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Nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, 
chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết 
tại các địa phương u2u2

Quy Nhơn 
chỉnh trang đô thị

u 4

l

l

“có Tết”
Để người lao động

TP Quy Nhơn đang chỉnh trang một số đường 
phố, nút giao thông tại những tuyến đường 
chính, khu vực gần công viên như Lê Duẩn, Trần 
Thị Kỷ, Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu… Việc 
chỉnh trang nhằm tạo ra những không gian 
thông thoáng, khang trang hơn. 

Trong tháng 1.2022, 
có 87 DN trên địa bàn tỉnh báo 

cáo chuyện lương, thưởng Tết cho 
người lao động về Sở LĐ-TB&XH. Dù 

chưa phản ánh đầy đủ thực trạng, song 
con số này phần nào giúp chúng ta 

hình dung về tình hình tiền lương năm 
2021 và thưởng tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 cho người 
lao động. 
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Dấu ấn những công trình 
thanh niên
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XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ LIÊN QUAN COVID-19:

Đảm bảo chặt chẽ, 
đúng quy trình!
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Bình Định

Nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng,
chống tham nhũng và cải cách tư pháp

(BĐ) - Ngày 14.1, Tỉnh ủy tổ 
chức hội nghị tổng kết công tác 
nội chính, phòng, chống tham 
nhũng và cải cách tư pháp (NC, 
PCTN&CCTP) năm 2021, triển 
khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng 
chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và 
chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội 
nghị còn có đồng chí Nguyễn Phi 
Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh 
đạo Ban Nội chính Trung ương.

Báo cáo và các ý kiến phát 
biểu tham luận tại hội nghị 
thống nhất đánh giá, năm 2021, 
trong bối cảnh gặp nhiều khó 
khăn do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19, tuy nhiên công 
tác NC, PCTN&CCTP đã nhận 
được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo thường xuyên, sát sao của 
cấp ủy, chính quyền các cấp, 
nhất là người đứng đầu. Công 
tác PCTN tiếp tục được đẩy 
mạnh, các giải pháp về phòng 
ngừa tham nhũng, hoạt động 
thanh tra, kiểm tra được tăng 
cường thực hiện hiệu quả. 

Các cơ quan tư pháp tiếp tục 
được củng cố, kiện toàn, hoạt 
động CCTP ngày càng có nhiều 
tiến bộ. Công tác khởi tố, điều 
tra, truy tố, xét xử, thi hành án 
đạt nhiều kết quả tích cực; đã 

tiến hành điều tra, truy tố và 
đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm 
minh các vụ án, trong đó có 
các vụ án được dư luận quan 
tâm, án tham nhũng, ma túy... 
Kịp thời giải quyết các vấn đề 
phức tạp nảy sinh trên địa bàn, 
nhất là các vụ việc khiếu kiện 
đông người, vượt cấp, kéo dài, 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất 
ANTT. Các lực lượng chức năng 
đã tăng cường công tác trực sẵn 
sàng chiến đấu, phối hợp tuần 
tra, kiểm soát, nắm chắc tình 
hình, kịp thời đấu tranh ngăn 
chặn hoạt động chống phá của 
các thế lực thù địch, phản động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
đã ghi nhận, biểu dương những 
kết quả đã đạt được trong công 
tác NC, PCTN&CCTP. Đồng 
thời lưu ý, để nâng cao hơn nữa 
hiệu quả công tác trong năm 
2022, các cơ quan chức năng, 
các cấp, các ngành tiếp tục tập 
trung quán triệt, phổ biến và 
triển khai thực hiện nghiêm túc 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII và Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp, các quy 
định, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và của tỉnh về công tác  
NC, PCTN&CCTP, gắn với công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

và xây dựng hệ thống chính trị 
theo Kết luận số 21-KL/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương.

Bên cạnh đó, tổ chức thực 
hiện đồng bộ các giải pháp 
phòng ngừa tham nhũng, tiêu 
cực; đẩy mạnh công tác thanh 
tra, kiểm tra, tập trung vào 
những lĩnh vực nhạy cảm, nguy 
cơ cao về tham nhũng, tiêu cực, 
xử lý kịp thời, nghiêm minh các 
tổ chức, cá nhân vi phạm. Tiếp 
tục đẩy mạnh công tác CCTP, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động khởi tố, điều tra, truy tố, 
xét xử các vụ án, nhất là các vụ 
án kinh tế, tham nhũng, các vụ 
án nghiêm trọng được dư luận 
xã hội quan tâm. Đồng thời, 
phát huy hơn nữa vai trò hoạt 
động giám sát của các cơ quan 
dân cử, MTTQ, tổ chức chính 
trị - xã hội, báo chí… trong việc 
thực hiện nhiệm vụ công tác 
NC, PCTN&CCTP.

Dịp này, Ban Nội chính 
Trung ương đã trao kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp Nội 
chính Đảng” cho 6 đồng chí có 
nhiều đóng góp và cống hiến 
cho ngành; Ban Nội chính Tỉnh 
ủy trao giấy khen cho 9 tập thể 
đã có thành tích hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ công tác  
NC, PCTN&CCTP năm 2021.

NGUYỄN HÂN

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết 
tại các địa phương

(BĐ) - Nhân dịp tết Nguyên 
đán Nhâm Dần năm 2022, sáng 
14.1, đồng chí Lê Kim Toàn - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã về 
thăm, chúc Tết bà con nhân dân 
làng Canh Giao (xã Canh Hiệp, 
huyện Vân Canh). Cùng đi có 
đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ- 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh và đại diện các sở, 
ban, ngành của tỉnh, cùng đại 
diện lãnh đạo huyện Vân Canh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy Lê Kim Toàn hỏi thăm sức 
khỏe, đời sống của bà con làng 
Canh Giao; đồng thời, bày tỏ 
niềm vui mừng trước sự đổi 
thay của làng và đời sống của 
bà con từng bước được cải thiện, 
nâng cao. 

Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy chúc bà con làng Canh 
Giao đón một cái Tết đầy đủ, 
đầm ấm, yên vui, tiết kiệm và 
an toàn; tiếp tục đoàn kết, xây 
dựng làng ngày càng ấm no, 
phát triển; tặng quà cho xã Canh 
Hiệp, Ban Quản lý làng Canh 
Giao, người có uy tín của làng 
và tặng 70 suất quà cho 70 hộ 
nghèo, cận nghèo tại làng, mỗi 
suất quà trị giá 700 nghìn đồng.

Dịp này, đoàn công tác 
chứng kiến lễ bàn giao hệ thống 
điện năng lượng mặt trời tại 
làng Canh Giao do Công ty CP 
Cảng Quy Nhơn tài trợ với tổng 
giá trị 380 triệu đồng.
l  Chiều cùng ngày, Phó 

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý 
Tiết Hạnh đến thăm, chúc Tết và 
tặng quà cho các cơ quan, đơn 
vị, cán bộ hưu trí, các gia đình 
có người thân bị tử vong do dịch 
Covid-19 tại huyện Tây Sơn và 
huyện Vĩnh Thạnh.

Cụ thể, Phó Trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đã 
đến thăm, tặng quà tết cho cán 
bộ cựu TNXP và các cán bộ hưu 
trí nguyên là ĐBQH đoàn ĐBQH 
tỉnh tại huyện Vĩnh Thạnh; đến 
thăm, chúc Tết và tặng quà cho 
UBND thị trấn Phú Phong và 
BVĐK khu vực Phú Phong, tặng 
quà cho bệnh nhân đang điều trị 
tại bệnh viện của huyện Tây Sơn.

Dịp này, Phó Trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh đã đến thăm, trao 
tiền hỗ trợ và động viên tinh 
thần 9 gia đình có người tử vong 
do dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn huyện Tây Sơn, với mong 
muốn các gia đình sớm vượt 
qua đau thương mất mát để ổn 
định cuộc sống.

VĂN LỰC - VĂN LƯU

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

(BĐ) - Sáng 14.1, Đảng ủy 
Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội 
nghị tổng kết công tác xây dựng 
Đảng năm 2021, triển khai nhiệm 
vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn 
Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. 

Năm 2021, Đảng bộ Khối Các 
cơ quan tỉnh thường xuyên chỉ 
đạo, định hướng công tác thông 
tin, tuyên truyền, đặc biệt là nâng 
cao nhận thức trong công tác 
phòng, chống dịch cho cán bộ, 
đảng viên; thường xuyên nắm bắt 
tình hình tư tưởng cán bộ, đảng 
viên để chủ động phối hợp với bí 
thư, thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị cùng cấp lãnh đạo cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức linh 
hoạt, sáng tạo trong thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn, góp phần 
hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ của tỉnh. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
quan tâm công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng cho cán bộ, đảng 
viên; thường xuyên tổ chức các 
lớp học tập, quán triệt nghị quyết, 
quy định, kết luận của Trung 
ương, của tỉnh kịp thời, sâu rộng 
đến cán bộ chủ chốt, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền nhân các 
ngày lễ, các sự kiện chính trị lớn 
của đất nước, địa phương; mở 
nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 
chuyên môn cho cấp ủy cơ sở, 
các lớp bồi dưỡng về Đảng, lớp 
đảng viên mới... 

Đảng ủy Khối đặc biệt quan 
tâm công tác xây dựng tổ chức cơ 
sở đảng và đội ngũ đảng viên; xác 

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

(BĐ) - Chiều 14.1, Sở LĐ-
TB&XH đã tổ chức Hội nghị tổng 
kết lĩnh vực lao động, người có 
công và xã hội năm 2021, triển 
khai công tác năm 2022. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 
trong năm 2021, Sở LĐ-TB&XH 
đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
nhiệm vụ được giao. Trong 
đó, đã giải quyết việc làm cho 
5.146 lao động, đạt 100,58% kế 
hoạch (tăng 16,71% so cùng kỳ 
năm 2020). Tổng số đối tượng 
tham gia BHXH tăng thêm 5.769 
người, nâng tổng số người tham 
gia BHXH là 136.857 người, 
chiếm tỷ lệ 15,9% lực lượng lao 
động trong độ tuổi, đạt 100,06% 
kế hoạch. Hộ nghèo chung của 
tỉnh còn 13.734 hộ, tỷ lệ 3,13% 
(giảm 0,98% so với năm 2020). 
Chính sách ưu đãi người có 
công được thực hiện kịp thời, 

đúng quy định. Việc thực hiện 
các chính sách xã hội được triển 
khai kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang đã ghi nhận và biểu 
dương những kết quả ngành 
LĐ-TB&XH đạt được trong 
năm qua. Đồng thời yêu cầu Sở  
LĐ-TB&XH chú trọng nâng cao 
chất lượng công tác đào tạo 
nghề, đặc biệt là các kỹ năng 
nghề. Đề xuất cơ chế, chính sách 
để đẩy mạnh công tác xã hội hóa 
hoạt động bảo trợ xã hội. Có giải 
pháp giảm nghèo bền vững, 
nâng cao tỷ lệ lao động trong 
độ tuổi tham gia BHXH. Làm 
tốt hơn công tác chăm lo cho các 
đối tượng chính sách, hộ nghèo, 
cận nghèo. Đặc biệt, toàn ngành 
làm tốt công tác thăm hỏi, tặng 
quà tết để mọi người dân khó 
khăn của tỉnh đều đón Tết đầy 
đủ, đầm ấm.                          N.TÚ

Phó Bí thư 
Thường 
trực Tỉnh 
ủy Lê Kim 
Toàn tặng 
quà cho 
người dân 
làng Canh 
Giao. 
Ảnh: 
VĂN LỰC

định nội dung “nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ 
đảng viên” để tập trung chỉ đạo 
và thực hiện; tập trung chỉ đạo 
nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ; quan tâm công tác phát 
triển đảng viên mới. Năm 2021, 
Đảng bộ Khối đã kết nạp được 
210 quần chúng ưu tú vào Đảng, 
đạt 4,2% trên tổng số đảng viên 
toàn Đảng bộ. 

Kết quả phân loại tổ chức 
cơ sở đảng cuối năm, có 68 chi, 
đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, trong đó, 17 chi, đảng bộ 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
(25%); 69 tập thể cấp ủy cơ sở 
đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 
(98,5%), trong đó, có 17 tập thể 
cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ; 4.775 đảng viên hoàn thành 

tốt nhiệm vụ (98,6%), trong đó có 
386 đảng viên hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ (17,5%). 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
đồng chí Nguyễn Giờ yêu cầu 
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh 
tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ 
sở đảng triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 
đột phá đã được xác định trong 
nghị quyết Đại hội Đảng; tiếp tục 
triển khai thực hiện có hiệu quả 
các nghị quyết, kết luận, hướng 
dẫn của Trung ương và chương 
trình hành động số 05-CTr/TU 
của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng 
viên giai đoạn 2020 - 2025”; tiếp 
tục tìm giải pháp nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt 
cấp ủy…              NGUYỄN MUỘI

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Giờ, tặng giấy khen của Đảng ủy Khối Các 
cơ quan tỉnh cho một số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 
năm 2021.                                Ảnh: NGUYỄN MUỘI
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XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ LIÊN QUAN COVID-19:

Đảm bảo chặt chẽ, 
đúng quy trình!

Được đánh giá là chất thải nguy hại, có nguy cơ lây nhiễm 
cộng đồng, rác thải y tế liên quan đến Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
được các đơn vị xử lý theo quy trình chặt chẽ, đúng quy định.

Nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh đưa rác thải liên 
quan đến Covid-19 vào kho để tiến hành xử lý.                                   Ảnh: BÍCH LIÊN

Chủ động phương án 
thu gom chất thải

Tính đến sáng 13.1, trên địa 
bàn phường Lý Thường Kiệt có 
54 ca F0 đang điều trị tại nhà. 
Trước đây, khi còn tổ chức xét 
nghiệm Covid-19 có thu phí, có 
ngày Trạm Y tế phường thực 
hiện test cho hàng chục, thậm chí 
hàng trăm trường hợp. Nhưng 
từ đầu tháng 1 đến nay, việc xét 
nghiệm nhanh Covid-19 trên địa 
bàn phường hầu như do Trạm 
Y tế lưu động của phường đảm 
nhiệm. Theo bác sĩ Phạm Tiển, 
Trạm trưởng Trạm Y tế lưu động 
phường Lý Thường Kiệt (TP Quy 
Nhơn), hiện trạm có 5 nhân viên 
y tế, ngoài việc hỗ trợ điều trị cho 
các ca F0 trên địa bàn phường, 
nhân viên của Trạm còn thực 
hiện việc xét nghiệm để đánh 
giá tình trạng bệnh nhân cũng 
như những người có yếu tố dịch 
tễ liên quan. Các kit xét nghiệm 
đều được thu gom, phun khử 
khuẩn theo đúng quy định, tập 
kết tại Trạm. Mỗi tuần 2 lần, công 
ty xử lý chất thải nguy hại cho 
người và phương tiện chuyên 
dụng đến Trạm để gom rác thải.

