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để phòng, chống dịch hiệu quả

Hiện, các HTX, nhóm cùng sở thích, 
nhà vườn trong tỉnh đang tất bật 
chuẩn bị cho vụ rau tết 2022. Năm 
nay, nhiều đơn vị thử nghiệm 
thêm một số giống rau, quả mới để 
đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu 
cầu người tiêu dùng.

Xuống giống vụ rau tết 2022

l . . . . . . .u5Tạo hứng thú học Tiếng Anh 
u4Lập chiến công trong thời bìnhl

Thắt chặt phòng dịch 
tại các doanh nghiệp
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BÁN KẾT LƯỢT ĐI AFF CUP 2020, VIỆT NAM - THÁI LAN:

Thử thách bản lĩnh!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u6

Dân vận khéo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh  
Lê Kim Toàn (người đứng giữa) kiểm tra số hàng hóa phục vụ 
“Gian hàng 0 đồng” ở huyện Tuy Phước.                       Ảnh: N. HÂN

Đầu tư cho thể chế là 
đầu tư cho phát triển

Ký kết hợp tác phát triển 
du lịch Bình Định - Kiên Giang
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 21.12, Bộ Tư 
pháp tổ chức Hội nghị toàn 
quốc triển khai công tác tư pháp 
năm 2022 theo hình thức trực 
tuyến, kết nối điểm cầu chính ở 
Hà Nội tới các điểm cầu tại các 
tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự Hội nghị tại điểm cầu 
chính có các đồng chí Ủy viên 
Bộ Chính trị: Thủ tướng Phạm 
Minh Chính, Phó Thủ tướng 
Thường trực Phạm Bình Minh. 
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh 
Bình Định có Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng, Phó Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, 
trong năm 2021, toàn ngành Tư 
pháp đã nỗ lực, đổi mới trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
và tổ chức thực hiện công việc, 
bám sát tình hình phát triển  
KT-XH của đất nước, của từng 
địa phương, thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19.

Ngành Tư pháp đã tập trung 
tham mưu thể chế hóa những 
định hướng chính sách lớn, then 
chốt trong văn kiện Đại hội XIII 
của Đảng, các kết luận của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư; tham gia 
tích cực, hiệu quả vào việc chuẩn 

bị định hướng xây dựng pháp 
luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, 
đề án “Chiến lược xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
XHCN Việt Nam đến năm 2030, 
định hướng đến năm 2045”...

Phát biểu kết luận Hội nghị, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính nhấn mạnh: Trong 
năm 2021, ngành Tư pháp đã 
chủ động, tích cực cụ thể hóa 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ về lĩnh vực 
tư pháp, nhất là trong phòng, 
chống dịch; tập trung tháo gỡ 
về mặt thể chế để thúc đẩy sản 
xuất, kinh doanh; đảm bảo an 
ninh, quốc phòng, đối ngoại, 
văn hóa...; tích cực tham gia 
phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực, xây dựng hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh; góp 
phần nâng cao uy tín của Việt 
Nam về chất lượng các quy định 
pháp luật.

Về nhiệm vụ năm 2022, Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo ngành 
Tư pháp cần nâng cao nhận thức 
về vị trí, vai trò, tầm quan trọng 
của việc xây dựng, hoàn thiện 
pháp luật, bởi đây là 1 trong 
3 đột phá chiến lược đã được 
Đảng xác định từ Đại hội lần  
thứ XI. Trong quá trình thực 

hiện cần thấm nhuần phương 
châm lấy người dân, DN làm 
trung tâm, chủ thể trong xây 
dựng và thực thi pháp luật.

Người đứng đầu Chính phủ 
yêu cầu ngành Tư pháp tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, 
sự chỉ đạo của chính quyền các 
cấp, tranh thủ sự ủng hộ của 
nhân dân, DN, đi đôi với đổi 
mới sáng tạo để hoàn thiện, xây 
dựng, phổ biến, thực thi, giám 
sát pháp luật. Đầu tư nhiều 
hơn nữa cho công tác xây dựng 
thể chế, bởi đầu tư cho thể chế 
chính là đầu tư cho phát triển. 
Cần đầu tư cả về số lượng và 
chất lượng nguồn nhân lực; đầu 
tư cơ sở vật chất, tài chính; chế 
độ, chính sách cho người làm 
pháp luật ngang tầm với yêu 
cầu, nhiệm vụ và cân đối với 
các ngành, nghề khác.

Tại hội nghị, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính 
trao tặng Huân chương Lao 
động hạng nhất, nhì, ba và bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ 
cho các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ 
chức triển khai thực hiện nhiệm 
vụ được giao, góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ  
Tổ quốc.                             KHẢI THƯ

Sáng 21.12, các đại biểu 
HĐND tỉnh: Nguyễn Tuấn 
Thanh - Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh, Nguyễn Văn 
Dũng - Bí thư Huyện ủy Phù 
Mỹ, Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó 
Giám đốc Sở VH-TT, Phan Quốc 
Khánh -  cán bộ CA huyện Phù 
Mỹ tiếp xúc cử tri huyện Phù 
Mỹ, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 
4, HĐND tỉnh khóa XIII. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 
huyện Phù Mỹ kiến nghị đến 
đại biểu HĐND tỉnh một số 
nội dung như: Cần quan tâm 
đầu tư hệ thống thoát nước 
dọc hai bên đường các tuyến 
ĐT 639, ĐT 632 và tạo kết nối 
giữa các tuyến đường thôn, 
xóm với các tuyến tỉnh lộ 
để tạo điều kiện đi lại thuận 
lợi cho người dân. Nhà nước 
có giải pháp kiểm soát giá 
cả các mặt hàng vật tư nông 
nghiệp; đầu tư thêm một 
số hạng mục công trình tại 
bến cá Tân Phụng để bến cá 
hoạt động có hiệu quả. Việc 
giải quyết chế độ chính sách 
đối với dân công hỏa tuyến 
theo Quyết định 49 của Thủ 
tướng Chính phủ ở một số địa 
phương còn chậm và nhiều sai 
sót, đề nghị các cấp có thẩm 

quyền tạo điều kiện, quan  
tâm hơn...

Thay mặt các đại biểu 
HĐND tỉnh giải trình tại buổi 
tiếp xúc, đại biểu Nguyễn 
Tuấn Thanh đánh giá những 
ý kiến, kiến nghị của cử tri đã 
phản ánh sát đúng với tình 
hình thực tế của địa phương 
và đề nghị huyện Phù Mỹ tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo các 
cấp, các ngành kịp thời giải 
quyết, qua đó tăng cường 
niềm tin của cử tri vào đường 
lối, chủ trương của Đảng và 
Nhà nước.  

Đại biểu Nguyễn Tuấn 
Thanh cũng đã thông tin với 
cử tri một số kết quả cơ bản 
trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
và một số lĩnh vực có liên quan 
như công tác quản lý, khai thác 
tài nguyên khoáng sản, tình 
hình ANTT. Đồng chí Nguyễn 
Tuấn Thanh khẳng định, trong 
thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh các giải pháp lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện tốt và hoàn 
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
mà HĐND tỉnh đã đề ra, vừa 
phòng chống dịch hiệu quả vừa 
đảm bảo phát triển KT-XH. 

THÀNH HƯƠNG

Đầu tư cho thể chế là đầu tư  
cho phát triển

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc  
cử tri huyện Phù Mỹ

(BĐ) - Chiều 21.12, tại  
TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 
Sở Du lịch Bình Định phối hợp 
với Sở Du lịch Kiên Giang tổ 
chức hội nghị liên kết phát triển 
du lịch giữa tỉnh Bình Định và 
tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn 
bình thường mới, với sự tham 
gia của 50 DN du lịch hai địa 
phương (ảnh). Đây là hoạt động 
trong chuỗi xúc tiến liên kết phát 
triển du lịch giữa Bình Định và 4 
tỉnh, thành: Hà Nội, Kiên Giang, 
Đà Nẵng, Phú Yên nhằm thực 
hiện Kế hoạch của UBND tỉnh 
về phục hồi các hoạt động du 
lịch trong điều kiện thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19 đến năm 2022.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở 
Du lịch Bình Định Trần Văn 
Thanh nhìn nhận: Chương trình 
liên kết phát triển du lịch Bình 
Định - Kiên Giang là tiền đề 
thúc đẩy sự hồi phục của ngành 
Du lịch hai địa phương, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các DN kinh 
doanh du lịch của Bình Định và 

Kiên Giang quảng bá du lịch, 
nâng cao chất lượng dịch vụ, 
triển khai gói giảm giá kích cầu 
du lịch, đa dạng sản phẩm du 
lịch… Đặc biệt, Bình Định mong 
muốn được ngành Du lịch Kiên 
Giang chia sẻ kinh nghiệm đón 
khách quốc tế sau dịch để Bình 
Định học tập, áp dụng trong 
thời gian tới.

Theo Giám đốc Sở Du lịch 
Kiên Giang Bùi Quốc Thái, 
chương trình liên kết phát 
triển du lịch Bình Định - Kiên 
Giang sẽ mở ra cơ hội tốt trong 
việc khai thác và phát triển thị 
trường du lịch; tổ chức triển 
khai có hiệu quả các hoạt động 
quảng bá kết nối tour, tuyến du 
lịch mới nhằm khai thác tối ưu 
tiềm năng, thế mạnh của cả hai 
địa phương để phục hồi du lịch 
trong bình thường mới. Trên cơ 
sở ý kiến trao đổi của các DN 
du lịch tham dự hội nghị, ngành 
Du lịch hai địa phương sẽ triển 
khai các giải pháp thiết thực để 
hỗ trợ các DN hợp tác phát triển 

du lịch với các địa phương trong 
cả nước.

Tại hội nghị, Hiệp hội Du 
lịch của hai địa phương cũng 
đã ký kết chương trình hợp tác 
phát triển du lịch để cùng hướng 
tới thực hiện các mục tiêu cam 
kết đảm bảo an toàn điểm đến 
và an toàn cho du khách; nâng 
cao chất lượng dịch vụ; đẩy 
mạnh hoạt động truyền thông, 
xúc tiến du lịch, liên kết với các 
tỉnh, thành phố trọng điểm phát 
triển du lịch…

Dịp này, Hiệp hội Du lịch 
Bình Định và Kiên Giang cũng 
tổ chức khảo sát mô hình du lịch 
tại một số điểm đến tại Quần 
thể Vinpearl Resort & Spa Phú 
Quốc tại khu Bãi Dài, xã Gành 
Dầu, TP Phú Quốc bằng các hoạt 
động như: Tham quan vườn thú 
bán hoang dã Safari, trải nghiệm 
Grandworld - thành phố không 
ngủ, khám phá công viên chủ 
đề VinWonders, thưởng thức 
show diễn độc đáo “Tinh hoa 
Việt Nam”...         NGỌC NHUẬN

Ký kết hợp tác phát triển du lịch  
Bình Định - Kiên Giang

Ngày 21.12, TTYT TX An 
Nhơn triển khai tiêm 756 liều 
vắc xin Pfizer phòng Covid-19 
lưu động tại nhà cho người dân 
là người già, người khuyết tật, 
bị bệnh nền không đi lại được.

Theo đó, các cụ lớn tuổi, 
người khuyết tật được bác sĩ, 
nhân viên y tế thăm khám sàng 
lọc trước tiêm chủng, tư vấn về 
việc tiêm vắc xin Covid-19 để 
phòng bệnh. Đặc biệt, những 
cụ có bệnh nền được thăm 
khám kỹ, điều trị ổn mới chỉ 
định tiêm. Trước khi tiêm, 
nhân viên y tế thăm hỏi kỹ về 
tiền sử dị ứng thuốc và thức ăn, 

đồng thời theo dõi chặt 30 phút 
sau tiêm. Mỗi đội tiêm có 1 bác 
sĩ, 1 điều dưỡng, cùng với lực 
lượng hỗ trợ từ chính quyền 
các xã, phường, đoàn thanh 
niên, trạm y tế… Ngoài ra, để 
đảm bảo an toàn tiêm chủng, 
mỗi đội tiêm lưu động có 1 xe 
cấp cứu chuyên dụng và 1 bác 
sĩ cấp cứu.

Đến nay, TX An Nhơn đã 
có 120.923 người tiêm 1 mũi  
vắc xin phòng Covid-19, đạt 
92,6%; 12.877 người tiêm 2 mũi, 
đạt 86,5%; hơn 4.500 trẻ em từ 
12 - 17 tuổi tiêm 1 mũi vắc xin.

THANH MINH

An Nhơn tiêm vắc xin  
phòng Covid-19 tại nhà  
cho người khuyết tật, người già

Ảnh: N.NHUẬN

(BĐ) - Tại kỳ họp thứ 4, 
HĐND tỉnh khóa XIII  đã 
thông qua Nghị quyết về 
quy định điều kiện diện tích 
nhà ở tối thiểu được đăng ký 
thường trú tại chỗ ở hợp pháp 
do thuê, mượn, ở nhờ trên địa 
bàn tỉnh Bình Định, với diện 
tích không thấp hơn 12 m2 sàn/
người. Quy định này được 
đưa ra căn cứ khoản 3, Điều 20 
Luật Cư trú ngày 13.11.2020. 
Theo đó,  Luật quy định: 
“Trừ trường hợp quy định 
tại khoản 2 Điều này, công 
dân được đăng ký thường trú 
tại chỗ ở hợp pháp do thuê, 

mượn, ở nhờ khi đáp ứng các 
điều kiện sau đây: Được chủ 
sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng 
ý cho đăng ký thường trú tại 
địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và 
được chủ hộ đồng ý nếu đăng 
ký thường trú vào cùng hộ gia 
đình đó; bảo đảm điều kiện 
về diện tích nhà ở tối thiểu 
do HĐND cấp tỉnh quy định 
nhưng không thấp hơn 8 m2 

sàn/người”.
Quy định này ban hành 

nhằm bảo đảm điều kiện sống 
cho người dân và phù hợp với 
điều kiện của từng tỉnh, thành.

MAI LÂM

Diện tích nhà ở tối thiểu  
được đăng ký thường trú không   
thấp hơn 12 m2 sàn/người
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Bình Định

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

Thắt chặt phòng dịch  
tại các doanh nghiệp

Hầu hết DN đã chủ động 
phòng dịch

Theo Ban quản lý Khu kinh 
tế tỉnh, Khu kinh tế Nhơn Hội 
và các khu công nghiệp (KCN) 
trên địa bàn tỉnh hiện có 180 
DN đã đi vào hoạt động, với 
hơn 20.800 lao động đang làm 
việc. Trước tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến hết sức 
phức tạp, thời gian qua, Ban 
đã phối hợp với các sở, ban, 
ngành liên quan thường xuyên 
tổ chức các đoàn công tác kiểm 
tra, nhắc nhở, yêu cầu các chủ 
DN thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng, chống dịch theo 
quy định “5K”, tuyệt đối không 
chủ quan, lơ là.

