 5 - 7 
lao động “ruột” đã gắn bó với 
cơ sở cả chục năm qua. 

BẢO NGÂN

Ông Đào Tấn 
Lực đang 
hoàn thiện 
sản phẩm 
bình tưới có 
vòi làm từ 
phế phẩm 
nhựa. 
Ảnh: 
BẢO NGÂN
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Bình ĐịnhTHỜI SỰ

(BĐ) - “Hệ thống cảnh báo 
lũ lụt, lũ quét” của Đội thi 
Tomorrow là học sinh Trường 
Tiểu học, THCS và THPT 
iSchool Quy Nhơn (TP Quy 
Nhơn) lọt vào top 10 sản phẩm 
xuất sắc nhất bảng A cuộc thi 
“Kiến tạo tương lai” do Sam 
Sung tổ chức và giành Giải 
Cộng đồng chung cuộc.

Vòng chung kết cuộc thi 
“Solve for Tomorrow” (Kiến 
tạo tương lai) đã diễn ra bằng 
hình thức trực tuyến ngày 9.1 
vừa qua. Sản phẩm tham gia 
cuộc thi của học sinh iSchool 
có tên “Hệ thống cảnh báo lũ 
lụt, lũ quét”, do 2 em Phan 
Nguyễn Minh Hiếu (lớp 9), 
Võ Kế Thiện (lớp 8) thực hiện, 
với hướng dẫn của thầy giáo 
Bùi Thanh Tâm.

Đề tài được nghiên cứu 
phát triển với mục đích phát 
hiện và cảnh báo sớm nguy cơ 
lũ lụt, lũ quét có thể xảy ra 
để người dân tại hạ nguồn có 
thể phát hiện và ứng phó kịp 
thời, giảm thiệt hại về người 
và tài sản.

Cuộc thi Solve for Tomorrow 
2021 do công ty điện tử 

Samsung Vina,  Công ty 
Samsung Electronics Việt Nam 
và Tổ chức Tuổi trẻ Thành 
đạt Việt Nam tổ chức, nhằm 
khuyến khích học sinh ứng 
dụng công nghệ vào trong thực 
tiễn để đưa ra giải pháp giải 
quyết những vấn đề của địa 
phương. Solve For Tomorrow 
được Samsung toàn cầu khởi 
xướng từ năm 2010; riêng tại 
Việt Nam bắt đầu tổ chức năm 
2019, trở thành một sân chơi 
hấp dẫn và bổ ích dành cho học 
sinh THCS và THPT trên toàn 
quốc (từ 12 - 18 tuổi).

Khác với mọi năm, Solve 
for Tomorrow năm 2021 chia 
thành 2 bảng: Bảng A dành 
cho học sinh THCS (từ khối 
lớp 6 - 9) và bảng B dành cho 
học sinh THPT (từ khối lớp 
10 - 12). Đồng thời, mở rộng 
đề tài cho các đội thi tìm giải 
pháp cho những vấn đề thuộc 
một trong 4 lĩnh vực: Xã hội, 
môi trường, giáo dục, y tế và 
sức khỏe. Diễn ra từ tháng 
4.2021, cuộc thi thu hút 1.200 
sản phẩm tham gia của học 
sinh trên cả nước.

MAI HOÀNG

(BĐ) - Ngày 12.1, Hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã tổ 
chức tổng kết hoạt động năm 
2021, triển khai nhiệm vụ công 
tác Hội năm 2022. Bà 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 đến dự.

Theo báo cáo tại Hội 
nghị, năm 2021, mặc dù gặp 
nhiều khó khăn do dịch bệnh 
Covid-19, Hội vẫn thu hút được 
nhiều nhà tài trợ đóng góp kinh 
phí, nguồn lực để triển khai tất 
cả 15 chương trình đã đề ra. 
Theo thống kê, tính đến ngày 
15.11.2021, tổng giá trị hoạt 
động của Hội là 77,165 tỷ đồng, 
giúp đỡ 135.141 lượt bệnh nhân 
nghèo và hộ nghèo, trao tặng 
818.123 suất ăn tình thương, 
xây dựng 14 nhà tình thương, 
tặng 25 xe lăn và xe lắc cho bệnh 
nhân nghèo làm phương tiện đi 
lại và mưu sinh, tổ chức 14 đợt 
khám bệnh tặng quà, cấp thuốc 
miễn phí đồng bào vùng sâu 
vùng xa, vùng khó khăn, tặng 
3.500 thẻ BHYT cho người thuộc 
hộ cận nghèo, mai táng miễn phí 
23 ca, hỏa táng miễn phí 28 ca… 

Trợ giúp hơn 135 nghìn lượt 
bệnh nhân nghèo và hộ nghèo 

Trong năm 2022, Hội nỗ lực 
nâng cao chất lượng 15 chương 
trình công tác trọng tâm đã được 
UBND tỉnh phê duyệt. Trước 
hết, trong tháng 1.2022, Hội tổ 
chức trao 4.500 thẻ BHYT cho 
hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn trong toàn tỉnh. 

Phát biểu tại Hội nghị, bà 
Nguyễn Thị Phong Vũ đã ghi 
nhận và biểu dương những kết 
quả Hội đạt được trong năm 
qua, khẳng định sự đóng góp rất 
tích cực và hiệu quả của Hội vào 

công tác an sinh xã hội của tỉnh 
và mong muốn Hội tiếp tục nâng 
cao chất lượng hoạt động, xây 
dựng thêm các mô hình hỗ trợ 
bệnh nhân nghèo, người dân có 
hoàn cảnh khó khăn thích ứng 
với dịch Covid-19. 

Dịp này, Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh đã tổ chức trao 
bằng khen của UBND tỉnh và Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 
các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong năm 2021.

NGỌC NGA

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong năm 2021.                                                           Ảnh: NGỌC NGA

(BĐ) - Ngày 12.1, Bộ CHQS 
tỉnh đã tổ chức lễ tiễn 94 quân 
nhân hoàn thành nghĩa vụ tại 
ngũ trở về địa phương.

Qua 2 năm thực hiện nghĩa 
vụ quân sự tại các cơ quan, đơn 
vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, các 
quân nhân đã thực sự trưởng 
thành về mọi mặt; 100% quân 
nhân có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, chấp hành nghiêm pháp 
luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, 
quy định của đơn vị. Trong quá 
trình công tác, các quân nhân 

luôn nỗ lực xác định tốt tư tưởng, 
khắc phục khó khăn hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao.
l Cùng ngày, Huyện đoàn 

Vân Canh phối hợp với Ban 
CHQS huyện và Trung tâm Giáo 
dục nghề nghiệp Bình Định (Sở 
LĐ-TB&XH) đã tổ chức chương 
trình đón quân nhân xuất ngũ 
hoàn thành nghĩa vụ quân 
sự và tư vấn, hướng nghiệp, 
giới thiệu việc làm cho các 
quân nhân xuất ngũ trở về địa 
phương năm 2022. 

Tại chương trình, quân nhân 
xuất ngũ đã được tư vấn viên, 
giải đáp thắc mắc liên quan 
đến vấn đề việc làm; giới thiệu 
việc làm trong nước phù hợp 
với nhu cầu, năng lực của mỗi 
người; các chính sách ưu đãi 
của tỉnh, Trung ương hỗ trợ cho 
bộ đội xuất ngũ trong đào tạo 
nghề và giải quyết việc làm; 
thông tin các đơn hàng xuất 
khẩu lao động tại các quốc gia 
trên thế giới… 

XUÂN NHÂM - DUY ĐĂNG

Tiễn và tư vấn, hướng nghiệp 
cho quân nhân xuất ngũ

Học sinh iSchool Quy Nhơn
đạt giải cộng đồng cuộc thi 
“Kiến tạo tương lai”

Trong 3 ngày 10, 11 và 12.1, 
Công ty CP Thương mại tổng 
hợp Kon Tum phối hợp với Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các xã, 
phường trên địa bàn huyện 
Hoài Ân và TX Hoài Nhơn tổ 
chức chương trình “Xuân tri 
ân - Tết sẻ chia”.

Chương trình trao tặng 
1.200 suất quà tết, mỗi suất 300 
nghìn đồng giúp cho người 

nghèo, người có hoàn cảnh 
khó khăn tại 7 xã, phường: 
Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây 
(huyện Hoài Ân); Hoài Phú, 
Hoài Châu, Hoài Hảo, Hoài 
Tân và Bồng Sơn (TX Hoài 
Nhơn) có thêm điều kiện vui 
xuân đón tết Nhâm Dần năm 
2022. Tổng giá trị quà tặng 360 
triệu đồng.

DIỆP BẢO SƯƠNG

Tặng 1.200 suất quà tết 
cho người dân huyện Hoài Ân 
và TX Hoài Nhơn
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Bình Định

Theo Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp (DVNN) TX An 
Nhơn, hiện trên địa bàn thị 
xã có 41 trang trại/gần 43.000 
con, hộ gia đình chăn nuôi 
quy mô lớn (500 - 1.500 con) 
tập trung ở các xã: Nhơn 
Tân, Nhơn Thọ, Nhơn Lộc. 
Gần đây, các trang trại, gia 
trại chuyển dần sang nuôi 
heo theo hướng an toàn sinh 
học với chi phí đầu vào vừa 
phải, đảm bảo lợi nhuận và 
góp phần giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường.

Ông Huỳnh Văn Thạnh, 
cán bộ kỹ thuật chăn nuôi thú 
y thuộc Trung tâm DVNN TX 
An Nhơn, cho hay, sau nhiều 
đợt dịch bệnh một số hộ chăn 
nuôi đã chuyển dần sang mô 
hình chăn nuôi mới, phù hợp 
với điều kiện kinh tế; đồng 
thời giảm gây ô nhiễm. Xuất 
phát từ đó, Trung tâm tổ chức 
nhiều buổi tập huấn, hướng 
dẫn kỹ thuật để người chăn 
nuôi chuyển đổi phù hợp, 
đặc biệt là chuyển đổi sang 
các mô hình chăn nuôi khép 
kín, chăn nuôi theo hướng 
an toàn sinh học. Điểm ưu 
việt của mô hình chăn nuôi 
mới là suất đầu tư không quá 
cao, vượt tầm đầu tư của các 
hộ; sử dụng đệm lót sinh học 
giảm thiểu ô nhiễm, từ đó hạn 
chế nguy cơ dịch bệnh cho 
đàn vật nuôi, giảm sức ép do 
biến động thị trường.  

Năm 2018, ông Huỳnh Tiến 
Thảo, chủ một trang trại chăn 
nuôi heo ở thôn Nam Tượng 
2, xã Nhơn Tân, TX An Nhơn 
chuyển từ chăn nuôi kiểu cũ 
sang chăn nuôi theo hướng 
an toàn sinh học. Trong quá 

l Thông tin từ HTXNN 
Thanh niên Hoài Ân, dịp tết 
Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, 
HTX cung ứng ra thị trường 2 
tấn bưởi da xanh hợp chuẩn 
VietGAP. HTX đang liên kết 
với các hộ dân trên địa bàn 
huyện, xây dựng vùng trồng 
bưởi đạt tiêu chuẩn VietGAP, 
hiện đã có 2,5 ha đủ điều 
kiện, thu hoạch trong dịp 
Tết này. HTXNN Thanh niên 
Hoài Ân là một trong 6 HTX 
chuyên ngành thành lập năm 
2021, mục tiêu liên kết phát 
triển các sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực địa phương. 
Đầu năm 2022, HTX xúc tiến 
xây dựng website và các 
kênh bán hàng trực tuyến. 

QUANG BẢO

l Dù gặp thời tiết bất lợi 
mưa nhiều gây ra lũ, ngập 
úng nhiều diện tích, ảnh 
hưởng rất lớn đến tiến độ 
sản xuất nhưng đến nay, toàn 
huyện Phù Cát đã gieo sạ hơn 
6.746 ha lúa, đạt 95,6% diện 
tích và gieo trồng 2.234 ha các 
loại cây trồng cạn, bằng 40% 
diện tích kế hoạch; trong đó 
cây đậu phụng 1.680 ha, cây 
hành 130 ha, cây ớt 182 ha, 
dưa hấu 23 ha và 220 rau màu 
các loại; phấn đấu kết thúc 
khâu gieo trồng trước ngày 
25.1.2022 (nếu không có  
mưa lớn).         

