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Những tháng cuối năm 2022, trong tình hình khó khăn 
chung của nhiều doanh nghiệp, lao động Bình Định 
đang làm việc trong và ngoài tỉnh đối mặt nguy cơ mất 
việc làm nhiều hơn. Do đó, cần sự nắm bắt tình hình, 
hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành, địa phương.

KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” (12.1972 - 12.2022)
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LUÂN PHIÊN HỖ TRỢ BÁC SĨ SẢN KHOA 
CHO TTYT HUYỆN TÂY SƠN:

Đảm bảo chăm sóc 
sức khỏe bệnh nhân

l

lKích cầu sức mua 
người tiêu dùng

HỘI CHỢ KHUYẾN MẠI NĂM 2022:

Quan tâm hỗ trợ 
lao động mất việc

 Những khẩu đội pháo cao xạ bảo vệ bầu trời Hà Nội.                                                                                                 Ảnh tư liệu

Chiến thắng lịch sử và bài học nâng cao 
cảnh giác, chủ động bảo vệ Tổ quốc

PHẢI QUYẾT TÂM CAO, NỖ LỰC LỚN, 
HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ u2
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Cần phối hợp chặt chẽ 
để lan tỏa phong trào 
hiến máu
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Bình Định

Phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động 
quyết liệt trong chuyển đổi số

(BĐ) - Ngày 25.12, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính, 
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về 
chuyển đổi số (CĐS) chủ trì Hội 
nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề 
án phát triển ứng dụng dữ liệu 
về dân cư, định danh và xác thực 
điện tử phục vụ CĐS quốc gia, 
giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 (Đề án 06) và tổng 
kết hoạt động của Ủy ban Quốc 
gia về CĐS năm 2022.

Hội nghị được tổ chức trực 
tiếp kết hợp trực tuyến tại đầu 
cầu Trụ sở Chính phủ và trụ sở 
UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

Chủ trì tại điểm cầu Bình 
Định có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang. Hội nghị còn kết 
nối trực tuyến đến 11 huyện, thị 
xã, thành phố và 159 xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Kết quả 1 năm thực hiện Đề 
án 06 cho thấy, nhận thức và hành 
động về CĐS quốc gia tiếp tục 
chuyển biến tích cực, có sự lan 
tỏa ở các cấp, ngành, địa phương, 
nhất là người đứng đầu. Nhiều 
sản phẩm, dịch vụ số phục vụ 
người dân, DN kịp thời, hiệu 
quả. Hạ tầng công nghệ thông 
tin, các nền tảng số tiếp tục được 
phát triển ở Trung ương và địa 
phương, đáp ứng ngày càng tốt 
hơn nhu cầu CĐS. Có 48/63 địa 
phương đã triển khai Trung tâm 

Giám sát, điều hành thông minh 
cấp tỉnh.

Bộ CA đã tích cực triển khai 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
từng bước hình thành hệ sinh 
thái công dân số. Đã kết nối, 
liên thông với 47 bộ, ngành, địa 
phương, tập đoàn, tổng công ty 
nhà nước; cấp trên 76 triệu thẻ 
căn cước gắn chíp điện tử; đồng 
bộ hơn 234 triệu thông tin tiêm 
chủng; kích hoạt gần 2,6 triệu tài 
khoản định danh điện tử; xác 
định thông tin chính xác của gần 
50 triệu thuê bao di động...

Dịch vụ công trực tuyến được 
triển khai ngày càng sâu rộng, 
hiệu quả. Cổng Dịch vụ công 
quốc gia đã cung cấp gần 4.400 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, 4 (gấp 3 lần năm 2021); hơn 154 
triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái 
(gấp 1,7 lần so với năm 2021); 
hơn 3,9 triệu giao dịch thanh 
toán trực tuyến (gấp hơn 5,7 lần 
năm 2021)…

Phát biểu kết luận Hội nghị, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính cho rằng: Năm 2023 
dự báo thời cơ, thuận lợi và khó 
khăn, thách thức đan xen, nhưng 
khó khăn, thách thức nhiều hơn, 
lớn hơn. Nhiệm vụ CĐS quốc gia 
rất nặng nề, đòi hỏi các bộ, ngành, 
địa phương phải có quyết tâm 
cao, nỗ lực lớn, hành động quyết 
liệt, tập trung vào một số vấn đề 

trọng tâm, góp phần giảm bớt 
khó khăn, tạo thêm thời cơ và 
thuận lợi cho người dân, DN phát 
triển. CĐS phải lấy người dân, 
DN làm trung tâm, chủ thể, làm 
mục tiêu, động lực nhằm cung 
cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục 
vụ tốt hơn cho người dân, DN. 
Người dân, DN thụ hưởng thành 
quả thực chất và hiệu quả; hướng 
tới việc hình thành công dân số, 
xã hội số. Chính phủ số là động 
lực chính, then chốt, dẫn dắt việc 
xây dựng nền kinh tế số, công 
dân số, xã hội số, góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XIII của Đảng.

Các bộ, ban, ngành, địa 
phương căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao triển 
khai chương trình CĐS quốc 
gia và Đề án 06 một cách chủ 
động, tích cực, thực chất, hiệu 
quả. “Năm 2023 là năm tạo lập 
và khai thác dữ liệu để tạo ra giá 
trị mới, với nhiệm vụ trọng tâm 
là số hóa, xây dựng, kết nối, chia 
sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa 
phương; khai thác, sử dụng dữ 
liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn 
cho người dân, DN, xây dựng nền 
kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ, gắn 
với tích cực, chủ động hội nhập 
quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu 
quả”, Thủ tướng nhấn mạnh.

TRỌNG LỢI

Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh 
lần thứ IV

(BĐ) - Ngày 25.12, tại TP Quy 
Nhơn, Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức 
Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027.

Dự Đại hội có các đồng chí: 
Lê Văn Hòa - Chánh Văn phòng 
Trung ương Hội Cựu TNXP Việt 
Nam; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh 
Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Phó trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các 
ngành, đoàn thể cùng 200 cựu 
TNXP đại diện cho gần 4.800 hội 
viên cựu TNXP trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, 
các cấp Hội Cựu TNXP được 
củng cố và kiện toàn. Tổ chức 
Hội Cựu TNXP các cấp đã luôn 
bám sát nhiệm vụ chính trị của 
địa phương để triển khai có hiệu 
quả các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước; chủ động, 
kết nối với các cấp, các ngành và 
cơ quan, DN, các nhà hảo tâm để 
thực hiện hiệu quả vai trò nhân 
chứng lịch sử, các hoạt động vì 
nghĩa tình đồng đội...

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, 
Hội Cựu TNXP tỉnh đề ra mục 
tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả 
cuộc vận động “Cựu TNXP nêu 
gương sáng, học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” trong mọi hoạt 
động công tác Hội; thể hiện tốt 
nhất vai trò nhân chứng lịch sử, 
vai trò đại diện và bảo vệ quyền 
lợi hợp pháp, chính đáng của hội 
viên cựu TNXP. Tập trung nâng 
cao chất lượng xây dựng tổ chức 
Hội; các hoạt động vì nghĩa tình 
đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, vì sự 
nghiệp giáo dục thế hệ trẻ; tích cực 
tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền và khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc vững mạnh, xây dựng 
quê hương giàu đẹp.

Phát biểu tại Đại hội, Chánh 
Văn phòng Trung ương Hội Cựu 
TNXP Việt Nam Lê Văn Hòa và 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá 
cao những kết quả đã đạt được 
của các cấp Hội Cựu TNXP trên 
địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các 
cấp Hội Cựu TNXP trên địa bàn 
tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức 
Hội ngày càng vững mạnh, đổi 
mới mạnh mẽ phương thức và nội 
dung hoạt động. Tích cực phối 
hợp tham gia giải quyết cơ bản 
chế độ, chính sách đối với TNXP. 
Tranh thủ các nguồn lực và chính 
sách của Nhà nước, phối hợp thực 
hiện lồng ghép các chương trình, 
các cuộc vận động trong hội viên 
hiệu quả để đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng phong trào “Cựu 
TNXP làm kinh tế giỏi - vì nghĩa 
tình đồng đội” gắn với các chương 
trình, kế hoạch phát triển KT-XH 
của địa phương. Đồng thời, tiếp 
tục nâng cao chất lượng công 
tác tuyên truyền về chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Nhất là 
chủ động, phối hợp thực hiện tốt 
công tác giáo dục truyền thống và 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
bồi đắp hoài bão, niềm tin, lý 
tưởng cho thế hệ trẻ. Phát huy 
truyền thống lực lượng TNXP, vai 
trò thành viên MTTQ Việt Nam 
tỉnh tích cực tham gia có hiệu quả 
các phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp 
hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa 
IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 15 
thành viên. Ông Võ Văn Chiến tiếp 
tục được bầu làm Chủ tịch Hội 
Cựu TNXP tỉnh khóa IV, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027.

Dịp này, thừa ủy quyền của 
Thủ tướng Chính phủ, đồng chí 
Nguyễn Tuấn Thanh đã trao bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ 
cho ông Võ Văn Chiến - Chủ tịch 
Hội Cựu TNXP tỉnh và trao bằng 
khen của UBND tỉnh cho 5 tập 
thể, 10 cá nhân; Trung ương Hội 
Cựu TNXP Việt Nam tặng bằng 
khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân.

HỒNG PHÚC

l Ngày 26.12: Hội nghị tuyên dương khen 
thưởng thành tích trong công tác phòng chống 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tổng kết công 
tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2023.
l Ngày 27.12: Hội nghị tổng kết công tác Công 

an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
l Ngày 28.12: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao 

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP Đà Nẵng. Hội nghị 
trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ. Hội nghị triển 
khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành 
án hành chính năm 2023.

l Ngày 29.12: Hội nghị tổng kết công tác ngành 
VH&TT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2023. Hội nghị tổng kết ngành Công Thương 
năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.
l Ngày 30.12: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

lần thứ 43. Tổng kết lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 (đối tượng 3). 
Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
l Ngày 1.1.2023: Lễ khởi công dự án đường bộ 

cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025 
đoạn qua địa bàn tỉnh.

..  SỰ KIỆN TUẦN NÀY

Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội. 
Ảnh: HỒNG PHÚC

Sở Y tế tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ năm 2022
(BĐ) - Ngày 25.12, Sở Y tế tổ 

chức tuyển dụng viên chức (bác 
sĩ, dược sĩ) năm 2022. Tham gia 
kỳ tuyển dụng có 56 thí sinh. 
Các bác sĩ, dược sĩ đợt này được 
tuyển cho TTYT các huyện, thị 
xã, thành phố và các bệnh viện 
chuyên khoa của tỉnh (trừ Bệnh 

viện Mắt Bình Định).
Thí sinh trải qua 2 phần thi, 

gồm: Thi môn nghiệp vụ chuyên 
ngành; đánh giá kỹ năng sử dụng 
công nghệ thông tin cơ bản, ngoại 
ngữ (tiếng Anh). Được biết, nhu 
cầu bác sĩ, dược sĩ trong kỳ tuyển 
dụng lần này là 113 bác sĩ, 3 dược 

sĩ chính quy tại các cơ sở giáo 
dục đại học công lập theo nhu 
cầu thu hút đã được UBND tỉnh 
phê duyệt; 174 bác sĩ, 4 dược sĩ 
đào tạo liên thông tại các cơ sở 
giáo dục đại học công lập, đào 
tạo chính quy tại cơ sở giáo dục 
đại học ngoài công lập. THẢO YÊN

Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên

(BĐ) - Sáng 25.12, Đoàn Khối 
các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội 
nghị tổng kết công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên năm 2022; 
triển khai phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2023.

Năm 2022, công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên Khối các 
cơ quan tỉnh chuyển biến tích cực, 
các hoạt động bám sát nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan, đơn vị; thực 
hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu 
chủ yếu của đoàn cấp trên giao. 
Toàn đoàn đã tổ chức khám bệnh, 

cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn 
sức khỏe cho hơn 1.829 người, trị 
giá 58,4 triệu đồng; thực hiện 108 
công trình, phần việc thanh niên; 
tổ chức thăm và tặng 3.040 suất 
quà, trị giá gần 905 triệu đồng 
cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia 
đình chính sách, hộ nghèo, học 
sinh; đỡ đầu 36 học sinh…

Năm 2023, Đoàn Khối các 
cơ quan tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến Luật Thanh niên 
năm 2020, Chiến lược phát triển 
thanh niên Việt Nam giai đoạn 

2021 - 2030; phát huy vai trò của 
thanh niên trong tham gia chuyển 
đổi số và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác.

Dịp này, Trung ương Đoàn 
đã tặng bằng khen cho Đoàn Sở 
NN&PTNT có thành tích xuất sắc 
trong chiến dịch Thanh niên tình 
nguyện hè năm 2022; Tỉnh đoàn 
tặng 7 bằng khen cho 5 tập thể và 
2 cá nhân; Đoàn Khối các cơ quan 
tỉnh tặng nhiều giấy khen, cờ thi 
đua cho các cá nhân, tập thể có 
thành tích xuất sắc. CHƯƠNG HIẾU 

l Ngày 25.12, tại BVĐK khu 
vực Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn), 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
tỉnh phối hợp với Bệnh viện 
Trung ương Huế tổ chức khám 
sàng lọc bệnh tim mạch cho 396 
trẻ em và người lớn đến từ các 
huyện: An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ 
và TX Hoài Nhơn. Kết quả đã phát 
hiện 21 trường hợp cần phẫu 
thuật sớm, trong đó có 13 trẻ em 
và 8 người lớn. NGỌC NGA
l Ngày 25.12, Phòng LĐ-

TB&XH huyện Hoài Ân phối 

hợp với Phòng NN&PTNT và các 
địa phương tổ chức trao 37 con 
bò cái sinh sản cho 35 hộ nghèo 
và 2 hộ cận nghèo tại các xã 
Ân Nghĩa (13 con), Ân Hữu (12 
con), Ân Hảo Tây (12 con). Tổng 
trị giá số bò tặng trên 473 triệu 
đồng; trong đó, Nhà nước hỗ 
trợ theo quy định trên 368 triệu 
đồng, còn lại các hộ dân đối 
ứng. Số bò trên thuộc Dự án 
nhân rộng mô hình giảm nghèo 
cho các xã ngoài chương trình 
135 năm 2022. TỐNG BÌNH

TIN VẮN
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Bình Định

Quan tâm hỗ trợ lao động mất việc 
Những tháng cuối năm 2022, trong tình hình khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp, lao động Bình Định 

đang làm việc trong và ngoài tỉnh đối mặt nguy cơ mất việc làm nhiều hơn. Do đó, cần sự nắm bắt tình hình, hỗ 
trợ kịp thời của các cấp, ngành, địa phương. 

Ngày 10.12, Công đoàn KKT tỉnh phối hợp với DN trao quà hỗ trợ cho 60 lao động đang gặp khó khăn do mất việc làm. 
Ảnh: Công đoàn KKT tỉnh

DN khó khăn, 
cắt giảm lao động  

Cuối tháng 11.2022, Sở LĐ-
TB&XH có văn bản gửi Ban 
Quản lý Khu Kinh tế (KKT) 
tỉnh, các huyện, thị xã, thành 
phố, DN, đề nghị rà soát tình 
hình việc làm của người lao 
động, đặc biệt là ở các DN 
may, giày, gỗ. Ông Huỳnh Ngọc 
Hải, Trưởng Phòng Việc làm 
và Giáo dục nghề nghiệp (Sở 
LĐ-TB&XH), cho biết: Qua nắm 
bắt tình hình của 67 DN ngành 
may, giày và 62 DN ngành gỗ, 
mức độ ảnh hưởng do biến 
động nền kinh tế thế giới không 
nặng nề so với nhiều DN ở các 
tỉnh, thành phía Nam. 

Công đoàn KKT tỉnh cho biết, 
có 13 DN (chủ yếu trong ngành 
gỗ) đã gửi văn bản báo cáo về 
thực trạng khó khăn, phải cắt 
giảm nhiều lao động. 

