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Tập trung tham mưu và 
tổ chức thực hiện các đề án 
về tổ chức xây dựng Đảng

Công tác dân vận của Đảng 
tiếp tục đổi mới theo hướng 
gắn bó mật thiết với nhân dân

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã ghi 
nhận các vụ TNGT liên quan đến việc đi xe 
máy tay ga tại các cung đường đèo, dốc. 
Người dân cần nắm rõ tính năng của xe 
máy tay ga cũng như kinh nghiệm đổ đèo, 
dốc để tránh tai nạn đáng tiếc.

Cẩn trọng khi lái xe 
máy tay ga đổ đèo, dốc

 u3

Người có uy tín 
tích cực tuyên 
truyền phòng, 
chống dịch 

KHÔI PHỤC SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI:

Doanh nghiệp 
cần thêm sự chia sẻ 
từ ngân hàng  u8

Chuyện học 
ở vùng cao

Chuyện học ở miền núi, vùng cao trong 
tỉnh ngày nay có nhiều thay đổi tích cực, 
song vẫn cần trợ lực để từng bước rút 
ngắn khoảng cách với miền xuôi.  u7

Chơi hoa lan,  
thú vui tao nhã và 
tinh tế  u6

Rà soát, đánh giá lại hiệu quả 
đầu tư cụm công nghiệp

u5

Mấy năm gần đây, tuy đã được chú trọng quy hoạch, đầu tư nhưng hiệu 
quả hoạt động của nhiều cụm công nghiệp ở Bình Định chưa cao. Điều 
này cho thấy để tạo đà cho các cụm công nghiệp phát triển mạnh mẽ, 

cần có cơ chế, chính sách đột phá.

Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh, huyện Tây Sơn quy hoạch 38,8 ha. Hiện có 1 DN thuê đầu tư 10,57 ha, còn lại bỏ trống.                                                                    Ảnh: HẢI YẾN



2 THỜI SỰ THỨ SÁU, 14.1.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

(BĐ) - Ngày 13.1, Ban Tổ 
chức Trung ương tổ chức Hội 
nghị trực tuyến toàn quốc tổng 
kết công tác tổ chức xây dựng 
Đảng năm 2021, triển khai 
nhiệm vụ năm 2022. 

Dự Hội nghị tại điểm cầu 
Trung ương có các đồng chí Ủy 
viên Bộ Chính trị: Trương Thị 
Mai - Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương; Phan Đình Trạc - Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Nội chính Trung ương; Trần 
Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch 
Thường trực Quốc hội; Lương 
Cường - Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị QĐND Việt Nam; 
Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 
Chí Minh; Đinh Tiến Dũng - Bí 
thư Thành ủy Hà Nội.

Hội nghị được kết nối đến 
65 điểm cầu. Dự Hội nghị tại 
điểm cầu tỉnh Bình Định có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo thông tin tại Hội nghị, 
trong năm 2021, với quyết tâm 
chính trị, tinh thần, trách nhiệm 
cao, nỗ lực, cố gắng lớn, toàn 
ngành Tổ chức Xây dựng Đảng 
đã tham mưu hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao. 

Trong đó, nổi bật là triển 
khai toàn diện, đồng bộ, hiệu 
quả các mặt công tác tổ chức xây 
dựng Đảng; hoàn thành cơ bản 
tất cả các đề án, nhiệm vụ trình 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các 

cấp theo chương trình, kế hoạch 
công tác năm 2021. Tham mưu 
công tác nhân sự Đại hội XIII 
của Đảng, ĐBQH khóa XV, đại 
biểu HĐND các cấp; kiện toàn 
các chức danh lãnh đạo Nhà 
nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 
2021 - 2026 đảm bảo thận trọng, 
kỹ lưỡng, khách quan.

Đồng thời, tham mưu đẩy 
mạnh công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và hệ thống chính trị, 
đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 
suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ với mức 
độ cao hơn, yêu cầu nghiêm  
khắc hơn. 

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ 
chức bộ máy, tinh giản biên 
chế, xây dựng vị trí việc làm 
gắn với nâng cao chất lượng, 
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức đạt được nhiều 
kết quả quan trọng. Kết quả tinh 
giản biên chế của toàn hệ thống 
chính trị đã đạt và vượt mục 
tiêu đề ra, khắc phục được tình 
trạng tăng biên chế trong nhiều 
nhiệm kỳ. Tính đến thời điểm 
ngày 30.6.2021, cả hệ thống 
chính trị có hơn 2.887.500 biên 
chế, giảm 20,9% so với thời điểm 
ngày 30.4.2015.

Năm 2022, toàn ngành Tổ 
chức xây dựng Đảng sẽ triển 
khai thực hiện 8 nhóm nhiệm 
vụ trọng tâm, đáng chú ý là tập 
trung tham mưu và tổ chức thực 
hiện 19 đề án về tổ chức xây 
dựng Đảng. Toàn ngành tiếp tục 
tham mưu, triển khai, thực hiện 
tốt các quy định của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư về công tác cán 

bộ như triển khai xây dựng quy 
hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 
2030, 2026 - 2031; về khuyến 
khích, bảo vệ cán bộ năng động, 
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, 
luôn nỗ lực hành động vì lợi 
ích chung; kịp thời tham mưu, 
bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, 
giới thiệu ứng cử bảo đảm tiêu 
chuẩn, quy trình, quy định  
của Đảng...

Đồng thời, tiếp tục tham 
mưu đổi mới, hoàn thiện tổ 
chức bộ máy và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của hệ thống 
chính trị; kiên quyết, kiên trì 
tham mưu thực hiện đồng bộ 
các nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
trong Kết luận số 21-KL/TW về 
đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị…

Phát biểu kết luận Hội nghị, 
Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương Trương Thị Mai nhắc lại 
lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn 
quốc quán triệt, triển khai kết 
luận và quy định của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng về công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
(diễn ra ngày 9.12.2021): Xây 
dựng chính đốn Đảng là công 
việc xây dựng tổ chức, xây dựng 
con người, thường rất khó và 
phức tạp. Khó nhưng không thể 
không làm, vì nó liên quan đến 
sinh mệnh của Đảng và sự tồn 
vong của chế độ. “Đây là nhận 
định rất sâu sắc. Rất mong tất 
cả chúng ta cùng nỗ lực để công 
tác Tổ chức xây dựng Đảng 
ngày càng có hiệu quả và tiến 
bộ hơn”, đồng chí Trương Thị 
Mai nói.

NGUYỄN VĂN TRANG

Tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện 
các đề án về tổ chức xây dựng Đảng 

(BĐ) - Sáng 13.1, Ban Dân 
vận Trung ương tổ chức Hội 
nghị trực tuyến toàn quốc tổng 
kết công tác dân vận và đánh 
giá kết quả thực hiện năm “Đẩy 
mạnh thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở” năm 2021, triển 
khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng 
chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thường trực Ban 
Bí thư Trung ương Đảng - dự 
và chỉ đạo Hội nghị. 

Tại điểm cầu Bình Định, 
các đồng chí Lê Kim Toàn - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
chủ trì Hội nghị. 

Năm 2021, trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp, công tác dân vận tiếp 
tục có đổi mới về nội dung, 
phương thức. Các cấp ủy, tổ 
chức đảng quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo việc quán triệt, triển 
khai thực hiện nội dung công 
tác dân vận theo tinh thần tăng 
cường và đổi mới sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác dân 
vận trong tình hình mới. 

Chính quyền các cấp quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
công tác dân vận chính quyền, 
nhất là triển khai thực hiện các 
chính sách an sinh xã hội, hỗ 
trợ người lao động và người sử 
dụng lao động gặp khó khăn 
do đại dịch Covid-19, tăng 
cường thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở. 

Để nâng cao hiệu quả của 
công tác dân vận, Thường trực 
Ban Bí thư Trung ương Đảng 
Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: 

“Công tác dân vận của Đảng 
cần tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức và nâng cao chất 
lượng hoạt động, cần tạo sự 
chuyển biến thật sự trong nhận 
thức, trách nhiệm của các cấp 
ủy đảng, toàn hệ thống chính 
trị đối với công tác dân vận 
theo hướng thiết thực, gắn bó 
mật thiết với cuộc sống; lấy 
chất lượng cuộc sống, sự hài 
lòng, tín nhiệm của nhân dân 
làm thước đo đánh giá chất 
lượng của chính sách, năng 
lực, uy tín của mỗi cấp ủy, tổ 
chức Đảng, hệ thống chính 
trị các cấp, đội ngũ cán bộ,  
đảng viên”. 

Ban dân vận các cấp sớm 
tham mưu cho các cấp ủy và 
hướng dẫn triển khai thực 
hiện Chương trình hành động 
kế hoạch thực hiện Kết luận số 
21 của Ban Chấp hành Trung 
ương về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, nâng cao chất lượng 
hoạt động và đội ngũ cán bộ 
MTTQ, các tổ chức chính trị - 
xã hội. Đồng thời, triển khai 
hiệu quả Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng về 
công tác dân vận, quy chế công 
tác dân vận của hệ thống chính 
trị. Trong đó cần xây dựng kế 
hoạch kiểm tra chuyên đề về 
thực hiện chủ trương, đường 
lối của Đảng về công tác dân 
vận đối với cấp ủy, tổ chức 
đảng. Mặt khác, đổi mới mạnh 
mẽ công tác dân vận theo 
hướng nâng cao năng lực dự 
báo phù hợp với tình hình mới; 
nâng cao chất lượng đội ngũ 
làm công tác dân vận… 

NGUYỄN MUỘI

Công tác dân vận của Đảng 
tiếp tục đổi mới theo hướng 
gắn bó mật thiết với nhân dân

(BĐ) - Nhân dịp tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022, ngày 13.1, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long đã đến thăm, chúc Tết 
tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh (CDC).

Sau khi nghe đại diện các 
đơn vị báo cáo kết quả công 
tác năm 2021 và nhiệm vụ thời 
gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long ghi nhận 
những nỗ lực, cố gắng của các 
đơn vị trong năm vừa qua; đồng 
thời mong muốn các đơn vị tiếp 
tục cố gắng để triển khai, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ trong 
thời gian đến. Chủ tịch UBND 
tỉnh cho biết, năm vừa qua, 
tỉnh phải đối mặt với rất nhiều 
khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh 
Covid-19, lũ lụt. Dù vậy, với sự 
nỗ lực, đoàn kết của toàn dân 
và các cấp chính quyền, tỉnh ta 
đã đạt được những thành quả 
đáng mừng về KT-XH. 

Tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long cho biết, để có được 
những kết quả đáng mừng như 
trên có sự đóng góp rất lớn của 
LLVT tỉnh, trong đó có lực lượng 
của BĐBP tỉnh. Ngoài những 
nhiệm vụ thường niên, đơn vị 
đã điều tiết quân số, lực lượng 
tham gia công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, phòng chống 

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh.                                                                                                                Ảnh: T. KHUY

thiên tai, bão lũ và đều hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ 
tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, 
chiến sĩ BĐBP tỉnh hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trong năm 2022; 
đặc biệt, bên cạnh việc chăm 
lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ 
đón Tết ý nghĩa, BĐBP tỉnh phải 
luôn chủ động trong mọi tình 
huống đảm bảo an ninh, an toàn 
trước, trong và sau Tết. 

Tại CDC tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh gửi lời cảm ơn đến 
toàn thể cán bộ, nhân viên của 
Trung tâm vì đã cùng với lực 
lượng y tế nói chung làm việc 
không ngừng nghỉ suốt 2 năm 
vừa qua để đáp ứng yêu cầu 
phòng, chống dịch Covid-19, 
đặc biệt là từ tháng 6.2021 đến 
nay. Đồng chí Nguyễn Phi Long 

chia sẻ: Qua đại dịch Covid-19 
mới thấy được tầm quan trọng 
đặc biệt của y tế dự phòng. Nếu 
kinh tế phát triển nhưng y tế 
không đảm bảo để chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân thì không 
được. Do vậy, thời gian đến tỉnh 
sẽ đầu tư nâng cấp hệ thống y 
tế, trong đó có y tế cơ sở, đầu 
tư nâng cấp trang thiết bị, ban 
hành các chính sách thu hút 
nhân lực… Chủ tịch UBND tỉnh 
mong muốn thời gian đến, lực 
lượng y tế trong đó có nhân viên 
của CDC tỉnh tiếp tục nỗ lực, cố 
gắng thực hiện tốt các biện pháp 
phòng chống dịch, góp phần 
giảm tổn thất về người, giảm 
lo lắng cho nhân dân để có thể 
thực sự thích ứng an toàn.                     

                                THẢO KHUY

Ngày 13.1, CA tỉnh tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác 
năm 2021, triển khai công tác 
năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long đến dự và 
phát biểu chỉ đạo.

Trong năm 2021, CA tỉnh 
đã chủ động tham mưu với cấp 
ủy, chính quyền địa phương 
các biện pháp đảm bảo ANTT, 
bảo vệ tuyệt đối an ninh, an 
toàn các sự kiện chính trị,  
KT-XH lớn diễn ra trên địa 
bàn tỉnh; đảm bảo tốt an ninh 
chính trị nội bộ, an ninh dân 
tộc, tôn giáo, an ninh mạng, an 
ninh kinh tế… không để xảy 
ra đột xuất, bất ngờ; phối hợp 
với các đơn vị liên quan thực 
hiện có hiệu quả các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Đồng thời, CA tỉnh đã tập 
trung các biện pháp phòng 
ngừa, đấu tranh, xử lý có hiệu 
quả với các loại tội phạm, qua 
đó kiềm chế sự gia tăng của tội 
phạm về trật tự xã hội; điều 
tra, khám phá 399 vụ phạm tội 
về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 95%, 
bắt xử lý 826 đối tượng, trong 

đó, án rất nghiêm trọng và đặc 
biệt nghiêm trọng 50/52 vụ,  
đạt 96%…

Phát biểu chỉ  đạo Hội 
nghị, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long ghi nhận 
và biểu dương kết quả đạt 
được của CA tỉnh trong năm 
2021 đặc biệt  là  vừa làm 
nhiệm vụ đảm bảo ANTT vừa 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
lực lượng CA toàn tỉnh cần 
đề ra nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm trên các mặt công 
tác tham mưu, phòng chống 
dịch Covid-19, đảm bảo an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, quản lý nhà nước về 
A N T T, xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc, xây dựng Đảng, xây 
dựng lực lượng… nhằm tiếp 
tục bảo đảm tốt ANTT trên 
địa bàn phục vụ phát triển 
KT-XH địa phương.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể 
được tặng cờ thi đua của Bộ CA 
và UBND tỉnh.

T.LONG

CA tỉnh triển khai công tác  
năm 2022
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Bình Định

Người có uy tín tích cực  
tuyên truyền phòng, chống dịch 

Bằng uy tín và trách nhiệm, những người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số đã phát huy tốt vai trò nêu gương, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người 
dân tự giác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả.

