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Nông dân là trung tâm, 
nông nghiệp là động lực,
nông thôn là nền tảng

Triển khai nhiệm vụ 
công tác tuyên giáo 
năm 2022

l Tạo đà cho người trẻ 
khởi nghiệp
Lo nhà sau lũ cho 
hộ nghèo

l

l Đa dạng hoạt động, 
linh hoạt hình thức 

HUYỆN ĐOÀN PHÙ MỸ THAM GIA PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT:
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Theo sát diễn biến, chủ động 
phòng chống, giảm thiểu thiệt hại

BÌNH ĐỊNH ỨNG PHÓ VỚI LŨ LỤT:

Những ngày cuối tháng 12, trời hửng nắng, chúng tôi quay lại các 
địa phương vừa trải qua các đợt ngập lụt sâu trước đó. Nhiều hộ 
dân nơi đây đã cho thấy sự thích nghi, chủ động ứng phó bởi trải 
nghiệm thời tiết ngày càng cực đoan qua các năm gần đây.
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Cảng Thị Nại tiếp cận đón 
thành công các tàu vận 
chuyển thiết bị điện gió. 
Ảnh: Cảng Thị Nại

Đánh giá, xếp loại 
tổ chức  đảng, đảng viên
sát hợp thực tiễn  u2&3  u3 u2
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Kỳ 2: Người dân chủ động 

CẢNG THỊ NẠI:
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 29.12, tại Hà 
Nội, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính dự Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc tổng kết 
công tác năm 2021, triển khai 
kế hoạch năm 2022 của ngành 
NN&PTNT, do Bộ NN&PTNT 
tổ chức. Tham dự tại điểm cầu 
Bình Định có Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 
Tuấn Thanh.

Theo báo cáo của Bộ 
NN&PTNT, giá trị gia tăng 
toàn ngành năm 2021 ước tăng 
khoảng 2,85 - 2,9%; kim ngạch 
xuất khẩu toàn ngành đạt 48,6 
tỷ USD. Trong đó, nông nghiệp 
tăng trên 3,18%, lâm nghiệp tăng 
trên 3,85%, thủy sản tăng trên 
1,85%; tỷ lệ che phủ rừng trên 
42%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới đạt 68,2%. Chỉ tiêu cơ 
bản của ngành năm 2022: Giá 
trị gia tăng toàn ngành khoảng 
2,8 - 2,9%; giá trị sản xuất nông, 
lâm, thủy sản tăng 2,9 - 3%; tổng 
kim  ngạch xuất khẩu toàn ngành 
khoảng 49 tỷ USD; tỷ lệ số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới trên 73%...

Tại Hội nghị, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo 
những kết quả nổi bật của ngành 
NN&PTNT Bình Định năm 2021 
và được lãnh đạo Bộ NN&PTNT 
đánh giá cao. Đồng thời, Bình 

Định cũng kiến nghị: Chính phủ 
ban hành cơ chế chính sách hỗ 
trợ người chăn nuôi có trâu bò 
bị chết, tiêu hủy do bệnh viêm 
da nổi cục, để địa phương có 
cơ sở chi hỗ trợ cho người dân 
khôi phục, phát triển sản xuất. 
Bộ NN&PTNT xem xét đề nghị 
của tỉnh về điều chỉnh, bổ sung 
quy hoạch Khu neo đậu tránh 
trú bão cho tàu cá kết hợp với 
cảng cá Tam Quan từ cảng cá 
loại II qua nhóm cảng cá loại I; 
bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ 
cho địa phương thực hiện hai dự 
án Khu neo đậu tránh trú bão 
cho tàu cá kết hợp Cảng cá Tam 
Quan, Cảng cá Đề Gi. Nghiên 
cứu nâng cấp hai hồ chứa nước 
Định Bình, Núi Một, đầu tư xây 
dựng mới hồ chứa nước Suối 
Lớn, góp phần quan trọng cắt 
giảm lũ cho vùng hạ du. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính đánh giá cao những nỗ 
lực vượt qua khó khăn của ngành 
NN&PTNT đã đóng góp rất quan 
trọng vào phát triển KT-XH của 
đất nước năm 2021. Thủ tướng 
chỉ ra những hạn chế, tồn tại phải 
lưu ý: Nông nghiệp chưa phát 
triển tương xứng với tiềm năng, 
thế mạnh, nhất là kinh tế biển. 
Chưa thực sự chủ động phát 
triển theo định hướng, thích ứng 

linh hoạt với diễn biến mới, mà 
còn thụ động phụ thuộc vào thị 
trường, biến đổi khí hậu, cùng 
các vấn đề liên quan. Nhiều lĩnh 
vực phát triển chưa bền vững, 
đi vào chiều sâu; chưa dựa vào 
khoa học công nghệ và chuyển 
đổi số. Cần chú trọng nhiều hơn 
đến công nghệ chế biến sau thu 
hoạch sản phẩm nông nghiệp để 
nâng cao hiệu quả, giá trị. Công 
tác bảo vệ và phát triển rừng còn 
nhiều bất cập, hạn chế. Chưa có 
cơ chế chính sách đột phá để thu 
hút nguồn lực đầu tư vào ngành 
NN&PTNT...

Thủ tướng Chính phủ ghi 
nhận kiến nghị của các bộ, 
ngành, địa phương, DN đối với 
Chính phủ để xem xét giải quyết; 
đồng thời chỉ đạo cụ thể nhiều 
giải pháp khắc phục hạn chế 
nêu trên, trong đó nhấn mạnh: 
Cần phải đổi mới tư duy mạnh 
mẽ hơn nữa, nâng cao tầm dự 
báo chiến lược để tổ chức thực 
hiện đạt hiệu quả cao hơn theo 
phương châm: “Nông dân là 
trung tâm, nông nghiệp là động 
lực, nông thôn là nền tảng”. 
Ngành NN&PTNT cần đặt ra 
mục tiêu phấn đấu cao hơn trong 
năm 2022, qua đó triển khai bài 
bản, có trọng tâm, trọng điểm, 
hiệu quả bám sát theo tình hình 
thực tế.                          HOÀI THU

(BĐ) - Đó là yêu cầu được 
đồng chí Lê Kim Toàn - Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đặt 
ra tại Hội nghị tổng kết công 
tác tổ chức xây dựng Đảng năm 
2021, triển khai nhiệm vụ năm 
2022, do Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
tổ chức ngày 29.12.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long và 
một số Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy dự Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy Lê Kim Toàn lưu ý 2 tồn tại, 
hạn chế đáng chú ý trong công 
tác tổ chức xây dựng Đảng: Năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
một số tổ chức cơ sở Đảng còn 
hạn chế và công tác kết nạp đảng 
viên ở một số đảng bộ chưa đạt 
chỉ tiêu đề ra. Từ đó, nhấn mạnh 
yêu cầu tiếp tục nâng cao chất 
lượng của tổ chức cơ sở Đảng và 
đảng viên - tế bào của Đảng. Một 
trong những giải pháp quan trọng 
là đánh giá chính xác chất lượng 
của từng tổ chức cơ sở Đảng và 
đảng viên, nhất là qua quãng thời 
gian khó khăn do dịch Covid-19. 
“Kết quả đánh giá, xếp loại năm 
2021 phải sát hợp với kết quả thực 
hiện nhiệm vụ chính trị”, đồng 
chí Lê Kim Toàn chỉ rõ.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 
2022, trước hết là tập trung 
nghiên cứu tham mưu có chất 
lượng công tác tổ chức xây dựng 
Đảng, nhất là Chương trình hành 
động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy 
về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
đảng và chất lượng đội ngũ đảng 
viên giai đoạn 2020 - 2025”. Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức triển 
khai thực hiện Kết luận số 21-
KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII về đẩy mạnh xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị, gắn với tiếp tục 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/
TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính 
trị và các quy định nêu gương. 

Đồng thời, đẩy mạnh việc 
kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ 
chức bộ máy và tinh giản biên 
chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức 
trong hệ thống chính trị phù 
hợp với tình hình thực tế theo 
tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, 
Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII. 
Tăng cường công tác xây dựng, 
củng cố các loại hình tổ chức cơ 
sở Đảng gắn với xây dựng hệ 
thống chính trị ở cơ sở. Tiếp tục 
đổi mới, nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ phù hợp với 
tình hình, đặc điểm cụ thể của 
từng loại hình chi bộ; giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. 

Triển khai thực hiện Kết luận 
số 14-KL/TW ngày 22.9.2021 
của Bộ Chính trị về chủ trương 
khuyến khích và bảo vệ cán bộ 
năng động, sáng tạo vì lợi ích 
chung. Triển khai thực hiện công 
tác quy hoạch ban chấp hành và 
các chức danh chủ chốt của cấp 
ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, các 
chức danh chủ chốt của HĐND, 
UBND và các cơ quan nhà nước 
nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Theo thông tin từ Hội nghị, 
năm 2021, trước nhiều khó khăn, 
thách thức liên quan đại dịch 
Covid-19, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
và ban tổ chức các cấp ủy đã nỗ 
lực vượt khó, vừa tham mưu, 
tích cực triển khai thực hiện 
toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các 
nhiệm vụ công tác tổ chức xây 
dựng Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy đã tham mưu Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định 
số 02-QĐ/TU ngày 29.4.2021 
về việc phân công Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách 
địa bàn huyện, thị xã, thành phố, 
cán bộ lãnh đạo các cơ quan cấp 
tỉnh theo dõi địa bàn xã, phường, 
thị trấn. Tham mưu các cấp ủy 
lãnh đạo, chỉ đạo thành công 
cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026. 

Đến nay, toàn tỉnh đã giới 
thiệu 6.418 đảng viên đang công 
tác tại cơ quan, đơn vị với cấp 
ủy nơi cư trú để phân công phụ 
trách hộ gia đình; phân công 
30.274 đảng viên ở thôn, khu phố 
phụ trách 372.606 hộ gia đình. 
Tính đến ngày 15.12, các cấp ủy 
đã kết nạp 2.064 đảng viên mới… 

Tại Hội nghị, đã có nhiều 
tham luận đánh giá, bổ sung 
những kết quả đã đạt được; phân 
tích, làm rõ những tồn tại, hạn 
chế và đề xuất các giải pháp tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc 
để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 
công tác tổ chức xây dựng Đảng 
trong thời gian tới.

NGUYỄN VĂN TRANG

(BĐ) - Chiều 29.12, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị 
tổng kết công tác tuyên giáo 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ 
năm 2022. 

Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy cho biết: Trong năm 
2021, hệ thống các cơ quan 
tuyên giáo các cấp trong tỉnh 
đã tham mưu cho cấp ủy lãnh 
đạo, chỉ đạo, triển khai thực 
hiện có hiệu quả các mặt công 
tác tuyên  giáo. Trong đó nổi bật 
là tập trung tuyên truyền Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu 
cử ĐBQH khóa XV và HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham 
mưu cấp ủy đổi mới việc tổ chức 
phổ biến, quán triệt Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, 
phù hợp với diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh Covid-19. 

Công tác nắm bắt tình hình 
tư tưởng và định hướng dư luận 
xã hội được thực hiện ngày càng 
hiệu quả; kịp thời tham mưu, 
đề xuất cấp ủy giải pháp xử lý 
những vấn đề phức tạp, nhạy 
cảm dư luận quan tâm. Hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, báo 
chí, xuất bản, khoa giáo, lý luận 
chính trị, nghiên cứu, biên soạn, 
giáo dục lịch sử, truyền thống 

cách mạng, đấu tranh phản bác 
các thông tin, quan điểm sai trái, 
thù địch gắn với việc đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh được chú trọng. 