Theo giám đốc một DN gỗ ở 
Khu Công nghiệp Phú Tài (TP 
Quy Nhơn) có hơn 200 công 
nhân, trong những tháng cuối 
năm nay đã lần lượt cho tạm 
nghỉ hơn 80 công nhân (đã đóng 
BHXH theo quy định). 

“Qua trao đổi với anh em, 
tình hình chung là phần lớn 
DN gỗ trong tỉnh đều phải cắt 
giảm nhiều lao động. Riêng 
công ty chúng tôi đang “gồng 
gánh” đảm bảo đầy đủ các chế 
độ lương, thưởng trong năm 
nay cho hơn 100 lao động còn 
lại đang làm việc. Đến sau tết 
Nguyên đán 2023, nếu vẫn 
không có đơn hàng mới, công ty 
dự kiến sẽ tạm dừng hoạt động 

cho đến tận hè 2023; nhưng vẫn 
tiếp tục cố gắng “nuôi” lực lượng 
đang giữ này và chỉ trả lương 
khoảng 70% so với hiện nay”, 
vị giám đốc này cho biết.   

Nhận trợ cấp thất nghiệp 
để “cầm cự”  

Theo ông Lê Văn Nghinh, 
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 
việc làm (Sở LĐ-TB&XH), tính 
đến cuối tháng 11.2022, có 
9.800 người lao động nộp hồ 
sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất 
nghiệp (tăng 9% so với cùng 
kỳ năm 2021), gồm 4.641 người 
làm việc ở địa phương khác về 
(tăng 28,6%), 5.159 người trong 
tỉnh (giảm 4,2%). Trong đó, 9.750 
người đã có quyết định hưởng 
trợ cấp thất nghiệp. 

Làm việc tại một DN ở TP Hồ 

Chí Minh được hơn 6 năm, anh 
Phạm Văn Việt (34 tuổi, ở xã Cát 
Thành, huyện Phù Cát) mất việc, 
trở về quê nhà từ tháng 8.2022. 
Có chuyên môn trong lĩnh vực cơ 
khí, nhưng anh Việt đến giờ vẫn 
chưa tìm được việc làm, được 
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình 
Định hỗ trợ làm hồ sơ thủ tục để 
nhận trợ cấp thất nghiệp trong 
6 tháng (từ giữa tháng 11.2022 
đến giữa tháng 5.2023). 

Anh Việt cho biết: “Nhận 
được trợ cấp 3 triệu đồng/tháng 
cũng tạm xoay sở phần nào khi 
trở về quê. Trong tình hình việc 
làm khó khăn chung, ngoài nỗ 
lực tìm kiếm của bản thân, tôi 
cũng mong muốn nhận được 
thêm hỗ trợ của các cấp, ngành, 
địa phương trong tỉnh trong việc 
kết nối các DN có nhu cầu tuyển 

dụng với người lao động đang 
rất cần việc”.  

Ông Bùi Văn Trường (55 
tuổi, ở xã Tây Giang, huyện Tây 
Sơn) cùng với nhiều công nhân tại 
một DN gỗ ở Khu Công nghiệp 
Phú Tài mất việc từ cuối tháng 
10.2022. Tuổi khá cao, nên ông đi 
xin việc ở các DN khác đều không 
được nhận, đành về nhà làm ruộng 
với thu nhập bấp bênh.  

“Tôi là lao động chính nên 
khi mất việc, cuộc sống gia 
đình rất khó khăn. Ở công ty 
cũ, tôi đã đóng BHXH gần 4 
năm, vừa qua tôi đã làm thủ 
tục đề nghị hưởng trợ cấp thất 
nghiệp hằng tháng. Tôi mong 
nhận được tiền trợ cấp nhanh để 
còn lo cho gia đình, nhất là dịp tết 
Nguyên đán 2023 sắp tới…”, ông 
Trường chia sẻ.

Tiếp tục rà soát, 
có giải pháp hỗ trợ cụ thể

Theo ông Đặng Văn Phụng, 
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, 
ngày 19.12, Sở có công văn đề 
nghị UBND các huyện, thị xã, 
thành phố chỉ đạo Phòng LĐ-
TB&XH phối hợp với UBND các 
xã, phường, thị trấn rà soát số 
lượng người lao động của tỉnh 
đang làm việc tại các tỉnh khác 
quay trở về địa phương bị mất 
việc, thôi việc. Qua đó, tổng 
hợp, báo cáo định kỳ về Sở LĐ-
TB&XH trước ngày 15.1.2023 và 
15.2.2023 để Sở tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH. 
Đồng thời phối hợp với Trung 
tâm Dịch vụ việc làm Bình Định 
tổ chức các phiên, sàn giao dịch 
việc làm tại địa phương ngay 
khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên 
đán 2023, nhằm tăng cường kết 
nối việc làm cho lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm 
Bình Định đã và đang tiếp tục 
đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu 
việc làm và hỗ trợ học nghề 
cho tất cả người lao động đến 
nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ 
cấp thất nghiệp, đồng thời chú 
trọng công tác tư vấn đi làm 
việc ở nước ngoài. 

Sáng 20.12, có mặt tại Trung 
tâm, anh Nguyễn Văn Thắng 
(32 tuổi, ở xã Phước Thắng, 
huyện Tuy Phước) chia sẻ: Tôi 
mất việc làm ở TP Hồ Chí Minh, 
trở về quê mấy tháng nay. Qua 
tìm hiểu, tôi được chuyên viên 
của Trung tâm định hướng, 
tư vấn tận tình thông tin về 
xuất  khẩu lao  động  sang 
Nhật Bản.  Tôi  sẽ t ìm hiểu 
thêm để quyết định về việc 
làm trong tương lai.     

HOÀI THU 

Chương trình Xuân tình nguyện năm 2023 
tại TP Quy Nhơn và TX An Nhơn

(BĐ) - Sáng 25.12, Cụm thi 
đua số 1 Thành đoàn Quy Nhơn 
phối hợp với Đoàn Sở Tư pháp, 
Đoàn Sở Xây dựng, Khách sạn 
Bình Dương - Binh đoàn 15, 
Bệnh viện Phong - Da liễu Trung 
ương Quy Hòa tổ chức chương 
trình tình nguyện mùa Đông 
năm 2022 - Xuân tình nguyện 
năm 2023 tại Làng phong Quy 
Hòa, phường Ghềnh Ráng (TP 
Quy Nhơn).

Tại chương trình, các đơn vị 
đã tặng 30 phần quà cho trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn; khám 
bệnh, cấp phát thuốc cho 32 
người cao tuổi và tặng quà tết; 
tổng trị giá gần 13 triệu đồng.

Ngoài ra, các ĐVTN còn dọn 
vệ sinh bãi biển Quy Hòa; tổ 
chức chương trình đổi rác thải 
nhựa lấy quà; hướng dẫn công 
dân trình tự, thủ tục cấp phiếu 
lý lịch tư pháp trên cổng dịch 
vụ công của tỉnh; trồng 50 cây 
hoa giấy tại khu vực 3 (phường 
Ghềnh Ráng); cắt tóc miễn phí 
cho người già và trẻ em.
l  Sáng cùng ngày, Đoàn 

xã Nhơn Phong (TX An Nhơn) 
phối hợp Chi đoàn các ban 

GIẢI BILLIARDS CÁC CLB TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022: 

CLB The Mouse giành nhiều giải cao
(BĐ) - Sau 3 ngày tranh tài, 

Giải billiards các CLB tỉnh Bình 
Định năm 2022 đã bế mạc vào 
chiều 25.12. 

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức 
đã trao thưởng cho các VĐV 
giành thành tích cao ở các nội 
dung thi đấu. Trong đó, ở nội 
dung carom 1 băng, VĐV Bùi 
Thanh Nhân (CLB Su Nhân) 
đoạt giải nhất, VĐV Huỳnh 
Đắc Lộc (TX An Nhơn) giành 
giải nhì, giải ba thuộc về VĐV 
Nguyễn Phong Phú (huyện Tây 
Sơn) và Nguyễn Phong Hoài 
(TX An Nhơn); ở nội dung 
carom 3 băng, VĐV Thái Anh 
Tú (CLB The Mouse) đoạt giải 
nhất sau khi vượt qua VĐV Lê 
Công Danh (CLB The Mouse) 
trong trận chung kết; giải ba 
thuộc về Ngô Đình Thịnh (TX 
An Nhơn) và Nguyễn Bá Thịnh 
(CLB The Mouse). Ban tổ chức 
còn trao giải cho VĐV có lượt 
cơ ghi nhiều điểm nhất cho 
Nguyễn Hòa Đạo (huyện Hoài 
Ân, ghi 10 điểm ở nội dung 
carom 3 băng) và Huỳnh Đắc 
Lộc (TX An Nhơn, ghi 21 điểm 
ở nội dung carom 1 băng). 

Đặc biệt, nhằm động viên, 

Tặng quà cho trẻ em Làng phong Quy Hòa, TP Quy Nhơn. 
Ảnh: Thành đoàn Quy Nhơn

Đảng tỉnh, Chi đoàn cơ sở 
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 
(PC08) CA tỉnh, Chi đoàn Bệnh 
viện Mắt Bình Định, Chi đoàn 
Bệnh viện Y học cổ truyền và 
Phục hồi chức năng tỉnh và các 
Đoàn phường Ngô Mây, Lê 
Lợi, Trần Phú (TP Quy Nhơn) 
tổ chức chương trình Xuân 
tình nguyện 2023 tại xã Nhơn 
Phong. Tại chương trình, các đơn 
vị tham gia đã tuyên truyền hoạt 
động chuyển đổi số cho ĐVTN; 
thăm hỏi, động viên khám bệnh, 
phát thuốc miễn phí và tặng quà 
cho 2 mẹ Việt Nam anh hùng;  
tặng 30 suất quà cho học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn vượt 
khó học giỏi; dọn dẹp vệ sinh 
môi trường, trồng cây xanh; tổ 
chức khám và tư vấn các bệnh 
về mắt và xương khớp, cấp phát 
100 đơn thuốc miễn phí cho gia 
đình chính sách.

Đoàn Thanh niên phường 
Bình Định phối hợp với Công 
ty TNHH Sepplus Bình Định 
(Cụm công nghiệp phường Bình 
Định) tổ chức trao 50 suất quà, 
mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng 
cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt trên địa bàn phường. 

DUY ĐĂNG - LÊ NGÂN

Các VĐV đạt thành tích cao ở nội dung 
carom 1 băng trên bục nhận giải. 

Ảnh: HOÀNG QUÂN

khuyến khích phong trào 
billiards trong tỉnh, các VĐV 
thuộc đội tuyển billiards Bình 
Định vừa thi đấu thành công 
tại Đại hội Thể thao toàn quốc 
năm 2022 gồm: Huỳnh Xuân 
Châu, Cao Thành Trúc, Lê Đình 
Sỹ cũng có những phần thưởng 
riêng cho các cơ thủ xuất sắc ở 
giải lần này.

Giải billiards các CLB tỉnh 
Bình Định năm 2022 khởi tranh 
sáng 23.12, với sự tham gia của 
100 cơ thủ, đến từ 34 CLB thuộc 
các đơn vị, huyện, thị xã, thành 
phố, thi đấu nội dung carom 1 
băng và carom 3 băng theo thể 
thức loại trực tiếp. 

HOÀNG QUÂN
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Cần phối hợp chặt chẽ để lan tỏa 
phong trào hiến máu

VẤN ĐỀ & DƯ LUẬN

TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Với mong muốn khuyến khích thêm nhiều người dân đăng ký hiến máu tình nguyện cứu người 
trong năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đưa ra một số giải pháp nhằm tháo 
gỡ vướng mắc, tồn tại; đồng thời kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan.  

Thành viên CLB Giọt máu hồng huyện Hoài Ân hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hội LHTN Việt Nam huyện Hoài Ân

Tồn tại cố hữu
Năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến 

máu tình nguyện (HMTN) huyện Phù 
Mỹ không đạt chỉ tiêu vận động và tiếp 
nhận đơn vị máu được tỉnh giao. Dẫn 
đến kết quả này có một phần từ nguyên 
nhân cố hữu, đó là huyện tiếp tục tổ chức 
HMTN tập trung tại trung tâm thị trấn. 
“Huyện Phù Mỹ có địa bàn trải rộng, một 
số người dân từng nói với tôi, họ phải đi 
gần 20 cây số để đến được nơi hiến máu, 
đôi khi trong điều kiện thời tiết không 
thuận lợi và không ít lần phải chờ đợi 
rất lâu mới đến lượt mình”, Chủ tịch Hội 
CTĐ tỉnh Hà Văn Cát nhớ lại. 

Tổ chức hiến máu theo quy mô cụm 
xã là một trong những giải pháp do Ban 
Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đặt ra 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người 
tham gia hiến máu, đặc biệt phát huy 
hiệu quả trong giai đoạn khó khăn do 
dịch Covid-19. Lý do Phù Mỹ không tổ 
chức theo cách này, theo Hội CTĐ huyện 
Phù Mỹ, là vì “có những bên liên quan 
trực tiếp đến việc tổ chức, tiếp nhận máu 
hiến tình nguyện báo “khó”, vì không có 
đủ con người và điều kiện để triển khai 
thực hiện”. 

Cũng trong năm 2022, không ít thành 
viên ban chỉ đạo vận động HMTN các 
cấp “than thở” về việc thường xuyên 
nhận những cuộc điện thoại từ người 
nhà bệnh nhân đề nghị vận động người 
đến bệnh viện hiến máu cứu người thân 
của họ đang điều trị tại đây, vì bác sĩ điều 
trị đưa giấy báo người nhà bị thiếu máu 
nghiêm trọng. “Có những cuộc gọi xảy 
ra ngay sau ngày diễn ra buổi hiến máu 
tập trung ở huyện, Trung tâm Huyết học 
- Truyền máu BVĐK tỉnh đã tiếp nhận 
hơn 200 đơn vị máu”, Phó Chủ tịch Hội 
CTĐ tỉnh Phan Minh Tùng cho hay.

Liên quan đến công tác ghi nhận, biểu 
dương, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp “Hiến 
máu cứu người” của những cá nhân, gia 
đình trên địa bàn, hội CTĐ là cơ quan 
thường trực của ban chỉ đạo vận động 
HMTN đứng ra đảm trách. Theo phản 
ánh của đa số cán bộ thực hiện việc này 
ở cấp xã, cách làm thủ công hiện tại rất 
mất thời gian và công sức. Họ phải đề 
nghị người được tôn vinh photo và gửi 
lại những tờ phiếu tham gia hiến máu 
qua các năm, mà không phải ai cũng 
giữ đầy đủ những tờ phiếu và chịu đi 
photo. Thu thập xong, họ phải nộp lên 
để cấp trên đối chiếu, xác tín. Nếu nộp 
trễ, đối chiếu lâu, có khi chậm so với quy 
định của ban tổ chức chương trình biểu 
dương, tôn vinh.

“Lần nào tham gia hiến máu tình 
nguyện, người dân đều phải kê khai 

thông tin trong các tờ giấy. Tại sao không 
áp dụng công nghệ thông tin để mọi việc 
được dễ dàng hơn? Chẳng hạn, Trung 
tâm Huyết học - Truyền máu BVĐK tỉnh 
nhập thông tin người đến hiến máu vào 
phần mềm; sau đó chuyển dữ liệu này 
cho Hội CTĐ tỉnh là cơ quan Thường 
trực Ban Chỉ đạo tỉnh, rồi Hội CTĐ tỉnh 
chuyển về các huyện, thị, thành hội cùng 
theo dõi thông tin, số lần hiến máu của 
từng người”, Chủ tịch Hội CTĐ TX An 
Nhơn Nguyễn Tấn Hào nêu ý kiến.

Một cây làm chẳng nên non
Nhắc lại ấn tượng trong lần tham gia 

chuyến công tác ở New Zealand, đến một 
điểm HMTN, gặp cảnh một người tham 
gia hiến máu nhiều lần bất ngờ nhận 
được món quà tôn vinh nhờ phần mềm 
thống kê số lượng lần hiến, ông Phan 

Minh Tùng cho rằng, những “niềm vui 
nho nhỏ” như vậy mang ý nghĩa động 
viên, khuyến khích rất lớn. 

