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Cần quan tâm khoanh nợ, giãn nợ 
cho các DN, HTX, hộ kinh doanh bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Bình Định được đón 
khách du lịch quốc tế 
từ tháng 1.2022

GIẢI BÓNG ĐÁ TRANH CÚP HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG NĂM 2022:

Tất cả đã sẵn sàng 
Chiều 5.1, Giải bóng đá tranh cúp Hoàng đế Quang Trung 
năm 2022 sẽ chính thức khởi tranh trên SVĐ Quy Nhơn. 
Được khôi phục sau gần 15 năm gián đoạn, với nhiều đổi 
thay theo hướng tích cực, giải đấu này được đông đảo 
khán giả chờ đợi.

Từ hôm nay, TP Quy Nhơn 
được mở lại các dịch vụ 

Chiều 4.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã họp, 
thống nhất cho phép TP Quy Nhơn mở lại các dịch vụ tương ứng với 

cấp độ dịch; tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin, điều trị F0 tại nhà. u3

Xây dựng hình ảnh 
chính quyền thân 
thiện và cầu thị

u7

u5

Trao quyền chủ động 
cho nhà trường

TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I TẠI 
TP QUY NHƠN:

Các trường tiểu học, THCS tại TP Quy Nhơn 
đang tổ chức ôn tập để chuẩn bị kiểm tra cuối 
học kỳ I năm học 2021 - 2022. Ngành Giáo dục 
thành phố linh hoạt để các trường tùy điều 
kiện thực tế xây dựng lịch kiểm tra từ nay đến 
ngày 22.1, chứ không cứng nhắc theo đúng 
khung kế hoạch năm học.

Hỗ trợ cha mẹ chăm 
sóc, bảo vệ con trẻ

u4

THỰC HIỆN CHUỖI LIÊN KẾT 
SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA:

Hài hòa lợi ích 
các bên u8Dịch vụ ăn uống tại chỗ trên địa bàn TP Quy Nhơn được phép mở lại từ sáng ngày 5.1.                                                                                                          Ảnh: TRƯƠNG ĐỊNH



2 THỜI SỰ THỨ TƯ, 5.1.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Cần quan tâm khoanh nợ, giãn nợ cho 
các DN, HTX, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định Lê Kim Toàn phát biểu thảo luận tổ.                 Ảnh: N. HÂN

(BĐ) -  Sáng 4.1, tại Hội 
trường Diên Hồng, Nhà Quốc 
hội (Thủ đô Hà Nội), dưới sự 
chủ trì của Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ, Quốc hội 
khóa XV khai mạc kỳ họp bất 
thường lần thứ nhất. Tại kỳ 
họp này, Quốc hội họp trực 
tuyến cả kỳ (từ ngày 4 đến 
11.1) qua cầu truyền hình từ 
Nhà Quốc hội đến 62 đoàn 
ĐBQH các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

Sau phần phát biểu khai 
mạc, thừa ủy quyền của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng 
các bộ: KH&ĐT, GTVT, Tư 
pháp đã trình bày các tờ trình 
về dự thảo Nghị quyết về chính 
sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 
triển khai Chương trình phục 
hồi và phát triển KT-XH; dự án 
xây dựng công trình đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
giai đoạn 2021 - 2025; thí điểm 
một số cơ chế, chính sách đặc 
thù phát triển TP Cần Thơ và 
các dự án luật…

Buổi chiều, Quốc hội thảo 
luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết 
về chính sách tài khóa, tiền tệ 
hỗ trợ triển khai Chương trình 
phục hồi và phát triển KT-XH. 
Tham gia thảo luận tại tổ, các 
ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh 

Bình Định đều cho rằng, Dự thảo 
Nghị quyết của Chính phủ đưa 
ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu thực hiện trong năm 
2022 - 2023 (mở cửa nền kinh tế 
gắn với đầu tư nâng cao năng 
lực y tế, phòng, chống dịch 
bệnh; bảo đảm an sinh xã hội 
và hỗ trợ việc làm; hỗ trợ phục 
hồi DN, HTX, hộ kinh doanh; 
phát triển kết cấu hạ tầng, 
khơi thông nguồn lực xã hội 
cho đầu tư phát triển; cải cách 
thể chế, cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh) là rất phù hợp. 

Các giải pháp, chính sách 
triển khai sẽ đáp ứng yêu cầu 
phát triển KT-XH, giữ vững ổn 
định kinh tế vĩ mô, bảo đảm 
các cân đối lớn trung và dài 
hạn; bảo đảm an sinh xã hội và 
đời sống của người dân, người 
lao động; không để lỡ nhịp với 
đà phục hồi kinh tế của khu 
vực và thế giới. 

Tham gia phát biểu thảo 
luận tại tổ, Trưởng đoàn ĐBQH 
tỉnh Bình Định Lê Kim Toàn 
đề xuất, kiến nghị Quốc hội, 
Chính phủ cần có cơ chế phân 
loại, giảm trừ thuế, phí cho các 
DN, HTX, hộ kinh doanh phù 
hợp với mức độ ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19. “Cần 

phân ra 2 nhóm đối tượng để 
hỗ trợ, gồm các DN, HTX, hộ 
sản xuất, kinh doanh vay vốn 
trước năm 2020 thì thực hiện 
giãn nợ; các DN vay vốn năm 
2021 thì khoanh nợ, không tính 
lãi phát sinh và không phạt 
tiền trả chậm. Vì thực chất, một 
bộ phận các DN, HTX, hộ kinh 
doanh vay vốn nhưng không 
tạo ra lợi nhuận, nay thêm 
lãi suất vay nữa thì rất khó 
khăn”, đại biểu Lê Kim Toàn  
nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các ĐBQH 
thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình 
Định đề nghị Quốc hội, Chính 
phủ cần tính đến khả năng hấp 
thụ vốn của nền kinh tế, tránh 
lạm phát tăng cao; nghiên 
cứu mở rộng việc áp dụng các 
chính sách đặc thù cho các dự 
án trọng điểm mang tính kết 
nối liên vùng, mang tính địa 
phương nhưng tạo được cú 
hích trong phát triển KT-XH; 
quan tâm, đầu tư hơn đối với 
hệ thống y tế tuyến cơ sở cả 
về cơ sở vật chất và nhân lực 
để đảm bảo nhu cầu chăm sóc 
sức khỏe của người dân, nhất 
là trong thời điểm dịch bệnh 
Covid-19 đang còn diễn biến 
phức tạp.            

NGUYỄN HÂN

Bình Định được đón khách 
du lịch quốc tế từ tháng 1.2022

(BĐ) - Ngày 3.1, Văn phòng 
Chính phủ có Văn bản số 61/
VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến 
chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ Phạm 
Bình Minh đồng ý bổ sung TP 
Hồ Chí Minh và Bình Định vào 
danh sách các địa phương được 
tham gia Chương trình thí điểm 
đón khách du lịch quốc tế đến 
Việt Nam.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ 
VH-TT&DL và ý kiến các Bộ: 
Ngoại giao, CA, GTVT, Phó 
Thủ tướng Thường trực giao 
các Bộ: VH-TT&DL, Y tế, CA, 
Quốc phòng, Ngoại giao, GTVT, 
TT&TT và UBND các tỉnh, thành 
phố: Đà Nẵng, Kiên Giang, 
Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng 
Ninh, Bình Định và TP Hồ Chí 
Minh cùng các cơ quan liên quan 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 
thẩm quyền được giao tiếp tục 
chủ động, triển khai thực hiện thí 
điểm đón khách du lịch quốc tế 

đến Việt Nam bảo đảm an toàn, 
hiệu quả.

Như vậy, ngoài 5 tỉnh được 
Thủ tướng Chính phủ cho phép 
thí điểm đón khách du lịch quốc 
tế trong giai đoạn 1 (từ tháng 
11.2021) gồm: Đà Nẵng, Kiên 
Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, 
Quảng Ninh, Thủ tướng Chính 
phủ đã đồng ý bổ sung thêm 2 
địa phương là Bình Định và TP 
Hồ Chí Minh được thí điểm đón 
khách du lịch quốc tế trong giai 
đoạn 2 (từ tháng 1.2022). 

Trước đó, tháng 10.2021, 
UBND tỉnh đã có tờ trình Thủ 
tướng Chính phủ xin phê duyệt 
Đề án thí điểm đón khách du 
lịch quốc tế đến tỉnh Bình Định 
nhằm từng bước khôi phục thị 
trường khách du lịch quốc tế, 
các hoạt động du lịch, dịch vụ 
có liên quan trong bình thường 
mới gắn với mục tiêu vừa phát 
triển du lịch vừa phòng, chống 
dịch hiệu quả.      NGỌC NHUẬN

2.676 thanh niên trong tỉnh sẽ lên đường nhập ngũ 
vào ngày 16.2

(BĐ) - Sáng 4.1, Hội đồng 
Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh 
tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, 
nhận quân năm 2022. Đại tá Trần 
Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Bộ 
CHQS tỉnh - Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng NVQS 
tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị 
còn có lãnh đạo các địa phương 
giao quân và đơn vị nhận quân.

Tại hội nghị, Hội đồng NVQS 
tỉnh đã thông qua kế hoạch hiệp 
đồng tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ và thực hiện nghĩa 
vụ tham gia CAND năm 2022. 
Trong đó, các tiêu chuẩn về độ 
tuổi nhập ngũ, chính trị, sức 
khỏe, tạm hoãn và miễn gọi 

nhập ngũ… thực hiện theo các 
quy định hiện hành của Luật 
NVQS năm 2015, các nghị định 
của Chính phủ và thông tư của 
Bộ Quốc phòng, Bộ CA. Về chỉ 
tiêu năm 2022, tổng chỉ tiêu quân 
đội và CA của tỉnh giao cho các 
đơn vị là 2.676 quân (quân đội 
giao 2.350 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.

Các đơn vị nhận quân của 
tỉnh gồm: Các đơn vị của Bộ 
Quốc phòng (Quân đoàn 3, 
Quân chủng Phòng không 
Không quân, Quân chủng Hải 
quân, Binh chủng Hóa học và 
Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh); các đơn 
vị của Quân khu 5 (Sư đoàn Bộ 
binh 2, Lữ đoàn Công binh 270; 
Bộ Tham mưu; Lữ đoàn Phòng 
không 573, Lữ đoàn Pháo binh 
368 và Trung đoàn Bộ binh 739 
(Bộ CHQS tỉnh)); Trung đoàn 
Cảnh sát Cơ động E23-K20; Trại 
giam Kim Sơn, CA tỉnh. 

Dự kiến, ngày 16.2 sẽ đồng 
loạt diễn ra lễ giao, nhận quân 
trong toàn tỉnh.      HỒNG PHÚC

Xây dựng, phát triển văn hóa con người 
Hoài Nhơn trong thời kỳ mới

(BĐ) - Sáng 4.1, Thị ủy Hoài 
Nhơn tổ chức Hội nghị xây dựng 
và phát triển văn hóa con người 
Hoài Nhơn “Yêu quê hương, đất 
nước, đoàn kết, sáng tạo, cần cù, 
trung thực, nhân ái, nghĩa tình”; 
sơ kết phong trào Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa; 
vinh danh Công dân ưu tú TX 
Hoài Nhơn năm 2021.

Tại Hội nghị, Thị ủy Hoài 
Nhơn đã có báo cáo về việc kế 
thừa, phát huy truyền thống văn 
hóa dân tộc, xây dựng và phát 
triển văn hóa con người Hoài 
Nhơn “Yêu quê hương, đất 
nước, đoàn kết, sáng tạo, cần cù, 
trung thực, nhân ái, nghĩa tình” 
theo tinh thần Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần 
thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XIII của Đảng.

Thời gian đến, thị xã tiếp 
tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ, 
triển khai đồng bộ, sâu rộng 5 
quan điểm chỉ đạo của Đảng 
về văn hóa; tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền về vị trí, vai 
trò của văn hóa trong sự nghiệp 
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
về xây dựng, phát triển văn hóa 
con người Hoài Nhơn đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước. Tập trung xây dựng con 
người Hoài Nhơn phát triển toàn 
diện; xây dựng hệ giá trị văn hóa 
và chuẩn mực con người Hoài 
Nhơn thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
Đẩy mạnh xây dựng môi trường 
và đời sống văn hóa lành mạnh, 
gắn với phong trào Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa, xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, đô thị văn minh…

Đối với phong trào Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa, năm 2022, TX Hoài Nhơn 
phấn đấu hơn 92% hộ đạt Gia 
đình văn hóa; 96,1% thôn, khu 
phố trở lên đạt chuẩn, giữ vững 
danh hiệu Thôn, khu phố văn 
hóa; 100% đạt Cơ quan, đơn 
vị, DN đạt chuẩn văn hóa; 6/11 
phường đạt, giữ vững và ghi 
nhận năm thứ nhất Phường đạt 
chuẩn văn minh đô thị…

Dịp này, TX Hoài Nhơn đã 
khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có nhiều thành tích xuất 
sắc trong phong trào Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa trong năm 2021; vinh danh 
10 Công dân TX Hoài Nhơn ưu 
tú năm 2021.         

NGUYỄN MUỘI

Thi công dự án Khu khám phá khoa học & 
Trạm quan sát thiên văn phổ thông

(BĐ) - Sáng 4.1, Sở KH&CN 
tổ chức khởi công xây dựng 
hạng mục khu thiếu nhi nằm 
trong dự án Khu khám phá khoa 
học & Trạm quan sát thiên văn 
phổ thông, thuộc Tổ hợp không 
gian khoa học.

