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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUY NHƠN 
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Tây Sơn sớm đưa nghị quyết 
của Đảng vào cuộc sống

u7

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các 
cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó 

khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với tinh 
thần quyết tâm cao, linh hoạt, chủ động trong xây dựng, triển khai 

các chương trình hành động, Đảng bộ huyện Tây Sơn đã gặt hái 
được nhiều kết quả tích cực trong phát triển KT-XH.

Việc xây dựng nhà máy cấp nước và hệ thống đường ống dẫn nước sạch đến 
KCN Becamex VSIP Bình Định được Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định khẩn 
trương triển khai.                                            Ảnh: TIẾN SỸ

Công ty CP Becamex Bình Định 
đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng 

KCN Becamex VSIP Bình Định. 
Ảnh: TIẾN SỸ

Sẵn sàng mặt bằng 
  đón nhà đầu tư

KHU CÔNG NGHIỆP BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH:

Với sự quyết tâm của các ngành chức năng của tỉnh và Công ty 
CP Becamex Bình Định, cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex 
VSIP Bình Định đã dần hoàn thiện, trong đó có 210 ha đủ điều 
kiện để các nhà đầu tư thứ cấp nhận mặt bằng thực hiện dự án 
ngay trong đầu năm nay.  u 6
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 9.1, tại TP Quy 
Nhơn diễn ra lễ ký kết hợp tác 
thực hiện chiến lược “Du lịch 
Quy Nhơn - Tầm nhìn châu 
Á” giữa Tập đoàn Hưng Thịnh 
với Tập đoàn tư vấn Boston 
Consulting Group (BCG), 
Công ty CP Du lịch và Tiếp thị 
Giao thông vận tải (Vietravel), 
Trường ĐH Quy Nhơn, Trường 
Quốc tế Pegasus.

Dự lễ ký kết, về phía 
Trung ương có Thứ trưởng Bộ 
VH-TT&DL Đoàn Văn Việt;  
PGS.TS Trần Đình Thiên, Ủy 
viên Hội đồng Tư vấn chính 
sách tài chính, tiền tệ quốc gia; 
TS Trần Du Lịch, nguyên thành 
viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ 
tướng Chính phủ.

Về phía tỉnh có các đồng chí: 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Duy 
Quý, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh 
ủy; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tấn 
Hiểu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh 
ủy; Lâm Hải Giang, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; đại diện các 
sở, ngành của tỉnh và TP Quy 
Nhơn, cùng nhiều tập đoàn, DN 
trong nước.

Phát  biểu chào mừng 
tại buổi lễ, Chủ tịch UBND  
TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam 
cho biết, du lịch là ngành kinh 
tế mũi nhọn của thành phố nói 
riêng, tỉnh Bình Định nói chung 
và thành phố đang huy động 
mọi nguồn lực để thực hiện 
chiến lược phát triển du lịch 
Quy Nhơn vươn tầm châu Á. 
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu 

Hợp tác phát triển du lịch Quy Nhơn vươn tầm châu Á

UBND TP Quy Nhơn và Tập đoàn Hưng Thịnh cùng BCG ký thỏa thuận thực hiện chiến lược phát triển du lịch Quy Nhơn 
vươn tầm châu Á.                                                                                                                                                                                                             Ảnh: TIẾN SỸ

(BĐ) - Sáng 9.1, tại TP Quy 
Nhơn, Hội CTĐ tỉnh phối hợp 
với Trung tâm Huyết học - Truyền 
máu BVĐK tỉnh khai mạc Lễ hội 
Xuân Hồng năm 2022 với thông 
điệp “Sẻ chia giọt máu - Kết nối 
yêu thương”. Với chỉ tiêu đề ra là 
200 đơn vị máu, Ban tổ chức đã 
tiếp nhận được 319 đơn vị máu, 
trong đó có 143 đơn vị 350 ml.

So với mọi năm, lễ hội năm 
nay thu hút nhiều người thuộc 
nhiều thành phần trong xã hội 
tham gia, số đơn vị máu có thể 

tích 350 ml cũng nhiều hơn. Để 
đảm bảo công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, Ban tổ chức đã 
chia 3 khung giờ tiếp nhận máu, 
bố trí lực lượng tình nguyện viên 
tiếp đón, hướng dẫn và chọn 
Khách sạn Thanh Bình là nơi có 
không gian rộng để tổ chức hiến 
máu. Trung tâm Huyết học - 
Truyền máu BVĐK tỉnh tiến hành 
xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất 
cả mọi người đến hiến máu.

Lễ hội năm nay còn có sự đồng 
hành của hai đơn vị là MQSKIN 

và Quy Nhơn Tik Tok, tài trợ 300 
chai nước sát khuẩn tay và thực 
hiện những hình ảnh, video clip 
tuyên truyền cho hoạt động.

Dịp này, Hội CTĐ tỉnh tổ chức 
tôn vinh các cá nhân, gia đình có 5, 
10, 15 lần tham gia hiến máu tình 
nguyện và trao giấy khen, giấy 
chứng nhận cho những thành 
viên của CLB 25 Bình Định đã có 
thành tích xuất sắc trong công tác 
hiến máu tình nguyện năm 2021 
và công tác tổ chức Lễ hội Xuân 
Hồng năm 2022.               NGỌC TÚ

Lễ hội Xuân Hồng tiếp nhận 319 đơn vị máu

(BĐ) - Ngày 9.1, Ban Chấp 
hành Đoàn Khối DN tỉnh tổ 
chức hội nghị tổng kết công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ 
năm 2022. 

Trong năm 2021, Đoàn Khối 
DN tỉnh đã bám sát định hướng 
của Đảng ủy Khối và Tỉnh đoàn, 
triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ theo nội dung chương trình 
công tác năm đề ra. Đoàn Khối 
đã chú trọng triển khai các hoạt 
động trọng điểm trong năm 
như: Mừng Đảng mừng xuân, 
Tháng Thanh niên, kỷ niệm 
90 năm Ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh…, thu hút 

sự hưởng ứng, tham gia của 
các cấp bộ Đoàn và đông đảo 
ĐVTN trong khối. Trong năm, 
các hoạt động xung kích, chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng, đền ơn 
đáp nghĩa được Đoàn Khối và 
các cơ sở Đoàn thực hiện hiệu 
quả, đảm bảo công tác an sinh 
xã hội, như: Tổ chức thăm, tặng 
trên 4.000 suất quà, trị giá 1,5 
tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc 
miễn phí và tặng quà cho 250 
lượt người dân; tặng 7 bộ máy 
vi tính và xe đạp tại huyện Vân 
Canh, Vĩnh Thạnh; hỗ trợ hơn 
16.000 khẩu trang y tế, 300 chai 
nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm 
cho lực lượng tuyến đầu; nhận 

đỡ đầu 21 em mồ côi, có hoàn 
cảnh khó khăn…

Năm 2022, với chủ đề công 
tác năm “Xây dựng Đoàn vững 
mạnh về tổ chức”, Đoàn Khối 
đề ra mục tiêu với 5 nhiệm vụ 
trọng tâm; phấn đấu 100% cán 
bộ Đoàn, đoàn viên được học 
tập, quán triệt và 80% thanh 
niên được tuyên truyền về nghị 
quyết đại hội Đảng các cấp, 
Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; 100% 
cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 1 hoạt 
động và thực hiện ít nhất 1 công 
trình, phần việc thanh niên chào 
mừng thành công đại hội Đoàn 
các cấp…               CHƯƠNG HIẾU

Đoàn Khối DN tỉnh tổng kết công tác Đoàn  
và phong trào thanh niên năm 2021 l Ngày 10.1: Lễ công bố quyết định thành lập Trung 

đoàn 940. Hội nghị tổng kết công tác ngành Xây dựng năm 
2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị tổng kết công 
tác của Sở KH&CN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 
và trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Bưu điện tỉnh.
l Ngày 11.1: Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 

công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ 
năm 2022. Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án 
1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án 150 về xác 
định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 
l Ngày 12.1: Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 

công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm 
vụ năm 2022. Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công 
và giải phóng mặt bằng dự án đường Diêm Tiêu - Kim Sơn 
và các dự án cầu Phú Văn, tuyến ĐT 630 kết nối huyện Hoài 
Ân với phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn).
l Ngày 13.1: Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 

công tác ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển 
khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ 
năm 2022. UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Cục Kinh 
tế (Bộ Quốc phòng). Hội nghị tổng kết công tác Công an 
năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị tổng 
kết công tác ngành Kiểm sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ 
năm 2022.
l Ngày 14.1: Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà các cơ 

quan, đơn vị, địa phương nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm 
Dần 2022. Hội nghị tổng kết công tác nội chính, chống tham 
nhũng, cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 
2022. Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác lao động, người 
có công và xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
l Ngày 15.1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, 

chúc Tết làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh.

SỰ KIỆN TUẦN NÀY

này, không thể không kể đến vai 
trò của DN nói chung và Tập 
đoàn Hưng Thịnh nói riêng. Sự 
đồng hành của Tập đoàn Hưng 
Thịnh và các tập đoàn đối tác 
danh tiếng trong và ngoài nước 
sẽ tạo thêm sức bật để du lịch 
Quy Nhơn phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL 
Đoàn Văn Việt và các chuyên 
gia trong nước đều đánh giá 
rất cao quyết tâm của tỉnh Bình 
Định trong đầu tư phát triển 
ngành du lịch, thu hút đầu tư; 
đồng thời gợi mở, tư vấn và chia 
sẻ nhiều giải pháp quan trọng 
thúc đẩy kinh tế du lịch Quy 
Nhơn phát triển. Các đại biểu 
kỳ vọng, với sự nỗ lực của tỉnh 
và sự hợp tác mang tính chiến 
lược, toàn diện giữa Tập đoàn 
Hưng Thịnh với BCG, Vietravel, 
Trường ĐH Quy Nhơn, Trường 
Quốc tế Pegasus sẽ giúp du lịch 

Quy Nhơn trở thành điểm đến 
hàng đầu châu Á.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang ghi nhận và đánh giá 
cao sự đồng hành của Tập đoàn 
Hưng Thịnh trong thời gian 
qua và tin tưởng với cách tiếp 
cận toàn diện, bài bản từ xây 
dựng tầm nhìn đột phá, hoạch 
định chiến lược, đến đầu tư vào 
những dự án cung cấp các sản 
phẩm du lịch đa dạng kết hợp 
hỗ trợ các chương trình đào 
tạo nguồn nhân lực, Tập đoàn 
Hưng Thịnh tiếp tục khẳng định 
vị thế là một trong những “sếu 
đầu đàn” cùng với Quy Nhơn 
bay cao và vươn xa trên bản 
đồ du lịch khu vực và thế giới. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang đề nghị Tập đoàn 
Hưng Thịnh tiếp tục phát huy 
thế mạnh về tài chính và nhân 

lực chất lượng cao, đồng hành 
cùng cộng đồng DN trên địa 
bàn tỉnh và các cấp chính quyền 
triển khai các giải pháp mang 
tính đột phá, sáng tạo, dựa trên 
tầm nhìn chiến lược đã hoạch 
định để du lịch Quy Nhơn đạt 
được mục tiêu đề ra tại lễ ký kết. 

Dưới sự chứng kiến của các 
đại biểu, UBND TP Quy Nhơn 
và Tập đoàn Hưng Thịnh cùng 
BCG đã ký thỏa thuận lập chiến 
lược du lịch Quy Nhơn vươn 
tầm châu Á. Theo đó, các bên 
tập trung hoạch định chiến lược 
du lịch toàn diện, bền vững, an 
toàn với những giá trị khác biệt; 
chú trọng khẳng định tiềm năng 
và vị thế vốn có của Quy Nhơn 
tại thị trường trong nước, đồng 
thời xây dựng các giải pháp đưa 
Quy Nhơn trở thành điểm đến 
hàng đầu châu lục.

Tập đoàn Hưng Thịnh và 

Vietravel ký kết hợp tác chiến 
lược toàn diện. Theo đó, hai bên 
khai thác và tối ưu thế mạnh hệ 
sinh thái của hai tập đoàn để 
đồng hành phát triển bất động 
sản du lịch nghỉ dưỡng và dịch 
vụ lữ hành, hàng không; xây 
dựng các gói tour, combo đến 
những cung đường du lịch mới; 
hỗ trợ khai thác, quảng bá hình 
ảnh của hai tập đoàn tại các 
điểm nhận diện ở trong và ngoài 
nước; tập trung xây dựng hệ 
thống, tích cực ứng dụng công 
nghệ số trong quản lý nguồn lực 
và triển khai dịch vụ nhằm mang 
đến những trải nghiệm xứng tầm 
và nâng cao giá trị thụ hưởng 
cho du khách. Đặc biệt đối với 
thị trường Quy Nhơn, Tập đoàn 
Hưng Thịnh và Vietravel sẽ cùng 
thực hiện các chương trình quảng 
bá, kết nối Quy Nhơn với các thị 
trường du lịch quốc tế giàu tiềm 
năng tại châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Hong Kong. Từ 
đó góp phần hiện thực hóa tầm 
nhìn đưa Quy Nhơn vươn tầm 
châu Á, khẳng định tầm vóc của 
phố biển trên bản đồ du lịch 
khu vực và thế giới. 

Tập đoàn Hưng Thịnh 
cũng ký kết thỏa thuận hợp tác 
với Trường ĐH Quy Nhơn và 
Trường Quốc tế Pegasus triển 
khai các chương trình đào tạo 
chính quy và ngắn hạn theo tiêu 
chuẩn quốc tế, trong đó Công 
ty CP Hưng Thịnh Land (thuộc 
Tập đoàn Hưng Thịnh) tài trợ 
100 tỷ đồng để hỗ trợ các trường 
đào tạo, cung cấp lao động lĩnh 
vực du lịch để phục vụ phát 
triển kinh tế du lịch Bình Định.

TIẾN SỸ
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Bình Định

TIN VẮN

Thị trường 
hàng tết ấm dần

Còn 3 tuần nữa đến tết Nguyên đán, đặc biệt từ ngày 5.1, khi UBND TP Quy Nhơn 
cho phép nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ được mở lại, nhiều tiểu thương trong 
tỉnh bớt lo lắng, vừa nhập hàng tết vừa tìm cách kinh doanh thích ứng an toàn với dịch. 

Trong tuần qua, tiểu thương 
ở các chợ bắt đầu phấn khởi 
hơn khi lượng người đến chợ 
mua sắm dần tăng lên, nhất là 
những ngày cuối tuần. Sau thời 
gian dài ế ẩm, thị trường quần 
áo, mỹ phẩm, giày dép… có 
dấu hiệu khởi sắc. 

