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HỘI SINH VẬT CẢNH TỈNH BÌNH ĐỊNH:

Nuôi dưỡng đam mê, 
phục vụ cộng đồng

Phát huy, ngày càng 
nâng cao tinh thần trách nhiệm 
người đại biểu dân cử  u2 u2

Tiếp tục phối hợp, 
tạo sức mạnh tổng hợp trong 
công tác quản lý, thu thuế

Tránh cách làm qua loa, 
đối phó trong cải cách 
thủ tục hành chính

Công tác tuyên giáo 
phải nhạy bén, chủ động, đổi mới

Hôm nay (31.12), Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội 
đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Trong nhiệm kỳ IV (2015 - 

2020), Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã lớn mạnh không ngừng, góp phần 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19:

Ðảm bảo an toàn và thông suốt 

l . . . . . . . . . . . . .u3

SỬ DỤNG TEST NHANH ĐỂ XÁC ĐỊNH CA BỆNH, 
MỨC ĐỘ PHỤC HỒI: 

Dễ sử dụng, giảm áp lực
l
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Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
hỗ trợ điều trị gan

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (ngoài cùng bên phải) 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.                                  Ảnh: N. HÂN
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Bình Định

Ngày 30.12, đã diễn ra một số hoạt 
động trao nhà, tặng quà cho hộ nghèo, 
người có hoàn cảnh khó khăn do dịch 
bệnh, thiên tai.
l Tại huyện An Lão, Cụm thi đua 

Khối các cơ quan Đảng của tỉnh tổ chức 
lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia 
đình bà Nguyễn Thị Hêu (thôn Tân An, 
xã An Tân), là hộ nghèo. Ngoài số tiền 
hỗ trợ xây nhà 50 triệu đồng, tại lễ bàn 
giao, Cụm thi đua còn hỗ trợ thêm cho 
bà Huê một số vật dụng gia đình.                                                                   
l  Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 

tỉnh tổ chức trao 51,76 triệu đồng giúp  
12 bệnh nhân có tiền chữa bệnh. Cụ 
thể, 11 bệnh nhân ở TP Quy Nhơn và 
các huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Phù 
Cát đã được Hội xét đơn xin hỗ trợ và 
trích Quỹ trao mỗi người 2 triệu đồng. 

Trao nhà, tặng quà cho hộ nghèo, bệnh nhân, trẻ em khó khăn 

(BĐ) - Ngày 30.12, đồng 
chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh - chủ trì Hội 
nghị tổng kết công tác năm 2021 
và triển khai nhiệm vụ năm 
2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Năm 2021, trước sự bùng 
phát của đại dịch Covid-19, 
tình hình thiên tai diễn biến 
phức tạp, Đoàn ĐBQH tỉnh và 
các ĐBQH trong Đoàn đã tích 
cực, chủ động điều chỉnh kế 
hoạch công tác, phương thức 
làm việc để đảm bảo phù hợp, 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn, 
hoàn thành tốt các nội dung, 
chương trình công tác đề ra.

Tại các kỳ họp thứ nhất và 
thứ 2, Quốc hội khóa XV, các 
ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh 
đã tham gia đầy đủ, nghiêm 
túc, phát huy tinh thần trách 
nhiệm và có nhiều đóng góp 
tích cực, hiệu quả. Qua đó, đã 
có 59 lượt ý kiến tham gia tại 
các kỳ họp, trong đó có nhiều ý 
kiến đã được Quốc hội, Chính 
phủ, các bộ, ngành Trung ương 
tiếp thu, ghi nhận.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh 
diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, Đoàn ĐBQH tỉnh 
đã tổ chức nhiều hình thức để 
đảm bảo giữ vững mối liên hệ, 
lắng nghe ý kiến, kiến nghị, 
tâm tư, nguyện vọng của cử 
tri và nhân dân. Phối hợp chặt 
chẽ với ban thường trực ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp, 
các địa phương, các cơ quan 
thông tấn báo chí để chuyển tải 
thường xuyên, kịp thời thông 
tin hoạt động của Quốc hội đến 
cử tri. Tổ chức 2 hội nghị tiếp 
xúc cử tri giữa ĐBQH với đại 
diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh và các tổ chức thành viên; 
2 hội nghị tiếp xúc chuyên đề 
với Liên minh HTX tỉnh, các 
hiệp hội DN của tỉnh; 13 hội 
nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp tại 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố, kết nối trực tuyến đến 159 
xã, phường, thị trấn trong tỉnh 
và 9 điểm tiếp xúc cử tri trực 
tiếp ở các xã, phường, thị trấn, 
với hơn 2.400 lượt cử tri tham 

dự. Qua tiếp xúc, Đoàn ĐBQH 
tỉnh đã ghi nhận 452 ý kiến, 
kiến nghị; kịp thời tiếp thu, trả 
lời, giải đáp, cung cấp thông 
tin cho cử tri. 

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh 
thường xuyên theo dõi, giám 
sát việc thực hiện các kiến nghị 
trên các lĩnh vực giao thông, 
PCCC, các chính sách về hỗ 
trợ người dân, DN, công tác 
phòng, chống dịch Covid-19…

Năm 2022, Đoàn ĐBQH 
tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt 
chức năng, nhiệm vụ được 
giao, trọng tâm là tổ chức các 
hội nghị triển khai đóng góp ý 
kiến xây dựng luật; tham gia 
đầy đủ, có chất lượng các kỳ 
họp của Quốc hội, các phiên 
họp của Hội đồng Dân tộc và 
các ủy ban của Quốc hội, các 
hoạt động của địa phương. 
Duy trì hoạt động tiếp công 
dân định kỳ theo kế hoạch; tiếp 
nhận, kiến nghị, đôn đốc các cơ 
quan chức năng giải quyết, trả 
lời đơn, thư khiếu nại, tố cáo 
của công dân kịp thời, đúng 
quy định của pháp luật. Tổ chức 
các hoạt động giám sát, khảo 
sát theo chương trình giám sát 
chuyên đề…

Phát biểu tại Hội nghị, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim 
Toàn nhấn mạnh: Quốc hội khóa 
XV bước vào một nhiệm kỳ mới, 
năm 2021 là năm đầu tiên thực 
hiện nhiệm vụ ĐBQH, Đoàn 
ĐBQH tỉnh đã phát huy trí tuệ, 
uy tín, kinh nghiệm hoạt động 
của từng đại biểu trong Đoàn; 
tích cực tham gia xây dựng pháp 
luật, quyết định các vấn đề quan 
trọng của đất nước và hoạt động 
tại nghị trường. Trong năm 2022, 
Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ phát huy 
hơn nữa nhiệm vụ, vai trò của 
từng ĐBQH, nhằm hoàn thành 
tốt nhiệm vụ của người đại biểu 
dân cử, đóng góp tích cực vào 
việc xây dựng pháp luật, quyết 
định các vấn đề quan trọng của 
đất nước, tiếp xúc cử tri, giám 
sát, chất vấn, trả lời chất vấn với 
tinh thần trách nhiệm và tính 
chủ động cao hơn nữa.

NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Sáng 30.12, Cục Thuế 
tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác thuế năm 2021 và 
triển khai nhiệm vụ, giải pháp 
năm 2021. Dự Hội nghị có Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long; đại diện lãnh đạo các 
sở, ngành của tỉnh, UBND các 
huyện, thành phố và DN trên 
địa bàn tỉnh.

Theo Cục Thuế tỉnh, năm 
2021, dù dịch bệnh Covid-19 và 
thiên tai diễn biến phức tạp ảnh 
hưởng đến nền kinh tế nhưng 
công tác thu ngân sách của tỉnh 
đạt kết quả tốt. Tổng thu nội địa 
là 12.343,5 tỷ đồng, đạt 133,6% 
dự toán, tăng 2,4% so với cùng 
kỳ năm trước. Đáng chú ý, lần 
đầu tiên tỉnh thu vượt dự toán 
thuế công thương nghiệp ngoài 
quốc doanh và 11/11 huyện, thị 
xã, thành phố đều hoàn thành 
vượt dự toán. Các chính sách 
hỗ trợ của Đảng và Nhà nước 
cho cộng đồng DN, hộ kinh 
doanh bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 cũng được ngành 
thuế thực hiện hiệu quả. 

Năm 2022, Cục Thuế tỉnh 
tiếp tục tăng cường số hóa 
công tác quản lý thuế DN và hộ 
kinh doanh; thúc đẩy quản lý 
thuế theo phương châm “mở” 
thay cho quản lý khép kín như 
lâu nay. Triển khai kịp thời 
các chính sách mới đến người 
nộp thuế (NNT). Xây dựng và 
phát triển đội ngũ công chức 

Phát huy, ngày càng 
nâng cao tinh thần trách 
nhiệm người đại biểu dân cử

Tiếp tục phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp 
trong công tác quản lý, thu thuế

Riêng trường hợp bệnh nhân Trần Thị 
Thưởng (ở xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) 
bị ung thư đơn bào cần số tiền lớn để 

điều trị, Hội đã kêu gọi 
nhà hảo tâm được  
29,76 triệu đồng. Trong 
đó, nhà hảo tâm gửi 
ủng hộ qua facebook 
Minh Tâm 15,21 
triệu đồng, gửi qua 
facebook Trần Đình Ký 
14,55 triệu đồng. 
l  Đoàn công tác 

Công ty Điện lực Bình 
Định tổ chức thăm 
hỏi, tặng 200 suất quà 
cho trẻ em mồ côi, 
khuyết tật, người già 
neo đơn, hộ nghèo ở 

xã Nhơn Mỹ (TX An Nhơn) và Trung 
tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm (TP Quy 
Nhơn). Mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. 

Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt 
động Tháng tri ân khách hằng năm 2021 
với thông điệp “Đồng hành cùng khách 
hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19” của Công ty Điện 
lực Bình Định. 
l Công ty TNHH TM dược phẩm 

Sinh Phúc (TP Quy Nhơn) phối hợp với 
Hội CTĐ huyện Phù Cát tổ chức trao 
tặng 200 suất quà cho các hộ dân là người 
Bana, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có người 
nghi nhiễm chất độc da cam/dioxin, hộ 
gặp khó khăn do lũ lụt ở 2 xã Cát Lâm 
(100 suất) và Cát Sơn (100 suất). Mỗi suất 
quà trị giá 300 nghìn đồng, gồm các thực 
phẩm thiết yếu và 200 nghìn đồng tiền 
mặt; tổng trị giá quà tặng 60 triệu đồng. 

HỮU BÁ - NGỌC TÚ - 
ĐÌNH PHƯƠNG - TRƯỜNG GIANG

Công ty Điện lực Bình Định trao quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội 
Đồng Tâm.                                                                                           Ảnh: ĐÌNH PHƯƠNG

Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn 

Phi Long tặng 
bằng khen của 
UBND tỉnh cho 
các sở, ngành, 

địa phương 
có thành tích 

trong công tác 
phối hợp quản 

lý, thu ngân 
sách nhà nước 
và chỉ đạo thu 

thuế tại  
địa phương  
năm 2021. 

Ảnh: T.SỸ

ngành Thuế trung thực, liêm 
chính, chuyên nghiệp, hành 
động, sáng tạo. Phấn đấu hoàn 
thành vượt mức dự toán tổng 
thu ngân sách 10.200 tỷ đồng 
đã được Bộ Tài chính và HĐND 
tỉnh giao. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long đánh giá: 
Sự thay đổi mang tính đột phá 
trong công tác quản lý, thu 
thuế, hỗ trợ người nộp thuế đã 
giúp ngành Thuế hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
đảm bảo nguồn lực cho đầu 
tư phát triển, an sinh xã hội và 
phòng chống dịch, góp phần 
quan trọng thúc đẩy KT-XH 
của tỉnh phát triển. 

Nhận định dịch bệnh 
Covid-19 còn diễn biến phức 
tạp, khó lường, sẽ có nhiều 
khoản chi phát sinh, cần phải 
có nguồn thu tốt, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
yêu cầu ngành Thuế phải tiếp 
tục duy trì tính đồng bộ trong 
công tác quản lý thu, phối 
hợp tốt với các sở, ngành, địa 
phương, tạo sức mạnh tổng 
hợp trong công tác quản lý, thu 
thuế. Thực hiện các giải pháp 
tái thiết lập mặt bằng trong 
công tác quản lý, thu thuế đối 
với hộ kinh doanh; tập trung 
khai thác nguồn thu thuận lợi 
có đà tăng trưởng, các nguồn 
thu có tiềm năng còn dư địa; 

tìm kiếm các nguồn thu mới. 
Tiếp tục thực hiện tốt phương 
thức: “Lấy NNT làm trung tâm 
phục vụ, cơ quan thuế là điểm 
tựa cho NNT, tất cả vì quyền 
lợi hợp pháp của NNT”. Triển 
khai nhanh hóa đơn điện tử, 
đảm bảo trước ngày 31.3.2022 
có 100% DN sử dụng hóa đơn 
điện tử để quản lý tốt nguồn 
thu. Chú trọng nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực ngành 
Thuế, tăng tính chuyên nghiệp, 
liêm chính trong thực thi công 
vụ, xây dựng hình ảnh người 
công chức thuế thật sự có đức, 
có tài, có tâm, xứng đáng với sự 
kỳ vọng của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân. 

Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long cũng yêu 
cầu lãnh đạo các sở, ngành, 
UBND các cấp phải luôn xem 
công tác thuế là nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm trong năm 
2022, tập trung chỉ đạo tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho DN 
để nuôi dưỡng nguồn thu, tạo 
điều kiện thuận lợi cho ngành 
Thuế tỉnh thu thuế đạt và vượt 
chỉ tiêu đã được HĐND và 
UBND tỉnh giao. 

Dịp này, UBND tỉnh tặng 
bằng khen cho 32 đơn vị, địa 
phương, DN và cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong công 
tác quản lý, thu thuế và nộp 
thuế năm 2021.         

      TIẾN SỸ



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

Dễ sử dụng, 
giảm áp lực

Cùng với việc điều trị F0 tại nhà, để giảm áp lực cho ngành Y tế, tỉnh đã triển khai 
sử dụng xét nghiệm bằng test nhanh để xác định ca bệnh và mức độ phục hồi để có 
thể cho ra viện.

Hiện nay, tình hình dịch 
bệnh trên địa bàn tỉnh diễn 
biến hết sức phức tạp, số người 
nhiễm Covid-19 trung bình 
mỗi ngày từ 300 - 400 người. 
Điều này đặt áp lực rất lớn cho 
y tế cơ sở trong việc quản lý, 
chăm sóc, điều trị người nhiễm 
Covid-19 tại nhà và các cơ sở 
thu dung điều trị mở rộng. Để 
thích ứng với tình hình mới, 
Sở Y tế có hướng dẫn việc xét 
nghiệm để xác định ca bệnh, 
xác định tình trạng khỏi bệnh 
và cho ra viện.

Ngày 28.12, toàn tỉnh có 
hơn 1.000 bệnh nhân Covid-19 
ra viện cùng lúc nhờ sử dụng 
test nhanh kháng nguyên 
SARS-CoV-2 (test nhanh). 
Bình Định là một trong những 
địa phương tiên phong sử 
dụng test nhanh trong việc 
xác định bệnh nhân. Ông Lê 
Quang Hùng, Giám đốc Sở Y 
tế, chia sẻ: Chúng tôi cũng đã 
mạnh dạn đi trước một bước 
về việc áp dụng kết quả test 
nhanh để xác định ca bệnh và 
xác định bệnh nhân khỏi bệnh. 
Điều này giảm áp lực rất lớn 
và cũng giảm công sức và tiền 
của rất nhiều. 

Là địa phương liên tục 
ghi nhận trường hợp mắc 
Covid-19, TP Quy Nhơn đã 

mở thêm 2 cơ sở thu dung 
tổng cộng 660 giường, ngoài 
ra, TTYT TP Quy Nhơn có khả 
năng thu dung 70 bệnh nhân. 
Cùng với đó, thành phố còn tổ 
chức chu đáo việc chăm sóc, 
điều trị 2.300 ca F0 tại nhà. Do 
vậy, việc sử dụng test nhanh 
giảm áp lực rất lớn đối với 
nhân viên y tế của thành phố. 

Theo hướng dẫn của Sở Y tế, 
người test nhanh có kết quả xét 
nghiệm dương tính (test nhanh 
do Bộ Y tế cấp phép và do nhân 
viên y tế thực hiện hoặc người 
nghi nhiễm thực hiện dưới sự 
giám sát của nhân viên y tế) là 
người nhiễm Covid-19. Riêng 
đối với trường hợp không có 
triệu chứng, có yếu tố dịch tễ 
hoặc tiếp xúc gần với trường 
hợp mắc Covid-19 hoặc nghi 
nhiễm trong khoảng 14 ngày 
và có kết quả xét nghiệm test 
nhanh kháng nguyên vi rút 
SARS-CoV-2 nghi ngờ, khi đó 
mới chỉ định xét nghiệm RT-
PCR để khẳng định. 

Khoảng 65% bệnh nhân 
Covid-19 ở TX Hoài Nhơn 
đang được điều trị tại nhà, 
phần còn lại được điều trị tại 
TTYT, các trường hợp nặng 
sẽ điều trị tại BVĐK khu vực 
Bồng Sơn. Bác sĩ CKII Trần 
Hữu Vinh, Giám đốc TTYT TX 

Hoài Nhơn, cho biết: Việc sử 
dụng test nhanh để xác định 
ca bệnh rất thuận lợi, người 
dân có thể tự test nhanh nếu 
dương tính thì báo cho nhân 
viên y tế. Nhân viên y tế sẽ làm 
test nhanh xác nhận, nếu vẫn 
dương tính thì ghi nhận đây 
là trường hợp F0 và đưa vào 
chăm sóc, điều trị. 

Ngoài xác định ca bệnh, 
ngành Y tế còn sử dụng kết 
quả xét nghiệm test nhanh để 
xác định tình trạng khỏi bệnh 
và cho ra viện. Theo đó, đối với 
người bệnh Covid-19 không 
triệu chứng hoặc triệu chứng 
nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều 
trị tại nhà theo quy định sẽ 
được dỡ bỏ cách ly, điều trị 
tại nhà khi thời gian cách ly, 
điều trị đủ 10 ngày; kết quả xét 
nghiệm test nhanh âm tính do 
nhân viên y tế thực hiện hoặc 
người bệnh tự thực hiện dưới 
sự giám sát của nhân viên y 
tế. Tuy nhiên, với trường hợp 
kết quả xét nghiệm dương tính 
vào ngày thứ 10, bác sĩ CKII. 
Dương Ngọc Hùng, Giám đốc 
TTYT huyện Tuy Phước, thông 
tin: Nếu ngày thứ 10 kết quả 
test nhanh dương tính thì tiếp 
tục cách ly cho đủ 14 ngày và 
làm lại xét nghiệm test nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2.

Để đảm bảo an toàn phòng 
dịch các bác sĩ lưu ý: Đối với 
người bệnh Covid-19 sau khi 
ra viện cần ở tại nhà và tự theo 
dõi trong 7 ngày, tuân thủ 5K, 
đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu 
thân nhiệt cao hơn 38°C ở hai 
lần đo liên tiếp hoặc có bất cứ 
dấu hiệu lâm sàng nào không 
bình thường cần báo cho y tế 
cơ sở để thăm khám và xử trí 
kịp thời.

THẢO KHUY - NGỌC NHUẬN
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Bình Định

Test nhanh rất dễ sử dụng, người dân tự thực hiện nếu có kết quả dương tính 
thì báo ngay cho nhân viên y tế để được test lại để xác định và chăm sóc. 

Ảnh. T. KHUY

(BĐ) - Chiều 30.12, UBND 
tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến 
sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 
số 61/2018/NĐ-CP và triển khai 
thực hiện Đề án “Đổi mới việc 
thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC)”. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang dự Hội nghị tại điểm 
cầu tỉnh. 

Theo thông tin tại Hội nghị, 
trong 3 năm qua, việc triển khai 
thực hiện Nghị định số 61/2018/
NĐ-CP ngày 23.4.2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải 
quyết TTHC đã đạt được những 
kết quả tích cực. Việc ứng dụng 
công nghệ thông tin trong giải 
quyết TTHC tại bộ phận một cửa 
được thực hiện kịp thời và đồng 
bộ ở cả 3 cấp, làm thay đổi toàn 
bộ cách thức, quy trình giải quyết 
TTHC, bảo đảm công khai, minh 
bạch, có kiểm tra, giám sát đối 
với từng khâu, từng việc, từng 
cán bộ, công chức và đặc biệt 
là có sự tham gia giám sát của 
người dân, DN.

Quy trình phối hợp giải 
quyết TTHC giữa các cơ quan, 
đơn vị, địa phương có liên quan 
được thể chế hóa trong các quy 
định thực hiện liên thông, xác 
định rõ trách nhiệm, thời gian 
giải quyết công việc của mỗi cơ 
quan, đơn vị, địa phương, chấm 
dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy 
trách nhiệm. Nhiều TTHC, nhất 
là những thủ tục liên quan trực 
tiếp đến quyền lợi của người 
dân, DN được rút ngắn thời 
gian giải quyết so với quy định, 
giúp cắt giảm chi phí tuân thủ và 
mang lại sự hài lòng cho người 
dân và DN.

Một trong những con số 
ấn tượng là tỷ lệ hồ sơ TTHC 
được giải quyết đúng hạn và 
trước hạn ở cấp tỉnh đạt 98,9%, 
ở cấp huyện là 95,6% và cấp xã 
là 97,6%.

Để triển khai hiệu quả Đề 
án “Đổi mới việc thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC” nhằm 
nâng cao hơn nữa chất lượng 
công tác cải cách TTHC trong 
thời gian tới, đồng thời tạo ra sự 
bứt phá với mục tiêu đến năm 
2025 đưa công tác cải cách hành 
chính của tỉnh thuộc nhóm khá 
của cả nước, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tiếp tục quán triệt sâu 
sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX và Chương trình 
hành động về đẩy mạnh cải cách 
hành chính, trọng tâm là cải cách 
TTHC giai đoạn 2020 - 2025. Với 
quan điểm “lấy người dân, DN 
làm trung tâm, động lực của 
sự phục vụ, lấy sự hài lòng của 
người dân làm thước đo đánh 
giá chất lượng hoạt động của 
bộ máy hành chính Nhà nước”, 
cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo 
và quyết tâm trong tổ chức thực 
hiện, phát huy những kết quả đã 
đạt được và tập trung khắc phục 
ngay những tồn tại hạn chế. 

Người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị, địa phương phải 
trực tiếp chủ trì lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác cải cách hành chính 
nói chung và cải cách TTHC 
nói riêng của cơ quan, đơn vị, 
địa phương mình. “Thực tế đã 
khẳng định, lãnh đạo có quyết 
tâm sẽ tạo sự lan tỏa, tạo động 
lực để thúc đẩy cải cách và 
ngược lại, nếu lãnh đạo thờ ơ, 
không quan tâm, không quyết 
liệt thì bộ máy sẽ trì trệ, không 
sẵn sàng cải cách vì đụng chạm 
tới quyền lợi. Khi đó tất cả sẽ chỉ 
là khẩu hiệu, làm qua loa, chiếu 
lệ, đối phó, không thực chất, 
không hiệu quả”, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí Lâm Hải Giang cho 
rằng, cải cách TTHC không chỉ 
là công khai, minh bạch mà cần 
phải đi sâu vào rà soát, đơn giản 
hóa, tập trung kiến nghị loại bỏ 
những quy định, những thủ 
tục không phù hợp, không cần 
thiết, gây phiền hà, sách nhiễu, 
khó khăn cho người dân và DN; 
tăng cường tính liên thông trong 
giải quyết TTHC giữa các ngành, 
các cấp, phải sáng tạo và không 
ngại khó. Mức độ hiệu quả của 
cơ chế một cửa trong giải quyết 
TTHC phải được đánh giá trên 
cơ sở sự hài lòng của người dân, 
DN cả về chất lượng, thời gian, 
chi phí thực hiện thủ tục. Mọi 
vướng mắc cần được tiếp thu và 
giải quyết kịp thời.

Tại hội nghị, 11 tập thể và 8 
cá nhân được nhận Bằng khen 
của Chủ tịch UBND tỉnh về 
thành tích xuất sắc trong triển 
khai thực hiện Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP, có đóng góp 
tích cực trong việc thành lập, 
hoạt động của Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh.

NGUYỄN VĂN TRANG

Tránh cách làm qua loa, 
đối phó trong cải cách 
thủ tục hành chính 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao bằng khen cho đại diện các tập thể. 
Ảnh: N.V.T

SỬ DỤNG TEST NHANH ĐỂ XÁC ĐỊNH CA BỆNH, MỨC ĐỘ PHỤC HỒI: 

Tình hình dịch bệnh 
phức tạp, tiêm vắc xin vẫn có 
thể mắc bệnh và tử vong. Do 
vậy, mọi người nên có ý thức 
bảo vệ bản thân mình. Đặc 
biệt những người trẻ tuổi 
bảo vệ bản thân mình là góp 
phần bảo vệ cho cha mẹ, ông 
bà, con cháu của mình. Đây là 
những người có sức đề kháng 
rất yếu, họ thuộc nhóm có 
nguy cơ tử vong rất cao khi 
mắc Covid-19”. 

