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Đầu tư 115,15 triệu USD thực hiện 
dự án “Phát triển tích hợp thích ứng” - 
tỉnh Bình Định

Huy động và sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực, đưa An Nhơn trở thành 
thành phố vào năm 2025
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Ngành khai thác hải sản: 
Hy vọng về những 
gam màu sáng 
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Tạo đà cho du lịch 
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Bến xe khách Trung tâm TP Quy Nhơn 
vào ngày 3.1.2022.  Ảnh: THU DỊU

Mạng xã hội đang lan truyền nhiều đơn thuốc chữa 
Covid-19, và khá nhiều người tận dụng các mối quan hệ 
để có được các loại thuốc trong đơn. Tuy nhiên, nhiều 
chuyên gia y tế khuyến cáo - để quá trình điều trị đạt hiệu 
quả tốt nhất và tránh những rủi ro không đáng có, người 
dân nên sử dụng thuốc dưới sự hướng dẫn của nhân viên 
y tế để phù hợp với tình trạng bệnh, cơ địa, độ tuổi.
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dịp Tết 2022
Mở bán vé xe 

Tự mua thuốc điều trị Covid-19: 
Lợi bất cập hại!
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Bình Định

SỰ KIỆN TUẦN NÀY
 Ngày 4.1: Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định dự trực 

tuyến phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội khóa XV tại 
điểm cầu Bình Định. 
 Ngày 5.1: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ 

tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu năm 2022. Lễ đón nhận Huân chương 
Lao động hạng nhất và triển khai nhiệm vụ công tác 
dân vận năm 2022. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về chương trình công tác 
năm 2022.
 Ngày 6.1: Hội nghị trực tuyến ngành tài chính 

tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 
2022. Hội nghị đáng giá kết quả thực hiện công tác 
Mặt trận năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 
Mặt trận năm 2022. Lãnh đạo UBND tỉnh trao quà 
Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn tại làng phong Quy Hòa. 
 Ngày 7.1: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 

2022 của UBND tỉnh. 
 Ngày 8.1: Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ Người 

khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em lần thứ IV, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025.

Trong những ngày đầu 
năm 2022, nhiều tổ chức, cá 
nhân đã tổ chức tặng quà cho 
các hộ dân có hoàn cảnh khó 
khăn, ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. 
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh 
trao tặng 153 suất quà cho 
người dân làng Hà Ri, xã Vĩnh 
Hiệp đang gặp khó khăn do 
dịch Covid-19. Mỗi suất quà 
trị giá 500 nghìn đồng, là các 
nhu yếu phẩm; tổng trị giá quà 
tặng 77 triệu đồng. 
 Hội CTĐ huyện Hoài Ân 

phối hợp với Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện tặng 140 suất 
quà hỗ trợ các hộ dân thuộc 
diện F1 đang thực hiện cách 
ly tại nhà của xã Bok Tới, mỗi 
suất trị giá 300 nghìn đồng. 
 Hội CTĐ huyện Phù Mỹ 

phối hợp với Ban đại diện Phật 
giáo Hòa Hảo tỉnh tổ chức tặng 
400 suất quà (gồm gạo, các 
nhu yếu phẩm; tổng trị giá 120 
triệu đồng) cho người nghèo, 
người có hoàn cảnh khó khăn 
ở các xã Mỹ Chánh Tây, Mỹ 
Hòa, Mỹ Cát, Mỹ Trinh và thị 
trấn Phù Mỹ (trị giá mỗi suất 
300 nghìn đồng).
  Chị Huỳnh Thị Chính 

(thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước 
An, huyện Tuy Phước) trao tặng 
50 suất quà cho các đối tượng 
có hoàn cảnh khó khăn, người 
già neo đơn và trẻ em mồ côi ở 
các xã Phước Thành, Phước An, 
thị trấn Diêu Trì và thị trấn Tuy 
Phước. Toàn bộ số quà trên có 
tổng trị giá 25 triệu đồng do chị 
Chính và một số nhà hảo tâm 
quyên góp thực hiện.

NGỌC ÁNH  - NGỌC NGA - 
HẰNG NGA - XUÂN VINH

(BĐ) - Ngày 31.12.2021, Thủ 
tướng Chính phủ đã ký quyết 
định phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án “Phát triển tích hợp 
thích ứng” - tỉnh Bình Định, vay 
vốn Ngân hàng thế giới (WB).

Dự án có 2 hợp phần, trong 
đó hợp phần 1 xây dựng cơ sở 
hạ tầng thích ứng, gồm 2 dự án 
thành phần: Xây dựng tuyến 
đường kết nối từ QL 19C đến 
Cảng Quy Nhơn và xây dựng 
tuyến đường ven biển (ĐT 639) 
đoạn Mỹ Thành - Lại Giang. 
Hợp phần 2 hỗ trợ kỹ thuật 
và quản lý dự án, bao gồm hỗ 
trợ tăng cường quản lý đầu tư 
công trình tính đến biến đổi khí 
hậu và hỗ trợ thực hiện dự án. 
Tổng vốn đầu tư dự án 115,15 
triệu USD, tương đương 2.660 
tỷ đồng, trong đó vốn vay WB 

68,4 triệu USD, tương đương 
1.580 tỷ đồng, vốn đối ứng 64,75 
triệu USD, tương đương 1.080 
tỷ đồng.

Về cơ chế tài chính, đối với 
khoản vốn vay từ WB, ngân sách 
Trung ương cấp 50%, UBND 
tỉnh vay lại 50% vốn vay WB. 
Đối với vốn đối ứng, UBND 
tỉnh tự bố trí 100% từ ngân sách 
địa phương theo quy định. Thủ 
tướng Chính phủ giao UBND 
tỉnh Bình Định làm chủ quản 
dự án. Thời gian thực hiện dự 
án 6 năm (2022 - 2027) tại địa 
bàn huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, 
TX Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn.

Đây là tin vui đầu năm 2022 
đối với tỉnh Bình Định. Thực 
hiện dự án này là điều kiện tốt 
để tỉnh hoàn thiện trục giao 
thông kết nối các Khu công 

nghiệp: Phú Tài và Long Mỹ; 
Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch 
vụ Becamex Bình Định và Khu 
đô thị Long Vân - Long Mỹ với 
trung tâm TP Quy Nhơn, góp 
phần phân luồng chia sẻ lưu 
lượng lưu thông trên đường 
Hùng Vương, QL 1A (đoạn đi 
qua các khu công nghiệp), tạo 
thành mạng lưới giao thông 
đầu mối hoàn chỉnh; thúc đẩy 
phát triển KT-XH, sản xuất 
hàng hóa thương mại, du lịch 
và dịch vụ của TP Quy Nhơn 
và huyện Tuy Phước. Tuyến 
QL 19C kết nối với Cảng Quy 
Nhơn được đầu tư xây dựng sẽ 
trở thành trục giao thông chính 
để phát triển các khu đô thị hai 
bên đường thuộc phường Nhơn 
Bình và Nhơn Phú còn nhiều 
tiềm năng…            MINH HẰNG

Đầu tư 115,15 triệu USD thực hiện dự án 
“Phát triển tích hợp thích ứng” - tỉnh Bình Định

(BĐ) - Ngày 31.12.2021, Thị 
ủy - HĐND - UBND - Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TX An Nhơn 
long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 
190 năm danh xưng An Nhơn 
(1832 - 2022) và 10 năm thành 
lập TX An Nhơn (2011 - 2021).

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long đã trao 
quyết định của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công nhận 
TX An Nhơn là đô thị loại III, 
trực thuộc tỉnh Bình Định.

Phát biểu tại buổi lễ, thay 
mặt Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng biểu dương và chúc 
mừng những thành tựu mà 
Đảng bộ, chính quyền, quân 
và dân TX An Nhơn đã đạt 
được trong suốt những chặng 
đường đã qua.

Để đạt được mục tiêu đưa 
An Nhơn trở thành thành phố 
vào năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng đề nghị Đảng 
bộ, chính quyền thị xã tập 
trung triển khai có hiệu quả 
Nghị quyết và các chương 
trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ thị xã lần 
thứ XXIV. Triển khai thực 
hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy 
hoạch chung đô thị An Nhơn 
và chương trình phát triển đô 
thị TX An Nhơn đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2035.

Đồng thời, tích cực huy 
động và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn lực đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật 
xã hội, đặc biệt chú trọng một 
số dự án, công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị, hạ tầng giao 
thông, dịch vụ… có tính đầu 
mối, liên vùng, phục vụ chức 
năng đô thị.

Cùng với đó là đầu tư xây 
dựng các xã đáp ứng tiêu 
chuẩn phường đô thị loại III; 
từng bước hình thành các khu 
đô thị mới, khu tập trung dân 
cư theo hướng đô thị xanh, 
sạch, thông minh, hiện đại, trở 
thành khu đô thị trung tâm 
của thành phố An Nhơn trong 
tương lai...

NGUYỄN VĂN TRANG

(BĐ) - Ngày 31.12.2021, 
UBND tỉnh ban hành Quyết định 
phê duyệt kết quả đo lường sự 
hài lòng của người dân, tổ chức 
đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước năm 2021 
trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các cơ 
quan thuộc UBND tỉnh, Sở 
Du lịch có chỉ số hài lòng về 
chất lượng cung ứng dịch vụ 
hành chính công cao nhất với 
91,86%; tiếp đó là Sở KH&CN 

(90,92%), Sở Nội vụ (90,66%). 
3 cơ quan đứng cuối bảng xếp 
hạng là Sở Xây dựng (79,55%), 
Sở Công Thương (77,26%) và Sở 
NN&PTNT (71,1%).

Trong khi đó, UBND huyện 
Vĩnh Thạnh có chỉ số cao nhất 
trong số 11 UBND huyện, thị 
xã, thành phố, với 97,1%. Tiếp 
theo là UBND huyện An Lão 
(87,36%), Tây Sơn (85,66%). 3 vị 
trí cuối bảng xếp hạng thuộc về 
UBND huyện Vân Canh (74,87%), 

huyện Phù Mỹ (74,69%) và TX 
An Nhơn (72,84%).

Chỉ số hài lòng về chất 
lượng cung ứng dịch vụ hành 
chính công đối với 5 cơ quan 
Trung ương đóng trên địa bàn 
tỉnh lần lượt như sau: Cục Hải 
quan Bình Định (81,3%), Kho 
bạc Nhà nước tỉnh (81,27%), 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
tỉnh (79,53%), Cục Thuế tỉnh 
(75,98%), BHXH tỉnh (75,33%).

NGUYỄN VĂN TRANG

Ngày 2.1, UBND TX Hoài 
Nhơn tổ chức lễ thông xe kỹ 
thuật tuyến đường Tài Lương - 
Ca Công thuộc dự án Nâng cấp, 
mở rộng tuyến đường kết nối 
QL 1A, TX Hoài Nhơn.

Tuyến đường được khởi 
công xây dựng từ cuối năm 
2020, là tuyến đường chính kết 
nối QL 1A và tỉnh lộ 639. Toàn 
tuyến dài 6.151 m chạy qua 3 
phường Hoài Thanh Tây, Hoài 
Thanh và Hoài Hương; nền 
đường rộng 9,5 m, mặt đường 
thảm bê tông nhựa 7,5 m, lề 
đường mỗi bên 1 m; tổng vốn 
đầu tư hơn 52 tỷ đồng.

Tuyến đường hoàn thiện 
đưa vào sử dụng góp phần phát 
triển không gian đô thị phường 

Hoài Nhơn thông xe kỹ thuật tuyến đường 
Tài Lương - Ca Công

Tuyến đường Tài Lương - Ca Công góp phần phát triển không gian đô thị, thúc 
đẩy phát triển KT-XH của TX Hoài Nhơn.           Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Huy động và sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực, đưa An Nhơn trở thành 
thành phố vào năm 2025

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
(bìa phải) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận TX An 
Nhơn là đô thị loại III và tặng hoa chúc mừng.                                         Ảnh: N.V.T

ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA 
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2021:

Sở Du lịch, UBND huyện Vĩnh Thạnh và Cục Hải quan 
Bình Định có chỉ số cao nhất

Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, 
Hoài Hương nói riêng, TX Hoài 
Nhơn nói chung; tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân lưu 
thông, vận chuyển hàng hóa từ 

QL 1A đến tỉnh lộ 639; thúc đẩy 
phát triển KT-XH, đảm bảo an 
ninh quốc phòng khu vực ven 
biển của thị xã.

 ÁNH NGUYỆT

Tặng quà cho các trường hợp 
khó khăn do Covid-19, 
người nghèo
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Tự mua thuốc điều trị Covid-19: 
Lợi bất cập hại!

Mạng xã hội đang lan truyền nhiều đơn thuốc chữa Covid-19, và khá nhiều người tận 
dụng các mối quan hệ để có được các loại thuốc trong đơn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia 
y tế khuyến cáo - để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt nhất và tránh những rủi ro không 
đáng có, người dân nên sử dụng thuốc dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế để phù hợp 
với tình trạng bệnh, cơ địa, độ tuổi.

Không nên tự ý 
sử dụng thuốc

Số ca mắc Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh không ngừng tăng và 
hầu hết là ca bệnh không triệu 
chứng, triệu chứng nhẹ, do vậy 
ngành Y tế nâng cao tỷ lệ điều trị 
tại nhà thông qua việc thiết lập 
các trạm y tế lưu động. 

Bác sĩ CKII Bành Quang 
Khải, Phó Giám đốc TTYT TP 
Quy Nhơn, cho biết: Người 
quyết định thuốc điều trị cho 
người nhiễm Covid-19 là nhân 
viên y tế, nếu điều trị tại nhà thì 
có nhân viên của trạm y tế lưu 
động, ở cơ sở y tế có bác sĩ phụ 
trách. Thuốc điều trị tùy thuộc 
vào mức độ bệnh, lứa tuổi, giai 
đoạn, tiến triển của bệnh chứ 
không rập khuôn, cứng nhắc. 
Dù biết khi phát hiện bệnh nhiều 
người lo sợ, muốn giấu và tự 
mua thuốc điều trị, tuy nhiên vì 
sức khỏe của mình, không nên 
tin các đơn thuốc trên mạng xã 
hội vì sẽ không có người thăm 
khám và tìm hiểu kỹ, chưa kể 
nếu sử dụng thuốc không rõ 
nguồn gốc thì nguy cơ tiềm ẩn 
còn lớn hơn nữa. 

Trao đổi về vấn đề này, bác 
sĩ CKII Trần Hữu Vinh, Giám 
đốc TTYT TX Hoài Nhơn, lưu 
ý: Về mặt điều trị, bệnh Covid-19 
chưa có thuốc đặc hiệu, chỉ có 
thuốc kháng vi rút. Tuy nhiên 
người dân không nên tự ý sử 
dụng thuốc kháng vi rút. Việc 
theo dõi tình trạng bệnh và đơn 
thuốc điều trị do nhân viên y tế 
phụ trách và hướng dẫn sẽ đảm 
bảo hơn, tránh rủi ro đáng tiếc 

nếu tự ý mua thuốc điều trị. 
Bên cạnh những vấn đề trên, 

việc kiểm soát lây nhiễm trong 
quá trình F0 điều trị tại nhà với 
sự theo dõi của nhân viên y tế 
cũng rất quan trọng. Theo bác sĩ 
CKII Dương Ngọc Hùng, Giám 
đốc TTYT huyện Tuy Phước, 
ngoài hướng dẫn sử dụng thuốc 
và theo dõi tình trạng bệnh để 
kịp thời đưa ra cách xử trí đúng, 
nhân viên y tế còn hướng dẫn 
người bệnh cũng như gia đình 
người bệnh về cách hạn chế lây 
nhiễm. Cho nên, vì sức khỏe của 
bản thân và những người xung 
quanh, khi phát hiện dương 
tính với SARS-CoV-2 nên liên 
hệ với nhân viên y tế để được 
hướng dẫn.

Một số lưu ý 
khi điều trị tại nhà

Bệnh nhân Covid-19 được 
điều trị tại nhà là các trường 
hợp không có triệu chứng hoặc 
triệu chứng nhẹ. Ngoài ra, người 
bệnh phải có khả năng tự chăm 
sóc, tự đo thân nhiệt, tự dùng 
thuốc theo đơn của bác sĩ và gọi 
nhân viên y tế hoặc có người 
nhà khỏe mạnh biết cách chăm 
sóc người bệnh, biết cách phòng 
ngừa lây nhiễm. 

Đặc biệt, ông Lê Quang 
Hùng, Giám đốc Sở Y tế, lưu 
ý: Phòng cách ly người nhiễm 
Covid-19 tại nhà phải có nhà 
vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, 
có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, 
xà phòng rửa tay, nước sạch, 
dung dịch sát khuẩn tay chứa ít 
nhất 60% cồn và có dụng cụ đo 

thân nhiệt cá nhân. Người cách 
ly không được dùng điều hòa 
trung tâm, có thể dùng điều hòa 
riêng. Để đảm bảo thông thoáng 
khí, tốt nhất nên thường xuyên 
mở cửa sổ. Ngoài ra, phòng cách 
ly phải có đủ các điều kiện để 
người cách ly tự giặt quần áo, tự 
làm vệ sinh phòng. Phòng cách 
ly phải được vệ sinh, khử khuẩn 
hằng ngày. 

Bên cạnh đó, theo quy định 
của ngành Y tế, để phòng, chống 
lây nhiễm, nhà có người cách 
ly, điều trị phải trang bị đầy đủ 
phương tiện phòng hộ cá nhân 
(khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, 
kính bảo hộ, quần, áo) để người nhà 
sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc 
gần với người cách ly. 

Để tăng hiệu quả điều trị, 
người nhiễm Covid-19 có thể 
sử dụng vitamin, thực phẩm 
chức năng để nâng cao sức đề 
kháng, tuy nhiên phải tìm hiểu 
kỹ về cách dùng và liều dùng 
cho phù hợp. 

Bác sĩ CKII Dương Ngọc 
Hùng, Giám đốc TTYT huyện 
Tuy Phước, cho biết: Để đảm bảo 
an toàn, người nhiễm Covid-19 
nên liên hệ với nhân viên y tế 
và sử dụng thuốc theo hướng 
dẫn, không nên tự ý mua thuốc. 
Tuy nhiên, để tăng hiệu quả 
điều trị, người nhiễm Covid-19 
có thể xông hơi theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế. Ngoài ra, bệnh 
nhân Covid-19 cũng nên chú ý 
về dinh dưỡng, ăn đầy đủ chất; 
đồng thời vận động nhẹ nhàng 
để phục hồi tốt.

THẢO KHUY - NGỌC NHUẬN

Nhân viên trạm y tế lưu động chuẩn bị thuốc để mang đến cho bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà.           Ảnh: T. KHUY

(BĐ) - UBND tỉnh vừa tổ 
chức họp xem xét hồ sơ đề nghị 
công nhận huyện Phù Cát và 
các xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, nông thôn mới nâng cao 
năm 2021. Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 
Chương trình xây dựng nông 
thôn mới (XD NTM) tỉnh chủ trì 
cuộc họp.

Đến nay, huyện Phù Cát đạt 
9/9 tiêu chí NTM cấp huyện 
theo Bộ tiêu chí NTM. Giai đoạn 
2011 - 2020, thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia XD 
NTM, huyện Phù Cát có 16/16 
xã được công nhận đạt chuẩn 
NTM. Cuối năm 2020, Phù Cát 
đạt 7/9 tiêu chí cấp huyện theo 
Bộ tiêu chí NTM. Trong năm 
2021, Ban chỉ đạo XD NTM 
huyện Phù Cát tập trung chỉ 
đạo hoàn thiện 2 tiêu chí còn 
lại là y tế, văn hóa, giáo dục 
và môi trường; kết quả đạt 9/9 
tiêu chí cấp huyện; 69,86% số hộ 

dân tham gia lấy ý kiến đánh 
giá đồng ý.