Phó Giám đốc Sở Y tế 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung cho 
hay, để tăng cường quản lý, xử lý 
vỏ lọ đựng vắc xin Covid-19 sau 
tiêm chủng hoặc bị hư hỏng, hết 
hạn sử dụng; tránh tình trạng lợi 
dụng làm vắc xin giả trong bối 
cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp, góp phần triển 
khai có hiệu quả kế hoạch tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu các cơ 
sở y tế triển khai tiêm chủng phải 
tổ chức quản lý chặt chẽ vỏ lọ 
đựng vắc xin Covid-19 sau tiêm 
chủng, lọ đựng vắc xin Covid-19 
bị hỏng hoặc hết hạn sử dụng, 
đảm bảo việc lưu giữ, chuyển 

giao, xử lý đúng quy định. 
Theo đó, đối với vỏ lọ đựng 

vắc xin Covid-19 sau tiêm chủng, 
thực hiện việc phân loại, thu 
gom, lưu giữ riêng tại khu lưu 
giữ chất thải trong khuôn viên 
cơ sở y tế; cử cán bộ giám sát, ghi 
biên bản bàn giao và chỉ được 
phép ký hợp đồng, chuyển giao 
cho đơn vị có chức năng phù 
hợp để xử lý tiêu hủy, hoặc có 
thể tự xử lý tại cơ sở y tế bằng 
công trình, thiết bị xử lý đảm 
bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về 
môi trường. Thực hiện thu gom, 
quản lý chất thải phát sinh từ 
hoạt động tiêm chủng vắc xin 
Covid-19 theo đúng quy định 
của Luật Bảo vệ môi trường, 
Thông tư liên tịch số 58/2015/
TTLT-BYT-BTNMT và hướng 
dẫn tại Công văn số 102/MT-YT.

Đồng thời, thực hiện thu hồi, 
quản lý toàn bộ các lọ đựng vắc 
xin bị hư hỏng hoặc hết hạn sử 
dụng (chi tiết theo số lượng lọ 
của từng loại vắc xin) và tiến 
hành thủ tục hủy thuốc theo quy 
định tại Thông tư số 03/2020/TT-
BYT ngày 22.1.2020 của Bộ Y tế. 

Nguy cơ quá tải khu xử lý 
chất thải lây nhiễm

Hiện nay, Công ty TNHH 
Thương mại và Môi trường Hậu 
Sanh là đơn vị duy nhất trên địa 
bàn tỉnh đủ năng lực và được 
phép xử lý rác thải nguy hại, 
chất thải y tế lây nhiễm... Vì vậy, 
Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế 
chủ động phối hợp với DN này 
vận chuyển, xử lý chất thải lây 
nhiễm tại các cơ sở y tế và tại các 
cơ sở cách ly tập trung theo đúng 
quy định.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Giám 
đốc Công ty TNHH Thương mại 
và Môi trường Hậu Sanh, cho 
biết: Thời điểm dịch Covid-19 

diễn biến phức tạp, rác thải nguy 
hại phát sinh từ các nhà máy 
giảm, chúng tôi tập trung nhân 
lực sang thu gom chất thải y tế 
liên quan đến Covid-19. Trong 
đó, trung bình các tháng 7, 8, 9, 
10, 11.2021 chúng tôi thu gom, 
xử lý khoảng 1,8 - 2,5 tấn/ngày; 
tuy nhiên tháng 12.2021 đã tăng 
vọt lên tới 7,2 tấn/ngày. 

Năng lực xử lý chất thải nguy 
hại được cấp phép của Công 
ty TNHH Thương mại và Môi 
trường Hậu Sanh là 25,82 tấn/
ngày. Trong đó, công suất xử 
lý của lò đốt chất thải y tế lây 
nhiễm tối đa 9,6 tấn/ngày. Khối 
lượng chất thải y tế lây nhiễm 
trên địa bàn tỉnh thu gom hằng 
tuần khoảng 37 tấn (trung bình 
mỗi ngày hơn 5 tấn). Theo quy 
định, mỗi năm lò đốt chất thải 
nguy hại chỉ được vận hành tối 
đa 330 ngày (thời gian còn lại 
để thực hiện việc bảo trì, bảo 
dưỡng), do đó, với số ca F0 liên 
tục ở mức cao như thời gian qua, 
khả năng quá tải khu xử lý chất 
thải lây nhiễm là điều đã được 
cảnh báo; buộc các ngành chức 
năng tính toán để tránh tình 
trạng dồn ứ chất thải lây nhiễm, 
phát sinh những hệ lụy về môi 
trường và sức khỏe người dân.

Theo Phó Giám đốc Sở 
TN&MT Hà Thị Thanh Hương, 
để đảm bảo công tác xử lý 
chất thải y tế nguy hại trên địa 
bàn tỉnh trong thời điểm dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, từ 
tháng 2.2021, Sở TN&MT đã yêu 
cầu Công ty TNHH Thương mại 
và Môi trường Hậu Sanh định kỳ 
hằng tuần báo cáo khối lượng 
chất thải nguy hại thu gom, vận 
chuyển và xử lý của nhà máy về 
Sở TN&MT và UBND huyện Phù 
Cát để theo dõi, giám sát, hướng 
dẫn kịp thời. Đồng thời, Công 
ty phải vận hành lò đốt chất thải 
nguy hại đảm bảo khí thải đầu ra 
đạt quy chuẩn cho phép. Trường 
hợp chất thải nguy hại thu gom, 
vận chuyển, xử lý vượt quá công 
suất cho phép của nhà máy thì 
ưu tiên thu gom, vận chuyển và 
xử lý chất thải lây nhiễm từ các 
cơ sở y tế và các cơ sở cách ly tập 
trung trước.

Bên cạnh đó, trong từng thời 
điểm theo diễn biến dịch, Sở 
TN&MT đã ban hành văn bản 
hướng dẫn các địa phương, cơ 
sở y tế, cơ sở cách ly tập trung… 
thực hiện các biện pháp thu gom, 
xử lý chất thải Covid-19 an toàn, 
đúng quy định. Sở TN&MT đã 
thiết kế và in 3.600 poster hướng 
dẫn vệ sinh môi trường và quản 
lý chất thải, gửi các cơ sở y tế, 
cơ sở cách ly y tế tập trung, các 
hội đoàn thể và một số hộ cách 
ly để tuyên truyền quản lý rác 
Covid-19, bao gồm lọ vắc xin và 
kit test Covid-19.   HOÀNG QUÂN

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

Vân Canh khánh thành 
cầu Suối Lớn dẫn vào 
làng Canh Giao

(BĐ) - Sáng 14.1, UBND 
huyện Vân Canh tổ chức Lễ 
khánh thành cầu Suối Lớn 
dẫn vào làng Canh Giao (xã 
Canh Hiệp). Tham dự buổi lễ 
có các đồng chí: Lê Kim Toàn- 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; 
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 và lãnh đạo huyện 
Vân Canh, huyện Đồng Xuân 
(tỉnh Phú Yên).

Công trình cầu Suối Lớn do 

UBND huyện Vân Canh làm 
chủ đầu tư, cầu dài 18 m, rộng 
6,5 m và hệ thống đường dẫn 
vào 2 đầu cầu dài 530 m, rộng 
5 m; toàn bộ hệ thống đường 
dẫn và cầu nằm trên địa phận 
xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân). 
Công trình được khởi công xây 
dựng vào tháng 8.2021, có tổng 
kinh phí đầu tư 4 tỷ đồng; trong 
đó, Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam Chi nhánh 
Phú Tài (Vietin Bank Chi nhánh 
Phú Tài) tài trợ 3,5 tỷ đồng, còn 
lại là vốn đối ứng từ ngân sách 
huyện Vân Canh.  CÔNG LUẬN

Năm 2022, ngành gỗ 
và lâm sản phấn đấu xuất khẩu
đạt 1 tỷ USD

(BĐ) - Chiều 14.1, tại khách 
sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, Hiệp 
hội Gỗ và Lâm sản Bình Định 
tổ chức giỗ Tổ nghề mộc; tổng 
kết công tác năm 2021 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2022. Đến 
dự có các đồng chí: Nguyễn Phi 
Long, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà 
Công Tuấn, nguyên Thứ trưởng 
Thường trực Bộ NN&PTNT; Đỗ 
Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội 
Gỗ và Lâm sản Việt Nam; cùng 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
hiệp hội, DN.  

Trong năm 2021, đối mặt 
nhiều khó khăn bởi đại dịch 
Covid-19, Ban Chấp hành Hiệp 
hội Gỗ và Lâm sản Bình Định 
cùng cộng đồng DN đã dự báo, 
định hướng để có nhiều giải 
pháp linh hoạt thích ứng, sớm 
ổn định sản xuất và nắm bắt 
cơ hội thị trường, giúp ngành 
gỗ Bình Định có tốc độ tăng 
trưởng cao nhất trong nhiều 
năm qua. Giá trị kim ngạch 
xuất khẩu đạt khoảng 890 triệu 
USD, tăng 36% so với cùng kỳ 
năm 2020, chiếm khoảng 68% 
tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh. 
Ngành Gỗ và các ngành hỗ trợ 
đã giải quyết việc làm cho gần 
30.000 lao động địa phương. 
Hiệp hội vận động 3 đợt ủng 
hộ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 của tỉnh với tổng số 

tiền 6,13 tỷ đồng. 
Năm 2022, ngành gỗ và lâm 

sản tỉnh tập trung thực hiện các 
mục tiêu phát triển theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững thương hiệu 
“Đồ gỗ Bình Định”; phấn đấu 
đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 
khoảng 1 tỷ USD. Mở rộng hoạt 
động triển khai chiến lược phát 
triển Bình Định trở thành một 
trong những trung tâm sản 
xuất tủ bếp, tủ nhà tắm và ván 
trang trí...

C h ủ  t ị c h  U B N D  t ỉ n h 
Nguyễn Phi Long đánh giá cao 
nỗ lực vượt qua khó khăn của 
ngành gỗ và lâm sản để đóng 
góp rất quan trọng vào phát 
triển KT-XH tỉnh; lãnh đạo tỉnh 
và các các sở, ban, ngành tiếp 
tục đồng hành với ngành gỗ 
và lâm sản tỉnh để giải quyết 
khó khăn vướng mắc; đầu tư 
mở rộng cơ sở sản xuất kinh 
doanh... Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu Hiệp hội Gỗ và Lâm 
sản Bình Định và các DN cần 
phối hợp tốt với Hiệp hội 
Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Bộ 
NN&PTNT để tham mưu, 
thực hiện các giải pháp ngăn 
chặn đầu tư bất hợp pháp liên 
quan đến xuất xứ hàng hóa của 
ngành gỗ tại Bình Định và các 
thị trường khác.        HOÀI THU

(BĐ) - Sáng 14.1, Hội Nông 
dân tỉnh phối hợp với Sở 
KH&CN tổ chức tổng kết, trao 
giải Hội thi “Sáng tạo nhà nông” 
tỉnh năm 2020 - 2021; phát động 
Hội thi năm 2022. 

Sau một năm phát động, 
Hội Nông dân các huyện, thị 
xã, thành phố sơ tuyển và xét 
chọn 16 giải pháp gửi tham gia 
Hội thi “Sáng tạo nhà nông” 
tỉnh năm 2020 - 2021. Ban tổ 
chức Hội thi đã chọn trao 1 giải 
nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải 
khuyến khích cho các giải pháp 
có tính mới, hiệu quả thiết thực, 

góp phần giảm chi phí về vật 
tư, công lao động, tăng hiệu quả 
sản xuất. Trong đó, giải pháp 
“Máy băm thân cây phục vụ 
chăn nuôi, khung bằng nhựa” 
của ông Nguyễn Ngôn, hội 
viên nông dân khu phố Vĩnh  
Phụng 2, phường Hoài Xuân, 
TX Hoài Nhơn, đạt giải nhất.  

Hội thi “Sáng tạo nhà nông” 
tỉnh năm 2022 phát động từ nay 
cho đến ngày 31.8.2022 (thể 
lệ và mẫu hồ sơ dự thi được 
đăng tải trên website www. 
hoinongdanbinhdinh.org.vn). 

HOÀI THU

Trao giải Hội thi Sáng tạo 
nhà nông tỉnh năm 2020 - 2021
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Bình Định

Duy trì tiền lương ổn định 
Trong số 87 DN đã báo cáo về 

tình hình lao động, tiền lương, 
tiền thưởng, nợ lương, có 8 Công 
ty TNHH một thành viên do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
7 công ty có cổ phần, vốn góp chi 
phối của Nhà nước; 60 DN dân 
doanh và 12 DN có vốn đầu tư 
nước ngoài. Theo báo cáo, không 
có DN nợ lương trong năm 2021 
dù đại dịch Covid-19 tác động 
tiêu cực đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Đáng nói, thu nhập 
bình quân của người lao động 
tăng nhẹ so với năm 2020. 

Ở khu vực Nhà nước, thu 
nhập tiền lương của người lao 
động trong năm 2021 bình quân 
9,6 triệu đồng/người/tháng (tăng 
16,2% so với năm 2020). Khu 
vực có cổ phần, vốn góp chi 
phối của Nhà nước, thu nhập 
tiền lương bình quân 10,4 triệu 
đồng/người/tháng. Thu nhập 
tiền lương bình quân ở khu vực 
dân doanh là 6,2 triệu đồng/
người/tháng (tăng 1,9% so với 
năm 2020). Riêng khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài, mức lương 
bình quân là 9,3 triệu đồng (tăng 
0,2% so với năm 2020). 

Mức tiền lương cao nhất 
trong năm 2021 thuộc về khu 
vực DN dân doanh (101,8 triệu 
đồng/người/tháng). Đây cũng 
là khu vực có mức tiền lương 
thấp nhất với 1,5 triệu đồng/
người/tháng (giảm 40% so với 
năm 2020). Ở 3 loại hình DN còn 
lại, mức tiền lương thấp nhất 
trên 3 triệu đồng/người/tháng. 

Các DN có số lượng lao 
động lớn đã và đang nỗ lực duy 
trì tiền lương ổn định cho người 
lao động. Với 1.700 lao động, 
Công ty CP Công nghệ Gỗ Đại 
Thành đảm bảo mức thu nhập 
tiền lương bình quân tại DN là 
5,6 triệu đồng; trong đó, cao 
nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất 
4,2 triệu đồng. Công ty CP Đầu 
tư An Phát có 1.860 lao động, 
thu nhập tiền lương bình quân 

BẠN CẦN BIẾT

Hát loa kẹo kéo 
làm ồn ào có thể 
bị phạt đến 
1 triệu đồng

Nghị định 144/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội; 
phòng, chống tệ nạn xã hội; 
phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, 
cứu hộ; phòng, chống bạo lực 
gia đình vừa chính thức có hiệu 
lực thi hành từ ngày 1.1.2022. 

