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Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy 
tái đắc cử chức Chủ tịch Hội

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2021 -2026:

Tạo đà 
Ngư dân trưng bày cá ngừ đại 

dương trong lễ công bố Cảng 

cá Tam Quan đạt loại II tổ chức 

chiều 14.12.  Ảnh: HOÀI THU

Cảng cá Tam Quan khu E đã được xây dựng hoàn 
chỉnh hệ thống cầu cập tàu dài 300 m, 8 khu nhà 
lồng phân loại sản phẩm sau khai thác, với tổng 

vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng.  Ảnh: HOÀI THU
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Năm 2021, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đã được 
tỉnh triển khai toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả. Nổi bật là các 
tiềm lực trong khu vực phòng thủ từng bước được tăng cường; 
chất lượng LLVT không ngừng được nâng lên; thế trận quốc phòng 
toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc; an ninh chính trị 
được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả 
công tác quốc phòng, quân sự

Tăng cường kiểm 
soát, xử lý vi phạm 
về tải trọng

PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI 
CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG:

Quản lý  tốt, 
chấp hành nghiêm, 
thích ứng an toàn 
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CẢNG CÁ TAM QUAN ĐẠT LOẠI II:

vươn tới tương lai

Mục tiêu chung là 
80% bệnh nhân Covid-19 được 
chăm sóc, điều trị tại nhà
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 20.12, Hội 
LHPN tỉnh tổ chức Đại hội đại 
biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ 
đề: “Phụ nữ Bình Định phát huy 
truyền thống, đoàn kết, sáng 
tạo, xây dựng tổ chức Hội vững 
mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, 
góp phần xây dựng tỉnh Bình 
Định phát triển toàn diện và 
bền vững”; phương châm Đại 
hội là: “Đoàn kết - Sáng tạo -  
Hội nhập - Phát triển”.

Đại hội được tổ chức tại 
Trung tâm Hội nghị tỉnh theo 
hình thức trực tuyến, kết nối 
với 10 điểm cầu các huyện, thị 
xã, với sự tham dự của 246 đại 
biểu chính thức, đại diện cho 
trên 248.200 cán bộ, hội viên, 
phụ nữ toàn tỉnh.

Đến dự Đại hội có các đồng 
chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi 
Thị Hòa - Phó Chủ tịch Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam; 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh; 
lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH 
tỉnh, HĐND, UBND, Ủy Ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh…

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, phong 
trào phụ nữ tỉnh đã đạt và vượt 
6/6 chỉ tiêu cơ bản, 7/7 chỉ tiêu 
Nghị quyết của Đại hội đại biểu 
Phụ nữ toàn quốc; thực hiện có 

hiệu quả phong trào thi đua yêu 
nước và các nhiệm vụ trọng tâm 
Nghị quyết đề ra. 

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội 
LHPN tỉnh Bình Định tiếp tục 
phát huy truyền thống, đoàn 
kết, sáng tạo, nâng cao năng lực 
của tổ chức Hội; đổi mới mạnh 
mẽ nội dung, phương thức hoạt 
động, tăng tính chủ động, sáng 
tạo cho cơ sở; tạo điều kiện để 
phụ nữ phát triển toàn diện, 
góp phần xây dựng tỉnh Bình 
Định phát triển toàn diện, bền 
vững. Phấn đấu hằng năm, mỗi 
cơ sở Hội giúp ít nhất 1 hộ có 
phụ nữ được thoát nghèo, thoát 
cận nghèo, hỗ trợ nâng cao năng 
lực cho 100 DN nữ, HTX, hộ 
kinh doanh do nữ làm chủ. Đến 
cuối nhiệm kỳ, phát triển mới  
17.000 hội viên...

Với tinh thần dân chủ, đoàn 
kết, thống nhất cao, Đại hội 
đã bầu Ban Chấp hành Hội 
LHPN tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ  
2021 - 2026 gồm 33 đồng chí; 
bầu đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh 
đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ 
toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027 gồm 11 đại biểu 
chính thức. Đồng chí Nguyễn 
Thị Thu Thủy tiếp tục được 
tín nhiệm bầu giữ chức Chủ 
tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 
2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
và Phó Chủ tịch Trung ương 
Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị 
Hòa đã biểu dương, ghi nhận, 

đánh giá cao nỗ lực phấn đấu 
và những thành tích của cán bộ, 
hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đã 
đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng yêu cầu Hội LHPN tỉnh 
và các cấp hội căn cứ Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, Nghị 
quyết và 7 chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, tập 
trung xây dựng chương trình, 
kế hoạch hành động cụ thể, phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ 
của tổ chức hội để triển khai 
thực hiện, nhất là các nội dung 
liên quan đến phụ nữ và vai trò 
của phụ nữ. Tăng cường công 
tác tuyên truyền, tiếp tục phát 
triển và nâng cao chất lượng 
các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước. Các cấp 
hội cần chủ động nắm chắc 
tình hình, kịp thời tham mưu, 
đề xuất với cấp ủy, chính quyền 
các vấn đề liên quan; tiếp tục 
đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động hướng mạnh về cơ 
sở, khu dân cư, quan tâm đến 
tạo nguồn cán bộ nữ, nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai 
đoạn mới…

Dịp này, Tỉnh ủy gửi tặng 
200 triệu đồng vào chương 
trình “Triệu phần quà san sẻ 
yêu thương” do Hội LHPN tỉnh 
phát động để hỗ trợ phụ nữ, trẻ 
em mồ côi, gặp khó khăn do 
thiên tai, dịch bệnh trong tỉnh.                      

NGỌC TÚ

(BĐ) - Chiều 20.12, Trung 
tâm chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 của tỉnh họp giao ban 
về tình hình phòng, chống dịch 
với các địa phương. Cuộc họp 
do Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang chủ trì. 

Theo báo cáo của Sở Y tế, 
tính đến 6 giờ ngày 20.12, toàn 
tỉnh ghi nhận 10.236 ca mắc 
Covid-19. Trong tuần, toàn tỉnh 
ghi nhận 2.520 ca mắc Covid-19, 
tăng 415 ca so với tuần trước. 
Số ca mắc trung bình là 360 ca/
ngày, tăng 60 ca/ngày so với 
tuần trước. 

Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 
tiêm 1.861.776 liều vắc xin cho 
người từ 18 tuổi trở lên, trong 
đó có 96,24% số dân trong độ 
tuổi đã được tiêm 1 mũi vắc xin, 
73,61% đã được tiêm 2 mũi. Bên 
cạnh đó, toàn tỉnh đã tổ chức 
tiêm 20.691 liều vắc xin cho các 
trường hợp từ 12 - 17 tuổi.

Theo ông Lê Quang Hùng, 
Giám đốc Sở Y tế, gần đây, số 
bệnh nhân thở máy tăng. Trong 
đó, khoảng 90% ca tử vong và 
thở máy đều tập trung vào các 
trường hợp chưa được tiêm  
vắc xin, người lớn tuổi và người 
có nhiều bệnh nền. Dù số ca 
mắc tăng cao nhưng một số địa 
phương còn chậm trong việc 
đầu tư ô xy lỏng cho cấp cứu, 
điều trị bệnh nhân Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang chỉ đạo đến hết ngày 
22.12, các địa phương phải hoàn 
thành rà soát, thống kê số người 
chưa tiêm vắc xin mũi 1. Qua 
đó, xác định nguyên nhân, đề 
xuất giải pháp để bao phủ mũi 1 
cho các đối tượng được chỉ định 

tiêm theo quy định của ngành Y 
tế, không để ai thuộc diện tiêm 
chủng mà không được tiêm đầy 
đủ, kể cả mũi tăng cường. Mũi 
tăng cường sẽ được triển khai 
sau ngày 31.12. Đối với tiêm  
vắc xin cho các trường hợp từ  
12 - 17 tuổi, các địa phương 
phải thật thận trọng. 

Về công tác điều trị bệnh 
nhân Covid-19, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu ngành Y 
tế phải nâng cao năng lực điều 
trị đáp ứng tình hình mới. Các 
cơ sở y tế phải chuẩn bị giường 
bệnh đảm bảo điều trị các bệnh 
nhân trở nặng. Đối với việc điều 
trị F0 tại nhà, tùy tình hình thực 
tế mà các địa phương áp dụng, 
tuy nhiên mục tiêu chung là 
80% F0 được chăm sóc, điều 
trị tại nhà. Bên cạnh đó, tất cả 
TTYT tuyến huyện phải trang 
bị ô xy lỏng để đáp ứng điều trị 
F0. Các địa phương phải có biện 
pháp cụ thể chuẩn bị cho tình 
huống xấu hơn, không được để 
bị động, lúng túng. 

Về việc áp dụng các biện 
pháp hành chính, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa 
phương phải chủ động tùy theo 
diễn biến tình hình dịch. Địa 
phương nào cần áp dụng các 
biện pháp phòng, chống dịch 
cao hơn thì phải có đề xuất. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
cũng nhấn mạnh, các cấp, 
ngành phải tăng cường công 
tác tuyên truyền để người dân 
nhanh chóng tiếp cận những 
điểm mới, nâng cao ý thức 
phòng dịch; xử lý nghiêm 
những DN, cơ sở kinh doanh 
dịch vụ vi phạm quy định phòng, 
chống dịch.                 ĐỖ THẢO

(BĐ) - Sáng 20.12, tại Trung 
tâm Hoạt động Thanh thiếu 
nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn tổ chức Diễn đàn trực 
tuyến Thanh niên khởi nghiệp 
sáng tạo năm 2021 với chủ để 
“Chuyển đổi số - Động lực từ 
thanh niên khởi nghiệp”.

Tại diễn đàn, các chuyên 
gia và báo cáo viên chia sẻ với 
ĐVTN những kiến thức, kinh 
nghiệm về đầu tư khởi nghiệp 
và mục tiêu chuyển đổi số trong 

lĩnh vực khởi nghiệp của địa 
phương; hiến kế về chuyển đổi 
số cho lĩnh vực kinh tế thế mạnh 
của địa phương và giải pháp 
cho một số DN khởi nghiệp 
tiêu biểu về ứng dụng chuyển 
đổi số trong kinh doanh, quản 
trị; vai trò chuyển đổi số DN 
khởi nghiệp… Ngoài ra, ĐVTN 
còn được giao lưu, đặt câu hỏi 
với các chuyên gia về kiến thức 
khởi nghiệp, chuyển đổi số cho 
các DN, thanh niên khởi nghiệp 

trong giai đoạn hiện nay…
Nhân dịp này, Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn trao quyết định 
giải ngân vốn từ nguồn vốn 
Quỹ Thanh niên Bình Định khởi 
nghiệp, lập nghiệp cho dự án 
vay vốn mở rộng quy mô sản 
xuất Công ty TNHH Cửa Quy 
Nhơn của anh Trương Quốc 
Việt (ở xã Phước Mỹ, TP Quy 
Nhơn) với số vốn vay hỗ trợ  
200 triệu đồng.
l  Sáng cùng ngày, Tỉnh 

đoàn khai mạc triển lãm các sản 
phẩm khởi nghiệp của thanh 
niên năm 2021, với sự tham gia 
của 20 gian hàng và gần 100 sản 
phẩm, đến từ các địa phương 
trên địa bàn tỉnh. Đây đều là các 
sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu 
của thanh niên và sản phẩm 
OCOP do thanh niên thực hiện. 
Trong đó tiêu biểu có các sản 
phẩm của thanh niên tham gia 
các cuộc thi, dự án khởi nghiệp 
trong tỉnh và toàn quốc, có hơn 

10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 
như: Nấm hoàng đế, rượu bầu 
đá BIDIR Hoàng Long, bưởi da 
xanh, trà Gò Loi…

Triển lãm là dịp để thanh 
niên khởi nghiệp giới thiệu, 
quảng bá sản phẩm khởi nghiệp 
do chính mình sản xuất, kinh 
doanh; đồng thời gặp gỡ, trao 
đổi kinh nghiệm để tiếp tục 
phát triển sản phẩm, mở rộng 
thị trường trong thời gian tới.                             

CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Ngày 18 và 19.12, 
BHXH tỉnh phối hợp với Bưu 
điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân 
tuyên truyền chính sách BHXH 
tự nguyện với chủ đề: “Vì an 
sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi 
nhà”. Lễ ra quân có sự tham 
gia của BHXH tỉnh và Bưu điện 
các huyện, thị xã qua nền tảng 
Zoom Meeting. 

Sau lễ ra quân, cán bộ, viên 
chức của hai ngành BHXH và 
Bưu điện phối hợp tuyên truyền, 
tư vấn, vận động người dân tham 

gia BHXH tự nguyện. Kết quả, 
toàn tỉnh đã phát triển mới 527 
người tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian qua, BHXH tỉnh 
đã đổi mới hình thức truyền 
thông trên tinh thần “thích ứng 
an toàn, linh hoạt phù hợp với 
tình hình mới”, tăng cường tiếp 
cận người lao động thông qua 
các hội nghị trực tuyến, tiếp 
cận trực tiếp theo nhóm nhỏ 
nhằm đưa chính sách BHXH 
tự nguyện đến với nhiều người 
dân hơn nữa.      NGUYỄN MUỘI

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026:

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy 
tái đắc cử chức Chủ tịch Hội

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”.  Ảnh: N.T

Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo năm 2021

Mục tiêu chung là 
80% bệnh nhân Covid-19 
được chăm sóc, điều trị tại nhà

Phát triển mới 527 người tham gia 
BHXH tự nguyện sau 2 ngày ra quân
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Bình Định

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

Khu đô thị mới An Phú Thịnh (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) là khu vực đang 
có nhiều công trình xây dựng.                                                                                   Ảnh: HOÀI THU

Tăng cường hướng dẫn, 
kiểm tra 

Những tháng trước đây, 
thực hiện yêu cầu về tăng 
cường, phòng, chống dịch 
Covid-19 trên công trường xây 
dựng đối với các địa phương 
đang thực hiện giãn cách xã 
hội của Bộ Xây dựng, Sở Xây 
dựng kiểm tra rất nghiêm túc 
các công trường thi công ở mọi 
cấp độ. 

