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ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI TP QUY NHƠN: l
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Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm công lý phải được thực thi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
thăm, chúc Tết tại TX Hoài Nhơn

Từ sau khi có Nghị quyết 128 của Chính 
phủ và chiến lược thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, 
TTYT TP Quy Nhơn đã chuyển hướng từ 
khoanh vùng, dập dịch sang tập trung 
phân loại, theo dõi, chăm sóc và điều trị 
người nhiễm Covid-19.  

Nỗ lực trong tình hình mới 

THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP: 

Thêm tín hiệu 
tích cực 

Nhà máy may mặc B&D Lingerie Việt Nam 
đang được Công ty Delta Bogart Lingerie Limited 

(Hong Kong) thi công. Ảnh: TIẾN SỸ
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TP QUY NHƠN THÍ ĐIỂM ĐẬU Ô TÔ THEO NGÀY CHẴN, LẺ:

Đã giảm ùn tắc giao thông 

Tôn vinh gương sáng  
trung thần triều Tây Sơn

Xuân ấm áp, Tết yêu thương. . . .u4

Chuẩn bị cho mùa 
huấn luyện chiến sĩ mới

l
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VỞ CA KỊCH BÀI CHÒI CÔ THẦN: 
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Bình Định

(BĐ) - Đó là chỉ đạo của 
đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - 
tại hội nghị triển khai công tác 
tòa án năm 2022, ngày 17.1. Dự 
hội nghị còn có Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang, 
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 
Lý Tiết Hạnh.

Năm 2021, Ban cán sự Đảng 
và tập thể lãnh đạo TAND tỉnh 
đã lãnh đạo, chỉ đạo TAND hai 
cấp của tỉnh nỗ lực phấn đấu, 
áp dụng đồng bộ nhiều giải 
pháp mang tính đột phá, thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
trọng tâm công tác mà ngành 
đề ra. Đặc biệt, công tác giải 
quyết, xét xử các vụ án hình 
sự đảm bảo nghiêm minh, 
đúng pháp luật; công tác phối 
hợp với các cơ quan tiến hành 
tố tụng được thực hiện trên 
cơ sở tuân thủ quy định của 
pháp luật tố tụng để kịp thời 
đưa các vụ án ra xét xử; công 
tác giải quyết, xét xử các vụ 
án dân sự, hôn nhân và gia 
đình, kinh doanh thương mại 
và lao động, hành chính đều 
được TAND hai cấp của tỉnh 
tập trung giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 
Phát biểu tại hội nghị, Bí 

thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
đánh giá cao kết quả mà ngành 
Tòa án đạt được, nhất là cải 
cách tư pháp và tạo được sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong 
công tác tòa án hai cấp. Năm 
2022, bên cạnh những thuận 
lợi, dự lường tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây 
mất ổn định, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngành 
TAND hai cấp của tỉnh tiếp tục 
đề cao tinh thần “thượng tôn 
pháp luật”, tăng cường pháp 
chế XHCN, bảo đảm công lý 
phải được thực thi, trong đó 
củng cố kiện toàn đội ngũ công 
chức thẩm phán đảm bảo tinh 
thông nghiệp vụ, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng và phẩm 
chất đạo đức trong sáng, đáp 
ứng tốt yêu cầu của công tác 
cải cách tư pháp. Tòa án phải 
là cơ quan tiên phong trong 
việc cải cách tư pháp, rút kinh 
nghiệm từ thực tiễn để khắc 
phục thiếu sót, phát huy thế 
mạnh. Nâng cao chất lượng 
xét xử các loại án, không để án 
tồn đọng; đối với án hình sự 

phải thường xuyên trao đổi để 
xét xử đúng người, đúng tội, 
đúng pháp luật và không để 
oan sai. Án hành chính, kinh 
doanh thương mại và lao động 
phải giải quyết kịp thời, đúng 
pháp luật.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh 
phong trào thi đua trong toàn 
ngành Tòa án gắn với các 
phong trào thi đua yêu nước và 
các cuộc vận động của Đảng, 
Nhà nước. Tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả chủ đề hành động 
“Trách nhiệm, kỷ cương, chất 
lượng, vì công lý”; tiếp tục 
tăng cường đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị cho ngành 
TAND hai cấp của tỉnh; đẩy 
mạnh áp dụng khoa học công 
nghệ, chuyển đổi số nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
công tác của ngành, trước mắt 
là triển khai phiên tòa xét xử 
trực tuyến.

Dịp này, UBND tỉnh tặng 
cờ thi đua, bằng khen cho tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong năm 2021; bằng khen 
của Chánh án TAND Tối cao 
cho các tập thể, cá nhân đã có 
thành tích xuất sắc trong công 
tác năm 2021.              KIỀU ANH

(BĐ) - Nhân dịp tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022, ngày 17.1, 
đồng chí Lê Kim Toàn - Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - về 
thăm, chúc Tết, tặng quà tại xã 
Hoài Sơn (TX Hoài Nhơn).

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 lãnh đạo một số sở, 
ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo  
TX Hoài Nhơn.

Trò chuyện với cán bộ, nhân 
dân xã Hoài Sơn, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim 
Toàn bày tỏ sự vui mừng khi 
chứng kiến sự phát triển, đổi 
thay của vùng đất giàu truyền 
thống cách mạng này. Đồng chí 
kỳ vọng: Đảng bộ, chính quyền, 
nhân dân xã Hoài Sơn sẽ tiếp 
tục vượt khó, phát triển kinh tế, 
đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao 
đời sống của người dân. Đồng 
chí chúc lãnh đạo xã, người dân 
Hoài Sơn đón Tết mạnh khỏe, 
hạnh phúc, đoàn viên. 

Chia sẻ với người dân có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn xã Hoài Sơn trong dịp tết 
Nguyên đán 2022, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh tặng 361 suất quà 
tết, trị giá 700 nghìn đồng/suất. 
Tại buổi gặp mặt, đoàn công tác 
của đồng chí Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy trực tiếp tặng  
44 suất quà cho gia đình chính 
sách có hoàn cảnh khó khăn; ủy 
quyền tặng 317 suất quà còn lại 
cho UBND xã Hoài Sơn để trao 
đến tay hộ nghèo, hộ cận nghèo 
trước tết Nguyên đán.

Dịp này, Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn cũng 
thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, 
y bác sĩ, người lao động tại TTYT 
TX Hoài Nhơn, BVĐK khu vực 
Bồng Sơn.

Năm 2021, Hoài Nhơn là địa 
phương đầu tiên của tỉnh có ca 
nhiễm Covid-19. Đảng bộ, chính 
quyền, nhân dân thị xã đã nỗ lực 
vượt khó, trở thành điểm sáng 
trong công tác phòng, chống 
dịch, góp sức vào kết quả phòng, 
chống dịch chung của tỉnh. Kết 
quả này có sự đóng góp lớn của 
ngành Y tế TX Hoài Nhơn.

Ghi nhận sự nỗ lực, đóng 
góp của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, 
nhân viên y tế tại TTYT TX Hoài 
Nhơn, BVĐK khu vực Bồng Sơn, 
đồng chí Lê Kim Toàn mong các 
cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế 
tiếp tục phát huy truyền thống, 
đoàn kết thực hiện tốt nhiệm 
vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân 
trong năm mới, triển khai hiệu 
quả công tác phòng, chống dịch 
Covid-19.
l Sáng cùng ngày, đồng chí 

Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - đã đến 
thăm và tặng quà tết các gia đình 
thương binh, người có công cách 
mạng trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

Tại các gia đình đến thăm, 
đồng chí Huỳnh Thanh Xuân ân 
cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống 
sinh hoạt, việc chuẩn bị vui xuân, 
đón tết Nhâm Dần 2022 và tặng 
mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 
1 triệu đồng. Đồng chí chúc các 
thương binh, người có công cùng 
gia đình nhiều sức khỏe, đón tết 
cổ truyền vui tươi, đầm ấm.
NGUYỄN MUỘI - THÀNH HƯƠNG

(BĐ) - Chiều 17.1, Hội đồng 
Đội Trung ương phối hợp với 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội 
đồng Đội tỉnh tổ chức chương 
trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu 
thương” tại Trường Phổ thông 
dân tộc nội trú THCS và THPT 
Vân Canh, thị trấn Vân Canh 
(huyện Vân Canh).

Dự chương trình có các 
đồng chí: Nguyễn Phi Long - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; Nguyễn Phạm 
Duy Trang - Bí thư Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ 
tịch Hội đồng Đội Trung ương; 
Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí 
thư Đoàn khối các Cơ quan 
Trung ương.

Tại chương trình, Hội đồng 
Đội Trung ương và các đơn 
vị trao tặng 600 suất quà tết 
cho thiếu nhi và giáo viên làm 
tổng phụ trách Đội có hoàn 
cảnh khó khăn; tặng 100 suất 
học bổng (1 triệu đồng/suất),  
20 thiết bị học tập trực tuyến 

và 200 thùng sữa cho thiếu nhi 
có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, Hội Thầy thuốc 
trẻ Việt Nam trao tặng 1.000 
khẩu trang kháng khuẩn và 300 
hộp thuốc cho thiếu nhi bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19; Hội 
Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định 
trao tặng 100 suất học bổng  
(1 triệu đồng/suất) cho thiếu 
nhi có hoàn cảnh khó khăn; 
Đoàn Thanh niên Khối các Cơ 
quan Trung ương trao tặng 19 
suất quà với tổng trị giá 19 triệu 
đồng cho các em thiếu nhi mồ 
côi cha mẹ do dịch Covid-19.

Ngoài ra, Hội đồng Đội 
Trung ương, Đoàn Khối các 
Cơ quan Trung ương và Công 
ty CP Đầu tư và kinh doanh 
nhà Khang Điền trao tặng 
nhà Khăn quàng đỏ trị giá  
80 triệu đồng cho em Đinh 
Thị Y Mơ (lớp 3, Trường tiểu 
học Canh Liên, ở làng Kà 
Nâu, xã Canh Liên).

Tổng giá trị quà tặng tại 

chương trình là 669 triệu đồng.
Cũng trong dịp này, Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn và 
Công ty TNHH Nestle Việt 
Nam khánh thành công trình 
Sân chơi năng động Việt Nam 
tại Trường Phổ thông dân tộc 
nội trú THCS và THPT Vân 
Canh. Công trình có tổng diện 
tích gần 1.000 m2, kinh phí xây 
dựng gần 100 triệu đồng, gồm 
các hạng mục: Sân bóng rổ, sân 
bóng đá, nhà chờ…, đều được 
làm từ vật liệu tái chế, mang 
thông điệp về giảm thiểu rác 
thải nhựa.

Trong khuôn khổ chương 
trình, Ban tổ chức cũng tổ chức 
chương trình “Tết ấm cho em - 
Lễ hội gói bánh chưng”. Qua 
đó, các ĐVTN hướng dẫn các 
em học sinh gói và nấu bánh 
chưng, bánh tét; tổ chức các 
trò chơi dân gian cho các em 
học sinh; trồng cây xanh trong 
khuôn viên nhà trường…

CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Chiều 17.1, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
cùng đại diện các sở, ngành đã 
có buổi làm việc trực tuyến với 
Tổng lãnh sự Trung Quốc tại 
Đà Nẵng - bà Đổng Bích Du.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang đã thông tin 
tổng quát về điều kiện tự nhiên, 
kết quả nổi bật trong phát triển 
KT-XH cùng những lợi thế về 
hạ tầng giao thông, nguồn 
nhân lực hiện có của tỉnh Bình 
Định. Hiện nay, Trung Quốc là 

một trong những thị trường 
xuất khẩu hàng hóa chủ yếu 
của các DN trên địa bàn tỉnh 
Bình Định. Trong năm 2021, 
mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề 
của dịch Covid-19, nhưng giá 
trị kim ngạch xuất khẩu của 
tỉnh sang thị trường Trung 
Quốc vẫn tăng trưởng cao, 
ước đạt 156,2 triệu USD, chiếm 
11,7% tổng kim ngạch xuất 
khẩu của toàn tỉnh, tăng 3,2% 
so với năm 2020. Tuy nhiên, số 
lượng DN Trung Quốc đầu tư 

tại Bình Định chưa nhiều; thời 
gian tới, tỉnh Bình Định mong 
muốn tăng cường các hoạt 
động thương mại song phương 
và tiếp tục mời gọi các nhà đầu 
tư Trung Quốc đến khảo sát, 
tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư 
kinh doanh, xúc tiến thương 
mại, du lịch tại Bình Định. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang mong muốn 
với cương vị là Tổng lãnh sự 
Trung Quốc tại Đà Nẵng, bà 
Đổng Bích Du hỗ trợ thông 

tin, quảng bá các tiềm năng 
thế mạnh của tỉnh đến với các 
DN, người dân Trung Quốc để 
ngày càng có nhiều nhà đầu 
tư, du khách Trung Quốc đến 
với tỉnh.

Bà Đổng Bích Du đánh giá 
cao sự quan tâm hỗ trợ của 
lãnh đạo tỉnh đối với các nhà 
đầu tư Trung Quốc trong thời 
gian qua và nhấn mạnh sẽ thúc 
đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, 
giao lưu hữu nghị giữa các địa 
phương của Trung Quốc với 

các tỉnh miền Trung Việt Nam, 
trong đó có Bình Định, nhằm 
tăng cường sự hiểu biết lẫn 
nhau giữa hai nước trong thời 
gian tới. Với vai trò Tổng lãnh 
sự Trung Quốc tại Đà Nẵng, bà 
sẵn sàng hỗ trợ, kết nối giúp 
các DN Bình Định muốn tìm 
hiểu đầu tư, liên kết sản xuất 
với các DN Trung Quốc và 
ngược lại, để mối quan hệ song 
phương ngày càng tốt đẹp và 
vươn đến tầm cao mới.

HOÀNG QUÂN

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm công lý phải được thực thi

“Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” đến với 
thiếu nhi Vân Canh

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
thăm, chúc Tết tại TX Hoài Nhơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn tặng quà cho gia đình chính sách có 
hoàn cảnh khó khăn xã Hoài Sơn.                                                                 Ảnh: NGUYỄN MUỘI
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TIN VẮN

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

Phát huy vai trò 
trạm y tế lưu động

Việc được ưu tiên nguồn 
vắc xin dồi dào, tỷ lệ phủ  
vắc xin trên địa bàn thành phố 
nhanh chóng đạt mức cao là 
cơ sở quan trọng để TTYT TP 
Quy Nhơn triển khai điều trị F0 
tại nhà sau khi thực hiện Nghị 
quyết 128 của Chính phủ. 