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

Bá Đoàn - người có 
uy tín ở làng M9, 
xã Vĩnh Hòa, huyện 
Vĩnh Thạnh - 
dùng loa cầm 
tay tuyên truyền 
phòng, chống dịch 
Covid-19. 
Ảnh: N. HÂN

Gương mẫu, đi đầu
Hai năm qua, bất kể nắng 

mưa, già Đinh Thị Hới, người có 
uy tín ở làng 2, xã Vĩnh Thuận 
(huyện Vĩnh Thạnh) ngày ngày 
“đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 
từng người” để tuyên truyền, 
nhắc nhở bà con nghiêm túc 
thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19. Già Hới 
tâm sự: “Làng mình có 81 hộ 
với hơn 350 nhân khẩu, đều là 
người Ba na. Do phong tục tập 
quán, bà con hay tập trung đông 
người để chuyện trò sau những 
buổi lên rẫy. Nếu mình không 
đi sâu, đi sát tuyên truyền về 
sự nguy hiểm của dịch bệnh 
Covid-19 thì rất dễ lây lan dịch 
ra cộng đồng”. Nhờ sự tích cực 
vận động, tuyên truyền của già 
làng Đinh Thị Hới nên hầu hết 
người dân trong làng đã chấp 
hành rất tốt các quy định về 
phòng, chống dịch. Không còn 
tình trạng tập trung đông người 
và mọi người đều đeo khẩu 
trang khi ra đường. 

Từ 2 năm nay, mỗi khi 
ra đường, bà Đinh Thị Bối, 
ở làng 2, xã Vĩnh Thuận đã 
luôn có thói quen đeo khẩu 
trang. Không chỉ vậy, bà cũng 
ý thức được việc hạn chế đến 
nơi đông người và thực hiện 
nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ 
Y tế. Bà Bối chia sẻ: “Nhờ có 
sự nhắc nhở, tuyên truyền của 
người uy tín trong làng nên tôi 
và gia đình đã nhận thức được 
mức độ nguy hiểm của dịch 
bệnh Covid-19. Để bảo vệ sức 
khỏe cho bản thân, gia đình và 
cộng đồng, tôi luôn chấp hành 
nghiêm các quy định phòng, 
chống dịch”.

Xã miền núi Vĩnh Hòa 
(huyện Vĩnh Thạnh) có trên 
35% dân số là đồng bào dân tộc 
thiểu số, sinh sống tập trung 
tại các thôn M6, M8, M9 và 

M10. Đây cũng là địa phương 
có tuyến đường giao thông 
giáp ranh với huyện Tây Sơn, 
vì vậy công tác phòng, chống 
dịch luôn được tăng cường. Bá 
Đoàn - già làng, người có uy 
tín tại thôn M9, xã Vĩnh Hòa - 
cho biết: “Từ khi dịch bệnh 
Covid-19 bùng phát trở lại, 
tôi cùng với chính quyền và tổ 
Covid-19 cộng đồng thường 
xuyên tuyên truyền, vận động 
nhắc nhở, giải thích, từ đó 
bà con hiểu và chấp hành 
nghiêm các quy định phòng,  
chống dịch”.

Tại xã Canh Hòa (huyện 
Vân Canh), già làng Sâu Zuôn 
Nam của làng Kà Xim cũng là 
nhân tố tích cực trong công 
tác tuyên truyền phòng, chống 
dịch. Địa bàn Canh Hòa rộng, 
lại có tuyến QL 19C đi qua, giáp 
ranh với các xã: Xuân Phước, 
Phú Mỡ, Đa Lộc (huyện Đồng 
Xuân, tỉnh Phú Yên), dân cư 
thưa thớt, chủ yếu là người dân 
tộc Chăm và Ba na sinh sống. 
Với vai trò người có uy tín, hơn 
2 năm qua, già làng Sâu Zuôn 
Nam thường xuyên cùng cán bộ 
thôn, CA xã tới từng gia đình 
vận động người dân tự giác 
thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch.
 
Tích cực phát huy

Già làng Sâu Zuôn Nam 
chia sẻ: Mình nhắc nhở, giải 
thích để bà con hiểu rõ sự 
nguy hiểm của dịch bệnh mà 
không tập trung đông người, 
tuân thủ việc đeo khẩu trang 
mỗi khi ra đường. Nhà nào có 
người thân ở nơi khác về thì 
phải khai báo y tế, xét nghiệm 
nhanh để nếu có bệnh thì cách 
ly điều trị. Khi có người lạ tới 
địa phương phải kịp thời báo 
cáo cho chính quyền, Ban chỉ 
đạo phòng, chống dịch của xã 

biết để theo dõi. Nhờ sự chặt 
chẽ, cẩn trọng trong công tác 
phòng, chống dịch mà thời gian 
qua, làng Kà Xim không xảy 
ra dịch, luôn giữ vững “vùng 
xanh” an toàn.

Nhận xét về già làng Sâu 
Zuôn Nam, Phó Bí thư Thường 
trực Huyện ủy Vân Canh Trần 
Kim Vũ đánh giá: Không chỉ 
tích cực, đi đầu trong công 
tác vận động, tuyên truyền 
nhân dân phòng, chống dịch 
Covid-19, già làng Nam còn nỗ 
lực vận động ủng hộ nhu yếu 
phẩm hỗ trợ người dân trên địa 
bàn huyện gặp khó khăn do 
ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Với già làng Sâu Zuôn Nam, 
ông coi công tác tuyên truyền 
phòng, chống dịch bệnh là 
trách nhiệm của bản thân với 
cộng đồng, làng, xã. 

Theo Ban Dân tộc tỉnh, trên 
địa bàn tỉnh hiện có 122 người 
có uy tín tại các thôn, làng vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh 
luôn quan tâm, phát huy vai 
trò của đội ngũ những người 
có uy tín để tuyên truyền, vận 
động đồng bào cùng chung sức, 
đồng lòng thực hiện tốt công 
tác phòng, chống dịch. 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 
Đinh Văn Lung cho hay: Có 
uy tín và nắm rõ tình hình ở 
địa phương, người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu 
số chính là “cánh tay nối dài” 
của chính quyền thôn, xã trong 
công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. Thực tế, những 
thôn, làng được người có uy tín 
tích cực vận động, tuyên truyền 
phòng, chống dịch thì thường 
không xảy ra dịch bệnh. Thời 
gian tới, tỉnh sẽ kịp thời nêu 
gương, khen thưởng những 
người có uy tín tiêu biểu trong 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19.              NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Chiều 13.1, Khối thi 
đua Mặt trận và các đoàn thể 
chính trị - xã hội tỉnh tổ chức 
tổng kết phong trào thi đua 
năm 2021. 

Năm 2021, các cơ quan, đơn 
vị trong Khối đã tích cực, chủ 
động phát động và tổ chức 
thực hiện các phong trào thi 
đua bám sát với việc thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị, đem lại 
nhiều kết quả tích cực trên các 
lĩnh vực. Trong diễn biến phức 
tạp của đại dịch Covid-19, các 
cơ quan, đơn vị đều có sáng 
kiến, cách làm hay, phù hợp 
nhằm khắc phục các khó khăn 
trong triển khai công tác, nổi 
bật là công tác huy động nguồn 
lực xã hội để hỗ trợ tuyến đầu 
phòng, chống dịch, hỗ trợ nhân 
dân, hội đoàn viên có hoàn 
cảnh khó khăn do đại dịch. 
Khối thi đua cũng đã hỗ trợ 

xây 1 nhà Đại đoàn kết cho hộ 
nghèo từ nguồn đóng góp ngày 
lương (hơn 60,1 triệu đồng) của 
cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong Khối. 

Năm 2022, các đơn vị trong 
Khối thi đua phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan, đơn vị liên 
quan tổ chức tốt phong trào thi 
đua yêu nước, phấn đấu hoàn 
thành tốt và hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, góp 
phần thực hiện thắng lợi các 
chỉ tiêu KT-XH, quốc phòng, 
an ninh của tỉnh. Dịp này, Khối 
thi đua Mặt trận và các đoàn 
thể chính trị - xã hội tỉnh tiến 
hành bình chọn các đơn vị tiêu 
biểu, xuất sắc, đề nghị tặng Cờ 
thi đua, tặng bằng khen của 
UBND tỉnh; ký kết giao ước 
thi đua và bầu LĐLĐ tỉnh làm 
Khối trưởng năm 2022. 

N.M

KHỐI THI ĐUA MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - 
XÃ HỘI TỈNH:

Đẩy mạnh các phong trào  
thi đua yêu nước

(BĐ) - Đó là chỉ đạo của Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tại 
Hội nghị trực tuyến triển khai 
nhiệm vụ, công tác kiểm sát 
năm 2022 do Viện KSND tỉnh 
tổ chức chiều 13.1. Dự hội nghị 
còn có Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh Nguyễn  
Tuấn Thanh.

Trong năm 2021, dù số 
lượng án phải giải quyết tăng, 
song với sự chỉ đạo kịp thời, 
cụ thể nên Viện KSND 2 cấp đã 
không để xảy ra án quá hạn luật 
định, không có án đình chỉ điều 
tra do không phạm tội, không 
có bị cáo Viện truy tố mà Tòa án 
tuyên không phạm tội... 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
yêu cầu ngành Kiểm sát tiếp 
tục quán triệt, thực hiện có 
hiệu quả các chủ trương, nghị 
quyết của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về 
lĩnh vực tư pháp và công tác 
cải cách tư pháp. Tiếp tục củng 
cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo 
Viện KSND 2 cấp; tăng cường 
công tác quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng, xây dựng đội ngũ cán 
bộ, kiểm sát viên vững về chính 

trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh 
thông về pháp luật, công tâm 
và bản lĩnh, kỷ cương và trách 
nhiệm, đáp ứng tốt yêu cầu của 
công tác cải cách tư pháp. Tăng 
cường phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan tiến hành tố tụng 
ở 2 cấp và các ngành chức năng 
có liên quan trong công tác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, 
bảo vệ pháp luật; đẩy nhanh 
tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 
kịp thời, nghiêm minh các vụ 
án, nhất là các vụ án kinh tế, 
tham nhũng, các vụ án nghiêm 
trọng, dư luận xã hội quan 
tâm…; thực hiện đồng bộ các 
giải pháp nhằm phòng, chống 
oan, sai, bỏ lọt tội phạm; hạn 
chế án hủy, trả hồ sơ liên quan 
đến trách nhiệm của viện kiểm 
sát và kiểm sát viên. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý 
ngành Kiểm sát cần tiếp tục đẩy 
mạnh công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng ngành, xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 4, 
cũng như tăng cường áp dụng 
công nghệ thông tin trong việc 
thi hành nhiệm vụ của ngành.

KIỀU ANH

Đẩy nhanh tiến độ điều tra,  
truy tố, xét xử các vụ án, nhất là 
các vụ án kinh tế, tham nhũng

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao Huân chương Lao động hạng nhì cho tập 
thể Phòng thi hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự Viện  
KSND tỉnh.                                                                                                                                               Ảnh: K.A



Cẩn trọng khi lái xe máy tay ga 
đổ đèo, dốc

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận các vụ TNGT liên quan đến việc đi xe máy tay ga tại các cung 
đường đèo, dốc. Người dân cần nắm rõ tính năng của xe máy tay ga cũng như kinh nghiệm đổ đèo, dốc để tránh 
tai nạn đáng tiếc.

Việc đổ đèo, dốc 
bằng xe máy tay 
ga tiềm ẩn nguy cơ 
cao về TNGT. 
- Trong ảnh: Hiện 
trường vụ TNGT 
làm 2 thanh niên 
tử vong tại chỗ trên 
tuyến đường từ  
QL 1D lên núi Vũng 
Chua vào ngày 1.1. 
Ảnh: H.P

Ngày 1.1.2022, trên đoạn 
đường lên núi Vũng Chua 
(thuộc khu phố 3, phường 
Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) đã 
xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng. 
Ba thanh niên (cùng ở phường 
Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) đi 
trên một xe máy tay ga đổ dốc 
từ đỉnh núi Vũng Chua xuống 
QL 1D, khi đến đoạn dốc Suối 
Tiên đã tự tông vào gốc cây 
và tường rào gây tai nạn. Vụ 
tai nạn đã làm 2 thanh niên 
tử vong tại chỗ, một người bị 
thương nặng.

Đây là đoạn đường dốc 
dài gần 3 km, độ dốc rất cao 
với nhiều đoạn cua cánh chỏ. 
Hằng ngày có nhiều người 
dân đi lên núi từ tuyến đường 
này để vui chơi, tập thể dục, 
ngắm cảnh; khi đi về đổ dốc 
thường xuyên xảy ra tai nạn, 
nhất là các trường hợp đi xe 

Sẽ cắm biển, bảng tuyên truyền, cảnh báo 
Theo Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Chiến, 

đường từ QL 1D lên núi Vũng Chua là đường công vụ, không 
thuộc quản lý nhà nước của các ngành chức năng TP Quy Nhơn, 
nên hiện không có quy định về cắm biển, bảng tuyên truyền, 
cảnh báo, cấm hay hạn chế. 

“Sắp tới, chúng tôi sẽ mời các ngành chức năng, chính quyền 
địa phương và các đơn vị đang hoạt động trong khu vực này làm 
việc để đề ra giải pháp phù hợp và thực hiện các biện pháp để 
đảm bảo ATGT như cắm biển, bảng tuyên truyền, cảnh báo; tổ 
chức làm cổng rào để hạn chế phương tiện cá nhân lên khu vực 
này. Phương tiện phục vụ công vụ mới được phép đi lại; người 
dân có nhu cầu lên núi chỉ được phép đi bộ”, ông Chiến cho hay.

máy tay ga. 
Nguyên nhân chính của 

các vụ tai nạn liên quan đến 
việc đi xe máy tay ga khi đổ 
đèo, dốc được các hướng dẫn 

viên lái xe an toàn nhận định 
là do chủ quan không kiểm 
tra trước phương tiện, cộng 
với việc không làm chủ được 
tốc độ. 

Theo anh Đinh Thành Luân, 
hướng dẫn viên lái xe an toàn 
(cửa hàng xe máy HEAD 
Honda Hồng Phước, TP Quy 
Nhơn), khi đi đường đèo, dốc, 
nhiều người ưu tiên chọn xe 
máy số vì bộ truyền động của 
xe có phần ly hợp và có thể sử 
dụng thao tác lên hoặc hạ số để 
ghìm tốc độ theo kiểu phanh 
động cơ. Còn xe máy tay ga thì 
không có những lựa chọn đó; 
khi đổ dốc bánh sau và bánh 
trước của xe chạy tự do. 

Việc kiểm tra kỹ lưỡng xe 
máy tay ga và trang bị kỹ năng 
lái xe rất quan trọng để đảm 
bảo an toàn cho người đi xe khi 

đi đường đèo, dốc. Anh Luân 
cho rằng, khi lái xe máy tay ga 
khi đổ đèo, dốc, người lái xe 
phải tập trung quan sát, giữ tốc 
độ, đi đúng làn, vào cua. Tuyệt 
đối không được tắt máy, vì khi 
đó xe chỉ di chuyển dựa trên 
hai bánh, tức không liên quan 
gì tới động cơ của xe; không có 
lực nào hãm lại. 