Giám đốc Sở Y tế
 LÊ QUANG HÙNG 

“
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 30.12, tại TP 
Quy Nhơn, Khối Thi đua Nội 
chính tỉnh tổ chức Hội nghị 
tổng kết phong trào thi đua 
năm 2021 và triển khai phong 
trào thi đua năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 
dù năm 2021 gặp nhiều khó 
khăn, song hầu hết các cơ quan 
trong khối đã thực hiện tốt kế 
hoạch công tác đề ra; phong 
trào thi đua yêu nước của các cơ 
quan, đơn vị tiếp tục có nhiều 
chuyển biến tích cực, tạo sức 
lan tỏa trong cộng đồng. Qua 
đó, góp phần củng cố hệ thống 
chính trị, xây dựng xã, phường 

vững mạnh toàn diện, nhất là 
vững mạnh về quốc phòng, 
an ninh. Trong năm, 9 cơ quan 
trong khối đã đóng góp kinh 
phí, hỗ trợ xây dựng nhà đại 
đoàn kết cho 2 hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh 
đạo các đơn vị trong khối tham 
gia thảo luận và thống nhất, 
trong năm 2022, toàn khối sẽ 
tiếp tục phát động các phong 
trào thi đua trong lĩnh vực 
quốc phòng, an ninh, nâng cao 
chất lượng các phong trào thi 
đua Quyết thắng, Vì an ninh 
Tổ quốc, công tác phòng, chống 

các loại tội phạm và tệ nạn xã 
hội. Tiếp tục phát động sâu 
rộng phong trào thi đua, hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa, giúp 
nhân dân khắc phục hậu quả 
thiên tai; kịp thời biểu dương 
các điển hình tiên tiến, gương 
người tốt, việc tốt; tăng cường 
kỷ cương, kỷ luật trong quản lý 
cơ quan, đơn vị; thực hành tiết 
kiệm, chống quan liêu, tham 
nhũng và lãng phí...

Dịp này, các cơ quan trong 
khối bình xét các danh hiệu 
thi đua năm 2021 và bầu CA 
tỉnh làm Trưởng Khối thi đua  
năm 2022.                           K. ANH

Khối thi đua Nội chính triển khai 
nhiệm vụ năm 2022

TIN VẮN

(BĐ) - Ngày 30.12, Giám đốc 
Sở GD&ĐT Đào Đức Tuấn đã 
ban hành văn bản hướng dẫn 
phòng GD&ĐT các huyện, thị 
xã, thành phố; các trường THPT 
và trực thuộc; Trung tâm Giáo 
dục thường xuyên tỉnh, Trung 
tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên cấp 
huyện khẩn trương triển khai 
thực hiện không thu học phí 
học kỳ I năm học 2021 - 2022  
cho học sinh theo Quyết 
định 5088/QĐ-UBND ngày 
21.12.2021 của UBND tỉnh.

Theo đó, không thu học phí 
học kỳ I đối với trẻ học mẫu 
giáo và học sinh phổ thông 
trong các cơ sở giáo dục công 
lập, học viên giáo dục thường 
xuyên theo chương trình giáo 
dục phổ thông. 

Cụ thể, đối với nhóm học 
sinh không thu 100% học phí 
học kỳ I (sau khi thực hiện giảm 
học phí theo Nghị định 81/2021/
NĐ-CP của Chính phủ), hồ sơ 
thực hiện theo quy định tại 
Nghị định 81/2021/NĐ-CP. 

Đối với nhóm học sinh 
không thu 50% học phí học  
kỳ I, các cơ sở giáo dục phối hợp 
với chính quyền địa phương để 
xác nhận đối tượng đã được thụ 
hưởng chính sách hỗ trợ gặp 
khó khăn do ảnh hưởng đại 
dịch Covid-19 có con em đang 
học tại các cơ sở giáo dục công 
lập và giáo dục thường xuyên 
theo chương trình giáo dục phổ 
thông; lập danh sách, tổng hợp 
kinh phí, có văn bản đề nghị cấp 
bù học phí gửi cơ quan quản lý 
cấp trên.                           MAI HOÀNG

KHÔNG THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022:

Cơ sở giáo dục phối hợp với
chính quyền địa phương 
xác nhận chính sách hỗ trợ 

Sáng 30.12, CA xã Mỹ Lộc 
(huyện Phù Mỹ) tiến hành 
trao trả số tài sản vừa nhặt 
được cho chị Đặng Thị Tường 
Vy (SN 1996, ở thôn Phú Ninh 
Tây, xã Mỹ Lợi) trước sự 
chứng kiến của chính quyền 
xã (ảnh).

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 
29.12, khi tuần tra kiểm 
soát các tuyến đường trên 
địa bàn xã, đến đoạn QL 1A 

thôn Nghĩa Lộc, xã Mỹ Lộc, 
CA xã phát hiện chiếc ví nữ 
nằm trên đường, bên trong có  
1 điện thoại Iphone 11, 1 chiếc 
lắc bằng vàng, 1 triệu đồng và 
nhiều giấy tờ quan trọng. 

Ngay trong đêm, CA xã 
Mỹ Lộc liên hệ CA xã Mỹ Lợi 
xác định được người đánh rơi 
chiếc ví là chị Đặng Thị Tường 
Vy và thông báo cho chị Vy 
đến nhận lại tài sản.    VĂN TỐ

Công an xã Mỹ Lộc trao trả tài sản cho người đánh rơi

Ảnh: Văn Tố

(BĐ) - Chiều 30.12, Phó Chủ 
tịch UBND xã Tây Phú (huyện 
Tây Sơn) Nguyễn Văn Thành 
cho biết, núi Trang Dài (thuộc 
thôn Phú Lâm, xã Tây Phú) tiếp 
tục sạt lở lần 2, bồi lấp rừng 
trồng, ruộng lúa của người dân.

Trong đợt mưa lũ từ ngày 
27 - 30.11, núi Trang Dài bị sạt 
lở lần đầu tiên, đất, đá, cây cối 
từ điểm sạt lở tràn xuống lấp 
cống thoát nước, đường giao 
thông và hoa màu của người 
dân. UBND xã Tây Phú đã tổ 
chức khắc phục để người dân 
đi lại, sản xuất.

Tuy nhiên, trong đợt mưa từ 
ngày 27 - 28.12, núi Trang Dài 
sạt lở lần thứ 2 với diện tích 
khoảng 3 ha, là rừng khoanh 
nuôi tái sinh, khiến khoảng 
2.000 m3 đất đá tràn xuống, 
bồi lấp làm hư hỏng 3 ha rừng 
trồng, 2 ha lúa và 1 ha hoa màu 
của người dân. 

Phòng NN&PTNT huyện 
Tây Sơn đã phối hợp với chính 
quyền xã Tây Phú cho cắm biển 
cảnh báo, giăng dây khu vực 

Tây Sơn: Núi Trang Dài tiếp tục sạt lở 

 Từ tối 29.12, xã Vĩnh 
Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh tiến 
hành phong tỏa toàn bộ 
làng Hà Ri để tầm soát dịch 
Covid-19. Từ 3 trường hợp ban 
đầu được phát hiện dương tính 
với SARS-CoV-2 tại TTYT huyện 
là người dân làng Hà Ri, xã Vĩnh 
Hiệp, TTYT đã phối hợp xã Vĩnh 
Hiệp tổ chức phong tỏa toàn 
bộ làng Hà Ri để tầm soát dịch. 
Qua test nhanh hơn 500 trường 
hợp, đã phát hiện 15 trường 
hợp F0 và 26 trường hợp F1. 
Theo lãnh đạo xã Vĩnh Hiệp, 
hiện nay vẫn chưa xác định 
được nguồn lây nhiễm. Cũng 
ngay trong tối 29.12, xã đã lập 2 
chốt kiểm soát dịch bệnh tại 2 
tuyến đường vào làng, tiếp tục 
test tầm soát lần 2. XUÂN DŨNG
 Ngày 30.12, CA huyện 

Tuy Phước tổ chức tập huấn 
nghiệp vụ về PCCC & CNCH 

cho đại diện lãnh đạo UBND, chỉ 
huy CA các xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện. Buổi tập huấn nhằm 
củng cố, nâng cao nghiệp vụ, 
kiến thức pháp luật về PCCC, 
nghiệp vụ công tác quản lý nhà 
nước về PCCC&CNCH; góp phần 
phòng ngừa, hạn chế cháy nổ và 
tai nạn, sự cố xảy ra. LAI XUÂN
 Chiều 29.12, lãnh đạo Sở 

LĐ-TB&XH đã đến thăm và tặng 
suất quà trị giá 6 triệu đồng cho 
cháu Võ Thị Thục Quyên, ở xóm 
4, thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, 
huyện Tây Sơn. Cháu Quyên có 
mẹ bị mất do nhiễm Covid-19, 
khi đang mang thai cháu ở 
tháng thứ 7. Chiều cùng ngày, 
lãnh đạo MTTQ xã Tây Thuận 
cũng đã thăm và trao suất quà 
trị giá 5 triệu đồng của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh gửi cho gia 
đình cháu Võ Thị Thục Quyên. 

ÚC LY

sạt lở; thông tin để người dân 
biết và hạn chế đi lại ở khu vực 
này. Trước mắt, địa phương tổ 
chức khắc phục tạm thời các 
diện tích đất đá vùi lấp để đảm 
bảo ATGT trên tuyến đường từ 
thị trấn Phú Phong vào khu du 
lịch Hầm Hô; khắc phục diện 
tích ruộng bị sa bồi thủy phá, 
hỗ trợ người dân kịp thời sản 
xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022; 
thực hiện đo đạc, kiểm kê và hỗ 

trợ thiệt hại cho người dân theo 
quy định.

Về lâu dài, khi thời tiết thuận 
lợi, UBND huyện Tây Sơn chỉ 
đạo các ngành chức năng 
phối hợp với chính quyền địa 
phương kiểm tra, rà soát lại toàn 
bộ khu vực sạt lở; lập báo cáo 
trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ 
việc đánh giá nguy cơ, công tác 
khắc phục và hướng xử lý ổn 
định cho khu vực này.    THU DỊU

Khu vực núi Trang Dài (xã Tây Phú) bị sạt lở sau những đợt mưa lớn. 
Ảnh: UBND xã Tây Phú

Chiều 29.12, CA huyện Phù 
Cát tiến hành kiểm tra hành 
chính một khách sạn trên địa 
bàn thôn Phú Kim, xã Cát 
Trinh, phát hiện 3 đối tượng 
có biểu hiện sử dụng ma túy. 

Qua test nhanh có 2 
đối tượng dương tính với 
ma túy là Võ Minh Hẵng  
(31 tuổi) và Nguyễn Văn Trường  
(26 tuổi) cùng ở thôn Hòa Đại, 
xã Cát Hiệp. Đối tượng còn 

lại là Nguyễn Xuân Phương  
(24 tuổi, ở thôn Phú Kim, 
xã Cát Trinh). Ngoài ra, CA 
huyện đã thu giữ gần hiện 
trường gói nhựa đựng chất 
nghi ma túy, chưa xác định 
trọng lượng.

Hiện CA huyện đang tiếp 
tục đấu tranh làm rõ vai trò 
từng đối tượng về tổ chức sử 
dụng trái phép chất ma túy để 
xử lý.                                    TẤN TÀI

Phát hiện nhóm đối tượng 
sử dụng ma túy tại khách sạn

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 
30.12, Phòng Cảnh sát hình 
sự (CA tỉnh) phối hợp với CA  
TP Đà Nẵng bắt Nguyễn 
Thanh Sơn (31 tuổi, ở khu phố 
7, phường Bùi Thị Xuân, TP 
Quy Nhơn) khi đang lẩn trốn 
tại phường Hòa Thuận Tây, 
quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

Tháng 11.2021, Sơn bị khởi 
tố để điều tra về hành vi lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản nhưng 
sau đó đã bỏ trốn, bị Cơ quan 
CSĐT (CA tỉnh) ra lệnh truy 
nã đặc biệt.

Hiện Sơn đang bị di lý về 
Bình Định để phục vụ công 
tác điều tra.          DANH NHÂN

Bắt đối tượng bị truy nã 
về hành vi lừa đảo

(BĐ) - Tối 30.12, CA TX An 
Nhơn cho biết, đơn vị đang 
tạm giữ tài xế Nguyễn Văn 
Thâu (SN 1985, ở xã Nhơn 
Phúc, TX An Nhơn) để tiếp tục 
điều tra, xử lý theo quy định 
pháp luật. Thâu là tài xế vừa 
gây ra vụ TNGT khiến 1 người 
tử vong tại chỗ, 1 người tử 
vong tại bệnh viện và khoảng 
chục người khác bị thương 
vào khoảng 16 giờ 30 phút  
cùng ngày.

Thời điểm này, Thâu điều 
khiển xe đầu kéo biển số  
77C154.14 kéo theo rơ móc  
77 R 006.81, lưu thông trên tỉnh 
lộ 636, khi đến ngã tư thôn An 
Thái (xã Nhơn Phúc) thì bất 
ngờ tông vào nhiều xe gắn máy 
đang lưu thông trên đường.