Theo đó, chỉ có các công 
trình xây dựng phục vụ công 
tác phòng, chống dịch bệnh; 
công trình thuộc dự án quan 
trọng quốc gia, dự án trọng 
điểm của tỉnh; công trình xây 
dựng theo lệnh khẩn cấp theo 
quy định của pháp luật về 
xây dựng; công trình phục vụ 
quốc phòng, an ninh đã triển 
khai thi công xây dựng; các 
công trình sử dụng cho mục 
đích sản xuất công nghiệp, 
GTVT, NN&PTNT... ở ngoài 
đô thị, cách xa điểm dân cư 
tập trung... mới được tổ chức 
thi công. Riêng đối với nhà ở 
riêng lẻ, số lượng lao động có 
mặt tại công trình không quá 
10 người. Đối với khu vực 
“vùng đỏ”, phải tạm dừng thi 
công tất cả các công trình xây 
dựng, trừ các công trình xây 
dựng sử dụng cho mục đích 
phòng, chống dịch.  

Theo Phó Giám đốc Sở Xây 
dựng Lê Anh Sơn, gần đây 
nhất, thực hiện Nghị quyết số 
128/NQ-CP của Chính phủ, Văn 
bản số 4662 ngày 10.11.2021 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG:

Quản lý  tốt, chấp hành nghiêm, 
thích ứng an toàn 

Trong năm 2021, thực hiện các quy định kiểm soát an toàn phòng dịch theo thực tế diễn 
biến dịch Covid-19 qua các giai đoạn, Sở Xây dựng thường xuyên có các văn bản đề nghị, 
hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công xây 
dựng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường. 

của  Bộ Xây dựng, Văn bản 
số 7300 ngày 16.112021 của 
UBND tỉnh, Sở Xây dựng có 
văn bản hướng dẫn tạm thời 
hoạt động thi công xây dựng 
đảm bảo thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, tất cả các công trình 
đều có thể triển khai thi công 
nếu đảm bảo phương án, biện 
pháp theo hướng dẫn, quy định, 
tương ứng với 4 cấp độ dịch.

Cùng với đó, Sở Xây dựng 
tổ chức các đoàn kiểm tra, nhắc 
nhở chấp hành nghiêm công 
tác phòng, chống dịch ở các 
công trình xây dựng lớn trên 
địa bàn tỉnh. 

Chấp hành nghiêm 
vì lợi ích thiết thực 

Nhìn chung, các địa 
phương, đơn vị, DN, người 
lao động chấp hành tương 
đối tốt các quy định, phòng 
chống dịch. Kiến trúc sư Đoàn 
Đại Hùng, Giám đốc Công ty 
TNHH Đại Thành (phường Lê 
Lợi, TP Quy Nhơn), chia sẻ: Tôi 
thấy mọi người thực hiện tương 
đối nghiêm túc việc phòng, 
chống dịch. Chẳng hạn, công 
ty chúng tôi thiết kế, xây dựng 
biệt thự trong khu biệt thự Đại 
Phú Gia (TP Quy Nhơn) trong 
giai đoạn dịch diễn biến phức 
tạp trước đây, nhiều người lao 
động được tiêm vắc xin, phải 
thực hiện test nhanh thường 
xuyên có giấy chứng nhận âm 
tính thì mới được qua cổng vào 

công trình xây dựng... Ngoài 
chấp hành quy định, việc đảm 
bảo sức khỏe cho người lao 
động gắn liền với duy trì hoạt 
động của DN, đảm bảo hoàn 
thành đúng tiến độ công trình 
để được giải ngân, thanh toán 
chi phí. 

Dù năm nay cũng gặp khó 
khăn bởi đại dịch, ông Nguyễn 
Văn Hải (ở xã Phước Thành, 
huyện Tuy Phước), chủ thầu 
các hạng mục điện, nước và 
xây dựng nhà ở dân dụng, vẫn 
nỗ lực đảm bảo các quy định 
phòng, chống dịch để được 
nhận và hoàn thành khá nhiều 
hợp đồng các công trình ở Tuy 
Phước, Quy Nhơn, Hoài Nhơn, 
Vân Canh. Nhờ góp mặt ở các 
công trình lớn, đội thợ của ông 
Hải đã được các chủ đầu tư 
tạo điều kiện tiêm vắc xin mũi 
2 cách đây hơn 1 tháng. 

“Tôi đang huy động 40 
thợ thực hiện hạng mục điện, 
nước cho 36 căn nhà ở Khu 
Công nghiệp, Đô thị và Dịch 
vụ Becamex Bình Định ở xã 
Canh Vinh, huyện Vân Canh. 
Việc phòng, chống dịch ở công 
trường thực hiện rất nghiêm, 
nhất là tuân thủ 5K, chủ đầu 
tư cử người giám sát, chụp ảnh 
lại công nhân của chủ thầu, DN 
nào có công nhân không đeo 
khẩu trang trên công trường là 
bị phạt 500 nghìn đồng/người, 
nếu tái phạm 3 lần thì sẽ chấm 
dứt hợp đồng thi công...”, ông 
Hải cho biết. 

Văn bản số 4622 của Bộ Xây 
dựng đã mở rộng và “tạo đà” 
cho nhiều công trình xây dựng 
triển khai thi công trong dịp 
cuối năm, trong đó có khá nhiều 
nhà ở riêng lẻ quy mô lớn đòi 
hỏi nhiều lao động. Một người 
dân (đề nghị không nêu tên) 
đang xây dựng nhà riêng tại TP 
Quy Nhơn, chia sẻ: “Nhà biệt 
thự của tôi khởi công từ tháng 
7.2021, được một thời gian ngắn 
thì dịch diễn biến phức tạp hơn, 
phải tạm dừng do quy định xây 
nhà ở riêng lẻ không được tập 
trung quá 10 lao động, trong khi 
cần có 20 - 30 người. Khi chủ 
thầu thông báo có quy định 
mới, tôi cho tiếp tục xây từ đầu 
tháng 12.2021, nhưng lần này 
bổ sung trong hợp đồng yêu 
cầu lực lượng lao động phải 
đảm bảo quy định phòng, 
chống dịch. Nếu vi phạm để 
xảy ra ảnh hưởng đến tiến 
độ xây nhà thì tùy mức độ sẽ 
giảm tiền công hoặc chấm dứt 
hợp đồng”.                 HOÀI THU 

(BĐ) - Thông tin từ Trung 
tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh cho 
hay, ngày 17.12, UBND tỉnh 
ban hành 2 quyết định chấp 
thuận chủ trương và chấp thuận  
2 chủ đầu tư thực hiện 2 dự 
án với tổng vốn đầu tư hơn  
101,953 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH 
MTV Gốm Cổ (thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn) đầu tư 
trên 6,368 tỷ đồng xây dựng 
nhà máy sản xuất gạch không 
nung công suất 6 triệu viên/
năm tại Cụm công nghiệp Tây 
Xuân, huyện Tây Sơn. Nhà máy 
sẽ khởi công xây dựng từ tháng 
8.2022, đến tháng 9.2023 hoàn 
thành đưa vào hoạt động.

Công ty TNHH Đá granite 
Đông Á (thị trấn Diêu Trì, 
huyện Tuy Phước) thực hiện 
đầu tư nhà máy chế biến gỗ 
ngoại thất tại Cụm công nghiệp 
Phước An, huyện Tuy Phước, 
công suất 11.550 m3 gỗ thành 

phẩm/năm. Tổng vốn đầu tư 
của dự án hơn 95,589 tỷ đồng, 
khởi công từ quý II/2022, đến 
quý III/2022 hoàn thành và đi 
vào hoạt động.

UBND tỉnh yêu cầu trong 
quá trình thực hiện dự án, các 
nhà đầu tư phải triển khai 
hoàn thiện các công trình theo 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500 được phê duyệt; thực 
hiện dự án đúng quy mô, tiến 
độ và các cam kết trong hồ 
sơ đăng ký; thực hiện đầy đủ 
các thủ tục về đầu tư, đất đai, 
xây dựng, bảo vệ môi trường, 
PCCC, an toàn lao động và các 
quy định khác có liên quan.

Sau 12 tháng kể từ ngày chấp 
thuận chủ trương đầu tư, nhà 
đầu tư không thực hiện hoặc 
không có khả năng thực hiện dự 
án theo tiến độ đăng ký với cơ 
quan quản lý đầu tư mà không 
có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi 
chủ trương đầu tư.          TIẾN SỸ

(BĐ) - Chiều 20.12, tại Trung 
tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi 
tỉnh đã diễn ra vòng Chung kết 
cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng 
tạo Thanh niên Bình Định lần  
thứ I, năm 2021, với sự tham 
gia của 8 dự án xuất sắc, có tính 
khả thi cao và hoàn toàn có khả 
năng thương mại hóa thành 
công trong tương lai.

Kết quả,  Ban tổ chức 
đã trao giải nhất cho anh 
Trần Quang Tiến - dự án 
Hệ thống trồng rau kết hợp 
phân hủy rác thực vật; giải 
nhì thuộc về 2 anh Nguyễn 
Đức Thịnh và Phạm Thanh 
Bình - dự án Ứng dụng xử 

lý ảnh trong xây dựng hệ 
thống tự động phân loại cà 
chua sau thu hoạch; giải ba 
thuộc về chị Tôn Huệ Hiệu - 
dự án Scratch trong giáo dục; 
trao 5 giải khuyến khích cho  
5 ý tưởng, dự án khác. 

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp 
sáng tạo Thanh niên Bình Định 
nhằm tìm kiếm, lựa chọn các 
dự án khởi nghiệp sáng tạo 
tiềm năng, có khả năng nhân 
rộng và phát triển hiệu quả 
trong tương lai; hỗ trợ thanh 
niên khởi nghiệp tiếp cận 
nguồn vốn cho dự án khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo.           

 TRIỀU CHÂU

Chiều 20.12, tại Trạm kiểm 
soát Biên phòng Mũi Tấn, Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định 
phối hợp với Sở Ngoại vụ, CA 
tỉnh tổ chức bàn giao 3 thuyền 
viên Trung Quốc gặp nạn  
trên biển.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 
14.12, tàu kéo Ning Hai Tou 
6001 (quốc tịch Trung Quốc) 
hành trình từ Cảng Trung tâm 
điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà 
Vinh đi Trung Quốc kéo theo sà 
lan Nang Yang (trên sà lan có 
3 thuyền viên quốc tịch Trung 
Quốc). Khi đến vùng biển cách 
bờ biển xã Mỹ Thọ, huyện Phù 
Mỹ khoảng 20 hải lý về hướng 
Đông Bắc, sà lan bị đứt cáp và 
chìm. Tàu kéo Ning Hai Tou 
6001 không phát tín hiệu cấp 
cứu, chỉ thông báo cho đại lý 
tàu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
điều động tàu Bình An ra hỗ 

trợ. Khi tàu Bình An tiếp cận 
nơi sà làn gặp nạn và cứu vớt 
được 3 thuyền viên Trung 
Quốc thì tàu kéo Ning Hai Tou 
6001 đã bỏ lại sà lan và tiếp tục 
hành trình về Trung Quốc.

Đến 14 giờ ngày 20.12, 
tàu Bình An đã đưa 3 thuyền 
viên gặp nạn vào Trạm kiểm 
soát Biên phòng Mũi Tấn. Qua 
thăm khám ban đầu, sức khỏe 
của 3 thuyền viên đều ổn định, 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các 
bên liên quan đã làm thủ tục 
bàn giao cho Công ty TNHH 
Tree Marine (TP Hồ Chí Minh) 
đưa 3 thuyền viên đi cách ly để 
phòng, chống dịch Covid-19 tại 
khách sạn Bình Dương (TP Quy 
Nhơn). Sau khi hoàn thành 
cách ly theo quy định, sẽ tiến 
hành làm thủ tục cho 3 thuyền 
viên hồi hương.   

 THANH BÌNH

Chấp thuận chủ trương 
đầu tư 2 dự án với tổng vốn 
gần 102 tỷ đồng

CHUNG KẾT CUỘC THI DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 
THANH NIÊN BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ I, NĂM 2021:

Anh Trần Quang Tiến 
đoạt giải nhất

Bàn giao 3 thuyền viên 
Trung Quốc gặp nạn trên biển
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Chị Nguyệt bị bệnh
nặng, khó khăn 
cần giúp đỡ

Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 
(32 tuổi) ở thôn An Lợi, xã 
Phước Thắng, huyện Tuy Phước 
mang bệnh hiểm nghèo và đang 
có con nhỏ, hoàn cảnh rất khó 
khăn. Lập gia đình năm 2018, 
nhưng hôn nhân đổ vỡ, chị 
Nguyệt quay về nhà cha mẹ 
ruột tá túc. Từ đó, cha mẹ chị là 
ông Nguyễn Xuân Thành và bà 
Nguyễn Thị Thiện (đều gần 70 
tuổi) cưu mang con gái bị bệnh 
và cháu ngoại. 

Chị Nguyệt bị bệnh suy tim 
và suy thận. Hiện mỗi tuần 3 lần 
chị phải đến BVĐK tỉnh chạy 
thận nhân tạo định kỳ. Thêm 
vào đó, chị còn bị tràn dịch ổ 
bụng, mỗi lần chạy thận phải 
hút dịch. Cơ thể suy nhược, 
để có thể chịu đựng được khi 
chạy thận nhân tạo, hút dịch ổ 
bụng, mỗi tuần chị Nguyệt được 
khuyến cáo phải chuyền 3 bình 
đạm; chi phí rất cao mà điều 
kiện gia đình thì quá khó khăn. 

Vợ chồng ông Thành, bà 
Thiện rất mong những tấm 
lòng nhân ái, các tổ chức từ 
thiện giúp đỡ chị Nguyệt có 
điều kiện chữa bệnh để con chị 
còn có mẹ. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa 
chỉ gia đình ông Thành hoặc Tòa 
soạn Báo Bình Định, 84 Phạm 
Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định; tài khoản Báo Bình Định: 
4300201006894, Ngân hàng 
NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định, 58010000052522, Ngân 
hàng BIDV - Chi nhánh Bình Định 
(vui lòng ghi tên người gửi và 
người được giúp đỡ). Báo Bình 
Định xin cảm ơn!                

  MAI LINH GIANG 

Theo Văn phòng Điều phối 
nông thôn mới (NTM) huyện 
Tuy Phước, để khắc phục hạn 
chế về thu gom, xử lý chất thải 
rắn, bảo vệ môi trường (BVMT) 
trong xây dựng NTM, UBND 
huyện đã mua 5 xe ép rác chuyên 
dụng phục vụ công tác này. Đến 
nay, 100% các xã, thị trấn có dịch 
vụ thu gom, vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt và xử lý đúng 
theo quy định. Hiện trên địa bàn 
huyện có hơn 40.330 hộ dân ký 
hợp đồng thu gom rác thải sinh 
hoạt và cam kết tự xử lý rác thải 
tại gia đình; đạt trên 80% số hộ 
dân toàn huyện. 