Tại buổi họp, 100% thành 
viên Ban chỉ đạo XD NTM 
tỉnh bỏ phiếu thống nhất công 
nhận huyện Phù Cát đạt chuẩn 
NTM năm 2021, đồng thời đề 
nghị hoàn thiện hồ sơ, trình các 
bộ, ngành Trung ương về địa 
phương thẩm định, trình Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 
quyết định công nhận huyện 
đạt chuẩn NTM năm 2021.

Đồng thời, các thành viên 
Ban chỉ đạo thống nhất công 
nhận 3 xã đạt chuẩn NTM 
năm 2021 gồm: Bình Tân, Bình 
Thành (huyện Tây Sơn) và Ân 
Tường Đông (huyện Hoài Ân). 
Riêng với 3 xã đăng ký hoàn 
thành NTM nâng cao năm 2021 
gồm Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), 
Nhơn Phong (TX An Nhơn) và 
Hoài Hải (TX Hoài Nhơn), cần 
rà soát lại toàn bộ, hoàn thiện 
hồ sơ và tổ chức đánh giá lại.

THU DỊU

(BĐ) - Hưởng ứng chương 
trình Tình nguyện mùa Đông 
năm 2021, Xuân tình nguyện 
năm 2022 và đồng hành cùng 
bệnh nhân Covid-19 đang điều 
trị tại nhà, ngày 2.1, Thành đoàn 
Quy Nhơn phối hợp với Đoàn 
Trường CĐ Y tế Bình Định, Hệ 

(BĐ) - Hưởng ứng Chương 
trình trồng mới 1 tỷ cây xanh 
giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ 
tướng Chính phủ phát động, 
sáng 3.1, tại làng Hà Giao, xã 
Canh Liên, UBND huyện Vân 
Canh phối hợp với Huyện đoàn 
Vân Canh tổ chức Lễ phát động 
Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn 
Bác Hồ” năm 2022.

Theo kế hoạch, toàn huyện 
sẽ trồng mới 11.000 cây xanh. 
Cụ thể, tại xã Canh Liên trồng 
8.000 cây thông, thị trấn Vân 
Canh trồng 2.000 cây thông, các 
xã còn lại trồng 1.000 cây lim. 

Tại buổi lễ, Công ty CP 
L.A.D và CLB Đầu tư khởi 
nghiệp tỉnh trao tặng 50.000 

cây xanh, nhằm góp phần tạo 
cảnh quan môi trường, đẩy 
mạnh phong trào trồng cây gây 
rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng 
trên địa bàn huyện, đem lại lợi 
ích thiết thực về kinh tế, xã hội 
và môi trường. 

Dịp này, UBND huyện và 
Công ty CP Chăn nuôi C.P 
trao tặng 30 suất quà là nhu 
yếu phẩm cho các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn ở xã Canh 
Liên bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. 

Sáng cùng ngày, UBND xã 
Canh Hiển cùng  ĐVTN ra 
quân trồng và chăm sóc 200 cây 
lim và cây sao đen. 

 ĐÌNH PHƯƠNG

Thống nhất công nhận
 huyện Phù Cát và 3 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2021

Hỗ trợ 6.000 túi thuốc an sinh 
cho bệnh nhân Covid-19 
điều trị tại nhà

Huyện Vân Canh phát động Tết 
trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

thống nhà thuốc Mát Tay tổ 
chức chương trình “Túi thuốc 
an sinh - Đồng hành cùng F0 
điều trị tại nhà”. Tại chương 
trình, đoàn đã hỗ trợ 6.000 
túi thuốc an sinh, trị giá 480 
triệu đồng, cho các bệnh nhân 
Covid-19 đang điều trị tại nhà, 
giúp tăng cường các biện pháp 
bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, 
hạn chế sự lây lan của dịch 
bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Dịp này, Thành đoàn Quy 
Nhơn tặng phường Đống Đa 
1.000 khẩu trang y tế, 50 bộ đồ 
bảo hộ, 300 túi thuốc an sinh. 

Ngoài ra, trong thời gian 
qua, Thành đoàn cũng đưa hàng 
trăm tình nguyện viên về các 
trạm y tế của các phường để hỗ 
trợ công tác phòng, chống dịch. 

CHƯƠNG HIẾU

Thành đoàn Quy Nhơn trao biển 
tượng trưng hỗ trợ 6.000 túi thuốc an 
sinh, hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 điều 
trị tại nhà.      Ảnh: Thành đoàn Quy Nhơn
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Bình Định

Theo bà Nguyễn Thị Bích Phượng, 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Phù Mỹ, hằng năm, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
hướng dẫn ủy ban MTTQ Việt Nam 
các xã, thị trấn triển khai thực hiện 
công tác Mặt trận tham gia xây dựng 
chính quyền; chú trọng phối hợp tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải ở 
cơ sở.

Trong năm 2021, Mặt trận các cấp ở 
huyện Phù Mỹ đã phối hợp tổ chức 286 
buổi tiếp xúc cử tri với ĐBQH, đại biểu 
HĐND các cấp, có 25.380 lượt người 
tham dự. Qua đó, 208 ý kiến được cử tri 
kiến nghị tới Quốc hội, HĐND các cấp 
liên quan đến hạ tầng, giao thông, đất 
đai, kinh tế, văn hóa, xã hội... Cùng với 
đó là phối hợp tổ chức hơn 95 hội nghị 
tuyên truyền, vận động nhân dân chấp 
hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; 
thu hút hơn 13.250 lượt người tham dự. 
Phối hợp tham gia 186 vụ việc hòa giải, 
hòa giải thành 147 vụ việc.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện cử đại 
diện tham dự các buổi tiếp dân định 
kỳ hằng tháng do Hội đồng tiếp dân 
huyện tổ chức nhằm tăng cường giám 
sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo của công dân. 

Đáng chú ý, Mặt trận các xã, thị trấn 
phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND 
và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp 
tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại 
trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy 
đảng, chính quyền với nhân dân. Đơn 
cử, xã Mỹ Trinh tổ chức đối thoại tại 
thôn Chánh Thuận về nội dung liên 
quan việc các hộ dân tự ý lấn chiếm 
17 ha rừng sản xuất của Ban Quản lý 
rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ. Xã Mỹ 
Lợi tổ chức đối thoại ở 8/8 thôn về các 
nội dung thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới. Xã Mỹ Châu tổ 
chức đối thoại với các hộ trồng cây lâm 
nghiệp trên đất nông nghiệp tại thôn 
Quang Nghiễm. Thị trấn Bình Dương 

l Cần đáp ứng nhu cầu 
sinh hoạt cá nhân cho 
người nhà bệnh nhân 
ở bệnh viện

Gần đây, để bảo đảm cho công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, BVĐK tỉnh 
quy định bệnh nhân trong phòng điều trị 
chỉ có một người nhà ở lại để chăm sóc, 
người nhà còn lại chờ thay phiên thì ở bên 
ngoài phòng bệnh. 

Những người ở bên ngoài gặp khó 
khăn, bất tiện trong việc vệ sinh cá nhân 
tại đây. Bởi, ở khu vực điều trị bệnh nhân 
chỉ có 1 nhà vệ sinh chung gần khoa Sản, 
còn các nhà vệ sinh chung khác thì cách 
xa, như ở khu Khám bệnh và cũng ít người 
biết. Ngoài ra, nhà vệ sinh chung nói trên 
có lúc đóng cửa ngoài giờ hành chính, 
nhất là vào ban đêm, càng thêm bất tiện 

Phát huy dân chủ, 
bảo đảm quyền lợi người dân

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Mỹ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn 
huyện đã phát huy dân chủ, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng nguyện vọng chính 
đáng của người dân.

Nhờ sự giám sát của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng, các công trình xây dựng 
cơ bản ở địa phương trên địa bàn huyện Phù Mỹ đảm bảo chất lượng, tiến độ.
- Trong ảnh: Đường giao thông tại xã Mỹ Phong.                                                                                                      Ảnh: CÔNG LUẬN

tổ chức đối thoại tại khu phố Dương 
Liễu Nam về các vấn đề được nhân dân 
địa phương quan tâm như xây dựng hạ 
tầng, thủy lợi, môi trường...

Bên cạnh đó, năm 2021, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
Phù Mỹ xây dựng và ban hành kế 
hoạch giám sát 3 nội dung tại 12 đơn 
vị. Nội dung giám sát liên quan đến 
thực hiện chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do dịch Covid-19; thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện 
công tác tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Mặt trận các xã, thị trấn trong huyện 
cũng thành lập đoàn giám sát thực 
hiện giám sát 36 nội dung. Trong đó, 
tập trung giám sát việc thực hiện chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
trong phòng, chống dịch Covid-19. Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp cùng với các cơ quan, ban ngành 
tham gia 62 nội dung giám sát theo các 

chương trình phối hợp.
Mặt khác, ban thanh tra nhân dân, 

ban giám sát đầu tư cộng đồng tại các 
địa phương luôn phát huy vai trò, 
trách nhiệm trong thực hiện chức năng 
thanh tra, giám sát đối với các công 
trình xây dựng cơ bản ở địa phương do 
nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, nguồn vốn 
nhân dân đóng góp. Kết quả giám sát 
cho thấy các công trình đảm bảo chất 
lượng, hoàn thành đúng tiến độ.

“Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các 
cấp trong huyện tiếp tục tổ chức giám 
sát chặt chẽ việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Tăng cường đối thoại trực tiếp 
giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, 
chính quyền với nhân dân nhằm tập 
hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của 
dân với Đảng, Nhà nước”, bà Nguyễn 
Thị Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban 
Dân vận Huyện ủy Phù Mỹ - cho hay.

CÔNG LUẬN

cho họ. Việc bất tiện trong sử dụng nhà 
vệ sinh cho người nhà bệnh nhân cũng là 
một phần nguyên nhân xảy ra tình trạng 
phóng uế không đúng chỗ.

Người dân kiến nghị BVĐK tỉnh xem 
xét vấn đề nêu trên để có giải pháp phù 
hợp, nhằm giúp người nhà bệnh nhân 
được thuận tiện hơn trong sinh hoạt 
cá nhân, đồng thời cũng giúp cho môi 
trường Bệnh viện được sạch sẽ.           N.H

l Nhếch nhác trước 
cổng chợ Phú Đa

Chợ Phú Ða nằm trên địa bàn thôn Tân 
Dân (xã Nhơn An, TX An Nhơn) được địa 
phương xây dựng khá khang trang trên 
mặt bằng rộng 6.800 m2. Tuy nhiên, rác 
trong chợ lại đem ra đổ đống trước cổng 
gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. 

Chị Nguyễn Thị Phương Hằng, ở thôn 
Tân Dân, phản ánh: Chợ Phú Đa thì xây 

dựng khang trang, ngăn nắp, nhưng nơi 
tập kết rác tại trước cổng chợ trong khi xe 
đến gom chở đi chỉ 2 lần/tuần, bà con đi 
chợ thấy còn bất cập. Mặt khác, mương 
thoát nước trước mặt chợ nắp bể quá 
nhiều, tạo lỗ hổng trên đường dễ gây tai 
nạn, nhất là vào ban đêm. 

Người dân địa phương đề nghị UBND 
xã cho làm lại các nắp đậy mương thoát 
nước bị bể và di chuyển đống rác ra phía 
sau chợ, vì đất chợ còn rất rộng và cũng 
có xây ô tập kết rác.                    THÁI PHIÊN

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Trao tiền giúp đỡ 
các trường hợp 
bệnh tật, khó khăn

Thông qua Quỹ Nhịp cầu nhân ái Báo 
Bình Định, nhiều cá nhân đã giúp đỡ các 
trường hợp bị bệnh nặng, có hoàn cảnh 
khó khăn. Cụ thể như sau:

Chị Cao Thị Kim Lan giúp đỡ 5 triệu 
đồng cho 6 trường hợp, trong đó giúp 
2 triệu đồng cho anh Phạm Văn Cảnh  
(ở thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát); 
giúp 1 triệu đồng cho anh Võ Minh Học 
(ở xóm 4, thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, 
huyện Tây Sơn); giúp 500 nghìn đồng/
trường hợp cho các ông, bà: Trần Văn Tuấn 
(ở thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện 
Tuy Phước), Nguyễn Thị Nệ (ở đội 6, thôn 
Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài 
Ân), Phùng Thị Hồng (ở thôn An Hòa, xã 
Ân Phong, huyện Hoài Ân), Nguyễn Thạch 
Phố (ở tổ 2, KV 1, phường Ghềnh Ráng,  
TP Quy Nhơn). 

Chị Châu Ngọc Cẩm giúp đỡ  
3,5 triệu đồng (500 nghìn đồng/trường 
hợp) cho các gia đình ông, bà: Phạm 
Văn Cảnh (ở thôn Hội Sơn, xã Cát 
Sơn, huyện Phù Cát), Nguyễn Thị Nệ  
(ở đội 6, thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, 
huyện Hoài Ân), Phùng Thị Hồng (ở thôn 
An Hòa, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân); Võ 
Minh Học (ở xóm 4, thôn Tiên Thuận, xã 
Tây Thuận, huyện Tây Sơn), Trần Văn Tuấn 
(ở thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện 
Tuy Phước), Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (ở 
thôn An Lợi, xã Phước Thắng, huyện Tuy 
Phước), Trần Thị Thưởng (ở thôn Đông 
Bình, xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn).

Chị Nguyễn Ngọc Huệ giúp đỡ  
1 triệu đồng (500 nghìn đồng/trường 
hợp) cho chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (ở 
thôn An Lợi, xã Phước Thắng, huyện Tuy 
Phước) và Trần Thị Thưởng (ở thôn Đông 
Bình, xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn). 

Chị Phạm Thị Hường giúp 300 
nghìn đồng cho chị Phùng Thị Hồng 
(ở thôn An Hòa, xã Ân Phong, huyện 
Hoài Ân); chị Nguyễn Đăng Doanh giúp  
200 nghìn đồng cho chị Trần Thị Thưởng (ở 
thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn). 
Ông Trần Văn Chương giúp 100 nghìn đồng 
cho anh Trần Văn Tuấn (ở thôn Cảnh An 2, 
xã Phước Thành, huyện Tuy Phước). Một 
bạn đọc giúp 200 nghìn đồng cho anh Võ 
Minh Học (ở xóm 4, thôn Tiên Thuận, xã 
Tây Thuận, huyện Tây Sơn).

Quỹ Nhịp cầu nhân ái Báo Bình Định 
đã chuyển trao số tiền giúp đỡ đến các 
trường hợp nêu trên.             DƯƠNG LIỄU 

Đống rác trước chợ Phú Đa gây ô nhiễm môi trường 
và mất mỹ quan.                                              Ảnh: THÁI PHIÊN

Bàn giao 3 nhà 
Đại đoàn kết cho các 
hộ nghèo tại Phù Mỹ

Chiều 31.12.2021, Ủy ban MTTQ 
huyện Phù Mỹ phối hợp với các địa 
phương tổ chức bàn giao 3 ngôi nhà Đại 
đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo trên 
địa bàn huyện, gồm: Hộ bà Nguyễn 
Thị Thao (SN 1967, thôn Vĩnh Lý) và 
hộ bà Hồ Thị Trinh (SN 1961, thôn Vạn  
Ninh 2), cùng ở xã Mỹ Tài; hộ bà Phạm 
Thị Lợi (SN 1947, thôn An Trinh, xã Mỹ 
Hiệp). Mỗi hộ được hỗ trợ 30 triệu đồng, 
với tổng kinh phí hỗ trợ 90 triệu đồng 
(Ủy ban MTTQ huyện trích từ Quỹ Vì 
người nghèo huyện Phù Mỹ 40 triệu 
đồng, Công ty CP Năng lượng Bình Định  
50 triệu đồng).

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài cũng hỗ trợ 
mỗi nhà 5 triệu đồng.      THÀNH HƯƠNG



5HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂNTHỨ BA, 4.1.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Huyện miền núi Vĩnh 
Thạnh có nhiều di tích lịch sử, 
văn hóa, thắng cảnh đẹp, như 
suối Tà Má, hồ Định Bình, hồ 
Hòn Lập, gộp Nước Ló, suối 
khoáng nóng Vĩnh Thịnh… 
Đặc biệt, xã vùng cao Vĩnh 
Sơn với khí hậu ôn đới được 
mệnh danh là “Đà Lạt của Bình 
Định” có di tích lịch sử vườn 
cam Nguyễn Huệ, thành đá 
Tà Kơn, cùng các thắng cảnh 
đẹp như thác Hang Dơi, thủy 
điện Vĩnh Sơn… thu hút nhiều 
du khách đến tham quan. Ông 
Lê Văn Vinh, Trưởng Phòng  
VH-TT huyện Vĩnh Thạnh chia 
sẻ, cùng với nhiều giá trị văn 
hóa mang đậm bản sắc của 
đồng bào dân tộc thiểu số Bana, 
Vĩnh Thạnh có nhiều điều kiện 
thuận lợi để phát triển du lịch 
gắn với bảo tồn, phát huy giá 
trị văn hóa, lịch sử. 

Phối hợp với Sở Du lịch, 
UBND huyện Vĩnh Thạnh đã 
xây dựng đề án Phát triển du 
lịch huyện Vĩnh Thạnh đến 
năm 2025, định hướng đến 
năm 2030 với mục tiêu đưa 
huyện Vĩnh Thạnh trở thành 
điểm đến du lịch mang nét đặc 
trưng riêng hấp dẫn du khách, 
góp phần phát triển KT-XH 
của huyện. Với vai trò là đơn 
vị phối hợp, bước đầu ngành 
Du lịch đã lập dự thảo đề án 

Năm 2021, chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP) ở huyện Phù Mỹ đã 
đạt nhiều kết quả tốt. 

Sau nhiều năm tìm hiểu và nghiên 
cứu thị trường, năm 2014, anh Hồ Sên, 
41 tuổi (quê ở tỉnh Lâm Đồng) quyết 
định về quê vợ tại thôn Trà Lương, xã 
Mỹ Trinh để lập nghiệp. Và cơ sở sản 
xuất nước chấm Trung Hưng Nguyên 
với diện tích hơn 3.000 m2 ra đời, 
chuyên sản xuất các mặt hàng gia vị 
gồm: Tương ớt, tương đen, nước tương 
đậu nành, nước màu, dấm ăn và sa tế 
tôm. Đến nay, cơ sở của anh đã tạo việc 
làm ổn định cho 20 lao động với mức 
lương từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. 
Bên cạnh đó, hằng năm cơ sở của anh 
tiêu thụ khoảng 200 tấn ớt của người 
trồng ớt ở địa phương.

Vừa qua, tương ớt thương hiệu Tiến 
Phát của cơ sở Trung Hưng Nguyên đã 
đạt danh hiệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh 
hạng 4 sao. Anh Sên cho biết, anh lên kế 
hoạch để mở rộng cơ sở thêm khoảng 
1.000 m2 nữa để sản xuất ớt bột.

Tây Phú: 
Dân ủng hộ, xã 
làm đường nhanh 

Xã Tây Phú, huyện Tây Sơn 
đang tích cực xây dựng nông 
thôn mới nâng cao và quá trình 
này được người dân ủng hộ 
nhiệt tình. Ông Nguyễn Văn 
Thành, Phó Chủ tịch UBND 
xã Tây Phú, cho hay: Sau một 
thời gian vận động, có 30 hộ 
dân đã hiến gần 500 m2 đất ở, 
tự nguyện tháo dỡ tường rào, 
cổng ngõ để mở rộng nâng 
cấp tuyến đường trung tâm 
xã; tổng trị giá của việc hiến 
tặng này lên đến gần 5 tỷ đồng. 
Ngay sau khi được dân ủng hộ, 
xã đã báo cáo lên huyện, tỉnh 
xin triển khai dự án.