“Rất ít người đi hiến máu cứu người 
mà nghĩ đến chuyện để mình được tôn 
vinh, khen thưởng, rồi chịu giữ lại đầy 
đủ giấy chứng nhận. Nếu việc thống kê 
số lượng khổng lồ người hiến máu trong 
nhiều năm gặp khó khăn, có thể nghĩ đến 
việc lấy một mốc thời gian nào đó để bắt 
đầu việc này”, ông Tùng đề xuất.

Là người nhiều năm phụ trách Trung 
tâm Huyết học - Truyền máu BVĐK tỉnh, 
bác sĩ Võ Đình Lộc cho biết Trung tâm 
thống kê thường xuyên số lượng từng 
nhóm máu, báo cáo cụ thể trong từng 
buổi họp giao ban với lãnh đạo BVĐK 
tỉnh. Trong trường hợp bác sĩ điều trị 
báo bệnh nhân cần máu, người nhà cần 
bình tĩnh, liên hệ với Trung tâm Huyết 
học - Truyền máu, tránh hoang mang, 
đưa thông tin lên mạng nhờ vả, tạo điều 
kiện cho những thành phần không tốt 
lợi dụng...

Thừa nhận ở từng địa phương, trong 
từng thời điểm, trong từng sở, ngành đặc 
thù đang có những khó khăn nhất định, 
ông Hà Văn Cát cho rằng, nếu có giải 
pháp tốt, nỗ lực vượt khó vì tinh thần 
HMTN cứu người, những vướng mắc 
hiện tại sẽ được giải quyết. 

“Kinh nghiệm cho thấy, tất cả giải 
pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác 
HMTN trước đây, kể cả lúc dịch Covid-19 
hoành hành, đạt hiệu quả cao đều có sự 
chung sức, đồng lòng và quyết tâm của 
các thành viên trong ban chỉ đạo vận 
động HMTN, chính quyền địa phương 
và các bên liên quan. Hy vọng thời gian 
tới, các thành viên trong ban chỉ đạo vận 
động HMTN tiếp tục gắn kết chặt chẽ 
hơn, phát huy mạnh mẽ vai trò, chung 
tay tháo gỡ những tồn tại cố hữu, thúc 
đẩy phong trào HMTN lan sâu, tỏa rộng 
trong cộng đồng, đến với từng người 
dân”, ông Cát kêu gọi.                NGỌC TÚ  

Nhếch nhác tại khu vực biểu diễn bài chòi 
Phản ánh đến Báo Bình Định, một số 

người dân ở phường Ngô Mây (TP Quy 
Nhơn) thông tin: Khu vực hội đánh 
bài chòi dân gian được xây dựng tại 
một phần của Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành là địa điểm sinh hoạt văn 
hóa, thu hút đông đảo bà con xa gần 
thưởng thức văn hóa dân gian hấp 
dẫn, ấn tượng, là nơi thực hành di sản 
nghệ thuật bài chòi đã được UNESCO 
ghi danh di sản văn hóa phi vật thể 
đại diện của nhân loại, được Trung 
tâm VH-TT&TT TP Quy Nhơn tổ chức 
thường xuyên để phục vụ nhân dân và 
du khách.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại khu 
vực các chòi bị một số đối tượng lang 
thang làm nơi cư trú, dùng bạt ny lông 
che chắn để làm nơi ngủ nghỉ, tụ tập 
ăn uống, vứt rác bừa bãi, thậm chí vệ 
sinh ngay tại chỗ. Tình trạng này gây 
mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm không 
gian sinh hoạt văn hóa, gây bức xúc cho 
người dân khu vực và mất thiện cảm 
đối với du khách khi đến khu vực này 

Cảnh nhếch nhác tại khu vực biểu diễn bài chòi.                    Ảnh: VĂN LƯU

để quay phim, chụp ảnh. “Người dân 
không thể chấp nhận một địa điểm văn 
hóa nhưng lại không văn hóa tí nào”, 
anh C., ở phường Ngô Mây, nói.

Về vấn đề này, ông Nguyễn 
Ngọc Tiến, Giám đốc Trung tâm VH-
TT&TT TP Quy Nhơn, cho biết hiện nay 
đơn vị rất lúng túng trong việc xử lý tình 
trạng trên vì khu vực này thưa dân cư, 

là nơi có nhiều bóng cây 
thoáng mát, một số đối 
tượng không rõ từ địa 
phương nào đến thường 
xuyên tụ tập ăn uống, 
ngủ nghỉ, sinh hoạt tại 
chỗ. Trung tâm cũng 
đã nhiều lần đẩy đuổi 
nhưng không hiệu quả. 
Vừa qua, Trung tâm đã có 
văn bản đề nghị UBND 
thành phố chỉ đạo các 
cơ quan chức năng tăng 
cường công tác kiểm tra, 
xử lý, bảo vệ, không để 
tình trạng trên tái diễn. 

“Tôi đã điện thoại đến Chủ tịch 
UBND phường Lý Thường Kiệt và 
Giám đốc Công ty CP Công viên cây 
xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn 
quan tâm, hỗ trợ đơn vị trong công tác 
bảo vệ, lập lại trật tự trước khi thành 
phố có ý kiến chỉ đạo về việc này”, ông 
Tiến cho hay.

VĂN LƯU

Gây tai nạn chết người, 
lãnh 12 tháng tù

Ngày 23.12, TAND huyện Phù Mỹ mở 
phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự, 
tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Linh (SN 
1982, ở khu phố 1, phường Ba Đồn, TX Ba 
Đồn, Quảng Bình) 12 tháng tù giam về tội 
“Vi phạm quy định về tham gia giao thông 
đường bộ”. 

Theo cáo trạng, lúc 20 giờ 40 phút ngày 
30.5.2022, trên QL 1 (đoạn qua thôn Vĩnh 
Bình, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ), Nguyễn 
Chí Linh điều khiển ô tô biển kiểm soát 
73B-008.75 chạy theo hướng Nam - Bắc. 
Khi qua đoạn đường có biển báo bắt đầu 
khu đông dân cư, có vạch giảm tốc độ, do 
không làm chủ tốc độ, nên khi gặp ông 
Đ.Đ.T. (SN 1964, ở xã Mỹ Phong) điều khiển 
mô tô biển kiểm soát 77X1-2439 chuyển 
hướng qua đường, Linh không xử lý kịp, 
dẫn đến TNGT làm ông T. tử vong.

Ngoài mức án trên, Nguyễn Chí Linh 
còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 
150 triệu đồng.                               HẰNG NGA
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Bình Định

Phát triển du lịch văn hóa từ di sản Đào Tấn
Ở tỉnh Bình Định, huyện 
Tuy Phước là địa phương 
giàu tiềm năng về du lịch 
văn hóa, trong đó nổi bật 
là quần thể di tích ghi đậm 
những dấu ấn về thân thế, sự 
nghiệp của danh nhân văn 
hóa Đào Tấn (1845 - 1907).

Sinh thời, Đào Tấn là một vị 
quan thanh liêm, cương trực, 
được giới sĩ phu trọng nể và 
nhân dân yêu quý. Ông làm 
thơ, mở nơi dạy diễn tuồng 
nhưng xuất sắc hơn cả vẫn là sự 
nghiệp soạn tuồng. Với những 
kiệt tác như: Hộ sanh đàn, Cổ 
Thành, Trầm hương các… ông 
là nhà soạn tuồng vĩ đại được 
tôn vinh là hậu tổ của nghệ 
thuật hát tuồng. 

Mộ Đào Tấn tọa lạc tại núi 
Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, 
được công nhận là di tích lịch 
sử quốc gia từ năm 1998. Khi 
còn tại thế, ông đã cất công lựa 
chọn sinh phần hợp ý mình 
nằm giữa rừng mai, có tầm nhìn 
khoáng đạt, gởi nơi đó cốt cách 
thanh cao của mình. Để tiếp tục 
bảo tồn và phát huy giá trị lịch 
sử di tích này, tháng 11.2022, 
sau khi khảo sát, Sở VH-TT đã 
xúc tiến thủ tục lập dự án để 
sớm triển khai trùng tu, tôn tạo 
di tích này trong năm 2023.

Đền thờ danh nhân văn hóa 
Đào Tấn tại thôn Vinh Thạnh, 
xã Phước Lộc - quê hương ông, 
là trung tâm quần thể những 
di tích liên quan đến hậu tổ 
tuồng lừng danh. Đó là một 
vùng không gian cảnh quan 
rộng rãi, khoáng đạt, nét kiến 
trúc công trình đền thờ tôn 

 Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn.                                                                                                                                                                         Ảnh: N.H.S

nghiêm nhưng thân thiện, ấm 
áp; bên trong đền trưng bày 
nhiều hiện vật, tư liệu, hình 
ảnh khá chuyên nghiệp giúp 
khách tham quan dễ dàng nắm 
được thân thế, sự nghiệp Đào 
Tấn và có những hiểu biết cơ 
bản về nghệ thuật tuồng; cũng 
như những giá trị vượt tầm 
thời đại của những vở tuồng 
do tác giả Đào Tấn chuyển tải. 
Sân vườn ở không gian đền thờ 
Đào Tấn có vẻ đẹp nhã nhặn, 
thanh tao. Tại không gian này, 
huyện Tuy Phước đang đầu tư 
xây dựng nhà biểu diễn tuồng 
mô phỏng Học bộ đình nổi 
tiếng mà sinh thời Đào Tấn 
lập ra nhằm đào tạo nghệ sĩ, 
tổ chức biểu diễn tuồng. Cùng 
đó, huyện Tuy Phước cũng 
đang xây dựng một đội tuồng 

chuyên biểu diễn phục vụ 
khách tham quan.

Hiện nay, tại từ đường nơi 
Đào Tấn sinh thành, hậu duệ 
của ông còn lưu giữ nhiều kỷ 
vật gốc của Đào Tấn như cây 
gậy trúc ông dùng lúc sinh 
thời, nhiều sắc phong mà triều 
đình Huế vinh danh ông... Có 
rất nhiều nhà nghiên cứu văn 
hóa, nghệ thuật tuồng, nghiên 
cứu về Đào Tấn, nghệ sĩ tuồng, 
nhà báo và người quan tâm đã 
đến thăm viếng và tìm hiểu tại 
di tích này.

Cách không xa Đền thờ 
danh nhân văn hóa Đào Tấn 
là cổng đình làng Vinh Thạnh. 
Đây là ngôi đình làng hiếm hoi 
nếu không muốn nói là cổng 
làng cổ xưa duy nhất còn lại ở 
tỉnh Bình Định đến nay. Đình 

làng Vinh Thạnh không những 
lưu giữ những đường nét văn 
hóa làng đậm chất Bình Định, 
mà còn là nơi thờ bài vị Đào 
Tấn, người mà dân làng Vinh 
Thạnh tôn vinh như một vị 
thành hoàng bảo trợ cuộc sống 
dân làng. Ông Huỳnh Thanh 
Trang, Trưởng Phòng VH-TT 
huyện cho biết, công trình 
trùng tu, tôn tạo đình Vinh 
Thạnh sẽ được triển khai vào 
đầu năm 2023.

Quần thể di tích Đào Tấn là 
một nguồn tài nguyên du lịch 
chứa đựng nhiều giá trị lịch 
sử, văn hóa đặc thù, rất riêng 
và hoàn toàn có thể trở thành 
điểm nhấn quan trọng để phát 
triển du lịch văn hóa của Tuy 
Phước nói riêng và Bình Định 
nói chung. Điều đáng tiếc là 

những điểm riêng có, những 
giá trị độc đáo trong sáng tạo 
vượt thời gian, đưa Đào Tấn 
lên tầm một trong những kịch 
tác gia xuất sắc của nhân loại 
hầu hết còn nằm yên trong 
những tài liệu có phạm vi tiếp 
cận hẹp, chúng chưa được 
hệ thống để có thể giới thiệu 
quảng bá rộng rãi với các nhà 
nghiên cứu và du khách. Nhiều 
năm qua việc tái tạo, phục hồi 
rừng mai ở khu mộ nơi Đào 
Tấn yên nghỉ được nhắc đến 
nhiều lần nhưng đến nay tại 
núi Huỳnh Mai chủ yếu vẫn 
là keo lai, bạch đàn. 

Sự bùng nổ của du lịch Bình 
Định khiến ngày càng có thêm 
không ít người du lịch đến Bình 
Định vì sự quan tâm đến văn 
hóa - lịch sử. Điều này vừa trở 
thành động lực vừa tạo ra sức 
ép lên những địa phương có 
tiềm năng lớn và điều kiện giao 
thông thuận lợi như Tuy Phước. 
Nhưng điều đáng tiếc là những 
địa phương như vậy lại chưa 
được chuẩn bị tốt. Cho đến 
nay, phần nhiều những việc 
đã làm được hầu hết đều mới 
chỉ hướng đến nhiệm vụ bảo 
tồn và phát huy giá trị di sản 
trong đời sống văn hóa, những 
nội dung có thể ứng dụng vào 
phát triển du lịch phần nhiều 
có được là nhờ ngẫu nhiên, Tuy 
Phước không phải là ngoại lệ. 
Để có thể nhanh chóng phát 
triển du lịch văn hóa từ di sản 
liên quan đến Đào Tấn, có lẽ 
nên sớm liên kết với các công ty 
du lịch lữ hành, thiết kế những 
tour du lịch chuyên đề, quảng 
cáo thông tin về di sản đến với 
nhiều nơi trong và ngoài nước 
trên nhiều kênh truyền thông 
khác nhau.     

                   NGÔ HỒNG SƠN

Ngày 23.12, trên đầm Thị Nại tại 
khu vực tháp Thầy Bói, Chi cục Thủy 
sản Bình Định phối hợp với một số 
đơn vị liên quan tổ chức Lễ thả 10.000 
con cá chẽm giống để tái tạo nguồn lợi  
thủy sản.

Đây là hoạt động được Chi cục Thủy 
sản Bình Định tổ chức thực hiện hằng 
năm, nhằm bảo tồn, tái tạo và phát triển 
nguồn lợi thủy sản, tạo sự phong phú 
của các quần thể, đa dạng sinh học với 
nhiều giống loài quý hiếm, có giá trị 
kinh tế. Đồng thời, qua đây nâng cao 
nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng 
và giá trị của nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, nâng cao ý thức của cộng đồng 

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đầm Thị Nại

Lễ thả cá trên đầm Thị Nại.                             Ảnh: ÁI TRINH

ngư dân trong việc khai thác phải đi đôi 
với quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên 
thiên nhiên.

Tại buổi lễ, ông Trần Kim Dương, 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản 
Bình Định kêu gọi mọi người dân tiếp 
tục tích cực hưởng ứng phong trào 
Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản. Mỗi người hãy tự nâng cao 
nhận thức của mình, tuyên truyền 
cho các thành viên trong gia đình và 
những người xung quanh cùng chung 
tay bảo tồn và sử dụng bền vững tài 
nguyên đa dạng sinh học và nguồn lợi 
thủy sản vùng đầm, vùng biển trên 
địa bàn tỉnh Bình Định nhằm tạo sinh 
kế bền vững cho chính mình và thế 
hệ mai sau.

ÁI TRINH

(BĐ) - Tin từ Chi cục Bảo vệ môi 
trường (Sở TN&MT), hiện trên địa bàn 
tỉnh có 6 dự án xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt (CTRSH) đang triển khai đầu tư 
xây dựng. Trong năm 2023, có 5 dự 
án sẽ đưa vào hoạt động, gồm: Dự 
án mở rộng Khu chôn lấp chất thải 
rắn Long Mỹ (ô A4) do Ban quản lý 
Dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh 
làm chủ đầu tư; bãi chôn lấp rác thải 
của huyện Vân Canh tại xã Canh Hiệp 
do UBND huyện Vân Canh làm chủ 
đầu tư; dự án mở rộng bãi chôn lấp 
CTRSH huyện Phù Cát tại xã Cát Hiệp 
do UBND huyện Phù Cát làm chủ đầu 
tư; lò đốt CTRSH công suất 1.000 kg/
giờ tại xã An Hòa do UBND huyện An 
Lão làm chủ đầu tư; lò đốt CTRSH xã 
Nhơn Châu, công suất 330 kg/giờ do 
UBND xã Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) 
làm chủ đầu tư.