Đến nay, 100% người lao 
động tại các KCN, khu kinh tế 
đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa 
Covid-19 với tổng số 20.852 
người. 100% DN đã xây dựng 
kế hoạch phòng, chống dịch 
theo quy định và phương án xử 
lý khi có ca F0. Trong đó, có 68 
DN đã xây dựng phương án sản 
xuất, kinh doanh và lưu thông 
hàng hóa đảm bảo an toàn theo 
Phương án số 6041/PA-TB ngày 
28.9.2021 của Tiểu ban sản xuất 
và lưu thông hàng hóa. Có 54 
DN đã xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc, xây dựng mô hình tự 
quản về ANTT gắn với phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Tại KCN Nhơn Hòa (TX An 
Nhơn), sau thời gian để phát sinh 
ổ dịch tại quán cà phê ở đối diện 
và trong KCN, công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 đã được 
thắt chặt thêm một bước. Từng 
DN đã có phương án phòng, 
chống dịch cụ thể, sát với thực tế. 
Những DN có đông công nhân 
đã thực hiện phương án “3 tại 
chỗ”, luân phiên công nhân làm 
việc theo ca, kíp, hạn chế tiếp xúc 
gần lẫn nhau. Trên cơ sở phân 
loại cấp độ dịch, các DN bố trí 
cho công nhân ở các địa bàn có 

dịch ở cấp độ 3 (vùng vàng) và 
cấp độ 4 (vùng đỏ) ở lại công ty. 
Thường xuyên tổ chức test nhanh 
tầm soát cho lực lượng công 
nhân lao động để kịp thời bóc  
tách F0...

Tại Công ty CP Chăn nuôi 
C.P Việt Nam, ông Hồ Ngọc 
Tại, Trưởng phòng nhân sự 
Công ty, cho hay: Hằng ngày, 
250 công nhân lao động tại các 
dây chuyền sản xuất thức ăn 
gia súc đã thực hiện “3 tại chỗ”. 
Định kỳ từ 3 - 5 ngày, công ty 
phối hợp với cơ quan y tế tổ 
chức test tầm soát cho công 
nhân để kịp thời phát hiện các 
ca F0. Đối với các xe vận chuyển 
cám đi tiêu thụ, khi vào công ty 
được tiêu độc, khử trùng chặt 
chẽ, tài xế được yêu cầu ngồi 
yên trên ca bin để tránh lây lan 
nếu có mầm bệnh. 

Công ty CP Công nghệ gỗ 
Đại Thành cũng đã thực hiện 
nghiêm phương án sản xuất 
“3 tại chỗ”, bố trí các phân 
xưởng làm việc thông thoáng 
khí, giữ khoảng cách an toàn 
giữa công nhân tại các dây 
chuyền sản xuất; bố trí nước 
sát khuẩn, dung dịch rửa tay 
tại các vị trí làm việc, yêu cầu 
100% công nhân, người lao 
động đeo khẩu trang trong 
lúc làm việc; tổ chức đo thân 
nhiệt trước khi vào ca; thường 
xuyên test tầm soát… Ông Lê 
Văn Lương, Tổng Giám đốc 
Công ty CP Công nghệ gỗ Đại 
Thành, cho hay: Nhờ thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 nên hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của 
đơn vị được duy trì tốt.

Thắt chặt hơn nữa
Nói về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các 
DN, ông Hồ Việt Ngữ, Trưởng 
Văn phòng đại diện Ban quản 
lý Khu kinh tế tỉnh tại KCN 
Phú Tài, đánh giá: Hầu hết các 

DN đã quan tâm đến công tác 
phòng, chống dịch với mục đích 
an toàn để sản xuất. Các công 
nhân nghiêm chỉnh chấp hành 
quy định đeo khẩu trang, giữ 
khoảng cách và hạn chế tiếp xúc 
khi làm việc. Những công ty có 
đông công nhân đã thực hiện tốt 
phương án sản xuất “3 tại chỗ”, 
“1 cung đường - 2 điểm đến”, 
“vùng xanh an toàn”…

Theo cơ quan chức năng, 
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
hiện vẫn diễn biến hết sức phức 
tạp, nguy cơ lây lan trong các 
KCN, khu kinh tế luôn hiện hữu. 
Do vậy, việc thắt chặt các biện 
pháp phòng, chống dịch là yêu 
cầu được lãnh đạo tỉnh và các cơ 
quan chức năng đặc biệt lưu tâm, 
đề nghị các DN phải quan tâm 
thực hiện thường xuyên.

Ông Tô Đình Sử, Trưởng 
Phòng Quản lý DN thuộc Ban 
quản lý Khu kinh tế tỉnh, cho 
biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ 
thường xuyên tổ chức kiểm tra, 
kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở 
các DN duy trì các biện pháp 
phòng, chống dịch ở mức cao 
nhất. Trường hợp phát hiện các 
DN không thực hiện nghiêm 
túc, có nguy cơ lây nhiễm dịch 
bệnh Covid-19, kịp thời báo cáo 
cơ quan có thẩm quyền xử lý và 
yêu cầu DN ngừng hoạt động 
để khắc phục. Bên cạnh đó, tiếp 
tục tăng cường tuyên truyền, 
nâng cao ý thức chấp hành của 
chủ DN, người lao động trong 
thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch, nhất là quy định 
5K. Yêu cầu các DN thường 
xuyên cập nhật các vùng dịch, 
cấp độ dịch tại các xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh để 
có phương án sản xuất, kinh 
doanh đảm bảo thích ứng an 
toàn, linh hoạt. Đồng thời, yêu 
cầu các DN phải chủ động tổ 
chức xét nghiệm SARS-CoV-2 
tầm soát định kỳ cho người  
lao động.              NGUYỄN HÂN

Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người lao động, các DN 
hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thắt chặt các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19. 

(BĐ) - Tối 20.12, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh, Hội LHPN 
tỉnh tổ chức chương trình Chào 
mừng thành công Đại hội đại 
biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chương 
trình được phát sóng trực tuyến 
trên trang Facebook “Phụ nữ 
Bình Định” và “Hội LHPN tỉnh 
Bình Định”. 

Tại chương trình, Chủ tịch 
Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị 
Thu Thủy báo cáo tóm tắt 
kết quả Đại hội đại biểu Phụ 
nữ tỉnh lần thứ XX. Trong đó, 
nhấn mạnh việc phát động thực 
hiện phong trào thi đua “Xây 
dựng người phụ nữ Việt Nam 
thời đại mới” và cuộc vận động 
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch, góp phần vun đắp giá trị 
gia đình Việt Nam” gắn với đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; tập trung thực hiện 
khâu đột phá “Tăng cường sự 
tham gia của phụ nữ trong công 
tác bảo vệ môi trường, tích cực 
hưởng ứng phong trào chống 
rác thải nhựa”. Đại hội cũng đề 

ra 3 nhiệm vụ trọng tâm trong 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm: Hỗ 
trợ phụ nữ phát triển, hội nhập 
và vun đắp giá trị tốt đẹp của 
gia đình Việt Nam; Tham gia 
xây dựng Đảng, hệ thống chính 
trị, vận động xã hội thực hiện 
bình đẳng giới; Xây dựng tổ 
chức hội vững mạnh, hoạt động 
chuyên nghiệp, hiệu quả.

Dịp này, nhằm lan tỏa yêu 
thương đến những đối tượng 
yếu thế của xã hội, Hội LHPN 
tỉnh đã tặng 100 suất quà cho 
hội viên phụ nữ có hoàn cảnh 
khó khăn, trẻ em mồ côi do 
Covid-19 trên địa bàn TP Quy 
Nhơn, mỗi suất trị giá 300 
nghìn đồng. Đây là hoạt động 
hưởng ứng chương trình “Triệu 
phần quà san sẻ yêu thương” 
do Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam phát động. Ngoài ra, 
Công ty Nestlé Việt Nam đồng 
hành cùng Hội LHPN tỉnh, trao 
tặng 5.000 thùng sữa trị giá gần 
1,6 tỷ đồng để tiếp thêm năng 
lượng, hỗ trợ dinh dưỡng cho 
trẻ có hoàn cảnh khó khăn 
trong mùa dịch.    LINH DƯƠNG

Chương trình Chào mừng  
thành công Đại hội đại biểu  
Phụ nữ tỉnh lần thứ XX

 Sáng 21.12, HĐND TX An 
Nhơn khóa XII tổ chức kỳ họp 
thứ 4 nhằm đánh giá tình hình 
thực hiện các chỉ tiêu KT-XH 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ 
năm 2022. 

Năm 2021, mặc dù gặp 
không ít khó khăn, thách thức 
do tác động của dịch bệnh 
Covid-19 nhưng chính quyền 
và nhân dân của TX An Nhơn 
đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển KT-XH. 
Có 10/14 chỉ tiêu chủ yếu về 
phát triển KT-XH đạt và vượt 
kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất 
ước đạt 18.522 tỷ đồng, đạt 
94,2% kế hoạch năm, tăng 8,5% 
so năm trước. Thu ngân sách 
ước đạt hơn 1.022 tỷ đồng, đạt 
115,05% dự toán năm. 

Năm 2022, TX An Nhơn tiếp 
tục tập trung mục tiêu kép vừa 
đảm bảo phòng, chống dịch 
Covid-19, vừa phát triển kinh 
tế, duy trì tốc độ tăng trưởng 
đạt 16 - 16,5%.
 Sáng cùng ngày, HĐND 

huyện Tây Sơn khóa XII tổ 
chức kỳ họp thứ 4 để đánh giá 

tình hình thực hiện nhiệm vụ 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ  
năm 2022. 

Năm 2021, các cấp, các 
ngành của huyện đã tập trung 
chỉ đạo thực hiện đạt được 
nhiều kết quả trên các lĩnh vực, 
có 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ 
tiêu nghị quyết đề ra. Tổng giá 
trị của các ngành sản xuất chính 
ước đạt 16.203,9 tỷ đồng, tăng 
10,3%; tổng thu ngân sách nhà 
nước đạt 786,94 tỷ đồng, đạt 
175,56% dự toán tỉnh giao, đạt 
126,61% chỉ tiêu huyện đề ra...

Năm 2022, huyện tập trung 
đẩy mạnh phát triển KT-XH, 
phấn đấu thực hiện đạt và 
vượt 16 chỉ tiêu đề ra, trong 
đó, tổng giá trị của các ngành 
sản xuất chính tăng 13,2%; 
xây dựng xã Bình Tường đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao 
và xã Vĩnh An đạt thêm 6 tiêu 
chí nông thôn mới (15/19 tiêu 
chí); đạt thêm 2 tiêu chí huyện 
nông thôn mới (7/9 tiêu chí); 
xây dựng các tiêu chí của đô 
thị Tây Sơn đạt thêm ít nhất 
7 điểm…

    THANH MINH - ĐINH NGỌC

HĐND TX An Nhơn và huyện  
Tây Sơn tổ chức kỳ họp cuối năm

Đại diện Công ty Nestlé Việt Nam trao bảng tượng trưng tặng 5.000 thùng sữa 
cho Hội LHPN tỉnh.                                                                                               Ảnh: LINH DƯƠNG

 Test nhanh tầm soát dịch bệnh Covid-19 cho người lao động tại Công ty CP 
Chăn nuôi C.P Việt Nam (nhà máy tại KCN Nhơn Hòa, TX An Nhơn).   Ảnh: N. HÂN
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Bình Định

Lập chiến công trong thời bình
Có lệnh là lên đường, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa bão, ngày lễ hay ngày Tết. Lực lượng BĐBP luôn là 

chỗ dựa cho ngư dân yên tâm bám biển; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên biển, góp phần 
củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Biên đội của Hải đoàn 48 tiếp cận tàu cá để ứng cứu ngư dân bị đau ruột thừa khi đang đánh bắt tại vùng biển Trường Sa.
 Ảnh: Q.Đ

Giữ bình yên tuyến biển
Thời gian qua, dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh nói chung và 
khu vực biên giới biển nói riêng 
diễn biến phức tạp. Lợi dụng 
tình hình trên, các đối tượng 
hoạt động vi phạm pháp luật, 
tác động xấu đến cuộc sống của 
người dân. Tuy gặp khó khăn 
khi vừa phải chống dịch, vừa 
chống tội phạm, song cán bộ, 
chiến sĩ BĐBP quyết tâm đấu 
tranh với các loại tội phạm, giữ 
vững ANTT ở địa bàn. Nhiều 
vụ án, vụ việc vi phạm pháp 
luật về mua bán, tàng trữ, sử 
dụng trái phép ma túy đã được 
các đơn vị phát hiện phá, bắt 
thành công.  

Thiếu tá Đặng Trọng Cầu, 
Đội trưởng Đội Phòng chống 
ma túy và tội phạm (Hải 
đoàn 48, Bộ Tư lệnh BĐBP, 
đóng quân tại TP Quy Nhơn) 
cho biết: Hải đoàn 48 đã chủ 
động phối hợp với các đơn vị 
liên quan trao đổi thông tin 
tội phạm, bố trí lực lượng, 
phương tiện tập trung ở 
những địa bàn trọng điểm. 
Nhờ đó, từ đầu năm đến nay 
đơn vị đã phối hợp bắt 2 vụ/3 
đối tượng vận chuyển trái 
phép 20 kg ma túy. “Trong 2 
vụ này, 3 đối tượng đều rất 
manh động và có thủ đoạn, 
tinh vi, xảo quyệt. Riêng 
chuyên án A2-521 do Đoàn 
Đặc nhiệm phòng, chống ma 
túy và tội phạm miền Trung 
xác lập, chúng tôi phải mất 
nhiều ngày theo dõi, tính 
toán phương án bắt giữ được 
hai đối tượng cùng tang vật 
nhưng phải đảm bảo an toàn 
cho các hành khách khác vì 
hai đối tượng này đi bằng xe 
khách. Qua sử dụng các biện 

pháp nghiệp vụ, lực lượng 
đánh án đã bắt giữ thành 
công 2 đối tượng tại địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa khi đang vận 
chuyển 17 kg ma túy tổng 
hợp vào miền Nam tiêu thụ”, 
thiếu tá Cầu chia sẻ.