Đáng chú ý, Nghị định này 
đã chú trọng xử phạt với hành 
vi vi phạm quy định về bảo 
đảm sự yên tĩnh chung. Cụ thể, 
phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 
từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu 
đồng với 1 trong các hành vi: 
Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, 
huyên náo tại khu dân cư, nơi 
công cộng trong khoảng thời 
gian từ 22 giờ ngày hôm trước 
đến 6 giờ sáng ngày hôm sau 
(như hát karaoke, hát loa kẹo 
kéo); không thực hiện các quy 
định chung về giữ yên tĩnh tại 
bệnh viện, trường học, nhà điều 
dưỡng…; bán hàng ăn uống, 
giải khát quá giờ quy định.

Đối với tổ chức vi phạm, 
mức phạt tiền sẽ gấp 2 lần, 
có thể lên tới 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hành vi dùng 
loa phóng thanh, chiêng, trống, 
còi, kèn hoặc các phương tiện 
khác để cổ động nơi công cộng 
mà không được phép của các 
cơ quan có thẩm quyền sẽ bị 
phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng và 
tịch thu tang vật, phương tiện 
vi phạm.                                  M.LÂM

Để người lao động “có Tết”
Trong tháng 1.2022, có 87 DN trên địa bàn tỉnh báo cáo chuyện lương, thưởng Tết cho người lao động về  

Sở LĐ-TB&XH. Dù chưa phản ánh đầy đủ thực trạng, song con số này phần nào giúp chúng ta hình dung về tình 
hình tiền lương năm 2021 và thưởng tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho người lao động. 

Các DN sẽ nỗ lực để có thưởng Tết, động viên người lao động vượt qua khó khăn, tiếp tục gắn bó với DN. 
- Trong ảnh: Người lao động tại một DN may mặc ở TX An Nhơn.                                                                                                                 Ảnh: NGUYỄN MUỘI

“ Trong trường hợp DN không có kế hoạch thưởng Tết 
do lợi nhuận không đảm bảo, Sở LĐ-TB&XH mong người lao 
động (NLĐ) tiếp tục đồng hành, gắn bó với DN để vượt qua 
khó khăn trước mắt. Bởi, thời gian qua, để đảm bảo việc làm 
cho NLĐ, các DN đã nỗ lực, gánh gồng nhiều chi phí để vừa 
đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản 
xuất, kinh doanh. Và, cũng mong rằng người sử dụng lao động 
ghi nhận sự đồng hành của NLĐ để xây dựng tốt quan hệ lao 
động “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” trong DN”.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH ĐẶNG VĂN PHỤNG 

là 6,7 triệu đồng; mức cao nhất 
là 25,5 triệu đồng, thấp nhất là 
4 triệu đồng.

Nỗ lực để có thưởng Tết
60/87 DN nói trên đã có báo 

cáo về thưởng tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022. Đối 
với khu vực Nhà nước, mức 
thưởng cao nhất là 50 triệu 
đồng (tăng 5,6 lần so với năm 
2020), thấp nhất 500 nghìn 
đồng (bằng năm 2020). 

Các DN có cổ phần, vốn 

góp chi phối của Nhà nước 
thực hiện tương đối tốt chế độ 
tiền thưởng đối với người lao 
động. Dự kiến thưởng Tết âm 
lịch cao nhất là 30 triệu đồng 
(tăng 92,3% so với năm 2020), 
thấp nhất là 900 nghìn đồng. 

Ở khu vực dân doanh, 
thưởng Tết âm lịch giữa các DN 
có sự chênh lệch mức thưởng 
rất lớn. Mức thưởng cao nhất 
khu vực này là 50 triệu đồng 
(giảm 15,2% so với năm 2020), 
thấp nhất là 200 nghìn đồng. 

Đối với khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài, mức thưởng 
Tết âm lịch bình quân 5,8 triệu 
đồng (giảm 32,2% so với năm 
2020); mức thưởng cao nhất 
là 100 triệu đồng (giảm 21,1% 
so với năm 2020), thấp nhất là  
100 nghìn đồng (giảm 66,7% so 
với năm 2020). 

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều 
DN trong tỉnh chưa công bố 
mức thưởng tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022. Nhận thức 
được tầm quan trọng của 
thưởng Tết - phương thức tạo 
động lực và giữ chân người lao 
động, song một bộ phận DN cho 
biết còn phải tính toán, cân nhắc 
kỹ hơn vì tình hình dịch vẫn còn 
phức tạp và việc sản xuất, kinh 
doanh chưa thể phục hồi như 
trước. Theo đại diện một số DN, 
mức thưởng sẽ không bằng mọi 
năm nhưng DN sẽ nỗ lực để có 
thưởng Tết, động viên người lao 
động vượt qua khó khăn, tiếp 
tục gắn bó với DN.    

NGUYỄN MUỘI 

Theo phản ánh của nhân dân các xã 
Phước Thuận, Phước Sơn (huyện Tuy 
Phước), trước đây, các ghe hành nghề xung 
điện xiếc máy (XĐXM) thường chỉ hoạt 
động lén lút vào ban đêm. Thế nhưng gần 
đây, các đối tượng này lại hoạt động công 
khai cả ban ngày, làm hủy hoại nguồn lợi, 
ảnh hưởng đến đời sống của người dân 
làm nghề đánh bắt truyền thống ven đầm 
Thị Nại.

Theo ghi nhận của chúng tôi trong 
những ngày đầu tháng 1.2022, tại khu vực 
đầm Thị Nại qua địa bàn các xã Phước Sơn, 
Phước Thuận có đến hàng chục chiếc ghe 
gắn gọng kìm ngang nhiên đánh bắt thủy 
sản trái phép. Họ đánh bắt theo từng đoàn 
như thách thức chính quyền địa phương. 

Theo ông Phạm Quang Ân, Phó trưởng 
Phòng NN&PTNT kiêm Đội trưởng Đội 
Phòng, chống XĐXM huyện Tuy Phước, 

Công khai hành nghề xung điện xiếc máy 
trên đầm Thị Nại

Ghe xung điện xiếc máy đang hoạt động trên đầm Thị Nại.      Ảnh: VĂN LƯU

hằng năm, Sở NN&PTNT và huyện Tuy 
Phước đều phối hợp cử lực lượng tuần 
tra, kiểm soát nên nạn XĐXM trên đầm 
Thị Nại có giảm. Tuy nhiên, năm 2021, do 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Sở 
không có kế hoạch phối hợp, huyện cũng 

không cấp kinh phí để tuần tra 
đẩy đuổi ghe XĐXM trên đầm. 

“Mặt khác, các đối tượng 
hành nghề XĐXM rất manh 
động, có thể chống trả bằng 
hung khí. Trong khi đó, lực 
lượng của Đội cũng như cán bộ 
xã theo quy định không được 
trang bị công cụ hỗ trợ nên 
không dám mạo hiểm, dễ nguy 
hiểm đến tính mạng”, ông Ân 
cho biết. 

Đề nghị ngành chức năng 
tăng cường tuần tra, ngăn chặn 

và xử lý nghiêm hành vi sử dụng XĐXM, 
khai thác thủy sản trái phép trên đầm Thị 
Nại; đồng thời, phối hợp với UBND huyện 
Tuy Phước xây dựng các mô hình đồng 
quản lý trên địa bàn theo quy định của Luật 
Thủy sản 2017.                                VĂN LƯU

Lúc 13 giờ ngày 14.1, Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh đã tiếp nhận và 
sơ cứu kịp thời một ngư dân 
gặp nạn trên biển.

Ngư dân gặp nạn là ông 
Nguyễn Văn Danh (46 tuổi, 
ở phường Hải Cảng, TP Quy 
Nhơn) hành nghề câu cá nục 
(câu tay) xuất phát từ Hải Minh 
lúc 3 giờ sáng 14.1 đến 7 giờ sáng 
cùng ngày khi đang hành nghề 
trên vùng biển xã Nhơn Lý thì 
bất ngờ gió mạnh, sóng lớn làm 
cho ông Danh bị hất văng xuống 
biển, trôi dạt theo dòng nước, 
rất may ông đã vớ được một cục 
phao xốp và lênh đênh trên biển. 
Sau 3,5 giờ trôi trên biển thì may 
mắn được tàu cá BĐ 98378-TS do 
ông Nguyễn Đức Quốc (TX Hoài 
Nhơn) làm thuyền trưởng, phát 
hiện và vớt lên tàu.

Theo ông Nguyễn Đức Quốc, 
khi vớt lên tàu ông Danh đã 
hoàn toàn kiệt sức, bất động, các 
ngư dân đã phải sơ cứu khoảng  
1 tiếng ông Danh mới tỉnh táo và 
có thể nói chuyện được.

Sau khi tiếp nhận, qua sơ 
khám sức khỏe của quân y 
BĐBP tỉnh thì ông Danh đã ổn 
định và tiến hành bàn giao cho 
địa phương và gia đình.

THANH BÌNH

Cứu ngư dân 
sau nhiều giờ 
trôi dạt trên biển
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Bình Định

Ông Nguyễn Văn Lê, 
Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Phù Cát, cho biết: Ngay 
sau khi lũ rút, các địa phương 
đã tập trung nhân lực, máy 
móc hỗ trợ người dân khắc 
phục, phục hồi sản xuất trên 
tất cả diện tích; thống kê thiệt 
hại, lập danh sách và triển khai 
hỗ trợ nông dân khôi phục 
sản xuất theo quy định. Đến 
nay, nông dân trong huyện đã 
xuống giống 6.746 ha lúa, đạt 
hơn 95,7% diện tích kế hoạch; 
đồng thời, đã xuống giống 
1.679 ha đậu phụng, 182 ha 
ớt, 130 ha hành, 23 ha dưa và  
220 ha rau các loại khác. Chúng 
tôi đang theo sát hơn 300 ha 
còn lại tập trung ở các vùng 
trũng thấp thuộc các xã: Cát 
Hưng, Cát Nhơn, Cát Tiến, Cát 
Chánh, Cát Thắng để có hướng 
hỗ trợ địa phương và bà con 
nông dân phù hợp.

Vụ Đông Xuân là vụ sản 
xuất chính, nhìn vào những 
đồng lúa được khoảng 1 tháng 
tuổi đang sinh trưởng tốt, có 
thể nói sau cái rủi mưa lũ dồn 
dập là cái may khi vụ mùa vẫn 
đang phát triển ổn định. Đi đôi 
với việc chăm sóc lúa và các 

Bằng nỗ lực vượt bậc, chung sức, đồng 
lòng xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ đã cán đích 
mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối 
năm 2021. 

Ông Lê Xuân Thương, Chủ tịch UBND 
xã Mỹ An, cho biết: Chúng tôi bắt tay vào 
xây dựng nông thôn mới vào năm 2015, 
khi ấy xã chỉ mới vừa đạt 4/19 tiêu chí. 
Xác định thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới không 
phải là chạy theo phong trào, hoàn thành 
1 tiêu chí là người dân thấy rõ ra lợi ích 
của tiêu chí đó nên chúng tôi xây dựng kế 
hoạch chi tiết, lộ trình từng bước rõ ràng 
với mục tiêu hiệu quả phải bền vững. Chú 
trọng cốt lõi mang lại thu nhập và mức 
sống cao hơn cho người dân.

Trong phát triển kinh tế, xã Mỹ An tiếp 
tục chú trọng phát triển ngành kinh tế mũi 
nhọn là đánh bắt, khai thác, nuôi trồng 
thủy sản. Để nâng cao giá trị sản xuất, xã 
vận động và tạo điều kiện cho ngư dân vay 
vốn, đầu tư mua sắm ngư lưới cụ, cải hoán 
tàu thuyền có công suất lớn, vươn khơi, 
bám biển. Nhờ đó, sản lượng khai thác 
không ngừng tăng theo từng năm. Cùng 
với đó còn cải tạo ao đìa, nuôi trồng, nâng 
cao giá trị sản xuất. Cuối năm 2021, giá trị 
ngành đánh bắt nuôi trồng thủy sản của 
xã Mỹ An đạt hơn 135 tỷ đồng, chiếm trên 
69,8% tổng giá trị sản xuất ngành Nông 
nghiệp của xã.

Cùng với đó, xã chỉ đạo các ngành tăng 

Xây dựng 
30 sản phẩm 
OCOP cấp tỉnh 
trong năm 2022

(BĐ) - Ông Phan Thành 
Giản, Quyền Chi cục trưởng 
Chi cục phát triển nông thôn 
(Sở NN&PTNT), Phó Chánh Văn 
phòng Điều phối xây dựng nông 
thôn mới tỉnh, cho biết, trong 
năm 2022, đơn vị phối hơp với 
các địa phương xây dựng hoàn 
thiện hồ sơ, đánh giá và phân 
hạng sản phẩm đạt chứng nhận 
OCOP cấp tỉnh cho khoảng 30 
sản phẩm. Đồng thời tiếp tục 
hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm 
OCOP từ 3 sao lên 4 sao, sản 
phẩm OCOP 4 sao lên 5 sao; tư 
vấn hướng dẫn các chủ thể nâng 
cao chất lượng sản phẩm OCOP 
tham gia đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Đến nay, toàn tỉnh có 133 
sản phẩm của 114 cơ sở, đơn 
vị, HTX trong tỉnh đạt chứng 
nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 
từ 3 sao trở lên; trong đó 6 sản 
phẩm đạt 5 sao, 14 sản phẩm 4 
sao và 113 sản phẩm 3 sao.

QUANG BẢO 

Bước vào vụ sản xuất chính trong năm, ngành Nông nghiệp 
huyện Phù Cát đối mặt với nhiều khó khăn do mưa lũ gây ra. 
Đặc biệt ngay cả khi lũ rút ở nhiều nơi, thì ở Phù Cát vẫn còn 
nhiều diện tích ngập úng, sa bồi. Nhưng nhờ chính quyền và 
nhân dân trong huyện dốc sức khắc phục, nỗ lực khôi phục 
sản xuất, chăm sóc đến nay lúa và các loại cây trồng của vụ 
Đông Xuân đã xanh tốt trở lại.