Nhờ đã chuẩn bị trước, 
việc triển khai thi công  
1,5 km tuyến đường trung 
tâm xã Tây Phú diễn ra nhanh 
chóng. Tuyến đường có quy mô 
nền đường rộng từ 10 đến 18 m, 
vỉa hè từ 1,5 đến 3,5 m, được 
thảm bê tông nhựa, làm vỉa hè 
toàn tuyến.

Cùng với việc mở rộng 
nâng cấp đường, xã Tây Phú 
còn đặt mua 500 chậu hoa giấy 
để đặt trước mỗi nhà. Theo 
đó, mỗi hộ có đặt chậu hoa sẽ 
góp 100 nghìn đồng mua cây 
hoa, xã hỗ trợ 500 nghìn đồng 
tiền chậu và các chi phí khác. 
“Mọi việc diễn ra nhanh chóng 
là nhờ trước đó chúng tôi vận 
động liên tục suốt hơn 1 tháng 
liền. Cùng với việc tổ chức họp 
dân, tuyên truyền, chúng tôi 
còn phân công nhau đến vận 
động từng gia đình nhiều lần 
đúng tinh thần xây dựng nông 
thôn mới - dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra và dân 
hưởng lợi. Cùng với đó chúng 
tôi còn tranh thủ sự quan tâm, 
chỉ đạo, hỗ trợ của Huyện ủy, 
UBND huyện để dự án nâng 
cấp, mở rộng đường cũng vận 
hành đồng thời. Vì thế khi dân 
đồng ý là chúng tôi đã có thể 
bắt tay ngay vào việc”, ông 
Thành phấn khởi cho biết.

MỘC MIÊN 

OCOP Phù Mỹ & những tín hiệu khả quan

Tạo đà cho du lịch 
Vĩnh Thạnh 
UBND tỉnh giao Sở Du lịch 
phối hợp các ngành chức 
năng của tỉnh, UBND huyện 
Vĩnh Thạnh xây dựng đề án 
Phát triển du lịch huyện Vĩnh 
Thạnh đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 nhằm 
khai thác và phát huy tốt 
tài nguyên du lịch của địa 
phương này.

và tổ chức hội thảo khoa học 
lấy ý kiến chuyên gia, các sở, 
ngành của tỉnh; đồng thời tham 
vấn ý kiến cộng đồng dân cư ở 
Vĩnh Thạnh để hoàn chỉnh đề 
án trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ông Đinh Thìn, Trưởng 
thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, bộc 
bạch: “Chúng tôi rất ủng hộ chủ 
trương của Nhà nước về phát 
triển du lịch cộng đồng tại địa 
phương, bởi bà con đã nhận 
thấy lợi ích từ phát triển du lịch. 
Tuy nhiên, bà con mong Nhà 
nước đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ 
trợ sao để lực lượng thanh niên 
trong thôn biết cách phục vụ du 
khách, biểu diễn cồng chiêng, 
cách thức tổ chức sinh hoạt văn 
hóa phù hợp để có thể giúp du 
khách hiểu được bản sắc văn 
hóa của đồng bào nơi đây”.

Mấy năm gần đây, hình ảnh 
hoa anh đào, mai anh đào, cây 
phượng tím tại xã Vĩnh Sơn đã 
thu hút khá nhiều người đến 
tham quan. Ông Nguyễn Ngọc 
Đạo, Chủ tịch Công ty TNHH 
Lâm nghiệp Sông Kôn, cho 
biết: “Công ty đã trồng 500 cây 
hoa anh đào do Hội hữu nghị 
Việt Nhật tại TP Sakai (Nhật 
Bản) tặng; trồng vườn hoa mai 

anh đào tập trung diện tích 
1,4 ha; trồng đường hoa 306 
cây hoa mai anh đào. Chúng 
tôi cũng tuyển chọn giống hoa 
đào xứ Bắc tại Vĩnh Sơn để 
ươm trồng vườn hoa riêng của 
Công ty nhằm phục vụ du lịch 
và nghiên cứu sáng tạo thêm 
nhiều sản phẩm là quà lưu 
niệm có dấu ấn Vĩnh Sơn để 
phục vụ du khách”.

Đến nay, Sở Du lịch đã 
xây dựng hoàn chỉnh dự thảo 
đề án, gồm phần mở đầu và  
3 phần đánh giá thực trạng về 
nguồn nhân lực phát triển du 
lịch huyện Vĩnh Thạnh; nội 
dung phát triển du lịch huyện 
Vĩnh Thạnh đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030; giải 
pháp và tổ chức thực hiện. 

Phó Giám đốc Sở Du lịch 
Huỳnh Cao Nhất cho biết: 
Huyện Vĩnh Thạnh được xác 
định nằm trong cụm du lịch 
Tây Sơn - Vĩnh Thạnh và tuyến 
du lịch Quy Nhơn - An Nhơn - 
Tây Sơn - Vĩnh Thạnh. Việc lập 
đề án phát triển du lịch ở Vĩnh 
Thạnh góp phần chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, ổn 
định sinh kế cho người dân địa 
phương. Qua đó kêu gọi đầu tư 
phát triển về du lịch, cũng như 
xây dựng các loại hình, sản 
phẩm du lịch đặc trưng để thu 
hút du khách và kết nối tour, 
tuyến du lịch với các vùng phụ 
cận, góp phần thúc đẩy kinh tế 
du lịch của huyện Vĩnh Thạnh 
phát triển sau này.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Tương tự, năm 2020, anh Phan Đình 
Minh (SN 1988, ở thôn Trà Thung, xã 
Mỹ Châu) nghỉ nghề lái xe, về nhà 
tiếp quản nghề sản xuất bánh phở của 
gia đình, nâng cấp cơ sở sản xuất quy 
mô nhỏ lên thành Công ty TNHH sản 
xuất thực phẩm Minh Phúc Thịnh. Sử 
dụng bí quyết của gia đình nhưng áp 
dụng trên thiết bị hiện đại, anh Minh 

đầu tư khoảng 1,9 tỷ 
đồng xây dựng nhà 
xưởng, mua sắm các 
máy móc, thiết bị để 
sản xuất bánh phở. 
Anh Minh vui vẻ cho 
biết: Với trang thiết 
bị hiện đại, không chỉ 
sản lượng tăng lên 
nhiều, mà chất lượng 
cũng cao hơn và đặc 
biệt là rất ổn định. 
Trung bình mỗi ngày 
chúng tôi cung cấp 
ra thị trường khoảng 
400 kg sản phẩm hủ 

tiếu, bánh phở khô các loại. Và mới đây 
sản phẩm phở gạo khô của Minh Phúc 
Thịnh được chứng nhận là sản phẩm 
OCOP 3 sao cấp tỉnh. 

Anh Minh cho biết: Tôi đã tìm được 
mối tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh nhưng 
họ muốn lấy ổn định mỗi tháng 3 tấn 
sản phẩm, yêu cầu này hiện vượt quá 
mức đáp ứng của tôi. Vì vậy tôi lập dự 

án đầu tư nhằm nâng công suất lên gấp 
đôi so với hiện tại vừa để đáp ứng nhu 
cầu thị trường vừa đưa sản phẩm vươn 
xa hơn nữa. 

Năm 2021, bên cạnh hai sản phẩm 
nói trên được UBND tỉnh công nhận 
là sản phẩm OCOP, huyện Phù Mỹ còn 
có 5 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao, 
gồm: Dưa lưới Bảo Hà (Mỹ Hiệp), Ốc 
bưu đen A Trí (Mỹ Hiệp), Nấm Hoàng 
đế (Mỹ Đức), Cam sành núi Ông Diệu 
(Mỹ Quang) và Bún số 8 Nguyễn Châu 
(Mỹ Tài). 

Ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Phù Mỹ, cho biết: Chương 
trình OCOP ở Phù Mỹ góp phần tích 
cực trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 
góp phần không nhỏ vào công cuộc xây 
dựng nông thôn mới. Tuy nhiên cũng 
phải thấy rằng các sản phẩm đều chưa 
được quảng bá, tiếp thị tốt nên hầu hết 
thông tin về sản phẩm mới chỉ được biết 
nhiều ở huyện Phù Mỹ, tới đây huyện sẽ 
lên kế hoạch hỗ trợ để lan tỏa tốt hơn.

BẢO NGÂN

Công nhân cơ sở Trung Hưng Nguyên đóng chai tương ớt nhãn hiệu 
Tiến Phát.                                                                                                                  Ảnh: B. NGÂN

Hồ Định Bình (xã Vĩnh Hảo) là 
điểm đến du lịch hấp dẫn bởi 
cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. 

Ảnh: NGỌC NHUẬN

Khu du lịch 
suối nước 
nóng Vĩnh 
Thịnh thu hút 
du khách đến 
tham quan. 
Ảnh: 
NGỌC NHUẬN
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Hiện nay, các DN vận tải 
tuyến cố định có nhiều khách 
nhất là tuyến TP Hồ Chí  
Minh - Quy Nhơn (Bình 
Định) đã mở bán vé xe dịp tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 
Theo khảo sát, giá vé xe dịp 
Tết từ TP Hồ Chí Minh - Bình 
Định tăng gần 50% so với 
ngày thường. Các nhà xe có 
tên tuổi như Phương Trang, 
Bảy Tàu, Dũng Lệ, Tân Tiến 
Dũng… đã bán vé, nhận giữ 
chỗ cho khách hàng. Thông 
tin từ Văn phòng Phương 
Trang tại Bình Định (Công ty 
CP Xe khách Phương Trang 
FUTA Buslines) cho hay, hiện 
ở đầu TP Hồ Chí Minh - Bình 
Định, vé Tết từ các ngày  
25 - 28 tháng Chạp đã hết. 

Trong khi đó, các nhà xe 
đăng ký hoạt động tuyến cố 
định ở tỉnh chưa áp giá vé 
Tết. Như mọi năm, tại thời 
điểm đầu tháng Chạp mới chỉ 
bắt đầu tổ chức đặt giữ chỗ, 
nhà xe sẽ báo giá vé chính 
thức cho khách hàng khi Sở 
GTVT có ý kiến về mức phụ 
thu cước vận tải, và giá vé 
còn tùy thuộc vào loại xe  
(xe giường nằm, xe giường nằm 
cao cấp, xe buồng riêng…). 
Dự báo khung phụ thu sẽ 
dao động từ 40 - 60% so với  
ngày thường.

Chẳng hạn,  Công ty 
TNHH Thương mại Vận 
tải Trường Thịnh (TP Quy 
Nhơn) hiện đã nhận giữ chỗ 
cho khách mua vé Tết các 
tuyến từ Bình Định ra các 
tỉnh phía Bắc. Năm nay, DN 
này khai trương thêm 3 tuyến 
mới gồm Quy Nhơn - Nam 
Định, Quy Nhơn - Hải Phòng, 
Quy Nhơn - Quảng Ninh. Để 
đảm bảo an toàn cho hành 
khách, Trường Thịnh tiếp 
nhận thông tin mua vé qua 
hệ thống tổng đài; đồng thời 
hướng dẫn hành khách cập 
nhật thông tin khai báo y tế, 

Theo thống kê của huyện 
Phù Cát, đến cuối năm 2021 
toàn huyện còn 1.313 hộ nghèo 
(chiếm 2,35% tổng số hộ); 3.233 
hộ cận nghèo (5,78%). Trong 
năm 2022, huyện Phù Cát đề 
ra mục tiêu giảm thêm từ 0,5 - 
1% số hộ nghèo.

Để đạt được mục tiêu này, 
huyện Phù Cát sẽ đẩy mạnh 
thực hiện chương trình, kế 
hoạch giảm nghèo đã được đề 
ra; chú trọng công tác kiểm tra, 
giám sát giảm nghèo tại các 
xã, thị trấn; tranh thủ nguồn 
lực từ các chương trình cho 
vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
cũng như chú trọng phát huy 
nội lực, sức lao động sáng tạo 
trong nhân dân. Đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
phát triển sản xuất nhằm nâng 
cao thu nhập cho người dân 
và phát triển các lĩnh vực văn 
hóa - xã hội, giáo dục, y tế, vay 
vốn tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở 
cho hộ nghèo.

Đồng thời, chú trọng tuyên 
truyền, vận động, xây dựng ý 
thức tự vươn lên của các hộ 
nghèo, người nghèo, tránh tư 
tưởng ỷ lại vào sự hỗ trợ của 
Nhà nước; nhân rộng, giới 
thiệu các cá nhân, tập thể, 
hộ gia đình tiêu biểu có ý chí 
vươn lên thoát nghèo. Căn cứ 
vào mục tiêu đề ra, huyện chỉ 
đạo các xã, thị trấn xây dựng 
kế hoạch giảm nghèo nhanh và 
bền vững trên cơ sở xác định 
nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
sản xuất, tạo việc làm, nâng cao 
thu nhập cho hộ nghèo là trọng 
tâm; tăng cường cơ sở hạ tầng 
thiết yếu phục vụ dân sinh, kết 
hợp với khả năng tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, 
giáo dục, nhà ở, nước sạch và 
vệ sinh môi trường; giúp hộ 
nghèo vay vốn nhân rộng các 
mô hình phát triển kinh tế, 
hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật 
sản xuất gắn với nhu cầu tiêu 
dùng để nâng cao thu nhập cho  
hộ nghèo.                        THẾ HÀ

Mở bán vé xe dịp Tết 2022
Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách đường bộ ở tỉnh ta đã lên kế hoạch 

phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hầu hết đều mới chỉ 
nhận đặt chỗ và sẽ báo giá chính xác khi có thông tin về mức phụ thu từ Sở GTVT.

Bến xe khách Trung tâm TP Quy Nhơn vào ngày 3.1.2022.                                                                                                           Ảnh: THU DỊU

Năm nay, do lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh, một số người 
dân Bình Định ở TP Hồ Chí Minh chủ động đặt vé sớm các chuyến 
bay về quê. Nhiều hành khách cho hay, việc đi lại bằng đường 
hàng không giảm nguy cơ tiếp xúc, giảm lây lan dịch bệnh. Qua 
khảo sát giá vé từ các đại lý hãng bay ở Bình Định, giá vé máy 
bay từ TP Hồ Chí Minh - Bình Định và ngược lại từ ngày 25 tháng 
Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần tăng. 
Hiện giá vé TP Hồ Chí Minh - Bình Định từ ngày 28.1 - 30.1.2022  
(tức 26 đến 30 tháng Chạp) khoảng từ 2.104.000 - 2.583.000/
vé tùy theo hãng bay; vé từ Bình Định - TP Hồ Chí Minh ngày  
6 - 9.2.2022 (tức mùng 6 tới mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần) 
khoảng từ 2.190.000 - 4.564.000 đồng/vé.

Năm  2022 
Phù Cát đặt mục tiêu 
giảm 0,5 - 1% 
số hộ nghèo

Với những ruộng hoa cúc 
trồng bán quanh năm, nhiều 
hộ dân ở xã Mỹ Phong, huyện 
Phù Mỹ đã khá lên nhờ có 
thu nhập ổn định.

Chuyển đổi hơn 3 sào đất 
ruộng và tận dụng gần 1 sào 
đất vườn nhà, nhiều năm 
qua, ông Đỗ Thanh Hùng, 
ở thôn Vĩnh Bình đã đầu tư 
trồng hoa cúc để bán quanh 
năm. Ông Hùng cho hay: Tôi 
mua hoa cúc giống từ Đà Lạt 
về, sau đó ươm ra đất. Ngay 
sau khi cúc vươn chồi, tôi 
thắp điện sáng vào ban đêm 
để thúc cây lớn nhanh. Trồng 
hoa cúc cắt cành không khó 
lắm, chỉ cần bón phân, tưới 
nước cân đối, đầy đủ, theo 
dõi và trừ sâu bệnh thật kỹ 

Thu nhập ổn định từ trồng hoa cúc

tình hình tiêm vắc xin trước 
khi lên xe. 

Đến nay, Sở GTVT thông 
báo cập nhật hoạt động trở lại 
các tuyến vận tải hành khách 
cố định liên tỉnh từ Bình 
Định đi, đến 18 tỉnh, thành 
phố và ngược lại gồm: TP Hồ 
Chí Minh, TP Cần Thơ, Tiền 
Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Bình Dương, Khánh Hòa, 
Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng 
Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - 

Huế, Nghệ An, Hà Nội, Lâm 
Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, 
Gia Lai, Kon Tum. Đồng thời 
có hướng dẫn chi tiết hoạt 
động vận tải hành khánh theo 
cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Trần Thanh 
Dũng, Giám đốc Sở GTVT, 
trên cơ sở ban hành kế hoạch 
phục vụ nhu cầu đi lại của 
người dân dịp tết Nguyên 
đán và mùa lễ hội xuân Nhâm 
Dần 2022, Sở đã có văn bản 

hướng dẫn các đơn vị kinh 
doanh vận tải, bến xe, các 
đơn vị liên quan tổ chức họp 
bàn để thống nhất mức phụ 
thu giá cước vận tải hành 
khách tuyến cố định liên tỉnh 
và nội tỉnh dịp trước, trong 
và sau tết Nguyên đán Nhâm 
Dần 2020. Dự kiến sau ngày 
4.1.2022, Sở lên kế hoạch họp 
và ban hành cụ thể hướng 
dẫn mức phụ thu giá cước 
vận tải; đồng thời hướng 
dẫn các đơn vị kinh doanh 
vận tải thực hiện nghiêm 
việc kê khai, niêm yết giá 
cước theo đúng quy định. Sở 
GTVT cũng thiết lập đường 
dây nóng tiếp nhận xử lý 
các thông tin liên quan đến 
hoạt động vận tải hành khách 
trong dịp Tết; đôn đốc các 
bến xe, đơn vị vận tải chuẩn 
bị kế hoạch, phương tiện để 
phục vụ nhu cầu đi lại của 
người dân, bảo đảm không 
để hành khách chậm về quê 
đón Tết do không có phương 
tiện vận chuyển.        THU DỊU

thì cây sẽ phát triển tốt, sau 
2,5 - 3 tháng là bán được. 
Để dễ bán hàng, mỗi đợt tôi 

trồng gối đầu từ 2.000 - 3.000 
cây, với cách trồng như thế 
ngày nào tôi cũng có hoa để 

bán. Làm thong thả như thế 
nhưng mỗi tháng cũng được 
7 đến 8 triệu đồng. 

Còn gia đình ông Nguyễn 
Văn Sang, ở thôn Văn Trường 
Đông cũng tận dụng 2 sào 
đất vườn để trồng hoa cúc. 
Ông Sang cho biết, trồng 
hoa cúc cắt cành không tốn 
nhiều công chăm sóc như 
cúc chậu. Chỉ cần lên luống, 
xuống hoa, rồi chăm sóc bình 
thường. Cây lớn, có gió thì 
cắm thêm cây để hoa khỏi 
ngã đổ. Để tiết kiệm thời 
gian, công lao động, các hộ 
trồng hoa đều đầu tư hệ 
thống péc phun sương để 
tưới nước. “Để cây hoa cúc 
đem lại hiệu quả kinh tế cao 
nhất, tôi canh thời gian trồng 

cho hoa nở rộ đúng vào các 
dịp được giá như các ngày 
30, mùng 1, ngày 14, rằm 
hằng tháng. Sau nhiều năm 
trồng cúc, hiện nay chất 
lượng cây cúc ở mình trồng 
đã ngang ngửa với cúc Đà 
Lạt, bán rất chạy vì tươi lâu, 
giá lại mềm hơn”, ông Sang 
cho biết thêm. 