Trước khi triển khai điều trị 
F0 thể nhẹ tại nhà, cuối tháng 
6.2021, TTYT TP Quy Nhơn triển 
khai điều trị các ca mắc Covid-19 
mức độ nhẹ tại khoa Bệnh Nhiệt 
đới với công suất 80 giường. 
Theo bác sĩ CKII Bành Quang 
Khải, Phó Giám đốc TTYT  
TP Quy Nhơn, những ngày đầu 
còn bỡ ngỡ khi tiếp cận các F0 
với nhiều lo toan về sự lây lan, 
diễn biến bất thường của bệnh 
nhưng đội ngũ y bác sĩ của 
Trung tâm đã bám sát phác đồ 
của Bộ Y tế, điều trị thành công 
những ca đầu tiên, thêm tự tin 
để nâng lên một bước là điều 
trị bệnh nhân mức độ vừa, có 
thở ô xy mũi, ô xy mặt nạ và 
thuốc kháng vi rút (thuộc tầng 
2 theo phân tầng điều trị). Từ 
đó, đã góp phần giảm tải cho 
bệnh viện tuyến tỉnh, hạn chế số 
ca chuyển nặng, góp phần vào 
kiểm soát dịch bệnh trên địa 
bàn thành phố. 

Đến khi thực hiện Nghị 
quyết 128 với sự mở cửa lại 
của nhiều hoạt động, loại hình 
kinh doanh, dịch vụ, số ca mắc 
Covid-19 trong cộng đồng tại  
TP Quy Nhơn liên tục tăng 
nhanh. Bác sĩ Bành Quang Khải 
chia sẻ: Câu hỏi lớn đặt ra là làm 
sao tất cả các F0 được theo dõi 
và chăm sóc y tế nhưng không 
được gây quá tải cho hệ thống 
y tế? Nếu tất cả F0 đều vào viện 
thì chắc chắn sẽ không còn chỗ 
cho các bệnh nhân mắc các bệnh 
thông thường khác và nguy cơ 
đổ vỡ hệ thống y tế là hiện hữu. 
Rút kinh nghiệm từ công tác 
điều trị F0 tại TP Hồ Chí Minh, 
cùng với sự ra đời Quyết định 
4042/QĐ-BYT ban hành tháng 
8.2021 của Bộ Y tế về chức năng, 

ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI TP QUY NHƠN: 

Nỗ lực trong tình hình mới 
Từ sau khi có Nghị quyết 128 của Chính phủ và chiến lược thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, TTYT TP Quy Nhơn đã chuyển hướng 
từ khoanh vùng, dập dịch sang tập trung phân loại, theo dõi, chăm sóc và điều trị 
người nhiễm Covid-19. 

nhiệm vụ trạm y tế lưu động 
trong bối cảnh dịch Covid-19, 
TP Quy Nhơn triển khai chăm 
sóc, điều trị F0 tại nhà. 

Nhiều nỗ lực, giải pháp  
ứng phó số ca bệnh 
tăng cao 

Ngày 24.11.2021, TP Quy 
Nhơn vận hành Trạm y tế 
lưu động phường Hải Cảng. 
Trong vòng 10 ngày sau,  
20 xã, phường (trừ xã đảo Nhơn 
Châu) đã thiết lập trạm y tế lưu 
động của địa phương, mỗi trạm 

Số người nhiễm Covid-19 tại nhà cao nên TP Quy Nhơn còn 
gặp phải trường hợp một số đối tượng giả danh nhân viên y tế 
phát thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc cho người 
dân. Bác sĩ CKII Trần Kỳ Hậu, Giám đốc TTYT TP Quy Nhơn, lưu 
ý: Người dân chỉ nên sử dụng thuốc có nguồn gốc, xuất xứ, 
thông tin rõ ràng và do nhân viên y tế phát.

có 1 bác sĩ và 4 - 5 điều dưỡng, 
y sĩ. Hằng ngày nhân viên trạm 
y tế lưu động tiếp cận các ca 
F0 mới được phát hiện, tư vấn 
cách dùng thuốc, theo dõi triệu 
chứng, xử lý rác thải…

Bác sĩ Phan Minh Hoàng, 
phụ trách Trạm y tế lưu động số 
2 - phường Hải Cảng, cho biết: 
Sau khi tiếp nhận danh sách 
người mắc Covid-19, chúng 
tôi liên hệ từng trường hợp và 
đi đến nhà nắm tình hình để 
quyết định chăm sóc, điều trị tại 
nhà hay không. Trước khi bắt 

đầu chăm sóc, điều trị tại chỗ 
ở, chúng tôi đến tận nhà phát 
thuốc và nhắc nhở, dặn dò một 
số vấn đề như cách dùng thuốc, 
theo dõi sức khỏe, cách thức 
liên lạc nếu có vấn đề gì đó để 
người mắc Covid-19 yên tâm.

Theo kế hoạch của TP Quy 
Nhơn, dự kiến mỗi trạm y tế 
lưu động sẽ phụ trách 50 - 100 
ca mắc Covid-19 nhưng số ca 
F0 tăng quá nhanh, mỗi trạm 
có lúc theo dõi hơn 200 ca, lúc 
cao điểm phường Đống Đa có 
hơn 500 ca F0 cùng lúc và toàn 
TP Quy Nhơn là hơn 3.000 ca. 
Theo bác sĩ Bành Quang Khải, 
đây là một thách thức rất lớn 
cho ngành Y tế, khi vừa làm 
sao đảm bảo tất cả F0 được theo 
dõi, điều trị, đồng thời đưa vào 
viện kịp thời những bệnh nhân 
có nguy cơ, già yếu, nhiều bệnh 
nền hoặc chuyển nặng. Do vậy, 
TTYT TP Quy Nhơn phải thành 
lập thêm 3 trạm y tế lưu động. 
Bên cạnh đó, khoa Gây mê hồi 
sức của TTYT TP Quy Nhơn 
đã triển khai phẫu thuật thành 
công cho các bệnh nhân F0 như 
mổ lấy thai và các phẫu thuật 
cấp cứu khác, góp phần giảm 
tải cho BVĐK tỉnh.

Nhiều thời điểm bệnh nhân 
Covid-19 trên địa bàn TP Quy 
Nhơn ở mức cao, do vậy khó 
tránh khỏi chậm trễ trong xử lý 
bệnh nhân. Khắc phục vấn đề 
này, ngoài thành lập thêm trạm 
y tế lưu động, TP Quy Nhơn 
tiếp tục có giải pháp hiệu quả. 
Ông Nguyễn Phương Nam, Phó 
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, 
cho biết: Từ tháng 12.2021, số ca 
F0 trong cộng đồng tại TP Quy 
Nhơn thường xuyên chiếm 2/3 
số ca mắc toàn tỉnh, có ngày lên 
đến hơn 400 ca mắc mới. Để đáp 
ứng tình hình, thành phố thiết 
lập một số cơ sở thu dung, điều 
trị mở rộng bệnh nhân Covid-19 
dành cho các bệnh nhân không 
có điều kiện điều trị tại nhà, già 
yếu, nhiều bệnh nền…; đồng 
thời huy động nhân lực hỗ trợ, 
thành lập trung tâm điều phối 
F0. Công tác này tiếp tục sẽ 
được quan tâm nhiều hơn, kịp 
thời khắc phục những hạn chế 
để thích ứng, đạt hiệu quả tốt 
hơn khi diễn biến dịch Covid-19 
vẫn đang phức tạp.      

ĐỖ THẢO

Nhân viên y tế đến nhà bệnh nhân Covid-19 để phát thuốc và nhắc nhở, dặn dò 
một số vấn đề như cách dùng thuốc, theo dõi sức khỏe, cách thức liên lạc. 

Ảnh: Đ. THẢO

Quán triệt, triển 
khai một số kết luận, 
hướng dẫn của 
Trung ương Đảng

(BĐ) - Chiều 17.1, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối các 
cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị 
thông tin tháng 1.2022, quán 
triệt, triển khai một số kết luận, 
hướng dẫn của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng. Tham dự 
Hội nghị có các ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ Khối; bí 
thư, phó bí thư các chi, đảng bộ 
cơ sở; các báo cáo viên, cộng tác 
viên dư luận xã hội của Đảng 
ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu 
được quán triệt, triển khai các 
văn bản: Kết luận số 21-KL/TW 
của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII về đẩy 
mạnh xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị; 
kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, 
xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 
suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, biểu hiện  
“tự diễn biến”, tự chuyển hóa”. 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, 
ngày 9.12.2021 của Ban Bí thư 
về thực hiện một số nội dung 
Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 
28.7.2021 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về công 
tác kiểm tra, giám sát và kỷ 
luật của Đảng. Hướng dẫn số 
02-HD/UBKTTW của Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương về hướng 
dẫn thực hiện Quy định số  
37-QĐ/TW, ngày 29.11.2021 về 
những điều đảng viên không 
được làm.                         N. HÂN

l Ngày 17.1, Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn 
tổ chức Lễ tốt nghiệp Cao đẳng 
liên thông khóa 14 và Trung 
cấp khóa 13 cho sinh viên Lào. 
Có 20 sinh viên (4 sinh viên hệ 
trung cấp, 16 sinh viên hệ cao 
đẳng liên thông) thuộc các 
nghề: Công nghệ ô tô, Điện tử 
công nghiệp, Điện công nghiệp 
đều đạt chuẩn tốt nghiệp. Trong 
đó, 2 sinh viên xếp loại xuất sắc, 
9 sinh viên xếp loại giỏi, 9 sinh 
viên xếp loại khá. LINH DƯƠNG
l Ngày 17.1, Hội CTĐ 

phường Lê Hồng Phong (TP 
Quy Nhơn) phối hợp với nhà 
hảo tâm tặng 80 suất quà tết 
cho người dân gặp khó khăn do 
Covid-19 của phường với tổng 
giá trị 23,5 triệu đồng. Trong 
đó, 75 suất quà bằng hiện vật 
(gạo và nhu yếu phẩm) và 5 
suất quà bằng tiền mặt (200 
nghìn đồng/suất). NGỌC NGA
l Chiều 17.1, nhóm từ 

thiện Thiện Duyên Thiên 
Phước (ở xã Phước An, huyện 
Tuy Phước) tổ chức gặp mặt và 
trao tặng 20 suất quà tết (gạo, 
nước mắm, bột ngũ cốc, bánh 
kẹo, nước ngọt, trà và khẩu trang 
y tế…) cho các đối tượng có 
hoàn cảnh khó khăn, người già 
neo đơn và trẻ mồ côi ở trên địa 
bàn xã Phước An. XUÂN VINH

l Ngày 17.1, Đoàn công tác 
của Vụ địa Phương II thuộc 
Ủy ban Dân tộc do bà Phạm 
Thị Phước An - Vụ Phó Vụ Địa 
phương II làm Trưởng đoàn đã 
đến thăm, tặng quà tết cho các 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số 
nghèo, đối tượng chính sách 
huyện Vĩnh Thạnh nhân dịp 
tết cổ truyền Nhâm Dần 2022. 
Đoàn công tác đã trao tặng 
100 suất quà, trị giá 80 triệu 

đồng cho các hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số nghèo, đối tượng 
chính sách ở các xã Vĩnh Hòa 
và xã Vĩnh Thuận. 
l Sáng 17.1, tại Bệnh viện 

Chỉnh hình và Phục hồi chức 
năng Quy Nhơn, Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn Thương tín 
(Sacombank) - Chi nhánh Bình 
Định phối hợp với Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức 
chương trình Ấm tình mùa 

xuân Nhâm Dần 2022, trao 
tặng 100 phần quà tết cho bệnh 
nhân có hoàn cảnh khó khăn 
đang điều trị tại bệnh viện này. 
Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn 
đồng, gồm bánh và phong bao 
lì xì 200 nghìn đồng. Tổng 
số tiền quà trao tại chương 
trình là 50 triệu đồng, do 
Sacombank tài trợ.

Được biết, dịp tết cổ truyền 
Nhâm Dần, Sacombank trao 

tổng cộng 160 phần quà tết 
cho bệnh nhân nghèo, người 
dân khó khăn trong tỉnh với 
tổng giá trị 80 triệu đồng. 
Ngoài Bệnh viện Chỉnh hình 
và Phục hồi chức năng Quy 
Nhơn, Sacombank còn tổ 
chức trao 60 phần quà tết 
tương tự cho người dân gặp 
khó khăn do Covid-19 của TX  
Hoài Nhơn.

XUÂN DŨNG - NGỌC TÚ

ĐẢNG ỦY KHỐI 
CÁC CƠ QUAN TỈNH:

Thăm, tặng quà tết cho người nghèo, bệnh nhân khó khăn
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Xuân ấm cho người dân 
khó khăn

Cận Tết, gia đình bà Lương 
Thị Thu (SN 1957, ở thôn Tân 
Xuân, xã Ân Hảo Tây, huyện 
Hoài Ân) vui mừng với căn 
nhà mới khang trang. Trước 
đó, gia đình bà luôn lo lắng sẽ 
không gom đủ tiền để xây nhà, 
bởi vợ chồng bà tuổi đã cao, 
lại mang nhiều bệnh nặng. Mọi 
nguồn thu nhập trong nhà đều 
dành để chữa trị và sinh hoạt  
thường nhật. 

Với mong muốn giúp gia 
đình bà Thu kịp đón Tết trong 
mái ấm mới, Hội LHPN tỉnh 
phối hợp với Công ty CP Vàng 
bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) 
hỗ trợ 45 triệu đồng, tặng thêm 
một số đồ gia dụng. Bà Thu tâm 
sự: “Gia đình thực sự phấn khởi 
vì được Hội LHPN tỉnh cùng 
đơn vị tài trợ giúp đỡ xây dựng 
nên căn nhà mới khang trang, 
giúp vợ chồng tôi yên tâm đón 
Tết cùng con cháu, giải tỏa nỗi 
lo bấy lâu nay”.

Cùng mong muốn lan tỏa 
hơi ấm cho người yếu thế, 
cuối tháng 12.2021, Hội LHPN 
TX An Nhơn đã bắt đầu triển 
khai chương trình “Xuân yêu 
thương” dành cho phụ nữ và 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 
đau bệnh, chịu ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 với 240 suất quà 
(tổng trị giá 92 triệu đồng). Hội 
LHPN thị xã còn chu đáo kêu 
gọi nhà hảo tâm cùng quyên 
góp 580 chiếc áo ấm, gửi tận 
tay các cụ già neo đơn, gia đình 
thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 
hoàn cảnh khó khăn trong 
khu phong tỏa. Theo bà Lê Vũ 
Vân Kiều, Chủ tịch Hội LHPN  
TX An Nhơn, đây là hoạt động 
xuất phát từ nhu cầu thực tế 

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở  
LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 
đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, thanh 
tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ 
em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ 
từ thiện trên địa bàn tỉnh theo các nội dung 
hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH; tổng hợp, 
báo cáo kết quả thực hiện cho Cục Trẻ em 
(Bộ LĐ-TB&XH) và UBND tỉnh trước ngày 
28.2.2022.