Phù Cát:
Lúa đã xanh đồng

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2021 - 2022, huyện Phù Cát 
xuống giống 7.050 ha lúa, 7.697 ha cây trồng cạn và rau màu các 
loại. Tuy nhiên, cơn bão số 9 và đợt mưa lũ cuối tháng 12.2021 
đã làm thiệt hại hơn 1.200 ha lúa, 127 ha đậu phụng, nhiều 
hệ thống kênh mương nội đồng hư hỏng nặng. Trong đó, có 
hơn 220 ha phải gieo sạ lại đến 2 lần và hơn 800 ha sạ lại 1 lần. 

Nhờ chính quyền hỗ trợ tích cực đến người dân xã Cát Nhơn đã khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra, chuyển trọng tâm sang 
chăm sóc lúa. 
- Trong ảnh: Người dân xã Cát Nhơn đã tỉa dặm lúa Đông Xuân.

loại cây trồng cạn, nông dân 
các địa phương đang tập trung 
xuống giống các loại cây trồng 
trên diện tích còn lại, đảm 
bảo thời vụ và cơ cấu giống, 
phấn đấu hoàn thành trước tết 
Nguyên đán Nhâm Dần.

Tại xã Cát Nhơn, địa 
phương có diện tích lúa Đông 
Xuân bị thiệt hại do mưa lũ 
nhiều nhất huyện. Toàn xã 
có gần 300 ha lúa và 6 ha đậu 
phụng bị mưa lũ làm ngập 
sâu nhiều ngày, gây hư hại, 
mất giống; trong đó có 253 ha 
phải sạ lần 2 và 36 ha phải sạ 
đến 3 lần, tập trung chủ yếu ở 
2 thôn An Nông và Đại Hữu 
Nam. Ngay sau khi lũ rút, 
địa phương đã nhanh chóng 
vào cuộc hỗ trợ nhân dân địa 
phương tập trung chăm sóc, 
phục hồi đối với diện tích thiệt 
hại nhẹ và nạo hốt sa bồi, tổ 
chức sạ lại đối với những diện 
tích thiệt hại nặng không thể 
khôi phục. 

Ông Huỳnh Văn Thành, ở 
thôn Đại Hào, xã Cát Nhơn, 
cho biết: Vụ này, gia đình tôi 
làm 1,5 mẫu lúa, nhưng do 
mưa lũ làm cho 1 mẫu bị hư hại 
mất giống phải sạ lần 2. Sau khi 

lũ rút, gia đình tôi tập trung sạ 
lại trên diện tích hư hại nặng 
và chăm sóc, bón phân cho diện 
tích còn lại, đến nay cũng tạm 
yên tâm do lúa phục hồi, phát 
triển tương đối tốt.

Đến nay, nông dân Cát 
Nhơn đã hoàn thành gieo sạ 
trên diện tích 607 lúa, đạt 100% 
diện tích kế hoạch; chuyển 
trọng tâm sang chăm sóc lúa và 
tập trung xuống giống các loại 
cây trồng cạn theo kế hoạch đề 
ra. Vụ này, Cát Nhơn còn triển 
khai thực hiện 3 mô hình cánh 
đồng mẫu lớn và cánh đồng 

liên kết sản xuất lúa với tổng 
diện tích 160 ha ở 3 thôn Chánh 
Mẫn, Đại Hữu và Đại Hào. 

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, 
Phó Chủ tịch UBND xã Cát 
Nhơn, cho biết: Hiện nay, lúa 
Đông Xuân đại trà ở Cát Nhơn 
đang giai đoạn đẻ nhánh, riêng 
diện tích sạ lại được khoảng 
nửa tháng tuổi, nông dân đang 
tập trung tỉa dặm, bón phân để 
cây lúa phát triển ổn định. Xã 
đã phân công cán bộ khuyến 
nông thường xuyên thăm đồng 
để kiểm tra, theo dõi nhằm 
phát hiện kịp thời các loại sâu 

bệnh để hướng dẫn nhân dân 
chăm sóc, bảo vệ, nhất là trong 
dịp Tết.

Việc lúa Đông Xuân vẫn lên 
xanh sau mưa lũ dồn dập có 
thể xem như niềm vui lớn cuối 
năm với Phù Cát. Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần đang đến gần, 
với phương châm “vui xuân 
không quên đồng ruộng”; 
ngành Nông nghiệp huyện và 
các địa phương tăng cường chỉ 
đạo, hướng dẫn nông dân thực 
hiện các biện pháp chăm sóc 
cây trồng, thường xuyên kiểm 
tra đồng ruộng ở giai đoạn 
trước, trong và sau Tết để phát 
hiện và phòng trừ dịch hại trên 
lúa và các loại cây trồng cạn vụ 
Đông Xuân kịp thời để đảm 
bảo vụ Đông Xuân thắng lợi - 
ông Nguyễn Văn Lê - Trưởng 
Phòng NN&PTNT huyện Phù 
Cát, cho biết.

TRƯỜNG GIANG

Mỹ An cán đích nông thôn mới

cường các hoạt động chuyển giao công 
nghệ, kỹ thuật mới ứng dụng vào sản xuất 
nông nghiệp; khuyến khích nông dân đưa 
những cây rau màu có giá trị kinh tế cao 
vào sản xuất như cây ớt, cây hành, đậu… 
nhờ đó đã nâng cao giá trị trên 1 ha đạt  
120 triệu đồng (vào năm 2021). Tận dụng 
địa thế thuận lợi, xã đã tạo điều kiện cho 
các hoạt động thương mại, kinh doanh, 
buôn bán nhỏ phát triển... Thu nhập và đời 
sống của người dân trong xã không ngừng 
tăng, đến nay đã đạt trên 44,5 triệu đồng/
người/năm (tăng 16,5 triệu đồng/người/ 
năm so với năm 2015), Tỷ lệ hộ nghèo giảm 
còn 3,83%.

Ông Trương Văn Thanh, người dân 
thôn Chánh Giáo cho biết, đời sống bây 

giờ dễ chịu hơn mấy năm trước 
rất nhiều, không chỉ cái ăn, cái 
mặc mà đời sống tinh thần cũng 
được nâng lên. Người dân đã 
giảm hẳn tâm lý ỉ lại Nhà nước, 
từng nhà tự nhìn nhau, tự chỉnh 
trang nhà ở, dọn dẹp vệ sinh 
đường làng, ngõ xóm cho sạch 
đẹp. Tôi thích nhất là các hoạt 
động khuyến học, khuyến tài 
được đẩy mạnh, học sinh bỏ 
học giữa chừng giảm hẳn.

Sau 6 năm (2016 - 2021) liên 
tục đầu tư xã Mỹ An đã hoàn 
thiện hạ tầng nông thôn. Đặc 
biệt, xã đã hoàn chỉnh dự án 

di dân vùng triều cường giai đoạn 2 với 
diện tích 2,5 ha cho 250 hộ dân an tâm sinh 
sống. Hoàn chỉnh xây dựng khu vực trung 
tâm xã và các cơ sở hạ tầng khác. Đến nay, 
100% đường trục thôn, liên thôn; 94,5%  
đường ngõ xóm đã được bê tông hóa, 90% 
đường nội đồng được cứng hóa, 10,5 km 
kênh mương do xã quản lý được đúc bê 
tông (hơn 84%). 100% người dân được sử 
dụng điện an toàn…

“Điểm nổi bật trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới ở địa phương là mức độ hài 
lòng của người dân về chương trình rất 
cao. Đa phần người dân tự giác, tự nguyện 
tham gia bằng nhiều cách khác nhau!” - ông 
Thương vui mừng chia sẻ. 

THANH TRỌN 

Một góc xã Mỹ An hôm nay.                                                           Ảnh: THANH TRỌN
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Bình Định

Từ năm 2020, trong điều 
kiện không thuận lợi do ảnh 
hưởng dịch Covid-19, UBND 
TP Quy Nhơn vẫn nỗ lực trong 
thực hiện công tác chỉnh trang 
và phát triển đô thị góp phần 
nâng tầm đô thị trung tâm. 
Ông Nguyễn Thái Diễn, Trưởng 
Phòng Quản lý đô thị TP Quy 
Nhơn, cho biết: “Dù trong điều 
kiện phải thực hiện nhiều biện 
pháp chặt chẽ để phòng, chống 
dịch Covid-19, nhưng với sự 
quan tâm của lãnh đạo TP Quy 
Nhơn, sự phối hợp chặt chẽ giữa 
các phòng, ban việc xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, 
khu dân cư mới và chỉnh trang 
đô thị khu vực trung tâm - trong 
đó có các nút giao thông - vẫn 
được triển khai khá thuận lợi. 
Nhờ đó nhiều nút giao thông 
vốn dễ bị tắc đã được nối thông, 
mở rộng tạo điều kiện để thành 
phố có thêm nhiều không gian 
thông thoáng, khang trang. 

Được triển khai từ tháng 
3.2019 - 12.2021, dự án chỉnh 
trang đô thị đường Lý Thái Tổ 
(đoạn từ đường Nguyễn Thái 
Học đến đường Nguyễn Thị 
Minh Khai) đã hoàn thành. Ông 
Hà Bắc Tuấn, ở nhà 54 Lý Thái 
Tổ, TP Quy Nhơn chia sẻ: Việc 
mở rộng đường ngay ngã tư 
Nguyễn Thái Học - Lý Thái Tổ 
đã bắt đầu từ năm 1997, UBND 
TP Quy Nhơn đã đền bù phần 
đất sẽ bị mất của gia đình tôi từ 
khi đó. Tôi cũng như 12 hộ dân 
khác ở đoạn đường này ủng hộ 
chủ trương, thống nhất mức đền 
bù. Từ số tiền đền bù, chúng tôi 
đã tiến hành sửa chữa nhà ở lại 
khang trang hơn. Nay đường 

Quy Nhơn 
chỉnh trang đô thị

TP Quy Nhơn đang chỉnh trang một số đường phố, nút giao thông tại những tuyến đường chính, khu vực gần 
công viên như Lê Duẩn, Trần Thị Kỷ, Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu… Việc chỉnh trang nhằm tạo ra những không 
gian thông thoáng, khang trang hơn. 

phố chính thức được mở rộng, 
nút giao thông rộng thoáng hơn, 
người dân ai cũng đồng tình. 

TP Quy Nhơn còn thực hiện 
chỉnh trang đô thị đường Hoàng 
Văn Thụ (đoạn từ đường Tây 
Sơn đến đường Thành Thái nối 
dài), nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ 
thuật đường Trần Hưng Đạo, 
đường Hàn Mặc Tử (phía nhà 
dân, đoạn từ đường Tây Sơn 
đến đường Chế Lan Viên); đã 
thi công và hoàn thành 90% dự 
án nâng cấp, cải tạo chỉnh trang 
mở rộng hẻm số 39 Ngô Mây; 
chỉnh trang đô thị tuyến hẻm 85 
đường Hoàng Văn Thụ… 

Từ năm 2016 đến nay, TP 
Quy Nhơn đã nâng cấp, làm 
mới 21 nút giao thông, nối 
thông và mở rộng nhiều tuyến 
đường có lộ giới nhỏ hẹp; đúc 
bê tông 303 tuyến hẻm; di dời 

và tái định cư gần 100 hộ dân 
có nhà trên vỉa hè, lòng đường.

Trong 5 năm qua Quy Nhơn 
đã đẩy mạnh công tác chỉnh 
trang, xây dựng cơ sở hạ tầng 
và phát triển đô thị. Ngân sách 
thành phố đã rót vào các dự 
án này 2.450 tỷ đồng, chiếm tới 
35,2% trong tổng chi ngân sách 
thành phố. Nhiều công trình 
trọng điểm trên địa bàn thành 
phố đã hoàn thành, đưa vào 
khai thác, sử dụng và phát huy 
hiệu quả như: Mở rộng tuyến 
đường Xuân Diệu kết hợp xây 
dựng công viên biển Xuân Diệu; 
nâng cấp, mở rộng và nối thông 
các tuyến đường Thanh Niên, 
đường Hoàng Văn Thụ nối dài, 
đường Điện Biên Phủ nối dài, 
nút giao thông Đống Đa - Hoa 
Lư, cầu Hoa Lư, cầu Lê Thanh 
Nghị, kè biển Nhơn Lý, Nhơn 

Hải và đang xây dựng cầu Chữ 
Y, cầu Huỳnh Tấn Phát… 

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ 
tịch UBND TP Quy Nhơn cho 
biết: Thời gian thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 là giai đoạn có nhiều 
khó khăn để thực hiện các dự 
án chỉnh trang và phát triển đô 
thị. Tuy nhiên, để phục vụ mục 
tiêu phát triển KT-XH, chúng 
tôi yêu cầu và thường xuyên 
đôn đốc Phòng Quản lý đô thị 
phối hợp với các nhà thầu tính 
toán phương án thi công phù 
hợp, thỏa mãn các điều kiện 
an toàn phòng dịch. Đến giờ 
có thể các dự án đều đảm bảo 
các mục tiêu đề ra, góp phần 
cải thiện bộ mặt đô thị thành 
phố, nâng cao chất lượng đời 
sống của người dân.

HẢI YẾN 

Dự án Nhà ở xã hội
phường Bồng Sơn
có nhà đầu tư

(BĐ) - Ngày 12.1 Liên danh 
Công ty TNHH Đầu tư xây 
dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn và 
Công ty TNHH Đầu tư Đông 
Bàn Thành đã trúng thầu dự án 
nhà ở xã hội tại khu đất phường 
Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn. 

Dự án sẽ được triển khai 
xây dựng trên diện tích khoảng 
20.214 m2; tổng chi phí thực 
hiện dự án khoảng hơn 216 tỷ 
đồng; quy mô đầu tư theo hình 
thức nhà ở liên kế thấp tầng 
với khoảng 173 căn. Khi đi vào 
hoàn thiện, công trình sẽ góp 
phần hoàn thành Kế hoạch phát 
triển nhà ở xã hội trên địa bàn 
tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-
2020 và bổ sung giai đoạn 2021-
2025 của UBND tỉnh.          

CÔNG HIẾU

Ngày 12.1, UBND TX Hoài 
Nhơn tổ chức Hội nghị thông 
qua Đề án xây dựng Trung tâm 
Điều hành đô thị thông minh và 
Phục vụ hành chính công Trung 
tâm (ĐHĐTTM&PVHCC). 