Sau khi gây ra tai nạn, Thâu 
tiếp tục điều khiển phương 
tiện chạy về tỉnh lộ 638 (đường 
phía Tây tỉnh) sau đó chạy ra  
QL 19 và QL 1A theo hướng  

Bắc - Nam.
Đến khoảng 17 giờ 30 phút, 

sau khi truy đuổi hơn 25 km, 
người dân và CA TX An Nhơn, 
phối hợp với Trạm CSGT Tuy 
Phước, Phòng CSGT, CA tỉnh, 
đã chặn được xe tải này khi 
đang di chuyển trên QL 1A 
đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc 
(huyện Tuy Phước). Tại hiện 
trường, dưới gầm xe đầu kéo 
vẫn còn một mô tô bị mắc kẹt.  
                                  QUỐC THÀNH 

Bắt nhanh tài xế gây tai nạn liên hoàn 
làm 2 người tử vong, nhiều người bị thương 
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Bình Định

l 57 triệu đồng là tổng 
kinh phí Công ty CP Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình Định 
(Bidiphar) được hỗ trợ để 
xây dựng và xác lập quyền sở 
hữu công nghiệp đối với 19 
nhãn hiệu thông thường (mỗi 
nhãn hiệu là 3 triệu đồng) theo 
chính sách hỗ trợ phát triển 
KH&CN trên địa bàn tỉnh trong 
đợt 4.2021.
l Sở KH&CN vừa đề nghị 

UBND tỉnh cho phép UBND 
huyện Hoài Ân sử dụng địa 
danh “Hoài Ân” trong đăng ký 
nhãn hiệu chứng nhận “Tiêu 
hột Hoài Ân” và “Mít Thái Hoài 
Ân”. Bản đồ vùng sản xuất Tiêu 
hột Hoài Ân và Mít Thái Hoài 
Ân xác định khu vực địa lý 
vùng sản xuất tiêu hột và mít 
Thái có xuất xứ từ huyện Hoài 
Ân, tỉnh Bình Định.

THÁI HÀ

Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán 
gan do TS Lê Thị Kim Nga, Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu Ứng 
dụng KH&CN, Trường ĐH 
Quy Nhơn làm chủ nhiệm 
đã được Hội đồng KH&CN 
chuyên ngành tỉnh nghiệm thu 
theo đề tài nghiên cứu khoa 
học “Nghiên cứu xây dựng mô 
hình gan, xác định thể tích và 
phát hiện bất thường của vùng 
gan theo chỉ định dựa trên 
hình ảnh y khoa chụp cắt lớp 
vi tính ổ bụng”. Đây là đề tài 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 
trong lĩnh vực y khoa đầu tiên 
tại Bình Định.

Ứng dụng công nghệ AI 
cùng nhiều kỹ thuật hiện đại 
như: Thuật toán, xử lý ảnh, học 
máy, dựng mô hình 3D kết hợp 
khai phá dữ liệu y khoa, phần 
mềm tự động tính toán và xác 
định các vùng bất thường hay 
các tổn thương trên gan, phần 
mềm có 5 chức năng chính là: 
Tách gan, tách u gan, dựng hình 
3D, tính thể tích vùng gan bất 
thường, so sánh sự thay đổi của 
những vùng bất thường trên 
gan. Nhờ đó phần mềm này có 
thể hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán u 
gan và tính toán thể tích vùng 
gan tổn thương nhanh hơn.

TS Võ Tấn Đức - Trưởng 
khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh 
viện ĐH Y dược TP Hồ Chí 
Minh - đánh giá: “Chức năng 
tách gan của phần mềm thực 
hiện khá chính xác, tỷ lệ tách 
đúng theo thực tế xấp xỉ 86%. 
Chức năng tách u gan, tỷ lệ tách 
đúng xấp xỉ 75%. Việc tính toán 
thể tích vùng gan gần đúng với 

các công thức tính thể tích gan 
của nhiều nghiên cứu trên thế 
giới. Chức năng tính thể tích 
vùng gan bất thường (cụ thể là 
u gan) dựa trên phương pháp 
tính toán 3D, nội suy và AI. 
Đây là phương pháp tính toán 
được đánh giá là chính xác và 
hiệu quả. Chức năng so sánh 
sự thay đổi của khối u qua 
những lần tầm soát khác nhau 
dựa trên kỹ thuật tối ưu hóa 
cấu trúc hình dạng và kết cấu 
ảnh là phương pháp hiệu quả 
trong xây dựng và tính toán 
trên dữ liệu hình”.

Phần mềm đã được kiểm 
nghiệm thực tế tại BVĐK tỉnh 
Bình Định, TTYT TX An Nhơn 
và BVĐK tỉnh Bình Phước. Ví 
dụ, tại BVĐK tỉnh Bình Định, 
phần mềm được áp dụng để 
chẩn đoán cho một bệnh nhân 
50 tuổi, có khối u gan. Nhờ kết 
quả phân tích từ phần mềm, bác 
sĩ xác định được thể tích mô gan 
lành còn lại đủ đảm bảo cho 
bệnh nhân; từ đó quyết định cắt 
bỏ vùng mô gan bệnh. Th.S, bác 
sĩ Huỳnh Lê Anh Vũ, Trưởng 
khoa Chẩn đoán hình ảnh, 
BVĐK tỉnh, cho biết: “Về cơ 
bản, phần mềm cho phép phát 

hiện tự động tổn thương dạng 
khối, cấu trúc mô bất thường ở 
gan và phân tách tự động 2 cấu 
trúc mô này. Phần mềm cũng 
cho biết thể tích gan, thể tích 
khối tổn thương, thể tích mô 
gan dự kiến còn lại một cách tự 
động. Tuy nhiên, mức độ chính 
xác của phần mềm chưa cao. 
Việc phân lập khối u, nhận 
diện khối u trên nền mô gan 
chưa được trọn vẹn, hoặc nhận 
diện quá mức lan sang phần 
mô gan lành”.

TS Trần Thiên Thành, 
Trưởng bộ môn Hệ thống thông 
tin, khoa CNTT, Trường ĐH 
Quy Nhơn đánh giá: “Việc thu 

thập dữ liệu còn chưa đủ để 
xây dựng các mô hình học máy 
hiệu quả. Kết quả này nếu được 
tiếp tục đầu tư nghiên cứu một 
cách nghiêm túc về thu thập dữ 
liệu, cải tiến mô hình thì có thể 
ứng dụng hỗ trợ cho các bác sĩ 
trong khám chữa bệnh”.

Để có thể hỗ trợ bác sĩ làm 
việc tốt hơn phần mềm cần 
được tiếp tục đầu tư hoàn thiện. 
Tuy vậy, nghiên cứu là kết quả 
bước đầu có ý nghĩa cho ngành 
y khoa tỉnh trong việc ứng dụng 
AI vào khám chữa bệnh, góp 
phần gia tăng chất lượng điều 
trị các bệnh về gan. 

  HỒNG HÀ

”

Hiện có một vài phần mềm liên quan đến hỗ trợ chẩn 
đoán gan của nước ngoài, nhưng chi phí rất đắt nên ít phổ biến 
ở Việt Nam. Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán gan của TS Lê Thị Kim 
Nga là đề tài đi tiên phong trong việc ứng dụng AI hỗ trợ điều trị 
các bệnh về gan ở trong nước. Vì đây là đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp tỉnh, với sự đầu tư kinh phí còn thấp nên hiệu quả chưa 
cao. Dù vậy kết quả này rất đáng khích lệ và cần được tiếp tục 
đầu tư phát triển. Điều này chắc chắn sẽ đạt được kết quả cao 
hơn, mang lại hiệu quả lớn hơn cho ngành y học nước nhà cũng 
như điều trị cho người dân”. 

TS VÕ TẤN ĐỨC (Bệnh viện ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh)

Thâm canh 
cây dừa theo 
hướng hữu cơ  

(BĐ) - Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh và Trung tâm Dịch 
vụ Nông nghiệp huyện Hoài 
Ân vừa tổng kết mô hình thâm 
canh cây dừa theo hướng hữu 
cơ tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân.

Mô hình được triển khai từ 
tháng 6 - 12.2021 tại 5 hộ ở xã 
Ân Tín với quy mô 500 cây (loại 
dừa xiêm uống nước 4 - 5 năm 
tuổi). Qua 7 tháng thực hiện, mô 
hình bước đầu đạt được những 
kết quả khả quan: Năng suất 
trung bình 68 quả/cây, cao hơn 
đối chứng trung bình 18 quả/
cây; lợi nhuận mang lại trong 
mô hình 83 triệu đồng, cao 
hơn 19,5 triệu đồng so với đối 
chứng (tương đương 30,7%). 
Mô hình áp dụng đúng các biện 
pháp kỹ thuật như: Bón phân cân 
đối, tưới nước đủ ẩm... giúp tăng 
khả năng chống chịu và phòng 
trừ sâu bệnh hại. Kết hợp các kỹ 
thuật vệ sinh ngọn dừa nên tỷ lệ 
bọ dừa, kiến vương, đuông dừa, 
bệnh thối đọt, đốm lá và chuột 
gây hại giảm 10 - 15% so với đối 
chứng. Hiện tượng rụng quả non 
giảm hẳn so với ngoài mô hình. 
Mô hình giúp giảm chi phí cũng 
như công chăm sóc.       THÁI HÀ

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
hỗ trợ điều trị gan

Bằng việc nhập dữ liệu hình 
ảnh y khoa chụp cắt lớp vi 
tính (CT) vào phần mềm, hệ 
thống tự động tính toán và 
xác định các vùng bất thường 
của gan, giúp bác sĩ chẩn 
đoán hình ảnh nhanh hơn, 
tránh bỏ sót.

Bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính (CT) tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, BVĐK tỉnh.                   Ảnh: HỒNG HÀ

SỔ TAY

Đây là kỹ thuật canh tác nông 
nghiệp hữu cơ đang được nhiều nông 
dân trong tỉnh áp dụng. Nuôi cỏ không 
chỉ để giữ ẩm cho đất, tiết kiệm nước 
tưới, mà còn tạo ra nguồn bổ sung dinh 
dưỡng cải tạo đất. 

Cách đây 5 năm, từ TP Hồ Chí Minh 
về Bình Định, chị Phùng Thanh Miền  
thuê 4 ha đất tại thôn Háo Lễ, xã Phước 
Hưng, huyện Tuy Phước lập vườn Gia 
vị nhiệt đới để khởi nghiệp trồng rau 
sạch. Do đất bị thoái hóa nặng nên chị 
Miền quyết định dành ra 2 năm để cải 
tạo đất. Trong thời gian này, chị để cỏ 
dại mọc phủ kín vườn, thỉnh thoảng 
rải phân bò, tạo môi trường thuận lợi 
cho  vi sinh vật  phát triển. Cách làm 

Nuôi cỏ dại để bảo vệ đất

không giống ai này khiến nhiều người 
dị nghị vì đất không có canh tác lại cho 
thuê để... nuôi cỏ. Nhưng đến nay, vườn 

Gia vị nhiệt đới đã thành một vùng trồng 
cây ăn trái, rau màu xanh mơn mởn. Nhờ 
được truyền cảm hứng từ chị Miền, nhiều 
nông hộ xung quanh đã thay đổi thói 
quen canh tác.

Chị Miền tâm sự, nông nghiệp hữu 
cơ giúp đất bền vững ngày càng tốt hơn, 
năng suất cũng ngày càng tăng. Duy trì 
đúng mức và chính xác thì cỏ là bạn của 
nhà nông.

Anh Nguyễn Cảnh Duy, chủ cơ sở sản 
xuất trà dung Cazin ở xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh trồng 1 ha bưởi. Ban đầu, anh 
xen canh đậu dưới gốc bưởi, hết mùa 
đậu anh để cỏ mọc tự nhiên. Cứ cỏ cao 
khoảng 50 - 60 cm là anh cắt còn khoảng 
10 cm. Phần cỏ cắt được anh ủ làm phân 

hữu cơ hoặc để tự nhiên để chúng 
mủn ra, lẫn vào đất, tạo thành nguồn 
bổ sung dinh dưỡng cho đất. Anh Duy 
chia sẻ: Vườn nhà tôi nằm trên đất gò 
đồi, mùa mưa thì bị xói mòn, lở đất, 
mùa nắng thì khô cạn. Từ khi trồng 
đậu và giữ lại cỏ, tình trạng xói mòn 
giảm hẳn, lại giữ ẩm nên tiết kiệm 
được nước tưới. 

Theo kỹ sư Hồ Quang Thạch, Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh, quản lý cỏ dại 
là mô hình nông nghiệp theo hướng 
hữu cơ đang được một số nông dân 
trong tỉnh áp dụng. Nếu biết áp dụng 
biện pháp quản lý cỏ dại, nông dân 
sẽ thu được nhiều lợi ích thiết thực.               

KHÁNH LINH

Anh Trịnh Hưng Công, chủ vườn Yuuki Farm (TX 
An Nhơn), nuôi cỏ dại để dưỡng đất. Ảnh: HỒNG HÀ
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

NGHE HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN

Theo ông Nguyễn Duy Quý, 
Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh 
(SVC) tỉnh Bình Định, thời gian 
qua, Hội đã trở thành cầu nối 
để những người có niềm đam 
mê về SVC trên địa bàn tỉnh 
gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh 
nghiệm, để từ đó nuôi dưỡng và 
phát triển đam mê. Xác định rõ 
mục tiêu hướng tới lợi ích cho 
từng hội viên, Hội SVC tỉnh 
Bình Định luôn thực hiện đúng 
định hướng gắn thú chơi tao nhã 
với phát triển kinh tế SVC, góp 
phần thực hiện hiệu quả Đề án 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 
11 tổ chức hội cấp huyện, thị xã, 
thành phố; 216 chi hội với hơn 
14.000 hội viên; 641 nghệ nhân 
SVC cấp tỉnh và 53 nghệ nhân 
SVC cấp quốc gia. 