Ngày 7.1, Bộ LĐ-TB&XH có Văn bản số 
70/LĐTBXH-TE gửi UBND các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương về việc rà soát, 
kiểm tra, thanh tra việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp 
xã hội, các quỹ từ thiện. 

Công văn nêu rõ, thực hiện Công ước 
LHQ về quyền trẻ em và Luật Trẻ em, công 
tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng đã 

được các bộ, ngành, địa phương triển khai 
đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một 
số cơ sở trợ giúp xã hội, đặc biệt là các 
cơ sở ngoài công lập và các quỹ từ thiện 
chưa thực hiện đầy đủ các quy định của 
pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ 
trợ trẻ em. Thời gian qua, những vi phạm 
pháp luật tại Tịnh thất Bồng lai (sau đổi tên 
thành Thiền am bên bờ vũ trụ) ở xã Hòa 
Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
gây bức xúc trong dư luận.

Do đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa 
phương triển khai rà soát việc đăng ký, 
cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp 
xã hội công lập và ngoài công lập, các quỹ 
từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt; rà soát việc tiếp 
nhận, quản lý các đối tượng trẻ em được 
chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ 

giúp xã hội.
Đồng thời, kiểm tra việc vận động xã 

hội, tiếp nhận, sử dụng các nguồn vận động 
xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ 
thiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ 
trẻ em bảo đảm đúng mục đích, đúng đối 
tượng theo quy định của pháp luật. Thanh 
tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi 
phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động của 
các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện chăm 
sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em, không để 
tình trạng vi phạm, trục lợi kéo dài.

Ngoài ra, cần quan tâm, tạo điều kiện, 
đồng thời rà soát thường xuyên việc chăm 
sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi nói 
chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em 
mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt về 
thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay 
thế bởi người thân thích theo quy định của 
pháp luật.                                          M.LÂM

(BĐ) - Theo Ban Dân tộc 
tỉnh, thời gian qua, nhiều hoạt 
động cụ thể đã được triển khai 
để hỗ trợ đồng bào dân tộc 
thiểu số bị nhiễm Covid-19, 
có cuộc sống khó khăn do ảnh 
hưởng từ dịch.

Cụ thể, Ủy ban Dân tộc đã 
hỗ trợ 86 suất quà cho đồng 
bào dân tộc thiểu số bị nhiễm 
Covid-19 đang học tại Trường 
Phổ thông Dân tộc nội trú 
THPT tỉnh và thuộc diện hộ 
nghèo trên địa bàn các huyện 
Vân Canh, An Lão; mỗi suất 
quà trị giá 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc 
tỉnh đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho 
Trường Phổ thông Dân tộc nội 
trú THPT tỉnh; Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh hỗ trợ 2.000 chiếc 
khẩu trang cho các em học sinh 
của Trường.

Ngoài ra, UBND huyện Vân 
Canh và Hội CTĐ huyện Vân 
Canh đã tặng 161 suất quà (trị 
giá 400 nghìn đồng/suất) cho 
các hộ có người thân bị nhiễm 
Covid-19 trên địa bàn huyện.

GIA NGUYỄN  

(BĐ) - UBND TP Quy 
Nhơn đã ra quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính 30 
triệu đồng đối với Công ty 
TNHH Đầu tư giải trí T.T.  
(TP Quy Nhơn).

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 
phút, ngày 24.12.2021, quán 
Bar R. (của Công ty TNHH 
Đầu tư giải trí T.T., nằm trên 
địa bàn phường Trần Phú,  
TP Quy Nhơn) bị phát hiện vẫn 
hoạt động phục vụ khách tại 
chỗ với khoảng chục khách; 
trong khi theo quy định, các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ trên địa 
bàn không được phục vụ tại 
chỗ sau 21 giờ.

Hành vi này đã vi phạm 
quy định tại điểm C, khoản 3, 
Điều 12, Nghị định 117/2020/
NĐ-CP ngày 28.9.2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực y tế.

K.A

Xuân ấm áp,  
Tết yêu thương

Những ngày giáp tết Nhâm Dần 2022, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình 
thăm và tặng quà, nhằm lan tỏa yêu thương, chia sẻ khó khăn với các đối tượng yếu thế của xã hội, thể hiện sự 
quan tâm đối với hội viên ở cơ sở.

Thanh tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em  
của các cơ sở trợ giúp xã hội

của người dân trên địa bàn, đặc 
biệt là với những hoàn cảnh 
điều kiện kinh tế còn hạn chế.

Mang Tết đến với  
hội viên

Song song với việc quan 
tâm đời sống của các hộ dân 
có hoàn cảnh khó khăn, Hội 
LHPN các cấp luôn chú trọng 
đến quyền lợi của hội viên, 
góp phần xây dựng, củng cố 
tổ chức hội vững mạnh. Tết 
Nguyên đán sắp đến chính là 
dịp thể hiện sự ghi nhận của 
các cấp hội đối với hội viên. 
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ 
tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: 
Để chị em đón cái Tết an lành, 
hạnh phúc, Hội LHPN tỉnh trao 
tặng 130 suất quà cho hội viên 
nòng cốt trên toàn tỉnh. Đây là 
lực lượng tuyến đầu trong hoạt 
động hội, tích cực tham gia các 

phong trào, đưa Hội ngày càng 
phát triển. 

Hội còn chủ động đưa Tết 
đến với các hội viên ở vùng 
sâu vùng xa, đặc biệt là người 
dân tộc thiểu số. Chị Đinh Thị 
Thanh (dân tộc H’re, hội viên 
nòng cốt ở xã An Hưng, huyện 
An Lão), phấn khởi nói: “Cứ 
nghĩ vì dịch Covid-19 nên năm 
nay Tết sẽ ảm đạm hơn nhiều. 
Song, với những món quà và sự 
quan tâm của các cấp Hội, tôi 
thấy vui vì được chia sẻ, từ đó 
thêm động lực để tiếp tục tham 
gia nhiệt tình các công việc ở 
địa phương”.

Bên cạnh lực lượng nòng 
cốt, Hội LHPN các cấp còn cố 
gắng “không bỏ sót trường hợp 
hội viên khó khăn, cần được hỗ 
trợ”. Lấy cơ sở làm trọng tâm, 
Hội tích cực rà soát nhằm phát 
hiện, kịp thời có hình thức hỗ 

trợ phù hợp đến từng trường 
hợp. Nhờ đó, hơn 500 suất 
quà gồm tiền mặt và nhu yếu 
phẩm đã được trao đi. Ngoài ra, 
thông qua chương trình “Triệu 
phần quà, san sẻ yêu thương”, 
5.486 suất quà đã được tặng cho 
các đối tượng yếu thế của xã 
hội, trong đó có nhiều trường 
hợp là hội viên thuộc hộ nghèo, 
cận nghèo. 

Tuy Phước là một trong 
những địa phương tích cực triển 
khai các chương trình hỗ trợ 
hội viên trong thời gian qua. Bà 
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch 
Hội LHPN huyện Tuy Phước, 
chia sẻ: “Bên cạnh việc trao quà, 
Hội LHPN huyện ưu tiên hỗ trợ 
phát triển đời sống cho hội viên 
thông qua các hoạt động như an 
cư, tạo sinh kế, giúp chị em đón 
Tết trong tâm thế phấn khởi, 
tươi vui”.              LINH DƯƠNG

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao quà cho người dân thôn 2, xã An Nghĩa, huyện An Lão.                                                          Ảnh: LINH DƯƠNG

Kịp thời hỗ trợ  
đồng bào dân tộc 
thiểu số bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19

Một quán bar bị  
phạt 30 triệu đồng 
vì hoạt động  
sau 21 giờ 

Ban Dân tộc tỉnh thăm, trao tiền hỗ trợ 
cho một hộ gia đình khó khăn ở làng 
Kà Xim, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh. 
                                                         Ảnh: V. THANH
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Bình Định

Chỉ sau mười ngày được 
Ban quản lý Khu kinh tế 
(KKT) tỉnh chấp thuận chủ 
trương đầu tư và chấp thuận 
nhà đầu tư dự án Nhà máy 
chế biến gỗ nội - ngoại thất 
cao cấp Thiên Bắc Nhơn Hội, 
đầu tháng 11.2021, Công ty 
TNHH Thiên Bắc đã triển khai 
xây dựng nhà máy tại khu A,  
KKT Nhơn Hội. 

Theo ông Trịnh Hồng 
Phong, Giám đốc Công ty 
TNHH Thiên Bắc, quá trình 
thực hiện các thủ tục đăng 
ký đầu tư và thực hiện dự án, 
DN nhận được sự hỗ trợ tích 
cực từ ngành chức năng, trong 
đó có Ban quản lý KKT tỉnh. 
“Nhà máy chế biến gỗ nội - 
ngoại thất cao cấp Thiên Bắc 
Nhơn Hội được xây dựng trên 
diện tích hơn 40.000 m2, có 
nhiều khu sản xuất được lắp 
đặt thiết bị, dây chuyền hiện 
đại. Chúng tôi đang huy động 
đầy đủ nhân lực, phương tiện, 
máy móc tại công trường đẩy 
nhanh tiến độ thi công, phấn 
đấu hoàn thành đưa nhà máy 
vào hoạt động chính thức 
trong tháng 12.2023”, ông 
Phong thông tin.  

Cách khu vực xây dựng 
nhà máy của Công ty TNHH 
Thiên Bắc không xa là công 
trường thi công của 2 DN 
khác. Trong đó, Công ty 
Delta Bogart Lingerie Limited 
(Hong Kong) đang xây dựng 
Nhà máy may mặc B&D 
Lingerie Việt Nam trên diện 
tích 34.080 m2, vốn đầu tư 
hơn 239 tỷ đồng. Dự kiến đến 
tháng 7.2024 DN này sẽ hoàn 
thành nhà máy, đưa vào sản 
xuất mặt hàng áo lót, quần 
áo ngủ, công suất khoảng  
12,5 triệu sản phẩm/năm. Còn 
Nhà máy sản xuất thức ăn 
chăn nuôi Fago miền Trung 
của Công ty TNHH Thức ăn 

THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP: 

Thêm tín hiệu tích cực 
Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, năm 2021 tỉnh Bình Định đã thu hút được 37.786 tỷ đồng từ các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, đạt 142,52% kế hoạch năm. 
Nhiều doanh nghiệp đã sớm triển khai dự án sau khi được tỉnh chấp thuận chủ trương và chủ đầu tư. 

Nhà máy may mặc B&D Lingerie Việt Nam đang được Công ty Delta Bogart Lingerie Limited (Hong Kong) thi công.      
                                                                                      Ảnh: TIẾN SỸ

(BĐ) - Chiều 17.1, Chi cục 
Thuế khu vực Tây Sơn - Vĩnh 
Thạnh tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác thuế năm 2021, 
triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Theo Chi cục, nhờ linh 
động thực hiện đồng bộ nhiều 
biện pháp, nên công tác thu 
ngân sách năm 2021 trên địa 
bàn huyện Tây Sơn và huyện 
Vĩnh Thạnh đạt kết quả tốt. 
Trong năm, Chi cục đã thu 
được 436,693 tỷ đồng, đạt 
224,8% so dự toán, trong đó 
thu trên địa bàn huyện Tây Sơn 
383,987 tỷ đồng, đạt 242,9%; 
tại Vĩnh Thạnh 52,706 tỷ đồng, 
đạt 145,6 %. Chi cục Thuế khu 
vực Tây Sơn - Vĩnh Thạnh là 

đơn vị duy nhất của ngành 
Thuế tỉnh đảm bảo 10/10 sắc 
thuế thu vượt dự toán, đảm 
bảo nguồn lực cho đầu tư phát 
triển, an sinh xã hội và phòng 
chống dịch của tỉnh và tại các 
địa phương. Các chính sách 
hỗ trợ của Đảng và Nhà nước 
cho cộng đồng DN, hộ kinh 
doanh bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh Covid-19 cũng được Chi 
cục thực hiện hiệu quả, giúp 
DN, hộ kinh doanh khắc phục 
khó khăn, duy trì phát triển 
sản xuất kinh doanh, thực hiện 
nghĩa vụ thuế. 

Năm 2022, Chi cục Thuế 
khu vực Tây Sơn - Vĩnh 
Thạnh phấn đấu hoàn thành 

vượt mức tổng dự toán thu 
ngân sách nhà nước 208,480 
tỷ đồng, trong đó thu thuế tại 
huyện Tây Sơn 170 tỷ đồng 
và tại huyện Vĩnh Thạnh  
38,48 tỷ đồng. Để đảm bảo 
mục tiêu trên, Chi cục chú 
trọng xây dựng và phát triển 
đội ngũ công chức trung thực, 
liêm chính, chuyên nghiệp, 
hành động sáng tạo; tiếp tục 
ra sức hỗ trợ người nộp thuế 
với tinh thần “Tận tâm lắng 
nghe, tận tình hướng dẫn và 
tận tình giải quyết”. Bên cạnh 
đó, tăng cường số hóa công tác 
quản lý thuế DN và hộ kinh 
doanh; thúc đẩy phương thức 
công khai trong quản lý thuế 

theo phương châm quản lý mở 
thay cho quản lý khép kín như 
lâu nay. Chi cục cũng sẽ mở 
rộng cơ sở thuế ở một số lĩnh 
vực giúp tăng thu, tập trung 
quản lý một số ngành, nghề 
dự kiến sẽ hồi phục nhanh sau 
khi dịch Covid-19 được kiểm 
soát như: Chuyển nhượng 
bất động sản, kinh doanh số, 
thương mại điện tử, khai thác 
khoáng sản… 

Dịp này, UBND huyện Tây 
Sơn và UBND huyện Vĩnh 
Thạnh đã tặng giấy khen cho 
24 tập thể, cá nhân đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác 
quản lý, thu thuế và nộp thuế 
năm 2021.                         TIẾN SỸ

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC  TÂY SƠN - VĨNH THẠNH:

Năm 2022, phấn đấu thu ngân sách 208,480 tỷ đồng 

Ông Lê Anh Duy, Chủ tịch 
UBND xã Phước Hưng (huyện 
Tuy Phước), cho biết: Vụ hoa 
tết Nhâm Dần năm 2022,  
65 hộ chuyên trồng hoa cúc bán 
Tết của 2 thôn Biểu Chánh và 
An Cửu trên địa bàn xã xuống 
giống trồng hơn 20.000 chậu 
hoa cúc pha lê và đại đóa, giảm 
10.000 chậu so với vụ hoa Tết 
năm 2021. Đến ngày 17.1, nhiều 
thương lái đã đặt cọc tiền mua 
hết tất cả các chậu hoa với giá: 
Chậu hoa đường kính 50 cm  
giá 270 - 350 nghìn đồng/ chậu, 
chậu hoa đường kính 65 cm giá 
600 - 700 nghìn đồng/chậu. 