Theo Đề án do VNPT Bình 
Định thực hiện, Trung tâm 
ĐHĐTTM&PVHCC sẽ đặt tại 
UBND thị xã, kết nối và xử lý 
dữ liệu từ hệ thống camera 
giám sát thông minh từ hiện 
trường, tiếp nhận xử lý thông 
tin phản ánh của người dân; 
đủ điều kiện để triển khai xây 
dựng chính quyền điện tử với 
hệ thống phòng họp trực tuyến 
không giấy eCabinet từ thị xã 
đến cơ sở; xây dựng phần mềm 
quản lý cấp phép xây dựng, 
giám sát, xử phạt vi phạm trong 
lĩnh vực thanh tra xây dựng; 
phần mềm quản lý bảng quảng 
cáo công cộng; quản lý đèn tín 
hiệu giao thông thông minh và 
quản lý chiếu sáng thông minh; 
dự án quản lý tài nguyên môi 

trường thông minh; dự án nông 
nghiệp thông minh. Tùy mức độ 
ưu tiên của mục việc, nội dung 
các gói dự án sẽ được triển 
khai từ quý II/2022 đến quý 
II/2023; sau đó là giai đoạn từ 
năm 2023 - 2030. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo TX 
Hoài Nhơn yêu cầu VNPT Bình 
Định phân kỳ rõ ràng, chi tiết 
các giai đoạn đầu tư - thực hiện 
Đề án, trong đó đặc biệt lưu ý 
nhưng mục việc sớm thực hiện 
ngay trong năm 2022 như: Xây 
dựng phần mềm quản lý cấp 
phép xây dựng, giám sát xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực thanh tra xây dựng; 
quản lý chiếu sáng thông minh; 
quản lý tài nguyên môi trường 
thông minh… và gộp các nội 
dung này thành một phương 
án thống nhất. 

UBND TX Hoài Nhơn 
muốn việc thành lập Trung tâm 
ĐHĐTTM&PVHCC sẽ tạo đột 
phá trong cải cách hành chính, 

nâng cao năng lực và hiệu quả 
hoạt động quản lý của cả hệ 
thống chính trị, nhất là hoạt 
động quản lý Nhà nước; đồng 
thời nâng cao trình độ dân trí, 
tạo điều kiện để người dân được 
cung cấp và phục vụ tiện ích 
nhất, giảm chi phí, phiền hà.
l  Chiều 13.1, UBND TX 

Hoài Nhơn tổ chức họp thông 
qua quy hoạch dự án khôi 
phục, khơi dòng và nâng cấp 
sông Cạn, các khu dân cư Tân 
Định, Tân Thuận, Biên Cương- 
Nguyễn Trân.

Tại cuộc họp, đại diện Viện 
Quy hoạch xây dựng miền Nam 
đã trình bày ý tưởng Quy hoạch 
tổng thể khu đô thị dọc sông 
Cạn cũng như các khu dân cư 
trên địa bàn thị xã. Đối với tiểu 
dự án khôi phục, khơi dòng 
và nâng cấp sông Cạn - con 
sông dài 14,5 km, chảy qua các 
phường Bồng Sơn, Hoài Xuân, 
Hoài Tân, Hoài Thanh, Hoài 
Thanh Tây và kết thúc phường 

Tam Quan Nam - Viện Quy 
hoạch lập ranh giới vùng có 
tổng diện tích hơn 445 ha, sau 
khi khơi dòng sông Cạn sẽ tạo 
ra một tuyến không gian đô thị 
mới, gần gũi với thiên nhiên, 
thân thiện với môi trường, cung 
cấp nhiều dịch vụ, đặc biệt ưu 
tiên phát triển du lịch; tạo động 
lực mới cho khu vực, hình thành 
tuyến liên kết chính của 4 trung 
tâm đô thị Hoài Nhơn.

Lãnh đạo TX Hoài Nhơn về 
cơ bản đã nhất trí với ý tưởng 
của Viện Quy hoạch xây dựng 
miền Nam nhưng lưu ý Viện 
trong quá trình thực hiện quy 
hoạch phải đảm bảo các yếu tố 
cảnh quan đặc trưng ven sông, 
các giá trị văn hóa lịch sử liên 
quan đến sông Cạn, tính toán 
chi tiết yếu tố hỗ trợ thoát lũ cho 
hệ thống sông Lại Giang, ngăn 
mặn, tạo ngọt, tránh ngập úng 
phía hạ lưu con sông, hạn chế 
việc sạt lở vùng ven bờ…

THÁI NGÂN - ÁNH NGUYỆT

Hoài Nhơn đẩy mạnh quản lý đô thị theo hướng hiện đại, thông minh

Xây dựng 100 nghìn
căn hộ vừa túi tiền
ở TP HCM và các
tỉnh lân cận

Ảnh minh họa
Tập đoàn Hưng Thịnh, Đồng 

Tâm Group, Tập đoàn Kỹ nghệ 
Gỗ Trường Thành đã ký kết hợp 
tác thực hiện dự án xây dựng 
hàng triệu căn hộ vừa túi tiền 
với số đông tại TP Hồ Chí Minh, 
Long An, Bình Dương và Đồng 
Nai. Theo đó, trước mắt 3 tập 
đoàn này sẽ xây dựng khoảng 
100 nghìn căn hộ với  giá bán 
mỗi mét vuông căn hộ tại TP Hô 
Chí Minh là dưới 25 triệu đồng 
và tại Long An, Bình Dương, 
Đồng Nai là dưới 20 triệu đồng, 
thậm chí có thể rẻ hơn nữa nếu 
nhận được các ưu đãi về tiền sử 
dụng đất, lãi suất...

Đây là sáng kiến nhằm kết 
hợp các thế mạnh, năng lực và 
kinh nghiệm của các bên từ quỹ 
đất, ý tưởng, quy hoạch, thiết 
kế, nguyên vật liệu, thiết bị, 
giải pháp kỹ thuật, giải pháp 
thi công, giải pháp quản trị dự 
án... cho đến khi hình thành 
được căn nhà. Nhờ đó, có thể 
cùng tạo ra những ngôi nhà có 
giá phù hợp với thu nhập của 
người lao động phổ thông, đóng 
góp vào việc phát triển đô thị 
địa phương và góp phần giải 
quyết nhu cầu nhà ở đang ngày 
một tăng cao của thị trường.

Dự án này được khởi xướng 
bởi ông Nguyễn Đình Trung - 
Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, 
ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch 
HĐQT Đồng Tâm Group và 
ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch 
HĐQT Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ 
Trường Thành.

(Theo TNO)

Thảm nhựa lại đoạn đường ngã tư Tăng Bạt Hổ - Lê Hồng Phong chiều ngày 14.1.2022                      Ảnh: HẢI YẾN
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Bình Định

Nhiều công trình ý nghĩa
Trước kia, khi chưa có đèn đường 
chiếu sáng, mỗi khi có việc phải 
đi - về khuya qua tuyến đường 
nối thôn T1 với T2 (xã Bok Tới, 
huyện Hoài Ân), người dân ở đây 
lo lắng vì đoạn đường tối tăm, 
nhiều đèo, dốc quanh co. Nay 
tuyến đường đã được thắp sáng 
bằng hệ thống đèn đường, bà con 
hai thôn đi lại an toàn hơn. Ông 
Đinh Văn Kích, Trưởng Ban quản 
lý thôn T2, cho biết: “Từ khi Đoàn 
Thanh niên triển khai xây dựng 
công trình, đoạn đường này luôn 
được thắp sáng về đêm, nên việc 
đi lại của người dân thuận tiện 
hơn. Tình trạng va chạm giao 
thông đã giảm hẳn, ANTT trên 
địa bàn được đảm bảo”.

Công trình thanh niên “Thắp 
sáng đường quê” được Đoàn 
Khối DN tỉnh, Chi đoàn Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BIDV) chi nhánh 
Bình Định, Trường CĐ Cơ  
điện - Xây dựng và Nông Lâm 
Trung bộ tài trợ kinh phí, ĐVTN 
xã Bok Tới và Huyện đoàn hỗ 
trợ ngày công lắp đặt. Công 
trình có chiều dài 1 km, gồm 
20 trụ điện, 20 bóng đèn, tổng 
trị giá 30 triệu đồng. 

Anh Lê Thanh Việt, Bí thư 
Huyện đoàn Hoài Ân, cho hay: 
Năm 2021, đoàn thanh niên đã 
thực hiện trên 30 công trình, 
phần việc thanh niên cấp huyện 
và cơ sở. Nhiều công trình, phần 
việc mang lại hiệu quả thiết thực 
cho xã hội và cộng đồng dân cư 
như: Xây dựng Nhà nhân ái, 
tình nghĩa; sửa chữa và làm mới 
đường nông thôn, nhà văn hoá 
thôn; đảm nhận chăm sóc cây 
xanh, vệ sinh, an ninh các tuyến 
đường góp phần xây dựng đô 
thị “sáng - xanh - sạch - đẹp - 
văn minh - an toàn”…

Thị đoàn An Nhơn là một 
trong những cấp bộ Đoàn tiêu 
biểu có nhiều công trình, phần 
việc thanh niên thể hiện sức trẻ, 
sự xung kích, tình nguyện vì 
cộng đồng. Năm 2021, Thị đoàn 
và 27 cơ sở Đoàn, đoàn trực thuộc 

(BĐ) - Ngày 13.1, tại Trung 
tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi 
tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết 
công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi năm 2021, triển 
khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Tỉnh đoàn đã chú 
trọng triển khai các hoạt động 
trọng điểm trong năm như: 
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,  
80 năm Ngày thành lập Đội 
TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm 
Ngày truyền thống Hội LHTN 
Việt Nam; thành lập nhiều mô 
hình mới, hiệu quả trong công 
tác phòng, chống Covid-19…

Về công tác an sinh xã hội, 
Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh, 
Hội LHTN Việt Nam tỉnh và 
các cấp Đoàn, Hội, Đội đã tổ 
chức nhiều hoạt động nhằm 
chung tay với cộng đồng, chia 
sẻ khó khăn với các đối tượng 
yếu thế của xã hội. Cụ thể đã 
trao tặng trên 4.500 suất học 
bổng với tổng trị giá gần 2,3 tỷ 
đồng cho học sinh, sinh viên 
vượt khó học giỏi; tổ chức thăm, 
tặng 5.400 suất quà, 1.000 áo 
ấm với tổng trị giá 3 tỷ đồng và 
khám, phát thuốc miễn phí cho 
hơn 1.300 người dân, học sinh 
mồ côi, sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn; phối hợp với các đơn 
vị nhận đỡ đầu cho 10 trẻ mồ côi 
do Covid-19; hỗ trợ 5.000 khẩu 
trang y tế cho cán bộ, chiến sĩ 
BĐBP tỉnh; tổ chức 5 chuyến 
xe 0 đồng với tổng trị giá gần  
200 triệu đồng…

Năm 2022, với chủ đề công 
tác năm “Xây dựng Đoàn 
vững mạnh về tổ chức”, Tỉnh 
đoàn đề ra 5 nhiệm vụ trọng 
tâm và 16 chỉ tiêu cơ bản như: 
Mỗi huyện, thị, thành đoàn tư 
vấn, giới thiệu việc làm cho ít 
nhất 1.000 thanh niên; tư vấn 
hướng nghiệp cho 100% học 
sinh khối THPT; có ít nhất 1 
hoạt động hỗ trợ thanh niên 
khởi nghiệp; phấn đấu đưa tỷ 
lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp 
Đảng đạt trên 70% tổng số đảng 
viên được kết nạp trong toàn  
Đảng bộ…            LINH DƯƠNG

Dấu ấn những công trình thanh niên
Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc 

có ý nghĩa, mang đậm dấu ấn thanh niên trong các lĩnh vực đời sống, KT-XH. Qua đó, thể hiện vai trò xung kích, 
tình nguyện, sáng tạo và lan tỏa hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới. 

Đoàn Khối DN tỉnh và Chi đoàn Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định trao biển tượng trưng công trình “Thắp sáng đường quê” 
cho Đoàn xã Bok Tới, huyện Hoài Ân.                                                                                                                                                                          Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

Triển khai công tác 
Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi
năm 2022

đã định kỳ ra quân thực hiện 
“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, 
“Ngày Chủ nhật xanh”, dọn 
vệ sinh, xóa điểm đen ô nhiễm 
môi trường, thu gom trên  
700 m3 rác thải; bóc xóa hơn 
4.500 biển quảng cáo, rao 
vặt sai quy định và gắn bảng  
“Sáng - xanh - sạch - đẹp” trên 
nhiều tuyến đường; đảm nhận 
và triển khai trồng gần 2.500 
cây xanh; xây dựng đường bê 
tông nông thôn, kênh mương…

Tình nguyện vì cộng đồng
Mỗi công trình, phần việc 

được các cơ sở Đoàn triển khai 
đã tạo môi trường lành mạnh 
để ĐVTN được cống hiến, tham 
gia những việc làm thiết thực, 
góp phần cùng địa phương 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính 
trị và khẳng định vai trò tuổi 
trẻ xung kích tình nguyện vì 
cộng đồng. Theo Tỉnh đoàn, 
năm 2021, trong tình hình dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 
phong trào “Thanh niên tình 
nguyện” được các cấp bộ Đoàn 

triển khai linh hoạt, sáng tạo 
về nội dung và hình thức, phù 
hợp với tình hình thực tế; tăng 
cường tổ chức các hoạt động 
trực tuyến; triển khai các đội 
thanh niên tình nguyện với quy 
mô nhỏ để thực hiện các công 
trình, phần việc thanh niên đảm 
bảo theo chỉ tiêu đã đề ra.

Trong năm, các hoạt động 
tình nguyện tham gia xây 
dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh và hoạt động bảo vệ 
môi trường, ứng phó biến đổi 
khí hậu đã được Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn chú trọng thực 
hiện. Kết quả, toàn tỉnh đã 
thành lập 160 đội thanh niên 
tình nguyện, tổ chức 1.439 hoạt 
động tình nguyện; thực hiện 
được 1.101 công trình, phần 
việc thanh niên, với tổng giá 
trị gần 1,6 tỷ đồng. Thắp sáng  
16,5 km đường quê; tu sửa, 
nâng cấp, làm mới 12 km đường 
bê tông; tặng 21 Nhà nhân ái 
trị giá 1,05 tỷ đồng; ra quân 
trồng 35.284 cây xanh; duy trì 
25 bến đò ngang an toàn, điểm 

giao cắt đường bộ, đường sắt an 
toàn… Các cấp bộ Đoàn cũng 
đã tổ chức sửa chữa, xây dựng 
mới 26 điểm vui chơi cho thiếu 
nhi; nhận đỡ đầu mới 159 thiếu 
nhi mồ côi hoặc có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn; tổ chức 230 
hoạt động vì an sinh xã hội; 74 
buổi ra quân dọn vệ sinh, tu tảo 
nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện 9 
ngày “Thứ Bảy tình nguyện” 
hỗ trợ đổi, cấp mới CMND…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
đoàn Nguyễn Thành Trung 
đánh giá: Những công trình, 
phần việc ĐVTN thực hiện thời 
gian qua mang dấu ấn tinh thần 
xung kích, tình nguyện vì cộng 
đồng của tuổi trẻ. Với những 
nỗ lực không ngừng, tinh thần 
sáng tạo, kết quả đạt được trên 
các lĩnh vực đã tạo niềm tin với 
các cấp ủy Đảng, chính quyền. 
Tôi tin rằng trong thời gian tới, 
tuổi trẻ trong tỉnh sẽ tiếp tục 
gặt hái được nhiều thành công, 
góp phần phát triển KT-XH, 
giảm nghèo, bảo đảm an sinh  
xã hội.                 CHƯƠNG HIẾU

Thời gian qua, Huyện đoàn, Hội 
LHTN huyện Phù Cát đã triển khai 
nhiều giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh 
niên, góp phần đẩy mạnh công tác 
hội và phong trào thanh niên trên địa  
bàn huyện.