“Một điều quan trọng nữa 
là lái xe phải kiểm soát được 
tốc độ. Khi xe đã nổ máy, để xe 
tự trôi đến mức tốc độ khoảng 
15 - 20 km/giờ; sau đó rà phanh, 
mớm ga tiếp tục để côn bám, 
cuối cùng thả phanh và ga, xe 
sẽ tự phanh động cơ. Tùy vào 
từng địa hình mà lái xe cần chú 
ý thỉnh thoảng rà phanh để đưa 
xe về mức tốc độ an toàn”, anh 
Luân chỉ dẫn cụ thể.                    

HỒNG PHÚC

Cảnh báo giả mạo hotline Điện lực Bình Định 

Bị phạt vi phạm 
hành chính vì 
sử dụng súng hơi 
trái quy định

(BĐ) - Ngày 13.1, CA xã Phước 
An (huyện Tuy Phước) cho biết, 
địa phương vừa thi hành quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính 
2 triệu đồng đối với N.T.D. (SN 
1995, ở thôn An Hòa 1, xã Phước 
An, huyện Tuy Phước) về hành vi 
“sử dụng các loại vũ khí trái quy 
định nhưng chưa gây hậu quả” 
theo quy định tại điểm d, khoản 
3, Điều 10 Nghị định 167/2013/
NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời 
tịch thu 1 khẩu súng hơi, 30 viên 
đạn chì.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 
31.12.2021, trong quá trình tuần 
tra, CA xã Phước An phát hiện D. 
đang sử dụng súng hơi (loại súng 
Tiệp 9 kg) để bắn chim tại thôn 
An Sơn 1, xã Phước An. Ngay lập 
tức, CA xã đã giữ tang vật, mời 
D. về cơ quan làm việc.   K.ANH

(BĐ) - Theo Công ty Điện lực Bình 
Định, đang có đầu số 1900299200 mạo 
danh số điện thoại của Tổng đài Điện lực 
Bình Định với mục đích xấu. 

Ông Châu Công Huyền, Phó Phòng 
Công nghệ thông tin, Công ty Điện lực 
Bình Định cho biết: Chúng tôi vừa phát 
hiện một trang web giả mạo Tổng đài 
Điện lực Bình Định tại địa chỉ http://
chamsockhachang.com/dien-luc-binh-
dinh, trong đó đăng hotline hỗ trợ thông 
tin khách hàng là 1900299200. Đây là số 
điện thoại giả mạo. Khách hàng khi gọi 
đến số này sẽ tự động bị tính cước phí 
và nguy hiểm hơn, thông tin cá nhân của 
khách hàng có thể bị khai thác và sử dụng 
vào mục đích xấu. 

Hình thức lừa đảo mới này đã xuất 

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

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

Cùng giúp đỡ với tổng số tiền 
8,08 triệu đồng cho gia đình chị 
Trần Thị Phương (xóm 3, thôn 
Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, 
huyện Tuy Phước) có các ông, bà, 
anh, chị: Châu Ngọc Cẩm 1 triệu 
đồng; Đinh Hữu Tài 1 triệu đồng; 
Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn 
Xuân Tân, Hoàng Tuấn Anh 
(300 nghìn đồng/người); Hoàng 
Yến, Trọng Hữu, Ánh Nguyệt, 
Thúy Nga, Nguyễn Đăng Doanh, 
Trần Phương Duyên, Nguyễn Thị 
Hằng, Nguyễn Thanh Lâm, Lê 
Thị Minh Hiền, Trần Thị Thanh 
Tâm, Nguyễn Thị Ngân Giang, 
Nguyễn Thị Bích Loan (200 
nghìn đồng/người); Loan, Lưu 
Anh, Hạnh Vy, Võ Thanh Lâm, 
Nguyễn Quang Thi, Ngô Thanh 
Tư (100 nghìn đồng/người); Bích 
Tuyền 30.000 đồng; bạn đọc Báo 
Bình Định (đề nghị không nêu 
tên) 2,15 triệu đồng.

Giúp chị Nguyễn Thị Ánh 
Nguyệt (thôn An Lợi, xã Phước 
Thắng, huyện Tuy Phước) có chị 
Võ Trang 300 nghìn đồng, Lê Từ 
Diệp 200 nghìn đồng. Cùng giúp 
chị Trần Thị Thưởng (thôn Đông 
Bình, xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) 
có anh Lê Đăng Tuấn 500 nghìn 
đồng, bạn đọc Báo Bình Định 1,3 
triệu đồng. 

Bạn đọc Báo Bình Định giúp 
anh Trần Văn Tuấn (thôn Cảnh 
An 2, xã Phước Thành, huyện 
Tuy Phước) 528 nghìn đồng; giúp 
bếp ăn ở Làng Trẻ em SOS Quy 
Nhơn 1 triệu đồng, bếp ăn Trung 
tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 
Hoài Nhơn 1 triệu đồng. 

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

Giao diện trang web giả mạo Tổng đài Điện lực 
Bình Định.

hiện tại một số tỉnh miền Trung thời gian 
gần đây và nhiều khách hàng đã bị đánh 

cắp thông tin cá nhân. Cụ thể, khách hàng 
tra cứu thông tin trên Google sẽ thấy số 
hotline giả. Khi liên hệ để được giải quyết 
thì có nhân viên tổng đài nghe máy, ghi lại 
thông tin cá nhân, nhưng sau đó hướng 
dẫn khách hàng liên hệ đến số điện thoại 
chăm sóc khách hàng chính thức của Tổng 
Công ty Điện lực miền Trung là 19001909. 

“Đây là hành vi giả mạo hết sức nguy 
hiểm, rất mong khách hàng sử dụng điện 
cảnh giác. Chúng tôi đang nỗ lực để ngăn 
chặn hành vi lừa đảo này trong thời gian 
sớm nhất. Hiện tại, PC Bình Định chỉ tiếp 
nhận thông tin chăm sóc khách hàng qua 
hotline của Tổng Công ty Điện lực miền 
Trung là 19001909”, ông Châu Công 
Huyền khẳng định. 

HỒNG HÀ

(BĐ) - Sở GD&ĐT vừa có 
văn bản hướng dẫn các phòng 
GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; 
trường THPT và trực thuộc; trung 
tâm giáo dục thường xuyên, 
giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên về tổ chức đón tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, các trường học 

từ mầm non đến phổ thông 
và trung tâm giáo dục thường 
xuyên bố trí cho cán bộ, giáo 
viên, học sinh, học viên nghỉ tết 
Nguyên đán 7 ngày, từ ngày 31.1 
(29 tháng Chạp năm Tân Sửu) 
đến hết ngày 6.2 (mùng 6 tháng 
Giêng năm Nhâm Dần). Ngày 
7.2 (mùng 7 tháng  Giêng), các 

đơn vị tổ chức hoạt động dạy - 
học bình thường.

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu 
các cơ sở giáo dục trực thuộc tăng 
cường công tác tuyên truyền, giáo 
dục học sinh, học viên thực hiện 
nếp sống văn minh, giữ gìn trật 
tự an toàn xã hội, ATGT, thực 
hiện nghiêm thông điệp 5K về 

phòng, chống dịch Covid-19, 
giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Các cơ 
sở cần đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, 
chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho học sinh và học viên có 
hoàn cảnh khó khăn, các gia đình 
bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ 
và dịch Covid-19…  MAI HOÀNG

Tết Nguyên đán 2022, học sinh được nghỉ 7 ngày

NHỊP CẦU NHÂN ÁI
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Rà soát, đánh giá lại 
hiệu quả đầu tư cụm công nghiệp

Mấy năm gần đây, tuy đã được chú trọng quy hoạch, đầu tư nhưng hiệu quả hoạt động của nhiều 
cụm công nghiệp ở Bình Định chưa cao. Điều này cho thấy để tạo đà cho các cụm công nghiệp phát 
triển mạnh mẽ, cần có cơ chế, chính sách đột phá.

Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh, huyện Tây Sơn quy hoạch 38,8 ha. Hiện có 1 DN thuê đầu tư 
10,57 ha, còn lại bỏ trống.                                        Ảnh: HẢI YẾN

Hiện nay, toàn tỉnh có 45/61 cụm 
công nghiệp (CCN) đi vào hoạt động, 
tổng diện tích đã được bố trí là 934,2 ha. 
Tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 58,4% 
(cả nước khoảng 63%). Theo khảo sát 
của Sở Công Thương, mỗi năm các DN 
trong số CCN kể trên tạo ra doanh thu 
khoảng 14.337 tỷ đồng, việc làm cho 
hơn 23.500 lao động.  

TX An Nhơn là địa phương có 
nhiều CCN lớn, hoạt động khá tốt với 
2 mô hình chủ đầu tư gồm Nhà nước 
và DN. Ông Phan Thanh Hòa, Trưởng 
phòng Kinh tế TX An Nhơn, cho biết: 
“An Nhơn hiện có 11/12 CCN được lập 
quy hoạch chi tiết với tổng diện tích  
298,5 ha/323,5 ha. Chỉ có CCN Nhơn 
Tân đang trong giai đoạn chuẩn bị lập 
quy hoạch khoảng 25 ha. Hiện có 85 
DN, cơ sở sản xuất hoạt động tại 7 CCN 
(tỷ lệ lấp đầy hiện đạt 57% đối với các 
CCN đang hoạt động), tạo việc làm cho 
hơn 3.300 lao động. Tổng vốn đầu tư hạ 
tầng từ ngân sách thị xã cho các cụm 
công nghiệp đạt 6,8 tỷ đồng”.  

Tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh vào cuối năm 2021, Phó 
Giám đốc Sở Công Thương Võ Mai 
Hưng báo cáo: Bên cạnh một số điểm 
tích cực, các CCN ở tỉnh ta còn có 
nhiều hạn chế cần sớm khắc phục để 
đạt hiệu quả cao hơn, phát triển bền 
vững hơn. Điểm dễ thấy nhất là tỷ lệ 
lấp đầy ở các CCN còn thấp, DN đăng 
ký hoạt động chủ yếu quy mô nhỏ và 
siêu nhỏ, hoạt động cầm chừng. Đơn 
cử như các CCN: An Mơ (11,4%), Canh 
Vinh (12,8%), Nhơn Tân 1 (29,1%), Đồi 
Hỏa Sơn (33,2%), An Trường (34,5%) 
và Cầu Nước Xanh (44,5%)… Hạ tầng 
kỹ thuật tại các CCN vẫn chưa đồng 
bộ, chắp vá. Trong các CCN ở Bình 
Định hiện chưa có CCN kiểu mẫu, 
chưa đáp ứng được nhu cầu thu hút 
đầu tư, nhất là hạng mục hệ thống 
xử lý nước thải… Hầu hết đây là các 
CCN do huyện làm chủ đầu tư, nhưng 
ở phía do DN làm chủ đầu tư cũng 

không khá hơn bao nhiêu. Trong số 
12 DN được tỉnh cho thuê 512,3 ha đất 
để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 
tầng kỹ thuật 14 CCN, đến nay chỉ có 
các CCN là Tà Súc (giai đoạn 1), Tam 
Quan, Cát Nhơn, Cát Trinh đã cơ bản 
lấp đầy.

Dù vậy, theo Sở Công Thương, mô 
hình DN làm chủ đầu tư phù hợp với 
chủ trương kêu gọi xã hội hóa đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Nhờ 
đó, giảm được gánh nặng ngân sách 
nhà nước; tiến độ xây dựng, chất lượng 
các hạng mục công trình được quan 
tâm đầu tư, các dịch vụ tiện ích như: 
Bảo vệ, thu gom chất thải, xử lý nước 
thải... khá tốt; công tác mời gọi và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong CCN 
cũng đạt hiệu quả hơn. 

Mới đây, tại buổi làm việc Sở Công 
Thương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các 
sở, ban, ngành cần có kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 
25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi 

mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp công lập”. 
Sở Công Thương cần sớm xây dựng 
đề án riêng về CCN, tham mưu UBND 
tỉnh xem xét quy mô diện tích còn lại 
của CCN chưa được đầu tư cơ sở hạ 
tầng để quy định việc ngân sách tỉnh 
có tiếp tục hỗ trợ cho CCN để hoàn 
thiện hay không. Nếu có nhà đầu tư 
năng lực quan tâm thì tỉnh sẽ yêu 
cầu chuyển cho DN tiếp nhận đầu tư. 
Những CCN có quy mô lớn chưa được 
đầu tư hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu nhiều 
vốn và quá sức của huyện thì tỉnh sẽ 
xem xét hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng để 
giúp huyện kêu gọi, thu hút đầu tư vào 
CCN. Để đẩy nhanh tiến độ các mục 
việc trên, các địa phương phải khẩn 
trương rà soát tiến độ đầu tư, hiệu quả 
hoạt động của các CCN trên địa bàn, 
đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của 
địa phương, hiệu quả sử dụng đất và 
tuân thủ quy định của pháp luật, nhất 
là pháp luật về xây dựng, đất đai, bảo 
vệ môi trường. 

HẢI YẾN 

Bún số 8 Mỹ Tài 
đắt hàng

Làng nghề sản xuất bún số 8 ở xã 
Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ chủ yếu tập 
trung ở thôn Vĩnh Nhơn. Bún số 8 ở 
đây làm bằng tinh bột mì, sợi bún dai, 
ngon và đẹp mắt hơn so với bún làm 
từ gạo nên được nhiều khách hàng ưa 
chuộng. Những ngày này do nhu cầu 
tăng cao, các cơ sở sản xuất bún số 8 ở 
Mỹ Tài không có đủ hàng để cung ứng. 

Nhu cầu nguyên liệu sản xuất 
bún lớn nên dù Mỹ Tài là xã trồng mì 
nhiều nhất huyện Phù Mỹ, nguyên 
liệu tại chỗ vẫn không đủ, vì vậy vào 
dịp Tết người làng nghề phải mua bột 
từ các nhà máy chế biến tinh bột mì 
để sản xuất. 

Bà Đặng Thị Hạnh, ở thôn Vĩnh 
Nhơn, có thâm niên gần 50 năm làm 
bún số 8, phấn khởi cho biết: Trong khi 
nhiều ngành nghề khác phải sản xuất 
cầm chừng vì lo lắng ảnh hưởng từ 
dịch Covid-19, khó tiêu thụ sản phẩm 
thì chúng tôi vẫn có nhiều đơn hàng, 
nhu cầu tiêu thụ bún rất lớn, nhất là 
mua làm quà biếu, gửi cho bà con ở TP 
Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây nguyên 
ăn Tết. Giá sỉ bún số 8 hiện nay ở mức 
30.000 đồng/kg, chỉ tăng từ 3.000 - 5.000 
đồng/kg so với ngày thường. 

