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Ông Ngô Quốc Hưng chăm sóc 
vườn hoa chuẩn bị phục vụ thị trường 
tết Nhâm Dần 2022.  Ảnh: HOÀI THU 
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PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN:

Sâu sát, phù hợp 
với từng nhóm 
đối tượng
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SÁNG TẠO 
Khi nhà nông

Hội thi Sáng tạo nhà nông năm 2020 - 2021 được Hội Nông dân tỉnh
phối hợp với Sở KH&CN tổ chức thành công, góp phần kích thích 

phong trào sáng tạo, ghi nhận những giải pháp hữu ích của nông dân
 từ thực tế hoạt động trồng trọt, chăn nuôi.  

Ông Nguyễn Ngôn giới thiệu máy băm thân cây làm 
thức ăn chăn nuôi.                                              Ảnh: MINH TRUNG
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Góp ý báo cáo tổng kết Nghị quyết 
số 26-NQ/TW về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các 
địa phương, đơn vị, các đồng chí nguyên 
lãnh đạo tỉnh, gia đình chính sách tiêu biểu

Thích làm những gì có nhiều 
ứng dụng thực tiễn

Nhịp cầu 
nối những bờ vui u4

TIẾN SĨ 9X - CHUYÊN GIA AI THÁI TRUNG HIẾU:

Từ yêu thích môn Toán, say mê nghiên cứu khoa học, với 
sự nỗ lực không ngừng, TS Thái Trung Hiếu (cựu học sinh 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Quy Nhơn) trở thành 
chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu - 
ngành học còn khá mới tại Việt Nam. Hiện anh làm việc tại 
Công ty TNHH phần mềm FPT Quy Nhơn. 

KHÔI PHỤC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
TDTT CÁC CẤP:

Đảm bảo yêu cầu 
về chuyên môn 
và phòng dịch u3
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BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH: 

Chuyển đổi số, 
nâng cao chất lượng 
phục vụ 
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Bình Định

Góp ý báo cáo tổng kết Nghị quyết  số 26-NQ/TW 
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

Chú trọng tạo sinh kế bền vững,
nâng cao tinh thần tự lực tự cường
cho đồng bào dân tộc thiểu số(BĐ) - Ngày 19.1, Ban Chỉ 

đạo Trung ương tổng kết Nghị 
quyết số 26-NQ/TW tổ chức hội 
nghị trực tuyến toàn quốc góp ý 
báo cáo tổng kết thực hiện Nghị 
quyết 26-NQ/TW ngày 5.8.2008 
của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa X) về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 
trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng 
ban Kinh tế Trung ương; Lê Văn 
Thành - Phó Thủ tướng Chính 
phủ, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm 
cầu Bình Định có Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang, 
cùng lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, hội, đoàn thể liên quan. 

Theo dự thảo báo cáo tổng 
kết thực hiện Nghị quyết 26-
NQ/TW, sau hơn 13 năm triển 
khai, với sự vào cuộc tích cực 
của cả hệ thống chính trị và sự 
chung sức, đồng lòng, nỗ lực 
của người dân, DN và toàn xã 
hội, cả nước đã đạt được nhiều 
thành tựu to lớn, toàn diện trên 

tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn. Nhiều chỉ 
số phát triển đã theo kịp và vượt 
các nước trong khu vực Đông 
Nam Á. 

Nông nghiệp tiếp tục phát 
triển theo hướng sản xuất hàng 
hóa, nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, bảo đảm vững 
chắc an ninh lương thực quốc 
gia. Kinh tế nông thôn chuyển 
dịch theo hướng tích cực, tăng 
tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, 
ngành nghề nông thôn. Kết 
cấu hạ tầng KT-XH được tăng 
cường, bộ mặt nông thôn có 
nhiều đổi mới, đời sống vật 
chất, tinh thần của nông dân 
và người dân nông thôn được 
cải thiện rõ rệt, góp phần quan 
trọng phát triển KT-XH, giữ 
vững ổn định chính trị, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh quốc gia.

Tham gia thảo luận, góp ý, 
hầu hết ý kiến của các đại biểu 
đều thống nhất với kết cấu các 
phần, nội dung nêu trong dự 
thảo báo cáo. Một số góp ý đề 
nghị bổ sung, đánh giá, làm rõ 
thêm một số tồn tại, hạn chế; 

đồng thời phân tích nguyên 
nhân, bài học kinh nghiệm để 
làm cơ sở thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, 
đồng chí Võ Văn Thưởng đánh 
giá cao dự thảo báo cáo tổng 
kết thực hiện Nghị quyết số 
26-NQ/TW mà Ban Chỉ đạo 
Trung ương đã chuẩn bị và các 
ý kiến góp ý tại hội nghị. Đồng 
chí nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa 
chiến lược của nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn đối với 
phát triển KT-XH và an sinh xã 
hội của đất nước. Đặc biệt trong 
bối cảnh chịu tác động nặng nề 
của đại dịch Covid-19 thời gian 
qua, nông nghiệp đã khẳng định 
vai trò là trụ đỡ trong phát triển 
kinh tế. Vì vậy, việc tiếp tục ban 
hành nghị quyết mới về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn 
là rất cần thiết.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề 
nghị Ban Chỉ đạo Trung ương 
tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội 
nghị, tiếp tục hoàn thiện báo cáo 
trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

              NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Ngày 19.1, tại Hà Nội, 
Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức 
hội nghị trực tuyến với 52 tỉnh, 
thành trong cả nước tổng kết 
công tác dân tộc năm 2021 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2022; 
tổng kết tình hình thực hiện 
Nghị quyết 01/NQ-CP và kết quả 
triển khai Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển KT-XH vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 
miền núi năm 2021, nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2022. Tham dự 
và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Phạm Bình Minh. 
Tại điểm cầu tỉnh Bình Định, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng 
chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm UBDT - cho biết: Năm 
2021, công tác dân tộc và thực 
hiện chính sách dân tộc luôn 
nhận được sự quan tâm sâu sát 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ; sự phối hợp hiệu quả của các 
bộ, ngành, đoàn thể Trung ương 
và các tỉnh, thành. Ban dân tộc các 
tỉnh, thành phố luôn chủ động, 
tích cực tham mưu cho UBND 
tỉnh trong thực hiện chính sách 
dân tộc, quan tâm chăm lo đời 
sống vật chất tinh thần, kịp thời 
hỗ trợ đồng bào DTTS bị ảnh 
hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh…

Năm 2022, UBDT tiếp tục 
triển khai thực hiện tốt các 
chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển KT-XH vùng đồng bào 
DTTS và miền núi giai đoạn 2021 
- 2030. Tiếp tục chỉ đạo, hướng 
dẫn các địa phương tập trung 
xây dựng các đề án, chính sách 
dân tộc đúng tiến độ, hiệu quả; 
rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế các chương trình, chính 

sách dân tộc để đảm bảo tính 
thống nhất, đồng bộ của chính 
sách giai đoạn 2021 - 2025. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, 
Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Phạm Bình Minh 
khẳng định: Những năm qua, 
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, 
ban hành nhiều chủ trương, 
chính sách về dân tộc. Hệ thống 
các chính sách ngày càng phủ 
kín các lĩnh vực, địa bàn, có 
tính toàn diện, bám sát thực 
tiễn; đời sống tinh thần, vật 
chất của đồng bào DTTS không 
ngừng được cải thiện. Đồng 
bào các dân tộc đã góp phần 
rất to lớn và những thành quả 
phát triển của đất nước.  

Nhấn mạnh công tác dân tộc 
là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu 
dài, cấp bách, Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ đề nghị, 
thời gian tới, UBDT, các đơn vị 
liên quan và các địa phương 
vùng đồng bào DTTS cần triển 
khai thực hiện có hiệu quả các 
chương trình hành động cụ thể 
hóa Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng về công tác dân tộc trong 
tình hình mới. Công tác dân tộc 
cần bám sát tình hình thực tiễn 
các địa bàn vùng đồng bào DTTS 
và miền núi, đặc biệt là đời sống 
của đồng bào, để triển khai hiệu 
quả Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển KT-XH vùng đồng 
bào DTTS và miền núi giai đoạn 
2021 - 2030; chú trọng các chính 
sách hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ 
thống kết cấu hạ tầng KT-XH, 
xây dựng chuỗi giá trị, chuyển 
giao công nghệ để tạo sinh kế 
bền vững và nâng cao trình độ, 
tay nghề, nhận thức, tinh thần tự 
lực tự cường, thoát nghèo vượt 
khó cho đồng bào DTTS...

NGỌC QUỲNH

(BĐ) - Ngày 18.1, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 
Thông báo số 424-TB/TU, cho 
ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức 
tết Nhâm Dần 2022.

Theo đó, Thường trực Tỉnh 
ủy chủ trương không tổ chức 
tiếp khách đến thăm, chúc 
Tết nhân dịp Xuân 2022 và tết 
Nguyên đán Nhâm Dần. Các cơ 

quan, đơn vị, địa phương dành 
thời gian quan tâm, chăm lo các 
gia đình chính sách, người có 
công với cách mạng; hộ nghèo, 
người có hoàn cảnh khó khăn, 
bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh; đồng bào vùng sâu, vùng 
xa, vùng dân tộc thiểu số, miền 
núi… theo tinh thần chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.     A.T

(BĐ) - Ngày 19.1, tại Sở Ngoại 
vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh tổ chức gặp mặt sinh 
viên Lào nhân dịp Tết cổ truyền 
Việt Nam. Nhằm đảm bảo an 
toàn phòng dịch, 3 trường là 
ĐH Quy Nhơn, CĐ Y tế Bình 
Định, CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
Quy Nhơn chỉ cử một số sinh 
viên Lào tham gia buổi gặp mặt.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức 

hữu nghị tỉnh trao 96 suất quà 
cho các sinh viên Lào đang học 
tập, sinh hoạt tại các trường đại 
học, cao đẳng; Hội Hữu nghị 
Việt - Lào tỉnh cũng tặng 3 phần 
quà (gồm các loại thực phẩm 
ngày tết như bánh, kẹo, mứt) 
với tổng trị giá 6 triệu đồng 
nhằm hỗ trợ các em đón Tết 
cổ truyền tại Việt Nam đủ đầy, 
nhiều niềm vui.    LINH DƯƠNG

(BĐ) - Ngày 19.1, Hội CTĐ 
tỉnh cùng Công ty TNHH Xổ số 
kiến thiết Bình Định về huyện 
An Lão tặng 45 phần quà tết 
cho người dân thôn 3, xã An 
Trung. Mỗi phần quà trị giá 445 
nghìn đồng (vật phẩm và tiền 
mặt). Chiều cùng ngày, Đoàn 
tiếp tục đến Trung tâm Nuôi 
dưỡng người tâm thần Hoài 
Nhơn và Trung tâm Công tác 
xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh, 
thăm hỏi và tặng mỗi cơ sở 10 
triệu đồng cùng phần quà tết 
trị giá 2 triệu đồng.
l Cũng trong sáng 19.1, Hội 

Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh 
đến thăm và tặng 121 phần quà 
tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh 
khó khăn đang điều trị tại 3 cơ 

sở y tế đóng trên địa bàn TP 
Quy Nhơn gồm: Bệnh viện Tâm 
thần Bình Định, Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Y 
học cổ truyền và Phục hồi chức 
năng tỉnh. Dịp này, Hội còn tặng 
quà tết cho tập thể cán bộ, nhân 
viên của Bệnh viện Y học cổ 
truyền và Phục hồi chức năng 
tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh 
phổi tỉnh. Tổng số tiền quà đợt 
này là 66,5 triệu đồng, do nhóm 
thiện nguyện Thiện Tuệ (Quy 
Nhơn) tài trợ. 
l Chia sẻ nỗi đau và khó khăn 

với các gia đình nạn nhân TNGT, 
ngày 19.1, đại diện lãnh đạo Ban 
ATGT tỉnh cùng lãnh đạo Công 
ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh 
đến thăm hỏi, động viên và trao 

7 triệu đồng cho mỗi gia đình có 
người thân tử vong, bị thương 
vì TNGT có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn tại xã Bình Thành, xã 
Tây Xuân (huyện Tây Sơn) và xã 
Nhơn Phúc (TX An Nhơn).
l  Sáng 19.1, TTYT huyện 

Tây Sơn phối hợp với Công ty 
Thủy điện An Khê - Kanak tổ 
chức chương trình Xuân yêu 
thương năm 2022 tại làng Xà 
Tang, xã Vĩnh An (huyện Tây 
Sơn). Tại chương trình, các 
đơn vị trao tặng 73 suất quà tết 
(300 nghìn đồng/suất) cho các 
hộ nghèo, khó khăn ở làng Xà 
Tang. Tổng trị giá quà tặng gần 
22 triệu đồng. 

NGỌC TÚ - KIỀU ANH - 
ĐÌNH NGUYÊN

Thường trực Tỉnh ủy không tổ chức
tiếp khách đến thăm, chúc tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Gặp mặt sinh viên Lào nhân dịp 
Tết cổ truyền Việt Nam

Tặng quà tết cho người dân, bệnh nhân khó khăn, 
gia đình nạn nhân TNGT

(BĐ) - Ngày 19.1, tại xã Hoài 
Châu (TX Hoài Nhơn), Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng 
Đội tỉnh tổ chức chương trình 
“Đón Tết cùng em - Vui Xuân an 
toàn” và phát động Tuần lễ “Lì 
xì heo đất giúp bạn học tốt” lần 
thứ VIII. Tại chương trình, Ban 
Tổ chức trao tặng 40 suất quà 
(trị giá 300 nghìn đồng/suất) 
cho các em học sinh tiểu học 
và THCS trên địa bàn xã Hoài 
Châu; trao 10 suất hỗ trợ (1 triệu 
đồng/suất) cho các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi 
cha, mẹ do đại dịch Covid-19. 
Tổng trị giá quà tặng hơn 22 
triệu đồng.

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh 
phát động Tuần lễ “Lì xì heo đất 
giúp bạn học tốt”, tặng 10 con 
heo đất cho các em thiếu nhi và 
tổng phụ trách Đội đại diện cho 
các liên đội trên địa bàn TX Hoài 

“Đón Tết cùng em - Vui Xuân an toàn” năm 2022

Nhơn để triển khai nuôi heo đất 
tại đơn vị của mình.

Chương trình góp phần 
giáo dục cho các em học truyền 
thống tương thân, tương ái của 
dân tộc; phát huy tinh thần đoàn 

kết, biết sẻ chia và giúp đỡ lẫn 
nhau. Đồng thời, động viên các 
em vượt qua khó khăn, vươn lên 
học tập tốt và cùng gia đình đón 
Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn.

CHƯƠNG HIẾU

Đại diện Hội đồng Đội tỉnh trao heo đất cho các em học sinh.     Ảnh: CHƯƠNG HIẾU
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19
KHÔI PHỤC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TDTT CÁC CẤP:

Đảm bảo yêu cầu về 
chuyên môn và phòng dịch 

Đến nay, trong bối cảnh mọi hoạt động của xã hội dần được khôi phục theo hướng 
thích ứng an toàn với dịch Covid-19, các hoạt động thi đấu TDTT cũng đang được tính 
toán tổ chức trở lại.