Các hoạt động tuyên truyền 
các ngày lễ lớn, các sự kiện chính 
trị của đất nước, của tỉnh; nhất 
là tuyên truyền về phòng, chống 
dịch Covid-19 được ban tuyên 
giáo các cấp phối hợp với các 
ngành đẩy mạnh thực hiện… 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
Lê Kim Toàn đã ghi nhận, biểu 
dương những kết quả, thành 
tích của ngành Tuyên giáo đạt 
được trong năm qua. Đồng thời 
nhấn mạnh: Năm 2022, dự báo 
tình hình trong nước, trong tỉnh 
tiếp tục có những thuận lợi, khó 
khăn, thách thức đan xen; thiên 
tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch 
Covid-19 tiếp tục diễn biến khó 
lường, ảnh hưởng đến phát triển 
KT-XH và đời sống của nhân 
dân. Tình hình đó đòi hỏi hệ 
thống các cơ quan tuyên giáo các 
cấp phải bám sát, dự báo đúng 
tình hình, chủ động tham mưu, 
đề xuất các cấp ủy lãnh đạo, chỉ 
đạo kịp thời và tích cực phối hợp 
với chính quyền, các ngành tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ công 
tác tuyên giáo, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị của tỉnh.
Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ 

đạo, định hướng tuyên truyền 
việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX và nghị quyết 
đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên 
truyền về tình hình và kết quả 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội, quốc phòng - an ninh, công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng 
hệ thống chính trị và công tác 
phòng, chống dịch Covid-19; 
tuyên truyền kỷ niệm các ngày 
lễ lớn, các sự kiện chính trị, lịch 
sử quan trọng của đất nước và 
của địa phương. Tăng cường 
phối hợp đấu tranh, phản bác 
các thông tin, quan điểm sai trái, 
thù địch, làm thất bại âm mưu 
“diễn biến hòa bình” trên lĩnh 
vực tư tưởng, văn hóa của các 
thế lực thù địch, phản động…

Dịp này, đồng chí Lê Kim 
Toàn đã thừa ủy quyền trao cờ 
đơn vị xuất sắc trong phong trào 
thi đua năm 2020 của Chính phủ 
cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trao 
bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ cho các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
và hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ công tác tuyên giáo giai đoạn 
2016 - 2021.             NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Chiều 29.12, tại TP 
Quy Nhơn, Đảng ủy BĐBP tỉnh 
đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 
(khóa XII) nhằm tổng kết công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021; 
đề ra phương hướng, nhiệm vụ 
lãnh đạo năm 2022. Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long dự và phát 
biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thông tin tại Hội nghị cho 
biết, năm 2021 BÐBP tỉnh đã 
hoàn thành tốt vai trò là lực 
lượng nòng cốt, chuyên trách 
quản lý, bảo vệ chủ quyền, an 
ninh biên giới quốc gia. Trong 
đó, BĐBP tỉnh đã triển khai 
đồng bộ các mặt công tác, phối 
hợp hiệp đồng chặt chẽ với các 
lực lượng làm tốt công tác nắm, 
phân tích, dự báo tình hình để 
đề ra đối sách, chủ trương giải 
quyết tốt những vấn đề nảy sinh 
ở khu vực biên giới biển của tỉnh. 
Công tác tuyên truyền, vận động 

ngư dân được thực hiện bằng 
nhiều hình thức và cách làm hiệu 
quả; thủ tục biên phòng tại cửa 
khẩu đảm bảo thông thoáng, 
chặt chẽ, đúng quy định. Cán 
bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh cũng luôn 
nêu cao tinh thần trách nhiệm; 
thường xuyên gần dân, bám địa 
bàn, nỗ lực xây dựng thế trận 
biên phòng toàn dân vững chắc. 
Đặc biệt, với tinh thần “chống 
dịch như chống giặc”, lực lượng 
BĐBP tỉnh đã “trực chốt, bám 
biên” cùng với các lực lượng 
chức năng tăng cường tuần tra, 
kiểm soát, ngăn chặn tình trạng 
xuất nhập cảnh trái phép; tăng 
cường 120 cán bộ, chiến sĩ (3 đợt) 
cho BĐBP tỉnh Kiên Giang thực 
hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 
biên giới và phòng, chống dịch 
Covid-19…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
ghi nhận, đánh giá cao những 

thành tích mà lực lượng BĐBP 
tỉnh đã đạt được trong năm qua. 
Về nhiệm vụ, giải pháp trong 
thời gian tới, Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu Đảng ủy BĐBP 
tỉnh tập trung xây dựng Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh toàn 
diện; nâng cao sức chiến đấu của 
tổ chức Đảng và chất lượng đảng 
viên. Đặc biệt là phải quán triệt 
nghiêm túc, toàn diện quan điểm 
Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực 
tiếp về mọi mặt đối với quân đội. 
Đồng thời, lực lượng BĐBP phải 
chủ động nắm chắc tình hình, 
kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xử 
lý có hiệu quả các tình huống có 
liên quan đến bảo vệ chủ quyền, 
an ninh biên giới biển. Kịp thời 
thông tin, định hướng tư tưởng, 
hướng dẫn hành động, xây 
dựng bản lĩnh chính trị vững 
vàng cho cán bộ, chiến sĩ trong 
mọi tình huống...   HỒNG PHÚC

(BĐ) - Chiều 29.12, Cục Thống 
kê tỉnh đã tổ chức họp báo công 
bố số liệu thống kê KT-XH năm 
2021 của tỉnh. Tham dự buổi họp 
báo có đại diện lãnh đạo các sở, 
ngành chức năng của tỉnh, các cơ 
quan thông tấn báo chí của Trung 
ương và địa phương.

Tại buổi họp báo, Cục trưởng 
Cục Thống kê tỉnh Nguyễn Thị 
Mỹ thông tin, năm 2021, trong 
bối cảnh còn nhiều khó khăn do 
dịch bệnh Covid-19, dịch tả heo 
châu Phi lây lan rộng, thiên tai, 

mưa lũ diễn biến phức tạp, song 
nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh, nền kinh tế của 
tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích 
cực. Tổng sản phẩm địa phương 
(GRDP) theo giá so sánh năm 
2010 ước tăng 4,11% so với cùng 
kỳ năm trước, trong đó giá trị 
tăng thêm của các ngành nông, 
lâm, thủy sản 2,94%; công nghiệp 
- xây dựng tăng 8,49%; dịch vụ 
tăng 1,48%; thuế sản phẩm trừ 
trợ cấp sản phẩm tăng  6,44%. 

Năm 2021 tỉnh tiếp tục quan 

tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng với tổng vốn đã thực hiện 
ước đạt 42.353,4 tỷ đồng, tăng 
10,1% so với cùng kỳ, tạo động 
lực thúc đẩy KT-XH phát triển. 
Đáng chú ý là lần đầu tiên, kim 
ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1,33 
tỷ USD, tăng 20,3%; hàng hóa 
thông qua cảng biển ước đạt trên 
13,6 triệu tấn tăng 6,1% so với cùng 
kỳ. Tổng thu ngân sách nội địa năm 
2021 của tỉnh ước đạt 12.343,5 tỷ 
đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ 
năm trước.

Lĩnh vực thương mại, dịch 
vụ cũng đạt kết quả khả quan 
với tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
ước đạt 79.676,6 tỷ đồng, tăng 
4,5% so với cùng kỳ năm trước. 
Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và 
dịch vụ bình quân năm 2021 so 
với cùng kỳ tăng 3,37% là mức 
tăng cao nhất trong vòng 5 năm 
qua (2017 - 2021). GRDP bình 
quân đầu người ước tính đạt 
63,2 triệu đồng/người, tăng 1,4% 
(0,9 triệu đồng/người); tương 

đương 2.741,1 USD/người, tăng 
156,3 USD/người. Năng suất lao 
động của toàn nền kinh tế theo 
giá hiện hành năm 2021 ước tính 
đạt 113,3 triệu đồng/lao động, 
tăng 6,7 triệu đồng/người. 

Tại buổi họp báo, theo đề nghị 
của các cơ quan thông tấn, báo 
chí, Cục Thống kê cũng đã phân 
tích, làm rõ thêm các yếu tố giúp 
tăng trưởng GDPR, tăng giá trị 
xuất khẩu; các giải pháp phát 
triển KT-XH năm 2022.   

TIẾN SỸ

(BĐ) - Ngày 29.12, Phó 
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý 
Tiết Hạnh đã đi thăm, tặng quà 
đơn vị chăm sóc, điều trị bệnh 
nhân mắc Covid-19 và hộ dân 
gặp khó khăn do ảnh hưởng 
Covid-19 tại TX Hoài Nhơn và 
huyện An Lão. 

Cụ thể, Phó Trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đã đến 
thăm, trao phần quà trị giá 3 
triệu đồng cho BVĐK khu vực 
Bồng Sơn nhằm động viên lực 
lượng tuyến đầu tiếp tục nỗ lực 

trong công tác phòng, chống 
dịch; trao 10 suất quà, mỗi suất 
trị giá 700 nghìn đồng cho các 
bệnh nhân có hoàn cảnh khó 
khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH 
tỉnh Lý Tiết Hạnh cũng trao 
42 suất quà (30 suất ở TX Hoài 
Nhơn, 12 suất ở huyện An Lão), 
mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng 
cho các gia đình có người tử 
vong do mắc Covid-19 và gia 
đình nạn nhân chất độc da cam.

LINH DƯƠNG

Chiều 29.12, UBND TX An 
Nhơn tổ chức Lễ gắn biển 8 
công trình chào mừng 190 năm 
Danh xưng An Nhơn (1832 - 
2022) và 10 năm thành lập TX 
An Nhơn (2011 - 2021), gồm: 
Kè đoạn từ cầu Trường Thi 
đến đập Thạnh Hòa; đường từ 
cầu Trường Thi đi QL 19; sửa 
chữa, chỉnh trang Nhà thi đấu 
đa năng thị xã; tuyến đường Bắc 
Nam số 1: Đoạn từ ĐT 636 đến 
Tân Dân - Bình Thạnh; cầu Thiết 
Tràng, xã Nhơn Mỹ; nâng cấp 
tuyến đường đê bao, phường 
Bình Định; Trường Tiểu học 
số 1 Nhơn Hậu (điểm chính 
Vân Sơn); Trạm Y tế phường 
Nhơn Thành. Tổng mức đầu 
tư các công trình này hơn 285 
tỷ đồng. 

Lễ gắn biển các công trình 
chào mừng 190 năm Danh xưng 
An Nhơn và 10 năm thành lập 
TX An Nhơn nhằm huy động 
mọi nguồn lực tập trung xây 

Ngày 28.12, UBND tỉnh có Thông báo số 301/TB-UBND về 
việc treo Quốc kỳ và nghỉ tết Dương lịch năm 2022.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của 
các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh được nghỉ 3 ngày, từ thứ Bảy 
(ngày 1.1.2022) đến thứ Hai (ngày 3.1.2022). Trong đó 1 ngày 
nghỉ tết Dương lịch và 2 ngày là ngày nghỉ hằng tuần.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ 
Bảy và Chủ nhật hằng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch 
cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và theo đúng 
quy định của pháp luật.

Ngoài các công sở treo Quốc kỳ thường xuyên theo quy định, 
các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trong tỉnh treo Quốc kỳ từ 
chiều 31.12.2021 đến hết ngày 1.1.2022.

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 
khai thực hiện và có kế hoạch bố trí người trực để bảo vệ và giải 
quyết công việc chuyên môn (nếu có) tại cơ quan mình trong 
những ngày nghỉ tết Dương lịch nêu trên.               P.V

l Ngày 29.12, Sở LĐ-
TB&XH đã đi thăm, trao 11 
suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu 
đồng (do Quỹ Bảo trợ trẻ em 
Việt Nam hỗ trợ) cho trẻ mồ côi 
do Covid-19 tại TX Hoài Nhơn, 
huyện Phù Mỹ, huyện Tây Sơn, 
TP Quy Nhơn. Sở đã ủy quyền 
cho phòng LĐ-TB&XH các địa 
phương trao 6 suất quà, mỗi 
suất trị giá 1 triệu đồng cho đối 
tượng trẻ em là con của sản phụ 

nhiễm Covid-19. Dịp này, Công 
ty Xăng dầu Bình Định cũng 
phối hợp với Sở, hỗ trợ 5 trường 
hợp trẻ mồ côi vì dịch bệnh, có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

LINH DƯƠNG
l Chiều 28.12, CA tỉnh 

phối hợp với CA TX Hoài Nhơn 
và chính quyền địa phương tổ 
chức lễ khánh thành và bàn 
giao 2 nhà tình nghĩa cho ông 

Đỗ Trọng Quốc - nguyên cán 
bộ trinh sát thuộc Ban An ninh 
huyện Hoài Nhơn (hiện đang 
sống tại xã Hoài Sơn) và ông 
Lương Xuân Trúc - nguyên là 
cán bộ Trại giam Kim Sơn (hiện 
đang sống tại xã Hoài Châu). 
Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 100 
triệu đồng từ quỹ nghĩa tình 
đồng đội của lực lượng CAND.