“Nhiệm kỳ qua, phong trào 
SVC tỉnh nhà có bước phát triển 
mạnh mẽ, đặc biệt là hoạt động 
trồng, kinh doanh cây cảnh nghệ 
thuật và mai vàng; doanh thu 
ước tính hằng năm trên 100 tỷ 
đồng. Để nuôi dưỡng niềm đam 
mê, đáp ứng nhu cầu thưởng 
ngoạn hoa kiểng, non bộ, chim 
cảnh, cá cảnh, đá cảnh, vườn 
cảnh... Hội đã bảo tồn, khai thác, 
di thực nhiều giống hoa, kiểng 
mang lại kết quả khả quan. 
Hầu hết các giống hoa, kiểng 
trên địa bàn tỉnh được gìn giữ; 
hằng năm phát triển thành hàng 
trăm nghìn chậu và đưa đi tiêu 
thụ nhiều nơi trong nước”, ông 
Nguyễn Duy Quý nhìn nhận.

TX An Nhơn được xem là thủ 
phủ mai vàng của miền Trung 
với gần 15.000 hộ trồng mai và 
gần 15 triệu cây mai các loại. Đến 
thời điểm này, xã Nhơn An và 

Ở gian chính của Bảo tàng tỉnh Bình Định đang 
trưng bày một khẩu súng DKZ 82 mm (ảnh). Đây là 
hiện vật gốc do Tiểu đoàn 50, Tỉnh đội Bình Định sử 
dụng trong kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày giải 
miền Nam thống nhất đất nước, Tỉnh đội Bình Định 
đã tặng lại cho Bảo tàng. 

Từ chỗ là một đơn vị nhỏ ra đời năm 1960, chỉ 
một năm sau Đội vũ trang tuyên truyền 2 - 9 đã 
phát triển thành Đại đội Tây Sơn - đây là lực lượng 
nòng cốt để xây dựng Tiểu đoàn 50 ra đời vào ngày 
19.8.1963 tại xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân và là tiểu 
đoàn bộ binh đầu tiên của tỉnh Bình Định. Liên tục 
chiến đấu trên quê hương suốt 12 năm (1963 - 1975) 
Tiểu đoàn 50 lớn mạnh không ngừng, lập nhiều 
chiến công lớn trong kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước tại Bình Định.  

Năm 1975, được giao hướng tiến công chính 
vào giải phóng thị xã Quy Nhơn, với tinh thần tốc 
chiến tốc thắng, Tiểu đoàn 50 đã mưu trí, dũng cảm 
đột phá các ổ đề kháng của địch, nhanh chóng tiến 
công vào Quy Nhơn, kéo lá cờ đỏ sao vàng lên cao 
chính thức báo hiệu đã hoàn toàn giải phóng Quy 
Nhơn vào ngày 31.3.1975. 

Trong 2 năm chiến đấu từ 1973 - 1974, với khẩu 
súng DKZ  82 mm này, Tiểu đoàn 50 đã bắn sập 
162 lô cốt, bắn cháy 20 xe tăng, xe bọc thép của 

(BĐ) - Ngày 29.12, Ban tổ 
chức Cuộc thi ảnh vòng nghệ 
thuật quốc tế Knowledge Bowl 
International Photography 
Circuit 2021 đã công bố kết 
quả các tác giả, tác phẩm đoạt 
giải. Theo đó, nghệ sĩ nhiếp 
ảnh (NSNA) Đào Tiến Đạt (hội 
viên Hội NSNA Việt Nam, hội 
viên Hội VHNT Bình Định) 
đã xuất sắc đoạt 6 HCV, 1 giải 
Circuit Merit Award và 3 bằng 
danh dự. 

Cụ thể, tác phẩm Hành lễ 
đoạt HCV ICPE; tác phẩm 
Vũ điệu sông quê đoạt HCV 
PhotoVivo và Bằng Danh dự 
ICPE; tác phẩm Mưa đoạt HCV 
PhotoVivo; tác phẩm Bạn số 2 
đoạt giải Circuit Merit Award 
và Bằng Danh dự APU; tác 
phẩm Lo lắng số 2 đoạt HCV 
APAS và HCV PhotoVivo; 
tác phẩm Lo lắng số 3 đoạt 
HCV APU và Bằng Danh  
dự ICPE.

HỘI SINH VẬT CẢNH TỈNH BÌNH ĐỊNH:

Nuôi dưỡng đam mê, phục vụ cộng đồng
Hôm nay (31.12), Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2021 - 2026). 

Trong nhiệm kỳ IV (2015 - 2020), Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã lớn mạnh không ngừng, góp phần nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần cho người dân.

Nhơn Phong đã xây dựng được 
vùng trồng mai tập trung với 
gần 1.000 hộ. Vừa qua, UBND 
tỉnh đã ban hành quyết định 
công nhận 5 làng nghề trồng mai 
cảnh ở xã Nhơn An, gồm: Háo 
Đức, Thanh Liêm, Tân Dương, 
Thuận Thái và Trung Định đạt 
tiêu chí làng nghề. Năm 2013, 
mai Nhơn An được Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp chứng 
nhận nhãn hiệu tập thể “Mai 
vàng Nhơn An”.

SVC không chỉ là thú chơi tao 
nhã mà còn góp phần tạo ra việc 
làm, xóa nghèo, làm giàu chính 
đáng cho nhiều hộ dân. Hiện 
tại, Hội SVC tỉnh Bình Định có 
hàng trăm nhà vườn, tạo việc 
làm cho hàng nghìn lao động. 
Đáng mừng, các nghệ nhân, các 

DN SVC của Bình Định đã có 
những bước đột phá trong khâu 
tìm kiếm, mở rộng thị trường; 
tạo mặt hàng chuyên biệt; đầu 
tư vốn, áp dụng các biện pháp 
KHKT trong trồng, chăm sóc cây 
cảnh nghệ thuật đem lại hiệu quả 
kinh tế cao. Tiêu biểu như các nhà 
vườn: Tạ Quang Để, Nguyễn Hữu 
Đức, Đặng Minh Hà, Bùi Thanh 
Phụng (huyện Tây Sơn); Nguyễn 
Xuân Hà, Nguyễn Văn Hảo, Đặng 
Xuân Ngữ (TX An Nhơn); Huỳnh 
Thanh Tuyên (huyện Tuy Phước); 
Trần Hữu Anh, Nguyễn Duy 
Toàn (TP Quy Nhơn)…

Để hỗ trợ hội viên hoạt động 
hiệu quả, các cấp hội trong tỉnh 
đã duy trì nhiều loại hình sinh 
hoạt như: Tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về SVC, bồi dưỡng 

nâng cao tay nghề, hội thảo, tọa 
đàm, tổ chức các cuộc thi, hội thi 
trưng bày triển lãm... Đơn cử, 
hằng năm, Hội SVC tỉnh Bình 
Định tổ chức Hội hoa xuân ở 
TP Quy Nhơn. Hội SVC các 
huyện, thị xã, thành phố, các 
chi hội tổ chức trưng bày, triển 
lãm, hội thi cây cảnh nghệ thuật 
chào mừng các sự kiện, ngày 
lễ, tết… Điển hình là: Hội SVC 
An Nhơn tổ chức Hội thi “Mai 
vàng An Nhơn” năm 2020, 2021 
thu hút 500 tác phẩm dự thi và 
trưng bày. Chi hội SVC 30.4 tổ 
chức triển lãm SVC huyện Tuy 
Phước (mở rộng) năm 2021, thu 
hút hàng trăm nghệ nhân, nhà 
vườn trong và ngoài tỉnh gửi tác 
phẩm tham gia. Chi hội bonsai 
nghệ thuật Sao Biển (Hội SVC 

TP Quy Nhơn) tổ chức trưng bày 
triển lãm SVC chào mừng thành 
công Đại hội Đảng bộ TP Quy 
Nhơn nhiệm kỳ 2020 - 2025… 
Bên cạnh đó, Hội SVC tỉnh Bình 
Định còn tham gia đều đặn lễ 
hội hoa quốc tế Đà Lạt; lễ hội 
Bonsai & Suiseki châu Á - Thái 
Bình Dương lần thứ 15 năm 2019 
tại Công viên văn hóa Suối Tiên 
(TP Hồ Chí Minh); triển lãm 
SVC Việt Nam tại Đồng Mô  
(TP Hà Nội) năm 2018…

“Thông qua các hoạt động 
này, các nghệ nhân SVC tỉnh 
nhà đã đoạt nhiều HCV, HCB, 
HCĐ cùng nhiều bằng khen, 
giấy khen do Hội SVC Việt 
Nam, UBND tỉnh, Ban Chấp 
hành Hội SVC tỉnh Bình Định 
tặng thưởng. Ngoài ra, nhà vườn 
Huỳnh Thanh Tuyên, Nguyễn 
Xuân Hà, Nguyễn Văn Hảo, Trần 
Hữu Anh… được Bộ NN&PTNT 
và Trung ương Hội SVC Việt 
Nam tôn vinh chủ nhà vườn 
SVC Việt Nam tiêu biểu”, ông 
Nguyễn Duy Quý cho biết thêm.

Ông Nguyễn Duy Quý chia 
sẻ: Nhiệm kỳ V (2021 - 2026), Hội 
đặt mục tiêu phát triển hơn 2.000 
hội viên. Đặc biệt, xây dựng và 
phát triển ngành kinh tế sinh thái 
SVC mạnh cả về số lượng lẫn chất 
lượng, chủng loại hoa - cây cảnh; 
mở rộng thị trường tiêu thụ trong 
nước và xuất khẩu. Đi cùng là tổ 
chức các hoạt động văn hóa phục 
vụ các sự kiện, lễ hội, lễ, tết của 
tỉnh và cơ sở. Cùng với đó, Hội sẽ 
phối hợp với các cơ quan thông 
tin đại chúng đẩy mạnh tuyên 
truyền về lợi ích của SVC, cổ vũ 
những điển hình tiên tiến, khích 
lệ hội viên phát triển kinh tế từ 
SVC; khuyến khích hội viên tích 
cực chuyển đổi các mô hình sản 
xuất, phục vụ đa dạng nhu cầu, 
thị hiếu của người tiêu dùng.

TRỌNG LỢI

 Phong trào SVC tỉnh Bình Định phát triển tốt trong thời gian qua.                                                                                                 Ảnh: T.LỢI

Khẩu súng DKZ của Tiểu đoàn 50

địch, góp công lớn vào những chiến thắng của cách 
mạng trên đất Bình Định. Với những chiến công 
to lớn đã đạt được, ngày 20.12.1973, Tiểu đoàn 50 
được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền 
nam Việt Nam tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực 
lượng vũ trang Nhân dân. Đó chính là sự ghi nhận 
xứng đáng cho những đóng góp của cán bộ, chiến 
sĩ của tiểu đoàn trong công cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước những năm 1963 - 1973.

Sau năm 1975, Tỉnh đội Bình Định đã trao tặng 
khẩu súng DKZ 82 mm của Tiểu đoàn 50 cho Bảo 
tàng Bình Định lưu giữ, trưng bày, giáo dục truyền 
thống đấu tranh cách mạng cho các thế hệ trẻ của 
tỉnh nhà.                                                NGUYỄN VIẾT TUẤN

NSNA Đào Tiến Đạt đoạt 6 HCV 
tại 1 cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế

Cuộc thi ảnh vòng nghệ 
thuật quốc tế Knowledge Bowl 
International Photography 
Circuit  2021 do Hiệp hội 
Nhiếp ảnh gia châu Á tổ 
chức, Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ 
và Nhiếp ảnh Liên bang Ấn 
Độ bảo trợ, gồm 4 salon, mỗi 
salon có hội đồng giám khảo 
và bộ giải thưởng riêng. 