Theo lời những người 
trồng cúc ở xã Mỹ Phong, 
họ thích trồng hoa cúc trên 
luống bán quanh năm hơn là 
trồng cúc trong chậu để bán 
dịp tết Nguyên đán. Tuy thu 
nhập không cao bằng nhưng 
có việc làm và thu nhập ổn 
định, đời sống dễ chịu hơn 
hẳn so với trồng cúc Tết.               

THANH TRỌN

Ông Đỗ Thanh Hùng, ở thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong bên các luống hoa đang 
kỳ thu hoạch.                                                                                                        Ảnh: THANH TRỌN
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Trong đại dịch Covid-19 kết 
quả trên là rất đáng ghi nhận, 
bên cạnh nhiều nỗ lực vươn 
khơi bám biển của ngư dân, 
còn có phần góp sức rất quan 
trọng của chính sách hỗ trợ ngư 
dân khai thác hải sản xa bờ theo 
Quyết định 48 của Thủ tướng 
Chính phủ. Cụ thể trong năm 
2021, UBND tỉnh phê duyệt 
10.304 hồ sơ đề nghị hỗ trợ tàu 
cá của ngư dân trong tỉnh. 

Năm 2022,ngành NN&PTNT 
đề ra mục tiêu khai thác  
245,5 nghìn tấn hải sản tỉnh, 
giảm hơn 12.500 tấn so với năm 
2021. Mức giảm này không chỉ 
vì tính toán đến ảnh hưởng từ 
dịch Covid-19 vẫn đang diễn 
biến phức tạp, mà còn vì  nguồn 
lợi hải sản ở các ngư trường 
truyền thống đang nghèo dần. 

Sáng 3.1, tại khu vực neo 
đậu tàu cá ở đường Phan 
Chu Trinh (TP Quy Nhơn), 
ngư dân Trương Hoài Khánh  
(44 tuổi, ở phường Đống Đa, TP 
Quy Nhơn) đứng suy tư ngắm 
nhiều tàu cá đang nằm bờ... 
“Năm ngoái tôi theo các tàu cá 
Bình Định khai thác xa bờ, sản 
lượng đã giảm mà tiêu thụ còn 
khó khăn do dịch Covid-19, đi 
chuyến biển hơn 20 ngày mà 
mỗi thuyền viên được nhận có 
3 - 4 triệu đồng, vậy mà mừng 
vì nhiều thuyền khác không có 
chi hết. Tôi đang mong năm nay 
vẫn có được như năm ngoái là 
mừng rồi. Khi nguồn lợi hải 
sản suy giảm, theo tôi cần có 

Thời điểm này, trời hửng nắng, đất 
đủ độ ẩm, nhiều nông dân Bình Thuận 
tập trung xuống giống đậu phụng, loại 
cây trồng cạn chủ lực này của xã trong 
vụ Đông Xuân.

Năm nay Bình Thuận - vùng chuyên 
canh đậu phụng lớn nhất huyện Tây 
Sơn - dự kiến đưa vào sản xuất gần 
750 ha đậu phụng, tương đương diện 
tích năm ngoái. Các giống đậu được bà 
con chọn sử dụng chủ yếu gồm: Sẻ, Mỏ 
Két, TB25, HL25, LDH 01, đây là những 
giống đậu nhỏ hạt nhưng có lượng dầu 
nhiều, được thị trường ưa chuộng.

Vụ đậu này, được sự hỗ trợ của Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, 
xã thực hiện mô hình thâm canh đậu 
phụng gắn với liên kết chuỗi có sử dụng 
hệ thống tưới tiết kiệm; có 3 hộ tham gia 
với tổng diện tích hơn 3 ha tại 3 thôn 
Thuận Hạnh, Thuận Truyền và Hòa Mỹ; 
các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 
về KHKT, vật tư, giống, phân bón, tổng 
chi phí được hỗ trợ gần 100 triệu đồng.           

ĐINH NGỌC

Ngành khai thác hải sản: 
Hy vọng về những gam màu sáng 

Năm 2021, dù vẫn còn một số tàu cá nằm bờ, hiệu quả khai thác thấp nhưng đây vẫn chỉ là số ít, chiếm tỷ 
lệ thấp so với số lượng tàu cá vươn khơi bám biển, đạt kết quả khai thác cao. Minh chứng cho điều này là sản 
lượng khai thác hải sản tỉnh ta ước đạt hơn 258 nghìn tấn, tăng hơn 2% so với cùng kỳ (đạt khoảng 103% so với 
kế hoạch). 

Tàu cá của ông Nguyễn Tấn Hưng (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát) đã sơn sửa xong tại khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc 
Hà Thanh (TP Quy Nhơn) sẵn sàng vươn khơi.                                                                    Ảnh: HOÀI THU 

định hướng, vận động, hỗ trợ 
ngư dân từng bước chuyển đổi 
nghề để giảm dần số lượng tàu 
cá, nhất là tàu hoạt động không 
hiệu quả vùng khơi mà lại tốn 
nhiều chi phí...”, ông Khánh 
bộc bạch.    

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT 
Trần Văn Phúc, do nguồn lợi hải 
sản suy giảm, về lâu dài không 
thể nào nâng cao sản lượng khai 
thác, nên nghề cá phải phát 
triển theo hướng bền vững, đi 
sâu vào nâng cao chất lượng, 
giá trị hải sản nói chung và đặc 
biệt là mảng cá ngừ đại dương 

nói riêng để tăng thu nhập cho 
ngư dân. Để thực hiện mục 
tiêu này, từ tỉnh đến các thành 
phố, thị xã, huyện ven biển tiếp 
tục có những định hướng, giải 
pháp, trước hết về đầu tư cơ sở 
hạ tầng nghề cá qua huy động 
các nguồn vốn.  

Sản lượng khai thác hải 
sản của ngư dân TX Hoài 
Nhơn năm 2021 ước đạt  
58.200 tấn (riêng cá ngừ đại dương  
8.150 tấn), giảm 1.732 tấn so 
cùng kỳ, đạt 96,2% kế hoạch. 
Cảng cá Tam Quan đạt loại II 
vào cuối năm 2021 và hướng 

đến phấn đấu đạt loại I năm 
2023, sẽ góp phần quan trọng 
để phát triển mạnh hơn nghề 
cá ở TX Hoài Nhơn nói riêng 
và tỉnh nói chung. UBND tỉnh 
đã đề nghị Bộ NN&PTNT bố 
trí nguồn kinh phí để hỗ trợ 
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. Đây là 
những thông tin khá vui, là chỗ 
dựa để hy vọng trong năm 2022 
của ngư dân Bình Định 

Theo Phòng NN&PTNT 
huyện Phù Cát, năm 2021, 

tổng số tàu cá của ngư dân 
huyện đăng ký, đăng kiểm là 
853 tàu (tổng công suất hơn  
209 nghìn CV), giảm 17 tàu 
nhưng tổng công suất tăng 
13.725 CV so cùng kỳ; sản 
lượng khai thác 45.100 tấn, 
đạt 100% kế hoạch, tăng  
100 tấn so cùng kỳ. Năm 2022, 
bên cạnh thực hiện nghiêm các 
giải pháp phòng, chống khai 
thác IUU, huyện tiếp tục nâng 
cao chất lượng tàu khai thác 
xa bờ, nâng cao hiệu quả sản 
xuất, với tổng số tàu thuyền 
850 chiếc, tổng công suất 210 
nghìn CV, sản lượng khai thác 
45.100 tấn. 

Cũng trong sáng 3.1, 
trò chuyện với tôi, ngư dân 
Nguyễn Tấn Hưng (54 tuổi, 
khu phố Trung Lương, thị 
trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát), 
chủ tàu cá BĐ 93871 - TS (công 
suất 650 CV, chuyên khai thác 
cá ngừ đại dương, mực), chia 
sẻ: “Được Nhà nước hỗ trợ 
theo Quyết định 48 là động 
lực quan trọng để nghề khai 
thác hải sản xa bờ của ngư dân 
chúng tôi tiếp tục phát triển. 
Phần lớn chủ tàu ở đây đã 
nâng công suất tàu cá, đầu tư 
máy móc hiện đại phục vụ khai 
thác tốt hơn, một số người còn 
có 2 - 3 tàu cá. Tàu tôi sơn sửa 
lại trong hơn một tuần qua tại 
khu dịch vụ hậu cần nghề cá 
Bắc Hà Thanh (TP Quy Nhơn), 
ngày 4.1 tiếp tục vươn khơi. 
Chúng tôi mong Nhà nước 
khống chế tốt dịch Covid-19 
và quan tâm sát thực tế khai 
thác, định hướng hỗ trợ phù 
hợp để chúng tôi biết hướng 
đầu tư vươn khơi...”.           

HOÀI THU 

Bình Thuận 
xuống giống đậu 
phụng Đông Xuân

SỔ TAY

Niềm vui chưa trọn 
Huyện Tuy Phước có tổng đàn 

bò hơn 16.000 con, riêng 2 xã Phước 
An và Phước Thành đã chiếm trên  
7.000 con, hằng năm cung cấp ra thị 
trường khoảng 2.000 con bê giống và 
1.000 con bò thịt. 

Tháng 4.2021, Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp huyện Tuy Phước phối 
hợp với UBND xã Phước An triển khai 
thực hiện mô hình nhóm cùng sở 
thích chăn nuôi bò thịt đủ điều kiện 
sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bò 
thịt chất lượng cao Bình Định”. Mô 
hình nhằm chuyển giao các kỹ thuật 
tiên tiến vào chăn nuôi bò thịt, tổ 
chức lại sản xuất, hợp tác giữa các hộ 
nòng cốt trong chăn nuôi bò thịt để 
có phương án tiếp cận mới khi tham 
gia thị trường.

Mô hình do 10 hộ ở 3 thôn: An  
Hòa 1, An Sơn 1 và Đại Hội thực hiện 
với quy mô 50 con, sử dụng các giống 
bò: BBB (34 con), Brahman (11 con), 
Red Angus (5 con). Cùng với việc được 

hướng dẫn các kỹ thuật từ khâu chế 
biến thức ăn, áp dụng chế độ dinh 
dưỡng đến kỹ thuật chăm sóc theo 
từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển 
của bò và cách phòng, trị một số bệnh 
thường gặp trên bò…, các hộ tham 
gia mô hình còn được huyện Tuy 
Phước hỗ trợ 50% chi phí mua thức 
ăn hỗn hợp, máy cắt băm cỏ bắp với 
tổng trị giá hỗ trợ là 131 triệu đồng. 

Nhờ áp dụng đúng các quy trình 
kỹ thuật đã được hướng dẫn, sau 8 
tháng, toàn bộ đàn bò đều đáp ứng 
tốt các chỉ tiêu về kinh tế và kỹ thuật. 
Riêng về trọng lượng, 50 con bò này 
có trọng lượng trung bình gần 420 kg/
con; chi phí cho 1 kg thịt hơi là hơn  
65.000 đồng. Ngày 17.11.2021, Sở 
NN&PTNT đã cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng nhãn hiệu “Bò thịt chất 
lượng cao Bình Định” cho 10 hộ nói trên.

Tuy nhiên, do trong năm 2021 dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, thêm 
vào đó là  dịch bệnh trên đàn gia súc, 

nhất là dịch viêm da nổi cục ở bò đã 
ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người 
tiêu dùng, khiến nhu cầu thịt bò giảm 
mạnh, giá bò thịt vì thế cũng giảm từ 
15 - 20%. Mặc khác, dù chợ bò Phước 
An đã đi vào hoạt động, HTX Chăn 
nuôi bò thịt chất lượng cao Phước An 
cũng tiếp nhận quản lý và vận hành 
nhưng đến nay hoạt động của chợ vẫn 
chưa đạt hiệu quả như kế hoạch đề ra.

Ông Trần Văn Lai (một người tham 
gia nuôi bò trong mô hình ở thôn An 
Hòa 1) chia sẻ: Gia đình tôi nuôi 10 
con bò BBB, cả 10 con đều phát triển 
tốt nhưng tôi phải tự tìm cách tiêu thụ 
và việc này gặp rất nhiều khó khăn. 
Được Nhà nước hỗ trợ một phần chi 
phí nuôi và kỹ thuật là rất quý, nhưng 
bà con rất mong Nhà nước làm tốt 
hơn khâu tổ chức kết nối tiêu thụ, ít 
nhất là đến giai đoạn có mối lái quen, 
HTX thạo việc mua bán, môi giới, chứ 
như hiện nay tình thế của chúng tôi 
rất lơi bơi.                               XUÂN VINH 

NUÔI BÒ THỊT CHẤT LƯỢNG CAO Ở TUY PHƯỚC: 
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Thực hiện đề án “Củng cố và nâng 
cao chất lượng hoạt động hội nông dân 
cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 
2023”, trong năm 2021, đội ngũ cán bộ 
nông dân cơ sở tiếp tục được củng cố, 
kiện toàn. 

Với phương châm hướng mạnh về cơ 
sở, lấy hội viên nông dân làm trung tâm, 
các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đổi 
mới nội dung sinh hoạt chi, tổ hội theo 
hướng thiết thực, hiệu quả. Hình thức 
sinh hoạt cũng ngày càng đa dạng, phong 
phú hơn. Ngoài sinh hoạt theo định kỳ, 
các chi, tổ hội còn lồng ghép nội dung 
sinh hoạt gắn các chương trình, dự án 
phát triển KT-XH ở nông thôn, các nhóm, 
tổ liên kết, chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ 
hợp tác, CLB nông dân, tổ tiết kiệm vay 
vốn; lồng ghép với các hoạt động văn 
nghệ, thể thao, nói chuyện chuyên đề... 
qua đó thu hút đông đảo nông dân vào 
hội, gắn bó với tổ chức Hội Nông dân.

Năm 2021, toàn tỉnh đã kết nạp gần 
6.000 hội viên mới gắn với phát thẻ hội 
viên; tổng số hội viên toàn tỉnh hiện có 
là 219.700. Hội viên nông dân ngày càng 
thể hiện tốt vai trò trong sản xuất, tích 
cực tham gia sinh hoạt, hoạt động, thực 
hiện các phong trào thi đua do Hội phát 
động. Qua công tác vận động giúp nhau 
vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn 
lên làm giàu, đã quyên góp, hỗ trợ trên 
2,3 tỷ đồng, 3.880 ngày công, cây, con 

Giám sát chuyên đề
Gắn với sự kiện chính trị lớn 

của năm 2021 - bầu cử ĐBQH 
khóa XV, đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh đã thành lập 10 đoàn 
giám sát, tiến hành 3 đợt với 85 
cuộc giám sát công tác bầu cử 
tại 11 huyện, thị xã, thành phố. 
Qua giám sát, hầu hết các địa 
phương đã cơ bản thực hiện 
đảm bảo cơ cấu, thành phần, số 
lượng thành viên của tổ chức 
phụ trách bầu cử; thực hiện các 
bước của quy trình hiệp thương 
giới thiệu những người ứng cử 
công khai, dân chủ, đúng luật. 
Việc tổ chức thực hiện các thủ 
tục, trình tự tiến hành cuộc bầu 
cử đảm bảo đúng quy định. Qua 
đó, góp phần vào sự thành công 
của cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri 
đi bầu cử đạt 99,8%.

Liên quan đến giám sát việc 
thực hiện chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao 
động gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19, MTTQ tỉnh đã tổ chức 
giám sát gián tiếp tại 11 huyện, 
thị xã, thành phố. Theo đánh giá 
của MTTQ tỉnh, công tác triển 

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước 
vừa giao Trưởng Phòng VH-TT huyện 
phối hợp với các cơ quan liên quan rà 
soát, đánh giá mức độ ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn huyện, 
làm rõ các tiêu chí thành phần và mức 
độ ứng dụng CNTT của từng cơ quan, 
đơn vị; đề xuất các giải pháp để tăng 
cường chỉ đạo trong thời gian đến 
nhằm khắc phục, nâng cao thứ hạng 
xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT 
của huyện. Thời gian hoàn thành trước 
ngày 15.1.2022.

UBND huyện Tuy Phước cũng yêu 
cầu thủ trưởng các phòng, ban huyện; 
chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng 
cường chỉ đạo ứng dụng CNTT tại cơ 
quan, đơn vị, xem đây là một trong các 
tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua 
khen thưởng hằng năm của cơ quan, 
đơn vị.

Được biết, theo kết quả đánh giá, xếp 
hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các 
cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình 
Định năm 2020 và 2021, xếp hạng ứng 
dụng CNTT của huyện Tuy Phước đứng 
vị trí 11/11 huyện, thị xã, thành phố.   

THIÊN TRÚC

khai thực hiện các chính sách 
hỗ trợ được thực hiện kịp thời, 
đồng bộ; xét duyệt công khai, 
đúng đối tượng, đúng quy định, 
giúp người dân, DN khắc phục 
khó khăn, góp phần đảm bảo an 
sinh xã hội. Mặt khác, MTTQ 
tỉnh cũng ghi nhận một số tồn 
tại, hạn chế phát sinh trong thực 
tế triển khai chính sách. 

MTTQ tỉnh cũng thực hiện 
giám sát chuyên đề công tác tiếp 
công dân, giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân 
tại UBND TX An Nhơn, UBND 
huyện Tuy Phước, UBND TP 
Quy Nhơn và UBND phường 
Nhơn Bình (TP Quy Nhơn); giám 
sát chuyên đề thực hiện công tác 
cán bộ tại UBND huyện An Lão 
và Hoài Ân. Đồng thời, thực hiện 
giám sát tại 3 xã được phê duyệt 
đạt chuẩn xây dựng nông thôn 

mới nâng cao năm 2021 (Ân Tín, 
huyện Hoài Ân; Hoài Hải, TX 
Hoài Nhơn; Nhơn Lý, TP Quy 
Nhơn); giám sát việc thực hiện 
dân chủ ở 3 đơn vị: UBND huyện 
An Lão, thị trấn An Lão và xã An 
Hòa (huyện An Lão). 

Đề xuất 
nhằm tăng hiệu quả 

Theo bà Hồ Thị Kim Thu, 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, từ các hoạt động giám 
sát trong năm 2021, Mặt trận tỉnh 
đã có những đề xuất, kiến nghị 
đến Trung ương, UBND tỉnh, cấp 
huyện để tăng hiệu quả các hoạt 
động, chính sách.  

Đối với chuyên đề giám sát 
việc thực hiện công tác cán bộ, 
MTTQ tỉnh đề nghị Trung ương 
cần có chính sách ưu tiên tuyển 
dụng đối với người đồng bào 

dân tộc thiểu số để đảm bảo cơ 
cấu và tạo nguồn cán bộ người 
dân tộc thiểu số trong các cơ 
quan Nhà nước. Mặt khác, đổi 
mới chính sách thu hút nhân 
tài với quy trình đơn giản, chế 
độ đãi ngộ phù hợp; quan tâm 
hơn chế độ chính sách đãi ngộ 
đối với cán bộ, công chức, viên 
chức làm việc ở những nơi có 
điều kiện khó khăn; cải tiến 
chế độ tiền lương theo hướng 
có xem xét đến đặc thù của 
địa phương. 