MINH NGỌC
l Lãnh đạo huyện Tây Sơn 

vừa đến thăm, động viên tập 
thể, cán bộ nhân viên TTYT 
huyện vượt mọi khó khăn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp 
phần sớm đẩy lùi dịch bệnh 
Covid-19, bảo vệ an toàn sức 
khỏe cho người dân và tặng 
suất quà 20 triệu đồng. Dịp này, 
lãnh đạo huyện cũng tặng 60 
suất quà cho bệnh nhân mắc 
Covid-19 đang điều trị tại TTYT 
huyện và tại nhà, mỗi suất 300 

nghìn đồng. VĂN PHONG
l Chiều 29.12, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã Tây Giang 
(huyện Tây Sơn) phối hợp với 
các hội, đoàn thể xã tổ chức 
tặng 20 suất quà cho các hộ 
nghèo, hộ cận nghèo trên địa xã 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 
mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng. 
Kinh phí tặng quà được vận 
động từ các nhà hảo tâm trên 
địa bàn xã.  TÍN TRỌNG

Nông dân là trung tâm, nông nghiệp 
là động lực, nông thôn là nền tảng

Nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý có hiệu quả 
công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển

Công bố số liệu thống kê KT-XH năm 2021 của tỉnh

Đánh giá, xếp loại tổ chức   đảng, đảng viên 
sát hợp thực tiễn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng 
cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên - tế bào của Đảng.  Ảnh: N.V.T

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 
Lý Tiết Hạnh thăm, tặng quà 
tại Hoài Nhơn và An Lão

Triển khai nhiệm vụ công tác 
tuyên giáo năm 2022

Gắn biển công trình chào mừng 190 năm 
Danh xưng An Nhơn

dựng thị xã phát triển nhanh 
và bền vững, để hoàn thành các 
mục tiêu, chỉ tiêu đầu tư phát 
triển theo Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV 
về “Đầu tư xây dựng, nâng cấp 
đồng bộ hạ tầng kỹ thuật về hạ 
tầng xã hội, đáp ứng tiêu chí 

của thành phố trực thuộc tỉnh” 
giai đoạn 2020 - 2025.

Dịp này, UBND TX An 
Nhơn đã tặng giấy khen cho 
10 tập thể và 10 cá nhân đã có 
thành tích trong phong trào thi 
đua 10 năm xây dựng và phát 
triển thị xã.  THANH MINH

Gắn biển công trình đường từ cầu Trường Thi đi QL 19.                  Ảnh: THANH MINH

THÔNG BÁO TREO QUỐC KỲ 
VÀ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

TIN VẮN
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Tạo đà 
Trong tháng 12 vừa qua, tại 

Trung tâm Hoạt động Thanh 
thiếu nhi tỉnh, nhằm giúp các 
thanh niên đưa các sản phẩm 
khởi nghiệp đến tay người 
tiêu dùng, Tỉnh đoàn đã tổ 
chức Ngày hội thanh niên Bình 
Định khởi nghiệp sáng tạo. Tại 
chương trình, đã có 20 gian 
hàng tiêu biểu và 100 sản phẩm 
khởi nghiệp tiêu biểu, trong đó 
có nhiều sản phẩm đạt chứng 
nhận OCOP (sản phẩm truyền 
thống của địa phương) do thanh 
niên các huyện, thị, thành đoàn 
trong tỉnh sản xuất, thực hiện.

Anh Nguyễn Ngọc Hiên, 
thanh niên Thị đoàn Hoài 
Nhơn, chia sẻ: “Tham dự ngày 
hội, tôi đã giới thiệu tới chương 
trình sản phẩm cà phê sạch và 
đảm bảo sức khỏe cho người 
tiêu dùng. Qua ngày hội, đã 
giúp cho tôi và những thanh 
niên khác tìm kiếm thêm được 
nhiều cơ hội, giao lưu và học 
hỏi, cũng như tìm kiếm được 
những thị trường mới nâng 
cao thương hiệu, bán được sản 
phẩm của mình tốt hơn”.

Theo chị Hồ Thị Cẩm Ly, 
cán bộ Huyện đoàn Hoài Ân, 
tham dự triển lãm, Huyện đoàn 
đã trưng bày đa dạng những 
sản phẩm do chính thanh niên 

An Lão lập kế hoạch
phá bỏ toàn bộ 
cây trồng trái phép
trong rừng phòng hộ

Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão 
đã lập kế hoạch trình UBND huyện phê 
duyệt, tiến hành phá bỏ toàn bộ diện tích 
cây cau trồng trái phép trong rừng phòng 
hộ  trong đầu năm 2022, nhằm ngăn chặn 
hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm 
đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa 
bàn huyện.

Như tin đã đưa, trong thời gian gần 
đây do giá cau trái trên thị trường đang 
tăng mạnh, một số hộ dân đã lén lút phát 
luỗng trong rừng phòng hộ đem cây cau 
trồng xen kẽ trên diện tích khoảng 20 ha. 
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát rừng 
lực lượng làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ 
rừng huyện An Lão đã phát hiện tình 
trạng trồng cây cau trong rừng phòng hộ 
nói trên là vi phạm quy định của pháp 
luật nên đã lập biên bản trình cấp thẩm 
quyền có biện pháp ngăn chặn kịp thời, 
không để tình trạng phá rừng, lấn chiếm 
đất lâm nghiệp trồng cây trái phép tái 
diễn tại địa phương.

Được biết, trong năm 2021 Ban Quản 
lý rừng phòng hộ An Lão đã tổ chức truy 
quét, phá bỏ hơn 10 ha cây trồng trái 
pháp luật trên lâm phần quản lý.

HOÀNG NAM QUỐC

Tại TX An Nhơn, ngay từ đầu tháng 11, 
khi dịch có chiều hướng diễn biến phức 
tạp, Hội LHPN thị xã đã lập tức tái khởi 
động mô hình “Tổ phụ nữ đi chợ giúp 
dân” để hạn chế tần suất ra đường của 
người dân, giảm thiểu sự lây lan của 
dịch bệnh. Cùng với đó, Hội cũng thành 
lập thêm “Tổ phụ nữ giúp trông coi việc 
nhà”, nhiệm vụ chính là giúp trông nom 
nhà cửa, chăm sóc gia súc, gia cầm,... khi 
chủ hộ đang trong thời gian cách ly tập 
trung hoặc cách ly tại nhà. Để hỗ trợ tối 
đa cho người dân, tổ được thành lập ở 
các hội cơ sở, mỗi tổ gồm nhiều thành 
viên để thuận tiện cho việc phân chia, 
phụ giúp việc được hiệu quả. Đây là mô 
hình mới, kịp thời giải quyết nỗi lo cho 
người dân. 

Gia đình chị Lâm Thị Thanh Hoa (ở 
KV Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, TX An 
Nhơn) vừa qua phải đi cách ly tập trung, 
không kịp thu xếp đàn heo, trong đó có 
1 con heo nái sắp sinh và 50 con gà. Khi 
biết về “Tổ phụ nữ giúp trông coi việc 
nhà”, chị đã ngỏ lời, nhờ các thành viên 
trong tổ hỗ trợ. “Nhờ chị em khéo xoay 
sở, chăm sóc, theo dõi kỹ lưỡng nên heo 
nhà tôi đã được sinh ra khỏe mạnh, ổn 
định được. Cả đàn gà cũng được cho ăn 
đầy đủ. Các chị cũng cập nhật tình hình 
cho gia đình tôi biết, giúp chúng tôi yên 
tâm trong thời gian cách ly”, chị Hoa 
phấn khởi kể.

Tạo đà cho người trẻ khởi nghiệp
Thời gian qua, các cấp bộ 
Đoàn, Hội đã tổ chức nhiều 
hoạt động thiết thực nhằm 
tạo môi trường thuận lợi 
thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên 
lập nghiệp, tham gia phát 
triển kinh tế. 

sản xuất, cũng như những sản 
phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 
của huyện và giới thiệu tới các 
đơn vị trong, ngoài tỉnh biết đến 
và giúp huyện quảng bá những 
sản phẩm này đến tay người 
tiêu dùng. Ngoài ra, triển lãm 
còn là sân chơi lành mạnh cho 
các thanh niên khởi nghiệp của 
huyện, giúp thanh niên học hỏi 
nhiều kinh nghiệm, mô hình hay 
để thực hiện tốt hơn sản phẩm 
của các bạn.

Tại các cấp bộ Đoàn, Hội 
trong tỉnh cũng đã quan tâm, 
triển khai nhiều cách làm 
thiết thực hỗ trợ ĐVTN phát 
triển kinh tế. Đơn cử, tại TX 
An Nhơn, những năm qua, 
Thị đoàn An Nhơn đã làm tốt 
vai trò “cầu nối” giữa tổ chức 
Đoàn với các thanh niên khởi 
nghiệp, lập nghiệp được tiếp 

cận các nguồn vốn vay ưu đãi, 
như: Nguồn vốn 120 (Quỹ 
Quốc gia về việc làm của kênh 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh), quỹ “Thanh niên Bình 
Định lập nghiệp, khởi nghiệp”, 
qua đó, đã có 7 dự án của thanh 
niên được tiếp cận nguồn vốn, 
với số tiền hơn 1 tỷ đồng; hỗ trợ 
cây giống, con giống cho thanh 
niên; chủ động phối hợp tổ chức 
các lớp dạy nghề, chuyển giao 
KHKT, sản xuất cho ĐVTN…

Chị Nguyễn Nhật Thảo - Bí 
thư Thị đoàn An Nhơn, cho biết: 
Để định hướng cho ĐVTN nông 
thôn xây dựng mô hình thanh 
niên khởi nghiệp, góp phần 
giảm tỷ lệ thanh niên đi làm xa, 
Thị đoàn khuyến khích các cơ 
sở Đoàn thành lập các tổ hợp tác 
sản xuất, tích cực tham gia sinh 
hoạt các CLB thanh niên giúp 

nhau phát triển kinh tế. Qua 
đó, kết nối những thanh niên có 
cùng khát vọng, ý tưởng khởi 
nghiệp nhằm chia sẻ, giúp đỡ 
lẫn nhau trong sản xuất. Tích 
cực huy động, tranh thủ các 
nguồn lực để hỗ trợ ĐVTN địa 
phương trong phát triển kinh tế. 
Đồng thời, tìm giải pháp để tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc 
như: Thiếu nguồn vốn sản xuất, 
KHKT, đầu ra cho sản phẩm…

Lan tỏa tinh thần 
khởi nghiệp

Trong giai đoạn 2020 - 2021, 
đã có 8.129 hộ gia đình thanh 
niên trong tỉnh vay với số tiền 
404 tỷ đồng để phát triển kinh 
tế, từ nguồn vốn của Ngân hàng 
CSXH; giúp 12 thanh niên được 
vay vốn từ 100 - 200 triệu đồng 
thông qua “Quỹ thanh niên 

Bình Định lập nghiệp, khởi 
nghiệp” của Tỉnh đoàn để phát 
triển kinh tế, với tổng số tiền 
vay 2,77 tỷ đồng… Tiêu biểu, 
như mô hình cơ sở sản xuất đồ 
gỗ mỹ nghệ Văn Bằng (TX An 
Nhơn); dự án đan nhựa giả mây 
(huyện Vân Canh); mô hình 
trồng nấm hoàng đề (huyện 
Phù Mỹ)…

Tỉnh đoàn mới đây đã phối 
hợp, tổ chức cuộc thi “Dự án 
khởi nghiệp sáng tạo thanh niên 
Bình Định” nhằm tìm kiếm, đầu 
tư và động viên những mô hình, 
dự án sáng tạo về khởi nghiệp, 
lập nghiệp trên các lĩnh vực. 
Qua đó, các tổ chức, cá nhân 
và nhất là ĐVTN trên địa bàn 
tỉnh có sân chơi bổ ích, mạnh 
dạn khởi nghiệp, góp phần phát 
triển kinh tế địa phương. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, 
Nguyễn Thành Trung chia sẻ: 
Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, 
trở thành lực lượng tiên phong 
tham gia phát triển kinh tế hiện 
nay là vấn đề quan trọng, nhận 
được sự quan tâm của các cấp, 
ngành, đoàn thể chính trị - xã 
hội. Với trách nhiệm của mình, 
các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh 
đã tổ chức nhiều hoạt động thiết 
thực, đẩy mạnh việc phát triển 
các mô hình HTX, CLB thanh 
niên làm kinh tế. Đồng thời, các 
bạn trẻ đã được trang bị những 
kiến thức cần thiết, tiếp cận các 
nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân 
hàng, quỹ hỗ trợ để có điều kiện 
mở rộng quy mô sản xuất, kinh 
doanh. Từ đó, các ĐVTN đã có 
sự năng động, sáng tạo và quyết 
tâm cao trên con đường khởi 
nghiệp, lập nghiệp mà các bạn 
đã chọn.                     DUY ĐĂNG

Anh Nguyễn Ngọc Hiên, thanh niên Thị đoàn Hoài Nhơn giới thiệu sản phẩm cà phê Gu’s tại chương trình triển lãm các 
sản phẩm thanh niên khởi nghiệp năm 2021.                                     Ảnh: DUY ĐĂNG