 THẾ HÀ

Nuôi heo theo hướng 
an toàn sinh học

Nhờ chuyển hướng chăn nuôi an toàn sinh học, gia đình ông Huỳnh Tiến Thảo duy trì được đàn heo ổn định trong dịp cuối năm. 
Ảnh: THU DỊU

trình này, ông Thảo được dự 
các khóa tập huấn, hướng dẫn, 
trao đổi trực tiếp với cán bộ kỹ 
thuật chăn nuôi thú y. Hiện, 
gia đình ông Thảo có 2 trang 
trại nuôi heo nái (30 con) và 
heo thịt (300 con), chủ động 
được con giống, từ đó ổn định 
chất lượng heo thịt. 

Ông Thảo cho hay: Chi 
phí nuôi heo theo hướng an 
toàn sinh học giảm 15% so 
với thông thường. Việc chủ 
động được con giống góp 
phần giúp giảm chi phí đầu 
vào nhưng quan trọng hơn 
là mình nắm chắc chất lượng 
con giống, giảm nguy cơ dịch 
bệnh. Hơn nữa khi nuôi theo 
phương pháp mới nếu cần 
mình vẫn có thể kéo dài thời 
gian nuôi, đồng thời giảm 
bớt sự phụ thuộc vào thức 

ăn công nghiệp. Những yếu 
tố này rất quan trọng trong 
bối cảnh tình hình dịch bệnh 
phức tạp, chi phí thức ăn tăng 
cao mà giá heo lại giảm sâu...

Tương tự, ông Trần Thanh 
Tuất ở xã Nhơn Tân đã đầu 
tư lớn để chuyển từ trang trại 
hở sang trại kín, đảm bảo an 
toàn sinh học. Ông Tuất nuôi 
865 con heo, trong đó có 150 
heo nái. Việc chuyển đổi mô 
hình giúp gia đình ông giảm 
chi phí, hạ bớt mức rủi ro phát 
sinh dịch bệnh, chủ động được 
con giống. “Áp lực lớn nhất 
của người chăn nuôi trong 
những năm gần đây là nguy 
cơ đe dọa do bệnh dịch và giá 
cả thị trường biến động. Nhờ 
chủ động được con giống - một 
trong những hạng mục chiếm 
tỷ lệ vốn đầu tư khá lớn - chi 

phí đầu vào được giảm xuống 
đáng kể, tôi có thể linh hoạt 
tính toán đến việc tái đàn phù 
hợp” - ông Tuất cho biết.

Theo ông Ngô Văn Ngọc, 
Giám đốc Trung tâm DVNN 
TX An Nhơn, việc chuyển đổi 
hướng chăn nuôi mới đòi hỏi 
sự đầu tư, chịu khó và cả tư 
duy dám thay đổi của người 
chăn nuôi. Để chăn nuôi theo 
hướng an toàn sinh học không 
khó, đầu tư cũng không lớn, tuy 
nhiên điểm cốt lõi là người chăn 
nuôi phải chịu thay đổi, từ bỏ 
tính đại khái, chiếu lệ. Trong 
bối cảnh dịch bệnh liên tục, giá 
heo hơi bấp bênh, để đảm bảo 
tái đàn và đảm bảo nguồn cung 
thực phẩm, chúng tôi sẽ chủ 
động tuyên truyền, hướng dẫn 
người chăn nuôi chuyển hướng 
phù hợp.                     THU DỊU

TIN VẮN

Rượu Trung Thứ ngày nay chủ yếu 
do người dân ở thôn Trung Hiệp, xã Mỹ 
Chánh Tây nấu; loại rượu này nức tiếng 
không chỉ bởi nguồn nước, chất gạo, loại 
men mà còn ở cách người dân tỉ mẩn với 
từng công đoạn để làm ra loại rượu thuần 
thủ công.

Chị Ngô Thị Hồng Thảo, người có 
thâm niên gần 30 năm nấu rượu Trung 
Thứ cho biết: Những năm gần đây, người 
ta thường sử dụng men hóa học để nấu 
rượu, dùng loại men này thì chắc thắng 
vì nấu là có rượu, lượng rượu có được sẽ 
nhiều hơn bình thường, cơm gạo kiểu gì 
cũng được, cũng không phải canh thời 
tiết - trời mưa hay nắng cũng nấu cùng 
một bổn. Nhưng sản phẩm thì không thể 
như khi mình tuân thủ đúng các quy tắc, 
kỹ thuật truyền thống và đặc biệt là phải 
dùng men bột sinh học tự thuở ông bà 
mình đến giờ. 

Gạo lúa mới sau khi nấu thành cơm, 
để nguội người nấu sẽ rắc men lên, trộn 
thật đều và đem ủ. Ủ đủ 3 đêm thì thay 
nước, ủ tiếp đến đêm thứ 6 mới đổ ra nấu. 
Rượu được nấu bằng nồi đồng, đun trên 
lửa liu riu. Rượu ra nhỏ giọt thơm ngây 
ngất từ giọt đầu tiên đến giọt cuối cùng. 
Nếu được thử một lần, khó ai có thể quên 

Nồng thơm rượu Trung Thứ
Dự vào nhóm những 

loại rượu ngon có tiếng của 
tỉnh Bình Định, lại được Cục 
Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) 
bảo hộ thương hiệu trong 
toàn quốc từ năm 2014, 
những năm qua, sản phẩm 
rượu Trung Thứ của xã Mỹ 
Chánh Tây, huyện Phù Mỹ 
dần phát huy tiềm năng 
của mình.

được hương vị của rượu. 
“Rượu Trung Thứ đúng độ ngon màu 

sẽ trong vắt, tinh khiết như nước cất. Khi 
giê lên, rượu sủi tâm, nổi bong bóng đọng 
ở thành chén. Khi uống vào hậu vị ngọt 
thanh sực mùi thơm của gạo, hương nồng 
dễ chịu phảng phất trên cánh mũi” - Ông 
Đỗ Ngọc Anh, người có thâm niên hơn 33 
năm nấu rượu ở thôn Trung Hiệp chia sẻ.

Xóm nấu rượu Trung Hiệp thường rộn 
ràng tầm từ tháng 11 âm lịch hằng năm 
cho đến tháng Giêng, tháng 2. Tầm này 
lượng rượu làm ra thường tăng gấp đôi 

gấp ba ngày thường không chỉ vì trong 
nhu cầu tiêu dùng tăng cao, mà còn bởi 
đây là khung thời gian thuận lợi cho việc 
nấu thành công nhiều mẻ rượu ngon, trời 
mát dịu dàng, hơi se lạnh là khung thời 
tiết rất phù hợp rượu dễ dàng thơm ngon 
hơn. Hiện rượu Trung Thứ bắt đầu được 
nhiều bạn hàng ở xa tín nhiệm, loại đã 
đóng chai, nhãn mác đầy đủ, phù hợp 
các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm 
có giá 60.000 đồng/chai 500 ml được nhiều 
người chuộng.

                                           THANH TRỌN

Tây Sơn: Người dân 
ủng hộ dự án 
trồng sầu riêng 
công nghệ cao 

UBND xã Bình Thuận, 
huyện Tây Sơn vừa phối 
hợp với Công ty CP công 
nghiệp gỗ Trường Thành tổ 
chức lấy ý kiến người dân ở 
2 thôn Thuận Nhứt và Hòa 
Mỹ về việc thực hiện dự án 
đầu tư trồng 45 ha sầu riêng 
Musang King theo công nghệ 
cao tại địa phương. 

Dự án tại xã Bình Thuận 
có tổng vốn đầu tư 58,7 tỷ 
đồng, nếu được người dân 
hợp tác tốt sẽ triển khai dự 
án và ngay trong năm 2022 
sẽ trồng xong 45 ha sầu riêng 
và hệ thống các công trình 
phụ trợ (nhà làm việc, xưởng 
sản xuất chế phẩm sinh học 
IMO, EM…)  Dự án đặt mục 
tiêu tạo ra các sản phẩm canh 
tác hữu cơ có mã số vùng 
trồng, canh tác hữu cơ và đủ 
điều kiện để lấy chứng nhận 
GlobalGAP.

Theo khảo sát sơ bộ của 
Công ty CP công nghiệp 
gỗ Trường Thành sầu riêng 
Musang King là loại trái cây 
nhiệt đới được ưa chuộng, 
có giá xuất vườn ổn định 
rất tốt, khoảng 250 nghìn -  
500  nghìn  đồng/kg tùy 
thời điểm thu hoạch, về cơ 
bản điều kiện khí hậu, thổ 
nhưỡng ở Bình Thuận cho 
phép trồng loại trái cây này. 

ĐINH NGỌC
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Bình Định

Ngoài nghiên cứu trên, 
TS Võ Văn Chí còn hướng dẫn 
các học viên cao học tiến hành 
những nghiên cứu khác, đánh 
giá mức độ ô nhiễm vi nhựa 
trong các nhóm, loài thủy sinh 
vật như: Cá, động vật giáp xác, 
động vật thân mềm... ở đầm 
Thị Nại và các vùng ven biển 
Bình Định; đồng thời, đánh 
giá ô nhiễm vi nhựa trong môi 
trường nước và môi trường 
đáy ở các hệ sinh thái ven 
biển, sông, hồ...; đánh giá tác 
hại của vi nhựa đến một số 
loài thủy sinh vật. Hầu hết các 
nghiên cứu đều xác định vi 
nhựa trong cơ thể nhiều loại 
sinh vật thủy sinh ở Bình Định 
với mật độ cao.

Phát hiện ô nhiễm vi nhựa
ở đầm Thị Nại

Nghiên cứu “Ô nhiễm vi 
nhựa ở sò huyết phân bố ở đầm 
Thị Nại, tỉnh Bình Định” của TS 
Võ Văn Chí (giảng viên khoa 
Khoa học Tự nhiên) và Võ Thị 
Ngọc Quyên (học viên cao học 
ngành Sinh học thực nghiệm, 
khoa Khoa học Tự nhiên) tìm 
thấy hai dạng vi nhựa tồn tại 
trong ống tiêu hóa của sò huyết. 
Đó là vi nhựa dạng sợi, chủ 
yếu có chiều dài trong khoảng 
500 - 2.100 micromet và vi nhựa 
dạng mảnh, hầu hết có diện tích 
dao động từ 45.000 - 400 nghìn 
micromet vuông. Mật độ tích tụ 
vi nhựa trong ống tiêu hóa của 
sò huyết là 13 vi nhựa/cá thể ở 
mùa nắng và 3,26 vi nhựa/cá thể 
ở mùa mưa. 

Theo các tác giả, sở dĩ có sự 
khác biệt về mức độ ô nhiễm 
giữa hai mùa như vậy có thể do 
những yếu tố thủy văn chi phối. 
Đầm Thị Nại là nơi đổ vào của 
hai con sông - sông Côn và sông 
Hà Thanh. Vào mùa mưa, hai 
sông này đổ vào đầm một lượng 
nước rất lớn, kèm theo dòng chảy 
mạnh, do vậy có thể cuốn theo 
vi nhựa từ vùng thượng nguồn 
vào đầm. Tuy nhiên, do dòng 
chảy mạnh nên có thể cuốn trôi 
vi nhựa ra biển mà không lắng 
tụ trong đầm hoặc lắng tụ chỉ 
một lượng nhỏ. Hiện tượng này 
ngược lại vào mùa nắng, tức là 
dòng chảy từ sông vào đầm nhẹ, 
vi nhựa dễ dàng lắng tụ trong 
đầm. Vì vậy, với đặc tính sống 
đáy và ăn lọc của sò huyết, khả 
năng ăn vào vi nhựa ở mùa nắng 
cao hơn mùa mưa là rất có cơ sở.