Sau giám sát 3 xã được phê 
duyệt đạt chuẩn xây dựng nông 
thôn mới nâng cao năm 2021, 
ghi nhận các kiến nghị của các 
địa phương, MTTQ tỉnh đề nghị 
Sở NN&PTNT, các sở, ngành liên 
quan đầu tư xây dựng kè bảo vệ 
khu dân cư gắn với đường giao 
thông tạo cảnh quan tại xã Hoài 

Hải; hệ thống xử lý nước thải và 
hệ thống thoát nước trong khu 
dân cư tại đường trục chính xã 
Nhơn Lý... Các sở, ngành liên 
quan cần có các giải pháp cụ thể 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động các HTX nông nghiệp; hỗ 
trợ, đầu tư cho người dân phát 
triển sản xuất theo chuỗi, trong 
đó chú trọng phát triển các sản 
phẩm chủ lực của địa phương 
mang lại hiệu quả kinh tế cao; 
có phương án quản lý hoạt động 
gắn với bảo vệ môi trường ở 
Cảng cá Nhơn Lý. 

Tại chuyên đề giám sát công 
tác tiếp công dân, giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân, MTTQ tỉnh kiến nghị 
UBND tỉnh và cấp huyện nhiều 
nội dung. Trong đó, đặc biệt 
nhấn mạnh việc chỉ đạo, kiểm tra 
trách nhiệm của thủ trưởng các 
sở, ngành, chủ tịch UBND cấp 
huyện, cấp xã trong thực hiện 
quy định của pháp luật về tiếp 
công dân, xử lý, giải quyết khiếu 
nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị 
của công dân thuộc thẩm quyền, 
đặc biệt là tổ chức thi hành các 
quyết định giải quyết khiếu 
nại, kết luận giải quyết tố cáo 
đã có hiệu lực pháp luật. Tăng 
cường đối thoại công khai, dân 
chủ trong quá trình giải quyết 
và tôn trọng, lắng nghe các yêu 
cầu, nguyện vọng chính đáng 
của công dân.Vận dụng linh 
hoạt, phù hợp các chính sách, 
quy định của pháp luật để bảo 
đảm giải quyết hài hòa lợi ích 
giữa Nhà nước và nhân dân, tạo 
sự đồng thuận để giải quyết dứt 
điểm các vụ khiếu nại kéo dài.

NGUYỄN MUỘI

Mặt trận tăng cường giám sát, phản biện xã hội
Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh đã triển khai hiệu 
quả công tác giám sát, góp 
phần xây dựng Đảng, chính 
quyền, củng cố khối đại đoàn 
kết dân tộc, tạo động lực 
thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu phát triển KT-XH.

MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG 

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động 
hội nông dân cơ sở

Trao bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho đại diện các tập thể cấp 
huyện có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông 
dân năm 2021.                           Ảnh: NGỌC QUỲNH

Tuy Phước chỉ đạo 
tăng cường ứng
dụng CNTT trong các
cơ quan nhà nước 

giống, lương thực... cho hội viên khó 
khăn; có 1.391 hộ được hội các cấp giúp 
đỡ thoát nghèo và 114 hộ nghèo được 
hỗ trợ xóa nhà tạm.

Trong năm qua, các cấp hội đã tổ 
chức, phát động và hướng dẫn 130.200 
hộ nông dân đăng ký danh hiệu hộ sản 
xuất, kinh doanh giỏi các cấp; qua bình 
xét thi đua cuối năm có 68.534 hộ đạt 
danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các 
cấp. Hội đã tổ chức vận động, hướng 
dẫn, hỗ trợ hội viên xây dựng 45 mô 
hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao theo chuỗi giá trị, góp 
phần phát triển kinh tế hộ, tăng thu 
nhập cho nông dân.

Bên cạnh đó, các 
cấp hội đã phối hợp 
tổ chức gần 2.300 lớp 
tập huấn chuyển giao 
tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật cho hơn 151.860 
lượt người tham dự và 
phối hợp mở 11 lớp 
đào tạo nghề cho 368 
lao động nông thôn.

Ông Đặng Hoài 
Tân, Chủ tịch Hội Nông 
dân tỉnh, đánh giá: Qua 
1 năm triển khai thực 
hiện Đề án, năng lực, 
trình độ của cán bộ hội, 
nhất là hội cơ sở ngày 

càng được nâng cao. Nội dung, phương 
thức hoạt động Hội cơ sở có nhiều đổi 
mới, sáng tạo; đa dạng hóa các mô hình 
tập hợp, thu hút hội viên nông dân; tỷ 
lệ hội viên tham gia sinh hoạt hội ngày 
càng cao, chất lượng sinh hoạt được nâng 
lên. Các cấp hội đã có nhiều giải pháp 
giúp nông dân cơ sở tháo gỡ khó khăn 
vướng mắc, tham gia bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông 
dân. Vai trò, vị thế của Hội Nông dân 
từng bước được khẳng định, đóng góp 
tích cực vào sự phát triển KT-XH, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn tỉnh.

   NGỌC QUỲNH
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Bình Định

Nước Nam niềm khát vọng 
vở tuồng ngợi ca tinh thần yêu nước

Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) diễn báo cáo thành công vở tuồng mới 
Nước Nam niềm khát vọng viết về vua Thành Thái - vị vua triều Nguyễn có tinh thần yêu nước, chống Pháp và rất 
gần gũi với dân chúng; qua đây đề cao tinh thần dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Một cảnh trong vở tuồng Nước Nam niềm khát vọng.          Ảnh: HOÀNG DŨNG

Tác giả Đoàn Thanh Tâm 
chia sẻ: “Vở tuồng này tôi viết 
xoay quanh nhân vật vua Thành 
Thái - vị vua yêu nước tiếp bước 
vua Hàm Nghi đứng lên chống 
Pháp để mang lại thanh bình, tự 
do cho nhân dân. Đặc biệt, lòng 
yêu nước của vua Thành Thái 
chịu sự ảnh hưởng rất lớn của 
Thượng quan Đào Tấn - hậu tổ 
tuồng - người thầy dạy học đầu 
tiên của nhà vua”.

Giai đoạn lịch sử Việt Nam 
trong vở tuồng là vào cuối thế 
kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khi triều 
đình phong kiến nhà Nguyễn suy 
vong, muôn dân lầm than dưới 
ách cai trị của thực dân Pháp. Sau 
nhiều lần vi hành, thấu hiểu nỗi 
thống khổ khi bị mất nước, vua 
Thành Thái bí mật tập hợp các 
lực lượng yêu nước, tổ chức rèn 
đúc vũ khí, chờ ngày khởi nghĩa 
chống Pháp cứu nước, cứu dân 
khỏi ách nô lệ. Nhưng cơ sự bị lộ, 
thực dân Pháp phát hiện và phế 
truất, lưu đày ông biệt xứ ở đảo 
La Réunion, một đảo nhỏ ở Ấn 
Độ Dương, thuộc địa của Pháp. 
Cho đến cuối đời, vua Thành Thái 
vẫn sống kiêu hãnh với tinh thần 
yêu nước, đặt niềm tin vào một 
tương lai tươi sáng của một đất 
nước Việt Nam thanh bình, tự do.

NSƯT Đào Trung Nghĩa, 
Trưởng đoàn tuồng Đào Tấn, 
cho biết: Việc dàn dựng vở tuồng 
Nước Nam niềm khát vọng sẽ làm 
phong phú thêm kịch mục của 
đoàn. Việc dựng các vở diễn mới 
còn tạo điều kiện cho các nghệ 
sĩ trẻ phát huy năng lực nghề 
nghiệp, riêng vở diễn này hơn 
2/3 số vai diễn do các nghệ sĩ trẻ 

Theo kế hoạch năm 2021, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống 
tỉnh đã phục hồi, nâng cao vở tuồng Xử án Mộc Đài Sơn và vở bài 
chòi Chuyện tình nàng Sita; đồng thời dàn dựng hai vở mới là vở 
tuồng Nước Nam niềm khát vọng và vở bài chòi Cô thần.

đảm trách.
Vở tuồng Nước Nam niềm 

khát vọng dàn dựng thành công 
phải kể đến sự đóng góp của 
đạo diễn Hoàng Ngọc Đình, 
biên đạo múa NSƯT Hoàng 
Thanh Bình… Cùng với các 
nghệ sĩ gạo cội góp mặt, như: 
NSND Xuân Hợi (vai Đào Tấn), 
NSND Minh Ngọc (vai Thượng 
thư Nguyễn Thân). Trong lần 
dựng này, nhiều nghệ sĩ trẻ đã 
đảm nhiệm khá tốt vai diễn, đặc 
biệt nghệ sĩ trẻ Thái Phiên được 
giao vai chính - vua Thành Thái.

Nghệ sĩ Thái Phiên chia sẻ: 
“Tôi từng đảm nhận nhiều vai 
diễn nhưng khi diễn vai vua 
Thành Thái thực sự thấy đây là 
một vai diễn nặng, bởi càng về 
sau vở càng dồn kịch tính. Mình 
phải diễn làm sao để bậc lên 
cảm xúc vị vua yêu nước có lúc 
phải giả điên che mắt bọn Pháp, 
rồi đến lúc điên thật khi những 
người thân cận bên mình chết vì 
lý tưởng kháng Pháp, trong khi 
tâm can bị giằng xé vì Thượng 
thư Nguyễn Thân vừa là cha vợ, 
vừa là cận thần lại phản bội theo 

Pháp… Tuy nhiên, trong quá 
trình tập luyện, sự chỉ dạy tận 
tình của NSND Xuân Hợi, NSND 
Minh Ngọc, đạo diễn NSƯT 
Hoàng Ngọc Đình đã giúp tôi 
hoàn thành tốt vai diễn”.

Ông Văn Bá Dũng, Giám 
đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền 
thống tỉnh, cho biết: Qua hơn 2 
tháng dàn dựng, tập luyện gắn 
với công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, đơn vị đã diễn báo cáo 
vở tuồng Nước Nam niềm khát 
vọng, được Hội đồng Nghệ thuật 
Sở VH&TT đánh giá cao. Hiện 
tại, chúng tôi cũng đang chuẩn 
bị mọi điều kiện để diễn báo cáo 
tổng duyệt vở bài chòi Cô thần 
(chuyển thể từ tác phẩm văn học 
của tác giả Văn Trọng Hùng) vào 
đầu tháng 1.2022.  

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC V 
LẦN THỨ 26 NĂM 2021:

Họa sĩ 
Lê Duy Hồng 
đoạt giải 
khuyến khích

(BĐ) - Hội đồng nghệ thuật 
của Hội Mỹ thuật Việt Nam 
vừa công bố kết quả các tác 
giả, tác phẩm đoạt giải thưởng 
Triển lãm Mỹ thuật khu vực 
V (Nam miền Trung và Tây 
Nguyên) lần thứ 26 năm 2021. 
Theo đó, họa sĩ Lê Duy Hồng, 
Chi hội trưởng Chi hội Mỹ 
thuật Việt Nam tỉnh Bình Định 
đoạt giải khuyến khích với tác 
phẩm Biển sớm (in độc bản, 
kích thước: 60×80 cm, ảnh).

Triển lãm Mỹ thuật khu vực 
V lần thứ 26 dự kiến tổ chức tại 
tỉnh Kon Tum. Bình Định có 
10 tác giả/16 tác phẩm gửi xét 
giải. Tuy nhiên, do tình hình 
dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp ở nhiều tỉnh, thành trong 
cả nước, nên Hội Mỹ thuật Việt 
Nam quyết định dừng tổ chức 
triển lãm và chỉ nhận tác phẩm 
để xét, chấm giải.

AN NHIÊN

Chương trình 
cải lương 
trực tuyến 
Gửi người tri kỷ

Chương trình diễn ra lúc 
20 giờ ngày 16.1 trên nền tảng 
eBox của VnExpress, với sự 
tham gia trình diễn của NSND 
Bạch Tuyết và NSƯT Diệu 
Hiền. Đây là chương trình kỷ 
niệm 60 năm tình bạn của hai 
nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.

Cả hai nghệ sĩ cùng sinh năm 
1945, có tình bạn đẹp suốt mấy 
chục năm qua. NSND Bạch Tuyết 
mang tới chương trình nhiều vở 
kinh điển như Bạch Thu Hà (soạn 
giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng 
Quyền), Trụ vương thiêu mình 
(Viễn Châu), trích đoạn Thái hậu 
Dương Vân Nga (Hoa Phượng - 
Thể Hà Vân - Chi Lăng). Trong 
khi NSƯT Diệu Hiền thể hiện 
những bản do bà làm soạn giả, 
trong đó có Vu lan tìm mẹ, Công 
mẹ ơn thầy... 

Cả hai nghệ sĩ nổi tiếng 
cho biết sẵn sàng thử nghiệm 
trình diễn trên sân khấu mới 
là trực tuyến, và rất vui khi 
được ôn lại cải lương giai 
đoạn vàng son.

(Theo SGGP)

Khơi nguồn tiềm năng văn hóa, du lịch Vân Canh 
Huyện Vân Canh có nhiều thác, suối 

đẹp, nhiều di tích lịch sử cấp tỉnh như Đồi 
Đá Huê, Ga Mục Thịnh, Đồn Lính Khố 
Xanh; cũng là địa bàn cư trú lâu đời của 
đồng bào các dân tộc thiểu số có nền văn 
hóa truyền thống độc đáo từ trang phục, 
ẩm thực đến nghệ thuật diễn tấu cồng, 
chiêng, tấu đàn goong, trống kơtoang đối 
đáp… Đây là tiềm năng lớn để huyện đầu 
tư phát triển du lịch sinh thái kết hợp tìm 
hiểu đời sống văn hóa, nghề truyền thống 
của các dân tộc địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Vân Canh, nhấn mạnh: Từ nay 
đến năm 2025, huyện tập trung khai thác hiệu 
quả những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên 
thiên nhiên, tài nguyên du lịch; trong đó 
chú trọng các loại hình du lịch sinh thái kết 
hợp với du lịch tìm hiểu văn hóa, lịch sử và 
du lịch cộng đồng… tạo động lực thúc đẩy 
sự phát triển của các ngành, lĩnh vực tại địa 
phương, góp phần giải quyết việc làm, nâng 
cao đời sống người dân và thực hiện chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, huyện 
Vân Canh sẽ đầu tư, phát triển làng dệt thổ 
cẩm Hà Văn Trên (xã Canh Thuận), kết hợp 
phát triển mô hình du lịch cộng đồng phục 
vụ nhu cầu khách du lịch tìm hiểu đời sống 

văn hóa, phong tục, tập quán sản xuất và 
các món ăn truyền thống của người dân địa 
phương. Xây dựng Trung tâm văn hóa cộng 
đồng của huyện theo hướng kết hợp phục vụ 
khách du lịch, bao gồm: Nhà truyền thống; 
điểm biểu diễn, sinh hoạt văn hóa dân tộc; 
nhà trưng bày các sản phẩm thủ công truyền 
thống, công cụ trong lao động sản xuất, sinh 
hoạt hằng ngày, nhạc cụ truyền thống... phục 
vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của du 
khách. Cùng với đó huyện cũng sẽ cho xây 
dựng một số công trình hỗ trợ phát triển du 
lịch như: Khu vui chơi giải trí, khu mua sắm, 

trạm dừng chân, bãi đậu xe, nhà 
vệ sinh... đáp ứng nhu cầu tham 
quan, nghỉ ngơi và mua sắm của 
khách du lịch.

Liên kết phát triển các tuyến 
du lịch nội tỉnh: Quy Nhơn - Vân 
Canh - Canh Liên, hình thành 
các sản phẩm du lịch gắn liền 
với phát triển các nghề truyền 
thống, đặc biệt là nghề dệt thổ 
cẩm, giới thiệu các món ăn đặc 
trưng độc đáo của đồng bào 
Chăm H’roi, Bana, tạo việc 
làm tại chỗ cho lao động địa 
phương... là những vấn đề mà 
huyện Vân Canh đang tính đến. 
Bên cạnh đó, huyện còn có kế 

hoạch xây dựng  mô hình du lịch cộng đồng 
tại xã Canh Thuận (làng Hà Văn Trên), Canh 
Liên (8 làng của xã) và khu phố Đắk Đưm ở 
thị trấn Vân Canh.

“Huyện Vân Canh phấn đấu đến năm 
2025 thu hút khoảng 10.000 lượt khách du 
lịch, tổng doanh thu ước đạt 5 tỷ đồng; có 
khoảng 3 - 5 cơ sở lưu trú, 1 - 2 homestay đạt 
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch với khoảng 
30 phòng nghỉ; hình thành ít nhất 3 điểm du 
lịch sinh thái tại địa phương”, ông Nguyễn 
Xuân Việt cho biết thêm.              TRỌNG LỢI

Làng dệt thổ cẩm Hà Văn Trên, xã Canh Thuận sẽ trở thành điểm 
du lịch cộng đồng trong thời gian đến.                Ảnh: T. LỢI



Để thực hiện tốt nhiệm vụ 
này, các địa phương đã triển 
khai quyết liệt, chặt chẽ quy 
trình các bước tuyển quân, 
gắn công tác khám tuyển với 
bảo đảm phòng, chống dịch 
Covid-19, quyết tâm nâng cao 
chất lượng tân binh ngay từ 
khâu khám tuyển.

Huyện Tây Sơn là địa 
phương có nhiều thanh niên 
(TN) trong độ tuổi thực hiện 
nghĩa vụ quân sự (NVQS) đi 
làm ăn xa. Hội đồng NVQS 
huyện đã chỉ đạo hội đồng 
NVQS các xã, thị trấn tham 
mưu cấp ủy, chính quyền địa 
phương thông báo, tuyên 
truyền cho các gia đình động 
viên con em kịp thời về tham 
gia khám tuyển. Ông Phan Chí 
Hùng - Chủ tịch UBND huyện, 
Chủ tịch Hội đồng NVQS 
huyện Tây Sơn - cho biết: 
“Nhờ thực hiện đồng bộ các 
biện pháp nên ý thức của TN 
trong độ tuổi thực hiện NVQS 
ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ 
TN lên trạm khám của huyện 
chiếm 99,4% trong tổng số TN 
nhận lệnh; trong đó TN đạt sức 
khỏe chiếm 38,7%”.

Cùng với đẩy mạnh tuyên 
truyền, các địa phương trong 
tỉnh cũng đầu tư thêm trang 
thiết bị mới phục vụ tốt công 
tác khám tuyển. Tại tất cả 
các điểm khám đều đảm bảo 
các quy định phòng, chống 
dịch. Hội đồng NVQS các địa 
phương tổ chức test nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2 

Bằng công tác tuyên truyền vận 
động kết hợp với những việc làm 
thiết thực, BĐBP tỉnh đã góp 
phần nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm của người dân khu vực 
biên giới biển của tỉnh tích cực 
tham gia bảo vệ vững chắc chủ 
quyền an ninh vùng biển, đảo. 

BĐBP là lực lượng nòng 
cốt, chuyên trách quản lý và 
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an 
ninh biên giới quốc gia. Do vậy, 
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
đã có nhiều chủ trương, biện 
pháp lãnh đạo, chỉ đạo bảo 
đảm giữ vững chủ quyền, an 
ninh biên giới quốc gia. Trong 
đó, công tác vận động quần 
chúng được đơn vị xác định là 
nhiệm vụ trọng tâm và là biện 
pháp công tác cơ bản, nền tảng 
để thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ công tác biên phòng.

BĐBP tỉnh đã chủ động 
phối hợp với các ngành chức 
năng, chính quyền địa phương 
cập nhật những nội dung 
mới tuyên truyền sát với yêu 
cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa 
phương; triển khai kịp thời 
các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước có liên quan 

Mới đây, đoàn công tác do 
đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ 
huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm 
trưởng đoàn, đã đi khảo sát 
vị trí xây dựng cầu cảng quốc 
phòng tại xã đảo Nhơn Châu 
(TP Quy Nhơn). 