Chạy đua với thời gian
Dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp trong những tháng qua khiến 
các hoạt động TDTT trên địa bàn 
tỉnh liên tục bị gián đoạn, thậm 
chí có lúc ngưng trệ. Điều đó ảnh 
hưởng đến kế hoạch tổ chức các 
giải đấu thể thao của tỉnh cũng 
như các địa phương, đặc biệt là 
kế hoạch đại hội TDTT các cấp. 
Vì vậy, căn cứ Hướng dẫn số 
3862/-BVHTTDL ngày 18.10.2021 
của Bộ VH-TT&DL về hướng dẫn 
tạm thời thực hiện Nghị quyết số 
128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của 
Chính phủ, UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định điều chỉnh Kế 
hoạch tổ chức đại hội TDTT các 
cấp và Đại hội TDTT toàn tỉnh 
lần thứ IX năm 2022. 

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị 
các huyện, thị xã, thành phố 
căn cứ vào diễn biến dịch bệnh 
Covid-19 tại địa phương chủ 
động lựa chọn thời gian và quy 
mô tổ chức phù hợp, phấn đấu 
hoàn thành đại hội TDTT cấp xã 
vào tháng 5.2022, tổ chức thi đấu 
từ 3 - 5 môn; đại hội TDTT cấp 
huyện hoàn thành tháng 7.2022, 
tổ chức từ 8 môn trở lên; cấp tỉnh 
hoàn thành tháng 9.2022, tổ chức 
16 môn.

Đến nay, hầu hết các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện Phù Mỹ 
đều chưa tổ chức các môn thi đấu 
trong chương trình đại hội TDTT. 
Ông Lê Quang Vinh, Giám đốc 
Trung tâm VH-TT&TT huyện 
Phù Mỹ, cho biết: Thực hiện Chỉ 
thị số 11-CT/TW ngày 8.12.2021 
của Ban Bí thư về việc tổ chức 
tết Nhâm Dần 2022, Chỉ thị số 
35/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường các biện 
pháp bảo đảm đón tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, 
lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, 
năm nay chúng tôi tham mưu 
cho UBND huyện không tổ chức 
các hoạt động lễ hội, văn hóa thể 
thao trong dịp tết Nhâm Dần, chỉ 
tập trung tuyên truyền trực quan. 
Tuy nhiên, chúng tôi đã xây dựng 
dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt 
động văn hóa, thể thao trong năm 
2022, trong đó các giải đấu thuộc 
Đại hội TDTT cấp huyện được 
dự kiến diễn từ tháng 2, nhưng 
giảm 2 môn so với kế hoạch cũ. 
Chương trình khai mạc, bế mạc 
Đại hội TDTT cấp huyện dự kiến 
tổ chức vào tháng 7. 

Tương tự, ông Nguyễn Khắc 
Duy, Phó Giám đốc Trung tâm 
VH-TT&TT huyện Tây Sơn cho 
biết, dịp tết Nhâm Dần 2022, 
huyện chủ trương không tổ chức 
các hoạt động thể thao truyền 
thống, kể cả các môn thi đấu 
trong chương trình đại hội TDTT 

Giải bóng đá Cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2022 được tổ chức theo cách thức 
linh hoạt, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.              Ảnh: HOÀNG QUÂN

cấp xã, chương trình thi đấu võ 
đài. Căn cứ Kế hoạch tổ chức đại 
hội TDTT các cấp do UBND tỉnh 
ban hành, chúng tôi phối hợp với 
Phòng VH-TT hướng dẫn các xã, 
thị trấn tổ chức đại hội TDTT cơ 
sở; xây dựng kế hoạch tổ chức 
Đại hội TDTT cấp huyện và 
chuẩn bị lực lượng tham gia các 
giải đấu cấp tỉnh. Dịch Covid-19 
khiến hầu hết địa phương chưa tổ 
chức thi đấu theo kế hoạch, nên 
giờ phải chạy đua với thời gian 
mới có thể kịp tiến độ.

Linh hoạt trong 
cách thức tổ chức

Khó khăn với các địa phương 
hiện nay ngoài vấn đề kinh phí là 
lực lượng tham gia các giải đấu. 
Sau một năm bị ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, một số trường 
học phải dạy bù, trong khi lực 
lượng chính của các đội tuyển 
địa phương là học sinh, sinh viên. 
Theo Phòng Quản lý TDTT (Sở 
VH&TT), đến nay, hầu hết các 
huyện, thị xã, thành phố đều chỉ 
gửi kế hoạch chung về các hoạt 
động TDTT trong năm 2022, chứ 
chưa có mốc thời gian cụ thể cho 
từng sự kiện. 

Ông Phan Tuấn Sơn, Phó 
trưởng Phòng Quản lý TDTT 
(Sở VH&TT) cho biết: Qua tham 
khảo một số mô hình tổ chức của 
các tỉnh, thành khác, chúng tôi 
nhận thấy có thể học tập, áp dụng 
được tại Bình Định. Đó là tận 
dụng thời điểm dịch Covid-19 
cơ bản được khống chế tổ chức 
theo hình thức cuốn chiếu tất cả 
các môn thi đấu trong vài tuần 
và kết thúc Đại hội TDTT toàn 
tỉnh. Cách làm này nhanh gọn, 
không kéo dài như kiểu làm cũ, 

nhưng các địa phương phải luôn 
trong trạng thái sẵn sàng về lực 
lượng, bởi thời gian chuẩn bị 
không nhiều.

Đầu năm nay, Sở VH&TT 
phối hợp với các đơn vị liên quan 
tổ chức thành công Giải bóng đá 
Cúp Hoàng đế Quang Trung năm 
2022. Đây được coi là giải đấu 
mở màn cho các hoạt động thể 
thao trong năm 2022, với cách 
thức tổ chức linh hoạt theo diễn 
biến dịch Covid-19. Tuy vậy, việc 
tổ chức các giải thể thao ở cấp 
độ phong trào vẫn có những cái 
khó riêng, với sự tham gia của 
đông đảo người dân, trong cả tư 
cách VĐV lẫn khán giả. Vì vậy, 
cách thức tổ chức vừa đảm bảo 
chuyên môn, vừa tạo được sức 
lan tỏa nhưng vẫn đảm bảo an 
toàn trước dịch bệnh là điều phải 
được cân nhắc.

Ông Bùi Trung Hiếu, Phó 
Giám đốc Sở VH&TT, cho biết: 
Trong bối cảnh dịch Covid-19 
vẫn còn lan rộng trong cộng 
đồng như hiện nay, tất cả các 
hoạt động trong đó có tập luyện, 
thi đấu đều phải tuân thủ theo 
các quy định phòng, chống dịch. 
Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ 
VH-TT&DL và các văn bản chỉ 
đạo của UBND tỉnh, Sở VH&TT 
cũng đã có hướng dẫn cho các 
địa phương triển khai các hoạt 
động thi đấu thể thao, trong đó 
có đại hội TDTT các cấp. Theo 
đó, tùy vào điều kiện diễn biến 
dịch thực tế ở mỗi địa phương 
để xây dựng phương án tổ chức 
theo hướng thích ứng linh hoạt, 
đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, 
quy mô, nhưng công tác phòng, 
chống dịch phải được ưu tiên 
hàng đầu.              HOÀNG QUÂN

(BĐ) - Nhân dịp tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022, ngày 19.1, 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi 
thăm, chúc Tết, tặng quà một số 
địa phương, đơn vị, các đồng chí 
nguyên lãnh đạo tỉnh, gia đình 
chính sách tiêu biểu.
l  Đến thăm xã Vĩnh An 

(huyện Tây Sơn), thay mặt Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí 
Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - chúc 
cán bộ, nhân dân xã Vĩnh An 
năm mới nhiều sức khỏe, nhiều 
thắng lợi mới; tiếp tục phát huy 
truyền thống cách mạng, tích cực 
lao động, sản xuất để cải thiện 
đời sống, nâng cao thu nhập, 
phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, 
hướng tới mục tiêu hoàn thành 
xây dựng xã nông thôn mới trong 
những năm tới. 

Dịp này, đồng chí Huỳnh Thúy 
Vân cũng đến thăm, tặng quà và 
chúc Tết 5 gia đình chính sách tiêu 
biểu trên địa bàn huyện Tây Sơn. 
l Đồng chí Lâm Hải Giang- 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh - đi thăm, tặng quà Trung 
tâm Chăm sóc và điều dưỡng 
người có công tỉnh, Bệnh viện 
Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện 
Phong - Da liễu Trung ương Quy 
Hòa, và một số gia đình chính sách 
tiêu biểu ở TP Quy Nhơn.

Tại các bệnh viện đến thăm, 
đồng chí Lâm Hải Giang đánh 
giá cao những nỗ lực, phấn đấu 
của toàn thể y bác sĩ, cán bộ, viên 
chức, người lao động trong việc 
chăm sóc sức khỏe nhân dân; 
đồng thời chia sẻ những khó 
khăn, vất vả của các bệnh viện, 
đặc biệt là trong việc kiểm soát 
tình hình dịch Covid-19. Đồng 
chí bày tỏ mong muốn tập thể y 
bác sĩ, cán bộ, viên chức, người 
lao động các bệnh viện phát huy 
những kết quả đạt được, đoàn 
kết, tiếp tục nâng cao trình độ 
chuyên môn, y đức để hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao; tiếp tục cùng cả hệ thống 
chính trị của tỉnh thực hiện tốt 
nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe 
nhân dân và phòng, chống, tiến 
tới đẩy lùi đại dịch Covid-19. 

Tại Trung tâm Chăm sóc và 
điều dưỡng người có công tỉnh, 
đồng chí Lâm Hải Giang thăm 
hỏi sức khỏe, đời sống các thương 
bệnh binh và người có công đang 

được điều dưỡng tại đây, chúc 
các thương, bệnh binh luôn khỏe 
mạnh, an tâm điều dưỡng. Đồng 
chí động viên cán bộ, nhân viên 
Trung tâm khắc phục mọi khó 
khăn, tận tụy chăm sóc cho các 
đối tượng chính sách, người có 
công, thể hiện tốt đạo lý uống 
nước nhớ nguồn của dân tộc. 

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang cũng đã đến 
thăm, tặng quà tết gia đình Mẹ 
Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị 
Nhường (ở phường Trần Phú, 
TP Quy Nhơn). 
l Đồng chí Nguyễn Tự Công 

Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh - đến thăm, 
chúc mừng năm mới các đồng 
chí nguyên lãnh đạo tỉnh, một 
số gia đình chính sách và đơn 
vị trực tết trên địa bàn TP Quy 
Nhơn và TX An Nhơn. 

Đến thăm nguyên Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Trần Châu, 
nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Thị Thanh Bình, đồng 
chí Nguyễn Tự Công Hoàng báo 
cáo những nỗ lực vượt qua khó 
khăn để đạt nhiều thành quả trên 
các lĩnh vực phát triển KT-XH 
tỉnh năm 2021, đồng thời bày tỏ 
mong muốn các đồng chí nguyên 
lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, 
có những ý kiến góp ý để xây 
dựng tỉnh Bình Định ngày phát 
triển mạnh mẽ.

Thăm cán bộ, chiến sĩ Trung 
đoàn Cảnh sát cơ động Nam 
Trung bộ (đơn vị của Bộ CA đóng 
quân tại TP Quy Nhơn), đồng 
chí Nguyễn Tự Công Hoàng 
biểu dương những thành tích 
xuất sắc đã đạt được của đơn vị 
trong năm 2021, trong thực hiện 
nhiều nhiệm vụ đảm bảo ANTT, 
hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19; đề nghị đơn vị tiếp tục 
phát huy truyền thống, kết quả 
đạt được để hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao năm 2022.

Thăm, tặng quà 5 gia đình 
chính sách ở các xã, phường trên 
địa bàn TX An Nhơn, đồng chí 
Nguyễn Tự Công Hoàng chúc 
các gia đình năm mới mạnh khỏe, 
nhiều niềm vui, các thế hệ con, 
cháu tiếp tục phát huy truyền 
thống cách mạng, tích cực đóng 
góp cho sự nghiệp xây dựng và 
phát triển quê hương. 

NGUYỄN MUỘI - 
LÊ CƯỜNG - HOÀI THU  

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết 
các địa phương, đơn vị, các đồng chí  
nguyên lãnh đạo tỉnh, gia đình 
chính sách tiêu biểu

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, chúc Tết bệnh binh Trần Ngọc 
Thanh (xã Bình Tường, huyện Tây Sơn).                           Ảnh: NGUYỄN MUỘI
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Ngày 14.1 vừa qua là ngày có ý nghĩa 
đặc biệt với bà con đồng bào dân tộc 
Chăm H’roi ở làng Canh Giao, xã Canh 
Hiệp, khi cầu Suối Lớn và Suối Bắn được 
khánh thành, đưa vào sử dụng. Từ nay, 
cảnh người dân lội bộ khiêng xe máy và 
hàng hóa băng qua dòng nước chảy xiết 
của suối Bắn và suối Lớn với bao hiểm 
nguy rình rập sẽ không còn.

Làng Canh Giao có 70 hộ dân với 
207 nhân khẩu, đều là người dân tộc 
thiểu số. Làng cách trung tâm xã Canh 
Hiệp chỉ một ngọn đồi, nhưng để vào 
được làng phải đi vòng gần 40 km qua 
địa phận xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, 
tỉnh Phú Yên. 

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, 
Trưởng làng Canh Giao, con đường dẫn 
vào làng được bà con tự mở vào đầu 
những năm 2000; trên con đường này có 
2 dòng suối phải băng qua là suối Bắn và 
suối Lớn. Đây là chướng ngại lớn nhất 
bà con gặp phải nhiều năm qua khi lưu 
thông, vận chuyển hàng hóa từ làng ra 
trung tâm xã Canh Hiệp và ngược lại. 

“Đặc biệt, vào mùa mưa bão, làng 
Canh Giao bị cô lập hoàn toàn vì nước 
suối chảy mạnh nên không thể qua lại, 
khiến bà con bị thiếu lương thực, thực 
phẩm, thuốc chữa bệnh. Sợ nhất là lúc 
trong làng có người đau ốm, bệnh tật 
phải đưa đi cấp cứu mà gặp dòng nước 
chảy mạnh”, ông Thanh cho biết thêm.

Cầu Suối Lớn dài 18 m, rộng 6,5 m, 
cầu Suối Bắn dài 6 m, rộng 6,5 m, được 
khởi công xây dựng từ tháng 8.2021. 
Tổng vốn đầu tư cho 2 công trình này 
khoảng hơn 4 tỷ đồng.

Những ngày này, bao trùm các khu 
phố, làng quê ở TX An Nhơn là không 
khí khẩn trương hoàn tất công tác xây 
dựng, chỉnh trang đô thị, nông thôn, vệ 
sinh môi trường, tạo cảnh quan khang 
trang, sạch đẹp phục vụ nhân dân đón 
Xuân, vui Tết.