Bí Thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội 
LHTN huyện Phù Cát Lê Tấn Vinh, cho 
biết: Phù Cát có 25 cơ sở Hội LHTN 
trực thuộc với tổng số 13.589 hội viên, 
thanh niên và học sinh. Những năm 
qua, công tác tập hợp, thu hút ĐVTN 
còn gặp nhiều khó khăn, bởi một số 
lãnh đạo Đoàn, Hội cơ sở chưa có 
nghiệp vụ công tác Đoàn. 

Trước tình trạng trên, bên cạnh giáo 
dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, 
lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân 
tộc, Huyện đoàn, Ủy ban Hội LHTN 
huyện đã đề ra nhiều giải pháp sát 
với điều kiện thực tế, khơi dậy ý thức 

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở Phù Cát

ĐVTN huyện Phù Cát dọn dẹp, chuẩn bị khu cách ly 
để phòng, chống dịch.            Ảnh: Huyện đoàn Phù Cát

trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham 
gia các chương trình tình nguyện vì 
cộng đồng; chú trọng phát hiện, tuyên 
dương các điển hình tiên tiến từ thực 
tiễn phong trào Đoàn, Hội… Từ đó, 
nâng cao chất lượng và nhận thức, tạo 

điều kiện tập hợp ĐVTN vào tổ chức 
Đoàn, Hội.

Mặt khác, Huyện đoàn còn chủ 
động chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội 
thường xuyên triển khai có hiệu quả 
các phong trào thanh niên tình nguyện, 
“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày 
Chủ nhật xanh”… thu hút đông đảo 
đoàn viên, hội viên tham gia, thực hiện 
16 công trình, phần việc thanh niên; 
trồng trên 350 cây xanh các loại; tổ 
chức 19 đội thanh niên xung kích tuyên 
truyền và hướng dẫn người dân khai 
báo y tế, cài đặt ứng dụng PC-Covid 
và đi chợ, gặt lúa, vận chuyển lương 
thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu 
giúp dân vùng phong tỏa...

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên, 
thanh niên mở rộng sản xuất, làm giàu 
chính đáng, các cấp Hội phối hợp với 
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm cho 
thanh niên. Đến nay, cấp bộ Đoàn, Hội 
đã hỗ trợ thanh niên vay với tổng dư 
nợ hơn 56 tỷ đồng/30 tổ. Đồng thời, tổ 
chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa 
học công nghệ trong sản xuất, nuôi 
trồng, vận động ĐVTN áp dụng khoa 
học công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

Anh Lê Tấn Vinh cho biết: Huyện 
đoàn sẽ tăng cường hướng dẫn, tập 
huấn kỹ năng hoạt động Đoàn cho 
những thủ lĩnh Đoàn cơ sở; khuyến 
khích tinh thần sáng tạo, đổi mới hình 
thức sinh hoạt đoàn. Đẩy mạnh thành 
lập các CLB, đội, nhóm theo sở thích, 
ngành nghề và mở rộng các hình thức 
chi hội thanh niên. Phát huy vai trò là 
mặt trận tập hợp mọi tầng lớp thanh 
niên, tạo điều kiện, môi trường thuận 
lợi để hội viên, thanh niên phát triển 
toàn diện.                                 TRIỀU CHÂU
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Bình Định

(BĐ) - Việc thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp phòng, 
chống tham nhũng (PCTN) phải 
thường xuyên, đồng bộ, kiên 
quyết, có trọng tâm, trọng điểm, 
phù hợp với tình hình thực tiễn 
của từng ngành, địa phương, 
đơn vị, trong đó xác định phòng 
ngừa là chính. Đồng thời chú 
trọng chỉ đạo tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát, điều tra, 
giải quyết tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh của công dân nhằm 
phát hiện sớm, xử lý kịp thời, 
nghiêm minh, đúng pháp luật 
những vụ việc, người có hành vi 
tiêu cực, tham nhũng, gây khó 
khăn, phiền hà cho người dân, 
DN trong giải quyết công việc. 

Đó là yêu cầu quan trọng đặt 
ra từ Kế hoạch công tác PCTN 
năm 2022 vừa được UBND tỉnh 
ban hành. Kế hoạch đề cập 
nhiều giải pháp cụ thể để thực 
hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục chú 
trọng chỉ đạo phổ biến, tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật về 
PCTN cho cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động và 

nhân dân bằng nhiều hình thức 
phù hợp, bảo đảm thiết thực, 
hiệu quả; Tiếp tục chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện thường xuyên, 
kiên quyết, đồng bộ, bảo đảm 
có hiệu quả các nhiệm vụ, giải 
pháp phòng ngừa tham nhũng. 

Cùng với đó là đề cao trách 
nhiệm của người đứng đầu các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 
công tác PCTN; xem xét, xử lý 
nghiêm trường hợp người đứng 
đầu và cấp phó của người đứng 
đầu để xảy ra tham nhũng trong 
cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 
quản lý, phụ trách; tạm đình 
chỉ công tác, tạm thời chuyển 
sang vị trí công tác khác đối với 
người có chức vụ, quyền hạn có 
hành vi vi phạm liên quan đến 
tham nhũng.

Chỉ đạo tăng cường công tác 
phát hiện, xử lý kịp thời các vụ 
việc, vụ án tham nhũng. Tăng 
cường quản lý nhà nước, quan 
hệ phối hợp, trao đổi thông tin, 
thực hiện nghiêm túc chế độ 
báo cáo về công tác PCTN theo 
quy định.                               S.LY

Xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi 
tiêu cực, tham nhũng  

(BĐ) - Theo UBND TP 
Quy Nhơn, năm 2021, các 
lực lượng chức năng của 
thành phố và chính quyền các 
phường, xã đã phát hiện, xử 
lý 505 trường hợp vi phạm 
trên lĩnh vực đất đai, xây 
dựng. Trong đó, UBND thành 
phố đã ban hành quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính 
202 trường hợp với số tiền  

hơn 3,54 tỷ đồng.
Theo Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND TP Quy Nhơn 
Nguyễn Công Vịnh, trong 
năm 2021, cùng với tăng cường 
công tác kiểm tra, xử lý các 
trường hợp lấn chiếm đất đai, 
sử dụng đất không đúng mục 
đích, xây dựng nhà ở không 
phép, sai phép, chính quyền 
thành phố đã đẩy mạnh công 

tác quản lý trật tự đô thị, chống 
lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, 
xử lý phương tiện giao thông 
đậu đỗ sai quy định gắn với xử 
lý các vi phạm phòng, chống 
dịch Covid-19. Qua đó, đã tổ 
chức 412 đợt kiểm tra, thu giữ 
hơn 3.392 tang vật vi phạm, 
xử lý vi phạm hành chính 745 
trường hợp với số tiền hơn  
191 triệu đồng.    GIA NGUYỄN

TP QUY NHƠN: 

Xử lý 505 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng

Cơ quan CSĐT CA huyện 
Phù Mỹ đã hoàn tất hồ sơ 
chuyển Viện KSND huyện đề 
nghị truy tố Huỳnh Đức Thắng 
(SN 2000, ở thôn Văn Trường, 
xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) 
về tội “Tàng trữ trái phép chất 
ma túy”.

Theo kết quả điều tra, ngày 
6.11.2021, Huỳnh Đức Thắng 
gọi điện thoại cho một người 
tên Khanh ở TP Hồ Chí Minh 
(chưa rõ lai lịch) nhờ mua  
ma túy đá với số tiền 1 triệu 
đồng để sử dụng. Khanh đồng 

ý và thỏa thuận sẽ gửi ma 
túy về bằng đường xe khách  
Bắc - Nam, còn Thắng chuyển 
tiền qua ứng dụng Momo. Đêm 
7.11, xe khách (không rõ biển 
số) đến khu vực Đèo Nhông 
thuộc địa bàn xã Mỹ Phong 
gọi Thắng ra lấy hàng. Sau 
khi nhận hàng, Thắng mở ra 
kiểm tra thì bên trong có 4 gói  
ma túy đá và 1 cái nỏ thủy tinh 
để sử dụng ma túy. Thắng đem 
ma túy về nhà và sử dụng hai 
lần hết 2 gói, còn lại 2 gói cất 
giữ. Lúc 17 giờ ngày 13.11, do 

Thắng có nhiều biểu hiện bất 
thường, gia đình nghi ngờ sử 
dụng ma túy nên báo cáo CA 
xã Mỹ Phong đến kiểm tra phát 
hiện và lập biên bản phạm tội 
quả tang. Vật chứng thu giữ là 
2 gói ny lông chứa các hạt tinh 
thể không màu và một số dụng 
cụ sử dụng ma túy. Qua giám 
định 2 gói ny lông nêu trên là  
ma túy loại Methamphetamine 
có khối lượng 0,1997 gam.

Đối tượng đang bị tạm giam 
tại nhà tạm giữ của CA huyện 
Phù Mỹ.                        HẰNG NGA

Truy tố đối tượng tàng trữ ma túy trái phép

Chuyển biến tích cực
Theo ông Phạm Dân, Phó Giám 
đốc Sở Tư pháp, năm 2021, Sở 
đã triển khai các mặt công tác 
với nhiều phương pháp đổi mới, 
tạo chuyển biến tích cực, đóng 
góp hiệu quả cho sự phát triển  
KT-XH và công tác quản lý, 
chỉ đạo điều hành của tỉnh,  
của ngành. 

Trong đó, nổi bật là triển 
khai thực hiện tốt việc xây dựng 
văn bản, kiểm tra văn bản quy 
phạm pháp luật, đảm bảo tiến 
độ và chất lượng. Trong năm, 
Sở đã tham gia góp ý 158 dự 
thảo văn bản quy phạm pháp 
luật; thẩm định 174 dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, lĩnh vực hành 
chính tư pháp đã giải quyết kịp 
thời nhu cầu của người dân. 
Quản lý nhà nước trên lĩnh vực 
bổ trợ tư pháp đi vào nền nếp, 
việc xã hội hóa được tiếp tục 
đẩy mạnh theo đúng chiến lược 
cải cách tư pháp, cải cách hành 
chính. “Công tác trợ giúp pháp 
lý triển khai đúng định hướng, 
gần với việc quán triệt các chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
phù hợp với yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị tại địa phương, 
hướng về cơ sở, phục vụ nhu 
cầu của đối tượng cần tuyên 
truyền pháp luật”, ông Phạm 
Dân nhận định.

Đáng chú ý, công tác phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật đã được các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, địa phương triển 
khai thực hiện rộng khắp, 
thống nhất và đồng bộ. Nhờ đó, 
nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật của người dân nói 
chung, đặc biệt là người dân ở 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp
Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022 diễn ra ngày 14.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Tự Công Hoàng yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục chủ động, tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả từng mặt công tác, 
đóng góp tích cực cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

các vùng nông thôn, miền núi, 
vùng sâu, vùng xa nói riêng 
trong việc học tập, tìm hiểu, 
tuân thủ và chấp hành pháp 
luật đã được nâng lên.

Nổi bật, để đổi mới nội 
dung, hình thức tuyên truyền 
cho ngư dân phù hợp với các 
quy định phòng, chống dịch 
Covid-19, BĐBP tỉnh đã triển 
khai biên soạn 11.000 tờ gấp 
tuyên truyền pháp luật về các 
nội dung có liên quan trực tiếp 
đến cán bộ, nhân dân khu vực 
biên giới biển; cấp 23.486 tờ rơi, 
2.875 quyển sách pháp luật, 
1.024 đĩa... Đồng thời, chỉ đạo 
các đơn vị kịp thời thông tin, 
tuyên truyền, định hướng tư 
tưởng về chấp hành nghiêm túc 
các quy định phòng, chống dịch 
Covid-19; cấp phát 16.000 chiếc 
khẩu trang, 50 mặt nạ ngăn giọt 
bắn, phát 4.750 tờ rơi tuyên 

truyền về phòng, chống dịch. 
“Chúng tôi nhận thấy, áp 

dụng mô hình “Tiếng loa biên 
phòng” để tuyên truyền phổ 
biến pháp luật trong điều kiện 
dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp hiện nay là rất hiệu quả...”, 
đại tá Nguyễn Bá Bình, Phó 
Chính ủy BĐBP tỉnh cho hay.

Cải cách là nhiệm vụ 
trọng tâm

Năm 2022, tỉnh Bình Định 
đặt mục tiêu “Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19”, ưu tiên 
bảo vệ sức khỏe, tính mạng của 
người dân, tập trung tận dụng 
tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi 
và phát triển KT-XH của tỉnh, 
thực hiện đồng bộ các giải pháp 
kích thích nền kinh tế. Đồng 
thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính, tạo môi trường đầu 

tư kinh doanh thuận lợi, khơi 
thông các nguồn lực cho phát 
triển, phấn đấu tốc độ tăng 
trưởng trên mức trung bình so 
với cả nước. 

Để đạt được mục tiêu chung 
nêu trên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
yêu cầu ngành Tư pháp tiếp 
tục triển khai thực hiện nghiêm 
túc, hiệu quả Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp 
luật. Trong đó, cần tiếp tục tập 
trung nâng cao chất lượng công 
tác tham gia ý kiến, thẩm định 
dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật do HĐND, UBND 
tỉnh ban hành. Đẩy mạnh công 
tác tự kiểm tra, kiểm tra văn 
bản theo thẩm quyền. 

Đồng thời, thực hiện tốt 

công tác quản lý về xử lý vi 
phạm hành chính trên địa bàn 
tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh 
về thực hiện công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật 
trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật.

Vai trò và hiệu quả hoạt 
động của Hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
các cấp cần được nâng cao; huy 
động sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị tham gia thực hiện 
công tác này. Tăng cường công 
tác quản lý nhà nước đối với 
hoạt động đấu giá tài sản trên 
địa bàn tỉnh. Tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
hoạt động công chứng, đấu giá, 
luật sư...