Dự án Khu khám phá khoa 
học & Trạm quan sát thiên văn 
phổ thông gồm 3 hạng mục: Trạm 
quan sát thiên văn phổ thông, 
tường rào cổng ngõ và khu thiếu 
nhi. Cho tới nay, 2 hạng mục đầu 
đã xây xong và đang hoàn thiện 

nội thất. Hạng mục khu thiếu nhi 
được xây trên diện tích 2.000 m2, 
chia thành nhiều khu như: Robot, 
ẩm thực, sinh học, hóa học. Đây 
sẽ là nơi phục vụ thiếu nhi đến 
tham quan và trải nghiệm các trò 
chơi khám phá khoa học.

Hạng mục khu thiếu nhi 
dự kiến hoàn thành vào tháng 
10.2022 và toàn bộ công trình Khu 
khám phá khoa học & Trạm quan 
sát thiên văn phổ thông sẽ đưa 
vào hoạt động trong năm 2022.

HỒNG HÀ
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Bình Định

THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19Bình Định được hỗ trợ 
150 tỷ đồng để 
khắc phục hậu quả 
thiên tai năm 2021

(BĐ) - Phó Thủ tướng Chính 
phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết 
định số 2266/QĐ-TTg, hỗ trợ 
khẩn cấp 1.350 tỷ đồng cho 15 địa 
phương để khắc phục hậu quả 
thiên tai năm 2021, trong đó Bình 
Định được hỗ trợ 150 tỷ đồng.

Chính phủ giao UBND các 
tỉnh chủ động rà soát các dự 
án, cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư 
hỏng nặng do thiên tai, bão, mưa 
lũ, bảo đảm đúng phạm vi, đối 
tượng hỗ trợ. Bên cạnh đó, phân 
bổ chi tiết mức vốn cho từng công 
trình, dự án theo đúng quy định 
của Luật Ngân sách Nhà nước, 
Luật Đầu tư công và các văn bản 
quy phạm pháp luật có liên quan, 
đồng thời chịu trách nhiệm huy 
động nguồn lực địa phương để 
cùng với kinh phí hỗ trợ của ngân 
sách Trung ương hoàn thành các 
dự án đúng tiến độ, hiệu quả.

Theo Cục Thống kê tỉnh, các 
đợt mưa lũ lớn xảy ra từ ngày 
27.11 đến ngày 3.12.2021 đã gây 
ngập úng 52 xã tại 10/11 huyện, 
thị xã, thành phố với khoảng 
31.378 ngôi nhà dân bị ngập 
nước. Các đợt mưa lũ đã làm làm 
3 người chết, 2 người bị thương; 5 
ngôi nhà bị nước cuốn trôi hoàn 
toàn, 15 ngôi nhà bị hư hỏng; 477 
ha lúa và hoa màu bị hư hại, 84 
tấn lúa bị ướt; 76,7 ha ruộng bị 
sa bồi thủy phá; gần 12.900 con 
gia súc, gia cầm bị chết, cuốn 
trôi. Mưa lũ cũng đã làm cho hệ 
thống giao thông, thủy lợi trên 
địa bàn tỉnh bị hư hại nặng. Ước 
tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây 
ra là 215,236 tỷ đồng.       TIẾN SỸ

BIDV Quy Nhơn 
khai trương Phòng 
giao dịch Hà Thanh

(BĐ) - Sáng 4.1, Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 
Chi nhánh Quy Nhơn (BIDV Quy 
Nhơn) tổ chức khai trương Phòng 
giao dịch Hà Thanh, tại địa chỉ 231, 
đường Lê Thanh Nghị, phường 
Đống Đa. Đây là phòng giao dịch 
thứ 3 của BIDV Quy Nhơn trên 
địa bàn TP Quy Nhơn.

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, 
Giám đốc Phòng giao dịch Hà 
Thanh, đơn vị chú trọng nâng 
cao chất lượng phục vụ, đáp 
ứng đầy đủ, đa dạng nhu cầu 
tài chính của cộng đồng DN và 
người dân trên địa bàn TP Quy 
Nhơn, góp phần gia tăng nhận 
diện thương hiệu BIDV, thúc đẩy 
hệ thống của Chi nhánh BIDV 
Quy Nhơn phát triển.

Từ nay đến ngày 31.3.2022, 
Phòng giao dịch Hà Thanh sẽ 
thực hiện giảm 0,1% lãi suất vay 
đối với khách hàng vay mới; miễn 
phí thẻ ATM cho khách hàng mở 
mã số đại diện (CIF) mới và đăng 
ký tài khoản thẻ ATM; miễn phí 
thanh toán lương cho cán bộ, 
nhân viên đối với các đơn vị 
thanh toán lương qua tài khoản 
tại Phòng giao dịch Hà Thanh.

MINH HẢI

Từ hôm nay, TP Quy Nhơn 
được mở lại các dịch vụ 

Chiều 4.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã họp, thống nhất cho 
phép TP Quy Nhơn mở lại các dịch vụ tương ứng với cấp độ dịch; tiếp tục đẩy mạnh 
tiêm vắc xin, điều trị F0 tại nhà. 

Dịch vụ ăn uống tại chỗ trên địa bàn TP Quy Nhơn được phép mở lại từ sáng ngày 5.1.                            Ảnh: TRƯƠNG ĐỊNH

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 
Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 tỉnh - chủ trì 
cuộc họp. 

Mở lại các dịch vụ, 
giảm khó khăn cho 
người dân

Từ ngày 28.12.2021 đến 
3.1.2022, TP Quy Nhơn tiếp 
tục là địa phương có số ca mắc 
mới Covid-19 cao nhất tỉnh, 
chiếm 62,2% số ca mắc toàn 
tỉnh. Trong đó, có hơn 2.000 ca 
mắc tại cộng đồng, tăng 211 ca 
so với tuần trước. 

Tr ư ớ c  đ ó ,  t ừ  1 2  g i ờ 
25.12.2021, để phòng, chống 
dịch Covid-19, TP Quy Nhơn 
đã tạm dừng các dịch vụ có 
nguy cơ lây nhiễm cao; nhà 
hàng, quán ăn… chỉ được 
bán mang về. Tuy nhiên, sau 
khoảng 10 ngày thực hiện 
quy định, số ca F0 vẫn không 
giảm mạnh. Trong khi đó, tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 
đang cận kề, nhân dân trên địa 
bàn thành phố gặp khó khăn 
do đại dịch kéo dài. 

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang 
Hùng đã đề xuất: “Công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
hiện nay tập trung vào quản 
lý, điều trị F0 là chính. Vì vậy, 
Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 tỉnh tính toán 
cho phép TP Quy Nhơn mở lại 
các dịch vụ để nhân dân trên 
địa bàn giảm bớt khó khăn 
trong khi Tết đã đến gần”.

Thống nhất với đề xuất 

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chỉ đạo  
TP Quy Nhơn tổ chức trang trí thành phố để người dân có thể đi 
dạo theo nhóm nhỏ, lưu giữ khoảnh khắc đón Tết. Đồng chí Nguyễn 
Thị Phong Vũ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh - cho rằng các tiểu cảnh trang trí phục vụ Tết 
cần bố trí thành nhiều điểm tại nhiều nơi để đảm bảo giãn cách. 

Đối với chợ hoa xuân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND 
thành phố có hướng dẫn cho Công ty CP Công viên, Cây xanh 
và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn thay đổi cách phân lô, tạo điều 
kiện cho người dân kinh doanh hoa Tết nhưng vẫn đảm bảo yêu 
cầu phòng, chống dịch.  

này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang nói thêm: “Dù 
mở cửa lại các dịch vụ, TP Quy 
Nhơn phải tăng cường kiểm 
soát công tác phòng, chống 
dịch tại các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ. Bởi nếu không, số ca 
F0 sẽ tiếp tục tăng. Mà số ca 
F0 tăng thì sẽ tác động tiêu cực 
đến lực lượng lao động phục 
vụ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh dịch vụ”. 

Kết luận tại cuộc họp, Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
thống nhất với đề xuất cho 
phép TP Quy Nhơn mở các 
dịch vụ trở lại trên cơ sở tương 
ứng với cấp độ dịch. Đồng chí 
nhấn mạnh: “Thành phố cần 
tăng cường tuyên truyền cho 
nhân dân hiểu việc mở lại các 
dịch vụ là để thích ứng với 
tình hình mới, giảm bớt các 
khó khăn, phần nào đảm bảo 
cuộc sống để đón tết Nguyên 
đán chứ không phải là đã kiểm 
soát được dịch Covid-19 trên 
địa bàn. Vì thế, cần phải nâng 
cao ý thức phòng, chống dịch 
hơn nữa để tự bảo vệ mình, 

gia đình, cộng đồng”. 
Chiều 4.1, UBND TP Quy 

Nhơn đã có văn bản thông 
báo tổ chức lại các hoạt động 
kinh doanh, dịch vụ trên địa 
bàn thành phố kể từ 6 giờ 
ngày 5.1. Theo đó, nhà hàng, 
quán ăn, kinh doanh dịch vụ 
ăn uống; chợ truyền thống; 
karaoke, mát xa, internet, trò 
chơi điện tử, gym, aerobic, 
yoga, fitness, khiêu vũ, bi 
da được phép hoạt động trở 
lại, với các điều kiện: Hoạt 
động, kinh doanh không quá 
50% công suất, chỉ được hoạt 
động đến 21 giờ hằng ngày; 
thực hiện nghiêm nguyên tắc 
5K; tổ chức khai báo y tế; quét 
mã QR; bố trí khoảng cách tối 
thiểu theo quy định.

Rà soát hoạt động 
điều trị F0 tại nhà

Toàn tỉnh hiện có 5.999 
trường hợp F0 đang được 
quản lý, điều trị. Trong đó, có 
4.495 trường hợp đang được 
quản lý tại nhà, chiếm 75% 
số ca đang điều trị, tăng 9% 

so với tuần trước. 
Bí thư Thành ủy Quy Nhơn 

Nguyễn Văn Dũng cho biết: 
Số ca F0 điều trị tại nhà của 
thành phố chiếm 84,5% tổng 
số ca đang điều trị. Ngoài ra, 
còn có hơn 8.200 F1 đang được 
theo dõi tại nhà. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long, thời gian 
tới, công tác quản lý, điều trị 
F0 tại nhà cần nâng lên tỷ lệ 80 - 
85%. Theo đó, tỉnh giảm chi phí 
cho công tác truy vết, chi phí 
xét nghiệm thường xuyên cho 
cán bộ, công chức, viên chức để 
nâng nguồn lực cho công tác 
điều trị, trong đó có việc chuẩn 
bị cơ sở vật chất, năng lực điều 
trị cho các trạm y tế, trạm y tế 
lưu động. 

Trước yêu cầu tăng số 
lượng quản lý, điều trị F0 
tại nhà, các thành viên Ban 
chỉ đạo yêu cầu ngành Y tế, 
TP Quy Nhơn rà soát lại việc 
phân công trách nhiệm của các 
trạm y tế, trạm y tế lưu động. 
Thời gian qua, một số trạm y 
tế, trạm y tế lưu động chưa xử 
lý tốt thông tin phản ánh của 
F0, để người dân lúng túng, 
bất an. Đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy yêu cầu ngành Y tế đánh 
giá lại hiệu quả hoạt động của 
các trạm y tế, trạm y tế lưu 
động, có giải pháp hiệu quả 
trong tiếp nhận thông tin điều 
trị của F0.

Đối với công tác tiêm vắc 
xin, hiện tại, Bình Định đã đạt 
tỷ lệ bao phủ 98,1% số người 
được tiêm 1 mũi vắc xin; 
85,35% số người được tiêm 
2 mũi vắc xin. Tỷ lệ tiêm vắc 
xin cho trẻ 12 đến 17 tuổi đạt 
75,9%. Tại cuộc họp, Ban chỉ 
đạo yêu cầu ngành Y tế và các 
địa phương khẩn trương hơn 
với công tác này. “Trước tết 
Âm lịch, Bình Định phải đạt 
tỷ lệ trên 90% người từ 18 tuổi 
trở lên được tiêm 2 mũi vắc 
xin. Đối với việc tiêm bổ sung 
mũi 3, ngoài lực lượng tuyến 
đầu, tổ điều trị F0, cần khẩn 
trương tiêm cho người cao tuổi 
(trên 60 tuổi)”, Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng chỉ 
đạo UBND tỉnh ra quy định: 
Khi phát hiện F0 tại đơn vị, thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị, DN 
có trách nhiệm thông báo về 
địa phương để tiếp nhận, theo 
dõi, không để F0 tự thông báo, 
báo cáo với địa phương. Ngoài 
ra, TP Quy Nhơn tính toán 
phương án cho học sinh đi học 
trở lại. Các địa phương tiếp tục 
chăm lo, đảm bảo đời sống của 
người dân, nhất là trong dịp tết 
Nguyên đán. 

NGUYỄN MUỘI
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NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Chiều 28.12.2021, Đoàn 
công tác của Sở LĐ-TB&XH 
đến thăm, chia buồn cùng gia 
đình ông Trương Văn Sang (ở 
xã Phước Thuận, huyện Tuy 
Phước) sau biến cố con trai 
út của ông bị đuối nước. Ông 
Sang không cầm được nước 
mắt: “Thằng nhỏ 14 tuổi, thời 
gian qua có một số biểu hiện 
của “giai đoạn nổi loạn”. Vợ 
chồng tôi cũng đã dành thời 
gian quan tâm đến cháu nhiều 
hơn. Hằng ngày vẫn thấy cháu 
ngoan ngoãn đi học rồi về nhà, 
không ngờ hôm đó lại theo bạn 
ra đập rồi nhảy xuống tắm”. 