Ông Đoàn Thanh Tú, Phó Trưởng 
phòng Quản lý đô thị (UBND TX An 
Nhơn), cho biết: Danh mục công trình, 
dự án chỉnh trang đô thị mà UBND thị 
xã phê duyệt triển khai, gồm có tu sửa, 
nâng cấp, thảm nhựa các công trình giao 
thông; sửa chữa, lắp đặt cờ hoa, biểu 
ngữ, gắn các mô hình khung hoa, chậu 
hoa, hệ thống đèn trang trí dọc theo 
các trục đường chính liên phường Bình 
Định, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Đập Đá, 
Nhơn Thành. Cùng với đó là sơn toàn 
bộ bồn hoa dải phân cách, sơn kẻ vạch 
tim đường những đoạn bị mờ và các nút 
giao của các tuyến đường giao thông nội 

Ngày 7.1.2022, Báo Bình Định có 
bài viết “Lấn chiếm hành lang an toàn 
đường bộ để đỗ xe”, phản ánh tình trạng 
các lái xe tải thường xuyên đậu đỗ xe trái 
phép trên hành lang tuyến QL 1, cạnh 
công viên Phú Tài (phường Trần Quang 
Diệu, TP Quy Nhơn). Tuy nhiên, các 
cơ quan chức năng không xử lý được, 
bởi tại khu vực này không có biển cấm 
dừng, cấm đỗ.

Sau đó, Ban ATGT tỉnh phối hợp 
cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành 
kiểm tra những bất cập mà Báo Bình 
Định nêu, đồng thời kiến nghị cơ quan 
quản lý đường bộ tiến hành cắm biển 
cấm dừng, cấm đỗ tại khu vực này theo 
quy định để đảm bảo an toàn. 

Tiếp nhận kiến nghị, Chi cục Quản 
lý đường bộ III.4 (thuộc Cục Quản lý 
đường bộ III) đã tiến hành lắp đặt 2 biển 
báo tại km 1230+020 và km 1221+220. 
Song, theo ghi nhận của phóng viên 
Báo Bình Định vào sáng 17.1, trên đoạn 
đường này chỉ còn 1 biển báo nằm bên 
phải hướng từ cầu Diêu Trì vào Nam, 
còn biển báo hướng ngược lại đã bị tháo 
dỡ cả biển báo lẫn trụ. 

Ông Trần Thái Hòa, Chi cục trưởng 
Chi cục Quản lý đường bộ III.4, cho hay: 
Trước đây tại khu vực này có biển báo 
cấm dừng, đỗ; tuy nhiên, lợi dụng đêm 
tối, tài xế gỡ bỏ hay tông gãy rồi đem 
đi phi tang. Mới đây, chúng tôi vừa cắm 
biển báo xong thì lại bị nhổ. Để tránh 
tình trạng trên, sắp đến, chúng tôi sẽ 
lắp đặt lại biển báo và giao cho chính 
quyền địa phương quản lý. Đồng thời, 
kiến nghị Ban ATGT tỉnh cho lắp đặt 
camera tại khu vực này để theo dõi và 
phạt nguội các xe đậu đỗ trái phép.

VĂN LƯU

Nhịp cầu nối những bờ vui
UBND huyện Vân Canh vừa tổ chức 
khánh thành, đưa vào sử dụng cầu 
Suối Lớn và Suối Bắn dẫn vào làng 
Canh Giao (xã Canh Hiệp), thỏa niềm 
mong ước của người dân trong nhiều 
năm qua. 

Cầu Suối Lớn giúp việc lưu thông từ làng Canh Giao ra trung tâm xã Canh Hiệp và ngược lại được thông 
suốt, thuận lợi, an toàn.                                                                                                                                                   Ảnh: VĂN LỰC 

Chính vì vậy, việc cầu Suối Lớn và 
Suối Bắn được xây dựng kiên cố bằng 
bê tông cốt thép là điều mà bấy lâu nay 
người dân ở làng Canh Giao luôn mong 
ước. 2 cây cầu được khánh thành, đưa 
vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận 
tiện, an toàn; đặc biệt là mở ra cơ hội 
giao thương giữa làng Canh Giao với 
bên ngoài, tạo điều kiện cho bà con nơi 
đây cải thiện đời sống.

Ông Lê Văn Chiếu, người dân ở làng 
Canh Giao, phấn khởi nói: “Từ nay việc 
đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con 
được thuận lợi và không còn nơm nớp 
lo sợ mưa lũ chia cắt như trước kia”.

Theo ông Trần Kim Vũ, Phó Bí thư 
Thường trực Huyện ủy Vân Canh, việc 
xây dựng cầu Suối Lớn và Suối Bắn dẫn 
vào làng Canh Giao có ý nghĩa rất quan 
trọng. 2 cây cầu không chỉ phục vụ nhu 
cầu đi lại của người dân địa phương, 
góp phần vào sự phát triển KT-XH, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh; mà còn thể 
hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành 
đối với những nơi có điều kiện đặc 
biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc  
thiểu số. 

“Thời gian tới, lãnh đạo huyện Vân 
Canh tiếp tục kêu gọi các cấp, các ngành 
ở tỉnh và Trung ương hỗ trợ kinh phí, 
đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất 
là hệ thống đường giao thông và điện 
thắp sáng để phục vụ đời sống bà con 
làng Canh Giao ngày càng tốt hơn”, ông 
Vũ cho hay.                                 

                                               VĂN LỰC

An Nhơn chỉnh trang đô thị đón Tết

thị; trồng cây xanh dải phân cách đường 
Nguyễn Nhạc, phường Đập Đá… Kinh 
phí thực hiện trên 6,7 tỷ đồng, các công 
việc chỉnh trang, tu sửa đều hoàn thành 
trước 25 tháng Chạp.

Ngoài ra, các phường, xã cũng chủ 

động triển khai chỉnh 
trang, xây dựng đường 
hoa, mở rộng, thảm 
nhựa một số tuyến 
giao thông phục vụ 
nhân dân đi lại trong 
dịp Tết. Ông Dương 
Thanh Cường, Chủ tịch 
UBND xã Nhơn Phúc, 
cho hay: Địa phương 
vận động nhân dân duy 
trì 2 tuyến đường hoa 
An Thái và tỉnh lộ 640, 
làm mới một vườn hoa 
phía Tây cầu An Thái và 
đầu tư xây một hoa viên 

phía Bắc cầu An Thái. Nhân dân tham 
gia lắp đèn điện, bảo đảm 100% tuyến 
đường thôn, xóm đều có điện chiếu sáng 
ban đêm để đi lại thuận tiện.

Còn ở xã Nhơn An, theo Chủ tịch 
UBND xã Phan Long Hùng, nhằm phục 

Cần xử lý nghiêm 
hành vi tự ý dỡ bỏ 
biển báo giao thông

PHẢN HỒI

Biển báo cấm dừng vừa cắm tại khu vực trên hiện 
chỉ còn 1 biển từ cầu Diêu Trì vào Nam.   Ảnh: VĂN LƯU

Nâng cấp, thảm bê tông nhựa tuyến đường Lê Hồng Phong, phường  
Bình Định.                                                                                                   Ảnh: XUÂN THỨC

vụ nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn 
hóa của người dân địa phương, xã đầu 
tư gần 2,5 tỷ đồng (từ ngân sách và 
nguồn đóng góp của người dân, DN) 
để xây dựng 4 hoa viên ở các thôn Háo 
Đức, Trung Định, Phú Đa, Tân Dương, 
tổng diện tích 2.305 m2. Cả 4 hoa viên 
trên đã được nghiệm thu, đưa vào  
sử dụng.

“Ngoài các hoạt động chỉnh trang đô 
thị, công tác vệ sinh môi trường cũng 
được các địa phương chú trọng, các cơ 
quan, đơn vị, công sở đến người dân 
các thôn, khu phố đều tham gia. Trong 
đó, tập trung tổng vệ sinh môi trường 
nơi sinh sống, làm việc; dọn dẹp các 
bãi tập kết rác không đúng quy định, 
các chướng ngại vật, pa nô, áp phích, 
biển quảng cáo cũ hỏng; xử lý vi phạm 
lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, hành lang 
ATGT”, ông Đoàn Thanh Tú thông  
tin thêm.                                     XUÂN THỨC

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo  
ở huyện Phù Cát

(BĐ) - Ngày 19.1, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh tổ chức bàn giao nhà 
Đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Văn 
Cường, thuộc diện hộ nghèo, ở thôn 
Chánh Hội, xã Cát Chánh (huyện  
Phù Cát).

Ngôi  nhà được xây dựng với 
diện t ích hơn 50 m 2,  kinh phí hỗ 
trợ là 95 triệu đồng, trong đó Ủy 

ban MTTQ Việt  Nam tỉnh hỗ trợ 
60 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện Phù Cát hỗ trợ 35 triệu 
đồng, các ĐVTN xã Cát Chánh hỗ 
trợ cửa, sơn cho công trình và ngày 
công xây dựng.

Ngôi nhà được bàn giao dịp giáp 
Tết giúp gia đình ông Cường khắc phục 
khó khăn về nhà ở, đón Tết tươm tất,   
ấm áp.                                         TRIỀU CHÂU Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Văn 

Cường.                                                             Ảnh: TỈNH ĐOÀN



5KINH TẾTHỨ NĂM, 20.1.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Khi nhà nông sáng tạo 
Hội thi Sáng tạo nhà nông năm 2020 - 2021 được Hội Nông 
dân tỉnh phối hợp với Sở KH&CN tổ chức thành công, góp phần 
kích thích phong trào sáng tạo, ghi nhận những giải pháp hữu 
ích của nông dân từ thực tế hoạt động trồng trọt, chăn nuôi.  

Ông Ngô Quốc Hưng chăm sóc vườn hoa chuẩn bị phục vụ thị trường 
tết Nhâm Dần 2022.                                                                                 Ảnh: HOÀI THU 

Ông Nguyễn Ngôn  giới thiệu máy băm thân cây làm 
thức ăn chăn nuôi.                                      Ảnh: MINH TRUNG

Hội nông dân các huyện, 
thị xã, thành phố đã sơ tuyển 
và xét chọn 16 giải pháp dự 
thi, gửi về tỉnh tham gia Hội 
thi. Trong đó, 11 giải pháp 
được Ban tổ chức Hội thi  
trao giải. 

Máy băm thân cây phục vụ 
chăn nuôi, của ông Nguyễn 
Ngôn, ở thôn Vĩnh Phụng 2, 
xã Hoài Xuân, TX Hoài Nhơn 
là giải pháp đạt giải nhất. Máy 
chạy bằng động cơ điện, được 
ông Ngôn làm ra cách đây 
khoảng 8 năm, nhiều nông 
dân đã mua sử dụng và khá 
tín nhiệm. Nhưng 3 - 4 năm 
khung máy rỉ sét, một số bộ 
phận hao mòn nhanh dễ hư 
hỏng... “Nghe  khách hàng 
phản hồi về độ bền, tôi trăn 
trở, cố gắng cải tiến. Qua đó, 
tôi dùng thùng phuy nhựa làm 
thùng máy, những chi tiết hao 
mòn nhanh thì tôi cải tiến, thay 
đổi chất liệu; thiết kế lại để có 
thể tháo lắp sửa chữa, thay thế 
phụ kiện dễ dàng hơn. Sau cải 
tiến, bà con sử dụng rất hài 
lòng và thêm nhiều người đặt 
mua”, ông Ngôn chia sẻ. 

Máy cắt rễ, lá cây kiệu và 
cây hành (chạy bằng mô tơ 
máy bơm nước) của ông Cao 
Văn Hoàng, ở thôn Trung 
Thành 3, xã Mỹ Quang, huyện 
Phù Mỹ được trao giải nhì, bởi 
hỗ trợ thiết thực, giảm công 
sức và tăng hiệu quả so với 
cắt bằng dao, liềm như bà con 
đã làm bao đời nay. Cũng đạt 
hiệu quả cao là máy xới đất và 

lên luống, lên dòng (giải nhì) 
của ông Nguyễn Minh Tấn ở 
thôn Nghĩa Lộc, xã Mỹ Lộc, 
huyện Phù Mỹ. “Với khoảng 
500 m2 đất canh tác cây trồng 
cạn, nếu dùng cuốc lên luống 
có giỏi mấy cũng mất một 
buổi, còn thường thì cả ngày. 
Nhưng sử dụng máy của tôi 
chỉ mất khoảng 45 phút. Tôi 
sẽ tiếp tục cải tiến để nâng cao 
hiệu quả máy, hỗ trợ tốt hơn 
cho bà con có nhu cầu...”, ông 
Tấn bộc bạch.  

Cải tiến hệ thống tưới nước 
cho vườn ươm hoa cúc giống 
của ông Ngô Quốc Hưng, ở 

thôn Biểu Chánh, xã Phước 
Hưng, huyện Tuy Phước đạt 
giải ba. Ông Hưng cho  biết: 
Ngoài giải pháp này, những 
năm qua tôi cũng tìm tòi thêm 
những cách khác để nâng cao 
hiệu quả tưới nước, hệ thống 
đèn bật tắt tự động từ đêm 
đến sáng sớm... cho vườn 
trồng nhiều loại hoa tiêu thụ 
trong dịp Tết. Từ thực tế sản 
xuất, bản thân tôi tự thấy 
phải tìm tòi, cải tiến không 
ngừng để giảm chi phí đầu tư 
cho sản phẩm, nâng cao hiệu 
quả cạnh tranh.

Sáng tạo bắt nguồn từ thực 

tế sản xuất ở gia đình, có 2 
giải pháp đạt giải ba là “Lai 
tạo giống gà ta lai mang lại 
hiệu quả kinh tế cao” của ông 
Võ Hoàng Sơn, ở thôn Hưng 
Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện 
Tuy Phước và “Sáng tạo xe 
phun thuốc trừ sâu” của ông 
Hồ Ngọc Dũng, ở thôn Đồng 
Sim, xã Tây Xuân, huyện Tây 
Sơn. 

Bà Lê Thị Thanh Hương, 
Phó Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh, nhìn nhận: Có giải pháp 
được đầu tư công phu, sáng 
tạo, cũng có giải pháp rất đơn 
giản, dù vậy điểm chung là 

Vào vụ hoa Tết 

Người trồng hoa ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước chăm hoa cúc.                       Ảnh: XT

Năm nay cúc mâm xôi Nhật được nhiều người ưa chuộng. 
Ảnh: XT

Từ giữa tháng Chạp các làng mai ở An Nhơn nhộn nhịp hẳn lên.
 Ảnh: XT

Tầm giữa tháng Chạp, sau 
khi Bình Định kiểm soát dịch 
bệnh Covid-19 tốt, thương lái 
trong và ngoài tỉnh đổ về các 
làng hoa ở huyện Tuy Phước 
và TX An Nhơn khá nhộn 
nhịp, đặc biệt là tại làng hoa 
Biểu Chánh - An Cửu (xã 
Phước Hưng), làng hoa Bình 
Lâm (xã Phước Hòa), huyện 
Tuy Phước; làng hoa Vĩnh 
Liêm - Kim Châu (phường 
Bình Định, TX An Nhơn). Đến 
nay về cơ bản các làng hoa đã 
bán xong hàng chỉ còn phần 
để dành đưa ra chợ hoa xuân.