Riêng dự án Khu xử lý chất thải rắn 
phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội do Ban 
quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư 
đã xây dựng xong từ năm 2017, nhưng 
chưa đi vào hoạt động vì nhiều nguyên 
nhân. Hiện tại, tỉnh đang lựa chọn nhà 
đầu tư để đầu tư bổ sung một số hạng 
mục và vận hành dự án này.

ĐOAN NGỌC

5 dự án xử lý rác thải  
sẽ đưa vào hoạt động(BĐ) - Ngày 25.12, Hội đồng KH&CN 

tỉnh tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện 
đề tài “Nghiên cứu chiến lược truyền 
thông phát triển thương hiệu du lịch Bình 
Định đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030”, dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở 
KH&CN Lê Công Nhường.

Đề tài do PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu 
trưởng Trường ĐH Quy Nhơn và Th.S 
Lê Thị Vinh Hương - Phó Chủ nhiệm 
Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 
đồng chủ nhiệm.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên 
Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá cao kết 
quả nghiên cứu của đề tài, đặc biệt là 
các giải pháp và truyền thông để quảng 
bá, nâng cao hình ảnh của địa phương 
trong bản đồ du lịch. Chủ nhiệm đề tài 
đã nghiên cứu các nội dung khoa học và 
có hệ thống tính cách thương hiệu du 
lịch của điểm đến Bình Định. Từ đó, xây 
dựng bộ tiêu chí và bộ nhận diện thương 
hiệu của điểm đến, đồng thời xây dựng 
chiến lược tổng thể gắn với từng giải pháp 

truyền thông phát triển thương hiệu du 
lịch cho điểm đến ở tương lai trung và dài 
hạn. Cùng với các địa phương khác trong 
cả nước, Bình Định đang phấn đấu đưa 
ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi 
nhọn trong cơ cấu kinh tế chung với hệ 
thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản 
phẩm chất lượng cao, đa dạng, có thương 
hiệu, mang bản sắc văn hóa riêng.

Kết quả, Hội đồng nghiệm thu tiến 
hành bỏ phiếu nghiệm thu đề tài loại: 
Xuất sắc.                                       AN NHIÊN

Nghiên cứu chiến lược truyền thông phát triển thương hiệu du lịch Bình Định 



6 THỨ HAI, 26.12.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình ĐịnhKINH TẾ

Có thêm 
40 sản phẩm 
OCOP cấp tỉnh

(BĐ) - Ngày 22.12, Sở 
NN&PTNT tổ chức đánh giá, 
phân hạng sản phẩm OCOP 
đợt 3 năm 2022 đối với các địa 
phương Tây Sơn, Hoài Ân, 
Phù Mỹ và đánh giá lại một 
số sản phẩm của huyện Phù 
Cát và TX Hoài Nhơn (đánh 
giá bổ sung do thiếu giấy tờ, 
hồ sơ ở 2 đợt chấm trước đó). 
Kết quả, Hội đồng giám khảo 
đánh giá có 40 sản phẩm của 
27 cơ sở đủ điều kiện công 
nhận sản phẩm OCOP cấp 
tỉnh, trong đó có 8 sản phẩm 
(4 cơ sở) được đánh giá đạt 
tiêu chuẩn 4 sao và 32 sản 
phẩm (23 cơ sở) đạt 3 sao.

Theo Hội đồng giám khảo, 
qua 3 đợt tổ chức đánh giá, 
Hội đồng giám khảo thống 
nhất công nhận 99 sản phẩm 
OCOP cấp tỉnh năm 2022; 
hoàn thiện hồ sơ trình UBND 
tỉnh ban hành quyết định 
trong tháng 12.2022.

THU DỊU

Từ ngày 20.11 âm lịch cho 
đến nay, hàng trăm lao động 
chuyên lặt lá mai đã tìm được 
việc làm ở những làng mai vàng 
tại TX An Nhơn. Do các nhà 
vườn đồng loạt có nhu cầu cao 
về lao động nên giá thuê tăng so 
cùng kỳ năm ngoái.

Chị Nguyễn Thanh Tú, 
ngụ xã Phước Thắng, huyện 
Tuy Phước, bộc bạch: Sau khi 
gieo sạ xong lúa vụ Đông Xuân 
2022 - 2023 và cũng xử lý xong 
việc diệt cỏ ruộng lúa từ cuối 
tháng 11, tôi cùng mấy chị em 
đến lặt lá mai thuê ở các nhà 
vườn xã Nhơn Hạnh (TX An 
Nhơn), mức tiền công phổ biến 
là 170 - 200 nghìn đồng/ngày.

Còn chị Lê Thị Thắm, ở xã 
Phước Hưng, huyện Tuy Phước, 
cho hay: Năm nào cũng vậy, gần 
cuối tháng 11 âm lịch là các nhà 
vườn trồng mai cảnh xã Nhơn 
An (TX An Nhơn) gọi điện nhờ 
tìm giúp lao động lặt lá mai. 
Nhóm của tôi có chừng 20 chị 
em thường nhận khoán nguyên 
cả ruộng hoặc vườn mai để lặt 
lá theo yêu cầu. Chúng tôi quen 
việc rồi nên thường dỡ cơm 
mang theo để ăn trưa tại ruộng, 

ăn xong nghỉ một chốc rồi làm 
tiếp. Nhóm của tôi nhận khoán 
và thường hoàn thành việc lặt lá 
đúng tiến độ chủ vườn yêu cầu 
nên có nhiều mối quen, cứ xong 
việc là nhận đủ tiền một lần.

Ông Triệu Thế Hiệp, ngụ 
thôn Liêm Định, xã Nhơn 
Phong, chủ của 4 vườn mai 
kiểng, chia sẻ: 4 vườn mai của 
tôi rộng trên 5.000 m2, hiện có 
5.000 chậu mai từ 3 năm tuổi 
trở lên. Từ ngày 20.11 âm lịch, 
tôi đã thuê người lặt lá mai, tùy 
cây và tùy vào thị trường tiêu 

thụ Bắc hay Nam mà mình tổ 
chức lặt lá. Nhưng dù gì thì đợt 
cuối cùng cũng kết thúc vào 
tầm mùng 10 tháng Chạp. Riêng 
phần công lặt lá bình quân mỗi 
năm tôi chi từ 45 - 48 triệu đồng.

Ông Nguyễn Duy Thông, 
Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ 
tịch Hội Sinh vật cảnh xã Nhơn 
Phong, cho biết: Toàn xã hiện 
có hơn 300 hộ trồng mai chuyên 
nghiêp, với lượng mai lên đến 
hơn 200 nghìn chậu. Mùa mai tết 
năm nay ước tính sẽ đưa ra thị 
trường khoảng 70.000 chậu. Năm 

nay, mai tầm 3 năm tuổi trở lên 
ra Bắc nhiều hơn mọi năm, nên 
các nhà vườn đồng loạt thuê lao 
động lặt lá mai sớm từ 20.11 âm 
lịch và kết thúc vào ngày mùng 
2 tháng Chạp, riêng mai phục vụ 
thị trường miền Trung thường 
cho lặt lá từ mùng 4 đến mùng 9 
tháng Chạp và miền Nam muộn 
nhất từ mùng 10 - 14 tháng Chạp. 
Giá thuê nhân công có tăng hơn 
năm ngoái, từ 140 nghìn đồng/
lao động/ngày lên 170 - 200 nghìn 
đồng/lao động/ngày.

Còn theo ông Nguyễn Long 
Hùng, Chủ tịch UBND xã Nhơn 
An, lượng mai của 1.500 hộ ở địa 
phương trồng lên đến khoảng 
1,2 triệu chậu. Năm nay, Nhơn 
An có thể đưa ra thị trường 
khoảng 500 - 800 nghìn chậu, lớn 
hơn khá nhiều so với mọi năm 
nên cần một lượng lao động 
lao động lặt lá mai đông hơn 
bình thường. Nhiều ngày qua, 
ngoài số lao động ở địa phương, 
các chủ nhà vườn còn thuê lao 
động ở xã Phước Hiệp, Phước 
Quang, Phước Hưng, Phước 
Thắng (huyện Tuy Phước) giáp 
xã Nhơn An đến lặt lá mai thuê.                 

XUÂN THỨC

Rộn ràng mùa lặt lá mai thuê

Lặt lá mai cũng phải có kỹ thuật để không làm hư hại nụ.                                   Ảnh: X.THỨC 

Hội chợ năm nay có khoảng 
150 đơn vị tham gia, trưng bày 
350 gian hàng. Trong đêm khai 
mạc, Hội chợ thu hút đông đảo 
người dân đến tham quan, mua 
sắm, đặc biệt là ở các ngành 
hàng thời trang, giày dép, 
đồ gia dụng, thực phẩm chế 
biến… Điểm đặc biệt so với các 
kỳ hội chợ trước là nhiều gian 
hàng tổ chức khuyến mãi rất 
cao như: Mua 1 tặng 3, mua 3 
tặng 1, khu vực bán hàng đồng 
giá 10.000 đồng, 99.000 đồng… 
nhiều ngành hàng, người mua 
có thể dùng thử sản phẩm 
trước khi quyết định.

Tại hội chợ, Ban tổ chức 
cũng ưu tiên thiết kế khu 
vực trưng bày, giới thiệu sản 
phẩm công nghiệp nông thôn 
(CNNT) tiêu biểu năm 2022 
ngay ở các cổng ra vào. Các 
sản phẩm đúc đồng, khảm 
xà cừ Bình Định góp mặt với 
hơn 10 gian hàng quy mô nhất 
từ trước đến nay. Riêng các 
cơ sở đúc đồng nổi tiếng của 
làng đúc Bằng Châu, phường 
Đập Đá, TX An Nhơn bày bán 
nhiều sản phẩm phục vụ cho 
văn hóa tâm linh như cồng 
chiêng, đèn thờ, đài, bình hoa, 

HỘI CHỢ KHUYẾN MẠI NĂM 2022:

Kích cầu sức mua người tiêu dùng 
Tối 23.12, Hội chợ Khuyến 
mại năm 2022 đã chính thức 
khai mạc. Đây là dịp để các 
DN quảng bá thương hiệu, 
kích thích sức mua; người 
tiêu dùng có cơ hội mua sắm 
hàng hóa chất lượng cao với 
giá cả hợp lý.

lư, đồ thờ cúng… Mặt hàng 
phục vụ nông nghiệp, công 
nghiệp và thủy sản: Đồ phụ 
tùng tàu thuyền như chân vịt, 
trục láp chân vịt; đúc gang: Ổ 
đỡ, bánh đà, bơm nước…

Các sản phẩm thực phẩm 
đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu 
chiếm gần 20 gian hàng với 
các mặt hàng nổi tiếng quen 
thuộc, được người tiêu dùng 
ưa chuộng như: Nước mắm, 
bánh tráng, bún khô, phở khô, 
bánh canh khô, dầu phụng, 
dầu dừa, tinh dầu, bột ngũ cốc, 
hải sản khô… Đặc biệt, theo 
tinh thần của Tháng khuyến 
mại tập trung quốc gia 2022, 
gần như tất cả sản phẩm đều có 
chương trình giảm giá, khuyến 
mãi kích thích người tiêu dùng 

mua sắm. Bà Nguyễn Thị Ánh 
Hồng, 45 tuổi, ở 37/16 đường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn, cho 
biết: Hội chợ có rất nhiều sản 
phẩm CNNT tiêu biểu mà gia 
đình tôi hay dùng. Do các sản 
phẩm đều có quà tặng như 
nước mắm Thái An 1 thùng 
4 chai tặng 1 chai; ngũ cốc 
Khánh Giang tặng kèm quà tự 
chọn, dầu phộng Công Chính 
giảm giá 10%... nên tôi mua để 
dành dùng dần. 

Dịp này, Ban tổ chức Hội 
chợ ưu tiên giới thiệu sản 
phẩm địa phương chất lượng 
cao, được người tiêu dùng 
tin dùng. Về phía mình, các 
nhà sản xuất cũng cải tiến 
mẫu mã, kiểu dáng, nâng cấp 
chất lượng, giá tốt để phục 

vụ người tiêu dùng. Những 
sản phẩm Bình Định thay 
đổi mẫu mã bao bì bắt mắt, 
tạo sự chú ý lớn trong người 
tiêu dùng có thể kể đến: 
Các sản phẩm của cơ sở bún 
bánh cô Phương, huyện Phù 
Cát; ngoài sản phẩm bánh 
canh khô nổi tiếng, Công ty 
TNHH MTV Vita, huyện Tây 
Sơn còn cho ra mắt loạt sản 
phẩm mới như bún dong, 
nui ngũ sắc, bắp chiên giòn, 
cơ sở sản xuất bột ngũ cốc và 
kinh doanh nông sản Khánh 
Giang, TP Quy Nhơn, ra mắt 
sản phẩm bánh quy, bánh 
thuyền hạt ngũ cốc mới lạ. 
Còn Cơ sở nước mắm Đề Gi - 
Thái An, huyện Phù Cát tung 
ra hộp sản phẩm gồm 2 chai 

nước mắm nguyên chất cốt 
cá cơm bằng thủy tinh xinh 
xắn, tiện lợi.  

Bà Mai Thị Hương, Giám 
đốc HTX sản xuất kinh doanh 
hải sản Hương Thanh - Nhơn 
Lý, TP Quy Nhơn, cho biết: 
Hội chợ Khuyến mại năm 
2022 diễn ra vào dịp cuối 
năm nên chúng tôi tập trung 
giới thiệu các sản phẩm (mắm 
cá thu, mực 1 nắng, mực khô, 
tôm khô, mắm nguyên chất, 
tép khô…) hướng tới phục vụ 
việc làm quà biếu với bao bì 
tiện dụng, hình thức đẹp. Để 
kích thích người tiêu dùng 
sử dụng sản phẩm của HTX, 
chúng tôi không chỉ đảm bảo 
sản phẩm chất lượng, uy tín 
mà còn có nhiều chương trình 
giảm giá, tặng kèm nhiều quà 
tặng tùy theo nhóm sản phẩm 
đông lạnh, khô. 

Ngoài ra, hội chợ còn có khu 
trưng bày giới thiệu sản phẩm 
đặc sản vùng miền của nhiều 
địa phương trên cả nước như 
Lào Cai, Sơn La, Bến Tre, Cần 
Thơ, An Giang, Phú Yên, Đà 
Nẵng… Ông Ngô Văn Tổng, 
Giám đốc Sở Công Thương 
cho biết: Hội chợ diễn ra từ 
ngày 23 đến 31.12.2022 với sự 
tham gia của những thương 
hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng 
về ngành hàng, mẫu mã. Đây 
là sự kiện mà UBND tỉnh quan 
tâm chỉ đạo nhằm tăng cường 
kênh mua sắm cho nhân dân 
trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo 
điều kiện cho các DN, HTX, 
cơ sở sản xuất trong tỉnh giới 
thiệu quảng bá sản phẩm ra 
thị trường và tìm kiếm đối tác 
phân phối.          

   HẢI YẾN 

Các cơ sở đúc đồng nổi tiếng của làng đúc Bằng Châu, phường Đập Đá, TX An Nhơn bày bán nhiều sản phẩm phục vụ cho văn hóa 
tâm linh.                                                    Ảnh: HẢI YẾN
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Bình Định

Tự hào những phi công Hoài Nhơn 
trên bầu trời Hà Nội

Trong thắng lợi vẻ vang của chiến dịch “Điện Biên Phủ trên 
không” 50 năm trước, thật tự hào khi xứ Dừa Hoài Nhơn có đến 4 
phi công trực tiếp tham chiến và góp công lớn. Đó là thiếu tướng, 
Anh hùng LLVT Nguyễn Hồng Nhị (1936 - 2021, nguyên Trung đoàn 
trưởng Trung đoàn 927, Tham mưu trưởng Quân chủng Không 
quân); đại tá Đinh Tôn (1936 - 1980, nguyên Trung đoàn trưởng 
Trung đoàn 921); đại tá, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Chuyên (SN 
1932, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Phòng không 
Không quân); thượng úy, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Biên (1934 - 
1966, nguyên Trung đội trưởng bay, Đại đội 1, Trung đoàn 923).