Ngoài ra, UBND huyện tiếp 
tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực 
hiện Đề án thu gom, xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt tại cộng đồng 
dân cư khu vực nông thôn. Tiếp 
tục nâng cao chất lượng các tổ 
tự quản về môi trường tại các 
xã; vào ngày thứ Bảy và Chủ 
nhật hằng tuần ra quân dọn vệ 
sinh những tuyến đường, điểm 
phát sinh rác thải. Tăng cường 
nhắc nhở, vận động cộng đồng 
dân cư nêu cao ý thức giữ gìn, 
BVMT xanh, sạch, đẹp.

Ông Tôn Kỳ Hải, Chủ tịch 
UBND xã Phước Sơn, cho biết: 
UBND xã đã ban hành quy 
chế thu gom rác thải, quy chế 
BVMT; thành lập tổ thu gom 
vận chuyển rác thải. Các thôn, 
xóm xây dựng hương ước, quy 
ước, thành lập các tổ tự quản về 
BVMT, vệ sinh môi trường. Đối 
với rác thải sinh hoạt tại hộ gia 
đình ở những khu vực dân cư 
không thể tổ chức thu gom, địa 
phương hướng dẫn hộ dân xây 
dựng bể phân loại rác tại nguồn 
và tự xử lý bằng cách đốt.

Còn theo ông Thái Văn 
Thuận, Chủ tịch UBND xã 
Phước Lộc, xã vận động người 
dân nâng cao ý thức vệ sinh môi 
trường, tạo thông thoáng trên 

Tuy Phước nỗ lực khắc phục hạn chế
để về đích nông thôn mới

Chính quyền các xã, thị trấn, các ban, ngành liên quan và UBND huyện Tuy Phước đã và đang tập trung khắc phục 
một số tồn tại trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện để các cơ quan thẩm quyền ở Trung ương xem xét, 
công nhận huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

các tuyến đường làng, ngõ xóm. 
Lắp đặt các bảng “Tổ tự quản về 
BVMT”, “Tuyến đường tự quản 
về BVMT” trên các tuyến đường 
do các hội, đoàn thể, khu dân 
cư quản lý. Vận động hội viên 
phụ nữ thực hiện phong trào 
“5 không, 3 sạch” gắn với xây 
dựng NTM; xây dựng các tuyến 
đường xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, UBND huyện 
Tuy Phước chỉ đạo các xã, thị 
trấn lắp đặt gần 1.600 bể chứa 
chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực 
vật (BVTV) để thu gom, xử lý 
sau sử dụng. Ban hành quy chế 
thu gom vỏ chai lọ, bao bì thuốc 
BVTV; đầu tư xây dựng nhà lưu 
chứa chai lọ thuốc BVTV sau 
sử dụng theo đúng quy chuẩn 
quốc gia. Ngoài ra, huyện ký 
hợp đồng với Công ty TNHH 
Tài nguyên và Môi trường Hậu 
Sanh để thu gom, xử lý bao bì 
thuốc BVTV theo quy định. 

Đặc biệt, UBND huyện Tuy 
Phước triển khai mở rộng mạng 
lưới cấp nước sạch tập trung để 
nâng cao tỷ lệ hộ được sử dụng 
nước sạch từ hệ thống cấp nước 
tập trung. Đến tháng 10.2021, 
tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 
chuẩn trên địa bàn huyện Tuy 
Phước đạt hơn 76%; trong đó, số 
hộ sử dụng nước sạch từ công 
trình tập trung đạt hơn 44%. 

Để nâng cao tỷ lệ này, UBND 
huyện Tuy Phước phê duyệt và 
chuẩn bị đầu tư xây dựng mới 
hệ thống cấp nước sinh hoạt các 
xã Phước Lộc, Phước Hiệp và 
vùng phụ cận của huyện với 
tổng dự toán trên 51 tỷ đồng. 
Sau khi công trình hoàn thành 
sẽ cung cấp nước sạch cho nhân 
dân xã Phước Lộc, Phước Hiệp 
và một phần xã Phước Nghĩa.  

Ngoài ra, theo kế hoạch đầu 
tư trung hạn giai đoạn 2021 - 
2025, UBND tỉnh tiếp tục đầu 

tư xây dựng mới Nhà máy cấp 
nước sạch khu vực Tây Nam 
huyện Tuy Phước, cung cấp 
nước sạch cho các xã Phước 
Thành, Phước An. Phấn đấu đến 
năm 2025, tỷ lệ hộ dân nông thôn 
trên địa bàn huyện được sử dụng 
nước sạch tập trung trên 90%.

Ông Phan Văn Khiêm - 
Trưởng Phòng NN&PTNT, Phó 
chánh Văn phòng Điều phối 
NTM huyện Tuy Phước - cho 
biết: Đến nay, huyện Tuy Phước 
đã thực hiện xong việc giải trình 
và khắc phục một số tồn tại, 
hạn chế trong xây dựng NTM 
mà Văn phòng Điều phối NTM 
Trung ương đã chỉ ra. Hiện các 
hồ sơ, thủ tục đã hoàn tất và 
đang chờ Hội đồng thẩm định 
NTM Trung ương xem xét, 
trình cấp thẩm quyền công 
nhận huyện Tuy Phước đạt 
chuẩn NTM năm 2020.              

 CÔNG LUẬN

Theo phản ảnh của một số 
người dân, vài ngày gần đây, 
một tài khoản facebook có hình 
ảnh đại diện của vợ chồng một 
cán bộ đã nghỉ hưu ở huyện Phù 
Mỹ đã gửi kết bạn với nhiều tài 
khoản facebook khác. Sau khi 
được chấp nhận kết bạn, tài 
khoản này hỏi thăm sức khỏe 
và giới thiệu có người em hiện 
sống ở nước Đức làm nghề kinh 
doanh điện máy và điện thoại, 
đang cần mua số lượng lớn thẻ 
cào điện thoại, nếu đồng ý hợp 
tác làm ăn thì người này giới 
thiệu để làm quen.

Anh N.V.T (ở khu phố Trà 
Quang Bắc, thị trấn Phù Mỹ, 
huyện Phù Mỹ) kể: Sáng 19.12, 
anh nhận được lời mời kết bạn 

từ tài khoản facebook “Hoàng 
Dức” có ảnh đại diện của vợ 
chồng một cán bộ có tên Đ.Đ.H. 
ở thị trấn Phù Mỹ đã nghỉ hưu. 
Thấy ảnh đại diện là người quen 
nên anh T. đồng ý kết bạn. Lúc 
này, tài khoản “Hoàng Dức” hỏi 
thăm sức khỏe, công việc làm ăn 
có ảnh hưởng gì do dịch không, 
gia đình đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin 
ngừa Covid-19 chưa. 

Thấy “người quen” hỏi thăm 
chân thành, anh T. hỏi lại: “Lâu 
nay nghỉ hưu anh có đi đâu 
không”, thì người này trả lời: 
“Từ khi nghỉ hưu đến nay, anh 
bận rộn suốt vì có một thằng 
em ở bên nước Đức kinh doanh 
điện máy và card điện thoại nhờ 
mua card từ Việt Nam gửi qua 

nên suốt ngày đi gom card, hoa 
hồng được trích lại từ gửi hàng 
là 30% nên mỗi tháng thu nhập 
được khoảng 30 - 50 triệu đồng”. 
Facebook “Hoàng Dức” gợi ý 
nếu anh T. đồng ý hợp tác làm 
ăn thì người em bên Đức sẽ nhắn 
tin hướng dẫn cách giao dịch. 
Thấy anh T. chưa trả lời tin nhắn, 
người này tiếp tục nói: Nhà em 
có ở gần cửa hàng điện máy 
xanh, thế giới di động và bưu 
điện không, nếu ở gần đến ngay 
các địa điểm đó mua 10 triệu 
đồng thẻ cào điện thoại, loại 500 
nghìn đồng/thẻ đem về nhà cào 
ra, nhắn hết mã thẻ cho người ở 
bên Đức, sau khi kiểm tra đúng 
thông tin thì người bên Đức sẽ 
chuyển khoản cho 13 triệu đồng 

cả vốn và lãi; nếu chịu khó hợp 
tác làm ăn thì chẳng mấy chốc 
cuộc sống sẽ thay đổi.

Nghe đến đây, anh T. nghi 
ngờ là đối tượng lừa đảo nên điện 
hỏi anh H. là người trong ảnh đại 
diện của facebook “Hoàng Dức” 
để xác minh thông tin thì được 
anh H. cho biết, không chỉ một 
mình anh T. mà rất nhiều người 
có trong danh sách bạn bè trên 
facebook của anh, kể cả vợ anh 
H., cũng nhận được tin nhắn 
tương tự. 

Hiện nay, anh H. đã thông báo 
trên facebook cá nhân cảnh báo 
đây là thủ đoạn của bọn lừa đảo, 
đề nghị bạn bè, những người sử 
dụng facebook cảnh giác, không 
để sập bẫy lừa.           HẰNG NGA

Huyện Tuy Phước tập trung khắc phục một số tồn tại về môi trường trong xây dựng NTM để cấp thẩm quyền công nhận 
huyện đạt chuẩn NTM.
-  Trong ảnh: Cơ sở hạ tầng thị trấn Tuy Phước - trung tâm huyện lỵ Tuy Phước - được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Ảnh: CÔNG LUẬN

Cảnh giác với thủ đoạn kết bạn trên facebook để lừa đảo

Tăng cường quản lý
trật tự xây dựng 
dọc tuyến QL 1D 

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có 
văn bản yêu cầu UBND TP 
Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo 
UBND phường Ghềnh Ráng và 
các đơn vị liên quan kiểm tra 
rà soát, xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm hành chính; củng 
cố hồ sơ, xây dựng kế hoạch để 
tổ chức cưỡng chế tháo dỡ đối 
với các hạng mục công trình vi 
phạm trật tự xây dựng tại KV 1, 
phường Ghềnh Ráng theo đúng 
quy định của pháp luật. Đồng 
thời, chỉ đạo dừng ngay việc thi 
công xây dựng trong khu vực 
có nguy cơ sạt lở đất đá, ảnh 
hưởng đến an toàn cho người 
và các công trình lân cận...

UBND tỉnh cũng đề nghị 
Cục Quản lý đường bộ III tổ 
chức nạo vét, khơi thông, cải 
tạo rãnh thoát nước phía Tây 
và gia cố mái taluy phía Đông 
tuyến QL 1D, đoạn qua phường 
Ghềnh Ráng nhằm đảm bảo 
thoát nước và ATGT theo quy 
định; xử lý vi phạm trong lĩnh 
vực giao thông đường bộ theo 
đúng quy định hiện hành của 
nhà nước.           KHẢI THƯ

NHỊP CẦU NHÂN ÁI
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Bình Định

Sở NN&PTNT vừa phối 
hợp với huyện An Lão tổ chức 
nghiệm thu và đưa vào sử dụng 
tuyến đê sông An Lão (đoạn An 
Hòa - giai đoạn 3).

Đây là công trình đê cấp V, 
được xây dựng nối tiếp với đoạn 
đê đã được gia cố giai đoạn 2 
kéo dài về phía thượng lưu có 
tổng chiều dài 500 m, cao trình 
đỉnh đê 22,3 m, chân đê 19 m, bề 
rộng mặt đê 4 m. Tổng kinh phí 
đầu tư hơn 4,7 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng 
trong năm 2020 - 2021, đưa 
vào sử dụng góp phần phòng 
chống bão lụt, bảo vệ an toàn 
tính mạng cho hơn 1.000 hộ dân 
và 150 ha ruộng sản xuất trong 
vùng dự án, đồng thời cải thiện 
giao thông cho người dân địa 
phương và vùng lân cận.

HOÀNG NAM QUỐC

Đến thăm nhà máy sản xuất nước giải 
khát của Công ty TNHH Tingco Bình 
Định, ghi nhận đầu tiên của chúng tôi 
là nhà máy rộng gần 50.000 m2 với nhiều 
công đoạn sản xuất, nhưng lại có rất ít 
công nhân làm việc. Hoạt động sản xuất 
ở đây do máy móc thực hiện và hoàn toàn 
tự động. Các thiết bị, dây chuyền sản xuất 
trong nhà máy đều sử dụng công nghệ 
tiên tiến trong ngành giải khát. Trong 
đó, nổi bật có máy ép phôi hiện đại với 
công nghệ ép phôi siêu tốc (15.000 phôi/
giờ, nhanh hơn gấp 5 lần so với máy ép 
phôi thông thường) nhập khẩu từ Đức.  

Việc đầu tư công nghệ hiện đại, đưa 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất giúp DN 
giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng 
cạnh tranh trên thị trường. Ông Nguyễn 
Thanh Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty 
TNHH Tingco Bình Định, cho biết: Lấy 
ví dụ, một nắp chai được sản xuất theo 
công nghệ cũ có giá 400 đồng. Trong khi 
một nắp chai sản xuất tại nhà máy của 
Tingco chỉ có giá 95 đồng, chỉ bằng 1/4 
so với sản phẩm cùng loại đang có trên 
thị trường. Không chỉ có vậy, công nghệ 

Tại lễ công bố Cảng cá Tam 
Quan (phường Tam Quan Bắc, 
TX Hoài Nhơn) đạt loại II, Phó 
vụ trưởng Vụ Khai thác thủy 
sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ 
NN&PTNT) Phạm Ngọc Tuấn 
phát biểu nhấn mạnh: Về số 
lượng tàu cá khai thác xa bờ thì 
ngư dân TX Hoài Nhơn có tới 
2.300 tàu, chiếm tới 10% đội tàu 
đánh bắt xa bờ của cả nước, đây 
là con số rất lớn! Đặc biệt, không 
chỉ có vậy, tàu cá Hoài Nhơn - 
Bình Định đi đầu trong nước 
hiện diện tại các ngư trường lớn 
Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn  
DK 1 để khai thác, đồng thời 
là “cột mốc sống”  khẳng định 

định phê duyệt dự án đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng cảng 
cá Tam Quan theo hướng hiện 
đại, với tổng vốn đầu tư khoảng 
110 tỷ đồng (thực hiện từ 2022 
- 2025). Riêng Khu D Cảng cá 
Tam Quan với nhiều hạng mục 
đang đẩy nhanh tiến độ khởi 
công xây dựng, dự kiến hoàn 
thành trong năm 2023. UBND 
TX Hoài Nhơn đang giải phóng 
mặt bằng để hình thành khu 
dịch vụ hậu cần nghề cá tại 
Cảng cá Tam Quan, kêu gọi các 
nhà đầu tư xây dựng nhà máy 
chế biến thủy sản... 