Mấy ngày qua, đi đến đâu 
cũng nghe nhắc vụ bé gái 8 
tuổi bị bạo hành đến tử vong ở  
TP Hồ Chí Minh. Nhiều người 
bức xúc cho rằng, có thể không 
có ý thức tước đoạt mạng sống 
của trẻ nhưng người “mẹ kế” 
vẫn đánh vào những vùng 
nguy hiểm. Nói đến đây, một 
số người bất giác rùng mình, 
nghĩ lại lúc mình giận con, 
cũng có “quơ tay quơ chân” 
bất chấp. 

Theo Phòng Bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em và Bình đẳng giới 
(Sở LĐ-TB&XH), những kết 
quả khảo sát không chính thức 
cho thấy, vẫn còn những người 
làm cha mẹ chưa đóng tròn vai 
trò là người “bạn” - đồng hành, 

Ngày 28.12.2021, Chính 
phủ ban hành Nghị định 
123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị 
định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hàng 
hải, giao thông đường bộ và 
đường sắt. Trong đó, đáng 
chú ý là sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một số điều của Nghị 
định số 100/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ 
và đường sắt.

Theo đó, từ ngày 1.1.2022, 
rất nhiều lỗi vi phạm giao 
thông sẽ bị áp dụng mức phạt 
mới cao hơn gấp nhiều lần so 
với trước đó.

Cụ thể, theo quy định mới, 
người đi mô tô, xe máy không 
đội mũ bảo hiểm, hoặc đội 
mũ bảo hiểm không cài quai 
có mức phạt 400 - 600 nghìn 
đồng thay vì 200 - 300 nghìn 
đồng như trước.

Tăng mức phạt từ 800 nghìn 

- 1,2 triệu đồng lên 1 - 2 triệu 
đồng đối với người chạy xe 
máy không có bằng lái, hoặc 
dùng bằng lái bị tẩy xóa, bằng 
lái không hợp lệ. Với tài xế ô 
tô không nhường đường hoặc 
gây cản trở xe được quyền 
ưu tiên đang phát tín hiệu 
ưu tiên đi làm nhiệm vụ, mức 
phạt tăng từ 3 - 5 triệu đồng 
lên 6 - 8 triệu đồng, tước bằng 
lái xe 2 - 4 tháng.

Các hành vi dừng xe, đỗ 
xe trên đường cao tốc không 
đúng nơi quy định; không 
có báo hiệu để tài xế xe khác 
biết khi buộc phải dừng, đỗ 
xe trên đường cao tốc không 
đúng nơi quy định, quay đầu 
xe trên đường cao tốc, mức 
phạt tăng từ 6 - 8 triệu đồng 
lên 10 - 12 triệu đồng, tước 
bằng lái xe 2 - 4 tháng.

Với những người lái ô tô 
gắn không đủ biển số hoặc 
biển số không đúng vị trí, 
không rõ chữ; bị bẻ cong, che 
lấp; sơn, dán thêm làm thay 

đổi chữ số hoặc đổi màu của 
chữ số, nền biển, mức phạt 
tăng từ 800 nghìn - 1 triệu 
đồng lên mức 4 - 6 triệu 
đồng. Với người điều khiển 
xe máy, hành vi này bị phạt từ  
300 - 400 nghìn đồng thay 
vì 100 - 200 nghìn đồng như 
trước đây.

Người lái ô tô có bằng lái 
hết hạn dưới 3 tháng bị phạt 
5 - 7 triệu đồng thay vì 4 - 6 
triệu đồng như trước đây.

Người lái ô tô có bằng lái 
xe hết hạn trên 3 tháng; không 
có bằng lái xe; tẩy xóa, sử 
dụng bằng lái xe không hợp 
lệ bị phạt từ 10 - 12 triệu đồng 
thay cho mức 4 - 6 triệu đồng 
như Nghị định số 100/2019/NĐ-
CP, bị tịch thu bằng lái xe.

Với hành vi bán biển số 
xe giả, mức phạt tăng từ  
1 - 2 triệu đồng lên 10 - 12 
triệu đồng với cá nhân, từ  
2 - 4 triệu đồng lên 20 - 24 
triệu đồng với tổ chức…

M.L

Chị Trần Thị Phương  
(SN 1969, ở xóm 3, thôn 
Quảng Nghiệp, xã Phước 
Hưng, huyện Tuy Phước) là 
lao động chính trong gia đình 
gồm 4 nhân khẩu. Chồng chị - 
anh Trà Văn Thắng (SN 1967) 
bị bệnh suy thận mạn giai 
đoạn cuối, đã 6 năm điều trị 
tại khoa Nội thận - Lọc máu 
của BVĐK tỉnh, hiện đang 
chạy thận nhân tạo định kỳ 3 
lần/tuần. Con gái Trà Thị Thu 
Sương (SN 1996) bị bệnh tiểu 
đường và bệnh tim bẩm sinh; 
mẹ chồng đã 84 tuổi. Hiện tại, 
bệnh anh Thắng chuyển nặng 
(ảnh), chị Phương phải nghỉ 
việc để chăm sóc trong khi gia 
đình đã kiệt quệ về kinh tế.

Gia đình chị Phương đang 
rất cần sự giúp đỡ của những 
tấm lòng nhân ái, các tổ chức 
từ thiện để chồng, con gái chị 
có điều kiện chữa bệnh, được 
sống, gia đình vượt qua lúc 

Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, bảo vệ con trẻ
Những vụ tai nạn thương 
tích, đuối nước, bạo hành trẻ 
xảy ra cuối năm 2021 một 
lần nữa đặt ra yêu cầu về việc 
cha, mẹ, người chăm sóc trẻ 
phải có hiểu biết, kỹ năng để 
đảm bảo sự an toàn và quyền 
lợi của trẻ. 

Lớp tập huấn do Sở LĐ-TB&XH tổ chức tại xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) trong tháng 12.2021 thu hút nhiều cha mẹ 
trẻ tuổi.                                                                                                                                                                                                  Ảnh: Sở LĐ-TB&XH

Hãy gọi đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em: 111
Sau vụ bé gái 8 tuổi ở TP Hồ Chí Minh bị bạo hành tử vong, 

Sở LĐ-TB&XH yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về Tổng đài Quốc 
gia bảo vệ trẻ em - số 111. Tổng đài này hoạt động 24/7, hoàn 
toàn miễn phí. Mọi người hãy vào App Store hoặc CH Play để 
tải ứng dụng Tổng đài về, hướng dẫn trẻ thực hiện thao tác 
và có thể gọi bất kỳ giờ nào khi cần, điện thoại không có tiền 
vẫn gọi được. Bất kỳ ai khi thấy trường hợp trẻ em bị xâm hại, 
bạo lực hoặc có vấn đề cần tư vấn về bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em hãy gọi 111. Nếu ở Bình Định, có thể liên lạc thêm 
Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Bình Định qua số 
0256.3835355.

chia sẻ với trẻ những vấn đề 
trẻ quan tâm. Trong quá trình 
chăm sóc, nuôi dạy con, vẫn có 
người thiếu kiến thức, kỹ năng, 
một số đặt nặng thành tích, tạo 
áp lực học tập cho trẻ… 

Bà Trương Thị Thùy Trang, 

Trưởng Phòng Bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em và Bình đẳng giới 
cho rằng, nếu không thường 
xuyên cập nhật kiến thức, 
thông tin, cha mẹ sẽ rất dễ lạc 
hậu và không theo kịp con cái 
mình. “Sự xung đột giữa các 

thế hệ cùng những áp đặt từ 
người lớn dễ gây ra những ức 
chế trong trẻ. Nhìn nhận các 
con như những người bạn, 
cùng chia sẻ, trao đổi, giúp con 
nhận ra thế mạnh của bản thân 
mà phát huy, nhận ra khuyết 
điểm mà hạn chế, khắc phục là 
điều rất quan trọng”, bà Trang 
chia sẻ. 

Từ thực tế đó, nhằm cung 
cấp những kiến thức, kỹ năng 
về bảo vệ chăm sóc trẻ em, 
trong năm 2021, Sở LĐ-TB&XH 
đã tổ chức nhiều lớp tập huấn 
cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ 
em tại các huyện: Hoài Ân, An 
Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh… 
Nội dung tập huấn tập trung 
vào Luật Trẻ em 2016, đồng 
thời hướng dẫn kỹ năng phòng 
ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; 
phòng ngừa lao động trẻ em; 
phòng, tránh tai nạn thương 

tích và sơ cấp cứu ban đầu cho 
trẻ em… 

Kết thúc hai ngày tập huấn 
(27 - 28.12) tại huyện Vân Canh, 
bà Nguyễn Thị Thanh Bắc, 
Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH 
huyện nhìn nhận, những người 
làm cha mẹ, người chăm sóc trẻ 
đã thu nhận được những kiến 
thức, kỹ năng cực kỳ bổ ích. 
“Thiết thực nhất là mọi người 
đã biết được những nguy cơ và 
những dấu hiệu xâm hại trẻ, 
để họ không chỉ ngăn ngừa 
nguy cơ đối với con mình mà 
còn có thể phát hiện những 
dấu hiệu bất thường trong 
trường hợp con mình hoặc trẻ 
hàng xóm không dám nói ra”, 
bà Bắc trao đổi.

Ngày 24.12.2021, 30 cha 
mẹ từ Làng 1 đến Làng 8 của 
xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh 
Thạnh) đã có mặt đông đủ 
để tham gia lớp tập huấn của 
Sở LĐ-TB&XH. Suốt 2 buổi, 
thi thoảng, họ lại quay sang 
nhau, bàn tán chuyện gì tỏ 
vẻ tâm đắc lắm. Chị Đinh 
Thị Trước ở Làng 1 cho biết: 
“Mình và các chị em biết 
được rằng, các con các cháu 
có nhiều quyền lợi lắm, cha 
mẹ cần phải quan tâm, hỗ trợ, 
giúp đỡ nhiều để các con, các 
cháu phát triển tốt”. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, 
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, 
yêu cầu các phòng LĐ-TB&XH 
trên cơ sở bộ tài liệu từ lớp tập 
huấn, tiếp tục cập nhật và đẩy 
mạnh tuyên truyền đến cha 
mẹ, người chăm sóc trẻ. Các 
phòng có thể phối hợp với các 
hội, đoàn thể đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền với phương 
châm “mưa dầm thấm lâu” và 
nâng cao hơn nữa hiệu quả 
đạt được.                     NGỌC TÚ

Tăng mạnh mức phạt các lỗi vi phạm 
giao thông từ ngày 1.1.2022 Xin giúp một gia đình 

khốn khó 

khốn khó này.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa 

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

 B.B.Đ
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Bình Định

Chia nhỏ số học sinh/lớp
Với 1.640 em, Trường THCS Lê 

Hồng Phong là trường có số lượng học 
sinh lớn nhất TP Quy Nhơn. Từ ngày 
4.1, các khối lớp được luân phiên đến 
trường học trực tiếp để ôn tập củng cố 
kiến thức. Từ ngày 7 - 15.1, học sinh 
kiểm tra cuối học kỳ theo hình thức luân 
phiên trực tiếp. Mỗi lớp được bố trí vào 
2 phòng kiểm tra. Sau ngày 15.1, trường 
tổ chức kiểm tra bổ sung cho những học 
sinh chưa thể tham gia ở đợt đầu. 

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Anh 
cho rằng: “Chắc chắn có những khó 
khăn nhất định về kiến thức cho học 
sinh khi các em học gần như trực tuyến 
trong học kỳ I. Nhà trường đã chỉ đạo 
giáo viên soạn đề cương ôn tập chi tiết 
kiến thức cốt lõi đã học; ráo riết ôn tập, 
nhất là học sinh lớp 6 học sách giáo 
khoa mới của Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018. Bài kiểm tra bám sát 
nội dung học, chỉ cần các em nắm chắc 
kiến thức trọng tâm, cốt lõi, cơ bản đã 
là tốt rồi, không yêu cầu cao hơn”.

Cũng thừa nhận do dạy và học trực 
tuyến trong phần lớn thời gian của học 
kỳ I  nên chất lượng không thể như học 
trực tiếp, ông Trần Ngọc Hòa, Hiệu 
trưởng Trường THCS Đống Đa, cho 
hay đến nay trường vẫn kiểm tra “vét” 

Chương trình “Tiếp sức nhà nông” 
do Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh và 
Công ty CP GreenFeed Việt Nam tổ 
chức. Trong năm 2021, Chương trình 
đã trao 9,4 tỷ đồng cho 280 hộ nông 
dân tại nhiều tỉnh, thành trong nước 
và trao thưởng cho 141 em có thành 
tích học tập khá giỏi thuộc các nông 
hộ đang tham gia Chương trình tại  
4 tỉnh: Bến Tre, Bình Định, Hải Dương 
và Hưng Yên. Riêng tại huyện Tây Sơn, 
vừa qua chương trình đã trao 54 triệu 
đồng tiền thưởng cho 47 học sinh tại 
các xã: Tây Vinh, Tây An, Bình Tân và 
Bình Thành.

Theo đó trong 47 học sinh, sinh viên 
được trao thưởng có 2 em đậu vào các 
trường cao đẳng công lập, 2 em đạt 
danh hiệu học sinh khá, giỏi và chuyển 
cấp vào trường công lập từ lớp 9 lên 

Đừng làm hết 
phần con

Sáng chở con đi học, tới cổng 
trường, thấy chị bạn xách cặp vào 
lớp cho cậu con trai học cùng lớp 5 
với con gái tôi, để cậu bé với nước da 
trắng trẻo, dáng người phốp pháp 
lững thững bước theo sau, tôi ngạc 
nhiên hỏi: 

- Sao chị không để cháu tự đeo cặp 
cho quen hả chị? 

- Nó ì ạch lắm, để mình làm ráng 
cho rồi! Chị đáp.