Bà Nguyễn Thị Hằng, chủ 
sạp quần áo tại chợ Mộc Bài, 
ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 
Hoài Ân, cho biết: Tôi chưa dám 
nhập hàng nhiều vì thời điểm 
này người đi chợ chủ yếu vẫn 
xem hàng chứ chưa mua sắm gì 
mấy. Nếu từ nay đến Tết, nhu 
cầu mua sắm của người dân 
tăng, tôi sẽ nhập hàng về. Các 
mối sỉ cam kết không tăng giá 
nên tôi không dự trữ làm gì!”. 

Các sạp hàng giày, dép, 
quần áo đẩy mạnh việc quảng 
bá, bán hàng trên mạng xã hội, 
thêm dịch vụ miễn phí giao 
hàng, điều kiện đổi trả hàng 
cũng rộng hơn. Khảo sát một 
số sạp hàng ở các chợ trong 
toàn tỉnh, điểm mới đáng ghi 
nhận là tiểu thương gần như 
không nói thách nữa, khi khách 
đồng ý mua thì tùy món sẽ bớt 
chút đỉnh, thái độ phục vụ cũng 
niềm nở, tận tình hơn. 

Biết tâm lý khách hàng ngại 
tiếp xúc nơi đông người, tiểu 
thương đã linh hoạt trong cách 
thức bán hàng, tăng cường bán 
qua mạng, qua điện thoại, kết 
hợp bán ở chợ và ở nhà. Những 
người không có mặt bằng ở nhà 
thì liên kết với các tiểu thương 
khác bỏ hàng, chia lãi…, miễn 
sao tiếp cận được nhiều khách 
hàng hơn.

Chị Nguyễn Thị Linh, 
chuyên bán mắm, đồ khô ở chợ 
Lớn mới, TP Quy Nhơn kể: “Tôi 
bán ở chợ còn em gái bán ở nhà. 
Để đáp ứng nhu cầu của khách, 
tôi bán thêm đủ loại mặt hàng 
tết như: Mực rim, cá rim, kiệu 
muối mắm, kiệu muối chua, tai 
heo ngâm chua ngọt… Khách 
cần đặt hàng bất cứ món gì 
đều được đáp ứng, giá cả phải 
chăng, chất lượng đảm bảo”. 

Tại các điểm bán hàng ở 
nhà, tiểu thương đa dạng mặt 
hàng hơn. Có người lâu nay 
chỉ bán thịt heo, nay bán thêm 
thịt bò, thịt gia cầm… Người 
bán rau củ quả nay có thêm 
hải sản tươi sống, đồ khô. Đây 
là những cách để tiểu thương 
thích nghi trong điều kiện mới, 
góp phần hạn chế nguy cơ lây 
lan dịch bệnh mà vẫn đảm bảo 
kinh doanh. 

Bà Nguyễn Thị Nhỏ, Trưởng 
Ban quản lý chợ Lớn mới,  
TP Quy Nhơn cho biết: “Các 
tiểu thương ở chợ treo thêm 
các bảng hiệu với đầy đủ thông 
tin, số điện thoại để khi cần, 
người dân có thể đặt hàng và 
được giao tận nhà. Nhờ cách 
làm này, các tiểu thương tăng 
lượng khách hàng, đảm bảo 
nguồn thu nhập”.  

Ban quản lý các chợ cũng 
đã xây dựng nhiều phương 
án để tiểu thương an tâm bám 
chợ trong tình hình dịch bệnh 
vẫn còn khá phức tạp. Nhờ 
tiểu thương linh hoạt, tình 
hình buôn bán đã khởi sắc 
hơn, ban quản lý các chợ đang 
lên kế hoạch phân lô, mở rộng 

lô để tiểu thương thuận lợi 
hơn trong bán hàng tết đồng 
thời đảm bảo công tác phòng  
chống dịch. 

Mới đây, tại TP Quy Nhơn, 
Sở Công Thương phối hợp với 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 
Thương mại, Du lịch Hà Nội và 
Sở Công Thương các tỉnh Vĩnh 
Long, Hậu Giang, Tây Ninh 
và Sóc Trăng tổ chức hội nghị 
trực tuyến Kết nối cung cầu 
hàng hóa giữa các tỉnh, thành 
Bình Định - Hà Nội - Vĩnh 
Long - Hậu Giang - Tây Ninh -  
Sóc Trăng. 

Đến nay, tình hình kinh 
doanh dịp tết Nguyên đán đang 
có những dấu hiệu khởi sắc. Bà 
Trần Ánh Tuyết, Phó Giám đốc 
Sở Công Thương cho biết, tại 
hội nghị kể trên, 21 biên bản ghi 
nhớ đã được ký kết trực tuyến 
giữa các nhà phân phối, thu 
mua ở Bình Định với các đơn vị 
cung cấp hàng hóa tại các đầu 
cầu Vĩnh Long, Hậu Giang, Tây 
Ninh, Sóc Trăng; 13 biên bản 
ghi nhớ được ký trực tiếp giữa 
các nhà phân phối, thu mua 
với các đơn vị cung cấp hàng 
hóa trong tỉnh. “Chúng tôi hy 
vọng sau khi ký kết chương 
trình phối hợp, các DN, HTX, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh có 
cơ hội gặp gỡ, kết nối tiêu thụ 
hàng Việt, góp phần kích cầu 
tiêu dùng nội địa, khôi phục 
và thúc đẩy phát triển KT-XH, 
đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ 
cuộc vận động Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
bà Tuyết nói.

                                    HẢI YẾN 

Tiểu thương hy vọng mùa kinh  doanh hàng tết sẽ khởi sắc. 
- Trong ảnh: Một quầy hàng ở chợ Đầm (TP Quy Nhơn).                                                                                                                        Ảnh: HẢI YẾN

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

l Hưởng ứng chương trình 
“Triệu phần quà san sẻ yêu 
thương”, ngày 9.1, Hội LHPN 
xã Phước Quang (huyện Tuy 
Phước) tặng 105 suất quà cho 
những hộ dân có hoàn cảnh 
khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19. Mỗi phần quà 
gồm các nhu yếu phẩm và tiền 
mặt với tổng trị giá 36 triệu 
đồng, do Hội kết nối nhà hảo 
tâm chung tay hỗ trợ. Trước 
đó, ngày 8.1, Hội LHPN tỉnh 
trao 300 thùng sữa (do Công 
ty Nestle Việt Nam tài trợ) và 
30 suất quà (trị giá 250 nghìn 
đồng/suất) cho trẻ em, hội viên 
nòng cốt, hội viên có hoàn cảnh 
khó khăn tại huyện Tuy Phước. 

                            LINH DƯƠNG
l Ngày 8.1, ông Hà Minh 

Linh (ở xóm 1, thôn Đại Hội, 
xã Phước An, huyện Tuy 
Phước) đã đi thăm, trao tặng 
115 suất quà tết cho các hộ 
nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ 
côi có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn các thôn Đại Hội, 
Quy Hội (xã Phước An) và thôn 

Huỳnh Giản Bắc (xã Phước Hòa). 
Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 
đường, nước mắm, dầu ăn, tiền 
mặt… Tổng giá trị các phần quà 
gần 26 triệu đồng. 

                             GIA NGUYỄN
l Ngày 9.1, Chi hội Bảo trợ 

bệnh nhân nghèo Tâm Phát 
Quy Nhơn đã trao 40 suất quà 
tết (tổng trị giá 20 triệu đồng) 
cho trẻ mồ côi đang được nuôi 
dưỡng tại chùa Mỹ Hóa và chùa 
Liên Tôn (huyện Phù Cát). Mỗi 
suất quà gồm lương thực, thực 
phẩm, quần áo và dép mới cho 
trẻ. NGỌC TÚ
l Đoàn xã Tây Bình, huyện 

Tây Sơn phối hợp với Chi đoàn 
Điện lực Phú Phong vừa thực 
hiện công trình thanh niên, 
gồm kiểm tra, sửa chữa và thay 
mới thiết bị điện sinh hoạt gia 
đình cho 50 hộ dân trên địa bàn 
xã có hoàn cảnh khó khăn, già 
cả neo đơn; kiểm tra, sửa chữa 
và thực hiện công trình thắp 
sáng đường quê tại thôn Mỹ An. 
Tổng giá trị các công trình hơn 
17 triệu đồng. VĂN PHONG

(BĐ) - Cục Quản lý chất 
lượng (Bộ GD&ĐT) vừa công 
bố danh sách các cơ sở giáo dục 
đại học, các trường cao đẳng sư 
phạm được công nhận đạt tiêu 
chuẩn chất lượng giáo dục trong 
nước và nước ngoài năm 2021.

Theo đó, cả nước có 181 cơ sở 
giáo dục đại học và trường cao 
đẳng sư phạm được công nhận 
đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo 
dục, gồm 164 cơ sở giáo dục đại 
học và 10 trường cao đẳng sư 
phạm được công nhận đạt theo 
tiêu chuẩn trong nước; 7 trường 
đại học được công nhận đạt tiêu 
chuẩn nước ngoài. 

Trong danh sách này, 
Trường ĐH Quy Nhơn được 
công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng giáo dục trong nước, với 
kết quả đánh giá đạt 83,6%.

Theo Trường ĐH Quy 
Nhơn, đến nay trường đã có 12 
chương trình đào tạo được cấp 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng giáo dục của 
Bộ GD&ĐT; xúc tiến tham gia 
Tổ chức Mạng lưới các trường 
đại học Đông Nam Á (AUN), 
triển khai thực hiện kiểm định 
chương trình đào tạo theo bộ 
tiêu chuẩn AUN-QA, làm cơ sở 
xây dựng lộ trình phát triển cho 
các chương trình đào tạo theo 
hướng vươn tới các chuẩn mực 
quốc tế. Nhà trường đang tiến 
hành kiểm định chất lượng các 
chương trình đào tạo trình độ 
thạc sĩ và phấn đấu đến năm 
2025 sẽ hoàn thành kiểm định 
chất lượng 100% các chương 
trình đào tạo ngành Sư phạm.

MAI HOÀNG

Trường ĐH Quy Nhơn đạt chuẩn 
chất lượng giáo dục trong nước

(BĐ) - Chiều 9.1, trên SVĐ 
Quy Nhơn đã diễn ra 2 trận 
đấu cuối của Giải bóng đá cúp 
Hoàng đế Quang Trung năm 
2022. Ở trận đấu giữa CLB SHB 
Đà Nẵng và CLB Becamex Bình 
Dương, đội bóng sông Hàn bất 
ngờ giành chiến thắng với tỷ số 
2 - 1. Trong trận đấu được coi là 
chung kết của giải diễn ra ngay 
sau đó, CLB Hoàng Anh Gia Lai 
đã vượt qua chủ nhà Topenland 
Bình Định với tỷ số 1 - 0.

Với 3 trận toàn thắng, đội 
bóng phố núi đoạt chức vô địch 

Giải bóng đá cúp Hoàng đế 
Quang Trung năm 2022, nhận 
phần thưởng trị giá 300 triệu 
đồng. CLB Becamex Bình Dương 
giành ngôi á quân, với phần 
thưởng 200 triệu đồng. CLB SHB 
Đà Nẵng về đích ở vị trí thứ ba; 
chủ nhà Topenland Bình Định 
được trao Giải phong cách.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức 
còn trao các danh hiệu cá nhân 
dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn 
thắng nhất, thủ môn xuất sắc 
nhất, cầu thủ xuất sắc nhất giải.

HOÀNG QUÂN

GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG NĂM 2022:

CLB Hoàng Anh Gia Lai vô địch

CLB Hoàng Anh Gia Lai giành chức vô địch Giải bóng đá cúp Hoàng đế Quang 
Trung năm 2022 một cách thuyết phục.                                                 Ảnh: HOÀNG QUÂN
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Bình Định

Nhiều cuộc đổi ngôi
Theo kết quả đo lường, giá trị trung 

bình của chỉ số hài lòng về chất lượng 
cung ứng dịch vụ hành chính công (chỉ 
số SIPAS) năm 2021 đối với khối 17 cơ 
quan thuộc UBND tỉnh (Văn phòng 
UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Dân 
tộc tỉnh, Sở Ngoại vụ không thuộc 
phạm vi khảo sát, đánh giá) là 83,76%, 
cao hơn kết quả khảo sát của năm 2020  
(đạt 78,84%). 

Trong 5 nội dung được lựa chọn để 
đánh giá, nhìn chung, giá trị chỉ số ở 
tất cả các tiêu chí tăng so với năm 2020. 
Trong đó 2 tiêu chí có tỷ lệ hài lòng tăng 
cao so với năm 2020 gồm: Kết quả giải 
quyết công việc tăng 3,49% (với tỷ lệ hài 
lòng cao 89,29%), Tiếp nhận và xử lý các 
ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị tăng 
4,56% (với tỷ lệ hài lòng cao 90,22%). 

Theo đánh giá chung, mặc dù các 
cơ quan, đơn vị đã có sự nỗ lực để cải 
thiện chỉ số hài lòng, nhưng yêu cầu của 
người dân và tổ chức ngày càng cao, 
các cơ quan, đơn vị phải có nhiều giải 
pháp nhằm nâng cao chất lượng cung 
ứng dịch vụ hành chính công. Trong 
đó, cần quan tâm mở rộng các hình thức 
tiếp cận thông tin dịch vụ hành chính 
công; đơn giản hóa thủ tục hành chính; 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức; sử dụng đầy đủ 
các mẫu phiếu theo quy định trong giải 
quyết thủ tục hành chính.

Về xếp hạng cụ thể, Sở Du lịch tăng 
hạng với chỉ số hài lòng cao nhất 91,86% 
(năm 2020 đứng thứ 2), tiếp đến là Sở 
KH&CN đứng thứ 2 với 90,92% (năm 
2020 đứng thứ 6). Sở LĐ-TB&XH cũng 
có mức tăng hạng đáng kể, từ thứ 17 

Báo Bình Định số ra ngày 
7.12.2021 có bài “Sử dụng đất 
lúa sai mục đích”, phản ảnh 
tình trạng một số người dân 
ở xã Canh Vinh (huyện Vân 
Canh) tự ý đổ đất nâng nền đất 
nông nghiệp xây dựng công 
trình trái phép. Thời điểm này, 
khi trao đổi với phóng viên, 
ông Trần Văn Bài, Chủ tịch 
UBND xã Canh Vinh cam kết 
sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm theo  
quy định.

Thế nhưng, đã 1 tháng trôi 
qua, các công trình này vẫn tồn 
tại. Thậm chí, ông Phan Thanh 
Hùng (ở thôn Hiệp Vinh 1) 
sau khi đổ đất nâng nền thửa 
đất nông nghiệp, cuối tháng 
12.2021 đã xây dựng nhà 
trên thửa đất này. Đáng nói, 
vị trí đất xây dựng nhà nằm 
trong quy hoạch đường giao 
thông thuộc Dự án Khu Công  
nghiệp - Đô thị - Dịch vụ 
Becamex VSIP Bình Định. 

Tại thôn An Long 1 cũng 
xảy ra tình trạng người dân 

Trên tỉnh lộ 639 qua thị 
trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát) 
xuất hiện một đàn bò thả rông 
gặm cỏ trên dải phân cách 
(ảnh chụp ngày 8.1), gây mất 
mỹ quan đô thị và làm hư hại 
hoa, cây cảnh đã trồng. Hơn 
nữa, còn gây nguy cơ TNGT 
nếu đàn bò bất thình lình di 
chuyển xuống đường trong 
lúc các phương tiện đang 
tham gia giao thông.  LÊ THỤC

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH:

Cần đa dạng hình thức, nội dung
Kết quả đo lường sự hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn tỉnh năm 2021 cho thấy 
vẫn còn nhiều việc phải làm. 

năm 2020 lên thứ 4 năm 2021. Đứng 
cuối bảng là Sở NN&PTNT với chỉ số 
hài lòng 71,1%, thấp hơn 12,66% so với 
giá trị trung bình.

Đối với khối UBND các huyện, thị 
xã, thành phố, giá trị trung bình đạt 
80,94%. Trong đó, 3 địa phương dẫn 
đầu lần lượt là: Vĩnh Thạnh (97,1%), An 
Lão (87,36%) và Tây Sơn (85,66%). 6 địa 
phương thuộc nửa cuối bảng xếp hạng 
có chỉ số thấp hơn giá trị trung bình của 
khối, bao gồm: Hoài Nhơn (79,41%), 
Hoài Ân (77,92%), Phù Cát (75,18%), 
Vân Canh (74,87%), Phù Mỹ (74,69%) 
và An Nhơn (72,84%). 

Đáng chú ý, so sánh kết quả liên 
tục trong 3 năm (từ năm 2019 đến năm 
2021), 2 địa phương có sự cải thiện mạnh 
mẽ về vị trí là An Lão (lần lượt xếp thứ 
11, 1, 2) và Vĩnh Thạnh (lần lượt xếp 
thứ 10, 8, 1). Ngược lại, các địa phương 
có vị trí xếp hạng giảm sâu là An Nhơn 
(lần lượt xếp thứ 1, 6, 11),  Phù Mỹ (lần 
lượt xếp thứ 2, 9, 10). TX An Nhơn cũng 
nhận được sự đánh giá thấp nhất về nội 
dung thái độ phục vụ của công chức với 

mức tỷ lệ 65,52%.
Đối với khối các cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh, giá trị trung 
bình đạt 78,68%. Kết quả cụ thể: Cục 
Hải quan Bình Định đạt 81,2%, 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%. Trong 
đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
tỉnh đã mất vị trí sau 2 năm liên tục  
(2019, 2020) dẫn đầu.  

Cung cấp thông tin 
thường xuyên, liên tục, kịp thời 

Chỉ số SIPAS trung bình của cả 3 
khối năm 2021 đều tăng so với năm 
2020, tuy nhiên cuộc khảo sát ghi nhận 
có tình trạng người dân/tổ chức phải chi 
trả chi phí không chính thức ngoài các 
khoản phí/lệ phí để được nhận hồ sơ 
hoặc để được giải quyết thủ tục nhanh 
hơn. Bên cạnh đó, người dân/tổ chức 
phải chờ đợi để thực hiện giải quyết thủ 
tục hành chính trong khi công chức, viên 
chức đang làm việc riêng hoặc vắng mặt 
không rõ lý do, tỷ lệ phản ánh nhiều 

nhất ở khối huyện, thị xã, thành phố 
và một vài cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh.

Ngoài ra, vẫn còn ghi nhận tình trạng 
một số cơ quan không trả lời các phản 
ánh, kiến nghị của người dân/tổ chức: 
Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở GD&ĐT, Sở 
KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT; 
UBND TX Hoài Nhơn, An Nhơn, huyện 
Tây Sơn, Tuy Phước, An Lão; Kho bạc 
Nhà nước tỉnh.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc 
Sở Nội vụ, mức độ hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 
cơ quan hành chính Nhà nước là căn 
cứ để triển khai các giải pháp tiếp tục 
cải thiện, nâng cao chất lượng cung 
ứng dịch vụ hành chính công và trách 
nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ 
chức của đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức trên địa bàn tỉnh. Qua đó, xây 
dựng nền hành chính dân chủ, chuyên 
nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình, 
lấy nhân dân làm trung tâm; lấy sự hài 
lòng của người dân, DN làm thước đo 
đánh giá chất lượng hoạt động của bộ 
máy hành chính. 

Từ kết quả chỉ số SIPAS 2021, theo 
yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Nội vụ sẽ 
hướng dẫn công tác khắc phục những 
tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao sự hài 
lòng của người dân, tổ chức trong thời 
gian tới. Trong đó, trọng tâm là thường 
xuyên khảo sát sự hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 
cơ quan hành chính Nhà nước các cấp 
dưới nhiều hình thức khác nhau trên 
các nội dung quản lý nhà nước khác 
nhau. Chẳng hạn, đề xuất xây dựng cơ 
chế chính sách, tổ chức thực thi pháp 
luật, cung cấp dịch vụ công... của cơ 
quan hành chính Nhà nước các cấp; 
ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, 
truyền thông trong khảo sát trực tuyến 
người dân, tổ chức để cung cấp thông 
tin thường xuyên, liên tục, kịp thời 
về tình hình phục vụ của các cơ quan  
hành chính.             NGUYỄN VĂN TRANG

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Vĩnh Thạnh - đơn vị có mức cải thiện đáng kể về 
Chỉ số SIPAS năm 2021 (ảnh chụp đầu năm 2021).      Ảnh: N.V.T 

Xã Canh Vinh chậm xử lý 
các công trình xây dựng trái phép

xây dựng công trình trái phép 
trên đất nông nghiệp. Trong 
đó, trường hợp ông Lê Nhất 
Linh xây dựng nhà kiên cố 
trên đất nông nghiệp khiến 
người dân rất bức xúc.

Liên quan việc này, ông 
Trần Văn Bài lý giải: Thời điểm 
cuối năm 2021 trời thường 
xuyên mưa nên ông Lê Văn Mỹ 
(ở thôn Hiệp Vinh 1) chưa thể 
tháo dỡ móng đá chẻ để trả lại 

hiện trạng đất ban 
đầu. Riêng trường 
hợp ông Linh, 
UBND xã Canh 
Vinh đã xử phạt vi 
phạm hành chính 
và buộc tháo dỡ 
công trình, nhưng 
tới nay chưa chấp 
hành. Còn việc 
ông Hùng xây nhà 
do UBND xã chưa 
biết nên chưa ngăn 
chặn, xử lý (?!).

Trong khi đó, 
theo quan sát của 

phóng viên, vị trí thửa đất ông 
Hùng xây nhà nằm ven mặt 
đường liên thôn, ở khu vực 
trung tâm xã và gần phía sau 
trụ sở UBND xã Canh Vinh. 
Còn tại công trình móng đá 
chẻ do ông Mỹ xây dựng, 
không những chưa dỡ bỏ mà 
còn có dấu hiệu đổ đất san 
phẳng nền và nối thêm các 
thanh sắt để đổ trụ!                                    

VĂN LỰC

Ông Hùng xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, 
nằm trong quy hoạch đường giao thông thuộc Dự án 
Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Becamex VSIP Bình 
Định (ảnh chụp ngày 31.12.2021).                          Ảnh: VĂN LỰC

TAI NGHE, MẮT THẤY

Thả bò rông trên dải phân cách 
tỉnh lộ 639

Trên tuyến QL 1D, đoạn 
qua cầu Long Vân (thuộc 
địa bàn phường Nhơn Phú, 
TP Quy Nhơn), một số cơ sở 
thu mua phụ tùng xe ô tô sau 
khi rã lấy phụ tùng thì đem 
các phần còn lại bỏ rải rác 
dọc theo tuyến đường, làm 
mất mỹ quan đô thị (ảnh chụp  
ngày 6.1). 

KHOA TRẦN

Xả “rác” phụ tùng ô tô bừa bãi



5THỨ HAI, 10.1.2022 HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂN
          ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Theo đánh giá từ Nafiqad - 
BDI, hiện các cơ sở, DN sản 
xuất, chế biến sản phẩm đặc 
trưng từ nông lâm sản và thủy 
sản Bình Định đã chấp hành 
khá tốt các quy định an toàn 
vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). 
Nhiều đơn vị đã đầu tư bài bản 
hệ thống máy móc, lựa chọn 
nguyên liệu an toàn; đồng 
thời thực hiện quy trình sản 
xuất ngày càng tối ưu để sản 
phẩm ra thị trường chất lượng 
tốt hơn. Năm 2021, Nafiqad - 
BDI và các đơn vị liên quan 
thuộc Sở NN&PTNT đã thực 
hiện giám sát 683 mẫu nông 
lâm thủy sản, kết quả mẫu 
chưa đạt chỉ chiếm 0,88%, 
giảm nhiều so với năm 
2020. Các mẫu chưa đạt 
chủ yếu đều sử dụng chất 
phụ gia, chất bảo quản 
trong danh mục cho phép 
nhưng vượt ngưỡng. Qua 
kiểm tra, ngành chức năng 
đã tiến hành truy xuất nguồn 
gốc, thu hồi sản phẩm không 
đảm bảo ATVSTP xử lý theo 
quy định của pháp luật, chỉ ra 
nguyên nhân và hướng dẫn cơ 
sở làm đúng.

Trong quản lý chất lượng 
ATVSTP lĩnh vực nông lâm sản 
và thủy sản, mấu chốt không 
phải là hoạt động thanh tra, 
kiểm tra và xử phạt của ngành 
chức năng mà ở việc thay đổi, 
chuyển biến từ đơn vị sản xuất. 
Ông Hồ Phước Hoàn, Chi cục 
trưởng Nafiqad - BDI, cho hay, 
so với trước đây, các nhà sản 
xuất ở Bình Định thay đổi tích 
cực, chú trọng vào ATVSTP để 
chinh phục người tiêu dùng. 
Lấy ví dụ từ mặt hàng đặc 
sản Bình Định nem chả, trong 

Gạo Việt Nam ngày
càng được thị trường 
EU ưa chuộng

Theo số liệu của Tổng cục 
Hải quan, xuất khẩu gạo của 
Việt Nam sang thị trường EU 
trong 11 tháng đầu năm 2021 
dù chưa gia tăng mạnh về khối 
lượng nhưng giá xuất khẩu và 
trị giá thu về đã tăng lên đáng kể 
với 53.910 tấn, trị giá 38,07 triệu 
USD, tăng 0,8% về lượng nhưng 
trị giá thu về tăng tới 21,6% so 
với cùng kỳ năm 2020.

Kết quả này cho thấy các DN 
đã tận dụng hiệu quả lợi thế từ 
Hiệp định thương mại tự do Việt 
Nam - EU (EVFTA) để gia tăng 
giá trị xuất khẩu gạo sang EU, 
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, giá cước vận 
tải biển đi châu Âu tăng mạnh và 
nhập khẩu gạo của EU giảm trong 
năm 2021. (Theo Báo Công Thương)

Thực hiện chương trình 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP), 
huyện Phù Cát đã tổ chức 
nhiều hoạt động như tập huấn 
giới thiệu, gắn hướng dẫn xây 
dựng phương án sản xuất - 
kinh doanh với đăng ký tham 
gia chương trình. Theo đó, 
huyện cấp phát sổ tay hướng 
dẫn Chương trình OCOP cho 
các cán bộ đoàn thể, cán bộ các 
xã, thị trấn, các hộ sản xuất, kinh 
doanh, hợp tác xã, DN trên địa 
bàn huyện. 

Phù Cát có khá nhiều sản 
phẩm có thể công nhận sản phẩm 
OCOP. Vì vậy, huyện đẩy mạnh 
hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện 
các sản phẩm có tiềm năng như: 
Bún gạo, nem chua, chả lụa, trà 
xạ đen túi lọc... đạt chuẩn tham 

Chương trình OCOP góp phần phát triển kinh tế Phù Cát
gia đánh giá, phân hạng. Đồng 
thời, tập trung hỗ trợ các chủ thể 
thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ 
kiểu dáng, nhãn hiệu, tích cực 
khuyến khích cải tiến mẫu mã, 
bao bì... để không ngừng nâng 
cao chất lượng sản phẩm. 

Nhờ vậy đến nay Phù Cát 
đã có 11 sản phẩm được cấp 
sao OCOP cấp tỉnh, từ 3 - 5 sao; 
ngoài ra, huyện còn tư vấn cho 
chủ thể một số nội dung như 
đăng ký kinh doanh, tem truy 
xuất nguồn gốc, thiết kế bao 
bì sản phẩm đúng theo quy 
định… để hoàn chỉnh một số 
sản phẩm khác nhằm sớm có 
thể đề nghị được công nhận 
hợp chuẩn OCOP. 

Nhằm nâng cao giá trị sản 
phẩm, góp phần mở rộng thị 

trường và nâng cao lợi nhuận 
cho chủ thể, huyện còn hỗ trợ 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm, 
tạo điều kiện tối đa cho các chủ 
thể tham gia xúc tiến thương 
mại thông qua các hội chợ, triển 
lãm; hỗ trợ giới thiệu, bán sản 
phẩm OCOP liên kết với hoạt 
động du lịch trong tỉnh. Đặc biệt 
là tập trung nâng cao chất lượng 
và sản lượng sản phẩm nông 
nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của thị trường; gắn với 
phát triển các sản phẩm có tiềm 
năng ở các xã, thị trấn đạt sản 
phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. 

Có thể thấy chương trình 
OCOP ở huyện Phù Cát đã đạt 
được những kết quả khả quan; 
phát huy được nhiều sản phẩm 
lợi thế của địa phương, vai trò 
cộng đồng được nâng cao. Cách 
làm OCOP của Phù Cát cũng 

Muối Đề Gi - Phù Cát là sản phẩm OCOP 
được người tiêu dùng ưa chuộng.

ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP:

Chuyển biến tích cực 
từ nhà sản xuất

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản Bình Định (Nafiqad - BDI)  - thuộc Sở NN&PTNT đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, nâng cao 
nhận thức cho cơ sở, đơn vị sản xuất, chế biến và tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hóa khi tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022 đang cận kề.

năm 2021, qua kiểm tra, các cơ 
sở sản xuất, chế biến nem chả 
truyền thống, đặc biệt là ở khu 
vực Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài 
Nhơn, không phát hiện mẫu 
nào chứa hàn the. Cùng với đó, 
nhiều cơ sở sản xuất lớn hình 
thành chuỗi sản xuất, chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm an toàn: 
Sử dụng thịt heo từ các trang 
trại được chứng nhận chăn 
nuôi an toàn sinh học - được 
giết mổ từ nhà máy giết mổ 
tập trung, chế biến tập trung 
khép kín. Sản phẩm đưa ra 
thị trường được đóng gói hút 
chân không, bảo quản đúng 

Hiện, Sở Y 
tế phối hợp với Sở 

NN&PTNT, Sở Công Thương 
thành lập 3 đoàn liên ngành kiểm 
tra ATVSTP trong dịp tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022 tại các địa 
phương trong tỉnh theo Kế hoạch 
của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh 

về ATTP. Thời gian kiểm tra 
từ ngày 4 - 20.1.

Hoạt động sản xuất nem chả tại cơ sở Năm Thu, TP Quy Nhơn.   
                          Ảnh: NGỌC NHUẬN

An Lão sẽ trồng 
500 cây mai anh đào 
tại xã An Toàn

Thông tin từ Ban Quản lý 
rừng đặc dụng An Toàn, đơn vị 
này vừa trình UBND huyện An 
Lão phê duyệt kế hoạch trồng 
500 cây mai anh đào Đà Lạt tại xã 
An Toàn, trong năm 2022 - 2024, 
với tổng kinh phí đầu tư hơn 536 
triệu đồng từ nguồn ngân sách 
địa phương và tiền dịch vụ môi 
trường rừng.

Theo kế hoạch, 500 cây mai 
anh đào sẽ được trồng trong 
khuôn viên trụ sở xã An Toàn, 
Ban Quản lý rừng đặc dụng An 
Toàn, các trạm quản lý bảo vệ 
rừng đặc dụng An Toàn và ven 
đường trục chính trên địa bàn từ 
xã An Toàn đến xã An Nghĩa thuộc 
các tiểu khu 31, 37, 52, 53b, 57.

Việc trồng cây mai anh đào 
góp phần hoàn thành kế hoạch 
thực hiện Chương trình trồng 
mới một tỷ cây xanh tại địa 
phương. Đặc biệt là tạo được 
điểm nhấn thu hút khách tham 
quan để phát triển du lịch sinh 
thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên 
An Toàn trong những năm tới.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, 
cây mai anh đào Đà Lạt rất phù 
hợp với đất đai, khí hậu tại xã An 
Toàn để sinh trưởng và phát triển. 

HOÀNG NAM QUỐC

khá sáng tạo khi hỗ trợ để thúc 
đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị, 
khởi nghiệp sáng tạo, góp phần 
phát triển kinh tế hộ gia đình và 
kinh tế nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Lê, Trưởng 
Phòng NN&PTNT Phù Cát, chia 
sẻ: Thời gian tới huyện Phù Cát 
tiếp tục rà soát các sản phẩm 
tiềm năng để hướng dẫn đăng 
ký tham gia chương trình. Đồng 
thời, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các 
sản phẩm OCOP tham gia hội 
chợ xúc tiến thương mại trong 
và ngoài tỉnh; kết nối tiêu thụ 
sản phẩm OCOP tạo chuỗi liên 
kết bền vững, nâng cao giá trị 
cho người sản xuất; sản phẩm 
có chất lượng cao, an toàn, đáp 
ứng nhu cầu người tiêu dùng. 

THẾ HÀ

quy định, có tem truy xuất 
nguồn gốc. 

Ông Lê Hoài Vũ, chủ cơ 
sở kinh doanh nem chả Chợ 
Huyện Olala, ở xã Phước Lộc, 
huyện Tuy Phước, cho hay, thời 
điểm tết Nguyên đán, nhu cầu 
tiêu thụ nem, chả, tré tăng lên 
rất nhiều. Để đảm bảo chất 
lượng, ATVSTP, nhà sản xuất 
phải chú trọng trong việc lựa 
chọn nguyên liệu đầu vào; thực 
hiện quy trình sản xuất tuân 
thủ các điều kiện ATVSTP. 

Việc các nhà sản xuất từng 
bước thay đổi nhận thức có 
phần đóng góp rất lớn của 
hoạt động tuyên truyền, phổ 
biến các quy định pháp luật 
về quản lý chất lượng ATVSTP 
do Nafiqad - BDI thực hiện. 
Không chỉ có vậy, thời gian gần 
đây, Nafiqad - BDI phối hợp 
với một số đơn vị khác tổ chức 

hướng dẫn người dân nghiêm 
túc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 
trong quá trình sản xuất kinh 
doanh nông lâm thủy sản; chủ 
động tổ chức xác nhận kiến 
thức về an toàn thực phẩm, tập 
huấn tuyên truyền phổ biến các 
văn bản mới về ATTP trong các 
lĩnh vực quản lý chất lượng 
nông lâm thủy sản. 

Theo ông Hoàn, để đảm bảo 
ATVSTP, việc cần thiết và lâu 
dài là xây dựng hệ thống chuỗi 
sản xuất, cung ứng thực phẩm 
an toàn trên địa bàn tỉnh. Trong 
năm 2021, Nafiqad -BDI phối 
hợp với các địa phương thực 
hiện giám sát, kiểm tra và xác 
nhận sản phẩm an toàn theo 
chuỗi; đến nay toàn tỉnh có 
54 sản phẩm/30 cơ sở được 
chứng nhận sản phẩm an toàn 
theo chuỗi.           THU DỊU
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Giai đoạn 1 dự án Khu công 
nghiệp (KCN) Becamex VSIP 
Bình Định thuộc phân khu 7 
Khu Kinh tế (KKT) Nhơn Hội 
có diện tích 1.425 ha đất, trong 
đó có 1.000 ha đất quy hoạch 
dành cho KCN và 425 ha đất 
dành để đầu tư xây dựng khu 
dân cư, thương mại dịch vụ và 
khu tái định cư… 

Để có mặt bằng sạch bàn giao 
cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật và các dự án theo đúng 
quy hoạch, các ngành chức năng 
của tỉnh và chính quyền huyện 
Vân Canh đã đẩy mạnh công tác 
kiểm kê đất đai, đền bù cho các 
DN và người dân bị ảnh hưởng 
bởi dự án. Theo ông Đặng Văn 
Việt, Phó trưởng Ban giải phóng 
mặt bằng tỉnh, đến nay có 
98,04% diện tích đất quy hoạch 
dành cho KCN và 95,79% diện 
tích đất quy hoạch xây dựng khu 
nhà ở công nhân, thương mại 
dịch vụ và khu tái định cư… đã 
được kiểm kê xong, trong đó có 
642,1 ha đất đã bàn giao cho Ban 
Quản lý KKT tỉnh và Công ty CP 
Becamex Bình Định để quản lý 
và triển khai thực hiện dự án. 

Hiện Công ty CP Becamex 
Bình Định đã và đang đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật và xây dựng nhà ở cho 
công nhân, xây dựng khu 
thương mại dịch vụ và khu tái 
định cư trên diện tích đã được 
giao. Ông Nguyễn Văn Lăng, 

Vụ rau Tết được nông dân 
làng rau Thuận Nghĩa, thị 
trấn Phú Phong (huyện Tây 
Sơn) khởi động từ rằm tháng 
10 âm lịch. Giờ đang là thời 
điểm bà con khẩn trương chăm 
bón để rau phát triển đúng vụ  
thu hoạch. 

Sau 1 tháng xuống giống, 
2 sào dưa leo và đậu cove của 
bà Từ Thị Tuyết Trinh bắt đầu 
cho trái non. Bà Trinh cho hay: 
Các loại rau quả của vườn tôi 
phát triển khá thuận lợi, dự 
kiến cho thu hoạch đúng thời 
điểm, khoảng ngày 25 - 30 tháng 
Chạp. Nếu mọi việc cứ ổn định 
như vầy tôi có thể thu khoảng 
3 triệu đồng trên mỗi sào rau. 

Năm nay, nông dân Thuận 
Nghĩa trồng thử một số giống 
rau mới như: Cải thìa, súp lơ 
vàng, cải bó xôi. Bà Đào Thị Dĩ 
chia sẻ: Trồng rau theo chuẩn 
VietGAP đòi hỏi mình phải 
nghiêm túc tuân thủ nhiều quy 
định để đảm bảo sản phẩm đủ 
độ an toàn, hợp chuẩn khi thu 
hoạch. Với giống mới như súp 
lơ vàng mà tôi đang trồng đây, 
còn phải kỹ lưỡng hơn nữa.

Gần 10 năm canh tác rau 

KHU CÔNG NGHIỆP BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH:

Sẵn sàng mặt bằng đón nhà đầu tư 
Với sự quyết tâm của các ngành chức năng của tỉnh và 
Công ty CP Becamex Bình Định, cơ sở hạ tầng Khu công 
nghiệp Becamex VSIP Bình Định đã dần hoàn thiện, trong 
đó có 210 ha đủ điều kiện để các nhà đầu tư thứ cấp nhận 
mặt bằng thực hiện dự án ngay trong đầu năm nay.  

Công ty CP Becamex Bình Định đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng KCN Becamex VSIP Bình Định.                         Ảnh: TIẾN SỸ      

Sức xuân ở làng rau Thuận Nghĩa 

Việc xây dựng nhà máy cấp nước và hệ thống đường ống dẫn nước sạch đến KCN 
Becamex VSIP Bình Định được Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định khẩn trương 
triển khai.                                         Ảnh: TIẾN SỸ

theo tiêu chuẩn VietGAP, nông 
dân Thuận Nghĩa đã thuần 
thục và nhận thức tốt vấn đề 
an toàn thực phẩm, an toàn 
sản xuất, bảo vệ môi trường 
trong quá trình sản xuất rau. 
Việc kiểm tra, giám sát nội bộ, 
kiểm tra chéo giữa các nhóm 
hộ với nhau đã giúp cho quy 
trình sản xuất rau chặt chẽ, chất 
lượng đảm bảo hơn. Qua đó 
mỗi thành viên tự ý thức về 
chất lượng sản phẩm để tạo 
uy tín, thương hiệu riêng cho  
mỗi cá thể.

Vụ Tết này Thuận Nghĩa 
có hơn 38 ha rau, trong đó có  
19,5 ha/224 hộ/9 nhóm cùng 

sở thích sản xuất rau an toàn 
đã được công nhận hợp chuẩn 
VietGAP. Ông Quách Văn Cầu, 
Giám đốc HTXNN Thuận 
Nghĩa, cho biết: Các nhóm 
trưởng đóng vai trò quan trọng 
trong việc điều phối sản xuất. 
Thông qua sự phân chia của 
nhóm trưởng, thành viên trong 
nhóm sẽ luân phiên sản xuất 
nhiều loại rau theo từng vụ và 
nhu cầu của HTX. Nhờ đó mà 
chúng tôi dễ dàng đa dạng hóa 
chủng loại, rải đều thời điểm 
thu hoạch để đáp ứng tốt nhu 
cầu thị trường mà vẫn giảm 
đến mức thấp nhất hiện tượng  
“dội chợ”.                 MỘC MIÊN

 Bà Đào Thị 
Dĩ tập trung 
chăm sóc 
cho vườn súp 
lơ trổ bông 
đúng thời 
điểm. 
Ảnh: M. MIÊN

Tổng Giám đốc Công ty, cho 
hay: Chúng tôi bố trí đầy đủ 
lực lượng công nhân, phương 
tiện, máy móc, thiết bị trên công 
trường, đẩy nhanh tiến độ thi 
công với quyết tâm cao nhất. 
Nhờ vậy, đến nay, có 210 ha đất 
trong KCN đã hoàn thiện hạ 
tầng kỹ thuật cơ bản, đủ điều 
kiện để các nhà đầu tư thứ cấp 
nhận mặt bằng thi công dự án 
ngay, trong đó 12 ha đã được 
bàn giao cho Tập đoàn Kurz  
(CHLB Đức). Khu tái định  
cư - dân cư Hiệp Vinh 1A và các 
dãy nhà dành cho công nhân 
trong KCN cũng đã cơ bản hoàn 
thành, đáp ứng điều kiện cấp 
đất cho người dân, công nhân 
đến sinh sống và làm việc tại 
KCN trong quý II/2022. Hiện 
Công ty đang huy động nguồn 
lực, phấn đấu hoàn thiện hạ 
tầng kỹ thuật và Nhà máy xử 
lý nước thải giai đoạn 1 công 
suất 4.000 m3/ngày đêm trong 
thời gian sớm nhất.  

Cách KCN Becamex VSIP 
Bình Định khoảng 1,8 km về 
phía Đông, Công ty CP Cấp 
thoát nước Bình Định cũng 
đang khẩn trương xây dựng 
Nhà máy cấp nước sạch công 
suất 2.900 m3/ngày để cung 
cấp cho KCN. Trực tiếp chỉ 
đạo công nhân thi công công 
trình, ông Huỳnh Thiên Hòa, 
Trưởng Phòng Quản lý dự án 
Công ty CP Cấp thoát nước Bình 

Định cho biết: Đơn vị đã khoan  
4 giếng lấy nước tại thôn An 
Long 2 và An Long 1, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh; xây 
dựng cụm xử lý nước cùng các 
bể chứa, khu điều hành quản lý 
nhà máy, hệ thống đường ống 
dẫn nước từ nhà máy đến KCN... 

Chúng tôi hạ quyết tâm trong 
tuần tới sẽ hoàn thành cụm xử 
lý nước và vận hành thử nghiệm, 
sau đó sẽ xây dựng hoàn thiện 
các hạng mục khác, đảm bảo 
cung cấp đủ nước sạch cho KCN 
trong quý I/2022. 

Cùng với việc hỗ trợ Công 

ty CP Becamex Bình Định đầu 
tư, sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ 
thuật, ngành chức năng của tỉnh 
cũng tích cực triển khai công 
tác quảng bá, thu hút đầu tư 
vào KCN Becamex VSIP Bình 
Định. Ông Phan Viết Hùng, Phó 
trưởng ban Thường trực Ban 
Quản lý KKT tỉnh, cho hay: Hiện 
nay, ngoài Tập đoàn Kurz đã có 
thêm 3 DN khác đến tìm hiểu, 
lựa chọn mặt bằng và chuẩn bị 
đăng ký đầu tư thực hiện các 
dự án tại KCN Becamex VSIP 
Bình Định. Thời gian tới, bên 
cạnh việc hỗ trợ Tập đoàn Kurz 
hoàn tất các thủ tục cần thiết để 
khởi công xây dựng Nhà máy 
sản xuất nhũ và màng mỏng 
công nghệ cao trong quý I/2022, 
chúng tôi tiếp tục phối hợp với 
Công ty CP Becamex Bình Định 
đẩy mạnh công tác quảng bá, 
xúc tiến thu hút thêm nhiều 
nhà đầu tư thứ cấp đầu tư tại 
KCN Becamex VSIP Bình Định.     
                                          PHẠM TIẾN SỸ

Năm 2021, Công ty CP 
Thanh toán quốc gia Việt Nam 
(NAPAS) bảo đảm chất lượng 
dịch vụ đạt 99,99%, năng lực xử 
lý của hệ thống đáp ứng nhu 
cầu tăng trưởng đột biến về 
số lượng giao dịch trong ngày. 
Lúc cao điểm, hệ thống đã xử 
lý hơn 11 triệu giao dịch/ngày.

Trong năm 2021, giao dịch 
thanh toán qua hệ thống NAPAS 
tăng trưởng 94% về số lượng và 
131% về giá trị so với năm 2020. 

Năm 2021 cũng là năm 
NAPAS phối hợp với các ngân 

hàng thành viên đưa ra thị 
trường nhiều sản phẩm mới 
như: Cổng thanh toán trực 
tuyến NAPAS tích hợp với 
Cổng dịch vụ công quốc gia 
kết nối với 64 bộ, ngành, địa 
phương để cung cấp dịch vụ 
công cấp độ 4. Đáng chú ý, sản 
phẩm chuyển tiền nhanh liên 
ngân hàng bằng mã VietQR 
được 34 ngân hàng, chiếm 
90% lượng giao dịch qua 
NAPAS, tích hợp thanh toán 
trên ứng dụng ngân hàng số,  
mobile banking.     (Theo HNM)

Tổng số lượng giao dịch qua 
hệ thống NAPAS tăng trưởng 94%

Theo số liệu của Tổng cục 
Hải quan, tháng 11.2021, Việt 
Nam nhập khẩu 53.840 tấn thịt 
và các sản phẩm từ thịt, trị giá  
107,96 triệu USD, giảm 9,9% về 
lượng và giảm 0,05% về trị giá so 
với tháng 11.2020. Đây là tháng 
thứ tư liên tiếp nhập khẩu thịt 
giảm so với cùng kỳ năm 2020. 

Thông thường, hằng năm 
trước tết Nguyên đán khoảng 
2 tháng, giá thịt heo, gà… trong 

nước sẽ tăng nhanh do các công 
ty chế biến tăng cường mua gom, 
chuẩn bị nguyên liệu chế biến 
thực phẩm phục vụ nhu cầu tết. 
Tuy nhiên năm nay, dù còn chưa 
đầy một tháng đến tết Nguyên 
đán nhưng giá gia súc, gia cầm 
trong nước biến động không 
đáng kể, do nguồn cung lớn trong 
khi nhu cầu chưa cao bởi bếp ăn 
trường học, công ty, nhà hàng… 
hoạt động còn ít.         (Theo PNO)

Thịt nhập khẩu tiếp tục giảm
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Bình Định

Đẩy mạnh quán triệt, 
triển khai thực hiện  
nghị quyết 

Ngay sau thành công của 
đại hội đảng bộ các cấp, Ban 
Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
các cấp ủy, tổ chức đảng trực 
thuộc tổ chức học tập, quán 
triệt và triển khai thực hiện 
nghị quyết đại hội đảng các cấp 
kịp thời, nghiêm túc, với nhiều 
hình thức phong phú, phù hợp 
tình hình dịch Covid-19, góp 
phần nâng cao nhận thức cho 
đông đảo cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức và các 
tầng lớp nhân dân. 

Bí thư Huyện ủy Tây Sơn 
Lê Bình Thanh cho biết: Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã kịp 
thời lãnh đạo, chỉ đạo phát 
huy sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị, nêu cao tính chủ 
động, sáng tạo, chịu trách 
nhiệm của mỗi tổ chức, cá 
nhân, nhất là người đứng đầu 
các cấp ủy đảng, chính quyền. 
Đồng thời, xây dựng và ban 
hành chương trình làm việc 
toàn khóa, hằng năm, chương 
trình kiểm tra, giám sát theo 

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng 
bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, song với tinh thần quyết tâm cao, linh hoạt, chủ 
động trong xây dựng, triển khai các chương trình hành động, 
Đảng bộ huyện Tây Sơn đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực 
trong phát triển KT-XH.

Tây Sơn sớm đưa  
nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thời gian qua, huyện Tây Sơn tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tạo nền 
tảng phát triển KT-XH.
- Trong ảnh: Hệ thống giao thông trên địa bàn xã Tây Phú được nâng cấp hoàn thiện.                                                                                              Ảnh: N. HÂN

Cuối năm 2021, Khối thi đua Nội 
chính tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao nhà 
Đại đoàn kết cho 2 gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn, nhà ở xuống cấp trên địa bàn 
xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ. Đó là gia đình 
ông Lê Quang Vinh (thôn Vạn Ninh 1) 
và gia đình bà Lê Thị Hương (thôn Vạn 
Thái) - hai trường hợp được Khối thi 
đua Nội chính tỉnh thống nhất xét chọn 
sau khi phối hợp với địa phương thực 
hiện khảo sát để hỗ trợ kinh phí xây 
dựng. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 50 
triệu đồng để xây dựng lại nhà ở. Tại lễ 
bàn giao, Khối thi đua Nội chính tỉnh 
tặng mỗi gia đình 1 chiếc ti vi. 

Theo Khối thi đua Nội chính tỉnh, 
việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là 
việc làm thường xuyên mang tính thiết 
thực, thể hiện tinh thần tương thân, 
tương ái, “lá lành đùm lá rách” của các 
cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, 
người lao động các đơn vị trong khối, 

Hỗ trợ hộ nghèo an cư
Góp sức cho phong trào thi đua “Bình Định 
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị 
bỏ lại phía sau”, các khối thi đua tỉnh tiếp 
tục hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Đón Tết này, 
mỗi ngôi nhà mới đều chan chứa niềm vui 
và tình nghĩa đồng bào.

Khối thi đua Sản xuất kinh doanh và dịch vụ Trung ương hỗ trợ nhà Đại 
đoàn kết cho hộ bà Phạm Thị Sáu (thôn An Hậu, xã Ân Phong, huyện  
Hoài Ân).                                                                                                           Ảnh: Ban TĐ-KT tỉnh

nhằm góp phần cùng địa phương thực 
hiện có hiệu quả phong trào thi đua 
“Bình Định chung tay vì người nghèo - 
Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Mời đại diện các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc Khối thi đua Nội chính tham 
quan ngôi nhà mới, bà Lê Thị Hương 
vui mừng chia sẻ: “Nhờ các cơ quan 
góp sức, ủng hộ, gia đình mới cất được 
nhà mới như mơ ước, an tâm lúc tuổi xế 
chiều. Tết năm nay, chắc chắn cả nhà sẽ 
vui hơn, ấm áp hơn!”. 

Trước đó, nhiều gia đình khác cũng 

có được niềm vui an cư 
giống như bà Hương. 
Thông qua sự hỗ trợ 
của Khối Thi đua Tài 
chính, Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng Nguyễn Thị 
Khả (xã Mỹ Đức, huyện 
Phù Mỹ), nữ cựu tù 
chính trị Trần Thị Cẩn 
(xã Cát Hanh, huyện 
Phù Cát) đã hoàn tất 
căn nhà vào tháng 
11.2021. Khối thi đua 
Sản xuất kinh doanh và 
dịch vụ Trung ương đã 
hỗ trợ nhà ở cho hộ bà 
Phạm Thị Sáu (thôn An 

Hậu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân), ông 
Nguyễn Văn Cảm (thôn Vĩnh Hòa, xã 
Ân Đức, huyện Hoài Ân) và bà Đinh Thị 
Lệ (khu phố Kon Kring, thị trấn Vĩnh 
Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) với mức 
kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng/nhà, 
tặng các phần quà với tổng kinh phí 10 
triệu đồng/hộ…

Năm 2021, thực hiện Kế hoạch số 45/
KH-UBND ngày 25.10.2017 của UBND 
tỉnh về tổ chức phong trào thi đua “Bình 
Định chung tay vì người nghèo - Không 
để ai bị bỏ lại phía sau” và chủ trương 

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
tỉnh triển khai các hoạt động của cụm, 
khối thi đua tỉnh năm 2021, các khối thi 
đua tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 26 nhà Đại 
đoàn kết từ nguồn đóng góp của cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động 
thuộc các đơn vị trực thuộc cụm, khối. 
Ngoài ra, thông qua sự kết nối, giới 
thiệu của Ban Thi đua - Khen thưởng 
tỉnh, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh hỗ trợ 1 
nhà cho cựu TNXP. 

Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà Đại 
đoàn kết cho người nghèo, hộ chính 
sách có hoàn cảnh khó khăn những năm 
qua đã góp phần chăm lo, nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần cho người 
nghèo. Riêng giai đoạn 2015 - 2020, các 
khối thi đua đã hỗ trợ xây dựng 149 nhà 
Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa với số tiền 
bình quân 50 - 60 triệu đồng/nhà. Bên 
cạnh đó, các khối thi đua tỉnh cũng tổ 
chức các hoạt động thăm và tặng quà 
cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tổ 
chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí. 
Những hoạt động này cùng các phong 
trào khác đã góp phần hoàn thành các 
chỉ tiêu về an sinh xã hội theo Nghị 
quyết về phát triển KT-XH của tỉnh giai 
đoạn 2015 - 2020.

NGUYỄN MUỘI

quy định, hướng dẫn của cấp 
trên và chỉ đạo triển khai thực 
hiện một cách nghiêm túc.  

Huyện ủy, Ban Thường vụ 
Huyện ủy đã chủ động lựa 
chọn những vấn đề trọng tâm, 
trọng điểm, mang tính đột phá 
gắn với thực tiễn địa phương 
để xây dựng và ban hành 4 
chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XXI. Trên 
cơ sở đó, UBND huyện đã cụ 
thể hóa, xây dựng 7 kế hoạch, 
đề án thực hiện trên các lĩnh 
vực. Trong đó, huyện chú 
trọng phát triển và nâng cao 
hiệu quả hoạt động các lĩnh 
vực thương mại, dịch vụ; đẩy 
mạnh phát triển du lịch trở 
thành lĩnh vực kinh tế quan 
trọng của địa phương. 

Đặc biệt, huyện đã tập trung 
xây dựng hàng loạt đồ án quy 
hoạch mới như: Lập quy hoạch 
1/2.000 đối với 9 phân khu dự 
kiến phát triển thành phường; 
chỉ đạo các xã (dự kiến vùng 
ngoại thị) tổ chức điều chỉnh 
quy hoạch chung nông thôn 
mới; quy hoạch chi tiết 1/500 
và triển khai đầu tư các khu 

dân cư ở các xã, thị trấn nhằm 
mở rộng không gian đô thị, 
từng bước đạt các tiêu chí của 
đô thị loại IV; điều chỉnh quy 
hoạch chung đô thị Tây Giang 
đạt chuẩn đô thị loại V; triển 
khai lập quy hoạch 1/2.000 Khu 
du lịch Thác Đổ, xã Vĩnh An; 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500 đối với 27 công trình. 
Triển khai xây dựng và trình 
UBND tỉnh phê duyệt Chương 
trình phát triển đô thị Tây Sơn 
đến năm 2035. 

Đối với lĩnh vực phát triển 
công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, huyện đã khảo sát trình 
UBND tỉnh cho chủ trương mở 
rộng cụm công nghiệp (CCN) 
Gò Gầy (45 ha), CCN Bình Nghi 
(50 ha). Phối hợp với Ban quản 
lý Khu kinh tế tỉnh đề xuất 
đưa vào quy hoạch khu công 
nghiệp phía Nam tuyến đường 
tránh thị trấn Phú Phong với 
diện tích khoảng 200 ha. Trình 
UBND tỉnh phê duyệt chủ 

trương điều chỉnh CCN Bình 
Tân và giao Công ty TNHH 
Glory Development làm chủ 
đầu tư xây dựng, kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật… Đáng ghi 
nhận, năm 2021, toàn huyện 
đã thu hút được 24 dự án đăng 
ký đầu tư, với tổng diện tích 
đất công nghiệp cho thuê hơn  
124 ha, tổng vốn đăng ký đầu 
tư trên 724 tỷ đồng, dự kiến giải 
quyết việc làm cho hơn 1.330 
lao động. 

Nhiều chuyển biến  
tích cực trong phát triển 
KT-XH

Tinh thần quyết liệt, quyết 
tâm sớm đưa nghị quyết đại 
hội đảng các cấp vào cuộc 
sống đã góp phần mang lại 
nhiều kết quả tích cực trong 
phát triển KT-XH năm 2021. 
Ông Phan Chí Hùng, Chủ 
tịch UBND huyện Tây Sơn, 
cho hay: Tổng giá trị của các 
ngành sản xuất chính trên địa 

bàn huyện đạt hơn 16.203 tỷ 
đồng, tăng 10,3% so với cùng 
kỳ năm 2020; thu ngân sách 
hơn 786 tỷ đồng, đạt 126,61% 
so với chỉ tiêu nghị quyết đề 
ra. Điều đáng mừng là cơ cấu 
kinh tế của địa phương tiếp tục 
chuyển biến theo hướng tích 
cực, bộ mặt nông thôn có nhiều 
khởi sắc. Đến nay, huyện đã 
có 12/13 xã đạt chuẩn nông  
thôn mới.

Theo Bí thư Huyện ủy Lê 
Bình Thanh, những kết quả 
đạt được qua năm đầu triển 
khai nghị quyết đại hội đảng 
bộ các cấp là nền tảng, cơ sở 
để địa phương thực hiện hiệu 
quả, toàn diện các nhiệm vụ, 
chỉ tiêu phát triển KT-XH trong 
cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện 
quyết tâm về đích huyện nông 
thôn mới vào năm 2023, đạt 
tiêu chí đô thị loại IV trước năm 
2025 và trở thành thị xã trước 
năm 2030. 

NGUYỄN HÂN - MINH LỰC
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GÓC DINH DƯỠNG

Với phụ nữ trên 50 tuổi, chế độ ăn 
uống phù hợp nên bao gồm các loại 
thực phẩm mà bạn thích, giúp bạn 
cảm thấy tốt nhất và cung cấp tất cả 
các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần. 
Khi lựa chọn giữa các chế độ ăn kiêng, 
hãy cân nhắc nhu cầu cá nhân, thể 
trạng và tốt nhất nên tham vấn bác 
sĩ chuyên khoa để chọn chế độ dinh 
dưỡng phù hợp.

Hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng 
đều nhấn mạnh đến các loại thực 
phẩm được chế biến ở mức tối thiểu, 
giàu chất dinh dưỡng, giàu vitamin, 
khoáng chất, chất xơ, chất béo lành 
mạnh, protein nạc và chất chống ôxy 
hóa, ăn nhiều rau xanh, củ quả và giảm 
bớt thức ăn chế biến sẵn, chế biến sâu.

Ăn vừa đủ tinh bột: Chất bột 
đường chỉ nên chiếm 50 - 60% tổng 
năng lượng, tương đương 1 bát cơm 
mỗi bữa. Nếu ăn nhiều dễ dẫn đến 
thừa năng lượng gây béo phì, tăng 
triglyceride trong máu.

Ăn đủ và đúng loại protein: Nên 
chọn thịt nạc, cá giàu a xít béo omega 
3 (như cá hồi, cá ngừ...), đạm thực vật 
(các loại đậu, các sản phẩm từ đậu 
nành, rau màu xanh đậm...).

Chất béo nên chiếm 20 - 30% tổng 
năng lượng, tương đương 4 - 5 muỗng 
cà phê dầu ăn mỗi ngày. Nên chọn chất 
béo tốt từ các loại dầu thực vật và từ cá.

Tăng cường ăn trái cây, ngũ cốc, 
hạt, rau xanh... Mỗi ngày cần ăn 300 - 
400g rau xanh và 200 - 300g trái cây. 
Cùng với chế độ dinh dưỡng cân đối, 
bạn cũng nên thường xuyên vận động 
và tập thể dục nhẹ nhàng khoảng 30 
phút mỗi ngày.     Đ.A (Theo SK&ĐS)

TP Quy Nhơn là địa phương được 
phân bổ vắc xin trước nhất so với các địa 
phương khác trong tỉnh. Tuy nhiên đây 
cũng là địa phương đông dân nhất nên tỷ 
lệ người không đến được các điểm tiêm 
cũng khá lớn. Để đảm bảo độ phủ vắc xin, 
bảo vệ sức khỏe người dân, TP Quy Nhơn 
tổ chức tổ y tế lưu động đến tận nhà để 
tiêm cho dân. Mỗi ngày, thành phố tổ 
chức tiêm lưu động tại 1 - 2 xã, phường. 

Theo chân nhân viên y tế lưu động, 
đúng 7 giờ 30 phút tôi cùng nhân viên 
y tế của TTYT TP Quy Nhơn tập trung 
trước UBND phường Lê Hồng Phong để 
cán bộ phường đưa đến các khu phố. Tiếp 
đó, trưởng khu phố sẽ đưa nhân viên y 
tế đến từng nhà. Tại đây, nhân viên y tế 
thông tin cho người nhà về lợi ích của 
việc tiêm vắc xin, tính an toàn của loại 
vắc xin và thăm hỏi thể trạng của người 
được tiêm khám sàng lọc và chuẩn bị tiêm. 
Đi cùng tổ tiêm, ngoài các nhân viên y tế 
của TTYT thành phố còn có 3 nhân viên 
y tế phường, mỗi nhân viên sẽ trực giám 
sát diễn biến sức khỏe của người được 
tiêm khoảng 30 phút, sau đó di chuyển 
đến nhà kế tiếp. 

Tại phường Lê Hồng Phong, một số 
gia đình trước đây e ngại tiêm chủng 
nay chủ động đề nghị được tiêm. Bà Lê 
Thị Mỹ Ái, Phó Chủ tịch UBND phường, 
người đưa tổ tiêm lưu động đến nhà dân, 
chia sẻ: Trước khi lên danh sách, chúng 
tôi đi tuyên truyền vận động từng nhà để 
bà con hiểu rõ lợi ích việc tiêm vắc xin. 
Nhiều người e ngại nhưng nay nhận ra 
lợi ích thực tế thấy rõ nên muốn được 
tiêm. Cá nhân tôi rất vui vì các hoạt 
động tuyên truyền, giải thích của chính 
quyền và ngành Y tế đã đạt kết quả như 
mong muốn.  

Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ 
tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết: Đến 
ngày 10.1, toàn thành phố sẽ cơ bản tiêm 
xong cho các trường hợp không thể đến 

Tiêm vắc xin 
ngừa Covid-19 lưu động

Theo thống kê của Sở Y tế, đến ngày 8.1.2022, ở độ tuổi 18 trở lên, toàn tỉnh có 98,8% người được 
tiêm 1 mũi vắc xin ngừa Covid-19, 88,1% người được tiêm 2 mũi vắc xin. Đối với những trường hợp người 
già, người khiếm khuyết không đi lại được, các địa phương tổ chức tiêm lưu động tại nhà.

điểm tiêm vắc xin; đồng thời tiếp tục 
rà soát để tiêm cho những người chưa 
được tiêm. 

TX An Nhơn là địa phương đầu tiên 
triển khai tiêm vắc xin lưu động tại nhà. 
Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND TX 
An Nhơn, cho hay: TX An Nhơn thành 
lập các tổ đến từng nhà tiêm cho những 
trường hợp không đi được như lớn tuổi, 
khuyết tật. Để tránh lãng phí nhân lực, 
tiết kiệm thời gian, cán bộ cơ sở sẽ đến 
từng nhà tổ chức để người dân ký phiếu 
đồng ý tiêm trước, sau đó theo lịch hẹn 
nhân viên y tế mới đến tiêm. Mỗi tổ tiêm 
có 3 nhân viên y tế đi theo, sau khi tiêm 
xong, 1 nhân viên y tế sẽ ở lại trực giám 
sát diễn biến sức khỏe của người được 
tiêm khoảng 30 phút, sau đó mới chuyển 
sang nhà khác.

Bác sĩ CKII Lê Thái Bình, Giám đốc 

TTYT TX An Nhơn, chia sẻ: Ngoài bố trí 
nhân lực sao cho phù hợp, đảm bảo theo 
dõi sau tiêm, tiêm ở đâu, lúc nào…, chúng 
tôi đều nắm rõ và bố trí xe cấp cứu sẵn 
sàng để nếu có tai biến sẽ tổ chức cấp 
cứu kịp thời.

Tại TX Hoài Nhơn, ông Trần Hữu 
Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã, cho 
biết: Tham khảo kinh nghiệm của An 
Nhơn, chúng tôi cũng triển khai tiêm vắc 
xin lưu động tại nhà. Tuy nhiên thời gian 
chờ sau tiêm rất khó khăn, do vậy chúng 
tôi rà soát, phân loại chỉ tiêm tại nhà cho 
những trường hợp không di chuyển được, 
còn lại đi được thì chúng tôi vận động đến 
cơ sở y tế tiêm. Đối với trường hợp khiếm 
khuyết không đi lại được, chúng tôi bố 
trí chính quyền cơ sở đưa đến TTYT và 
BVĐK khu vực Bồng Sơn để tiêm, như 
vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn.   ĐỖ THẢO

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn 
biến phức tạp trong khi mùa đông 
còn kéo dài, nếu không cẩn thận 
chúng ta có thể bị cảm lạnh và 
các triệu chứng dễ nhầm với bệnh 
Covid-19 hoặc ngược lại, nhất là với 
những người đã tiêm đủ liều vắc xin 
phòng Covid-19. Vì vậy, cần lưu ý 
phân biệt, tránh nhầm lẫn gây hậu 
quả tai hại.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những 
người đã tiêm vắc xin đầy đủ nếu 
mắc bệnh, triệu chứng sẽ nhẹ hơn 
và ít gây biến chứng nặng hơn so 
với người chưa tiêm vắc xin. 

Chảy nước mũi là triệu chứng 
hàng đầu hiện nay ở người đã tiêm 
chủng đầy đủ bị bệnh Covid-19. 
Trong khi người chưa tiêm chủng, 
nếu mắc Covid-19, có 3 triệu chứng 
phổ biến: Đau đầu, đau họng và 
chảy mũi. Đặc biệt là ho dai dẳng 
không còn là dấu hiệu hàng đầu 

Phân biệt triệu chứng Covid-19 với cảm lạnh

của người bệnh mắc Covid-19 đã tiêm 
chủng đủ liều. 

Cảm cúm, cảm lạnh là căn bệnh 
thường gặp và hầu như không gây ảnh 

hưởng gì nghiêm trọng 
tới sức khỏe của người 
trưởng thành.

Triệu chứng thường 
gặp của cảm lạnh là sau 
khi cơ thể bị nhiễm vi rút 
khoảng 2 - 3 ngày, bệnh 
nhân sẽ có các biểu hiện 
của bệnh tác động lên 
các cơ quan xoang, mũi, 
họng, kéo dài từ 3 - 7 
ngày. Trong khoảng 3 
ngày đầu là khoảng thời 
gian dễ gây lây nhiễm 
cho người khác nhất. 
Bệnh cảm lạnh thông 
thường chỉ xuất hiện các 
triệu chứng nhẹ, bệnh có 
thể tự khỏi sau 1 tuần 

xuất hiện triệu chứng. Các triệu chứng 
thường gặp nhất là: Nghẹt mũi, khó thở, 
chảy nhiều nước mũi, nước mắt, ho, đau 
họng, viêm họng, đau đầu, đau nhức cơ 

thể, hắt hơi, có thể có sốt nhẹ, cảm 
thấy mệt mỏi trong người. Ngoài ra, 
một số người bệnh cảm lạnh có thể 
bị mất vị giác, sưng hạch bạch huyết, 
xuất hiện cảm giác có áp lực trong 
tai và mặt khi bị cảm lạnh. 

Để hạn chế sự nhầm lẫn giữa cảm 
lạnh và Covid-19 làm cho dịch bệnh 
khó kiểm soát hơn, ngành Y tế, nhất 
là tuyến y tế cơ sở nên tuyên truyền 
rộng rãi cho mọi người dân biết khi 
nghi ngờ cảm cúm, cảm lạnh nên 
khai báo y tế và nên đi khám bệnh 
ngay để được xét nghiệm sàng lọc 
bệnh Covid-19. Bên cạnh đó cần 
thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid-19 đúng đối tượng, đầy đủ 
nhất có thể, bởi vì, vắc xin là tấm lá 
chắn phòng Covid-19 hữu hiệu nhất, 
kèm theo thực hiện thông điệp “5K” 
một cách nghiêm túc.    

 THÙY VY 
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Nhân viên y tế TP Quy Nhơn giải thích trước cho người nhà về lợi ích của việc tiêm vắc xin và thăm hỏi 
tình trạng của người sắp được tiêm.                         Ảnh: Đ. THẢO

Chế độ dinh dưỡng hài hòa
cho phụ nữ sau tuổi 50 

Sữa đậu nành là thức uống có lợi cho sức 
khỏe phụ nữ.
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TP HCM mở rộng đối tượng hỗ trợ 
dịp tết Nhâm Dần 2022

Các đơn vị, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động chăm lo trẻ mồ côi do dịch Covid-19.                  Ảnh: SGGP

Sở LĐ-TB&XH TP HCM cho biết vừa 
có tờ trình gửi UBND TP HCM bổ sung 
đối tượng và kinh phí chăm lo tết Nhâm 
Dần 2022.

Theo đó, Sở đề xuất thành phố thăm 
và tặng quà tết trị giá 3 triệu đồng/
trường hợp đối với 252 gia đình có cán 
bộ, công chức, viên chức, lực lượng 
tham gia tuyến đầu, cá nhân tham 
gia phòng, chống dịch bị tử vong do 
Covid-19. Đồng thời, thăm và tặng quà 
trị giá 2 triệu đồng/trường hợp đối với 
823 cán bộ, công chức, viên chức, lực 
lượng tham gia tuyến đầu, cá nhân tham 
gia phòng, chống dịch có thân nhân chủ 
yếu hoặc tứ thân phụ mẫu tử vong do 
Covid-19.

Sở LĐ-TB&XH cũng đề xuất tổ chức 
các đoàn đi thăm 310 trạm y tế với 2.222 
nhân viên và 392 trạm y tế lưu động với 
1.437 nhân viên y tế, người hỗ trợ, phục 
vụ. Mức quà tặng dự kiến mỗi trạm y tế 
là 1 triệu đồng và mỗi người công tác 
tại các trạm y tế 1 triệu đồng.

Ngoài ra, TP HCM cũng dự kiến, 
tặng quà tết 5 cơ sở y tế tư nhân tiêu 
biểu, 82 cơ sở y tế công lập, 30 bệnh 
viện dã chiến điều trị Covid-19, hơn 
2.000 ấp, khu phố, 10 DN và 2 cơ sở 
tôn giáo tiêu biểu có những đóng góp 
tích cực trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Tổng kinh phí đề xuất 
bổ sung cho các hoạt động trên là gần 

28,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, thành phố tặng quà 

tết cho các trường hợp diện bảo trợ xã 
hội, người khuyết tật, người già trên 
80 tuổi trở lên trị giá 1,15 triệu đồng/
người. Tặng phần quà trị giá từ 1,15 - 
1,25 triệu đồng/hộ cho khoảng 58.000 
hộ nghèo, hộ vừa thoát chuẩn nghèo, 

cận nghèo, tăng hơn 26.300 hộ do đời 
sống người dân bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19. 

Tổng kinh phí đề xuất chăm lo tết 
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho 
các trường hợp trên là gần 900 tỷ đồng, 
tăng 100 tỷ đồng so với năm trước.

 (Theo TTXVN)

Xuất nông sản 
sang Trung Quốc 
bằng đường biển 
cũng “tắc”

Cảng Qinzhou của Trung Quốc. 

Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, 
hơn tuần nay hoạt động xuất khẩu bằng 
đường biển sang Trung Quốc của các 
DN đang rất chậm. Nhiều đơn hàng còn 
lênh đênh trên biển chưa cập cảng và có 
nguy cơ tổn thất cộng dồn khi hàng hóa 
thông quan kéo dài, cảng ùn ứ.

“Phía Trung Quốc báo mỗi ngày họ 
chỉ kiểm được khoảng 5 container rau 
quả của Việt Nam do quy định kiểm 
tra Covid-19 khắt khe. Do đó, nhiều 
đối tác nhập khẩu có thông báo cho 
DN Việt hạn chế xuất bằng đường biển 
trong thời gian này”, ông Đặng Phúc 
Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội rau quả 
Việt Nam nói.

Tuần tới, khi nhân viên Cảng biển 
Trung Quốc nghỉ Tết sớm sẽ khiến 
hoạt động thông quan còn khó khăn 
hơn. Theo ông Nguyên, các quy định 
kiểm dịch nghiêm ngặt với thủy thủ 
đoàn khiến các nhà khai thác tàu trung 
chuyển tại các cảng ở miền Nam Trung 
Quốc đã quyết định ngừng dịch vụ ít 
nhất 6 tuần trong kỳ nghỉ tết Nguyên 
đán. Ông khuyến cáo, nông sản của 
Việt Nam cần hạn chế xuất khẩu trong 
thời gian này.

 (Theo VnExpress.net)

Rà soát, thanh tra 
việc nhận nuôi trẻ 

Bộ LĐ-TB&XH vừa yêu cầu UBND các 
tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra, thanh 
tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ 
em ở các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ 
từ thiện, sau khi có dư luận bức xúc về 
những sự việc xảy ra tại Tịnh thất Bồng 
lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An), liên quan đến hoạt động 
nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em và lợi dụng 
tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

Các địa phương được yêu cầu quan 
tâm, tạo điều kiện đồng thời rà soát 
thường xuyên việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi nói chung 
và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch 
Covid-19, bảo đảm trẻ em mồ côi được 
chăm sóc nuôi dưỡng tốt cả thể chất và 
tinh thần, ưu tiên người thân thay thế 
chăm sóc theo quy định của pháp luật.

Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu cơ quan 
chức năng các tỉnh, thành phố phối hợp 
kiểm tra việc vận động xã hội, tiếp nhận, 
sử dụng các nguồn vận động xã hội của 
các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện 
cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ 
trẻ em bảo đảm đúng mục đích, đúng 
đối tượng theo quy định.

Ngoài ra, các địa phương phải thực 
hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử lý 
nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật 
về tổ chức, hoạt động của các cơ sở trợ 
giúp xã hội, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi 
dưỡng, hỗ trợ trẻ em, không để tình trạng 
vi phạm, trục lợi xảy ra.

                                         (Theo vtc.vn)

Lao động về nước trước hạn do ốm đau, bệnh tật 
được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng

Lao động đi làm việc ở nước ngoài phải về nước 
trước thời hạn sẽ được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng. 

Ảnh: danviet.vn

Theo Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg 
về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước vừa 
được ban hành, DN hoạt động dịch vụ 
đưa người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng 
góp quỹ mức 150 nghìn đồng/người lao 
động/hợp đồng thay vì mức đóng 1% 
số thu tiền dịch vụ hằng năm để đóng 
góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 
như quy định trước đây.

Đối với người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 
Quyết định quy định hỗ trợ từ 10 - 30 
triệu đồng/trường hợp khi người lao 
động phải về nước trước thời hạn do bị 
tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, 
bệnh tật đến mức không còn khả năng 
tiếp tục làm việc ở nước ngoài.

Hỗ trợ từ 7 - 20 triệu đồng/trường 
hợp khi người lao động phải về nước 
trước hạn vì người sử dụng lao động 
ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc 
thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch 

bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, 
suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả 
kháng khác.

Đồng thời, hỗ trợ người lao động 
phải về nước trước thời hạn do đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động 
khi bị người sử dụng lao động ngược 
đãi, cưỡng bức lao động, hoặc có nguy 
cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính 
mạng, sức khỏe, hoặc bị quấy rối tình 
dục trong thời gian làm việc ở nước 
ngoài. Mức hỗ trợ cho các trường hợp 
này từ 7 - 20 triệu đồng/trường hợp.

Đối với trường hợp khi thân nhân 
của người lao động bị chết, mất tích 
trong thời gian làm việc ở nước ngoài, 
mức hỗ trợ là 40 triệu đồng/trường hợp.

(Theo anninhthudo.vn)

19 tập đoàn, tổng công ty lãi tổng cộng hơn 34.000 tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ghi nhận lợi 
nhuận trước thuế hợp nhất gần 40.700 tỷ đồng, 
gấp đôi cùng kỳ.                   Ảnh: TTXVN

Báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban 
quản lý vốn nhà nước và 19 tập đoàn, 

tổng công ty trực thuộc cho biết, năm 
2021, tổng doanh thu các DN này ước 
đạt hơn 821 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so 
với năm 2020.

Tổng lợi nhuận trước thuế ước hơn 
34.000 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch. Tổng 
nộp ngân sách hơn 62.400 tỷ đồng.

Một số DN đứng đầu, như PVN ghi 
nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 
gần 40.700 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. 
Vinalines cũng ghi nhận lợi nhuận hợp 
nhất tăng mạnh, ước đạt 2.869 tỷ đồng 
trong năm 2021, tương ứng hơn 300% 
so với kế hoạch năm và gấp gần 6 lần 
so với cùng kỳ.

Ngược lại, 5 tập đoàn, tổng công 
ty không hoàn thành cả kế hoạch về 
doanh thu và lợi nhuận, gồm Vietnam 

Airlines, ACV, Tổng công ty Đường sắt 
Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt 
Nam và Tổng công ty Lương thực miền 
Nam. EVN không hoàn thành mục tiêu 
về doanh thu nhưng đạt mục tiêu về 
lợi nhuận.

Về tồn tại trong hoạt động, Ủy ban 
quản lý vốn nhà nước cho biết, việc 
giải quyết một số công việc thuộc 
quyền, trách nhiệm của cơ quan đại 
diện chủ sở hữu nhà nước trong năm 
2020 được thực hiện đầy đủ nhưng 
còn chưa bảo đảm thời hạn theo quy 
định. Cơ quan này cũng chưa thực 
sự phát huy vai trò trong việc điều 
hành, định hướng các DN xây dựng 
chiến lược.

 (Theo VnExpress.net)
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ BÌNH PHÚ 
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Kể từ ngày 04.01.2022, CÔNG TY ĐẤU GIÁ BÌNH 
PHÚ thay đổi trụ sở công ty:

Địa chỉ trụ sở: Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy 
Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256. 3817579 - Di động: 0914 064 123      
Email: dgbinhphu@gmail.com

  

Tôi tên: ĐẶNG VĂN QUỐC ANH, Cửa hàng trưởng Công ty TNHH 
MTV Xe máy An Sinh Thành. Địa chỉ Công ty: Số nhà 4/18 - Khu phố 
Bình Phú - phường Bình Chuẩn - TP Thuận An - tỉnh Bình Dương.

Tôi có mất một Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của chiếc 
xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade; số loại: JF633 AIR BLADE;  số 
khung: RLHJF6339LZ044980; số máy: JF94E-0110632; màu sơn: 
Trắng - đỏ - đen.

Lý do mất: Trong quá trình giao - nhận hàng giữa cửa hàng và 
bưu tá giao hàng đã bị thất lạc mất bưu phẩm bên trong có chứa 
Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của chiếc xe nêu trên. 

Vậy ai nhặt được xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc số điện 
thoại: 0972832677, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được giấy tờ trên, tôi sẽ có văn bản đề nghị các 
cơ quan chức năng để xin cấp lại Phiếu kiểm tra chất lượng xuất 
xưởng của chiếc xe nêu trên. Sau 7 ngày ra thông báo Phiếu kiểm 
tra chất lượng xuất xưởng gốc trên sẽ không còn giá trị. 

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Dự báo 
THỜI TIẾT
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

       

      

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải 
rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió 

Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C. 
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào 

rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong 
mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5.              (Nguồn TTKTTV Bình Định) 

NGÀY VÀ ĐÊM 10.1.2022

Trong số vấn đề về đường tiêu 
hóa, đau dạ dày là căn bệnh phổ 
biến nhất hiện nay. Người bệnh 
đau dạ dày thường gặp phải các 
triệu chứng như: Đầy bụng, khó 
tiêu, ợ chua, đau thượng vị, buồn 
nôn hay thậm chí là chảy máu 
tiêu hóa…

Ăn uống đúng giờ
Người bệnh đau dạ dày tuyệt 

đối không được bỏ bữa, bởi nếu 
để bụng quá đói sẽ làm gia tăng 
cơn đau do dạ dày phải co bóp 
mạnh. Đồng thời cũng tránh ăn 
quá no khiến niêm mạc dạ dày bị 
kích thích và tiết ra nhiều axit gây 
viêm loét.

Bổ sung các bữa nhỏ trong ngày
Ngoài 3 bữa chính, việc bổ 

sung bữa phụ giúp dạ dày thường 
xuyên có thức ăn nhằm trung hòa 
axit. Tốt nhất là ăn bữa nhỏ sau bữa 
chính từ 2 - 3 tiếng. Lưu ý, không 
ăn thêm vào ban đêm.

Tránh các thực phẩm chiên rán
Thức ăn cần được nấu chín, 

ninh nhừ, nên chế biến luộc, hấp, 
tránh ăn nhiều các thực phẩm 
chiên, rán hay xào vì nhiều dầu mỡ 
làm khó tiêu hóa hơn. Không nên 
ăn đồ sống, đồ lạnh và sử dụng các 
chất kích thích để tránh nguy hại 
cho niêm mạc dạ dày.

Ăn chậm, nhai kỹ
Việc này giúp gia tăng sự bài 

tiết của nước bọt, làm giảm thời 
gian lưu trữ thức ăn và bớt gánh 
nặng cho dạ dày, từ đó giúp tiêu 
hóa dễ dàng hơn.

Chọn thời điểm uống nước
Thời điểm uống nước tốt nhất 

là vào buổi sáng ngủ dậy và trước 
bữa ăn khoảng 1 giờ. Bởi uống 
nước sau bữa ăn sẽ gây loãng dịch 
vị dạ dày, khiến chứng đau dạ 
dày càng gia tăng. Đặc biệt người 

5 nguyên tắc ăn uống dành cho người 
bị viêm loét dạ dày

Xây dựng chế độ ăn hợp lý chính là một trong những biện pháp làm dịu cơn đau hiệu 
quả nhất cho người bị viêm loét dạ dày.

bệnh chú ý không nên ăn cơm 
chan nước canh, tránh việc nhai 
không kỹ làm ảnh hưởng tới việc 
tiêu hóa thức ăn.

Những thực phẩm ưu tiên cho 
người bị viêm dạ dày

- Các thức ăn mềm và có khả 
năng bảo vệ niêm mạc dạ dày như: 
Trứng chín, bánh ngọt, mật ong, 
sữa và các sản phẩm từ sữa. Chúng 
có tác dụng trung hòa axit trong 
dạ dày, “bao bọc che chở” cho 
niêm mạc dạ dày. 

- Các thực phẩm giàu tinh bột: 
Cháo, cơm trắng, cơm nếp, bánh 
mỳ, khoai lang, khoai tây luộc 
nhừ… Những thực phẩm này rất 
tốt trong việc giảm tiết axit trong 
dạ dày, làm giảm cơn đau.

- Các loại rau lá non bắp cải, giá 
đỗ, cung cấp lượng vitamin K, U 
vô cùng dồi dào, hỗ trợ hiệu quả 
trong điều trị bệnh đau dạ dày.

- Các thực phẩm giàu đạm, 
canxi (thịt, cá nạc, tôm…). Đặc biệt 
với những người bệnh viêm loét 
dạ dày nên đặc biệt sử dụng nhiều 
nhóm thực phẩm này bởi chúng 
giúp vết loét lành nhanh chóng.

Ngoài ra, các loại hoa quả màu 
đỏ, rau củ có màu xanh đậm, ngũ 
cốc… là những thực phẩm giàu 
vitamin A, B, D, magiê, sắt, kẽm. Việc 
bổ sung các chất dinh dưỡng này 
là rất cần thiết đối với người bệnh 
đau dạ dày mạn tính, nhằm cải 
thiện tình trạng thiếu hụt vitamin 
do hấp thụ và tiêu hóa kém. 

(Theo suckhoedoisong.vn)

BẠN CẦN BIẾT

Ảnh minh họa
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quangcaobaobinhdinh@gmail.com
Bình Định

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

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 2/2022 từ ngày 11.1.2022 đến 17.1.2022
THỨ BA, NGÀY 11.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: TBA Hoàng Hoa Thám 

2. 13h15-17h: TBA Phan Đình Phùng 2. 7h-12h: TBA xóm Dừa. H. Vân Canh: 8h15-
11h45: Xã Canh Hiệp. H. Phù Mỹ: 7h45-10h15: TBA Xuân Thạnh 4 - xã Mỹ An. 13h45-
16h: TBA Xuân Thạnh 6 - xã Mỹ An. TX Hoài Nhơn: 8h15-14h: Khu phố Dĩnh Thạnh, 
Tân Thành 2 - P. Tam Quan Bắc. 14h15-16h15: Thôn An Quý Bắc - xã Hoài Châu Bắc. H. 
Vĩnh Thạnh: 7h30-9h30: TBA Vĩnh Trường - xã Vĩnh Thịnh. 9h45-12h15: TBA Bơm Định 
Quang - xã Vĩnh Quang. 13h30-15h30: TBA Tiên Thuận - xã Tây Thuận. 

THỨ TƯ, NGÀY 12.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-11h30: TBA Đặng Văn Ngữ. 
7h45-10h15: TBA Khách sạn Hoàng Anh 2. 13h45-16h15: TBA Bơm PS 5. 7h-17h: 
TBA Đông Định, Đông Định 2, Thi công cầu Chợ Góc. TX An Nhơn: 7h-15h30: 
Các TBA Cẩm Văn, Nhơn Hưng 4. 7h-12h: Nghiễm Hòa - P. Nhơn Hòa. 7h-11h45: 
TBA Thái Thuận. 7h-16h15: Lộ 2 TBA Thuận Thái. H. Phù Cát: 9h10-11h50: Thôn 
Thắng Kiên. H. Phù Mỹ: 7h15-10h45: TBA Hội Thuận - xã Mỹ Chánh. 7h15-10h45: 
Lộ Đông TBA Thái An - xã Mỹ Chánh. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h45: Khu phố Ngọc 
An Trung - P. Hoài Thanh Tây. 7h15-9h15: TBA Võ Thị Phương Lan. 9h15-11h15: 
Công ty TNHH Xuân Thiết. 13h30-15h30: TBA Lâm Thị Hồng. H. Tây Sơn: 7h30-
9h30: TBA xóm Nam - xã Tây Bình. 9h45-12h15: TBA An Chánh - xã Tây Bình. 
13h30-15h30: TBA Thuận Truyền 3 - xã Bình Thuận. 

THỨ NĂM, NGÀY 13.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Khách sạn Én 
Việt. 13h45-16h15: TBA Ô tô Tiến Dũng. 14h-16h: Công ty Trang phục ngoài trời - 
P. Bùi Thị Xuân. H. Vân Canh: 8h-9h30: TBA Gạch Hà Linh - xã Canh Hiển. 10h-12h: 
TBA Gạch Vân Canh - xã Canh Hiển. TX An Nhơn: 7h-17h: TBA An Thái 5 - xã Nhơn 
Phúc. 7h30-8h40: TBA Nhơn Hưng 3. 9h10-10h20: TBA Hoa Sen 1. 7h-10h15: 
Lộ 2 TBA Gò Đình. H. Phù Mỹ: 7h30-8h45: Lộ Đông TBA Vạn Thiết, lộ Tây TBA 
Mỹ Trang - xã Mỹ Châu. 13h45-15h: Lộ Bắc TBA Thuận An, lộ Nam TBA Thuận An 
2 - xã Mỹ Thọ. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h30: Khu phố 5 - P. Bồng Sơn. 7h15-9h15: 
TBA Nguyễn Tử Các, khu phố 7 - P. Tam Quan. H. Tây Sơn: 7h30-9h30: TBA Hòa 
Bình - xã Bình Tường. 9h45-12h15: TBA Bình Liên - xã Tây Giang. 13h30-15h30: 
TBA Bờ Đổ - xã Bình Tường. 

THỨ SÁU, NGÀY 14.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Dịch vụ Bưu 
chính Viễn thông. 13h45-16h15: TBA Viện Kiểm sát. TX An Nhơn: 7h-14h15: 
Lộ 3 TBA Thọ Tân Bắc 1. 7h-14h15: TBA Gò Nà. 7h30-8h40: TBA sản xuất 
thương mại GMT, GMT2, Điện mặt trời MT SWE, Gia Thịnh. 9h10-10h20: TBA 
Hòa Phát Gia Lai. 10h30-11h40: TBA Hoàng Phong. 13h40-14h50: TBA Vĩnh 
Thịnh. 15h20-16h40: TBA Chi nhánh Lâm Nghiệp 19. H. Phù Cát: 7h45-
10h15: TBA Tân Hòa. TX Hoài Nhơn: 9h-10h30: Khu phố Thiện Chánh 1 - P. 
Tam Quan Bắc. 11h-12h30: Khu phố Thiện Chánh 2 - P. Tam Quan Bắc. 13h30-
15h: Khu phố Trường Xuân Tây - P. Tam Quan Bắc. 8h-10h: Khu phố Lương 
Sơn - P. Hoài Thanh Tây. 9h30-11h30: Khu Kinh tế mới - khu phố Thiết Đính 
Nam - P. Bồng Sơn. H. An Lão: 8h30-10h30: Các TBA Vạn Long, Long Khánh 
thuộc xã An Hòa. 

THỨ BẢY, NGÀY 15.1.2022: H. Tuy Phước: 7h15-11h15: Lộ Bắc TBA Phước 
Nghĩa 2 - xã Phước Nghĩa. TX An Nhơn: 7h30-8h40: TBA K1. 9h-10h10: TBA Nhà 
che máy bay. 10h10-11h20: TBA Xưởng sửa chữa máy bay 1. 7h-12h30: TBA 
Xưởng sửa chữa máy bay 2. H. Vĩnh Thạnh: 7h30-11h: Khu vực xã Tây Thuận, khu 
vực TBA Hà Nhe 1, Hà Nhe 2, Điện mặt trời An Phước Lợi, Điện mặt trời Minh Nhật, 
Điện mặt trời Thanh Thúy và Điện mặt trời Lucim - xã Vĩnh Hòa. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 16.1.2022: H. Phù Mỹ: 7h15-8h45: Lộ Đông TBA Chánh Giáo, 
lộ Tây TBA Chánh Giáo 2 - xã Mỹ An. TX Hoài Nhơn: 7h-9h: Khu phố Ngọc Sơn Bắc -  
P. Hoài Thanh Tây, khách hàng CCN Ngọc Sơn. 7h-12h: Công ty CP May Hoài Nhơn. 

THỨ HAI, NGÀY 17.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Nhà máy Phụ 
tùng ô tô. 13h45-16h15: TBA Thiên Phúc. TX Hoài Nhơn: 8h30-10h: Khu phố 
Lại Khánh - P. Hoài Đức. 10h45-12h15: Khu phố Trung Lương - P. Bồng Sơn. 
14h-15h30: Thôn An Hội Bắc - xã Hoài Sơn. 

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện 
trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối với 
các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện lực Bình 
Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. Trung tâm CSKH: 19001909. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích  

108 m2; thửa đất số 918; tờ bản đồ số 05; địa chỉ thửa đất: Khu phố 1 
(khối 1), phường Tam Quan (thị trấn Tam Quan), TX Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. Giá khởi điểm của tài sản: 866.923.949 đồng (Nộp khoản 
tiền đặt trước 160.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 
đồng; Bước giá 15.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, 

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

trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 
11.02.2022 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 
11.02.2022, 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 08 giờ 30 phút ngày 14.02.2022 
tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.  

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

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia 
đấu giá là 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
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Giám đốc các tình trạng khẩn cấp của 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Michael 
Ryan tin tưởng Thế vận hội mùa đông 
2022 tại Bắc Kinh sẽ không gây bùng phát 
Covid-19 vì các biện pháp kiểm soát chặt 
chẽ sẽ được áp dụng trong suốt Thế vận 
hội - SCMP đưa tin.

Ông Ryan cho biết, các biện pháp đối 
phó, bao gồm “hệ thống quản lý khép 
kín” và xét nghiệm hằng ngày cho tất cả 
những người tham dự, là những sáng 
kiến   được các quan chức Bắc Kinh 2022 
và Ủy ban Olympic Quốc tế đưa ra.

Giám đốc WHO bày tỏ suy nghĩ của 
mình khi Trung Quốc đối phó với các 
đợt bùng phát đang diễn ra đe dọa chiến 
lược “zero Covid-19” của nước này thay 
vì coi vi rút là bệnh dịch đặc hữu.

Các bình luận được trang 
insidethegames.biz đăng tải đầu tiên, 
và quan chức cấp cao của WHO nói rằng, 
ông thấy Trung Quốc đã sẵn sàng ứng phó 
với đông đảo số người tham dự Olympic.

“Các nhà chức trách Trung Quốc có 
những biện pháp rất nghiêm ngặt và họ 
đã công bố một loạt hướng dẫn. Chúng 
tôi tiếp tục xem xét những hướng dẫn 
đó với Ủy ban Olympic Quốc tế IOC.

Tôi tin tưởng rằng, với thông tin mà 

WHO tin chắc Olympic Bắc Kinh 2022 
không bùng phát Covid-19

chúng tôi có, các biện pháp áp dụng 
cho Thế vận hội là rất nghiêm ngặt và 
rất mạnh mẽ. Tại thời điểm này, chúng 
tôi không nhận thấy bất kỳ nguy cơ lây 
truyền dịch bệnh nào trong bối cảnh 
đó” - ông Ryan cho hay.

Bất kỳ ai trong quy trình khép kín 
của Bắc Kinh sẽ không thể rời khỏi các 
khu vực cụ thể hoặc di chuyển tự do 
trong suốt thời gian của Thế vận hội, 
chính thức bắt đầu vào ngày 4.2 và kéo 
dài đến ngày 20.2.                   (Theo LĐO)

Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 - 20.2.2022.                                                                       Ảnh: Xinhua

Các hãng thông tấn Nga Interfax 
và RIA ngày 9.1 đưa tin Moskva đã 
bày tỏ “thất vọng” vì những tín hiệu 
từ Washington và Brussels trước thềm 
hội đàm ở Geneva và Mỹ vẫn khăng 
khăng muốn những sự nhượng bộ đơn 
phương từ chính quyền Tổng thống 
Vladimir Putin.

Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại 
giao Nga Sergei Ryabkov cho hay 
Moskva không lạc quan tiến hành các 
cuộc hội đàm.

Quan hệ giữa Nga với phương Tây 
thường xuyên căng thẳng liên quan 
đến tình hình Ukraine, nhưng gần đây 
các bên đã có một số động thái tích cực 
nhằm hóa giải các khác biệt. Nga đã 
đưa ra các đề xuất bảo đảm an ninh 
cho châu Âu, đồng thời khẳng định 
sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 
về những đề xuất an ninh nhằm ngăn 
liên minh quân sự này mở rộng hoạt 
động về phía Đông và triển khai vũ khí 
gần biên giới Nga.

Các cuộc hội đàm giữa các nhà ngoại 
giao Mỹ và Nga sẽ bắt đầu tại Geneva 
vào ngày 10.1. Sau đó là cuộc họp Hội 
đồng Nga - NATO dự kiến diễn ra tại 
Brussels (Bỉ) vào ngày 12.1 tới.               

(Theo TTXVN)

Nga thất vọng 
vì những tín hiệu 
của Mỹ trước thềm 
hội đàm tại Geneva

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov 
phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva. 

Ảnh: AFP/TTXVN

Campuchia ghi nhận số lượng du 
khách quốc tế đến bằng đường không 
tăng lên mức 750 - 1.000 lượt mỗi ngày 
sau khi bỏ quy định cách ly.

Theo báo Khmer Times, Thứ trưởng 
Ngoại giao Sin Chanserivutha, kiêm 
người phát ngôn của Tổng cục Hàng 
không dân dụng Campuchia (SSCA), 
đã chủ động thông báo thông tin đáng 
phấn khởi này.

Cũng theo ông Chanserivutha, đà 
tăng trưởng của số hành khách xuất 
nhập cảnh theo đường hàng không của 

Campuchia đón cả nghìn khách quốc tế mỗi ngày
Campuchia có chậm lại vào cuối tháng 
12.2021. Nguyên nhân là vì Thái Lan thắt 
chặt các biện pháp phòng dịch nhằm 
ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trước 
sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Ngày 8.1, Bộ Y tế Campuchia xác 
nhận trong 24 giờ qua có thêm 27 ca mắc 
Covid-19 mới đều là các ca nhập cảnh 
nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số 
ca nhiễm biến thể này được phát hiện tại 
Campuchia lên 150 ca và nước này đã phát 
hiện trường hợp nhiễm biến thể Omicron 
đầu tiên trong cộng đồng.             (Theo TTO)

Số lượng du khách quốc tế đến Campuchia 
tại 3 sân bay lớn của nước này đạt trung bình  
750 - 1.000 lượt/ngày.                  Ảnh: KHMER TIMES

Các nhà khoa học ĐH Cyprus (Cộng 
hòa Cyprus) phát hiện ra một biến thể 
mới, đặt tên tạm là Deltacron, mang 
các dấu hiệu di truyền của chủng  
Omicron và Delta.

Leondios Kostrikis, giáo sư khoa học 
sinh học tại ĐH Cyprus cho biết, ông 
và cộng sự đã phát hiện 25 trường hợp 
nhiễm Deltacron, chủng mang bộ gene 
của Delta nhưng có các đột biến giống 

Phát hiện biến thể lai giữa Omicron và Delta
Omicron. Trình tự gene của 25 ca đã 
được gửi tới GISAID, cơ sở dữ liệu quốc 
tế chuyên theo dõi thay đổi của nCoV, 
vào ngày 7.1.

Giáo sư Kostrikis cho biết tần suất biến 
chủng mới xuất hiện ở những người nhập 
viện cao hơn những người không nhập 
viện, cho thấy có thể có mối tương quan 
giữa Deltacron và nguy cơ nhập viện.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện còn 

quá sớm để nhận định liệu biến chủng 
mới có khiến số ca nhiễm tăng mạnh hay 
có thể gây ra những tác động gì.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét 
liệu chủng này có thể gây bệnh nặng hơn 
hay lây nhiễm nhiều hơn, hoặc có thể trở 
thành chủng trội so với Delta và Omicron 
hay không”, Kostrikis nói, nhưng thêm 
rằng ông tin Deltacron sẽ không thể  
lấn át Omicron.          (Theo VnExpress.net)

Ngày 9.1, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
Pakistan Sheikh Rashid Ahmed xác 
nhận, ít nhất 22 người đã thiệt mạng 
sau khi bị mắc kẹt trong xe khi nhiệt 
độ xuống -8°C trong trận tuyết rơi dày 
đặc ở Pakistan.

Cảnh sát Pakistan cho biết, 8 trong 
số 22 người thiệt mạng tại thị trấn nghỉ 
mát miền núi Murree thuộc gia đình của 
một sĩ quan cảnh sát.

Theo chính quyền Pakistan, nguyên 

Pakistan: Bão tuyết khiến ít nhất 22 người thiệt mạng 
do mắc kẹt trong ô tô 

nhân tử vong trong hầu hết các trường 
hợp là do nạn nhân bị hạ thân nhiệt. 
Cho đến nay, được biết đã có 10 đàn 
ông, 10 trẻ em và 2 phụ nữ thiệt mạng.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan 
Sheikh Rashid Ahmed, hàng nghìn xe 
đã di chuyển khỏi tuyết, nhưng hơn 
1.000 phương tiện khác vẫn bị mắc kẹt 
trong khu vực vào ngày 8.1.

Vụ việc này xảy ra khi hàng chục 
nghìn du khách đổ xô đến thị trấn 

Murree của Pakistan để chứng kiến 
cảnh tuyết rơi dày đặc bất thường. Lực 
lượng cảnh sát Pakistan cho biết, trong 
những ngày qua, có tới hơn 100 nghìn 
ô tô tới thị trấn Murree, gây tắc nghẽn 
giao thông nghiêm trọng trên các tuyến 
đường ra vào thị trấn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan thông 
báo đã triển khai binh sĩ đến dọn đường 
và giải cứu những người còn mắc kẹt do 
bão tuyết.                              (Theo VTV.VN)

l Ngày 9.1, Philippines tiếp tục 
ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức 
cao mới với 28.707 ca sau con số 
kỷ lục 26.458 ca mắc mới một ngày 
trước đó.
l Nhà chức trách Kazakhstan 

ngày 9.1 thông báo đã bắt giữ hơn 
5.000 đối tượng quá khích trong làn 
sóng biểu tình bạo động làm rung 
chuyển nước này trong tuần qua.
l Ít nhất 14 người đã thiệt mạng 

và 17 người khác bị thương trong 
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngày 
8.1 tại bán đảo Sinai của Ai Cập.
l Ít nhất 7 người thiệt mạng và 

9 người bị thương nghiêm trọng 
sau khi một phần vách đá núi khổng 
lồ đổ sụp xuống 3 thuyền chở du 
khách tại một khu du lịch sinh thái ở 
Brazil trong ngày 8.1.
l Cảnh sát Mỹ đang truy tìm một 

đối tượng tình nghi thực hiện một vụ 
xả súng vào sáng 8.1 bên ngoài một 
CLB ở TP Houston, bang Texas, làm 1 
người thiệt mạng và 2 người bị thương.           

(Theo TTXVN, VOV.VN)

TIN VẮN