Theo chị Thái Thị Tuyết Nhung, 
Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Tài, bún 
số 8 ở xã Mỹ Tài nổi tiếng từ lâu, mới 
đây lại được UBND tỉnh công nhận là 
sản phẩm OCOP 3 sao nên cả làng bún 
càng thêm khí thế. Sắp tới, xã sẽ hỗ trợ 
làng nghề nâng cao năng lực sản xuất, 
đăng ký bao bì, tạo nhãn mác bài bản 
để sản phẩm bún số 8 đến với nhiều 
thị trường hơn nữa.                     VĂN TỐ

DỰ ÁN RAU AN TOÀN BÌNH ĐỊNH:

Khảo nghiệm giống và 
sản xuất giống rau mới 

(BĐ) - Theo ông Phạm Tấn Phát, 
Điều phối viên Dự án Rau an toàn Bình 
Định (Sở NN&PTNT), trong năm 2022, 
Văn phòng Dự án phối hợp với Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh triển khai 2 mô 
hình khảo nghiệm giống rau mới và 2 
mô hình sản xuất giống mới tại huyện 
Tây Sơn và TX An Nhơn.

Theo đó, triển khai mô hình khảo 
nghiệm giống rau mới với quy mô diện 
tích 1.000 m2/mô hình, thí điểm 4 giống 
rau: Xà lách cuộn giòn, cải ngọt Thái, 
súp lơ xanh và bắp sú tím. Hai mô 
hình thí điểm sản xuất giống rau mới 
với quy mô diện tích 500 m2/mô hình, 
trồng súp lơ vàng và cải bó xôi. 

Các nông dân tham gia mô hình 
được hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp; 
đào tạo kỹ thuật chăm sóc rau an toàn 
hợp chuẩn VietGAP; tham gia các lớp 
học FFS nâng cao kiến thức, kỹ năng 
trong sản xuất nông nghiệp.

QUANG BẢO

Vụ rau Tết năm 2022, nhóm cùng sở thích trồng 
rau an toàn Định Bình (HTXNN Kinh doanh dịch vụ 
Định Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) 
sản xuất đại trà phục vụ thị trường dịp Tết. 

Ảnh: VP Dự án Rau toàn Bình ĐịnhNgành Du lịch bàn phương án chuẩn bị đón khách quốc tế
(BĐ) - Chiều 13.1, Sở Du lịch tổ chức 

cuộc họp bàn phương án chuẩn bị đón 
khách quốc tế theo Đề án thí điểm đón 
khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bình 
Định. Tham dự có các phòng, đơn vị 
thuộc Sở Du lịch, đại diện Công ty CP 
Tập đoàn FLC, FLC Quy Nhơn, Công 
ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo 
Airways) tại Quy Nhơn.

Trên cơ sở chủ trương của Thủ 
tướng Chính phủ đồng ý cho tỉnh Bình 
Định được thí điểm đón khách du lịch 
quốc tế trong giai đoạn 2 (từ tháng 
1.2022), ngành Du lịch tỉnh xây dựng 
dự thảo Kế hoạch triển khai Chương 
trình thí điểm tổ chức đón khách du 
lịch quốc tế đến Bình Định năm 2022. 
Theo đó, địa bàn đón khách quốc tế tại 
bán đảo Phương Mai gồm các xã Nhơn 
Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội, xã đảo Nhơn 
Châu (TP Quy Nhơn) và thị trấn Cát 
Tiến (huyện Phù Cát). Ngoài ra, khách 
du lịch quốc tế có thể tham quan trung 

tâm TP Quy Nhơn theo hình thức “city 
tour” bằng phương tiện xe du lịch 
theo chương trình được phê duyệt.

Trong giai đoạn 1 (từ tháng 1 - 
3.2022) triển khai thí điểm đón khách 
du lịch quốc tế đối với Công ty CP 
FLC Quy Nhơn Golf & Resort; giai 
đoạn 2 (từ tháng 4.2022) sẽ triển khai 
đối với các cơ sở lưu trú tại địa bàn 
thí điểm đón khách du lịch quốc tế và 
các DN kinh doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế có đủ điều kiện theo quy 
định. Thị trường khách quốc tế tại 
các quốc gia thuộc khu vực Đông Bắc 
Á, Đông Nam Á, Nga, Mỹ và một số 
quốc gia châu Âu có thỏa thuận song 
phương với Việt Nam được sự đồng ý 
của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng 
thông qua chương trình du lịch trọn 
gói do các DN lữ hành tổ chức bằng 
các chuyến bay charter (chuyến bay 
thuê). Yêu cầu khách du lịch quốc tế 
khi nhập cảnh phải đảm bảo các quy 

định về xuất nhập cảnh và biện pháp 
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 
Covid-19.

Tại cuộc họp, các DN cùng các 
phòng, đơn vị thuộc Sở Du lịch đã bàn 
kỹ lưỡng các biện pháp đón tiếp khách 
du lịch quốc tế đến bán đảo Phương 
Mai với quy trình đón khách, bố trí cơ 
sở lưu trú, chương trình tour du lịch, 
phương án xử lý sự cố  khi có trường 
hợp du khách mắc Covid-19… theo Đề 
án thí điểm đón khách du lịch quốc 
tế đến tỉnh Bình Định của UBND tỉnh 
trình Thủ tướng Chính phủ trước đó.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Văn 
Thanh cho biết: Trên cơ sở các ý kiến 
đóng góp tại cuộc họp, Sở Du lịch 
sớm hoàn chỉnh Kế hoạch triển khai 
Chương trình thí điểm tổ chức đón 
khách du lịch quốc tế đến Bình Định 
năm 2022 trình UBND tỉnh phê duyệt 
thực hiện. 

NGỌC NHUẬN
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NGHE HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN

Trong đợt khai quật khảo cổ tại 
phế tích tháp Lai Nghi (huyện Tây Sơn) 
năm 2013, ngoài phù điêu voi và sư tử, 
các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy rất 
nhiều mảnh phù điêu mặt Kala; trong 
đó, có 4 phù điêu Kala đất nung còn 
nguyên vẹn, hiện đang trưng bày tại 
Bảo tàng tỉnh (ảnh). 

Theo Ấn Độ giáo, Kala thể hiện 
gương mặt của thần Shiva - mang ý 
nghĩa hủy diệt và tái tạo quyền năng 
thần Shiva, nhưng Kala cũng là tên 
gọi khác của thần Yama (thần chết). 
Phù điêu Kala phát hiện tại phế tích 
tháp Lai Nghi với dạng khối hình gần 
vuông, kích thước trung bình cao  
32 cm, rộng 32 cm, dày 6 cm được chế 
tác bằng nguyên liệu đất sét đỏ, tạo 
hình bằng kỹ thuật in dập khuôn, sau 
đó tu chỉnh bằng tay rồi phơi khô và 
đem nung trong lò ở nhiệt độ cao, nên 
xương gốm đều màu, cứng chắc.

Theo các nhà nghiên cứu, phù 
điêu Kala đất nung tại phế tích tháp 
Lai Nghi và Kala tháp G1 (thuộc khu 

Phù điêu Kala tại phế tích tháp Lai Nghi

Tùy theo nhu cầu, điều kiện và sở 
thích, người chơi lan có nhiều nhóm 
nhưng chiếm số đông và trội hẳn lên là 
giới bình dân - gồm những người nuôi 
trồng những loại phong lan phổ biến, 
dễ chăm cốt lấy hoa để ngắm, trang trí. 
Kế đó là những người hướng đến mục 
tiêu sưu tầm và có thể phát triển thành 
một cách làm kinh tế, sẽ đầu tư bài bản, 
vườn lan có những cây hoa đặc biệt trị 
giá hàng trăm triệu đồng hoặc hơn nữa. 
Số này ngày càng nhiều lên và tập trung 
ở các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân 
và TP Quy Nhơn. 

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, ở 32/3 
Ngô Mây, TP Quy Nhơn, người nổi 
tiếng trong giới chơi lan ở Bình Định 
kể: Tôi bắt đầu sưu tầm cây phong lan 
đầu tiên từ năm 1976. Đến nay với tôi 
trồng, chăm sóc hoa phong lan là thú 
vui mang lại nhiều cảm xúc, hằng ngày 
được ngắm nhìn lan luôn đem đến sự 
thanh tịnh trong cuộc sống.

Từ một mầm lan mua về cần được 
chăm sóc 1 năm, 2 năm, thậm chí 5 năm 
mới ra hoa, bởi thế chơi phong lan có 
thể giúp người ta nuôi dưỡng tính kiên 
trì, nhẫn nại. Điều này đúng với nhiều 
người, trong đó có ông Phạm Tuấn Anh, 
nhà ở đường Tăng Bạt Hổ, TP Quy 
Nhơn. Ông Tuấn Anh kể: Từ khi chơi 
hoa lan, tôi giảm dần tính khí nóng nảy, 
rèn độ kiên trì. Mình càng thư thái trong 
tâm hồn thì bớt dần những lúc bộc phát, 
đằm tính hơn. Tôi chơi phong lan vì 
ham thích chứ không đặt nặng chuyện 
bán buôn.

Rất nhiều người ban đầu chơi phong 
lan chỉ là để chơi nhưng khi phong trào 

Chơi hoa lan,  
thú vui tao nhã và tinh tế

Mấy năm gần đây, phong trào chơi 
hoa phong lan phát triển khá mạnh 
ở tỉnh Bình Định. Trồng và chăm sóc 
hoa phong lan không chỉ là thú chơi 
tao nhã, đó còn là hướng đi để người 
chơi phát triển kinh tế hộ.

chơi hoa phát triển, không ít trong số 
này đã mở rộng với mục đích phát triển 
kinh tế, anh Cao Tiến Nhất, ở 614 Tây 
Sơn, phường Quang Trung (TP Quy 
Nhơn) là một ví dụ. Anh Nhất kể: Sau 
hơn 5 năm đến với lan, riêng lan kiếm 
và giả hạc không thôi tôi có khoảng 300 
giò (lan kiếm lô hội, lan kiếm tiên vũ, lan 
kiếm dừa và lan kiếm hai màu, lan giả 
hạc 5 cánh trắng, lan giả hạc đột biến, 
phi điệp vàng, phi điệp tím…), mỗi giò 
lan trị giá từ vài trăm nghìn đồng đến 
vài trăm triệu đồng.

Nghề kinh doanh lan rừng hiện đã 
phát triển rất mạnh ở các huyện, thị xã 
trong tỉnh. Chỉ trên địa bàn 4 huyện An 
Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát đã có 
trên 20 vườn lan lớn nhỏ. Có thể kể đến 
vườn lan trị giá hàng tỷ đồng của anh 
Trần Quốc Việt, ở thôn 9, thị trấn An 
Lão (huyện An Lão). Sau nhiều năm 
phát triển, đến nay anh đã gầy dựng 
được vườn phong lan rừng Việt Anh với 
nhiều loại lan quý và có giá trị như: Đài 
châu, giả hạc, kiếm tiên vũ, phi điệp 5 
cánh trắng…. 

CLB hoa phong lan Quy Nhơn là 
điển hình về tính kết nối những người có 
chung niềm ham thích xem việc trồng, 
chăm sóc hoa vừa là thú chơi, vừa là 
nghề để phát triển kinh tế. Hiện nay, 
Facebook CLB đã thu hút khoảng 2.700 
thành viên tham gia. 

Anh Lê Công Hùng, Chủ nhiệm CLB 
hoa phong lan Quy Nhơn, cho biết: 
Phương châm hoạt động của CLB là 
“Đam mê dẫn lối - Kết nối tình thân”. 
Bởi, không chỉ tập trung đẩy mạnh hoạt 
động giao lưu giữa CLB với các nhà 
vườn trong và ngoài tỉnh; các thành 
viên trong CLB còn tích cực hỗ trợ nhau 
trong hoạt động trồng, chăm sóc và 
kinh doanh. Không chỉ phát triển kinh 
tế, CLB hoa phong lan Quy Nhơn còn 
tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện 
hướng về cộng đồng như: Chương trình 
“Áo ấm mùa đông cho em”, trao học 
bổng tiếp sức đến trường cho học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh… 
góp phần lan tỏa những nghĩa cử trong 
xã hội.

TRỌNG LỢI

Anh Lê Công Hùng trồng, chăm sóc hoa phong lan.                                                                           Ảnh: TRỌNG LỢI

di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam) có sự 
tương đồng về hình dáng và kích thước 
với những nét chung, như: Cặp mắt to 
tròn, lồi; sừng nhọn và cong; mi mắt to 
dày xếch lên; mũi dẹt, sống mũi gãy, cánh 
mũi nở; miệng chỉ thể hiện môi trên, nhe 
hàm răng sắc nhọn, ngoài cùng có hai 
răng nanh chìa ra. Tuy nhiên, nếu so sánh 
từng chi tiết thì chúng vẫn có một số điểm 

khác nhau. Còn nếu đem so sánh phù 
điêu Kala đất nung tại phế tích tháp 
Lai Nghi với các tháp Champa khác tại 
Bình Định như tháp Mẫm, tháp Dương 
Long, có thể thấy rõ nét tương đồng 
giữa các phù điêu mặt Kala này, vì hầu 
hết đều mang đặc trưng phong cách 
điêu khắc tháp Mẫm.

Các nhà nghiên cứu đoán định 
chức năng của những phù điêu Kala 
đất nung ở phế tích tháp Lai Nghi dùng 
để trang trí xung quanh chân đế tháp. 
Về niên đại, mặc dù phù điêu Kala đất 
nung có hình dáng và cách tạo hình 
tương đồng với Kala tháp G1, nhưng 
những họa tiết trang trí lại thể hiện 
đậm nét phong cách điêu khắc tháp 
Mẫm, cho thấy sự ảnh hưởng của nghệ 
thuật Khmer. Chính vì vậy, có thể xếp 
phù điêu Kala đất nung tại phế tích 
tháp Lai Nghi có niên đại giữa cuối thế 
kỷ XII là phù hợp, khi mà sự ảnh hưởng 
của nghệ thuật Khmer vào Champa đã 
trở nên rõ nét.                   

                                         NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Ông Văn Bá Dũng, Giám đốc 
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, 
cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đài 
PT-TH Bình Định tổ chức ghi hình 3 
vở diễn để phát trên sóng truyền hình 
phục vụ khán giả dịp tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022. 

Trong 3 vở diễn này, có 2 vở bài chòi 
gồm: Thanh gươm công lý (tác giả kịch 
bản: Đoàn Thanh Tâm, tác giả chuyển 
thể dân ca bài chòi: NSƯT Nguyễn 
Tấn Hào), Chuyện tình nàng Sita (NSƯT 
Phan Ngạn chuyển thể dân ca bài chòi 
theo tác phẩm Nàng Sita của hai kịch 
tác gia nổi tiếng Lưu Quang Thuận - 
Lưu Quang Vũ) và 1 vở tuồng Nước 
Nam niềm khát vọng (tác giả Đoàn Thanh 
Tâm, đạo diễn Hoàng Ngọc Đình).