Ông Đinh Văn Ổn, người 
trồng hoa ở thôn An Cửu, chia 
sẻ: “Lo ngại ảnh hưởng dịch 
Covid-19 dẫn đến không tiêu 
thụ được, năm nay tôi chỉ trồng 
600 chậu, chứ mỗi vụ hoa Tết 
như các năm trước trồng ít nhất 
cũng gần 1.500 chậu. Vừa rồi 
các bạn hàng đến đặt cọc tiền 
mua hoa, tôi thấy có giá nên 
đã nhận tiền cọc bán hết với 
giá 280 nghìn đồng/chậu có 
đường kính 50 cm. Tính ra, sau 
khi trừ chi phí thì tôi lãi được  
42 triệu đồng”.       XUÂN THỨC

Hơn 20.000 chậu 
hoa cúc ở Phước Hưng
được thương lái 
đặt mua

chăn nuôi Fago được xây dựng 
trên diện tích khoảng 3,5 ha, 
tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, 
công suất 200 nghìn tấn sản 
phẩm thức ăn chăn nuôi/năm, 
dự kiến đi vào hoạt động từ  
quý II/2024. 

Theo Ban quản lý KKT 
tỉnh, năm 2021 dù chịu ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 
nhưng nhờ thực hiện đồng bộ 
các giải pháp, nên hoạt động 
thu hút đầu tư vào KKT Nhơn 
Hội và các khu công nghiệp 
(KCN) trên địa bàn tỉnh đạt 
kết quả tích cực. Trong năm 
qua, tỉnh Bình Định đã thu 
hút được 37.786 tỷ đồng từ 
các DN đầu tư vào các KKT 
và KCN, đạt 142,52% kế hoạch 
năm, bao gồm: 39 dự án được 
cấp mới với vốn đăng ký 
10.173 tỷ đồng và 38 dự án 
điều chỉnh vốn đầu tư tăng 
thêm 27.613 tỷ đồng. Phần lớn 
các DN đang triển khai dự án 
đúng kế hoạch với tổng vốn 

thực hiện tại KKT Nhơn Hội 
và các KCN là 6.800 tỷ đồng, 
đạt 123,6% kế hoạch năm.

Đầu năm 2022, nhiều DN 
tiếp tục triển khai các dự án 
đã được tỉnh chấp nhận chủ 
đầu tư, trong đó đáng chú ý 
là dự án Nhà máy sản xuất 
nhũ và màng mỏng công 
nghệ cao tại KCN Becamex 
VSIP Bình Định của Tập đoàn 
Kurz (Cộng hòa Liên bang 
Đức) với tổng mức đầu tư 
905,2 tỷ đồng; dự án mở rộng 
về phía Đông, Khu du lịch 
Hải Giang Merry Land tại xã 
Nhơn Hải và KKT Nhơn Hội 
của Tập đoàn Hưng Thịnh 
với tổng vốn đầu tư hơn  
1.800 tỷ đồng. 

Ông Phan Viết Hùng, Phó 
trưởng Ban Thường trực Ban 
quản lý KKT tỉnh, cho hay: 
Cùng với việc hỗ trợ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các 
DN thực hiện các dự án, Ban 
quản lý KKT tỉnh đang đôn 

đốc các nhà thầu đẩy nhanh 
tiến độ thi công tuyến đường 
liên khu vực kết nối từ tuyến 
đường đi Nhơn Lý đến khu 
lõi đô thị; tuyến đường trục 
KKT nối dài đến vịnh Mai 
Hương; sửa chữa, nâng cấp 
tuyến đường ven đầm Mai 
Hương. Bên cạnh đó, hỗ trợ 
các chủ đầu tư xây dựng hoàn 
thiện hạ tầng KCN Becamex 
VSIP Bình Định và các KCN 
Nhơn Hòa, Hòa Hội, Cát 
Trinh để thu hút các nhà đầu 
tư thứ cấp. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư đã linh hoạt 
các phương thức xúc tiến, thu 
hút đầu tư phù hợp với trạng 
thái bình thường mới trong 
tình hình dịch Covid-19, phấn 
đấu thu hút vốn đăng ký đầu 
tư vào KKT Nhơn Hội và các 
KCN trên địa bàn tỉnh năm 
2022 tăng 10% so với kế hoạch 
năm 2021.        PHẠM TIẾN SỸ

(BĐ) - Theo tin từ Ban tổ 
chức Giải thưởng Sáng tạo 
KH&CN Việt Nam năm 2021, 
trong số 45 công trình được đưa 
vào chung khảo và xét trao giải 
năm nay, Bình Định có 2 công 
trình đoạt giải khuyến khích.

Đó là công trình: “Nghiên 
cứu tổng hợp Nanocomposite 
MFe2O4 (M=Fe, Co, Ni)/
Graphen biến tính ứng dụng 
trong xử lý môi trường và 
cảm biến điện hóa” của PGS.
TS Nguyễn Thị Vương Hoàn 
và cộng sự (Trường ĐH Quy 
Nhơn) ở lĩnh vực công nghệ 
vật liệu; “Nhà màng thích ứng 
khí hậu, địa hình phục vụ nông 
nghiệp công nghệ cao” của 
kiến trúc sư Lê Phương (Công 
ty TNHH Thương mại - Xây 
dựng T.M.N) ở lĩnh vực công 
nghệ nhằm ứng phó biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường và 
sử dụng tài nguyên.

Giải thưởng Sáng tạo 
KH&CN Việt Nam năm 2021 
có 110 công trình tham dự. 45 
công trình được xét trao giải, 
gồm: 4 giải nhất, 8 giải nhì, 14 
giải ba và 19 giải khuyến khích. 
Ngoài ra, Ban tổ chức cũng 
chọn 3 công trình để bảo lưu 
và 2 công trình đề nghị tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO 
trao giải cho công trình xuất 
sắc nhất. Dự kiến, Lễ trao Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt 
Nam và giải thưởng WIPO 2021 
sẽ tổ chức vào tháng 5.2022 tại 
Nhà hát lớn Hà Nội.  HỒNG HÀ

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO 
KH&CN VIỆT NAM 2021: 

Bình Định có 2
 công trình đoạt giải
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Bình Định

NHẠC HAY

“Muốn ôm mẹ  
và nói”

Cuối năm là lúc người ta nghĩ về 
sự đoàn tụ, là giây phút quây quần 
bên gia đình, khi những đứa con xa 
trở về bên mẹ cha. Những bản rap 
mới của người con trai về mẹ làm 
thổn thức bao trái tim. Bên cạnh 
tác phẩm Mang tiền về cho mẹ của 
chàng rapper nổi tiếng Đen Vâu, ca 
khúc Muốn ôm mẹ và nói của Trung 
Tự cũng khiến người nghe nghĩ về 
mẹ với những yêu thương nhất. 

Càng trưởng thành chúng ta 
càng thấm thía những nhọc nhằn 
của mẹ, hình ảnh tuổi thơ ùa về 
trong hoài niệm. “Ta không được 
sống trong nhung lụa vàng thơm. Chỉ 
có bát canh rau muống xanh và cà 
trong bữa cơm. Những ngày tháng 
ấy sự vất vả in hằn trên vai mẹ bằng 
chiếc đòn gánh cũ. Mẹ chịu sức nặng 
trên vai”.

Những ngày thơ ấu, không ít 
người đã từng trách mẹ cha vì nghèo 
khổ và khó khăn. “Con đã từng trách 
mắng mẹ. Khi mà mẹ cố gắng kiếm 
từng đồng bằng những giọt mồ hôi. 
Con đã từng làm mẹ khóc khi bữa 
cơm ngon tối qua bằng sự vất vả mẹ 
đánh đổi”.  Và khi bước ra đường đời, 
những đứa con thơ giờ đã trưởng 
thành mới thấu được tình cảm và sự 
nhọc nhằn của mẹ, nghĩ lại những 
lần trách mẹ trong sự hối tiếc vô bờ: 
“Con hận những ngày không nghe lời 
để mẹ thức trắng nhiều đêm”. 

Ca khúc như dòng tự sự kể lại 
cuộc đời vất vả của mẹ, sự yêu 
thương, hy sinh, che chở dành cho 
những đứa con thơ. Ca khúc lặp lại 
điệp khúc  “Con yêu mẹ nhiều” nhắn 
nhủ những đứa con cứ thể hiện tình 
cảm như ngày bé hay sà vào lòng 
mẹ, đừng để thời gian khiến chúng 
ta quên đi cách bày tỏ yêu thương...

Có thể nghe ca khúc tại link: 
https://zingmp3.vn/album/Muon-
Om-Me -Va-Noi-Single -Trung-
Tu/6A09FZUO.html

T. YÊN

Bình Định từng là kinh đô Vijaya 
của vương quốc Champa, hiện dấu tích 
của nền văn hóa này còn lại khá nhiều. 
Trong đó, phải kể đến di sản gốm cổ 
Champa không chỉ phong phú về loại 
hình mà còn đa dạng trong hoa văn 
trang trí. 

Yếu tố văn hóa nông nghiệp lúa 
nước ảnh hưởng đáng kể đến tư duy 
lựa chọn hoa văn trang trí trên đồ gốm 
của nghệ nhân Champa xưa. Hệ thống 
hiện vật đồ gốm Champa mà Bảo tàng 
tỉnh đang lưu giữ và trưng bày đã minh 
chứng phần nào về ảnh hưởng này. 
Trong số những họa tiết hoa văn trang 
trí trên đồ gốm Champa thì hình tượng 
cỏ cây, hoa lá thường được sử dụng phổ 
biến, đặc biệt là hình tượng các loài 
hoa đẹp nở khoe sắc mùa xuân. Hình 
tượng hoa cúc được sử dụng làm họa 
tiết hoa văn trang trí trên rất nhiều sản 
phẩm gốm tráng men Champa, thường 
được tạo tác chủ yếu dưới hai dạng là 
cúc dây và cúc đóa, có thể kể đến một 
số sản phẩm tiêu biểu như bình Kendi, 

Sáng 17.1, tại TP Quy Nhơn, Chi 
hội Sân khấu (thuộc Hội VHNT Bình 
Định) tổ chức Đại hội Chi hội lần thứ 
VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Chi hội Sân khấu có 92 hội viên (22 
hội viên được kết nạp trong nhiệm kỳ 
V), trong đó  có 40 hội viên Hội Nghệ 
sĩ sân khấu Việt Nam đang sinh hoạt 
tại Chi hội, là lực lượng nòng cốt tham 
gia tích cực các chương trình sự kiện, 
hoạt động VHNT của tỉnh. Trong nhiệm 
kỳ vừa qua, nhiều vở diễn và nghệ sĩ 
đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi, 
liên hoan sân khấu nghệ thuật chuyên 
nghiệp toàn quốc. Chi hội được Hội 
VHNT Bình Định tặng giấy khen tập 
thể xuất sắc giai đoạn 2017 - 2022. 

Đại hội thông qua báo cáo tổng kết 
nhiệm kỳ V, đề ra phương hướng nhiệm 
vụ nhiệm kỳ VI; bầu ra Ban Chấp hành 
Chi hội Sân khấu nhiệm kỳ VI gồm 5 
thành viên, NSND Hòa Bình tái đắc cử 
Chi hội trưởng.

VÂN PHI

NSND Hòa Bình  
tái đắc cử  
Chi hội trưởng  
Chi hội Sân khấu

Hình tượng hoa trên đồ gốm Champa

hũ gốm phát hiện tại lò gốm Gò Cây 
Me (xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn) đang 
trưng bày trong Bảo tàng tỉnh. Hình 
tượng hoa cúc trên đồ gốm Champa 
vừa mang những nét chân thực, nhưng 
đôi khi lại được lồng ghép những nét 
cách điệu nhằm biểu đạt sự huyền ảo 
của biểu tượng. 

Hình tượng hoa mai cũng có trên đồ 
gốm Champa nhưng ít hơn so với hoa 
cúc. Trên một số sản phẩm gốm tráng 
men ở Gò Cây Me vẫn thấy xuất hiện 
hình tượng những bông hoa mai 5 cánh 
khá rõ nét. Điều này cũng góp phần 
mang lại sự tươi mới của sắc xuân trên 
các sản phẩm gốm này.

Bên cạnh những bông hoa sen là 
vật cầm tay của một số vị thần trong 
điêu khắc đá Champa như nữ thần 
Sarasvati, Brahma… họa tiết hoa sen 
chạm khắc bệ tượng, trên đỉnh tháp 
Champa, thì hình tượng hoa sen còn 
được sử dụng khá phổ biến trong 
trang trí đồ gốm Champa. Có thể kể 
đến các đầu ngói ống (âm - dương) 
trang trí hình hoa sen phát hiện tại 
phế tích đền tháp Châu Thành, tháp 
Bình Lâm, thành Cha… trên địa bàn 
tỉnh. Ngoài ra, hình tượng hoa sen còn 
được sử dụng khá nhiều trên sản phẩm 
gốm tráng men phát hiện được tại Gò  
Cây Me.

NGUYỄN VIẾT TUẤN

Bình Kendi gốm Champa trang trí hình hoa cúc dây.
                                                                               Ảnh: VIẾT TUẤN

VỞ CA KỊCH BÀI CHÒI CÔ THẦN: 

Tôn vinh gương sáng  
trung thần triều Tây Sơn

Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) vừa diễn báo cáo tổng duyệt 
thành công vở diễn mới Cô thần, được NSƯT Nguyễn Tấn Hào chuyển thể từ kịch bản văn học của tác giả 
Văn Trọng Hùng.  

Theo NSƯT Huỳnh Thị Kim Châu, 
Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật 
truyền thống tỉnh - Trưởng đoàn ca 
kịch bài chòi Bình Định, tiếp nối thành 
công những vở diễn về nhân vật lịch sử 
được dàn dựng những năm qua như: 
Chói rạng sơn hà, Khúc ca bi tráng… thì 
vở diễn Cô thần được dàn dựng mới 
theo kế hoạch  năm 2021, ngợi ca lòng 
trung quân của Trung thư lệnh Trần 
Văn Kỷ, một nhân vật đóng góp rất 
nhiều công trạng cho vương triều  
Tây Sơn.