Tại đây, đoàn đã tiến hành 
khảo sát vị trí địa hình, địa 
điểm xây dựng cầu cảng quốc 
phòng kết hợp với dân sinh, 
bảo đảm phương tiện tàu, 
thuyền đi lại, neo đậu thuận 
tiện, có tính cơ động cao trong 
công tác cứu nạn, cứu hộ. 

Qua khảo sát thực tế, đại 
tá Trần Thanh Hải đề nghị các 
cơ quan chuyên môn của Bộ 
CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp 
với các sở, ngành xây dựng kế 
hoạch, thống nhất vị trí, quy 
mô cầu cảng, hoàn chỉnh thủ 
tục hồ sơ, kịp thời tham mưu 
cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư 
lệnh Quân khu 5 và Bộ Quốc 
phòng để tiến hành triển khai 
xây dựng theo đúng kế hoạch.    

THÀNH PHÚC

Quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyển quân
Tuy phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng các địa phương, cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện 

nghiêm Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022 của 
UBND tỉnh; để tuyển chọn những thanh niên có đủ phẩm chất, sức khỏe, trình độ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân 
đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

cho tất cả TN lên trạm khám. 
Ngoài ra, trong quá trình triển 
khai khám, hội đồng NVQS các 
địa phương cũng phân công 
lực lượng trực, tổ chức giám 
sát, phân luồng và cách ly khi 
có tình huống xảy ra. Đặc biệt, 
3 địa phương miền núi là Vân 
Canh, An Lão và Vĩnh Thạnh 
có tỷ lệ TN lên trạm khám đạt 
100%. Chủ tịch UBND huyện, 
Chủ tịch Hội đồng NVQS 
huyện Vân Canh Lương Đình 
Tiên bày tỏ: “Với đặc thù là địa 
phương miền núi, số lượng TN 
trong độ tuổi thực hiện NVQS 
phần lớn là người dân tộc 
thiểu số nên kết quả này là sự 
cố gắng, nỗ lực rất lớn của địa 
phương. Thời gian tới, chúng 

Công tác khám sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 được thực hiện chặt chẽ, khoa học, kết luận 
chính xác, rõ ràng.               Ảnh: H.P

tôi sẽ chỉ đạo các địa phương 
tiếp tục sâu sát cơ sở, đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận động 
TN đã trúng tuyển và gia đình 
chấp hành tốt Luật NVQS”.

Theo Ban Quân lực (Bộ 
CHQS tỉnh), kết quả khám sức 
khỏe tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ năm 2022 đạt 
kết quả rất khả quan. Trong đó, 
toàn tỉnh đã phát lệnh khám 
cho 9.400 TN, có 9.339 TN lên 
khám, đạt 99,3%; có 3.754 TN 
đạt sức khỏe tham gia NVQS, 
chiếm 40,2%. Kết quả này phản 
ánh các cơ quan, đơn vị, địa 
phương đã nghiêm túc thực 
hiện tinh thần của Chỉ thị 
về việc tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ và thực hiện 

nghĩa vụ tham gia CAND năm 
2022 của UBND tỉnh là tuyệt 
đối không để trường hợp TN 
không đủ điều kiện chính trị, 
đạo đức nhập ngũ; nâng cao 
chất lượng khám sức khỏe cho 
TN để không xảy ra tình trạng 
cấp đổi bù sau khi giao quân. 

Thượng tá Võ Đức Thứ, 
Trưởng Ban Quân lực, chia sẻ: 
“Với vai trò là cơ quan thường 
trực Hội đồng NVQS tỉnh, Bộ 
CHQS tỉnh còn phân công các 
tổ công tác về các địa phương 
kiểm tra việc khám sức khỏe 
cho TN theo quy định và kịp 
thời chấn chỉnh những thiếu 
sót. Tất cả TN nhập ngũ năm 
2022 đều được tiêm 2 mũi  
vắc xin phòng Covid-19 và 

được xét nghiệm SARS-CoV-2 
bằng phương pháp RT-PCR 
có giá trị âm tính đến ngày  
giao quân”.

Được biết, hôm nay (4.1), 
Hội đồng NVQS tỉnh tổ chức 
hội nghị hiệp đồng giao, nhận 
quân năm 2022. Theo đại 
tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy 
trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội đồng 
NVQS tỉnh: Tại hội nghị, các 
địa phương và đơn vị nhận 
quân thảo luận về những mặt 
mạnh, khâu yếu tuyển quân 
năm trước để rút kinh nghiệm, 
thực hiện tốt hơn công tác 
tuyển quân năm 2022. “Từ nay 
đến ngày giao quân, Hội đồng 
NVQS tỉnh sẽ tiếp tục thành lập 
các đoàn kiểm tra để cùng với 
hội đồng NVQS các cấp, chính 
quyền địa phương kịp thời khắc 
phục những khâu yếu, mặt yếu. 
Ngoài ra, Hội đồng NVQS tỉnh 
cũng sẽ yêu cầu các địa phương 
giao quân và đơn vị nhận quân 
thường xuyên trao đổi, phối 
hợp nhịp nhàng để đảm bảo 
yêu cầu “tròn khâu” trong  
tuyển quân”.         HỒNG PHÚC

 Năm 2022, tổng chỉ tiêu 
quân đội và CA của tỉnh giao 
cho các đơn vị là 2.676 quân. 
Trong đó, Quy Nhơn được 
giao 373 chỉ tiêu, Hoài Nhơn 
363, Phù Mỹ 336, Phù Cát 
338, Tuy Phước 350, An Nhơn 
337, Tây Sơn 223, Hoài Ân 
167, An Lão 60, Vân Canh 
65, Vĩnh Thạnh 64. Lực lượng 
CA cũng tổ chức giao, nhận 
quân chung với các đơn vị 
quân đội, với 326 chỉ tiêu. 

Khẳng định “thương hiệu” bộ đội biên phòng

đến công tác bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo trong tình hình mới. 
Qua đó, góp phần nâng cao 
nhận thức về vai trò, nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền an ninh biển, 
đảo cho quần chúng nhân dân 
trên địa bàn.

Bên cạnh công tác tuyên 
truyền vận động, BĐBP tỉnh 
còn triển khai nhiều hoạt 
động vận động quần chúng 
thiết thực, nhằm chăm lo cho 
nhân dân khu vực biên giới 
biển. Riêng năm 2021, BĐBP 
tỉnh phối hợp với các đơn vị 
tặng 5 nhà tình thương, 5 nhà 

tình nghĩa, 1 nhà đồng đội trị 
giá 580 triệu đồng; giúp 14 hộ 
dân xóa đói giảm nghèo; tặng 
2.250 phao cứu sinh trị giá trên  
2,6 tỷ đồng; tặng hơn 1.040 suất 
quà, khám cấp phát thuốc chữa 
bệnh miễn phí cho 580 người; 
duy trì đỡ đầu 43 học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn...

Thượng tá Nguyễn Thủy 
Vũ, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh, chia sẻ: “Thông 
qua công tác vận động quần 
chúng, BĐBP tỉnh đã góp phần 
nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho nhân dân khu vực biên 

giới biển của tỉnh; củng cố vững 
chắc mối đoàn kết quân dân. Từ 
đó, huy động sức mạnh toàn 
dân trong công cuộc bảo vệ toàn 
vẹn chủ quyền biên giới biển, 
đảo của Tổ quốc”.

Thực tế chỉ ra rằng, công tác 
vận động quần chúng muốn đạt 
hiệu quả phải được thực hiện 
thường xuyên, liên tục, gần dân, 
nắm chắc tình hình địa bàn, tâm 
tư, nguyện vọng của dân. 

Đại tá Phan Trường Sơn, 
Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh, cho biết: Chúng tôi coi 
công tác vận động quần chúng 
là “thương hiệu” của BĐBP. 
Xây dựng thế trận lòng dân 
ở khu vực biên giới biển có 
vai trò trọng tâm, là nền tảng 
nhằm phát huy sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc để 
xây dựng nền biên phòng toàn 
dân. Trên cơ sở đó, lực lượng 
BĐBP tỉnh xác định phương 
châm “đồn là nhà, biên giới là 
quê hương”, kiên trì thực hiện  
“3 bám” (bám đơn vị, bám địa 
bàn, bám chủ trương, chính 
sách), “4 cùng” (cùng ăn, cùng 
ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng 
bào) để bảo vệ vững chắc chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới  
quốc gia.                    XUÂN NHÂM

BĐBP tỉnh tuyên truyền người dân khu vực biên giới biển ở TP Quy Nhơn chấp 
hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.                                 Ảnh: X.N

Khảo sát thực địa 
vị trí xây dựng 
cầu cảng 
quốc phòng
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An Nhơn chủ động tấn công 
trấn áp tội phạm

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội thời điểm trước, trong 
và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, CA TX An Nhơn đã 
và đang triển khai đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội 
phạm trên địa bàn. Kết quả sau gần 20 ngày ra quân đã phát 
hiện, xử lý, triệt phá nhiều vụ án phạm pháp hình sự.

CA TX An Nhơn ra quân trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.             Ảnh: CA TX An Nhơn

Thực hiện mệnh lệnh của 
Giám đốc CA tỉnh, từ ngày 
15.12.2021, CA TX An Nhơn 
đã triển khai lực lượng, đồng 
loạt ra quân tuần tra trên tất cả 
các tuyến đường và các địa bàn 
trọng điểm. Các đội nghiệp vụ 
và CA các phường, xã căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ được giao 
tiến hành rà soát, xác định đối 
tượng, địa bàn trọng điểm để 
xây dựng và tổ chức thực hiện 
kế hoạch tấn công tội phạm; xây 
dựng, củng cố phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTT; hướng dẫn, 
động viên nhân dân tích cực 
tham gia công tác phòng ngừa, 
phát hiện, tố giác tội phạm trên 
địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thiết Hùng, 
Trưởng CA TX An Nhơn, cho 
biết: “Qua gần 20 ngày ra quân, 
lực lượng CA thị xã đã phát 
hiện, xử lý nhiều vụ án hình sự, 
tội phạm nguy hiểm, góp phần 
đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Trong thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc gắn với xây dựng mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn TX 
An Nhơn được triển khai rất đa dạng, phong phú, góp phần tích 
cực trong công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội 
ngay từ cơ sở. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 132 mô hình tự quản 
về ANTT. Điển hình như: Camera an ninh, Bóng điện ngoài hè - số 
điện thoại liền kề, Tuổi trẻ học đường nói không với vi phạm pháp 
luật, Trường học an toàn - thân thiện - tự quản về ANTT, Chuông 
liên hoàn, “2 giữ” về ANTT...

Trong công tác đấu tranh 
với tội phạm về kinh tế, lực 
lượng CA TX An Nhơn đã kiểm 
tra, phát hiện 5 vụ vi phạm 
về buôn bán, vận chuyển hàng 
cấm, tạm giữ 144 viên pháo, 
1.360 gói thuốc lá ngoại nhập 
lậu các loại. Điển hình, vào lúc 
18 giờ 15 phút ngày 17.12.2021, 
Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - 
chức vụ CA thị xã tuần tra trên 
đoạn đường thuộc KV Huỳnh 
Kim, phường Nhơn Hòa, phát 
hiện đối tượng Nguyễn Phan 
Đình Tổng (SN 1977, ở phường 
Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn) điều 
khiển mô tô chở 1 bao ny lông 
màu đỏ, bên trong chứa 2 hộp 
pháo loại 49 viên và 2 hộp pháo 
loại 36 viên đang chuẩn bị giao 
cho người mua. Tổ công tác đã 
lập biên bản tạm giữ tang vật 
và củng cố hồ sơ để xử lý theo 
quy định.

Tiếp đó, khoảng 20 giờ ngày 
24.12.2021, tổ công tác CA TX An 

Nhơn phối hợp với CA xã Nhơn 
Thọ kiểm tra quán karaoke Mỹ 
Lài ở thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn 
Thọ, phát hiện trong 1 phòng 
có 17 đối tượng đang sử dụng 
trái phép chất ma túy. Qua kiểm 
tra, lực lượng chức năng đã thu 
giữ tang vật gồm 0,7735 gam 
ketamin và dụng cụ để sử dụng 
chất ma túy. Khi tiến hành test 
nhanh chất ma túy đối với nhân 
viên và những người có mặt tại 
quán karaoke, phát hiện thêm 
3 đối tượng dương tính với ma 
túy…

Trong công tác phòng ngừa 
tội phạm, CA các phường Nhơn 
Thành, Bình Định, Đập Đá và 

xã Nhơn An đã tổ chức ký cam 
kết thực hiện tốt các quy định 
về PCCC theo Nghị định 136/
NĐ-CP của Chính phủ đối với 
1.259 gia đình. CA các xã Nhơn 
Phúc, Nhơn Khánh tổ chức cho 
62 quán cà phê, tiệm tạp hóa 
và các cơ sở sửa chữa mô tô 
cam kết thực hiện đúng các 
quy định của pháp luật, không 
tổ chức, tham gia đánh bạc; 
không mua bán, sử dụng pháo 
nổ, đồ chơi nguy hiểm; không 
tiêu thụ tài sản do người khác 
phạm tội mà có… dịp trước, 
trong và sau tết Nguyên đán 
Nhâm Dần.

Theo đại tá Nguyễn Thiết 

Hùng, nhờ đẩy mạnh công tác 
ra quân tấn công trấn áp, phòng 
ngừa tội phạm, tình hình ANTT 
trên địa bàn được giữ ổn định. 
Trong thời gian tới, cùng với việc 
thường xuyên kiểm tra, chấn 
chỉnh, nhắc nhở nhân dân tuân 
thủ các quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19, CA thị xã sẽ tiếp 
tục chú trọng việc phòng ngừa, 
ngăn chặn và đấu tranh có hiệu 
quả với các loại tội phạm, nhất 
là tội phạm ma túy, cờ bạc, trộm 
cắp, tín dụng đen, siết nợ, đòi 
nợ thuê, cá độ bóng đá…; đảm 
bảo cuộc sống bình yên cho mỗi 
người, mỗi nhà. 

NGUYỄN HÂN

Điểm sáng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc CA TP Quy Nhơn tặng 
máy tính cho học sinh 
khó khăn

Mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại, em 
Đoàn Thuận An, học sinh lớp 9 Trường THCS 
Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, càng khó khăn hơn 
khi dịch Covid-19 xuất hiện. Bà ngoại thì 
không thể đi làm kiếm tiền nên việc mua 
máy tính để An học online thật là xa vời. Khảo 
sát tình hình học sinh có gia đình khó khăn 
trên địa bàn, chương trình “Sóng và máy tính 
cho em” của  CA TP Quy Nhơn đã kịp thời 
hỗ trợ em An một máy tính mới trị giá 10 
triệu đồng, giúp em an tâm học tập trong 
thời điểm dịch bệnh không thể đến trường. 

Em Lê Hà Quỳnh Như, học sinh Trường 
THCS Ngô Mây cũng rất vui mừng khi nhận 
được máy tính xách tay trị giá 10 triệu đồng 
của CA TP Quy Nhơn trao tặng. Ba mẹ thất 
nghiệp do dịch Covid-19 kéo dài, đã nhiều 
tháng nay, em Như không có phương tiện 
để học tập nên rất lo lắng không theo kịp 
chương trình. 

Thượng tá Nguyễn Hoà Bình, Phó trưởng 
CA TP Quy Nhơn, cho biết, CA thành phố 
đang tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của cán 
bộ, chiến sĩ để chương trình “Sóng và máy 
tính cho em” được đến sớm hơn, nhanh hơn 
với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

T.LONG

Ngay từ đầu năm 2021, CA TX Hoài 
Nhơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả 
các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính 
phủ và Bộ CA về công tác xây dựng phong 
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Trong đó, trọng tâm là Chỉ thị số 09/CT 
của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác xây dựng 
phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc trong tình hình mới” và Chỉ thị 08/
CT-BCA của Bộ trưởng Bộ CA về “Tăng 
cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân 
phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 
hình mới”. 

Đặc biệt, lực lượng CA xã chính quy sau 
khi được triển khai về cơ sở đã tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 
tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc 
với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, 
phù hợp. CA thị xã chủ động phối hợp 
với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa 
phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, 
phát động, giáo dục pháp luật tại cơ quan, 
DN, trường học, khu dân cư. Hiện tại, đã 
có 113 cơ quan, tổ chức đăng ký thực hiện 
mô hình ANTT, trong đó có 6 mô hình mới 
được xây dựng. Nổi bật là mô hình “Tiếng 
loa an ninh” ở xã Hoài Sơn và “Tổ xung 
kích đèo Phú Cũ” ở phường Hoài Đức. 
Mô hình “Họ đạo không tội phạm” tiếp 

tục được duy trì, qua đó vận động đông 
đảo chức sắc tôn giáo, người uy tín trong 
cộng đồng dân cư tham gia giữ gìn trật 
tự trị an, góp phần xây dựng thế trận an 
ninh nhân dân vững chắc. Đặc biệt, nhờ 
mô hình camera an ninh được duy trì và 
triển khai rộng khắp đã góp phần quan 
trọng giúp cơ quan CA sớm điều tra làm 
rõ vụ trộm tại hiệu vàng Anh Trung xảy 
ra ngay trước bầu cử ĐBQH và HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu 
đã phát huy tinh thần tích cực, ý thức 
công dân trong việc cảnh giác với các loại 
tội phạm; tinh thần tự quản, tự phòng, 

tự bảo vệ, tự hòa giải 
ngày càng lan tỏa tích 
cực. Cán bộ và nhân dân 
đã tự nguyện cung cấp 
hàng trăm nguồn tin 
có giá trị liên quan đến 
ANTT, giúp lực lượng 
CA phát hiện, điều tra, 
xử lý nhiều vụ việc. 
Nhiều quần chúng nhân 
dân nêu cao tinh thần 
cảnh giác, kịp thời phát 
hiện, phối hợp cùng lực 
lượng CA truy bắt tội 
phạm. 5 tập thể và 8 cá 
nhân nhân dân có thành 

tích đột xuất, xuất sắc trong công tác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm đã được các 
cấp biểu dương, khen thưởng.

Các đội nghiệp vụ và CA xã, phường 
đã phối hợp các ngành, chính quyền, đoàn 
thể ở cơ sở hòa giải thành công hơn 120 
vụ việc liên quan đến ANTT. Nhờ được 
thường xuyên tuyên truyền, vận động, 
người dân đã tự giác giao nộp 2 súng tự 
chế, 1 súng hơi, 1 súng col 45, 9 vũ khí 
thô sơ và 57 viên đạn K59, 4 hung khí 
nguy hiểm.

Năm 2021, CA TX Hoài Nhơn được tặng 
Cờ thi đua của Chính phủ trong phong trào 
Vì an ninh Tổ quốc.                  MINH NGỌC

Năm 2021, CA TX Hoài Nhơn được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột 
xuất về thành tích phá nhanh vụ án trộm vàng.   Ảnh: M.N
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Bình Định



Nhiều kết quả tích cực 
trong phòng, chống sốt rét

Thời gian qua, nhờ được đầu tư tốt, 
công tác phòng, chống sốt rét đạt 
nhiều kết quả tích cực. Mục tiêu loại 
trừ bệnh sốt rét trong năm 2024 ở 
tỉnh Bình Định nhờ vậy đã gần hơn 
bao giờ hết. 