- Chị cứ để cháu nó mang vài hôm 
là quen thôi chị ơi… Tôi vớt vát nhưng 
chị cười lắc đầu.

Có lẽ không ai có thể làm tốt được 
mọi việc ngay từ đầu, vì thế cha mẹ hãy 
bình tĩnh, kiên trì chờ đợi vào quá trình 
tiến bộ của con thay vì nôn nóng, phủ 
nhận và làm thay con mọi việc. Làm 
thay con mọi việc cũng đồng nghĩa 
là cha mẹ đang sống thay con, biến 
con trở thành cái bóng của mình. Con 
cũng có cuộc sống của con, vậy nên 
cha mẹ đừng làm hết phần việc của 
con để con còn được là chính mình! 
Để con tự làm những gì con có thể 
làm được, hẳn con sẽ có được những 
trải nghiệm thú vị, sức khỏe, kỹ năng, 
kinh nghiệm và cả sự sáng tạo không 
ngừng. Cha mẹ không thể sống với 
con cả đời, cũng không thể làm cho 
con cả đời được. Cái con cần ở cha mẹ 
là sự định hướng, chỉ dẫn để con sớm 
có thể tự lập, trưởng thành, trở thành 
người có ích cho bản thân, gia đình và 
cộng đồng xã hội. Và đôi khi, cha mẹ 
cũng phải biết chấp nhận mất mát, 
đau thương, bởi không có bài học nên 
người nào mà lại không phải trả giá.

Một thực tế bây giờ là nhiều bạn 
trẻ ít biết việc nhà nhưng lại giỏi việc 
đua đòi ăn chơi, sống ảo! Nhiều học 
sinh cấp 2, cấp 3 và có cả những anh 
chị sinh viên còn phụ thuộc vào cha 
mẹ nhưng lại thường xuyên tụ tập nơi 
quán xá; bận tâm tới việc chụp hình, 
chơi facebook, chơi game, ăn mặc hơn 
là chuyện học hành hay làm việc phụ 
giúp cha mẹ. Từ đó không ít bạn trẻ 
có tâm lý ngại lao động, không biết 
quý trọng thời gian và tiền bạc, đòi hỏi 
mọi người phục vụ mình hơn là ý thức 
trách nhiệm, cống hiến của bản thân. 

Con cái dứt ruột đẻ ra, cha mẹ nào 
mà chẳng thương. Nhưng thương con 
đúng cách, muốn con trưởng thành, 
thiết nghĩ cha mẹ đừng làm hết phần 
việc của con!                      LÊ THỊ XUYÊN

TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I TẠI TP QUY NHƠN:

Trao quyền chủ động cho nhà trường
Các trường tiểu học, THCS tại TP Quy Nhơn đang tổ chức ôn tập để chuẩn bị 

kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021 - 2022. Ngành Giáo dục thành phố linh hoạt 
để các trường tùy điều kiện thực tế xây dựng lịch kiểm tra từ nay đến ngày 22.1, 
chứ không cứng nhắc theo đúng khung kế hoạch năm học.

cho học sinh một số lớp của khối 7, 8. 
Ông Hòa cho hay: Từ ngày 6 - 10.1, 
khối lớp 8, 6 sẽ kiểm tra cuối kỳ; ngày 
11 - 14.1, kiểm tra với khối 6 và 9. Giáo 
viên chủ nhiệm thông báo phụ huynh 
cho những em có dấu hiệu sốt, ho, khó 
thở… không tham gia kiểm tra. Nhà 
trường sẽ tổ chức riêng đợt kiểm tra 
ngay sau đó.

Xây dựng nhiều kịch bản kiểm tra
Dù thực hiện kiểm tra đánh giá bằng 

hình thức trực tiếp, thế nhưng để không 
bị động, các trường đều xây dựng thêm 
phương án, bộ đề tổ chức kiểm tra trực 
tuyến trong trường hợp bất khả kháng 
nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo 
dài. Các trường đều khẳng định, tổ 
chức kiểm tra định kỳ học kỳ I gọn nhẹ, 
đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đánh giá 
khách quan, công bằng cho học sinh. 
Với các trường tiểu học, kiểm tra trực 
tiếp được thực hiện với các môn học 
chính, môn học đặc thù như âm nhạc, 
thể dục, mỹ thuật được vận dụng kiểm 
tra qua video clip. 

Nằm trong địa bàn vừa thoát khỏi 
“vùng đỏ”, Trường Tiểu học Âu Cơ 
(phường Bùi Thị Xuân) dự kiến kiểm tra 
từ ngày 10 - 14.1. Mỗi lớp sẽ được chia 
thành 2 - 3 nhóm, mỗi khối tổ chức kiểm 

tra trực tiếp luân phiên từ 1 - 2 buổi. 
Hiệu trưởng Đỗ Thị Thu Hiền cho hay, 
trải qua thời gian dài học trực tuyến, 
việc đánh giá đúng thực lực của mỗi 
học sinh gặp khó khăn nhất định. Do 
đó, việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I là 
cơ sở để nhà trường xây dựng kế hoạch 
cho học sinh đi học trở lại vào thời gian 
tới. Quan điểm của nhà trường là điểm 
số không phải tất cả, cốt lõi là đánh giá 
học sinh đạt được kỹ năng nào, có nắm 
bắt được kiến thức cơ bản không. 

Bà Tô Thị Thu Hường, Trưởng 
Phòng GD&ĐT thành phố, nói rõ: Đề 
kiểm tra sẽ ra theo hướng học sinh học 
đến đâu kiểm tra đến đó, mức độ học 
tập trong thời gian học trực tuyến như 
thế nào thì mức độ đề ra cũng sẽ như 
thế. Đối với những trường hợp học sinh 
không tham gia kiểm tra cuối kỳ theo 
lịch của nhà trường thì bố trí kiểm tra 
bù ngay sau đó, đảm bảo hoàn thành 
trước ngày 30.1.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phan 
Thanh Liêm cũng khẳng định, Sở đã có 
hướng dẫn là các trường không kiểm tra 
những nội dung vượt quá yêu cầu cần 
đạt hoặc mức độ cần đạt của chương 
trình giáo dục phổ thông; không kiểm 
tra đối với các nội dung tinh giản và 
các nội dung hướng dẫn học sinh tự 
học, tự làm, tự thực hiện, không yêu 
cầu học sinh thực hành, thí nghiệm... 
Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra như tự 
luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp 
với tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi... 
cũng sẽ do hiệu trưởng các trường tự 
quyết định.                            MAI HOÀNG

“Tiếp sức nhà nông” tại huyện Tây Sơn

lớp 10, 1 em đạt danh hiệu học sinh 
giỏi cấp huyện, 23 học sinh đạt học lực 
giỏi và 19 em đạt học lực khá. Mỗi học 

sinh đạt thành tích 
khá được nhận 
phần quà trị giá 
500 nghìn đồng, 
các em học giỏi và 
tương đương nhận 
từ 1 - 3 triệu đồng.

Em Huỳnh Võ 
Phúc Ân, học sinh 
lớp 4B, Trường 
Tiểu học Tây Vinh, 
kể: Em được nhận 
1 triệu đồng từ 
Chương trình, đây 
là món quà rất ý 
nghĩa đối với bản 
thân em và gia 

đình. Năm qua, được Chương trình 
giúp vốn, cha mẹ em đã nuôi bò để cải 
thiện kinh tế gia đình. 

Ông Trần Văn Ảnh, 50 tuổi, ở xã 
Bình Thành, một nông dân được 
Chương trình trợ vốn, xúc động kể: Vợ 
chồng tôi đều bị khuyết tật tay chân, 
làm lụng đi lại rất khó khăn; có 2 con 
gái, đứa lớn đang học lớp 12, con út 
học lớp 3. Được trợ vốn, vợ chồng tôi 
mua bò về nuôi, vừa qua bò mẹ đã sinh 
được một con bê, vậy là sẽ có tiền để 
lo cho 2 con ăn học. Cả hai đứa con tôi 
đều học khá, giỏi, đó là niềm vui vô bờ 
bến của gia đình.

Ông Trịnh Đông Khoa, Giám đốc 
kinh doanh Công ty GreenFeed tại 
Bình Định, cho biết: Chúng tôi hy vọng 
bà con sẽ sử dụng vốn vay đạt hiệu quả 
cao để có thêm điều kiện chăm sóc cho 
con cái và tôi cũng mong các cháu sẽ 
gặt hái được nhiều thành công trên con 
đường học tập của mình.   VĂN PHONG

Chương trình Tiếp sức nhà nông do Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh và Công ty 
CP GreenFeed Việt Nam tổ chức trao quà cho học sinh, sinh viên có thành 
tích học tập khá giỏi.                                                                                         Ảnh: VĂN PHONG

Trường THCS Đống Đa kiểm tra cuối kỳ 
từ ngày 6 - 14.1. 
- Trong ảnh: Nhà trường kiểm tra “vét” 
bài giữa kỳ cho một số lớp của khối 7, 8. 
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Chờ màn ra mắt các tân binh
Giải năm nay thu hút 4 CLB tham 

gia gồm: Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà 
Nẵng, Becamex Bình Dương và chủ nhà 
Topenland Bình Định. Các đội thi đấu theo 
thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm, xếp 
hạng. Đây là cơ hội tốt để các CLB kiểm 
tra, rà soát lực lượng và thử nghiệm các 
vị trí, nhất là đối với các tân binh trước 
khi chính thức bước vào V-League 2022. 

Cả 3 đội khách mời lần này đều có 
phong cách riêng, khi Hoàng Anh Gia Lai 
đang sử dụng nhiều cầu thủ trẻ do chính 
CLB này đào tạo, bên cạnh các ngoại binh 
chất lượng cả cũ và mới; SHB Đà Nẵng 
đang trên đường xây dựng lại đội bóng 
theo hướng mang nhiều bản sắc của địa 
phương; Becamex Bình Dương vẫn giữ 
được sự ổn định về lực lượng, thể hiện 
qua việc về nhất ở Giải bóng đá tranh 
cúp Truyền hình Bình Dương cách đây 
chưa lâu.

Theo HLV trưởng CLB Topenland Bình 
Định Nguyễn Đức Thắng, ngay sau khi 
giành quyền lên chơi ở V-League 2021, lãnh 
đạo CLB đã hướng đến mục tiêu xây dựng 
đội bóng có lối chơi đẹp mắt, thu hút sự đồng 
hành của người hâm mộ và biến SVĐ Quy 
Nhơn thành “chảo lửa” ở V-League. Chuẩn 
bị cho mùa giải năm nay, đội bóng đất Võ 
đã có sự đầu tư lớn, với việc thay đổi hơn 
nửa đội hình, trong đó có nhiều cầu thủ chất 
lượng. Tương tự, CLB Hoàng Anh Gia Lai, 
SHB Đà Nẵng cũng vừa công bố các ngoại 
binh được đánh giá khá cao. Điều này thu 
hút sự quan tâm của khán giả, khi muốn 
chứng kiến màn ra mắt của các tân binh 
ngay trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Đó là nội dung tại văn bản do Phó 
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước 
Nguyễn Hùng Tân ký gửi Sở VH&TT. 
Theo đó, do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại 
các địa phương trên địa bàn huyện, 
UBND huyện Tuy Phước đề nghị Sở 
VH&TT tạm dừng giải bóng bàn, cầu 
lông Đại hội TDTT tỉnh Bình Định lần 
thứ IX năm 2022 theo kế hoạch sẽ được 
tổ chức tại huyện Tuy Phước.

Trước đó, Sở VH&TT đã ban hành 
Công văn số 1709/TB-SVHTT ngày 
6.12.2021 điều chỉnh thời gian tổ chức 
đại hội TDTT các cấp. Từ tháng 1 - 
8.2022 cấp tỉnh tổ chức các môn: Bóng 
bàn, cầu lông, quyền anh, việt dã, 
cờ vua, cờ tướng, bóng chuyền nữ, 
bóng đá; trong đó 2 môn bóng bàn 
và cầu lông được tổ chức ở huyện  
Tuy Phước.                        THIÊN TRÚC

 VĐV Phạm Thị Hồng Lệ của 
tỉnh Bình Định có tên trong danh 
sách 43 tuyển thủ điền kinh theo 
quyết định vừa được ông Trần Đức 
Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách 
Tổng cục TDTT ký duyệt. Đội tuyển 
điền kinh quốc gia sẽ tập trung tại 
Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc 
gia Hà Nội gồm 11 HLV và 43 VĐV, từ 
đầu tháng 1 đến hết tháng 9.2022 
nhằm chuẩn bị cho hai giải đấu quan 
trọng là SEA Games 31 tại Việt Nam và 
ASIAD 19 tại Trung Quốc. MỘC LAN
 HLV Benitez lâm nguy. Ở trận 

đấu thuộc vòng 21 Premier League 
tối 3.1, Everton tiếp tục gây thất vọng 
khi để thua Brighton với tỉ số 2 - 3 tại 
sân nhà Goodison Park. Với 19 điểm, 
The Toffees vẫn đang dậm chân ở vị 
trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Theo 
báo giới Anh, đội bóng thành phố 
cảng đã bắt đầu nghĩ tới khả năng sa 
thải HLV Rafa Benitez.  
         (Theo BongdaPlus)
 Ngôi sao người Hàn Quốc Son 

Heung-min được trao giải “Cầu 
thủ xuất sắc nhất châu Á” năm thứ 
5 liên tiếp kể từ năm 2017. Giải 
thưởng thường niên quan trọng nhất 
của bóng đá châu Á một lần nữa tôn 
vinh Son Heung-min khi chân sút 
người Hàn Quốc đang khoác áo CLB 
Tottenham đã nhận được đến 31 
phiếu bầu ở vị trí số 1 cùng 242 điểm. 

(Theo NLĐO)

Tối 1.2 (tức mùng 1 tết Nhâm Dần) sẽ diễn ra trận 
đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc tại vòng 
loại thứ 3 World Cup 2022. Cơ quan chức năng chưa 
chốt phương án cho 20.00 khán giả vào sân Mỹ Đình 
theo đề xuất của VFF.

Theo kế hoạch, ngày 13.1 đội tuyển Việt Nam sẽ 
tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với đội 
tuyển Australia (27.1), Trung Quốc (1.2) tại vòng loại 
thứ 3 World Cup 2022. Sau khi tập luyện một tuần, 
đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Australia. Sau 
trận đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về Việt 
Nam và sinh hoạt trong quy trình “bong bóng” để 
chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. 
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc sẽ 
diễn ra lúc 19 giờ ngày 1.2 trên sân Mỹ Đình. Do tính 
chất rất quan trọng của trận đấu, Liên đoàn Bóng đá 
Việt Nam (VFF) đã đề xuất Bộ VH-TT&DL, các cơ 
quan chức năng cho phép được bán 20.000 vé cho 
người hâm mộ đến sân tiếp sức đội tuyển Việt Nam. 

GIẢI BÓNG ĐÁ TRANH CÚP HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG NĂM 2022:

Tất cả đã sẵn sàng 
Chiều 5.1, Giải bóng đá tranh cúp 
Hoàng đế Quang Trung năm 2022 sẽ 
chính thức khởi tranh trên SVĐ Quy 
Nhơn. Được khôi phục sau gần 15 
năm gián đoạn, với nhiều đổi thay 
theo hướng tích cực, giải đấu này 
được đông đảo khán giả chờ đợi.

Đảm bảo các biện pháp 
phòng dịch

Phó Giám đốc Sở VH&TT Bùi Trung 
Hiếu - Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: 
“Đây là giải đấu giàu ý nghĩa, được khôi 
phục sau quãng thời gian dài gián đoạn, 
đánh dấu sự trở lại của bóng đá Bình 
Định. Giải là cơ hội để các đội kiểm tra lực 
lượng trước mùa giải mới, đồng thời, các 
đơn vị liên quan rà soát công tác tổ chức 
và điều kiện phục vụ cho các giải đấu 
trong năm 2022. Trong đó, việc phòng, 
chống dịch Covid-19 phải được đặc biệt 
quan tâm. Trước đây, Ban tổ chức giải đã 
xây dựng 3 phương án tổ chức, tùy theo 
tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Căn cứ 
Thông báo số 03/TB-UBND ngày 4.1 của 
UBND TP Quy Nhơn, Ban tổ chức quyết 
định chỉ đón lượng khán giả tương đương 
15% sức chứa SVĐ Quy Nhơn. Trong 
đó, các khán giả phải đáp ứng đồng thời 
các yêu cầu: Đã tiêm 2 mũi vắc xin ngừa 
Covid-19, có giấy xác nhận âm tính với 
SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, chấp hành 

Giải bóng đá tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2022 là cơ hội để các CLB rà soát lực lượng, kiểm 
tra sự hòa nhập của các tân binh. 
Trong ảnh: - Một trận giao hữu giữa CLB SHB Đà Nẵng (bên phải) và CLB Topenland Bình Định trong 
tháng 12.2021.                                                                                                                                                   Ảnh: HOÀNG QUÂN

GIẢI BÓNG BÀN, CẦU LÔNG 
TRONG KHUÔN KHỔ ĐẠI HỘI  
TDTT TỈNH:

Đề nghị tạm dừng 
tổ chức 

Lịch thi đấu Giải bóng đá tranh cúp Hoàng đế Quang Trung 
năm 2022:
- Ngày 5.1: Becamex Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai (16 giờ)
     Topenland Bình Định - SHB Đà Nẵng (18 giờ 30 phút)
- Ngày 7.1: SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai (16 giờ)
    Topenland Bình Định - Becamex Bình Dương  
     (18 giờ)
- Ngày 9.1: Becamex Bình Dương - SHB Đà Nẵng (16 giờ)
     Topenland Bình Định - Hoàng Anh Gia Lai (18 giờ)

Giải thưởng dành cho các đội:
- Đội vô địch: Cúp + bảng danh vị + huy chương và 300 triệu đồng.
- Đội á quân: Bảng danh vị + huy chương và 200 triệu đồng.
- Đội hạng ba: Bảng danh vị + huy chương và 100 triệu đồng.
- Đội đoạt giải phong cách: Bảng danh vị + 50 triệu đồng.
- Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Biểu tượng + bảng danh vị + 5 triệu đồng.
- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Biểu tượng + bảng danh vị + 5 triệu đồng.
- Thủ môn xuất sắc nhất: Biểu tượng + bảng danh vị + 5 triệu đồng.
- Cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận đấu: 2 triệu đồng

các quy định của Ban tổ chức về công tác 
phòng, chống dịch”. 

Được biết, để đảm bảo công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, Ban tổ chức đã bố trí 
các đội khách mời ở cùng khách sạn, thực 
hiện quy trình “bong bóng” -  không tự ý 
rời khỏi nơi ở, hạn chế tiếp xúc với người 
khác. Nhằm giữ mặt cỏ SVĐ Quy Nhơn 
phục vụ các trận đấu, các CLB được bố 
trí tập luyện tại SVĐ TX An Nhơn. Một 
số hạng mục như khán đài, phòng chức 
năng, khu vực huấn luyện và cầu thủ dự 
bị trên SVĐ Quy Nhơn đã được sửa chữa, 
mua sắm.

Ông Nguyễn Công Tâm, Phó Giám đốc 
Công ty CP Bình Định Sport - Phó trưởng 
Ban tổ chức giải, cho biết thêm: Để đáp ứng 
nhu cầu thưởng thức của khán giả, chúng 
tôi đã làm việc với VTV cab, các trận đấu 
có sự góp mặt của CLB Topenland Bình 
Định sẽ được phát sóng trực tiếp trên 
kênh truyền hình On Football. Những trận 
đấu còn lại được phát trực tiếp trên kênh  
Youtube On Football.           HOÀNG QUÂN

Chưa chốt phương án đón khán giả trận Việt Nam - Trung Quốc 

Ngày 4.1, một thành viên thường trực VFF cho 
biết: “Do trận đấu diễn ra vào dịp nghỉ tết Nguyên 

VFF đề xuất cho 20.000 khán giả vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam - 
Trung Quốc nhưng các cơ quan chức năng chưa có ý kiến.     Ảnh: MINH ĐỨC

đán, sự quan tâm của người hâm mộ rất lớn, nhất 
là khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với Trung Quốc. 
VFF hy vọng các cơ quan chức năng ủng hộ phương 
án cho 20.000 khán giả vào sân để cổ vũ đội tuyển. 
Phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng dịch 
Covid-19 đã được thực hiện rất tốt trong trận đấu 
với Nhật Bản, Saudi Arabia vào tháng 11.2021 sẽ 
tiếp tục được triển khai trong trận đấu với Trung 
Quốc sắp tới”. 

Dự kiến muộn nhất là sang tuần tới, phương 
án cho bao nhiêu khán giả vào sân Mỹ Đình trong 
trận Việt Nam - Trung Quốc sẽ được các bộ, ngành 
liên quan và UBND TP Hà Nội chốt để VFF kịp 
lên phương án bán vé. Hiện đội tuyển Việt Nam 
đang nằm cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 
2022 khu vực châu Á. Sau 6 lượt trận, thầy trò 
HLV Park Hang Seo chưa có điểm nào, mục tiêu 
của đội tuyển Việt Nam là có điểm trước đội tuyển  
Trung Quốc.                                                                (Theo TTO)

TIN VẮN
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Bình Định

Xây dựng hình ảnh chính quyền 
thân thiện và cầu thị

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định 
(DDCI) vừa được UBND tỉnh ban hành được kỳ vọng góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện và cầu 
thị, phục vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, DN.

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin là 1 trong 9 chỉ số thành phần của Bộ chỉ số DDCI.
- Trong ảnh: UBND xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết. Ảnh: N.V.T

Lượng hóa, sát thực tiễn
Trong các năm qua, chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) của Bình Định có chiều 
hướng giảm dần. Năm 2020, 
tổng số điểm PCI mà Bình 
Định đạt được là 63,18 (giảm 
3,38 điểm so với năm 2019), 
xếp thứ 37 (giảm 18 bậc so với 
năm 2019). 

Trong bối  cảnh chung 
đó, việc cải thiện năng lực 
cạnh tranh, môi trường kinh 
doanh đến cấp sở và UBND 
cấp huyện là giải pháp rất 
quan trọng,  được cụ thể 
hóa trong Nghị quyết  số 
19/2018/NQ-CP của Chính 
phủ về việc tiếp tục thực 
hiện những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2018 và những năm tiếp 
theo. Trong đó, đưa ra nhiệm 
vụ đối với UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương phải thực hiện đánh 
giá tính sáng tạo và kết quả 
điều hành của các sở, ban, 
ngành và UBND cấp huyện 
theo chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp sở, ban, ngành và 
UBND cấp huyện. 

Thực tiễn cũng cho thấy, 
trong giai đoạn 2014 - 2018, 
điểm số trung bình PCI các 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có triển khai đánh 

Theo Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh 
cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh Bình Định: 

Đối tượng được đánh giá là UBND 11 
huyện, thị xã, thành phố; 16 cơ quan thuộc 
tỉnh (gồm Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và 
các sở: Công Thương, Du lịch, GTVT, GD&ĐT, 
KH&ĐT, KH&CN, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, Tài chính, 
TN&MT, TT&TT, Tư pháp, VH&TT, Xây dựng, Y 
tế); 6 cơ quan thuộc khối các cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh (BHXH tỉnh, CA 
tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Bình Định, 
Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ngân hàng Nhà 
nước Chi nhánh tỉnh).

Đối tượng được khảo sát là các DN, hiệp 
hội DN, hộ sản xuất kinh doanh, HTX đang hoạt 
động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự 
án trên địa bàn tỉnh Bình Định và có tương tác 
hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công của các 
cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm đánh giá.

giá chỉ số DDCI cao hơn 3,8 
điểm so với các địa phương 
chưa triển khai đánh giá chỉ 
số DDCI. 

Đó là những cơ sở quan 
trọng để UBND tỉnh ban hành 
bộ chỉ số DDCI với 9 chỉ số 
thành phần: Tính minh bạch 
và tiếp cận thông tin; Tính 
năng động của sở, ban, ngành, 
địa phương; Chi phí thời gian; 

Chi phí không chính thức; 
Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ 
DN; Thiết chế pháp lý; Vai trò 
người đứng đầu; Tiếp cận đất 
đai và sự ổn định trong sử 
dụng đất.

Nội dung chi tiết bộ chỉ số 
DDCI Bình Định được cụ thể 
hóa để áp dụng cho 2 khối: 
Khối địa phương và khối các 
cơ quan thuộc tỉnh, các cơ 

quan Trung ương. Mỗi chỉ số 
bao gồm 3 - 11 tiêu chí thành 
phần mang tính định lượng, 
sát hợp thực tiễn. Chẳng hạn, 
chỉ số “Tính năng động của 
sở, ban, ngành” có các tiêu chí 
như: Chủ động tham mưu và 
kiến nghị UBND tỉnh các đề 
xuất/giải pháp cụ thể để hỗ 
trợ DN cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh; Chủ động thực hiện 
các biện pháp hợp lý và hiệu 
quả nhằm hỗ trợ DN, HTX 
trong các trường hợp thiên tai,  
dịch bệnh…

Cải thiện chất lượng  
điều hành

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT 
Nguyễn Thành Hải, bộ chỉ số 
DDCI Bình Định được ban 
hành nhằm đánh giá năng lực 
điều hành của các cơ quan 
Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh, các cơ quan thuộc tỉnh và 
UBND cấp huyện. Từ đó, tạo 
động lực cải cách hướng đến 
tạo môi trường thuận lợi nhất 
cho nhà đầu tư, các DN đang 
hoạt động đầu tư, sản xuất 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đi vào cụ thể, bộ chỉ số 
sẽ góp phần xây dựng hình 
ảnh thân thiện và cầu thị của 
chính quyền các cấp đối với 
cộng đồng kinh doanh. Cung 
cấp cho lãnh đạo tỉnh một 
công cụ hiệu quả để giám 
sát và chỉ đạo cải thiện chất 
lượng điều hành đối với các 
cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Đồng thời, giúp lãnh đạo tỉnh 
xác định được những thực tiễn 
tốt trong cải cách hành chính 
tại các cơ quan, đơn vị, địa 
phương, từ đó nhân rộng trên 
địa bàn tỉnh.

Bộ chỉ số cũng là công cụ 
hữu ích để đánh giá khách 
quan năng lực điều hành 
của lãnh đạo các cơ quan, 
đơn vị, địa phương trên địa 
bàn tỉnh trong việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ liên 
quan trực tiếp đến nhà đầu 
tư, DN. Qua đó, hỗ trợ lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị, địa 
phương cải thiện hiệu quả 
hoạt động của đơn vị. “Đồng 
thời, tạo sự cạnh tranh, thi 
đua lành mạnh về chất lượng 
điều hành giữa các cơ quan, 
đơn vị, địa phương, tạo động 
lực cải cách một cách mạnh 
mẽ, đồng bộ trong việc nâng 
cao chất lượng giải quyết thủ 
tục hành chính liên quan đến 
nhà đầu tư, DN; góp phần vào 
nỗ lực chung của tỉnh trong 
việc tạo lập môi trường kinh 
doanh thuận lợi”, ông Hải 
phân tích. 

Mặt khác, bộ chỉ số còn tạo 
kênh thông tin tin cậy, cởi mở, 
rộng rãi để DN tham gia đóng 
góp ý kiến nâng cao năng lực 
điều hành của chính quyền các 
cấp; nâng cao chất lượng quản 
lý, điều hành của các cơ quan, 
đơn vị, địa phương trên địa 
bàn tỉnh.

NGUYỄN VĂN TRANG

Bổ sung vào quy hoạch cán bộ những nhân tố mới, cơ cấu 3 độ tuổi
Thường trực Ban Bí thư Võ 

Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ 
Chính trị ký ban hành Quy 
định 50-QĐ/TW về công tác 
quy hoạch cán bộ; trong đó có 
nêu rõ cơ cấu, tiêu chuẩn, điều 
kiện, độ tuổi... 

Theo đó, phấn đấu quy 
hoạch theo cơ cấu 3 độ tuổi, 
tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, 
cán bộ người dân tộc thiểu số 
phù hợp với địa bàn, lĩnh vực  
công tác.

Quy hoạch cấp ủy các cấp 
phải gắn với quy hoạch lãnh 
đạo, quản lý; lấy quy hoạch 
các chức danh cấp ủy làm 

cơ sở để quy hoạch các chức 
danh lãnh đạo, quản lý; quy 
hoạch cấp dưới làm cơ sở cho 
quy hoạch cấp trên; gắn kết 
chặt chẽ quy hoạch cán bộ 
của các địa phương, cơ quan, 
đơn vị trong hệ thống chính 
trị với quy hoạch cán bộ cấp  
chiến lược.

Quy định cũng nêu rõ, chỉ 
quy hoạch chức danh cao hơn, 
mỗi chức danh lãnh đạo, quản 
lý quy hoạch không quá 3 cán 
bộ; một cán bộ quy hoạch 
không quá 3 chức danh cùng 
cấp; không thực hiện quy 
hoạch đồng thời với việc đề 

xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán 
bộ ứng cử.

Ngoài ra, quy định cũng 
nêu rõ yêu cầu thực hiện 
phương châm quy hoạch 
“động” và “mở”. Hằng năm 
đánh giá, rà soát để kịp thời 
đưa ra khỏi quy hoạch những 
cán bộ không đáp ứng tiêu 
chuẩn, điều kiện, không hoàn 
thành nhiệm vụ, vi phạm quy 
định của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước; bổ sung vào quy 
hoạch những nhân tố mới từ 
nguồn nhân sự tại chỗ hoặc 
nguồn nhân sự từ nơi khác đủ 
tiêu chuẩn, điều kiện, có triển 

vọng phát triển.
Tiêu chuẩn đối với cán bộ 

quy hoạch, cơ bản thực hiện 
như tiêu chuẩn bổ nhiệm đối 
với chức danh theo quy định 
hiện hành. Tại thời điểm quy 
hoạch, cấp có thẩm quyền có 
thể xem xét, phê duyệt quy 
hoạch đối với những cán bộ 
cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, 
điều kiện của chức danh bổ 
nhiệm theo quy định.

Về độ tuổi, cán bộ được 
quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp 
phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm 
kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 
nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng). 

Khi rà soát, bổ sung quy hoạch 
hằng năm cho nhiệm kỳ hiện 
tại, cán bộ đưa vào quy hoạch 
phải còn đủ tuổi công tác ít 
nhất từ 72 tháng trở lên.

Về cơ cấu, phấn đấu cơ 
cấu, tỷ lệ quy hoạch cấp ủy 
và các chức danh lãnh đạo, 
quản lý các cấp theo hướng: 
Cán bộ trẻ (dưới 45 tuổi đối 
với Trung ương; dưới 40 tuổi 
đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 
15% trở lên; cán bộ nữ từ 25% 
trở lên; tỷ lệ cán bộ người dân 
tộc thiểu số phù hợp với từng 
địa bàn...

THIÊN TRÚC



8 THỨ TƯ, 5.1.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình ĐịnhNÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Ông Kiều Văn Cang, Chi 
cục trưởng Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật  
(Sở NN&PTNT) cho hay: 
Những năm qua, Sở NN&PTNT 
tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 
các địa phương xây dựng và 
tiếp tục duy trì các cánh đồng 
mẫu lớn (CĐML), cánh đồng 
lớn (CĐL), cánh đồng liên kết 
(CĐLK) canh tác lúa, chuyển 
đổi 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ 
lúa/năm; CĐML sản xuất cây 
trồng cạn trên đất trồng lúa 
kém hiệu quả, trên đất trồng 
mía, trồng mì; quy hoạch mở 
rộng ở những vùng đủ điều 
kiện, phối hợp xây dựng các 
CĐLK từ sản xuất đến tiêu 
thụ. Kết quả từ năm 2016 - 
2021, UBND tỉnh phê duyệt 
8 dự án CĐL, CĐLK sản xuất 
và tiêu thụ lúa tại huyện Tuy 
Phước và TX An Nhơn; hỗ trợ 
chi phí để các HTX, nông dân 
triển khai thực hiện hiệu quả. 
Trong quá trình thực hiện, 
ngành NN&PTNT theo dõi, kịp 
thời tháo gỡ vướng mắc đảm 
bảo hài hòa lợi ích giữa nông  
dân - HTX - DN, gia tăng hiệu 
quả từ các chuỗi liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Huyện Tuy Phước là một 
trong những địa phương triển 
khai sớm, đồng bộ và hiệu quả 
các CĐML, CĐL, CĐLK sản 
xuất và tiêu thụ lúa. Vụ Đông 
Xuân 2021 - 2022, huyện Tuy 
Phước thực hiện 18 CĐML/ 
650 ha; 7 CĐL, CĐLK/746 ha. 
Xã Phước Sơn là địa phương 
tham gia rất sớm vào việc thực 
hiện các mô hình, với tổng diện 
tích khoảng 300 ha. 

Ông Hồ Thiện, Giám đốc 
HTXNN Phước Sơn 1, cho 
hay: “HTX liên kết với Công 
ty Giống cây trồng Nghệ An 
sản xuất lúa trên diện tích  
100 ha. 539 hộ tham gia chuỗi 
được HTXNN hỗ trợ lúa giống, 
vật tư sản xuất, sản phẩm được 

Ông Đỗ Tùng Lâm - Phó 
Chủ t ịch UBND huyện, 
Trưởng Ban tổ chức chợ 
phiên vùng cao huyện An  
Lão - đã đồng ý khai mạc chợ 
phiên An Trung vào ngày 
10.1.2022 sau nhiều lần tạm 
dừng vì ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. Định kỳ hằng tháng, 
chợ phiên An Trung sẽ họp chợ 
2 lần vào ngày 15 và ngày 16.

Chợ phiên An Trung chủ 
yếu bày bán các sản phẩm đặc 
trưng của địa phương như: Mật 
ong, rượu cần, măng, ớt, gạo, 
nếp; đồ thủ công mỹ nghệ mây, 
tre, đan lát… do người dân địa 
phương tự làm. Đặc biệt trong 
phiên khai mạc chợ phiên An 
Trung, huyện An Lão sẽ bố trí 

2 gian hàng dành cho các sản 
phẩm được chứng nhận đạt  
chuẩn OCOP.

Chợ phiên An Trung là nơi 
giới thiệu và kinh doanh sản 
phẩm nông nghiệp, sản phẩm 
thủ công truyền thống, quảng 
bá sản phẩm đặc trưng của địa 
phương, tạo điều kiện cho bà 
con đồng bào dân tộc thiểu số 
có cơ hội mua bán, trao đổi hàng 
hóa, gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt 
văn hóa, giới thiệu tinh hoa nghề 
thủ công truyền thống của dân 
tộc mình, góp phần quan trọng 
trong việc phát triển KT-XH của 
địa phương. Trong năm 2022, 
huyện An Lão sẽ tổ chức chợ 
phiên vùng cao thứ hai tại xã  
An Quang.  HOÀNG NAM QUỐC

THỰC HIỆN CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA:

Hài hòa lợi ích các bên
Theo kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 161 cánh đồng mẫu 

lớn, cánh đồng lớn và cánh đồng liên kết với diện tích khoảng 7.935 ha. Trong đó có 153 cánh đồng mẫu lớn, cánh 
đồng lớn sản xuất lúa, diện tích 6.953 ha; 8 cánh đồng liên kết, diện tích hơn 982 ha.

Nông dân huyện Tuy Phước xuống giống vụ Đông Xuân 2021 - 2022.                                                                                   Ảnh: MINH TIẾN

B a n  Q u ả n  l ý  D ự  á n 
NN&PTNT (Sở NN&PTNT) 
vừa phối hợp với UBND 
huyện Vân Canh tổ chức 
nghiệm thu Dự án nâng cấp 
đập dâng hồ Suối Mây, ở 
khu phố Suối Mây, thị trấn  
Vân Canh.

Theo thiết kế, hồ Suối Mây 
có thân đập dài 254 m, rộng 5 
m, cao 8 m, được đổ bê tông 
kiên cố; xây dựng 1 cổng tràn 
xả lũ. Tổng kinh phí xây dựng 
hơn 10 tỷ đồng, trong đó phần 
do huyện Vân Canh đối ứng 
là hơn 230 triệu đồng.

Công trình được nghiệm 
thu và đưa vào sử dụng 
sẽ kịp cung cấp nước tưới 
cho hơn 6 ha lúa và tạo 
nguồn cho hệ thống cung 
cấp nước sinh hoạt làng  
Suối Mây.                        

QUANG HƯNG

Nghiệm thu đưa vào sử dụng hồ Suối MâyTổ chức chợ phiên vùng cao 
An Trung 

DN bao tiêu đầu ra đúng với 
cam kết, nhờ đó các thành viên 
đều hưởng lợi. Trước áp lực 
vật tư nông nghiệp tăng giá, 
vụ sản xuất này HTX tạm ứng 
trước giống và phân bón để bà 
con an tâm sản xuất. 

Trong khi đó, vụ Đông 
Xuân 2021 - 2022 là năm  
thứ 2 HTXNN Phước Hiệp liên 
kết với Công ty CP Tập đoàn 
giống cây trồng Việt Nam sản 
xuất các giống lúa Thiên Ưu 8, 
Đài Thơm 8, VNR20, VNR88; 
quy mô diện tích 126 ha. Theo 
ông Phạm Long Thăng, Giám 
đốc HTXNN Phước Hiệp, do 
ảnh hưởng của các đợt mưa lũ 
vừa qua nên diện tích xuống 
giống theo Dự án liên kết sản 
xuất và tiêu thụ lúa giống 
chưa đảm bảo. HTX và Công 
ty thống nhất hỗ trợ bà con 
khắc phục các thiệt hại và tính 
toán phương án để thực hiện 
sản xuất đảm bảo sao cho hài 
hòa lợi ích của tất cả các bên.

Theo ông Phạm Văn Khiêm, 
Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Tuy Phước, việc tham 
gia các chuỗi liên kết sản xuất 
và tiêu thụ từ các dự án CĐML, 
CĐL, CĐLK đem lại hiệu quả 
kinh tế cho nông dân. Trong 
tình hình giá vật tư nông 
nghiệp tăng, việc duy trì chuỗi 
giúp nông dân giảm áp lực 
chi phí đầu vào; không gặp lo 
lắng cho đầu ra sản phẩm, đảm 
bảo về lợi ích kinh tế. Ngành 
NN thực hiện vai trò điều 
phối, quản lý để hài hòa lợi 
ích của HTX - nông dân - DN  
trong chuỗi. 

Ghi nhận trên địa bàn  
TX An Nhơn, các địa phương 
đã xuống giống khoảng 90% 
diện tích vụ Đông Xuân  
2021 - 2022. Các HTXNN có 
thực hiện CĐL, CĐLK đảm bảo 
xuống giống theo thời vụ, cơ 
cấu giống. Ông Đoàn Tuấn 
Sỹ, Phó trưởng Phòng Kinh tế  
TX An Nhơn, cho hay, đợt mưa 

lũ vừa qua, một số diện tích sản 
xuất thuộc dự án tại HTXNN 
Nhơn Hạnh 1, HTXNN Nhơn 
Hạnh 2 (xã Nhơn Hạnh) và 
HTX Nhơn Lộc 1 (xã Nhơn 
Lộc) bị ảnh hưởng; số liệu 
đang được thống kế từ các địa 
phương. Qua đánh giá, những 
diện tích này không thể sạ lại, 
bà con nông dân tập trung tháo 
nước, chăm sóc những chân 
ruộng mà lúa có thể phát triển. 
Riêng với những diện tích thiệt 
hại trắng, địa phương thống kê 
và hỗ trợ cho nông dân.

Ông Huỳnh Việt Hùng, 
Giám đốc Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh, cho biết: “Thời gian 
tới Trung tâm tiếp tục phối hợp 
với các địa phương xây dựng 
các dự án CĐLK, CĐL, CĐML; 
đồng thời hỗ trợ, đào tạo, tập 
huấn cho các hộ sản xuất trên 
các cánh đồng áp dụng canh 
tác theo quy trình SRI, tiết 
giảm chi phí, gia tăng hiệu quả  
kinh tế”.                           THU DỊU

Trước tình hình rác ùn ứ tại cảng cá Tam 
Quan và dọc bờ biển ở các phường Tam Quan 
Bắc, Tam Quan Nam sau các đợt mưa lũ, từ đầu 
tháng 12.2021 đến nay, tranh thủ vào các ngày 
Chủ nhật, Ban Quản lý cảng cá và Dịch vụ đô 
thị TX Hoài Nhơn phối hợp với các hội, đoàn 
thể phường Tam Quan Nam và Tam Quan Bắc ra 
quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác. Bình 
quân mỗi buổi có khoảng 150 người ở các đơn 
vị, địa phương cùng thực hiện, lượng rác thu 
gom được mỗi ngày khoảng 4 - 7 tấn.    

ÁNH NGUYỆT - DƯƠNG TÙNG

UBND tỉnh vừa ban hành 
quyết định phê duyệt kết 
quả đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP đợt II - 
năm 2021 thuộc Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm  
tỉnh Bình Định. 

Theo đó, có 4 sản phẩm 
hạng 4 sao của 2 chủ thể là 
Công ty TNHH BIDIR Hoàng 
Long, ở xã Nhơn Phúc và 
HTX Nông Công Thương 
An Nhơn, ở xã Nhơn Mỹ, TX 
An Nhơn. Trong đó, Công ty 
TNHH BIDIR Hoàng Long có 
3 sản phẩm gồm Rượu Bàu đá 
BIDIR Hoàng Long, Rượu đậu 
xanh BIDIR Hoàng Hảo, Rượu 
nếp mới BIDIR Hoàng Hậu. 
HTX Nông Công Thương An 
Nhơn có sản phẩm Tinh dầu sả 
nguyên chất (Sả JAVA).

Hạng 3 sao có 28 sản phẩm 
của 21 chủ thể. TX An Nhơn 
ngoài 4 sản phẩm 4 sao còn có 
thêm 3 sản phẩm 3 sao là Dầu 
phộng Nhơn Hậu, Rượu Bàu 
đá Thành Tâm (rượu gạo) và 
Rượu Vang nếp Thành Tâm. 
Huyện miền núi An Lão có 11 
sản phẩm được công nhận sản 
phẩm OCOP, trong đó HTX 
Nông dược và Dịch vụ tổng 
hợp An Toàn có 5 sản phẩm 
3 sao gồm: Dứa An Toàn, Trà 
thảo mộc Chè dây - Dạ cầm, 
Trà thảo mộc Tiểu đường lục 
vị, Cao thảo mộc Thắng Xịn, 
Cao thảo mộc Kiện Vị. Huyện 
Hoài Ân có 3 sản phẩm OCOP 
3 sao gồm: Mật ong dú Thành 
Tín, Bún khô KICAFOODS, 
Trà nụ hoa hòe. Huyện Vĩnh 
Thạnh 3 sản phẩm gồm: 
Nem chua Quốc Hội, Chả lụa 
Quốc Hội và Rượu Vĩnh Cửu. 
Huyện Phù Cát có thêm 4 sản 
phẩm OCOP gồm: Bún gạo 
Cô Phương, Nem chua Ngọc 
Nga, Chả lụa Bá Hà, Trà xạ 
đen túi lọc Bảo Khánh. Huyện 
Tây Sơn có 4 sản phẩm OCOP 
3 sao gồm: Dầu phụng Thành 
Mười, Nem Lê Sang, Tinh 
dầu tràm Xứ Nẫu và Nón lá  
Thuận Hạnh.      THÙY TRANG

UBND tỉnh 
công nhận thêm 
32 sản phẩm 
OCOP năm 2021
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Bình Định

TP HCM cho phép vũ trường, quán bar, 
karaoke, massage hoạt động lại từ ngày 10.1

Quảng Nam thu 
ngân sách vượt dự 
toán 4.422 tỷ đồng, 
dẫn đầu miền Trung

Ngày 4.1, UBND TP HCM có văn bản 
khẩn về việc cho phép các loại hình kinh 
doanh vũ trường, quán bar, karaoke, 
CLB khiêu vũ, massage được phép hoạt 
động trở lại từ ngày 10.1, nhưng phải 
đảm bảo theo Bộ tiêu chí đánh giá an 
toàn phòng, chống dịch và được địa 
phương (nơi cơ sở kinh doanh trú đóng) 
thẩm định, cho phép hoạt động.

Trước đó, UBND TP HCM ban hành 
Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn 
trong phòng, chống dịch Covid-19 đối 
với các cơ sở kinh doanh massage, spa, 
yêu cầu đáp ứng 10 tiêu chí mới được 
hoạt động.

Cụ thể, các cơ sở phải đăng ký, sử 
dụng mã QR để khai báo y tế. Nhân 
viên phục vụ và khách phải là F0 đã 
khỏi bệnh hoặc đã tiêm chủng đủ 2 mũi  
vắc xin hoặc đã tiêm ít nhất 1 mũi và qua 
ít nhất 14 ngày sau tiêm. Quá trình làm 
việc phải đeo khẩu trang và phải thay 
khẩu trang sau mỗi khách hàng. Riêng 
với khách phải thêm 1 điều kiện nữa là 
có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 
trong vòng 72 giờ. Đồng thời, cơ sở phải 
đảm bảo mật độ tối thiểu 4 m²/người 
và khoảng cách giữa 2 khách hàng ít 

nhất là 1 m... Chủ cơ sở cũng phải công 
khai số lượng khách tối đa trong cùng 
một thời điểm, đảm bảo số khách đến 
không vượt quá số lượng đã thông báo; 
báo cáo phương án kinh doanh cùng các 
biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch 
Covid-19 tại cơ sở cho UBND phường, 
xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, căn cứ vào cấp độ dịch 
do cơ quan có thẩm quyền công bố để 
cho phép các cơ sở hoạt động. Nếu ở nơi 
có cấp độ dịch cấp 1 thì hoạt động bình 
thường; nơi cấp độ dịch cấp 2 và 3 hoạt 
động hạn chế từ 25 - 50% công suất. Nơi 
có cấp độ dịch cấp 4 không hoạt động.

(Theo SGGPO)

Ảnh minh họa: Thanhuytphcm

Sáng 4.1, UBND tỉnh Quảng Nam 
tổ chức họp báo thông tin về tình hình 
KT-XH năm 2021 và nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2022.

Theo đó, năm 2021  Quảng Nam đã 
kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện có 
hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, 
vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế; 
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với 
bình quân chung của cả nước…

Đáng chú ý, thu ngân sách của tỉnh 
Quảng Nam vượt 4.422 tỷ đồng so với dự 
toán được giao, dẫn đầu các tỉnh Vùng 
Kinh tế trọng điểm miền Trung. Cụ thể, 
tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Nam đạt 
23.772 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 
19.560 tỷ đồng (vượt dự toán hơn 3.568 tỷ 
đồng), thu xuất nhập khẩu 4.123 tỷ đồng 
(vượt dự toán hơn 773 tỷ đồng).

Quy mô nền kinh tế (theo giá hiện 
hành) hơn 102.654 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 
18/63 tỉnh, thành phố về quy mô GRDP; 
đứng thứ 2 tại khu vực Vùng Kinh tế 
trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng 
trưởng và quy mô của nền kinh tế.

(Theo nld.vn)

Từ ngày 4.1, ngành đường sắt tiếp 
tục mở bán vé các đoàn tàu địa phương 
từ TP HCM đến Phan Thiết, Nha Trang, 
Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại.

Cụ thể, tuyến Sài Gòn - Phan Thiết 
mở bán vé đôi tàu SPT1/SPT2; tuyến 
Sài Gòn - Nha Trang mở bán vé đôi tàu 
SNT1/SNT2; tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn 
mở bán vé đôi tàu SQN1/SQN2; tuyến 
Sài Gòn - Quảng Ngãi mở bán vé đôi 
tàu SE25/SE26.

Các đoàn tàu này vẫn áp dụng chính 
sách nguyên khoang, nguyên toa với 

các ưu đãi như: Giảm giá vé 10 - 15%, 
được cung cấp miễn phí suất ăn trên 
tàu. Tại các nhà ga, hành khách được 
bố trí phòng đợi hoặc khu vực chờ 
tàu riêng và bố trí lối đi riêng khi lên, 
xuống tàu,…

Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt 
Việt Nam đã mở bán các đôi tàu khách 
Thống Nhất (Hà Nội - TP Hồ Chí Minh) 
gồm: tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, 
SE7/SE8; Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh 
gồm tàu SE21/SE22.

(Theo nhandan.vn)

Đường sắt mở bán vé tàu địa phương dịp tết Nguyên đán

Hành khách đi tàu phải thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng dịch. 
          Ảnh: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp

Những ngày qua, tại xã Hưng Thông, 
huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) 
nhiều người dân và chính quyền địa 
phương đã rất cảm kích trước việc cụ 
Đàm Điệt (92 tuổi) quyết định ủng hộ 
100 triệu đồng tiền lương hưu cho Quỹ 
phòng, chống dịch Covid-19 của địa 
phương. Đây là tấm gương sáng của 
người bác sĩ quân y với 60 năm tuổi 
Đảng cho thế hệ trẻ học tập làm theo. 

Nói về quyết định của mình, cụ Đàm 
Điệt chia sẻ: “Hai năm qua, theo dõi các 
chương trình thời sự, tôi thấy dịch diễn 

biến rất phức tạp. Các y, bác sĩ trên cả 
nước đã không quản ngại ngày đêm 
chống dịch bảo vệ sức khỏe cho người 
dân. Là bác sĩ quân y, tôi rất muốn được 
tham gia phòng, chống dịch, song sức 
khỏe không cho phép. Gia đình tôi, ai 
cũng đều đã được tiêm 2 mũi vắc xin 
Covid-19, tôi nghĩ gia đình mình đã 
được Nhà nước quan tâm rất lớn. Do 
đó, tôi quyết định ủng hộ 100 triệu đồng 
tiền tiết kiệm lương hưu để cùng địa 
phương phòng, chống dịch”.

(Theo SGGPO)

Cụ ông 92 tuổi ủng hộ 100 triệu đồng tiền lương hưu  
để chống dịch Covid-19

Cụ Đàm Điệt trao sổ tiết kiệm 100 triệu đồng ủng 
hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 xã Hưng Thông 
(tỉnh Nghệ An).                                                          Ảnh: TTXVN

Ngày 4.1, Bệnh viện Bình Dân (TP 
HCM) cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống 
một người bệnh nhờ kịp thời thay thế 
đoạn động mạch chủ bụng đã bị nhiễm 
trùng bằng màng ngoài tim bò, một vật 
liệu sinh học lần đầu tiên được sử dụng 
trong tạo hình động mạch chủ bụng tại 
Việt Nam.

Bệnh nhân được cứu sống là ông 
Đ.Đ.T (55 tuổi, Bình Thạnh). Ông T. bị 
nhiễm trùng sau phúc mạc, ổ nhiễm 
trùng ăn thủng động mạch chủ bụng 
dưới thận tạo thành túi phình giả, nguy 
cơ vỡ khiến người bệnh tử vong bất cứ 
lúc nào. Bệnh nhân cần được gấp rút 
phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ 
bị thủng do nhiễm trùng.

Nhóm bác sĩ phẫu thuật Tim - Mạch 
máu của Bệnh viện Bình Dân đã hội 
chẩn khẩn cấp và thống nhất chọn mảnh 
ghép bằng màng ngoài tim bò đã qua xử 
lý để thay thế vào đoạn động mạch đã 
hư hại. Màng ngoài tim bò đã qua xử lý 
vốn được dùng để tạo van tim sinh học, 
che màng ngoài tim trong phẫu thuật 
thay van tim, vá động mạch đùi, động 
mạch cảnh (động mạch ở cổ) nhưng 
chưa từng được ứng dụng để thay đoạn 
động mạch chủ bụng.

Sau 1 tháng, bệnh nhân tái khám có 
các kết quả siêu âm kiểm tra cho thấy, 
ống ghép sinh học hoạt động tốt, không 
có dấu hiệu nhiễm trùng, thải ghép.

(Theo baotintuc.vn)

Ngày 4.1, Phòng Cảnh sát môi trường 
CA tỉnh Quảng Nam cho biết đã chuyển 
hồ sơ vụ 2 xe ô tô vận chuyển 5 thùng 
xốp chứa 222 hộp pháo cùng nhiều thùng 
xốp đựng 14 cá thể mang, chồn hương 
và nhím trái phép cho CA huyện Nam 
Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 1.1, Phòng Cảnh sát 
môi trường phối hợp Phòng CSGT CA 
tỉnh tổ chức kiểm tra 2 ô tô lưu thông 
trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị 
trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, 
hướng từ Tây Nguyên qua tỉnh Quảng 
Nam. Qua kiểm tra, phát hiện ô tô BKS 

29H-771.76 do tài xế Nguyễn Hữu Sự 
(SN 1977, trú huyện Lương Sơn, tỉnh 
Hòa Bình) và Lê Văn Phú (SN 1982, trú 
huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển 
vận chuyển 2 thùng xốp chứa 64 hộp 
pháo và 1 thùng xốp chứa 3 cá thể mang, 
4 cá thể chồn hương, 7 cá thể nhím.

Còn chiếc ô tô BKS 29H-747.28 do tài 
xế Phí Mạnh Tuấn (SN 1983, trú huyện 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Đào Công 
Hòa (SN 1984, trú huyện Chương Mỹ, 
Hà Nội) điều khiển, chở 3 thùng xốp 
chứa 158 hộp pháo (1,4 kg/hộp).