Hầu như rác thải nhựa do 
con người xả thải cuối cùng sẽ 
đi vào biển và đại dương. Một 

Vụ thu hoạch Đông Xuân 
2020 - 2021, nông dân xã Bình 
Thuận, huyện Tây Sơn phấn 
khởi gặt hái một vụ đậu phụng 
bội thu. Vụ này, bên cạnh sử 
dụng giống đậu phụng chất 
lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng 
cơ giới hóa, bà con nông dân còn 
chủ động áp dụng phương pháp 
hữu cơ sinh học vào sản xuất. 
Nhờ đó, năng suất, sản lượng 
đậu phụng tăng cao hơn so với 
cùng kỳ năm ngoái.

Những đổi thay ở Bình 
Thuận bắt đầu từ năm 2019, 
khi Liên hiệp các hội KH&KT 
tỉnh triển khai dự án nâng cao 
năng lực sản xuất đậu phụng tại 
các vùng sản xuất đậu thích ứng 
biến đổi khí hậu (do Quỹ Môi 
trường toàn cầu hỗ trợ chi phí). 
Tham gia dự án, các hộ nông 
dân ở Bình Thuận đã được hỗ 
trợ kỹ thuật sản xuất đậu phụng 
theo tiêu chuẩn VietGAP, áp 
dụng phương pháp sản xuất 

Thêm một vụ mùa đậu phụng bội thu

hữu cơ sinh học trên cây trồng 
thay thế phương pháp truyền 
thống. Kết quả mang lại giúp 
tăng năng suất, chất lượng đậu 
và góp phần giúp nông dân địa 
phương từng bước thay đổi tư 
duy sản xuất, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường.

Ông Lê Quang Tình, đại diện 
nhóm chuyên gia dự án cho 

biết: Vụ mùa năm nay, chúng 
tôi hướng dẫn người dân sử 
dụng giống đậu phụng L14 và 
LDH.01 là giống đậu kháng vừa 
với bệnh héo xanh nên trong 
canh tác giảm chi phí đầu tư 
thuốc bảo vệ thực vật và giảm 
thiểu tồn dư. Đồng thời, ứng 
dụng thực hành nông nghiệp 
tốt (VietGAP); tăng cường bón 

phân hữu cơ, sử dụng chế phẩm 
sinh học Tricoderma để xử lý 
phân chuồng trước khi bón lót, 
bón vôi; tưới nước theo phương 
pháp tiết kiệm phun mưa; quản 
lý dịch hại theo phương pháp 
tổng hợp; kết hợp cơ giới hóa từ 
làm đất trỉa hạt, tưới phun đến 
thu hoạch... Việc tăng cường 
phân hữu cơ trong đất giúp tăng 
khả năng giữ nước, hạn chế sử 
dụng phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật hóa học.

Bà Trần Thị Lưu, hộ dân 
tham gia dự án chia sẻ: “Dù thời 
tiết đầu vụ bất lợi, rét lạnh kéo 
dài, nhưng nhờ được chăm sóc 
tốt, năng suất vườn đậu của gia 
đình tôi đạt khoảng 50 tạ/ha, cao 
nhất từ trước đến nay. Tham 
gia dự án, tôi còn được hướng 
dẫn cách chăm sóc, bón phân 
hợp lý, nhờ đó hạn chế được 
tình trạng chết ẻo trên cây đậu. 
Đồng thời, sử dụng chế phẩm 
sinh học giúp tăng năng suất 

Nông dân xã Bình Thuận thu hoạch đậu phụng.                      Ảnh: L.H.H

Nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Quy Nhơn tìm thấy 
vi nhựa trong cơ thể nhiều loại sinh vật thủy sinh ở đầm 
Thị Nại của Bình Định, với mật độ cao.

số rác thải phải mất từ 500 - 600 
năm mới phân hủy. Vi nhựa tồn 
tại trong thức ăn, nước uống, 
không khí, muối ăn... của con 
người. Nó là nguyên nhân gây 
áp lực cho quá trình ô xy hóa 
và gây độc tính cho các tế bào, 
dẫn đến kích hoạt nhiễm trùng, 
suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn 
quá trình nội tiết cho người bị 
phơi nhiễm.

Chị Võ Thị Ngọc Quyên cho 
biết: Đầm Thị Nại là đầm lớn 
thứ hai trong số các đầm phá ở 
Việt Nam, hệ sinh thái đa dạng. 
Sò huyết là một trong những 
loài động vật thân mềm có giá 
trị sinh sống ở đầm Thị Nại, là 
loại hải sản ưa thích của nhiều 
người dân, được tiêu thụ rộng 
rãi. Do đó, nếu loài này bị nhiễm 
vi nhựa thì có thể gây ra những 
tác động lớn đối với con người.  

Nhóm nghiên cứu của 

Trường ĐH Quy Nhơn do TS Võ 
Văn Chí đứng đầu là một mắt 
xích của mạng lưới nghiên cứu vi 
nhựa do Viện Nghiên cứu Phát 
triển Pháp (IRD) triển khai. Dự 
án thực hiện đánh giá nồng độ 
vi nhựa trong môi trường nước 
và trầm tích ở dọc vùng ven 
biển của Việt Nam cũng như 
khu vực Đông Nam Á. Dự án 
được tiến hành từ năm 2019 - 
2021, đến nay tuy đã kết thúc 
nhưng các thành viên của nhóm 
nghiên cứu của Trường ĐH 
Quy Nhơn vẫn tiếp tục mở rộng 
nghiên cứu đánh giá vi nhựa 
trên các sinh vật thủy sinh.

TS Võ Văn Chí cho biết: 
“Nghiên cứu đánh giá ô nhiễm 
vi nhựa là hướng nghiên cứu 
mới ở Việt Nam nói chung và 
Bình Định nói riêng, khởi xướng 
trong khoảng 2 năm gần đây. Số 
lượng nghiên cứu về vi nhựa ở 

Việt Nam hiện rất ít, chủ yếu 
thực hiện trong môi trường nước 
và trầm tích. Trường ĐH Quy 
Nhơn có thể xem là một trong 
những đơn vị tiên phong thực 
hiện nghiên cứu về ô nhiễm vi 
nhựa trên sinh vật thủy sinh tại 
Việt Nam”.

Các nghiên cứu sẽ góp phần 
cung cấp những bằng chứng 
khoa học, giúp cho việc triển 
khai các dự án cộng đồng về 
giảm thiểu rác thải nhựa thông 
qua thay đổi nhận thức của 
cộng đồng hiệu quả hơn. Ngoài 
ra, nghiên cứu còn giúp các nhà 
hoạch định chính sách hiểu rõ 
hơn và đưa ra những biện pháp 
nhằm giảm thiểu rác thải nhựa 
cũng như giảm thiểu tác động 
của rác thải nhựa đến sức khỏe 
con người.

TS Chí cho biết: Trong thời 
gian tới, nhóm tiếp tục thực hiện 
các nghiên cứu tương tự ở các 
vùng khác nhau trong tỉnh và 
các tỉnh lân cận; đồng thời, có 
thể phối hợp với các dự án cộng 

đậu, số trái trên bụi và tỷ lệ hạt 
chắc. Trồng đậu mang lại giá trị 
kinh tế cao nên ở vùng này bà 
con chuyển sang làm đậu hết, 
không ai làm lúa nữa”. 

Theo thống kê của Ban điều 
hành dự án, vụ Đông Xuân 2020- 
2021, nông dân Bình Thuận tham 
gia dự án trồng đậu phụng đạt 
năng suất bình quân 47,3 tạ/ha, 
tăng 1,3 tạ/ha so với vụ Đông 
Xuân 2019 - 2020, tăng gần 5 tạ/
ha so với đậu phụng trồng theo 
phương thức canh tác cũ. Sản 
phẩm đậu phụng trồng ra có 
hạt to và chắc đều, được cơ sở 
Thành Mười bao tiêu thu mua 
để ép dầu, với giá cả ổn định. 

Năm 2010, Bình Thuận có 
20% hộ nghèo, nay chỉ còn 3%. 
Thay đổi này có phần đóng góp 
không nhỏ của cây đậu phụng. 
Và Bình Thuận từ một vùng đất 
cằn cỗi trở thành thủ phủ đậu 
phụng của huyện Tây Sơn. 

KHÁNH LINH

Vi nhựa có nguồn gốc từ các loại rác thải nhựa do con người thải ra môi trường, trong đó có nguyên 
nhân từ các hoạt động đánh bắt thủy sản.                                   Ảnh: HỒNG HÀ

Vi nhựa dạng sợi có kích thước khoảng 400 micromet 
được phát hiện trong các mẫu nước thu thập được trên 
đầm Thị Nại.      Ảnh: QNU

đồng để nâng cao nhận thức 
cộng đồng về việc ô nhiễm cũng 
như tác hại của rác thải nhựa.

HỒNG HÀ
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Đổi thay từ nước
Trong sản xuất nông nghiệp, nước là một trong những yếu tố giữ vai trò quyết định năng suất, sản lượng cây 

trồng. Có thể thấy rõ điều đó khi chứng kiến sự đổi thay ở những vùng đất được tưới tắm bởi dòng nước mát từ hệ 
thống thủy lợi được đầu tư xây dựng, nâng cấp.

Nguồn nước dồi dào từ hợp phần khu tưới Văn Phong đã thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp mạnh mẽ tại các xã 
phía Bắc sông Côn của huyện Tây Sơn.                 Ảnh: HỒNG PHÚC

Thủy lợi đi trước
Những ngày cuối năm, 

vùng cánh Bắc huyện Tây Sơn 
trời rất trong và nắng rất vàng. 
Khắp nơi, từ Bình Tường ra Bình 
Thành, Bình Tân, Bình Thuận... 
chúng tôi cảm nhận được sự 
phát triển mạnh mẽ của đời sống 
bà con. Và trong những cuộc trò 
chuyện, chia sẻ với chính quyền 
và người dân, tất thảy đều khẳng 
định sự đổi thay này bắt đầu từ 
nước - khi hợp phần khu tưới 
Văn Phong đi vào hoạt động hơn 
5 năm qua.

Năm 2018, xã Bình Thuận đã 
được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới và là minh chứng tiêu 
biểu cho cuộc đổi thay từ nước. 
Phó Chủ tịch UBND xã Bình 
Thuận Nguyễn Tiến Dũng khẳng 
định: Hàng trăm hecta đất lâu 
nay phải chịu cảnh ăn nước trời 
trên địa bàn đã được thâm canh 
sản xuất có hiệu quả sau khi no 
nước từ hợp phần khu tưới Văn 
Phong. Qua từng năm, diện tích 
và năng suất các loại cây trồng 
chính ở địa phương đều tăng, 
nhất là cây đậu phụng. Vụ Đông 
Xuân 2021 - 2022, Bình Thuận đã 
xuống giống khoảng 560 ha đậu 
phụng, tăng trên 230 ha so với 
năm 2015, trong đó có 5 ha trồng 
theo chuẩn VietGAP. Hầu như 
năm nào đậu phụng cũng được 
mùa được giá, nông dân có lãi 
bình quân 45 - 50 triệu đồng/ha 
với thời gian trồng chỉ 3 tháng.   

Hơn ai hết, những nông dân 
từng khô héo tâm tư trên những 
trảng cát trắng khô khốc ở Bình 
Thuận là những người hiểu 
rõ giá của nguồn nước tưới và 
càng trân quý những cánh đồng 
đậu phụng đang xanh um, tươi 
tốt hiện hữu. Ông Nguyễn Văn 
Dư (ở thôn Hòa Mỹ) chia sẻ: 
“Từ khi nguồn nước dồi dào, 
bà con đều chuyển đổi sang 

trồng đậu phụng và khá lên rất 
nhanh. Như nhà tôi có gần 10 
sào đất, mỗi năm tôi thu về gần  
100 triệu đồng từ trồng đậu 
phụng và bắp”. 