“Ngành cần đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin và 
chuyển đổi số để tạo ra những 
thay đổi quan trọng. Đồng thời, 
tiếp tục nghiên cứu, đề xuất 
công tác cải cách hành chính, 
đặc biệt là cải cách thủ tục 
hành chính trên tất cả các lĩnh 
vực”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ không kém 
phần quan trọng là Giám đốc 
Sở Tư pháp cần phối hợp với 
các cơ quan liên quan thực hiện 
việc tuyển chọn đủ cán bộ cho 
các cơ quan tư pháp và bổ trợ 
tư pháp, nhất là ở cấp xã, cấp 
huyện. Xây dựng đội ngũ cán 
bộ các cơ quan tư pháp, bổ trợ 
tư pháp có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có đạo đức, lối sống 
trong sạch, lành mạnh, có năng 
lực chuyên môn nghiệp vụ, 
nắm vững và chấp hành pháp 
luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng 
nền Tư pháp trong sạch, vững 
mạnh, dân chủ, công minh, 
bảo vệ công lý, góp phần vào 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.                        KHẢI THƯ

Đại diện các tập thể nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do Chủ tịch UBND tỉnh tặng.                                        Ảnh: KHẢI THƯ
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Bình Định

Trung Quốc sẽ dừng thông quan với 
các cửa khẩu Lạng Sơn trong một tuần, 
từ ngày 31.1 đến ngày 6.2 để nghỉ tết 
Nguyên đán 2022, thay vì dự kiến 28 
ngày như trước.

Thông tin từ Ban quản lý cửa khẩu 
Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, phía 
Trung Quốc vừa có thư gửi tỉnh Lạng 
Sơn, thông báo sẽ nghỉ tết Nguyên đán, 
dừng thông quan từ ngày 31.1 đến ngày 
6.2.2022 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 
6 tháng Giêng). Như vậy, thời gian dừng 
thông quan, nhất là với hàng container 
lạnh giảm so với thông báo trước đây của 
phía Trung Quốc, là trước tết Nguyên 
đán 14 ngày và sau Tết 14 ngày.

Theo số liệu của Sở Công Thương 
tỉnh Lạng Sơn, đến ngày 13.1, lượng xe 
chở hàng hóa xuất khẩu tồn ở các cửa 
khẩu của tỉnh còn hơn 1.521 xe, trong đó 
có hơn 620 xe chở hoa quả. Hiện lượng 
xe thông quan mỗi ngày qua các cửa 
khẩu ở Lạng Sơn khoảng 100 xe một 
ngày. Tỉnh này tính toán, với lượng xe 

Trung Quốc dừng thông quan 
7 ngày nghỉ tết Nguyên đán

còn tồn tại các cửa khẩu hiện nay thì mất 
khoảng nửa tháng để giải phóng hết.

Lạng Sơn đã có thông báo gửi các địa 
phương về dừng nhận xe hàng chở nông 

sản (trái cây tươi) lên cửa khẩu từ ngày 
17.1 đến hết thời gian nghỉ tết Nguyên 
đán 2022, đảm bảo giải phóng hết lượng 
xe tồn ở cửa khẩu.  (Theo VnExpress.net)

Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 
lần thứ 4 bùng phát khiến cho đời sống 
nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt 
đối với những người dân bị giãn, hoàn, 
ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập 
dẫn tới không đảm bảo được cuộc sống, 
có nguy cơ bị thiếu đói. Đến nay đã có 
10 tỉnh đề nghị được hỗ trợ gạo cứu đói 
dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp 
hạt đầu năm 2022.

Từ tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cứu 
đói của các địa phương, trong dịp tết 
Nguyên đán Nhâm Dần, Bộ LĐ-TB&XH 
đề nghị hỗ trợ hơn 6.346 tấn gạo cứu đói 
cho 130.894 hộ với 423.077 nhân khẩu tại 
8 tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, 
Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, 
Quảng Trị, Kon Tum.

Trong dịp giáp hạt đầu năm 2022, 
Bộ LĐ-TB&XH đề nghị hỗ trợ gạo cứu 
đói cho 4 tỉnh: Lạng Sơn, Lai Châu, Đắk 
Nông, Kon Tum với tổng số gạo là hơn 
1.474 tấn gạo cho 24.519 hộ với 98.307 
nhân khẩu.                     (Theo Vietnam+)

Đề nghị hỗ trợ hơn 
7.820 tấn gạo cứu đói 
dịp tết Nhâm Dần  
và giáp hạt

Năm 2021, toàn quốc vận động và 
tiếp nhận được hơn 1,3 triệu đơn vị máu 
(quy đổi sang đơn vị máu có thể tích 
250 ml là gần 1,6 triệu đơn vị), cơ bản 
đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu 
và điều trị.

Năm 2022, toàn quốc phấn đấu vận 
động, tiếp nhận 1,5 triệu đơn vị máu, 
tương đương 1,5% dân số hiến máu; 
trong đó, 99% là hiến máu tình nguyện, 
hiến máu nhắc lại đạt trên 50%, đơn vị 
máu tiếp nhận có thể tích trên 250 ml 
đạt trên 60%.

Thông tin trên do Ban Chỉ đạo quốc 
gia vận động hiến máu tình nguyện đưa 
ra tại Hội nghị tổng kết công tác vận 
động hiến máu tình nguyện năm 2021 
và triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn 
ra ngày 14.1.     (Theo TTXVN/Vietnam+) 

Năm 2022, vận động 
hiến 1,5 triệu  
đơn vị máu

Trên cơ sở chấp thuận của Chính 
phủ, Bộ GTVT, từ ngày 5.5.2022, cao 
tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ áp dụng 
thu phí điện tử không dừng, tức xe trả 
phí thủ công bằng tiền mặt sẽ bị cấm 
đi trên tuyến cao tốc hiện đại nhất cả 
nước này.

Trong thời gian từ nay tới thời điểm 
trên, các đơn vị liên quan sẽ tăng cường 
tuyên truyền về thời hạn áp dụng trên 
tới chủ phương tiện, kiểm tra và bổ sung 
hệ thống thông báo, biển hiệu về chủ 
trương này.

Sau khi thí điểm thu phí tự động 
hoàn toàn trên cao tốc Hà Nội - Hải 
Phòng, có thể sẽ thêm nhiều tuyến 
đường và trạm thu phí khác áp dụng 
toàn bộ hình thức thu phí tự động này, 
để hạn chế dùng tiền mặt.       (Theo TPO)

Từ ngày 5.5, xe trả phí 
thủ công bị cấm đi 
trên cao tốc hiện đại  
nhất nước

Lượng lớn người rời TP HCM từ 
trước, số khác đổi kế hoạch đi lại vì lo 
dịch bệnh, về bị cách ly, khiến các bến 
xe, ga tàu đìu hiu dù chỉ hơn nửa tháng 
đến Tết.

Hiện, lượng xe khởi hành ở Bến xe 
Miền Đông mỗi ngày chỉ bằng 30% so 
với cùng kỳ, trên xe trung bình chưa đến 
10 khách, dù chỉ còn hơn nửa tháng đến 
Tết. Lúc trước khi dịch bùng phát, bình 
thường mỗi ngày tại bến có gần 1.000 
xe khởi hành.

Tương tự tại Bến xe Miền Tây (quận 
Bình Tân), hiện lượng khách qua bến chỉ 
đạt 15 - 20% so với trước, hy vọng các 
ngày cao điểm đi lại sắp tới tăng lên 60 - 
70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vé tàu Tết cũng trong cảnh ảm đạm. 

Vé tàu, xe Tết ảm đạm

Bắt đầu mở bán từ giữa tháng 11.2021, 
nhưng hiện mới hơn 31.000 vé tàu được 
bán, giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. 
Hiện, nhu cầu đi lại tăng nên đường 

sắt mới bổ sung các tàu chặng ngắn từ  
TP HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy 
Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại. Trên 
các đoàn tàu vẫn áp dụng chính sách 
bán vé nguyên khoang cho người có nhu 
cầu, đồng thời áp dụng nhiều chính sách 
như giảm giá cho cá nhân mua vé sớm 
xa ngày đi tàu đến 40%; khách mua vé 
cự ly từ 300 km giảm 10 - 15%, được 
miễn phí suất ăn trên tàu...

Trước đó, Sở GTVT TP HCM cho 
biết năm 2021, khách đi và đến thành 
phố bằng đường sắt giảm đến 61% so 
với cùng kỳ, khi chỉ đạt hơn 365 nghìn 
lượt. Xe khách tuyến cố định qua thành 
phố cũng sụt giảm nghiêm trọng, chỉ đạt 
gần 9 triệu lượt khách, giảm 62% so với  
năm 2020.                (Theo Vnexpress.net)

 

Lác đác khách đến mua vé tại Bến xe Miền Đông, 
chiều 13.1. 

Ngày 14.1, thông tin từ Cục Hải quan 
TP Đà Nẵng cho biết, ngày 5.1, Chi cục Hải 
quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng (Cục Hải 
quan TP Đà Nẵng) nghi ngờ lô hàng trong 
container số hiệu GESU6160232 thuộc vận 
đơn 212882912, được khai báo là hạt điều, 
vận chuyển từ Nigeria về Cảng Tiên Sa Đà 
Nẵng có dấu hiệu bất thường.

Ngày 11.1, Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Cảng Đà Nẵng đã ban hành quyết 
định khám xét và chủ trì phối hợp với 
Đội Kiểm soát Hải quan, Đội Kiểm soát 
Chống buôn lậu khu vực Miền Trung, 
Phòng Cảnh sát kinh tế - CA TP Đà 

Nẵng tổ chức khám xét hàng hóa trong 
container trên.

Kết quả, lực lượng chức năng phát 
hiện hơn 456 kg nghi là ngà voi và 6,2 
tấn nghi là vảy tê tê thuộc Danh mục các 
loài động vật, thực vật hoang dã (quy 
định trong Công ước về buôn bán quốc 
tế các loài động vật, thực vật hoang dã 
nguy cấp - CITES).

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà 
Nẵng đang chủ trì phối hợp với các lực 
lượng liên quan để xác minh, điều tra, 
xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Xử lý hơn 6 tấn hàng lậu nghi là ngà voi, vảy tê tê

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý lô hàng nghi là 
ngà voi và vảy tê tê. 

Ngày 13.1, cơ quan chức năng huyện 
Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang 
rộ lên tình trạng nông dân địa phương 
gom nhặt lá măng cụt bán cho thương lái 
với giá từ 20.000 đồng - 25.000 đồng/kg.

Thời điểm này cây măng cụt chuẩn bị 
ra hoa quả của niên vụ 2022 nên rất cần 
lá để quang hợp, hấp thụ, chuyển hóa 
dinh dưỡng nuôi cây, phân hóa mầm 
hoa, nuôi hoa, quả.

UBND huyện Cát Tiên đã cấp tốc 

ra văn bản gửi Phòng NN&PTNT, Hội 
Nông dân, Trung tâm nông nghiệp và 
UBND các xã, thị trấn trên địa bàn yêu 
cầu khẩn trương tuyên truyền, khuyến 
cáo nông dân không được chặt cành 
măng cụt để lấy lá bán cho thương lái.

Một số người dân ở Cát Tiên cho hay, 
một nhóm người lạ mặt từ địa phương 
khác tới thu mua lá cây măng cụt với giá 
từ 20.000 đồng - 25.000 đồng/kg. 

(Theo TPO)

Thương lái ồ ạt  “gom” lá măng cụt ở Lâm Đồng

Nông dân đã gom sạch lá rụng dưới gốc để bán, 
chính quyền cảnh báo không nên chặt cành, hái lá.
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LỜI CẢM ƠN
Ban Lễ tang Viện KSND tỉnh Bình Định và gia đình 

đồng chí Thái Văn Mừng trân trọng cảm ơn: Ban Nội 
chính Tỉnh ủy Bình Định, Huyện ủy - HĐND - UBND- 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão, Truyền hình 
Kiểm sát Báo Bảo vệ pháp luật Viện KSND tối cao, Viện 
KSND tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Bình Định, Cục Thi 
hành dân sự tỉnh Bình Định; đại diện các cơ quan, ban, 
ngành và địa phương, bà con quê hương, xóm giềng, 
họ hàng, bạn bè gần xa đã gửi vòng hoa, đến phúng 
viếng chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí 
Thái Văn Mừng - Đảng ủy viên, Chánh Thanh tra Viện 
KSND tỉnh Bình Định về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã 
An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Trong tổ chức Lễ tang có điều gì sơ suất, mong nhận 
được sự cảm thông và lượng thứ.

BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH

10 lợi ích tuyệt vời từ đu đủ

1. Giá trị dinh dưỡng của đu đủ
Theo nghiên cứu thành phần 

dinh dưỡng, trong một quả đu đủ 
trung bình có khoảng: 120 calo, 30g 
carbohydrate (bao gồm 5g chất xơ 
và 18g đường), 2g protein. Đu đủ 
cũng là nguồn cung cấp các vitamin 
và khoáng chất tốt như: Vitamin A, 
vitamin B, vitamin C, vitamin E, 
vitamin K, folate, magie, đồng, axit 
pantothenic… Loại quả này cũng 
chứa alpha và beta-carotene, lutein 
và zeaxanthin, canxi, kali và lycopene, 
chất chống oxy hóa mạnh thường 
được liên kết với cà chua. Tuy nhiên, 
nhiều người không biết ngoài giá trị 
dinh dưỡng, đu đủ có tác dụng gì 
với sức khỏe.

2. Ăn đu đủ giúp hỗ trợ tiêu hóa
Trong đu đủ có chứa một loại 

enzyme gọi là papain giúp hỗ trợ tiêu 
hóa. Papain trên thực tế có thể được 
sử dụng như một chất làm mềm thịt. 
Đu đủ cũng chứa nhiều chất xơ và 
có hàm lượng nước cao, cả hai đều 
giúp ngăn ngừa táo bón, tăng cường 
chức năng của hệ tiêu hóa

3. Có thể hỗ trợ giảm nguy cơ 
mắc bệnh

Đu đủ có tác dụng chống ô xy 

hóa mạnh, có thể làm giảm stress oxy 
hóa và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số 
bệnh như: Alzheimer, lão hóa và ung 
thư. Các gốc tự do là các phân tử phản 
ứng được tạo ra trong quá trình trao đổi 
chất của cơ thể. Chúng có thể thúc đẩy 
căng thẳng oxy hóa dẫn đến bệnh tật.

Chất chống ô xy hóa, bao gồm cả 
carotenoid được tìm thấy trong đu đủ, 
có thể trung hòa các gốc tự do. Việc giảm 
stress ô xy hóa được cho là do hàm lượng 
lycopene của đu đủ và khả năng loại 
bỏ sắt dư thừa, một nguyên nhân sản 
sinh ra các gốc tự do. Nguồn vitamin C 
trong đu đủ cũng có thể tăng cường hệ 
miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi nhiều 
loại bệnh tật và nhiễm trùng. 

4. Hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về mắt
Đu đủ có chứa một lượng lớn các chất 

dinh dưỡng như: Lutein, zeaxanthin, 
vitamin C và vitamin E, giúp bảo vệ và 
ngăn ngừa các bệnh về mắt. Zeaxanthin, 
một chất chống ô xy hóa được tìm thấy 
trong đu đủ có tác dụng lọc ra các tia 
sáng xanh có hại, giúp bảo vệ mắt và 
có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

5. Ăn đu đủ giúp giảm cân
Đu đủ có lượng calo thấp nên loại 

trái cây này rất tốt để giảm cân. Ngoài 
ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong đu 

đủ sẽ giúp bạn no lâu hơn và sẽ tiêu thụ 
ít calo hơn.

6. Nguồn cung cấp vitamin K tốt 
cho xương

Lượng vitamin K thấp có liên quan 
đến nguy cơ gãy xương cao hơn. Khi 
ăn đu đủ, cơ thể bạn sẽ được cung cấp 
vitamin K tốt hơn. Vitamin K rất quan 
trọng đối với sức khỏe, vì nó cải thiện 
sự hấp thụ canxi và có thể làm giảm bài 
tiết canxi qua nước tiểu. Và khi cơ thể 
có đủ canxi, xương sẽ chắc khỏe hơn.

7. Ăn đu đủ giúp giảm viêm
Đu đủ cũng có thể hoạt động như 

một loại thuốc giảm đau tự nhiên nhờ 
có enzym papain. Enzyme này làm tăng 
sản xuất cytokine của cơ thể, đây là một 
nhóm protein giúp điều chỉnh chứng viêm.

Choline cũng là một chất dinh dưỡng 
rất quan trọng được tìm thấy trong đu 
đủ giúp hỗ trợ cơ thể chúng ta trong 
giấc ngủ, vận động cơ bắp, học tập và 
trí nhớ. Choline cũng giúp duy trì cấu 
trúc của màng tế bào, hỗ trợ truyền các 
xung thần kinh, hỗ trợ hấp thụ chất béo 

và giảm viêm mạn tính.
8. Hỗ trợ giảm lượng đường 

trong máu
Một số nghiên cứu đã phát hiện 

ra rằng đu đủ có tác dụng hạ đường 
huyết trong cơ thể, làm giảm lượng 
đường trong máu. Đu đủ cũng có 
chỉ số đường huyết thấp, có thể giải 
phóng đường tự nhiên một cách từ từ 
và không làm tăng hàm lượng đường 
huyết. Vì vậy, đây cũng là loại trái 
cây người bệnh đái tháo đường có 
thể sử dụng.

9. Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim
Hàm lượng chất xơ, kali và vitamin 

trong đu đủ giữ cho động mạch của 
bạn khỏe mạnh và thúc đẩy lưu lượng 
máu, giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Tăng lượng kali cùng với giảm 
lượng natri là thay đổi chế độ ăn uống 
quan trọng nhất mà một người có 
thể thực hiện để giảm nguy cơ mắc 
bệnh tim mạch. Trong đó, đu đủ là 
lựa chọn tốt để bổ sung kali.

10. Tốt cho da và tóc
Đu đủ rất giàu vitamin C. Vitamin này 

cần thiết cho việc xây dựng và duy trì 
collagen, chất cung cấp cấu trúc cho da.

Đu đủ cũng rất tốt cho tóc vì nó 
chứa vitamin A, một chất dinh dưỡng 
cần thiết để sản xuất bã nhờn, giúp 
giữ ẩm cho tóc. Vitamin A cũng cần 
thiết cho sự phát triển của tất cả các 
mô cơ thể, bao gồm cả da và tóc.

(Theo SKĐS)

Là loại trái cây phổ biến và rẻ tiền nhưng đu đủ rất 
giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những 
lợi ích tuyệt vời mà bạn có được khi ăn đu đủ

Hưng Thịnh bán nhà phố, biệt thự xây sẵn tại khu đô 
thị sầm uất đẳng cấp bậc nhất ngay trung tâm phố biển  
Quy Nhơn giá từ 9 tỷ đồng/căn. Liên hệ: 0906147797

NHÀ - ĐẤT
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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

THÔNG BÁO 
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: Phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty 

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

Dự báo 
THỜI TIẾT

 
NGÀY VÀ ĐÊM 15.1.2022

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

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C,  nhiệt độ thấp nhất từ 
19 - 210C.  

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

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

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa 
rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5.

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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Bình Định

TIN VẮN
 Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý duy 

trì chặt chẽ các kênh liên lạc và tiếp tục 
tổ chức đối thoại quân sự và ngoại giao 
để tìm ra giải pháp chấp nhận được cho 
các vấn đề lãnh thổ còn tồn tại.
 Hãng thông tấn Yonhap đưa tin 

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân 
Hàn Quốc (JCS) ngày 14.1 thông báo 2 
tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà Triều Tiên 
phóng cùng ngày đã bay 430 km và đạt 
đến độ cao 36 km.
 Ngày 13.1, quân đội Thái Lan đã 

bắn lựu đạn khói cảnh cáo vào lãnh thổ 
Myanmar sau khi các quả đạn từ nước 
láng giềng đã bắn xuyên biên giới vào 
một ngôi làng ở tỉnh Tak.
 Ukraine ngày 14.1 thông báo đã 

xảy ra một cuộc tấn công mạng quy mô 
lớn nhằm vào các trang web của chính 
phủ nước này trong ngày 13.1 khiến một 
số trang không truy cập được.
 Lực lượng an ninh Iraq cho biết 

ngày 13.1, một số rocket đã bắn vào 
Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi có Đại 
sứ quán Mỹ, làm 3 người bị thương.
 Truyền thông Maroc ngày 13.1 

cho biết, Lực lượng bảo vệ bờ biển của 
Hải quân Hoàng gia Maroc hoạt động ở 
phía Nam Đại Tây Dương đã giải cứu 177 
người di cư trái phép, trong đó có 52 phụ 
nữ và 20 trẻ em.

                                (Theo VOV.VN, TTXVN)

Ngày 14.1, Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) đã phê chuẩn hai phương pháp 
mới điều trị Covid-19, qua đó bổ sung 
thêm công cụ mũi nhọn cùng các loại 
vắc xin hiện có để ngăn ngừa nguy cơ 
trở nặng và tử vong cho bệnh nhân 
Covid-19.

Hai phương pháp điều trị này gồm sử 
dụng thuốc điều trị viêm khớp có thành 
phần baricitinib và sử dụng kháng thể 
tổng hợp Sotrovimab. Trong khuyến 
cáo của WHO đăng trên Tạp chí y khoa 
Anh BMJ, các chuyên gia của WHO nêu 
rõ thành phần baricitinib được sử dụng 
cùng với corticosteroid có khả năng làm 
tăng tỷ lệ sống và giảm nguy cơ phải sử 
dụng máy thở ở bệnh nhân Covid-19 thể 
nặng hoặc nguy kịch. WHO khuyến nghị 
sử dụng kháng thể tổng hợp Sotrovimab 
cho những người mắc Covid-19 không 
nghiêm trọng song có nguy cơ nhập viện 
cao nhất, chẳng hạn như người già, người 
bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh 
mãn tính như tiểu đường.

Các khuyến nghị điều trị Covid-19 
của WHO được cập nhật thường xuyên 
dựa trên dữ liệu mới từ các thử nghiệm 
lâm sàng.                              (Theo TTXVN)

WHO phê chuẩn  
hai phương pháp mới 
điều trị Covid-19

Thuốc Sotrovimab điều trị bệnh nhân Covid-19 
do Công ty dược GlaxoSmithKline phối hợp với 
Công ty công nghệ sinh học Vir Biotechnology 
của Mỹ nghiên cứu và phát triển. 
                                                         Ảnh: The National/TTXVN

Trong báo cáo công bố ngày 13.1, 
LHQ dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng 
trưởng 4% trong năm 2022.

Mức tăng trưởng 4% nói trên thấp 
hơn so với mức 5,5% của năm 2021 và 
tới năm 2023 sẽ chỉ còn 3,5% trong bối 
cảnh thế giới chứng kiến nhiều làn 
sóng lây nhiễm Covid-19 mới cộng 
với những thách thức về thị trường 
lao động, chuỗi cung ứng và lạm phát 
tăng cao.

Theo Hãng tin Reuters, trong báo 
cáo Triển vọng và tình hình kinh tế thế 
giới 2022, LHQ cho rằng động lực tăng 
trưởng có được trong năm 2021 đã bắt 
đầu chậm lại từ cuối năm ngoái.

Có thể thấy được điều này ở các nền 
kinh tế lớn như Trung Quốc, Liên minh 
châu Âu (EU) và Mỹ do các biện pháp 
kích thích tiền tệ và tài chính bắt đầu 
giảm dần và tình trạng đứt gãy chuỗi 
cung ứng lại nổi lên.

Báo cáo này cũng chỉ ra rằng cùng 
với đại dịch Covid-19 đang tiếp diễn, 
“áp lực lạm phát ngày càng tăng cao ở 
các nền kinh tế phát triển và một số nền 
kinh tế đang phát triển lớn đang tạo ra 
thêm nhiều nguy cơ đe dọa quá trình 
phục hồi toàn cầu”.

“Lạm phát toàn cầu đã tăng lên tới 
5,2% trong năm 2021, tăng 2 điểm phần 

LHQ dự báo kinh tế toàn cầu 
năm 2022 tăng trưởng 4%

trăm so với xu hướng chung trong 10 
năm qua” - báo cáo nêu.

Báo cáo của LHQ cũng cảnh báo 
hậu quả lâu dài của đại dịch sẽ dẫn tới 
khoảng cách bất bình đẳng giữa các 
nước ngày càng xa.

“Đối với phần lớn các nước đang 
phát triển, khả năng phục hồi hoàn 

toàn chỉ số GDP bình quân đầu người 
hay không hiện vẫn chưa rõ” - báo 
cáo viết.

Tuy nhiên, chỉ số GDP bình quân 
đầu người năm 2023 ở các nền kinh tế 
phát triển có thể sẽ phục hồi được tới 
mức trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

(Theo TTO)

Công nhân sản xuất tại một phân xưởng của Skyworth ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, 
Trung Quốc.                                                                                                                                              Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thông tin về việc “hơn 5 triệu học 
sinh trung và tiểu học Trung Quốc bị 
dị tật cột sống”, đang trở thành chủ đề 
“nóng” trong cộng đồng mạng nước 
này những ngày qua. Nhiều người cho 
rằng, tình trạng này là do cặp sách 
quá nặng của học sinh Trung Quốc 
gây nên.

Thông t in trên được công bố 
sau khi một bé gái 13 tuổi ở Hoành 
Thủy, t ỉnh Hà Bắc,  Trung Quốc, 
được chẩn đoán mắc chứng vẹo cột 
sống nghiêm trọng, mà theo bác sĩ 
nguyên nhân có thể là do ngồi sai 

Hơn 5 triệu học sinh Trung Quốc bị dị tật cột sống

Hơn 5 triệu học sinh Trung Quốc bị dị tật cột sống. 
                                                                                     Ảnh: VCG

tư thế thời gian dài. Nếu tình trạng 
của bé không được khắc phục, có thể 

dẫn đến lệch vai, lệch chân, dị dạng 
cơ thể và nhiều hậu quả nghiêm  
trọng khác.  

Số liệu “hơn 5 triệu học sinh trung 
và tiểu học Trung Quốc bị dị tật cột 
sống, với số lượng tăng khoảng 300 
nghìn người mỗi năm”, được ước tính 
dựa trên nghiên cứu do Ủy ban Phòng 
chống và Kiểm soát các bệnh về cột 
sống thuộc Hội Y tế Dự phòng Trung 
Quốc thực hiện, kết hợp với đồng 
thuận của các tạp chí có thẩm quyền 
và các chuyên gia trong nước.                        

                                     (Theo VOV.VN)

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 
50 người bị thương phải nhập viện điều 
trị, trong đó có 15 người đang trong tình 
trạng sức khỏe nguy kịch khi một đoàn 
tàu tốc hành đã bị trật bánh ở miền Đông 
Ấn Độ, trong đó nhiều toa xe lao ra khỏi 
đường ray và lật nhào. 

Vụ tàu trật bánh trên xảy ra trong 
chuyến tàu tốc hành Up Bikaner-Guwahati 
vào khoảng 17 giờ ngày 13.1 (theo giờ địa 

phương) tại thị trấn Domahani, khu vực 
Mainaguri, Jalpaiguri, bang Tây Bengal.

Đoạn video quay lại hiện trường vụ 
tai nạn đường sắt cho thấy, nhiều toa tàu 
đã lao ra khỏi đường ray, một số toa bị 
lật. Một trong những toa của đoàn tàu đã 
đâm vào và đè lên một toa khác. Cả hai 
toa tàu đều có vẻ như đã bị hư hỏng nặng. 
Một số hành khách bị văng khỏi tàu trong 
vụ va chạm.                          (Theo VTV.VN)

Tàu hỏa trật đường ray tại Ấn Độ, nhiều người thương vong

Nhiều toa tàu bị lật nghiêng và hư hỏng nặng. 
                                                          Ảnh: The Times of India

Một vụ tai nạn lật xe thảm khốc vừa 
xảy ra ngày 13.1 tại khu vực miền Nam 
Philippines, cướp đi sinh mạng của ít 
nhất 11 người bao gồm cả trẻ em.

Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe tải 
nhỏ chở nhóm khách có cả trẻ em đến một 
địa điểm nghỉ dưỡng ven biển trên đảo 
Mindanao để dự buổi tiệc mừng Giáng 
sinh vốn bị trì hoãn trước đó. Tai nạn xảy 
ra khi xe bị lật do phanh hỏng khiến tài 
xế mất lái lúc xuống một con dốc. 

Ông Teodoro De Oro, Cảnh sát 
trưởng của TP Balingasag cho biết thời 
điểm xảy ra tai nạn xe chở khoảng 50 
người, phần lớn trong số họ bị văng ra 
ngoài khi xe gặp nạn. Chiếc xe sau đó 
bị lật ngược trên một đống đá.

Cảnh  sát cho biết thêm, 11 người đã 
thiệt mạng bao gồm một trẻ nhỏ mới 
3 tuổi. Tài xế và nhiều hành khách bị 
thương trong đó có hàng chục trẻ em.

(Theo Vietnam+)

Lật xe thảm khốc ở Philippines làm ít nhất 11 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn lật xe tại Balingasag, trên đảo 
Mindanao, Philippines.   Ảnh: Sở cảnh sát Balingasag