Sản lượng đánh bắt của tàu 
cá ngư dân Hoài Nhơn hàng 

năm trên 60.000 tấn, trong đó 
cá ngừ đại dương trên 9.000 
tấn. Sau khi Cảng cá Tam Quan 
đạt loại II, Ban Quản lý Cảng 
cá và Dịch vụ đô thị TX Hoài 
Nhơn hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ 
NN&PTNT để sớm được công 
nhận cảng cá chỉ định đủ điều 
kiện xác nhận nguồn gốc thủy 
sản từ khai thác, góp phần nâng 
cao hiệu quả chống khai thác 
IUU, gỡ “thẻ vàng” của EC đối 
với thủy sản Việt Nam. Thời 
gian tới, DN chế biến thủy sản 
xuất khẩu, tàu cá Hoài Nhơn 
sau chuyến khai thác xa bờ 
không cần đến cảng cá khác 
trong và ngoài tỉnh, mà về Cảng 

cá Tam Quan cũng được xác 
nhận nguồn gốc thủy sản.

Bà Cao Thị Kim Lan, Giám 
đốc Công ty CP Thủy sản Bình 
Định - DN chế biến xuất khẩu 
thủy sản (70% là cá ngừ đại 
dương) lớn nhất tỉnh và trong 
top 10 DN hàng đầu cả nước - 
bày tỏ: Không chỉ địa phương, 
ngành chức năng mà DN chúng 
tôi cũng hòa chung niềm vui 
khi Cảng cá Tam Quan đạt loại 
II, từ đó sẽ hỗ trợ thuận lợi, 
mau chóng, giảm chi phí cho 
DN trong việc thu mua hải sản 
để chế biến xuất khẩu đáp ứng 
theo các quy định, thủ tục giấy 
tờ cho thị trường quốc tế, nhất 
là yêu cầu cao về chống khai 
thác IUU của EC. 

Trò chuyện với tôi, Phó 
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn 
Nguyễn Chí Công chia sẻ: Hoài 
Nhơn rất mong lãnh đạo tỉnh, 
cộng đồng DN, ngư dân ủng hộ 
nhiều hơn nữa để tiếp tục đầu 
tư, nâng cấp, mở rộng hạ tầng 
Cảng cá Tam Quan, theo hướng 
phấn đấu đạt cảng cá loại I vào 
năm 2023. Chúng tôi mong mọi 
sự ủng hộ, trong đó có cả sự 
ủng hộ từ các cơ quan truyền 
thông đại chúng, báo đài. 

HOÀI THU  

CẢNG CÁ TAM QUAN ĐẠT LOẠI II: 

Tạo đà vươn tới tương lai

Cảng cá Tam Quan vừa 
được UBND tỉnh công nhận 
đạt cảng cá loại II. Từ các 
cấp lãnh đạo, quản lý đến 
doanh nghiệp, ngư dân 
đều chung niềm phấn khởi, 
nhìn nhận đây là “cột mốc” 
thúc đẩy sự phát triển mạnh 
hơn trong tương lai không 
chỉ của thủy sản Hoài Nhơn 
mà còn là của cả tỉnh. 

Chúng tôi rất ủng hộ việc Cảng cá Tam Quan phát triển 
với định hướng vươn đến loại I. Ở góc độ của mình, chúng tôi sẽ 
đề xuất để Bộ NN&PTNT hỗ trợ tỉnh Bình Định từ kỹ thuật, chính 
sách đến kinh phí, định hướng này sẽ tạo cơ hội lớn cho nghề cá 
không chỉ của Hoài Nhơn - Bình Định mà còn cho các tỉnh trong 
khu vực. Trước mắt, được xếp hạng loại II, Cảng cá Tam Quan 
được phép xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác, lại tập 
trung nguồn nguyên liệu chính cá ngừ đại dương của cả nước, 
nên địa phương cần có thêm cơ chế chính sách lôi kéo nhiều DN 
về đầu tư nhà máy chế biến xuất khẩu, tạo cạnh tranh thu mua 
sản phẩm để ngư dân hưởng lợi...”. 

Phó vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản PHẠM NGỌC TUẤN 

“
chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. 
Qua thống kê, sản lượng khai 
thác cá ngừ đại dương của ngư 
dân Hoài Nhơn chiếm khoảng 
60 - 70% sản lượng cá ngừ 
của cả nước. Năm 2020, một 
trong những đối tượng xuất 
khẩu chủ lực của thủy sản Việt 
Nam là cá ngừ đại dương đạt 
700 triệu USD. Vị thế, vai trò 
của ngư dân Hoài Nhơn, Cảng 
cá Tam Quan là rất lớn, được 
quan tâm đầu tư thêm sẽ còn 
đóng góp nhiều hơn... 

Ngư dân Bùi Thanh Ninh 
(khu phố Thiện Chánh 1, 
phường Tam Quan Bắc), chủ đội 
tàu 8 chiếc công suất lớn chuyên 
khai thác xa bờ, bộc bạch: Cảng 
cá Tam Quan đạt loại II, tạo điều 
kiện thuận lợi hơn cho tàu cá 
cập cảng bán hải sản và lấy tổn 
để ra khơi. Rất mong các cấp, 
ngành tiếp tục đầu tư cơ sở hạ 
tầng, mở rộng khu neo đậu, 
khắc phục tình trạng bồi lấp 
tại cửa biển Tam Quan, kêu gọi 
DN đầu tư tại cảng cá, hỗ trợ 
thu mua sản phẩm cho ngư dân 
được tốt hơn.  

Mối quan tâm của ông Ninh 
cũng như của hàng ngàn ngư 
dân Hoài Nhơn được UBND 
tỉnh phản hồi bằng quyết 

Ngư dân trưng bày cá ngừ đại dương trong lễ công bố 
Cảng cá Tam Quan đạt loại II tổ chức chiều 14.12. 

Ảnh: HOÀI THU

Đưa vào sử dụng 
tuyến đê sông 
An Lão giai đoạn 3

Doanh nghiệp chủ động đón đầu công nghệ hiện đại

dập nắp chai mới của Tingco cho phép 
làm 60.000 nắp/giờ, gấp 40 lần thiết bị sử 
dụng công nghệ cũ. 

Với một vài chi tiết nhỏ thôi đã thấy 
dây chuyền sản xuất công nghệ mới tiết 
kiệm năng lượng, vật tư nguyên liệu như 
thế nào so với công nghệ cũ. Chỉ có đầu tư 
công nghệ hiện đại mới tạo ra sản phẩm 

có giá thành thấp và chất lượng tốt, có 
vậy mới có thể nói đến chuyện cạnh tranh, 
tiếp thị ở trong ngành hàng vốn rất khốc 
liệt này.

Tương tự, Công ty CP Việt - Úc Bình 
Định trở thành DN sản xuất tôm giống 
uy tín và chất lượng tại Bình Định cũng 
như khu vực miền Trung. Để có được thế 
hệ tôm giống chất lượng, công ty đã chủ 
động sản xuất tôm bố mẹ, thay vì nhập 
khẩu hoàn toàn. Chương trình chọn giống 
tôm bố mẹ được thực hiện chặt chẽ nhờ 
ứng dụng các công nghệ: Di truyền số 
lượng, di truyền phân tử, bắn chip vào 
tôm để dễ dàng theo dõi, cập nhật tự động 
các chỉ số liên quan đến tính trạng. 

Tuy vậy, bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, 
Phó Giám đốc Sở KH&CN, cho biết: Xét 
về tổng thể, mức độ chủ động tham gia 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của 
các DN trên địa bàn tỉnh còn thấp, chỉ ở 
mức khởi đầu. Thời gian tới, Sở sẽ đề xuất 
UBND tỉnh xây dựng một kế hoạch triển 
khai cụ thể cho giai đoạn 2021 - 2025 để 
khuyến khích các DN chủ động tham gia. 

HỒNG HÀ

Dây chuyền máy dập nắp chai hoàn toàn tự động 
tại nhà máy sản xuất nước giải khát của Công ty 
TNHH Tingco Bình Định.                                 Ảnh: HỒNG HÀ

Cảng cá Tam Quan khu E đã được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cầu 
cập tàu dài 300 m, 8 khu nhà lồng phân loại sản phẩm sau khai thác, 

với tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng. Ảnh: HOÀI THU
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CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC
VỀ BÌNH ĐỊNH (ĐỢT 2):

Ban tổ chức
tiếp nhận tác
phẩm đến ngày
30.3.2022

(BĐ) - UBND tỉnh đã 
đồng ý điều chỉnh một số 
nội dung liên quan đến 
Cuộc thi sáng tác ca khúc về 
Bình Định (đợt 2). Theo đó, 
gia hạn thời gian nhận tác 
phẩm đến ngày 30.3.2022; 
tổ chức chấm tác phẩm 
trong tháng 4.2022; công bố 
kết quả và trao giải trong 
tháng 5.2022.

Bên cạnh đó, Ban tổ 
chức cuộc thi cũng điều 
chỉnh,  bổ sung phương 
thức nhận tác phẩm. Cụ 
thể, tác giả gửi kèm đĩa 
CD thu âm ca khúc hoặc 
có thể gửi tác phẩm dự thi 
qua email của Ban tổ chức 
với tác phẩm dự thi được 
định dạng bằng file PDF 
và file âm thanh.

Hiện tại, Ban tổ chức 
Cuộc thi sáng tác ca khúc 
về Bình Định (đợt 2) đã 
nhận được 92 tác phẩm của 
68 tác giả trong cả nước gửi 
về dự thi.

Cuộc thi sáng tác ca 
khúc về Bình Định (đợt 2) 
nhằm tìm kiếm tác phẩm 
âm nhạc có chất lượng nghệ 
thuật cao, đảm bảo yêu cầu 
đề ra, phục vụ nhiệm vụ 
chính trị và góp phần nâng 
cao đời sống văn hóa, tinh 
thần các tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh.

Cơ cấu giải thưởng gồm 
1 giải nhất (100 triệu đồng), 
2 giải nhì (50 triệu đồng/
giải), 3 giải ba (25 triệu 
đồng/giải), 5 giải khuyến 
khích (10 triệu đồng/giải).

Trước đó, tháng 11.2020, 
Ban tổ chức Cuộc thi sáng 
tác ca khúc về Bình Định 
năm 2020 (đợt 1) đã tổ chức 
lễ sơ kết, trao giải khuyến 
khích cho 8 tác giả có tác 
phẩm đạt giải.

TRỌNG LỢI

Theo nghệ sĩ Phạm Hoàng 
Việt, Chi hội trưởng Chi hội 
Nghệ sĩ múa Bình Định, khi 
dịch Covid-19 chưa bùng 
phát, hoạt động và đóng góp 
của của các hội viên, nghệ sĩ 
múa khá rõ nét, đặc biệt từ 
năm 2018 - 2020. Quãng thời 
gian này, mỗi khi Sở VH&TT, 
trung tâm VH-TT&TT các 
huyện, thị xã, thành phố cùng 
các đơn vị có liên quan tổ chức 
các hoạt động nghệ thuật, văn 
hóa chào mừng các sự kiện, 
ngày lễ, tết…, các hội viên, 
nghệ sĩ múa tích cực tham gia, 
đóng góp nhiệt thành. 

Năm 2021 ,  đạ i  d ịch 
Covid-19 buộc các hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật phải tạm 
dừng. Tuy vậy, hội viên Chi 
hội đã tích cực phối hợp, dàn 
dựng nhiều chương trình văn 
nghệ cho các cơ quan, ban 
ngành trên địa bàn tỉnh như: 
CA tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Viện 
KSND tỉnh, Tỉnh đoàn, và 
nhiều chương trình văn nghệ 
khác với mục tiêu tham gia hội 
thi, hội diễn do các ngành, địa 
phương tổ chức và đạt nhiều 
kết quả tốt. 

Có thể kể đến hai điển hình 
xuất sắc là biên đạo múa Đỗ 
Thị Kim Tiển và Châu Phương 
Thị Trà My, đã phối hợp với Sở 
VH&TT biên đạo chương trình 
dạ hội giao thừa “Mừng Đảng 
Mừng Xuân - 2021”; đợt văn 
nghệ tuyên truyền chào mừng 
thành công bầu cử ĐBQH khóa 
XV và HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026; tham gia hoạt 
động “Phố Văn hóa Nghệ thuật 
TP Quy Nhơn”, biên đạo cho 
vở diễn Chuyện tình nàng Sita, 

Cô Thần (Đoàn Ca kịch Bài chòi 
Bình Định); chương trình Nghệ 
thuật “Như hoa mùa xuân”, 
cùng CLB Văn nghệ sĩ trẻ phục 
vụ Tết giao thừa năm 2021…

Nghệ sĩ Phạm Hoàng Việt 
cho hay: Chi hội còn mở các 
lớp biên đạo, dàn dựng múa 
quần chúng cho các trường học 
trên địa bàn tỉnh; đào tạo kỹ 
năng biểu diễn cho nhiều thế 
hệ trẻ ham thích nghệ thuật 
múa, trong đó có học sinh đang 
theo học tại các trường phổ 
thông qua các chương trình 
ngoại khóa, hoặc sinh viên 
theo học chương trình ngành 
học sư phạm mầm non; góp 
phần đưa nghệ thuật múa ngày 
một phát triển hơn. Hình ảnh 
thường thấy ở các tiết mục văn 

nghệ chào mừng sự kiện, hội 
thi, hội diễn, lễ hội văn hóa do 
các sở, ban, ngành, địa phương 
tổ chức... phần nhiều đều có 
những tiết mục biểu diễn múa 
nghệ thuật. 