Mà không chỉ có đậu phụng, 
ở những nơi hợp phần khu tưới 
Văn Phong vươn tới, bà con nông 
dân còn mạnh dạn chuyển đổi 
cây bạch đàn, mì kém hiệu quả 
sang trồng cây ăn trái, như quýt 
đường, bưởi, mít thái, mãng cầu, 
dừa xiêm lùn..., mang lại hiệu 
quả, tăng thu nhập. 

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT 
Hồ Đắc Chương chia sẻ: Hợp 
phần Khu tưới Văn Phong (gồm 
hệ thống đập dâng và kênh 
tưới) đã phát huy hết công suất 
thiết kế của công trình đầu mối 
hồ chứa nước Định Bình. Khi chưa 
có hệ thống đập dâng Văn Phong, 
nước hồ Định Bình chỉ tưới được  
27.600 ha đất sản xuất nông 
nghiệp rồi trôi tuột ra biển. Từ 
khi có đập, đã thỏa cơn khát cho 
thêm 10.125 ha đất sản xuất nông 
nghiệp ở những vùng đất khác.

Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Tây Sơn Lê Hà An nhìn 
nhận: Nguồn nước dồi dào từ 
hợp phần khu tưới Văn Phong 
là một trong những cơ sở để 
huyện thực hiện chuyển đổi 
mạnh mẽ cây trồng, chú trọng 
sản xuất theo chuỗi. Riêng năm 
2021, huyện đã chuyển đổi 306,5 
ha đất lúa kém hiệu quả sang 
canh tác các loại cây trồng cạn, 
tăng 39,9 ha so với năm 2020, 
lợi nhuận cao hơn từ 4 - 20 triệu 
đồng/ha so với trước. 

Tạo bước đột phá cho 
nông nghiệp 

Nhận thức được vai trò 
quan trọng của hệ thống thủy 
lợi, những năm qua, tỉnh đã 
chỉ đạo ngành Nông nghiệp và 
các địa phương thực hiện lồng 
ghép nguồn vốn từ các chương 
trình, chính sách hỗ trợ để đầu 

tư xây dựng các công trình thủy 
lợi phục vụ tưới tiêu, phát triển 
nông nghiệp. Đồng thời, huy 
động các nguồn vốn xã hội hóa 
từ tổ chức, cá nhân và sự đóng 
góp tiền, của, ngày công lao 
động của nhân dân để xây dựng 
hệ thống kênh mương nội đồng. 

Ngoài ra, tỉnh cũng ưu tiên 
dành nguồn kinh phí để nâng 
cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi, 
trong đó tập trung vào việc cải 
thiện hệ thống thủy lợi ở những 
vùng sản xuất nông nghiệp tập 
trung, nhằm góp phần nâng 
cao sản lượng và giá trị nông 
sản. Song song với đầu tư hoàn 
thiện hạ tầng, tỉnh cũng chú 
trọng phân cấp, phân quyền 
nhằm khai thác, vận hành, phát 
huy hiệu quả các công trình thủy 
lợi sau đầu tư. 

Theo tính toán, nguồn nước 
từ các công trình thủy lợi đã tưới 
được 85% diện tích gieo trồng 
của tỉnh. Không chỉ cung cấp 
nước tưới, các công trình thủy 
lợi còn phục vụ tốt cho việc 
sinh hoạt. Trong đó, có khoảng 
152.000 m3 nước/ngày khai thác 
dọc sông phục vụ sinh hoạt.

Có thể thấy, công tác đầu 
tư hạ tầng, phát triển thủy lợi, 
khai thông dòng chảy, đảm bảo 
nguồn nước tưới tiêu đã và đang 
tạo bước đột phá thúc đẩy phát 
triển sản xuất nông nghiệp. Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Đắc 
Chương cho biết thêm: “Để đáp 
ứng nhu cầu phát triển KT-XH, 
UBND tỉnh đã kiến nghị các bộ, 
ngành liên quan xem xét, đề xuất 
các giải pháp để tiếp tục chuyển 
nước lưu vực nội tỉnh. Đặc biệt 
là bổ sung nước từ hệ thống thủy 
lợi Sông Côn - Hà Thanh sang 
sông La Tinh. Mở rộng dung tích 
hồ Định Bình thêm khoảng 150 
triệu m3 với mục tiêu cắt lũ, giảm 
ngập cho vùng hạ du, đồng thời 
tạo nguồn nước chuyển cho lưu 
vực La Tinh (Phù Cát, Phù Mỹ) 
là những vùng thường xuyên bị 
khô hạn”.                 

HỒNG PHÚC

Toàn tỉnh có 4 hệ thống sông lớn gồm: Sông Côn, Hà Thanh, 
La Tinh, Lại Giang. Hệ thống công trình thủy lợi ở 4 sông hiện có 
163 hồ chứa (dung tích từ 50.000 m3 trở lên), 278 đập dâng, 258 
trạm bơm, 28 hệ thống dẫn chuyển nước, 166 hệ thống công 
trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp (tưới được hơn  
127.950 ha đất gieo trồng và cấp nước ngọt cho gần 2.380 ha mặt 
nước nuôi thủy sản). 

Trao tiền giúp 
bệnh nhân nặng 
trị bệnh

(BĐ) - Sáng 12.1, tại TP Quy Nhơn, 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã 
trao 50 triệu đồng giúp gia đình bà Trần 
Thị Phượng (xã Phước Hưng, huyện 
Tuy Phước) có tiền chữa bệnh. Chồng 
bà Phượng là ông Trà Văn Thắng, 55 
tuổi, bị suy thận từ năm 2010, nay đã 
ở giai đoạn cuối. Ngoài ra, bà Phượng 
còn nuôi mẹ già là cụ Nguyễn Thị Hai, 
84 tuổi, thường xuyên ốm đau và con 
gái lớn bị bệnh tim nặng. 

Trước đó, Hội CTĐ tỉnh đã trao 2 
triệu đồng và 1 phần quà hỗ trợ chị 
Đặng Thị Thi ở xã Canh Vinh (huyện 
Vân Canh). Chị Thi có chồng là anh 
Đào Qua Khỏi trong lúc đi làm bị đá 
đè, hiện đang điều trị tại Bệnh viện 
Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy 
Nhơn. Hội CTĐ huyện Vân Canh cũng 
trao 1 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị.

N.T

Cần khoảng 2.000 đơn vị máu cho dịp Tết

Lễ hội Xuân Hồng đã mở màn suôn sẻ cho hoạt động hiến máu tình 
nguyện năm 2022.                             Ảnh: N.T

Theo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu 
tình nguyện tỉnh, thời gian trước, trong 
và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, BVĐK 
tỉnh cùng các cơ sở y tế của tỉnh sẽ cần 
khoảng 2.000 đơn vị máu phục vụ công 
tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Để đảm 
bảo được số lượng này, Ban Chỉ đạo triển 
khai các đợt hiến máu tình nguyện tập 
trung trong tháng 1 tại 8 cơ quan, đơn vị, 
địa phương với chỉ tiêu 1.770 đơn vị máu. 

Một trong những hoạt động điểm, 
mở màn cho phong trào hiến máu tình 
nguyện của năm 2022 là Lễ hội Xuân 
Hồng đã diễn ra ngày 9.1, đã lập ra một 
số “kỷ lục” rất đáng phấn khởi. Đó là, 
số người đăng ký hiến máu tình nguyện 
bằng hình thức trực tuyến cao kỷ lục - 500 
người; số lượng máu có thể tích 350 ml cao 
nhất (143 đơn vị máu có thể tích 350 ml 
trong tổng số 319 đơn vị máu tiếp nhận 
được tại Lễ hội). Sự kiện mở màn đầu năm 
nay cũng thu hút nhiều thành phần trong 
xã hội đến chia sẻ tinh thần “hiến máu cứu 
người” hơn những năm trước. 

“Rất bất ngờ” - bác sĩ Phạm Văn Dư, 
Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phó trưởng 

Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh 
đã chia sẻ như vậy về Lễ hội Xuân Hồng 
năm nay. “Cả đêm trước đến sáng 9.1 trời 
mưa lớn nhưng mọi người vẫn đội mưa 
đến. Công tác tổ chức đảm bảo nghiêm 
quy định phòng, chống dịch Covid-19 
nhưng mọi người vẫn sẵn sàng ngồi chờ 
đến lượt mình. Ai cũng mong muốn được 
chia sẻ giọt máu của mình cho người 
cần máu. Tôi thật sự xúc động”, ông Dư 
bày tỏ.

Theo bác sĩ Võ Đình 
Lộc, Phụ trách Trung 
tâm Huyết học - Truyền 
máu BVĐK tỉnh, từ đầu 
tháng 1 đến nay, qua hai 
lần tổ chức hiến máu 
tình nguyện (Lễ hội 
Xuân Hồng và Đoàn 
Khối các cơ quan tỉnh, 
Đoàn Khối DN tỉnh) đã 
tiếp nhận hơn 500 đơn 
vị máu. Đây là sự khởi 
đầu thuận lợi, giúp xua 
tan nỗi lo gặp khó khăn 
do dịch Covid-19.

“Tiếp nối khí thế hiến máu an toàn đầy 
phấn khởi của những ngày đầu năm 2022, 
mong rằng thời gian tới, kế hoạch hiến 
máu tình nguyện của tháng 1 sẽ tiếp tục 
diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Các địa phương 
phối hợp, hỗ trợ tích cực, người dân nhiệt 
tình tham gia, để Covid-19 không “làm 
khó” công tác hiến máu tình nguyện nữa 
và nỗi lo thiếu máu dịp tết cổ truyền năm 
nay được xua tan”, bác sĩ Lộc kêu gọi.

NGỌC NGA         
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Theo Viện trưởng Viện KSND tỉnh 
Trần Văn Sang, tình hình tội phạm trên 
địa bàn tỉnh năm 2022 dự báo sẽ phức 
tạp. Vì vậy, để công tác thực hành quyền 
công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt 
hiệu quả và đúng thực chất, Viện KSND 
2 cấp sẽ tiếp tục bám sát cơ sở và phối 
hợp với các ngành chức năng kịp thời 
tháo gỡ những vấn đề còn tồn đọng, 
vướng mắc trong công tác giải quyết án. 

Trong đó, bảo đảm 100% nguồn tin 
đều được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết và 
kiểm sát đúng quy định của pháp luật. 
Kiểm sát viên được phân công phải thực 
hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm 
thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt 
chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm, kiến nghị khởi tố. Kiểm sát 100% 
vụ án hình sự ngay từ giai đoạn tiếp 
nhận tin báo đến khởi tố và suốt quá 
trình tố tụng; xây dựng kế hoạch kiểm 
sát điều tra, chủ động đề ra các yêu cầu 
điều tra, thu thập chứng cứ theo hướng 
buộc tội và gỡ tội một cách khách quan, 
thận trọng. Kiểm sát viên trực tiếp hoặc 
tham gia cùng điều tra viên hỏi cung, 
phúc cung bị can đạt trên 90%; kiểm sát 
viên phải nắm chắc tiến độ điều tra, tỷ 
lệ giải quyết án trong giai đoạn điều tra 
đúng thời hạn đạt 100%; truy tố đúng tội 
danh đạt trên 98%; chủ động phối hợp 
với các cơ quan liên quan tăng cường 
công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, 
truy tố xét xử các hành vi tham nhũng. 

“Nếu để xảy ra trường hợp Viện 
kiểm sát truy tố, sau đó Tòa tuyên bị 
cáo không phạm tội hoặc bản án bị 
hủy để điều tra, xét xử lại, có trách 
nhiệm của kiểm sát viên thì cán bộ, 
kiểm sát viên có liên quan phải kiểm 
điểm trách nhiệm. Đây cũng là một 
trong những căn cứ xem xét khi bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh tư 
pháp”, Viện trưởng Viện KSND tỉnh 

“Bản thân có biết quy định không cho 
sử dụng súng, nhưng vì nghĩ chỉ dùng 
để đi bắn chim nên mua và sử dụng. Giờ 
mới thấy vừa tốn tiền đóng phạt lại còn 
bị nhắc nhở. Âu cũng là bài học để từ 
nay về sau, tôi sẽ tuân thủ theo đúng 
quy định của pháp luật”, anh L.V.B.  
(SN 1994, thôn Bình An 1, xã Phước 
Thành, huyện Tuy Phước) đã trần tình 
như vậy sau khi thi hành quyết định xử 
phạt hành chính tại UBND xã Phước An, 
huyện Tuy Phước với mức phạt 2 triệu 
đồng về hành vi “Sử dụng các loại vũ 
khí trái quy định nhưng chưa gây hậu 
quả” theo quy định tại điểm d, khoản 
3, Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP 
ngày 12.11.2013 của Chính phủ. Khẩu 
súng hơi và 10 viên đạn chì của B. cũng 
bị tịch thu theo quy định pháp luật. 