Trên địa bàn tỉnh, từ đầu 
năm đến nay, BĐBP tỉnh đã 
phát hiện và bắt giữ 30 vụ/96 
đối tượng mua bán, tàng trữ 
và sử dụng trái phép chất 
ma túy; thu giữ gần 177,4g 
methamphetamine (ma túy 
tổng hợp), 55,2g ketamine, 
84,2g thuốc lắc và hơn 6,7g 
heroin. Theo đại tá Lê Công 
Trạng, Trưởng Phòng Phòng 
chống ma túy và tội phạm 
(BĐBP tỉnh), tuy số lượng 

tang vật mỗi vụ bắt giữ được 
ít nhưng có thể thấy tình hình 
tội phạm ma túy có xu hướng 
tăng về số lượng và đối tượng 
tham gia với phương thức, 
thủ đoạn ngày càng tinh vi. 
Đặc biệt, tội phạm về ma túy 
phần lớn trong độ tuổi thanh 
thiếu niên, dễ bị kích động, lôi 
kéo. “Bên cạnh làm tốt công 
tác phòng ngừa xã hội, chúng 
tôi tập trung thực hiện tốt 
các biện pháp công tác biên 
phòng, lấy công tác trinh sát 
làm mũi nhọn, vận động quần 
chúng là cơ bản, nền tảng, chủ 
động nắm chắc tình hình để 
ngăn chặn, đấu tranh hiệu 
quả với tội phạm này”, đại tá 
Trạng nói.

Sát cánh cùng nhân dân 
Ở Hải đoàn 48, các biên 

đội sẽ luân phiên thực hiện 
nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, 
xua đuổi tàu nước ngoài xâm 
phạm lãnh hải Việt Nam, kết 
hợp với phòng, chống buôn 
lậu và gian lận thương mại 
trên biển. Đồng thời, sẵn sàng 
thực hiện công tác tìm kiếm 
cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh. 
Khi làm việc dài ngày trên 
biển, các thủy thủ phải đối mặt 
với nhiều khó khăn, thử thách. 
Tuy vậy, khi tàu rời cầu cảng, 
rẽ sóng ra khơi thì tất cả mọi 
người thống nhất một ý chí, 
một hành động. 

Riêng trong năm nay, 
trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, 
Hải đoàn 48 đã bắt giữ 2 vụ/2 
phương tiện vận chuyển trái 
phép 30.350 lít dầu DO và kịp 
thời cứu nạn, cứu hộ 1 tàu cá 
cùng 2 ngư dân gặp nạn tại 
vùng biển Cù Lao Chàm và 1 
ngư dân bị đau ruột thừa khi 
đang đánh bắt tại vùng biển 
Trường Sa. 

Nhớ lại chuyện cứu ngư 
dân tại vùng biển Cù Lao 
Chàm, thiếu tá Phan Thanh 
Hải, Phó Hải đội trưởng Hải 
đội 2 (Hải đoàn 48) chia sẻ: 
“Sự việc xảy ra vào ngày 16.9. 
Khi ấy bão số 5 gây sóng to, 
mưa lớn. Nghe ngư dân hô 
hoán tàu sắp bị chìm, 3 cán 
bộ, chiến sĩ trên tàu lập tức 
mặc áo phao lao thẳng xuống 
nước bơi gần 200 m tiếp tận 
tàu bị nạn và giải cứu thành 
công 2 ngư dân quê huyện 
Núi Thành (tỉnh Quảng 
Nam). Sau đó, chúng tôi lập 
tức liên hệ BĐBP địa phương 
cứu hộ, lai dắt được tàu cá có 
chứa nhiều tài sản của ngư 
dân vào bờ”.

Theo đại tá Nguyễn Chí 
Thanh, Chính ủy Hải đoàn 48, 
không chỉ lập chiến công trên 
biển, đơn vị còn thực hiện tốt 
công tác dân vận, trong đó 
việc “tuyên truyền biển đảo, 
giúp đỡ ngư dân, bảo vệ ngư 
trường” là nhiệm vụ trọng 
tâm. Cụ thể, trong năm đơn vị 
đã tổ chức 12 buổi, phát 2.250 
tờ rơi tuyên truyền về chủ 
quyền biển đảo, phòng chống 
dịch Covid-19 cho 45 phương 
tiện/540 ngư dân và tặng 200 
lá cờ Tổ quốc. Ngoài ra, đơn vị 
còn hỗ trợ 42 triệu đồng và 86 
ngày công cho 11 gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 
2 nhà đồng đội trị giá 80 triệu 
đồng/căn và thăm, tặng quà trị 
giá 50 triệu đồng cho các gia 
đình chính sách. 

HỒNG PHÚC

Cảnh báo lừa đảo đặt hàng qua zalo

Đối tượng Phạm Ngọc Hiểu tại cơ quan công an.                    Ảnh: T.LONG

Chị Trần Thị Minh Thảo (SN 
1994, ở xã Phước Mỹ, TP Quy 
Nhơn) chuyên tổ chức gia công 
sản phẩm ghế nhựa giả mây. Chị 
thường mua nguyên vật liệu, 
giao cho công nhân làm ra sản 
phẩm rồi giao hàng cho các công 
ty. Chị Thảo tham gia một nhóm 
facebook chuyên về các sản phẩm 
ghế nhựa giả mây để vừa bán sản 
phẩm vừa tìm nhân công. 

Đầu tháng 12 vừa qua, tài 
khoản zalo có tên Phạm Thị Hợp 
làm quen với chị Trần Thị Minh 
Thảo. Người này muốn được 
tham gia gia công sản phẩm nên 
yêu cầu gửi các nguyên vật liệu 
khung sắt, nhựa đến địa chỉ nhà 
của chị Đặng Thị Tỏ (SN 1992, ở 
thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ). 
Mặc dù chưa một lần gặp mặt 
trực tiếp nhưng lâu nay nhiều 
công nhân vẫn liên hệ qua zalo 
để nhận nguyên vật liệu gia công 
như vậy nên chị Thảo tin tưởng, 
gửi đến địa chỉ trên với số linh 
kiện, vật liệu gồm khung sắt, 
nhựa trị giá hơn 90 triệu đồng.

Sau khi gửi hàng đi, chị Thảo 

liên hệ lại zalo có tên Phạm Thị 
Hợp, nhưng đối tượng không bắt 
máy, không trả lời và sau đó chặn 
zalo. Thấy điều không lành, chị 
Thảo ra tận địa chỉ giao hàng thì 
chị Đặng Thị Tỏ cũng là người 
gia công hàng nhựa giả mây cho 
biết khoảng nửa tháng nay có 
zalo Phạm Thị Hợp nhắn tin làm 
quen và nhờ địa chỉ nhà chị để 
nhận số hàng trên. Vì vậy, sau khi 
nhận hàng chị Thảo giao thì ngay 
sau đó có một thanh niên mang 
xe tải đến chở đi, chị Tỏ không hề 

biết gì về số hàng đó.
Nhận tin báo của chị Trần Thị 

Minh Thảo, CA huyện Phù Mỹ 
đã tiến hành điều  tra, xác minh 
và xác định đối tượng sử dụng tài 
khoản zalo Phạm Thị Hợp chính 
là Phạm Ngọc Hiểu (SN 1988, ở 
xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ). Đối 
tượng này có 4 tiền án về tội trộm 
cắp tài sản, vừa ra tù. Quá trình 
điều tra, Phạm Ngọc Hiểu khai 
nhận đã từng làm gia công hàng 
nhựa giả mây nên hiểu khá rõ về 
lĩnh vực này. Sau khi ra tù, thay 

vì làm ăn chân chính, đối tượng 
lên mạng lừa đảo. Trong một 
lần vào nhóm facebook gia công 
hàng giả mây, Phạm Ngọc Hiểu 
đã biết được số điện thoại của chị 
Trần Thị Minh Thảo và Đặng Thị 
Tỏ nên lập zalo giả lấy tên Phạm 
Thị Hợp để làm quen, hỏi thăm 
tình hình về hàng nhựa giả mây, 
mục đích là để lừa lấy hàng của 
chị Thảo và mượn chỗ chị Tỏ để 
nhận hàng. Hiểu đã lấy số hàng 
nói trên của chị Thảo chở đi bán 
ở TX An Nhơn lấy tiền tiêu xài. 
CA huyện Phù Mỹ đã khởi tố, 
bắt giam đối tượng Phạm Ngọc 
Hiểu về hành vi lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản. 

Theo thiếu tá Nguyễn Công 
Tuấn, Đội phó Đội Điều tra tổng 
hợp, CA huyện Phù Mỹ, thời 
gian gần đây, người dân thường 
chọn mua bán, đặt hàng qua 
mạng xã hội vì tiện lợi, không 
phải đi lại trong mùa dịch. Tuy 
nhiên khi giao hàng, đặt hàng 
hoặc khi mua hàng, cần xác 
minh, tìm hiểu kỹ, tránh trường 
hợp bị lừa đảo.                T. LONG

 Qua công tác nắm địa 
bàn, ngày 20.12, các trinh sát 
CA TX Hoài Nhơn đã phát hiện 
nhóm thanh niên tụ tập tại nhà 
Trần Công Tố (32 tuổi, ở khu phố 
Tấn Thạnh 1, phường Hoài Hảo) 
có dấu hiệu đáng ngờ nên tiến 
hành kiểm tra. 

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài 
Tố còn có 3 đối tượng khác là 
Huỳnh Văn Kế (21 tuổi) và Phan 
Thanh Phi (20 tuổi) cùng ở 
phường Hoài Thanh; Đỗ Xuân 
Thành (26 tuổi, ở phường Hoài 
Hảo). Tang vật thu giữ tại nhà là 
một gói chất màu trắng mà các 
đối tượng khai nhận là ma túy đá 
mua về sử dụng, một bộ dụng cụ 
dùng để sử dụng ma túy. 

DANH NHÂN   
 CA xã Ân Đức (huyện 

Hoài Ân) vừa tiến hành bắt giữ 
Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, 
ở tỉnh Đồng Tháp) tại căn nhà 
bỏ hoang ở thôn Gia Đức, xã Ân 
Đức. Hoàng là đối tượng đang bị 
CA huyện Đồng Tháp Mười truy 
nã về tội trộm cắp tài sản. 

GIA NGUYỄN

TIN VẮN
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Bình Định

Tạo hứng thú học Tiếng Anh 
Những giờ học Tiếng Anh của cô giáo Đoàn Thị 
Hương Hiền, Trường THPT số 1 An Nhơn (TX An 
Nhơn) trở nên sống động hơn, thú vị hơn khi không 
chỉ có sách giáo khoa, học sinh còn được thấy hình 
ảnh, phim ảnh, âm thanh chất lượng. 

Đổi mới dạy học Tiếng Anh 
bằng công nghệ

Cô giáo sinh năm 1983 gần 
như đặt mục tiêu mỗi năm có 
một sáng kiến dạy học. Riêng 
từ năm 2015 đến nay, trong 
phong trào thi đua đổi mới, 
sáng tạo trong dạy học, cô 
Hiền đã có 6 sáng kiến dạy 
học đạt giải cấp ngành, trong 
đó sáng kiến năm 2019, 2020, 
2021 được xét công nhận có 
phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh. 
Đặc biệt, nhiều sáng kiến khai 
thác ưu thế của công nghệ 
thông tin (CNTT) phục vụ việc 
dạy và học Tiếng Anh.

Năm 2019, ứng dụng công 
nghệ tương tác thực tế ảo (AR) 
được cô Hiền áp dụng vào 
dạy học Tiếng Anh tại Trường 
THPT số 1 An Nhơn. Cô Hiền 
cho biết, AR với sự hỗ trợ của 
hình ảnh đồ họa, âm thanh… 
“biến ảo thành thực” kích thích 
sự tò mò, sáng tạo, tăng niềm 
yêu thích học Tiếng Anh ở học 
sinh. Chỉ với điện thoại thông 
minh, máy tính bảng, công 
nghệ AR ngay lập tức phát 
huy thế mạnh giúp học sinh dễ 
dàng tiếp thu, xử lý và ghi nhớ 
thông tin. Việc tự học cũng trở 
nên hấp dẫn, thú vị. Hơn nữa, 
AR cung cấp các cơ hội để cải 
thiện kỹ năng học nhóm, làm 
việc nhóm. 

Trong khi đó, xu hướng “trò 
chơi hóa” cũng tạo động lực 

thúc đẩy và thu hút học sinh 
trong học tập. Năm 2020, cô 
Hiền sử dụng ứng dụng hỗ trợ 
dạy học đa tiện ích Socrative 
làm công cụ học tập tích cực 
và đánh giá hiệu quả trong các 
lớp ngoại ngữ. Đây không chỉ 
là một ứng dụng di động được 
tạo ra để hỗ trợ giáo dục thông 
qua hệ thống câu hỏi trả lời 
mà còn là hệ thống phản hồi 
thông minh. Giáo viên có thể 
sử dụng Socrative cho các hoạt 
động phần khởi động, kiểm tra 
bài cũ, ôn tập kiến thức cơ bản, 
hoạt động luyện tập do mình 
hoặc học sinh tạo ra. Socrative 
cho phép giáo viên thiết lập 
câu trả lời ẩn danh, khuyến 
khích những học sinh nhút 

nhát trả lời mà không sợ… sai.
“Ứng dụng CNTT trong 

dạy và học ngoại ngữ đang 
và sẽ là xu thế tất yếu của giáo 
dục hiện đại. Với sự hỗ trợ của 
công nghệ, giáo viên giúp học 
sinh tự tin, chủ động, mạnh 
dạn, có cơ hội thực hành nhiều 
hơn để rèn luyện 4 kỹ năng 
cơ bản nghe - nói - đọc - viết, 
tạo cho học sinh có phản ứng 
nhanh nhạy, tự tin, hứng thú 
học tập hơn”, cô Hiền chia sẻ.

Truyền niềm say mê 
dạy học Tiếng Anh

Cô Hiền tích cực tham gia 
các hội thảo về phương pháp 
giảng dạy mới trong và ngoài 
nước để nắm bắt những điều 
hay, mới mẻ, từ đó chọn lọc 

dạy học thích hợp điều kiện 
thực tế. Thông qua các buổi 
báo cáo do Sở GD&ĐT tổ 
chức, cô Hiền chia sẻ những 
cách dạy hay.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, 
Hiệu trưởng Trường THPT số 
1 An Nhơn, cho hay, cô Hiền 
là giáo viên cốt cán bộ môn 
Tiếng Anh, giáo viên dạy giỏi 
cấp tỉnh, nhiều sáng kiến dạy 
học đã được phổ biến và nhân 
rộng. Với các ứng dụng công 
nghệ, cô biến quá trình học 
tập không bó gọn trong bốn 
bức tường của lớp học, góp 
phần nâng cao tính tự chủ học 
tập, mở rộng khả năng tương 
tác của học sinh. Như thế, 
người thầy không giữ vai trò 
trung tâm, mà chuyển sang là 

Trường ĐH Quy Nhơn đạt giải nhất 
Giải thưởng Euréka năm 2021

(BĐ) - Đề tài “Nghiên cứu 
tổng hợp các hệ vật liệu điện sắc 
hữu cơ định hướng làm màng 
thông minh” của nhóm sinh 
viên Bùi Đức Ái, Nguyễn Duy 
Điền, Nguyễn Huy Hoàng, 
Nguyễn Thị Hồng Linh, 
Dương Thị Thảo (Trường ĐH 
Quy Nhơn) đã đạt giải nhất 
ở lĩnh vực Công nghệ Hóa - 
Dược, Giải thưởng Sinh viên 
nghiên cứu khoa học - Euréka 
lần thứ 23 năm 2021 (ảnh). 