TRỌNG LỢI

Tác phẩm Vũ điệu sông quê của NSNA 
Đào Tiến Đạt.                          
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Bình Định

Công tác tuyên giáo phải nhạy bén, 
chủ động, đổi mới

Năm 2022, dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh, nhất là 
dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển KT-XH và đời sống của nhân dân. Thực tiễn đó yêu cầu ngành 
Tuyên giáo phải phát huy tinh thần tích cực, nhạy bén, chủ động, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên 
giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (ngoài cùng bên phải) 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.                        Ảnh: N. HÂN

Chủ động định hướng 
thông tin, tuyên truyền

Theo đánh giá của ngành 
Tuyên giáo, dấu ấn nổi bật trong 
năm qua là ngành đã chủ động 
bám sát thực tiễn, kịp thời định 
hướng công tác tuyên truyền, 
vận động, nâng cao ý thức 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Các cơ quan báo chí, hệ thống 
đài truyền thanh cấp huyện và 
cơ sở đã đăng, phát trên 41.400 
tin, bài, phóng sự, ảnh, video clip 
về phòng, chống dịch. Các địa 
phương, đơn vị tổ chức tuyên 
truyền trên hệ thống pa nô, áp 
phích, tờ rơi; đăng tải trên trang 
thông tin điện tử hàng nghìn 
lượt tin, bài tuyên truyền. Phối 
hợp phát hiện và xử lý hàng chục 
trường hợp đưa tin giả, thông tin 
sai sự thật trên mạng xã hội liên 
quan đến công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thị 
ủy An Nhơn Đào Xuân Huy 
cho hay, trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 bùng phát trong năm 
2021, có thời điểm địa phương 
phải thực hiện giãn cách xã hội 
để phòng, chống dịch, công tác 
tuyên giáo đã bám sát tình hình 
thực tiễn, kịp thời định hướng 
thông tin, tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức đa dạng, phong 
phú, thuyết phục, giúp nhân dân 
nâng cao ý thức phòng, chống 
dịch. “Khi xảy ra các ca nhiễm vi 
rút SARS-CoV-2 đầu tiên, người 
dân tỏ ra hoang mang, lo lắng, 
thậm chí chống đối cơ quan chức 
năng khi yêu cầu thực hiện quy 
định 5K. Tuy nhiên, nhờ chủ 
động các biện pháp thông tin, 

tuyên truyền, khéo léo trong vận 
động, thuyết phục, người dân đã 
nâng cao ý thức phòng chống, 
mang lại kết quả tích cực”, đồng 
chí Đào Xuân Huy nhấn mạnh.

Theo Phó Trưởng Ban 
Thường trực Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Hồ Xuân Ánh, trong 
năm 2021, bên cạnh dấu ấn trong 
định hướng thông tin công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, hệ 
thống tuyên giáo các cấp trong 
tỉnh đã chủ động tham mưu cho 
cấp ủy chỉ đạo tổ chức phổ biến, 
tuyên truyền, quán triệt Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, 
nghị quyết đại hội Đảng bộ các 
cấp và tuyên truyền về cuộc bầu 

cử ĐBQH khóa XV và HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 
nhiều hình thức đổi mới, hiệu 
quả, phù hợp với diễn biến phức 
tạp của dịch bệnh Covid-19. 

Công tác nắm bắt tình hình 
tư tưởng, định hướng dư luận 
xã hội và tham mưu, đề xuất 
cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn 
đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận 
quan tâm được thực hiện ngày 
càng hiệu quả. Qua đó, góp phần 
giữ vững ổn định chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát 
triển KT-XH trong trạng thái 
bình thường mới và xây dựng 
hệ thống chính trị của tỉnh trong 
sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo
Tại hội nghị triển khai 

nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 
năm 2022, Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn đã 
ghi nhận, đánh giá cao những 
kết quả nổi bật mà ngành 
Tuyên giáo đạt được trong năm 
qua. Đồng thời đồng chí đã chỉ 
rõ một số tồn tại, hạn chế cần 
sớm khắc phục như: Công tác 
nắm bắt tình hình tư tưởng, 
dư luận và tâm trạng xã hội 
có lúc, có việc, có nơi chưa kịp 
thời. Công tác đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù 
địch, nhất là những thông tin 
xấu, độc trên internet, mạng xã 

hội có lúc chưa kịp thời. Công 
tác giáo dục lý luận chính trị, 
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
vụ, cập nhật kiến thức cho cán 
bộ, đảng viên ở cơ sở chưa đạt 
kế hoạch đề ra.

Trước yêu cầu thực tiễn 
đặt ra, Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn yêu 
cầu toàn ngành Tuyên giáo cần 
phát huy tinh thần tích cực, 
đổi mới nội dung, phương 
thức công tác tuyên giáo. Chủ 
động tham mưu, đề xuất các 
cấp ủy đảng 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 trong năm 2022.

Theo đồng chí Huỳnh 
Thanh Xuân, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 
2022, ngành Tuyên giáo chủ 
động nắm bắt và dự báo chính 
xác tình hình tư tưởng, dư 
luận xã hội để tham mưu cấp 
ủy chỉ đạo giải quyết, đảm bảo 
sự thống nhất tư tưởng trong 
Đảng bộ, đồng thuận trong 
nhân dân. Kịp thời xử lý thông 
tin, định hướng dư luận xã hội, 
nhất là những vấn đề phức tạp, 
nhạy cảm có thể phát sinh, gây 
bức xúc trong nhân dân.

Cùng với đó, ngành Tuyên 
giáo tiếp tục tham mưu cấp 
ủy chỉ đạo, định hướng tuyên 
truyền việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng và nghị quyết đại hội 
đảng các cấp. Đặc biệt là đẩy 
mạnh tuyên truyền về công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
trong giai đoạn thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch bệnh…  

NGUYỄN HÂN 

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Quang cảnh tại hội nghị.        Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Ngày 30.12, Đảng ủy 
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức 
hội nghị tổng kết công tác xây 
dựng Đảng năm 2021 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2022. Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh dự hội nghị. 

Theo báo cáo, trong năm 
2021, mặc dù chịu tác động, ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, song 
Đảng ủy Văn phòng đã lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ chính trị 
chuyên môn trong toàn Đảng 
bộ, đảm bảo kịp thời, đáp ứng 
sự chỉ đạo, điều hành của lãnh 
đạo UBND tỉnh. Các chi bộ trực 
thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao; chất lượng công 
tác tham mưu, đề xuất ngày càng 
nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu 
chỉ đạo, điều hành của UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban 
cán sự đảng UBND tỉnh... 

Đảng ủy chú trọng lãnh 
đạo công tác chính trị tư tưởng; 

đảng viên, công chức, viên chức 
và người lao động trong Đảng 
bộ thực hiện nhiệm vụ chính 
trị đạt kết quả tốt. Văn phòng 
UBND tỉnh đã chủ động tham 
mưu UBND tỉnh thực hiện 558 
tờ trình, báo cáo, đề án chuyên 
đề thuộc các lĩnh vực KT-XH, 

an ninh, quốc phòng trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 72 văn bản 
quy phạm pháp luật và 19.810 
văn bản chỉ đạo điều hành trên 
các lĩnh vực triển khai thực hiện 
Nghị quyết HĐND tỉnh và chỉ 
đạo, điều hành phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an 
ninh, quốc phòng; tham mưu 
cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo 
xử lý đơn khiếu nại, tố cáo theo 
quy định. Bênh cạnh đó, công 
tác tổ chức xây dựng Đảng, thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 
luôn được Đảng ủy Văn phòng 
chỉ đạo triển khai thực hiện đảm 
bảo kịp thời, đúng quy định…

Phát biểu tại hội nghị, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi 
nhận và đánh giá cao những kết 
quả đạt được của Đảng bộ Văn 
phòng UBND tỉnh trong năm 
vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, 
thời gian tới, Văn phòng UBND 
tỉnh cần tiếp tục bám sát chỉ 
đạo của Trung ương, nhiệm vụ 
trọng tâm của tỉnh để tham mưu 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết 
liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển KT-XH, bảo đảm an ninh 
chính trị, nhiệm vụ quốc phòng 

địa phương. Tiếp tục nâng cao 
chất lượng công tác cải cách thủ 
tục hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin và thực hiện đổi 
mới phương pháp quản lý, nâng 
cao chất lượng tham mưu, phục 
vụ tại Văn phòng. Đẩy mạnh 
công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, xây dựng, củng cố tổ chức 
đảng trong sạch vững mạnh… 

Trong năm 2022, Đảng bộ Văn 
phòng UBND tỉnh tiếp tục phát 
huy những kết quả đạt được, đề 
ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể với 5 
nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực 
hiện; phấn đấu 100% đảng viên 
hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 
95% trở lên đảng viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên tích 
cực tham gia học tập, quán triệt 
nghị quyết của Đảng…

Dịp này, Đảng ủy Văn phòng 
UBND tỉnh khen thưởng 2 chi bộ 
và 19 đảng viên hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm 2021.

CHƯƠNG HIẾU
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TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Trên địa bàn tỉnh hiện có 
33 chi nhánh ngân hàng cấp 
I và 12 chi nhánh cấp II  cùng 
119 phòng giao dịch với hàng 
trăm cán bộ, nhân viên thường 
xuyên tiếp xúc trực tiếp với 
khách hàng, nên nguy cơ lây 
nhiễm Covid-19 rất cao. Bởi 
vậy, toàn bộ các ngân hàng đều 
đã gia tăng biện pháp phòng, 
chống dịch. 

Ngân hàng Sài Gòn Thương 
Tín - Chi nhánh Bình Định 
(Sacombank Bình Định) đã 
kích hoạt kịch bản làm việc 
tương ứng với cấp độ và bối 
cảnh dịch bệnh Covid-19 đã 
xây dựng. Cùng với đó còn 
chủ động phối hợp với chính 
quyền địa phương để xây 
dựng phương án dự phòng 
linh hoạt về nhân sự; trang bị 
y tế cho 1 chi nhánh và 6 phòng 
giao dịch tại: TP Quy Nhơn, 
TX Hoài Nhơn, TX An Nhơn 
và huyện Tây Sơn. 

Ông Lê Vũ Cảnh, Phó Giám 
đốc Sacombank Bình Định, 
cho biết: Tất cả nhân viên của 
Sacombank Bình Định đều phải 
mang khẩu trang trong suốt quá 
trình làm việc, hạn chế tối đa việc 
tiếp xúc trực tiếp với nhau trong 
nội bộ. Toàn bộ khách hàng đều 
được yêu cầu thực hiện 5K, quét 
mã QR trước khi vào giao dịch. 
Tùy theo tình hình dịch bệnh, 
chúng tôi sẽ linh hoạt điều chỉnh 
nhân sự, địa điểm và hình thức 
giao dịch tín dụng, tất cả nhằm 
đảm bảo an toàn phòng dịch và 
hiệu quả kinh doanh.

Dù đã phòng bị rất kỹ 
lưỡng nhưng Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển Việt  
Nam - Chi nhánh Phú Tài 
(BIDV Phú Tài) vẫn phát sinh 
một số trường hợp F0 tại hội 

Cuối tháng 11.2021, Công 
ty TNHH Kinh doanh vận 
tải Sơn Tùng, TP Quy Nhơn 
đã đăng ký với cơ quan thuế 
chuyển đổi từ hóa đơn giấy 
sang hóa đơn điện tử (HĐĐT), 
đồng thời ký hợp đồng mua 
các gói dịch vụ HĐĐT của 
Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam để dùng. 
Nói về tiện ích của việc sử 
dụng HĐĐT, chị Lê Thị Thu 
Thảo, kế toán công ty, chia 
sẻ: Trước đây công ty phải tự 
liên hệ đặt in hóa đơn giấy, tự 
tay điền thông tin của khách 
hàng, sau đó chuyển đến 
nhân viên trên các chuyến xe 
cung cấp cho khách hàng. Đối 
với các chuyến xe chạy dịch 
vụ theo hợp đồng, nếu khách 
hàng ở TP Quy Nhơn, công ty 
điều nhân viên giao hóa đơn 
trực tiếp, trường hợp khách 
hàng ở xa, chúng tôi phải gửi 
hóa đơn qua đường bưu điện, 
tăng chi phí và mất nhiều thời 

Ngày 28.12.2021, Ngân 
hàng Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) công 
bố chính sách phí mới: Miễn 
toàn bộ phí chuyển tiền và 
phí duy trì dịch vụ trên VCB 
Digibank - Kênh ngân hàng 
số dành cho khách hàng 
cá nhân của Vietcombank. 
Chính sách phí mới có hiệu 
lực bắt đầu từ ngày 1.1.2022. 

Theo đó, Vietcombank 
miễn phí cho mọi giao dịch 
chuyển tiền trong và ngoài 
hệ thống Vietcombank (bao 
gồm cả chuyển tiền qua số 
tài khoản và chuyển tiền qua 
số thẻ) trên VCB Digibank 
mà không cần đăng ký gói 
dịch vụ, không yêu cầu số 
dư tối thiểu. Bên cạnh đó, 
Vietcombank cũng miễn 
toàn bộ các loại phí quản lý 
và duy trì dịch vụ bao gồm: 
Phí duy trì dịch vụ VCB 
Digibank (mức phí trước 
đây là 10.000 đồng/tháng) 
và phí quản lý 1 tài khoản 
mặc định đăng ký VCB 
Digibank (mức phí trước 
đây là 2.000 đồng/tháng).

Cùng áp dụng chính sách 
tương tự, nhưng Ngân hàng 
Công Thương Việt Nam  
(VietinBank) còn tặng miễn 
phí đặt Alias tài khoản cho 
mọi khách hàng, theo đó 
VietinBank cho phép khách 
hàng thỏa sức sáng tạo đặt 
tên và lựa chọn tên tài khoản 
gắn với tên cửa hàng, tên 
thương hiệu; số điện thoại, 
phong thủy hoặc một dãy 
gồm các ký tự chữ và số theo 
mong muốn, khẳng định 
thương hiệu, cá tính riêng.

  (Theo Thời báo Ngân hàng)

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19:

Ðảm bảo an toàn và thông suốt 
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các ngân hàng trên địa bàn đã gia tăng các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe của khách hàng, cán bộ, nhân viên, duy trì hoạt 
động giao dịch tín dụng thông suốt. 