Trước đó, trong quá trình tuần tra 
địa bàn, CA xã Phước An, huyện Tuy 
Phước phát hiện B. điều khiển mô tô 
chở anh Q.Đ.L. (cùng địa phương), sử 
dụng súng hơi để bắn chim tại đoạn 
đường thuộc thôn An Hòa 2, xã Phước 
An. Ngay khi phát hiện, CA xã đã đưa 2 
anh này về trụ sở cơ quan làm việc. Tại 

5 năm tù giam vì 
tội trộm cắp và làm 
hư hỏng tài sản

(BĐ) - Đó là mức án mà Hội đồng xét 
xử TAND TP Quy Nhơn tuyên phạt đối 
với Lý Minh Tấn (TP Quy Nhơn) phạm tội 
trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và 
trả nợ, Tấn đã nảy sinh ý định điều khiển 
mô tô đi dạo trên các tuyến đường trên 
địa bàn TP Quy Nhơn, tìm xe ô tô đậu 
ngoài đường để lén lút cạy cửa chiếm 
đoạt tài sản bên trong. Theo đó, từ tháng 
11.2020 đến tháng 1.2021, Tấn đã 6 lần 
trộm cắp với tổng giá trị tài sản chiếm 
đoạt trên 126 triệu đồng. Ngoài ra, trong 
quá trình trộm cắp, bị cáo Tấn còn đập 
vỡ kính cửa ô tô của 2 nạn nhân, gây 
thiệt hại 5,4 triệu đồng.                       Q.T

Tăng cường pháp chế, 
chống oan sai, lọt tội phạm

Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát 
viên tại phiên tòa, bảo đảm căn cứ buộc tội vững chắc, không để oan sai lọt tội và thu hồi hiệu quả tài sản 
bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng... là những nhiệm vụ cụ thể ngành KSND 
tỉnh đặt ra trong 2022.

Trần Văn Sang khẳng định. 
Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian 

qua, ngành đã chủ động tăng cường 
công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải 
quyết tin báo, tố giác về tội phạm; phối 
hợp tốt với các cơ quan liên quan, kiểm 
tra chặt chẽ hoạt động của cấp dưới 
và nâng cao kỹ năng cho cán bộ, kiểm 
sát viên thông qua các cuộc thi và tập 
huấn nghiệp vụ dưới nhiều hình thức. 
Kiểm sát viên Phạm Xuân Dương, Viện 
KSND huyện Phù Cát, chia sẻ: “Đối với 
những kiểm sát viên trẻ như chúng tôi, 
việc trực tiếp thực hành quyền công tố 
những vụ việc được phân công thụ lý 
thôi chưa đủ, chính những đợt nâng cao 
nghiệp vụ thông qua những phiên tòa 
giả định, rút kinh nghiệm, những cuộc 
thi kỹ năng của ngành đã giúp chúng tôi 
trau dồi kỹ năng tranh tụng rất nhiều 
những tình huống thực tế và cụ thể”. 

Có thể nói, việc đề cao trách nhiệm, 
nâng cao chất lượng thực hành quyền 
công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp 
là biện pháp Viện KSND 2 cấp hướng 
tới nhằm đảm bảo chất lượng xét xử 

các vụ án, đáp ứng ngày càng cao yêu 
cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống 
tội phạm trên địa bàn. Ban cán sự đảng, 
lãnh đạo Viện luôn quán triệt chủ 
trương tăng cường trách nhiệm công tố 
từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo 
về tội phạm, gắn công tố với hoạt động 
điều tra để chống oan, sai, lọt tội. 

“Thường xuyên kiểm tra tiến độ giải 
quyết tố giác, tin báo về tội phạm và ban 
hành yêu cầu kiểm tra xác minh, hỏi cung 
bị can trước khi phê chuẩn quyết định khởi 
tố bị can là yêu cầu bắt buộc đối với từng 
đơn vị. Không những thế, chúng tôi cũng 
rất đề cao vai trò, trách nhiệm của người 
đứng đầu đơn vị trong quá trình thực thi 
nhiệm vụ công tố, gắn công tố với hoạt 
động điều tra nhằm kịp thời phối hợp xử 
lý vụ việc sớm và đúng pháp luật. Đồng 
thời, phối hợp với cơ quan điều tra và các 
ngành liên quan xây dựng quy chế phối 
hợp liên ngành về công tác giải quyết tin 
báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; 
tích cực xác minh để nắm bắt, giải quyết 
kịp thời từng vụ việc”, Viện trưởng Trần 
Văn Sang cho biết.                        KIỀU ANH

Những cuộc trao đổi nghiệp vụ thường xuyên của ngành Kiểm sát giúp cho đội ngũ kiểm sát viên nâng 
cao nghiệp vụ.                                                                                                                                                                                    Ảnh K.A

Sử dụng súng, vũ khí là vi phạm pháp luật

đây, B. cho biết, súng mua lại của một 
người không quen trong quá trình đi 
phụ xe ngoài Lạng Sơn. 

Là địa bàn giáp ranh, có cụm công 
nghiệp và nhiều khu đất trống nên 
việc tăng cường kiểm soát địa bàn, đối 
tượng được CA xã Phước An, huyện 
Tuy Phước chủ động triển khai thường 
xuyên. Nhờ đó, những hành vi vi phạm 
pháp luật nói chung và hành vi sử dụng 
súng, hung khí thô sơ đã được phát hiện 
xử lý ngay. Trung tá Trương Quốc Sỹ, 
Trưởng CA xã Phước An, cho biết: Hiện 

có 2 loại súng tồn tại trong 
dân là súng săn và súng độ 
chế. Thực tế có nhiều trường 
hợp thanh thiếu niên lên 
mạng học cách tự chế, mua 
lại các loại súng hơi hoặc các 
loại vũ khí thô sơ như dao, 
mác rất nguy hiểm. Do vậy, 
chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh công tác phòng, ngừa 
đấu tranh với tội phạm, vi 
phạm pháp luật về vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 
để kịp thời phát hiện, xử lý 

ngay tránh để lại hậu quả nặng nề. 
Ngoài việc rà soát, khoanh vùng 

các đối tượng cờ bạc, ma túy, trộm cắp 
tài sản…, CA xã còn chủ động tham 
mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển 
khai thường xuyên công tác tuyên 
truyền, vận động người dân tự nguyện 
giao nộp vũ khí, cung cấp nguồn tin liên 
quan. Nhờ đó, năm 2021, CA xã đã thu 
hồi 45 cây phảng, 3 đao và 2 súng hơi; 
kịp thời ngăn chặn nhiều vụ thanh thiếu 
niên sử dụng hung khí nguy hiểm để 
giải quyết mâu thuẫn.               Q.THÀNH

CA xã Phước An tuyên truyền người vi phạm về không được 
phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.                                         Ảnh: Q.T

Qua công tác điều tra, đến ngày 
12.1, CA TP Quy Nhơn tạm giữ hình sự  
3 đối tượng Diệp Thừa Tín (26 tuổi), Tần 
Quang Kiệt (25 tuổi) cùng ở phường 
Trần Hưng Đạo và Trần Nhược Khang  
(19 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) 
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, khuya ngày 3.1, ông Hoàng 
Ngọc Đỉnh (ở KV 9, phường Đống Đa) 
nhận tin từ số điện thoại lạ báo con ông 
là Hoàng Vũ Ngọc Hưng (26 tuổi) do 
thiếu nợ nên nhảy xuống cầu Hà Thanh 
3 (phường Đống Đa) tự tử. Đến rạng sáng 
4.1, gia đình và cơ quan chức năng mới 
tìm được thi thể Hưng.

Quá trình xác minh, do Hưng nợ nần 
không có tiền trả nên cả 3 đối tượng 
trên đã truy tìm, đe dọa và uy hiếp. 
Một người bạn đi cùng Hưng giao xe  
mô tô và viết thêm giấy nhận nợ 142 
triệu đồng tại phường Đống Đa. Sau 
khi ép viết giấy nợ, cả 3 đối tượng tiếp 
tục đưa Hưng về nhà nhưng đến cầu Hà 
Thanh 3 thì Hưng bỏ chạy. Nhóm Tín 
đuổi theo, bí đường Hưng nhảy xuống 
cầu và chết đuối.                   DANH NHÂN

Tạm giữ 3 đối tượng 
cưỡng đoạt tài sản 
khiến nạn nhân 
nhảy cầu tử vong

Đi xe đạp qua đường 
bị ô tô đầu kéo tông 
tử vong

CA TP Quy Nhơn đang phối hợp với 
các ngành chức năng điều tra vụ tai nạn 
xe đạp qua đường bị ô tô đầu kéo tông 
tử vong vào lúc 21 giờ ngày 11.1.

Trước đó, chập tối cùng ngày, xe  
ô tô đầu kéo biển số 51E 019.53 do ông 
Văn Hồng Trường (58 tuổi, ở TP Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển đang 
đi trên QL 1, đoạn qua địa bàn phường 
Trần Quang Diệu theo hướng Bắc - Nam 
đã tông vào ông Lê Văn Chất (40 tuổi, 
ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) 
đang điều khiển xe đạp rẽ sang đường. 
Ông Chất bị thương nặng và tử vong 
khi đang cấp cứu tại BVĐK tỉnh.
l Cũng trong chiều 11.1, ông Trịnh 

Đình Tân (57 tuổi, ở phường Trần 
Quang Diệu, TP Quy Nhơn) đang điều 
khiển mô tô trên đường Hoàng Văn 
Thụ, thuộc phường Quang Trung đã 
tông cục đá trên đường khiến người 
và phương tiện ngã lăn xuống đường 
bị thương nặng và tử vong trên đường 
đưa đi cấp cứu.                                  D.N
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Ngày 11.1, Văn phòng Chính phủ 
có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam về nghỉ tết 
Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 
của cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam đồng ý nghỉ tết 
Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31.1 
đến hết ngày 4.2, tức ngày 29 tháng 
Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 
mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần. 
Còn nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1.9 
đến hết ngày 2.9.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ phải 
bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc 
hợp lý để giải quyết công việc liên 
tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ 
chức, nhân dân và công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. Các dịp nghỉ 
hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác thực hiện 
theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu 
cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 

Công chức, người lao động nghỉ Tết 
5 ngày và 4 ngày cuối tuần

thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại 
Chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng 
cường các biện pháp bảo đảm đón 
tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui 
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ 
trưởng Bộ LĐ-TB&XH thông báo về 
việc nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 
và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022.

(Theo Vietnamnet)

Lịch nghỉ tết Nguyên đán.

Trong công điện gửi Chủ tịch UBND 
các tỉnh, thành phố về việc tăng cường 
công tác tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid-19, Bộ Y tế đề nghị các địa phương 
rà soát, không để bỏ sót người chưa tiêm 
chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ 
liều vắc xin. Sau khi rà soát, các tỉnh, 
thành phố cần khẩn trương tiêm đủ liều 
cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên và 
bảo đảm an toàn trong tiêm chủng.

Các tỉnh, thành phố đẩy nhanh hơn 
nữa tiến độ tiêm vắc xin  Covid-19, khẩn 
trương hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản 
cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 
1.2022 và liều bổ sung, liều nhắc lại cho 
người từ 18 tuổi trở lên.