Giải thưởng Euréka được 
Thành đoàn TP Hồ Chí Minh 
phối hợp với ĐH Quốc gia TP 
Hồ Chí Minh tổ chức, dành 
cho sinh viên đam mê nghiên 
cứu khoa học trên toàn quốc. 

Năm 2021, giải thưởng thu 
hút 132 trường đại học, cao 
đẳng, học viện ở 32 tỉnh, 
thành với 1.251 đề tài của 
5.900 sinh viên, 2.030 giảng 
viên hướng dẫn tham dự. Đây 
là lần đầu tiên giải có sự tham 
gia chấm thi vòng bán kết của 
hơn 400 nhà khoa học. 

Giải thưởng năm nay có 
tổng cộng 12 lĩnh vực; trao 
117 giải với tổng số tiền 374 
triệu đồng, gồm: 11 giải nhất, 
13 giải nhì, 13 giải ba và 80 giải 
khuyến khích. Trung tâm phát 
triển KH&CN Trẻ (Thành đoàn 
TP Hồ Chí Minh) sẽ hỗ trợ giới 
thiệu những đề tài có khả năng 
ứng dụng cao cho các đơn vị, 

Học sinh Trường THPT số 1 An Nhơn ứng dụng công nghệ thực tế ảo để giới 
thiệu các địa điểm nổi tiếng của quốc gia hoặc quê hương, trong một tiết 
học Tiếng Anh của cô Hiền.

Cô giáo Đoàn Thị Hương Hiền

Hơn 3,2 tỷ đồng 
thực hiện 
miễn, giảm 
học phí

(BĐ) - Tin từ Sở GD&ĐT 
cho hay, UBND tỉnh quyết 
định cấp bổ sung hơn 3,2 tỷ 
đồng để Sở GD&ĐT thực hiện 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ 
chi phí học tập học kỳ I năm 
học 2021 - 2022 cho học sinh 
theo Nghị định 81/2021/NĐ-
CP của Chính phủ và Quyết 
định 55/2015/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh.

Trong đó, gần 760 triệu 
đồng thực hiện miễn, giảm 
học phí và hỗ trợ chi phí học 
tập (từ tháng 9.2021 đến ngày 
14.10.2021) theo Nghị định 
86/2015/NĐCP của Chính 
phủ; gần 2,4 tỷ đồng miễn, 
giảm học phí và hỗ trợ chi phí 
học tập (từ ngày 15.10.2021 
đến tháng 12.2021) theo Nghị 
định 81/2021/NĐCP; hơn 88 
tỷ đồng miễn học phí cho 
các đối tượng theo Quyết 
định 55/2015/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh. 

M. HOÀNG

Thanh tra về các khoản thu ngoài học phí, dạy thêm, học thêm
(BĐ) - Sở GD&ĐT phê 

duyệt kế hoạch thanh tra năm 
2022 đối với 3 đơn vị phòng 
GD&ĐT TP Quy Nhơn, TX An 
Nhơn, huyện Tuy Phước; 6 
trường THPT và các trường 
tiểu học trên địa bàn huyện 
Tây Sơn.

Theo đó, đối với phòng 

GD&ĐT, thanh tra tập trung 
việc chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện các quy định về chuyên 
môn; dạy thêm, học thêm; 
các khoản thu ngoài học phí 
và lệ phí tuyển sinh; tổ chức 
thực hiện công tác tuyển sinh  
đầu cấp.

Với các trường học, thanh 

tra tình hình thực hiện các 
quy định chuyên môn, tài 
chính, công tác kiểm tra  
nội bộ…

Kế hoạch thanh tra nhằm 
nắm bắt việc thực thi nhiệm 
vụ, chấp hành chính sách, 
pháp luật về giáo dục và pháp 
luật khác có liên quan; phòng 

ngừa, phát hiện và xử lý các 
hành vi vi phạm. Đồng thời, 
phát hiện bất cập, sơ hở trong 
cơ chế quản lý, chính sách 
pháp luật để kiến nghị cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền 
biện pháp khắc phục; hạn chế 
tiêu cực gây bức xúc trong dư 
luận xã hội.       HOÀNG ANH

nhà điều phối trong dạy học, 
hướng tập trung vào học sinh. 

Những nỗ lực đã được 
công nhận với các danh hiệu 
chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, điển 
hình tiên tiến ngành GD&ĐT 
giai đoạn 2015 - 2020, nhiều 
sáng kiến dạy học được phổ 
biến và nhân rộng trong 
trường THPT…, nhưng cô 
Hiền cho hay phần thưởng 
lớn nhất là niềm đam mê và 
học tốt môn Tiếng Anh của 
học sinh.

Em Nguyễn Công Tâm, 
học sinh lớp 12A3, Trường 
THPT số 1 An Nhơn, bày tỏ: 
Những bài học ứng dụng 
công nghệ của cô Hiền giúp 
em và các bạn tiếp thu kiến 
thức một cách chủ động hơn, 
từ việc sử dụng bài giảng 
điện tử cho đến thiết bị tương 
tác trực tiếp như bảng cảm 
ứng, phòng học mới… ; các 
ứng dụng học tập, luyện 
phản xạ nhanh qua câu hỏi 
trắc nghiệm như Blooket, 
Kahoot… Cô còn tổ chức hoạt 
động trực tiếp để học sinh tư 
duy sáng tạo về các chủ đề 
bài học, từ đó tiếp thu kiến 
thức một cách khoa học và 
chủ động hơn. Ngoài ra, để 
tránh nhàm chán trong việc 
truyền đạt thông tin một phía 
từ giáo viên, trong một số tiết 
học, cô giao nhiệm vụ đó cho 
học sinh tự thực hiện, từ đó 
rèn luyện kỹ năng mềm như 
tạo trang trình chiếu, thuyết 
trình, phát triển tư duy phản 
biện… “Những cách học này 
rất khác so với trước đây, tạo 
hứng thú hơn trong môn học 
Tiếng Anh”, Tâm nói.                  

MAI HOÀNG

DN để triển khai ứng dụng; 
giới thiệu đăng ký tham gia 

chương trình Vườn ươm Sáng 
tạo KH&CN trẻ…     THU HIỀN
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BÁN KẾT LƯỢT ĐI AFF CUP 2020, VIỆT NAM - THÁI LAN:

Thử thách bản lĩnh!
Tối mai (23.12), đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với đội tuyển Thái Lan. Trong lịch sử 

đối đầu hơn 20 năm qua, ưu thế đang nghiêng về phía đội bóng xứ Chùa Vàng, nên đây được xem là dịp thử thách 
bản lĩnh của các học trò HLV Park Hang Seo.

Quang Hải (số 19) là cầu thủ có thể gây đột biến cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan.         Ảnh: Getty Image

Bóng đá Thái Lan gần như 
thống trị Đông Nam Á trong suốt 
nhiều năm qua. Ở sân chơi AFF 
Cup (trước đây là Tiger Cup), họ 
đã 5 lần lên ngôi vô địch. Trong 
giai đoạn thăng hoa, trình độ của 
họ vượt tầm các đối thủ còn lại 
trong khu vực. Hầu như ở giải 
đấu nào góp mặt, họ cũng là ứng 
cử viên cho danh hiệu vô địch. 
Bóng đá Thái Lan sản sinh ra 
nhiều ngôi sao xuất sắc, trong 
đó phải kể đến tiền đạo Kiatisak 
(hiện là HLV CLB Hoàng Anh 
Gia Lai), Natipong, Nirut, 
Sarayoot, Issawa, Thonglao, 
Chanathip… Điều quan trọng 
là họ đã định hình được lối chơi 
phù hợp, dựa trên những cầu 
thủ có bản lĩnh thi đấu.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển 
Thái Lan đã toàn thắng ở vòng 
bảng, trong đó có trận thắng 2 - 0 
trước chủ nhà Singapore bằng đội 
hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. 
Điều đó cho thấy đội bóng của 
HLV Mano Polking đang có lực 
lượng dồi dào, sẵn sàng tranh 
chấp ngôi vương với bất kỳ đối 
thủ nào. Không chỉ được nghỉ 
nhiều hơn đội tuyển Việt Nam 
1 ngày, nhiều cầu thủ thường 
xuyên xuất hiện trong đội hình 
chính của Thái Lan còn được nghỉ 
ngơi ở trận đấu với đội tuyển 
Singapore. Đây được coi là lợi thế 
lớn với đội bóng xứ Chùa Vàng, 
trong điều kiện mật độ thi đấu 
của giải diễn ra khá dày.

Ngược lại, HLV Park Hang 
Seo thường giữ nguyên bộ 
khung mà ông cảm thấy yên 
tâm nhất, kể cả khi đối đầu với 
các đội bóng yếu như Lào hay 
Campuchia. Điều này phần nào 
khiến một số cầu thủ quá tải, mà 
biểu hiện thiếu sức rướn ở một 
vài tình huống xử lý của Hoàng 
Đức trong trận gặp Campuchia 
là điển hình. Việc đội tuyển Việt 
Nam chỉ đứng nhì bảng B được 
coi là bất ngờ với nhiều người, 
trong đó có HLV Mano Polking. 
Dù không nói ra, nhưng có lẽ 
cựu HLV CLB TP Hồ Chí Minh 

Tối nay (22.12), trận bán kết lượt đi giữa Singapore và Indonesia 
sẽ diễn ra. Đây là cặp đấu được đánh giá cân tài cân sức, khi đội 
bóng đảo quốc sư tử sở hữu những cầu thủ có chiều cao tốt, 
với vũ khí lợi hại là những tình huống không chiến. Trong khi 
đó, Indonesia càng đá càng tiến bộ và khó lường. Việc buộc Việt 
Nam phải chia điểm và đè bẹp Malaysia cho thấy họ linh hoạt 
và thuần thục trong việc áp dụng những chiến thuật khác nhau 
với từng đối thủ. Nhiều khả năng Indonesia sẽ chơi phòng ngự 
phản công, khi đối thủ của họ có lợi thế được chơi trên sân nhà.

này cũng không muốn gặp thầy 
trò HLV Park Hang Seo sớm 
như vậy. Do đó, đây được coi 
là trận chung kết sớm của AFF 
Cup 2020, đội nào vượt qua 
vòng bán kết đều có cơ hội lớn 
lên ngôi vô địch.

Lối chơi của đội tuyển Việt 
Nam trong giai đoạn gần đây 
đã có nhiều thay đổi, với việc 
thường xuyên giành quyền 
kiểm soát bóng nhiều hơn đối 
thủ (ngoại trừ trận đấu với 
Campuchia). Điều đó giúp 
chúng ta yên tâm ở phần sân 
nhà, khi đối phương lùi sâu đội 

hình để phòng ngự. Tuy nhiên, 
sẽ không dễ để thực hiện điều 
này khi Thái Lan sở hữu những 
cầu thủ chơi rất tốt ở tuyến 
giữa như Thanawat và Sarach 
Yooyen. Nhiều khả năng, HLV 
Park Hang Seo sẽ sử dụng bộ 
đôi Tuấn Anh - Hoàng Đức để 
tăng cường khả năng thu hồi 
bóng và phát động tấn công.

Trong khi đó, hàng phòng 
ngự chắc chắn sẽ phải đối mặt 
nhiều hơn với các tình huống 
nguy hiểm, khi lối chơi của Thái 
Lan khá đa dạng. Để đối phó 
với những pha phối hợp nhanh 

hoặc cầm bóng đột phá, Quế 
Ngọc Hải cùng các đồng đội 
phải luôn giữ được sự tập trung 
và hỗ trợ bọc lót cho nhau kịp 
thời. Những sai sót như ở trận 
đấu với đội tuyển Campuchia 
không được phép lặp lại, vì nó 
hoàn toàn có thể buộc chúng ta 
phải trả giá. Hy vọng với kinh 
nghiệm, bản lĩnh tích lũy từ 
những trận đấu với các đối thủ 
mạnh ở vòng loại thứ 3 World 
Cup 2022, các hậu vệ Việt Nam 
sẽ chặn đứng được lối chơi tinh 
quái của các cầu thủ Thái Lan.

Việc thi đấu theo hình thức 
lượt đi - lượt về phần nào giúp 
trận đấu bớt phần căng thẳng, 
bởi đội bóng nào lỡ sẩy chân 
vẫn còn cơ hội sửa sai ở lần gặp 
lại sau đó. Điều này có thể giúp 
các cầu thủ Việt Nam giảm bớt 
áp lực tâm lý, đồng thời giúp 
HLV Park Hang Seo có những 
tính toán phù hợp, nhằm tạo ra 
lợi thế trước người Thái trong 
hành trình bảo vệ ngôi vương.

HOÀNG QUÂN

Nâng mức 
dinh dưỡng cho 
VĐV thể thao 
thành tích cao 

(BĐ) - Ngày 20.12, UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định số 
82/2021/QĐ-UBND quy định chế 
độ dinh dưỡng đặc thù đối với 
HLV, VĐV thể thao thành tích 
cao trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 
trong quá trình tập huấn, HLV, 
VĐV đội tuyển năng khiếu 
và đội tuyển cấp huyện được 
hưởng chế độ dinh dưỡng 200 
nghìn đồng/ngày (mức chế độ 
hiện hưởng theo Quyết định số 
59/2018/QĐ-UBND là 130 nghìn 
đồng/ngày); trong quá trình thi 
đấu, HLV, VĐV đội tuyển năng 
khiếu và đội tuyển cấp huyện 
được hưởng chế độ dinh dưỡng 
240 nghìn đồng/ngày (mức chế 
độ hiện hưởng là 220 nghìn 
đồng/ngày).

Những nội dung còn lại liên 
quan đến việc thực hiện chế độ 
dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, 
VĐV thể thao trên địa bàn tỉnh 
(HLV, VĐV đội tuyển tỉnh và đội 
tuyển trẻ) không quy định tại 
Quyết định 82/2021/QĐ-UBND 
thì thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 86/2020/TT-BTC 
ngày 26.10.2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính và các văn bản khác 
liên quan.