Tích cực hỗ trợ trường hợp mắc Covid-19

Còn ở TP Quy Nhơn - nơi dịch bệnh 
diễn ra phức tạp, số ca nhiễm hằng ngày 
cao, dẫn đến việc nhiều trường hợp cần 
được giúp đỡ, đặc biệt với các hoàn 
cảnh khó khăn. Ngày 24.12 vừa qua, Hội 
LHPN phường Lý Thường Kiệt đã trao 2 
BHYT, 7 suất quà cho hội viên và học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn là F0, F1.  Trong 
đó có 1 BHYT, Hội trao cho bà T.T.N.M (ở 
KV 4), mang bệnh tâm thần. Bà và chồng 
đều mắc Covid-19, chồng bà không qua 
khỏi, bà không đủ tỉnh táo để tự chăm 
sóc bản thân trong khu điều trị nên được 

đưa về, thực hiện cách 
ly tại nhà. Bà N.M nhận 
được sự quan tâm của 
Hội LHPN địa phương. 
Chị Phạm Thị Hải Vân, 
Chủ tịch Hội LHPN 
phường Lý Thường 
Kiệt, cho biết: “Tặng thẻ 
BHYT là nhằm hỗ trợ 
phần nào chi phí điều 
trị cho bà N.M bởi sức 
khỏe của bà không ổn 
định, cần có sự theo dõi 
thường xuyên để kịp 
thời chữa trị. Ngoài ra, 
với các trường hợp F0, 
F1 hay những gia đình 
đều là F0, Hội sẽ xem 
xét tình trạng, nhu cầu 
của từng trường hợp để 

đưa ra hình thức hỗ trợ phù hợp”.
Bên cạnh đó, các suất ăn 0 đồng do 

các chị em nấu tặng các lực lượng tình 
nguyện viên, nhân viên y tế cũng đang 
dần trở lại. Đồng thời, việc hỗ trợ cho 
gia đình hội viên là F0, F1 cũng được 
quan tâm. Chị Trần Thị Tuyết, Chủ tịch 
Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: 
“Việc trao quà cho con em hội viên là F0, 
F1 thể hiện sự chia sẻ, quan tâm của Hội 
dành cho chị em; đồng thời tạo niềm tin, 
động lực để chị em tích cực tiếp tục góp 
sức trong công tác hội”.     LINH DƯƠNG

Hội LHPN phường Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn) trao thẻ BHYT cho các 
trường hợp khó khăn trên địa bàn.              Ảnh: Hội LHPN phường Lý Thường Kiệt
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Bình Định

Bất chấp tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, Cảng Thị Nại về 
đích năm 2021 với kết quả ấn tượng khi sản lượng thông qua 
Cảng dự kiến đạt 1,7 triệu tấn, vượt 31% kế hoạch năm và 
tăng 41% so với 2020; doanh thu ước đạt 93,3 tỷ đồng, tăng 
82%; lợi nhuận trước thuế tăng 3 lần năm trước. 

Cảng Thị Nại làm hàng bao, hàng xá cho khách hàng.                Ảnh: Cảng Thị Nại

Ban giám đốc cùng toàn thể 
cán bộ, công nhân viên Cảng 
Thị Nại đã bám sát và thực hiện 
tốt “mục tiêu kép” vừa phòng 
chống dịch vừa phát triển sản 
xuất kinh doanh. Cảng vẫn tiếp 
nhận tàu từ nước ngoài, trong 
đó một số tàu từ vùng dịch về, 
các biện pháp phòng dịch được 
triển khai nghiêm ngặt tại khu 
vực cảng biển để đảm bảo công 
tác đón tàu, thuyền cập cảng 
làm hàng không bị gián đoạn, 
duy trì “dòng chảy” hàng hóa 
xuyên suốt. 

Đầu tư nguồn lực 
con người, thiết bị

Ngay trong bối cảnh khó 
khăn, việc cung cấp dịch vụ 
khai thác cảng vẫn được đầu 
tư nâng cấp chất lượng thông 
qua đầu tư cho con người, trang 
thiết bị hiện đại. Cảng Thị Nại 
đặc biệt chú trọng chiến lược 
đầu tư vào hạ tầng cầu cảng, 
kho bãi, thiết bị, công cụ… 
Cảng đổi mới phương pháp xếp 
dỡ, nâng cao hệ số khai thác sử 
dụng cầu cảng. 

Thời điểm cao điểm hàng hóa 
tập trung nhiều, để giải phóng 
tàu nhanh, giảm chi phí, Cảng 
tổ chức làm hàng qua mạng 
internet, tăng cường làm hàng 
ca 3, ca 4, đảm bảo năng suất, 

chất lượng, hiệu quả cao và an 
toàn lao động tuyệt đối, bố trí kế 
hoạch khai thác cầu bến hợp lý, 
hiệu quả. Kịp thời ban hành các 
quy trình, quy định liên quan 
đến công tác xếp dỡ, sửa chữa 
bảo dưỡng phương tiện thiết bị, 
quản lý, cung ứng dịch vụ cho 
khách hàng thuận tiện đến giao 
dịch làm hàng tại Cảng. 

Bà Lâm Ánh Vy, Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Cảng Thị Nại, 
cho hay: Chúng tôi luôn theo dõi 
xu hướng vận tải trong nước và 
thế giới để bắt kịp và thích ứng 
với các dịch chuyển trong cơ 
cấu hàng. Ví dụ, để phục vụ các 
tàu có trọng tải lớn và đa số là 
hàng xá (dạng hàng hóa được 
vận chuyển số lượng lớn, không 
đóng thành kiện và chứa trong 
các khoang hàng của tàu như sắt 
thép, máy móc, phân bón, nông 
sản, xăng dầu…), Cảng đã đầu 
tư nhiều trang thiết bị, công cụ 
chuyên dụng như các loại xe cẩu 
65 tấn, 80 tấn, gầu ngoạm 6 m3, 
cân điện tử 100 tấn… Nhờ đó, 
bên cạnh việc giữ được khách 
hàng cũ, chúng tôi còn khai thác 
được thêm nhiều khách hàng 
mới. Đặc biệt, năm 2021 Cảng 
Thị Nại đã tiếp cận thành công 
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 
để khai thác các tàu vận tải thiết 
bị điện gió.

Tăng năng lực khai thác 
để đón cơ hội mới  

Mặc dù có những khó khăn 
khách quan khi diện tích chật 
hẹp, Cảng Thị Nại đang giữ 
được tính cạnh tranh cao và 
đóng vai trò lớn trong chiến lược 
phát triển của cụm cảng. 

Hiện Công ty CP Cảng Thị 
Nại khai thác trên tổng diện 
tích mặt bằng 30.700 m2 với 
cơ sở hạ tầng 2 cầu cảng liền 
bờ, phục vụ xếp dỡ hàng tổng 
hợp gồm: Cầu cảng số 1 (30.000 

DWT giảm tải, dài 160 m) và 
cầu cảng số 2 (5.000 DWT, dài 
123 m); hệ thống 7 kho hàng 
khô với tổng diện tích 7.630 m2; 
hệ thống bãi sau cầu với tổng 
diện tích 12.000 m2. 

Bà Lâm Ánh Vy cũng chia 
sẻ về phương hướng hoạt động 
trong năm tới. Theo đó, Cảng 
Thị Nại sẽ thực hiện các công 
tác trọng điểm xuyên suốt như 
xây dựng hệ thống quản trị, quy 
trình quản lý, đào tạo nâng cao 
năng lực; hiện đại hóa phương 
pháp xếp dỡ, nâng cao hệ số 
khai thác sử dụng cầu cảng; 
duy trì các khách hàng truyền 
thống, tăng cường khai thác 
nguồn hàng, khách hàng mới 
chú trọng mặt hàng rời, hàng 
thùng với tiến độ giải phóng tàu 
nhanh, doanh thu cao, chi phí 
thấp; đầu tư thiết bị, công cụ, hạ 
tầng. Năm 2022, sau khi đầu tư 
thêm 1 xe cẩu Cảng Thị Nại sẽ 
hướng đến sản lượng xếp dỡ 2 
triệu tấn/năm.

Đồng thời, Cảng Thị Nại 
cũng hướng đến những mục 

tiêu xa hơn, lớn hơn như hoàn 
thành thủ tục pháp lý, đánh giá 
tác động môi trường, tiến hành 
nạo vét vùng nước trước bến và 
luồng ra vào cảng, vũng quay 
để có thể tiếp nhận tàu có trọng 
tải lớn hơn; hoàn thiện thủ tục 
pháp lý để tiến hành xây dựng, 
đưa vào hoạt động Khu trung 
tâm dịch vụ kho bãi Cảng Thị 
Nại trên trục QL 19. 

“Để trở thành một cảng 
biển hiện đại, cạnh tranh tốt, 
chúng tôi hiểu rõ chiến lược 
phát triển không chỉ nằm ở 
đầu tư, nâng cấp thiết bị mà 
quan trọng hơn là đầu tư cho 
con người, hệ thống, quy trình 
làm việc… từ đó xây dựng văn 
hóa DN chuyên nghiệp, hiện 
đại, cầu thị, có tâm và có tầm. 
Ngoài ra, liên tục cập nhật, 
đơn giản hóa, hiện đại hóa quy 
trình làm việc, hệ thống quản 
trị, giảm thiểu tối đa thủ tục, 
quy định cản trở chất lượng và 
tiến độ công việc”, bà Lâm Ánh 
Vy nhấn mạnh. 

MAI HOÀNG

DỰ ÁN RAU AN TOÀN BÌNH ĐỊNH: 

Tăng cường quảng bá, 
tiếp thị rau an toàn Lá Lành

(BĐ) - Theo ông Phạm Tấn Phát, Điều 
phối viên Dự án Rau an toàn Bình Định  
(Sở NN & PTNT), hiện nay các nhóm cùng 
sở thích thuộc Dự án đã xuống giống vụ 
rau Tết theo đúng lịch thời vụ. Theo đó, 
nhằm tiếp tục hỗ trợ nông dân các nhóm 
cùng sở thích trong việc tăng tiêu thụ rau 
an toàn hợp chuẩn VietGAP - nhãn hiệu Lá 
Lành dịp Tết, Dự án tăng cường công tác 
tiếp thị, quảng bá rau an toàn trên các kênh 
online; chào bán sản phẩm tại các cửa hàng 
kinh doanh rau củ tại các chợ truyền thống, 
các cửa hàng tiện ích, hệ thống siêu thị. 

Hiện, website lalanh.com đã hoàn 
thiện chức năng bán hàng, cho phép 
người tiêu dùng truy cấp và đặt hàng trên 
website; trang fanpage Lá Lành cập nhật 
đầy đủ thông tin các cửa hàng, điểm bán 
rau an toàn, tiếp nhận đặt hàng online. 
Thống kê trang fanpage Lá Lành có 12.328 
người thích và 13.508 người theo dõi.

Đến nay, 40 nhóm nông dân cùng sở 
thích thuộc Dự án đã xuống giống vụ rau 
Tết, quy mô diện tích khoảng 80 ha gồm 
các giống rau ăn lá và rau ăn quả . Theo kế 
hoạch, Dự án Rau an toàn Bình Định đã 
được UBND tỉnh phê duyệt kéo dài thời 
gian triển khai đến tháng 5.2022.               

QUANG BẢO

TRẠI GÀ MINH TRÍ:

Chuyển hướng nuôi gà đẻ trứng
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 

hai năm qua, nhiều trại gà trong tỉnh 
gặp nhiều khó khăn trong duy trì sản 
xuất. Trại gà giống Minh Trí của anh 
Nguyễn Văn Trí, ở xã Mỹ Đức, huyện 
Phù Mỹ (ảnh) không phải là ngoại lệ. 
Tuy nhiên, nhờ linh hoạt chuyển sang 
nuôi gà đẻ trứng, anh Trí vẫn duy trì 
được hoạt động sản xuất và đảm bảo 
đời sống gia đình.

Anh Trí chia sẻ, từ năm 2020, khi 
dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ở 
hai thị trường chính là Đà Nẵng, Quảng 
Ngãi hoạt động sản xuất gà giống trở 
nên khó khăn. Nếu như trước kia, mỗi 
ngày tôi xuất ra thị trường hơn 10.000 
con gà giống, 1.200 con gà thịt thì những 
ngày có dịch bệnh tôi không bán được 
con gà thịt nào dù giá đã giảm chỉ còn 
một nửa, gà giống vẫn bán được nhưng 
số lượng không đáng kể. Đến tháng 
9.2020, sau khi đã xuất bán gần hết số gà 
giống, gà thịt ở trại, tôi chuyển hướng 
sang nuôi gà đẻ trứng. Ban đầu anh 
nhập giống gà đỏ siêu trứng và giống 
gà Ai Cập về nuôi, 6 tháng sau thì gà bắt 
đầu cho trứng. So với nuôi gà giống, thì 
gà đẻ trứng giảm được 3 khâu nên tốn 
ít công hơn, rủi ro cũng thấp hơn nên 

Một trong những điều 
chúng tôi tâm đắc trong hành 
trình Cảng Thị Nại vượt qua 
“bão” Covid-19 năm 2021 
là đã chăm lo ổn định đời 
sống cho 217 cán bộ, công 
nhân viên, nâng cao thu nhập 
bình quân đạt 9,2 triệu đồng/
người/tháng” .