Địa phương phải quản lý, bảo vệ tối 
đa các đối tượng nguy cơ cao (người già, 
người có bệnh nền, người suy giảm miễn 
dịch, phụ nữ có thai), đảm bảo cho họ 
được tiêm chủng đủ liều và tiếp cận các 
dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất ngay 
tại địa phương (có thể tổ chức các điểm 
tiêm chủng lưu động, tiêm tại nhà cho 
những người đi lại khó khăn)...

Công điện cũng yêu cầu Chủ tịch 
UBND các tỉnh, thành phố tăng cường 
chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích của 
tiêm vắc xin để người dân tham gia 
tiêm chủng đầy đủ, không chờ đợi, lựa 
chọn vắc xin, đảm bảo sử dụng vắc xin  
hiệu quả.                               (Theo VTC News)  

Các địa phương 
không bỏ sót người 
chưa được tiêm  
vắc xin Covid-19

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn 
Đức Chi khẳng định, sẽ xử lý nghiêm 
việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC 
“bán chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 
10.1 nhưng không công bố thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho 
biết, hủy giao dịch bán toàn bộ số cổ 

phiếu của ông Quyết. Theo đó, những 
nhà đầu tư mua cổ phiếu FLC của ông 
Quyết bán ngày 10.1 sẽ không nhận 
được cổ phiếu cũng như tài khoản 
không bị trừ tiền. Và ngược lại, ông 
Quyết sẽ nhận lại cổ phiếu và tiền sẽ 
không về tài khoản.

 “Không chỉ bị hủy bán toàn bộ số 

cổ phiếu FLC, ông Trịnh Văn Quyết còn 
bị xử phạt hành chính với mức phạt 
tiền cao nhất”, ông Nguyễn Đức Chi  
thông tin.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn 
xem xét thêm chế tài bổ sung để xử lý 
thật nghiêm hành vi vi phạm theo đúng  
quy định.                           (Theo VOV.VN)

Xử lý nghiêm vụ ông Trịnh Văn Quyết  
“bán chui” cổ phiếu FLC

Theo Sở Công Thương Long An, 
hiện thanh long đang vào vụ thu 
hoạch, dự kiến từ nay đến tết Nguyên 
đán Nhâm Dần với sản lượng khoảng 
20.000 tấn, thêm thanh long còn tồn 
đọng trong kho lạnh khoảng 6.000 tấn 
chưa xuất khẩu được. 

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ thanh long 
cho người dân Long An trong tình hình 
xuất khẩu nông sản sang thị trường 
Trung Quốc đang gặp khó khăn, ách 
tắc, Sở Công Thương Long An đề nghị 
các cơ quan, đoàn thể, DN trong tỉnh 
hỗ trợ tiêu thụ thanh long Long An để 

hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông 
sản và tái sản xuất, đặc biệt hưởng ứng 
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam”.

Giá thanh long loại 1 là 15.000  
đồng/kg; loại 2 là 10.000 đồng/kg; loại 
3 chỉ 5.000 đồng/kg. Giá có thể thay đổi 
theo số lượng đặt hàng.

Đầu mối liên hệ ông Nguyễn Quốc 
Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long 
(điện thoại 0963.422.422) hoặc ông 
Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thanh 
long (điện thoại 0918.779.263).

(Theo VTC News) 

Long An kêu gọi  “giải cứu” 26.000 tấn thanh long
Sau 4 ngày ngừng việc, ngày 12.1 

hầu hết công nhân Công ty Pou Chen 
Việt Nam đã quay lại sản xuất, nhà máy 
giữ nguyên mức thưởng như công bố 
trước đó.

Trước đó, ngày 7.1 nhiều lao động 
không đồng tình chính sách thưởng Tết 
mà Pou Chen công bố chung cho toàn 
tập đoàn. Cụ thể, tùy vào thâm niên, 
mỗi công nhân nhận từ một đến 1,54 
tháng lương. Với mức này, công nhân 
trực tiếp sản xuất nhận thấp gần 5 triệu 
đồng, cao nhất gần 20 triệu đồng. Trong 
khi đó, mức thưởng Tết cao nhất năm 
trước bằng 1,87 tháng lương, trước thời 
điểm Covid-19 xuất hiện là 2,2 tháng.

Giám đốc Công ty Pou Chen Việt 
Nam, cho biết Covid-19 khiến hoạt động 
sản xuất nhà máy ngưng trệ, doanh thu 
và lợi nhuận giảm. Tuy nhiên, Công ty 
vẫn đảm bảo một phần tiền lương, đóng 
BHXH suốt thời gian nghỉ dịch gần 3 
tháng cho tất cả lao động.

Công ty Pou Chen có khoảng 16.000 
lao động, thuộc Tập đoàn Quốc tế Pou 
Chen đến từ Đài Loan. Đây là nhà máy 
đầu tiên mà tập đoàn đặt trụ sở khi đầu 
tư vào Việt Nam năm 1994. Ngoài cơ sở 
này, Tập đoàn còn có 7 nhà máy đóng ở 
một số tỉnh, thành phía Nam với hơn 130 
nghìn lao động. Tập đoàn dự kiến chi 
hơn 1.200 tỷ đồng thưởng Tết cho người 
lao động.                  (Theo VnExpress.net)

Gần 16.000 công nhân 
Pou Chen quay lại  
sản xuất

Công nhân quay lại sản xuất từ sáng 12.1. 

Ngày 12.1, CA tỉnh Tiền Giang vừa 
tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi 
tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thanh 
Nguyên (28 tuổi, ngụ huyện Càng Long, 
tỉnh Trà Vinh), Huỳnh Văn Hậu (22 tuổi, 
ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và 
Nguyễn Vĩ Khang (16 tuổi, ngụ huyện 
An Minh, tỉnh Kiên Giang) về tội “cướp 
giật tài sản”.

Trước đó, chiều 24.12.2021, Nguyên 
bị Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Tiền 
Giang phối hợp Công an TP Mỹ Tho và 
Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Bến 
Tre bắt giữ khi đang chạy xe máy tìm 
người để cướp. Kiểm tra tại chỗ, cảnh 

sát thu giữ gồm 5 sợi dây chuyền, 3 
triệu đồng và 1 xe máy. Nguyên khai 
nhận, trong ngày 24.12 đã cùng một 
thanh niên khác tên là Hậu thực hiện 5 
vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện 
Mỏ Cày Nam (Bến Tre), huyện Cai Lậy 
và TP Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang cho 
đến khi bị lực lượng CA bắt giữ. Khám 
xét nơi ở của Nguyên ở huyện Cai Lậy, 
cơ quan chức năng thu giữ 4 xe máy, 
17 vòng đeo tay bằng vàng và gần 11 
triệu đồng...

Tại cơ quan CA, cả 3 khai nhận cho 
đến thời điểm bị bắt giữ đã thực hiện 
92 vụ cướp giật tài sản khác trên địa 

Bắt 3 đối tượng gây ra gần 100 vụ cướp giật ở miền Tây

Trần Thanh 
Nguyên tại 
cơ quan CA.

bàn các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh 
Long và Đồng Tháp. Riêng địa bàn tỉnh 
Tiền Giang, cả 3 gây ra hơn 20 vụ cướp 
giật tài sản.

(Theo TPO)

Tỉnh Long An đang chuẩn bị thu hoạch thanh 
long từ bây giờ đến tết Nguyên đán, ước lượng  
26.000 tấn.                                              Ảnh: MINH HOÀNG
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Bình Định

Công ty CP Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị 
Quy Nhơn tổ chức chợ hoa xuân tết Nguyên đán Nhâm 
Dần năm 2022 tại đường Nguyễn Tất Thành và đường 
Hùng Vương, TP Quy Nhơn.

Kính mời khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá lô 
bán hoa tại chợ hoa xuân tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 
2022.

Thời gian đăng ký lô: Từ ngày 13.1.2022 đến hết 16 giờ 
30 phút ngày 15.1.2022.

Tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 16.1.2022.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Kế hoạch - Vật tư 

Công ty (294 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn).
Điện thoại: 0256.3820894

Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, 
ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, 
ven biển cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 
20 - 220C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, 
ngày nắng, đêm có mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, 
có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 
21 - 230C.  

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến 
nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió 
Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ.

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 13.1.2022
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

THÔNG BÁO 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ, CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ
Bước 1: Kiểm tra, xác định người nhiễm Covid-19
Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Trạm y tế lưu động; Trung tâm y tế cấp huyện, phòng 

khám; các cơ sở được phân công tham gia công tác quản lý người nhiễm Covid-19 
tại nhà (sau đây gọi chung là Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà) có trách 
nhiệm xác định người nhiễm Covid-19: Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với  
SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.

Trường hợp tiếp nhận thông tin người dân tự khai báo có kết quả dương tính bằng test 
nhanh kháng nguyên thì hướng dẫn người dân tạm thời tự cách ly, chờ nhân viên y tế đến 
làm lại xét nghiệm hoặc người nghi nhiễm tự làm xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên 
y tế (xét nghiệm bằng loại test nhanh đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng).

Bước 2: Đánh giá nguy cơ, điều kiện để thực hiện chăm sóc, điều trị tại nhà
Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà thực hiện đánh giá, phân loại nguy cơ 

người nhiễm Covid-19 theo các tiêu chuẩn quy định.
1. Trường hợp có kết quả đánh giá nguy cơ từ trung bình trở lên:
- Thực hiện các biện pháp xử trí cấp cứu tại chỗ (nếu có);
- Báo cáo thông tin đánh giá nguy cơ của người nhiễm Covid-19 về Trung tâm y tế/Tổ 

điều phối, hỗ trợ người nhiễm Covid-19 để cử phương tiện vận chuyển, hỗ trợ nhập viện 
kịp thời.

2. Trường hợp có kết quả đánh giá nguy cơ thấp hoặc nguy cơ trung bình:
Tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp đánh giá điều kiện cơ 

sở vật chất, trang thiết bị tại nhà người nhiễm Covid-19.
- Trường hợp không đạt các điều kiện cách ly tại nhà: Báo cáo thông tin đánh giá nguy 

cơ của người nhiễm Covid-19 về Trung tâm Y tế/Tổ điều phối, hỗ trợ người nhiễm Covid-19 
để được điều phối phương tiện vận chuyển, hỗ trợ nhập viện kịp thời.

- Trường hợp đạt yêu cầu các điều kiện cách ly tại nhà: Báo cáo Trung tâm Y tế để Giám 
đốc đơn vị ban hành Quyết định cách ly,chăm sóc, điều trị tại nhà.

Áp dụng quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà như sau:
+ Dán biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19” và hướng dẫn người nhiễm Covid-19 thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy 
định tại phần 2.3 Công văn số 4871/SYT-NVY.

+ Cung cấp các số điện thoại, thông tin liên lạc cần thiết của nhân viên y tế phụ trách, của 
Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà và Bộ phận điều phối, xử lý người nhiễm Covid-19.

+ Phát tờ rơi hướng dẫn người nhiễm Covid-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà; hướng 
dẫn cách theo dõi các chỉ số và điền vào phiếu theo dõi.

+ Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, vận động, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người 
nhiễm Covid-19.

+ Hướng dẫn người nhiễm Covid-19 nhận biết các dấu hiệu, triệu chứng cần báo 
chuyển viện cấp cứu, điều trị theo quy định.

+ Tổng hợp, báo cáo danh sách người nhiễm Covid-19 quản lý tại nhà về Trung tâm Y 
tế để quản lý, theo dõi.

Bước 3: Khám bệnh, chăm sóc, điều trị và theo dõi sức khỏe
- Trung tâm Y tế/Tổ điều phối, hỗ trợ người nhiễm Covid-19 của địa phương căn cứ vào 

số trường hợp người nhiễm Covid-19 mới phát hiện để phân công, điều phối các Cơ sở 
quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà tổ chức thăm khám, phát gói thuốc điều 
trị Covid-19 tại nhà và hướng dẫn người nhiễm Covid-19 sử dụng gói thuốc.

- Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà/nhân viên y tế được phân công theo dõi, 
điều trị người nhiễm phải kết nối thông tin liên lạc với người nhiễm Covid-19; thực hiện 
chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà theo hướng dẫn tại Công văn số 4871/SYT-NVY.