Quyết định 82/2021/QĐ-
UBND có hiệu lực từ ngày 
1.1.2022.                       ĐỨC MẠNH

GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO 
QUỐC GIA 2021:

Taekwondo 
Bình Định giành 
tổng cộng 
3 HCB, 2 HCĐ

(BĐ) - Ở ngày thi đấu 
cuối cùng của Giải vô địch 
taekwondo quốc gia 2021, VĐV 
Lưu Quyền Phước đã đem về 
thêm 2 tấm huy chương cho 
đội tuyển taekwondo Bình 
Định. Ở nội dung quyền tiêu 
chuẩn nam, Lưu Quyền Phước 
giành HCB; VĐV này sau đó 
còn đoạt thêm tấm HCĐ nội 
dung quyền sáng tạo.

Như vậy, tại Giải vô địch 
taekwondo quốc gia 2021, đội 
tuyển taekwondo Bình Định 
giành được tổng cộng 3 HCB, 
2 HCĐ. Với 2 HCB, 1 HCĐ ở 
nội dung đối kháng, đội tuyển 
taekwondo Bình Định đứng 
thứ 7/24 đoàn tại giải lần này. 
Trong khi đó, với 1 HCB, 1 
HCĐ ở nội dung quyền, đội 
tuyển taekwondo Bình Định 
đứng thứ 6/27.                LÊ NA

Kình ngư Huy Hoàng phá 2 kỷ lục 
quốc gia 

Nguyễn Huy Hoàng cải 
thiện thành tích ở nội dung  
400 m và 1.500 m tự do, khi 
tham gia giải bơi bể ngắn vô 
địch thế giới tối 20.12. Huy 
Hoàng đua nội dung sở trường 
cùng 29 đối thủ đến từ Pháp, 
Italy, Tunisia, Na Uy... Anh bơi 
ở làn số 8, và cán đích thứ 7 
trong số 10 VĐV ở lượt hai. Dù 
không vào chung kết, thành 
tích 14 phút 41 giây cũng giúp 
kình ngư quê Quảng Bình phá 
kỷ lục quốc gia do chính anh 
thiết lập năm 2019 (14 phút 44 
giây 55).

Trước đó, ở nội dung  
400 m tự do, Huy Hoàng xếp thứ 
23 trên 63 VĐV với thành tích  

3 phút 43 giây 89. Anh cũng nhờ 
đó phá kỷ lục quốc gia mà bản 
thân tạo ra năm 2019 với thời 
gian 3 phút 44 giây 92. 

Với 2 kỷ lục quốc gia trên 
cùng các thông số vượt trội, 
Huy Hoàng được kỳ vòng sẽ 
giành nhiều HCV cho Việt Nam 
ở SEA Games 31.

Đội tuyển Việt Nam dự giải 
bơi vô địch thế giới bể ngắn  
(25 m) tại Abu Dhabi với 6 VĐV 
gồm: Huy Hoàng, Phạm Thanh 
Bảo, Trần Hưng Nguyên, Hồ 
Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn 
Hữu Kim Sơn và Lê Thị Mỹ 
Thảo. Giải có sự tham gia của 
gần 1.000 VĐV từ 183 quốc gia 
và vùng lãnh thổ.      (Theo VnE)

VĐV Lưu Quyền Phước trên bục nhận 
HCB nội dung quyền tiêu chuẩn nam. 

Ảnh: QUANG ĐÔNGGIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2021:

Đội tuyển cờ tướng Bình Định đoạt 
2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ cờ nhanh

(BĐ) - Ngày 21.12, các kỳ thủ 
tham gia Giải vô địch cờ tướng 
đấu thủ mạnh toàn quốc năm 
2021 đã thi đấu xong nội dung 
cờ nhanh và cờ chớp. 

Ở nội dung cờ nhanh bảng 
nữ, kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng 
xuất sắc giành chiến thắng ở 
ván cuối trước đối thủ trực tiếp 
Đàm Thị Thùy Dung (TP Hồ Chí 
Minh) để đoạt HCV. Trong khi 
đó, Nguyễn Diệu Thanh Nhân 
cũng thi đấu đầy nỗ lực để đứng 
4, đoạt HCĐ. 

Ở nội dung cờ chớp, Hồ Thị 
Thanh Hồng tiếp tục giữ vững 
phong độ để đoạt tấm HCV thứ 
2; ở bảng nam, Nguyễn Văn Tới 

gây bất ngờ khi giành HCB. 
Như vậy, qua 2 nội dung thi 

đấu, đội tuyển cờ tướng Bình 
Định đã giành được 2 HCV, 1 
HCB, 1 HCĐ. Ngày 22.12, các kỳ 
thủ bước vào thi đấu nội dung 
cờ tiêu chuẩn.

Giải vô địch cờ tướng đấu 
thủ mạnh toàn quốc năm 2021 
khởi tranh từ ngày 19.12 tại tỉnh 
Bắc Giang, có sự tham dự của 
40 kỳ thủ, đến từ 10 tỉnh, thành 
trong cả nước, tranh tài ở nội 
dung cờ nhanh, cờ chớp và cờ 
tiêu chuẩn. Đội tuyển cờ tướng 
Bình Định có 6 VĐV (4 nữ, 2 
nam) tham gia.

LÊ CƯỜNG
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Bình Định

TIN VẮN

Hiệu quả từ các  
tổ Covid-19 cộng đồng

Trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 
kéo dài, năm 2021, ban dân vận, 
MTTQ và các tổ chức chính trị - 
xã hội các cấp từ tỉnh đến 
cơ sở đã chủ động phối hợp 
tham mưu, đề xuất với cấp ủy, 
chính quyền nhiều biện pháp, 
giải pháp thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống dịch hiệu quả. 
Phong trào Dân vận khéo được 
triển khai đồng bộ, rộng khắp 
với những cách làm hay, sáng 
tạo, thu hút đông đảo cán 
bộ, đảng viên, hội viên, đoàn 
viên và các tầng lớp nhân dân  
hưởng ứng. 

Một trong những mô hình 
điển hình cho thấy công tác 
dân vận đã phát huy được sức 
mạnh nhân dân trong tham gia 
phòng, chống dịch Covid-19 
là các tổ Covid-19 cộng đồng. 
Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 
được 7.104 tổ với 32.949 người 
tham gia, góp sức cùng cả hệ 
thống chính trị phòng, chống 
dịch Covid-19 hiệu quả.

Trưởng Ban Dân vận Huyện 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Tuy Phước 
Trần Duy Vũ chia sẻ: “Huyện 
đã thành lập 447 tổ Covid-19 
cộng đồng với 2.186 người 
tham gia. Các tổ Covid-19 cộng 
đồng chính là mắt xích quan 
trọng, hỗ trợ đắc lực các lực 
lượng tuyến đầu trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, 
góp phần đẩy lùi dịch bệnh 
và hỗ trợ an sinh xã hội cho  
nhân dân”.

Tại TX An Nhơn, thời gian 
qua, nhờ phát huy hiệu quả 

Dân vận khéo để phòng, chống dịch hiệu quả
Qua  công tác vận động mọi lực lượng, người dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch Covid-19 và chăm lo đời sống nhân dân, công tác dân vận trong năm qua đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

hoạt động của 1.080 tổ Covid-19 
cộng đồng tại 15 phường, xã 
đã góp phần không nhỏ trong 
việc ngăn chặn, đẩy lùi dịch 
bệnh. Với phương châm “đi 
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
đối tượng”, các thành viên tổ 
Covid-19 cộng đồng nắm rõ 
tình hình di, biến động dân cư 
trên từng địa bàn phụ trách; 
nắm chắc danh sách tên tuổi, số 
điện thoại cụ thể những người 
đến, về từ vùng dịch hoặc có 
tiếp xúc với nguồn lây nhiễm, 
kịp thời thông tin, báo cáo cấp 
ủy, chính quyền và cơ quan y 
tế để có biện pháp xử lý.

Bí thư Thị ủy An Nhơn Đặng 
Vĩnh Sơn nhận xét: “Không chỉ 

hỗ trợ công tác phòng, chống 
dịch, các tổ Covid-19 cộng đồng 
cũng đã tham gia tích cực trong 
công tác hỗ trợ lương thực, thực 
phẩm cho người dân vùng bị 
phong tỏa, kịp thời rà soát các 
đối tượng khó khăn để đề nghị 
chính quyền và các nhà hảo tâm 
hỗ trợ, giúp đỡ, góp phần đảm 
bảo an sinh xã hội”.

Cầu nối dân với  
Đảng, chính quyền

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
dấu ấn quan trọng của công tác 
dân vận trong năm 2021 là đã 
tích cực tham gia, hỗ trợ cấp 
ủy, chính quyền, cơ quan y tế 
trong công tác phòng, chống 

dịch và đảm bảo an sinh xã hội 
trên địa bàn. Hệ thống dân vận, 
Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp 
tục đổi mới phương pháp vận 
động quần chúng, góp phần 
tích cực trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 và khôi 
phục, đẩy mạnh phát triển  
KT-XH, giữ vững ANTT, an 
toàn xã hội. 

Trong năm 2021, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối 
hợp vận động, tiếp nhận số tiền 
gần 40 tỷ đồng và hơn 884 tấn 
hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương 
thực, trị giá trên 17 tỷ đồng 
để hỗ trợ nhân dân trong và 
ngoài tỉnh gặp khó khăn do ảnh 
hưởng bởi đại dịch Covid-19.  

Qua thực tiễn công tác dân 
vận đã xuất hiện nhiều mô hình 
tốt, cách làm hay, phát huy hiệu 
quả như: Chuyến xe nghĩa tình, 
Chuyến xe 0 đồng, Gian hàng 0 
đồng, ATM gạo, Bữa cơm nghĩa 
tình, 5 giúp 1, Tiếp sức về đêm - 
Góp thêm sức mạnh, Xung kích 
áo xanh - Tẩy nhanh Covid, Áo 
xanh giúp dân - Nhanh chân 
thu hoạch, Giữ chặt vùng xanh, 
Trao sinh kế cho phụ nữ, Đi chợ 
giúp dân, Bếp ăn tình nguyện, 
Tổ hỗ trợ nông vụ...

Đội ngũ cán bộ dân vận, 
Mặt trận, đoàn thể các cấp tăng 
cường bám sát cơ sở, địa bàn, 
nắm chắc tình hình hội viên, 
đoàn viên, các tầng lớp nhân 
dân, nhất là đối tượng yếu thế, 
người nghèo, người có hoàn 
cảnh khó khăn, bị mất việc, 
giãn việc... để kịp thời chia sẻ, 
phối hợp hỗ trợ, đề xuất với các 
cơ quan có thẩm quyền trong 
việc giúp đỡ, góp phần đảm 
bảo sức khỏe, an sinh xã hội, 
không để người dân thiếu ăn, 
thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm 
thiết yếu. 

Đồng chí Nguyễn Thị Phong 
Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh - đánh giá: Năm 
2021, hệ thống dân vận, MTTQ, 
các đoàn thể chính trị - xã hội 
từ tỉnh đến cơ sở với nhiều biện 
pháp linh hoạt, hiệu quả, phù 
hợp với tình hình thực tiễn đã 
chung sức, đồng lòng cùng với 
cấp ủy, chính quyền phòng, 
chống dịch Covid-19. Công tác 
dân vận chính là cầu nối quan 
trọng góp phần củng cố, tăng 
cường niềm tin của nhân dân 
đối với Đảng và chính quyền 
trong cuộc chiến chống đại dịch 
Covid-19.

NGUYỄN HÂN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn (người đứng giữa) kiểm tra số hàng hóa phục vụ 
“Gian hàng 0 đồng” ở huyện Tuy Phước.                                                                                                                                                      Ảnh: N.HÂN

 Hưởng ứng chương 
trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam phát 
động, sáng 21.12, Hội Phụ 
nữ CA tỉnh đã thăm, tặng 9 
sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 
triệu đồng cho trẻ mồ côi do 
Covid-19, có hoàn cảnh khó 
khăn tại TP Quy Nhơn và huyện 
Tây Sơn. Thời gian tới, Hội sẽ 
tiếp tục triển khai chương trình 
tại các huyện, thị xã còn lại. 

                           DƯƠNG LINH
 Sáng 21.12, Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh tổ chức tọa đàm 
sĩ quan trẻ và tuyên dương 
gương mặt trẻ tiêu biểu năm 
2021. Tại buổi tọa đàm, các cán 
bộ, sĩ quan trẻ đã nói thẳng, nói 
thật, phân tích làm rõ những 
thuận lợi, khó khăn tác động 
đến cán bộ, sĩ quan trẻ; tình 
hình nhận thức, tư tưởng, tâm 
tư, nguyện vọng, động cơ, thái 
độ của đội ngũ cán bộ, sĩ quan 
trẻ hiện nay... Dịp này, Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh trao giấy chứng 
nhận cho 4 gương mặt trẻ tiêu 
biểu và 3 gương mặt trẻ triển 
vọng năm 2021. THANH BÌNH

Nổi bật với sự linh động, sáng tạo trong 
triển khai phong trào, Hội LHPN TP Quy 
Nhơn đã đánh dấu nhiệm kỳ 2016 - 2021 
thành công bằng nhiều mô hình ý nghĩa, 
đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Đây 
là cơ sở để Hội thu hút thêm hội viên mới, 
góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Với phương châm “gắn liền lợi ích của 
hội viên với sự phát triển của hội”, Hội 
LHPN TP Quy Nhơn đã triển khai nhiều 
mô hình xuất phát từ mong muốn hỗ trợ, 
giúp đỡ phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc 
sống. Các mô hình: Giúp đỡ phụ nữ nghèo 
có địa chỉ, Phụ nữ với hoạt động thiện 
nguyện, Chia sẻ yêu thương, CLB Thiện 
nguyện... đã vận động, tặng trên 500 triệu 
đồng, 12 mái ấm tình thương với số tiền 
gần 321 triệu đồng cho phụ nữ nghèo đơn 
thân, làm chủ hộ.

Không chỉ hướng đến chị em có hoàn 
cảnh khó khăn, Hội LHPN TP Quy Nhơn 
còn quan tâm các đối tượng yếu thế khác 
như bệnh nhân nghèo, trẻ em mồ côi, vượt 
khó học giỏi... qua các mô hình, hoạt động 
như: Nâng bước em đến trường, Bữa cơm 
dinh dưỡng, Hạt gạo ấm lòng người khuyết 
tật... Điển hình là mô hình Chia sẻ nỗi đau 
của Hội LHPN phường Ngô Mây. Được 
thành lập từ đầu nhiệm kỳ, đến nay, nhờ 
Hội chủ động kêu gọi quyên góp, kết nối 

Sáng tạo cách làm, xây dựng Hội vững mạnh

nhà hảo tâm, hơn 1.200 suất quà, thẻ BHYT 
trị giá trên 350 triệu đồng đã được trao cho 
bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn 
cảnh khó khăn. Mô hình này đã được Hội 
LHPN phường Nguyễn Văn Cừ, Nhơn 
Phú, Quang Trung nhân rộng với 47 suất 
quà trị giá hơn 56 triệu đồng đã được trao 
cho các đối tượng khó khăn.