Trong đó, đáng chú ý là trong cuộc đời chiến đấu của mình, 
thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị đã xuất kích hơn 100 trận, bắn 
rơi 8 máy bay Mỹ; là sư đoàn trưởng duy nhất trong Quân chủng 
Không quân được phong hàm thiếu tướng vào năm 1985.

(BĐ) - Theo đánh giá của UBND tỉnh, 
năm 2022, công tác chính quyền địa 
phương trên địa bàn tỉnh được thực hiện 
đảm bảo theo quy định của Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương và các văn bản 
hướng dẫn hiện hành. Tổ chức và hoạt 
động của chính quyền địa phương các cấp 
trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng theo quy 
định của pháp luật; công tác chỉ đạo, điều 
hành, kiểm tra tiếp tục có sự đổi mới, góp 
phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh 
tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời 
sống nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự 
xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2023, UBND tỉnh đề ra các 
nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hướng dẫn 
các địa phương thực hiện tốt các quy định 

của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
và công tác bầu, miễn nhiệm chủ tịch, phó 
chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã theo đúng 
quy trình, thủ tục quy định. Tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo 
quy định, đảm bảo chính quyền địa phương 
các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyển đổi số. 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin, sử dụng công nghệ thông minh, kết 
nối và vận hành thông suốt các phần mềm 
quản lý tác nghiệp các loại hình dịch vụ 
công tại địa phương…              H.NHÂN

Vận hành thông suốt 
các phần mềm quản lý tác nghiệp 
các loại hình dịch vụ công(BĐ) - Đó là đánh giá từ Báo cáo số 

216/BC-UBND ngày 21.12 của UBND tỉnh 
về công tác đối ngoại năm 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, tỉnh Bình Định đã triển 
khai thực hiện một số hoạt động đối ngoại 
quan trọng, thu hút sự chú ý, quan tâm 
của các DN, đối tác, nhất là các nhà đầu tư 
nước ngoài. Duy trì, củng cố mối quan hệ 
hợp tác hữu nghị đặc biệt với các tỉnh Nam 
Lào; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, thông tin 
đối ngoại và ngoại giao văn hóa; tăng cường 
công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, quản lý 
hoạt động của các tổ chức, cá nhân có 
yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, năm 2022, tỉnh đã ký kết 
7 thỏa thuận quốc tế. Có 21 hội nghị, hội 
thảo quốc tế được tổ chức tại tỉnh với 1.300 
lượt người tham dự. Các hoạt động hỗ trợ 
phục vụ xúc tiến đầu tư - thương mại - du 

lịch trong và ngoài nước luôn được tỉnh 
chú ý quan tâm. Tỉnh đã phối hợp với Đại 
sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Cục 
Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) tổ chức thành 
công sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 
2022”. Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức Đoàn 
công tác xúc tiến đầu tư - thương mại tại Hàn 
Quốc nhằm giới thiệu, quảng bá thông tin, 
tiềm năng, điều kiện thuận lợi, cơ hội đầu tư 
và các chính sách khuyến khích đầu tư vào 
tỉnh. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều hội 
nghị xúc tiến đầu tư - thương mại (trực 
tiếp kết hợp trực tuyến) với nhiều DN, 
đối tác tiềm năng ở các nước Đức, Mỹ, 
Nhật Bản, Hà Lan, Thái Lan…

Về công tác vận động và quản lý viện 
trợ phi chính phủ nước ngoài, tính đến tháng 
12.2022, tỉnh đã tiếp nhận và triển khai 25 
chương trình, dự án, phi dự án với tổng giá 
trị giải ngân đạt hơn 2,5 triệu USD… M.LÂM

Công tác đối ngoại được triển khai 
sáng tạo, phù hợp thực tiễn

Choáng váng kẻ thù, 
chấn động thế giới 

Từ ngày 18 - 29.12.1972, Mỹ 
đã sử dụng 726 lượt máy bay 
chiến lược B52, gần 2.000 lượt 
máy bay ném bom chiến thuật 
ở miền Bắc. Riêng trên địa bàn 
Hà Nội, có 444 lượt B52 xuất 
kích và hơn 1.000 lượt máy bay 
chiến thuật; ném xuống Hà Nội 
khoảng hơn 10.000 tấn bom, 
giết chết 2.380 người, làm bị 
thương 1.355 người. 

Cũng trong 12 ngày đêm, 
quân và dân ta đã dũng cảm, 
kiên cường lập nên chiến công 
hiển hách, giáng cho không 
quân Mỹ đòn thất bại nặng 
nề: 84 máy bay (trong đó có 34 
máy bay B52 và 5 máy bay F111) 
của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời 
miền Bắc, 43 giặc lái bị bắt sống. 
Riêng Hà Nội đã bắn rơi 23 máy 
bay B52 của Mỹ. 

Nói về tầm vóc to lớn của 
chiến thắng vẻ vang này, dư 
luận thế giới gọi đây là trận 
“Điện Biên Phủ trên không”. 
Chiến thắng của quân và dân 
ta thực sự đã làm choáng váng 
kẻ thù, chấn động thế giới. 

Trên Tạp chí “Không lực Hoa 
Kỳ”, Phó Chỉ huy Không quân 
chiến lược Mỹ George Etter thú 
nhận: Tổn thất về máy bay chiến 
lược B52 cùng các nhân viên 
phi hành là hết sức nặng nề, là 
đòn choáng váng đánh thẳng 
vào những nhà vạch kế hoạch 
của Lầu Năm Góc. Trong hồi 
ký của mình, Tổng thống Mỹ 

KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” (12.1972 - 12.2022)

Chiến thắng lịch sử và bài học nâng cao 
cảnh giác, chủ động bảo vệ Tổ quốc

Cách đây tròn 50 năm, chỉ vỏn vẹn 12 ngày 
đêm, quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường, 
anh dũng, sáng tạo, làm nên trận “Điện Biên 
Phủ trên không”, đánh bại hoàn toàn cuộc tập 
kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa 
từng có của đế quốc Mỹ. Chiến thắng lịch sử ấy 
để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Nixon viết: “Nỗi lo của tôi trong 
những ngày này không phải là 
lo những làn sóng phản đối, 
phê phán nghiêm khắc ở trong 
nước và trên thế giới, mà chính 
là mức độ tổn thất về máy bay 
B52 quá nặng nề”. 

7  giờ 30 phút ngày 
30.12.1972, Tổng thống Mỹ ra 
lệnh ngừng ném bom miền Bắc 
Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở 
ra. Ngày 27.1.1973, Hiệp định 
Paris được ký kết, quân Mỹ 
chấm dứt chiến tranh ở Việt 
Nam; mở ra thời cơ cho ta giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện 
Biên Phủ trên không” làm thất 
bại toàn bộ các mục tiêu chiến 
lược phía Mỹ đặt ra. Đặc biệt, 
không những không đè bẹp 
được ý chí chiến đấu của quân 
và dân ta, mà còn làm tăng 
thêm tinh thần quyết chiến, 
quyết thắng của cả dân tộc, 
làm sụp đổ “thần tượng không 
lực Hoa Kỳ”, cổ vũ mạnh mẽ 
phong trào đấu tranh giành độc 
lập dân tộc và tiến lên CNXH 
trên thế giới. 

cảnh nào, chúng ta cũng phải 
nhận thức một cách rõ ràng về 
những âm mưu, thủ đoạn của 
chiến lược “diễn biến hòa bình”, 
bạo loạn lật đổ của các thế lực 
thù địch nhằm chống phá cách 
mạng nước ta. Điều đó đòi hỏi 
chúng ta phải không ngừng 
nâng cao cảnh giác cách mạng, 
sẵn sàng đối phó với những tình 
huống xấu nhất có thể xảy ra.

Thứ ba, tăng cường sự đoàn 
kết thống nhất về ý chí và hành 
động của toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn 
kết thống nhất trong Đảng, trong 
các LLVT và trong các tầng lớp 
nhân dân là nội lực vô cùng quan 
trọng để đánh và thắng mọi kẻ 
thù. Bên cạnh đó là tranh thủ sự 
ủng hộ của nhân dân yêu chuộng 
hòa bình trên thế giới để tạo nên 
sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ 
Tổ quốc.

Thứ tư, phát huy ý chí quyết 
chiến, quyết thắng, tinh thần chủ 
động, sáng tạo từ chiến thắng 
“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên 
không” của quân và nhân dân 
ta đối với sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Không 
để Tổ quốc bị bất ngờ, ra sức bảo 
vệ vững chắc vùng trời, vùng 
biển, biên giới, hải đảo.

Thứ năm, thực hiện tốt mục 
tiêu chung của Nghị quyết 
Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới: “Bảo vệ vững chắc độc 
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, nhân dân và 
chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp 
đổi mới, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, 
dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội và nền văn 
hóa; giữ vững ổn định chính trị 
và môi trường hòa bình để xây 
dựng, phát triển đất nước theo 
định hướng XHCN”.

MAI LÂM - TÙNG LÂM

Không bị bất ngờ 
trong mọi tình huống

Chiến tranh đã dần lùi xa, 
tình hình thế giới và khu vực có 
nhiều thay đổi, tiềm ẩn nhiều 
vấn đề phức tạp. Vì vậy, những 
bài học kinh nghiệm từ chiến 
thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ 
trên không” đến nay vẫn mang 
nhiều ý nghĩa thiết thực.

Thứ nhất, không ngừng tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, 
sự quản lý, điều hành của Nhà 
nước đối với các LLVT nhân 
dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc. Đây là vấn đề mang tính 
tiên quyết cho sự thắng lợi trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc hiện nay.  

Thứ hai, trong bất cứ hoàn 

Xác máy bay B52 
bị bắn rơi vào 
hồi 23 giờ ngày 
27.12.1972 tại 
phố Hoàng Hoa 
Thám, Hà Nội. 
Ảnh: TTXVN
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SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

LUÂN PHIÊN HỖ TRỢ BÁC SĨ SẢN KHOA CHO TTYT HUYỆN TÂY SƠN:

Đảm bảo chăm sóc sức khỏe bệnh nhân
Để khắc phục tình trạng 
thiếu bác sĩ tại Khoa Chăm 
sóc sức khỏe sinh sản thuộc 
TTYT huyện Tây Sơn, BVĐK 
tỉnh đã cử các bác sĩ sản phụ 
khoa luân phiên hỗ trợ trong 
6 tháng. 

Luân phiên hỗ trợ 
Ông Võ Bảo Dũng, Phó 

Giám đốc BVĐK tỉnh, cho biết: 
Từ ngày 25.11.2022, BVĐK tỉnh 
cử bác sĩ phụ sản hỗ trợ chuyên 
môn cho TTYT huyện Tây Sơn 
theo chương trình 1816 của Bộ 
Y tế về tăng cường năng lực 
chuyên môn cho tuyến dưới. 
Hình thức là hằng tuần BVĐK 
tỉnh cử luân phiên 1 bác sĩ sản 
phụ khoa đến trực tiếp làm việc 
tại TTYT huyện Tây Sơn. Như 
vậy, đảm bảo luôn có bác sĩ 
của BVĐK tỉnh trong suốt thời 
gian hỗ trợ. Nội dung công việc 
là thực hiện khám, chữa bệnh 
sản phụ khoa. Đồng thời hướng 
dẫn, “cầm tay chỉ việc” cho đội 
ngũ nhân viên tuyến dưới. Đảm 
bảo người bệnh được hưởng 
các dịch vụ khám chữa bệnh 
đúng tuyến mà không phải 
chuyển đi nơi khác.

Nói về lý do thiếu bác sĩ 
sản khoa, ông Phan Thanh 
Sơn, Giám đốc TTYT huyện 
Tây Sơn, cho biết: Từ ngày 
11.11, bác sĩ CKI sản khoa của 
Trung tâm sinh con thứ 2 nên 
nghỉ sinh theo chế độ. Sau khi 
huyện Tây Sơn làm việc với Sở 
Y tế và BVĐK tỉnh, kết quả là 

 Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản tại TTYT huyện Tây Sơn đã bình thường trở lại.                                                               Ảnh: Đ. THẢO

BVĐK tỉnh đã tăng cường bác 
sĩ lên hỗ trợ. Đây là những bác 
sĩ CKI, CKII rất giỏi. Thời gian 
thiếu bác sĩ sản khoa đúng là 
khủng hoảng vì dù có nhiều hộ 
sinh giỏi, lâu năm, kinh nghiệm 
nhưng không mổ được trong 
khi nhu cầu mổ đột nhiên cao 
hơn bình thường. Chúng tôi đã 
nỗ lực hết sức, cố gắng khắc 
phục sớm. Nhờ đó, vấn đề 
chăm sóc sức khỏe sinh sản ở 
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 
sản đã diễn ra bình thường. 
Đồng thời, sau khi nghỉ sinh cỡ 
5 - 6 tháng, tôi đang động viên 
bác sĩ sản khoa thuộc biên chế 

của đơn vị đi làm lại sớm hơn 
1 - 2 tháng và có chế độ khuyến 
khích, đồng thời thời gian làm 
việc mỗi ngày ít lại so với  
bình thường. 

“Sau khi nghe thông tin về 
nghịch lý sản phụ ở huyện đồng 
bằng lên bệnh viện miền núi 
sinh, tôi đã gọi cho TTYT Vĩnh 
Thạnh để xin số liệu những sản 
phụ ở Tây Sơn lên Vĩnh Thạnh 
sinh. Theo TTYT huyện Vĩnh 
Thạnh, chỉ có 2 sản phụ lên sinh 
vì nhà mẹ đẻ ở Vĩnh Thạnh. Tôi 
nghĩ, đây là việc “con so thì về 
nhà mạ” bình thường thôi, nên 
xin được nói rõ để có thể hiểu 

thêm điều kiện và bối cảnh cụ 
thể của TTYT huyện Tây Sơn”, 
ông Phan Thanh Sơn chia sẻ.

Nhân lực TTYT huyện Tây Sơn 
vẫn đảm bảo

Theo ông Lê Quang Hùng, 
Giám đốc Sở Y tế, so với các 
TTYT khác, nhân lực TTYT 
huyện Tây Sơn khá đảm bảo. 
Công tác điều trị của Trung 
tâm thời gian qua cũng khá 
tốt, có những lúc số lượng bệnh 
nhân nội trú lên đến 500 bệnh  
nhân/ngày.

So với năm trước và kế 
hoạch năm, TTYT huyện Tây 

Sơn đều vượt chỉ tiêu ở các mặt. 
Theo ông Phan Thanh Sơn, sau 
thời gian bị ảnh hưởng dịch 
bệnh Covid-19, từ tháng 6 đến 
nay, tình hình khám chữa bệnh 
đã hồi phục trở lại như bình 
thường.  Cụ thể, tổng số bệnh 
nhân nội trú trong tháng 11 là 
2.337 người, có những ngày lên 
đến 500 bệnh nhân; ngoại trú là 
10.440 bệnh nhân. 

Ông Phan Thanh Sơn chia 
sẻ: TTYT Tây Sơn là một trong 
những TTYT có đội ngũ bác 
sĩ tương đối mạnh so với các 
trung tâm khác. Chuyên khoa 
mắt chúng tôi có bác sĩ CKII; 
chuyên khoa răng - hàm - mặt, 
ngoại khoa, nội khoa, hồi sức, 
truyền nhiễm đều 2 bác sĩ, 
liên chuyên khoa có 4 bác sĩ. 
Chúng tôi cũng có kế hoạch cho 
1 bác sĩ tai - mũi - họng, 1 bác 
sĩ ngoại khoa đi học để nâng 
cao năng lực. Về bác sĩ sản phụ 
khoa, chúng tôi cũng có 2 bác 
sĩ, 1 bác sĩ sản khoa và 1 bác sĩ 
phụ khoa. Xét về tổng thể thì 
TTYT huyện Tây Sơn không 
thiếu bác sĩ, chỉ thiếu cục bộ, 
như trường hợp bác sĩ sản khoa 
nghỉ sinh và bác sĩ tai - mũi - 
họng chuyển công tác về BVĐK 
tỉnh. Khi bác sĩ tai - mũi - họng 
chuyển công tác, chúng tôi chỉ 
ngừng khám sức khỏe lao động 
6 ngày và khắc phục ngay. Theo 
hợp đồng hỗ trợ, BVĐK tỉnh hỗ 
trợ bác sĩ sản phụ khoa trong 
vòng 6 tháng và bác sĩ tai - mũi - 
họng 24 tháng. Đây là cơ hội để 
nhân viên y tế của TTYT học 
hỏi, nâng cao năng lực.