+ Trường hợp người nhiễm Covid-19 có các dấu hiệu thay đổi cần nhập viện ngay 
hoặc chuyển tầng cao hơn theo quy định: Thực hiện các biện pháp xử trí cấp cứu tại chỗ 
(nếu có) để ổn định người bệnh và báo cáo thông tin đánh giá nguy cơ của người nhiễm 
Covid-19 về Trung tâm Y tế/Tổ điều phối, hỗ trợ người nhiễm Covid-19 để được điều phối 
phương tiện vận chuyển, hỗ trợ nhập viện kịp thời.

+ Trường hợp người nhiễm Covid-19 có sức khỏe ổn định: Lấy mẫu xét nghiệm theo 
bước 4.

Bước 4: Lấy mẫu xét nghiệm
Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà thực hiện:
- Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà (RT-PCR) cho người nhiễm Covid-19 vào ngày 14 để 

chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly. Trong trường hợp kết quả RT- PCR có chỉ số Ct < 30 thì 
tiếp tục cách ly và làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày 
thứ 17 (nếu kết quả âm tính và không có triệu chứng trong 03 ngày liên tục thì được xem 
là khỏi bệnh).

- Làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người nhiễm khi có 
triệu chứng nghi mắc Covid-19.

- Làm xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2) cho người chăm sóc vào 
thời điểm người nhiễm Covid-19 đủ điều kiện hoàn thành thời gian cách ly; trường hợp 
kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính thì xử lý theo quy định.

Đối với người nhiễm Covid-19 tham gia chương trình điều trị bằng thuốc Molnupiravir 
thì lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của chương trình.

Bước 5: Hoàn thành cách ly
- Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà báo cáo Trung tâm Y tế tổng hợp danh 

sách các trường hợp đủ điều kiện hoàn thành cách ly điều trị tại nhà theo quy định, trình 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định hoàn thành cách 
ly điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà; phản hồi thông tin, hướng xử lý cho Cơ sở quản 
lý người nhiễm Covid-19 tại nhà.

- Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà tổng kết hồ sơ, lưu trữ; thực hiện các chế 
độ hỗ trợ, thanh quyết toán theo quy định.

Bước 6: Quản lý, theo dõi sau khi hoàn thành cách ly điều trị tại nhà
Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà hướng dẫn người hoàn thành cách ly: Cần 

ở tại nhà, tự theo dõi trong 7 ngày, tuân thủ thông điệp 5K và đo thân nhiệt 2 lần/ngày; 
nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất 
thường nào thì cần báo cho Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà để thăm khám 
và xử trí kịp thời.
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THỨ BA, NGÀY 18.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-11h15: TBA Anatara 
Resort. 7h45-9h15: TBA Nhơn Bình 5. 7h45-10h45: Khu dân cư chợ  
Trại - P. Trần Quang Diệu. 7h45-9h15: Khu vực đường vào Nghĩa trang Bùi 
Thị Xuân - P. Bùi Thị Xuân. H. Tuy Phước: 7h15-14h15: TBA Lộc Thượng 
1 - xã Phước Sơn. H. Phù Cát: 7h45-12h15: Xã Cát Khánh. 13h50-16h10: 
TBA Đức Phổ 5. 7h45-14h15: Các TBA Nuôi tôm Ngọc Châu, lộ 2 TBA 
Tital Biman. H. Phù Mỹ: 7h15-10h: TBA TĐC Mỹ Đức - xã Mỹ Đức. 13h30-
15h30: TBA Đỗ Văn Sơn 3 - xã Mỹ Đức. 7h30-9h: TBA Bình Tân 2 - xã Mỹ 
Hiệp. TX Hoài Nhơn: 8h30-10h: Khu phố Tăng Long - P. Tam Quan Nam. 
11h-12h30: Khu phố Cửu Lợi Bắc - P. Tam Quan Nam. 14h-15h30: Thôn 
Kim Giao Bắc - xã Hoài Hải. H. Hoài Ân: 7h30-11h10: TBA Thạch Long 
1 - xã Ân Tường Đông. 9h-14h50: Các TBA Trung tâm Y tế Hoài Ân, Du 
Tự 2 - xã Ân Thạnh và TBA Du Tự - TT Tăng Bạt Hổ. 13h30-16h30: TBA 
Thạch Long 2 - xã Ân Tường Đông. H. Tây Sơn: 13h30-15h30: TBA Hòa 
Lạc - khối Hòa Lạc - TT Phú Phong. 7h30-8h45: TBA Phú Xuân 1 - khối 
Phú Xuân - TT Phú Phong. 9h40-11h30: TBA Nam Giang 1 - xã Tây Giang.  
H. Vĩnh Thạnh: 7h30-9h30: TBA An Nội - xã Vĩnh Thịnh. 9h45-12h15: 
TBA Định Tố - TT Vĩnh Thạnh. 

THỨ TƯ, NGÀY 19.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-16h15: TBA Phan 
Đình Phùng 1. 7h45-10h15: TBA Vườn thú FLC. 13h45-16h15: TBA Hoàn 
Cầu 1. 8h-9h30: TBA Thực phẩm sạch - P. Trần Quang Diệu. 10h-11h30: 
TBA T380 - 3, Xí nghiệp T380, Công ty CP Phú Tài. 9h-11h15: Khu vực dân 
cư E655 - P. Trần Quang Diệu. 13h45-15h45: Khu vực TĐC P. Bùi Thị Xuân. 
H. Tuy Phước: 5h30-11h: Các Giếng nước B2KT, B3KT, B4KT, Xử lý nước, 
Giếng 9, Giếng 3 (Công ty Cấp nước SENCO Bình Định), Bơm Công ty Bia, 
Mía đường Phước An, Đá Hoa cương - thôn Ngọc Thạnh - xã Phước An. 
14h-16h: TBA Giếng 7 Công ty Cấp nước SENCO Bình Định - thôn Bình 
An - xã Phước Thành. TX An Nhơn: 7h-16h30: Phía Bắc KCN Nhơn Hòa. 
H. Phù Cát: 7h15-11h15: Xã Cát Sơn. 7h15-15h15: TBA Hội Sơn. 7h15-
13h45: Thôn Tân Hóa - xã Cát Hanh. 7h50-10h10: TBA Chánh Danh.  
TX Hoài Nhơn: 7h15-11h: Khu phố Cửu Lợi Bắc - P. Tam Quan Nam. H. 
Tây Sơn: 7h30-9h30: TBA Hòa Bình - xã Bình Tường. 9h45-12h15: TBA 
Bình Liên - xã Tây Giang. 13h30-15h30: TBA Bờ Đổ - xã Bình Tường. 

THỨ NĂM, NGÀY 20.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: TBA Hồ 
Xuân Hương. 7h15-11h45: TBA Trương Vĩnh Ký. 13h15-17h15: TBA Nhơn 
Bình 10. 13h15-17h15: TBA Hỏa Xa 2. 7h45-10h15: TBA Ngô Văn Sở.  
H. Tuy Phước: 6h45-11h: Khu dân cư QL 19C từ đường vào CCN Phước 
An đến cầu Quán Trác - thôn Ngọc Thạnh - xã Phước An. 8h15-9h45: TBA 
Tuyên Màng - CCN Phước An - xã Phước An. 7h15-10h45: TBA Hương 
Sơn - xã Phước Nghĩa. 8h15-9h45: TBA Huỳnh Mai - xã Phước Nghĩa.  
H. Phù Mỹ: 7h30-9h15: TBA Thôn 11 - xã Mỹ Thắng. 9h30-10h45: TBA 
Thôn 4.1 - xã Mỹ Thắng. 11h30-13h15: TBA Phù Mỹ 4 - TT Phù Mỹ. TX 
Hoài Nhơn: 8h15-10h: Khu phố 7, 8 - P. Tam Quan. 10h15-11h45: Khu 
phố Bình Phú, Bình Ninh - P. Hoài Thanh Tây. 13h30-15h: Khu phố Ngọc 
An Trung, Ngọc An Đông - P. Hoài Thanh Tây. H. Tây Sơn: 7h30-10h50: 
TBA An Vinh 4 - xã Tây Vinh. 

THỨ SÁU, NGÀY 21.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h-16h30: TBA Quốc 

Thắng 1, 2, Chiếu sáng cầu Thị Nại. 7h45-10h15: TBA Minh Ân. H. Tuy 
Phước: 7h30-11h: Thôn Quy Hội, Thanh Huy 2 - xã Phước An. H. Phù 
Cát: 8h15-9h45: TBA Nuôi tôm Phan Châu Thành. 10h15-11h45: TBA 
chợ Gành. 14h15-15h45: TBA Gỗ Thành Đạt. H. Phù Mỹ: 13h30-15h30: 
TBA thôn 7.1, lộ Bắc TBA Xuân Phương - xã Mỹ Thắng. 8h30-11h30: TBA 
Thiện Hoàng - TT Bình Dương. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h45: Thôn Mỹ Bình 
2 - xã Hoài Phú. 13h30-16h30: Khu phố Tăng Long 2 - P. Tam Quan Nam. 
H. Hoài Ân: 7h30-10h30: TBA Thanh Tú - TT Tăng Bạt Hổ: H. Tây Sơn: 
7h-9h30: Khu vực CCN Phú An, Đồng Sim, làng Cam và khu KTM A&B, 
Điện mặt trời Solar Hà Nội, Điện mặt trời Hà Nội 1, Điện mặt trời Hà Nội 
2, Điện mặt trời Hà Nội 3, Điện mặt trời Tầm Nhìn Vàng, Điện mặt trời 
Năng lượng xanh Đông Dương, Điện mặt trời Đông Dương, Điện mặt 
trời Hoàng Thái, Điện mặt trời Hoàng Huy, Điện mặt trời Thịnh Long, 
TTGDTX HN Tây Sơn - xã Tây Xuân. 

THỨ BẢY, NGÀY 22.1.2022: TP Quy Nhơn: 13h-17h30: TBA Nhơn 
Châu, D30. 7h45-10h15: TBA Hải quan Cửu Khẩu. 13h45-16h15: TBA NH 
Đông Á. H. Phù Cát: 7h15-15h45: Thôn Mỹ Thuận - xã Cát Hưng. H. Phù 
Mỹ: 7h-16h: Các TBA Nguyễn Thị Minh Khai, Phù Mỹ 6, Phù Mỹ 1 - TT Phù 
Mỹ, các TBA Tân Xuân, Tân An, Tường An, Tân An 1, Bình An - xã Mỹ Quang, 
các TBA Tú Dương, Tú Dương 2, Vạn Lộc - xã Mỹ Hiệp. TX Hoài Nhơn:  
6h-7h30: Xã Hoài Phú, khu phố Tấn Thạnh - P. Hoài Hảo. 6h-12h45: Khu 
phố Ngọc An Tây, Ngọc An Trung - P. Hoài Thanh Tây. 11h15-12h45: Xã 
Hoài Phú, khu phố Tấn Thạnh - P. Hoài Hảo. H. An Lão: 7h30-15h30: Các 
TBA khu vực xã An Trung, An Dũng và An Vinh. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 23.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h-16h30: TBA Minh 
Dương, Viettel Nhơn Hội, Vtstone, BT Mê Kong, Đức Toàn, Marubeni 
Lumber, Chiếu sáng Nhơn Hội 2, 3, 4, Austfeed 1, 2, Đại Dương 1, Thi 
công Phong điện Nhơn Hội, Thi công hạ tầng FLC, Fujiwara, Nước giải 
khát FLC, Vườn Thanh Long, Thi công Phân khu 9, Phân khu 9-2, Thi công 
Phân khu 9-3. 10h-17h: Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại 
Bình Định, Công ty TNHH Vũ Anh KCN Long Mỹ. TX An Nhơn: 7h-16h: 
TBA Vĩnh Thịnh - P. Nhơn Hòa. 7h-16h: TBA Xưởng BTLT - P. Nhơn Hòa. 
7h-16h: TBA Mỏ đá Sơn Triều - P. Nhơn Hòa. 7h-16h: TBA Nguyễn Hoàng 
2 - P. Nhơn Hòa. 7h-16h: TBA Gỗ Hà Thanh, Gỗ Hà Thanh 2 - P. Nhơn 
Hòa. 7h-16h: TBA Thái Bảo - P. Nhơn Hòa. 7h-16h: TBA Gỗ An Hòa - P. 
Nhơn Hòa. 7h-16h: TBA Long Hải - P. Nhơn Hòa. 7h-16h: TBA Nghiền đá 
Nguyễn Hoàng, Nghiền đá Nguyễn Hoàng 2 - P. Nhơn Hòa. 7h-12h30: KV 
Tân Hòa - P. Nhơn Hòa. 13h-16h: KV Trung Ái - P. Nhơn Hòa. 