Thông qua các chương trình 
nghệ thuật, văn hóa này, Chi 
hội Nghệ sĩ múa Bình Định đã 
phát hiện, kết nạp thêm hội 
viên có triển vọng, năng khiếu, 
đam mê bộ môn nghệ thuật này. 
Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2018 - 
2022, Chi hội kết nạp 2 hội viên 
mới là nghệ sĩ Lê Sương Sương 
và Huỳnh Thị Minh Thư. Đồng 
thời, giới thiệu và có 4 hội viên 
được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ 
múa Việt Nam là Đỗ Thị Kim 
Tiển, Phạm Xuân Quang, Châu 
Phương Thị Trà My và Nguyễn 

Minh Hà.
Chi hội trưởng Chi hội 

Nghệ sĩ múa Bình Định Phạm 
Hoàng Việt cho biết thêm: Để 
bộ môn múa nghệ thuật phát 
triển trong thời gian tới, Chi 
hội sẽ phối hợp, tạo điều kiện 
thuận lợi cho hội viên múa đi 
thực tế, giao lưu sáng tác tại các 
tỉnh bạn nhằm học hỏi, nâng 
cao trình độ sáng tác múa. 
Đồng thời, tổ chức các lớp 
tập huấn chuyên đề về công 
tác múa và biên đạo phong 
trào, giúp các hội viên cùng 
lực lượng tham gia nghệ thuật 
múa trong tỉnh được tiếp thu 
về lý luận sáng tác múa để 
nâng cao chuyên môn trong 
lĩnh vực biểu diễn và nhận thức 
sâu sắc về sáng tác.  AN NHIÊN

Được trời phú cho giọng hát và trí 
nhớ tốt, chị Nguyễn Thị Lý (SN 1976, ở 
khu phố 2, phường Tam Quan, TX Hoài 
Nhơn) thuộc lời bài hát rất nhanh và 
trình diễn dân ca, bài chòi ngọt ngào 
ngay từ nhỏ. Từ khi kết hôn với nghệ 
sĩ Lý Thành Long - một soạn giả, đạo 
diễn dàn dựng các tiết mục dân ca, bài 
chòi, khả năng của chị Lý được phát 
huy tối đa. Nhờ đó chị được biết đến 
nhiều trong các hoạt động văn nghệ 
quần chúng với nghệ danh Thiên Lý.   

Sở trường của chị Lý là hát ru, bài 
chòi. Chị có thể diễn tốt nhiều vai, nhiều 
nhân vật khác nhau. Cái tên Thiên Lý 
đã gắn liền với những tác phẩm như: 
Gửi anh một khúc tâm tình, Xuân biển 
đảo, Hoài Nhơn đất mẹ, Lời Người sáng 
mãi nước non. Không chỉ thường xuyên 
được mời biểu diễn, tham gia các cuộc 
thi dân ca, bài chòi ở địa phương, chị 
Lý còn được mời biểu diễn, tham gia 

các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Ở hầu 
hết các cuộc thi đã tham gia, chị Lý đều 
giành được giải cao, có thể kể qua như 
giải Diễn viên hô hát bài chòi hay nhất 
tại Liên hoan đàn và hát dân ca tỉnh 
năm 2012, giải A tại Liên hoan Hát ru 
và hát dân ca tỉnh Bình Định năm 2014. 

Chị Lý tâm tình: Để có thể giữ được 
khả năng trình diễn ổn định, tôi thường 
xuyên tập luyện, trau đồi các kỹ năng. 
Đồng thời cũng phải làm giàu vốn sống, 
sự hiểu biết những vấn đề liên quan 
đến tác phẩm, tiết mục… Tôi muốn 
sống trọn vẹn với nhân vật một cách 
tự nhiên nhất.      

Từ nhiều năm nay, sau những giờ 
hướng dẫn các em học sinh hát dân 
ca, bài chòi, vợ chồng chị Lý đã thành 
thân quen với nhiều trường phổ thông 
ở Hoài Nhơn. Cũng như mọi phụ nữ 
khác, công việc gia đình, chăm sóc con 
cái bận rộn nhưng vì tình yêu quá lớn 

CHI HỘI NGHỆ SĨ MÚA BÌNH ĐỊNH:

Góp sức đưa phong trào văn nghệ
quần chúng phát triển

Tuy chưa phát triển sâu rộng như các tỉnh, thành khác trong cả nước; song thời gian qua, với sự năng động của các 
hội viên Chi hội Nghệ sĩ múa Bình Định, các hoạt động nghệ thuật, văn hóa trong tỉnh thường xuyên có sự đóng góp 
của nghệ thuật múa. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng, góp phần xây dựng 
phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển.

Múa nghệ thuật góp phần đưa phong trào văn nghệ quần chúng phát triển.        Ảnh: A.N

Một hạt nhân của dân ca xứ Dừa                 

với dân ca, bài chòi nên chị Lý cố gắng 
dành thời gian để tập luyện, tham gia 
biểu diễn và hướng dẫn cho những 

người yêu thích dân ca, bài chòi. 
Năm 2019, trở thành hội viên của 

Hội VHNT tỉnh, chị Lý lại có thêm 
nhiều cơ hội hơn để giao lưu, học hỏi 
với những anh chị em nghệ nhân, nghệ 
sĩ khác có cùng tình yêu với dân ca, bài 
chòi. Chị Lý cho biết sẽ tiếp tục hoạt 
động, cống hiến cho nghệ thuật với 
mong muốn lớn nhất là đào tạo cho 
thế hệ trẻ dân ca, bài chòi để loại hình 
nghệ thuật đặc sắc này được giữ gìn 
và phát huy.         

Ông Hồ Khắc Cầu, Phó Giám đốc 
Trung tâm VH-TT&TT TX Hoài Nhơn, 
nhận xét: Chị Lý là cộng tác viên ở 
mảng dân ca, bài chòi của Trung tâm 
đã hơn 10 năm nay. Chị rất có năng 
khiếu ca hát, biểu diễn, hơn hết là tham 
gia nhiệt tình, năng nổ, là một người có 
đóng góp tích cực cho phong trào văn 
hóa văn nghệ của thị xã.                

HUỲNH THÀNH      

Chị Lý trong một lần tham gia biểu diễn dân ca, 
bài chòi.                        Ảnh: NVCC
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KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22.12.1946 - 22.12.2021)

Củng cố tiềm lực, 
xây dựng thế trận khu vực 
phòng thủ vững chắc

Xác định củng cố tiềm lực, 
thế trận khu vực phòng thủ 
(KVPT) là nhiệm vụ chiến lược 
trọng yếu gắn với phát triển 
KT-XH nên Đảng ủy, Bộ CHQS 
tỉnh đã chủ động tham mưu cho 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, 
chỉ đạo tổ chức triển khai thực 
hiện đồng bộ các biện pháp.

Trong đó, thế trận quốc 
phòng, an ninh (QP-AN) được 
quy hoạch, điều chỉnh phù hợp 
với từng vùng, địa phương, địa 
bàn và điều kiện, tiềm năng phát 
triển KT-XH. Bộ CHQS tỉnh 
cũng đã phối hợp với cơ quan, 
đơn vị, địa phương thẩm định 
chặt chẽ từng quy hoạch, kế 
hoạch, dự án phát triển KT-XH 
trên địa bàn, làm cơ sở để tham 
mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
phê duyệt theo hướng phát triển 
đồng bộ, lưỡng dụng, vừa đảm 
bảo phục vụ phát triển KT-XH 
vừa đáp ứng nhiệm vụ QP-AN 
cả trước mắt và lâu dài.

Đồng thời, việc xây dựng 
LLVT vững mạnh toàn diện, có 
chất lượng tổng hợp và sức 
mạnh chiến đấu cao, làm nòng 
cốt trong xây dựng KVPT là giải 
pháp quan trọng được Đảng 
ủy, Bộ CHQS tỉnh hết sức quan 
tâm. Theo đại tá Trần Thanh 
Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 
tỉnh: LLVT tỉnh đã tập trung xây 
dựng nâng cao tiềm lực quân 
sự - nội dung cốt lõi trong xây 
dựng nền quốc phòng toàn 
dân và thế trận KVPT. Trong đó, 
lực lượng thường trực được xây 

Tháng 2.2005, chàng thanh niên Nguyễn 
Thanh Hiền xung phong nhập ngũ. Với tinh 
thần trách nhiệm cao, có nhiều nỗ lực và 
thành tích trong quá trình huấn luyện nên 
năm 2008, anh được Sư đoàn Bộ binh 2 lựa 
chọn đi học lớp trung cấp Quân y. Sau khi 
tốt nghiệp, anh Hiền được phân công về 
công tác tại Ban CHQS huyện Tây Sơn, làm 
nhiệm vụ quân y. “Với tôi, đây vừa là vinh 
dự nhưng cũng là áp lực lớn khi bản thân 
là một cán bộ trẻ vừa mới ra trường, kinh 
nghiệm thực tiễn chưa nhiều. Từ đó, tôi luôn 
xác định phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực học 
hỏi để từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ”, thượng úy Hiền chia sẻ.

Trong quá trình công tác, thượng úy Hiền 
tâm huyết, đã tận tụy với công việc, giúp chỉ 
huy đơn vị nắm chắc tình hình sức khỏe từng 
cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó mà tỷ lệ quân số khỏe 
tham gia công tác đạt cao. Trong công tác 
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm, 
thượng úy Hiền đã làm tốt công tác tham mưu 
cho Ban CHQS huyện và Hội đồng khám sức 
khỏe nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức khám 
tuyển đúng luật định và đảm bảo chất lượng. 

Bế mạc lớp 
tập huấn cán bộ 
năm 2022

Ngày 19.12, tại Trung đoàn 
Bộ binh 739, Bộ CHQS tỉnh bế 
mạc tập huấn cán bộ năm 2022. 

Qua 4 ngày học tập, đội ngũ 
cán bộ, chỉ huy các cấp trong 
LLVT tỉnh đã được nghe giới 
thiệu, bồi dưỡng, thống nhất 
một số nội dung mới về công 
tác tham mưu tác chiến, công 
tác tham mưu huấn luyện và 
xây dựng nền nếp chính quy; 
tổ chức, phương pháp huấn 
luyện và kiểm tra bắn súng 
bộ binh ban đêm; thống nhất 
một số nội dung điều lệnh 
đội ngũ, xây dựng, mở rộng 
lực lượng dân quân tự vệ, sắp 
xếp, bổ nhiệm lực lượng dự 
bị động viên; công tác đảng, 
công tác chính trị, công tác 
hậu cần, kỹ thuật. 

THÀNH PHÚC

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả 
công tác quốc phòng, quân sự

Năm 2021, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đã được tỉnh triển khai toàn diện, đồng bộ và có hiệu 
quả. Nổi bật là các tiềm lực trong khu vực phòng thủ từng bước được tăng cường; chất lượng LLVT không ngừng 
được nâng lên; thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc; an ninh chính trị được giữ vững, 
tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH.

dựng theo hướng “cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại”; lực lượng dân quân 
tự vệ theo phương châm “vững 
mạnh, rộng khắp” và lực lượng 
dự bị động viên “hùng hậu”. 

Đặc biệt, trong điều kiện 
dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp nhưng năm nay Ban Chỉ 
đạo diễn tập tỉnh cũng đã chỉ 
đạo các huyện Vĩnh Thạnh, Phù 
Mỹ, Tuy Phước tổ chức thành 
công diễn tập KVPT cấp huyện. 
Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh 
Đinh Drin chia sẻ: Thông qua 
cuộc diễn tập này, cơ chế vận 
hành, huy động các nguồn 
lực địa phương cho nhiệm vụ  
QP-AN và quy chế hoạt động 
của KVPT của huyện được bổ 

sung, hoàn thiện; năng lực lãnh 
đạo, chỉ đạo điều hành của cấp 
ủy, chính quyền các cấp, trình 
độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng 
của LLVT địa phương được 
nâng lên rõ rệt.

Chủ động, linh hoạt trong 
thực hiện nhiệm vụ

Điểm đáng ghi nhận của 
LLVT tỉnh trong năm là Đảng 
ủy, Bộ CHQS đã thường xuyên, 
kịp thời điều chỉnh kế hoạch, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ phù 
hợp với yêu cầu phòng, chống 
dịch Covid-19. Riêng trong công 
tác phòng, chống dịch, các cơ 
quan, đơn vị trong LLVT tỉnh 
đã thực hiện quyết liệt theo 
phương châm “chống dịch như 

chống giặc”, được Bộ Quốc 
phòng, Quân khu 5 và UBND 
tỉnh đánh giá cao.

Bên cạnh nhiệm vụ này, 
theo đại tá Nguyễn Minh Hiến, 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, LLVT 
tỉnh còn chủ động phát huy 
vai trò nòng cốt trong công tác 
phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn; chú trọng làm 
tốt công tác dân vận, xây dựng 
chính trị cơ sở, xây dựng nông 
thôn mới, giúp nhân dân phát 
triển KT-XH, xóa đói, giảm 
nghèo. Qua đó, LLVT tỉnh đã 
củng cố lòng tin của nhân dân, 
xây dựng “thế trận lòng dân” 
ngày càng vững chắc.

Đánh giá cao kết quả thực 
hiện nhiệm vụ quốc phòng, 

quân sự trong năm 2021, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long cho rằng LLVT tỉnh đã có 
nhiều nỗ lực cùng với các cấp, 
ngành, địa phương trong tỉnh 
thực hiện mục tiêu kép vừa 
phòng, chống dịch bệnh, vừa 
đẩy mạnh phát triển KT-XH, 
đảm bảo QP-AN, an sinh xã hội.

Tại hội nghị ra nghị quyết 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
quốc phòng, quân sự và xây 
dựng Đảng bộ năm 2022 mới 
đây, đồng chí Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy 
Quân sự tỉnh - chỉ đạo nhiệm 
vụ trong thời gian đến: Các sở, 
ban, ngành, đoàn thể, các địa 
phương, LLVT tỉnh tiếp tục tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối 
với công tác quốc phòng, quân 
sự địa phương và xây dựng 
KVPT. Đẩy mạnh việc kết hợp 
chặt chẽ giữa phát triển KT-XH 
với tăng cường QP-AN; nắm 
chắc tình hình, dự báo chính xác 
các tình huống, chủ động tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương xử lý kịp thời, hiệu 
quả. Trước mắt, LLVT tỉnh tiếp 
tục thực hiện quyết liệt các 
biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 cũng như xây dựng kế 
hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ, bảo đảm thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch bệnh. Đi đôi là thực hiện 
việc tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ năm 2022 đạt 100% chỉ 
tiêu. Đồng thời, chỉ đạo tốt các 
cuộc diễn tập trong năm 2022 
sát điều kiện thực tế, bảo đảm 
chất lượng, an toàn. Tăng cường 
chăm lo xây dựng tổ chức đảng 
trong sạch, vững mạnh, tiêu 
biểu về chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, tổ chức và cán bộ gắn với 
xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện.                 HỒNG PHÚC

Chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng được nâng cao.                                                                                       Ảnh: H.P

Nhân viên quân y tận tụy 

Đồng thời, trong thời điểm dịch 
Covid-19 bùng phát, thượng úy Hiền cũng 
đã tham mưu cho Ban CHQS huyện xây 
dựng kế hoạch, phương án ứng phó hiệu 
quả với các cấp độ của dịch. Nhất là tổ chức 
lực lượng tham gia phòng, chống dịch cùng 
với cấp, ngành trên địa bàn huyện và bảo 
đảm an toàn sức khỏe cho bộ đội.