(Theo nhandan.vn)

Dùng màng ngoài 
tim bò cứu bệnh 
nhân bị viêm thủng 
động mạch chủ

Ca phẫu thuật thành công đưa người bệnh từ 
cửa tử trở về sau 4 giờ đồng hồ thực hiện đầy  
cam go.                                                                      Ảnh: BVCC

Phát hiện 2 ô tô chở pháo và động vật hoang dã

Công an kiểm tra hộp pháo và động vật hoang 
dã trên ô tô BKS 29H-771.76.
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Bình Định

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 24 - 260C; 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 24 - 260C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, 

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

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 5.1.2022

 

 

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

Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Định trân trọng thông báo 
các loại GCN BH (theo danh sách dưới đây) cấp sau 0 giờ 
ngày 01.01.2022 đều không có hiệu lực:

- GCN BH ô tô TNDS kết  hợp TNNN và GCN BH xe 
máy kết hợp có seri bắt đầu là “21…….” (là số tự nhiên 
đầu tiên trong dãy số có 10 chữ số ghi ở phần “Số“ trên 
GCN BH)         

Bảo hiểm PJICO Bình Định thông báo đến toàn thể khách 
hàng được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của quý 
khách hàng .

Mọi chi tiết liên quan vui lòng liên hệ số điện thoại  
0256 3826213 để được giải đáp.

Trân trọng ! 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 295774, vào sổ cấp 
GCN: CH17140, do UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cấp ngày 29.3.2012, 
đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định - Chi nhánh huyện Tuy 
Phước ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Kim Thái vào  
ngày 23.3.2016, cụ thể như sau: 

- Thửa đất số: 2; Tờ bản đồ số: 33; Diện tích: 200 m2

- Địa chỉ: Thôn Thanh Huy 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
- Hình thức sử dụng: Riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất. 
Giá khởi điểm của tài sản: 428.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 

trước 80.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng;  
Bước giá 5.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam. 
Địa chỉ: Số 22 đường Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 

tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 21.01.2022 tại Trụ sở Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt 
trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 21.01.2022, tài khoản tại các ngân hàng của 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày tổ 
chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt 
đầu lúc 9 giờ ngày 24.01.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

BẢO HIỂM PJICO BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO
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Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định 
đến ngày 2.1.2022

Ngày 4.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc 
phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 2.1.2022.

Theo đó, đối với cấp thôn, khu phố trên địa bàn TP Quy Nhơn:  
Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): 3 thôn, khu phố (giảm 7 so với 
tuần trước). Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 9 thôn, khu phố  
(tăng 1). Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 129 thôn, khu phố (tăng 6). 
Cấp 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): 4 khu phố (bằng tuần trước).

Đối với cấp xã trên địa bàn tỉnh: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng 
xanh): 75 xã, phường, thị trấn (tăng 1 địa phương so với tuần trước).  
Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 48 xã, phường, thị trấn (giảm 

2 địa phương). Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 36 xã, phường (tăng 
3 địa phương). Cấp 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): 0 xã, phường (giảm 
2 địa phương).

Đối với cấp huyện: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): 3 địa phương 
(Hoài Ân, Vân Canh, An Lão - giảm 3 địa phương so với tuần trước). 
Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 6 địa phương (TX An Nhơn, 
Hoài Nhơn và các huyện: Phù Mỹ, Tây Sơn, Phù Cát, Vĩnh Thạnh - tăng 
3 địa phương). Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 2 địa phương (TP Quy 
Nhơn và huyện Tuy Phước - bằng tuần trước).

Đối với cấp tỉnh: Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam).
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Bình Định

Các cường quốc cam kết ngăn chặn 
phổ biến vũ khí hạt nhân

Ngân hàng ADB  
dự đoán Đông Nam Á 
tăng trưởng 5,1%  
trong năm 2022

Biến thể Omicron gây tỷ lệ mắc Covid-19 thứ phát cao hơn Delta

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

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

 Hơn 1 triệu người ở TP Vũ Châu, 
miền Đông Trung Quốc, đã được yêu 
cầu ở trong nhà từ ngày 4.1 sau khi giới 
chức y tế ghi nhận 3 ca nhiễm vi rút 
SARS-CoV-2 không triệu chứng trong 
những ngày gần đây.

 Chính phủ Indonesia ngày 3.1 đã 
quyết định rút ngắn thời gian cách ly đối 
với người nhập cảnh, kể cả những người 
đến từ các quốc gia có nhiều ca mắc biến 
thể Omicron.

 Một trận bão tuyết lớn đã tấn 
công miền Đông nước Mỹ, khiến nhiều 
chuyến bay phải hủy bỏ, các cơ quan liên 
bang, công sở, trường học phải đóng 
cửa và gây mất điện ảnh hưởng tới hàng 
nghìn người dân.

 Một vụ giao tranh nhỏ đã xảy ra 
tại biên giới Afghanistan - Uzbekistan 
ngày 3.1 giữa các thành viên của Taliban 
và lực lượng bảo vệ biên giới nước  
láng giềng.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Sputniknews đưa tin, Chủ tịch Đại 
hội đồng LHQ Abdulla Shahid đã hoan 
nghênh tuyên bố chung ngày 3.1 của 5 
thành viên thường trực Hội đồng Bảo 
an LHQ về vấn đề hạt nhân.

Trao đổi với hãng tin Sputnik, ông 
Paulina Kubiak - người phát ngôn của 
ông Shahid cho hay: “Chủ tịch Abdulla 
Shahid hoan nghênh tuyên bố chung 
của 5 cường quốc hạt nhân, những 
quốc gia thành viên thường trực của 
Hội đồng an ninh. Các cam kết theo 
nghĩa vụ của Hiệp ước Không phổ biến 
vũ khí hạt nhân (NPT), bao gồm nghĩa 
vụ theo Điều VI và mong muốn tăng 
cường sự hiểu biết cũng như tin cậy 
lẫn nhau, đồng thời ngăn chặn một 
cuộc chạy đua vũ trang không mang 
lại lợi ích và gây nguy hiểm cho tất cả. 
Đây là thông điệp đúng đắn đối với 
thế giới trong bối cảnh chúng ta bắt 
đầu năm mới”.

Trước đó, ngày 3.1, Trung Quốc, 
Nga, Anh, Mỹ và Pháp đã nhất trí ngăn 
chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và nguy 
cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Trong một tuyên bố hiếm hoi, 5 
cường quốc hạt nhân của thế giới đồng 

thời là 5 quốc gia thành viên thường 
trực Hội đồng Bảo an LHQ khẳng định 
“không thể có quốc gia nào giành chiến 
thắng trong một cuộc chiến tranh hạt 
nhân” và cuộc chiến này không nên  
xảy ra.

Tuyên bố được công bố trước thềm 

một hội nghị của LHQ về không phổ 
biến vũ khí hạt nhân đáng lẽ diễn 
ra từ ngày 4 - 28.1 tại New York 
(Mỹ) nhưng đã bị hoãn do tình trạng 
lây lan biến thể Omicron của vi rút  
SARS-CoV-2.

(Theo TTXVN)

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong 5 của Trung Quốc.                                       Ảnh: HOÀN CẦU THỜI BÁO

Ngày 4.1, Ngân hàng Phát triển châu 
Á (ADB) dự đoán GDP Đông Nam Á sẽ 
tăng trưởng 5,1% trong năm nay.

Mức tăng trưởng này cao hơn so với 
dự đoán 3% cho năm 2021. Năm ngoái, 
các biện pháp nhằm giới hạn dịch bệnh 
lây lan buộc nhiều nhà máy phải đóng 
cửa, làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Báo Nikkei Asia dự báo sự hồi phục 
kinh tế nhiều khả năng sẽ buộc các ngân 
hàng trung ương thắt chặt chính sách 
tiền tệ, tăng lãi suất.

Dự đoán lãi suất tăng lên tại Mỹ cũng 
sẽ gây thêm áp lực giảm giá đối với các 
đồng tiền trong khu vực. Thế nhưng, 
giữa tình hình nguy cơ từ dịch bệnh 
chưa biến mất, viễn cảnh sắp tới vẫn khá 
phức tạp đối với Đông Nam Á.

Hoạt động xuất khẩu đã cất cánh tại 
một số nền kinh tế lớn nhất của khu vực 
này. Cụ thể, xuất khẩu của Malaysia đã 
tăng trưởng 32% trong tháng 11.2021 so 
với cùng kỳ năm trước đó, đạt khoảng 
26,9 tỷ USD và phá vỡ kỷ lục hồi tháng 
10.2021.

Xuất khẩu của Singapore cũng tăng 
trưởng 24,2% trong cùng giai đoạn trên - 
mức tăng mạnh nhất trong vòng 10  
năm qua.

Công ty chứng khoán Maybank Kim 
Eng nhận định các rủi ro phong tỏa đã 
ảnh hưởng đáng kể tới Đông Nam Á 
trong năm 2021, nhưng 2022 sẽ là năm 
khu vực này học cách chung sống với  
vi rút SARS-CoV-2.                      (Theo TTO)

Cảng hàng hóa tại Singapore.            Ảnh: REUTERS

Kể từ khi phát hiện ra biến thể 
Omicron vào tháng 11 năm ngoái, các 
nhà khoa học đã chạy đua để tìm hiểu 
xem biến thể này liệu có gây bệnh nhẹ 
hơn không và tại sao lại dễ lây lan hơn 
so với biến thể Delta. 

Điều tra gần 12.000 hộ gia đình Đan 
Mạch vào giữa tháng 12.2021, các nhà 
khoa học phát hiện ra biến thể Omicron 
có khả năng lây nhiễm cao gấp 2,7 đến 
3,7 lần so với biến thể Delta trong số 
những người Đan Mạch đã tiêm chủng.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại 
ĐH Copenhagen, Cơ quan Thống kê 
Đan Mạch và Viện Huyết thanh Statens 
(SSI) thực hiện. Nghiên cứu nhận thấy 
vi rút chủ yếu lây lan nhanh hơn vì né 
khả năng miễn dịch mà vắc xin tạo ra 
tốt hơn. 

“Những phát hiện của chúng tôi xác 
nhận rằng sự lây lan nhanh chóng của 
Omicron chủ yếu có thể là do khả năng 
né miễn dịch chứ không phải là tăng khả 
năng lây truyền cơ bản vốn có” - các nhà 

nghiên cứu thông tin. 
Nghiên cứu mới cũng chỉ ra rằng, 

so với những người không tiêm chủng, 
những người đã tiêm liều nhắc lại ít có 
khả năng truyền vi rút hơn, bất kể là 
biến thể nào. 

Dù dễ lây lan hơn nhưng biến thể 
Omicron dường như ít gây ra bệnh nặng 
hơn, Giám đốc kỹ thuật của SSI, bà Tyra 
Grove Krause, chia sẻ với truyền thông 
Đan Mạch ngày 3.1.               

                                           (Theo LĐO)

Chính quyền Afghanistan do Taliban 
quản lý đang có các cuộc đàm phán với 
các nước láng giềng nhằm nhận lại số 
máy bay của nước này bị các phi công 
sử dụng để tháo chạy khỏi đất nước hồi 
giữa tháng 8.2021.

Hai nước đang được Taliban đặt vấn 
đề là Tajikistan và Uzbekistan, nơi được 
cho là điểm đến của hơn 40 máy bay vào 
thời điểm chính quyền thân phương Tây 

sụp đổ. Phó phát ngôn viên của Chính 
phủ Afghanistan hiện tại Inamullah 
Samangani cho biết các cuộc đàm 
phán ở cấp cao đã bắt đầu. Còn theo 
người phát ngôn của Bộ Quốc phòng 
Afghanistan Inayatullah Khwarazami, 
Taliban đã nhiều lần liên lạc với chính 
phủ Tajikistan và Uzbekistan, yêu cầu họ 
trả lại máy bay cho chính quyền hiện tại 
ở Kabul. Các nước láng giềng đã nhận 

lời nhưng chưa có bất cứ chiếc máy bay 
nào được trở lại Afghanistan.

Theo các dữ liệu thống kê, số máy 
bay thuộc sở hữu của Afghanistan là 
hơn 164 chiếc. Hầu hết trong số máy 
bay này là do Mỹ và đồng minh trang 
bị cho chính quyền cũ ở Afghanistan 
trong suốt 20 năm duy trì cuộc chiến 
tranh tại đây.

(Theo VOV.VN)

Taliban muốn các nước láng giềng trả lại máy bay

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln 
hôm 3.1 rời cảng San Diego ở Mỹ, bắt đầu 
ra khơi làm nhiệm vụ theo lệnh của nữ 
đại tá hạm trưởng Amy Bauernschmidt. 
Chiến hạm sẽ nằm trong đội hình Nhóm 
tác chiến tàu sân bay số 3, được hộ tống 
bởi một tàu tuần dương lớp Ticonderoga 
và 4 tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

Bà Bauernschmidt, 51 tuổi, là nữ hạm 
trưởng tàu sân bay đầu tiên trong lịch 
sử hải quân Mỹ, từng chỉ huy tàu bến 
đổ bộ USS San Diego. Bà giữ chức hạm 
phó USS Abraham Lincoln, trở thành 

người phụ nữ đầu tiên đóng vai trò này 
ở Mỹ, trước khi được bổ nhiệm làm hạm 
trưởng hồi tháng 8.2021.

Đại tá Bauernschmidt là phi công 
trực thăng hải quân kỳ cựu với hơn 3.000 
giờ bay tích lũy, từng chỉ huy Phi đoàn 
Trực thăng Tấn công số 70 trong biên 
chế không đoàn của tàu sân bay USS 
George H.W.Bush làm nhiệm vụ chiến 
đấu tại Trung Đông.

Chuyến ra khơi làm nhiệm vụ của USS 
Abraham Lincoln cũng đánh dấu lần đầu 
triển khai tác chiến của một phi đoàn tiêm 

Lần đầu tiên nữ thuyền trưởng chỉ huy tàu sân bay Mỹ

Hạm trưởng Bauernschmidt phát biểu trước khi 
ra biển làm nhiệm vụ hôm 3.1.          Ảnh: US Navy

kích tàng hình F-35C trong biên chế thủy 
quân lục chiến Mỹ.   (Theo VnExpress.net)
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