ĐỖ THẢO

(BĐ) - Theo báo cáo của Sở 
Y tế, đến ngày 21.12, toàn tỉnh 
ghi nhận 7.066 ca sốt xuất huyết 
với 346 ổ dịch. Các địa phương 
có số ca mắc sốt xuất huyết cao 
là: Tây Sơn (1.331 ca), Hoài Ân 
(869 ca), Quy Nhơn (697 ca), 
An Nhơn (679 ca), Phù Mỹ  
(678 ca)...

Trong tuần, từ ngày 14 - 
21.12, ghi nhận 268 ca mắc sốt 
xuất huyết, tăng 7 ca so với 
tuần trước đó. Trong tuần có 
15 ổ dịch ở các xã, phường, thị 
trấn: Phước Mỹ, Nhơn Châu, 
Ngô Mây (TP Quy Nhơn); 
Phước Lộc (2 ổ dịch), Phước 
Hiệp, Phước Thắng (huyện 
Tuy Phước); Nhơn Phúc, Nhơn 
Hưng, Nhơn Khánh, Nhơn Hậu 
(TX An Nhơn), Bình Thành, Tây 
Vinh (huyện Tây Sơn); thị trấn 
Vĩnh Thạnh (2 ổ dịch, huyện 
Vĩnh Thạnh).

Theo Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh, tình hình dịch 
bệnh sốt xuất huyết năm 2022 
trên địa bàn tỉnh bắt đầu diễn 
biến phức tạp, số ca mắc trong 
tháng 10, tháng 11 tăng cao. 
Ca bệnh gia tăng ở hầu hết 
các địa phương, trong đó các 

Phòng ngừa đột quỵ khi trời chuyển lạnh đột ngột
Thời tiết chuyển lạnh đột ngột tạo nguy cơ 

cao cho bệnh đột quỵ. Đột quỵ là tình trạng não 
bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp 
máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể khiến 
não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để 
nuôi các tế bào.

Các triệu chứng đột quỵ thường bắt đầu đột 
ngột, bao gồm các dấu hiệu: Người bệnh khó đi lại 
do mất cân bằng, yếu ớt hoặc chóng mặt. Người 
bệnh khó giao tiếp, có thể không hiểu những gì 
người khác đang nói hoặc ngược lại - mất khả 
năng phát âm. Người bệnh tê hoặc yếu ở một 
bên của cơ thể hoặc một bên mặt. Tê liệt một bên 
mặt có thể làm cho một bên mặt xệ xuống so với 
bên còn lại. 

Người bệnh yếu tay chân không thể thực hiện 
một hành động thông thường hằng ngày vẫn làm 
được. Trong một số ít trường hợp, một bên cơ 
thể có thể có các chuyển động bất thường và tự 
phát. Người bệnh bị rối loạn thị lực, đau đầu dữ 
dội, co giật. Các triệu chứng càng kéo dài thì nguy 
cơ các di chứng sẽ tồn tại vĩnh viễn càng cao. Vì 
vậy, tốt nhất nên giải quyết các vấn đề gây ra bởi 
đột quỵ càng sớm càng tốt. Trong các cách xử 
trí đột quỵ, tối ưu nhất vẫn là phát hiện sớm các 
biểu hiện để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế trong 
khung giờ vàng - tức là từ 3 đến 6 giờ kể từ khi 
khởi phát bệnh.

Ngay cả khi các triệu chứng đột quỵ biến mất, 
việc đưa người bệnh đến bệnh viện để tiến hành 
các đánh giá vẫn rất cần thiết. Những việc cần làm 
khi nghi ngờ đột quỵ là gọi xe cấp cứu; không tự 

dùng aspirin hoặc thuốc khác. Điều quan trọng 
hơn cả là đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. 

Theo Hội phòng chống tai biến mạch máu 
não, tại Việt Nam, đột quỵ đứng thứ ba về nguyên 
nhân gây tử vong sau bệnh lý tim mạch, ung thư 
và dẫn đầu trong các nguyên nhân gây nên tàn 
tật. Đột quỵ có thể phòng ngừa được nếu vận 
động cơ thể và tập thể dục thường xuyên; giữ 
chế độ ăn uống đúng mức để tránh béo phì; hạn 
chế rượu, bia; tránh hút thuốc lá.

Trong mùa đông, để phòng tránh đột quỵ 
(nhất là ở người già), không nên ra lạnh đột 
ngột. Buổi sáng, khi tỉnh giấc, không nên ra khỏi 
chăn và xuống giường ngay mà cần nằm lại trên 
giường, vận động nhẹ nhàng từ 3 - 5 phút để cơ 
thể dần thích nghi. Ngoài ra, cần điều trị tốt bệnh 
tăng huyết áp, phòng và điều trị tiểu đường, khắc 
phục tình trạng tăng cholesterol.         

                                                                 THÙY VY 
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Sốt xuất huyết trên toàn tỉnh 
vượt hơn 7.000 ca

địa phương có số ca mắc tăng 
mạnh trong tháng 10, tháng 11 
và đầu tháng 12 là: Tây Sơn, 
Vĩnh Thạnh, An Nhơn, Hoài 
Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước, 
Quy Nhơn, An Lão. Trước diễn 
biến dịch bệnh, các địa phương 
đã tích cực triển khai các biện 
pháp xử lý ổ dịch và xử lý tại 
các điểm nguy cơ nên cơ bản 
khống chế tình hình dịch, các 
ổ dịch phát hiện chủ yếu ở quy 
mô nhỏ, trong phạm vi thôn, 
xóm. Tuy nhiên, nguy cơ dịch 
bệnh sốt xuất huyết tiếp tục 
tăng cao và kéo dài sang đầu 
năm 2023 nếu không tích cực, 
kiên quyết triển khai các hoạt 
động phòng, chống dịch.

ĐỖ THẢO

Điều trị bệnh nhi sốt xuất huyết nặng 
tại Khoa Nhi, BVĐK tỉnh.     Ảnh: ĐỖ THẢO
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Bình Định

Sáng 25.12, tại Tiểu đoàn 
DK1 - thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 
2 Hải quân (TP Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu), các chiến 
sĩ tất bật vận chuyển hàng hóa 
lên xe tải chuyên dụng của 
quân đội. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, 
Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó 
chính ủy Vùng 2 Hải quân 
cho biết: Chuyến đi dịp này 
là một trong những hoạt động 
thường xuyên được tổ chức 
mỗi khi Tết đến, xuân về, thể 
hiện sự quan tâm của Đảng, 
Nhà nước và Quân chủng Hải 
quân đối với cán bộ, chiến sĩ 
đang làm nhiệm vụ trên biển, 
đảo, thềm lục địa phía Nam của 
Tổ quốc nhân dịp tết Nguyên 
đán cổ truyền của dân tộc.

Hạ sĩ Lê Đình Ngọc Tân - Tiểu 
đoàn DK1, Bộ Tư lệnh vùng 2 
Hải Quân cho biết, mỗi dịp Tết 
các hạ sĩ quan và cán bộ ở đây 
đều đóng gói và gửi quà cho 
các đồng chí, đồng đội như một 
cách quan tâm, nhắn nhủ họ 

Hàng tấn quà Tết chuẩn bị “ra khơi”, 
mang mùa xuân đến Nhà giàn DK1

Mang mùa xuân đến 
Nhà giàn DK1.

Đó là nhấn mạnh của đồng 
chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương, Trưởng 
Ban Chỉ đạo Công tác thông tin 
đối ngoại tại Hội nghị toàn quốc 
tổng kết công tác thông tin đối 
ngoại, tuyên truyền biển, đảo, 
phân giới, cắm mốc và quản lý 
biên giới năm 2022, triển khai 
nhiệm vụ năm 2023, tổ chức vào 
chiều 24.12 tại TP Hồ Chí Minh.  

Đồng chí Nguyễn Trọng 
Nghĩa nhấn mạnh: Năm 2023 sẽ 
còn nhiều khó khăn thách thức, 
nhất là tình hình quốc tế dự báo 
tiếp tục diễn biến phức tạp, khó 
lường. Năm 2023 cũng là năm 
bản lề thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng, vì vậy đòi hỏi 
các lực lượng làm công tác thông 
tin đối ngoại, tuyên truyền biển, 
đảo, phân giới, cắm mốc và quản 
lý biên giới phải quyết tâm, nỗ lực 
hơn nữa để có được những kết 
quả, điểm nhấn rõ ràng; phải 
khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần 
yêu nước, lòng tự hào dân tộc, 
niềm tin, khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc 
của quần chúng nhân dân. 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương, Trưởng Ban 
Chỉ đạo Công tác thông tin đối 
ngoại đề nghị cần tiếp tục coi 
công tác thông tin đối ngoại, 
tuyên truyền về biển, đảo, biên 
giới là mặt trận quan trọng; xác 
định việc nâng cao nhận thức, 
sự đồng thuận trong xã hội, sự 
ủng hộ của bạn bè quốc tế là một 
trong những nhiệm vụ trọng 
tâm; chủ động, sớm có kế hoạch 
chỉ đạo, định hướng triển khai 
trong hệ thống chính trị đối với 
các sự kiện chính trị, xã hội, văn 
hóa, đối ngoại quan trọng của 
đất nước; đồng thời, tiếp tục đổi 
mới, đa dạng hóa phương thức 
thông tin, tuyên truyền, phát 
huy hiệu quả việc áp dụng các 
phương thức truyền thông mới.          

(Theo Báo điện tử ĐCSVN)

Tiếp tục thực hiện tốt 
công tác thông tin đối 
ngoại, tuyên truyền về 
biển, đảo, biên giới

Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2023 của 
Quốc hội có nội dung quy định việc 
thực hiện chính sách tiền lương với 
nhiều điểm mới về tiền lương, lương 
hưu, phụ cấp, trợ cấp được thực hiện 
trong năm 2023.

Trong đó, Quốc hội quyết nghị, từ 
ngày 1.1.2023, thực hiện điều chỉnh 
tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán 
bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết 
luận 25-KL/TW ngày 30.12.2021 của Bộ 
Chính trị.

Điểm 3 Kết luận 25-KL/TW ngày 
30.12.2021 về công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 (2022 - 2023) có nội dung, 
Bộ Chính trị đồng ý các kiến nghị của 
Ban cán sự đảng Bộ Y tế, trong đó có nội 
dung điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi 
nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y 
tế cơ sở từ mức 40 - 70% lên mức 100%.

Hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề với 
cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở đang 
được thực hiện theo các nội dung quy 
định tại Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP 

công chức, viên chức thường xuyên, 
trực tiếp làm các công việc sau: Khám, 
điều trị, chăm sóc người bệnh cấp cứu, 
hồi sức cấp cứu, cấp cứu 115, truyền 
nhiễm; Xét nghiệm, phòng chống bệnh 
truyền nhiễm; Kiểm dịch y tế biên giới.

Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với 
công chức, viên chức thường xuyên, 
trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, 
phục vụ người bệnh gây mê hồi sức, 
điều trị tích cực, nhi, chống độc, bỏng 
và da liễu.

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với 
công chức, viên chức thường xuyên, 
trực tiếp làm chuyên môn y tế dự 
phòng; xét nghiệm; khám bệnh, chữa 
bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc 
người bệnh, phục hồi chức năng; giám 
định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ 
phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang 
thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ 
sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ 
sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, 
người khuyết tật đặc biệt, trừ các trường 
hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 3 

Nghị định 56/2011/NĐ-CP.
Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với 

công chức, viên chức thường xuyên, trực 
tiếp làm chuyên môn y tế để thực hiện 
các công việc: Truyền thông giáo dục 
sức khỏe; dân số - kế hoạch hóa gia đình; 
Công chức, viên chức quản lý, phục vụ 
không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại 
các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, 
các trung tâm HIV/AIDS, phong, lao, 
tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y.

Đối với công chức, viên chức không 
trực tiếp làm chuyên môn y tế; công 
chức, viên chức y tế làm công tác quản 
lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y 
tế nói chung, viên chức làm công tác 
chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, 
trường học thì thủ trưởng đơn vị căn 
cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu 
để xem xét, quyết định nhưng không 
vượt quá mức 20% so với mức lương 
ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên 
vượt khung.   

 (Theo Dân Trí)

Cán bộ y tế nhận phụ cấp ưu đãi nghề mới, tăng lên mức 100%

Cán bộ y tế cơ sở sắp được tăng phụ cấp ưu đãi nghề. 
Ảnh minh họa

quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo 
nghề đối với công chức, viên chức công 
tác tại các cơ sở y tế công lập.

Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với 
công chức, viên chức thường xuyên, trực 
tiếp làm các công việc sau: Xét nghiệm, 
khám, điều trị, chăm sóc người bệnh 
HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần; Giám 
định pháp y, pháp y tâm thần, giải 
phẫu bệnh lý.

Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với 

hãy yên tâm công tác ở ngoài 
đảo xa…

Tàu ra đảo vào dịp cuối năm 
trong điều kiện thời tiết không 
thuận do có gió to, sóng lớn. 
Việc vận chuyển quà tết phải 

vượt qua muôn vàn sóng gió 
mới đến được với người lính 
đảo. Vì vậy, mọi công đoạn từ 
đóng gói, vận chuyển được các 
chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 chuẩn 
bị tỉ mỉ.

Quà tết được chuyển tới vị 
trí tập kết tại Cảng Lữ đoàn 171. 
Theo kế hoạch của đoàn công 
tác sẽ tổ chức 2 chuyến tàu đi 
thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ 
trên các Nhà giàn DK1, tàu trực, 
trạm radar. Trong chuyến đi, 
đoàn sẽ tới thăm, chúc mừng 
năm mới các cơ quan Dân 
chính đảng, LLVT đóng quân 
trên địa bàn huyện Côn Đảo 
(tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Những chuyến hàng mang 
theo mùa xuân tới biển đảo, 
đó cũng là tình cảm của quân 
và nhân dân ở đất liền gửi 
gắm tới cán bộ, chiến sĩ đang 
ngày đêm chắc tay súng canh 
giữ biển trời thiêng liêng của 
Tổ quốc. 

Theo kế hoạch, 2 chuyến 
tàu chở đoàn công tác và hàng 
hóa chúc Tết cán bộ, chiến sĩ 
Nhà giàn DK1, Trạm 590, tàu 
trực và cơ quan Dân chính đảng 
huyện Côn Đảo sẽ khởi hành 
vào ngày 26.12.  

(Theo Vietnamnet)

Ban Bí thư yêu cầu 
sớm chấm dứt việc đưa lao động 
ra nước ngoài trái phép

Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư Võ 
Văn Thưởng vừa ký ban hành 
Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban 
Bí thư về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác 
đưa người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài trong 
tình hình mới. 

Để thực hiện tốt chủ trương 
của Đảng, công tác tuyên 
truyền, giáo dục, nâng cao 
nhận thức về tầm quan trọng 
của công tác đưa người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài; công tác quản lý, 
bảo hộ công dân sẽ được tăng 
cường. Đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài là góp 
phần phát triển KT-XH, giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập 
cho người lao động. Đồng thời 
là cơ hội học tập, nâng cao trình 
độ chuyên môn, kỹ thuật, công 
nghệ tiên tiến và tác phong làm 
việc chuyên nghiệp cho lao 
động Việt Nam, góp phần tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao 
sau khi về nước... 

(Theo PLO)

Ngày 25.12, Công ty CP 
Cảng Chân Mây phối hợp 
Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ 
Hải An tổ chức khai trương 
tuyến container tại Cảng Chân 
Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế).

Tại lễ khai trương, ông 
Phan Quý Phương, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế cho biết, sự kiện là bước 
khởi đầu tạo đột phá, góp phần 
thúc đẩy, phát triển cho Cảng 
Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên 
Huế; tạo môi trường thu hút 
đầu tư, xuất nhập khẩu thuận 
lợi hơn cho các DN trên địa 
bàn khu vực Bắc miền Trung 

(từ Thừa Thiên Huế đến 
Quảng Bình) và nước bạn 
Lào; tạo động lực, diện mạo 
mới cho Khu kinh tế Chân 
Mây - Lăng Cô.

Cảng Chân Mây là cảng 
nằm giữa hai đô thị lớn nhất 
miền Trung (Huế và Đà Nẵng), 
khu du lịch trọng điểm quốc 
gia (Cảnh Dương - Lăng Cô - 
Hải Vân - Vườn quốc gia Bạch 
Mã), đô thị du lịch quốc gia 
Huế và là cửa ngõ hướng ra 
Biển Đông; gần và thuận lợi 
nhất đối với các vùng miền 
khu vực Hành lang Kinh tế 
Đông - Tây.

(Theo SGGP)

Khai trương tuyến container 
tại Cảng Chân Mây
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Bình Định

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BTV TỈNH HỘI BÌNH ĐỊNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 ***

THƯ NGỎ
Vận động ủng hộ Phong trào “Tết Nhân ái” 

Xuân Quý Mão - năm 2023
Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm...

Lời đầu tiên, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định kính gửi lời 
chào, lời chúc sức khỏe và lời tri ân đến quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
và các nhà hảo tâm... đã đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong thời gian 
qua để góp phần chia sẻ những khó khăn đến người nghèo, người dễ bị tổn 
thương trong cộng đồng.

Hiện nay, tỉnh Bình Định có gần 50.000 hộ nghèo, cận nghèo và hàng chục 
ngàn người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn, trẻ 
em mồ côi, khuyết tật... cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Hưởng ứng 
Phong trào “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, 
là nét đẹp trong tinh thần “Tương thân, tương ái” trong mỗi người dân Việt Nam 
và cũng là hoạt động tiếp nối truyền thống của Phong trào “Tết vì người nghèo 
và nạn nhân da cam” mà các cấp Hội Chữ thập đỏ trong cả nước triển khai thực 
hiện hơn 20 năm qua.

Xuân Quý Mão năm 2023 đang đến rất gần, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức, cá 
nhân hảo tâm... hãy tham gia đóng góp, hỗ trợ cho Phong trào “Tết Nhân ái”, để 
có nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người dễ bị tổn thương vơi bớt khó khăn, 
bữa cơm ngày Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui vẻ. Nghĩa cử nhân ái đó sẽ 
làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, hạnh phúc đó sẽ truyền từ người nhận sang 
người cho và lan tỏa trong cộng đồng. 

Mọi sự đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm có thể gửi trực tiếp 
cho người hưởng lợi thông qua sự giới thiệu và tổ chức của Hội Chữ thập đỏ 
hoặc gửi trực tiếp sự hỗ trợ đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định; việc trao tặng 
quà Hội Chữ thập đỏ sẽ phối hợp với đơn vị, nhà hảo tâm trao tận tay đối tượng 
công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, số 374 Trần Hưng 
Đạo, TP Quy Nhơn, điện thoại 0256.3821664, di động 0913.421.526, Email: 
rcbinhdinh@gmail.com hoặc chuyển khoản: Số tài khoản thiện nguyện: 2077; 
Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định; Tại ngân hàng: Ngân hàng 
TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Bình Định.

Trân trọng cảm ơn và kính mong nhận được sự quan tâm, chung tay 
của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đối với Phong trào  
“Tết Nhân ái” của tỉnh Bình Định.

 Trân trọng.                                
                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                          CHỦ TỊCH

                                                            HÀ VĂN CÁT

Trong những năm gầy đây các ứng dụng năng lượng 
nguyên tử phát triển nhanh cả về số lượng cơ sở bức xạ, 
loại hình và các hoạt động dịch vụ, đóng góp quan trọng 
trong nhiều lĩnh vực KT-XH. Các kỹ thuật hạt nhân tiên 
tiến, thiết bị bức xạ công nghệ cao đã được ứng dụng 
trong y tế, công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp cũng 
như các hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa. 
Vì vậy, công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt 
nhân bao gồm các hoạt động cấp phép, thanh tra, xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật cần đuợc tăng cường, 
cùng với sự phối hợp và phân cấp hợp lý trong công tác 
quản lý giữa Trung ương và địa phương, nhằm bảo đảm 
sự phát triển bền vững, hiệu quả và an toàn của các ứng 
dụng năng lượng nguyên tử trong phạm vi cả nước.

Trước nguy cơ và rủi ro có thể của các sự cố phóng 
xạ hạt nhân xuyên biên giới, công tác phát triển nguồn 
lực bao gồm mạng quan trắc phóng xạ môi trường quốc 
gia, cơ sở dữ liệu phông phóng xạ môi trường, năng lực 
đánh giá, tính toán phát tán phóng xạ, năng lực ứng phó 
sự cố là rất quan trọng, cần được ưu tiên trong giai đoạn 
2020 - 2025.

Công tác quản lý Nhà nước trong 2 năm qua đã ghi 
nhận những tiến bộ về hệ thống văn bản quản lý các 
ứng dụng bức xạ như: Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 9.12.2020, Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 

25.2.2022 hướng dẫn Nghị định 142/2020/NĐ-CP, Thông 
tư ban hành một số Quy chuẩn kỹ thuật trong y tế, Thông 
tư định mức Kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử và một số văn bản phục vụ dự án Trung tâm 
Khoa học Công nghệ Hạt nhân.

Công tác thẩm định kỹ thuật, cấp phép thực hiện 
theo quy định của Nghị định 142/2020/NĐ-CP, trong đó 
đã triển khai 31 Dịch vụ công cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia và 2 thủ tục xuất/nhập khẩu chất phóng 
xạ trên hệ thống ASEAN. 

Công tác Thanh tra, phối hợp với các sở KH&CN và 
Thanh tra Bộ KH&CN được triển khai thực hiện đúng kế 
hoạch, đạt mục tiêu tăng cường công tác quản lý Nhà 
nước và nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh bức xạ 
và hạt nhân.

Việc tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành, bao 
gồm cả hợp tác quốc tế, đã góp phần triển khai hiệu quả 
các ứng dụng Năng lượng nguyên tử và Ứng phó sự cố 
hạt nhân.

Thách thức lớn nhất của công tác quản lý Nhà nước 
vẫn là nguy cơ thất lạc, mất mát nguồn phóng xạ, vật 
liệu hạt nhân; vấn đề bảo đảm An toàn an ninh hạt nhân 
trong quản lý thu mua, nhập khẩu phế liệu có nguy cơ 
nhiễm xạ; văn hóa an toàn, kiểm soát chiếu xạ tại các cơ 
sở bức xạ …

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

     THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh  

TX An Nhơn - Bình Định (gọi tắt là Agribank chi nhánh An Nhơn) thực 
hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng là Công ty TNHH XD  
Hương Thảo như sau:

Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH AN NHƠN
1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 
+ Địa chỉ: 87G (nay là 113) đường Trần Phú, phường Bình Định, TX An 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 
+ Diện tích đất: 157,2 m2; Số thửa: 339; Tờ bản đồ số: 7.
+ Loại đất: Đất ở tại đô thị.
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở riêng lẻ (4 tầng).
+ Loại nhà: Cấp 3. Diện tích xây dựng: 157,2 m2, diện tích sử dụng: 498,6 m2.                        
+ Kết cấu nhà: Nền gạch hoa và đá, tường gạch, trụ và sàn bê tông cốt thép.                                         
* Giấy tờ chứng minh tài sản:  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 634617, số vào sổ GCN  
CT 05496, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 13.1.2017.

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: 
Bằng số: 11.970.000.000 đồng. Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm bảy 

mươi triệu đồng.
3. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 

ngày thông báo đến 16 giờ ngày 27.12.2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá 
tài sản, địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian xem hồ sơ, tài liệu và thực trạng tài sản: Từ ngày thông 
báo đến trước khi mở cuộc đấu giá (9 giờ ngày 30.12.2022): Xem hồ sơ, tài 
liệu tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Xem tài sản tại: 87G (nay là 113) đường Trần 
Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.  

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ ngày 30.12.2022, 
tại Trụ sở Agriank chi nhánh An Nhơn, số 418 đường Trần Phú, phường Bình 
Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:  Đơn vị tổ chức 
bán đấu giá: 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3822216, 0256.3812837
Agribank chi nhánh An Nhơn

Địa chỉ: Số 418 Trần Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại: 0256.383539, 0256.3735959; số fax: 0256.3835955

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 26.12.2022

  
SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN 

Ở VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ PHÁP QUY LẦN V
I- Khu vực tỉnh Bình Định: 

Mây thay đổi, ngày nắng, 
đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. 
Gió Đông Bắc cấp 3 - 4.

Nhiệt độ cao nhất từ  
25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất 
từ 19 - 210C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: 
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm 
có mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc 
cấp 3 - 4.

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

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 - 8. 
Biển động. Sóng cao 2 - 4 m.

(Nguồn: Đài KTTV 
tỉnh Bình Định)
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Bình Định

THỨ BA, NGÀY 27.12.2022: TP Quy Nhơn: 5h30-16h30: Các TBA Hùng 
Vương 1, 2, Đào Tấn 1, Gỗ 2/9, Kho lạnh Nhơn Phú 1, 2, Nhà thờ Quy Đức, Huyền 
Trân 6, Cầu Đôi, Đập dâng Phú Hòa, ND An Lộc Phát 2, Chợ Dinh, CK Đông 
Phương, UBND Nhơn Phú, KDC Đông UBND Nhơn Phú 1, 2, Tiến Thịnh, Minh 
Tuấn, Thành Lợi, Võ Thị Sáu, Tân Việt, TĐC Võ Thị Sáu 1, 2, 3, Trương Vĩnh Ký, Khu 
DC Điện Biên Phủ, Minh Ân, Kim Cúc, Chi cục thuế TP Quy Nhơn, Vấn Trinh, Điên 
Biên Phủ 1, 2, 3, 4, TTYT  dự phòng, TT Phòng chống sốt rét, Chả cá Thanh Vân, 
An Lộc Phát, Chung cư Ecolife T1, T2, KDC Đèo Son 2, 3, 4, NĐ Nam Phương, 
Đô thị Phú Hòa, Kho đạn Đèo Son, Cục thuế Bình Định, Huyền Trân 1, 2, 3,  
4, 9, Bưu cục Tháp Đôi, Đống Đa 1, Phùng Khoắc Khoan, Hà Thanh 1, 2, Hồ Xuân 
Hương, Lê Đại Hành 2, Công đoàn 1/5, Sở Y tế, Bơm PS 7. 7h-16h30: Các TBA 
Huyền Trân 5, 7, 8, Tháp Đôi 2, Đức Thánh Trần, Chợ Cây Me, Ỷ Lan 2, Bàu Sen 1, 
Bàu Sen 2, Phan Quốc Tâm, Hỏa Xa 2. 8h-9h15: TBA Hoàng Minh. 10h-11h30: 
TBA Đức Thành. 14h-15h30: TBA An Lộc Phát. 15h30-17h30: TBA T380-1.  
H. Tuy Phước: 7h30-11h30: TBA SPI. 13h30-17h30: TBA UBND Phước Long.  
TX An Nhơn: 7h-15h30: Phía Nam KCN Nhơn Hòa; Các TBA Bơm Quan Quang, 
Đất Giá, Nhơn Hậu 3. 7h-11h30: TBA Thạnh Danh. H. Phù Cát: 7h-12h: Các TBA 
TĐC Nhơn Thành, Chánh Liêm, Gỗ Phù Cát 1, Gỗ Phù Cát 2, Xử lý chất thải nguy 
hại Hậu Sanh, Mỏ đá Cát Nhơn, Nhà máy Xỉ Titan Cát Nhơn. 8h15-10h15: TBA 
Titan Bimal. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h45: TBA Cấp nước Mỹ Bình. 9h-11h: TBA 
Thuận An 2. H. Tây Sơn 7h30-15h: Các TBA Thi công đập dâng Phú Phong, Thi 
công đập dâng Phú Phong 2. 8h-17h: TBA Phú Hưng - Hà Nội và Lộ Bơm TBA 
Bơm Thuận Nghĩa. 13h30-15h30: Lộ 1 TBA Thuận Nghĩa.

THỨ TƯ, NGÀY 28.12.2022: TP Quy Nhơn: 5h30-15h30: TBA Nguyễn Thái 
Học 5. 7h-14h30: Các TBA Diên Hồng 2, 3, NH Ngoại Thương, NH Phát triển, 
NH Công Thương, Kho bạc tỉnh, NH Nông Nghiệp, Bảo hiểm Bảo Việt, TT Hội 
Nghị, Sở TTTT, Tôn Đức Thắng, Khu Biệt thự, Phạm Hùng 2, Nguyễn Công Trứ, 
KS Thanh Bình, Mai Xuân Thưởng 1, 3, HT Quang Trung, Đài PTTH Bình Định, 
KS Đông Phương, Nhà hàng Trầu Cau, Nguyễn Thái Học 5, Hỏa Xa 1, Trạm bơm 
PS 6, Nguyễn Tất Thành, Bộ đội Biên phòng, Nhà làm việc BCH Biên phòng, 
Hoàng Hoa Thám 1, 3, Phạm Hồng Thái. H. Tuy Phước: 7h-11h: TBA Tuy  
Phước 5. 7h-12h30: TBA Phước Sơn 1. 13h15-16h45: TBA Phụng Sơn 3. TX An 

Nhơn: 7h30-11h20: Khu vực Phương Danh - phường Đập Đá. 7h-17h: Khu vực 
Thọ Lộc - xã Nhơn Thọ, xã Nhơn Lộc. 7h-15h20: TBA An Thái 4, Lộ 3 TBA Thắng 
Công. H. Phù Cát: 6h30-15h30: Các TBA Chánh Hoá, Chánh Thiện 2, Tital Cát 
Thành 1, Tital Cát Thành 2. 9h-12h45: Khu vực Phương Thái - thị trấn Cát Tiến. 
TX Hoài Nhơn: 7h-8h30: Công ty CP Chế Biến Lâm sản Hoài Nhơn. H. An Lão: 
7h-9h: TBA Đá Kim Khánh. H. Vĩnh Thạnh: 8h-13h: Các TBA K6, O5 và Kon Trú.

THỨ NĂM, NGÀY 29.12.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: TBA Phục hồi 
chức năng. 7h15-15h15: Các TBA Hội Giáo 2, Hội Tân 1. 7h30-12h: Tôn Hoa 
Sen (XT 479/NHO). 15h30-17h30: TBA Cơ khí Quang Trung. H. Tuy Phước: 8h-
9h15: TBA Giếng 6. 10h-11h30: TBA Giếng 8. 14h-15h30: TBA Xây dựng 47.  
TX An Nhơn: 5h30-7h20: Khu vực Tân Dương, Phò An - xã Nhơn An. 6h-17h: 
Các TBA Ngô Gia Tự 1, 5, Dân cư 2, TTTM Hoàng Vũ 1, 2, 3, Nguyễn Đình Chiểu, 
Tây Quảng Nghiệp, Nguyễn Văn Linh 1, 2, TBA Ngô Gia Tự 3. 15h50-17h20: Khu 
vực Tân Dương, Phò An - xã Nhơn An. H. Phù Cát: 7h-11h: Thôn Phú Kim - xã Cát 
Trinh, Khu Công nghiệp Gò Mít - thị trấn Ngô Mây. 6h30-16h30: Thôn Hội Vân, 
thôn Hiệp Đạo - xã Cát Hiệp. H. An Lão: 8h-9h5: TBA Trà Cong. 9h30-10h35: 
TBA Long Khánh. 10h50-11h55: TBA Vạn Xuân. 13h50-15h5: TBA Xuân Phong.