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Phát 

huy truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh anh Bộ đội Cụ 
Hồ”, thượng úy Hiền đã có sáng 
kiến “Cáng võng dã chiến” áp 
dụng được cho tải thương bộ 
hoặc xe đạp thồ cũng như các 
phương tiện khác. Sáng kiến này 
đã đạt giải nhì cuộc thi sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật của LLVT tỉnh 
và được Quân khu 5 công nhận 
đạt loại 3. “Cáng võng dã chiến 
sẽ đảm bảo tính hiệu quả và linh 
động so với các loại cáng hiện 
tại, nhất là đối với những thương 
binh bị gãy xương đùi hoặc vết 
thương, chấn thương cột sống”, 
thượng úy Hiền nói.

Thượng tá Nguyễn Hữu Phước, Chính 
trị viên Ban CHQS huyện Tây Sơn, nhận xét: 
“Thượng úy Hiền có phẩm chất đạo đức tốt, 
lối sống trong sạch, lành mạnh, hòa đồng, 
có tinh thần đoàn kết tập thể cao. Trong 
công việc, anh luôn đi đầu trong thực hiện 
các nhiệm vụ, quan tâm chăm lo đời sống 
bộ đội, được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị 
quý mến, tín nhiệm”.                   XUÂN NHÂM

Thượng úy Hiền (bên phải) luôn tận tụy trong công việc, giúp chỉ huy 
đơn vị nắm chắc tình hình sức khỏe từng cán bộ, chiến sĩ.            Ảnh: X.N
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Tăng cường kiểm soát
Trạm cân cố định tải trọng 

được đặt tại Trạm CSGT Tuy 
Phước (QL 1A) những ngày này 
tấp nập xe tải các loại. Trong 
số các xe tải đường dài mà lực 
lượng CSGT dừng kiểm tra 
ngẫu nhiên, có không ít phương 
tiện vi phạm về tải trọng. Tài 
xế, chủ xe đều biết xe mình vi 
phạm nhưng vì nhiều lý do họ 
vẫn bất chấp. 

Đơn cử như lái xe Dương 
Trọng Tĩnh (tỉnh Thái Nguyên) 
vận chuyển hàng hóa từ TP Hồ 
Chí Minh ra Hà Nội, khi cân 
tải trọng tại đây bị phát hiện 
vượt hơn 24% so với quy định 
cho phép. Anh Tĩnh lý giải: 
“Tôi biết chở hàng quá tải là 
vi phạm, nhưng vì khách hàng 
thuê nguyên chuyến nên đành 
chấp nhận. Trước khi bị CSGT 
Bình Định xử phạt về lỗi vi 
phạm tải trọng, tôi cũng đã bị 
lập biên bản về lỗi trên tại địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa”. 

Đáng nói, bên cạnh những 
tài xế tuân thủ quy định kiểm 
tra, xử phạt vi phạm của ngành 
chức năng thì cũng có không ít 
tài xế cố tình không hợp tác khi 
bị dừng xe kiểm tra tải trọng. 
Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, 
Phó trưởng Trạm CSGT Tuy 
Phước, Phòng CSGT CA tỉnh, 
cho biết: “Nhiều tài xế, chủ 
phương tiện không cung cấp 
giấy tờ, không để cân tải trọng 
xe, thậm chí còn quay phim, 
càn quấy. Tuy nhiên, chúng tôi 
vẫn kiên quyết giải thích và xử 
lý nghiêm đối với những hành 
vi vi phạm”.

Hiện tình trạng vi phạm tải 
trọng không chỉ xảy ra đối với 
xe tải chạy tuyến đường ngắn, 
mà xe chở hàng đường dài vi 
phạm tải trọng cũng dần gia 
tăng trở lại. Do đó, lực lượng 
CSGT toàn tỉnh đang tập trung 
xử lý trên các tuyến quốc lộ, 

Tăng cường kiểm soát,  
xử lý vi phạm về tải trọng

Thời điểm cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa cao, tình trạng xe chở quá tải, quá khổ có dấu hiệu tái diễn trên 
nhiều tuyến đường trong tỉnh. Trước tình hình này, ngành chức năng trong tỉnh đã và đang tăng cường kiểm tra, xử 
lý nghiêm các vi phạm.

Tăng cường kiểm soát tải trọng để đảm bảo ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng.                                                                                            Ảnh: K.A

tỉnh lộ, các tuyến đường thường 
xuyên có xe chở quá tải hoạt 
động, các tuyến vận tải hàng 
hóa từ các cảng biển, cảng thủy 
nội địa, nhà ga...; khu vực khai 
thác khoáng sản, mỏ đá, mỏ cát, 
các trạm trộn bê tông, nhà máy 
sản xuất xi măng, gạch, thép… 
Ngoài ra, các lỗi về chở hàng 
rơi vãi trên đường hay chạy 
quá tốc độ cũng được lực lượng 
chức năng giám sát, theo dõi, 
xử lý kịp thời.

Quyết liệt xử lý
Năm 2021, qua tập trung 

thực hiện chuyên đề “Chở hàng 
quá tải trọng, quá khổ giới hạn, 
tự ý cải tạo phương tiện trên 
đường bộ”, lực lượng CSGT 
toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 
hơn 2.200 trường hợp vi phạm 
về tải trọng, rơi vãi và quá kích 
thước thành thùng; riêng trong 
tháng cao điểm đảm bảo trật tự 
ATGT vừa qua đã xử lý gần 200 
trường hợp. 

Thượng tá Ngô Đức Hoài, 

(BĐ) - Theo CA tỉnh, trên 
địa bàn tỉnh hiện có 881 đơn vị 
thực hiện mô hình tự phòng, 
tự quản, tự bảo vệ về ANTT. 
Riêng năm 2021, có 45 mô hình 
được xây dựng mới, trong đó có 
một số mô hình hoạt động phát 
huy hiệu quả như: “Ứng dụng 
zalo trao đổi thông tin ANTT, 
phòng, chống tội phạm giữa CA 
phường và các cơ sở kinh doanh 
có điều kiện về ANTT”; “Phát 
hiện, tố giác hành vi lấn chiếm, 
xây dựng trái phép và các hành 
vi vi phạm pháp luật khác”; “Tổ 
công nhân tự quản về ANTT và 
phòng, chống dịch Covid-19”... 
Nhờ đó, đã có 1 huyện, 14 xã đạt 
tiêu chí ANTT trong xây dựng 
nông thôn mới và 5 xã đã được 
đưa ra khỏi diện xã trọng điểm, 
phức tạp về ANTT. 

Bên cạnh việc xây dựng các 
mô hình về ANTT hiệu quả, 
thiết thực tại cơ quan, DN và 
khu dân cư, công tác tuyên 
truyền pháp luật cũng được 
lực lượng CA toàn tỉnh triển 
khai. Cụ thể, đã tổ chức tuyên 
truyền tại 716 điểm với hơn 200 
nghìn lượt người tham gia; tập 
trung chủ yếu tại các địa bàn 
phức tạp về ANTT, địa bàn xảy 
ra tranh chấp, khiếu kiện đông 
người, phức tạp, các khu, cụm  
công nghiệp.               Q. THÀNH

Nhiều mô hình 
ANTT phát huy 
hiệu quả

Đừng vì cái lợi trước mắt mà chứa chấp ma túy
Thời gian gần đây, không ít quản lý, 

nhân viên khách sạn tại TP Quy Nhơn 
đã phải vào tù vì tội chứa chấp sử dụng 
trái phép chất ma túy. Chỉ vì cái lợi 
trước mắt, các bị cáo đã phải nhận lãnh 
mức án rất nghiêm khắc.

Mới đây, ngày 15.12.2021, tại phiên 
tòa sơ thẩm xét xử vụ án tàng trữ, tổ 
chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép 
chất ma túy, Hội đồng xét xử TAND tỉnh 
đã tuyên phạt mức án 14 năm tù đối với 
2 bị cáo Nguyễn Song Quân (SN 1993) 
và Huỳnh Nguyễn Hữu Nhân (SN 1995, 
cùng ở TP Quy Nhơn), nguyên là quản 
lý và nhân viên khách sạn.

Theo cáo trạng, Nguyễn Song Quân 
là người quản lý, điều hành mọi hoạt 
động của homestay Riverside ở khu đô 
thị Đại Phú Gia, TP Quy Nhơn, có thuê 
Huỳnh Nguyễn Hữu Nhân làm nhân 

Hai bị cáo Quân và Nhân (ngoài cùng bên trái) tại phiên tòa sơ thẩm hình 
sự ngày 15.12.2021.                                                                                             Ảnh: M.N

viên lễ tân. Quân bàn bạc với Nhân cho 
khách thuê phòng để sử dụng ma túy. 
Loa, đèn để phục vụ cho việc chơi ma túy 
thì Nhân mua đặt sẵn trong phòng cho 
khách thuê để sử dụng với giá 350 nghìn 

đồng/người/đêm. Còn 
dĩa sứ, ống hút… là của 
Quân đã đặt sẵn trong 
phòng cho khách thuê.

Đêm 18.6.2021, một 
nhóm gồm 11 nam nữ 
thanh niên liên lạc qua 
điện thoại với Quân 
đề nghị thuê phòng 
để “bay” mừng sinh 
nhật của một thành 
viên trong nhóm. Quân 
đồng ý và bảo Nhân bố 
trí cho nhóm thanh niên 
này vào phòng, thỏa 

thuận thu tổng cộng 7 triệu đồng/đêm, 
trong đó thu lợi bất chính 2,6 triệu đồng. 
Đến 1 giờ 45 phút ngày 19.6.2021, lực 
lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy 
CA tỉnh phối hợp với CA phường Nhơn 

Bình (TP Quy Nhơn) kiểm tra đột xuất 
và bắt quả tang hành vi tổ chức, tàng trữ 
ma túy của các đối tượng nói trên.

Tương tự, trước đó, ngày 20.4.2021, 
TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 
vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép 
chất ma túy, tuyên phạt bị cáo Lê Thị 
Sen (SN 1979, ở TP Quy Nhơn) 7 năm tù.  

Theo cáo trạng, vào lúc 22 giờ 30 phút 
ngày 6.7.2020, nhiều đối tượng đang sử 
dụng ma túy tại phòng 501 khách sạn 
Tín Nghĩa ở phường Hải Cảng (TP Quy 
Nhơn) thì bị bắt quả tang. Cơ quan chức 
năng làm rõ Lê Thị Sen là quản lý khách 
sạn trên, biết các đối tượng thuê phòng 
để sử dụng trái phép chất ma túy nhưng 
vì vụ lợi nên đã 2 lần “nhắm mắt làm 
ngơ” để các đối tượng thuê phòng, thu 
lợi bất chính số tiền 4 triệu đồng.                                 

                                             MINH NGỌC

Ngày 20.12, CA phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn cho biết 
đã bàn giao 2 đối tượng và tang 
vật vụ trộm cắp tài sản cho CA 
TP Quy Nhơn xử lý theo quy 
định. Trước đó đêm 18.12, CA 
phường tổ chức  tuần tra, phát 
hiện 2 đối tượng Lê Văn Ngân 
(SN 1988) và Phạm Quốc Cường 
(SN 1995, cùng ở TP Quy Nhơn) 
đang chở một số máy móc (1 
máy hàn, 1 máy cắt, 1 máy cân 
bằng laser) trị giá gần 50 triệu 
đồng vừa lấy trộm tại nhà một 
người dân ở phường Nhơn 
Bình, TP Quy Nhơn đưa đi tiêu 
thụ thì bị CA phường Đống Đa 
bắt giữ.                            T.LONG

Tuần tra, phát 
hiện 2 tên trộm

CHUYÊN MỤC ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA BAN ATGT TỈNH

Phó trưởng Phòng CSGT, CA 
tỉnh, cho biết: “Ngoài việc chủ 
động kiểm soát tải trọng tại 
trạm cân cố định, lực lượng 
tăng cường các tổ tuần tra lưu 
động để kịp thời phát hiện, xử 
lý nghiêm các vi phạm về tải 
trọng trên tuyến. Hiện nay, 
ngoài xử lý đối với lái xe, chúng 
tôi cũng đồng thời tiến hành xử 
lý trách nhiệm đối với chủ xe, 
chủ DN trong việc giao phương 
tiện cho lái xe chở hàng quá tải 
và mức phạt đối với chủ DN 
tăng gấp đôi so với tài xế để 
tạo dần cho mọi người ý thức 
tự giác tuân thủ”. 

Mới đây, Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long đã ban 
hành văn bản về việc tăng 
cường công tác kiểm soát tải 
trọng xe dịp cuối năm 2021 và 
đầu năm 2022. Theo đó, giao 
Sở GTVT, CA tỉnh, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường triển khai công tác kiểm 
soát tải trọng xe bằng trạm kiểm 
tra tải trọng xe lưu động và các 
thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe 
đã được trang bị, xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm. Đồng 
thời, giao Sở GTVT, CA tỉnh 
chỉ đạo lực lượng chức năng 
tăng cường công tác kiểm tra, 
xử lý vi phạm về tải trọng 
phương tiện, kích thước thùng 
xe, đặc biệt là việc kiểm soát 
tải trọng xe ngay tại các đầu 
nguồn hàng như: Cảng, bến 
bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập 
kết hàng hóa lên ô tô. Tiếp tục 
tuyên truyền, phổ biến các quy 
định của pháp luật về tải trọng 
xe, thiệt hại do xe quá tải gây 
ra, các quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính đối với người 
điều khiển và chủ phương tiện 
khi vi phạm quy định về tải  
trọng xe.                               

                                         KIỀU ANH
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Bình Định

Đánh giá nhu cầu đi lại của khách 
hàng sẽ tăng trong giai đoạn cận Tết 
2022, ngày 20.12, hãng Vietjet Air và 
Bamboo Airways tung hàng nghìn vé 
ưu đãi khá đa dạng như 10.000 đồng/
vé hoặc giảm 20 - 30% đến khách hàng 
trong đợt Giáng sinh và năm mới 2022, 
trên tất cả đường bay nội địa. 

Hãng bay Bamboo Airways tung 
ra mức ưu đãi giảm 20% cho đặt vé 2 
người và 30% cho các nhóm khách từ 
3 người trở lên, áp dụng cho các hạng 
vé như Economy Savermax, Economy 
Saver và Economy Smart. 

Khuyến mãi đặt vé chỉ duy trì trong 
2 ngày, từ ngày 20 đến 22.12, áp dụng 
cho thời gian bay xuyên suốt cho giai 
đoạn cao điểm từ ngày 23.12.2021 đến 
hết ngày 4.1.2022 và trên hầu hết các 
đường bay nội địa của Bamboo Airways.

Trong khi đó, Vietjet Air tung ra loạt 
vé máy bay đồng giá 10.000 đồng (chưa 
bao gồm thuế, phí). Vé được mở bán 
trong 3 ngày, từ 20, 21 và 22.12, áp dụng 
cho hành trình bay từ ngày 1.1 đến 
ngày 31.12.2022. Ngoài ra, Vietjet tiếp 
tục hỗ trợ xét nghiệm nhanh Covid-19 

Hàng không tung vé khuyến mãi 
dịp cuối năm

miễn phí cho tất cả hành khách lựa 
chọn bay cùng hãng từ Hà Nội và  
TP HCM. 

Theo ghi nhận tới thời điểm hiện 
tại của các hãng bay, lượng khách di 
chuyển tại các sân bay đã dần hồi phục 

khi mức độ tiêm phủ vắc xin ở nhiều 
tỉnh thành cao, cùng với đó là các quy 
định di chuyển đã được điều chỉnh và 
nhu cầu về quê, thăm người thân ngày 
một tăng vào thời điểm Tết.

(Theo TTO)

Hàng không tung vé khuyến mãi dịp cuối năm 2022.                                                                                       Ảnh: C.TRUNG

Ngày 17.12, Bộ Y tế đã cấp phép sử 
dụng khẩn cấp cho bộ kit test kháng 
nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch 
mũi do Công ty TNHH Medicon sản 
xuất, giúp người sử dụng tự lấy mẫu dễ 
dàng và tự xét nghiệm. Thiết bị mang 
tên Trueline Covid-19 Ag Rapid Test.

Trước đó, từ tháng 3.2021, bộ kit 
test Trueline Covid-19 Ag Rapid Test 
của Công ty Medicon sử dụng mẫu tỵ 
hầu đã được Bộ Y tế cấp phép và đã 
tham gia công tác phòng, chống dịch 
hiệu quả trên phạm vi cả nước. Tuy 
nhiên, việc lấy mẫu dịch tỵ hầu sâu 
trong mũi khó khăn, thường do các 
nhân viên y tế thực hiện và đôi khi gây 
khó chịu cho bệnh nhân. Việc cải tiến 
bộ kit mới với que lấy mẫu ở khoang 
mũi dưới (sâu chỉ khoảng 2cm) sẽ giúp 
người sử dụng tự lấy mẫu dễ dàng và 
tự xét nghiệm.

Ngoài ra, ống xử lý mẫu của bộ kit 
test này cũng đã được cải tiến tích hợp 
“3 trong 1”, bao gồm ống chứa sẵn đệm 
chiết liền nắp nhỏ giọt và đầu lọc.

Hiện nay, sản lượng sản xuất kit test 
nhanh của Medicon khoảng 200 nghìn 
bộ kit/ngày và công ty này đang triển 
khai thêm dây chuyền sản xuất bộ kit 
test nhanh bằng dịch mũi.

(Theo VOV.VN) 

Cấp phép khẩn cấp 
kit test SARS-CoV-2 
trong dịch mũi

Ngày 20.12, Hiệp hội Doanh nghiệp 
TP HCM (HUBA) tổ chức triển lãm, với 
chủ đề “Tôn vinh hàng Việt năm 2021”.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục 
thực hiện Chương trình hành động của 
TP HCM về Cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
Triển lãm có quy mô 100 gian hàng gồm 
cả hình thức trực tiếp, trực tuyến và 
livestream trên mạng xã hội.

Triển lãm là nơi tạo cơ hội cho 
DN quảng bá sản phẩm, dịch vụ 
được người tiêu dùng yêu thích (gồm 
những sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của 
TP HCM năm 2021), góp phần khẳng 
định thương hiệu hàng hóa được sản 
xuất trong nước. Sản phẩm hàng hóa, 

TP Hồ Chí Minh tôn vinh hàng Việt năm 2021

dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực như: 
Thực phẩm, đồ uống, cao su, nhựa, 
đồ gia dụng, cơ khí, điện, công nghệ 

thông tin, sản phẩm số, dược phẩm, bất 
động sản...

Dịp này, HUBA và Trung tâm Dịch 
vụ đối ngoại và hội nghị quốc tế TP 
HCM (FSC) thuộc Sở Ngoại vụ TP HCM 
đã ký kết văn bản hợp tác nhằm xúc tiến 
thương mại, đưa hàng hóa Việt Nam vào 
thị trường Australia. 

Cùng ngày, Ban Tổ chức triển lãm 
cũng tổ chức chương trình kết nối giao 
thương, xúc tiến thương mại với quy mô 
80 bàn giao thương, tạo cơ hội cho các 
DN gặp gỡ, giao lưu, kết nối, tiêu thụ 
sản phẩm dịp cuối năm, tạo thuận lợi 
hơn nữa trong việc nhanh chóng phục 
hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Theo nhandan.vn)

Khách tham quan, tìm hiểu một gian hàng trái cây 
tại triển lãm. 

Ngày 20.12, hàng nghìn giảng viên, 
sinh viên của nhiều trường đại học, cao 
đẳng, trung cấp tại TP HCM đã đến 
trường để thí điểm dạy học trực tiếp 
sau nhiều tháng phải học trực tuyến 
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Thời gian tổ chức thí điểm từ ngày 
20.12.2021 đến hết tháng 1.2022. Học 
sinh, sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt 
nghiệp được học trực tiếp lý thuyết và 
thực hành.

Động thái này đưa ra sau khi Sở LĐ-
TB&XH TP HCM có đề xuất về việc cho 
phép 5 trường cao đẳng, trung cấp gồm 
Kỹ thuật Cao Thắng, Lý Tự Trọng, Nghề 
thành phố, Đại Việt Sài Gòn và Nghề 
Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương được 
thí điểm đón sinh viên, học viên trở 
lại trường và được UBND TP HCM  
chấp thuận.

Theo đó, trong thời gian thí điểm, 
UBND thành phố yêu cầu 5 trường 
nói trên đảm bảo an toàn trong phòng, 
chống dịch Covid-19; Sở LĐ-TB&XH 
thành phố chủ trì, phối hợp Sở Y tế cùng 
các đơn vị liên quan đánh giá và báo cáo 
kết quả cho UBND TP HCM.

Giảng viên, sinh viên tham dự buổi 
học đều đã được khảo sát về việc đồng ý 
học trực tiếp tại trường, đồng thời, tất cả 
đều đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng 
Covid-19. Các sinh viên không đồng ý 
vẫn được tiếp tục học trực tuyến cùng 
các bạn còn lại.

Trước đó, từ cuối tháng 11, các 
trường như ĐH Y Dược TP HCM, Sư 
phạm Kỹ thuật TP HCM, Công nghiệp 
thực phẩm TP HCM… cũng đã triển 
khai cho sinh viên học lý thuyết, thi tập 
trung tại các cơ sở của trường theo thời 
khóa biểu, kế hoạch của các khoa.

(Theo baomoi.com) 

Hàng nghìn sinh viên 
tại TP Hồ Chí Minh 
đến trường học 
trực tiếp

Thông báo đề tháng 10.2020 được 
đăng tải trên trang web của Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) cho thấy bộ kit xét 
nghiệm mang tên LightPower iVASARS-
CoV-2 1stRT-rPCR Kit, với mã số sản 
phẩm VA.A02-055H, do Công ty CP 
Công nghệ Việt Á (TP HCM) sản xuất 
“không đủ điều kiện để WHO mua sắm” 
theo Quy trình Danh sách sử dụng khẩn 
cấp (EUL).

Với quy trình quản lý chất lượng 
để đánh giá các sản phẩm có đủ điều 
kiện để WHO mua hay không, tổ chức 
này đã đề nghị Công ty CP Công nghệ 
Việt Á cung cấp thông tin cập nhật về 
tình trạng hệ thống quản lý chất lượng  
của họ.

Thông báo của WHO cũng khẳng 
định, sau khi đánh giá từ tài liệu 
được Công ty CP Công nghệ Việt 

Á nộp lên, thông tin mà công ty cung 
cấp không tạo thành bằng chứng đầy 
đủ để khẳng định sản phẩm của họ đáp 
ứng tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 về thiết 
bị y tế.

Danh sách các sản phẩm không đủ 
điều kiện cho EUL cập nhật đến ngày 
10.12.2021 có tên sản phẩm LightPower 
iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit của 
Công ty Việt Á.                         (Theo TPO)

Kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á không được WHO  
chấp nhận sử dụng khẩn cấp

Đoàn đặc nhiệm Biên phòng phía 
Nam thuộc BĐBP phối hợp cùng CA 
TP HCM, CA tỉnh Long An và Đội kiểm 
soát chống buôn lậu, ma túy của Tổng 
cục Hải quan vừa khám phá vụ vận 
chuyển ma túy quy mô lớn.

Các lực lượng đã chặn bắt 3 đối 
tượng vào sáng 20.12 khi những người 
này đang chuẩn bị giao nhận hàng tại 
khu vực chợ Bình Điền (quận 8). Tang 
vật thu giữ gồm 50 gói ma túy đá với 
trọng lượng 50 kg và 2 xe ô tô.

Theo lãnh đạo ban chuyên án, số 
ma túy này được chuyển theo đường 

tiểu ngạch từ Campuchia về Việt Nam. 
Nhóm đối tượng vận chuyển đã cất giấu 
một cách tinh vi để chuyển hàng về.

Cụ thể, những gói ma túy đóng gói 
như những gói trà, chống thấm nước, 
giấu trong bao tải bỏ dưới đáy những 
thùng sắt và phía trên là những con lươn 
sống bò lúc nhúc. Nhóm đối tượng ngụy 
trang như chở đi giao hàng cho các tiểu 
thương ở chợ đầu mối lúc sáng sớm.

Cơ quan chức năng cho biết, đây là 
thủ đoạn mới của dân buôn ma túy mà 
lần đầu phát hiện ra. Hiện các lực lượng 
phối hợp đang mở rộng điều tra, truy 

Bắt vụ chuyển 50 kg ma túy từ nước ngoài về bằng thủ đoạn cực mới

Ma túy cất giấu trong những thùng sắt chứa những 
con lươn sống.

bắt các đối tượng có liên quan.
(Theo vietnamnet.vn)
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NGÀY VÀ ĐÊM 21.12.2021

THÔNG BÁO 
Kéo dài thời gian vận động, ủng hộ công tác phòng,

chống dịch Covid-19 và Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021
Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

về việc vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ 
“Vì người nghèo” năm 2021, theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có 
thư kêu gọi vận động, ủng hộ từ ngày 27.9.2021 đến ngày 30.11.2021. 

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, 
để có thêm nguồn lực hỗ trợ, phục vụ cho công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 và hỗ trợ người nghèo, nhất là trong dịp tết Nguyên 
đán Nhâm Dần năm 2022 sắp đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh (Ban Cứu trợ tỉnh) thông báo kéo dài thời gian vận động, ủng 
hộ các nguồn lực để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 
người nghèo của tỉnh. Thời gian tiếp tục vận động từ ngày 1.12.2021 
đến hết ngày 31.12.2021. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo đến các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để phối hợp thực hiện và quan tâm 
ủng hộ.                      

Dự báo 
THỜI TIẾT
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

       

      

Liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, số 107A Thanh Niên, TP Quy Nhơn
   ĐT: (0256) 3892319 - 0914 031 999;  website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

   

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI GIẢNG GHI CHÚ

Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo 
dục Thể chất, SP Toán, SP Ngữ văn, SP Tin 
học, SP Tiếng Anh, SP Mỹ thuật, SP Âm nhạc

04.12.2021
Học vào 
thứ Bảy, Chủ 
nhật và kỳ hè

Kỹ thuật cấp thoát nước,  Kỹ thuật xây dựng

04.12.2021

- Học vào 
thứ Bảy và 
Chủ nhật

- Học 
E-learning

Quản trị kinh doanh,  Kế toán

Lưu trữ - Quản trị văn phòng

Ngôn ngữ Anh,  Quản lý nhà nước

Quản lý đất đai,  Quản lý văn hóa

LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

Nghiệp vụ sư phạm

Liên tục khai 
giảng khi đủ 
số lượng 
đăng ký

- Học online

- Học trực 
tiếp

Quản lý giáo dục

Chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nghiệp vụ đấu thầu

Hướng dẫn viên Du lịch nội địa

Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế

Công tác thủ quỹ;  Công tác văn thư

Kế toán viên,  Kế toán viên chính

Kế toán trưởng

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 25.12.2021

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

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

không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào 

vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp  
7 - 8; biển động.                                               (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

LỜI CẢM TẠ
Cụ ông: NGUYỄN HỮU HOÀNG, sinh năm: 1926
Quê quán: Xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế.
Trú quán: Tổ 33, KV 5, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định.
Là người hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa. Đảng 

viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. 
Vì tuổi cao, sức yếu, cụ đã từ trần vào hồi 16 giờ 36 phút 

ngày 16.12.2021 (tức ngày 13.11 năm Tân Sửu), hưởng thọ 
96 tuổi.

Gia đình chúng tôi: Cụ bà Nguyễn Thị Cúc cùng các con, 
cháu nội, ngoại xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Thành ủy 
TP Quy Nhơn, UBND TP Quy Nhơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Quy Nhơn, Phòng LĐ-TB&XH TP Quy Nhơn, Đảng ủy 
phường Trần Phú, HĐND phường Trần Phú, UBND phường  
Trần Phú, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trần Phú, 
Hội CCB phường Trần Phú - TP Quy Nhơn, Chi bộ  
KV 5, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn. 

Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các Công ty Điện 
lực thành viên; các cơ quan đoàn thể, đơn vị, Trường ĐH 
Quy Nhơn, BVĐK tỉnh Bình Định, cùng toàn thể bà con lối 
xóm, anh em họ hàng thông gia nội ngoại, bạn bè thân hữu 
gần xa đã thăm hỏi, động viên, chia buồn và tạo điều kiện 
giúp đỡ gia đình, tổ chức tang lễ trọng thể, tiễn đưa cụ ông 
Nguyễn Hữu Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa 
trang Bình Định - An Viên, TP Quy Nhơn.