Bà LÂM ÁNH VY, Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Cảng Thị Nại

”

mình thành công đến ngay.
Hiện tại, với 1.300 con gà mái đẻ, 

trung bình mỗi ngày, gia đình anh Trí 
xuất ra thị trường khoảng 1.000 quả 
trứng các loại, với giá bán 21.000 đồng/
chục (đối với trứng gà đỏ) và 29.000 
đồng/chục (đối với trứng gà trắng Ai 
Cập), anh đã có thu nhập kha khá.

Với kinh nghiệm sản xuất con giống 
anh Trí chủ động nhân giống gà mái đẻ 
trứng giống gà trắng Ai Cập. Hiện đàn 
gà giống 300 con của anh đã hơn 4 tháng 
tuổi, phát triển tốt. “Giống gà Ai Cập thích 
bay nhảy, nên tôi đang thử nghiệm khi gà 
đủ 5 tháng tuổi, sẽ chuyển đàn gà ra nuôi 

ngoài trong môi trường 
tự nhiên, bổ sung thức 
ăn tự nhiên và thảo 
dược, cho gà đẻ trứng 
trong ổ đất. Nếu việc 
thử nghiệm này thành 
công, sẽ giảm được 
áp lực chi phí thức ăn 
trong khi lại tăng được 
chất lượng quả trứng” - 
anh Trí chia sẻ.

Với tình hình dịch 
bệnh ngày càng theo 
xu thế ổn định hơn, 

cùng với nuôi gà đẻ trứng, anh Trí 
đang nuôi lại 500 con gà thịt, 400 con 
vịt siêu thịt và chờ cơ hội trở lại với lĩnh 
vực sản xuất gà giống. Ông Dương Văn 
Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức 
cho hay: Anh Trí là người năng động, 
tổ chức công việc rất khoa học, bài 
bản nên trứng gà của cơ sở anh được 
khách hàng ưa chuộng, được chứng 
nhận sản phẩm an toàn thực phẩm. 
Hiện tại, chính quyền địa phương đang 
phối hợp, tạo điều kiện để sản phẩm 
trứng gà Minh Trí được chứng nhận là 
một trong những sản phẩm OCOP của  
địa phương.                           THANH TRỌN

CẢNG THỊ NẠI:

Tăng trưởng trong “bão” dịch, 
đón cơ hội mới
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Bình Định

TIN VẮN

Sau đợt mưa to lũ lớn, 
huyện Tuy Phước có 15 nhà ở 
của hộ nghèo, cận nghèo, hộ 
khó khăn trên địa bàn bị sập 
và hư hỏng nặng. Trong số đó, 
riêng xã Phước Hòa đã có 7 
nhà bị sập và 3 nhà bị hư hỏng 
nặng. Theo bà Võ Hồng Thắm, 
Phó Chủ tịch UBND xã Phước 
Hòa, xã đã hoàn thành việc xóa 
nhà ở đơn sơ cho hộ nghèo. Số 
nhà bị sập và hư hỏng đợt này 
là do xây lâu năm nên đang 
xuống cấp cộng với nhà nằm ở 
vùng trũng, bị ngâm lâu ngày 
trong nước. 

Đây cũng là thực trạng 
chung của những nhà bị 
sập, hư hỏng nặng do mưa 
lũ tháng 11 gây ra ở các địa 
phương còn lại. Huyện Phù 
Cát có 3 nhà bị sập hoàn toàn 
và 6 nhà bị hư hỏng nặng ở 
các xã: Cát Hải, Cát Chánh, 
Cát Thành, Cát Minh và Cát 
Nhơn. TX An Nhơn có 3 nhà 
bị hư hỏng nặng, trong đó hộ 
bà Phạm Thị Quí (SN 1933, ở 
thôn Quan Quang, xã Nhơn 
Khánh) đã xuống cấp nghiêm 
trọng. “Dù hiện trạng nhà vẫn 
còn tiếp tục ở được nhưng khi 
tiến hành tháo dỡ để sửa chữa 
phần bị hư hỏng thì nhiều khả 
năng những hạng mục hiện có 
sẽ đổ sập theo” - ông Phạm 
Văn Hiển, Trưởng Phòng LĐ-
TB&XH TX An Nhơn trao đổi.

Theo kết quả kiểm tra thiệt 
hại về nhà ở do Sở LĐ-TB&XH 
và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
phối hợp thực hiện, toàn tỉnh 
có 30 hộ thuộc diện chính sách, 
hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn 
có nhà ở bị sập và hư hỏng 
nặng, trong đó 15 hộ có nhà bị 
sập và 15 hộ nhà bị hư hỏng 
nặng. “Đoàn đã phối hợp với 
chính quyền địa phương đến 

Hội LHPN TX An Nhơn là 
đơn vị đi đầu trong thực hiện 
tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, 
sạch bếp, sạch ngõ) của cuộc 
vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch” với phương 
châm “đồng bộ, nhất quán, 
hướng về cơ sở”.

Để thực hiện thành công, 
Hội đã thành lập các mô hình 
“Dân vận khéo” ở cấp xã, 
phường, tiêu biểu như “Tổ thu 
gom rác thải”, “Tuyến đường 
hoa phụ nữ”, “Phân loại, thu 
gom phế liệu gây quỹ”, “Phụ 
nữ tiểu thương sử dụng túi 
ny lông thân thiện với môi 
trường”... Đến cuối nhiệm kỳ 
2016 - 2021, đã có 21 mô hình 
ra mắt với sự tham gia của 
17.890 hội viên, 100% cơ sở hội 
thực hiện ít nhất 1 phần việc 
cụ thể, góp phần vào phong 
trào xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh. 

Được đánh giá thực hiện 
tốt cuộc vận động, Hội LHPN 

 Ngày 29.12, Hội CTĐ 
huyện An Lão đã nhận Cờ đơn 
vị thi đua xuất sắc dẫn đầu khối 
các đoàn thể chính trị - xã hội 
của huyện năm 2021. 

Đây là năm thứ hai liên tiếp 
Hội CTĐ huyện An Lão nhận Cờ 
thi đua. Trong năm 2021, các cấp 
hội đã tổ chức nhiều hoạt động 
xã hội, giúp đỡ 18.251 lượt đối 
tượng yếu thế với tổng trị giá 5,6 
tỷ đồng.
 Tổ chức thiện nguyện 

Nghĩa tình Quê Hương TP Hồ 
Chí Minh đã ủng hộ 60,4 triệu 
đồng để Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh mua thẻ BHYT tặng 
hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn năm 2022. Dự kiến, việc 
trao thẻ sẽ diễn ra vào tháng 
1.2022.
 Chiều 28.12, Chi hội Bảo 

trợ bệnh nhân nghèo Tương 
chao đậu hũ 3 Phù Cát đã trao 
23,32 triệu đồng và 50 kg gạo 

của nhà hảo tâm tặng gia đình 
anh Phạm Tấn Hải (xã Cát thành, 
huyện Phù Cát) vừa bị cháy nhà, 
giúp gia đình sớm ổn định  
cuộc sống. 

                                   NGỌC NGA

Lo nhà sau lũ cho hộ nghèo
Tháng 11 vừa qua, mưa lũ lớn ở một số địa phương đã gây thiệt hại về nhà cửa của người dân có hoàn cảnh khó 

khăn trong toàn tỉnh. Cùng với Nhà nước, chính quyền các địa phương và hội, nhóm thiện nguyện đang nỗ lực chung 
tay, giúp dân có chỗ ở an toàn, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác của Hội CTĐ Việt Nam và Hội CTĐ tỉnh đã đến trao tiền, quà hỗ trợ người dân xã Phước Hòa (huyện Tuy 
Phước) ngay sau đợt mưa lũ.                                                                                                                                                                                      Ảnh: N.T

tìm hiểu hoàn cảnh và đề xuất 
mức hỗ trợ thỏa đáng nhất cho 
người dân”, Phó Giám đốc Sở 
LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hùng 
cho hay. 

Chiều 6.12, một số hộ dân 
có nhà ở bị sập của hai thôn 
Kim Đông và Tân Giản thuộc xã 
Phước Hòa (huyện Tuy Phước) 
đón đoàn công tác của Hội CTĐ 
Việt Nam và Hội CTĐ tỉnh đến 
trao quà hỗ trợ. Nhiều người 
chia sẻ về cuộc sống khó khăn 
phía trước trong hoàn cảnh 
dịch Covid-19 đang lan rộng và 
khả năng mưa lũ vẫn còn tiếp 
tục. Đồng thời, bày tỏ sự vui 
mừng khi hay tin về khoản tiền 
hỗ trợ khắc phục thiệt hại về 
nhà ở của UBND tỉnh (40 triệu 
đồng) và Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh (20 triệu đồng). Hộ 
bà Nguyễn Thị Nghĩa ở thôn 
Kim Đông thuộc diện khó khăn 

nhất ở xã Phước Hòa có nhà ở 
đã bị sập. Nguồn thu nhập của 
gia đình chỉ đủ sống qua ngày 
sau khi người con trai là lao 
động chính đã mất; bà Nghĩa 
cao tuổi lại hay ốm đau, các 
cháu nội còn nhỏ. Trở lại thăm 
bà cách đây hai ngày, chúng 
tôi thấy ngôi nhà của bà đã 
hoàn thành phần móng. “Nhờ 
Nhà nước và nhiều người giúp 
đỡ, đến nay, tâm nguyện nâng 
cao nền nhà để nước không vô 
tới mỗi mùa mưa lũ của tôi đã 
trở thành sự thật”, bà Nghĩa  
chia sẻ. 

Cùng với việc hỗ trợ tiền 
xây, sửa nhà, những người 
dân trong thôn, xóm còn giúp 
ngày công dọn dẹp, lau quét 
sạch sẽ. Chính quyền một 
số địa phương đứng ra vận 
động, kêu gọi nguồn lực và 
giới thiệu các hội, nhóm thiện 

nguyện đến thăm, tặng nhu 
yếu phẩm, đồ dùng gia đình 
và tiền mặt. Xã Cát Thành 
(huyện Phù Cát) có 3 nhà bị 
hư hỏng nặng sau đợt mưa 
lớn tháng trước, trong đó có 
hộ bà Mai Thị Thạnh, SN 1964 
ở thôn Chánh Hóa, sống neo 
đơn, gặp nhiều khó khăn. Sau 
khi khảo sát tình hình, UBND 
xã Cát Thành đã gửi đề xuất 
hỗ trợ lên các cấp. Đồng thời, 
đến động viên người dân khắc 
phục tạm thời hiện trạng để 
tiếp tục sống an toàn trong 
nhà. “Riêng hộ bà Thạnh có 
một bên vách bị tuột, xã đã xử 
lý bằng cách lấy tấm bạt chắn 
lại tạm thời, đồng thời dặn dò 
người dân xung quanh quan 
tâm đến bà mỗi ngày”, Phó 
Chủ tịch UBND xã Cát Thành 
Nguyễn Xuân Trung cho biết.

NGỌC TÚ      

Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ

Hội LHPN xã Nhơn Khánh đang vun trồng, xây dựng tuyến đường hoa tại xã.                                                  
                                                                                                                                      Ảnh: LINH DƯƠNG

Bà Thái Kim Dung, Chủ tịch Hội CTĐ 
huyện An Lão nhận Cờ thi đua.       
                              Ảnh: Hội CTĐ huyện An Lão

Ảnh: N.N

xã Nhơn Khánh đã triển khai 
các hoạt động gắn bảo vệ môi 
trường với an sinh xã hội. Vừa 
qua, nhờ sự chung tay của các 
thành viên trong tổ “Thu gom 
phế liệu gây quỹ” của thôn 
Quan Quang, hàng chục hoàn 
cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng 

bởi Covid-19 đã được hỗ trợ 
kịp thời. Song song đó, suốt 
gần 3 tháng nay, chị em đã 
cùng nhau vun trồng những 
cây hoa chiều tím, hoa giấy... 
để xây dựng những tuyến 
đường xanh - sạch - đẹp. Chị 
Đoàn Thị Xuân Nữ, Chủ tịch 

Hội LHPN xã Nhơn Khánh, 
cho biết: “Mục tiêu trước tết 
Nguyên đán, chúng tôi sẽ hoàn 
thành tuyến đường hoa phụ 
nữ, điểm xuyến thêm sự rực 
rỡ, tươi đẹp cho cảnh quan, 
góp phần thực hiện thành 
công tiêu chí “3 sạch””.