BIDV Phú Tài linh động bố trí nhân lực, đảm bảo giao dịch tín dụng thông suốt.                                                                       Ảnh: TIẾN SỸ

VIETCOMBANK, VIETINBANK:

Miễn phí 
chuyển tiền 
và nhiều dịch 
vụ khác

sở ở phường Trần Quang Diệu, 
TP Quy Nhơn. Ngay khi phát 
hiện các trường hợp này, công 
tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 đã được áp dụng ở 
mức cao nhất. 

Giám đốc BIDV Phú Tài Lê 
Bá Duy cho hay: Chúng tôi gia 
tăng tần suất phun thuốc khử 
trùng các trụ sở, phòng giao 
dịch, cung cấp trang bị bảo hộ 
chuyên dùng cho cán bộ, nhân 
viên và cứ 3 ngày lại test nhanh 
SARS-CoV-2 một lần, hạn chế 
tối đa việc tiếp xúc trực tiếp 
giữa các nhân viên trong đơn 
vị. BIDV Phú Tài đẩy mạnh 
giao dịch tín dụng trực tuyến, 
nhằm hạn chế tối đa nguy cơ 
đứt gãy một khâu nào đó trong 
chuỗi giao dịch, thực hiện các 
thủ tục. Cùng với đó chủ động 
tiếp ngân quỹ cho phòng giao 
dịch tại các địa phương, yêu 
cầu các đơn vị phổ biến nhanh 

và rộng việc giảm lãi suất tiền 
vay cho DN, cá nhân, giảm và 
miễn nhiều loại phí giao dịch 
tín dụng khi thực hiện trực 
tuyến. BIDV Phú Tài cũng 
đã chủ động bố trí phòng ăn, 
phòng nghỉ tại các trụ sở, dự 
trữ lương thực thực phẩm thiết 
yếu, phòng khi có tình huống 
xấu phát sinh vẫn không bị bối 
rối, bất ngờ.

Không chủ quan, lơ là với 
dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng 
NN&PTNT Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Định (Agribank 
Bình Định), Ngân hàng Ngoại 
Thương Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định (Vietcombank Bình 
Định), Ngân hàng Công thương 
Việt Nam - Chi nhánh Bình 
Định (Vietinbank Bình Định).. 
cũng đang áp dụng các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 ở mức cao nhất và 
tăng cường giao dịch tín dụng 

điện tử. 
Theo ông Nguyễn Trà 

Dương, Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Định, các tổ chức 
tín dụng trên địa bàn tỉnh thực 
hiện nghiêm túc chỉ đạo của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
chính quyền và ngành Y tế về 
phòng, chống dịch Covid-19, 
đồng thời đảm bảo hoạt động 
tín dụng thông suốt, đáp ứng 
yêu cầu thực tế nhất là trong 
giai đoạn cuối năm khi các hoạt 
động liên quan đến ngân hàng 
sẽ diễn ra cấp tập, căng thẳng 
hơn. Cùng với việc yêu cầu 
tiếp tục áp dụng nghiêm các 
biện pháp phòng, chống dịch 
chúng tôi còn tổ chức kiểm tra, 
giám sát để kịp thời chấn chỉnh 
những chỗ khuyết thiếu, chủ 
quan, khinh suất tại các ngân 
hàng, tổ chức tín dụng.             

PHẠM TIẾN SỸ

Chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử: Nhanh và hiệu quả

gian và công sức. Việc lưu 
trữ hóa đơn giấy cũng gặp 
rất nhiều khó khăn. Ngay khi 
chuyển sử dụng HĐĐT, công 
ty có thể gửi trực tiếp hóa 
đơn thông qua e-mail hoặc 
các kênh khác phù hợp với 
yêu cầu của khách hàng, nhờ 
vậy tiết kiệm được đáng kể 
chi phí đi lại, chuyển phát, 
đồng thời khách hàng cũng 
sẽ nhanh chóng nhận được 

hóa đơn mà không cần mất 
thời gian chờ đợi. Thêm vào 
đó, HĐĐT cũng giảm được 
các rủi ro do mất mát hóa 
đơn trong khâu giao nhận, 
lưu trữ, hạn chế các vụ việc 
tranh chấp, kiện tụng xảy ra 
do lỗi thất lạc hoặc giao chậm 
trễ hóa đơn...

Không chỉ DN mà người 
mua hàng hóa, dịch vụ cũng 
ghi nhận sự tiện ích của 

HĐĐT. Ông Phạm Phú Hưng, 
Giám đốc Công ty CP Vật 
tư kỹ thuật nông nghiệp Bình 
Định, cho hay: Hầu hết các 
khách hàng của công ty rất 
hài lòng khi nhận HĐĐT bởi 
người mua hàng hóa, dịch vụ 
có thể kiểm tra ngay trên hệ 
thống của cơ quan thuế để 
biết chính xác thông tin của 
người bán khai báo với cơ 
quan thuế và thông tin người 
bán cung cấp cho người mua. 
Đồng thời,  việc sử dụng 
HĐĐT sẽ hạn chế và ngăn 
ngừa tình trạng giả mạo hóa 
đơn, bảo vệ uy tín và thương 
hiệu của DN. 

Ông Nguyễn Đẩu, Cục 
trưởng Cục thuế Bình Định 
chia sẻ, sau 1 tháng (từ ngày  
21.11 - 21.12) triển khai giai 
đoạn 1 phần mềm HĐĐT 
theo Thông tư 78/2021 của 
Bộ Tài chính, toàn tỉnh có 
6.803 DN, tổ chức kinh tế 
được sử dụng HĐĐT mới, đạt  

95,5 % kế hoạch, xếp thứ 2/6 
tỉnh thực hiện giai đoạn 1. Sử 
dụng HĐĐT không chỉ nhanh 
mà còn chính xác, giúp các 
đơn vị, DN tiết giảm thời gian 
và các chi phí (giấy mực in, 
chuyển hóa đơn cho khách 
hàng, lưu trữ hóa đơn…) 
khi thực hiện các thủ tục 
hành chính thuế, đồng thời 
thúc đẩy việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý 
kinh doanh, từ đó nâng cao 
hiệu quả sản xuất, tăng khả 
năng cạnh tranh. Về phía cơ 
quan thuế, áp dụng HĐĐT 
góp phần rút gọn các thủ 
tục đăng ký phát hành, báo 
cáo tình hình sử dụng, lập 
bảng kê hóa đơn, nâng cao 
năng lực quản lý, thu thuế. 
Ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền, tư vấn, 
hướng dẫn DN ứng dụng 
HĐĐT, phấn đấu đầu năm 
2022, có 100% DN sử dụng  
HĐĐT.                           MINH HẢI

Cán bộ ngành 
thuế tỉnh tư 
vấn, hướng 
dẫn DN thủ tục 
đăng ký,
 sử dụng HĐĐT. 
Ảnh: MINH HẢI
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Bình Định

4 nội dung sẽ được Quốc hội quyết định 
tại kỳ họp bất thường

Quang cảnh buổi họp báo.               Ảnh: nhandan.vn

Chiều 30.12, tại Nhà Quốc hội, Tổng 
Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 
hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc họp 
báo về kỳ họp bất thường của Quốc hội.

Thông tin tại cuộc họp báo cho biết, 
kỳ họp bất thường dự kiến diễn ra từ 
ngày 4 - 11.1.2022, giữa kỳ có một số ngày 
được bố trí để các cơ quan của Quốc hội 
làm việc theo chương trình riêng.

Với thời gian 5 ngày làm việc, tại 
kỳ họp này Quốc hội sẽ tập trung xem 
xét, thảo luận và quyết định về 4 nội 
dung chính.

Theo chương trình nghị sự dự kiến, 
Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự 
án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật Đầu 
tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc 
biệt, Luật Thi hành án dân sự. Dự thảo 
Luật gồm 10 điều, gồm 8 điều sửa đổi, 
bổ sung một số quy định của 8 luật hiện 
hành, 1 điều quy định về điều khoản 
chuyển tiếp và 1 điều quy định về hiệu 
lực thi hành.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các luật này nhằm thể chế hóa đầy 
đủ các chủ trương, đường lối của Đảng 
và khắc phục những khó khăn, vướng 
mắc phát sinh trong thực tiễn.

Nội dung thứ 2 là xem xét, ban hành 
Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm 
một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 
triển TP Cần Thơ.

Nghị quyết bao gồm các nội dung về 

quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; 
quản lý đất đai; điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch chung xây dựng khu chức năng, 
cục bộ quy hoạch chung đô thị; thu nhập 
của cán bộ, công chức, viên chức; nạo vét 
kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng 
hải Định An - Cần Thơ; khu liên kết sản 
xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long 
tại Cần Thơ.

Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài 
khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã 
hội là nội dung quan trọng thứ 3 được 

Quốc hội dự kiến ban hành. Việc xây 
dựng nghị quyết này là hết sức cần thiết 
nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, 
các Nghị quyết của Quốc hội và đáp ứng 
yêu cầu thực tiễn.

Nội dung thứ 4 được Quốc hội xem 
xét là dự án xây dựng công trình đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai 
đoạn 2021 - 2025.

Theo Tờ trình của Chính phủ, sơ bộ 
tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ 
đồng, dự kiến khởi công năm 2023, cơ 
bản hoàn thành năm 2025.           

(Theo SGGP)

Hà Nội không bắn 
pháo hoa, tổ chức 
countdown năm mới 
2022 ngoài trời

Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa và countdown 
đón tết Dương dịch 2022 để phòng, chống dịch. 

Ảnh: VTC.VN
Quyết định trên được đưa ra để đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch trên địa 
bàn. Thay vào đó, Hà Nội sẽ tổ chức một 
số hoạt động trực tuyến để chào đón năm 
mới; quay trước chương trình biểu diễn 
nghệ thuật “Rực rỡ sắc xuân” phát trên 
đài truyền hình địa phương vào tối 31.12.

Ngoài ra, Hà Nội vận động các tổ chức, 
cá nhân trang trí chiếu sáng khu đô thị, 
mặt tiền trụ sở tòa nhà, khách sạn, trung 
tâm thương mại.

Các hoạt động chào đón năm mới 2022 
trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đều bị dừng 
do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 
Các hoạt động và sự kiện tập trung đông 
người trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng 
sẽ bị hạn chế. Nhà hàng, dịch vụ ăn uống 
chỉ được phép bán mang về, đóng cửa 
trước 21 giờ hằng ngày.

Ngoài Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng 
quyết định không bắn pháo hoa đón năm 
mới dịp tết Dương lịch.    (Theo VTV.VN)

Đà Nẵng tăng trưởng thấp nhất Vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung

Đà Nẵng hy vọng sẽ có sự phục hồi kinh tế nhanh 
hơn trong năm 2022 khi các chuyến bay thường lệ 
trong nước và quốc tế mở cửa. Ảnh:  thesaigontimes.vn

Thông tin trên được ông Trần Văn 
Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, 
thông tin trong cuộc họp công bố số liệu 
thống kê KT-XH sáng 30.12.

Theo ông Vũ, trong 6 tháng đầu năm 
2021, kinh tế TP Đà Nẵng có dấu hiệu 
phục hồi khá tốt, đã thoát khỏi mức 
tăng trưởng âm của năm 2020, với mức 
tăng 5,09% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, 
đợt dịch thứ 4 ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến kinh tế 6 tháng cuối năm, làm giảm 
4,40% so với cùng kỳ. Kinh tế trong quý 
III gần như đóng băng do phải giãn 
cách xã hội.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 
năm 2021 ước tăng 0,18% so với năm 
2020. “Với mức tăng trưởng này, Đà 

Nẵng là một trong số 54 địa phương 
trên cả nước có mức tăng trưởng 
dương. Trong khối 5 thành phố trực 

thuộc Trung ương, Đà Nẵng cùng với 
Hà Nội và Hải Phòng có mức tăng 
trưởng dương. Còn với 5 tỉnh, thành 
phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung, Đà Nẵng là địa phương 
có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 
vùng”, ông Vũ thông tin. Theo tìm hiểu, 
tốc độ tăng GRDP năm 2021 của Thừa 
Thiên Huế tăng 4,36%; Quảng Nam 
tăng 5,04%; Quảng Ngãi tăng 6,05% 
và Bình Định tăng 4,11%.

Ông Vũ cho biết thêm, GRDP bình 
quân đầu người tính theo giá hiện 
hành năm 2021 ước đạt 87,9 triệu đồng. 
Tính theo giá so sánh 2010, GRDP bình 
quân đầu người năm 2021 giảm 2% so 
với 2020.                            (Theo TPO)

Sản xuất hơn 192 
triệu lít xăng giả, Trịnh 
Sướng lãnh 12 năm tù

Các bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả.