Hằng năm, các địa phương vùng nguy cơ đều tẩm màn bằng hóa chất để phòng sốt rét cho 
người dân.                                                                                                                                        Ảnh: Đ. THẢO

Trong những năm qua, được sự đầu 
tư của dự án Sáng kiến khu vực ngăn 
chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc 
Artemisinin và dự án Phòng chống sốt 
rét quốc gia, công tác phòng chống và 
loại trừ sốt rét ở Bình Định đã đạt kết 
quả rất lớn. Tình hình sốt rét ở tỉnh 
Bình Định giảm đều mỗi năm, có nhiều 
huyện 2 năm liền không có bệnh nhân 
sốt rét. Trong đó, số bệnh nhân sốt rét 
có ký sinh trùng năm 2018 có 45 ca, 
năm 2019 có 70 ca, năm 2020 có 21 ca 
và năm 2021 chỉ còn 4 ca; đồng thời 
không có sốt rét ác tính và không có tử 
vong do sốt rét.

Cùng với đó, theo bác sĩ Hoàng Xuân 
Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh, năm 2020, Trung tâm 
đã cấp giấy chứng nhận loại trừ sốt rét 
cho TX Hoài Nhơn. Hiện tại, Trung tâm 
đang đánh giá, thẩm định hồ sơ loại 
trừ sốt rét cho 3 đơn vị gồm: TP Quy 
Nhơn, TX An Nhơn và huyện Phù Mỹ. 
Đồng thời, tỉnh Bình Định đang trong 
giai đoạn phòng, chống và loại trừ sốt 
rét, phấn đấu đến năm 2024 loại trừ sốt 
rét trong toàn tỉnh và bắt đầu từ năm 
2025 sẽ chuyển sang giai đoạn phòng 
ngừa sốt rét quay trở lại. 

Bác sĩ Hoàng Xuân Thuận cho biết 
thêm, giai đoạn 2022 - 2025 ngành Y 
tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động 
phòng chống, nhanh chóng đẩy lùi 
bệnh sốt rét để đến năm 2025 đạt tỷ 
lệ mắc ký sinh trùng sốt rét còn dưới 
0,015/1.000 dân, tỷ lệ tử vong do sốt 
rét dưới 0,002/100 nghìn dân, không để 
dịch sốt rét xảy ra. Trong đó tập trung 
ưu tiên vào vùng sốt rét lưu hành, sốt 
rét kháng thuốc và đối tượng nguy cơ 
cao; thực hiện loại trừ bệnh sốt rét ở 
các huyện có sốt rét lưu hành và củng 

Tại Bình Định, thời gian qua sốt 
rét vẫn còn nhưng rất ít, tập trung ở 
một số huyện miền núi và không có 
ca tử vong. Đến nay, TX Hoài Nhơn đã 
được công nhận đạt tiêu chí loại trừ sốt 
rét và một số địa phương khác cũng 
đang được thẩm định. Ở vùng núi, 
tình hình dịch bệnh cũng đang được 
kiểm soát rất tốt nên việc để loại trừ 
sốt rét trên địa bàn tỉnh theo dự kiến 
không khó. 

PGS.TS HỒ VĂN HOÀNG, 
Viện trưởng Viện Sốt rét - 

Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

“

Thêm lý do để bạn 
uống trà mỗi ngày

Không chỉ có tác dụng làm nước 
uống, lá trà xanh còn chứa nhiều thành 
phần có tác dụng chữa bệnh và tăng 
cường sức đề kháng, giúp cơ thể trở 
nên khỏe mạnh hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư: 
Trong lá trà xanh có chứa chất chống 
oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi 
các tác nhân gây ung thư. Thành 
phần chống oxy hóa trong trà xanh 
hiệu lực hơn nhiều so với vitamin C và  
vitamin E, có thể giúp bảo vệ các tế bào 
không bị phá hủy bởi bệnh ung thư.

Giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch: 
Uống trà xanh giúp giảm lượng 
cholesterol và do đó, giảm nguy cơ mắc 
bệnh tim mạch và đột quỵ. Trà xanh giúp 
kiềm chế angiotensin, một hormone 
gây ra sự co mạch và tăng huyết áp. Vì 
vậy, uống trà xanh giảm huyết áp, tốt 
với những ai mắc huyết áp cao.

Giảm thâm quầng ở mắt: Trà xanh 
có tác dụng rất lớn trong việc giảm 
sưng, thâm quầng mắt thông qua việc 
làm giảm sự giãn nở của các mạch máu 
dưới mắt. Bên cạnh đó, nó cũng chứa 
một lượng nhỏ cafeine và tannin, giúp 
làm giảm lượng nước trong các mô và 
thắt chặt vùng da quanh mắt. 

Ngăn chặn sâu răng: Trong trà xanh 
có hoạt chất ức chế, ngăn chặn sự phát 
triển của vi khuẩn dẫn đến chứng hôi 
miệng. Bên cạnh đó, các thành phần có 
trong trà xanh có khả năng tiêu diệt vi 
khuẩn và vi rút gây bệnh răng miệng.

Giúp hệ xương khỏe mạnh: Chứa 
florua cao, trà xanh còn giúp hệ xương 
của bạn khỏe mạnh. Do đó, để bảo vệ 
hệ xương cho mình, hãy uống trà xanh 
mỗi ngày.

Làm đẹp da: Trà xanh có thể giúp 
da bạn khỏe mạnh hơn bằng cách 
uống lẫn bôi ngoài da. Trà xanh có 
chứa rất nhiều thành phần EGCG. 
EGCG là một trong số rất nhiều thành 
phần chống oxy hóa của trà xanh. 
Thành phần EGCG có tính oxy hóa 
mạnh nhất nên cũng nổi tiếng nhất. 

Giúp gan khỏe mạnh: Trà xanh giàu 
cachein là một loại chất chống oxy hóa 
thực vật có thể cải thiện chức năng gan và 
làm giảm lượng chất béo trong gan. Cùng 
với đó trà xanh có chứa chất polyphenol 
và flavonoid, giúp tăng cường hệ thống 
miễn dịch của bạn, giúp cơ thể khỏe mạnh 
và mạnh mẽ hơn, và có khả năng chống 
lại chứng nhiễm trùng.                (Theo LDO)

cố các yếu tố bền vững nhằm ngăn chặn 
bệnh sốt rét quay trở lại.

Bên cạnh đó, ngành Y tế tiếp tục bổ 
sung các chương trình, kế hoạch hoạt 
động phòng, chống và loại trừ bệnh sốt 
rét ở tất cả các tuyến, thực hiện tốt kế 
hoạch phân vùng dịch tễ sốt rét, đẩy 
mạnh hoạt động phòng chống sốt rét 
kháng thuốc và xây dựng các dự án 
phòng chống sốt rét đối với các vùng 
trọng điểm. Các TTYT huyện, thị xã, 
thành phố chỉ đạo và tổ chức triển khai 

các biện pháp phòng chống và loại trừ 
bệnh sốt rét, giám sát chặt chẽ tình hình 
bệnh sốt rét và sốt rét kháng thuốc, 
giám sát côn trùng, ứng dụng khoa học 
công nghệ trong phòng, chống và loại 
trừ sốt rét.

Với đặc điểm là huyện miền núi, 
người dân thường xuyên đi rừng, ngủ 
rẫy, Vân Canh là một trong những 
địa phương ghi nhận số ca mắc sốt 
rét nhiều nhất trong cả tỉnh. Dù vậy, 
năm 2021, huyện chỉ còn ghi nhận 3 
trường hợp sốt rét. Bác sĩ CKII Lang 
Đình Bính, Giám đốc TTYT huyện Vân 
Canh, chia sẻ: Nhờ sự hỗ trợ, giúp 
đỡ, phối hợp của nhiều đơn vị, huyện 
cũng tích cực triển khai các hoạt động 
phòng, chống sốt rét nên không có 
tình trạng bệnh lan rộng, tử vong.

Bác sĩ Đoàn Thị Kim Tuyến, Trưởng 
Trạm Y tế  Canh Hòa, cho biết: Trạm 
thường xuyên tuyên truyền nâng cao 
nhận thức của người dân trong việc tự 
giác thực hiện các biện pháp phòng, 
chống sốt rét tại hộ gia đình. Đồng thời 
hằng năm cứ vào mùa cao điểm của sốt 
rét, chúng tôi cùng một số đơn vị tuyến 
trên bắt đầu tẩm màn bằng hóa chất để 
phòng, chống sốt rét cho người dân.                         

ĐỖ THẢO

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

GÓC DINH DƯỠNG

Nhiều người vẫn cho rằng bệnh 
đường ruột, đặc biệt là bệnh tiêu 
chảy cấp ở trẻ em chỉ xảy ra vào mùa 
nắng nóng, điều này là một nhầm 
lẫn. Bệnh đường ruột có thể xảy ra 
vào bất cứ thời điểm nào trong năm, 
nhất là khi thức ăn bị hư hỏng tạo 
môi trường thuận lợi cho vi khuẩn 
phát triển; do ăn uống không đảm 
bảo vệ sinh. Nhiều trường hợp trẻ 
còn bị tiêu chảy do dùng kháng sinh 
không hợp lý. 

Bác sĩ Phạm Văn Dũng - Trưởng 
khoa Nhi, BVĐK tỉnh cho biết: “Bệnh 
khởi phát với sốt, nôn mửa nhiều, 
sau đó là tiêu chảy phân tóe nước 
gây mất nước, cần phải bù nước kịp 
thời bằng dung dịch oresol, nhiều 
trường hợp nặng phải bù dịch bằng 
đường tĩnh mạch. Bệnh sẽ diễn biến 

nặng hơn với biểu hiện cơ thể suy kiệt, 
mắt trũng, nôn mửa. Có trường hợp bị 

mất nước và chất điện giải, không cấp 
cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong”.

Để phòng bệnh cho trẻ, phải thực 
hiện ăn chín, uống chín, vệ sinh tay 
trước khi ăn. Không cho trẻ ăn quà vặt, 
hàng rong, không ăn rau sống, thức ăn 
nghi ngờ ôi thiu. Để đề phòng bệnh 
chuyển nặng, cần phải bù ngay lượng 
nước đã mất bằng cách cho trẻ uống 
nước oresol. Cần phải pha oresol theo 
đúng quy định, uống đúng liều lượng 
hướng dẫn, tránh tình trạng gây rối loạn 
nước và điện giải khiến bệnh càng nặng 
hơn. Không nên tự cho trẻ uống thuốc 
cầm ỉa chảy ngay, điều này rất nguy 
hiểm vì nó làm cho bệnh càng thêm kéo 
dài, thậm chí nặng hơn do các vi rút, vi 
khuẩn bị thải ra ngoài chậm. Không tự ý 
cho trẻ dùng thuốc vì có nhiều nguyên 
nhân gây tiêu chảy, bệnh thường khỏi 

sau vài ngày điều trị, chủ yếu bù nước 
và điện giải mà không cần phải sử 
dụng thuốc. 

Bên cạnh đó, có một số trường hợp 
phải sử dụng kháng sinh nhưng phải 
có chỉ định và theo dõi chặt chẽ của 
thầy thuốc. Các bà mẹ thường quan 
niệm, trẻ bị tiêu chảy phải kiêng ăn 
thịt, cá, chất tanh, đường, sữa thậm 
chí chỉ cho trẻ ăn cháo trắng là một 
quan niệm sai lầm. Vì như vậy, trẻ 
bị mất nước lại không đủ chất dinh 
dưỡng khiến cơ thể càng kiệt quệ 
hơn, không đủ sức chống lại bệnh 
tật. Tốt nhất là cho trẻ ăn uống bình 
thường, ăn những thức ăn dễ tiêu, 
chia làm nhiều bữa nhỏ và vệ sinh 
thân thể sạch sẽ.

MINH PHƯỢNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Ảnhminh họa

Cẩn thận với bệnh tiêu chảy ở trẻ 
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Tăng mức đóng BHXH tự nguyện,  
tối thiểu 330 nghìn đồng/tháng

TP HCM: Hơn 300 nghìn  
vị trí việc làm chờ người 
lao động trong năm 2022

Trang 13 TRONG NƯỚC

Từ ngày 1.1.2022, theo quy định 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 
2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của 
khu vực nông thôn tăng từ 700 nghìn 
đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng, theo đó, 
mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự 
nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện 
tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.

Theo quy định của Luật BHXH, mức 
đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 
22% mức thu nhập tháng do người tham 
gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu 
nhập tháng do người tham gia BHXH tự 
nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức 
chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn 
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ 
và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ 
sở tại thời điểm đóng.

Căn cứ vào Nghị định số 07/2021/
NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.1.2022, 
mức đóng BHXH tự nguyện sẽ thay đổi, 
như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp 
nhất là: 22% x 1,5 triệu đồng = 330 nghìn 
đồng/tháng, tăng 176 nghìn đồng/tháng 
so với mức đóng BHXH tự nguyện của 
năm 2021.

Đồng thời, mức hỗ trợ tiền đóng 
của Nhà nước đối với người tham gia 
BHXH tự nguyện cũng tăng lên. Theo 
đó, đối với người tham gia thuộc: Hộ 
nghèo - số tiền hỗ trợ tăng từ 46.200 
đồng lên 99.000 đồng/tháng; hộ cận 
nghèo - số tiền hỗ trợ tăng từ 38.500 
đồng lên 82.500 đồng/tháng; đối tượng 

khác - số tiền hỗ trợ tăng từ 15.400 đồng 
lên 33.000 đồng/tháng. 

Đồng thời, hiện trong năm 2022, do 
chưa thực hiện cải cách tiền lương nên 
lương cơ sở năm 2022 vẫn là 1,49 triệu 
đồng/tháng. Vì thế, mức đóng BHXH tự 
nguyện tối đa là: 1,49 triệu đồng x 20 = 
29,8 triệu đồng/tháng.      (Theo VOV.VN)

Người lao động làm thủ tục liên quan đến BHXH tại Trung tâm Việc làm Hà Nội.                           Ảnh: TTO

Theo khảo sát mới đây của Trung 
tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông 
tin thị trường lao động TP HCM, thị 
trường lao động thành phố có 2 kịch bản 
tùy vào diễn biến của dịch.

Nếu dịch Covid-19 được kiểm soát, 
các DN cần tuyển 280 - 310 nghìn lao 
động. Trong đó nhu cầu nhân lực của 
quý I/2022 là gần 87.000 người, con số 
này ở quý II trên 72.000; quý III gần 
74.000 và quý IV khoảng 77.000.

Trong trường hợp dịch vẫn phức tạp, 
nhu cầu nhân lực của thành phố khoảng 
255 - 280 nghìn người. Trong đó, cao 
nhất là 3 tháng đầu năm với trên 78.000 
lao động.

Khu vực thương mại, dịch vụ là 
nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng 
tăng mạnh trong năm 2022 chiếm đến 
gần 66% bao gồm thương nghiệp, vận 
tải kho bãi, lưu trú, ăn uống, thông tin 
truyền thông, kinh doanh bất động sản...

Nhu cầu tuyển dụng của nhóm 
ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 
trên 33% gồm các ngành cơ khí, sản xuất 
hàng điện tử, chế biến lương thực thực 
phẩm, đồ uống, hóa dược.

Các DN chủ yếu tìm nguồn lao động 
có trình độ dưới đại học, chiếm trên 86% 
nhu cầu tuyển dụng.

Về khả năng đáp ứng của thị trường, 
Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và 
Thông tin thị trường lao động TP HCM 
cho rằng bình quân mỗi năm thành phố 
có khoảng 500 nghìn sinh viên, học viên 
tốt nghiệp ra trường gồm các bậc đào 
tạo. Do đó, với nhu cầu tuyển dụng của 
DN trong năm 2022, dự kiến lực lượng 
lao động của thành phố cơ bản đáp ứng 
đủ. Theo tính toán của đơn vị này, năm 
nay lực lượng lao động của thành phố 
sẽ đạt mức gần 5 triệu người. Trong đó, 
hơn 3 triệu người làm việc trong các DN, 
nhà máy.                               (Theo nld.vn)

Thương mại, dịch vụ là nhóm ngành có nhu cầu 
tuyển dụng tăng mạnh trong năm 2022 chiếm 
đến gần 66%.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn, 
tổng lượng xe chở nông sản ùn tắc trên 
địa bàn tỉnh hiện nay khoảng 2.900 xe 
và xe ùn tắc đang giảm dần, do nhiều 
xe đã quay đầu về tiêu thụ ở nội địa. 
Lượng xe nông sản xuất khẩu tại các cửa 
khẩu của tỉnh Lạng Sơn hiện chỉ khoảng 
dưới 100 xe/ngày/cửa khẩu và đa số là 
sản phẩm khô.

Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn dự báo 
việc xuất khẩu nông sản từ nay đến tết 
Nguyên đán Nhâm Dần vẫn còn nhiều 
khó khăn. Theo đó, phía Trung Quốc 
sẽ tạm dừng nhập khẩu hàng hóa trên 
container lạnh trong 28 ngày của dịp 

Đề xuất làm việc 12 giờ/ngày để thông quan,  
giải tỏa ùn tắc nông sản

tết Nguyên đán Nhâm Dần, trong đó 14 
ngày trước Tết và 14 ngày sau Tết.

Vì vậy, lãnh đạo Sở NN&PTNT Lạng 
Sơn đề nghị: “Bộ NN&PTNT, Bộ Công 
Thương tổ chức thêm các cuộc hội đàm 
cấp cao với phía Trung Quốc để hỗ trợ 
thông quan 2.900 xe, trong đó có 1.670 
xe chở hoa quả đang ùn tắc trước tết 
Nguyên đán. Đề xuất đàm phán với 
Trung Quốc thống nhất giải pháp kiểm 
tra hàng hóa thông quan để kéo dài thời 
gian thông quan tại một số cửa khẩu, 
hiện nay vẫn có những cửa khẩu chỉ làm 
việc 4 giờ, 8 giờ, mong muốn kéo dài lên 
12 giờ mỗi ngày để nâng cao năng lực 
thông quan hàng hóa nông sản”.

(Theo VOV.VN)

Lạng Sơn triển khai nhiều biện pháp để giải phóng 
số lượng xe container còn tồn đọng suốt thời 
gian vừa qua.

Chiều 3.1, Văn phòng UBND TP Đà 
Nẵng cho hay lãnh đạo thành phố đã 
thống nhất chủ trương sẽ hỗ trợ tiền/
quà cho nhiều đối tượng trong dịp tết 
Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Theo đó, Đà Nẵng dự kiến hỗ 
trợ mỗi tổ dân phố 5 triệu đồng, mỗi 
thôn 10 triệu đồng. Đà Nẵng cũng có 
chủ trương hỗ trợ quà cho tổ trưởng, tổ 
phó các tổ dân phố.

Thành phố cam kết đảm bảo cho 
người dân đón Tết yên vui, đầm ấm, an 
toàn, tiết kiệm với phương châm không 
ai bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, nhóm người có công cách 
mạng, những hộ dân thuộc diện nghèo, 
cận nghèo, yếu thế… cũng sẽ được Sở 
LĐ-TB&XH thống kê đầy đủ để thành 
phố có quyết định hỗ trợ phù hợp trong 
dịp tết Nguyên đán.                (Theo PLO) 

Đà Nẵng sẽ chi tiền  
hỗ trợ cho thôn,  
tổ dân phố đón Tết

Lượng khách đến Sa Pa (Lào Cai) dịp 
tết Dương lịch năm nay giảm mạnh so 
với năm ngoái do tình hình dịch bệnh 
phức tạp ở nhiều vùng trên cả nước. 
Theo đó, tổng khách du lịch trong 3 ngày 
tết Dương lịch ước đạt 17.346 người. 
Doanh thu từ khách du lịch đạt 46 tỷ 
đồng. Lượng khách tăng 7.847 người so 
với đợt nghỉ lễ Noel.