ĐOAN NGỌC

Ghi hình 3 vở diễn 
phục vụ khán giả  
dịp Tết

(BĐ) - Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Liên 
Hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt 
Nam vừa thông tin kết quả các tác giả, 
tác phẩm đoạt giải. Theo đó, trong số các 
công trình, tác phẩm xuất sắc nhận được 
giải thưởng Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ 
Việt Nam năm 2021, Bình Định có 2 
tác giả, gồm: Lê Trọng Nghĩa, Chi hội 
trưởng Chi hội Mỹ thuật đoạt giải B với 
tác phẩm Cái Võng; nhạc sĩ Vũ Thành, 
Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc đoạt 
giải C với ca khúc Bé đi cày. 

Ở chuyên ngành Văn học, giải thưởng 
Văn học Nghệ thuật năm 2021 của Liên 
Hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt 
Nam, Bình Định có 3 tác giả đoạt giải, 
gồm: Lưu Thị Mười (giải B) với tác phẩm 
Âm ỉ tàn tro (truyện ngắn); Võ Minh Hải 
(giải B) với tác phẩm Ngôn ngữ Truyện 
Kiều từ góc nhìn văn hóa (nghiên cứu văn 
học) và nhà thơ Nguyễn Văn Phi (giải C) 
với tác phẩm Ngày mắc cạn (thơ).

Theo kế hoạch, lễ trao giải thưởng 
được tổ chức vào ngày 15.1 tại Nhà hát 
Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, 
quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). AN NHIÊN

Năm tác giả Bình Định 
đoạt giải thưởng  
âm nhạc, văn học

 Gen Z - Thỏa sáng tạo là chủ đề 
cuộc thi Nhà thiết kế tương lai 2022 do 
Khoa Thiết kế và Nghệ thuật, Trường ĐH 
Hoa Sen tổ chức. Tất cả học sinh các trường 
THPT tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành 
có thể tham gia. Thí sinh tham gia trình bày 
ý tưởng thể hiện sự sáng tạo và góc nhìn 
về thế giới trong 10 năm tới theo 2 nhóm. 
Nhóm 1 về thiết kế thời trang, mô hình 
không gian, poster, truyện tranh; nhóm 2 
là truyền thông, thực hiện các sản phẩm 
Tiktok, MV, phim hoạt hình, phim học 
đường… Thời gian nhận bài vòng sơ khảo 
đến hết ngày 15.3. Cuộc thi có 2 giải nhất 
(học bổng trị giá 40 triệu đồng/giải), 2 giải 
nhì (học bổng 20 triệu đồng/giải)… 

                                                 (Theo SGGPO)
 Nhân dịp xuân mới Nhâm Dần 

2022, nhóm họa sĩ G39 (Hà Nội) tổ chức 
triển lãm trực tuyến tác phẩm mới với chủ 
đề Tiễn Sửu đón Dần trên trang Facebook 
Gallery 39A Lý Quốc Sư. Triển lãm giới thiệu 
hơn 80 bức tranh đa dạng chất liệu của 18 
họa sĩ trong nhóm G39. Trong đó, có các 
gương mặt như Lê Thiết Cương, Tào Linh, 
Đỗ Dũng, Lâm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng 
Phương, Nguyễn Minh, Vương Linh, Bình 
Nhi, Hoàng Phương Liên… (Theo HNM)

TIN VẮN
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Bình Định

Đi theo con chữ 
Giờ học môn Tiếng Việt  

lớp 5 của cô giáo Lê Thị Bích 
Tâm và lớp 5A Trường Tiểu học 
Canh Thuận (huyện Vân Canh) 
dẫu đã cuối buổi chiều vẫn sôi 
động. Những giọng đọc và trả 
lời câu hỏi của trò bằng tiếng 
Việt rõ ràng, gọn ghẽ. Những giờ 
học trôi chảy tiếng Việt như thế 
này thể hiện nỗ lực rất lớn của 
thầy và trò ở các huyện miền núi. 

Theo ông Phạm Ngọc Nên, 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học 
Canh Thuận, việc tổ chức dạy cho 
học sinh lớp 1, 2, 3 đã được trang 
bị tài liệu dạy học tăng cường 
Tiếng Việt, ít nhất 1 tiết/tuần; 
còn lớp 4, 5 dạy tích hợp tăng 
cường vào các môn học và hoạt 
động giáo dục. “100% học sinh là 
người dân tộc thiểu số, việc dạy 
tăng cường tiếng Việt giúp các 
em mạnh dạn, tự tin hơn trong 
học tập, nhờ đó chất lượng học 
tập tăng đáng kể. Hằng năm, tỷ 
lệ học sinh được đánh giá hoàn 
thành tốt chương trình từ 50% 
trở lên, không có học sinh bỏ 
học giữa chừng”, ông Nên nói.

Để cho con chữ “nảy mầm”, 
“sinh sôi” trên những triền núi 
cao là sự nỗ lực vượt bậc của 
những người gieo chữ. Mỗi năm 
học, Trường Phổ thông dân tộc 
bán trú Tiểu học & THCS Vĩnh 
Kim (huyện Vĩnh Thạnh) đón 
từ 350 - 400 học sinh ở hai cấp 
học, hầu hết là người dân tộc 
thiểu số. Hiệu trưởng Phạm 
Minh Sơn cho biết: Chúng tôi 
khảo sát chất lượng học sinh, 
phân nhóm, từ đó yêu cầu giáo 

Ở làng Hà Văn Trên, xã 
Canh Thuận, huyện Vân Canh, 
vợ chồng anh Đinh Văn Dũng  
(45 tuổi) và chị Đinh Thị Xuân 
(42 tuổi) được biết đến với 
tính cần cù, chịu khó, nỗ lực 
làm kinh tế. Được tạo điều 
kiện về vốn vay ưu đãi từ 
Ngân hàng CSXH huyện Vân 
Canh, hai vợ chồng đã vươn 
lên thoát nghèo, từng bước 
mở rộng sản xuất. 

Mong muốn thay đổi kinh 
tế gia đình, từ năm 2012, vợ 
chồng chị Xuân đã mạnh dạn 
vay vốn chính sách thông 
qua Hội LHPN xã với số tiền 
60 triệu đồng (nguồn vốn 
vay Chương trình Dự án phát 
triển ngành Lâm nghiệp). 
Quý đồng vốn vay, muốn 
sử dụng vốn thật hiệu quả 
để trả gốc, lãi đúng hạn, 
anh Dũng, chị Xuân đã cẩn 
trọng chọn mua cây keo 
giống về trồng, tích cực tham 
gia một số lớp tập huấn kỹ 
thuật chăm sóc cây keo. Năm 
2015, chị Xuân tiếp tục đề 
nghị Ngân hàng CSXH huyện 

l Thực hiện Đề án Giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết thống 
trong đồng bào các dân tộc 
thiểu số, năm 2021, ngân sách 
Trung ương và UBND tỉnh đã 
hỗ trợ 338 triệu đồng để thực 
hiện công tác thông tin, tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức của 
người dân về vấn đề này. Ban 
Dân tộc tỉnh còn phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị chức năng tổ 
chức 10 diễn đàn tuyên truyền 
về những hệ lụy từ tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết thống, thu 
hút sự quan tâm của hàng nghìn 
lượt học sinh, thanh niên các 
huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân 
Canh, Tây Sơn. N. QUÝ
l Qua 3 năm thực hiện 

công tác kết nghĩa đến nay, 
toàn tỉnh đã có 221 cơ quan 
hành chính, sự nghiệp và DN 
vùng đồng bằng tổ chức kết 
nghĩa với 119 thôn, làng trên 
địa bàn 6 huyện có đồng bào 
dân tộc thiểu số sinh sống. 
Năm 2021, trong bối cảnh dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 
các cơ quan, đơn vị, DN đã đi 
thăm, hỗ trợ, tặng quà, khám, 
cấp thuốc chữa bệnh miễn phí, 
cấp khẩu trang y tế cho người 
dân với tổng giá trị hơn 4 tỷ 

đồng và gần 21 tấn gạo. 
GIA NGUYỄN

l 60 hộ dân của 3 thôn tại 
xã An Toàn (huyện An Lão) 
vừa được hỗ trợ hơn 167 triệu 
đồng mua 30.370 cây quế trồng 
trên đất vườn, đất ven đường... 
(tương đương diện tích 30,3 ha). 
Đây là Chương trình hỗ trợ trồng 
cây phân tán năm 2021 thực 
hiện theo Quyết định số 4024/
QĐ-UBND ngày 30.9.2021 của 
UBND tỉnh. N. HÂN
l UBND huyện Vân Canh 

vừa phê duyệt kết quả rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 
2021 theo chuẩn nghèo đa chiều 
áp dụng cho giai đoạn 2016 - 
2020 và giai đoạn 2022 - 2025. 
Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020 
có  2.090 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 
23,53%; hộ cận nghèo có 1.884 
hộ, chiếm tỷ lệ 21,21%. Giai đoạn 
2022  - 2025 có 2.716 hộ nghèo, 
chiếm tỷ lệ 30,58%; hộ cận nghèo 
có 2.019 hộ, chiếm tỷ lệ 22,73%. 

QUANG HƯNG
l Sáng 13.1, Ban Dân vận 

Huyện ủy Tây Sơn đã tặng 10 
suất quà cho 10 hộ lớn tuổi có 
hoàn cảnh khó khăn, neo đơn tại 
làng M6 (xã Bình Tân), mỗi suất 
quà trị giá 300 nghìn đồng. 

ĐINH NGỌC

Chuyện học ở vùng cao
Chuyện học ở miền núi, vùng cao trong tỉnh ngày nay có 
nhiều thay đổi tích cực, song vẫn cần trợ lực để từng bước 
rút ngắn khoảng cách với miền xuôi.

viên xác định phương pháp dạy 
học phù hợp với từng nhóm, có 
biện pháp giúp đỡ học sinh yếu. 
Không chỉ dạy tăng cường, nhà 
trường tận dụng mọi cơ hội để 
học sinh tăng cường rèn luyện và 
giao tiếp tiếng Việt. Việc đổi mới 
phương pháp dạy học, tổ chức 
hoạt động dạy và học đặc biệt 
chú trọng đặc điểm tâm sinh lý 
học sinh dân tộc thiểu số. Giáo 
viên phải bám trường, bám lớp, 
cùng ăn, cùng ở và vận động các 
em đến lớp hằng ngày. 

Những năm qua, được sự 
quan tâm đặc biệt của Đảng, 
Nhà nước và sự chung tay, góp 
sức của cộng đồng, diện mạo 
giáo dục các địa bàn miền núi, 
vùng cao của tỉnh đã khởi sắc, 
có những chuyển biến tích cực. 
Cùng với các nguồn vốn hỗ trợ 
từ ngân sách Trung ương, tỉnh 
đã ưu tiên bố trí, cân đối ngân 
sách địa phương để đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất, trang thiết 
bị trường lớp học nhằm đáp ứng 
ngày càng tốt hơn yêu cầu dạy 
học, nuôi dưỡng, chăm sóc học 
sinh. Tỷ lệ học sinh đến trường 
tăng cao, tỷ lệ học sinh bỏ học 
ngày càng giảm. Phát triển số 
lượng trường, lớp 2 buổi/ngày 
ở cấp tiểu học, mở rộng quy mô 
trường, lớp dạy môn Tiếng Anh, 
Tin học...

Phó trưởng Phòng GD&ĐT 
huyện Vân Canh Nguyễn Ngọc 
Trình cho hay: Có thể nói, chìa 
khóa để nâng cao chất lượng đào 
tạo ở vùng cao là duy trì sĩ số. 
Đồng bào dân tộc thiểu số hiện 
đã ý thức hơn nhu cầu học tập 

Giờ học môn Tiếng Việt của học sinh Trường Tiểu học Canh Thuận, huyện Vân Canh.                                               Ảnh: MAI HOÀNG

cho vay 50 triệu đồng (chương 
trình cho vay hộ cận nghèo) 
để trồng cây keo lai. 

Hơn 9 năm qua, vợ chồng 
anh chị đều chăm chỉ đầu 
t ư ,  t h u  h o ạ c h  đ ú n g  v ụ  
(5 - 7 năm/vụ). Sau khi trừ chi 
phí đầu tư, trả nợ ngân hàng, 
anh chị tiếp tục dùng tiền 
lãi để đầu tư thêm. Chị Xuân 
cũng mạnh dạn đăng ký thêm 
nhiều đợt vay vốn khác để mở 
rộng diện tích trồng keo. Hiện 
nay, vợ chồng anh chị có hơn 
11 ha đất rẫy trồng keo lai và 
các loại cây lâm nghiệp. Ngoài 

ra, vợ chồng chị Xuân còn 
có nông trại trồng chuối, 
đ u  đ ủ.  B ì n h  q u â n  m ỗ i 
năm gia đình thu lãi trên  
200 triệu đồng.  

Chị Đinh Thị Xuân Bông, 
Chủ tịch Hội LHPN xã Canh 
Thuận, nói thêm: “Ngoài trồng 
trọt, vợ chồng chị Xuân còn 
thu mua keo của các hộ dân 
xung quanh để bán. Nhờ 
vào sự quyết tâm, nỗ lực, vợ 
chồng anh chị đã phát triển 
kinh tế gia đình, trở thành tấm 
gương điển hình làm kinh tế 
giỏi trong làng”.  AN PHƯƠNG

của con em mình. Trước đây, bên 
cạnh công tác chuyên môn, các 
thầy cô giáo vùng cao còn phải 
dành nhiều thời gian cho việc 
vận động học sinh tới trường, 
nhưng nhiều năm nay không 
còn học sinh tiểu học bỏ học, 
bậc THCS cũng giảm rõ.

Khó khăn vẫn còn nhiều
Tuy nhiên, trên bình diện 

chung chất lượng giáo dục ở 
miền núi vẫn còn thấp, mức 
độ tiếp cận các dịch vụ còn khó 
khăn. Cơ sở vật chất được quan 
tâm đầu tư, nhưng vẫn còn nhiều 
trường chưa đạt chuẩn theo quy 
định; trang thiết bị dạy học còn 
thiếu, điều kiện tổ chức nội trú, 
bán trú chưa được đảm bảo…

Với hơn 6.700 học sinh  
(ba cấp học), năm học này huyện 
Vĩnh Thạnh có 371 phòng học, 
trong đó 313 phòng học kiên 

cố và 58 phòng học bán kiên cố 
đảm bảo đủ số phòng học cho 
học sinh học tập. Tuy nhiên, Phó 
trưởng Phòng GD&ĐT huyện 
Vĩnh Thạnh Bùi Xuân Ngọc 
cho biết, địa bàn trải rộng, một 
trường thường có nhiều điểm 
trường cách xa nhau nên một 
số điểm trường của các trường 
tiểu học thuộc 2 xã Vĩnh Kim, 
Vĩnh Sơn còn mô hình lớp ghép, 
khó khăn trong triển khai thực 
hiện Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới. 

Tại huyện Vân Canh, bậc học 
mầm non đến nay còn nhiều 
trường chưa đáp ứng được yêu 
cầu tổ chức nuôi dạy bán trú. 
Ngay cả trường tiểu học, ông 
Phạm Ngọc Nên trăn trở, hiện 
Trường Tiểu học Canh Thuận có 
352 học sinh nhưng có tới 6 điểm 
trường. Điểm trường Kà Xim tổ 
chức được 5 lớp học riêng, trong 

khi 4 điểm trường làng Kà Te, 
Hà Văn, Kà Bưng, Hà Lũy quá 
ít học sinh phải tổ chức 6 lớp 
ghép, ít nhiều ảnh hưởng đến 
chất lượng giáo dục.

Trong khi đó, tình trạng 
thiếu giáo viên cũng là một trở 
ngại. Đến giờ, ngành GD&ĐT 
huyện Vân Canh vẫn thiếu 48 
biên chế, chiếm 10% biên chế 
hiện có, dẫn đến thiếu hụt nhân 
lực giáo viên, nên đều ưu tiên bố 
trí giáo viên cho bậc học mầm 
non và các khối lớp dạy học  
2 buổi/ngày theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới; các vị 
trí chuyên trách thiết bị - thư 
viện, y tế trường học… đều 
“trắng”. “Nay mai các trường 
mầm non tiếp tục mở bán trú 
thì riêng giáo viên sẽ tiếp tục 
khó hơn nữa”, Trưởng Phòng 
GD&ĐT huyện Phạm Minh Chấn 
cho hay.                        MAI HOÀNG

Chị Đinh Thị 
Xuân chăm 
sóc keo lai 
tại rẫy nhà.            
Ảnh: Hội LHPN 
xã Canh Thuận

Vợ chồng người Bana nỗ lực làm kinh tế 
TIN VẮNNHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
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TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Theo ông Lê Minh Thiện, Giám đốc 
Công ty TNHH Hoàng Hưng, Chủ tịch 
Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định 
(FPA Bình Định), vốn để tái đầu tư 
phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD) 
là một trong những mối quan tâm lớn 
của các DN hiện nay. Thực ra, việc vay 
vốn ngân hàng hiện nay không khó, 
nhưng để được vay vốn với lãi suất 
hợp lý, vừa đảm bảo nguồn tài chính 
phục vụ tái đầu tư vừa có điều kiện 
hoàn trả nợ vay, các DN cần sự chia 
sẻ từ phía ngân hàng. 

Tương tự, nhiều thành viên của Hội 
Nữ doanh nhân Bình Định, Hiệp hội 
Du lịch Bình Định, Hiệp hội Khai thác 
và chế biến đá Bình Định... cũng mong 
muốn tiếp tục được ngân hàng cho vay 
vốn với lãi suất hợp lý để đầu tư khôi 
phục SXKD và phòng, chống dịch bệnh. 

Về vấn đề này, đại diện các ngân 
hàng: Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Định (Vietcombank Bình 
Định); NN&PTNT Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Định (Agribank Bình 
Định); Đầu tư và Phát triển Việt  
Nam - Chi nhánh Phú Tài (BIDV Phú 
Tài); Công thương Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định (Vietinbank Bình Định) cho 
biết, phía ngân hàng đang xem xét cơ 
cấu thời hạn hoàn trả nợ vay cho khách 
hàng đến ngày 30.6.2022 và nghiên cứu 
điều chỉnh lãi suất vay hợp lý. 

Riêng Vietcombank Bình Định tiếp 
tục thực hiện chương trình ưu đãi lãi 
suất gói vay Kinh doanh tài lộc đến 
ngày 31.3.2022 hoặc tới khi hết quy mô 
gói 30.000 tỷ đồng (cho vay trên phạm 
vi cả nước). Theo đó, khách hàng là cá 
nhân, hộ kinh doanh vay bổ sung vốn 
lưu động phục vụ SXKD có thời hạn 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa 
cập nhật một số chỉ tiêu cơ bản trong 
hoạt động của hệ thống các tổ chức 
tín dụng (TCTD) tính đến cuối tháng 
12.2021. Theo đó, tính đến 31.12.2021, 
tổng tài sản có toàn hệ thống các TCTD 
đã đạt gần 14,02 triệu tỷ đồng, tăng 
11,45% so với cuối năm trước. 

Trong đó, tổng tài sản có của khối 
ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục 
gia tăng mạnh mẽ, vượt khá xa tổng tài 
sản có của khối ngân hàng thương mại 
nhà nước (gồm Agribank, Vietinbank, 
Vietcombank, BIDV, Ngân hàng Xây 
dựng, Dầu khí Toàn cầu, Đại Dương). 

Cụ thể, tổng tài sản có của nhóm 
ngân hàng thương mại cổ phần 
đến cuối tháng 12.2021 đã lên tới  
6,053 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,13% 
so với cuối năm trước, chiếm 43,17% 
tổng tài sản toàn hệ thống trong khi 
tổng tài sản của nhóm ngân hàng 
thương mại nhà nước chỉ tăng 6,47% 
trong năm qua, lên 5,79 triệu tỷ đồng, 
chiếm tỷ trọng 41,3%.

Vốn điều lệ toàn hệ thống các TCTD 
tăng 7,89% so với cuối năm trước, lên 
660,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn 

Vòng gọi vốn này được dẫn dắt bởi 
Square Peg, tập đoàn đầu tư mạo hiểm 
hàng đầu của Úc, DN đã đồng hành 
cùng với nhiều kỳ lân công nghệ như 
Canva, FinAccel và Airwallex. Tham 
gia rót vốn còn có Jungle Ventures, 
Granite Oak, FinAccel cùng với nhà 
đầu tư hiện tại Phoenix Holdings và 
nhiều nhà đầu tư khác. 

Ông Tushar Roy, đại diện Square 
Peg tại khu vực Đông Nam Á chia sẻ: 
Chúng tôi rất ấn tượng với tầm nhìn 
của Timo trong việc chuyển đổi ngành 
ngân hàng tại Việt Nam. Trong một 
thị trường dường như không có các 
tay chơi độc lập và thật sự am hiểu về 
công nghệ - Timo là cái tên khác biệt 
và nổi bật. Đây là một đội ngũ có định 
hướng sứ mệnh được liên kết dựa trên 
tầm nhìn và cam kết tạo ra những trải 
nghiệm tuyệt vời cho khách hàng và 
cung cấp cho khách hàng Việt Nam 
nhiều sản phẩm và dịch vụ đột phá 
từ hệ sinh thái của mình. 

Thành lập từ năm 2015, Timo là 
nền tảng ngân hàng số đầu tiên và 
tiên phong tại Việt Nam. Sau quá 
trình hoạt động và phát triển, Timo 
đã vượt qua những khó khăn, thách 
thức, và nắm bắt các cơ hội để khẳng 
định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực 
ngân hàng số. Vào năm 2019, Timo 
quyết định chuyển sang giai đoạn 
phát triển tiếp theo bằng việc hợp 
tác với Ngân hàng Bản Việt, với tầm 
nhìn chung là thúc đẩy sự đổi mới 
và cùng nhau phát triển. Vòng gọi 
vốn này không chỉ là tín hiệu cho 
thấy ngân hàng số đang là tương lai 
của Việt Nam, mà còn thể hiện niềm 
tin của các nhà đầu tư vào các ngân  
hàng Việt.              (Theo Báo Công Thương)

KHÔI PHỤC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI:

Doanh nghiệp cần thêm 
sự chia sẻ từ ngân hàng 

Năm 2021, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy hiệu quả, là “liều thuốc trợ lực” 
kịp thời giúp DN bước đầu khắc phục khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo 
cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh, để khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, DN vẫn cần thêm 
sự chia sẻ, hỗ trợ từ phía ngân hàng. 

dưới 6 tháng lãi suất là 5,7%/ năm; từ 
6 đến 9 tháng lãi suất 6,3%/năm và từ 
10 - 12 tháng lãi suất 6,9%/năm. 

“Chúng tôi cam kết chia sẻ, đồng 
hành cùng DN trong mọi thời điểm 
và kỳ vọng việc tiếp thêm nguồn vốn 
vay với lãi suất ưu đãi từ chương 
trình cùng các dịch vụ tiện ích của 
Vietcombank sẽ giúp khách hàng có 
thêm nhiều lựa chọn để giải quyết khó 
khăn về tài chính, thúc đẩy hoạt động 
SXKD trong điều kiện bình thường 
mới”, ông Nguyễn Văn Thúy, Giám 
đốc Vietcombank Bình Định, cho hay.

Trong khi đó, BIDV Phú Tài triển 
khai Chương trình ưu đãi tín dụng 
65 năm đồng hành cùng phát triển 
xuyên suốt năm 2022. Theo đó, khách 
hàng vay SXKD ngắn hạn (kỳ hạn đến  
12 tháng) lãi suất ưu đãi 5%/năm. Còn 
Vietinbank Bình Định triển khai gói 

Khởi đầu thành công, ưu đãi toàn diện 
dịch vụ tài khoản, thẩm định vay vốn, 
tiền gửi, tài trợ thương mại dành cho 
DN vừa và nhỏ…

Ông Nguyễn Trà Dương, Giám đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Định, cho biết: Hiện Chi 
nhánh đang đôn đốc các ngân hàng 
mở rộng địa bàn tín dụng hợp pháp 
và thực hiện tốt Thông tư 14/2021 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
theo hướng kéo dài thêm thời hạn 
trả nợ vay, đồng thời giảm lãi suất 
tiền vay mới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh 
chương trình kết nối ngân hàng với 
DN, tạo điều kiện cho DN tiếp cận 
nhiều nguồn vốn và được vay với lãi 
suất tốt, nhằm giảm bớt khó khăn về 
vốn cũng như chi phí lãi vay để đầu 
tư khôi phục, phát triển SXKD.       

PHẠM TIẾN SỸ

BIDV Phú Tài tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng hoàn tất các thủ tục vay vốn.                       Ảnh: TIẾN SỸ

(BĐ) - Triển khai giai đoạn 1 phần 
mềm hóa đơn điện tử (HĐĐT), Chi 
cục Thuế khu vực Hoài Nhơn - Hoài 
Ân - An Lão đã tổ chức nhiều đợt tập 
huấn trực tuyến, đồng thời kết nối 
với cộng đồng DN thông qua website, 
mạng xã hội của Cục Thuế tỉnh để 
tiếp nhận và trả lời các câu hỏi của 
DN, kết hợp tư vấn hướng dẫn cho 
DN các vấn đề liên quan đến quy 
định, quy trình, thủ tục hủy bỏ hóa 
đơn giấy, sử dụng HĐĐT mới. Nhờ 
vậy, đến nay có 556 DN tại TX Hoài 
Nhơn đã sử dụng HĐĐT, đạt tỷ lệ 
98,75%; Hoài Ân có 141 DN sử dụng 
HĐĐT, đạt 99,29%; An Lão có 97 DN 
sử dụng HĐĐT đạt 98,88%. Theo Cục 
Thuế tỉnh, hiện Chi cục Thuế khu vực 
Hoài Nhơn - Hoài Ân - An Lão là đơn 
vị dẫn đầu ngành thuế tỉnh về thực  
hiện HĐĐT.                          MINH HẢI

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC HOÀI NHƠN - 
HOÀI ÂN - AN LÃO: 

Dẫn đầu ngành thuế 
về thực hiện 
hóa đơn điện tử 

Timo gọi vốn 
thành công 
20 triệu USD

Khối ngân hàng tư nhân tiến bộ vượt bậc

điều lệ tại các ngân hàng thương 
mại nhà nước gần như không đổi, ở 
mức 155,27 nghìn tỷ đồng. Riêng vốn 
điều lệ của nhóm ngân hàng thương 
mại cổ phần tăng tới 11,39%, lên  
317,1 nghìn tỷ đồng; nhóm ngân hàng 
liên doanh, nước ngoài tăng tới 8,71%, 
lên gần 131,3 nghìn tỷ đồng. Như vậy, 
về tổng quan, nền vốn của khối ngân 
hàng thương mại cổ phần tư nhân đã 
tăng khoảng gấp đôi khối ngân hàng 
thương mại nhà nước. 

Dữ liệu do NHNN công 
bố cũng cho thấy, vốn tự 
có của nhóm ngân hàng áp 
dụng Thông tư 41/2016/TT-
NHNN tính đến cuối tháng 
12.2021 ở mức 872,7 nghìn 
tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn 
(CAR) ở mức 11,41%. Trong 
đó, vốn tự có của nhóm ngân 
hàng thương mại cổ phần 
ở mức gần 458,3 nghìn tỷ 
đồng, gấp đôi so với nhóm 
ngân hàng thương mại nhà 
nước. CAR của nhóm này ở 
mức 10,87%, vượt trội so với 
mức 8,94% của nhóm ngân 

hàng thương mại nhà nước.
Về khả năng sinh lời của các nhà 

băng, số liệu cập nhật đến hết quý 
III/2021 cho thấy, tỷ suất sinh lời trên 
tổng tài sản (ROA) của nhóm ngân 
hàng thương mại nhà nước ở mức khá 
thấp, đạt 0,66%, chỉ đứng trên Ngân 
hàng Hợp tác xã (0,24%) và thấp hơn 
ROA trung bình của toàn hệ thống 
là 0,75%. ROA của nhóm ngân hàng 
thương mại cổ phần nhỉnh hơn khi  
đạt 0,78%.                            (Theo bizLIVE)

Khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân phát triển vượt 
trội trong năm 2021.
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Bình Định

Ngày 13.1, Ngân hàng CSXH cho 
biết đã giải ngân trên 80.000 tỷ đồng 
cho hơn 2 triệu lượt hộ vay vốn trong 
năm 2021.

Nguồn vốn tín dụng CSXH đã hỗ 
trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, 
tạo việc làm cho hơn 608.700 lao động; 
1.357 DN vay vốn để phục hồi sản 
xuất kinh doanh và trả lương cho hơn  
379 nghìn người lao động bị ảnh hưởng 
dịch Covid-19; giúp 37.500 học sinh, 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay 
vốn học tập…

Theo Tổng Giám đốc Ngân hàng 
CSXH Dương Quyết Thắng, năm 2021, 
Ngân hàng CSXH đã hoàn thành tốt 
kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được 
giao. Cụ thể, đến ngày 31.12.2021, tổng 
nguồn vốn tín dụng CSXH đạt 256.324 
tỷ đồng, tăng 22.779 tỷ đồng so với 
cuối năm 2020; trong đó, nguồn vốn 
nhận ủy thác từ địa phương đạt 24.702 
tỷ đồng.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 
247.970 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cuối 
năm 2020. Đến ngày 31.12.2021, tỷ lệ nợ 
quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,7% tổng 
dư nợ tại Ngân hàng CSXH.

Năm 2022, toàn hệ thống tập trung 
tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 
tín dụng được Thủ tướng Chính phủ 
giao ngay từ đầu năm, gói tín dụng 
chính sách ưu đãi trong Chương trình 

Hơn 80.000 tỷ đồng vốn 
chính sách đến tay các hộ nghèo

phục hồi và phát triển KT-XH năm 
2022 - 2023 của Quốc hội, Chính phủ 
và các chính sách tín dụng để thực hiện 
3 chương trình mục tiêu quốc gia về 
giảm nghèo bền vững, xây dựng nông 
thôn mới và phát triển KT-XH vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 
2021 - 2025.

Ngoài ra, một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2022 của ngân hàng 
là tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 

nâng cao chất lượng quản lý và xử lý 
nợ trong toàn hệ thống, đảm bảo việc 
xử lý nợ đúng đối tượng, công bằng, 
khách quan; quan tâm đến xử lý rủi ro 
do nguyên nhân khách quan; theo dõi, 
nắm bắt tình hình thiên tai xảy ra ở các 
địa phương, những thiệt hại do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 để kịp thời 
hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách khác ổn định đời sống và sản xuất, 
kinh doanh...                      (Theo TTXVN)

Theo Trung tâm thông tin - Tổng cục 
Du lịch (Bộ VH-TT&DL), từ ngày 16 đến 
22.1, Việt Nam tham dự Diễn đàn Du lịch 
ASEAN 2022 (ATF 2022) tại Campuchia 
với chủ đề “Một cộng đồng vì hòa bình 
và tương lai chung”. Tại diễn đàn năm 
nay, Việt Nam sẽ được vinh danh nhiều 
giải thưởng.

ATF là sự kiện thường niên lớn nhất 
được tổ chức luân phiên giữa các thành 
viên ASEAN trong khuôn khổ hoạt động 
hợp tác du lịch ASEAN. ATF 2022 gồm 
nhiều sự kiện quan trọng như: Hội nghị 
Bộ trưởng du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ 
trưởng du lịch ASEAN và các nước đối 
tác (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Ấn Độ, Nga); hội nghị Cơ quan du lịch 
quốc gia ASEAN và hội nghị Cơ quan du 
lịch quốc gia ASEAN và các nước đối tác; 
hội chợ du lịch quốc tế Travex; lễ trao Giải 
thưởng du lịch ASEAN cùng nhiều hoạt 
động bên lề.

Trong số này, Hội chợ du lịch Travex 
là một trong những hoạt động chính 
trong khuôn khổ ATF 2022 thu hút nhiều 
sự quan tâm của các đối tác, DN và du 
khách. Tham gia Hội chợ du lịch Travex 
2022, gian hàng chung du lịch Việt Nam 
có chủ đề “Live Fully in Vietnam” (Sống 
trọn vẹn ở Việt Nam) do Tổng cục Du 
lịch chủ trì với sự tham gia của một số 
địa phương trọng điểm du lịch, các DN 
kinh doanh lữ hành, khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng cao cấp.

Năm nay, nhiều đơn vị kinh doanh du 
lịch của Việt Nam được trao Giải thưởng 
du lịch ASEAN ở các hạng mục: Khách 
sạn xanh ASEAN; Thành phố du lịch sạch 
ASEAN; Địa điểm tổ chức MICE ASEAN; 
Sản phẩm du lịch bền vững (khu vực 
nông thôn và thành thị)…

Đối với du lịch Việt Nam, ASEAN 
là một trong những thị trường, đối tác 
quan trọng nhất. Trong năm 2019, khách 
từ ASEAN tới Việt Nam đạt gần 2,1 triệu 
lượt, chiếm khoảng 11,6% tổng lượng 
khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. 

(Theo HNMO) 

Việt Nam được 
vinh danh nhiều giải 
thưởng tại Diễn đàn 
du lịch ASEAN 2022

Sáng 13.1, Bộ GTVT phối hợp với 
UBND TP Hà Nội, Đại sứ quán Trung 
Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ khánh 
thành Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, 
tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Dự án đã được Bộ GTVT nghiệm thu 
hoàn thành bảo đảm đúng quy định và 
Hội đồng kiểm tra nhà nước đã chấp 
thuận kết quả nghiệm thu đủ điều kiện 
bàn giao đưa vào khai thác. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư 
của dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà 
Nội tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành 
các tuyến đường sắt còn lại (trước mắt 

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.

Chính thức khánh thành tuyến đường sắt đô thị 
Cát Linh - Hà Đông

hoàn thành tuyến số 3, Nhổn - Ga Hà Nội) 
nhằm cụ thể hóa quy hoạch giao thông và 

mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố 
và nâng cao hơn nữa năng lực vận chuyển 
từng bước, giải quyết tình trạng ùn tắc 
giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, góp 
phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Sau hơn 2 tháng đi vào vận hành, 
tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà 
Đông đã nhận được sự ủng hộ, đón 
nhận của đông đảo người dân Thủ đô 
với bình quân 15.000 hành khách/ngày; 
bảo đảm chạy tàu an toàn, khẳng định 
một phương thức vận tải hành khách 
công cộng tiên tiến, hiện đại lần đầu 
tiên có mặt tại Việt Nam.    (Theo HNMO)

Khách đi máy bay 
bất ngờ tăng mạnh

Theo thông tin từ Cục Hàng không 
Việt Nam, giai đoạn từ ngày 29.12.2021 
đến ngày 10.1.2022, các hãng hàng không 
Việt Nam khai thác 4.480 chuyến bay, vận 
chuyển hơn 547 nghìn khách với hệ số sử 
dụng ghế trung bình đạt 64%.

Nhu cầu hành khách đi trên đường 
bay TP HCM - Hà Nội và từ TP HCM đi/
đến các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, 
miền Bắc trong giai đoạn này tăng mạnh 
trở lại với hệ số sử dụng ghế đều đạt trên 
70%. Các hãng cũng đã khai thác hết số 
lượng chuyến bay đã được phân bổ.

Điều này trái ngược so với dự đoán 
trước đó của các hãng hàng không. Tỷ 
lệ hành khách đặt giữ chỗ trên hệ thống 
của các hãng đều trên 50%, có những thời 
điểm tỷ lệ này còn lên đến trên 90%.

Để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của 
nhân dân trên các đường bay nội địa, 
Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ 
GTVT cho phép chủ động xem xét việc 
tăng tải cung ứng giai đoạn cao điểm tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên cơ sở 
đường bay có hệ số sử dụng ghế trên 70%; 
có lượng đặt chỗ cao (trên 50%) và theo đề 
nghị của hãng hàng không. Việc xem xét 
tăng tải áp dụng từ ngày 14.1.2022.                              

(Theo Dân trí) 

Phòng CSGT CA tỉnh Quảng Trị phối 
hợp với các lực lượng chức năng vừa 
bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 10 kg 
ma túy trên QL 9.

Cụ thể, vào lúc 4 giờ 30 phút 
ngày 12.1, tại QL 9 thuộc địa phận xã 
Đắkrông, huyện Đắkrông, sau khi nhận 

Bắt vụ vận chuyển 
300 kg pháo nổ 
trên biển

Tại vùng biển giáp ranh giữa hai 
huyện Tiên Yên và Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh, hôm 12.1, lực lượng 
Cảnh sát biển đã truy đuổi 1 xuồng 
máy cao tốc có biểu hiện sang mạn 
hàng hóa với 1 mảng gỗ có gắn  
động cơ.

Tại hiện trường, lực lượng chức 
năng đã phát hiện trên mảng gỗ đang 
chở 45 hộp carton chứa pháo nổ, tổng 
trọng lượng khoảng 300 kg.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ 
việc, đưa phương tiện và tang vật về 
khu vực cảng Cái Rồng, huyện Vân 
Đồn để phối hợp xử lý. 

(Theo VTV.vn)

CA Quảng Trị bắt đối tượng vận chuyển 10 kg ma túy.                                          
Ảnh: CA Quảng Trị

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 
10 kg ma túy

được tin báo, lực lượng CSGT Đắkrông 
đang tuần tra kiểm soát đã cho dừng 
kiểm tra ô tô biển kiểm soát 74A-037.78, 
do Nguyễn Đình Hưng (SN 1982, trú 
tại thôn Phú Hậu, xã Thanh An, huyện 
Cam Lộ) điều khiển, trên xe chở Phan 
Văn Trường (SN 1994, trú tại thôn Hà 
My, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong), 
đi từ hướng Lao Bảo về Đông Hà. 

Tại hiện trường, lực lượng chức 
năng đã khống chế đối tượng, kiểm tra 
và phát hiện phía dưới sàn ghế trước 
bên phải Phan Văn Trường ngồi có bọc 
ny lông màu đen, bên trong có nhiều gói 
màu vàng chứa ma túy đá, tổng trọng 
lượng khoảng 10 kg. Toàn bộ số tang vật 
thu được, phương tiện và 2 đối tượng 
được các đơn vị bàn giao cho cơ quan 
chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo Chinhphu.vn) 

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) giải ngân vốn vay cho hộ nghèo. Ảnh: TTXVN
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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

1900 90 95
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THỨ BA, NGÀY 18.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-11h15: TBA Anatara 
Resort. 7h45-9h15: TBA Nhơn Bình 5. 7h45-10h45: Khu dân cư chợ  
Trại - P. Trần Quang Diệu. 7h45-9h15: Khu vực đường vào Nghĩa trang Bùi 
Thị Xuân - P. Bùi Thị Xuân. H. Tuy Phước: 7h15-14h15: TBA Lộc Thượng 1 - xã 
Phước Sơn. H. Phù Cát: 7h45-12h15: Xã Cát Khánh. 13h50-16h10: TBA Đức 
Phổ 5. 7h45-14h15: Các TBA Nuôi tôm Ngọc Châu, lộ 2 TBA Tital Biman. H. 
Phù Mỹ: 7h15-10h: TBA TĐC Mỹ Đức - xã Mỹ Đức. 13h30-15h30: TBA Đỗ 
Văn Sơn 3 - xã Mỹ Đức. 7h30-9h: TBA Bình Tân 2 - xã Mỹ Hiệp. TX Hoài Nhơn: 
8h30-10h: Khu phố Tăng Long - P. Tam Quan Nam. 11h-12h30: Khu phố Cửu 
Lợi Bắc - P. Tam Quan Nam. 14h-15h30: Thôn Kim Giao Bắc - xã Hoài Hải. H. 
Hoài Ân: 7h30-11h10: TBA Thạch Long 1 - xã Ân Tường Đông. 9h-14h50: Các 
TBA Trung tâm Y tế Hoài Ân, Du Tự 2 - xã Ân Thạnh và TBA Du Tự - TT Tăng Bạt 
Hổ. 13h30-16h30: TBA Thạch Long 2 - xã Ân Tường Đông. H. Tây Sơn: 13h30-
15h30: TBA Hòa Lạc - khối Hòa Lạc - TT Phú Phong. 7h30-8h45: TBA Phú Xuân 
1 - khối Phú Xuân - TT Phú Phong. 9h40-11h30: TBA Nam Giang 1 - xã Tây Giang.  
H. Vĩnh Thạnh: 7h30-9h30: TBA An Nội - xã Vĩnh Thịnh. 9h45-12h15: TBA 
Định Tố - TT Vĩnh Thạnh. 

THỨ TƯ, NGÀY 19.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-16h15: TBA Phan 
Đình Phùng 1. 7h45-10h15: TBA Vườn thú FLC. 13h45-16h15: TBA Hoàn 
Cầu 1. 8h-9h30: TBA Thực phẩm sạch - P. Trần Quang Diệu. 10h-11h30: 
TBA T380 - 3, Xí nghiệp T380, Công ty CP Phú Tài. 9h-11h15: Khu vực dân 
cư E655 - P. Trần Quang Diệu. 13h45-15h45: Khu vực TĐC P. Bùi Thị Xuân. 
H. Tuy Phước: 5h30-11h: Các Giếng nước B2KT, B3KT, B4KT, Xử lý nước, 
Giếng 9, Giếng 3 (Công ty Cấp nước SENCO Bình Định), Bơm Công ty Bia, 
Mía đường Phước An, Đá Hoa cương - thôn Ngọc Thạnh - xã Phước An. 
14h-16h: TBA Giếng 7 Công ty Cấp nước SENCO Bình Định - thôn Bình 
An - xã Phước Thành. TX An Nhơn: 7h-16h30: Phía Bắc KCN Nhơn Hòa. 
H. Phù Cát: 7h15-11h15: Xã Cát Sơn. 7h15-15h15: TBA Hội Sơn. 7h15-
13h45: Thôn Tân Hóa - xã Cát Hanh. 7h50-10h10: TBA Chánh Danh.  
TX Hoài Nhơn: 7h15-11h: Khu phố Cửu Lợi Bắc - P. Tam Quan Nam. 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 NĂM, NGÀY 20.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: TBA Hồ 
Xuân Hương. 7h15-11h45: TBA Trương Vĩnh Ký. 13h15-17h15: TBA Nhơn 
Bình 10. 13h15-17h15: TBA Hỏa Xa 2. 7h45-10h15: TBA Ngô Văn Sở.  
H. Tuy Phước: 6h45-11h: Khu dân cư QL 19C từ đường vào CCN Phước 
An đến cầu Quán Trác - thôn Ngọc Thạnh - xã Phước An. 8h15-9h45: TBA 
Tuyên Màng - CCN Phước An - xã Phước An. 7h15-10h45: TBA Hương 
Sơn - xã Phước Nghĩa. 8h15-9h45: TBA Huỳnh Mai - xã Phước Nghĩa.  
H. Phù Mỹ: 7h30-9h15: TBA Thôn 11 - xã Mỹ Thắng. 9h30-10h45: TBA Thôn 
4.1 - xã Mỹ Thắng. 11h30-13h15: TBA Phù Mỹ 4 - TT Phù Mỹ. TX Hoài Nhơn: 
8h15-10h: Khu phố 7, 8 - P. Tam Quan. 10h15-11h45: Khu phố Bình Phú, Bình 
Ninh - P. Hoài Thanh Tây. 13h30-15h: Khu phố Ngọc An Trung, Ngọc An Đông - 
P. Hoài Thanh Tây. H. Tây Sơn: 7h30-10h50: TBA An Vinh 4 - xã Tây Vinh. 

THỨ SÁU, NGÀY 21.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h-16h30: TBA Quốc Thắng 
1, 2, Chiếu sáng cầu Thị Nại. 7h45-10h15: TBA Minh Ân. H. Tuy Phước:  

7h30-11h: Thôn Quy Hội, Thanh Huy 2 - xã Phước An. H. Phù Cát: 8h15-
9h45: TBA Nuôi tôm Phan Châu Thành. 10h15-11h45: TBA chợ Gành. 14h15-
15h45: TBA Gỗ Thành Đạt. H. Phù Mỹ: 13h30-15h30: TBA thôn 7.1, lộ Bắc 
TBA Xuân Phương - xã Mỹ Thắng. 8h30-11h30: TBA Thiện Hoàng - TT Bình 
Dương. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h45: Thôn Mỹ Bình 2 - xã Hoài Phú. 13h30-
16h30: Khu phố Tăng Long 2 - P. Tam Quan Nam. H. Hoài Ân: 7h30-10h30: 
TBA Thanh Tú - TT Tăng Bạt Hổ: H. Tây Sơn: 7h-9h30: Khu vực CCN Phú An, 
Đồng Sim, làng Cam và khu KTM A&B, Điện mặt trời Solar Hà Nội, Điện mặt 
trời Hà Nội 1, Điện mặt trời Hà Nội 2, Điện mặt trời Hà Nội 3, Điện mặt trời 
Tầm Nhìn Vàng, Điện mặt trời Năng lượng xanh Đông Dương, Điện mặt trời 
Đông Dương, Điện mặt trời Hoàng Thái, Điện mặt trời Hoàng Huy, Điện mặt 
trời Thịnh Long, TTGDTX HN Tây Sơn - xã Tây Xuân. 

THỨ BẢY, NGÀY 22.1.2022: TP Quy Nhơn: 13h-17h30: TBA Nhơn 
Châu, D30. 7h45-10h15: TBA Hải quan Cửu Khẩu. 13h45-16h15: TBA NH 
Đông Á. H. Phù Cát: 7h15-15h45: Thôn Mỹ Thuận - xã Cát Hưng. H. Phù 
Mỹ: 7h-16h: Các TBA Nguyễn Thị Minh Khai, Phù Mỹ 6, Phù Mỹ 1 - TT Phù 
Mỹ, các TBA Tân Xuân, Tân An, Tường An, Tân An 1, Bình An - xã Mỹ Quang, 
các TBA Tú Dương, Tú Dương 2, Vạn Lộc - xã Mỹ Hiệp. TX Hoài Nhơn:  
6h-7h30: Xã Hoài Phú, khu phố Tấn Thạnh - P. Hoài Hảo. 6h-12h45: Khu phố 
Ngọc An Tây, Ngọc An Trung - P. Hoài Thanh Tây. 11h15-12h45: Xã Hoài Phú, 
khu phố Tấn Thạnh - P. Hoài Hảo. H. An Lão: 7h30-15h30: Các TBA khu vực 
xã An Trung, An Dũng và An Vinh. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 23.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h-16h30: TBA Minh 
Dương, Viettel Nhơn Hội, Vtstone, BT Mê Kong, Đức Toàn, Marubeni Lumber, 
Chiếu sáng Nhơn Hội 2, 3, 4, Austfeed 1, 2, Đại Dương 1, Thi công Phong 
điện Nhơn Hội, Thi công hạ tầng FLC, Fujiwara, Nước giải khát FLC, Vườn 
Thanh Long, Thi công Phân khu 9, Phân khu 9-2, Thi công Phân khu 9-3. 
10h-17h: Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Bình Định, Công ty 
TNHH Vũ Anh KCN Long Mỹ. TX An Nhơn: 7h-16h: TBA Vĩnh Thịnh - P. Nhơn 
Hòa. 7h-16h: TBA Xưởng BTLT - P. Nhơn Hòa. 7h-16h: TBA Mỏ đá Sơn Triều 
- P. Nhơn Hòa. 7h-16h: TBA Nguyễn Hoàng 2 - P. Nhơn Hòa. 7h-16h: TBA 
Gỗ Hà Thanh, Gỗ Hà Thanh 2 - P. Nhơn Hòa. 7h-16h: TBA Thái Bảo - P. Nhơn 
Hòa. 7h-16h: TBA Gỗ An Hòa - P. Nhơn Hòa. 7h-16h: TBA Long Hải - P. Nhơn 
Hòa. 7h-16h: TBA Nghiền đá Nguyễn Hoàng, Nghiền đá Nguyễn Hoàng 2 - P. 
Nhơn Hòa. 7h-12h30: KV Tân Hòa - P. Nhơn Hòa. 13h-16h: KV Trung Ái - P. 
Nhơn Hòa. 

THỨ HAI, NGÀY 24.1.2022: H. Phù Mỹ: 7h30-10h: TBA TĐC Tân Phụng, 
Tân Phụng 3 - xã Mỹ Thọ. 10h-11h30: TBA Tân Phụng 2 - xã Mỹ Thọ. 13h30-
15h30: TBA Chánh Trạch 1 - xã Mỹ Thọ. 7h15-9h: TBA Chánh An - xã Mỹ 
Chánh. H. Hoài Ân; 7h30-10h30: Các TBA Cẩm Đức, Đào Thị Thị Thức - xã 
Ân Hảo Đông.

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. 

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 3/2022 từ ngày 18.1.2022 đến ngày 24.1.2022

THÔNG BÁO 
Công ty CP Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị 

Quy Nhơn tổ chức chợ hoa xuân tết Nguyên đán Nhâm 
Dần 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 Dần 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: Phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty 

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

Dự báo 
THỜI TIẾT

 
NGÀY VÀ ĐÊM 14.1.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm 
có mưa rào nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất  
từ 20 - 220C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có 
mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất  
từ 21 - 230C.  

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa 
rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc 
cấp 6, giật cấp 7; biển động.

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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Mỹ công bố tài liệu 
bác yêu sách Trung Quốc ở Biển Đông
l Hai nhóm tàu chiến Mỹ tới Biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ tại Biển Đông.                      Ảnh: SCMP

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12.1 đã công 
bố nghiên cứu “Những giới hạn trên các 
vùng biển” về các yêu sách hàng hải của 
Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo Văn phòng Người phát ngôn 
Bộ Ngoại giao Mỹ, các nghiên cứu về 
“Những giới hạn trên các vùng biển” của 
bộ này là một loạt tài liệu pháp lý và kỹ 
thuật lâu năm, nhằm xem xét những yêu 
sách hàng hải quốc gia và ranh giới trên 
biển của các nước và đánh giá tính nhất 
quán của chúng với luật pháp quốc tế.

Nghiên cứu mới nhất, tức lần thứ 150, 
kết luận rằng Trung Quốc đã khẳng định 
các yêu sách hàng hải bất hợp pháp ở 
phần lớn Biển Đông, bao gồm yêu sách 
quyền lịch sử trái pháp luật.

Nghiên cứu lần này dựa trên phân 
tích năm 2014 của Bộ Ngoại giao Mỹ 
về yêu sách “đường 9 đoạn” mơ hồ của 
Trung Quốc ở Biển Đông. Kể từ năm 
2014, Trung Quốc tiếp tục khẳng định 
các yêu sách chủ quyền đối với một vùng 
rộng lớn ở Biển Đông mà nước này gọi là 
“vùng nội thủy” và “quần đảo xa”, tất cả 
đều không nhất quán với luật pháp quốc 
tế như được phản ánh trong Công ước 
LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Với việc công bố nghiên cứu mới nhất 
này, Mỹ một lần nữa kêu gọi Trung Quốc 
tuân thủ luật pháp quốc tế như được 
phản ánh trong UNCLOS, tuân thủ quyết 
định của Tòa Trọng tài Quốc tế trong 

phán quyết ngày 12.7.2016, và chấm dứt 
các hoạt động cưỡng ép và trái pháp luật 
của mình ở Biển Đông.
l Trong một diễn biến khác, Mỹ đã 

điều một nhóm tác chiến tàu sân bay và 
một nhóm tàu đổ bộ tới Biển Đông, 2 
tuần sau cuộc diễn tập của tàu sân bay 
Trung Quốc trong khu vực. Theo SCMP, 
tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson 

và tàu đổ bộ lớp Wasp USS Essex cùng 
các tàu hộ tống đã tiến vào vùng biển 
phía Nam Biển Đông tối 12.1.

Mỹ từng điều 2 nhóm tác chiến tàu 
sân bay tới Biển Đông vào tháng 7.2020 
và tháng 2.2021. Tháng 10.2021, tàu sân 
bay Carl Vinson tập trận chung với tàu 
sân bay trực thăng JS Kaga của Nhật Bản 
trong khu vực.                   (Theo VOV.VN)

Omicron nguy hiểm 
với người chưa tiêm 
vắc xin

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại 
Los Angeles, California, Mỹ.            Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới  
(WHO) Tedros khẳng định, Omicron 
dù ít gây triệu chứng nặng so với 
Delta, nhưng đây vẫn là một biến thể 
nguy hiểm, đặc biệt đối với người chưa 
tiêm chủng.

Người đứng đầu WHO nhấn mạnh, 
toàn thế giới không nên chủ quan trước 
biến thể này, đồng thời bác bỏ những 
quan điểm cho rằng Omicron có thể là 
nhân tố tích cực chấm dứt đại dịch.

Theo ông Tedros, không nên để 
biến thể này lây lan tự do, đặc biệt khi 
vẫn còn nhiều người trên thế giới chưa 
tiêm chủng. Ông cho rằng, việc số đông 
bệnh nhân Covid-19 nhập viện điều trị 
là người chưa tiêm chủng, đây là minh 
chứng rõ ràng nhất cho thấy hiệu quả 
phòng bệnh của các loại vắc xin ngừa 
Covid-19.                            (Theo VTV.VN)

Lào tăng cường sản xuất thuốc Molnupiravir
Giám đốc Nhà máy Dược phẩm số 3 

của Lào, TS Lahounh Chanthabout cho 
biết, số lượng bệnh nhân Covid-19 cần 
thuốc điều trị đã tăng mạnh trong thời 
gian qua. Nhà máy trên đã bắt đầu sản 
xuất thuốc Molnupiravir (tên thương mại 
tại Lào là Molacovir) vào tháng 12.2021 
và đến nay đã sản xuất số lượng thuốc đủ 
để điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân 
Covid-19. Tuy nhiên, số thuốc trên không 

đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường do 
sự gia tăng số bệnh nhân. Chính vì vậy, 
nhà máy kỳ vọng việc tăng sản lượng 
thuốc sẽ có thể đáp ứng nhu cầu chữa trị 
của tất cả các bệnh nhân, để bất cứ ai cần 
Molacovir đều có thể mua được.

Theo báo chí Lào, lợi ích chính mà 
thuốc Molacovir đem lại là có thể được 
sử dụng bằng đường uống dưới dạng 
thuốc viên thay vì phải tiêm. Với 40 

viên nang cho 1 bệnh nhân, nhà máy 
trên đang bán giá 400 nghìn kíp (khoảng 
trên 800 nghìn đồng) cho 1 liệu trình điều 
trị kéo dài trong 5 ngày. Hiện để sử dụng 
thuốc Molacovir, bệnh nhân phải trên 18 
tuổi, có các triệu chứng nhẹ hoặc trung 
bình của Covid-19 và đang ở giai đoạn 
đầu của bệnh, đặc biệt không được có 
các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy.

(Theo TTXVN)

AstraZeneca công bố hiệu quả vắc xin 
tăng cường với biến thể Omicron

AstraZeneca công bố hiệu quả của mũi vắc xin 
tăng cường của họ trước biến thể Omicron.

Ngày 13.1, AstraZeneca cho biết dữ 
liệu sơ bộ từ một thử nghiệm trên vắc 
xin Covid-19 Vaxzevria cho thấy nó tạo 
ra phản ứng kháng thể chống lại biến thể 
Omicron cao hơn các biến thể khác, bao 
gồm Beta, Delta, Alpha và Gamma, khi 
được sử dụng như mũi tiêm tăng cường 

thứ ba, CNA đưa tin.
Nhà sản xuất thuốc cho hay, phản 

ứng sinh kháng thể ngày càng tăng ở 
những người trước đây đã được tiêm 
vắc xin Vaxzevria hoặc vắc xin mRNA, 
đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ gửi 
dữ liệu này cho các cơ quan quản lý trên 
toàn thế giới do nhu cầu cấp thiết về các 
mũi tiêm tăng cường.

AstraZeneca đã phát triển loại vắc 
xin này với các nhà nghiên cứu từ ĐH 
Oxford, và các nghiên cứu trong phòng 
thí nghiệm vào tháng trước đã phát hiện 
ra một liệu trình 3 liều Vaxzevria có hiệu 
quả chống lại biến thể mới đang lây lan 
nhanh chóng.

Đây là dữ liệu đầu tiên được công ty 
công bố từ các thử nghiệm mũi tiêm tăng 
cường của mình.

(Theo LĐO)

Lính Nga bắt đầu 
rút khỏi Kazakhstan

Binh sĩ Nga được triển khai tới Kazakhstan. 
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.1 ra 
tuyên bố cho biết lực lượng gìn giữ hòa 
bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập 
thể (CSTO) tại Kazakhstan đang bắt đầu 
thu dọn trang bị, vật tư để đưa lên vận 
tải cơ của không quân Nga, trở về căn cứ 
thường trực.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-
Jomart Tokayev đầu tuần này thông báo 
lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO do Nga 
dẫn đầu “đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính và sẽ rút quân theo từng giai đoạn, 
tiến trình kéo dài không quá 10 ngày”.

Biểu tình bùng phát ở Kazakhstan từ 
đầu tháng để phản đối chính phủ quyết 
định ngừng trợ giá khí đốt hóa lỏng 
(LPG), khiến giá loại nhiên liệu này ở 
nhiều nơi tăng gấp đôi. Biểu tình sau đó 
nhanh chóng lan rộng ra các địa phương 
rồi leo thang thành bạo loạn ở Almaty.

Khi biểu tình tăng nhiệt, Tổng thống 
Tokayev đề nghị CSTO triển khai lực 
lượng đến nước này gìn giữ hòa bình. 
Moskva nhanh chóng điều quân cùng 
nhiều khí tài tới Kazakhstan thực hiện 
nhiệm vụ, giúp xoay chuyển tình thế.

(Theo VnExpress.net)

TIN VẮN
l Ấn Độ và Anh ngày 13.1 khởi 

động các cuộc đàm phán về Hiệp 
định thương mại tự do tại thủ đô New 
Delhi, Ấn Độ. Các cuộc đàm phán về 
một thỏa thuận thương mại đầy tham 
vọng, được đánh giá có thể mang lại lợi 
ích to lớn cho cả hai bên.
l Chính quyền thủ đô Tokyo của 

Nhật Bản ngày 13.1 đã nâng cảnh báo 
dịch Covid-19 thêm một bậc, lên mức 
cao thứ 2 trong thang cảnh báo gồm 4 
mức, trong bối cảnh biến thể Omicron 
lây lan nhanh khiến số ca mắc gia tăng.
l Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc 

(MOHW) ngày 13.1 cho biết sẽ tiếp 
nhận 21.000 liệu trình thuốc điều trị 
Covid-19 Paxlovid dạng uống đầu tiên 
của hãng dược Pfizer (Mỹ).
l Bộ GTVT Philippines hôm 12.1 

đã công bố chính sách “không tiêm 
chủng, không đi xe” ở Vùng đô thị 
Manila, nơi đang bùng phát các ca mắc 
Covid-19 nghiêm trọng.

(Theo  TTXVN, VOV.VN)