Để hội viên thực sự hiểu 
và đưa “3 sạch” vào đời sống, 
ngoài việc tuyên truyền thông 
qua các buổi sinh hoạt, Hội 
LHPN TX An Nhơn đã mở các 
lớp tập huấn, hướng dẫn phân 
loại và xử lý rác thải, đào hố rác 
tại hộ và xây hố rác trên đồng 
ruộng cho 1.000 gia đình hội 
viên. Khi chị em đã hiểu rõ chủ 
trương, ý nghĩa của cuộc vận 
động, Hội tiếp tục tổ chức nhiều 
hội thi; đổi mới, đa dạng hóa 
cách thực hiện tiêu chí “3 sạch”, 
điển hình như cuộc thi “Làm 
video clip tuyên truyền tuyến 
đường xanh - sạch - đẹp, tuyến 
đường hoa do phụ nữ chăm”.

Hiện Hội LHPN TX An 

Nhơn tiếp tục đẩy mạnh việc 
xây dựng các mô hình tự quản 
về bảo đảm vệ sinh môi trường, 
trọng tâm là vận động phụ nữ 
đăng ký thu gom rác, nộp phí 
rác và đặt, đổ rác đúng thời 
gian, địa điểm. Ngoài ra, Hội 
chủ trương thành lập, phân 
công tổ giám sát, phát huy 
tính tự quản, phản ảnh những 
trường hợp vứt rác bừa bãi để 
có hình thức xử lý phù hợp. 

Bà Lê Vũ Vân Kiều, Chủ 
tịch Hội LHPN TX An Nhơn, 
cho biết: “Để TX An Nhơn đạt 
tiêu chuẩn đô thị loại III, tạo 
tiền đề lên thành phố vào năm 
2025, Hội LHPN thị xã sẽ tích 
cực tham mưu Ban Thường vụ 
Thị ủy chỉ đạo Đảng ủy các 
xã, phường lựa chọn việc thực 
hiện tiêu chí “môi trường” 
trong xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh để cam 
kết, đăng ký thực hiện “Việc 
làm ngay” và “Việc học tập  
cụ thể”.                 LINH DƯƠNG
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Trong nhiều năm qua, công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật (PBGDPL) trong ĐVTN, học sinh 
luôn được Huyện đoàn Phù Mỹ phối 
hợp với các ngành chức năng, các địa 
phương, đơn vị triển khai thực hiện 
hiệu quả. Qua đó, giúp ĐVTN nâng cao 
nhận thức đúng đắn về pháp luật, hình 
thành ý thức “Sống và làm việc theo 
Hiến pháp, pháp luật”, góp phần ổn 
định an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn.

Theo Bí thư Huyện đoàn Phù Mỹ Trần 
Anh Tuấn, để có được kết quả đó, Ban 
Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng kế 
hoạch tuyên truyền cụ thể, chặt chẽ theo 
các chủ đề, chủ điểm của từng tháng. Chú 
trọng tổ chức các diễn dàn, tọa đàm, hội 
thi, thi trực tuyến... để phổ biến những 
nội dung pháp luật mới, quan trọng. 

“Chúng tôi rất chú trọng tuyên truyền, 
phổ biến những điều, khoản, nội dung 
liên quan trực tiếp, mật thiết đến thanh 
thiếu niên, góp phần làm chuyển biến 
ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm 
chỉnh pháp luật; ngăn ngừa và từng 
bước giảm thiểu vi phạm pháp luật trong 
thanh, thiếu niên”, anh Tuấn cho hay.

Huyện đoàn đã phối hợp với CA 
huyện thường xuyên tổ chức tuyên 
truyền Luật Giao thông đường bộ cho 
ĐVTN, học sinh, cho các em ký kết không 
vi phạm luật giao thông. Đồng thời, tổ 
chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, ứng 
xử văn hóa khi tham gia giao thông bằng 
hình thức sân khấu hóa; tập trung thực 
hiện tốt mô hình “Cổng trường ATGT” 
mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Huyện đoàn còn phối hợp với CA 
các xã, thị trấn thường xuyên mở các 
lớp giáo dục pháp luật cho thanh thiếu 
niên chậm tiến. Nhiều hoạt động duy 
trì thường xuyên được đánh giá cao 
như ngày hội “Học sinh với văn hóa 
giao thông”, ngoại khóa “Phòng, chống 
tham nhũng”, diễn đàn “Xây dựng 
tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực  
học đường”.

Góp phần vào thành công của cuộc 

Ngày 29.12, CA huyện Tuy Phước 
tổ chức Lễ công bố Quyết định của CA 
tỉnh và CA huyện về việc bố trí cán bộ 
CA chính quy tại các xã, thị trấn thuộc 
huyện Tuy Phước.

Theo đó, có 24 CA chính quy nhận 
quyết định của Giám đốc CA tỉnh đảm 
nhiệm chức danh trưởng CA cấp xã và 
phó trưởng CA cấp xã; 31 cán bộ CA 
các xã, thị trấn nhận quyết định của 
trưởng CA huyện về việc điều động 
cán bộ CA cấp xã trên địa bàn huyện.

Đến nay, 13/13 xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện Tuy Phước đã bố trí đủ 
mô hình trưởng, phó, cán bộ CA cấp 
xã. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy CA 
chính quy tại 100% các xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện có ý nghĩa quan trọng, 
giúp bảo đảm ổn định đội ngũ cán bộ, 
tăng cường lực lượng chiến đấu, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 
CA xã, bảo đảm tốt ANTT tại cơ sở.                                      

LAI XUÂN

Theo thống kê của CA tỉnh, tội phạm lừa đảo trên 
không gian mạng có chiều hướng gia tăng và diễn 
biến phức tạp trong thời điểm dịch Covid-19 bùng 
phát. Năm 2021 xảy ra 66 vụ (năm 2019 có 19 vụ, năm 
2020 có 32 vụ); tổng tài sản mà các đối tượng lừa đảo 
chiếm đoạt gần 65 tỷ đồng và hơn 160 nghìn USD.

Một trong số thủ đoạn lừa đảo xảy ra nhiều nhất 
là làm quen qua mạng, giả danh người nước ngoài; 
khi tình cảm đã sâu nặng thì gửi quà, giả làm nhân 
viên hải quan để thu phí nhận quà (năm 2020 xảy ra 
7 vụ, năm 2021 xảy ra 21 vụ). Tiếp đến là thủ đoạn 
giả danh cán bộ thực thi pháp luật để hù doạ bị hại 
liên quan đến vụ án ma túy, phong tỏa tài khoản 
ngân hàng (đã xảy ra 32 vụ). Ngoài ra, còn rất nhiều 
thủ đoạn lừa đảo qua mạng khác như chiếm quyền 
sử dụng hoặc làm giả facebook để mượn tiền, lừa 
đảo thông qua đầu tư tiền ảo, lừa đảo môi giới bất 
động sản…

Từ năm 2017 đến nay, CA tỉnh đã củng cố tài liệu, 
chứng cứ, tiến hành xác minh, khởi tố 49 vụ, 17 bị 

(BĐ) - Thời gian qua, Chi cục Thi 
hành án dân sự TP Quy Nhơn đã thực 
hiện thường xuyên, kịp thời công tác 
tiếp dân, kiểm tra thi hành án dân 
sự; công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo trong thi hành án dân sự tiếp tục 
được chú trọng, tăng cường và giải 
quyết đúng trình tự, thủ tục, pháp luật  
quy định. 

Trong năm 2021, Chi cục đã giải 
quyết 11/11 đơn khiếu nại, tố cáo  
(9 đơn khiếu nại và 2 đơn tố cáo). Đặc 
biệt, đơn vị đã giải quyết dứt điểm một 
số vụ việc khiếu nại kéo dài, nhiều lần 
tổ chức họp liên ngành, nhất là vụ liên 
quan Công ty CP đóng tàu Biển Bắc.

Bên cạnh đó, kết quả thi hành án 
cũng đạt kết quả cao. Số việc thi hành 
xong đạt 86% trên tổng số việc có điều 
kiện thi hành án, vượt 2,6% so với chỉ 
tiêu được giao. Về tiền, số tiền thi 
hành xong đạt 52% trên tổng số tiền 
có điều kiện thi hành án, vượt 11,05% 
so với chỉ tiêu.                                      S.L

HUYỆN ĐOÀN PHÙ MỸ THAM GIA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT:

Đa dạng hoạt động, 
linh hoạt hình thức

Huyện đoàn Phù Mỹ là 1 trong 5 tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích 
xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021. Đa dạng các hoạt động, linh 
hoạt chuyển đổi hình thức tổ chức là “bí quyết” tạo nên thành công ấy.

bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 
Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn 
triển khai thực hiện tuyên truyền với 
các đợt cao điểm tiến hành trước, trong 
và sau ngày bầu cử, trong đó tập trung 
các hoạt động tuyên truyền từ tháng 
4.2021 đến ngày bầu cử 23.5.2021.

Anh Tuấn chia sẻ, 2021 là năm 
hết sức khó khăn cho công tác tuyên 
truyền, PBGDPL, nhất là từ khi đợt dịch 
Covid-19 lần thứ 4 diễn ra rất phức tạp 
trên phạm vi cả nước, các hoạt động tập 
trung đông người đều phải tạm dừng. 
Không để tình hình dịch Covid-19 ảnh 
hưởng đến công tác tuyên truyền, giáo 
dục, Huyện đoàn Phù Mỹ đã cố gắng 
tìm hình thức tuyên truyền mới thay cho 
hình thức truyền thống nhưng vẫn đảm 
bảo nội dung, chất lượng, hiệu quả. Nổi 
bật, Huyện đoàn Phù Mỹ đã triển khai 
3 cuộc thi trực tuyến: “Tuổi trẻ Phù Mỹ 
với biển, đảo Việt Nam”, “Thanh niên 
với văn hóa giao thông” và “Tuổi trẻ với 
pháp luật”. Đáng chú ý, cuộc thi trực 
tuyến “Tuổi trẻ với pháp luật” đến ngày 
8.11.2021 mới kết thúc, nhưng đến ngày 
7.11 đã có hơn 7.000 thí sinh tham gia.

Bên cạnh tuyên truyền lưu động, 

tổ chức thi trực tuyến, công tác 
tuyên truyền còn được phát huy hiệu 
quả qua website của Huyện đoàn  
(tuoitrephumy.vn; huyendoanphumy.
org.vn), trên các trang mạng xã hội 
(facebook, zalo)...

Điểm đáng chú ý trong công tác 
PBGDPL ở Huyện đoàn Phù Mỹ là có sự 
tham gia đều tay của nhiều tổ chức cơ 
sở Đoàn của các khu dân cư và cơ quan, 
trường học. Chị Nguyễn Thị Trang - Bí 
thư Đoàn thị trấn Phù Mỹ cho biết, 
trọng tâm công tác tuyên truyền thời 
gian gần đây là các nội dung về phòng, 
chống dịch Covid-19. ĐVTN tỏa đi các 
chợ, đến tận nhà người dân để tuyên 
truyền, nhắc nhở và hướng dẫn thực 
hiện các biện pháp phòng dịch, nhất là 
tuân thủ 5K. 

“Chúng tôi còn phối hợp với tổ chức 
Đoàn của các trường học tuyên truyền 
trực tiếp cho đoàn viên là học sinh, kết 
nối qua facebook, các nhóm zalo. Hoạt 
động này đặc biệt hiệu quả với các gia 
đình có F0 điều trị tại nhà. Thông qua 
học sinh và phụ huynh, kiến thức, kỹ 
năng và thực hành chống dịch được 
thực hiện rất hiệu quả”, chị Trang thông 
tin thêm.                                       KHẢI THƯ 

ĐVTN Phù Mỹ tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 ở chợ Mỹ Hòa.     Ảnh: Huyện đoàn Phù Mỹ

Công bố Quyết định 
bố trí cán bộ tại 
công an xã, thị trấn 
chính quy

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
TP QUY NHƠN:

Giải quyết dứt điểm 
một số vụ việc 
khiếu nại kéo dài

Tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng nhiều

Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao Phòng Cảnh sát hình sự 
CA tỉnh đang lên kế hoạch truy bắt một số tượng lừa đảo.     Ảnh: T.L

can. Theo đại tá Thân Trọng Hải, Trưởng Phòng Cảnh 
sát hình sự CA tỉnh: Các đối tượng thực hiện các vụ 
lừa đảo qua mạng là người nước ngoài, hoặc người 
Việt sinh sống ở nước ngoài nên công tác xác minh, 

truy bắt gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, bị hại 
trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19, mua bán, giao 
dịch chủ yếu qua mạng xã hội nên mất cảnh giác, 
càng bị lừa nhiều hơn.