Trong tang sự, mọi việc tiếp đón có điều gì sơ suất, gia 
đình xin nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt gia đình đồng cảm tạ!
Bà quả phụ NGUYỄN THỊ CÚC



THƯ NGỎ
  Vận động ủng hộ Phong trào “Tết vì người nghèo và  

nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần - năm 2022
Kính gửi:  - Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp;
            - Các tổ chức, cá nhân.
Hằng năm, mỗi khi Tết đến xuân về, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa 

phương luôn quan tâm tổ chức nhiều phong trào với những hoạt động thiết thực 
để chăm lo cho các gia đình chính sách, cho người nghèo, người gia cô đơn, trẻ 
em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn,... Trong đó, Phong trào “Tết vì người nghèo và 
nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng 
và thực hiện trong những năm qua đã thu được nhiều kết quả thiết thực, trở 
thành nét đẹp trong đời sống xã hội và là hoạt động truyền thống của Hội Chữ 
thập đỏ trong cả nước, được Đảng, Nhà nước, các tầng lớp nhân dân đồng tình 
ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 cùng với thiên tai mưa lũ cuối năm 2021 đã 
gây nhiều tổn thất lớn đến mọi mặt trong đời sống xã hội; trong bối cảnh đó, đã có 
nhiều tấm lòng nhân ái đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn bằng những 
nghĩa cử cao đẹp. Xuân Nhâm Dần - năm 2022 đang đến gần, hưởng ứng Phong 
trào trên và thực hiện Công văn số 7688/UBND-VX, ngày 2.12.2021 của UBND tỉnh 
Bình Định về việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và 
nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần - năm 2022 trên địa bàn tỉnh với mong 
muốn người nghèo giảm bớt khó khăn, đón xuân tươi vui, đầm ấm, và để Phong 
trào thực sự là ngày hội toàn dân chăm lo cho người nghèo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
Bình Định kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà 
hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh bằng trách nhiệm với cộng đồng và xã hội hãy tham 
gia đóng góp, hỗ trợ cho những người nghèo, cận nghèo, khó khăn... bị ảnh hưởng 
do dịch bệnh Covid-19 và mưa lũ trong tỉnh, với tinh thần xem niềm vui của người 
được giúp đỡ là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi chúng ta.

Phương thức tài trợ, hỗ trợ: Tổ chức, đơn vị, cá nhân có thể trực tiếp đến trao 
quà cho người hưởng lợi thông qua sự giới thiệu và tổ chức của Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh, hoặc gửi trực tiếp sự tài trợ, hỗ trợ đến Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 
số 374 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, điện thoại 0256.3821.664, 3812.665, Email: 
rcbinhdinh@gmail.com hoặc chuyển khoản:

Số tài khoản: 55810000013049; Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình 
Định; Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được 
sự quan tâm, ủng hộ tích cực của cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản đấu giá: Cho thuê nhà kho để vật dụng, cụ thể như sau: 
- Diện tích nhà kho cho thuê: 714m2; 
- Địa chỉ nhà kho cho thuê: Đường Điện Biên Phủ, khu vực 5, phường Quang Trung, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
- Hiện trạng nhà kho cho thuê: Mái lợp tole, chân trụ sắt bao phủ xung quanh là 

tôn, mặt nền bê tông xi măng; 
- Mục đích cho thuê: Để chứa các vật dụng phục vụ các chương trình, sự kiện của 

Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi;  
- Thời gian cho thuê: 05 năm. 
Giá khởi điểm của tài sản: 450.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 90.000.000 

đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; Bước giá 6.000.000 đồng).
- Giá cho thuê hàng năm được điều chỉnh: Từ 5% đến 10%.     
- Thời gian thanh toán tiền cho thuê: 01 năm/lần, bắt đầu từ ngày 01 đến ngày 

15 của tháng một hằng năm. 
Người có tài sản đấu giá: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định
Địa chỉ: Đường điện Biên Phủ, khu vực 5, phường Quang Trung, TP Quy 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 07.01.2022 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 07.01.2022, 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 09 giờ ngày 10.01.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật có nhu 

cầu sử dụng để các vật dụng phục vụ các chương trình, sự kiện của Đoàn, Hội, Đội 
và các hoạt động vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, trừ các trường hợp pháp luật 
quy định không được phép tham gia đấu giá; 

- Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương 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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n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3822279 n Quảng cáo: 0256.3812559 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Theo Reuters, các nước phương Tây 
đang đưa ra hàng loạt hạn chế mới để 
phòng tránh đợt lây lan của biến thể 
Omicron vào mùa nghỉ lễ năm nay. 

Hà Lan đã đóng cửa các trung tâm 
mua sắm và các cửa hàng không thiết 
yếu từ ngày 19.12. Nước này cho biết 
sẽ có khả năng áp dụng thêm các hạn 
chế trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm 
mới do biến thể Covid-19 mới đã xuất 
hiện ở một số quốc gia châu Âu.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte 
thông báo vào tối ngày 18.12, ra lệnh 
đóng cửa tất cả trừ các cửa hàng thiết 
yếu, cũng như các nhà hàng, tiệm làm 
tóc, phòng tập thể dục, bảo tàng và các 
địa điểm công cộng khác từ ngày 19.12 
cho đến ít nhất là ngày 14.1.2022.

Tại Mỹ, cố vấn y tế Nhà Trắng,  
TS Anthony Fauci kêu gọi những người 
đi du lịch hoặc đi thăm người thân nên 
tiêm phòng mũi nhắc lại và luôn đeo 
khẩu trang ở những nơi công cộng. Kể 
từ đầu tháng 12, số ca nhiễm Covid-19 
của Mỹ đã tăng lên 50%, theo một cuộc 
kiểm kê của Reuters.

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid từ 
chối loại trừ khả năng sẽ áp đặt thêm 
các hạn chế trước Giáng sinh vào ngày 
19.12. Ông cho biết chính phủ đang 
nghiêm túc thực hiện lời khuyên của 
các nhà khoa học, theo dõi dữ liệu chặt 

Biến thể Omicron đe dọa 
kỳ nghỉ lễ tại các nước phương Tây

chẽ và sẽ cân bằng những tác động 
rộng lớn của các lệnh hạn chế đối với 
lĩnh vực như DN và giáo dục.

Tại Italia, chính phủ đang xem xét các 
biện pháp mới để tránh tình trạng gia 
tăng lây lan Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đức 
Karl Lauterbach vào ngày 19.12 đã bác 

bỏ việc đóng cửa tại nước này trong 
dịp Giáng sinh tới, nhưng đồng thời 
cũng cảnh báo đợt lây lan Covid-19 thứ 
năm đã không thể dừng lại được nữa, 
đồng thời cho biết thêm rằng ông coi 
tiêm chủng bắt buộc là cách duy nhất 
để chấm dứt đại dịch...              

(Theo LĐO)

Các nước châu Âu chuẩn bị cho một mùa giáng sinh trong tình trạng biến thể Omicron đang lây lan mạnh.             
                                                                                                                                                          Ảnh: AFP

Theo báo cáo cập nhật của Viện 
McKinsey Toàn cầu (McKinsey Global 
Institute), tổng giá trị tại sản ròng của 
Trung Quốc trong năm 2020 đã đạt  
120 nghìn tỷ USD.

Với con số này, Trung Quốc đã 
vượt Mỹ để trở thành quốc gia có giá 
trị tài sản ròng lớn nhất thế giới. Tổng 
giá trị tải sản ròng của Mỹ trong năm 
2020 là 89.000 tỷ USD.

Báo cáo của McKensey khảo sát  
10 nước chiếm 60% thu nhập của toàn 
thế giới, gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Pháp, Đức, Canada, Australia, 
Anh, Mexico và Thụy Điển. Tổng giá 
trị tải sản ròng của nhóm này đã tăng 
gấp ba lần kể từ năm 2000, lên mức 
510 nghìn tỷ USD trong năm 2020.

Giá trị tài sản ròng của Trung Quốc 
sau 20 năm đã tăng tới 17 lần, từ mức 
7.000 tỷ USD lên 120 nghìn tỷ USD và 
chiếm 23% tổng giá trị tài sản ròng 
toàn cầu trong năm 2020. Mỹ xếp thứ 
hai, với 17%, kế đến là Nhật Bản, với 
35.000 tỷ USD, chiếm 7% tổng giá trị 
tài sản ròng toàn thế giới.

Mức độ tích tụ tài sản ròng ở 
Trung Quốc tăng nhanh chủ yếu là 
do bùng nổ về giá nhà đất. Theo Viện 
nghiên cứu và phát triển E-House  
(Trung Quốc), mức giá nhà trung bình 
tại 50 thành phố lớn ở Trung Quốc đã 
vượt 13 lần mức bình quân thu nhập 
trong năm 2020, tăng so với mức 10 
lần của năm 2015.            (Theo TTXVN)

Trung Quốc vượt Mỹ, 
đứng đầu thế giới  
về tài sản ròng

Khu thương mại trung tâm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. 
                                                                                  Ảnh: AFP

Ngày 20.12, đảng Dân chủ Tự do 
cầm quyền của Nhật Bản (LDP) đã bắt 
đầu nhóm họp để thảo luận về việc sửa 
đổi Chiến lược An ninh quốc gia và dự 
kiến sẽ đưa ra đề xuất chính thức vào 
tháng 5.2022.

Điều này được xem là nhằm cụ 
thể hóa các phát biểu liên quan đến 
chính sách an ninh quốc phòng của 
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, 
cũng là Chủ tịch LDP, kể từ sau khi  
nhậm chức.

Thủ tướng Kishida đã nhấn mạnh 
để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh 
thổ, trên biển, trên không, bảo vệ tính 

Nhật Bản thảo luận về Chiến lược An ninh quốc gia mới

mạng và tài sản người dân trong bối 
cảnh tình hình an ninh xung quanh của 

Nhật Bản ngày càng phức tạp, chính 
phủ sẽ thúc đẩy sửa đổi “Chiến lược An 
ninh quốc gia”, “Đại cương Kế hoạch 
phòng vệ”, “Kế hoạch Phòng thủ trung 
hạn” mạnh dạn giải quyết các thách 
thức trong thời đại mới, tăng cường an 
ninh hàng hải, khả năng phòng thủ tên 
lửa và an ninh kinh tế.

Dự kiến, LDP sẽ tổ chức cuộc họp 
mỗi lần một tuần để lắng nghe ý kiến 
của các chuyên gia, trước khi thống 
nhất đệ trình bản dự thảo lên chính 
phủ vào tháng 5 năm sau, trước thời 
điểm diễn ra bầu cử Thượng viện  
Nhật Bản.                        (Theo Báo Tin Tức)

Máy bay vận tải C-2 của Lực lượng Phòng vệ 
Nhật Bản (SDF).                                Ảnh: Kyodo/TTXVN

Liên quân Arab do Saudi Arabia 
đứng đầu ngày 19.12 cho biết, các máy 
bay chiến đấu của họ đã thực hiện 19 
đợt oanh kích trong 24 giờ qua, tiêu 
diệt 100 tay súng của lực lượng Houthi 
và phá hủy 14 xe quân sự của lực lượng 
này tại tỉnh Marib của Yemen.

Trong khi đó, theo truyền thông địa 
phương, các cuộc giao tranh dữ dội 
trên bộ giữa quân chính phủ và lực 
lượng Houthi đã diễn ra trong hai ngày 
18 - 19.12 bên ngoài TP Marib.

Trận đụng độ ác liệt nhất được ghi 
nhận tại quận Juba, thuộc phía Nam 
Marib, nơi Houthi đã tăng cường các 
cuộc tấn công nhằm áp đảo hệ thống 
phòng thủ của quân đội chính phủ trên 
một vùng núi chiến lược nhìn ra nhiều 
khu vực của TP Marib.

Liên quân Arab tiêu diệt 100 tay súng 
Houthi tại tỉnh Marib

Giới chức địa phương cho hay, lực 
lượng Houthi đã không giành được 
ưu thế về lãnh thổ trong ngày 19.12 và 
buộc phải rút lui sau khi chịu tổn thất 
nặng nề.                        (Theo Vietnam+)

Binh sĩ quân đội Chính phủ Yemen giao tranh 
với lực lượng Houthi tại tỉnh Marib, Yemen, 
ngày 22.11.2020.                                  Ảnh: AFP/TTXVN

Sở thuế TP Hàng Châu, thủ phủ 
tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, 
hôm 20.12 ra quyết định xử phạt 
Viya số tiền 1,34 tỷ nhân dân tệ  
(210 triệu USD) vì tội trốn thuế.

Viya, tên thật là Hoàng Vi, bị cáo 
buộc che giấu thu nhập cá nhân và 
nhiều tội danh khác trong giai đoạn 
năm 2019 - 2020, cơ quan thuế cho hay.

Cô được xem là “nữ hoàng 
livestream” của Trung Quốc với hơn 
80 triệu người theo dõi trên Taobao. 
Theo công ty theo dõi dữ liệu thương 
mại điện tử Guoji, cô từng đạt doanh 
thu hơn 6 tỷ USD từ hoạt động 
livestream trên Taobao vào năm 2020. 
Số tiền này tương đương một phần ba 
tổng doanh thu toàn cầu của Marcy’s, 
chuỗi cửa hàng bách hóa lâu đời nhất  
của Mỹ.                          

 (Theo VnExpress.net)

Trốn thuế, “nữ hoàng 
livestream” bị phạt 
210 triệu USD

l Ngay sau khi cuộc bầu cử Hội 
đồng Lập pháp tại Đặc khu Hành 
chính Hong Kong (HKSAR) kết thúc, 
ngày 20.12, chính quyền trung ương 
Trung Quốc đã công bố Sách trắng về 
phát triển dân chủ ở Hong Kong theo 
khuôn khổ “một quốc gia, hai chế độ”.
l Số người thiệt mạng do bão RAI, 

cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines 
trong năm nay đã tăng lên 208 người. 
Theo cảnh sát quốc gia, đây là cơn 
bão gây thiệt hại lớn nhất về người tại 
Philippines trong những năm gần đây.
l Tổng thống Vladimir Putin ngày 

20.12 cho biết các cơ quan an ninh Nga 
đã nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa khủng 
bố, ngăn chặn được 32 âm mưu tấn công 
khủng bố trong 11 tháng đầu năm nay.
l Thái Lan ghi nhận khoảng 80 ca 

nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 
52 ca được phát hiện trong thời gian từ 
ngày 11 - 19.12. (Theo TTXVN, VOV.VN)

TIN VẮN