Trần Văn Kỷ là trung thần thân tín 
đã có nhiều công lao phò tá vua Quang 
Trung xây dựng vương triều Tây Sơn 
thịnh trị trong một thời gian dài. Đến 
khi triều Tây Sơn suy vong, Nguyễn Ánh 
lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long và tìm 
mọi cách chiêu dụ Trần Văn Kỷ phục vụ 
triều Nguyễn, nhưng ông cương quyết 
từ chối và chấp nhận chịu tội chết. Trước 
khi chết, ông xin về quê bái yết từ đường 
và được chấp thuận. Trên đường về quê, 
Trần Văn Kỷ đã hô to câu: “Trung thần 
bất nhị quân” (Kẻ trung thần không thờ 
hai vua) rồi nhảy xuống dòng Hương 
Giang tự vẫn để giữ trọn khí tiết một 
lòng trung quân với vua Quang Trung, 
với vương triều Tây Sơn.

Chủ đề vở diễn vẫn mang tính thời 
sự dù ở thời đại nào, đó là một vương 
triều Tây Sơn dù có mạnh nhưng khi 
vua Quang Trung mất, vua con Cảnh 
Thịnh - Nguyễn Quang Toản lên ngôi 
còn nhỏ tuổi, nên gian thần là Thái sư 
Bùi Đắc Tuyên lộng quyền, chia bè kéo 
cánh, giết hại trung thần; có Đại tư đồ 
Võ Văn Dũng là trung thần nhưng tính 
tình nóng nảy… Một vương triều mà kỷ 
cương, phép nước rối loạn như vậy thì 
sự nghiệp tiêu tan, xã hội suy tàn.

Thưởng thức vở diễn, khán giả cảm 
nhận được nỗi cô độc của trung thần 
Trần Văn Kỷ khi bị gian thần hãm hại, 

Một cảnh trong vở ca kịch bài chòi Cô thần.                                                                                               Ảnh: NGỌC NHUẬN

phải giáng chức làm lính coi trạm Hoàng 
Giang: “Giờ đã hết những trang oanh liệt/ 
Giờ đã tan ánh sáng huy hoàng/ Xót xa hồng 
nhạn lẽ đàng/ Buồn cho hoàng thượng ngai 
vàng ngu ngơ/ Để cho trung nghĩa bơ phờ/ 
Để cho dũng tướng rơi bờ oan khiên/ Nước 
non máu chảy hai miền/ Tây Sơn ơi có biết 
nỗi lòng ta chăng...”.

Nghệ sĩ trẻ Phương Phú, diễn vai 
Trần Văn Kỷ, bộc bạch: “Tôi chuyên diễn 
vai võ tướng, nên lần đầu tiên đảm nhận 
vai Trần Văn Kỷ là quan văn, thực sự 
rất bỡ ngỡ. Nhờ sự chỉ dạy của NSND 
Hoài Huệ, tôi đã cố gắng diễn tốt vai, 
đặc tả được nội tâm của một trung thần 
“chết mà không chết” khi chọn cái chết 
để giữ trọn lòng trung, gương sáng còn 
lưu mãi”.

Nhân vật Thái sư Bùi Đắc Tuyên do 
nghệ sĩ Quốc Tuấn thể hiện cũng lôi 
cuốn người xem. “Tôi thường đóng vai 
phản diện nên khi đảm nhận vai Bùi Đắc 
Tuyên, cũng có phần thuận lợi để diễn 
thành công một nhân vật ỷ thế cậy quyền 

là cậu của vua Cảnh Thịnh, suốt ngày 
chỉ biết đam mê tửu sắc, cờ bạc, hãm hại 
trung thần, thao túng triều đình, sau bị 
Võ Văn Dũng giết chết, nhưng triều Tây 
Sơn cũng suy tàn từ đây”,  nghệ sĩ Quốc 
Tuấn tâm tình. 

Ngoài việc diễn xuất của các diễn 
viên, vở diễn còn hấp dẫn khán giả với 
cách xử lý không gian trên sân khấu. 
Đạo diễn - NSND Hoài Huệ chia sẻ: 
“Ban đầu tác giả Văn Trọng Hùng lấy 
tên vở diễn là Chỉ một quân vương, nhưng 
tôi và tác giả đã bàn bạc cùng lấy tên Cô 
thần để toát lên được ý Trần Văn Kỷ là 
một người trung nghĩa nhưng cô độc. 
Trong vở diễn còn có nhân vật ông già 
dẫn chuyện cũng chính là nỗi lòng của 
Trần Văn Kỷ, cùng với hình tượng dòng 
sông đó là dòng thời gian, là người dân 
thấu hiểu, chia sẻ với nhân vật. Việc kết 
hợp nhuần nhuyễn giữa kịch nói và kịch 
hát cũng giúp đưa khán giả tiếp cận gần 
hơn với vở diễn…”.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
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Theo kế hoạch, còn khoảng 
một tháng nữa Bộ CHQS tỉnh 
và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ 
tiếp nhận và tổ chức huấn 
luyện chiến sĩ mới (CSM). Đến 
nay, hai đơn vị đã kiện toàn 
xong khung huấn luyện CSM 
gồm những cán bộ có kinh 
nghiệm, năng lực quản lý, chỉ 
huy, phẩm chất đạo đức tốt, 
tinh thần trách nhiệm cao; tổ 
chức tập huấn cho đội ngũ cán 
bộ khung huấn luyện từ cán 
bộ tiểu đội trưởng đến cán bộ 
trung đội, đại đội, tiểu đoàn. 
Các lớp tập huấn đã tập trung 
thống nhất những nội dung 
mới và những vấn đề còn hạn 
chế, bất cập để đưa công tác 
huấn luyện CSM năm 2022 đạt 
hiệu quả cao hơn.

Những ngày giáp tết 
Nguyên đán Nhâm Dần, chúng 
tôi có mặt tại Trung đoàn Bộ 
binh 739 (Bộ CHQS tỉnh). 
Trong không khí xuân đang 
về, đập vào mắt chúng tôi là 
cảnh quan môi trường thông 
thoáng, sạch đẹp, hệ thống các 
khu nhà khang trang; các vật 
dụng huấn luyện, trang thiết 
bị được sắp xếp gọn gàng, 
sẵn sàng. Được biết, năm 
nay Trung đoàn Bộ binh 739 
sẽ tiếp nhận, huấn luyện 341 
CSM của Bộ CHQS tỉnh và Lữ 
đoàn Phòng không 573 (Quân 
khu 5). Đây là nhiệm vụ được 
đánh giá hết sức nặng nề, bởi 
các năm gần đây, số lượng 
CSM Trung đoàn huấn luyện 
chỉ trên dưới 100 tân binh. 

Theo trung tá Lê Anh Tuấn - 
Trung đoàn trưởng Trung đoàn 

Chuẩn bị cho mùa 
huấn luyện chiến sĩ mới

(BĐ) - Trung đoàn Bộ binh 
739 (Bộ CHQS tỉnh) vừa tổ 
chức lễ phát động đợt thi đua 
cao điểm Mừng Đảng, mừng 
Xuân Nhâm Dần 2022.

Với chủ đề thi đua “Tháng 
hành động kiểu mẫu, mừng 
Đảng, đón Xuân Nhâm Dần 
2022”, Trung đoàn xác định tập 
trung thực hiện tốt 4 nội dung, 
chỉ tiêu thi đua, gồm: Vững ý 
chí, chắc niềm tin; hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ; giữ nghiêm 
kỷ luật, bảo đảm an toàn và 
tổ chức tốt các hoạt động vui 
Xuân, đón Tết cho bộ đội. 

Trên cơ sở này, các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc Trung đoàn 
sẽ tập trung tăng cường giáo 
dục, rèn luyện bản lĩnh chính 
trị, đạo đức, lối sống cho bộ 
đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn 
sàng chiến đấu, thực hiện có 
hiệu quả đột phá, nâng cao 
chất lượng huấn luyện, diễn 
tập. Tiếp tục tăng cường các 
biện pháp quản lý quân nhân, 
vũ khí trang bị kỹ thuật; thực 
hiện tốt công tác đền ơn đáp 
nghĩa và tổ chức hoạt động vui 
Xuân, đón Tết cho bộ đội đảm 
bảo vui tươi, lành mạnh, an 
toàn, tiết kiệm.       NAM KHÁNH

Phát động đợt 
thi đua cao điểm 
Mừng Đảng, 
mừng Xuân

Ngày 17.1, Bộ CHQS tỉnh 
khai mạc lớp tập huấn cán bộ 
binh chủng Pháo binh, Công 
binh, Hóa học năm 2022.                

Trong 5 ngày, 49 cán bộ trợ 
lý, Trợ lý kiêm nhiệm Pháo 
binh, Công binh, Hóa học của 
các cơ quan, đơn vị trong LLVT 
tỉnh sẽ được tập huấn các nội 
dung: Quy tắc bảo đảm an toàn 
trong huấn luyện và bắn đạn 
thật; cách kiểm tra hiệu chỉnh 
súng cối  82 mm, ĐKZ 82 mm; 
thống nhất quy tắc bắn và chỉ 
huy bắn bài 1 súng cối 82 mm, 
ĐKZ 82 mm; hướng dẫn xây 
dựng kế hoạch bảo đảm Công 
binh; cách nhận biết các loại 
bom, mìn, đạn, vật nổ; thống 
nhất nội dung, phương pháp 
xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực 
lượng, phương tiện ứng phó 
với sự cố, thảm họa liên quan 
đến hóa học, sinh học, bức xạ 
và hạt nhân; cách phòng chống 
vũ khí hóa học, ứng phó với 
sự cố có hóa chất độc và khắc 
phục hậu quả chất độc hóa học 
tồn lưu sau chiến tranh...    

Lớp tập huấn nhằm thống 
nhất một số nội dung về tổ 
chức và phương pháp huấn 
luyện kỹ - chiến thuật chuyên 
ngành, công tác nghiệp vụ cho 
cán bộ binh chủng ở các cơ 
quan, đơn vị trong LLVT tỉnh; 
đồng thời, góp phần nâng cao 
năng lực, trình độ của đội ngũ 
cán bộ binh chủng, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới. 

THÀNH PHÚC

Tập huấn cán bộ 
binh chủng

Các cơ quan, đơn vị của Bộ 
CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh đã và đang chủ 
động chuẩn bị về mọi mặt, 
bảo đảm các điều kiện tốt 
nhất, quyết tâm hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ huấn 
luyện chiến sĩ mới năm 2022. 

Bộ binh 739: Đơn vị đã xây 
dựng kế hoạch, đầu tư kinh 
phí, huy động ngày công để 
sửa chữa, củng cố, làm mới 
thao trường, bãi tập, mô hình, 
học cụ nhằm đảm bảo cho CSM 
tiếp thu kiến thức trực quan. 
Đồng thời, Trung đoàn đã tổ 
chức tập huấn cán bộ khung 
huấn luyện CSM; hoàn thành 
việc xây dựng kế hoạch, tiến 
trình biểu, giáo án huấn luyện 
quân sự, giáo dục chính trị 
và xây dựng cảnh quan môi 
trường, khuôn viên doanh trại 
sáng, xanh, sạch, đẹp. “Đến 
thời điểm này, công tác chuẩn bị 
cho mùa huấn luyện CSM của 
Trung đoàn cơ bản hoàn tất. Dù 
nhiệm vụ năm nay tương đối 
nặng nề, nhưng chúng tôi luôn 
động viên, khuyến khích đội 
ngũ cán bộ trong khung huấn 
luyện phát huy tinh thần trách 
nhiệm, sáng tạo, quyết tâm 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
huấn luyện năm 2022”, trung 
tá Tuấn nói.

Sau nhiều năm “gửi quân” 
huấn luyện tại các địa phương, 
đơn vị ở ngoài tỉnh, năm nay 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành 

lập lâm thời khung Tiểu đoàn 
Huấn luyện CSM làm nhiệm 
vụ huấn luyện 170 CSM của 
BĐBP tỉnh, BĐBP tỉnh Phú 
Yên và Hải đoàn 48 BĐBP tại 
Tiểu đoàn Huấn luyện BĐBP 
tỉnh (xã Cát Hanh, huyện Phù 
Cát). Để công tác huấn luyện 
đạt kết quả cao, Tiểu đoàn 
Huấn luyện CSM BĐBP tỉnh đã 
phân công trách nhiệm cụ thể 
cho từng cán bộ trong khung 
huấn luyện. “Cùng với đảm 
bảo tốt về cơ sở vật chất, ngay 
khi tiếp nhận CSM chúng tôi 
sẽ luôn sâu sát, gần gũi theo 
phương châm “chủ động tiếp 
xúc; hướng dẫn, động viên; 
giáo dục thuyết phục; chia 
sẻ, vượt qua” để giúp các em 
nhanh chóng hòa nhập với 
môi trường quân đội, tham gia 
huấn luyện đạt kết quả cao”, 
đại úy Nguyễn Văn Tín - Tiểu 
đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn 
luyện CSM BĐBP tỉnh bày tỏ.

Đối với công tác phòng, 
chống dịch, Bộ CHQS tỉnh và 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã có 
kế hoạch để lực lượng quân y 
tiến hành tiêu độc, khử trùng 
nơi sinh hoạt, học tập, công 

tác của bộ đội; chuẩn bị sẵn 
sàng các trang thiết bị, thuốc 
men, các loại vật chất cần thiết; 
xây dựng các phương án huấn 
luyện theo từng cấp độ dịch 
theo hướng dẫn của cấp trên.

Đại tá Trần Thanh Hải - Chỉ 
huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho 
biết: Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo 
Trung đoàn Bộ binh 739 phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan, 
đơn vị liên quan triển khai 
nghiêm ngặt các biện pháp 
phòng dịch ngay khi tiếp nhận 
CSM, quyết tâm không để dịch 
xảy ra trong đơn vị. Trong quá 
trình huấn luyện, nếu dịch 
bệnh tiếp tục diễn biến phức 
tạp, Trung đoàn sẽ tổ chức 
huấn luyện theo từng tiểu đội, 
trung đội phù hợp với diễn 
biến, đảm bảo chất lượng và 
đúng, đủ thời gian, nội dung 
theo quy định. 

Từ sự chuẩn bị chặt chẽ, 
chu đáo và phát huy những kết 
quả, kinh nghiệm của những 
năm trước, tin rằng mùa huấn 
luyện CSM năm 2022 sẽ đạt kết 
quả cao nhất, và đảm bảo an 
toàn phòng, chống dịch.

HỒNG PHÚC

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện CSM tại Trung đoàn Bộ binh 739.   Ảnh: H.P

l  Ngày 15.1, thừa ủy 
quyền của Bộ Tư lệnh Quân 
khu 5, Đoàn công tác Bộ 
CHQS tỉnh do đại tá Nguyễn 
Văn Phước - Phó Chủ nhiệm 
Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) 
làm trưởng đoàn đã đến 
thăm, chúc Tết đồng bào 
nghèo và bộ đội phục viên 
xuất ngũ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn ở xã Ân Sơn 
(huyện Hoài Ân).

Thay mặt đoàn công tác, 
đại tá Nguyễn Văn Phước đã 
ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời 
sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu 
sắc đến các gia đình chính 
sách, bộ đội phục viên; đồng 
thời, chúc bà con đón tết cổ 
truyền dân tộc vui tươi, ấm 
áp. Dịp này, đoàn công tác 
tặng 50 suất quà (500 nghìn 

Bộ CHQS tỉnh và BĐBP tỉnh tặng quà tết cho người dân vùng cao

đồng/suất) cho đồng bào 
nghèo và bộ đội phục viên 
xuất ngũ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. 

l Sáng 17.1, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh phối hợp với Công 
ty TNHH Lâm nghiệp Quy 
Nhơn thăm, tặng 138 suất 

quà (500 nghìn đồng/suất) 
cho bà con làng K8, xã Vĩnh 
Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Đây 
là hoạt động thường niên của 
BĐBP tỉnh và Công ty TNHH 
Lâm nghiệp Quy Nhơn nhằm 
chia sẻ phần nào khó khăn 
với bà con mỗi khi tết đến 
xuân về. 

Cùng ngày, đại diện Báo 
Pháp luật Việt Nam, chuyên 
trang Sao pháp luật đã vận 
động các DN trao tặng 3 bộ 
máy vi tính để bàn cho BĐBP 
tỉnh (2 bộ cho Đồn Biên phòng 
Tam Quan Nam và 1 bộ cho 
Thư viện BĐBP tỉnh), tạo 
điều kiện cho cán bộ, chiến 
sĩ biên phòng có phương tiện  
làm việc.

ANH TUẤN - THANH BÌNH - 
CÔNG CƯỜNG

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn trao quà 
cho người dân làng K8, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.                                    Ảnh: T.BÌNH
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Dần đi vào nền nếp
Xe ô tô đậu thẳng tắp thành 

hàng dài rất quy củ, lòng 
đường thông thoáng. Đó là 
cảm nhận chung của nhiều 
người khi lưu thông trên 
đường Lê Lợi - một trong  
7 tuyến đường ở TP Quy 
Nhơn đang áp dụng phương 
án đậu ô tô theo ngày chẵn, 
lẻ. Cụ thể, vào ngày chẵn, 
các xe chỉ được đậu ở phần 
đường bên dãy số nhà chẵn, 
còn ngày lẻ xe đậu bên phần 
đường dãy số nhà lẻ. Ông Văn 
Ngọc Hào, người dân ở khu 
vực này, cho biết: “Thi thoảng 
vẫn có ô tô dừng không đúng 
quy định, nhưng họ thường 
đi ngay. Còn hầu hết các xe 
đậu đều đã đậu tập trung một 
phía nên đường sá đi lại khá 
thuận tiện”.

Tương tự, tại tuyến đường 
Nguyễn Huệ, quy định đậu 
xe ngày chẵn, lẻ đã mang lại 
hiệu quả tức thì khi không còn 
hiện tượng xe dừng, đậu lộn 
xộn gây cản trở giao thông 
như trước. “Từ khi thực hiện 
đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ, lực 
lượng chức năng thường 
xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở 
nên rất trật tự. Ai cũng nắm 
rõ quy định nên đều nhắc 
nhau tự giác tuân thủ”, bà 
Nguyễn Thị Thủy - một hộ 
kinh doanh hàng ăn uống trên 
tuyến đường này vừa chia sẻ 
vừa hướng dẫn khách đi ô tô 
di chuyển đến khu vực đậu xe 
đúng quy định.

Theo quan sát, hầu hết các 

Ngày 17.1, CA phường 
Trần Quang Diệu (TP Quy 
Nhơn) cho biết vừa bàn giao 
đối tượng Nguyễn Văn Phước 
(SN 1994, ở khu phố 9, phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn) và 
tang vật cho CA TP Quy Nhơn 
để xử lý theo pháp luật.

Cuối tháng 12.2021, nhân 
viên làm việc tại kho vật tư 
Xí nghiệp 380 (ở phường 
Trần Quang Diệu, TP Quy 
Nhơn) phát hiện kẻ gian đột 
nhập vào kho của xí nghiệp 
lấy một số vật liệu trị giá hơn  
30 triệu đồng. Đối tượng cưa 
song sắt, phá cửa sổ rồi trèo 
tường vào khu vực nhà kho 
để lấy tài sản. Trước đó, đầu 
tháng 12.2021, với thủ đoạn 
tương tự, xí nghiệp cũng bị 

kẻ gian đột nhập vào kho lấy 
một số vật liệu trị giá hơn  
20 triệu đồng. 

Ngay sau khi nhận tin báo, 
CA phường đã nhanh chóng 
xác minh, điều tra. Hiện 
trường vụ trộm cho thấy, đối 
tượng khá hiểu rõ kho chứa đồ 
này. Qua xác minh, xí nghiệp 
vừa có nhiều công nhân nghỉ 
việc, nổi lên là Nguyễn Văn 
Phước từng có một tiền án về 
tội trộm cắp tài sản nên đã 
truy tìm và triệu tập lên cơ 
quan CA.

Tại  đây,  Nguyễn Văn 
Phước khai nhận đã từng là 
công nhân, biết ban đêm kho 
không có người trông coi nên 
sau khi nghỉ việc quay lại  
trộm cắp.                    T. LONG

TP QUY NHƠN THÍ ĐIỂM ĐẬU Ô TÔ THEO NGÀY CHẴN, LẺ:

Đã giảm ùn tắc giao thông 
Quy định đậu xe theo ngày 
chẵn, lẻ được TP Quy Nhơn 
triển khai thí điểm thời 
gian qua đã nhận được sự 
ủng hộ của phần lớn người 
dân; góp phần giảm ùn tắc 
giao thông, giúp các tuyến 
đường thông thoáng.

Nhiều ô tô chấp hành nghiêm quy định đỗ xe ngày chẵn, lẻ trên những tuyến đường gắn biển theo quy định.      Ảnh: K.A

(BĐ) - Đây là nội dung Văn 
bản số 192/UBND-NC ngày 
11.1.2022 do Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 
Tuấn Thanh ký gửi các sở, ban, 
ngành, đoàn thể tỉnh và UBND 
các huyện, thị xã, thành phố.

Văn bản nêu rõ, để phòng 
ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các 
hành vi vi phạm pháp luật về vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 
pháo trên địa bàn tỉnh, góp phần 
bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối 
an toàn các sự kiện văn hóa, 
chính trị, nhất là trong dịp tết 
Nguyên đán Nhâm Dần - 2022; 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ 
trưởng các sở, ban, ngành, đoàn 
thể, Chủ tịch UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tập trung chỉ 
đạo, thực hiện nghiêm các quy 
định của pháp luật về vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị 
định số 137/2020/NĐ-CP đến 
cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và nhân dân. 

Phát động mạnh mẽ phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, gắn với công tác tuyên 
truyền, vận động bằng nhiều hình 
thức, biện pháp phù hợp. Đơn vị, 
địa phương nào để xảy ra tình 
trạng phức tạp về vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thì 
thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa 
phương đó phải chịu trách nhiệm 
theo quy định của pháp luật và 
trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao CA 
tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Bộ 
CHQS, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, 
Cục Hải quan triển khai thực hiện 
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ 
nhằm phòng ngừa, đấu tranh có 
hiệu quả với các hành vi vi phạm 
pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ và pháo. Chủ 
động phối hợp với viện KSND, 
TAND cùng cấp điều tra, tổ chức 
xét xử nghiêm minh các vụ án 
vận chuyển, mua bán, tàng trữ 
và sử dụng trái phép vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để 
giáo dục, răn đe và phòng ngừa  
tội phạm.                         N. HÂN

Tăng cường 
quản lý vũ khí, 
vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ và pháo 

Khen thưởng bảo vệ dân phố 
tham gia bắt trộm

Nhanh chóng điều tra, làm rõ 
vụ trộm

 Ngày 17.1, Giám đốc CA tỉnh đã khen 
thưởng anh Mai Văn Thơ (SN 1979) là bảo vệ 
dân phố ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn 
đã có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo 
ANTT ở địa phương.

Giữa tháng 12 vừa qua, trong lúc cắt tóc cho 
khách là anh Nguyễn Huy Hoàng (ở đường Đô 
Đốc Bảo, TP Quy Nhơn), anh Mai Văn Thơ nghe 
anh Hoàng kể lại việc mất 1 điện thoại di động 
Iphone. Anh Thơ thuyết phục anh Hoàng đi báo 
CA và hỏi kỹ về vụ trộm. Sau đó, trên đường 
đi về nhà, anh Thơ phát hiện đối tượng có đặc 
điểm rất giống đối tượng trộm điện thoại mà 
anh Hoàng mô tả nên bí mật vừa theo dõi vừa 
báo CA phường Trần Phú. Đối tượng bị triệu 
tập về cơ quan CA là Nguyễn Mười (SN 1954, 
ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn). Mười 
đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, khai nhận 
đã trộm điện thoại của anh Nguyễn Huy Hoàng 
và thực hiện một số vụ trộm nhà dân khác ở 

biển báo được đặt tại những 
vị trí rất dễ quan sát từ nhiều 
phía nên các lái xe dễ dàng 
nhận diện và tuân thủ. Cụ 
thể, thành phố đã lắp đặt 160 
biển báo số P.131b và P.131c 
kết hợp biển phụ thể hiện 
thời gian cấm đậu xe từ 6 giờ 
30 phút đến 21 giờ 30 phút 
hằng ngày tại 7 tuyến đường, 
gồm: Thanh Niên (đoạn từ 
đường Lý Thái Tổ đến hẻm 
366 Nguyễn Thái Học), Hoàng 
Văn Thụ (đoạn từ đường Tây 
Sơn đến Tịnh xá Bửu Minh), 
Nguyễn Huệ (đoạn từ đường 
Nguyễn Thiếp đến đường 
Phan Đăng Lưu), Tăng Bạt 
Hổ (đoạn từ Trần Phú đến 
Tôn Đức Thắng), Trần Phú  
(đoạn từ đường Hà Huy Tập 
đến Lý Thường Kiệt), Ngô 
Mây (đoạn từ An Dương 
Vương đến Hoàng Văn Thụ), 
Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ 
đến Đống Đa). 

Từ khi triển khai thực hiện 
thí điểm đến nay, mọi thứ đã 
dần đi vào nền nếp, cải thiện 
đáng kể trật tự ATGT, khắc 
phục tình trạng ùn tắc giao 
thông và xây dựng được hình 
ảnh đô thị văn minh.

Tăng cường xử lý vi phạm 
và mở rộng thí điểm

Dù việc lưu thông trên 
các tuyến đường thí điểm đã 
dễ dàng hơn, ý thức tự giác 
tuân thủ quy định của người 
dân được nâng cao, song, khi 
thực hiện bài viết này, phóng 
viên cũng ghi nhận vẫn còn 
tình trạng ô tô, xe máy dừng, 
đỗ không đúng quy định theo 
ngày chẵn, lẻ; đặc biệt là thời 
điểm sau 18 giờ hằng ngày 
và đầu giờ sáng. Và tất nhiên, 
những vi phạm này đều bị lực 
lượng chức năng phát hiện, 
xử lý trực tiếp hoặc dán thông 
báo trên phương tiện. Trung tá 
Ngô Hoài Bảo, Đội trưởng Đội 
CSGT-Trật tự-Phản ứng nhanh, 
CA TP Quy Nhơn, cho biết: Bên 
cạnh việc chủ động tuần lưu 
nhắc nhở và xử lý các vi phạm 
về giao thông, trong đó có 
hành vi dừng, đỗ không đúng 
quy định tại 7 tuyến đường thí 
điểm, đơn vị tăng cường kiểm 
tra, nhằm tạo nền nếp đậu xe 
đúng quy định cho tất cả mọi 
người. “Từ ngày 1.7.2021 đến 
nay, lực lượng đã lập biên bản 
xử lý gần 700 trường hợp vi 
phạm, tiến hành nhắc nhở hơn 

200 trường hợp đỗ sai quy định. 
Để dần tạo thói quen cho mọi 
người, lực lượng sẽ tiếp tục bố 
trí từng tổ theo từng địa bàn 
cụ thể, tuyên truyền kết hợp 
kiểm tra và xử lý nghiêm những 
vi phạm liên quan đến hành 
vi dừng, đỗ xe không đúng 
quy định trong khu vực nội 
thành Quy Nhơn nói chung và 
các tuyến đường quy định nói 
riêng”, trung tá Bảo nói.

Được biết, trong quý I/2022, 
thành phố sẽ tiến hành khảo sát 
cụ thể và nghiên cứu, xem xét 
tiếp tục thí điểm đậu xe ngày 
chẵn, lẻ thêm một số tuyến 
đường khác. “Bên cạnh đánh 
giá thực tế từ các tuyến đường 
đã triển khai, thành phố sẽ rà 
soát lại những khu vực, tuyến 
đường có mật độ ô tô dừng, 
đỗ đông và có mặt đường rộng 
khoảng 7 m để tiếp tục triển 
khai mở rộng thí điểm đậu xe 
ngày chẵn, lẻ, góp phần giảm 
ùn tắc giao thông, giải quyết 
nhu cầu nơi đậu xe của người 
dân và từng bước xây dựng 
thành phố mỹ quan và trật 
tự”, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND TP Quy Nhơn Nguyễn 
Công Vịnh cho biết.    KIỀU ANH

Anh Mai Văn Thơ (bài trái) tham gia tuần tra bảo đảm 
ANTT khu phố.                                                                   Ảnh: Q.HIỀN

TP Quy Nhơn. 
Đối tượng và tang vật được CA phường 

Trần Phú chuyển giao cho CA TP Quy Nhơn 
điều tra, làm rõ. 

 Q. HIỀN
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Bình Định

Ngày 17.1, Bộ Y tế có công 
văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, 
thành phố trên cả nước về việc 
chấn chỉnh các biện pháp phòng, 
chống dịch không phù hợp.

Theo Bộ Y tế, vừa qua Thủ 
tướng có ý kiến chỉ đạo về một 
số sự việc báo chí phản ánh 
như: “Mệt mỏi vì quy định bán 
tại chỗ, mua hàng về thay đổi 
liên tục”; “Trạm y tế ở Bình 
Dương tự ý thu tiền xét nghiệm 
khi đến tiêm vắc xin” hay việc 
người dân phản ánh một số địa 
phương áp dụng biện pháp quản 
lý, cách ly chưa phù hợp.

Trước thực trạng trên, thực 
hiện đúng chỉ đạo của Chính 
phủ theo tinh thần Nghị quyết 
số 128, Bộ Y tế đề nghị chủ tịch 
UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo 
các cơ quan chức năng trên địa 
bàn của mình tăng cường kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch 
theo đúng quy định.

Các tỉnh, thành phố phải kịp 
thời chấn chỉnh việc áp dụng các 
biện pháp phòng, chống dịch 
không phù hợp, kiên quyết 
không để xảy ra các hành vi vi 
phạm trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế cũng yêu cầu chủ tịch 
UBND các địa phương phải kiểm 
tra, xác minh hoặc điều tra để 
làm rõ nội dung thông tin báo 
nêu. Nếu có vi phạm yêu cầu xử 

Tỉnh Quảng Ninh vừa ban 
hành văn bản thông báo tạm 
dừng tiếp nhận xe chở hoa quả 
tươi, thủy sản đông lạnh đến các 
cửa khẩu, lối mở để xuất sang 
Trung Quốc, nhằm tập trung 
giải phóng hết xe tồn đọng khi 
Tết cận kề.

Theo UBND tỉnh Quảng 
Ninh, các cửa khẩu cầu Bắc 
Luân I, II và lối mở km 3+4 
tại TP Móng Cái đã khôi phục 
thông quan hàng hóa từ ngày 
10.1; cửa khẩu Bắc Phong Sinh, 
huyện Hải Hà và cửa khẩu 
Hoành Mô, huyện Bình Liêu 
thông quan trở lại từ ngày 6.1. 
Tuy nhiên, do các DN, người 
lao động Trung Quốc sẽ nghỉ 
Tết sớm hơn mọi năm do phía 
Trung Quốc có yêu cầu đối với 
người làm việc tại cửa khẩu, 
cảng biển của Trung Quốc có 
tiếp xúc với hàng hóa được xác 
định là đối tượng rủi ro cao, 
phải cách ly bắt buộc 21 ngày 
trước khi rời khỏi khu vực cửa 

khẩu biên giới hoặc cảng biển 
về quê đón Tết. Đồng thời, các 
cơ quan phía Trung Quốc đã 
thông báo chính sách khống 
chế lượng phương tiện nhập 
khẩu qua Đông Hưng, theo 
đó tại lối mở km 3+4 Hải Yên 
chỉ cho nhập khẩu 50 xe/ngày.

Để đảm bảo mục tiêu giải 
phóng triệt để lượng hàng 
hóa xuất nhập khẩu hiện còn 
tồn đọng tại các khu vực cửa 
khẩu, lối mở biên giới trên 
địa bàn Quảng Ninh trước tết 
Nguyên đán 2022 (trước ngày 
31.1), UBND tỉnh Quảng Ninh 
thông báo tạm dừng tiếp nhận 
mặt hàng hoa quả, thủy sản 
đông lạnh, những mặt hàng 
dễ hư hỏng, khó bảo quản và 
những mặt hàng chưa đảm bảo 
yêu cầu về phòng, chống dịch 
Covid-19 của Trung Quốc ra 
khu vực cửa khẩu, lối mở biên 
giới của TP Móng Cái từ ngày 
17.1 đến tết Nguyên đán Nhâm 
Dần 2022.        (Theo TTO)

Quảng Ninh tạm dừng tiếp nhận hàng 
đến cửa khẩu từ  ngày 17.1

Hàng hóa tại các kho bãi để chờ thông quan qua khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh 
các biện pháp phòng dịch 

không phù hợp

Ngày 17.1, đại diện Vietnam 
Airlines cho hay nhiều chuyến 
bay đã được hành khách mua 
vé đặt chỗ từ 70 - 90%, như 
các chặng từ TP HCM đi Hà 
Nội, Vinh, Thanh Hóa. Ngoài 
ra, các chặng TP HCM đi Đà 
Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Quảng 
Nam... cũng được lấp đầy chỗ 
trên 70%. Hành khách Tết này 
bay sớm hơn, nhiều chuyến bay 
từ ngày 17 - 23.1 đã tương đối 
đầy chỗ, chứ không chỉ dồn vào 
một vài ngày trước Tết như các 
năm trước.

Bên cạnh các đường bay 
kể trên, một số chặng khác có 
lượng đặt chỗ không quá đột 

biến, còn nhiều ghế trống như 
từ TP HCM đi Tuy Hòa, Đà Lạt; 
từ Hà Nội đi Đồng Hới, Tuy 
Hòa, Cần Thơ...

Đường bay đến các điểm 
du lịch cũng đã sôi động trở 
lại như từ Hà Nội, TP HCM 
đi Cam Ranh, Phú Quốc, 
Côn Đảo..., các chuyến bay 
có lượng đặt chỗ tăng nhanh 
tập trung vào các ngày Tết, từ 
ngày 2 - 4.2 (tức mùng 2 đến 
mùng 4 tháng Giêng).

Dịp Tết này, các hãng hàng 
không trong nước dự kiến 
cung ứng khoảng 2,7 triệu 
ghế, bằng khoảng 70 - 75% so 
với Tết năm ngoái. 

Trong dịp Tết, các hãng 
khuyến nghị hành khách nên 
mua vé tại website, ứng dụng 
di động, đại lý hoặc phòng vé 
chính thức của các hãng và 
yêu cầu xuất hóa đơn để tránh 
mua phải vé giả, vé bị nâng 
giá. Để hạn chế tiếp xúc và tiết 
kiệm thời gian ở sân bay, hành 
khách nên làm thủ tục trước 
qua website, ứng dụng di 
động, qua điện thoại hoặc tại 
các quầy tự làm thủ tục trong 
24 giờ trước khi khởi hành; 
lưu ý khai báo di chuyển nội 
địa trên ứng dụng PC-Covid 
trước khi đến sân bay.

(Theo VnExpress)

Hành khách mua vé máy bay dịp Tết tăng mạnh

Trưa 17.1, Hoàng Đình 
Quang (37 tuổi) lái xe đầu kéo 
từ Đà Lạt tới TP HCM. Khi đang 
ôm cua trên đèo thuộc địa phận 
xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, xe lật 
ngang. Container trên xe văng 
ra trúng ô tô tải đông lạnh mang 
biển số Bình Dương.

Thùng container này tiếp tục 
trượt dài va chạm xe khách 45 
chỗ (chở 33 khách) đi hướng 
ngược lại. Xe ben phía sau ô tô 
khách cũng tông vào khiến 4 xe 
hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn kéo 
dài hàng chục mét trên đèo. Phần 

Tai nạn liên hoàn, đèo Bảo Lộc kẹt cứng

cabin xe đầu kéo, toàn bộ chiếc 
ô tô tải đông lạnh, phần đầu xe 
khách bị dập nát, biến dạng. Giao 
thông qua QL 20 kẹt cứng nhiều 
giờ liền. Những người bị thương 

được đưa đi cấp cứu.
Đèo Bảo Lộc dài 10 km, được 

xem là tuyến huyết mạch nối 
Đông Nam Bộ với Đà Lạt. Đèo 
có nhiều khúc cua quanh co, 
nguy hiểm, thường xảy ra tai 
nạn. Cơ quan chức năng đang 
khảo sát lắp 12 camera trên 
tuyến nhằm kiểm soát xe khi 
qua đây, kéo giảm tai nạn.

Mới đây, Phó Thủ tướng yêu 
cầu tỉnh Lâm Đồng sớm hoàn 
thiện hồ sơ để khởi công cao tốc 
Tân Phú - Bảo Lộc cuối năm nay 
để “chia lửa” cho đèo.

(Theo Báo Lâm Đồng)

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Bảo 
Lộc trưa 17.1.  

Ngày 17.1, Sở Du lịch tỉnh 
Kiên Giang cho biết, sau hơn 
1 tháng thực hiện giai đoạn 1 
chương trình thí điểm du lịch 
“hộ chiếu vắc xin”, TP Phú Quốc 
đã đón khoảng 1.000 khách quốc 
tế đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, 
Lào, Uzbekistan và Kazakhstan. 
Trong đó, có 4 nhóm du khách 
quốc tế tới Phú Quốc bằng 
chuyên cơ riêng. 

Với việc đón khách du lịch 
quốc tế đến Phú Quốc đảm bảo 
tuân thủ khuyến cáo 5K của 
ngành y tế và các biện pháp 
phòng, chống dịch, đảm bảo 
chất lượng dịch vụ cung ứng 
cho khách du lịch.

Ghi nhận cho thấy, du khách 
quốc tế đều phản hồi tích cực 
sau chuyến khám phá và yên 

tâm với các biện pháp phòng, 
chống dịch, đảm bảo an toàn cho 
khách quốc tế khi đến đảo ngọc 
Phú Quốc vui chơi, nghỉ dưỡng.

Bộ VH-TT&DL cho rằng, 
những chuyến bay đầu tiên đưa 
khách du lịch quốc tế đến các 
địa phương giai đoạn 1 là tín 
hiệu tích cực cho ngành du lịch 
Việt Nam, chứng minh trong 
thời điểm hiện tại, mở cửa du 
lịch là nhiệm vụ cấp bách để 
giúp ngành du lịch phục hồi, 
tiến tới mở cửa toàn bộ du lịch 
quốc tế.

Hiện Việt Nam công nhận hộ 
chiếu vắc xin trên 70 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, cũng như đang 
tích cực trao đổi với các đối tác 
về công nhận lẫn nhau, đối với 
hộ chiếu vắc xin.     (Theo SGGP)

Thí điểm du lịch “hộ chiếu vắc xin”, 
TP Phú Quốc đón 1.000 khách quốc tế

Nhiều khách quốc tế tới Phú Quốc du lịch.

lý nghiêm theo đúng quy định 
của pháp luật hoặc chuyển ngay 
hồ sơ đến cơ quan công an để 
xem xét, xử lý.

Do lo ngại dịch bệnh  
Covid-19 diễn biến phức tạp, vừa 
qua, một số tỉnh, thành phố ban 
hành thêm quy định nhằm kiểm 
soát việc đi lại của người dân 
về địa phương, nhất là những 
người về từ vùng có cấp độ dịch 
3 (nguy cơ cao) và 4 (nguy cơ rất 
cao). Ở Phú Thọ, nếu trở về từ 
địa phương thuộc cấp độ dịch 
3 và 4, người dân phải có kết 
quả xét nghiệm âm tính SARS-
CoV-2 trong vòng 72 giờ. Vĩnh 
Phúc cũng yêu cầu người dân 
về từ khu vực nguy cơ cao, đặc 
biệt là Hà Nội phải xét nghiệm 

SARS-CoV-2 bằng test nhanh 
kháng nguyên âm tính. TP Hải 
Phòng còn yêu cầu người về từ 
vùng đỏ và vùng cam phải thực 
hiện biện pháp cách ly. Ngoài 
ra, người từ vùng dịch cấp độ 1 
và 2 về Hải Phòng phải tự theo 
dõi sức khỏe trong 7 - 14 ngày, 
tương ứng với trường hợp vừa 
khỏi bệnh, đã tiêm đủ 2 mũi vắc 
xin và chưa tiêm đủ…

Ngoài ra, nhiều địa phương 
cũng ban hành quy định về việc 
cách ly, xét nghiệm người về từ 
những nơi khác theo tinh thần 
“mỗi nơi một kiểu”. Trong khi đó, 
theo quy định của Bộ Y tế, các địa 
phương phải tuyệt đối thực hiện 
theo tinh thần Nghị quyết 128 của 
Chính phủ.          (Theo VTC News)

Ảnh minh họa
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Bình Định

 

Dự báo 
THỜI TIẾT

 
NGÀY VÀ ĐÊM 18.1.2022

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

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm và 

sáng có mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ  26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
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 5, có lúc cấp 6 ;  
biển động nhẹ.                                               (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

 

THÔNG BÁO
Truy tìm tung tích tử thi

Ngày 27.12.2021, Cơ quan CSĐT (PC02) - CA tỉnh Bình Định thành 
lập hội đồng khám nghiệm tử thi chưa rõ tung tích được người dân 
phát hiện vào ngày 27.12.2021 tại vùng biển thuộc khu phố Tăng Long 
2, phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Để xác định 
tung tích tử thi, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo truy tìm như sau:

Đặc điểm nhận dạng:
- Tử thi là nam giới, ở thời kỳ xà phòng hóa.
- Vỡ cũ xương sọ đỉnh thái dương đã phẫu thuật lắp sọ nhân tạo.
- Mất xương hàm dưới.
- Tay trái mất xương quay và bàn tay.
- Tay phải lộ xương bàn, cẳng tay.
- Chân trái lộ xương cẳng tay, mất toàn bộ xương bàn, cổ chân.
- Chân phải lộ xương cẳng chân, mất xương bàn chân.
Ai có thân nhân mất tích hoặc biết người có đặc điểm nêu trên, đến 

liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự - CA tỉnh Bình Định (địa chỉ: 41 Hai 
Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Điện thoại: 069.4349.208)  
để giải quyết.

Xì dầu là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của 
mỗi gia đình. Xì dầu có thể được dùng ăn trực tiếp 
như nước chấm hoặc sử dụng làm gia vị nêm nếm 
cho các món ăn. Liệu ăn quá nhiều xì dầu có ảnh 
hưởng đến sức khỏe?

Xì dầu (hay còn gọi là nước tương) có nguồn gốc từ Trung 
Quốc và được sử dụng trong bữa ăn của nhiều gia đình. 
Thành phần chính của xì dầu là đậu nành, lúa mì, muối và 
chất lên men.

1. Phương pháp sản xuất xì dầu
Có nhiều cách khác nhau để làm ra xì dầu, theo phương 

pháp truyền thống xì dầu được chế biến bằng đậu nành, lúa 
mì, muối và chất lên men (nấm mốc hoặc men). Sau đó, để 
lên men trong một thời gian dài (từ 8 tháng trở lên) và được 
thanh trùng trước khi đóng chai. 

Nấm men  không phải là nguуên liệu chính, nhưng lại là 
thành phần không thể thiếu tạo nên hương vị đặc biệt của xì dầu.

Bên cạnh phương pháp sản xuất truyền thống, xì dầu có 
thể được sản xuất bằng phương pháp thủy phân axit. Cách 
này sử dụng đậu nành mà không có dầu, gluten lúa mì và axit 
clohydric. Hỗn hợp được đun nóng trong 20 - 35 giờ để phá 
vỡ các protein.

Một số nước sốt đậu nành là hỗn hợp của cả hai phương 
pháp truyền thống và quá trình thủy phân axit, mặc dù có giá 
thành rẻ hơn nhưng không ngon bằng phương pháp truyền 
thống. Vì thời gian ủ lâu hơn giúp sản phẩm có hương vị tốt hơn.

2. Xì dầu và thành phần dinh dưỡng
 Một khẩu phần xì dầu 15 ml (khoảng 1 muỗng canh) 

chứa: 10 calo; 2 g protein; 0 g chất béo; 0 g carbohydrate;  
920 mg natri (38% giá trị hằng ngày)

Điều này cho thấy xì dầu có hàm lượng muối cao, cung 
cấp 38% lượng tiêu thụ hằng ngày được đề xuất. Trong xì 

 
BẠN CẦN BIẾT

Xì dầu ngon khó cưỡng nhưng ăn thế nào để không hại sức khỏe?

dầu có một lượng tương đối cao protein và carbohydrate theo  
khối lượng. 

Ngoài ra, các quá trình lên men, già hóa và thanh trùng dẫn 
đến sự kết hợp phức tạp của hơn 300 chất góp phần tạo nên 
mùi thơm, hương vị và màu sắc của xì dầu. Chúng bao gồm 
rượu, đường, axit amin như axit glutamic, cũng như axit hữu cơ 
như axit lactic. Lượng các chất này thay đổi đáng kể tùy thuộc 
vào thành phần cơ bản, chủng nấm mốc và phương pháp  
sản xuất.

3. Ăn quá nhiều xì dầu gây hại cho sức khỏe như  
thế nào?

3.1 Có thể gây ung thư
Xì dầu chứa nhiều selen và một số khoáng chất khác tốt 

cho sức khỏe nhưng do quá trình sản xuất, tích trữ, vận chuyển 
hay buôn bán xì dầu có thể bị ô nhiễm do quy trình sản xuất 
bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, trong quá trình lên men của xì dầu, protein mục 
nát phân giải sinh ra nhiều chất dạng amin, có thể chứa cả 
nitrit. Đây là chất có thể gây ung thư nếu tiêu thụ quá nhiều.

Hoạt chất isoflavone có trong xì dầu lên men đóng vai trò 
như một chất xúc tác khiến các tế bào ung thư vú phát triển. 

Đây cũng là chất được xem là nguyên nhân gây ra hiện 
tượng kinh nguyệt không đều ở nữ giới.

3.2 Ảnh hưởng đến tuyến giáp
Trong xì dầu có chứa goitrogens, hóa chất này làm gián 

đoạn quá trình tổng hợp hormon thyroidal, nguyên nhân 
trực tiếp gây suy giảm tuyến giáp. 

Vì vậy, chỉ nên sử dụng khi sức khỏe tốt và ổn định, không 
nên sử dụng vào thời điểm bệnh tuyến giáp đang phát triển 
mạnh hoặc đang điều trị. Liều lượng sử dụng cũng chỉ nên 
ở lượng nhỏ, không quá nhiều và không quá thường xuyên.

3.3 Ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý
Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất xì dầu là đậu nành nên 

trong xì dầu có chứa chất isoflavones. Tiêu thụ quá nhiều 
chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý cho cả nam 
và nữ. Isoflavones ngăn chặn quá trình sản xuất estrogen và 
thay đổi nội tiết tố trong cơ thể.

3.4 Nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Trong khi xì dầu truyền thống chứa ít calo và carbs (với ít 

hơn 10 calo và 1 g carbs trên mỗi muỗng canh), nhưng nó lại 
có hàm lượng natri rất cao. Một muỗng canh duy nhất chứa 
hơn 900 mg, cao hơn 1/3 giới hạn tối đa được khuyến nghị 
hằng ngày cho người lớn khỏe mạnh (2.300 mg). Vì vậy, nếu 
ăn thường xuyên và quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, 
gây bệnh tim mạch, huyết áp…

4. Cách lựa chọn xì dầu tốt cho sức khỏe
Dựa theo tiêu chuẩn đã được quy định, xì dầu được chia 

ra làm hai loại, một loại dùng để chấm ăn trực tiếp còn loại 
kia dùng để nấu, xào chế biến thức ăn. Vì vậy, cần xác định rõ 
mục đích sử dụng để chọn mua xì dầu.

Chỉ số nitơ axit amin được in trong bảng thành phần dán 
trên sản phẩm chai xì dầu. Hàm lượng nitơ axit amin càng 
cao thì chất lượng chai nước tương càng cao, hương vị đậm 
đặc hơn, và thường dao động từ 0,4 g - 0,8 g/100 ml.                                                                

(Theo SKĐS)



   

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

1900 90 95
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TIN VẮN

Bà Maria Van Kerkhove, 
Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ 
phận dịch bệnh khẩn cấp của Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO), nhận 
định vi rút corona vẫn đang 
tiến hóa và các nhà khoa học 
chưa có khả năng đưa ra dự 
đoán về sự biến đổi của vi rút 
này như đã từng làm với các 
chủng cúm mùa. 

Trên tài khoản Twitter cá 
nhân, bà Kerkhove cho hay để 
theo dõi vi rút corona, thế giới 
cần củng cố kho dữ liệu về loại 
vi rút này trên Hệ thống Giám 
sát và Ứng phó với Cúm toàn 
cầu (GISRS). Theo bà, khả năng 
dự đoán liên quan đến đặc tính 
theo mùa của bệnh cúm. Vi rút 
SARS-CoV-2 chưa có đặc tính 
này và nó tiến hóa theo cách 
khác. Do vậy, các nhà khoa 
học cần xây dựng hệ thống 
giám sát các biến thể của vi rút 
SARS-CoV-2 tích hợp trên hệ 
thống GISRS của WHO. 

Nhận định của bà Van 
Kerkhove được đưa ra sau khi 
một số nhà khoa học cảnh báo 
rằng sự lây lan hiện nay của biến 
thể Omicron cho thấy biến thể 
này không phải là phiên bản cuối 

WHO giải thích cơ chế tiến hóa 
của vi rút SARS-CoV-2

cùng của vi rút SARS-CoV-2. Các 
chuyên gia hiện vẫn chưa rõ sự 
biến đổi của biến thể tiếp theo, 
song cảnh báo chưa có cơ sở 
để đảm bảo rằng các biến thể 
tiếp theo sẽ ít nguy cơ gây triệu 
chứng nặng hoặc các loại vắc xin 
hiện tại vẫn hiệu quả cao chống 

lại các biến thể mới. 
Chuyên gia về bệnh truyền 

nhiễm Leonardo Martinez thuộc 
ĐH Boston (Mỹ) cho rằng biến 
thể Omicron càng lây lan nhanh 
thì càng có nhiều nguy cơ đột 
biến, có khả năng dẫn đến 
nhiều biến thể hơn. Đồng tình 

với quan điểm này, ông Stuart 
Campbell Ray, chuyên gia bệnh 
truyền nhiễm tại ĐH Johns 
Hopkins (Mỹ), nhận định sự 
lây lan của bệnh truyền nhiễm 
càng dai dẳng sẽ càng tạo điều 
kiện cho sự xuất hiện của các 
biến thể mới.          (Theo TTXVN)

Ga tàu đông đúc ở Sao Paulo, Brazil, nơi Omicron đã trở thành biến thể thống trị.                                       Ảnh: REUTERS

Nga tiết lộ cách 
phản ứng nếu NATO
triển khai lực lượng
tới Ukraine

Việc Nga và NATO đang trên 
“hai con đường khác nhau” là 
điều đáng lo ngại sau đàm phán, 
song không có cuộc trao đổi nào 
về việc thực hiện các hành động 
quân sự, người phát ngôn điện 
Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Nga tin rằng việc bắt đầu 
một cuộc chiến ở Ukraine sẽ 
thật “điên rồ”, song không loại 
trừ khả năng thực hiện “các biện 
pháp đáp trả” trước việc NATO 
triển khai lực lượng nếu các 
cuộc đàm phán an ninh thất bại 
và những mối lo ngại của điện 
Kremlin không được giải quyết, 
người phát ngôn Peskov cho hay.

Ông Peskov cũng nhận định, 
Nga quan ngại sâu sắc về vòng 
xoáy căng thẳng leo thang gần 
đây ở châu Âu.“Chúng tôi có 
quá nhiều căng thẳng ở biên giới 
(với Ukraine). Chúng tôi có quá 
nhiều căng thẳng ở khu vực này 
của châu Âu. Nó đã tự động kéo 
theo nhiều vấn đề khác nữa. Điều 
này vô cùng nguy hiểm cho châu 
lục của chúng ta”, người phát 
ngôn điện Kremlin bình luận.

Theo ông Peskov, cách duy 
nhất cho Mỹ và NATO là giải 
quyết những mối lo ngại của 
Nga, thay vì bác bỏ chúng.

(Theo VOV.VN)

 Ngày 17.1, tại thủ đô 
Phnom Penh, Thủ tướng 
Campuchia Samdech Techo Hun 
Sen có cuộc gặp Tổng Thư ký 
Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN) Lim Jock Hoi và thảo 
luận về các vấn đề khu vực.
 Hội nghị giữa Tổng 

thống Mỹ Joe Biden và Thủ 
tướng Nhật Bản Kishida Fumio 
dự kiến sẽ được tổ chức bằng 
hình thức trực tuyến vào ngày 
21.1 tới (theo giờ Mỹ).
 Ngày 16.1, lực lượng 

Taliban thông báo cho phép 
các trường học tại Afghanistan 
gồm các cấp học phổ thông và 
đại học hoạt động trở lại kể từ 
tháng 3 năm nay. 

(Theo TTXVN, VOV.VN)

GDP Trung Quốc tăng 8,1% 
trong năm 2021, mức tăng nhanh 
nhất trong gần một thập kỷ và 
vượt xa mục tiêu hằng năm của 
chính phủ là đạt tốc độ tăng 
trưởng trên 6%. 

Hoàn cầu Thời báo dẫn số 
liệu do Tổng Cục Thống kê Quốc 
gia Trung Quốc (NBS) công bố 
ngày 17.1 cho biết, tổng sản 
phẩm quốc nội - GDP của Trung 
Quốc năm 2021 đạt 114,37 nghìn 
tỷ nhân dân tệ (18.000 tỷ USD).

Quy mô nền kinh tế Trung 
Quốc năm 2021 tăng 2.000 tỷ 
USD so với năm 2020, hay gần 
tương đương với GDP của nền 

GDP Trung Quốc tăng 8,1%, trên đà thành nền kinh tế 
lớn nhất thế giới

kinh tế lớn thứ 8 thế giới là Italia 
vào năm 2020, dựa trên tính toán 
của Hoàn cầu Thời báo.

Trước đó, Trung Quốc được 
dự báo sẽ vượt Mỹ trở thành 
nền kinh tế lớn nhất thế giới vào 
khoảng năm 2030, nhưng cựu 
kinh tế trưởng của Ngân hàng 
Thế giới Justin Lin cho rằng Trung 
Quốc có thể đạt được mục tiêu này 
sớm nhất là vào năm 2028.

Cuộc đua song mã sẽ trở nên 
sôi động vào năm 2022, khi mức 
tăng trưởng của Trung Quốc 
được IMF dự báo là 5,6%, trong 
khi tốc độ tăng trưởng của Mỹ 
dự kiến   là 5,2%.            (Theo LĐO) GDP Trung Quốc tăng 8,1% trong năm 2021.                   Ảnh: Xinhua

Mỹ thông báo điều tàu ngầm 
mang tên lửa đạn đạo USS 
Nevada, “sát thủ thầm lặng” uy 
lực của hải quân, tới Guam trong 
động thái hiếm hoi.

“Tàu ngầm mang tên lửa đạn 
đạo USS Nevada cập quân cảng 
Guam hôm 15.1. Chuyến thăm 
củng cố khả năng phối hợp giữa 
Mỹ và các đồng minh khu vực, 
thể hiện sức mạnh, khả năng sẵn 
sàng và cam kết không ngừng 
nghỉ của Washington với an 
ninh và ổn định khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương”, hải 
quân Mỹ cho biết trong thông 
cáo hôm 16.1.

Yonhap đưa tin quân đội 
Hàn Quốc ngày 17.1 thông báo 
Triều Tiên đã phóng một vật thể 
bay không xác định ra vùng biển 
phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên tuyên 
bố trung đoàn tên lửa đường 
sắt của nước này đã tiến hành 
tập trận trong ngày 14.1, trong 
đó tiến hành thử nghiệm thành 
công hai tên lửa hành trình 
chiến thuật.

Cuộc diễn tập có sự giám sát 
của các sĩ quan chỉ huy Quân 

đội Nhân dân Triều Tiên và các 
chuyên gia hàng đầu của Học 
viện Khoa học quốc phòng của 
nước này.

Đây là vụ phóng thử tên 
lửa thứ 3 của Triều Tiên kể từ 
đầu năm đến nay. Vụ phóng 
mới nhất diễn ra chỉ hai ngày 
sau khi Mỹ thông báo các biện 
pháp trừng phạt bổ sung đối 
với 6 quan chức Triều Tiên liên 
quan chương trình phát triển 
hạt nhân của Bình Nhưỡng.

(Theo Vietnam+)

Mỹ bất ngờ đưa “sát thủ thầm lặng” tới Guam

USS Nevada tiến vào cảng Guam hôm 
15.1.              Ảnh: US Navy

Hàn Quốc: Triều Tiên lại phóng 
vật thể bay không xác định

USS Nevada thuộc lớp tàu 
ngầm hạt nhân mang tên lửa 
đạn đạo Ohio, một trong những 
loại vũ khí uy lực và bí mật nhất 
của quân đội Mỹ, được ví như 
“sát thủ thầm lặng” dưới đáy 
biển. Hải quân Mỹ mô tả USS 

Nevada là “nền tảng phóng tên 
lửa đạn đạo không thể bị phát 
hiện, mang đến thành tố quan 
trọng và có khả năng sống sót 
cao nhất trong bộ ba hạt nhân 
của Washington”.

Đây là lần thứ hai hải quân 
Mỹ công bố về hoạt động của 
một tàu ngầm hạt nhân mang 
tên lửa đạn đạo tại Guam trong 
suốt 40 năm qua. Động thái diễn 
ra trong bối cảnh căng thẳng leo 
thang ở khu vực Ấn Độ Dương- 
Thái Bình Dương, xoay quanh 
vấn đề Đài Loan và Triều Tiên 
liên tục thử tên lửa đạn đạo.

(Theo VnExpress.net)