Bà Trương Thị Bích Hoa, Chủ tịch Hội 
LHPN TP Quy Nhơn, cho biết: Song song 
với việc đa dạng hóa hình thức hoạt động, 
Hội đã tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, thông qua mạng xã hội như zalo, 
facebook, chủ động cập nhật tình hình triển 
khai các phong trào, giúp hội viên thêm 

cơ hội tiếp cận thông tin, tạo sức lan tỏa 
rộng khắp. Bên cạnh đó, Hội phối hợp 
với LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức các sân 
chơi bổ ích cho nữ đoàn viên thanh niên, 
nữ công nhân, viên chức, lao động; duy 
trì, nhân rộng các mô hình đặc thù: Phụ 
nữ tôn giáo, Nữ thanh niên, Nữ giám đốc 
DN thành phố, Phụ nữ hưu trí, Nữ cán bộ 
công nhân viên chức, Nữ thương binh đảm 
đang, trung hậu... 

Nhờ sự sáng tạo trong triển khai phong 
trào, đồng thời nỗ lực thu hút hội viên bằng 
nhiều cách thức khác nhau, tỷ lệ hội viên 
tham gia vào Hội ngày một nhiều. Trong 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cơ sở hội đều 
vượt chỉ tiêu “thu hút trên 50% phụ nữ 18 
tuổi trở lên tham gia tổ chức hội”, thu hút 
thêm 3.037 hội viên mới (vượt chỉ tiêu hằng 
năm), nâng tổng số hội viên lên 38.190, góp 
phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ 
tịch Hội LHPN tỉnh, nhận xét: Hội LHPN  
TP Quy Nhơn sở hữu lực lượng cán bộ trẻ, 
luôn chủ động đổi mới phương thức hoạt 
động, triển khai nhiều chương trình phù 
hợp với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. 
Nhờ đó, Hội đã tập hợp được đông đảo hội 
viên nhiệt tình với công tác hội, đưa hội “về 
đích” nhiệm kỳ một cách xuất sắc.

LINH DƯƠNG

Hội LHPN TP Quy Nhơn trao thẻ BHYT cho hội viên 
phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 
                                                          Ảnh: Hội LHPN TP Quy Nhơn
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Bình ĐịnhNÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Theo Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT), 
vụ rau tết năm nay bà con nông 
dân xuống giống trên 5.578 ha, 
tập trung tại: Tuy Phước, An 
Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, 
Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài 
Nhơn; lịch thời vụ kéo dài từ 
tháng 11.2021 đến tháng 2.2022. 
Theo hướng dẫn của Chi cục, 
bà con chọn các loại rau, dưa 
phù hợp với điều kiện của từng 
vùng sản xuất; thực hiện rải vụ 
để giãn thời điểm thu hoạch, 
vừa tránh “no dồn đói góp” vừa 
đảm bảo cung cấp sản phẩm ổn 
định cho thị trường, nhất là dịp 
tết Nguyên đán. Cùng với đó, 
Chi cục còn hướng dẫn từng 
địa phương công bố lịch thời 
vụ, cơ cấu giống cây trồng đúng 
quy định, trong đó chú trọng 
khuyến khích nông dân ưu tiên 
gieo trồng giống rau, củ, quả có 
thời gian bảo quản dài. 

Bên cạnh đó, thông qua các 
chương trình hỗ trợ đào tạo của 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh, 
dự án Rau an toàn Bình Định, 
vụ rau tết năm nay, nông dân 

Bình Định được 
Trung ương đầu tư 
một dự án khuyến ngư 

(BĐ) - Theo danh mục dự án khuyến 
nông Trung ương năm 2022 được Bộ 
NN&PTNT phê duyệt, Bình Định là 1 
trong 6 tỉnh, thành ven biển trong cả 
nước sẽ được đầu tư thực hiện dự án 
ở lĩnh vực khuyến ngư: Xây dựng mô 
hình ứng dụng hệ thống nhật ký điện 
tử và công nghệ CPF (composite - 
polyurethane foam) trong khai thác, 
bảo quản hải sản trên tàu cá khai thác 
xa bờ, giai đoạn 2022 - 2024.

Mục tiêu của dự án là tăng cường 
công tác quản lý và chống khai thác 
thủy sản bất hợp pháp (IUU); nâng cao 
chất lượng sản phẩm bảo quản trên tàu 
cá đảm bảo an toàn thực phẩm (hiệu 
quả kinh tế tăng ≥ 15% so với trước). 
Dự án sẽ đầu tư xây dựng mô hình ứng 
dụng hệ thống nhật ký điện tử và công 
nghệ CPF trong khai thác, bảo quản hải 
sản trên tàu cá xa bờ; ngư dân tham gia 
được tập huấn kỹ thuật để sử dụng. 
Nếu thành công, dự án sẽ tạo cơ sở nhân 
rộng mô hình, góp phần khắc phục hạn 
chế trong khai thác, bảo quản hải sản 
trên tàu cá khai thác xa bờ của ngư dân 
Bình Định.                                 HOÀI THU

Xuống giống vụ rau tết 2022
Hiện, các HTX, nhóm cùng sở thích, nhà vườn trong tỉnh 
đang tất bật chuẩn bị cho vụ rau tết 2022. Năm nay, nhiều 
đơn vị thử nghiệm thêm một số giống rau, quả mới để đa 
dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Nông dân vùng rau Thuận Nghĩa (Tây Sơn) xuống giống, chuẩn bị cho vụ rau tết.    Ảnh: THU DỊU

trong tỉnh tích cực chuyển đổi 
sang sản xuất rau an toàn hợp 
chuẩn VietGAP, theo hướng 
hữu cơ; ứng dụng các kỹ thuật 
mới trong chăm sóc rau và đa 
dạng sản phẩm rau an 
toàn trong tỉnh. Sau 
khi thử nghiệm 
thành công mô 
hình giống rau 
súp lơ vàng, vụ 
rau tết năm nay, 
nhóm cùng sở 
thích HTX Định 
Bình, xã Vĩnh 
Hảo, huyện Vĩnh 
Thạnh chính thức 
đưa súp lơ vàng 
vào nhóm rau tết. 

Ông Ngô Xuân 
Quang, một hộ dân nhóm 
cùng sở thích HTX Định Bình, 
cho hay: Vụ Tết năm nay, gia 
đình tôi trồng 3 sào rau các 
loại, nhờ tham gia mô hình 
phát triển giống rau mới của 
dự án Rau an toàn Bình Định, 
tôi đã nắm được kỹ thuật gieo 
trồng và chăm sóc súp lơ vàng, 
cải thảo và đưa luôn vào vụ 

Ông Quách Văn Cầu, Giám đốc 
HTXNN Thuận Nghĩa, cho hay 
thời điểm này, thành viên HTX 
tất bật chuẩn bị cho vụ rau tết. 
Các nhóm cùng sở thích phân 
chia diện tích sản xuất phù hợp 
với từng giống rau, luân phiên 
để đủ số lượng rau, đa dạng rau 
phục vụ thị trường Tết.

Ở Tuy Phước, các vùng 
trồng rau lâu đời như Phước 
Hiệp, Phước Sơn, Phước Hưng 
cũng đã sẵn sàng cho vụ rau tết. 
Theo ông Phạm Long Thăng, 
Giám đốc HTXNN Phước Hiệp, 
HTX xuống giống 13,5 ha rau an 
toàn hợp chuẩn VietGAP để bán 
tết. Các thành viên của nhóm 
cùng sở thích HTXNN Phước 
Hiệp luân phiên xuống giống 
theo từng diện tích, các giống 
rau chủ yếu như đậu bắp, khổ 

qua, dưa leo, đậu cô ve; đồng 
thời mở rộng thêm diện tích các 
loại quả phục vụ Tết như dưa 
lê, dưa hấu…

Cùng với đó, các HTX, nhà 
vườn, các DN chuyên sản xuất 
nông sản trên địa bàn tỉnh từng 
bước định hình, chuyển đổi 
từ sản xuất rau truyền thống 
sang trồng rau an toàn hợp 
chuẩn VietGAP, chuẩn hữu 
cơ…  Ông Trần Bảo Diệp, Giám 
đốc HTXNN Công nghệ cao 
La’sfarm Ân Phong, huyện Hoài 
Ân, cho biết: Vụ Tết này, HTX 
sản xuất 1,3 ha rau các loại gồm 
súp lơ, cải thảo, cà chua, đậu cô 
ve, dưa leo và một số rau ăn lá. 
Từ đây cho tới đầu tháng 1.2022, 
HTX xuống giống lần lượt các 
loại, vừa đảm bảo thời vụ vừa 
đa dạng sản phẩm.         THU DỊU

Vụ rau tết Nhâm Dần 2022, các HTX, nhóm 
cùng sở thích thuộc dự án Rau an toàn Bình 
Định xuống giống khoảng 80 ha. Từ các mô 
hình chuyển giao về kỹ thuật và ứng dụng công 
nghệ (mô hình tưới tiết kiệm, tiên tiến; mô hình 
sản xuất giống rau mới; kỹ thuật sử dụng chế 
phẩm sinh học trừ ruồi đục quả trên rau ăn trái; 
kỹ thuật phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật), hơn 1.000 hộ dân thuộc dự án áp dụng 
triển khai sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Ngoài các giống rau quen thuộc như cải xanh, 
cải ngọt, mồng tơi, dưa leo, bầu, bí, khổ qua, 
đậu bắp, đu đủ…, vụ rau tết này, các nhóm đưa 
vào các giống rau mới như súp lơ vàng, cải bó 
xôi. Cùng với sản xuất, dự án đẩy mạnh quảng 
bá để tăng nhận diện, tiếp cận thông tin, đưa 
rau an toàn - nhãn hiệu Lá Lành của nông dân 
Bình Định tới gần hơn với người tiêu dùng trong 
tỉnh và ngoài tỉnh”.                    Ông PHẠM TẤN PHÁT, 

                     Điều phối viên dự án Rau an toàn Bình Định 

Những năm gần đây, nhiều nông dân 
ở huyện Phù Mỹ chuyển sang trồng cây 
ăn trái, nhờ đó đã khá hẳn lên. Trong số 
đó, mô hình trồng xen canh ổi cao sản 
mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Toán, 62 tuổi, ở thôn 
Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, cho biết: 
Gần 3 năm nay, tôi trồng xen canh xoài 
tứ quý với ổi nữ hoàng trên 5.000 m2  
đất ruộng của gia đình. Để đảm bảo 
thoát nước tốt, tôi đào các mương; với 
cây xoài tôi giữ để đủ 3 năm tuổi mới 
lấy quả nên lâu nay vẫn bấm bỏ trái, chỉ 
giữ một ít ăn chơi thôi. Để nuôi vườn 
xoài, tôi “nắm ngắn cắn dài” bằng cách 
xen canh ổi nữ hoàng. Giống ổi này chỉ 
cần 6 tháng là bắt đầu cho quả, tôi trồng 
hơn 200 gốc, mỗi ngày tôi thu 20 - 30 kg, 
bán tại vườn cũng được 20.000 đồng/kg. 
Mấy năm nay, chỉ riêng 200 gốc ổi tôi đã 
thu mỗi năm 200 triệu đồng. Hơn tám 
tháng trước tôi chiết cành, nhân rộng 
thêm 5.000 m2 nữa cũng xen canh xoài 
tứ quý với ổi nữ hoàng, hiện nay đám ổi 
mới này cũng bắt đầu cho thu hoạch rộ. 

Cũng khá lên như ông Toán nhưng 
anh Nguyễn Quốc Phong, 23 tuổi, ở thôn 
An Giang Tây, xã Mỹ Đức là một trường 
hợp khác. Anh Phong từng đi làm công 
tại nhiều vườn cây ăn trái ở khắp nơi để 
học nghề trong nhiều năm. Đến đầu năm 
2019 anh về quê khởi nghiệp với vườn 

Phù Mỹ: Nhiều hộ khá lên nhờ trồng cây ăn trái

cây ăn trái của riêng mình. “Tôi phá bỏ 
hoàn toàn 1 ha bạch đàn và trồng cam, 
bưởi da xanh, mít thái, mãng cầu và ổi lê, 
mỗi loại khoảng 50 cây. Trong đó, giống 
ổi lê đã bắt đầu cho thu hoạch ổn định”, 
anh Phong kể. 

Theo anh Phong, cây ổi lê tương đối 
dễ chăm sóc, cốt là tưới nước đầy đủ, 
bón phân định kỳ 3 lần/năm theo chu kỳ 
ra trái. Khi cây trưởng thành, cần tỉa bớt 
cành để cây cân đối, đều trái. Khi ổi ra 
trái nên bấm bỏ bớt, không nên để trái 
quá dày, nhất là những trái ở gần đọt. 
Đầu ra của ổi đã ổn định với nhiều mối 
quen. Hiện anh đang chiết cành để cung 

cấp cho nhiều bà con 
trong vùng có nhu cầu 
mua cây giống. Anh 
Phong nói thêm: “Hồi 
khởi nghiệp thì cực 
một chút, cần nhiều 
công sức, tiền của đầu 
tư chứ nay mọi thứ đã 
chạy đều, việc chăm 
sóc cũng giản đơn lắm, 
mình chỉ lo bón phân, 
tưới nước, cắt tỉa, đợi 
ra trái và chăm sóc, rồi 
giữ sao cho trái đẹp là 
xong. Toàn bộ vườn 
cây ăn trái của tôi được 
tưới bằng hệ thống 

phun nước tiết kiệm tự động nên cũng 
khá là nhàn”. 

Không chỉ có vậy, thấy đất vườn 
vẫn còn có thể xen canh, vừa rồi, anh 
Phong trồng thêm bí đỏ hồ lô giữa các 
hàng cây ăn trái để “ăn theo” phân bón 
và nước cũng như công chăm sóc. Kết 
quả, anh thu hoạch thêm hơn 2 tấn bí đỏ, 
bán được hơn 12 triệu đồng. Anh Phong 
vui vẻ chia sẻ: Bưởi da xanh, mãng cầu 
đã bắt đầu ra trái, sang năm là có thể 
thu hoạch kha khá. Cùng với cây ăn trái 
tôi còn trồng 1 ha hồ tiêu với khoảng  
700 gốc tiêu - thu nhập từ vườn hồ tiêu 
cũng được lắm.                           BẢO NGÂN

Vườn ổi nữ hoàng của ông Nguyễn Văn Toán ở thôn Văn Trường Tây, xã 
Mỹ Phong.                                                                                                      Ảnh: BẢO NGÂN

rau tết sắp tới.
Là vùng chuyên canh rau lâu 

đời ở Tây Sơn, vụ Tết năm nay 
người dân ở vùng rau Thuận 
Nghĩa, thị trấn Phú Phong 
trồng gần 100 ha rau các loại, 
trong đó có 60 ha rau hợp chuẩn 
VietGAP - nhãn hiệu Lá Lành. 

u
Súp lơ vàng chịu nhiệt của gia đình ông Ngô Xuân Quang (xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh) vụ rau 
tết Nhâm Dần 2022.                                                                                                                                                           Ảnh: THÁI VINH

u
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Bình Định

Mẫu “hộ chiếu vắc xin” được Bộ Y 
tế công bố ngày 21.12, trong quyết định 
do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn 
ký ban hành.

Theo quyết định này, mẫu “hộ 
chiếu vắc xin” sẽ bao gồm thông tin về 
cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, 
quốc tịch), tên bệnh dịch mà chứng 
nhận nhắm tới, số mũi đã tiêm, cùng 
các thông tin về loại vắc xin, số lô, ngày 
tiêm vắc xin...

Bộ Y tế cũng hướng dẫn các thông 
tin kể trên sẽ được ký số, mã hóa dưới 
dạng mã QR. Thông tin về cá nhân 
người mang hộ chiếu vắc xin sẽ kết hợp 
với các giấy tờ cá nhân khác để giúp 
định danh người sở hữu.

Các thông tin về bệnh dịch mà chứng 

Việt Nam công bố mẫu “hộ chiếu 
 vắc xin”, áp dụng từ ngày 21.12

Mẫu 
chứng 
nhận hộ 
chiếu 
vắc xin 
Bộ Y tế 
vừa ban 
hành. 
Ảnh: BYT

nhận nhắm tới, thông tin về vắc xin hiển 
thị tương ứng với tài liệu của Tổ chức Y 
tế thế giới (WHO), được cập nhật trên 
Cổng thông tin điện tử của WHO và 
Liên minh châu Âu (EU).

Theo Bộ Y tế, mã QR trong hộ chiếu 
vắc xin sẽ hết hạn sau 12 tháng kể từ 
ngày khởi tạo. Quy trình cấp “hộ chiếu 
vắc xin” bao gồm các bước: Cơ sở tiêm 
chủng rà soát, xác thực thông tin người 
dân tiêm vắc xin Covid-19; thực hiện 
ký số dữ liệu tiêm chủng trên nền tảng 
quản lý tiêm chủng.

Bước thứ 3 là Cục Y tế dự phòng, Bộ 
Y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm 
chủng. Chứng nhận được cấp sử dụng 
định dạng mã QR theo tiêu chuẩn EU. 

(Theo TTO)

Hơn 263 nghìn DN 
đã đăng ký sử dụng 
hóa đơn điện tử

Theo Tổng cục Thuế, tính đến 9 giờ 
ngày 21.12, tức sau 1 tháng triển khai hệ 
thống hóa đơn điện tử (HĐĐT), số lượng 
người nộp thuế đã đăng ký sử dụng 
HĐĐT là 263.182 DN, chiếm 71% tổng 
số DN, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành 
phố đáp ứng sử dụng HĐĐT theo Nghị 
định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định về hóa đơn, chứng từ.

Trong đó, Cục Thuế Quảng Ninh có 
số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử 
dụng HĐĐT cao nhất, đạt 98% tổng số 
DN, tổ chức kinh tế. Cục Thuế Hà Nội 
với số lượng người nộp thuế đông trong 
cả nước nhưng tỷ lệ người nộp thuế đã 
đăng ký sử dụng HĐĐT cũng đạt 90% 
tổng số DN, tổ chức kinh tế…

Để bảo đảm tiến độ, từ ngày 1.7.2022, 
HĐĐT sẽ được triển khai trong toàn 
quốc. Lộ trình áp dụng HĐĐT được 
thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ tháng 11.2021, áp 
dụng với 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Bình Định và Phú Thọ. 6 địa 
phương này có số lượng người nộp 
thuế chiếm tỷ lệ 60% toàn quốc và tổng 
số hóa đơn phát hành trong 1 năm 
chiếm khoảng 70% toàn quốc.

Giai đoạn 2, sẽ triển khai từ tháng 
4.2022, với 57 địa phương còn lại. Lãnh 
đạo Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến hết 
ngày 31.12.2021, 6 địa phương triển khai 
giai đoạn 1 phải hoàn thành tối thiểu 
70% số lượng DN, tổ chức kinh tế thuộc 
đối tượng áp dụng HĐĐT theo quy định 
tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 

(Theo HNMO) 

Các đại biểu cắt băng khánh thành khu tưởng 
niệm TNXP C283 tại Quảng Bình.

Ngày 21.12, tại bờ nam sông Gianh 
thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố 
Trạch, Ban Bí thư Trung ương Đoàn 
phối hợp với tỉnh Quảng Bình tổ chức 
lễ khánh thành khu tưởng niệm Đại 
đội TNXP C283.

Trong thời kỳ chống chiến tranh 
phá hoại ở miền Bắc, xã Thanh Trạch, 
huyện Bố Trạch là mục tiêu đánh phá 
ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm cắt đứt 
đường giao thông, tuyến vận chuyển 
lương thực, vũ khí từ miền Bắc vào 
chiến trường miền Nam.

Ngày 13.1.1973, hàng trăm TNXP 
thuộc các đơn vị: TNXP Cù Chính Lan 
Nghệ An, TNXP Hà Tĩnh, TNXP 283 Hải 
Hưng (nay là Hải Dương và Hưng Yên), 
công nhân Cảng Gianh 309, Binh trạm 
16 bộ đội xăng dầu, bộ đội thông tin và 

nhân dân HTX Quyết Thắng, xã Thanh 
Trạch đang làm nhiệm vụ vận chuyển 
hàng hóa từ các tàu, thuyền vào kho để 
phục vụ cho chiến trường miền Nam thì 
các tốp máy bay Mỹ ném bom bắn phá 
cảng Gianh, trạm xá dã chiến tại thôn 

Quyết Thắng.
Vụ tập kích của máy bay địch khiến 

156 người chết, trong đó có 32 người 
dân ở thôn Quyết Thắng. Riêng Đại 
đội TNXP C283 tỉnh Hải Hưng có  
35 chiến sĩ anh dũng ngã xuống.

Để tri ân sự anh dũng hy sinh của 
các TNXP và nhân dân địa phương, 
năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn 
đầu tư xây dựng công trình khu tưởng 
niệm Đại đội TNXP C283 với kinh phí 
27 tỷ đồng.

Khu tưởng niệm Đại đội TNXP 
C283 tại Quảng Bình được xây dựng 
với diện tích 9.942 m2, gồm các hạng 
mục: Đền tưởng niệm, đài tưởng niệm, 
hồ nước, cổng chính, sân hành lễ, 
khuôn viên cây xanh… 

(Theo Chinhphu.vn) 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn 
Thành vừa ký Quyết định 2148/QĐ-TTg 
ngày 20.12.2021 về chủ trương đầu tư 
dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng 
không Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) theo 
phương thức đối tác công tư (PPP). 
Dự án được xây dựng tại các xã Gio 
Quang, Gio Hải, Gio Mai (huyện Gio 
Linh, tỉnh Quảng Trị).

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận 
tải đường hàng không ngày càng 
tăng cao, góp phần thúc đẩy phát 
triển KT-XH; đảm bảo tính cơ động 
cao trong việc phòng thủ, cũng như 

trong công tác cứu hộ, cứu nạn; đảm 
bảo quốc phòng, an ninh của khu vực 
Trung bộ nói chung và tỉnh Quảng 
Trị nói riêng, phù hợp quy hoạch và 
định hướng phát triển ngành GTVT.

Về quy mô đầu tư, dự án đầu 
tư theo cấp sân bay 4C và sân bay 
quân sự cấp II với công suất theo 
quy hoạch 1 triệu hành khách/năm 
và 3.100 tấn hàng hóa/năm. Loại 
tàu bay khai thác là tàu bay code C 
hoặc tương đương với tổng số 5 vị 
trí đỗ tàu bay (có khả năng đỗ tàu 
bay code E).

Dự án được xây dựng theo 2 giai 
đoạn với tổng mức đầu tư dự kiến là 
5.822,9 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 
hơn 2.910 tỷ đồng, gồm vốn nhà đầu tư 
2.680 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 
hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định 
cư là 233 tỷ đồng. Giai đoạn 2 hơn  
2.900 tỷ đồng, gồm vốn nhà đầu tư hơn 
2.820 tỷ đồng và vốn ngân sách nhà 
nước 80 tỷ đồng.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án 
là 50 năm. Thời gian vận hành, thu phí 
hoàn vốn dự án là 47 năm 4 tháng. 

(Theo daidoanket.vn)

Khánh thành khu tưởng niệm Đại đội thanh niên 
xung phong C283 tại Quảng Bình

Hơn 5.800 tỷ đồng đầu tư xây dựng 
Cảng hàng không Quảng Trị

Hỗ trợ 2.000 vé tàu, 
xe cho công nhân, 
lao động và sinh viên 
về quê đón Tết

Ngày 21.12, tại Hà Nội, Trung ương 
Đoàn và Bia Saigon thuộc Tổng Công 
ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 
(SABECO) tổ chức họp báo thông tin 
về chương trình cộng đồng “Tết chung 
một nhà”.

Đây là một phần trong Chiến 
dịch “Tết đi lên cùng nhau” của Bia 
Saigon, nhằm hỗ trợ những người lao 
động đang gặp khó khăn, chủ yếu do bị 
ảnh hưởng bởi việc tạm đóng cửa nhiều 
khu công nghiệp, nhà máy và công ty 
trong đại dịch năm nay. 

Chương trình cũng nhằm tri ân lực 
lượng y tế và tình nguyện viên, bao gồm 
các ĐVTN và sinh viên đại học, đã hy 
sinh cuộc sống riêng tư của họ để đóng 
góp vào những nỗ lực của cả nước nhằm 
ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Chương trình “Tết chung một nhà” 
sẽ bắt đầu từ ngày 24.1.2022 (21 tháng 
Chạp) đến ngày 28.1.2022 (26 tháng 
Chạp). Chương trình sẽ hỗ trợ 270 vé 
máy bay, 1.530 vé xe khách và 200 vé tàu 
cho 2.000 công nhân, lao động và sinh 
viên đại học tại TP Hồ Chí Minh, Hà 
Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình 
Dương, Đồng Nai trở về quê hương dịp 
tết Nguyên đán.

Chương trình cũng sẽ trao quà tết 
cho 800 sinh viên, công nhân, người lao 
động khó khăn, tình nguyện viên tuyến 
đầu tại 2 tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh, 
TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

(Theo HNMO) 

Cầu Cái Đôi Vàm ở huyện Phú Tân, 
tỉnh Cà Mau sắp hoàn thành thì trụ bị 
lún dẫn đến sập nhịp chính. Lúc 9 giờ 
ngày 21.12, người dân ở hai bờ sông Cái 
Đôi Vàm phát hiện trụ chính cầu Cái 
Đôi Vàm lún dần, kéo theo nhịp giữa rơi 
xuống sông. Rất may sự cố không gây 
thiệt hại về người.

Tại hiện trường, trụ giữa bị lún 
khoảng 4 m, kéo theo sập 2 nhịp giữa. 
Trong đó, có một nhịp giữa rơi xuống 

sông, chắn ngang sông Cái Đôi Vàm. 
UBND huyện Phú Tân tiến hành giăng 
dây cảnh báo người dân không qua lại 
khu vực vừa xảy ra sập cầu nhằm đảm 
bảo an toàn cho người và phương tiện.

Công trình cầu Cái Đôi Vàm là công 
trình giao thông cấp III với tổng nguồn 
vốn đầu tư từ ngân sách trên 54 tỷ đồng, 
do Công ty Thương mại - Vận chuyển - 
Xây dựng Sử Thành Phú thi công. 

(Theo cand)

Sập cầu Cái Đôi Vàm ở Cà Mau

Hiện trường vụ sập cầu Cái Đôi Vàm. 
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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.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH ĐẤU GIÁ 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND  
TP Quy Nhơn, Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo:

1. Dừng phiên đấu giá quyền sử dụng đất thứ Bảy, ngày 25.12.2021.
2. Điều chỉnh lịch đấu giá quyền sử dụng đất, quỹ đất do UBND  

TP Quy Nhơn quản lý như sau:
- Phiên đấu giá 8 giờ Chủ nhật, ngày 09.01.2022, gồm 13 lô đất có ký hiệu: Từ 

lô 02 đến lô 14 đường D19, lộ giới 12 m (khu A10) thuộc khu QHDC KV 6, phường 
Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, diện tích 100 m2/lô, giá khởi điểm 1.400.000.000 đồng/lô,  
bước giá 40.000.000 đồng, tiền đặt trước 250.000.000 đồng/lô.

Thời gian kết thúc nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Vào lúc 16 giờ thứ Năm,  
ngày 06.01.2022.

- Phiên đấu giá 8 giờ thứ Bảy, ngày 15.01.2022, gồm 13 lô đất có ký hiệu: 
Từ lô 15 đến lô 27 đường D19, lộ giới 12 m (khu A10) thuộc khu QHDC KV 6,  
phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, diện tích 100 m2/lô, giá khởi điểm 1.400.000.000 
đồng/lô, bước giá 40.000.000 đồng, tiền đặt trước 250.000.000 đồng/lô.

Thời gian kết thúc nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Vào lúc 16 giờ thứ Tư, ngày 12.01.2022.
-  Các nội dung khác như Thông báo số 237/TB-ĐGBĐ ngày 04.12.2021, thông 

báo đấu giá đăng trên Báo Bình Định ngày 06.12 và ngày 09.12.2021.
3. Tạm dừng đấu giá các lô đất không thành còn lại thuộc quỹ đất do UBND  

TP Quy Nhơn quản lý, khi nào đấu giá lại Công ty sẽ thông báo sau.
4 Đối với các lô đất còn lại thuộc Phân khu số 5 và Phân khu số 8 thuộc Khu đô 

thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, quỹ đất do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý tiếp 
tục đấu giá vào phiên đấu giá Chủ nhật, ngày 09.01.2022, thời gian kết thúc nộp 
hồ sơ đăng ký đấu giá vào lúc 16 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 06.01.2022 và thường 
xuyên tổ chức đấu giá vào thứ Bảy hằng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết và trước, sau 
các ngày nghỉ lễ, tết 5 ngày).

5. Tùy tình hình diễn biến dịch Covid-19, lịch đấu giá có thể thay đổi, Công ty sẽ 
thông báo sau.

Công ty xin thông báo cho quý khách hàng biết.
	 Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại: 

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định 
Địa chỉ: 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3521281 - 2468386

NGÀY VÀ ĐÊM 22.12.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

       

      

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

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; 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.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; 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 4 - 5.                                        (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

UBND PHƯỜNG ĐỐNG ĐA 

THÔNG BÁO
UBND phường Đống Đa sẽ tổ chức đấu thầu, kinh 

doanh, khai thác và quản lý Chợ Nam sông Hà Thanh, 
phường Đống Đa.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, vui lòng liên hệ 
UBND phường Đống Đa - số 877 Trần Hưng Đạo,  
TP Quy Nhơn để mua Hồ sơ mời thầu. 

Thời gian bán và nộp hồ sơ mời thầu: Kể từ ngày 
thông báo đến trước 8 giờ ngày 27.12.2021 (trong giờ 
hành chính).

Chi tiết liên hệ: Đ/c Da. 

Điện thoại: 0256.3792.806 - 0984336656
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QUY TRÌNH QUẢN LÝ, CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ
Bước 1: Kiểm tra, xác định người nhiễm Covid-19
Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Trạm y tế lưu động; Trung tâm y tế cấp huyện, phòng 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ở tại nhà, tự theo dõi trong 7 ngày, tuân thủ thông điệp 5K và đo thân nhiệt 2 lần/ngày; 
nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất 
thường nào thì cần báo cho Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà để thăm khám 
và xử trí kịp thời.

CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN
Địa chỉ: KCN Phú Tài - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO 
MỜI CHÀO GIÁ CUNG ỨNG CHẤT ĐỐT CHO LÒ HƠI TẦNG SÔI

Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn trân trọng 
kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện đến tham 
gia chào hàng cạnh tranh gói thầu “ Cung ứng chất đốt cho lò hơi tầng sôi ” 
tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn theo hình 
thức chào hàng cạnh tranh, cụ thể:

Thông tin về chào giá và yêu cầu chào giá theo hình thức chào giá cạnh tranh:
1. Tên gói thầu: “ Cung ứng chất đốt cho lò hơi tầng sôi ” tại Chi nhánh Quy Nhơn.
2. Số lượng tạm tính: 7.500 tấn/15 tháng +10%, (bình quân 500 tấn/tháng).
3. Số lượng hơi sản xuất (dự kiến): 25.000 tấn hơi/15 tháng ± 10%,  

(bình quân: 1.666 tấn/tháng).
4. Đơn giá mời thầu: 310.000 đồng/tấn hơi (chưa bao gồm thuế VAT).
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01.02.2022 đến 30.4.2023.
6. Địa điểm: Tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại  

Quy Nhơn - KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
7. Nội dung chủ yếu của gói thầu:  Theo hồ sơ yêu cầu.
8. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 9 giờ ngày 22.12.2021 đến trước  

9 giờ ngày 31.12.2021.
Thời gian nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất: Trước 9 giờ ngày 31.12.2021.
Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 31.12.2021.
Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút  ngày 31.12.2021.
9.  Đảm bảo dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
10. Địa điểm phát hành và nộp Hồ sơ dự thầu: Phòng Tổng hợp Chi nhánh 

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn - KCN Phú Tài, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chi tiết xin liên hệ Ông: Diệp Bảo Hạnh - Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Điện thoại: 0903520128      Fax: 0256.3841520
Email: hanhdb@biasaigonmt.com
Trân trọng.        

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Quyền sử dụng đất ở: 67 lô đất ở tại khu đất phía Tây tuyến đường 

liên xã thuộc khu Trung tâm xã theo quy hoạch chung xây dựng nông 
thôn mới xã Nhơn An; 45 lô đất ở tại khu dân cư hai bên đường từ cầu 
Trường Thi đi QL 19 thuộc khu vực An Lộc, phường Nhơn Hòa; 36 lô đất 
ở tại các khu dân cư thuộc phường Bình Định; 07 lô đất ở tại điểm dân cư 
xen kẹt khu vực Đông Phương Danh, phường Đập Đá, TX An Nhơn, tỉnh 
Bình Định. Diện tích: Từ 71,68 m2/lô đến 293,4 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 
450.000.000 đồng/lô đến 5.985.360.000 đồng/lô. 

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX An Nhơn. 

Địa chỉ: Số 75 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An Nhơn,  
tỉnh Bình Định. 

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 
gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương 
thức trả giá lên, bán riêng từng lô.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước, tiền 
hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá, cuộc đấu giá và công bố giá của từng 
lô đất: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 485/TBĐGTS-ĐD ngày 21.12.2021.  

6. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

7. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức 
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được 

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 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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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

TIN VẮN

Sáng 21.12, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp 
cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế 
Phnom Penh, thủ đô Phnom Penh, bắt 
đầu chuyến thăm chính thức Vương 
quốc Campuchia từ ngày 21 - 22.12 theo 
lời mời của Quốc vương Campuchia 
Norodom Sihamoni.

Trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Quốc 
vương Campuchia Norodom Sihamoni; 
hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech 
Techo Hun Sen và chứng kiến lễ ký, trao 
đổi văn kiện hợp tác giữa hai nước. Dự 
kiến Chủ tịch nước cũng sẽ hội kiến các 
nhà lãnh đạo Quốc hội Campuchia và dự 
Lễ khởi công Tòa nhà hành chính Quốc 
hội - dự án do Việt Nam tài trợ xây dựng.

Đây là chuyến thăm cấp nhà  
nước - là một trong những hoạt động đầu 
tiên khởi đầu cho chuỗi các hoạt động 
chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam - 
Campuchia, Campuchia - Việt Nam” và 
kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao hai nước (24.6.1967 - 24.6.2022).

Chuyến thăm này cũng nhằm triển 
khai đường lối đối ngoại Đại hội lần 
thứ XIII của Đảng, thể hiện sự coi trọng 
và phát triển quan hệ với các nước láng 
giềng, được diễn ra trong bối cảnh 
quan hệ láng giềng, đoàn kết, hữu nghị 
truyền thống, hợp tác toàn diện giữa 
Việt Nam - Campuchia.

Trong suốt 55 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao, về chính trị, lãnh đạo hai bên 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
thăm chính thức Campuchia

thường xuyên điện đàm, hội đàm trực 
tuyến, phối hợp tổ chức thành công các 
cơ chế hợp tác song phương quan trọng.

Hợp tác quốc phòng an ninh cũng 
được tiếp tục củng cố, khi hai nước đã 
hoàn thành phân giới cắm mốc khoảng 
84% đường biên giới trên thực địa và đã 
ký 2 văn kiện pháp lý ngày 5.10.2019 ghi 
nhận thành quả phân giới cắm mốc đã 
đạt được.

Các hoạt động hợp tác kinh tế - 

thương mại, đầu tư cũng khởi sắc mặc 
dù gặp khó khăn do đại dịch, nhưng 
thương mại giữa hai nước tăng trưởng 
mạnh. Bằng chứng là trong 10 tháng đầu 
năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa giữa hai nước đạt 7,87 tỷ USD, tăng 
87,5% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, 
Việt Nam có 188 dự án đầu tư còn hiệu 
lực với tổng số vốn đăng ký là 2,88 tỷ 
USD, đứng thứ 5 trong số các nước đầu 
tư vào Campuchia...     (Theo TTXVN, TTO)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại 
Cung điện Hoàng gia Campuchia.                                                                                                                        Ảnh: TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Geneva, 
Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom 
Ghebreyesus (ảnh) nhấn mạnh, thế 
giới phải đoàn kết cùng nhau và đưa 
ra những lựa chọn khó khăn nhưng 
cần thiết để kết thúc đại dịch Covid-19 
trong năm 2022.

Tổng Giám đốc WHO Tedros 
Adhanom Ghebreyesus nói rằng, “năm 
2022 phải là năm chúng ta kết thúc đại 
dịch”. Ông đề cập việc phát triển các 
loại vắc xin thế hệ thứ 2 và thứ 3, cũng 
như việc phát triển các phương pháp 
điều trị kháng khuẩn, kháng vi rút và 
các đổi mới, sáng tạo khác.

“Hy vọng chúng ta có thể đưa 
Covid-19 trở thành căn bệnh tương 
đối nhẹ, dễ dàng ngăn ngừa và điều 
trị. Nếu có thể kiểm soát sự lây lan của  
vi rút ở mức nhỏ nhất, chúng ta có thể 
kết thúc đại dịch”, ông Ghebreyesus nói.

Trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ cuối năm 
đang tới gần, Tổng Giám đốc WHO 
nói rằng các nước nên hạn chế các sự 
kiện quy mô quốc gia trong dịp này, vì 
việc tập trung động người sẽ là “môi 
trường hoàn hảo” để biến thể Omicron 
lây lan.                              (Theo VOV.VN)

WHO tuyên bố 
năm 2022 phải là năm 
“chúng ta kết thúc 
đại dịch Covid-19”

Ngày 21.12, Giám đốc điều hành 
hãng dược phẩm Moderna của Mỹ, ông 
Stephane Bancel, cho biết hãng có thể 
xúc tiến phát triển một loại vắc xin đặc 
hiệu chống lại biến thể Omicron của  
vi rút SARS-CoV-2 trong vài tuần tới.

Ông Bancel cho hay việc phát triển 
vắc xin đặc hiệu chống biến thể Omicron 
chỉ cần một số điều chỉnh nhỏ so với 
vắc xin mRNA-1273 đang lưu hành hiện 
nay của hãng. Sau khi có thêm thông 
tin về biến thể Omicron, dự kiến trong 
1 - 2 tuần tới, Moderna có thể bắt tay 

Moderna đẩy nhanh việc phát triển vắc xin đặc hiệu 
chống biến thể Omicron

vào phát triển loại vắc xin đặc biệt này.
Cũng theo ông Bancel, hiện năng lực 

sản xuất của Moderna cao hơn rất nhiều 
so với một năm trước đó, cho phép hãng 
sản xuất 500 triệu liều vắc xin đặc hiệu 
sau vài tháng nếu được các cơ quan 
quản lý cấp phép. 

Moderna có kế hoạch vào đầu năm 
2022 bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm 
sàng đối với vắc xin đặc hiệu chống biến 
thể Omicron. Hiện hãng mới đang tập 
trung nghiên cứu cập nhật loại vắc xin 
mRNA-1273 hiện có.      (Theo Vietnam+)

Vắc xin phòng Covid-19 của hãng dược Moderna. 
Ảnh: AFP/TTXVN

Philippines chạy đua cung cấp 
thực phẩm, nước uống cho đảo bị bão 
tàn phá, trong khi các tổ chức từ thiện 
kêu gọi hỗ trợ hàng trăm nghìn người 
mất nhà.

“Cả đời tôi chưa từng thấy cơn bão 
nào lớn như vậy. Gọi siêu bão là nói 
giảm đi rồi”, Giám mục Antonieto 
Cabajog ở Surigao, mũi Bắc đảo 
Mindanao, hôm 21.12 nói. Ít nhất 375 
người đã thiệt mạng và hàng trăm 
người bị thương khi siêu bão Rai quét 
qua các khu vực miền Nam và miền 
Trung Philippines hôm 16.12.

Hơn 400 nghìn người đang phải trú 
ẩn tại các trung tâm sơ tán hoặc ở với 

Philippines chạy đua cứu trợ người dân 
sau bão Rai

Ngày 20.12, một tàu chở hàng 
nhưng lại bất chấp quy định, chở 130 
hành khách, đã bị chìm ngoài khơi bờ 
biển phía Đông Bắc của Madagascar. 
Vụ tai nạn khiến ít nhất 17 người thiệt 
mạng và 68 người mất tích.

Hãng tin AFP dẫn báo cáo của Cơ 
quan Cảng hàng hải và cảng sông 
cho biết có ít nhất 45 người đã được  
cứu sống.

Tàu hàng mang tên Francia, rời 
TP Antanambe, ở quận Mananara 
North, vào đầu giờ sáng 20.12. Khi 
đang hướng về phía Nam tới cảng 
Soanierana Ivongo thì gặp nạn.

Ông Jean Edmond Randrianantenaina, 
Tổng giám đốc Cơ quan Cảng hàng hải 
và cảng sông, cho biết do đăng ký là 
tàu chở hàng, tàu Francia không được 
phép chở người. Cảng Antanambe 
cũng không phải là cảng chính thức.

Theo quan chức này, nguyên nhân 
khiến tàu bị chìm là do có một lỗ hổng 
trên thân tàu.

(Theo TTO)

l Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho 
biết, hơn 3,3 triệu người đã tử vong vì Covid-19 
trong năm nay, nhiều hơn số ca tử vong do HIV, 
sốt rét và bệnh lao cộng lại vào năm 2020.
l Giới chức y tế ở bang Texas ngày 

20.12 thông báo đã ghi nhận ca tử vong đầu 
tiên do Omicron và đây cũng được cho là ca tử 
vong đầu tiên do biến thể này ở Mỹ.
l Ủy ban Điều tra Belarus ngày 21.12 

thông báo mở cuộc điều tra hình sự về vụ 
các nhà ngoại giao nước này bị tấn công tại 
London (Anh).
l Theo hãng thông tấn chính thức 

Bernama, ngày 21.12, số người thiệt mạng do 
lũ lụt tại Malaysia đã tăng lên 14 người, trong 
đó có 8 người tại bang Selangor và 6 người tại 
bang Pahang. Ngoài ra, hơn 70.000 người phải 
sơ tán do lũ lụt. (Theo VOV.VN, TTXVN)

Tàu hàng nhưng 
chở người, tai nạn 
thảm khốc xảy ra 
ở Madagascar

người thân sau khi nhà cửa bị hư hại 
hoặc bị phá hủy.

Một trong những hòn đảo bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất là Bohol, nơi nổi 
tiếng với những bãi tắm. Ngoài ra, các 
đảo Siargao, Dinagat và Mindanao 
cũng chịu tàn phá diện rộng.

Hàng nghìn quân nhân, cảnh sát và 
lực lượng bảo vệ bờ biển đã được triển 
khai để cung cấp thực phẩm, nước uống 
và vật tư y tế cho những người sống sót, 
những người đang gặp khó khăn trong 
tìm kiếm nhu yếu phẩm cơ bản.

Hội CTĐ cũng đang chuyển hàng 
cứu trợ đến các đảo Siargao và Bohol.

(Theo Vnexpress.net)