Nhơn An xây dựng 
tuyến đường 
hoa mai vàng

(BĐ) - Tin từ UBND xã 
Nhơn An (TX An Nhơn), tuyến 
đường hoa mai vàng dài hơn  
400 m được trồng dọc tỉnh lộ 
631, đoạn qua thôn Thanh Liêm 
sẽ hoàn thiện trước tết Nguyên 
đán Nhâm Dần năm 2022. Có tất 
cả 120 cây hoa cảnh, gồm 60 cây 
mai vàng và 60 cây hoa móng 
bò được trồng trên đoạn đường 
này. Kinh phí thực hiện tuyến 
đường hoa hơn 700 triệu đồng, 
trong đó Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 
khoảng 100 triệu đồng, còn lại 
vốn ngân sách xã.

Thanh Liêm là một trong 
5 làng nghề trồng mai cảnh ở 
xã Nhơn An, vừa được UBND 
tỉnh công nhận đạt tiêu chí làng 
nghề. Năm 2013, mai Nhơn An 
được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN) cấp chứng nhận nhãn 
hiệu tập thể “Mai vàng Nhơn 
An”. Do vậy, việc xây dựng 
tuyến đường hoa mai vàng vừa 
quảng bá thương hiệu mai vàng 
đến công chúng, vừa tạo điểm 
nhấn cảnh quan xanh - sạch - 
đẹp ở địa phương.    TRỌNG LỢI

Hội Nông dân tỉnh phối 
hợp với Sở KH&CN phát động 
Hội thi “Sáng tạo nhà nông” 
tỉnh năm 2022, với giải pháp 
trên các lĩnh vực: Trồng trọt, 
chăn nuôi, thủy sản, lâm 
nghiệp; tiểu thủ công nghiệp, 
ngành nghề nông thôn; cơ khí 
phục vụ nông nghiệp, nông 
thôn; môi trường; các lĩnh 
vực khác có liên quan đến 
xây dựng và phát triển nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn. 
Thể lệ và mẫu hồ sơ dự thi 
được đăng tải trên website: 
www.hoinongdanbinhdinh.
org.vn; thời gian dự thi đến 
ngày 31.8.2022. 

tất cả đều rất thiết thực, giải 
quyết được nhiều vấn đề của 
đời sống.           HOÀI THU 

Tại còn các làng mai ở 
TX An Nhơn như: Nhơn An, 
Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, 
Nhơn Hưng, Nhơn Thành…, 
tuy khách mua không đông 
như mọi năm, nhưng cũng 
khá sôi động. Dọc theo tuyến 
tránh QL 1 và tỉnh lộ 631, bà 
con che rạp bày mai xuân bán 
lẻ cho khách vẫn dày như mọi 
năm; mối quen mua số lượng 
lớn thì đến xem mai trực tiếp 
tại vườn.

Ông Phan Văn Sáu, chủ 
vườn mai Sáu Hồng (xã Nhơn 
An, TX An Nhơn), bộc bạch: 

Thường thì mọi năm tui bán 
mai Tết không dưới 2.000 
chậu, chủ yếu cho khách hàng 

phía Bắc, năm nay họ không 
vào mua nên tui chỉ bán bạn 
hàng phía Nam và Tây Nguyên 
được 600 chậu, cũng có khoản 
thu để mình đầu tư cho vụ mai 
Tết năm sau.

Theo ông Phan Long Hùng, 
Chủ tịch UBND xã Nhơn An, 
mức tiêu thụ mai xuân năm 
nay ít hơn, đến giờ này 5 làng 
mai thu nhập chừng 25 tỷ 
đồng, chỉ bằng một nửa so với 
năm ngoái.

Báo Bình Định giới thiệu 
một số hình ảnh ghi nhận tại 
các làng hoa ở Tuy Phước và 
An Nhơn.      XUÂN THỨC
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Bình ĐịnhKHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Sau vài lần hẹn, tôi mới gặp 
được TS Hiếu tại nơi làm việc. 
Công việc của anh khá dày, 
ngoài thời gian nghiên cứu, 
anh còn tham gia giảng dạy, 
diễn thuyết. Anh đang dẫn dắt 
một đội nghiên cứu hợp tác 
với GS Thanh Long Trần (ĐH 
Warwick, Anh) thực hiện các đề 
án ứng dụng AI trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Dự án nằm trong 
chương trình hành động của 
Công ty TNHH phần mềm FPT 
Quy Nhơn (FSOFT Quy Nhơn) 
nhằm đưa Bình Định trở thành 
trung tâm AI quốc tế. Ngoài ra, 
TS Hiếu còn tham gia giảng dạy 
về Khoa học dữ liệu và AI tại 
khoa Toán và Thống kê, Trường 
ĐH Quy Nhơn; giảng dạy các 
chương trình đào tạo về AI và 
Học máy để tìm kiếm tài năng 
trẻ cho FSOFT Quy Nhơn; tham 
gia các buổi diễn thuyết về Học 
máy tại các hội thảo khoa học 
trong và ngoài nước. 

Tốt nghiệp Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn, Hiếu 
chọn khoa Toán và Thống kê 
của Trường ĐH Quy Nhơn để 
nuôi dưỡng niềm đam mê của 
mình. Tại đây, dưới sự dẫn dắt 
của PGS.TS Lê Công Trình, 
Trưởng khoa Toán và Thống kê, 
Hiếu lao vào nghiên cứu khoa 
học. Ngay khi còn là sinh viên 
năm thứ 2, đề tài nghiên cứu 
của Hiếu đã đạt giải nhì Giải 
thưởng sinh viên nghiên cứu 
khoa học cấp bộ; đồng thời có 
bài báo khoa học quốc tế công 
bố trên danh mục các tạp chí 
quốc tế có uy tín. 

Sau khi tốt nghiệp, Hiếu 
được giữ lại trường giảng dạy. 
Để tiếp tục theo đuổi giấc mơ 
nghiên cứu khoa học, anh lại 
khăn gói sang Mỹ làm nghiên 
cứu sinh và tham gia giảng 
dạy tại ĐH Wayne State. Trở 
về Quy Nhơn năm 2020, anh 
lại giảng dạy tại Trường ĐH 

Thích làm những gì có nhiều ứng dụng thực tiễn
Từ yêu thích môn Toán, say mê nghiên cứu khoa học, với sự nỗ lực không ngừng, TS Thái Trung Hiếu (cựu học 

sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Quy Nhơn) trở thành chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ 
liệu - ngành học còn khá mới tại Việt Nam. Hiện anh làm việc tại Công ty TNHH phần mềm FPT Quy Nhơn. 

TS Thái Trung Hiếu đang nghiên cứu dự án về AI tại FSOFT Quy Nhơn.                                                                                      Ảnh: HỒNG HÀ

Quy Nhơn. Để có kinh nghiệm 
thực hiện các dự án thực tế, anh 
xin thực tập tại Công ty TMA 
Solutions Bình Định và cộng tác 
với FSOFT Quy Nhơn thực hiện 
một số dự án. Cuối năm 2021, 
Hiếu chính thức đầu quân cho 
FSOFT Quy Nhơn, trở thành 
chuyên gia AI và Khoa học  
dữ liệu. 

TS Thái Trung Hiếu chia sẻ: 
“Tôi thích làm được cái gì đó có 
nhiều ứng dụng thực tiễn, có 
ích. Trước đây tôi đã tìm hiểu 
về lĩnh vực Toán tài chính và 
đầu tư, giờ thì thử sức với AI và 
công nghệ thông tin. Tôi chọn 
FSOFT Quy Nhơn đầu quân vì 
môi trường làm việc thoải mái, 
sáng tạo, dễ phát triển!”.

Không chỉ giỏi nghiên cứu, 
TS Hiếu còn là người truyền 
cảm hứng cho nhiều bạn trẻ tìm 
thấy và theo đuổi giấc mơ AI. 
Một trong số đó có Lương Việt 
Chương, quê ở huyện Phù Mỹ, 
tốt nghiệp ngành Toán và giảng 
dạy tại TP Hồ Chí Minh. Nhờ 

được Hiếu tư vấn và động viên, 
Chương đã tìm thấy niềm hứng 
thú với AI, để rồi quyết định 
trở về Quy Nhơn, tham gia đội 
nghiên cứu của Hiếu tại FSOFT 
Quy Nhơn.

Hiện bài toán lớn mà TS 
Hiếu đang theo đuổi là: “Làm 
sao để thiết kế các neuron 
network tốt hơn?”. Anh chia 
sẻ: “Lĩnh vực này còn quá mới 
mẻ, thực sự chưa có nhiều kết 
quả và chuyên gia trong lĩnh 
vực này. Cho nên mình phải 
tự mày mò, cứ như lạc trong 
rừng vậy. Thành ra giờ mình 
chưa dám nói trước điều gì cả. 

Nhưng nếu thành công có thể 
nói là sẽ giúp công ty đi trước 
đối thủ về mặt công nghệ, từ đó 
sẽ dành được nhiều ưu thế khác 
trong kinh doanh”.

Với dự án ứng dụng AI 
trong lĩnh vực nông nghiệp,  
TS Hiếu cho biết: “Hai dự án 
nổi bật nhất đội mình đang làm 
là phát triển ứng dụng định giá 
bò và ứng dụng tìm mạch nước 
ngầm ở châu Phi. Nếu những 
dự án này thành công hoàn 
toàn có thể đem về ứng dụng 
tại Việt Nam để góp phần phát 
triển nền công nghiệp chăn 
nuôi gia súc”.             HỒNG HÀ

Điểm nổi bật của TS Thái Trung Hiếu là tính cần cù, chịu 
khó. Thời gian du học tại Mỹ, tuy lĩnh vực theo học là Toán học 
thuần túy, Hiếu đã tìm tòi nghiên cứu, học hỏi để chuẩn bị cho 
mình những kiến thức nền tảng phục vụ cho ứng dụng Toán - từ 
Máy học đến Học sâu, Học thống kê, các kỹ thuật lập trình... Nhờ 
đó, Hiếu đã phát huy được năng lực và sở trường của mình trong 
lĩnh vực AI và khoa học dữ liệu”. PGS.TS LÊ CÔNG TRÌNH (Trưởng khoa 
Toán và Thống kê, Trường ĐH Quy Nhơn)

”

(BĐ) - Mô hình thâm canh 
bưởi theo hướng hữu cơ do 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh 
triển khai thực hiện trên diện 
tích 4 ha tại 2 huyện Hoài Ân 
và An Lão bước đầu đã mang 
lại hiệu quả cao.

9 hộ tham gia mô hình (Hoài 
Ân 5 hộ và An Lão 4 hộ) được 
Nhà nước hỗ trợ 50% phân hữu 
cơ vi sinh, túi bao quả. Trong 5 
tháng triển khai mô hình, năng 
suất đạt trung bình 71,5 tạ/ha 
(cao hơn đối chứng 5,3 tạ/ha), 
lợi nhuận mang lại trung bình 
78,5 triệu đồng (cao hơn đối 
chứng 15,5 triệu đồng/ha). 

Bưởi da xanh là loại cây 
trồng cho hiệu quả kinh tế cao, 
luôn ổn định đầu ra và giá bán 
thường cao gấp 2 - 3 lần so một 
số loại cây ăn trái khác ở địa 
phương. Việc thực hiện thâm 
canh bưởi theo hướng hữu cơ 
giúp tạo ra sản phẩm an toàn, 
độ đồng đều cao, nâng cao chất 
lượng và giá trị, giúp tăng thu 
nhập cho người sản xuất.

                                         THÁI HÀ

Thâm canh bưởi 
theo hướng hữu cơ

Những ngày giáp tết Nguyên đán 
Nhâm Dần, người trồng mãng cầu cao 
sản ở xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ), đặc 
biệt ở thôn Mỹ Hội 3, rất phấn khởi vì 
càng gần đến ngày thu hoạch rộ, giá 
mãng cầu càng tăng. Có chuyện này là 
bởi càng về cuối năm, trái mãng cầu ở 
đây chẳng những giữ nguyên đặc tính 
dai và ngọt mà còn lớn thêm về kích 
thước, khiến ai nhìn cũng thích mắt. 

Anh Trần Văn Chỉnh, ở thôn Mỹ Hội 
3, chia sẻ: Vườn mãng cầu 270 gốc của 
tôi đã 4 năm tuổi, bắt đầu thu hoạch ổn 
định được 2 năm nay, mỗi năm 2 vụ. 
Tháng 6.2021 tôi thu được 1 tấn, hồi đó 
với giá 40.000 đồng/kg tôi đã rất vui. 
Nay do cuối năm có mưa nhiều mấy 
đợt khiến sản lượng giảm khoảng 30% 
nhưng bù vào đó giá cao hơn, hiện đã ở 
mức 50.000 đồng/kg, thường thì giáp Tết 
sẽ lên đến tầm 70.000 - 80.000 đồng/kg.

“Hiện tại vườn đã ổn định thu hoạch 
nên việc chăm rất đơn giản. Ngoài việc 

Mỹ Tài ăn Tết với mãng cầu cao sản

Anh Hồ Duy Nhật trong vườn mãng cầu của mình.          Ảnh: BẢO NGÂN

bón phân thuốc theo định kỳ, tôi tận 
dụng các phế phẩm từ nghề mộc như 
bột cưa để rải dưới gốc giúp mãng cầu 
tốt sức hơn. Cứ mỗi vụ thu hoạch xong, 
cây mãng cầu sẽ được cắt bỏ tất cả nhánh, 

lá, khi lá lên thì cũng 
là lúc trái lên, cho nên 
lúc mãng cầu có trái thì 
cũng là lúc lá xanh tốt”, 
anh Chỉnh chia sẻ thêm.

Kế bên vườn mãng 
cầu của anh Chỉnh, 
2 vườn mãng cầu lớn 
khác cũng đang bắt 
đầu vào tầm thu hoạch. 
Trong đó, vườn mãng 
cầu của anh Hồ Duy 
Nhật là lớn và bài bản 
nhất. Toàn bộ vườn 
được anh Nhật lắp hệ 
thống tưới phun tự 
động với thiết kế cao 
đủ khả năng rửa sạch 

tán lá và thân cây để quét sương lạnh 
bám trên lá (sương lạnh là yếu tố ảnh 
hưởng lớn đến sự phát triển của cây và 
đặc biệt là trái mãng cầu). 