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 30.12, 
HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông tuyên án 
bị cáo Trịnh Sướng và 38 bị cáo khác về 
tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

HĐXX cấp sơ thẩm khẳng định bị 
cáo Trịnh Sướng sản xuất hơn 192 triệu 
lít xăng giả, bán ra thị trường hơn 188 
triệu lít xăng giả và thu lợi bất chính hơn 
151 tỷ đồng. Đối với một số bị cáo không 
thừa nhận hành vi của mình nhưng căn 
cứ vào các lời khai của các bị cáo liên 
quan, tài liệu trong quá trình điều tra 
có căn cứ để buộc tội.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng 
nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt 
bị cáo Trịnh Sướng 12 năm tù, phạt bổ 
sung 100 triệu đồng. Các bị cáo còn lại 
là: Nguyễn Ngọc Quan 8 năm 6 tháng 
tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Đinh 
Chí Dũng 7 năm 6 tháng tù, phạt bổ 
sung 30 triệu đồng; Lưu Văn Nguyện 
bị phạt 3 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hòa 
bị phạt 5 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 
20 triệu đồng; Phạm Hồng Quang bị 
tuyên phạt 5 năm 3 tháng tù và 20 triệu 
đồng. Các bị cáo còn lại trong vụ án 
bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng nhưng 
cho hưởng án treo.    (Theo nld.com.vn)

TP HCM: Người được thưởng Tết cao nhất gần 1,3 tỷ đồng
Sở LĐ-TB&XH TP HCM cho biết, 

thưởng tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 
cao nhất ở thành phố là gần 1,3 tỷ đồng/
người, thuộc một DN có vốn đầu tư nước 
ngoài. Mức thưởng này vượt mức cao nhất 
của tết Nguyên đán năm 2021 (gần 1,1 tỷ 
đồng/người).

Qua khảo sát hơn 1.000 DN sử dụng 
gần 175 nghìn lao động trên địa bàn TP 
HCM, Sở LĐ-TB&XH đánh giá, năm 2021, 
dù DN gặp rất nhiều khó khăn do đại 
dịch Covid-19 tác động, song vẫn cố gắng 
thưởng Tết cho người lao động.

Mức thưởng trung bình tết Dương lịch 
2022 của người lao động là 4 triệu đồng, 
cao hơn mức trung bình 3,4 triệu đồng của 

Mức thưởng trung bình trong tết Nguyên đán 2022 
là 4,2 triệu đồng, gần bằng một nửa so với tết 
Nguyên đán 2021 (8,8 triệu đồng/người). 

Ảnh: cand.com.vn

tết Dương lịch 2021.
Mức thưởng trung bình trong tết 

Nguyên đán 2022 là 4,2 triệu đồng, gần 
bằng một nửa so với tết Nguyên đán 2021 
(8,8 triệu đồng/người).

Xét về lĩnh vực ngành nghề, DN điện, 
điện tử, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, 
mỹ phẩm, công nghệ thông tin, bất động 
sản có mức thưởng cao hơn so với mặt 
bằng chung.

Ngoài tiền thưởng Tết, nhiều DN còn 
có các hình thức hỗ trợ thiết thực cho người 
lao động như tặng quà Tết, tặng phiếu mua 
hàng, lì xì… Các DN cũng hỗ trợ người 
lao động, tổ chức xe đưa đón nếu muốn 
về quê trong dịp Tết.          (Theo VTC.VN)
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

TIN VẮN

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 
29.12 khuyến nghị chính phủ các nước 
không nên giảm các hạn chế phòng dịch 
Covid-19, trong đó có việc giảm thời 
gian cách ly, mặc dù các phát hiện ban 
đầu cho thấy biến thể Omicron có thể 
khiến bệnh tình người mắc ít nghiêm 
trọng hơn so với các biến thể trước đó.

TS Mike Ryan, Giám đốc điều hành 
Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, 
nhấn mạnh các nước cần “cẩn trọng” 
trong việc giảm các biện pháp hạn chế 
phòng dịch, đồng thời cho rằng ở thời 
điểm hiện tại, không nên có thay đổi lớn 
trong chiến thuật và chiến lược phòng 
dịch chỉ dựa trên cơ sở các nghiên cứu 
ban đầu và sơ bộ về Omicron. TS Ryan 
chỉ ra rằng ngay cả với những biến thể 
trước, hầu hết bệnh nhân sẽ ủ bệnh và 
xuất hiện các triệu chứng hoặc cho kết 
quả xét nghiệm dương tính với vi rút 
SARS-CoV-2 trong 6 ngày đầu. Như 
vậy, chỉ sau khoảng thời gian này, khả 
năng dương tính hoặc truyền bệnh mới 
thấp hơn. Do đó, việc giảm thời gian 
cách ly với những người mắc Covid-19 
là “sự đánh đổi” giữa việc kiểm soát 
sự lây lan của dịch bệnh với duy trì các 
hoạt động của nền kinh tế.

Ngoại trưởng 
Đức, Pháp, Anh, Mỹ 
điện đàm về vấn đề 
Ukraine

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin 
thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cho 
biết, S-550 là “hệ thống phòng thủ tên 
lửa chiến lược di động hoàn toàn mới, 
có sức mạnh vô song và có khả năng 
tấn công tàu vũ trụ, đầu đạn của tên 
lửa đạn đạo xuyên lục địa cùng với mục 
tiêu siêu thanh”.

“Hệ thống phòng không S-550 đã 
hoàn thành thành công các cuộc thử 
nghiệm cấp nhà nước. Lữ đoàn đầu tiên 
của nó đã được giao nhiệm vụ chiến 
đấu”, nguồn tin cho biết thêm.

Theo nguồn tin của TASS, sự xuất 

l Ngày 30.12, Bộ Y tế Thái Lan cho 
biết nhằm ngăn chặn sự bùng phát của 
biến thể Omicron, các quan chức chính 
phủ sẽ làm việc tại nhà sau kỳ nghỉ Năm 
mới 2022, trong khi học sinh có thể quay 
lại học trực tuyến. Khu vực tư nhân cũng 
đang được khuyến khích cho phép nhân 
viên làm việc tại nhà.
l Ủy ban Liên bang phòng chống 

rủi ro y tế Mexico (Cofepris) đã cấp 
phép sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa 
Covid-19 Abdala của Cuba.

l Đài truyền hình quốc gia Iran đưa 
tin nước Cộng hòa Hồi giáo này ngày 
30.12 vừa phóng một tên lửa đẩy mang 
theo ba thiết bị chưa xác định lên vũ trụ.
l Chính phủ Philippines cho biết 

nước này quyết định cấm đốt pháo để 
tránh rủi ro người dân bị thương trong 
các hoạt động đón năm mới 2022.
l Ngày 30.12, hỏa hoạn đã xảy ra 

tại tòa nhà Quốc hội cũ của Australia 
ở thủ đô Canberra, khiến cổng trước của 
tòa nhà bị hư hại.                (Theo TTXVN)

WHO khuyến nghị các nước cẩn trọng 
việc giảm thời gian cách ly

Giám đốc điều hành Chương trình 
Y tế khẩn cấp của WHO đưa ra tuyên 
bố trên sau khi Tây Ban Nha thông báo 
rút ngắn thời gian cách ly đối với các ca 
mắc Covid-19 từ 10 xuống còn 7 ngày. 
Trước đó, Mỹ cũng giảm khuyến nghị 
cách ly đối với các trường hợp mắc 
Covid-19 không có triệu chứng từ 10 
xuống còn 5 ngày.

Theo hướng dẫn của WHO về cách 
ly, các trường hợp mắc Covid-19 có triệu 
chứng cần cách ly 10 ngày sau khi biểu 
hiện triệu chứng và thêm 3 ngày sau khi 
hết triệu chứng; trong khi các trường 
hợp không biểu hiện triệu chứng cần 
cách ly 10 ngày sau khi có kết quả xét 
nghiệm dương tính. 

(Theo TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha.        Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trước tình hình số ca mắc Covid-19 
tiếp tục gia tăng, chính phủ Lào đã 
chính thức cho phép kinh doanh thương 
mại thuốc điều trị Covid-19 Molacovir 
(Molnupiravir) do DN Dược phẩm Nhà 
nước Lào số 3 sản xuất.

Molnupiravir là loại thuốc được Cơ 

quan quản lý thực phẩm và dược phẩm 
(FDA) của Mỹ phê duyệt để điều trị cho 
các bệnh nhân Covid-19 trên 18 tuổi.

Tại Lào, loại thuốc này được đóng 
trong bao bì có tên gọi Molacovir, lọ 40 
viên, chỉ định mỗi lần sử dụng 4 viên 
và có thể được mua tại nhà máy Dược 

phẩm Nhà nước Lào số 3.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Bộ 

Y tế Lào ngày 30.12 cho biết trong 24 giờ 
qua, nước này ghi nhận 1.272 ca mắc mới 
Covid-19 đều là lây nhiễm trong cộng 
đồng tại 18 tỉnh, thành phố và 5 ca tử 
vong do căn bệnh này.     (Theo Vietnam+)

Thuốc điều trị Covid-19 chính thức được kinh doanh 
thương mại tại Lào

Một phân tích của Bệnh viện Quốc 
gia Hakodate của Nhật Bản chỉ ra rằng, 
liều vắc xin Covid-19 thứ ba của Pfizer 
có thể tăng cường kháng thể chống 
SARS-CoV-2 lên hơn 45 lần so với mức 
trước khi tiêm.  

Theo Nikkei Asia, bệnh viện ở 
Hokkaido đã đo lượng kháng thể 
trong máu của 300 nhân viên y tế được 
tiêm mũi nhắc lại vào tháng 12, sau  

9 tháng tiêm mũi vắc xin thứ hai. Mức 
kháng thể trung bình sau 2 tuần tiêm 
mũi tăng cường là 23.544 đơn vị/ml, so 
với 515 đơn vị/ml trước đó.

 “Chúng tôi có thể xác nhận rằng 
tiêm liều vắc xin thứ ba giúp tăng mức 
độ kháng thể. Vì vậy, chúng tôi khuyến 
khích mọi người nhanh chóng đi tiêm 
mũi tăng cường”, Nozomu Iwashiro, 
thành viên trong ban lãnh đạo bệnh 

viện, cho biết.
Bệnh viện Quốc gia Hakodate đã 

khảo sát 308 người về 7 tác dụng 
phụ khi tiêm mũi nhắc lại,  chẳng 
hạn như đau tại vị  trí  t iêm. Chỉ 
khoảng 6 - 25% số người được hỏi 
nói rằng xuất hiện các tác dụng phụ 
nghiêm trọng hơn so với sau khi 
tiêm mũi thứ hai.

(Theo VOV.VN)

Nhật Bản: Kháng thể tăng gấp 45 lần sau khi tiêm 
mũi vắc xin Covid-19 thứ ba

Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp, 
Anh và Mỹ đã tiến hành điện đàm để 
thảo luận về tình hình biên giới Ukraine, 
cũng như các định dạng đối thoại thời 
gian tới với Nga.

Trên Twitter, Bộ Ngoại giao Đức 
ngày 29.12 thông báo Ngoại trưởng 
Đức Annalena Baerbock đã có cuộc điện 
đàm với những người đồng cấp Jean-
Yves Le Drian của Pháp, Elizabeth Truss 
của Anh và Antony J.Blinken của Mỹ để 
thảo luận về vấn đề Ukraine. 

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao 
Mỹ, các Ngoại trưởng đã nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc tiếp tục phối 
hợp về vấn đề Ukraine, tái khẳng định 
sự đồng thuận giữa các đồng minh và 
đối tác trong việc áp đặt vòng trừng 
phạt mới đối với Moskva nếu Nga tấn 
công quân sự Ukraine.

Mỹ và Nga dự kiến thảo luận về 
kiểm soát vũ khí và vấn đề Ukraine vào 
ngày 10.1 tới. Các cuộc đàm phán về 
đảm bảo an ninh cho Nga dự kiến diễn 
ra vào ngày 12.1 tại Geneva, Thuỵ Sĩ.

Các nước phương Tây gần đây cáo 
buộc Nga có ý định tấn công quân sự 
Ukraine sau khi nước này tăng cường số 
lượng lớn quân tới biên giới với Ukraine.

Nga khẳng định nước này không có 
ý định tấn công Ukraine mà chỉ phản 
ứng trước âm mưu của Tổ chức Hiệp 
ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở 
rộng về phía Đông và triển khai vũ khí 
tại Ukraine, đe dọa an ninh của Nga.

(Theo Báo Tin Tức)

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại làng Katerynivka, 
vùng Lugansk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Nga triển khai S-550 có tầm bắn tới tàu vũ trụ
hiện của hệ thống phòng không mới 
này đảm bảo rằng Nga sở hữu một cấu 
trúc phòng thủ tên lửa và phòng không 
nhiều lớp và mạnh mẽ.

Nga tự hào vì sở hữu hệ thống pháo 
phòng không Pantsir che phủ ở độ 
cao thấp cùng với các hệ thống phòng 
không tầm xa như S-350, S-400 và S-500 
cùng với S-550 làm nhiệm vụ ngăn chặn 
các mối đe dọa từ không gian.

S-550 được Nga phát triển trong bí 
mật và công chúng chỉ mới biết đến sự 
tồn tại của nó vào đầu tháng 11.2021. 

(Theo LĐO)

Hệ thống tên lửa đất đối không S-500 của Nga 
phóng tên lửa trong một cuộc bắn thử nghiệm 
chiến đấu.                                           Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga


