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CLB TOPENLAND BÌNH ĐỊNH:

Tích cực cọ xát, kết nối tân binh
Là một trong những CLB có sự bổ sung lực 
lượng mạnh mẽ nhất chuẩn bị cho V-League 
2022, Topenland Bình Định đang sở hữu nhiều 
cầu thủ chất lượng cao. Tuy nhiên, HLV Nguyễn 
Đức Thắng vẫn cần thêm thời gian để kết hợp 
các nhân tố mới, hình thành lối chơi nhuần 
nhuyễn hơn.

Giáo viên “so tài” giữa mùa dịch
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Xây dựng văn hóa, con người 
Hoài Nhơn thời kỳ mới

l Cộng đồng chung tay dập dịch
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Thiếu nước sạch 
giữa... mùa mưa!u6

Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (bằng hình thức trực tuyến, diễn ra từ ngày 4 - 11.1), 
với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri, các ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Định đã tập trung trí tuệ, tâm huyết, 

tích cực tham gia phát biểu thảo luận, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Đóng góp nhiều ý kiến 
tâm huyết, trách nhiệm

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn phát biểu tại phiên thảo luận tổ.                                                                                 Ảnh: N. HÂN

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tìm kiếm, 
quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Bế mạc kỳ họp bất thường 
thứ nhất, Quốc hội khóa XV  u2 u9
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Bình Định

Tham gia 11 lượt ý kiến 
thảo luận

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã 
xem xét, thảo luận, thông qua 
các nghị quyết về chính sách 
tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển 
khai Chương trình phục hồi và 
phát triển KT-XH; chủ trương 
đầu tư Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông, giai đoạn 
2021 - 2025; một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển 
TP Cần Thơ; Dự án luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đầu tư công, Luật Đầu 
tư theo phương thức đối tác 
công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu 
thầu, Luật Điện lực, Luật DN, 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và 
Luật Thi hành án dân sự.

Các nội dung được thông 
qua tại kỳ họp khi triển khai 
sẽ tạo hành lang pháp lý với 
các cơ chế, chính sách thông 
thoáng, tạo động lực để khắc 
phục những thiệt hại do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19. 
Đồng thời, đẩy mạnh phục hồi 
và phát triển bền vững KT-XH, 
giải quyết các vấn đề ổn định 
kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn 
của nền kinh tế. Qua đó, tạo 
động lực hoàn thành mục tiêu 
các kế hoạch 5 năm, hằng năm 
và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh 
tế giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Trưởng đoàn chuyên 
trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết 
Hạnh đánh giá: Tham gia kỳ 
họp, Đoàn ĐBQH tỉnh và các 
ĐBQH thuộc Đoàn đã phát 
huy dân chủ, nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, tập trung nghiên 
cứu, thảo luận sôi nổi, hiến kế 
và đóng góp nhiều ý kiến tâm 
huyết, sâu sắc, chất lượng tại 
các phiên thảo luận tổ, thảo 
luận trực tuyến tại hội trường.

Tại kỳ họp, các ĐBQH đơn 
vị tỉnh Bình Định đã tham gia 

Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm
Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (bằng hình thức trực tuyến, diễn ra từ ngày 4 - 11.1), với tinh 

thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri, các ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Định đã tập trung trí tuệ, tâm huyết, tích 
cực tham gia phát biểu thảo luận, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn phát biểu tại phiên thảo luận tổ.                                                                                                     Ảnh: N. HÂN

11 lượt phát biểu, trong đó có 
1 lượt phát biểu thảo luận trực 
tuyến tại hội trường, 10 lượt 
phát biểu tại các phiên thảo 
luận tổ. Trong đó, có nhiều 
ý kiến được Quốc hội, Chính 
phủ, các bộ, ngành Trung ương 
tiếp thu, ghi nhận, thông qua 
tại các nghị quyết.

Góp ý sâu Dự án tuyến cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông 

Theo dõi sát diễn biến của 
kỳ họp, các ĐBQH đơn vị tỉnh 
đã tham gia thảo luận rất sôi 
nổi, đóng góp nhiều ý kiến 
vào Nghị quyết của Quốc hội 
về chủ trương đầu tư Dự án 
xây dựng công trình đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông, 
giai đoạn 2021 - 2025. Theo 
quy hoạch, tuyến cao tốc này 
có tổng chiều dài 2.063 km, đến 
nay đã thi công hoàn thành 
đưa vào khai thác 478 km, 
đang đầu tư 829 km, còn lại 
756 km chưa được đầu tư. 

Theo tờ trình của Chính phủ, 
trong giai đoạn 2021 - 2025,  

từ nguồn vốn đầu tư công sẽ 
bố trí khoảng 119.666 tỷ đồng 
để xây dựng 729 km đường cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông trên 
các đoạn từ Bãi Vọt (tỉnh Hà 
Tĩnh) - Cam Lộ (tỉnh Quảng 
Trị), Quảng Ngãi - Nha Trang 
và Cần Thơ - Cà Mau, chia 
thành 12 dự án thành phần 
có thể vận hành khai thác độc 
lập. Trong đó, tuyến cao tốc 
Bắc - Nam đi qua địa phận 
Bình Định có 3 tuyến liên quan 
gồm: Tuyến Quảng Ngãi - Hoài 
Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn 
và Quy Nhơn - Chí Thạnh (tỉnh 
Phú Yên) với chiều dài 219 km. 

Nhận thấy Dự án đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
có vai trò quan trọng đối với sự 
phát triển KT-XH và đảm bảo 
quốc phòng, an ninh của đất 
nước và khu vực miền Trung, 
trong đó có tỉnh Bình Định, các 
ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh 
đã tham gia thảo luận, góp ý 
sôi nổi nhằm đảm bảo các yêu 
cầu để thực hiện dự án đúng 
tiến độ, hiệu quả.

Nhìn nhận dự án đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
được đông đảo cử tri quan 
tâm, theo dõi, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn kiến 
nghị Chính phủ sớm thi công 
hoàn thành các đoạn còn lại, 
nhằm tạo động lực phát triển 
KT-XH, tăng mối liên kết 
vùng. Để sớm triển khai dự án, 
đảm bảo tiến độ và đồng bộ, 
đề nghị Chính phủ sớm phê 
duyệt dự án, công bố hướng 
tuyến và bố trí nguồn vốn để 
các địa phương triển khai các 
gói giải phóng mặt bằng phục 
vụ thi công dự án.

Theo tờ trình của Chính 
phủ, trong giai đoạn 2021 - 
2025, dự án đường cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông được 
thi công với 4 làn xe, bề rộng 
nền đường 17 m. Tuy nhiên, 
để đảm bảo an toàn trong vận 
hành, đại biểu Lê Kim Toàn 
đề nghị Chính phủ xem xét, 
điều chỉnh những đoạn qua 
các trung tâm kinh tế - chính 
trị, các đô thị, khu kinh tế, 

khu công nghiệp, cảng hàng 
không… nâng lên từ 6 - 8 làn 
xe, thậm chí là 10 làn xe để 
đáp ứng nhu cầu giao thông tại 
những khu vực này. Bên cạnh 
đó, đề nghị Bộ GTVT phối hợp 
với các địa phương xác định các 
điểm kết nối giữa các quốc lộ, 
các tỉnh lộ vào cao tốc để đảm 
bảo thuận tiện khi vận hành và 
phát huy hiệu quả KT-XH.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh 
tham gia thảo luận trực tuyến 
tại hội trường Quốc hội đã đề 
nghị trong thiết kế đường cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông cần 
bố trí hợp lý các điểm giao cắt 
với các đô thị hiện hữu, các 
điểm chờ để kết nối với các đô 
thị, khu công nghiệp, dịch vụ… 
trong tương lai.

Đại biểu Lý Tiết Hạnh nêu 
ý kiến, để đảm bảo thực hiện 
dự án chất lượng, đề nghị  tăng 
cường công tác giám sát công 
trình ngay từ đầu, nhất là sự 
giám sát của kiểm toán nhà 
nước; đồng thời, phát huy vai 
trò giám sát của ĐBQH và các cơ 
quan chức năng tại địa phương 
(nơi tuyến đường bộ cao tốc đi 
qua) từ khi thi công đến khi hoàn 
thành. Đại biểu Lý Tiết Hạnh đề 
xuất, đối với những đoạn của 
tuyến đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông qua khu vực 
các tỉnh miền Trung, cần quan 
tâm hơn về tiến độ và chất lượng 
công trình. Vì khí hậu ở các địa 
phương này rất khắc nghiệt, tác 
động lớn đến quá trình thi công 
và tuổi thọ công trình. “Không 
nên vì rút ngắn tiến độ thi công 
để hưởng chính sách đặc thù mà 
làm ảnh hưởng đến chất lượng 
công trình. Việc rút ngắn có thể 
tập trung vào việc áp dụng tiến 
bộ KHKT và công nghệ mới 
hoặc rút ngắn về thời gian thực 
hiện các thủ tục hành chính, còn 
tiến độ thi công nên thực hiện 
theo thời gian quy định nhằm 
đảm bảo chất lượng của công 
trình trọng điểm này”, đại biểu 
Lý Tiết Hạnh đề nghị.

NGUYỄN HÂN

Ngày 11.1, Thị ủy Hoài 
Nhơn tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác xây dựng Đảng, 
công tác kiểm tra giám sát 
và thi hành kỷ luật của Đảng 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ 
năm 2022, triển khai Hướng 
dẫn số 02 ngày 29.11.2021 của 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
về thực hiện Quy định về 
những điều đảng viên không 
được làm.

Trong năm 2021, cấp ủy, 
tổ chức đảng từ thị xã đến cơ 
sở ở Hoài Nhơn đã tập trung 
lãnh đạo công tác xây dựng 
Đảng đạt được nhiều kết quả 
quan trọng. Nổi bật là Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ 
Thị ủy đã tập trung chỉ đạo 
công tác lý luận chính trị, chỉ 
đạo đẩy mạnh học tập, quán 

triệt, triển khai thực hiện các 
chỉ thị, nghị quyết, kết luận 
của Trung ương, của tỉnh; 
tạo sự đồng thuận, thống 
nhất trong hệ thống chính 
trị, nhân dân tích cực tham 
gia các phong trào, cuộc vận 
động do các cấp, các ngành 
phát động, nhất là trong 
tham gia phòng, chống dịch 
Covid-19. 

Về nhiệm vụ năm 2022, 
toàn Đảng bộ và hệ thống 
chính trị TX Hoài Nhơn tập 
trung thực hiện đồng bộ các 
biện pháp thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19 nhằm bảo đảm 
vừa phòng, chống dịch, vừa 
phát triển KT-XH, phấn đấu 
đạt mức cao nhất các mục 
tiêu, chỉ tiêu năm 2022. Chú 

trọng chăm lo tết Nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022; tăng 
cường công tác nắm bắt, định 
hướng, ổn định tình hình tư 
tưởng, tâm trạng xã hội, kịp 
thời giải quyết, không để 
phát sinh điểm nóng trên 
địa bàn; tập trung chỉ đạo tổ 
chức đại hội các chi bộ trực 
thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm 
kỳ 2022 - 2025; chỉ đạo bầu 
cử trưởng, phó thôn, khu phố 
nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo 
đúng quy định; tập trung tổ 
chức thực hiện các quy định, 
quyết định của Ban Bí thư, Bộ 
Chính trị…

Dịp này Ban Thường vụ 
Thị ủy tặng giấy khen cho 14 
tổ chức cơ sở đảng hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

THÁI NGÂN

(BĐ) - Hưởng ứng chương 
trình Tết vì người nghèo - Xuân 
Nhâm Dần năm 2022 của Tổng 
Công ty Phân bón và Hóa chất 
Dầu khí (PVFCCo), sáng 11.1, 
Công ty CP Phân bón và Hóa 
chất dầu khí miền Trung, đơn 
vị thành viên của Tổng Công 
ty, phối hợp với Hội CTĐ tỉnh 
tổ chức chương trình Xuân yêu 
thương - Tết sẻ chia tại phường 
Nhơn Bình (TP Quy Nhơn).

Tại chương trình, Công ty 
trao 150 phần quà tết cho những 
hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn 
cảnh khó khăn, gia đình chính 
sách, thương binh, bệnh binh, 
người có công với cách mạng 
của phường Nhơn Bình. Mỗi 
phần quà có giá trị 500 nghìn 
đồng, gồm 200 nghìn đồng tiền 
mặt và một số vật phẩm dùng 

trong ngày Tết.
Theo Công ty CP Phân bón 

và Hóa chất dầu khí miền Trung, 
dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, 
Công ty triển khai chương trình 
Xuân yêu thương - Tết sẻ chia 
tại 40 xã, phường, thị trấn của 
11 tỉnh, thành phố trong khu vực 
với 3.150 phần quà có tổng giá 
trị 1,7 tỷ đồng.

Riêng tại Bình Định, Công ty 
trao 450 phần cho người dân khó 
khăn của 4 xã, phường trong 
tỉnh. Ngoài 150 phần quà trao 
tại phường Nhơn Bình vào sáng 
11.1, chiều cùng ngày, Công ty 
về xã Phước Hưng (huyện Tuy 
Phước) trao 100 phần và ngày 
12.1 tiếp tục về huyện Phù Cát 
trao tặng 200 phần quà đến 
người dân khó khăn của hai xã 
Cát Sơn và Cát Tài.      NGỌC NGA

Thị ủy Hoài Nhơn triển khai công tác 
xây dựng Đảng năm 2022

Tặng 450 phần quà tết cho 
người dân khó khăn
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Tích cực và hiệu quả
7 giờ sáng 11.1, từ trụ 

sở UBND phường Đống Đa 
(đường Trần Hưng Đạo, TP 
Quy Nhơn), anh Đỗ Ngọc Huy, 
cán bộ của phường lái chiếc  
ô tô tuyên truyền lưu động, 
cùng lực lượng trật tự đô thị và 
CA phường, thẳng tiến về khu 
Bắc Hà Thanh. Xe chạy dọc 
đường Lê Thanh Nghị, sang 
đường Huỳnh Tấn Phát rồi vòng 
thêm một vài con đường lớn có 
nhiều quán xá, sau đó thẳng 
tiến ra khu tái định cư thuộc 
khu phố 9A của phường. Suốt 
đường đi, tiếng loa trên xe liên 
tục phát các nội dung cập nhật 
về diễn biến dịch bệnh của tỉnh, 
thành phố, của phường, nhắc 
nhở người dân thực hiện 5K. 
“Hằng ngày, xe tôi phụ trách 
các tuyến đường lớn. Những 
hẻm nhỏ giao các em ĐVTN đi 
xe máy len lỏi từng ngóc ngách 
phát loa tuyên truyền, cập nhật 
cả số F0 của từng khu phố”, anh 
Huy cho biết.

Trong bối cảnh sống thích 
ứng với đại dịch, các địa phương 
đặc biệt coi trọng công tác tuyên 
truyền. Mô hình Tiếng loa di 
động đã trở nên phổ biến trong 
toàn tỉnh. Phường Nhơn Bình 
(TP Quy Nhơn) từng có ngày 
ghi nhận đến 30 ca Covid-19, 
nhưng 2 ngày nay, số F0 giảm 
cả chục ca. Ông Đặng Văn Bàn, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam phường Nhơn Bình cho 
biết, công tác tuyên truyền đã 
đạt hiệu quả, giúp nâng cao ý 
thức phòng, chống dịch trong 
dân, biểu hiện từ việc đeo khẩu 
trang khi ra đường, đến việc 
giữ khoảng cách an toàn khi 
tiếp xúc. 

Bên cạnh đó, mô hình Tổ 
Covid-19 cộng đồng vẫn duy 
trì và phát huy nhiều hiệu 
quả. Thống kê vào đầu tháng 
12.2021 của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, toàn tỉnh có 7.104 
tổ Covid-19 cộng đồng với 
32.950 thành viên. Ở nhiều địa 
phương, mô hình này hỗ trợ 

Cộng đồng chung tay dập dịch
Bên cạnh một số mô hình cộng đồng phòng, chống Covid-19 triển khai đại trà, 

nhiều địa phương đã linh hoạt hình thành thêm những mô hình phù hợp, huy động 
được sự vào cuộc tích cực của người dân.

đắc lực tổ truy vết F0, tổ chăm 
sóc người nhiễm Covid-19 tại 
cộng đồng, tổ hậu cần.  

Theo ông Nguyễn Xuân 
Vĩnh, Phó Chủ tịch Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh, thời gian qua, do yêu 
cầu nhiệm vụ tại địa phương, 
chính quyền các cấp đã linh 
hoạt thành lập những mô hình 
phòng, chống dịch trong cộng 
đồng, giải quyết khó khăn phát 
sinh. TP Quy Nhơn hiện là địa 
phương có những mô hình hỗ 
trợ F0 điều trị tại nhà khá hiệu 
quả như Mượn nhà chống dịch 
(vận động người có nhà không ở 
cho F0 đến ở tạm trong thời gian 
điều trị), Túi thuốc an sinh…

Khó đâu gỡ đó
Theo ông Lê Quang Hùng, 

Giám đốc Sở Y tế, việc huy động 
các lực lượng trong cộng đồng 
tham gia vào công tác phòng, 
chống dịch là cực kỳ quan trọng 
trong bối cảnh tỉnh đang thực 
hiện quản lý F0, F1 tại nhà.

Dù vậy, cuộc chiến với đại 
dịch vẫn còn dài, hiện nhiều 
thành viên, tình nguyện viên 
của tổ Covid-19 cộng đồng và 
một số tổ, mô hình cộng đồng 
đã quay trở lại với công việc 
mưu sinh. Người ít, việc nhiều, 
áp lực lớn, các thành viên, tình 
nguyện viên còn lại luôn phải 
xoay xở tìm giải pháp hoạt 
động hiệu quả. 

Tại TX An Nhơn, mô hình 
Đi chợ giúp dân từng hiệu quả 
trong giai đoạn phong tỏa khu 
vực có F0 giờ đã không còn phù 
hợp, được thay thế bằng mô 
hình Tổ phụ nữ giúp trông coi 
việc nhà cho F0. Để vừa có thể 
quán xuyến việc nhà mình, nhà 
người, các hội viên phụ nữ dậy 
từ tờ mờ sáng, chăm sóc vườn 
tược, chuồng trại của mình 
xong, sang nhà F0 làm tiếp. Chị 
Lê Vũ Vân Kiều, Chủ tịch Hội 
LHPN TX An Nhơn, chia sẻ: 
“Cứ làm tới, khó đâu gỡ đó, tìm 
kiếm và kêu gọi những người 
có tâm huyết, có ý thức vì cộng 

đồng, có mong muốn chung 
sức dập tắt đại dịch. Trong quá 
trình tham gia công tác phòng, 
chống dịch, phải bám sát thực 
tế và điều chỉnh, xét thấy cái 
nào không phù hợp thì bỏ hoặc 
tiết chế lại. Thời gian này, chị 
em tăng cường vận động lương 
thực, nhu yếu phẩm tặng gia 
đình F0, đẩy mạnh thực hiện 
chương trình “Giọt sữa cho 
em” tặng cho trẻ F0 tại TTYT 
TX An Nhơn và F1 ở khu cách 
ly tập trung”.

Kể về quãng thời gian khó 
khăn đã qua - thời điểm từ ngày 
20 - 25.11.2021 khi xã Hoài Châu 
Bắc (TX Hoài Nhơn) phát hiện 
có 21 ca Covid-19 trên địa bàn, 
ông Trần Đình Tý, Chủ tịch 
UBND xã, cho biết rất lo lắng. 
Còn giờ thì: “Thành viên của 
các mô hình cộng đồng cùng 
người dân đã quyết liệt dập ổ 
dịch và đã thành công. Từ đó 
đến nay, công tác tuyên truyền, 
kiểm soát nguy cơ dịch luôn 
được chú trọng. Hiện xã chỉ có 
1 ca F0 là người từ địa bàn khác 
về, trong tầm kiểm soát”, ông 
Tý cho hay.

Ông Trần Hữu Thảo, Phó 
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn 
ghi nhận một số phường, 
xã khác như Bồng Sơn, Tam 
Quan… cũng đang triển khai rất 
hiệu quả những mô hình cộng 
đồng, góp phần đáng kể trong 
việc dập tắt ổ dịch trên địa bàn. 
“Những người tham gia tổ, mô 
hình cộng đồng có đóng góp rất 
lớn nhưng chủ yếu làm với tinh 
thần tự nguyện là chính. Ngoài 
số người của hội, đoàn thể, 
còn có sự tham gia của đông 
đảo người dân. Tỉnh đã hỗ trợ 
mỗi tổ Covid cộng đồng 1 triệu 
đồng. Riêng tổ chăm sóc người 
nhiễm Covid-19 tại cộng đồng 
thì nhận 130 nghìn đồng/người/
ngày. Về phần thị xã, chúng tôi 
vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 
cho người dân khó khăn và cả 
lực lượng trực tiếp thực hiện 
công tác phòng, chống dịch”, 
ông Thảo cho hay.       NGỌC TÚ

Sự quan tâm 
của cộng đồng 

giúp bệnh nhân 
Covid-19 yên tâm 

điều trị tại nhà. 
- Trong ảnh: Trao 
túi thuốc an sinh 

cho bệnh nhân 
Covid-19 điều trị tại 
nhà ở TP Quy Nhơn.                      

Ảnh: Thành Đoàn  
Quy Nhơn

(BĐ) - Ngày 11.1, tại Hà 
Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về 
tìm kiếm, quy tập và xác định 
danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban 
Chỉ đạo quốc gia 515) đã tổ 
chức Hội nghị tổng kết thực 
hiện Đề án tìm kiếm, quy tập 
hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề 
án xác định hài cốt liệt sĩ còn 
thiếu thông tin (Đề án 150) giai 
đoạn 2013 - 2020; đề ra phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 
giai đoạn 2021 - 2025. Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - 
Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 
515, cùng các Phó Trưởng ban 
Chỉ đạo quốc gia 515 đồng chủ 
trì hội nghị. Hội nghị được tổ 
chức theo hình thức trực tuyến 
kết nối với 75 điểm cầu tại các 
quân khu, quân chủng, quân 
đoàn, các địa phương trên 
toàn quốc. 

Giai đoạn 2013 - 2020, các 
cấp, ngành, địa phương, đơn 
vị đã quán triệt, thực hiện Đề 
án 1237, Đề án 150 nghiêm 
túc, tích cực, đồng bộ, hiệu 
quả. Các địa phương đã cơ 
bản hoàn thành kết luận địa 
bàn; lập bản đồ tìm kiếm quy 
tập hài cốt liệt sĩ 3 cấp (xã, 
huyện, tỉnh). Bộ Quốc phòng, 
Bộ LĐ-TB&XH đã chuyển giao 
hơn 2 triệu bản ghi về liệt sĩ, 
300 nghìn bản ghi về mộ liệt 
sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về liệt sĩ. Đồng thời, 
từ năm 2013 đến nay, các lực 
lượng đã tìm kiếm, quy tập 

được gần 17.000 hài cốt liệt sĩ. 
Ngoài ra, đến nay cũng có hơn 
4.000 hài cốt liệt sĩ còn thiếu 
thông tin được xác định danh 
tính (bằng phương pháp thực 
chứng 2.761 trường hợp, bằng 
phương pháp giám định ADN 
1.373 trường hợp). 

Tại Bình Định, đến nay, 
toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập 
được 32.277 hài cốt liệt sĩ, hiện 
còn 9.547 hài cốt liệt sĩ chưa 
tìm kiếm. 

Phát biểu kết luận hội 
nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam nhấn mạnh nhiệm vụ 
tìm kiếm, quy tập và xác định 
danh tính hài cốt liệt sĩ còn 
thiếu thông tin là vô cùng khó 
khăn, vì vậy yêu cầu các cấp, 
các ngành, các địa phương cần 
tạo điều kiện tốt nhất có thể 
cho công tác này bằng tất cả 
trách nhiệm, tình cảm. Đồng 
thời, đẩy mạnh việc hợp tác 
quốc tế, kết hợp công nghệ 
mới, công nghệ thông tin, sinh 
học trong công tác tìm kiếm, 
quy tập và xác định danh tính 
hài cốt liệt sĩ để đẩy nhanh 
hơn, làm tốt hơn nữa.

Phó Thủ tướng cũng yêu 
cầu các cấp, các ngành, địa 
phương tiếp tục quan tâm 
hơn nữa đến công tác đền ơn 
đáp nghĩa, chăm lo cho các 
gia đình thương binh, liệt sĩ, 
người có công, nhất là trong 
dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 
sắp đến.               HỒNG PHÚC

(BĐ) - Sáng 11.1, Hội Văn 
học Nghệ thuật (VH-NT) Bình 
Định tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác năm 2021, triển khai 
nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021,  Hội  
VH-NT Bình Định đã bám 
sát các nhiệm vụ trọng tâm 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 
Liên hiệp các hội VH-NT Việt 
Nam để cụ thể hóa thành kế 
hoạch hoạt động và chủ động 
thực hiện trong tình hình dịch 
Covid-19 còn diễn biến phức 
tạp. Hội đã tổ chức các hoạt 
động chuyên môn, thực tế sáng 
tác cho hội viên; tạo điều kiện 
cho các chi hội chuyên ngành 
Trung ương tại Bình Định tổ 
chức các hoạt động theo hướng 
dẫn của Liên hiệp các hội 
VH-NT Việt Nam và các hội, 
ngành Trung ương; tham gia, 
phối hợp cùng các sở, ngành 
liên quan tổ chức các hoạt 
động VH-NT tuyên truyền kỷ 
niệm các ngày lễ lớn, các sự 
kiện chính trị, văn hóa của đất 
nước, của tỉnh. Trong năm, có 
6/8 chi hội chuyên ngành và  
1 chi hội địa phương tổ chức 
đại hội cấp chi hội nhiệm kỳ 
2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại 
biểu Hội VH-NT Bình Định 

nhiệm kỳ 2022 - 2027…
Năm 2022, Hội VH-NT 

Bình Định tiếp tục vận động 
hội viên tham gia sáng tác và 
quảng bá các tác phẩm, công 
trình VH-NT về chủ đề học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
tuyên truyền Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Bình Định 
lần thứ XX và Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng; sáng tác, 
tuyên truyền phòng, chống 
dịch Covid-19. Tham gia, 
phối hợp với các hội chuyên 
ngành Trung ương tổ chức 
triển lãm, liên hoan, hội thảo 
chuyên ngành VH-NT khu vực 
Nam Trung bộ và Tây Nguyên; 
tổ chức tốt trại sáng tác  
VH-NT trẻ lần thứ VIII; phối 
hợp với Sở VH&TT trong công 
tác tham mưu UBND tỉnh tổ 
chức xét và trao giải thưởng 
Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho 
văn học, nghệ thuật tỉnh Bình 
Định lần thứ VI (2016 - 2020)…

Dịp này, Liên hiệp các Hội 
VH-NT Việt Nam tặng kỷ 
niệm chương Vì sự nghiệp 
Văn học, Nghệ thuật Việt 
Nam năm 2021 cho 28 cán bộ, 
hội viên. 

TRỌNG LỢI

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
trong tìm kiếm, quy tập và 
xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Hội Văn học - Nghệ thuật 
Bình Định triển khai nhiệm vụ 
năm 2022
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Bình Định

Ông Lê Minh Tâm, ở thôn 
Dương Thành, cho biết: Hiện 
người dân trên địa bàn xã Phước 
Thắng đang sử dụng nước sạch 
từ Nhà máy cấp nước sinh hoạt 
huyện Phù Cát. Tuy nhiên, nước 
lúc có lúc không, có khi cúp nước 
2 - 3 ngày làm ảnh hưởng đến cuộc 
sống sinh hoạt của người dân.

Do khan hiếm nước nên ở 
đây nhà nào cũng xây bể, thùng 
chứa nước bằng xi măng để trữ 
nước. Mùa nắng nóng, tình 
trạng thiếu nước tại khu vực 
thôn Dương Thành càng nghiêm 
trọng hơn, nhiều hộ phải mang 
can đi mua nước về dùng. “Cúp 
nước liên tục, khi có nước trở 
lại thì nước bị vàng đục, nhiễm 
phèn, nhiễm bẩn, không thể sử 
dụng. Chưa kể nhiều hộ dân tự 
ý lắp đặt máy bơm trái quy định 
làm cho những hộ khác không có 
nước sinh hoạt”, ông Tâm nói.

Điều người dân bức xúc hơn 
là mặc dù đang mùa mưa, nhưng 
nguồn nước sạch rất yếu, lúc có 
lúc không. Nhiều gia đình phải 
mua nước bình hay hứng nước 
mưa mới có nước sinh hoạt  
hằng ngày.

Chia sẻ thêm với phóng 
viên, bà Nguyễn Thị Minh 
Lan, ở đội 6, thôn Lương Bình, 
cho biết: Cả thôn đều thường 
xuyên bị cúp nước sinh hoạt, bị 
ảnh hưởng nhiều nhất là đội 6. 
Từ ngày khu dân cư càng đông 
dân thì nước sinh hoạt càng 
thiếu. Bà con nhiều lần kiến 
nghị qua các buổi tiếp xúc cử tri, 
nhưng đến nay vẫn chưa được  
cải thiện.

Thiếu nước sạch 
giữa... mùa mưa!

Hàng chục hộ dân 2 thôn Lương Bình, Dương Thành (xã Phước Thắng, huyện 
Tuy Phước) đang sống trong điều kiện thiếu nước sạch vì nguồn nước lúc có lúc 
không, bị nhiễm bẩn, nhiễm phèn. Tình trạng này kéo dài trong nhiều năm 
nhưng chưa được cải thiện.

Mặc dù đang là mùa mưa, nhưng nước sạch tại nhà bà Nguyễn Thị Minh Lan vẫn 
chảy nhỏ giọt.                     Ảnh: VĂN LƯU

Đón đọc ấn phẩm đặc biệt 
Bình Định Xuân Nhâm Dần 2022

Chào Xuân Nhâm Dần 2022, Báo Bình 
Định xuất bản ấn phẩm đặc biệt với chủ 
đề Khát vọng vươn tầm, với nhiều chuyên 
đề, bài viết đặc sắc ghi nhận những nỗ lực 
và thành tựu nổi bật năm 2021 của Bình 
Định trong bối cảnh thích ứng an toàn với 
dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép. 

Lửa thử vàng, gian nan thử sức là 
những kỳ vọng, chia sẻ của đồng chí Hồ 
Quốc Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - với 
Báo Bình Định nhân dịp đầu xuân mới. 
Và Những dấu ấn đầu nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa XV nêu bật những đóng góp  của 
Đoàn ĐBQH tỉnh tại các kỳ họp thứ nhất 
và thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Các chuyên đề Văn hóa soi đường cho 
quốc dân đi và Cải cách để phát triển một 
lần nữa khẳng định quan điểm văn hóa là 
sức mạnh nội sinh của dân tộc, động lực 
quan trọng phát triển đất nước; cũng như 
một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện 
nay là phải cải cách mạnh mẽ hành chính, 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để 
thu hút đầu tư, thúc đẩy KT-XH phát triển. 

Trên hành trình nhiều thử thách nhưng 
cũng đầy nỗ lực để Bình Định trở thành 
tỉnh phát triển khá ở khu vực miền Trung, 
không thể thiếu những câu chuyện, nhân 
vật truyền cảm hứng cống hiến và sáng 
tạo, sống đẹp. Đó là chuyên gia y tế đầu 
ngành, người đại biểu của dân PGS.TS.BS 
Nguyễn Lân Hiếu: Luôn trăn trở, luôn hết 
mình với những vấn đề dân sinh. Là trải 
lòng Chúng tôi gần như không biết ngày 
đêm… của người đứng đầu ngành y tế tỉnh 
về 2 năm chống dịch Covid-19. 

Trong khát vọng vươn tầm, Bình Định 
định vị mình bằng QAI & giấc mơ trí tuệ 
nhân tạo tại Quy Nhơn, bởi như khẳng 
định, tâm huyết của những người con 
quê hương Bình Định đã thành danh:  
TS Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch TMA: Chúng 
ta có thể thành công ngay trên quê hương 
mình; Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch 
Tập đoàn Hưng Thịnh: Ở trong tôi có mã 

di truyền xứ sở. 
Đặc biệt, Bình Định Xuân Nhâm Dần 

2022 thực hiện chuyên đề Võ cổ truyền Bình 
Định - Hành trình một di sản, nhân dịp di 
sản văn hóa quốc gia này đang được triển 
khai lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh là 
Di sản văn hóa thế giới, với những bài viết 
đặc sắc: Cuốn hút võ đài Bình Định; Võ sĩ 
Bình Định ghi danh trên đấu trường quốc 
tế; Chuyện về Tây Sơn thất hổ tướng; Độc 
đáo kho tàng võ y Bình Định; Nguyễn Kế 
Nhơn - Top 10 võ sĩ Muay xuất sắc nhất 
thế giới: “Tôi luôn tự hào được sinh ra ở 
đất Võ”; Những tuyệt kỹ của môn phái 
Long Hổ Không Hồng…

Cùng những bài viết nhẹ nhàng, tươi 
vui về vùng đất Võ trời Văn bước vào xuân 
mới: 190 năm tên gọi tỉnh Bình Định: Lời 
vui chắp nhặt…; Nghe lời đá gọi; Ai về 
nhắn với nậu nguồn…

Kính mời quý độc giả đón đọc Bình Định 
Xuân Nhâm Dần phát hành ngày 13.1.2022 
(11 tháng Chạp Tân Sửu).                  B.B.Đ

Theo ông Nguyễn Văn Công, 
Chủ tịch UBND xã Phước Thắng, 
những phản ánh của người dân 
thôn Lương Bình và Dương 
Thành là đúng với thực tế. Dù 
thời gian gần đây tình hình thiếu 
nước sinh hoạt tại khu vực 2 thôn 
này đã được cải thiện so với 
trước nhưng vào mùa nắng nóng 
vẫn xảy ra. UBND xã cũng đã 
kiến nghị UBND huyện và Nhà 
máy cấp nước sạch sinh hoạt 
huyện Phù Cát giải quyết kiến 

nghị của người dân. “2 thôn này 
nằm gần xã Nhơn Hạnh (TX An 
Nhơn), có địa hình cao, trong khi 
đó hệ thống cấp nước nằm dưới 
thấp, hệ thống ống cấp nước lại 
quá nhỏ nên áp lực nước không 
mạnh, nước không đến được nhà 
dân”, ông Công cho biết.

Ông Nguyễn Tấn An, Giám 
đốc Trung tâm Nước sạch và 
Vệ sinh môi trường nông thôn 
(thuộc Sở NN&PTNT) cho 
biết: Nhà máy cấp nước sinh 

hoạt huyện Phù Cát do Trung 
tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn quản lý, vận 
hành với công suất thiết kế  
5.600 m3/ngày đêm. Vào mùa 
nắng nóng năm 2021, có hơn 100 
hộ ở thôn Lương Bình và Dương 
Thành, xã Phước Thắng bị thiếu 
nước sinh hoạt. Nguyên nhân 
là vào giờ cao điểm, nhu cầu sử 
dụng nước của người dân tăng 
cao, nhà máy hoạt động đã vượt 
công suất (6.000 m3/ngày đêm). 
Đồng thời, nhiều hộ ở cuối hệ 
thống đường ống nước nên áp 
suất không đủ để đẩy nước đến. 

Để giải quyết tình trạng trên, 
Trung tâm đã yêu cầu Nhà máy 
triển khai cấp nước luân phiên 
theo giờ, điều tiết hợp lý áp 
lực nước trên các mạng đường 
ống, cấp nước ổn định đến các 
hộ ở cuối tuyến ống. Trung tâm 
cũng đã nhắc nhở Nhà máy tăng 
cường súc rửa đường ống; điều 
tiết các van để đảm bảo cung cấp 
đủ lượng nước cho bà con nhân 
dân xã Phước Thắng, nhất là ở 
thôn Lương Bình, Dương Thành. 
Đồng thời, phối hợp với chính 
quyền địa phương kiểm tra, 
tuyên truyền, xử lý các trường 
hợp lắp đặt bơm hút nước trái 
quy định và kiểm tra lại tuyến 
đường ống cấp nước chính bị bể, 
rò rỉ để có giải pháp khắc phục, 
không để xảy ra tình trạng thiếu 
nước sinh hoạt.

“Thời gian đến, với dự án 
Nâng cấp, mở rộng Nhà máy cấp 
nước sinh hoạt huyện Phù Cát, 
Nhà máy sẽ được nâng cấp công 
suất lên 12.000 m3/ngày đêm. Dự 
kiến dự án sẽ hoàn thành vào 
đầu năm 2023, đảm bảo cấp nước 
ổn định cho người dân trong 
mùa nắng hạn”, ông An thông 
tin thêm.                  

     VĂN LƯU

TIN VẮN
  Sáng 11.1, Sở Nội vụ 

phối hợp với Học viện Hành 
chính Quốc gia tổ chức bế 
giảng, trao chứng nhận cho 288 
học viên của 4 lớp: Bồi dưỡng 
ngạch chuyên viên chính (2 
lớp), bồi dưỡng lãnh đạo, quản 
lý cấp phòng (2 lớp). Do tình 
hình dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp nên các lớp bồi 
dưỡng đều học trực tuyến, từ 
tháng 8 - 10.2021. MAI THƯ 
 Cụm thi đua số 3 gồm 

Đoàn Thanh niên các đơn vị: 
CA tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, BĐBP 
tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh 
và Khối DN tỉnh, ngày 11.1 
đã phối hợp với Huyện đoàn 
Tây Sơn tổ chức chương trình 
Xuân yêu thương tại xã Tây An 
và Tây Vinh. Tại chương trình, 
Cụm thi đua số 3 đã trao tặng 
100 suất quà, tổng trị giá hơn 
25 triệu đồng; trao tặng 50 thẻ 
BHYT cho người dân có hoàn 
cảnh khó khăn, hộ nghèo, ảnh 
hưởng bởi dịch Covid 19 trên 
địa bàn 2 xã. Đồng thời, trao 
tặng 2 địa phương 1.000 khẩu 
trang y tế và một số thiết bị hỗ 
trợ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. ĐINH NGỌC
 Từ ngày 11 - 14.1, Trung 

tâm VH-TT&TT huyện Tuy 
Phước tổ chức các lớp tập huấn 
hô, hát bài chòi dân gian cho 
thành viên 4 CLB dân ca bài 
chòi, gồm: Phước Sơn, Phước 
Nghĩa, thị trấn Tuy Phước và 
huyện Tuy Phước. Qua tập huấn 
nhằm nâng cao chất lượng hô, 
hát của các CLB bài chòi dân 
gian ở các địa phương và xây 
dựng hạt nhân cho phong trào 
văn hóa ở cơ sở. AN NHIÊN
 Ngày 11.1, Hội LHPN 

phường Quang Trung (TP Quy 
Nhơn) tổ chức chương trình 
Tặng sổ tiết kiệm, trao gạo tình 
thương. Theo đó, Hội đã trao 12 
sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 400 
nghìn đồng trích từ quỹ Heo 
đất nghĩa tình năm 2020 - 2021 
và trao 10 suất gạo cho các hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn, 
chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

LINH DƯƠNG
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Bình Định

Trong tình hình dịch Covid-19 
hiện nay, học sinh vừa học trực 
tuyến vừa học trực tiếp, nếu 
không đổi mới hình thức, nội 
dung thì tiết sinh hoạt lớp biến 
thành những khung giờ nhàm 
chán. Vì thế, giáo viên chủ nhiệm 
thực hiện quy trình chung tổng 
kết lớp và đưa ra phương hướng 
với sự hỗ trợ công nghệ tính điểm 
thi đua ở khâu tổng kết, gửi kết 
quả cụ thể của học sinh qua 
nhóm tổ. Giáo viên chủ nhiệm 
làm việc riêng với từng học sinh 
có vi phạm, không phê bình cụ 
thể trước lớp, cách làm này tế nhị, 
tôn trọng học sinh.

Đó là cách tổ chức giờ sinh 
hoạt lớp trong giải pháp “Nâng 
cao hiệu quả công tác chủ nhiệm 
trong tình hình dịch Covid-19” 
của cô Mai Thị Thúy Hồng, 
Trường THCS Đống Đa khi tham 
gia hội thi giáo viên chủ nhiệm 
giỏi TP Quy Nhơn, diễn ra từ cuối 
tháng 12.2021 đến nay.

“Tại Quy Nhơn, dạy học trực 
tuyến là giải pháp thích ứng với 
dịch Covid-19. Hình thức dạy 
học này có nhiều ưu điểm song 
còn quá mới mẻ với thầy lẫn trò, 
đặt ra không ít thách thức, trong 
đó có công tác chủ nhiệm lớp. Để 
đáp ứng trạng thái bình thường 
mới, hình thức học tập mới, cách 
quản lý lớp của chủ nhiệm cũng 
phải thay đổi”, cô Hồng chia sẻ.

Cũng hướng vào chủ điểm 
“nóng” là dịch Covid-19, tiết 
sinh hoạt lớp của cô Nguyễn 
Thị Quỳnh Trang, Trường THCS 
Lê Hồng Phong, đặt vấn đề về 
giáo dục kỹ năng cho học sinh. 
Dưới hình thức tổ chức đố vui 
để học, lớp chia thành 4 tổ tham 

15 phút học tiếng Anh trở thành khoảng thời 
gian vui vẻ trong ngày của mẹ con chị Nguyễn 
Thị Thanh An và bé Nguyễn Bảo Trân (TP Quy 
Nhơn), kể từ khi sử dụng bộ lắp ghép từ vựng 
tiếng Anh Funny Words.

Bé Bảo Trân rất thích bộ trò chơi Funny Words 
bởi trong đó có hình ảnh các nhân vật hoạt hình 
bé yêu thích và cũng từ đó bé có thể khám phá 
hơn 10 trò chơi khác nhau. Nhờ đó, bé nhận diện 
được từ vựng và nhớ kỹ từng chữ cái. Về phần 
mẹ An, học liệu hướng dẫn theo lộ trình GIMSP 
(gồm 5 phương pháp giáo dục phát triển trí tuệ: 
Ghi nhớ, nghe thẩm thấu, ghi nhớ logic, nói đuổi, 
thực hành với các trò chơi) hỗ trợ chị giúp con 
tích lũy từ vựng. Hơn nữa, hai mẹ con có thể giao 

Em Đặng Anh Tài, ở xã Mỹ 
Phong, huyện Phù Mỹ, học sinh 
lớp 12A2 Trường THPT số 2 Phù 
Mỹ là 1 trong 3 học sinh của 
tỉnh Bình Định vừa vinh dự được 
Trung ương Đoàn trao tặng danh 
hiệu “Học sinh 3 tốt” năm học 
2020 - 2021 cùng với 455 học 
sinh tiêu biểu của các trường 
THPT, trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên 
trên toàn quốc.

Chia sẻ về bản thân, Tài cho 
biết: Trước khi lên lớp, em chuẩn 
bị kỹ nội dung kiến thức; trong 
giờ học ở lớp, em tập trung nghe 
giảng, chỗ nào chưa hiểu em 
mạnh dạn nhờ thầy cô giáo 
giảng lại ngay. Nhờ vậy trong 
giờ học em có thể thường xuyên 
phát biểu và xem đây như một 
dạng học bài ngay trên lớp. 

Đây là một trong những 
nội dung quan trọng đặt ra tại 
cuộc làm việc giữa Trường ĐH 
Quy Nhơn với Viện Nghiên 
cứu Toán cao cấp (VIASM), 
cuối tuần qua.

Hai đơn vị thảo luận nội 
dung cụ thể trong triển khai 
các hoạt động của Chương 
trình trọng điểm Quốc gia 
phát triển Toán học giai đoạn 
2021 - 2030 trong năm 2022 và 
thời gian tới. Trong đó, đẩy 
mạnh truyền thông phổ biến 
tri thức toán học; thúc đẩy 
nghiên cứu ứng dụng Toán 
học; thúc đẩy công bố công 
trình toán học chất lượng 
cao; hỗ trợ triển khai chương 
trình giáo dục phổ thông 
môn Toán; hỗ trợ đào tạo tài 
năng và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực ngành Toán; 
hỗ trợ phát triển khoa Toán 
và Thống kê trở thành trung 
tâm toán học mạnh ở khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên và 
trong cả nước. 

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu 
trưởng Trường ĐH Quy Nhơn 
cho hay, Trường đang đào tạo 2 
chuyên ngành tiến sĩ, 4 chuyên 
ngành thạc sĩ và 3 ngành đại 
học. Việc hợp tác cùng VIASM 
sẽ giúp chất lượng nghiên cứu 
khoa học và đào tạo đại học,  
sau đại học lĩnh vực Toán học 
và Toán ứng dụng của nhà 
trường phát triển mạnh hơn 
trong giai đoạn tiếp theo, góp 
phần đào tạo nguồn nhân lực 
có chất lượng cao.  

 HOÀNG ANH

Giáo viên “so tài” giữa mùa dịch
Giáo viên tại các huyện, thị xã, thành phố đang bước vào cuộc “so tài” tại hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học và 

giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc THCS. Đây là dịp sinh hoạt chuyên môn, tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu, học hỏi kinh 
nghiệm giảng dạy, chủ nhiệm lớp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Tiết sinh hoạt lớp dự thi về giáo dục kỹ năng phòng, chống dịch 
Covid-19 cho học sinh của cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Trường 
THCS Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn).                                                      Ảnh: M.H

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Phan Thanh Liêm, sự thay đổi về cách 
thức tổ chức hội thi vừa đánh giá năng 
lực nghề nghiệp, đánh giá giờ dạy, hoạt 
động giáo dục, vừa đánh giá việc rút 
kinh nghiệm từ hoạt động giảng dạy và 
giáo dục để có báo cáo biện pháp chia 
sẻ kinh nghiệm. Như vậy, sẽ đánh giá 
được quá trình giảng dạy, giáo dục học 
sinh của giáo viên và việc công nhận 
giáo viên giỏi mới xác thực.

“Học sinh 3 tốt” Đặng Anh Tài

Hỗ trợ phát triển 
khoa Toán và 
Thống kê thành 
trung tâm 
toán học 

Sáng kiến giúp trẻ hứng thú 
học tiếng Anh

Các em nhỏ hứng thú học tiếng Anh thông qua trò chơi lắp 
ghép từ vựng Funny Words.                                            Ảnh: HỒNG HÀ

gia 4 phần thi (khởi động, vượt 
chướng ngại vật, tăng đốc và về 
đích) giúp không khí tiết sinh 
hoạt nhẹ nhàng, truyền tải được 
thông điệp phòng, chống dịch 
Covid-19 đến học sinh. 

Hiệu trưởng Trường THCS 
Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Kim 
Anh cho hay, hội thi tạo động lực 
phấn đấu, cơ hội cho giáo viên tự 
nghiên cứu và trau dồi kiến thức, 
đổi mới và áp dụng phương pháp 
giáo dục phù hợp với tình hình 
từng lớp cụ thể. Điều này cũng 
giúp nâng cao chất lượng công tác 

tiếp bằng tiếng Anh, không chịu áp lực và nhanh 
thuộc từ vựng.

Chị An chia sẻ: “Nhờ những hướng dẫn từng 
bước cụ thể trong bộ học liệu, cả những phụ huynh 
không biết tiếng Anh như tôi vẫn có thể dạy con 
học. Hiện cháu 4 tuổi đã thuộc rất nhiều từ vựng 
và hai mẹ con đã có thể giao tiếp những câu đơn 
giản với các từ vựng đó”. 

Đó cũng là mục đích khi nghiên cứu và làm ra 
sản phẩm của chị Lê Thị Thu Trà (TP Quy Nhơn) 
cùng các thành viên nhóm Kid’s Passion. Nhóm đã 
xây dựng bộ giải pháp dạy và học từ vựng tiếng 
Anh, gồm sách học liệu và giáo cụ sản phẩm lắp 
ghép từ vựng. Chị Thu Trà cho biết: “Trong mỗi 
bài giảng, phụ huynh có thể đăng nhập bằng mã 
QR để vào kho video hướng dẫn phát âm từ vựng 
trên kênh YouTube. Nhờ vậy, các em nhỏ chỉ mất 
khoảng 3 phút để ghi nhớ từ vựng và có thể nhớ 
sâu hơn so với phương pháp truyền thống. Ngoài 
ra, phụ huynh có thể tham gia vào hệ sinh thái cộng 
đồng trên trang fanpage của nhóm để tiếp cận kho 
tài liệu giảng dạy, file nghe MP3, bài tập rèn luyện 
hay trao đổi kinh nghiệm giữa các phụ huynh và 
được tư vấn thêm, từ đó tìm ra cách giảng dạy 
phù hợp với năng lực và sở trường của mỗi em”. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19, bộ giải pháp rất 
phù hợp để các bé vừa học vừa chơi tại nhà, hạn 
chế ra đường và hạn chế tiếp xúc quá mức với 
các thiết bị điện tử.                                 HỒNG HÀ

Cách học này không chỉ giúp 
em hiểu sâu và ghi nhớ kiến 
thức nhanh hơn mà còn cùng 
các bạn trong lớp xây dựng giờ 
học tích cực. Hiện em đang là 
trưởng nhóm CLB Hóa học 
của trường. Em đang ấp ủ dự 
định thi vào Trường ĐH Y dược  
TP Hồ Chí Minh.

Ông Hồ Thanh Nam, Phó 
hiệu trưởng Trường THPT số 
2 Phù Mỹ, thông tin: Năm học 
2020 - 2021, em Tài được xếp 
loại học lực giỏi (điểm trung 
bình 8,7), 2 năm liền đạt học 
sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. 
Em xứng đáng là tấm gương cho 
học sinh của trường noi theo. 

Chia sẻ nhận xét của thầy 
Nam, anh Nguyễn Ngọc Trân, 
Bí thư Đoàn Trường THPT số 
2 Phù Mỹ, cho biết: Tài không 
chỉ ghi dấu ấn bằng thành 
tích học tập nổi bật, mà còn 
là một đoàn viên năng nổ, nhiệt 
tình trong các phong trào thi 
đua và ngoại khóa như tham 
gia cuộc thi KHKT cấp trường, 
CLB bóng chuyền, các hoạt động 
văn hóa, thể thao do trường  
tổ chức…                 BẢO NGÂN

chủ nhiệm lớp của nhà 
trường, đặc biệt nâng cao 
hiệu quả giáo dục, rèn 
luyện cho học sinh nhiều 
kỹ năng để đáp ứng với 
tình hình hiện tại. 

Các hội thi này diễn ra 2 năm/
lần ở cấp huyện và 4 năm/lần ở 
cấp tỉnh. Năm học 2021 - 2022, 
Sở GD&ĐT tổ chức hội thi giáo 
viên dạy giỏi bậc tiểu học cấp 
tỉnh và giáo viên chủ nhiệm giỏi 
bậc THCS cấp tỉnh trong tháng 
3.2022. Các hội thi cũng được 
đổi mới tổ chức theo Thông tư 
22/2019/TT-BGDĐT.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học 
số 1 Phước Sơn Giả Tấn Trọng 
cho rằng, đây là sinh hoạt chuyên 
môn sâu rộng, đặc biệt khi giáo 
dục đứng trước yêu cầu cấp thiết 

về đổi mới phương pháp dạy học 
của chương trình giáo dục phổ 
thông mới. Sau hội thi, mỗi thầy 
cô giáo ấy lại trở thành một cán 
bộ cốt cán về phương pháp.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, 
việc duy trì tổ chức các hội thi là 
nỗ lực lớn của ngành GD&ĐT. 
Trưởng Phòng GD&ĐT TX 
An Nhơn Lâm Lăng Long cho 
biết, đây là một trong những 
hoạt động nhằm nâng cao chất 
lượng dạy và học, công tác chủ 
nhiệm lớp ở các bậc học, từ đó 
các trường có định hướng, xây 
dựng kế hoạch và chỉ đạo giáo 
viên nâng cao việc tự học, tự bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 
dục theo Chương trình giáo dục 
phổ thông 2018.      MAI HOÀNG
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

Ngày 8.1 vừa qua, CLB 
Topenland Bình Định tổ chức 
lễ ký hợp đồng với 12 tân binh 
và gia hạn hợp đồng với một số 
cầu thủ khác. Đó đều là những 
cái tên đã khẳng định mình 
trong những mùa giải vừa qua 
ở các CLB khác như: Nghiêm 
Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Đỗ 
Thanh Thịnh, Đỗ Văn Thuận, 
Nguyễn Tiến Duy, Lê Ngọc 
Bảo, Adriano Schmidt, Hà Đức 
Chinh…, cùng 2 ngoại binh 
được đánh giá chơi rất hiệu quả 
trên hàng công là Rafaelson và 
Jermie Lynch. Đây được coi là 
sự bổ sung chất lượng, cùng 
với những gương mặt nổi 
bật hiện tại như: Hồ Tấn Tài, 
Dương Thanh Hào, Lê Tiến 
Anh, Vũ Hữu Quý, Nguyễn 
Xuân Nam, Phạm Văn Thành, 
Đặng Văn Trâm… sẽ giúp đội 
bóng đất Võ có đủ khả năng 
cạnh tranh những vị trí hàng 
đầu ở V-League 2022.

Tại Giải bóng đá cúp Hoàng 
đế Quang Trung năm 2022, CLB 
Topenland Bình Định giành 
chiến thắng trước CLB SHB 
Đà Nẵng, nhưng đã để thua 2 
trận tiếp theo trước Becamex 
Bình Dương và Hoàng Anh Gia 
Lai. Việc đội đứng thứ 4 chung 
cuộc dù giải đấu được tổ chức 
ngay trên sân nhà, thêm vào 
đó là lối chơi chưa thực sự gắn 
kết của “những ngôi sao” trong 
đội hình cho thấy ban huấn 
luyện đội bóng đất Võ vẫn còn 
rất nhiều việc phải làm.

Thừa nhận các vị trí chưa 
tạo được sự liền lạc cần thiết, 
nhưng HLV Nguyễn Đức 
Thắng tự tin cho rằng đây là 
giai đoạn thử nghiệm các cầu 
thủ, nên việc “cỗ máy” vận 
hành chưa trơn tru cũng là điều 
dễ hiểu. Thực tế ở các trận đấu 
vừa qua, gần như toàn bộ các 
cầu thủ Topenland Bình Định 

Các ông lớn của Premier 
League như Man City, Liverpool 
hay Chelsea đều gặp các đối thủ 
hạng dưới ở vòng 4 cúp FA.

Vòng 4 cúp FA có tổng cộng 
32 đội bóng tham dự, được chia 
làm 16 cặp đấu. Theo kết quả 
bốc thăm, Man City chỉ phải 
gặp Fulham, đội bóng đang 
chơi ở giải hạng nhất Anh. 
Không chỉ vượt trội về đẳng 
cấp, thầy trò Guardiola còn có 
ưu thế sân nhà.

Tương tự Man City, 
Liverpool cũng chỉ phải gặp 
đội bóng của giải hạng nhất là 
Cardiff City. Thầy trò Klopp 
cũng có ưu thế lớn là được 
chơi tại Anfield. Chelsea dễ thở 
hơn khi gặp Plymouth Argyle, 
CLB đang thi đấu ở giải hạng 
3 nước Anh (League One). Sau 
khi vượt qua Aston Villa, Man 
Utd sẽ tiếp tục cuộc chơi với đối 
thủ là Middlesbrough, đội bóng 
đang chơi ở hạng nhất Anh. 

Trong khi đó, Tottenham 
phải chạm trán đối thủ khó 
nhằn là Brighton. Trong số các 
đội bóng thuộc nhóm Big 6 đã 
ra sân ở vòng 3 FA Cup, Arsenal 
là đội bóng duy nhất phải nếm 
thất bại. Pháo thủ đã phải 
dừng cuộc chơi sau khi để thua 
0 - 1 trên sân của Nottingham. 
Leicester là nhà đương kim vô 
địch của FA Cup, ở vòng 4, thầy 
trò Brendan Rodgers sẽ gặp 
Nottingham Forest, đội bóng 
vừa loại Arsenal.

Theo lịch, các trận đấu 
thuộc vòng 4 cúp FA 2021 - 2022 
sẽ diễn ra từ ngày 4 - 7.2.2022.                 

(Theo bongdaso, TTVN)

Daejeon Citizen, một CLB 
đang thi đấu ở giải hạng 2 
Hàn Quốc đang đàm phán với 
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 
để mượn Văn Thanh (ảnh) một 
mùa. Daejeon Citizen muốn 
hoàn tất thương vụ chuyển 
nhượng trước ngày khởi tranh 
mùa giải mới (ngày 26.2). 

Nếu các cuộc đàm phán diễn 
ra suôn sẻ, Văn Thanh nhiều khả 
năng sẽ cập bến Daejeon Citizen 
sau khi kết thúc 2 trận đấu tới 
của đội tuyển Việt Nam ở vòng 
loại thứ 3 World Cup 2022, gặp 
Australia và Trung Quốc.

Daejeon Citizen là một trong 
những đội bóng mạnh nhất ở giải 
hạng 2 Hàn Quốc. Mùa trước, họ 
về đích ở vị trí thứ 3 và để thua 
trận play-off thăng hạng. Mục 
tiêu của Daejeon Citizen mùa 
này là trở lại sân chơi số 1 xứ  
kim chi.                     (Theo TTVN)

CLB TOPENLAND BÌNH ĐỊNH:

Tích cực cọ xát, kết nối tân binh
Là một trong những CLB có sự bổ sung lực lượng mạnh mẽ nhất chuẩn bị cho V-League 2022, Topenland Bình 

Định đang sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng cao. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn cần thêm thời gian để kết 
hợp các nhân tố mới, hình thành lối chơi nhuần nhuyễn hơn.

Ngoại trừ bàn thắng khá đẹp mắt vào lưới CLB Becamex Bình Dương, Jermie Lynch (số 12) chưa đạt được phong độ như 
kỳ vọng.                                                                                                                                                                                                                           Ảnh: HOÀNG QUÂN

đều được ra sân, ngoại trừ các 
trường hợp dính chấn thương. 
Ở trận đấu với CLB Becamex 
Bình Dương, ngay cả khi bị 
dẫn bàn, HLV Nguyễn Đức 
Thắng vẫn rút những chân sút 
ngoại ra để đưa cầu thủ trẻ vào 
sân, cho thấy ông không quá 
coi trọng thành tích ở giải lần 
này. Tuy nhiên, trong trận đấu 
với CLB Hoàng Anh Gia Lai, 
với việc tung ra sân đội hình 
mạnh, gồm nhiều cầu thủ kinh 
nghiệm, từng khoác áo đội 
tuyển quốc gia, CLB Topenland 
Bình Định vẫn không thể tạo 
nên thế trận áp đảo trước các 
cầu thủ trẻ phố núi. Sau giờ 
nghỉ, cả 3 cầu thủ vừa trở về 
từ AFF Cup 2020 là Lý Công 
Hoàng Anh, Đỗ Thanh Thịnh, 

Hồ Tấn Tài cũng được đưa vào 
sân nhưng cũng không đem 
đến kết quả khả quan.

Chia sẻ ngay sau trận đấu 
với CLB Becamex Bình Dương, 
HLV Nguyễn Đức Thắng 
cho biết, ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 khiến nhiều cầu thủ 
không thể tập trung cùng đội 
đúng như kế hoạch dự kiến. 
Bên cạnh đó, một số cầu thủ 
phải làm nhiệm vụ ở đội tuyển 
quốc gia cũng phần nào tác 
động đến quá trình chuẩn bị 
của đội. Là một trong những 
CLB có sự chuẩn bị từ khá sớm, 
nhưng trước Giải bóng đá cúp 
Hoàng đế Quang Trung năm 
2022, CLB Topenland Bình Định 
mới chỉ thi đấu 2 trận giao hữu 
với CLB SHB Đà Nẵng. Vì vậy, 

Daejeon Citizen 
muốn mượn 
Văn Thanh 
của HAGL

Giải V-League mùa 2022 bắt đầu lăn 
bóng vào ngày 19.2 trong trạng thái “bình 
thường mới”. Khi dịch Covid-19 dần được 
kiểm soát với việc người dân được tiêm 
tối thiểu 2 mũi vắc xin, hoặc điều trị thành 
công Covid-19 thì nhịp sống đã trở lại bình 
thường. Vì thế bóng đá Việt Nam cũng 
phải thích ứng với thời cuộc.

Ba tháng cuối năm 2021, Liên đoàn 
Bóng đá Việt Nam (VFF) được các cơ quan 
chức năng “bật đèn xanh” cho tổ chức một 
số giải đấu thuộc hệ thống vô địch quốc 
gia, bóng đá trẻ và cả vòng loại World Cup 
2022. Ngày cuối cùng của năm 2021, Công 
ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam 
(VPF) đã gửi công văn đến 25 đội chuyên 
nghiệp về dự thảo “Quy tắc hướng dẫn 
Công tác tổ chức thi đấu trong thời kỳ dịch 
Covid-19”. Một nội dung quan trọng trong 
dự thảo là các thành viên sau khi có kết quả 
xét nghiệm dương tính Covid-19 trước mỗi 
trận sẽ không được tham dự và tiến hành 
cách ly. Còn trường hợp âm tính (kể cả F1) 
vẫn đủ điều kiện ra sân. Thực tế, chuyện 

V-League bước vào trạng thái “bình thường mới”

Tại giải bóng đá tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung, Ban tổ chức cho 
phép F1 ra sân thi đấu bình thường. 

việc các cầu thủ chưa tìm được 
sự ăn ý là điều có thể hiểu được.

HLV Nguyễn Đức Thắng cho 
biết: “Trong thời gian tập luyện 
vừa qua, tôi chủ yếu trang bị 
thể lực cho các cầu thủ và làm 
thế nào để phát huy tốt nhất 
tố chất của từng người. Từ đó 
mới có thể sắp xếp các vị trí và 
vận hành bộ máy ngày một trơn 
tru. V-League 2022 sẽ diễn ra 26 
vòng đấu, nên chúng ta không 
thể chỉ sử dụng duy nhất một 
đội hình để chinh chiến cả mùa 
giải. Chính vì vậy, chúng tôi cần 
thêm nhiều trận đấu nữa để các 
cầu thủ gắn kết hơn, hy vọng 
sau chuyến tập huấn ở các tỉnh 
phía Nam và Khánh Hòa trong 
thời gian tới thì đội sẽ trở nên 
hoàn thiện hơn”.  HOÀNG QUÂN

F1 ra sân thi đấu không có gì mới khi bóng 
đá thế giới đã áp dụng phương thức này từ 
lâu. Vì thế, quyết định của VPF cũng là một 
phần trong việc thích ứng với thời cuộc.

Để giảm tải vấn đề tài chính cho các 
CLB, đồng thời đảm bảo mùa giải 2022 
diễn ra ổn định và thông suốt, VPF đứng 

ra chi trả việc xét nghiệm trước 
mỗi trận đấu. Đồng thời cho 
phép mỗi đội được đăng ký 
tối đa 35 cầu thủ tham dự giải 
đấu, thay vì 30 như các mùa 
giải trước để phòng trường 
hợp không có đủ người chơi.

Đã có một số đội V-League 
được áp dụng trạng thái “bình 
thường mới”. Cụ thể, giải bóng 
đá tranh Cúp Hoàng đế Quang 
Trung 2022 vừa kết thúc ở Bình 
Định, khi phát hiện 3 ca dương 
tính với Covid-19, các trường 
hợp này được cách ly, số còn lại 
vẫn ra sân thi đấu bình thường.

Đã đến lúc bóng đá Việt 
Nam cần có bước chuyển để phù hợp với 
sự thay đổi của xã hội nói chung, và bóng 
đá thế giới nói riêng. Với những bài học 
ở mùa giải 2021, chúng ta sẽ đợi chờ về 
một mùa bóng với nét tích cực trong việc 
phòng, chống dịch Covid-19 và hấp dẫn ở 
khâu chuyên môn.                    (Theo SGGP)

BỐC THĂM VÒNG 4 CÚP FA: 

Đại gia dễ thở
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Bình Định

Theo đánh giá của Ban Biên 
tập Trang thông tin điện tử Đảng 
bộ tỉnh (Trang TTĐT), năm 2021, 
Trang TTĐT đã phản ánh kịp 
thời các hoạt động, công tác chỉ 
đạo điều hành của Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 
Tỉnh ủy; chuyển tải kịp thời các 
nghị quyết, chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, các chủ trương, 
các dự án lớn về phát triển KT-XH 
của tỉnh; tuyên truyền đậm nét, 
nổi bật các ngày lễ lớn, ngày kỷ 
niệm, các vấn đề thời sự, chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh, xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị trong nước, 
trong tỉnh... 

Đặc biệt, trong năm 2021, 
Trang TTĐT có các chuyên mục, 
chuyên đề tuyên truyền các sự 
kiện chính trị nổi bật, vấn đề thời 
sự của đất nước như: Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào 
cuộc sống; cuộc bầu cử ĐBQH 
khóa XV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phòng, 
chống dịch Covid-19. Ngoài ra, 
Trang TTĐT còn cập nhật kịp thời 
các văn bản chỉ đạo điều hành của 
Trung ương, của Tỉnh ủy, các văn 
bản chuyên môn, nghiệp vụ về 
công tác xây dựng Đảng…, đáp 
ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác 
thông tin của cán bộ, đảng viên. 

Tính đến ngày 31.12.2021, 
Trang TTĐT đã thu hút được 
gần 6,4 triệu lượt truy cập, tăng 
hơn 5,7 triệu lượt truy cập so với 
cùng kỳ năm 2020; có trên 2.750 
tin, bài được đăng tải.

Năm 2022, Trang TTĐT tiếp 
tục nâng cao chất lượng thông 
tin, tuyên truyền thường xuyên, 
kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là 
công tác xây dựng Đảng, phục vụ 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy đảng; sắp xếp, điều chỉnh 
nội dung các chuyên mục, chuyên 
đề cho phù hợp; kiện toàn, nâng 
cao chất lượng hoạt động đội ngũ 
cộng tác viên của Trang TTĐT…

THANH SANG

Đặt văn hóa ngang với 
kinh tế, chính trị

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
TX Hoài Nhơn lần thứ XX, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 đề ra nội dung cụ 
thể về 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”. Ngày 4.1 
vừa qua, lần đầu tiên, Thị ủy tổ 
chức Hội nghị xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Hoài 
Nhơn; vinh danh “Công dân ưu 
tú TX Hoài Nhơn” năm 2021, thể 
hiện sự quan tâm đặc biệt đối với 
phát triển văn hóa, con người. 

Nhìn lại quá trình phát triển 
văn hóa, con người thời gian qua, 
Phó Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn Lê 
Tự Hồng nhận định: Việc thể chế 
hóa đường lối, quan điểm, nghị 
quyết của Đảng về xây dựng, 
phát triển văn hóa, con người 
có lúc, có nơi chưa theo kịp yêu 
cầu. Việc xây dựng văn hóa trong 
chính trị và kinh tế tuy đã được 
triển khai nhưng kết quả chưa 
tương xứng. Môi trường văn hóa 
gia đình - nhà trường - xã hội có 
lúc, có nơi chưa được quan tâm 
đúng mức. 

Thời gian tới, Hoài Nhơn tiếp 
tục quán triệt và triển khai thực 
hiện 5 quan điểm chỉ đạo của 
Đảng về văn hóa. Bí thư Thị ủy, 
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn 
Phạm Trương khẳng định: “Cần 
phải tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, nâng cao nhận thức cho 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân về vị trí, vai trò của văn 
hóa trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, xác định rõ 
xây dựng và phát triển văn hóa, 
con người Hoài Nhơn là nhiệm 
vụ quan trọng, thường xuyên 
của cả hệ thống chính trị. Đồng 
thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý của Nhà nước về xây 
dựng và phát triển văn hóa, con 
người; tăng các nguồn lực cho 

Xây dựng văn hóa, con người 
Hoài Nhơn thời kỳ mới
TX Hoài Nhơn đã có chủ trương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong xây dựng, phát 

triển văn hóa, con người, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, hướng đến mục tiêu 
đạt chuẩn đô thị loại III trong tương lai.

phát triển văn hóa tương xứng 
với tăng trưởng kinh tế; ưu tiên 
đầu tư giáo dục và đào tạo. 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 mới 
với 17 chữ vàng. Xây dựng môi 
trường và đời sống văn hóa lành 
mạnh; xây dựng văn hóa trong 
chính trị, kinh tế…”.

Chung sức
Hướng tới mục tiêu xây dựng 

vẻ đẹp con người Hoài Nhơn 
đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, 
thời gian qua, người dân thị xã 
đã hưởng ứng các phong trào, 
các cuộc vận động của MTTQ 
Việt Nam. Qua đó, củng cố 
tình làng, nghĩa xóm, khối đại 
đoàn kết toàn dân. Ông Trương 
Hồng Thủy, Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TX Hoài 
Nhơn, cho biết thêm: “Hiện nay, 
vẻ đẹp đoàn kết, nhân ái, nghĩa 
tình của người dân Hoài Nhơn 
tiếp tục được thể hiện sâu sắc 
trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Năm 2021, thông 

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai 
trò của công tác Đảng, công tác 
chính trị đối với sự nghiệp xây 
dựng quân đội, Đảng ủy, Ban 
CHQS huyện Hoài Ân đã quán 
triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, 
chỉ thị của cấp trên, tập trung xây 
dựng đơn vị vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trong đó, Đảng ủy, Ban 
CHQS huyện luôn bám sát thực 
tiễn, yêu cầu nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng địa phương, thường 
xuyên lựa chọn đúng, trúng các 
nội dung thi đua, hướng mạnh 
về cơ sở. Đồng thời giữ vững và 
từng bước nâng cao chất lượng 
công tác tham mưu, đề xuất, 
hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, tổ 
chức thực hiện hoạt động công 
tác Đảng, công tác chính trị.

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng
Trung tá Đặng Hữu Phúc, 

Chính trị viên Ban CHQS huyện 
Hoài Ân, chia sẻ: “Chúng tôi tập 
trung thực hiện có hiệu quả Đề 
án “Đổi mới công tác giáo dục 
chính trị tại đơn vị trong giai 
đoạn mới” của Bộ Quốc phòng 
và tăng cường bồi dưỡng kỹ năng 
giáo dục chính trị cho cán bộ. 
Đồng thời, duy trì và thực hiện có 
hiệu quả chuyên mục “Mỗi ngày 
một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần 
học một điều luật”. Qua kiểm tra 
thực tế hằng năm đều được Bộ 
CHQS tỉnh đánh giá cao”. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban 
CHQS huyện Hoài Ân còn tham 
mưu cho Ban Thường vụ Huyện 
ủy chỉ đạo các địa phương phát 
triển đảng viên mới trong lực 
lượng dân quân tự vệ, dự bị động 

Đảng, công tác chính trị mà tình 
hình chính trị tư tưởng của LLVT 
huyện luôn ổn định; cán bộ, chiến 
sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
đoàn kết, thống nhất, có ý chí 

quyết tâm cao, sẵn sàng nhận 
và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao. 

“Đơn vị còn đổi mới, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác dân 
vận. Đẩy mạnh phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” gắn với xây 
dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Riêng 
trong thực hiện chính sách đối 
với người tham gia kháng chiến, 
tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, 
Ban CHQS huyện đã tiếp nhận, 
thẩm định và nộp lên cấp trên 95 
hồ sơ đối tượng được hưởng các 
chế độ theo Quyết định 290, 62, 
49 của Thủ tưởng Chính phủ”, 
thiếu tá Đinh Văn Máu, Chính trị 
viên phó Ban CHQS huyện Hoài 
Ân cho biết. 

  NAM KHÁNH

Đảng ủy, Ban CHQS huyện Hoài Ân tặng quà cho gia đình chính sách.       Ảnh: V.M

Thị ủy Hoài Nhơn vinh danh “Công dân ưu tú TX Hoài Nhơn” năm 2021.       Ảnh: N.M

qua MTTQ các cấp, nhân dân đã 
đóng góp nguồn lực, vật chất trị 
giá hơn 11 tỷ đồng để phòng, 
chống dịch, góp phần vào việc 
thực hiện mục tiêu kép”. 

Xác định GD&ĐT là nền tảng, 
cơ sở để phát triển văn hóa, con 
người, những năm qua, giáo dục 
từ bậc mầm non đến THPT ở TX 
Hoài Nhơn luôn là những điểm 
sáng của ngành GD&ĐT tỉnh. 
Đến nay, Hoài Nhơn có 86,9% 
số trường học các cấp đạt chuẩn 
quốc gia, 50,8% số trường đạt 
chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm 
học 2019 - 2020, ngành GD&ĐT 
Hoài Nhơn được nhận Cờ thi 
đua của Bộ GD&ĐT, Cờ thi đua 
của UBND tỉnh. 

Để phát huy vai trò của 
GD&ĐT trong xây dựng văn hóa, 
con người, Phòng GD&ĐT thị xã 
đề xuất cấp ủy, chính quyền các 
cấp trên địa bàn quan tâm chăm 
lo công tác giáo dục tri thức với 
giáo dục truyền thống văn hóa, 
lịch sử, cách mạng cho thế hệ trẻ; 
thông qua các loại hình GD&ĐT 
để phát hiện, phát huy các nhân 
tố tích cực, nhân văn trong, ngoài 

viên và trong thanh niên nhập 
ngũ. Hiện 15/15 chi bộ quân sự 
trên địa bàn huyện đều có cấp ủy 
và duy trì hoạt động tốt. 

Cũng nhờ làm tốt công tác 

nhà trường; xây dựng văn hóa 
DN, doanh nhân và kinh doanh; 
xây dựng văn hóa trong lãnh 
đạo, quản lý... Mặt khác, Đảng 
và Nhà nước cần xây dựng các 
chủ trương, cơ chế, chính sách 
phát huy tinh thần cống hiến của 
ngành giáo dục và văn hóa; làm 
cho văn hóa thấm sâu vào trong 
toàn bộ đời sống và các hoạt động 
xã hội.

Với 7/7 khu phố được công 
nhận khu phố văn hóa, phong 
trào xây dựng “Khu dân cư văn 
hóa”; “Phường đạt chuẩn văn 
minh đô thị” tại phường Tam 
Quan Nam đã nhận được sự 
hưởng ứng tích cực của các tầng 
lớp nhân dân. Hưởng ứng chủ 
trương về phát triển, xây dựng 
văn hóa, con người Hoài Nhơn, 
phường Tam Quan Nam tiếp tục 
phát huy phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”; tổ chức các hoạt động để 
nhân dân tham gia giám sát chính 
quyền, xây dựng hệ thống chính 
trị cơ sở; phát huy, nhân rộng các 
mô hình dân vận khéo…

NGUYỄN MUỘI

Trang Thông tin 
điện tử Đảng bộ tỉnh 
thu hút 6,4 triệu 
lượt truy cập 
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Bình ĐịnhNÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Theo ông Phạm Thanh Nhân, 
Trưởng Phòng Nuôi trồng Thủy 
sản (Chi cục Thủy sản), để kết 
quả đánh giá chất lượng nước 
có độ tin cậy cao, việc lựa chọn 
địa điểm quan trắc phải tuân 
theo tiêu chí môi trường nước 
có tính chất đại diện của một 
vùng: Chung chế độ thủy văn, 
chung nguồn nước, dễ tiếp cận 
thu mẫu. Trên cơ sở đó, thông 
qua hệ thống quan trắc viên cơ 
sở, Chi cục triển khai thực hiện 
quan trắc môi trường ở vùng 
nuôi tôm nước lợ tại 10 điểm ở 
vùng bờ biển, vùng đầm nước lợ 
tại các địa phương: Quy Nhơn, 
Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, 
Hoài Nhơn; vùng nuôi thủy sản 
nước mặn, quan trắc 1 điểm tại 
vùng biển xã Nhơn Hải, TP Quy 
Nhơn; vùng nuôi thủy sản nước 
ngọt, quan trắc 1 điểm tại thượng 
nguồn hồ Định Bình (thuộc xã 
Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh).    

Thời gian thực hiện quan 
trắc môi trường nước (các mẫu 
nước, thực vật phù du, thủy lý, 
thủy hóa, thủy sinh) bắt đầu từ 
tháng 1 đến tháng 10 hằng năm. 

Nhiều năm qua, Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp (DVNN) huyện An Lão đã tích cực 
tư vấn, hướng dẫn, chuyển giao KHKT, xây 
dựng, nhân rộng các mô hình khuyến nông 
đem lại hiệu quả cao, góp phần chuyển đổi 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn. Để 
phát huy tốt vai trò “cầu nối” Trung tâm đã 
phân công cán bộ phụ trách các xã, thị trấn 
để tư vấn, hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” và 
triển khai những kỹ thuật sản xuất phù hợp 
với khả năng tiếp thu, truyền thống canh 
tác của nông dân ở từng vùng; chủ động 
tổ chức các lớp tập huấn phù hợp dựa trên 
đề xuất của nông dân.

Trong năm 2021, trên địa bàn huyện 
An Lão xảy ra 2 loại dịch bệnh trên đàn 
vật nuôi, là dịch viêm da nổi cục trên trâu, 
bò và dịch tả heo châu Phi. Để bảo đảm an 
toàn, giảm thiểu thiệt hại về đàn vật nuôi, 
Trung tâm đã thực hiện tuyên truyền, phát 
hơn 1.000 tờ rơi hướng dẫn nhằm nâng cao 
nhận thức của người dân về dịch bệnh và 
chăn nuôi an toàn. Đồng thời, quyết liệt 
triển khai thực hiện tiêu độc, khử trùng và 
tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Nhờ đó, đàn 
vật nuôi trên địa bàn huyện duy trì ổn định    

với 10.360 con trâu, bò; 18.630 con heo; đàn 
gia cầm đạt hơn 69.015 con...

Trung tâm cũng đã phối hợp với các xã, 
thị trấn tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ thuật 
trồng trọt, chăn nuôi thú y cho hơn 350 
lượt người tham gia. Thông qua các lớp 
này, nhiều nông dân đã tiếp cận với cái 
mới, dần biết cách áp dụng những tiến bộ 
KHKT vào sản xuất, phòng trừ dịch bệnh 
gây hại đạt kết quả tốt. 

Ngoài ra, nhiều mô hình trình diễn do 
phối hợp triển khai thành công đã được 
nhân rộng, như: Mô hình tổ chức liên kết 

sản xuất rau VietGAP, sản xuất rau trong 
nhà lưới tại thôn Tân Lập, xã An Tân; mô 
hình trồng bưởi theo hướng hữu cơ tại thị 
trấn An Lão; mô hình nuôi gà thả đồi tại 
xã An Quang...

Ông Đỗ Đình Biểu, Giám đốc Trung tâm 
DVNN huyện cho biết: Cùng với việc tuyên 
truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi đảm bảo theo quy 
hoạch và phù hợp với từng địa bàn, chúng 
tôi còn tổ chức hướng dẫn, tư vấn cách 
làm cụ thể, tổ chức mô hình điểm để bà 
con đến tham quan, học tập kinh nghiệm. 
Và chính hiệu quả sẽ thúc đẩy bà con học 
tập làm theo. 

Nhờ cách làm sâu sát, phù hợp trên của 
Trung tâm, ngày càng có thêm nhiều người 
áp dụng thành công các tiến bộ KHKT về 
giống, phân bón, canh tác giúp cho cây 
trồng sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng 
suất cao, chất lượng tốt, nhiều vùng sản 
xuất đã áp dụng cơ giới hóa và đầu tư thâm 
canh tăng năng suất. Nhờ đó, năm 2021, các 
chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp đều 
đạt và vượt kế hoạch đề ra.

DIỆP THỊ DIỆU

CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN:

Giúp người nuôi chủ động 
phòng ngừa dịch bệnh có hiệu quả

Thực hiện chương trình phòng chống dịch bệnh dịch thủy sản hằng năm, Chi cục Thủy sản phối hợp với phòng chức năng 
ở các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác quan trắc môi trường nước vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh, qua 
đó giúp người nuôi chủ động trong công tác quản lý chất lượng nước trong ao nuôi và phòng ngừa dịch bệnh có hiệu quả.

Ông Phạm Tấn Hương, người nuôi tôm ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, đã nhiều năm cộng tác với Chi cục Thủy sản để thực 
hiện quan trắc môi trường nước nuôi trồng thủy sản tại khu vực cửa đầm Đề Gi.                                                                     Ảnh: HOÀI THU

Phó Chủ tịch UBND xã Phước 
Hòa (huyện Tuy Phước) Nguyễn 
Tấn Hùng cho biết, trong vụ hoa 
tết Nhâm Dần 2022, trên địa bàn 
thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa có 
khoảng 115 hộ dân trồng 30.000 
chậu hoa kiểng các loại, giảm gần 
20.000 chậu so với vụ hoa tết Tân 
Sửu 2021. Có đến 50 hộ ở thôn 
này không xuống giống vụ hoa 
tết năm nay do sợ dịch Covid-19 
ảnh hưởng sức tiêu dùng.

Mặc dù thời tiết thất thường 
và đợt lũ cuối tháng 11, đầu tháng 
12.2021 gây ảnh hưởng nặng cho 
người trồng hoa, nhưng nhờ áp 
dụng nhiều biện pháp, kỹ thuật 
chăm sóc nên số lượng cây hoa 
bị thiệt hại không đáng kể.

Đến thời điểm này, đã có 
khoảng 70% lượng hoa tết của 
người dân trong thôn Bình Lâm, 
nhất là hoa cúc, đã được thương lái 
đặt mua với giá từ 180 - 220 nghìn 
đồng/ chậu.                 XUÂN VINH

70% lượng hoa tết 
ở làng hoa Bình Lâm 
đã có người đặt mua

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN AN LÃO:

Tích cực hỗ trợ nông dân ứng dụng KHKT

Đối với vùng nuôi tôm nước lợ, 
quan trắc theo con nước thủy 
triều với tần suất 2 lần/tháng vào 
thời điểm gần đỉnh triều. Riêng 
vùng biển xã Nhơn Hải thì tần 
suất quan trắc là 1 lần/tháng. Kết 
quả quan trắc các thông số môi 

trường nước được cập nhật và 
xử lý bằng phương pháp thống 
kê trên phần mềm Excel, so sánh, 
đánh giá hiện trạng, diễn biến 
chất lượng nước từng vùng nuôi 
căn cứ vào giá trị ngưỡng thích 
hợp đối với nuôi trồng thủy sản.

Ông Phạm Tấn Hương, quan 
trắc viên tại khu vực cửa đầm 
Đề Gi (xã Cát Khánh, huyện 
Phù Cát), chia sẻ: Tôi đã cộng 
tác nhiều năm với Chi cục để 
thực hiện quan trắc môi trường 
nước nuôi trồng thủy sản. Tôi 
có nhiều năm nuôi tôm nên 
thấy rõ vai trò quan trọng của 
công tác này có tác động trực 
tiếp đến kết quả nuôi của nhiều 
hộ ở địa phương. Mình phải có 
tinh thần trách nhiệm để thực 
hiện theo đúng phương pháp, 
dụng cụ được cung cấp, như: 
Mẫu nước phục vụ quan trắc 
môi trường nước được thu theo 
dạng mẫu đơn; mẫu thực vật 
phù du thì dùng lưới vớt thực 
vật nổi kéo ngang theo hình số 

8 tại điểm quan trắc. Mẫu thu 
được chuyển vào lọ thủy tinh 
nút mài 125 ml, hoặc chai nhựa 
đã vệ sinh sạch tạp chất, đánh 
dấu mẫu và bảo quản bằng hóa 
chất chuyên dụng. 

Trên cơ sở kết quả quan trắc, 
Chi cục đề xuất, khuyến cáo các 
giải pháp kỹ thuật về môi trường 
kịp thời và thông tin đến người 
nuôi, gửi công văn thông báo kết 
quả đến các địa phương, đăng tải 
trên website Sở NN&PTNT, bản 
tin nông lâm thủy sản... 

Ông Dương Văn Tường, 
một người nuôi tôm ở xã Phước 
Thuận, huyện Tuy Phước, cho 
hay: Chúng tôi thường xuyên 
theo dõi kết quả quan trắc chất 
lượng môi trường nước ở điểm 
quan trắc tại khu vực cống Nhân 
Ân, xã Phước Thuận; thực hiện 
theo các khuyến cáo của đơn vị 
chức năng để có các biện pháp 
chủ động trong việc quản lý môi 
trường ao nuôi, phòng ngừa dịch 
bệnh cho tôm đạt hiệu quả. Nhờ 
theo dõi thường xuyên việc nuôi 
tôm của chúng tôi thuận lợi hẳn.

Phục vụ cho hoạt động sản 
xuất nuôi trồng thủy sản trên 
địa bàn tỉnh năm 2022, Chi cục 
Thủy sản tiếp tục thực hiện công 
tác quan trắc, cảnh báo môi 
trường, với các giải pháp: Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến các văn bản hướng dẫn thực 
hiện bảo vệ môi trường vùng 
nuôi cho người sản xuất, phát 
triển nuôi trồng thủy sản theo 
hướng bền vững. Tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành các quy định về bảo 
vệ môi trường. Tuyên truyền 
người nuôi thực hiện tốt lịch thời 
vụ nuôi tôm nước lợ năm 2022 về 
phương thức nuôi, mật độ, thời  
gian thả..                    HOÀI THU 

Đối với hình thức nuôi thâm canh, bán thâm 
canh, người nuôi không nên lấy nước trực tiếp 
vào ao, phải qua hệ thống ao chứa, lắng để xử lý 
trước khi sử dụng. Nước xả thải, siphon đáy ao 
phải qua xử lý, không được thải trực tiếp ra môi 
trường chung làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh 
hưởng đến cộng đồng... Đối với các lần quan 
trắc có kết quả với 3 thông số không nằm trong 

ngưỡng thích hợp, thì độ an toàn của chất lượng 
nước không cao. Do đó, người nuôi cần có giải 
pháp chủ động xử lý, điều chỉnh các thông số 
đạt ngưỡng thích hợp thông qua sử dụng vôi, 
chế phẩm sinh học… trước khi sử dụng để thả 
nuôi hay thay nước.

                         Ông NGUYỄN CÔNG BÌNH, 
Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy sản  

Vài lưu ý về nguồn nước và xả thải

Cán bộ Trung tâm DVNN huyện hướng dẫn nông dân 
xã An Quang chăm sóc lúa.                                     Ảnh: D.T.D
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Bình Định

Bế mạc kỳ họp bất thường 
thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp.                        Ảnh: TTXVN

Chiều 11.1, sau 4,5 ngày làm việc, 
Quốc hội khóa XV hoàn thành toàn bộ 
nội dung chương trình kỳ họp bất thường 
lần thứ nhất. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc 
hội Vương Đình Huệ khẳng định, kỳ họp 
bất thường lần thứ nhất với nhiều nội dung 
hết sức quan trọng không chỉ cho năm 2022 
mà cả giai đoạn 2021 - 2025 và các năm 
tiếp theo; được đồng bào, cử tri, dư luận 
trong và ngoài nước, cộng đồng DN hết 
sức quan tâm.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước đất 
nước, đồng bào và cử tri, trên cơ sở các tờ 
trình, báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm 
tra của các cơ quan của Quốc hội, với gần 
1.100 lượt đại biểu phát biểu qua 3 phiên 

thảo luận tổ và 3 phiên họp toàn thể trực 
tuyến, các vị ĐBQH đã tập trung nghiên 
cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp rất nhiều 
ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, có 
tính xây dựng; các cơ quan của Quốc hội, 
Chính phủ và cơ quan có liên quan đã nỗ 
lực tối đa, không quản ngày đêm trong 
việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, 
nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để Quốc 
hội xem xét, biểu quyết thông qua 1 luật và 
4 nghị quyết với sự thống nhất rất cao, góp 
phần vào thành công thực chất của kỳ họp.

Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua 
Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ 
nhất, Quốc hội khóa XV để thể chế hóa 
Kết luận của Bộ Chính trị về Chương trình 
phòng, chống dịch Covid-19 (2022 - 2023) và 

Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.
Quốc hội nhấn mạnh một số nhiệm vụ, 

giải pháp quan trọng trong bối cảnh xuất 
hiện biến thể mới Omicron để bảo đảm vừa 
kiểm soát hiệu quả đại dịch, hạn chế lây lan 
trong cộng đồng, vừa khôi phục, phát triển 
KT-XH và cải thiện nâng cao chất lượng 
đời sống nhân dân, nhanh chóng đưa cả 
nước chuyển sang trạng thái bình thường 
mới; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của 
người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các 
ca bệnh nặng, tử vong do Covid-19 và các 
nguyên nhân khác.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, 
địa phương triển khai nhanh, quyết liệt và 
nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin và tiêm mũi 
tăng cường cho người lớn, nghiên cứu kỹ 
lưỡng và có lộ trình phù hợp, khoa học để 
tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi, nhất 
là trẻ em; chú trọng hướng dẫn, thanh tra, 
kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao 
đạo đức công vụ, cá thể hóa trách nhiệm, 
nhất là trách nhiệm của người đứng đầu 
liên quan đến tổ chức thực hiện cơ chế, 
chính sách trong việc phục hồi, phát triển 
KT-XH và phòng, chống dịch bệnh, kịp thời 
phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quốc hội giao Kiểm toán Nhà nước xây 
dựng kế hoạch, thực hiện kiểm toán việc 
huy động, quản lý và sử dụng các nguồn 
lực trong thực hiện nhiệm vụ phục hồi, 
phát triển KT-XH và phòng, chống dịch 
bệnh, định kỳ báo cáo Quốc hội tại kỳ 
họp gần nhất.                              (Theo TPO)

Việt Nam nghiên cứu 
thành công sản phẩm 
phòng ngừa, hỗ trợ 
điều trị Covid-19 
từ thảo dược

Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM đã công bố 
chuyển giao đề tài nghiên cứu khoa học về sản 
phẩm phòng ngừa và hỗ trợ điều trị Covid-19 
mang tên Androherb cho Công ty CP Phát triển 
dược liệu Gia Lai vào ngày 11.1.

Trưa 11.1, Viện Kiểm nghiệm Thuốc 
TP HCM đã công bố chuyển giao đề tài 
nghiên cứu khoa học về sản phẩm phòng 
ngừa và hỗ trợ điều trị Covid-19 mang 
tên Androherb cho Công ty CP phát 
triển dược liệu Gia Lai.

Dược sĩ Phan Nguyễn Tường Thắng- 
trưởng khoa nghiên cứu và phát triển 
Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM - cho 
biết sản phẩm gồm các thành phần: Cao 
khô Xuyên Tâm Liên, cao khô Thanh 
Hao Hoa Vàng, vitamin C, Cao Cát 
Cánh, kẽm Gluconate.

Qua thử nghiệm cho thấy mẫu 
nghiên cứu chưa đủ để đánh giá khả 
năng chống lại vi rút SARS-CoV-2 
nhưng có khả năng bảo vệ tế bào trước 
sự xâm nhiễm của vi rút, giảm các triệu 
chứng và hỗ trợ ức chế, ngăn ngừa cơn 
bão cytokine...

Dược sĩ Thắng cho biết thêm, hiện 
sản phẩm chỉ là thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe và đem lại tín hiệu tích cực, giúp 
phòng ngừa và hỗ trợ bệnh Covid-19 
bằng thảo dược do chính Việt Nam 
nghiên cứu và phát triển. Để trở thành 
thuốc được Cục Quản lý dược (Bộ Y 
tế) công nhận thì cần nhiều nghiên cứu 
lâm sàng và đảm bảo thêm nhiều yếu 
tố khác.                                  (Theo TTO)

Giá xăng, dầu 
đồng loạt tăng

Từ 15 giờ ngày 11.1, liên bộ Công 
Thương - Tài chính đã quyết định 
điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó, 
xăng E5RON92 tăng 609 đồng/lít, xăng 
RON95-III tăng 581 đồng/lít, dầu diesel 
tăng 660 đồng/lít, dầu hỏa tăng 620 
đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 
617 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công 
Thương - Tài chính quyết định trích 
lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng 
E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng 
RON95 ở mức 450 đồng/lít, dầu diesel 
ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 
đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. 
Không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối 
với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi 
sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá 
xăng E5RON92 không cao hơn 23.159 
đồng/lít; xăng RON95-III không cao 
hơn 23.876 đồng/lít; dầu diesel 0.05S 
không cao hơn 18.239 đồng/lít; dầu 
hỏa không cao hơn 17.138 đồng/lít; 
dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 
16.362 đồng/kg.

(Theo hanoimoi.com.vn)

Sóc Trăng xuất khẩu tôm vượt mốc 1 tỷ USD
Tin từ Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, 

trong năm 2021, Sóc Trăng có kim ngạch 
xuất khẩu thủy sản đạt khá cao. 

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 
1,28 tỷ USD, vượt 28% kế hoạch và tăng 
14,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 
đó, lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, mà 
chủ yếu là tôm đạt 1,03 tỷ USD (tăng 
22,91% so với cùng kỳ), xuất khẩu gạo 

đạt 213 triệu USD.
Trong năm 2021, toàn tỉnh thả nuôi 

53.000 ha tôm, tăng 4% so với kế hoạch 
và tăng gần 2,5% so với 2020. Trong đó, 
tôm thẻ chân trắng 40.000 ha (chiếm 75,5% 
diện tích thả nuôi), tôm sú 13.000 ha. Với 
giá trị xuất khẩu tôm 1,03 tỷ USD đã giúp 
Sóc Trăng trở thành địa phương có kim 
ngạch xuất khẩu khá cao. 

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng cho 
biết, toàn tỉnh hiện có hơn 20 DN hoạt 
động trong lĩnh vực chế biến tôm xuất 
khẩu. Có thể thấy, dù chịu ảnh hưởng nặng 
nề của dịch Covid-19, nhưng ngành tôm 
của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng kỷ lục, 
vượt mốc 1 tỷ USD. Đây là một tín hiệu 
vui trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp 
nhiều khó khăn do đại dịch. (Theo SGGP)

3 tấn bơ Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Australia

Bơ đông lạnh của Việt Nam được xuất khẩu đi 
Australia, có giá bán 120 nghìn đồng/kg. 

3 tấn bơ đông lạnh, giống Booth 7 
từ các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam, 
ngày 11.1 đã chính thức được phân phối 
tại thị trường Australia. Điều này đánh 
dấu bước tiến mới trong tiến trình xây 
dựng thương hiệu và thị trường cho quả 
bơ Việt Nam trên thế giới.

Đợt hàng lần này do Công ty Ưu Đàm 
Việt Nam xuất khẩu và phân phối. Đại 
diện công ty cho biết toàn bộ lô hàng đã 
được các đại lý đặt mua hết và dự kiến sẽ 
bán ra với giá khoảng 7 AUD/kg (tương 
đương 120 nghìn đồng/kg).

Việc đưa quả bơ Việt Nam thâm nhập 
vào thị trường “xứ chuột túi” đã được 
Thương vụ Việt Nam tại Australia xúc tiến 

và nghiên cứu cách thức tiếp cận thị trường 
từ năm 2020. Tuy nhiên, đại diện Cơ quan 
Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết 

hiện nước này vẫn chưa cấp phép nhập 
khẩu quả bơ tươi của Việt Nam.