Anh Nhật vui mừng chia sẻ, sau 

nhiều vụ thu hoạch đạt hiệu quả kinh tế 
cao, nhận thấy chân đất quê mình phù 
hợp với mãng cầu bởi trọng lượng trái 
phổ biến lên đến 500 g/trái, cách đây 2 
tháng, anh trồng thêm 1.000 cây nữa. Lấy 
ngắn nuôi dài, anh cho xen canh cây mì 
cao sản trong diện tích trồng mãng cầu. 
Từ nay đến Tết, anh ước tính thu được 
ít nhất 40 - 50 triệu đồng tiền mãng cầu! 

Nhìn thấy thành công từ cây mãng 
cầu mang lại, hàng trăm hộ ở xã Mỹ Tài 
đang cải tạo vườn để trồng mãng cầu 
cao sản. Ông Đặng Đình Phúc, Chi hội 
trưởng nông dân thôn Mỹ Hội 3, cũng 
là người chuyên cung cấp cây mãng cầu 
giống, cho biết: Tôi đã cung cấp giống 
cho hơn 20 hộ trên địa bàn xã và đáng 
mừng là tất cả đều đã thành công. Vườn 
mãng cầu của những hộ này đều giữ 
vai trò quan trọng trong phát triển kinh 
tế hộ, trở thành nguồn thu nhập quan 
trọng, giúp họ cải thiện đời sống rõ rệt. 

BẢO NGÂN

 Ngày 19.1, Bkav công bố 
báo cáo Tổng kết an ninh mạng 
năm 2021 và dự báo 2022. Theo 
đó, trong năm 2021, thiệt hại do vi 
rút máy tính gây ra đối với người 
dùng Việt Nam tiếp tục ở mức rất 
cao: 24.400 tỷ đồng (tương đương 
1,06 tỷ USD). Đây là kết quả được 
đưa ra từ chương trình đánh giá 
an ninh mạng dành cho người sử 
dụng cá nhân do Bkav thực hiện 
tháng 12.2021. (Theo SGGPO)
 Ngày 18.1, Cổng thông 

tin điện tử (TTĐT) Chính phủ 
khai trương hệ thống giao diện 
mới của Cổng TTĐT Chính phủ, 
báo điện tử Chính phủ và tòa 
soạn hội tụ. Đến nay, Cổng đã 
hoàn thành việc xây dựng, nâng 
cấp hệ sinh thái số đa nền tảng, 
với giao diện, công nghệ mới, 
hiện đại cùng hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu thuộc hàng lớn 
nhất, phức tạp nhất trong hệ 
thống Cổng TTĐT, báo điện tử, 
trang tin điện tử tại Việt Nam. 

                                 (Theo TTO)

TIN VẮN

TIẾN SĨ 9X - CHUYÊN GIA AI THÁI TRUNG HIẾU:
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Bình Định

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH: 

Chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ 
Đi qua một năm nhiều khó 
khăn, thách thức, BHXH 
Bình Định đã nỗ lực hoàn 
thành các nhiệm vụ, tích 
cực chuyển đổi số, ứng dụng 
công nghệ thông tin, thực 
hiện hiệu quả các chính sách 
hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động. 

BHXH tỉnh nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.        Ảnh: NGUYỄN MUỘI

Với mục tiêu nâng cao chất 
lượng phục vụ người tham gia 
BHXH, BHYT, bảo hiểm thất 
nghiệp (BHTN), BHXH tỉnh 
đã triển khai nhiều giải pháp. 
Bên cạnh việc nâng cao hiệu 
quả, năng suất lao động của 
cán bộ, công chức, BHXH tỉnh 
tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin vào cải cách thủ tục 
hành chính, đẩy mạnh giao dịch 
điện tử về BHXH, BHYT, triển 
khai ứng dụng BHXH số (VssID) 
nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, 
cá nhân. Đến cuối năm 2021, 
tổng số người cài đặt, sử dụng 
ứng dụng VssID toàn tỉnh là hơn 
428 nghìn người, đạt 104,2% chỉ 
tiêu BHXH Việt Nam giao.

Chị Phạm Thị Ngọc Nga, 31 
tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy 
Nhơn chia sẻ: “Trong đợt dịch 
vừa qua, nhờ có ứng dụng ứng 

Tăng cường phối hợp  
Năm 2021, BHXH tỉnh tăng cường rà soát, quản lý thu dữ liệu 

do cơ quan Thuế, Sở KH&ĐT cung cấp. Qua đó, đã phát triển mới 
239 lao động tham gia BHXH, BHYT; gửi thông báo đôn đốc tham 
gia BHXH, BHYT đến 1.044 đơn vị, kết quả có 155 đơn vị đăng ký 
tham gia cho 935 lao động. 

BHXH tỉnh cũng chia sẻ thông tin về nợ BHXH, BHYT của DN 
với cơ quan Thuế theo quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan để tăng 
cường trách nhiệm trả nợ của DN. Đối với các đơn vị nợ BHXH, 
BHYT, BHTN do bị phá sản, giải thể, chủ DN bỏ trốn, đơn vị dừng 
hoạt động, BHXH tỉnh đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh, BHXH Việt 
Nam để chỉ đạo xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

Đến ngày 31.12.2021, 
số người tham gia BHXH là 
hơn 141.800 người, đạt tỷ 
lệ 16,4% lực lượng lao động 
trong độ tuổi; số người tham 
gia BHTN là 110.122 người; 
số người tham gia BHYT hơn 
1,437 triệu người, đạt tỷ lệ 
96,6% dân số.

Tặng quà tết cho 
bà con vùng lũ 
Tuy Phước, Phù 
Cát và miền biển 
Hoài Nhơn

Nhân dịp tết Nguyên đán 
Nhân Dần 2022, ngày 19.1, nhiều 
cơ quan, tổ chức đã đến thăm, 
tặng quà cho các hộ gia đình gặp 
khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai.
l Trong khuôn khổ chương 

trình “Tết nghĩa tình - Xuân 
Nhâm Dần 2022”, lãnh đạo Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi 
thăm, tặng quà cho các hộ cận 
nghèo, hộ khó khăn do thiên 
tai, dịch bệnh ở các huyện Tuy 
Phước, Phù Mỹ, Phù Cát, TX An 
Nhơn (mỗi địa phương 150 suất, 
trị giá 500 nghìn đồng/suất).

lĐại diện ngân hàng TMCP 
SHB - chi nhánh Bình Định thăm 
và trao tặng 60 suất quà tết (mỗi 
suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 
các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn sau đợt lũ lụt vừa qua ở 
2 xã Phước Quang và Phước 
Hưng (huyện Tuy Phước). Tặng 
106 suất quà cho các hộ khó 
khăn do thiên tai trên địa bàn 
huyện Phù Cát; trong đó có 10 
suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 
các hộ đặc biệt khó khăn và 96 
suất quà (500 nghìn đồng/suất) 
cho các hộ khó khăn.

Ngoài ra, Ngân hàng còn 
trao hỗ trợ 2 triệu đồng cho 1 gia 
đình thôn Thọ Nghĩa, xã Phước 
Nghĩa (huyện Tuy Phước) có 
người thân tử vong trong đợt 
lũ vừa qua; tặng 2 suất quà (5 
triệu đồng/suất) cho 2 hộ có nhà 
bị sập do mưa lũ ở TX An Nhơn.
lBộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối 

hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh tổ chức chương trình “Xuân 
Biên phòng ấm lòng người miền 
biển”, trao 50 suất quà tết (500 
nghìn/suất) cho các gia đình 
chính sách, gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch Covid-19 và 
trẻ em thuộc hộ nghèo ở xã Hoài 
Hải, TX Hoài Nhơn.
lĐồn Biên phòng Mỹ An 

phối hợp với công ty CP chăn 
nuôi C.P Việt Nam (chi nhánh 
Bình Định) và UBND xã Mỹ 
Thành (huyện Phù Mỹ) tổ chức 
chương trình “Xuân Biên phòng 
ấm lòng dân bản”, tặng 30 suất 
quà (trị giá 400 nghìn đồng/suất) 
cho các gia đình chính sách, các 
em học sinh trong chương trình 
“Nâng bước em tới trường”.
THIÊN PHÚC-TRƯỜNG GIANG- 

THANH BÌNH

Niềm vui từ những Mái ấm công đoàn ở An Lão
Trong ngôi nhà mới, niềm vui thật sự 

quá lớn đối với anh Đinh Văn Quyết, đoàn 
viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn ở 
xã An Nghĩa, huyện An Lão. Anh Quyết 
làm việc theo diện hợp đồng, đồng lương 
ít ỏi, vợ anh cũng không có việc làm ổn 
định nên không đủ trang trải cuộc sống 
của vợ chồng và 2 người con. Gần 10 năm 
nay, gia đình 4 người phải sống trong căn 
nhà dột nát chỉ 30 m2. Thấu hiểu hoàn cảnh 
của anh, LĐLĐ huyện An Lão đã hỗ trợ 30 
triệu đồng từ Quỹ Mái ấm công đoàn để gia 
đình xây dựng lại căn nhà. Số tiền hỗ trợ 
tuy ít nhưng là động lực để vợ chồng anh 
Quyết quyết tâm xây dựng lại căn nhà mới. 

Cũng như anh Quyết, gia đình anh Đinh 
Văn Nốc, đoàn viên Công đoàn xã An Vinh 
cũng ngập tràn niềm vui khi Tết này có nhà 
cửa khang trang. Nhà có 4 nhân khẩu, con 
còn nhỏ, vợ chưa có việc làm ổn định, căn 
nhà là niềm mong ước nhiều năm qua của 
cả gia đình. Công đoàn xã An Vinh đã kêu 
gọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân và 
được LĐLĐ huyện An Lão hỗ trợ 30 triệu 
đồng để anh Nốc xây dựng ngôi nhà 60 m2 
với kinh phí gần 200 triệu đồng. “Tôi thực 
sự rất vui và hạnh phúc, vì không còn lo 

dụng VssID, tôi giảm được thời 
gian đi nộp hồ sơ hưởng chính 
sách hỗ trợ cho người bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 
Quỹ BHTN theo Nghị quyết số 
116/NQ-CP. Mặt khác, thời gian 
giải quyết các thủ tục cũng rất 
nhanh. Tôi nhận được hỗ trợ chỉ 
sau vài ngày nộp hồ sơ”. 

Với nỗ lực cải cách thủ tục 
hành chính, năm 2021, BHXH 

tỉnh đã rút ngắn thời gian giải 
quyết chính sách hỗ trợ người 
lao động, DN gặp khó khăn do 
dịch Covid-19 theo Nghị quyết 
số 116/NQ-CP từ 10 ngày còn 
5 ngày. Đối với những trường 
hợp thẻ BHYT không thay đổi 
thông tin, BHXH thực hiện cấp 
lại trong ngày; trường hợp cấp 
cứu, việc in cấp lại thẻ BHYT 
được thực hiện ngay… 

Hiện nay, toàn tỉnh có 
3.861/4.314 đơn vị thực hiện giao 
dịch hồ sơ điện tử với cơ quan 
BHXH, đạt tỷ lệ 89,5%. 100% 
đơn vị thực hiện giao dịch điện 
tử trong lĩnh vực giải quyết các 
chế độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, 
thai sản, nghỉ dưỡng sức phục 
hồi sức khỏe). 

Theo Giám đốc BHXH tỉnh 
Võ Năm, để nâng cao chỉ số hài 
lòng của người tham gia BHXH, 
BHYT đạt tối thiểu 90% theo 
Chương trình hành động số 09-
CTr/TU của Tỉnh ủy về cải cách 
hành chính, vừa qua, BHXH đã 
có văn bản về việc tăng cường 

kiểm tra, chấn chỉnh công tác 
giải quyết thủ tục hành chính, 
nỗ lực thi đua giải quyết các thủ 
tục hành chính đúng thời hạn 
hoặc trước thời hạn.

Năm 2022, BHXH tỉnh tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính, tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin, giao 
dịch hồ sơ BHXH điện tử; triển 
khai áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 9001:2015 vào 
thực hiện các thủ tục hành chính 
nhằm rút ngắn thời gian giao 
dịch BHXH.        NGUYỄN MUỘI

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
tặng quà cho người dân xã Phước Nghĩa 
và Phước Thuận, huyện Tuy Phước.                                        

Ảnh: XUÂN VINH

Nhiều đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được 
LĐLĐ huyện An Lão hỗ trợ về nhà ở.

cảnh tạt mưa, tạt gió, lấy thau chạy quanh 
để hứng nước dột khi mùa mưa đến. Hy 
vọng sẽ có nhiều hoàn cảnh khó khăn được 
hỗ trợ từ quỹ Mái ấm công đoàn”, anh Nốc 
xúc động nói.

Những năm qua, LĐLĐ huyện An 
Lão đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc 
đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, 
đoàn viên về mục đích, ý nghĩa của Quỹ 
Mái ấm công đoàn. Nhờ đó, hằng năm có 
trên 95% công đoàn viên tham gia đóng 

góp quỹ. Bên cạnh đó, LĐLĐ 
huyện cũng chỉ đạo công đoàn 
cơ sở hằng năm rà soát, nắm 
chắc đối tượng đoàn viên công 
đoàn nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn chưa có nhà ở hoặc đang 
ở nhà tạm để hỗ trợ, bảo đảm 
công khai, đúng quy định. Với 
cách làm đó, từ nguồn Quỹ Mái 
ấm công đoàn, từ năm 2020 đến 
nay đã có thêm 8 nhà Mái ấm 
công đoàn được xây mới, 1 nhà 
được nâng cấp, sửa chữa, tổng 
trị giá 255 triệu đồng. Những 
mái ấm đã mang đến niềm 
vui, niềm hạnh phúc cho các 

gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Bùi Anh Phong, Chủ tịch LĐLĐ 

huyện An Lão, cho biết: Trong những năm 
gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi 
dịch bệnh Covid-19, song các cấp công 
đoàn trong huyện đã cố gắng vận động 
đoàn viên đóng góp xây dựng Quỹ Mái 
ấm công đoàn nhằm đảm bảo nguồn quỹ 
và kịp thời hỗ trợ đoàn viên khó khăn xây 
dựng, sửa chữa nhà ở. 

DIỆP THỊ DIỆU
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Bình Định

Để giúp nhân dân nhận thức được 
tầm quan trọng của công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, năm 2021, BĐBP 
tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối 
hợp với địa phương tổ chức 157 buổi 
phát động phong trào “Toàn dân tham 
gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, 
nhập cảnh trái phép” tại 33 xã, phường, 
thị trấn, với hơn 3.925 lượt cán bộ, nhân 
dân tham gia. Đồng thời, tổ chức cho 670 
lượt thuyền viên nước ngoài nhập cảnh 
qua cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và hơn 
12.650 lượt chủ tàu, thuyền trưởng, ngư 
dân, 10.194 gia đình với 30.580 cá nhân 
ký cam kết chấp hành các quy định về 
phòng, chống dịch Covid-19 và không 
xuất nhập cảnh trái phép.

Cùng với đó là phối hợp tổ chức 
tuyên truyền tập trung 98 lượt với gần 
6.410 lượt cán bộ, nhân dân tham gia 
và tuyên truyền nhỏ lẻ cho 2.120 người 
các nội dung liên quan đến Đại hội 
XIII của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026, công tác phòng, chống dịch 
Covid-19.