Con số này khá “khiêm tốn” khi đặt 
cạnh thống kê khách du lịch đến Sa Pa 
vào dịp tết Dương lịch năm ngoái (trên 

65.000 lượt). Điều này có thể lý giải bởi 
đợt dịch lần thứ 4 vẫn ảnh hưởng đến 
nhiều vùng trên cả nước. 

Các điểm du lịch nổi tiếng ở  
Sa Pa cũng ghi nhận lượt khách không 
quá cao. Khu vực cáp treo Fansipan 
đạt 11.008 lượt. Thống kê của khu 
du lịch bản Cát Cát, núi Hàm Rồng, 
thác Bạc và vườn Quốc gia Hoàng 
Liên lần lượt là 11.008, 900, 477, 357 
và 105 lượt.

(Theo vtc.vn)

Hơn 17.000 du khách tới Sa Pa dịp tết Dương lịch

Lượng du khách đến Sa Pa năm nay không quá 
bùng nổ.                                                Ảnh: THẠCH THẢO

Ngày 3.1, Cơ quan CSĐT CA  
TP HCM cho biết, vừa thi hành lệnh 
bắt để tạm giam với Đỗ Văn Dũng (SN 
1977, ngụ tỉnh Đồng Nai, là Tổng Giám 
đốc Công ty CP đầu tư công nghệ Đông 
Nam Á, gọi tắt là Công ty Đông Nam Á) 
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 7.2020, Dũng ký 
kết với Công ty ND Private Capital (trụ 
sở tại Mỹ) do ông Nicholas Dang là đại 
diện ký hợp đồng, cung cấp găng tay y 

tế. Công ty ND Private Capital đặt cọc 
cho Công ty Đông Nam Á số tiền hơn 1 
triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng).

Tuy nhiên, quá thời hạn phải giao hàng, 
Công ty Đông Nam Á vẫn không thực hiện 
việc giao hàng và cũng không hoàn trả tiền 
cho Công ty ND Private Capital.

Qua điều tra, CA xác định Công ty 
Đông Nam Á không có chức năng sản 
xuất mặt hàng găng tay y tế. Đồng thời, 
không làm đại lý, không được ủy quyền 

kinh doanh, không có sẵn nguồn hàng 
găng tay y tế. Nhưng Dũng đã đưa ra 
thông tin không đúng sự thật về khả 
năng cung cấp mặt hàng nêu trên cho 
Công ty ND Private Capital nhằm tạo sự 
tin tưởng để công ty này đồng ý ký kết 
hợp đồng, chuyển số tiền 1 triệu USD 
cho Công ty Đông Nam Á. Từ đó, Dũng 
chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá 
nhân số tiền khoảng 24,2 tỷ đồng.

(Theo SGGPO)

Bắt tổng giám đốc công ty lừa bán găng tay y tế,  
chiếm đoạt hơn 1 triệu USD
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NGÀY VÀ ĐÊM 4.1.2022 

       

      

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

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm 

và sáng có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, 
có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào 

vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5.
                                                             (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

4 điều không nên làm sau khi tiêm vắc xin mũi 3
Ở nhiều quốc gia, khi người dân đã 

tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì tiếp tục tiêm 
mũi 3. Đây là ưu tiên hàng đầu trong 
cuộc chiến chống Covid-19.

Để mũi tiêm thứ 3 đạt hiệu quả miễn 
dịch tốt nhất, các chuyên gia khuyến cáo 
người dân cần tránh những điều này 
sau khi tiêm.

Không bỏ qua thời gian quan sát
Nếu sau khi tiêm vắc xin mà không 

thấy phản ứng gì thì mọi người đều 
muốn rời ngay khỏi điểm tiêm. Với 
hầu hết trường hợp, điều này hoàn 
toàn ổn. 

Tuy nhiên, các cơ quan y tế vẫn 
khuyến cáo sau khi tiêm mũi 3 thì mọi 
người vẫn nên chờ ở điểm tiêm 15 đến 
30 phút sau đó hãy về. Đây là khoảng 
thời gian cần thiết để theo dõi liệu có 
xuất hiện các phản ứng dị ứng hiếm gặp 
hay không.

Những người có tiền sử bị dị ứng 
nghiêm trọng nên chờ 30 phút rồi hãy 
về. Những phản ứng này có thể là nhẹ 

Tên công ty: CÔNG TY CP Ô TÔ BÌNH ĐỊNH - MST: 4101468352
Địa chỉ: 359 Tây Sơn - phường Quang Trung - TP Quy Nhơn - tỉnh  

Bình Định.
Vào ngày 7.12.2021, Công ty chúng tôi có nhận 02 bộ hồ sơ gốc 

xe Hyundai Grand I10 1.2AT 2021 số khung: RLUB351CBMN004870, 
số máy: G4LAMM967614 và số khung: RLUB351CBMN004811, số 
máy: G4LAMM968293 từ nhà máy. Tuy nhiên, trong quá trình lưu 
trữ hồ sơ xe tại công ty chúng tôi có làm thất lạc 02 bộ hồ sơ nêu 
trên. Gồm có:

- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (1 bản gốc và 2 bản  
sao y);

- Hóa đơn GTGT số 0009993 và số 0009908 ngày 3.12.2021 với 
tên người mua hàng Công ty CP Ô tô Bình Định;

- Giấy chứng nhận chất lượng An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi 
trường ô tô Sản xuất, lắp ráp (bản sao y).

Ai nhặt được vui lòng liên hệ Công ty CP Ô tô Bình Định.  
Địa chỉ: 359 Tây Sơn - phường Quang Trung - TP Quy Nhơn - tỉnh  
Bình Định. Số điện thoại liên hệ: 0906 540 327 (Ms Thủy).

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ XE

như phát ban đến nghiêm trọng như sốc 
phản vệ. Khi đó, các bác sĩ tại điểm tiêm sẽ 
phản ứng nhanh để kịp cứu chữa.

Đừng nghĩ rằng tác dụng phụ mũi 3 
giống các mũi trước

Dù phản ứng của cơ thể với mũi 3 có 
thể tương tự như phản ứng với mũi 1 và 2 
nhưng cũng đừng xem thường. Việc tiêm 
trộn các loại vắc xin và tiêm tăng cường có 
thể phát sinh thêm một số tác dụng phụ, 
các chuyên gia lưu ý.

Tuy nhiên, mọi người cũng không có gì 
phải lo lắng. Xảy ra một số tác dụng phụ khi 

tiêm trộn vắc xin là điều bình thường.
Không tập nặng nếu cảm thấy mệt
Tập thể dục vừa phải sau khi tiêm  

vắc xin mũi 3 không gây hại nhưng 
không nên tập nặng, đặc biệt là khi xuất 
hiện các tác dụng phụ mạnh khiến cơ thể 
mệt mỏi. Thay vì nâng tạ nặng hay chạy 
bộ, mọi người chỉ nên đi bộ, kéo căng cơ 
hay các bài tập nhẹ nhàng khác.

Không uống rượu bia
Uống rượu bia có thể ảnh hưởng 

đến cách mà hệ miễn dịch phản ứng 
với vắc xin. Ngoài ra, rượu bia làm mất 
nước và có thể khiến các tác dụng phụ 
sau khi tiêm vắc xin, chẳng hạn như 
đau cơ hoặc mệt mỏi, trở nặng hơn, TS 
Natasha Bhuyan, Phó giáo sư lâm sàng 
tại ĐH Y Arizona (Mỹ), giải thích.

Muốn uống rượu bia, mọi người nên 
uống khoảng 48 giờ sau khi tiêm vắc xin. 
Nếu uống rượu bia trong ngay sau khi 
tiêm sẽ làm suy yếu phản ứng miễn dịch 
để sản sinh kháng thể của vắc xin.           

(Theo TNO)

BẠN CẦN BIẾT

Dự báo 
THỜI TIẾT
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1900 90 95

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.

  Vận động ủng hộ Phong trào “Tết vì người nghèo và  
nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần - năm 2022

THƯ NGỎ

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức 
tạp, thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh 
về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, 
được sự thống nhất của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định, 
Bưu điện tỉnh Bình Định xin thông báo phương án tổ chức 
chi trả gộp hai tháng, tháng 1 và tháng 2.2022 đến người 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng như sau:

- Chi trả qua thẻ ATM: Thời gian chi trả từ ngày 5.1.2022 
đến ngày 6.1.2022.

- Chi trả bằng Tiền mặt: Thời gian chi trả từ ngày 6.1.2022.
- Lịch chi trả cụ thể được niêm yết tại các điểm chi trả; 

UBND xã/phường và Bưu điện. Bưu điện tổ chức kéo dài 
thời gian chi trả, phân chia lịch cụ thể theo từng địa bàn xã/
phường, theo khung giờ để đảm bảo số người hưởng không 
tập trung đông vào một thời điểm. Sau thời gian trên nếu 
người hưởng chưa đến nhận, Bưu điện sẽ tiếp tục chi trả 
tại các điểm Bưu cục/BĐ-VHX trên địa bàn đến hết ngày 
20.1.2022.

- Đối với người hưởng thuộc các khu vực bị cách ly, 
phong tỏa: Bưu điện thực hiện chi cho người hưởng sau khi 
kết thúc thời gian cách ly, phong tỏa.

- Người hưởng khi đi nhận tiền thực hiện tuân thủ các 
quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn 
với thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Bưu điện tỉnh Bình Định xin trân trọng thông báo và rất 
mong nhận được sự thông cảm, phối hợp của chính quyền 
địa phương và người hưởng.

                  

BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Nhật Bản nghiên cứu vắc xin Covid-19 
bảo vệ người tiêm trọn đời

Tờ The Japan Times đưa tin, nhà 
khoa học Michinori Kohara và nhóm 
nghiên cứu tại Viện Khoa học Y khoa 
Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã tạo ra loại 
vắc xin mới dựa trên vắc xin chống bệnh 
đậu mùa. Qua kết quả thử nghiệm, ông 
Kohara tự tin vắc xin mới không chỉ 
cung cấp kháng thể mạnh mẽ với một 
liều duy nhất mà còn duy trì được khả 
năng bảo vệ con người khỏi Covid-19 
lâu dài. 

Các thử nghiệm được thực hiện 
trên chuột cho thấy những con chuột 
được tiêm loại vắc xin này có thể duy 
trì lượng kháng thể cao trong hơn 20 
tháng. Nếu tiêm liều vắc xin thứ hai cho 
vật thí nghiệm sau 3 tuần, các kháng thể 
sẽ tăng gấp 10 lần. 

Kohara cho biết thêm, loại vắc xin 
này ít tác dụng phụ hơn so với các loại 
vắc xin được cấp phép sử dụng trong 
trường hợp khẩn cấp. 

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cũng 
sử dụng vắc xin này với 4 loại biến thể 
Covid-19 được cho là “đáng lo ngại”, 
kết quả cho thấy sản phẩm thử nghiệm 
có thể chống lại tất cả các biến thể này. 
Ông Kohara hy vọng vắc xin mới có tác 

dụng chống lại Omicron.
Nghiên cứu đem lại hy vọng lớn 

cho công tác phân phối vắc xin trên thế 
giới do loại vắc xin của các nhà khoa 
học Nhật Bản phát triển có thể bảo 

quản ở nhiệt độ phòng. Chúng có thể 
dễ dàng được vận chuyển và sử dụng 
ở các nước đang phát triển có khí hậu 
nhiệt đới. 

(Theo vtc.vn)

Nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân tại Tokyo, Nhật Bản.                               Ảnh: AFP

Theo thông báo của Nhà Trắng, 
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc 
điện đàm với Tổng thống Ukraine 
Volodymyr Zelensky, tái khẳng định 
sự ủng hộ của nước này đối với Ukraine 
trước các hành động mà họ coi là ngày 
càng “hung hăng” của Nga.

Trong điện đàm hôm 2.1 (theo giờ 
địa phương), Tổng thống Biden nhấn 
mạnh Mỹ và các đồng minh, đối tác sẽ 
“đáp trả một cách quyết đoán nếu Nga 
tiếp tục có hành động quân sự đối với 
Ukraine”. Tuy nhiên, ông Biden cũng 
bày tỏ sự ủng hộ thực hiện các biện pháp 
xây dựng lòng tin để giảm leo thang 
căng thẳng ở khu vực Donbas cũng như 
hoạt động ngoại giao tích cực thúc đẩy 
việc thực hiện Thỏa thuận Minsk và đàm 
phán theo Định dạng Normandy.

Cuộc điện đàm với Tổng thống 
Ukraine diễn ra chỉ vài ngày sau khi 
lãnh đạo Mỹ có cuộc điện đàm với Tổng 
thống Nga, chủ yếu tập trung vào căng 
thẳng Ukraine. Trong cuộc điện đàm 
này, ông Biden cảnh báo rằng Mỹ có 
thể áp đặt các biện pháp trừng phạt 
mới đối với Nga nếu nước này có hành 
động quân sự chống lại Ukraine. Trong 
khi đó, Tổng thống Nga Putin cũng 
khẳng định, các biện pháp trừng phạt 
mới có thể hủy hoại hoàn toàn quan hệ  
Nga - Mỹ.                             (Theo VOV.VN)

Mỹ cảnh báo 
 “đáp trả quyết đoán” 
nếu Nga động binh 
với Ukraine

Tổng thống Mỹ Biden (trái) và Tổng thống Ukraine 
Zelensky.                                                          Ảnh: Ukrgate

Hãng thông tấn quốc gia Campuchia 
(AKP) dẫn số liệu của Bộ Du lịch nước 
này cho hay trong dịp nghỉ lễ đón 
năm mới 2022 cuối tuần qua có tổng 
cộng 1.145.141 người đi du lịch tại 
Campuchia, trong đó có 5.754 du khách 
nước ngoài, tăng 63,65% so với cùng thời 
điểm trước đó một năm với Siem Reap 
và Phnom Penh là các địa điểm thu hút 
nhiều du khách nhất.

Sau khi Campuchia tuyên bố kết 

thúc “Sự cố cộng đồng ngày 20.2.2021” 
làm bùng phát làn sóng lây nhiễm đại 
dịch Covid-19 lần thứ ba kéo dài hơn 10 
tháng qua, chính quyền thủ đô Phnom 
Penh và các tỉnh đã tổ chức lại các hoạt 
động cộng đồng, bao gồm cả hòa nhạc 
để chào mừng năm mới 2022 và thu 
hút du khách. Tại Phnom Penh, theo 
thống kê sơ bộ của chính quyền thành 
phố, hơn 360 nghìn người đã tới thăm 
các điểm du lịch chính của thủ đô như  

Koh Pich, khu bờ sông đối diện Cung 
điện Hoàng gia, khu Chroy Changvar, 
Sân vận động quốc gia...

Theo Bộ trưởng Du lịch Campuchia 
Thong Khon, các điểm du lịch trên cả 
nước đã đón một lượng lớn du khách, 
các khách sạn, nhà khách, khu nghỉ 
dưỡng... được đặt gần kín chỗ. Để đảm 
bảo an toàn cho du khách, các điểm du 
lịch này đều thực hiện quy định chung 
về an toàn phòng dịch.     (Theo TTXVN)

 Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cáo 
buộc Anh đã trực tiếp tài trợ kinh phí 
cho một số tổ chức để can thiệp vào 
công việc nội bộ của Nga.
 Thủ tướng Sudan - ông Abdalla 

Hamdok ngày 2.1 đã tuyên bố từ chức 
sau cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc 
gia Đông Bắc Phi này.
 Ấn Độ đã khởi động tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 cho thanh thiếu niên từ 
15 - 18 tuổi vào ngày 3.1 trước lo ngại về 
viễn cảnh biến thể Omicron dẫn đến làn 
sóng lây nhiễm mới.
 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd 

Austin hôm 2.1 thông báo ông đã có kết 
quả xét nghiệm dương tính với  
SARS-CoV-2 với các triệu chứng nhẹ và 
sẽ tự cách ly tại nhà trong 5 ngày.
 Các máy bay chiến đấu Nga ngày 

2.1 đã tấn công những khu vực gần 
thành phố Tây Bắc Idlib của Syria. Đây là 
vụ không kích đầu tiên trong năm mới 
2022 nhằm vào cứ địa cuối cùng của lực 
lượng nổi dậy ở Syria.
 Quân đội Hàn Quốc ngày 2.1 cho 

biết một người đàn ông chưa xác định 
được danh tính đã vượt qua khu phi 
quân sự (DMZ) từ phía nước này sang 
lãnh thổ Triều Tiên.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Du lịch Campuchia phục hồi bất chấp sự xuất hiện của biến thể Omicron

Theo cơ quan y tế Gwangju (Hàn 
Quốc), 2 bệnh nhân (đều ở độ tuổi 90) qua 
đời hôm 27 và 29.12.2021 sau khi nhận kết 
quả dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả giải trình tự gien cho thấy 2 
người này nhiễm biến thể siêu đột biến 
Omicron. Nguyên nhân tử vong hiện 
đang được xác định, nên chưa thể khẳng 
định chắc chắn 2 bệnh nhân qua đời vì 
biến thể mới.

Ngày 3.1, cơ quan y tế Hàn Quốc cho 
biết nước này vừa ghi nhận thêm 3.129 
ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca 
bệnh ở nước này lên 642.207 trường hợp.

Đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã 
ghi nhận tổng cộng 1.318 ca nhiễm biến 
thể Omicron, bao gồm 703 ca nhập cảnh 
và 615 ca cộng đồng.

Tỷ lệ dân số được tiêm đủ liều  
vắc xin ở Hàn Quốc là 86,2%. Số người 

được tiêm liều nhắc lại là hơn 18 triệu 
người, tương đương 36% dân số.

Hàn Quốc bắt đầu triển khai kế 
hoạch “sống chung với Covid-19” từ 
đầu tháng 11.2021, nhưng số ca mắc 
mới hằng ngày đã gia tăng nhanh chóng 
và chạm mốc kỷ lục 7.848 ca vào ngày 
15.12, buộc chính phủ nước này phải siết 
lại một số hoạt động từ ngày 18.12.2021.

(Theo LĐO)

Hàn Quốc: Hai trường hợp tử vong nhiễm biến thể Omicron

Bảy bang của Malaysia đã phải hứng 
chịu lũ lụt kể từ ngày 2.1 khiến hàng 
nghìn người phải sơ tán, nâng tổng số 
người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong 
hai tuần qua tại nước này lên hơn 125 
nghìn người. Đã có tổng cộng 50 người 
thiệt mạng, 2 người mất tích trong các 
trận lũ ở Malaysia suốt hai tuần qua.

Cơ quan Quản lý Thảm họa 
Quốc gia Malaysia cho biết, các bang 
Kelantan, Pahang, Johor, Malacca, 
Sabah, Terengganu và Negeri Sembilan 
vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt và 

hiện có hơn 8.700 người đang phải tạm 
trú ở các trung tâm cứu trợ.

Ngoài lũ lụt, Cục Thủy lợi và Thoát 
nước Malaysia cũng đưa ra cảnh báo về 
triều cường cho các cư dân trên bờ biển 
phía Tây bán đảo Malaysia.

Chính phủ Malaysia cho biết, họ sẽ 
cung cấp hơn 300 triệu USD tiền viện 
trợ để giúp đỡ những người bị ảnh 
hưởng bởi đợt lũ lụt nghiêm trọng này. 
Ngoài ra, dự kiến LHQ cũng sẽ tài trợ 
thêm 3 triệu USD từ quỹ Khí hậu xanh 
để giúp Malaysia lên một kế hoạch 

Lũ lụt hoành hành ở 7 bang của Malaysia, nhiều người chết

Lũ lụt ở Malaysia.                                    Ảnh: Euronews

quốc gia nhằm thích ứng với biến đổi 
khí hậu.

(Theo VOV.VN)