Tại hội nghị sơ kết 5 năm (2016 - 2021) về công tác 
phòng, chống tội phạm công nghệ cao, đại tá Huỳnh 
Bảo Nguyên, Phó Giám đốc CA tỉnh yêu cầu thời gian 
tới, CA các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện 
các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đơn vị nghiệp vụ 
trong ngành CA cần tập trung lực lượng, chủ động 
rà soát, nắm tình hình, lên danh sách các đối tượng 
hình sự, các băng nhóm có biểu hiện hoạt động lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản; làm tốt công tác tiếp nhận, 
giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kịp thời phát hiện, 
đấu tranh, xử lý các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản. Tăng cường công tác phối hợp với Ngân hàng 
Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài để nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa, 
xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.   T.LONG
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Chính quyền TP Hội An và Huế lên 
kế hoạch tổ chức nhiều chương trình 
chào đón tết Dương lịch 2022 nhưng 
do Covid-19 bùng phát nên phải dừng.

Ngày 29.12, ông Nguyễn Văn Lanh, 
Phó Chủ tịch TP Hội An, cho biết do 
diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 
nhiều ca nhiễm cộng đồng chưa xác định 
được nguồn lây nên thành phố tạm dừng 
chương trình dạ hội Hội An - chào năm 
mới đêm 31.12 và đón đoàn khách đầu 
tiên tham quan thành phố sáng 1.1.2022. 
Cả hai chương trình đã phát hành giấy 
mời tham dự nhưng sẽ hủy.

Riêng việc đón khách tham quan 
theo tour bằng hình thức khép kín, văn 
hóa nghệ thuật đường phố, hoạt động 
trải nghiệm, tham quan phố cổ và làng 
nghề truyền thống vẫn hoạt động bình 
thường để phục vụ du khách. Các hoạt 
động này phải thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch. Ngày 1.1.2022, Hội 
An dự kiến đón 8 đoàn 400 khách đến 
tham quan đầu năm mới.

Một tuần qua, toàn tỉnh Quảng Nam 
ghi nhận 632 ca, riêng TP Hội An 36 ca 
bệnh, trong đó có 16 ca cộng đồng ở 7 
phường, xã.

Tương tự,  Chủ t ịch UBND  
TP Huế Võ Lê Nhật cho biết phố đi bộ 

Trang covidvax.live chuyên cập nhật 
về tốc độ tiêm vắc xin ngày 27.12 cho 
biết hiện Việt Nam trở thành quốc gia 
thứ 53 trên thế giới đạt mục tiêu tiêm 
đủ liều cơ bản vắc xin ngừa Covid-19 
cho 70% dân số.

Theo trang này, hiện mới chỉ có 63 
nước và vùng lãnh thổ đạt được mục 
tiêu kể trên trong số hơn 220 nước và 
vùng lãnh thổ có số liệu về phòng, 
chống đại dịch.

Tại châu Á, tốc độ và số lượng tiêm 
phòng của Việt Nam cao hơn so với 
Thái Lan, Lào, Philippines, Ấn Độ và 
Indonesia. Ngoài châu Á, Việt Nam có 
độ bao phủ vắc xin thấp hơn Mỹ chỉ 2 
bậc. Trong khi đó, Việt Nam cao hơn 
Nga tới khoảng 40 bậc. 

Theo số liệu do Bộ Y tế Việt Nam 
công bố ngày 27.12, cả nước đã tiêm 
tổng cộng hơn 146 triệu liều, trong 
đó tiêm mũi 1 là hơn 77 triệu liều và 
tiêm mũi 2 là gần 66,5 triệu liều. Số 
người Việt Nam tiêm mũi 3 đạt gần 2,8  
triệu liều.

Giới chuyên môn đánh giá tốc độ 
tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của Việt 
Nam cao hơn so mức dự báo hồi đầu 
năm 2021 phải đến tháng 4.2022, Việt 
Nam mới đạt tỷ lệ tiêm đủ số liều  
cần thiết.                       (Theo baotintuc.vn)

Hội An và Huế dừng nhiều lễ hội 
chào mừng năm mới

quanh Hoàng thành Huế ở tuyến đường 
Lê Huân và 23.8 dự kiến khai trương 
vào đêm 31.12 sẽ dừng hoạt động. Đêm 
nhạc countdown chào đón năm 2022 dự 
kiến tổ chức tại ngã 6 trung tâm thành 
phố đêm 31.12 cũng sẽ dừng để phòng 
dịch Covid-19.

Ngoài việc dừng hoạt động chào đón 

tết Dương lịch, TP Huế khuyến cáo người 
dân tuân thủ yêu cầu 5K phòng dịch của 
Bộ Y tế. Các nhà hàng, quán cà phê phải 
quét mã QR đối với khách vào quán.

Một tuần qua, mỗi ngày Thừa Thiên 
Huế ghi nhận gần 400 ca nhiễm mới, 
hơn nửa là ca cộng đồng. 

(Theo VnExpress.net)

Hội An trang hoàng đèn lồng phục vụ du khách đón năm mới 2022. 

Việt Nam vượt nhiều 
nước trong khu vực 
về tốc độ tiêm chủng 
ngừa Covid-19

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người 
dân tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh  
Trà Vinh.                                                                      Ảnh:TTXVN

Sáng 29.12, Tàu KN 418, Chi đội 
Kiểm ngư số 4 đang làm nhiệm vụ tuần 
tra, kiểm soát, duy trì, thực thi pháp luật 
về kiểm ngư tại khu vực biển đảo Đá Lát 
(Trường Sa, Khánh Hòa) thì nhận được 
lệnh xuất phát đi cứu hộ tàu cá QNg 
90658-TS bị mắc cạn.

Trước đó, đêm 28.12, tàu QNg 90658-
TS đang neo cách đảo Đá Lát khoảng 2 
hải lý thì bị đứt dây neo, tàu bị trôi dạt 
và mắc cạn. Do thời tiết sóng to, gió 
lớn nên tàu va đập vào rạn san hô và bị 
thủng 4 lỗ trên mạn tàu. 

Sau 2 giờ vượt sóng, Tàu KN 418 đã 
tiếp cận làm dây và kéo tàu QNg 90658-
TS ra khỏi vị trí mắc cạn, sau đó kéo về 
lòng hồ Đá Lát để khắc phục hỏng hóc.

(Theo VOV.VN)

Cứu hộ tàu cá  
Quảng Ngãi bị mắc 
cạn tại Trường Sa

Tàu KN 418 kéo tàu cá ra khỏi nơi mắc cạn.

Sáng 29.12, Tổng Công ty điện lực 
miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị thi 
công tổ chức Lễ xuất quân kéo dây trên 
biển công trình đường dây 220 kV Kiên 
Bình - Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Đây 
là một trong các công trình trọng điểm 
cấp quốc gia cấp điện cho TP Phú Quốc, 
trong đó, phần đường dây vượt biển trên 
không hai mạch 220 kV có tổng chiều dài 
64,70 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 
2.212 tỷ đồng.

Đây là công trình cấp điện áp 220 kV 
đầu tiên trên biển tại Việt Nam.

Phú Quốc được công nhận là thành 
phố đảo đầu tiên của nước ta. Với nhu 
cầu phát triển nhanh thời gian qua, khả 
năng gây quá tải cho đường dây cáp 
ngầm 110 kV đã được lắp đặt trước đó là 
rất cao. Việc sớm hoàn thành công trình 
đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc 
sẽ góp phần tạo động lực thu hút đầu tư 
và phát huy tiềm năng du lịch của đảo 
ngọc vùng biển cực Nam của Tổ quốc.

Công trình dự kiến đóng điện và đưa 
vào sử dụng vào dịp 30.4.2022.

(Theo nhandan.vn)

Kéo đường dây 220 kV cấp điện cho TP Phú Quốc

Kỹ sư nhà thầu thi công chỉ đạo các công nhân 
trong quá trình kéo những sợi dây đầu tiên trên 
công trình.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh 
vừa có văn bản gửi Sở Công Thương 
các tỉnh, thành với nội dung dừng đưa 
hàng nông, lâm, thủy hải sản xuất khẩu 
qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh  
Quảng Ninh.

 Theo đó, hiện phía Trung Quốc vẫn 
đang kiên trì chính sách “Zero Covid”, 
quản lý nghiêm ngặt hàng hóa nhập 
khẩu. TP Đông Hưng (Trung Quốc), giáp 
ranh tỉnh Quảng Ninh, đang thực hiện 
giãn cách xã hội, nên thời gian thông 
quan lại tại cửa khẩu, lối mở biên giới 
với tỉnh này vẫn chưa xác định cụ thể.

Thế nên, việc thông quan hàng hóa 
qua cửa khẩu, lối mở ở Quảng Ninh bị 
ảnh hưởng lớn do thời gian thực hiện 
còn lại rất ngắn và sẽ là áp lực rất lớn 
đối với năng lực thông quan tại các cửa 
khẩu biên giới phía Bắc, trong đó có 
Quảng Ninh.

Tính đến thời điểm hiện tại, cửa 
khẩu Móng Cái vẫn còn ùn ứ hơn 1.000 
container chưa thể xuất sang Trung 
Quốc. Trong đó, đa số là các mặt hàng 
nông, lâm, thủy hải sản. Riêng mặt hàng 
hoa quả chiếm gần 30% tổng lượng hàng 
hóa đang bị ùn ứ.                    (Theo TPO)

Quảng Ninh kêu gọi dừng đưa hàng nông, lâm, thủy hải sản lên cửa khẩu

Quảng Ninh kêu gọi dừng đưa hàng nông, lâm, 
thủy hải sản lên cửa khẩu.

Ngày 29.12, Phòng An ninh mạng và 
phòng, chống tội phạm sử dụng công 
nghệ cao (CA tỉnh Quảng Nam) cho biết, 
đơn vị vừa phối hợp với các bên liên 
quan, triệt xóa đường dây tổ chức đánh 
bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với 
giao dịch lên tới 50 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26.12, Phòng An 
ninh mạng và phòng, chống tội phạm 
sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối 
hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật 
nghiệp vụ CA tỉnh và CA huyện Nông 

Triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng gần 50 tỷ đồng ở Quảng Nam

Nhóm người tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá 
độ bóng đá bị bắt giữ.

Sơn triệt xóa đường dây tổ chức đánh 
bạc và đánh bạc dưới hình thức cá 

độ bóng đá thắng thua bằng tiền qua 
mạng internet tại các huyện Nông Sơn, 
Hiệp Đức, Thăng Bình. Đồng thời, lực 
lượng chức năng cũng bắt giữ 13 thanh 
niên và thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật  
quan trọng.

Thời điểm bắt giữ, lực lượng chức 
năng thu giữ tại hiện trường gồm 1 ipad, 
21 điện thoại di động, 1 xe ôtô, 2 router, 
62,4 triệu đồng tiền mặt và khoảng 1.032 
trang tài liệu thể hiện số tiền tổ chức 
đánh bạc gần 50 tỷ đồng.

(Theo VTC News)
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 30.12.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

       

      

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày 
nắng yếu, đêm và sáng có mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, 
ven biển có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng 

yếu, đêm và sáng có mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và 

có nơi có giông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong 
mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.                  

                                                             (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

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.

NHÀ - ĐẤT
Hưng Thịnh bán nhà phố, biệt thự xây sẵn tại khu đô 

thị sầm uất đẳng cấp bậc nhất ngay trung tâm phố biển  
Quy Nhơn giá từ 9 tỷ đồng/căn. Liên hệ: 0906147797

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: 01 máy in 02 màu; 08 máy cán lằn, phóng giao; 01  

lò hơi; 01 máy đóng kẽm; 01 máy chập thùng; 01 máy cột dây CY-100; 01 xe 
nâng kẹp; 01 máy dán thùng và bàn ra giấy tự động; 01 máy cắt đĩa; 01 máy 
cán lằn khổ 3m20; 02 máy cán lằn; 02 máy đóng đinh; 01 máy bế + lô sóng  
270 + lô đáy 320; 01 máy xẻ rãnh tự động làm bao bì carton; 01 dàn máy 
xeo giấy; 01 máy nghiền bột giấy; 01 máy cán màng. 

 Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty TNHH Hiệp Phát; 
địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 2.031.501.807 đồng (nộp khoản tiền đặt 
trước 400.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 

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

giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 14.1.2022 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp 
khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 14.1.2022, tài khoản tại 
các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá 
và công bố giá: Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 17.1.2022 tại Trụ sở Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com
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1. Tên doanh nghiệp có cổ phần kèm nợ phải thu chào bán cạnh tranh:  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Định

2. Địa chỉ: Số 01 Đống Đa, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn,  
tỉnh Bình Định

3. Điện thoại: (84-256) 3822415             Fax: (84-256) 3821052

4. Hoạt động kinh doanh chính hiện nay: Dịch vụ cho thuê kho, giao 
nhận và bảo quản hàng hóa.

5. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

6. Thông tin về lô cổ phần kèm nợ phải thu bán chào bán cạnh tranh: 

 - Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 1.517.275 cổ phần. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Giá trị khoản nợ phải thu theo giá trị sổ sách tại ngày 31.03.2021: 
12.816.746.676 đồng (Trong đó: Nợ gốc: 5.283.272.727 đồng;  
Nợ lãi: 7.533.473.949 đồng)

7. Số lô cổ phần kèm nợ phải thu chào bán cạnh tranh: 01 lô (toàn bộ 
cổ phần và nợ phải thu được coi là 01 lô).

8. Giá khởi điểm lô cổ phần kèm nợ phải thu: 25.193.475.000 đồng/lô 
cổ phần kèm nợ phải thu, trong đó:  

 - Giá bán lô cổ phần: 13.655.475.000 đồng; 

 - Giá bán khoản nợ phải thu: 11.538.000.000 đồng.

9. Tổ chức chào bán cạnh tranh: Công ty cổ phần Chứng khoán  
Sài Gòn -  Hà Nội

10. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Theo quy định tại Quy chế 
đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty cổ phần Xuất nhập 
khẩu Bình Định do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu do 
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ban hành.

11. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8 giờ  
30 phút ngày 29.12.2021 đến 15 giờ 30 phút ngày 12.01.2022  
(Sáng từ 8 giờ 30 phút - 11giờ 45 phút; chiều từ 12 giờ 45 phút - 17 giờ  
30 phút các ngày làm việc) tại trụ sở chính CTCP Chứng khoán  
Sài Gòn - Hà Nội, Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm 
nhất 16 giờ ngày 18.01.2022 tại trụ sở chính CTCP Chứng khoán  
Sài Gòn - Hà Nội

13. Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh: 13 giờ 30 phút ngày 
19.01.2022 tại trụ sở chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

14. Thời gian thanh toán tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu: Từ ngày 
20.01.2022 đến 16 giờ ngày 26.01.2022.

15. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ 
ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh.                         

THÔNG BÁO 
CHÀO BÁN CẠNH TRANH LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu tham khảo tại địa điểm đăng ký và các website: www.shs.com.vn; datc.vn/. 
Liên hệ trực tiếp: Ông Hoàng Mạnh Quảng  - Ban MBN1 - DATC; Số điện thoại: 024.39454738 (ex: 6007) - Mobile: 0913.113.379

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.
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TIN VẮN

Ngày 29.12, Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) cho biết nguy cơ từ biến thể 
Omicron vẫn còn “rất cao”, sau khi ca 
nhiễm Covid-19 tăng 11% trên toàn cầu 
vào tuần trước.

Theo WHO, Omicron là nguyên nhân 
ca nhiễm gia tăng nhanh chóng ở một số 
quốc gia, trong đó có những nơi Omicron 
đã vượt qua Delta để thành biến thể 
chiếm đa số như Anh hay Mỹ.

“Rủi ro tổng thể liên quan đến biến 
thể Omicron vẫn còn rất cao. Tốc độ lây 
lan nhanh chóng có thể là sự kết hợp của 
khả năng né miễn dịch và khả năng lây 
lan nhanh hơn của biến thể Omicron”, 
WHO cho biết. 

Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh tỷ lệ ca 
bệnh ghi nhận ở Nam Phi đã giảm 29%. 
Nam Phi là quốc gia đầu tiên báo cáo về 
biến thể này cho WHO vào ngày 24.11.

WHO cũng dẫn dữ liệu ban đầu từ 
Nam Phi, Anh và Đan Mạch - những 
quốc gia có tỷ lệ ca bệnh trên đầu người 
cao nhất thế giới - cho thấy nguy cơ nhập 
viện do Omicron thấp hơn Delta.

Dù vậy, để hiểu rõ về mức độ nguy 
hiểm của Omicron thì cần thêm dữ liệu lâm 

WHO: Nguy cơ nhập viện 
do Omicron thấp hơn Delta

Người dân xếp hàng dài trên ôtô chờ xét nghiệm ở Memphis, bang Tennessee, Mỹ, ngày 28.12. 
Ảnh: REUTERS

sàng, bao gồm mức sử dụng oxy, dùng máy 
thở hay tử vong. Ảnh hưởng của Omicron 
lên người đã mắc Covid-19 trước đó hay 
đã tiêm chủng cũng cần nghiên cứu thêm.

WHO cho biết trong tuần kết thúc 
vào ngày 26.12, số ca mắc mới trên toàn 
cầu tăng 11% so với tuần trước đó, trong 

khi số ca tử vong mới giảm 4%.
“Con số này tương ứng với có dưới 

5 triệu ca mắc mới và hơn 44.000 ca tử 
vong mới”, WHO cho biết, đồng thời 
thông tin thêm rằng số ca nhiễm mới 
nhiều nhất được ghi nhận ở Mỹ, Anh, 
Pháp và Ý.                                       (Theo TTO)

Ngày 28.12, Bộ trưởng Quốc phòng 
Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết nước này 
sẽ tham gia hệ thống đường dây nóng 
liên kết giữa các Bộ trưởng Quốc phòng 
của khối ASEAN. 

Trong cuộc hội đàm trực tuyến với Bộ 
trưởng Quốc phòng thứ hai của Brunei 
Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin 
Haji Mohd Yussof, Bộ trưởng Kishi cho 
hay Nhật Bản sẽ tham gia và tích cực 
sử dụng Cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp 
ASEAN (ADI). Brunei hiện đang giữ 
chức Chủ tịch ASEAN 2021.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ 
trưởng Quốc phòng các nước ASEAN 
cùng các đối tác gồm Australia, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, 
Nga, Hàn Quốc và Mỹ, nhất trí trong 
cuộc họp trực tuyến hồi tháng 6 về mở 
rộng hệ thống đường dây nóng.

Về phần mình, Bộ trưởng Dato 
Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji 
Mohd Yussof đã hoan nghênh việc Nhật 
Bản tham gia ADI.

Theo kế hoạch, Tokyo sẽ chính thức 
tham gia ADI vào năm 2022 hoặc muộn 
hơn sau khi đường dây nóng giữa 
ASEAN và nước này được thiết lập.

Hiện Australia đã tham gia ADI.
(Theo TTXVN)

Nhật Bản tham gia 
đường dây nóng 
của các Bộ trưởng 
Quốc phòng ASEAN

 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi. 
Nguồn: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd 
Austin vừa yêu cầu nhóm tác chiến tàu 
sân bay USS Harry S.Truman của Hải 
quân Mỹ ở lại Địa Trung Hải thay vì tới 
Trung Đông, trong bối cảnh Washington 
lo ngại trước các động thái quân sự của 
Nga gần biên giới Ukraine.

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 
28.12 cho biết, sự thay đổi lịch trình của 
tàu sân bay USS Harry S.Truman và 5 tàu 
chiến tháp tùng con tàu này phản ánh sự 
cần thiết phải duy trì sự hiện diện quân 
sự của Mỹ ở châu Âu, nhằm giải quyết 
những lo ngại trong cộng đồng tình báo 
về nguy cơ Nga tấn công Ukraine vào 
năm 2022.

Mỹ yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay ở lại Địa Trung Hải 
để đối phó Nga

Nga dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc đàm 
phán riêng biệt với các quan chức Mỹ và 
NATO vào đầu năm 2022 để thảo luận về 
yêu cầu NATO từ chối đơn xin gia nhập 

khối của Ukraine, cũng như việc Mỹ và 
đồng minh giảm sự hiện diện quân sự 
tại quốc gia này.

Theo quan chức nói trên, quyết định 
thay đổi lịch trình của nhóm tàu sân bay 
còn là động thái nhằm trấn an các đồng 
minh và đối tác của Mỹ trong khu vực. 
Hiện Mỹ và các đồng minh phương Tây 
đang theo dõi sát sao việc Nga triển khai 
quân đến gần biên giới Ukraine, với số 
lượng ước tính lên đến 100 nghìn binh sĩ.

Trong cuộc gặp trực tuyến hồi đầu 
tháng 12, Tổng thống Biden cảnh báo 
Tổng thống Putin rằng Nga sẽ đối mặt 
với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ 
nếu tấn công Ukraine.          (Theo VOV.VN)

Tàu sân bay USS Harry S.Truman.                    Ảnh Wiki

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines 
Delfin Lorenzana cho biết nước này đã đặt 
hàng hai tàu chiến mới từ Tập đoàn Công 
nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc hôm 
28.12 nhằm hiện đại hóa quân đội của mình.

Thỏa thuận mua bán trị giá 556 triệu 
USD với gã khổng lồ đóng tàu Hàn Quốc 
diễn ra trong 5 năm sau khi công ty này 
giành được hợp đồng đóng hai tàu khu 
trục nhỏ mới cho Hải quân Philippines.

Tàu hộ tống và tàu khu trục nhỏ là 
những tàu chiến nhanh, nhỏ, chủ yếu 
được sử dụng để bảo vệ các tàu khác 
khỏi bị tấn công.

“Dự án này sẽ cung cấp cho quân đội 
Philippines hai tàu hộ tống hiện đại có 
khả năng chống hạm, chống tàu ngầm 
và có thể tác chiến phòng không”, ông 
Lorenzana cho biết trong bài phát biểu 
tại lễ ký kết ở Manila.

Thỏa thuận này “sẽ đảm bảo tính 
tương đồng và khả năng tương tác giữa 
các loại vũ khí hiện có của chúng tôi”, 
cũng như “dễ bảo trì và sửa chữa”, ông 
chia sẻ thêm.                                 (Theo LĐO)

Philippines 
mua tàu chiến 
của Hàn Quốc với 
giá 556 triệu USD

Giới chức một công ty tài nguyên cấp 
nhà nước của Sudan hôm 28.12 thông báo, 
ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong một 
vụ sập mỏ vàng tại nước này.

Theo hãng tin AP, một thông báo từ 
Công ty TNHH Tài nguyên Khoáng sản 
Sudan cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại một 
mỏ vàng đã đóng cửa ở làng Fuja, cách 
thủ đô Khartoum 700 km về phía Nam. 
Khu mỏ dù không còn hoạt động, song 
các thợ mỏ địa phương vẫn tự ý mò vào 
bên trong để đào vàng sau khi lực lượng 
bảo vệ khu vực rời đi.

Thông báo cũng cho hay có một số 
trường hợp bị thương, song không đưa ra 
con số cụ thể. Trong khi đó, truyền thông 
Sudan đưa tin ít nhất 8 người bị thương 
sau vụ sập mỏ vàng đã được đưa đến bệnh 
viện địa phương.

Công ty TNHH Tài nguyên Khoáng sản 

Sập mỏ vàng tại Sudan, 
ít nhất 38 người thiệt mạng

Sudan - một công ty do nhà nước quản lý, 
đã đề nghị quân đội canh gác khu vực mỏ 
vàng tại Fuja để ngăn chặn những hành 
vi khai thác trái quy định. Dù vậy, công ty 
vẫn kêu gọi các cộng đồng địa phương tiếp 
tục những hoạt động khai thác mỏ trong 
khu vực, vốn đã bị đình trệ từ năm 2019.                   

(Theo vietnamnet.vn)

Khai thác vàng thủ công được xem là nghề nguy 
hiểm tại Sudan.                                   Ảnh: Almayadeen

 Sputniknews đưa tin, ngày 29.12, 
Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này 
và Na Uy đang lên kế hoạch thực hiện các 
chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trong cuộc 
tập trận thường niên Barents năm 2022.
 Ngày 28.12, Mỹ đã ghi nhận hơn 

441 nghìn ca mắc Covid-19, mức cao nhất 
trong một ngày, kể từ khi dịch bệnh bùng 
phát ở nước này.
 Bộ Môi trường và bảo vệ người 

tiêu dùng cùng Bộ Kinh tế và bảo vệ khí 
hậu Đức thông báo 3 nhà máy điện hạt 
nhân nước này sẽ chính thức chấm dứt 
hoạt động vào ngày 31.12 tới.
 Ngày 28.12, tổng cộng 116 thành 

phố ở bang Bahia, miền Đông Bắc Brazil, 
đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp do 
mưa lũ kéo dài tại khu vực này kể từ cuối 
tháng 11 vừa qua.
 Cảnh sát bang Colorado (Mỹ) ngày 

28.12 cho biết số người thiệt mạng trong 
các vụ xả súng ở bang này hôm 27.12 đã 
lên tới 5 người. (Theo TTXVN)