THỨ HAI, NGÀY 24.1.2022: H. Phù Mỹ: 7h30-10h: TBA TĐC Tân 
Phụng, Tân Phụng 3 - xã Mỹ Thọ. 10h-11h30: TBA Tân Phụng 2 - xã Mỹ 
Thọ. 13h30-15h30: TBA Chánh Trạch 1 - xã Mỹ Thọ. 7h15-9h: TBA Chánh 
An - xã Mỹ Chánh. H. Hoài Ân; 7h30-10h30: Các TBA Cẩm Đức, Đào Thị 
Thị Thức - xã Ân Hảo Đông.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử 
dụng điện trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công 
việc phù hợp. Đối với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới 
điện thì Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh 
chóng. Trung tâm CSKH: 19001909. 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 3/2022 từ ngày 18.1.2022 đến ngày 24.1.2022

Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích  
108 m2; thửa đất số 918; tờ bản đồ số 05; địa chỉ thửa đất: Khu phố 1 (khối 1), 
phường Tam Quan (thị trấn Tam Quan), TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Giá khởi 
điểm của tài sản: 866.923.949 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 160.000.000 
đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 15.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 11.02.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản 
tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 11.02.2022, tài khoản tại các ngân 
hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 

ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và 
công bố giá: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 14.02.2022 tại Trụ sở Chi cục 
Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.  

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

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu 
giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không 
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy 
chế cuộc đấu giá.  

 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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 
11.1 cảnh báo, hơn một nửa dân số châu 
Âu có thể nhiễm biến thể Omicron trong 
6 - 8 tuần tới.

Số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục đang 
đặt châu Âu dưới sức ép ngày càng gia 
tăng trong mùa đông. Một số nước trong 
khu vực siết chặt các biện pháp hạn chế. 
Hy Lạp, Áo và Italy đã ban bố quy định 
mới về vắc xin.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực 
tuyến ngày 11.1, ông Hans Kluge, Giám 
đốc WHO khu vực châu Âu nói rằng, các 
nước châu Âu và Trung Á vẫn sẽ “chịu 
sức ép căng thẳng do dịch Covid-19” 
trong năm 2022.

“Hiện nay biến thể Omicron đã dấy 
lên làn sóng mới từ Tây sang Đông, càn 
quét khắp khu vực, nổi trội hơn biến thể 
Delta. Với tỷ lệ như hiện nay, Viện Đánh 
giá Y tế dự báo hơn 50% dân số khu vực 
sẽ nhiễm biến thể Omicron trong 6 - 8 
tuần tới”, ông Kluge nói.

Ông Kluge kêu gọi các nước vẫn chưa 
bị ảnh hưởng bởi làn sóng Omicron hiện 
nay “bắt buộc sử dụng các loại khẩu 
trang chất lượng cao ở không gian kín, 
trong nhà và đảm bảo mọi người có thể 
tiếp cận với các loại khẩu trang này”.

WHO cảnh báo hơn nửa dân số 
châu Âu có thể nhiễm Omicron

Quan chức WHO giải thích rằng, châu 
Âu vẫn chưa nhìn thấy tác động tổng thể 
của biến thể Omicron ở những nước có 
tỷ lệ tiêm chủng thấp và ông “quan ngại 
sâu sắc” về việc Omicron có thể lây lan 
mạnh ở khu vực Đông Âu và khi đó sẽ có 
nhiều ca mắc bệnh nặng ở những người 
chưa tiêm chủng.

Các nước Đông Âu có tỷ lệ tiêm chủng 

thấp nhất trong khu vực. Tại Bulgaria, chỉ 
28% dân số đã tiêm 2 mũi vắc xin ngừa 
Covid-19, trong khi tỷ lệ này ở Romania 
là 40,5%.

“Với những nước chưa bị tác động vì 
biến thể Omicron, vẫn còn khe cửa hẹp 
để hành động ngay bây giờ”, ông Kluge 
cảnh báo.              

      (Theo VOV.VN)

WHO cảnh báo hơn nửa dân số châu Âu có thể nhiễm Omicron trong 6 - 8 tuần tới.                    Ảnh: CNN

TIN VẮN

l Theo hãng Sputnik, theo các 
nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, 
Moskva đã triển khai tiểu đoàn tổ hợp 
tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion ở bán 
đảo Kamchatka đến đảo Matua thuộc 
quần đảo Kuril.
l Ngày 12.1, Bộ An toàn thực phẩm 

và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã phê 
duyệt sử dụng vắc xin phòng Covid-19 của 
Công ty Novavax (Mỹ) trong chiến dịch 
tiêm chủng tại nước này.
l Ngày 12.1, một người phát ngôn 

của không quân Thái Lan cho biết nội 
các nước này đã ủng hộ kế hoạch mua 
4 máy bay chiến đấu bắt đầu từ năm tài 
chính tới, với ngân sách gần 14 tỷ baht 
(hơn 413 triệu USD) dành cho việc mua 
số máy bay này.
l Một chiếc trực thăng y tế chở trẻ 

sơ sinh đến Bệnh viện nhi Philadelphia 
của Mỹ đã bị rơi ở vùng ngoại ô, ngay 
sát chân một nhà thờ. Tất cả 4 người trên 
máy bay đều sống sót kỳ diệu và không 
bị thương nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy 
ra vào ngày 11.1.   (Theo TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 12.1, các quan chức 
ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ 
đã điện đàm thảo luận về liên minh song 
phương và các vấn đề khác trên bán đảo 
Triều Tiên.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn 
Quốc cho hay Thứ trưởng Ngoại giao phụ 
trách các vấn đề chính trị của nước này Yeo 
Seung-bae và người đồng cấp Mỹ Daniel 
Kritenbrink đã có cuộc thảo luận toàn diện 
về các vấn đề toàn cầu và khu vực, song 
quan chức này không cung cấp thêm chi 
tiết về cuộc điện đàm.

Trên tài khoản mạng xã hội, ông 
Kritenbrink viết: “Tôi đã có một cuộc trò 
chuyện tuyệt vời với Thứ trưởng Ngoại 
giao Yeo về mối quan hệ Mỹ - Hàn và sự 
hợp tác chặt chẽ của chúng tôi đối với 
những thách thức chung của khu vực và 
toàn cầu”.

Về việc liệu Triều Tiên có nằm trong nội 
dung thảo luận hay không, quan chức này 
cho biết hai nước đồng minh đang tham 
vấn chặt chẽ về nhiều vấn đề khác nhau, 
bao gồm cả vấn đề bán đảo Triều Tiên.

(Theo Vietnam+)

Hàn Quốc - Mỹ 
thảo luận về vấn đề
liên minh và an ninh
khu vực

Đại diện đặc biệt phụ trách các vấn đề hòa bình 
và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Noh Kyu-duk 
của Hàn Quốc và người đồng cấp Mỹ Sung Kim 
trong một cuộc điện đàm về vấn đề hạt nhân 
trên Bán đảo Triều Tiên.                      Nguồn: AP

Nga vừa tổ chức cuộc diễn tập bắn 
đạn thật với sự tham gia của 3.000 binh 
sĩ và nhiều khí tài quân sự, trong đó có 

Nga tập trận bắn đạn thật sát biên giới Ukraine
cả xe tăng, ở gần biên giới với Ukraine 
ngày 11.1.

Động thái này cho thấy Nga không 
có ý định giảm sự hiện diện quân sự 
gần nước láng giềng. Hãng Interfax dẫn 
thông tin từ Quân khu miền Tây của Nga 
cho biết, cuộc tập trận diễn ra ở vùng 
Smolensk gần biên giới Belarus và các 
vùng Voronezh, Belgorod và Bryansk 
nằm sát biên giới Ukraine.

Có khoảng 300 khí tài quân sự được 
triển khai, trong đó có xe tăng T-72B3, 
xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và nhiều vũ 
khí thông thương. Nội dung của cuộc tập 

trận là diễn tập nhắm bắn mục tiêu từ 
xe bọc theo, tổ chức các cuộc hành quân 
khi đối phương đang có hành động phá 
hoại và do thám, cũng như trang bị cho 
các căn cứ.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh 
Điện Kremlin không mấy lạc quan về các 
cuộc đàm phán ngoại giao với Mỹ nhằm 
ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn 
hơn. Trong những tháng gần đây, Nga đã 
tập trung hàng chục nghìn binh sĩ ở biên 
giới Ukraine, khiến Mỹ và phương Tây lo 
ngại nguy cơ tấn công quân sự.

(Theo VOV.VN)

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Nga.
 Ảnh: Reuters

Ngày 12.1, Hãng thông tấn Trung 
ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Triều 
Tiên đã thực hiện thành công vụ bắn thử 
một tên lửa siêu vượt âm trong ngày trước 
đó, và lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát 
buổi phóng thử này.

“Vụ bắn thử nhằm mục đích xác định 

Ngày 12.1, một vụ nổ lớn đã xảy ra 
trên một tuyến đường dẫn tới sân bay 
thủ đô Mogadishu của Somalia.

Theo hãng tin Reuters, Giám đốc 
dịch vụ cấp cứu Aamin Ambulance ở 
Mogadishu, Abdikadir Abdirahman cho 
biết đây là một vụ đánh bom xe và có ít 
nhất 8 người thiệt mạng. Vụ đánh bom 
xe nhằm vào một đoàn xe hộ tống, trong 
đó có các xe chống đạn.

Hiện chưa rõ đoàn xe hộ tống nhân 
vật nào. Trong khi đó, các nhân chứng tại 
hiện trường cho biết họ nhìn thấy nhiều 
thi thể trên đường và nhiều phương tiện 
bị phá hủy trong vụ nổ.    (Theo TTXVN)

Triều Tiên tuyên bố thử thành công 
tên lửa siêu vượt âm

lần cuối các thông số kỹ thuật tổng thể 
của hệ thống vũ khí siêu vượt âm đã phát 
triển”, KCNA đưa tin. Theo KCNA, ngày 
11.1, tên lửa siêu vượt âm đã thực hiện 
một đường bay kỹ thuật và bắn trúng 
mục tiêu đã định ở vùng biển cách đó 
1.000 km.

Sau khi thị sát vụ phóng thử nói trên, 
lãnh đạo Kim Jong Un đã kêu gọi các nhà 
khoa học quân sự “đẩy nhanh hơn nữa 
những nỗ lực để xây dựng sức mạnh 
quân sự chiến lược của đất nước, về cả 
số lượng lẫn chất lượng, và hiện đại hóa 
quân đội hơn nữa”.

Theo Hãng tin Reuters, đây là vụ 
thử tên lửa siêu vượt âm thứ hai của 
Bình Nhưỡng trong chưa đầy một tuần. 
Chuyên gia cho biết các hình ảnh được 
truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy 
tên lửa vừa phóng ngày 11.1 là cùng loại 
với tên lửa đã phóng gần một tuần trước. 

(Theo TTO)

Tên lửa mà Triều Tiên tuyên bố là vũ khí siêu 
vượt âm được phóng vào ngày 11.1.

 Ảnh: Rodong Sinmun

Nổ lớn tại thủ đô
Somalia khiến ít nhất
8 người thiệt mạng

Lực lượng an ninh Somalia được triển khai tại 
hiện trường vụ tấn công ở Mogadishu. 

Ảnh minh họa: THX/TTXVN