Đáng chú ý, theo đại tá Nguyễn Bá 
Bình - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, các 
đồn biên phòng đã phối hợp với cấp 
ủy, chính quyền địa phương tuyến biển 
đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc 
tổ chức phong trào toàn dân tham gia 
bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên 
giới quốc gia trong tình hình mới”. Hiện 
nay, toàn khu vực biên giới biển của tỉnh 
duy trì hoạt động 3.208 hộ gia đình tham 
gia phong trào; 520 tổ tự quản ANTT với 

Năm 2021, các sở, ban, ngành, địa 
phương trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, 
xử lý và tham mưu người có thẩm quyền 
xử lý 11.077 vụ vi phạm hành chính 
(VPHC). Các hành vi VPHC chủ yếu 
xảy ra ở các lĩnh vực môi trường, đất 
đai, thương mại... Trong đó, nhiều hành 
vi vi phạm có tính chất phức tạp, gây 
bức xúc trong nhân dân được phát hiện, 
xử lý kịp thời.

Tuy nhiên, công tác xử lý VPHC 
trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số hạn 
chế. Theo bà Trần Thị Túy - Phó Trưởng 
Phòng Văn bản quy phạm pháp luật 
và quản lý xử lý VPHC (Sở Tư pháp), 
những hạn chế này xuất phát từ một số 
quy định của Luật Xử lý VPHC và các 
văn bản quy định chi tiết thi hành luật 
chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa phù hợp 
với thực tiễn. Do vậy, trong quá trình 

áp dụng có nhiều cách hiểu, áp dụng 
khác nhau dẫn đến sự không thống nhất 
trong xử lý. Có nhiều quy định rất khó 
áp dụng, đặc biệt là các quy định về tạm 
giữ tang vật, phương tiện VPHC; áp 
dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc 
cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt...

Chẳng hạn, về chuyển hồ sơ, theo 
quy định, trường hợp VPHC không 
thuộc thẩm quyền xử phạt của người 
lập biên bản thì biên bản và các tài liệu 
khác phải được chuyển ngay cho người 
có thẩm quyền xử phạt (theo quy định 
hiện hành là trong thời hạn 24 giờ kể từ 
khi lập biên bản). Tuy nhiên, có nhiều 
trường hợp cơ quan xác lập hồ sơ không 
chuyển đầy đủ tài liệu, thiếu các biên 
bản làm việc, biên bản tạm giữ tang vật, 
phương tiện... Do đó, hồ sơ không thể 
hiện được quá trình xử lý của cơ quan 

phát hiện hành vi đã đảm bảo đúng 
trình tự, thủ tục; hồ sơ phải được chuyển 
trả lại nhiều lần, ảnh hưởng đến thời 
hạn để người có thẩm quyền xem xét, 
quyết định.

Bên cạnh đó, xác định thẩm quyền 
xử phạt đối với hành vi VPHC là vấn đề 
quan trọng trong việc đảm bảo chuyển 
hồ sơ vụ việc đúng địa chỉ. Tuy nhiên, 
trong thời gian qua vẫn có một số trường 
hợp xác định không đúng thẩm quyền 
xử phạt nên chuyển hồ sơ sai, làm ảnh 
hưởng đến thời hạn, thời hiệu xử lý. 

Qua theo dõi, kiểm tra, Sở Tư pháp 
thấy nguyên nhân sai sót này là do áp 
dụng chưa đúng, chưa đầy đủ quy định 
về nguyên tắc xác định và phân định 
thẩm quyền tại Điều 52 của Luật. Cụ 
thể, theo quy định thì thẩm quyền phạt 
tiền được xác định căn cứ vào mức tối 

đa của khung tiền phạt quy định đối với 
từng hành vi vi phạm. Nhưng có trường 
hợp cơ quan, người lập biên bản căn cứ 
vào quy định về mức phạt tiền cụ thể 
đối với một hành vi VPHC tại khoản 
3 Điều 23 để xác định thẩm quyển và 
chuyển hồ sơ.

“Để khắc phục các hạn chế nêu trên, 
các sở, ban, ngành, địa phương khi 
chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền 
ban hành quyết định xử phạt cần lưu 
ý hơn về thời gian chuyển, các tài liệu 
trong hồ sơ phải đầy đủ, rõ ràng, văn 
bản trình người có thẩm quyền cần đề 
xuất cụ thể từng nội dung liên quan đến 
quyết định xử phạt VPHC. Đồng thời, 
nêu rõ căn cứ pháp lý áp dụng để người 
có thẩm quyền xử phạt có cơ sở xem xét, 
quyết định đảm bảo phù hợp với pháp 
luật hiện hành”, bà Túy nói.        T.MINH

Xử lý nghiêm 
đối tượng tấn công 
báo điện tử VOV

Ngày 19.11, trung tá Nguyễn Văn Đây, 
Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An 
ninh điều tra CA tỉnh, cho biết đang hoàn 
tất hồ sơ để kết thúc điều tra vụ án  Vương 
Quốc Thịnh (23 tuổi, trú tại xã Cát Hanh, 
huyện Phù Cát) có hành vi cản trở hoặc 
gây rối loạn hoạt động mạng.

Theo điều tra của cơ quan CA, Vương 
Quốc Thịnh là người hâm mộ (fan) bà 
Nguyễn Phương Hằng. Vì vậy, để bảo vệ 
thần tượng, Thịnh đã nghiên cứu cách tấn 
công mạng báo điện tử VOV thuộc Đài 
Tiếng nói Việt Nam trong tháng 6.2021, 
để phản đối các bài viết về bà Hằng, 
khiến việc truy cập vào báo này bị tê liệt.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 
tháng 6.2021, Thịnh đã 88 lần tấn 
công 23 website, trong đó có báo điện 
tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Theo khai nhận của Vương Quốc Thịnh 
tại cơ quan CA, sau khi xem các buổi 
livestream của bà Nguyễn Phương Hằng 
trên mạng xã hội, Thịnh đã tham gia vào 
nhóm fan của bà Hằng. Để phản đối 2 bài 
viết trên báo điện tử có nội dung cho rằng 
bà Nguyễn Phương Hằng livestream với 
nội dung lệch chuẩn và xúc phạm cá nhân, 
nhóm fan này đã phát động phong trào 
tẩy chay báo điện tử này, đồng thời hướng 
dẫn các thao tác nhằm tấn công khiến báo 
này bị tê liệt.

Tại cơ quan chức năng, Thịnh thừa 
nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình, hối 
hận vì sự nông nổi của tuổi trẻ, chưa suy 
nghĩ thấu đáo sự việc. Được biết Thịnh 
vừa tốt nghiệp ĐH Quy Nhơn, đang tìm 
việc làm.                                          T.LONG

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN:

Sâu sát, phù hợp 
với từng nhóm đối tượng

Trước tình hình phức tạp bởi dịch Covid-19 cùng nhiều yêu cầu quan trọng khác, công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh đã được 
triển khai toàn diện, linh hoạt và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

BĐBP tham gia hướng dẫn người dân sát khuẩn tay phòng dịch Covid-19.                                              Ảnh: BĐBP tỉnh

8.759 thành viên, 625 tổ tàu thuyền an 
toàn với 2.638 tàu/17.270 thuyền viên,  
1 bến bãi an toàn với 286 tàu/2.965 người 
tham gia. 

“Công tác tuyền truyền qua các tổ tự 
quản ANTT, tổ tàu thuyền an toàn đạt 
hiệu quả cao nhờ sâu sát đến từng tàu, 
từng thuyền viên. Có thể nói, đây là lực 
lượng tai mắt của cấp ủy, chính quyền 
nói chung và BĐBP nói riêng trên các 
vùng biển, đảo của Tổ quốc, là những 
cột mốc sống trên biển”, đại tá Nguyễn 
Bá Bình nhận định.

Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật ở khu vực biên giới biển 
vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách 
thức. Trong 16 tàu vi phạm vùng biển 
nước ngoài bị các nước trong khu vực 

bắt giữ năm 2021, có 14 tàu chiều dài 
dưới 15 m theo quy định không được 
đánh bắt xa bờ. Đáng nói là các tàu cá 
này đều xuất bến ở các tỉnh phía Nam, 
hằng năm không về địa phương (có 
phương tiện đã hơn 10 năm không về); 
một số phương tiện đã chuyển nhượng 
nhưng không sang tên đổi chủ. 

Trước thực trạng đó, đại tá Bình cho 
biết, công tác tuyên truyền, vận động 
được tập trung hướng đến gia đình, 
người thân của chủ tàu, thuyền trưởng, 
thuyền viên để tác động gián tiếp. 

Thời gian tới, BĐBP tỉnh xác định sẽ 
làm tốt công tác phối hợp với các ban, 
ngành để tham mưu UBND tỉnh triển 
khai thực hiện có hiệu quả Luật Thủy 
sản năm 2017, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 
13.12.2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để 
khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu 
Âu về chống khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không báo cáo và không theo quy 
định; Nghị định số 42/2019NĐ-CP ngày 
16.5.2019 của Chính phủ về quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
thủy sản. Qua đó, góp phần giảm, tiến 
tới chấm dứt tình trạng ngư dân của tỉnh 
vi phạm vùng biển nước ngoài để khai 
thác thủy sản.                            KHẢI THƯ

Để góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, nhất 
là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 
năm 2021, BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh triển khai cuộc 
thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, “Biên cương Tổ quốc tôi”; 
tỉnh Bình Định đoạt giải ba toàn quốc. Cùng với đó, tác phẩm “Đưa chính sách, 
pháp luật vào cuộc sống ở tuyến biển tỉnh Bình Định” đã đoạt giải nhất cuộc 
thi video tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” 
do Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng tổ chức.

Cần khắc phục hạn chế trong xử lý vi phạm hành chính

Phát hiện 3.000 bộ 
kit test Covid-19 
không giấy tờ

Phòng cảnh sát kinh tế CA tỉnh cho 
biết vừa tiến hành kiểm tra ô tô tải  mang 
biển số 51C-639.14 do ông Mã Xuân An 
ở tỉnh Đắk Lắk điều khiển đang đậu san 
hàng tại đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn, 
có chở hàng hóa không giấy tờ. Qua kiểm 
tra, tổ công tác phát hiện 3.000 bộ kit test 
Covid-19, mỹ phẩm, dầu khuynh diệp, 
thực phẩm chức năng, trị giá lô hàng hơn 
300 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, 
ông An không xuất trình được hóa đơn 
chứng từ của lô hàng. Phòng Cảnh sát 
kinh tế đã tịch thu số hàng hóa trên và 
phương tiện để điều tra, làm rõ. Q. HIỀN
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Bình Định

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên các kỹ sư, công nhân tham gia thi công Dự án tuyến 
đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.                                                                                                                                 Ảnh: TTXVN

Sáng 19.1, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc đã tới dự và phát lệnh thông 
xe tuyến chính cao tốc Trung Lương -  
Mỹ Thuận. Đây là tuyến cao tốc có 
vai trò đặc biệt quan trọng trong giao 
thương kết nối khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) với TP HCM và các 
khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
biểu dương các đơn vị tư vấn, thiết kế, 
các nhà khoa học, các đơn vị giám sát; 
các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu xây 
dựng và đặc biệt là lãnh đạo tỉnh Tiền 
Giang đã thường xuyên xử lý các điểm 
nghẽn trong quá trình thi công, hoàn tất 
di dời trên 3.200 hộ dân, bảo đảm mặt 
bằng cho dự án.

Chủ tịch nước đề nghị đơn vị thi công 
tiếp tục hoàn thiện công trình để khánh 
thành đúng tiến độ, bảo đảm ATGT ngay 
từ thời điểm thông xe, nhất là trong dịp 
tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chủ tịch nước yêu cầu ngành GTVT 
đẩy nhanh tiến độ cầu Mỹ Thuận và tiếp 
tục triển khai tuyến Mỹ Thuận - Cần 
Thơ để sớm thông xe toàn tuyến. Sau 
đó sớm khởi công tuyến cao tốc Cần 

Thông xe tuyến chính cao tốc 
Trung Lương - Mỹ Thuận

Thơ - Cà Mau và tuyến đường ven biển 
khu vực Nam Bộ trên tinh thần làm tất 
cả những gì để người dân được hưởng 
lợi nhiều nhất.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ GTVT 

nghiên cứu xây dựng đường cao tốc tốc 
độ cao cùng với đường sắt, đường thủy lộ 
trình TP HCM - Cần Thơ để giảm tải mật 
độ dân cư, hạ tầng giao thông cho khu vực 
nội đô thành phố.         (Theo Chinhphu.vn) 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam vừa ký Quyết định số 93/QĐ-
TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc 
biệt (đợt 12) đối với 5 di tích. Cụ 
thể là:

- Di tích lịch sử Quần thể di tích 
Tây Sơn Thượng Đạo, TX An Khê, 
huyện Đắk Pơ, huyện Kbang và 
huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai).

- Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, 
huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).

- Di tích lịch sử Khu di tích lịch 
sử cách mạng Việt Nam - Lào, huyện 
Yên Châu (tỉnh Sơn La).

- Di tích lịch sử Điểm cao 1015 
và Điểm cao 1049, huyện Sa Thầy 
và huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum) bổ 
sung vào di tích quốc gia đặc biệt Địa 
điểm Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh 
xếp hạng tại Quyết định số 2499/QĐ-
TTg ngày 22.12.2016 của Thủ tướng 
Chính phủ.

- Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ 
thuật Thăng Long tứ trấn, gồm đền 
Bạch Mã, quận Hoàn Kiếm; đền Voi 
Phục và đền Quán Thánh, quận Ba 
Đình; đền Kim Liên, quận Đống Đa 
(TP Hà Nội).

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

Xếp hạng 
5 di tích quốc gia 
đặc biệt

Quần thể di tích tại Gia Lai vừa được Thủ tướng 
quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. 

Nguồn: baogialai.com.vn

Chiều 19.1, tại trụ sở Bộ Y tế, Thanh tra 
Chính phủ đã công bố quyết định thanh 
tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, 
sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc 
phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ và 
một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Thời kỳ 
thanh tra từ ngày 1.1.2020 đến 31.12.2021, 
khi cần thiết cơ quan thanh tra sẽ mở rộng 
cả trước hoặc sau thời gian này.

Theo Thanh tra Chính phủ, cuộc 
thanh tra tại Bộ Y tế nhằm cụ thể hóa các 
nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 
127 và Nghị quyết 128 của Chính phủ. 
Một trong những mục đích của cuộc 
thanh tra này là để “chống lãng phí, tiêu 
cực, lợi ích nhóm”.

Thanh tra chính phủ làm việc trong 45 ngày để 
thanh tra việc mua trang thiết bị y tế, kit xét 
nghiệm tại Bộ Y tế.