THỨ SÁU, NGÀY 30.12.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-15h15: TBA Hội  
Thành 2. H. Tuy Phước: 7h30-11h: TBA Ga Diêu Trì. 7h-13h30: Các TBA khu 
vực xã Phước Thắng, xã Phước Hòa, xã Phước Sơn. TX An Nhơn: 7h-11h30: Xã 
Nhơn Hậu. 7h-17h: Xã Nhơn Mỹ. 7h-11h30: Khu vực Nam Tượng - xã Nhơn Tân. 
7h-14h: Phường Nhơn Hòa. 7h-11h50: Khu vực Trung Ái - phường Nhơn Hòa. 
H. Hoài Ân: 7h-12h: Các TBA Trại heo Bảo Châu, TBA Điện Mặt Trời Tự Động 
Hóa Đà Nẵng. 7h30-9h45: Xã Ân Nghĩa, Bok Tới. 7h30-16h: Khu vực Trại giam 
Kim Sơn. 7h30-12h: Thôn Nhơn Sơn, Nhơn Tịnh, Nhơn An, Nghĩa Nhơn - xã Ân 
Nghĩa và xã Bok Tới. H. Tây Sơn: 7h30-10h: TBA Lê Lợi. H. Vĩnh  Thạnh: 7h-
9h30: Các TBA An Nội, Làng M2 - xã Vĩnh Thạnh, Hồ Hòn Lập - xã Vĩnh Thịnh.

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 52/2022 từ ngày 27.12.2022 đến ngày 2.1.2023

Đi bộ buổi sáng là phương thức hữu hiệu giúp 
cải thiện tinh thần minh mẫn và khả năng tập 
trung suốt cả ngày... Vậy làm thế nào để biến 
việc này trở thành thói quen mỗi ngày của bạn?.

1. Tăng cường mức năng lượng của bạn:
Đi bộ vào buổi sáng có thể cung cấp cho bạn 

nhiều năng lượng hơn trong cả ngày, đặc biệt là 
nếu đi bộ ngoài trời.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người 
trưởng thành đi bộ 20 phút ngoài trời có nhiều 
năng lượng hơn những người đi bộ trong nhà 
cùng thời gian đó.

Một nghiên cứu khác với những phụ nữ đang 
cảm thấy thiếu ngủ cho rằng, 10 phút đi bộ lên 
xuống cầu thang sẽ cung cấp năng lượng nhiều 
hơn uống một tách cà phê.

2. Cải thiện tâm trạng:
Đi bộ vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích 

về mặt tâm lý như cải thiện tâm trạng,  giảm 
căng thẳng, giảm lo lắng,  giảm mệt mỏi, 
giảm các triệu chứng hoặc nguy cơ mắc bệnh   
trầm cảm… 

Để có kết quả tốt nhất, bạn nên đi bộ từ 20 
đến 30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày mỗi tuần.

3. Hỗ trợ giảm cân:
Đi bộ vào buổi sáng có thể giúp bạn đạt 

được mục tiêu giảm cân. Lượng calo thực tế đốt 
cháy sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tốc độ 
đi bộ, quãng đường, địa hình và cân nặng của 
bạn. Trung bình đi bộ với tốc độ vừa phải trong 
30 phút có thể đốt cháy tới 150 calo. 

Kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh 
và luyện tập kháng lực, đi bộ có thể giúp bạn 

7 lý do vì sao nên đi bộ vào buổi sáng

giảm cân, lấy lại vóc dáng.
4. Ngăn ngừa các nguy cơ bệnh tật: 
Đi bộ giúp tăng cường khả năng miễn dịch, 

ngăn ngừa và giúp bạn kiểm soát các nguy cơ 
bệnh tật khác nhau bao gồm  tăng huyết áp, mỡ 
máu cao, đái tháo đường…

Các nghiên cứu cho thấy đi bộ 30 phút mỗi 
ngày, 5 ngày mỗi tuần giúp giảm 19% nguy cơ 
mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Nếu bạn đang 
sống chung với bệnh đái tháo đường, đi bộ cũng 
giúp cải thiện lượng đường trong máu.

Đi bộ thậm chí có thể giúp bạn tăng tuổi thọ và 
giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

5. Tăng cường cơ bắp:
Đi bộ với tốc độ vừa phải đến nhanh có thể 

giúp tăng cường cơ bắp ở chân. Đạt được kết quả 
tốt nhất, bạn nên đi bộ lên xuống hoặc leo dốc 
trên máy chạy bộ. 

Nếu muốn cơ bắp săn chắc hơn, hãy kết hợp 
thêm các hoạt động rèn luyện khác cho chân như 

đạp xe, chạy bộ hoặc các bài tập kháng lực như 
squats, lunges…

6. Tăng khả năng tập trung:
Đi bộ buổi sáng có thể giúp tinh thần minh 

mẫn và tăng khả năng tập trung suốt cả ngày. 
Một nghiên cứu chỉ rõ, những người lớn tuổi đi 
bộ vào buổi sáng có thể cải thiện khả năng nhận 
thức tốt hơn so với những người ít vận động.

Đối với những người làm việc sáng tạo, đi bộ 
có thể giúp bạn nảy ra các ý tưởng mới, giải quyết 
vấn đề tốt hơn so với việc bạn ngồi một chỗ hoặc 
ít vận động, đặc biệt là khi đi bộ ngoài trời.

7. Ngủ ngon hơn:
Một nghiên cứu nhỏ năm 2017 đã chỉ ra rằng, 

việc khởi đầu ngày mới bằng việc đi bộ có thể 
giúp bạn ngủ ngon hơn vào tối hôm đó. Những 
người tập thể dục vào buổi sáng cũng có chất 
lượng giấc ngủ tốt hơn hẳn so với những người 
tập vào những thời điểm khác trong ngày.

8. Một số mẹo để biến việc đi bộ vào buổi 
sáng thành thói quen hằng ngày

Để hình thành thói quen đi bộ vào mỗi sáng, 
bạn có thể áp dụng những lời khuyên dưới đây:

- Đặt báo thức sớm hơn 30 phút để có thể đi 
bộ quanh nhà hoặc gần công ty.

- Rủ một người bạn hoặc đồng nghiệp cùng 
đi bộ vào buổi sáng, vừa đi vừa trao đổi công 
việc cũng có khiến việc đi bộ trở nên thú vị hơn.

- Gửi xe xa công ty hơn rồi đi bộ một đoạn 
đến nơi làm việc. Nếu di chuyển bằng xe buýt, 
bạn có thể xuống sớm 1 - 2 trạm để có thể đi bộ 
một khoảng xa hơn mọi khi.

(Theo suckhoedoisong.vn)

Đi bộ vào buổi sáng giúp ngăn ngừa các nguy cơ bệnh tật.
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Tổng thống Nga Vladimir Putin lại 
phát đi thông điệp sẵn sàng đàm phán 
với tất cả các bên liên quan xung đột 
Ukraine nhưng cho rằng chính Kiev 
và phương Tây đã khước từ cơ hội đó.

“Chúng ta sẵn sàng đàm phán với 
tất cả các bên liên quan về các giải 
pháp có thể chấp nhận được, nhưng 
điều đó tùy thuộc vào họ. Chúng ta 
không phải là những người từ chối đàm 
phán, mà chính họ là bên đã làm như 
vậy”, ông Putin nói với truyền hình 
nhà nước Nga trong một cuộc phỏng 
vấn ngày 25.12.

Cuộc phỏng vấn được phát không 
lâu sau khi còi báo động không kích 
vang lên trên khắp Ukraine trong cùng 
ngày 25.12. Giới chức Ukraine xác nhận 
đây là biện pháp phòng hờ sau khi họ 
phát hiện các máy bay Nga đang lao tới 
Ukraine từ Belarus.

Tiếng còi chỉ chấm dứt khi các máy 
bay này quay về căn cứ và không có đợt 
không kích nào sau đó. Máy bay Nga đã 
thường xuyên xuất hiện trên màn hình 
radar Ukraine trong mấy ngày qua.

Khi được hỏi về hệ thống phòng 
không Patriot mà Mỹ sắp chuyển cho 
Ukraine, Tổng thống Putin tuyên bố 

Nga sẵn sàng đàm phán 
với các bên ở Ukraine

chắc chắn “100% Nga sẽ phá hủy hệ 
thống này” đồng thời cáo buộc phương 
Tây đang muốn chia cắt Liên bang Nga.

Ông tiếp tục bảo vệ “chiến dịch quân 
sự đặc biệt” tại Ukraine, nhấn mạnh 
nước Nga đang làm đúng và không có 

lựa chọn nào khác để bảo vệ lợi ích 
quốc gia cũng như nhân dân mình.

Đây không phải lần đầu tiên nhà lãnh 
đạo Nga bắn tín hiệu đàm phán trong bối 
cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đã bước 
sang tháng thứ 10.          (Theo TTO)

Những căn nhà bị phá hủy trong xung đột tại Druzhkivka, miền Đông Ukraine.                        Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc 
(NHC) ngày 25.12 bất ngờ thông báo sẽ 
ngừng công bố dữ liệu ca bệnh Covid-19 
hằng ngày từ ngày 25.12.

Thay vào đó, Cơ quan Kiểm soát và 
Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) sẽ công 
bố thông tin liên quan đến Covid-19 
để người dân nghiên cứu và tham 
khảo, NHC cho biết mà không công 
bố lý do.

Trong khi đó, theo Bloomberg, 
có ít nhất hai thành phố của Trung 
Quốc ước tính số ca mắc mới Covid-19 
hằng ngày tại địa phương đã vượt qua 
số liệu thống kê chính thức của cơ quan 
y tế nước này.

TP Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông) 
hiện đang ghi nhận 250 nghìn đến 300 
nghìn ca mắc mới mỗi ngày, ủy ban y 
tế địa phương cho biết trên tài khoản 
WeChat, trích dẫn số liệu ước tính dựa 
trên mô hình và đánh giá của chuyên gia.

Cùng lúc đó, TP Thanh Đảo (thuộc 
tỉnh Sơn Đông) đang ghi nhận 490 nghìn 
đến 530 nghìn ca nhiễm hằng ngày dựa 
trên dự báo dữ liệu, một tờ báo địa 
phương đưa tin hôm 23.12, dẫn lời người 
đứng đầu ủy ban y tế thành phố.

Điều này chỉ ra thách thức to lớn 
mà Trung Quốc đang phải đối mặt sau 
khi nới lỏng các quy định phòng chống 
Covid-19.          (Theo TTO)

Trung Quốc 
ngừng công bố 
số liệu Covid-19 
hằng ngày

Quan chức Nga tố Ukraine dàn dựng vụ pháo kích Kherson
Ông Vladimir Saldo, quyền tỉnh 

trưởng Kherson do Moskva bổ nhiệm, 
cáo buộc quân đội Ukraine pháo kích 
khiến dân thường thiệt mạng để đổ lỗi 
cho lực lượng Nga.

“Hôm 24.12, LLVT Ukraine đã tiến 
hành cuộc pháo kích khủng bố vào 
Kherson, gây ra cái chết cho dân thường. 
Đó là hành động khiêu khích ghê tởm 
nhằm theo đuổi mục tiêu rõ ràng là đổ 
lỗi cho LLVT Nga”, ông Saldo đăng trên 
Telegram ngày 24.12.

Bình luận của ông Saldo được đưa ra 
sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr 

Zelensky sáng 24.12 chia sẻ hình ảnh 
vụ pháo kích tại trung tâm TP Kherson 
và cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công 
“trước thềm Giáng sinh”. Ông nhấn 
mạnh mục tiêu tấn công không phải là cơ 
sở quân sự, đồng thời cáo buộc quân đội 
Nga nổ súng nhằm “đe dọa” và “khủng 
bố” dân thường.

Theo Phó Chánh văn phòng Tổng 
thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko, 
vụ pháo kích làm ít nhất 10 người thiệt 
mạng và 55 người bị thương, trong đó 18 
người bị thương nặng.

(Theo VnExpress.net)

Tính tới tối 24.12 (theo giờ Mỹ), cơn 
bão mùa đông đang hoành hành trên 
khắp nước Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 
ít nhất 23 người tại nước này.

Theo Cơ quan dự báo thời tiết của 
Mỹ, thời tiết khắc nghiệt tiếp tục ảnh 
hưởng đến khu vực Ngũ Đại Hồ (The 
Great Lakes) với gió giật mạnh, nhiệt độ 
giảm sâu và tuyết rơi dày.

Trận bão tuyết “lịch sử” vừa chia 
cắt giao thông ở khu vực Buffalo, bang 
New York. Một số nơi gió giật mạnh 
trên 96 km/một giờ, có nơi thậm chí lên 
tới 127 km/giờ. Các khu vực Buffalo và 
Watertown dự kiến   sẽ chứng kiến lượng 
tuyết dày từ 91 - 152 cm vào ngày mai. 
Hàng trăm nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh 
doanh ở Mỹ chìm trong cảnh mất điện 
trong đêm Giáng sinh.

Riêng trong ngày 24.12, hơn 3.300 
chuyến bay đến và rời khỏi Mỹ đã bị hủy, 
với khoảng 7.500 chuyến bị lùi giờ bay.

(Theo VOV.VN)

Tính đến ngày 24.12, các cuộc đụng 
độ giữa các bộ lạc ở Darfur đã khiến ít 
nhất 11 người thiệt mạng tại khu vực 
rộng lớn ở phía Tây Sudan nhiều xung 
đột này.

Các nhân chứng cho biết các cuộc 
đụng độ chưa rõ nguyên nhân đã nổ 
ra giữa các bộ lạc Arab mục vụ và các 

23 người chết vì 
bão mùa đông ở Mỹ

Hiện trường vụ pháo kích tại trung tâm TP Kherson, 
miền Nam Ukraine vào sáng 24.12. 

Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Tuyết rơi dày ở Buffalo, New York, ngày 24.12. 
Ảnh: EPA-EFE/Shutterstock

Đụng độ giữa các bộ lạc ở Sudan, 
ít nhất 11 người thiệt mạng

bộ lạc châu Phi tại một thị trấn gần 
Nyala, thủ phủ của bang Nam Darfur.

Người phát ngôn Văn phòng Điều 
phối chung về người tị nạn và người 
tản cư ở Darfur, ông Adam Regal, 
cho biết số người chết có lẽ sẽ còn 
tăng lên khi giao tranh vẫn đang 
tiếp diễn.

Trước đó, hãng thông tấn SUNA 
của Sudan cho biết những người 
đàn ông “cưỡi lạc đà và xe máy đã 
tiến hành một cuộc tấn công vào làng 
Amouri, phóng hỏa ngôi làng và khiến 
4 người thiệt mạng”.

Ngoài ra, 3 người khác cũng đã thiệt 
mạng trong những ngày kế tiếp khi 
xung đột lan sang các ngôi làng lân cận, 
nhiều ngôi làng trong số này bị đốt phá 
và cướp bóc.

Lực lượng an ninh của chính phủ 
đã được cử đến để ngăn chặn bạo lực.

(Theo Vietnam+)

Lực lượng an ninh Sudan tuần tra tại El Geneina, 
bang Tây Darfur.                                   Ảnh: AFP/TTXVN

 Theo Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nước 
này đã ghi nhận hơn 100 triệu ca mắc 
Covid-19, quốc gia đầu tiên trên thế 
giới vượt qua mốc này.
 Bộ trưởng Quốc phòng Thổ 

Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, nước 
này đang đàm phán với Nga để sử 
dụng không phận miền Bắc Syria cho 
một chiến dịch quân sự xuyên biên 
giới nhằm chống lại Lực lượng Bảo vệ 
người Kurd tại Syria.
 Thêm 7 thi thể được tìm thấy 

trôi nổi trên biển vào hôm 24.12, 
nâng tổng số thủy thủ có thể đã bị 
thiệt mạng sau khi tàu hộ vệ HTMS 
Sukhothai của Thái Lan bị lật chìm vào 
đêm 18.12 lên 14 người.
 Các nhà chức trách Malaysia 

ngày 24.12 thông báo đã tìm thấy thi 
thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lở 
đất nghiêm trọng xảy ra tại nước này 
hồi tuần trước, nâng số người chết liên 
quan tới vụ việc lên 31 người.

(Theo VOV.VN, TTXVN)