Mặc dù Australia được mệnh danh là 
“cường quốc sản xuất quả bơ”, với sản 
lượng năm 2019 - 2020 đạt hơn 87.500 
tấn, đem lại doanh thu hơn 450 triệu AUD 
(khoảng 324 triệu USD), song Cơ quan 
Thương vụ Việt Nam nhận định tiềm năng 
để xuất khẩu quả bơ của Việt Nam vào 
Australia là rất lớn, có thể cạnh tranh được 
về giá và chất lượng. Để mở đường cho 
quả bơ Việt Nam, Cơ quan Thương vụ Việt 
Nam đã phối hợp với các DN nỗ lực đưa 
quả bơ đông lạnh vào Australia, bước đầu 
thu được nhiều tín hiệu khả quan.

 (Theo TTXVN)

Thu giữ số lượng lớn vàng và ngoại tệ nhập lậu
Qua đấu tranh chuyên án buôn lậu 

vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An 
Giang, chiều 10.1, các lực lượng nghiệp 
vụ CA tỉnh An Giang đã tiến hành bắt 
quả tang và tạm giữ hình sự 2 đối tượng 
Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ở Khóm 3, 
phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh 
An Giang) và Trang Kiến Cường (46 tuổi, 
ở Khóm 5, phường Châu Phú A, TP Châu 

Đốc, tỉnh An Giang), đang có hành vi mua 
bán vàng nhập lậu.

Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ 
tang vật gồm: 3 thỏi kim loại màu vàng 
(trọng lượng 3 kg, nghi vấn vàng 9999 
nhập lậu từ Campuchia), gần 170 nghìn 
USD và 700 triệu đồng. 

Chiều tối cùng ngày, thực hiện lệnh 
khám xét khẩn cấp, Cơ quan CSĐT CA tỉnh 

đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng 
Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn 
Trãi, TP Long Xuyên, cùng 2 địa điểm 
khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn 
Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua 
đó, lực lượng CA thu giữ khoảng 15 kg 
vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số 
ngoại tệ khác, 25 tỷ đồng và một số giấy 
tờ, tang vật có liên quan.  (Theo VOV.VN)
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Bình Định

Công ty CP Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị 
Quy Nhơn tổ chức chợ hoa xuân tết Nguyên đán Nhâm 
Dân năm 2022 tại đường Nguyễn Tất Thành và đường Hùng 
Vương TP Quy Nhơn.

Kính mời khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá lô bán 
hoa tại chợ hoa xuân tết Nguyên đán Nhâm Dân năm 2022.

Thời gian đăng ký lô: Từ ngày 13.1.2022 đến hết 16 giờ 30 
phút ngày 15.1.2022.

Tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 16.1.2022
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Kế hoạch - Vật tư Công 

ty (294 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn).
Điện thoại: 0256.3820894

THÔNG BÁO 

Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào 
rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C, nhiệt độ thấp nhất từ 
20 - 220C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa và 
mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C, nhiệt độ thấp nhất từ 
21 - 230C.  

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa 
rào rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km 
trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 12.1.2022
Dự báo 
THỜI TIẾT
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Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
đến ngày 9.1.2022

Ngày 10.1, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 81/QĐ-
UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến 
ngày 9.1.2022.

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 (bằng tuần trước).  
Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 2 thôn, khu phố (giảm 7).  
Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 139 thôn, khu phố (tăng 10). Cấp 4 - 
Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): 1 khu phố (giảm 3).

Đối với cấp xã trên địa bàn tỉnh: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): 71 
xã, phường, thị trấn (giảm 4 địa phương so với tuần trước). Cấp 2 - Nguy 

cơ trung bình (vùng vàng): 48 xã, phường, thị trấn (bằng tuần trước).  
Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 39 xã, phường (tăng 3 địa phương). 
Cấp 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): 1 xã, phường (tăng 1 địa phương).

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



12 THỨ TƯ, 12.1.2022 Bình ĐịnhTHẾ GIỚI
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

TIN VẮN

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI n Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA 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

Ngày 11.1, giới chức Mỹ, Hàn Quốc 
và Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về vụ 
thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn 
ra sáng cùng ngày.

Hãng tin Kyodo dẫn lời Chánh Văn 
phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu 
Matsuno cho biết Chính phủ Nhật Bản 
phê phán vụ thử tên lửa thứ hai trong 
vòng một tuần qua của Triều Tiên, coi 
đây là động thái làm xói mòn hòa bình 
và an ninh khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc 
Moon Jae-in cũng lên tiếng bày tỏ quan 
ngại về vụ phóng tên lửa thứ hai này của 
Triều Tiên, ngay trước thềm cuộc bầu cử 
tổng thống tại Hàn Quốc, dự kiến diễn 
ra vào tháng 3 tới.  .  

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên 
quân Hàn Quốc (JSC) cho biết quả tên 
lửa mà Triều Tiên phóng ra vùng biển 
phía Đông của nước này sáng sớm 11.1 
đã bay được hơn 700 km, ở độ cao 60 km 
và đạt vận tốc Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ 
âm thanh). Nếu thông tin này chính xác, 
thì đây là loại tên lửa siêu vượt âm, một 
công nghệ vũ khí tối tân hiện chỉ có một 
số ít quốc gia có được.

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cho rằng 
vật thể bay này là một tên lửa đạn đạo và 

Mỹ và các đồng minh phê phán 
vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

đã được cải tiến hơn nhiều so với tên lửa 
được Bình Nhưỡng phóng 6 ngày trước 
đó. Theo JCS, quân đội nước này và Mỹ 
đang theo dõi sát sao mọi hoạt động quân 
sự của Triều Tiên và đảm bảo khả năng sẵn 
sàng ứng phó sau vụ phóng mới nhất này. 

Đây là vụ phóng thứ hai của Triều 
Tiên kể từ đầu năm nay. Vụ phóng mới 
nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh 
Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành phiên 
họp kín về vụ phóng tên lửa tuần trước 
của Triều Tiên.                        (Theo TTXVN)

Một vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.                                                                                                 Ảnh: Sputnik

Phát biểu ngày 11.1, Phó Tổng Thư 
ký LHQ phụ trách nhân đạo Martin 
Griffiths nhấn mạnh Afghanistan đang 
đối mặt với thảm họa nhân đạo và cộng 
đồng quốc tế cần đóng góp 5 tỷ USD 
để cứu trợ khẩn cấp cho người dân 
quốc gia Tây Nam Á này để ngăn chặn 
nạn đói, bệnh tật, tình trạng suy dinh 
dưỡng và tử vong.

Phó Tổng Thư ký Griffiths cho biết 
gói cứu trợ sẽ cho phép các cơ quan 
nhân đạo của LHQ đảm bảo phân phát 
thực phẩm và hỗ trợ phát triển nông 
nghiệp, dịch vụ y tế, cung cấp chỗ ở 
an toàn, tiếp cận hệ thống nước sạch 
và vệ sinh, giáo dục. Ông nhấn mạnh 
nếu không được cộng đồng quốc tế cứu 
trợ nhân đạo, người dân Afghanistan 
sẽ phải đối mặt với bệnh tật, nạn đói, 
phải rời bỏ quê hương.

Dự kiến trong 5 tỷ USD cứu trợ 
nói trên, LHQ chi tới 4,4 tỷ USD để 
cứu trợ khẩn cấp trong năm nay cho  
22 triệu người dân sống tại Afghanistan 
và 623 triệu USD hỗ trợ 5,7 triệu người 
Afghanistan tị nạn ở 5 nước láng giềng.

Tiền sẽ phân bổ cho 160 tổ chức phi 
chính phủ và các cơ quan LHQ đang 
phân phát cứu trợ. Một phần sẽ được 
sử dụng để chi trả lương cho các nhân 
viên tuyến đầu như các nhân viên y tế, 
nhưng không thông qua chính quyền 
Taliban.                   (Theo baoquocte.vn)

LHQ kêu gọi cứu trợ 
nhân đạo Afghanistan 
5 tỷ USD

 Người dân Afghanistan chờ nhận thực phẩm viện 
trợ tại thủ đô Kabul.                           Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10.1, Giám đốc điều hành 
(CEO) Tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer 
Albert Bourla cho biết hãng đang hướng 
tới mục tiêu ra mắt một loại vắc xin đặc 
hiệu phòng ngừa biến thể Omicron vào 
tháng 3 năm nay, cũng như các biến thể 
khác của vi rút SARS-CoV-2.

Theo ông Bourla, năng lực sản xuất 
của công ty đã được tăng cường nên sẽ 
không có vấn đề gì nếu chuyển đổi ngay 
lập tức giữa vắc xin hiện tại với loại mới. 
CEO của Pfizer cũng không loại trừ khả 
năng hầu hết người dân sẽ phải tiêm  
vắc xin ngừa Covid-19 hằng năm, lưu 
ý một số nhóm người có nguy cơ cao 

Pfizer và Moderna lên khung thời gian ra mắt 
vắc xin đặc hiệu ngừa biến thể Omicron

có thể sẽ phải tiêm thường xuyên hơn.
Cũng trong ngày 10.1, CEO hãng 

dược phẩm Mỹ Moderna Stephane 
Bancel cho biết hãng dự kiến sẽ bắt 
đầu tiến hành các thử nghiệm lâm sàng  
vắc xin tăng cường đặc hiệu ngừa 
Omicron vào mùa Thu năm nay. Hiện 
hãng đang thảo luận với các nhà lãnh 
đạo y tế trên toàn thế giới để quyết định 
chiến lược tốt nhất cho kế hoạch tiêm 
chủng tăng cường này. CEO Bancel nhấn 
mạnh Moderna tin tưởng rằng vắc xin 
tiềm năng nói trên sẽ có thể phòng ngừa 
hiệu quả biến thể Omicron.

(Theo Vietnam+)
Vắc xin phòng Covid-19 của Pfizer/BioNTech.                                   

Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Thái Lan đã công bố dự kiến 
coi Covid-19 thành một bệnh đặc hữu 
trong năm nay vì làn sóng hiện tại ở 
nước này cho thấy các triệu chứng nhẹ 
và người dân đã được tiêm chủng với 
tỷ lệ lớn.

Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái 
Lan, TS Kiattiphum Wongrajit cho biết 
làn sóng Covid-19 mới tại nước này do 
biến thể Omicron gây ra đang lây lan 
nhanh chóng song các triệu chứng nhẹ 

và tỷ lệ tử vong thấp. Chính vì vậy, Bộ 
Y tế nước này cần hành động để coi 
Covid-19 trở thành một bệnh đặc hữu. 
TS Kiattiphum cho hay, Covid-19 đã tự 
giảm mức độ nghiêm trọng một cách tự 
nhiên và người dân Thái Lan đang rất 
hợp tác trong chiến dịch tiêm chủng. 
Chính vì vậy, Covid-19 sẽ không gây 
hại gì.

TS Kiattiphum khẳng định, khi 
Covid-19 đã trở thành một bệnh đặc 

hữu thì công việc kinh doanh, các hoạt 
động có thể nhanh chóng được phục 
hồi. Ông cũng khuyến khích người 
dân Thái Lan thực hiện các biện pháp 
phòng dịch phổ biến, tiêm chủng và xét 
nghiệm ngay khi họ có nguy cơ mắc 
bệnh. Trong khi đó, những người sử 
dụng lao động phải đảm bảo thiết lập 
môi trường an toàn và thường xuyên 
xét nghiệm cho người lao động.                   

(Theo VOV.VN)

Thái Lan dự kiến coi Covid-19 thành bệnh đặc hữu

Hãng tin CNA của Đài Loan dẫn 
thông tin từ cơ quan phòng vệ Đài Loan 
cho biết chiếc F-16V mất tích tại vùng 
biển phía Tây của nước này ngày 11.1.

Chiếc máy bay mang số hiệu 6650 
biến mất khỏi màn hình radar khoảng 
33 phút sau khi cất cánh từ căn cứ không 
quân Gia Nghĩa ở phía Nam Đài Loan 

trong quá trình tập luyện.
Người phát ngôn của lãnh đạo Đài 

Loan Thái Anh Văn cho biết bà Thái đã 
chỉ đạo dốc toàn lực để tìm kiếm, cứu hộ 
chiếc máy bay và làm rõ nguyên nhân 
vụ việc.

Trong khi đó, trung tâm chỉ huy cứu 
hộ Đài Loan nói rằng một số người dân 

ở khu vực Chiayi nhìn thấy máy bay 
đâm xuống biển gần khu đầm lầy Aogu. 
Các tàu và trực thăng của Đài Loan đang 
tìm kiếm tại khu vực này.

F-16V là dòng máy bay tối tân nhất mà 
Đài Loan sở hữu. Lãnh thổ này đưa phi 
đội F-16V đầu tiên, do Mỹ sản xuất, vào 
hoạt động kể từ tháng 11.2021. (Theo TTO)

Chiến đấu cơ F-16V của Đài Loan mất tích sau khi đâm xuống biển

l Ngày 11.1, Tổng thống 
Kazakhstan Kassym-Jomart 
Tokayev đã đề cử ông Alikhan 
Smailov làm thủ tướng nước này.
l Ngày 11.1, Thủ tướng Nhật 

Bản Kishida Fumio thông báo nước 
này sẽ tiếp tục cấm nhập cảnh với 
những người đến từ nước ngoài mà 
không phải là công dân hay thường 
trú nhân cho đến cuối tháng 2 tới.
l Ít nhất 4 người đã thiệt 

mạng và 2 người khác bị thương 
nặng trong một vụ nổ mìn ở tỉnh 
Preah Vihear phía Bắc Vương quốc 
Campuchia khi họ đi đốt rẫy khai 
hoang, ngày 10.1.
l Các quan chức Hàn Quốc cho 

biết một máy bay chiến đấu F-5 của 
Không quân Hàn Quốc đã bị rơi ở 
miền Trung nước này trong ngày 11.1. 
Vụ tai nạn làm phi công thiệt mạng.
l Ngày 10.1, cảnh sát Thụy Điển 

đã bắt giữ một nam thiếu niên ở 
miền Nam nước này do nghi ngờ có 
liên quan đến vụ tấn công bằng dao 
khiến 1 học sinh và 1 giáo viên bị 
thương. (Theo TTXVN, VOV.VN)