Thanh tra việc mua kit xét nghiệm và vắc xin tại Bộ Y tế

Thanh tra Chính phủ cũng đã quyết 
định thành lập hai đoàn thanh tra khác 
tiến hành thanh tra các nội dung tương 
tự như trên tại TP Hà Nội và TP HCM.

Đồng thời Tổng Thanh tra Chính 
phủ Đoàn Hồng Phong đã ký văn bản 
gửi các bộ, ngành và 63 tỉnh thành xây 
dựng kế hoạch thanh tra việc mua sắm 
trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit 
xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống 
dịch Covid-19, sớm báo cáo kết quả để cơ 
quan này tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ CA 
đã khởi tố vụ án nâng khống giá kit xét 
nghiệm Covid-19 xảy ra tại Công ty CP 
Công nghệ Việt Á và nhiều địa phương 
thu hút sự quan tâm đặc biệt lớn từ dư 
luận; khởi tố 19 bị can, trong đó có các 
quan chức của Bộ Y tế, Bộ KH&CN.

(Theo TTO)

Theo kết quả dự án thí điểm xây 
dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh 
du lịch Việt Nam (VTCI) 2021 của Hội 
đồng Tư vấn Du lịch (TAB) phối hợp 
Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư 
nhân (Ban IV) công bố mới đây, Đà 
Nẵng xếp hạng nhất trong số 15 tỉnh, 
thành phố có thế mạnh về du lịch được 
đánh giá về chỉ số này.

Cụ thể thứ hạng cạnh tranh du 
lịch của 15 địa phương được xếp theo 
thứ tự là: Đà Nẵng (4,7 điểm), Quảng 
Ninh (4,68 điểm), Khánh Hòa (4,56 
điểm), Quảng Nam (4,55 điểm), Thừa 
Thiên Huế (4,52), Hà Nội, Quảng Bình,  
TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Ninh 
Bình, Bình Định, Lâm Đồng, Lào Cai, 
Bình Thuận và Cần Thơ.

Các địa phương được đánh giá, so 
sánh trên các trụ cột gồm: Môi trường 
kinh doanh, an toàn và an ninh, sức 
khỏe và vệ sinh, nhân lực và lao động 
du lịch, mức độ sẵn sàng về công nghệ 
thông tin, mức độ ưu tiên cho du lịch, 
sức cạnh tranh về giá.

Ngoài ra, còn có tính bền vững về 
môi trường, hạ tầng giao thông du 

Từ hôm nay (20.1), nhà máy đốt rác 
phát điện lớn nhất Việt Nam tại huyện 
Sóc Sơn, TP Hà Nội chính thức đi vào 
hoạt động sau nhiều lần chậm tiến độ.

Tiến độ vận hành nhà máy điện rác 
Sóc Sơn được chia thành 3 giai đoạn; 
trong đó giai đoạn 1 (từ ngày 20.1), lò 
đốt số 3 sẽ đốt rác với công suất 800 
tấn/ngày. Tổ máy số 2 phát điện công 
suất 15 MW.

Giai đoạn 2 (từ ngày 20.2), lò đốt số 
2 và số 4 sẽ đốt rác với công suất 800 
tấn/lò/ngày. Giai đoạn này, tổ máy số 1 
sẽ phát điện. Công suất phát điện của 
tổ máy 1 và 2 là 45 MW.

Trong giai đoạn tiếp theo, từ ngày 
25.3, lò đốt số 1 và số 5 sẽ đốt rác với 
công suất 800 tấn/lò/ngày. Tổ máy số 
3 phát điện. Tổng công suất phát điện 
của 3 tổ máy 1, 2 và 3 là 75 MW.

Dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn 
có tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ 
đồng bằng vốn nước ngoài. Chủ đầu 
tư là Công ty CP môi trường năng 
lượng Thiên Ý, Tổng thầu MCC (Trung 
Quốc) thực hiện.

Đây được xem là nhà máy điện rác 

Nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam 
đi vào hoạt động

Chạy thử xe chở rác không tải để làm quen với quy 
trình vận hành.                                                            Ảnh: TTXVN

Đà Nẵng đứng đầu về năng lực 
cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh 

lớn nhất Việt Nam với công suất 4.000 
tấn rác khô (tương đương gần 5.500 
tấn rác ướt) mỗi ngày. Dự án sử dụng 
công nghệ đốt rác tiên tiến của châu Âu.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện mỗi 
ngày thành phố có trung bình khoảng 
6.000 tấn rác cần xử lý, song phần lớn 
khối lượng trên được xử lý theo hướng 
chôn lấp. Do vậy, nhà máy đốt rác phát 
điện Sóc Sơn khi đi vào hoạt động sẽ 
được kỳ vọng giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường cho thành phố cũng như mang 
lại giá trị kinh tế cho nhà đầu tư. 

(Theo Vietnam+)

Du khách đến Đà Nẵng qua Cảng hàng không quốc 
tế Đà Nẵng ngày 1.1.2022. 

lịch, tài nguyên tự nhiên và tài nguyên  
văn hóa.

Được biết, dự án xây dựng Bộ chỉ số 
năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch 
cấp tỉnh Việt Nam do Phái đoàn Liên 
minh châu Âu tại Việt Nam tài trợ và 
hỗ trợ kỹ thuật cho TAB từ năm 2019.

Từ năm 2022, VTCI được bàn giao 
lại cho TAB và Ban Nghiên cứu phát 
triển kinh tế tư nhân để tạo dựng kênh 
đánh giá khách quan, hiệu quả cho các 
địa phương. 

(Theo ĐNO)
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: 
* Công trình xây dựng:
- Nhà làm việc: Diện tích xây dựng 54,4 m2; Tường xây gạch, trát vữa xi  

măng + sơn nước; Mái lợp ngói, trần đóng la phong gỗ ván; Hệ thống 
cửa chính và cửa sổ: Khung nhôm tĩnh điện lồng kính; Nhà làm việc đã 
cũ, xuống cấp;

- Nhà xưởng số 1: Diện tích xây dựng 440,2 m2; Móng cột BTCT, nền bê 
tông đá, mặt nền lán vữa xi măng, trụ tường xây gạch, trát vữa xi măng + 
quét vôi, 03 mặt bên xây gạch trát vữa xi măng + quét vôi cao đụng mái, 
01 mặt bên hông để trống; Hệ thống đỡ mái khung kèo thép hình hộp và 
hình V5, mái lợp tole; Giằng kèo thép tròn + tăng đơ, không có hệ thống 
cửa; Nhà xưởng đã cũ, xuống cấp;

- Nhà xưởng số 2: Diện tích xây dựng: 845,2 m2; Móng cột BTCT liên 
kết trụ thép bằng bản mã + bu lông, giằng móng BTCT; Nền bê tông đá, 
mặt nền lán vữa xi măng; Trụ thép hình C150 dạng hộp, nối gắn với nhau 
bằng liên kết hàn; Hệ thống khung kèo thép hình hộp, liên kết với nhau 
bằng bản mã, bu long và tổ hợp hàn; Xà gỗ thép đỡ mái, mái lợp tole; Nhà 
xưởng không có tường xây chắn, đã cũ, xuống cấp;

- Tường rào cổng ngõ: 
+ Tường rào mặt trước dài 26,6 m; móng tường xây đá chẻ, một phần 

xây gạch, một phần làm khung sắt hộp bảo vệ, chiều cao 2,5 m;
+ Tường rào lưới B40 dài 58m; móng trụ, móng tường xây đá chẻ, tường 

xây gạch cao 40 cm, trụ bê tông, rào lưới B40, cao 1,6m; 
+ Cổng ngõ chính làm bằng khung sắt hộp loại 1 cánh trượt trên 2 ray, 

cổng phụ làm bằng khung sắt hộp loại 1 cách mở;
* 01(một) trạm biến áp 3 pha 560 kVA 22 = 2x2,5%/0.4kV Dyn 11 P0 < 

580W; Pk < 4810W.  
Tất cả các tài sản nêu trên nằm trên thửa đất số: 106; Tờ bản đồ số: 

14; Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, 
tỉnh Bình Định; Diện tích: 1.531,4 m2; Mục đích sử dụng: Đất cụm công 
nghiệp (làm nhà máy sản xuất nhang và bột nhang); Thời hạn sử dụng: 
Đến ngày 25.7.2066; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả 
tiền hằng năm. 

Giá khởi điểm của tài sản: 773.211.200 đồng (nộp khoản tiền đặt trước 
150.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
20.000.000 đồng).  

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn
Địa chỉ: Số 196 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây 

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

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 18.2.2022 tại trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản 
tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 18.2.2022, tài khoản tại các ngân 
hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và 
công bố giá: Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 21.2.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.

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

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

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029-DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

Dự báo 
THỜI TIẾT

 
NGÀY VÀ ĐÊM 20.1.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, 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 đến nhiều mây, 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 đến nhiều mây, 

có mưa rào và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc 
cấp 5, có lúc cấp 6; biển động nhẹ.          (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-98002-TS; Công dụng: 

khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hoài Nhơn, Bình Định; Mẫu 
thiết kế: MDG; Cơ quan thiết kế: XN đóng tàu Tam Quan; Đặc điểm kỹ thuật 
như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 19,50; Ltk,m: 17,67; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 5,90; Btk,m: 5,76; 
- Chiều cao mạn D,m: 2,80; Chiều chìm d,m: 2,29; Mạn khô f,m: 0,51; 
- Vật liệu vỏ: Gỗ; Tổng dung tích: 67,60; 
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 9,10; 
- Máy chính: 
+ MITSUBISHI (S6A2); Số máy: 3408; Công suất: 450; Nơi chế tạo: Nhật Bản;
+ CUMMINS (NTA855M); Số máy: 11335462; Công suất: 355; Nơi chế tạo: Mỹ;  
Cảng đăng ký: Tam Quan Bắc; 
Cơ quan đăng kiểm: Chi cục Thủy sản Bình Định. 
Giá khởi điểm của tài sản: 1.037.460.883 đồng (nộp khoản tiền đặt trước 

200.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: QL 1, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 11.2.2022 tại trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền 
đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 11.2.2022, tài khoản tại các ngân hàng 
của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày 
tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố 
giá: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 14.2.2022 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự  
TX Hoài Nhơn.  

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

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

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029-DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Vietinbank KCN Phú Tài đang có nhu cầu tuyển dụng 01 cán bộ làm việc tại vị 
trí nhân viên dịch vụ khách hàng.

I. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  
- 01 cán bộ vị trí Nhân viên dịch vụ khách hàng
 (Lao động khoán gọn) 
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:
1. Điều kiện chung:
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
- Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội, không phải là người đang 

trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian thi hành án;
- Nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng làm việc dưới sức ép, độc lập và theo nhóm;
2. Điều kiện cụ thể:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tại tất cả các trường đại học Công lập.
- Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán.
- Tuổi đời không quá 30 tuổi. 
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Phỏng vấn trực tiếp
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Phiếu thông tin ứng viên (theo mẫu tải tại website Vietinbank.vn mục Tuyển dụng)
- Sơ yếu lý lịch trong thời gian 03 tháng gần nhất có dấu xác nhận của địa 

phương nơi cư trú;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng (Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ (nếu có)…), 

chứng chỉ, bảng điểm, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.
V. HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ: 
- Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng TCHC - Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài, số 218 đường Lạc Long Quân, phường Trần 
Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
Từ ngày 19.01.2022 đến hết ngày 25.01.2022
Thông báo lịch thi tuyển sẽ được gửi email, SMS cá nhân đến ứng viên đủ điều 

kiện dự thi. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến: Tháng 01- 02.2022 
Mọi thắc mắc liên quan đến đợt tuyển dụng, thí sinh vui lòng liên hệ số điện 

thoại 0256.3941326.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI

      Địa chỉ: 218 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 
CUNG CẤP HÀNG HÓA - CẢNG HÀNG KHÔNG PHÙ CÁT
Cảng hàng không Phù Cát - CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ 

chức chào giá rộng rãi cung cấp hiện vật phụ cấp độc hại - Cảng hàng không Phù Cát.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm đến một trong các gói thầu trên liên hệ 

theo thông tin dưới đây để nhận hồ sơ tham gia chào giá:
 Cảng hàng không Phù Cát - CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, P. Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 02563.822.953  Fax: 02563.823.627
- Người liên hệ: Bà Trần Thị Bích Oanh - Phó Chánh VP Cảng, ĐT: 0979.717.299, 

Email: tranbichoanh@gmail.com
1. Yêu cầu đối với hàng hóa: 
- Giá: Đã bao gồm toàn bộ các loại thuế phí và chi phí vận chuyển đến Cảng 

hàng không Phù Cát.
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Đảm bảo thời hạn sử dụng, có chính sách bảo hành và đổi trả hàng hóa. 
- Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có niên hạn sử dụng dài.
- Giao hàng tại Cảng hàng không Phù Cát.
- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ.
- Thanh toán: Tiền mặt/ chuyển khoản.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 12 tháng kể từ ngày chào giá và khi có bất kỳ thay 

đổi nào về giá cả phải có thông báo gửi Cảng hàng không Phù Cát.
- Thời gian cung cấp hàng hóa: Năm 2022.
(Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị 

và có đóng dấu).
2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:
- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Đến 16 giờ 30, ngày 19.1.2022.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng Cảng hàng không Phù Cát , xã Cát 

Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam - CTCP.
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
l Hình thức đấu thầu: Chào giá rộng rãi.
l Thời gian tiếp nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 19.1.2022 đến 16 giờ 30 ngày 

21.1.2022.
l Thời gian mở thầu: Ngày 21.1.2022.
l Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 tháng, từ ngày 1.2.2022 – 31.12.2022.
Trân trọng!

   

THỨ BA, NGÀY 25.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h-11h30: Lộ 
3 TBA Lam Sơn 1, Lộ 1 TBA Chế Lan Viên. 5h30-12h30: TBA 
Đông Định 1, 2. 7h15-11h: Đường Hùng Vương từ Trường 
Hùng Vương đến chợ Long Vân - P. Trần Quang Diệu.  H. Tuy 
Phước: 7h15-14h15: TBA Lộc Ninh - xã Phước Thuận. H. Phù 
Cát: 7h15-9h15: Thôn Kiều Huyên - xã Cát Tân. 9h15-11h15: 
Thôn Đại Ân - xã Cát Nhơn. 7h15-9h15: Phương Phi - TT Cát 
Tiến. 9h15-11h15: Thôn Liên Trì - xã Cát Nhơn.  H. Phù Mỹ: 
7h30-9h: TBA xóm Nhỏ - xã Mỹ Thắng. 9h15-10h45: TBA Xuân 
Phương - xã Mỹ Thắng. 8h30-10h: TBA Chánh Thiện 2 - xã Mỹ 
Chánh Tây. TX Hoài Nhơn: 8h45-12h15: Khu phố 5 - P. Tam 
Quan. 13h15-16h45: Thôn Lương Thọ 4 - xã Hoài Phú. 7h15-
9h15: Thôn Gia An, thôn Quy Thuận - xã Hoài Châu Bắc. 7h15-
9h15: Khu phố Vĩnh Phụng 2 - P. Hoài Xuân. 7h15-8h45: Trung 
Lương - P. Bồng Sơn.  H. Hoài Ân: 7h40-9h10: Lộ 1 TBA Châu 
Sơn 1 - xã Ân Hảo Đông.  H. An Lão: 11h-14h: Xã An Toàn.  H. 
Tây Sơn: 6h30-17h30: TBA Xử lý rác, Lucky Star, Hai Mai, Đồng 
Tiến, Gò Đo 2, Cây Xoài 2, Mỹ Cúc, Hùng Vương, Cơ khí Hùng 
Vương, Hoàng Mai, Bình Nghi 5, Gạch Trung Tín, Gạch Trung Tín 
2, Minh Tâm, Long Vũ, VLXD Tuấn Hùng, Hiệp Hưng, Hải Cảnh, 
Thành Đạt, Hóc Bợm 1, Hóc Bợm 2, Thành Đạt 2 và Gạch ngói 
An Phú - xã Bình Nghi. 6h30-9h30: TBA Phú Hòa 4 và Phú An 
4 - xã Tây Xuân. 9h30-11h30: TBA Thuận Hiệp 2 - thôn Thuận 
Hiệp - xã Bình Thuận. 8h-9h30: TBA Trường bắn Quốc gia 5 - xã 
Bình Thành. 10h-11h30: TBA Thuận Hòa 1 - xã Bình Tân. 

 THỨ TƯ, NGÀY 26.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h-8h50: TBA 
Nguyễn Tri Phương, XN Đông lạnh Phan Chu Trinh, Bơm PS1. 

13h45-16h45: TBA Nam Nhơn Phước. 6h45-12h30: TBA KDC 
Điện Biên Phủ. 6h30-12h: KCN Long Mỹ. 6h30-15h: TBA 
Duyên Hải 2-3, Duyên Hải 2-4 KCN Long Mỹ.  H. Tuy Phước: 
7h15-17h: Các TBA Phổ Trạch 4, Quảng Vân 2, Chiếu sáng 
số 4 - xã Phước Thuận.  TX An Nhơn: 7h-10h30: Các TBA Lộc 
Thuận, Lộc thuận 2, Tịnh Bình, Tịnh Hòa, Nhơn Hạnh 2, Nhơn 
Hạnh 3. 7h-15h30: KV Thái Thuận, Nhơn Nghĩa Tây, Mỹ Thạnh 
- xã Nhơn Phúc. H. Phù Mỹ: 11h30-13h30: Các TBA Diêm Tiêu, 
CCN Diêm Tiêu, Hào Hưng Phát, Liên Gia Bảo, Tân Kều - TT Phù 
Mỹ. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h30: Khu phố Trường Xuân Tây 
- P. Tam Quan Bắc. 13h30-15h: Thôn An Hội Bắc, An Đỗ, La 
Vuông - xã Hoài Sơn. 7h15-9h15: Thôn Công Lương - xã Hoài Mỹ. 
9h15-11h15: Thôn Mỹ Thọ - xã Hoài Mỹ. 13h45-15h45: Khu chế 
biến thủy sản - P. Tam Quan Bắc. 7h-13h: Khu phố Bình Phú - 
P. Hoài Thanh Tây.  H. Tây Sơn: 7h45-9h45: Bắc Thuận Nhất - xã 
Bình Thuận. 11h30-12h30: TBA Nguyễn Thiện Thuật 3 - khối 
Phú Văn - TT Phú Phong. 14h30-15h45: TBA Kiên Ngãi 1 - xã 
Bình Thành. H. Vĩnh Thạnh: 7h45-10h45: TBA Vĩnh Phúc, Vĩnh 
Thọ và Vĩnh Khương - xã Vĩnh Hiệp. 13h45-15h15: TBA Thạnh 
Quang - xã Vĩnh Hiệp. 15h30-17h: TBA M3 - xã Vĩnh Thịnh.  

THỨ NĂM, NGÀY 27.1.2022: H. Tuy Phước: 7h-15h30: TBA 
Nhân Ân - xã Phước Thuận.  

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 3/2021 từ 25.1.2022 đến 27.1.2022
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Bình Định

ASEAN thúc đẩy khôi phục du lịch 
hậu Covid-19 với các nước đối tác

Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 21.

Giảm thiểu tác động của đại dịch 
Covid-19 với ngành du lịch, nhanh 
chóng phục hồi du lịch nội khối với 
các nước đối tác là các vấn đề chính tại 
các hội nghị du lịch ASEAN và các nước 
đối tác diễn ra ngày 19.1 trong khuôn 
khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 
2022. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng 
Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt dẫn đầu 
tham dự các hội nghị.

Sáng 19.1, Campuchia và Hàn Quốc 
đồng chủ trì hội nghị lần thứ 21 Bộ 
trưởng Du lịch ASEAN+3 (Trung Quốc, 
Nhật Bản và Hàn Quốc). Tại hội nghị, các 
đại biểu đã trao đổi thông tin và quan 
điểm về các biện pháp giảm thiểu thiệt 
hại do Covid-19 gây ra với du lịch các 
nước ASEAN+3, thảo luận về các cách 
thức chuẩn bị cho khu vực để mở cửa 
trở lại trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, 
các nước đã tiếp tục thực hiện Kế hoạch 
công tác du lịch ASEAN+3 giai đoạn 
2021 - 2025 nhằm sớm phục hồi du lịch.

Trong khuôn khổ chương trình hội 
nghị, các nước đã thông qua Hướng dẫn 
ASEAN về vệ sinh và an toàn cho nghề 
nghiệp và cộng đồng trong ngành Du 
lịch và đồng thuận ra mắt “tem du lịch 
an toàn” nhằm tăng cường sự tin cậy 
và tín nhiệm của khách du lịch quốc tế 
đến khu vực khi mở cửa trở lại.

Cũng trong sáng 19.1, Hội nghị Bộ 
trưởng Du lịch ASEAN và Ấn Độ lần 
thứ 9 đã được tổ chức theo hình thức 
trực tuyến.

Thời gian qua, bất chấp những thách 
thức do đại dịch, trao đổi khách du lịch 
giữa khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ 
vẫn diễn ra khá tích cực. Năm 2021, Ấn 

Độ đã đón 33.864 du khách từ các nước 
thành viên ASEAN; ở chiều ngược lại, 
khoảng 1,34 triệu người Ấn Độ đã đi 
du lịch đến các nước ASEAN.

Đặc biệt, để kỷ niệm 30 năm quan 
hệ ASEAN - Ấn Độ, hội nghị đã thống 
nhất chọn năm 2022 là “Năm Hữu nghị 
ASEAN - Ấn Độ” với các chương trình 
và hoạt động liên quan để kỷ niệm sự 
kiện quan trọng này.

Trong ngày 19.1, Việt Nam tham dự 
Hội nghị Bộ trưởng du lịch ASEAN - 
Nga lần thứ nhất.

Nga là một trong những đối tác du 
lịch quan trọng của ASEAN, nằm trong 
nhóm 10 thị trường gửi khách hàng đầu 
của du lịch Việt Nam. 

Kế hoạch hợp tác du lịch giai đoạn 
2022 - 2024 giữa ASEAN - Nga đã được 
xây dựng trong năm 2021 với 5 nhiệm 

vụ trọng tâm gồm: Thúc đẩy xúc tiến 
du lịch, Đẩy mạnh các chương trình 
đào tạo năng lực, Bảo đảm an ninh và 
an toàn du lịch, Tạo điều kiện đi lại cho 
khách du lịch và Hỗ trợ phát triển du 
lịch bền vững.

Tham gia ATF 2022, du lịch Việt 
Nam sẽ tăng cường các hoạt động xúc 
tiến, quảng bá với chủ đề “Live fully in 
Vietnam” (Sống trọn vẹn ở Việt Nam). 
Thông qua diễn đàn này Việt Nam mong 
muốn sớm được đón các đoàn khách du 
lịch từ các quốc gia ASEAN, Nga đến 
tham dự các sự kiện du lịch quốc tế lớn 
tại Việt Nam như Hội chợ Du lịch Quốc 
tế VITM tại Hà Nội và ITE-HCMC tại 
TP Hồ Chí Minh, Năm Du lịch quốc 
gia 2022 tại tỉnh Quảng Nam với chủ 
đề “Điểm đến Du lịch xanh”.

(Theo nhandan.vn)

Vụ 39 thi thể người Việt: 
Bỉ phạt tù kẻ 
cầm đầu đường dây 
buôn người

Ngày 19.1, tòa án Bỉ đã ra phán quyết 
phạt tù 15 năm đối với một công dân Việt 
Nam, sau khi cáo buộc đối tượng này là 
kẻ cầm đầu đường dây buôn người trong 
vụ 39 người Việt thiệt mạng trong xe tải 
từ Bỉ sang Anh cách đây 3 năm.

Theo hãng tin AFP, đối tượng Vo Van 
Hong, 45 tuổi, bị cáo buộc điều hành đường 
dây buôn người qua eo biển tại Bỉ có liên 
quan đến thảm kịch năm 2019.

Tòa án Bỉ đã mở phiên xét xử 23 nghi 
phạm liên quan đường dây buôn người 
đứng sau vụ việc vào ngày 15.12.2021. 
Phiên xét xử diễn ra tại TP Bruges, trong 
đó tập trung vào chi tiết chiếc xe tải đã rời 
Anderlecht, thuộc vùng ngoại ô phía Tây 
của thủ đô Brussels vào ngày 22.10.2019, 
để đến Anh. Đây được cho là nơi đường 
dây buôn người bố trí hai ngôi nhà để 
phân nhóm những người di cư trước khi 
khởi hành.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình 
di chuyển, những người trên xe đã bị ngạt 
khí và đây là một trong những nguyên nhân 
trực tiếp khiến họ tử vong. (Theo Vietnam+)

Tổng thống Kazakhstan bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Ảnh: trend.az

Ngày 19.1, Cơ quan phụ trách truyền 
thông thuộc Văn phòng Tổng thống 
Kazakhstan thông báo Tổng thống 
Kassym-Jomart Tokayev đã bổ nhiệm 
ông Ruslan Zhaksylykov (ảnh) làm Bộ 
trưởng Quốc phòng theo sắc lệnh được 
công bố cùng ngày.

Trước đó, ông Zhaksylykov là Thứ 
trưởng Bộ Nội vụ - Tổng Tư lệnh Vệ binh 
Quốc gia Kazakhstan. Người thay thế 
ông Zhaksylykov đảm nhận vị trí này 
sau khi ông lên làm Bộ trưởng là ông 
Yerkin Botakanov, từng là Phó Tổng Tư 
lệnh thứ nhất Vệ binh Quốc gia - Tổng 

Tham mưu trưởng.
Trong những ngày đầu năm 2022, 

Kazakhstan rơi vào bất ổn an ninh do 
biểu tình bạo loạn leo thang ở nhiều khu 
vực nhằm phản đối tình trạng tăng giá 
nhiên liệu. Tổng thống Kassym-Jomart 
Tokayev phải ban bố tình trạng khẩn cấp 
tại nhiều tỉnh và thành phố lớn của nước 
này đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của Tổ 
chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). 
Sau khoảng 1 tuần lực lượng CSTO triển 
khai tại Kazakhstan, tình hình bất ổn ở 
quốc gia Trung Á này đã được kiểm soát.

(Theo TTXVN)

Cựu Thủ tướng Đức Merkel được mời làm việc cho LHQ

Ảnh: Reuters

Các nguồn thạo tin tiết lộ, Tổng thư 
ký LHQ đã mời cựu Thủ tướng Đức 
Angela Merkel (ảnh) đảm trách chức 
vụ hàng đầu tại “cơ quan cố vấn cấp 
cao về hàng hóa công toàn cầu”.

Hãng thông tấn DPA ngày 18.1 trích 
dẫn các nguồn tin bên trong LHQ cho 
biết, Tổng thư ký Antonio Guterres 
đã viết một thư đề xuất công việc gửi 
bà Merkel. Tuy nhiên, khả năng cựu 
lãnh đạo Chính phủ Đức sẽ chấp nhận 
lời mời này được đánh giá “tương 
đối thấp”. DPA lưu ý, bà Merkel vẫn 
chưa có phản hồi chính thức cho ông 
Guterres.

Hãng thông tấn Đức không đề cập 
tới phạm vi công việc của ủy ban cố 
vấn LHQ nói trên, nhưng cho biết các 
ủy ban quốc tế như vậy thường chuyên 
trách xử lý các vấn đề toàn cầu như tầng 
ozone, an toàn hàng không và thương 
mại thế giới.

LHQ chưa hồi đáp yêu cầu bình 
luận về thông tin của DPA. Bà Merkel 
cũng không phát biểu bất kỳ điều gì 
về việc này.

Theo báo RT, bà Merkel từ chức Thủ 
tướng Đức hồi tháng trước, sau 16 năm 
cầm quyền. Bà đã trở thành thủ tướng 
tại vị lâu nhất trong lịch sử Đức và 

cũng là nhà lãnh đạo nắm quyền lâu 
nhất trong Liên minh châu Âu (EU).

(Theo vietnamnet.vn)

Ca tử vong vì 
Covid-19 tại Anh lên 
mức cao kỷ lục trong 
gần 1 năm

Xe cứu thương chở bệnh nhân Covid-19 tới bệnh 
viện ở London.     Ảnh: AP

Anh trong ngày 18.1 ghi nhận 438 ca 
tử vong do Covid-19, mức cao nhất tính 
từ thời điểm tháng 2.2021.

Trong ngày, Anh cũng ghi nhận 94.432 
ca nhiễm mới, giảm so với mức 120.821  ca 
trong ngày 11.1, nhưng cũng cao hơn so với 
hai ngày cuối tuần qua - khoảng thời gian 
Anh ghi nhận mức lây nhiễm thấp nhất 
trong vòng một tháng qua.

Tính đến ngày 17.1, có 19.450 bệnh nhân 
Covid-19 đang nằm điều trị tại các bệnh 
viện ở Anh. Trước đó, trong đỉnh dịch hồi 
đầu năm 2021, số bệnh nhân được điều 
trị cùng lúc tại bệnh viện ở Anh là 39.254 
ca bệnh.

Thông tin mới nhất về số ca nhiễm và 
tử vong xuất hiện tại thời điểm Bộ trưởng 
Y tế Anh Sajid Javid cho rằng làn sóng lây 
nhiễm tại Anh đã đạt mức đỉnh. Ông bày 
tỏ lạc quan thận trọng trước khả năng nới 
lỏng các biện pháp trong “Kế hoạch B” về 
phòng chống Covid-19 trong tuần tới dựa 
trên xu hướng giảm số ca mắc và nhập viện. 
“Kế hoạch B” sẽ hết hiệu lực trong ngày 26.1 
tới và Chính phủ Anh dự kiến sẽ nhóm họp, 
đánh giá tình hình trước khi đưa ra quyết 
định cuối cùng.                 (Theo Báo Tin tức) 


