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Doanh nhân trẻ cần định hướng phát triển 
doanh nghiệp theo ngành mũi nhọn của tỉnh

Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh thăm, 
tặng quà tết tại huyện Tuy Phước  u2
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Cải cách hành chính hướng đến 
hiện đại, thực chất

u3

ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN ĐẦM TRÀ Ổ:

Giữ gìn, bảo tồn và phát triển 
bền vững nguồn lợi thủy sản
AGRIBIO VÀ SẢN PHẨM OCOP CẤP TỈNH HẠNG 4 SAO:

Tạo ấn tượng từ những 
sản phẩm quen thuộc
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TĂNG GIÁ DỊCH VỤ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN:

Phải cụ thể, rõ ràng, 
không vi phạm quy định
Theo các chủ nhà hàng, quán ăn, việc tăng giá, phụ 
thu dịp tết Nguyên đán là tất yếu khi chi phí thuê lao 
động phục vụ, giá nguyên liệu tăng cao. Tuy nhiên, 
vấn đề đặt ra là cách làm phải hợp lý để kinh doanh 
bền vững, khách hàng chấp nhận, ủng hộ, góp phần 
chung tay phát triển du lịch Bình Định. u4

Các sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong năm học 2021 - 2022 được Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên dương tối 8.1.                 Ảnh: D.Đ

Trưởng thành 
qua từng phong trào

Các phong trào Đoàn, Hội đã trở thành môi trường phấn đấu, rèn luyện không thể thiếu trong quãng đời 
sinh viên của nhiều người. Từng phong trào, từng hoạt động ý nghĩa giúp các bạn tự tin, 

chủ động hơn, góp phần hoàn thiện bản thân.
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 8.1, tại TP Quy 
Nhơn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 
Bình Định tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác Hội năm 2022, triển 
khai phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2023. Dự hội nghị có Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
cùng đại diện lãnh đạo các sở, 
ngành, hội, đoàn thể. 

Năm 2022, Hội Doanh nhân 
trẻ tỉnh kết nạp 18 hội viên mới, 
nâng tổng số hội viên lên 109 
người. Các chương trình, hoạt 
động Hội được tổ chức phong 
phú trong nhiều lĩnh vực với 
chủ đề như: Phát triển tổ chức 
Hội, giao lưu - kết nối hội viên, 
xúc tiến thương mại, văn hóa - 
thể thao, xã hội từ thiện,... nhận 
được sự tham gia hưởng ứng của 
đông đảo hội viên, đảm bảo mục 
tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Các chương trình đào tạo, 
tập huấn, nâng cao năng lực 
quản trị và chuyển đổi số cho 
DN cũng được tổ chức thường 
xuyên và hiệu quả như: Hội thảo 
Chuyển đổi số và kinh doanh 
số - DN Bình Định tăng trưởng 
đột phá; khóa tập huấn Trình 
tự xây dựng phương pháp trả 
lương theo hiệu quả công việc 
và những quy định về tiền 
lương cần thương lượng và 
thỏa thuận với người lao động; 
Kỹ năng thiết lập và điều hành 
quản lý mục tiêu chuyển đổi 
số thành công… Hội đóng góp 
hơn 1 tỷ đồng  cho công tác an 
sinh xã hội như: Nhận đỡ đầu, 
chăm sóc và bảo trợ 5 thiếu nhi 
mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn 
mẹ do đại dịch Covid-19 với 
mức hỗ trợ tối thiểu 500 nghìn  
đồng/tháng/em cho đến khi các 
em đủ 18 tuổi; quyên góp 200 
triệu đồng cho Quỹ Vì người 
nghèo của tỉnh; trao kinh phí 
xây dựng 5 nhà tình nghĩa, trị 
giá 310 triệu đồng cho các gia 
đình chính sách và tặng 50 suất 
quà cho nạn nhân dioxin tại tỉnh 

Quảng Trị…
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 

Anh Tuấn đánh giá cao những 
kết quả Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 
đạt được trong năm 2022, nhất 
là các hoạt động an sinh xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh cho 
rằng, các bạn trẻ có điều kiện kế 
thừa, phát triển nên tuân theo 
các quy tắc kinh doanh: Tiếp cận 
cái mới giúp cho mỗi DN lớn 
mạnh, tăng giá trị cho sản phẩm 
của DN; kinh doanh lành mạnh; 
kinh doanh gắn với an sinh xã 
hội, bảo vệ môi trường. Các 
doanh nhân trẻ cần định hướng 
phát triển DN theo ngành mũi 
nhọn của tỉnh như du lịch; chế 
biến thủy hải sản, nông sản; công 
nghiệp chế biến, công nghiệp 
ứng dụng phụ trợ; công nghệ số; 
nguồn lực tài chính. Doanh nhân 
trẻ cần có tâm huyết và hoài bão 
vươn ra ngoài tìm đối tác, nhà tư 
vấn nước ngoài để định hướng 
cho các hội viên làm cầu nối giúp 
DN hoạt động, kết nối với chính 
quyền; ý tưởng, kết nối với các 
DN trong và ngoài nước đầu tư 
tại tỉnh; đổi mới công tác quản 
lý công nghệ thông tin… UBND 
tỉnh hỗ trợ, tạo mọi điều kiện 
để các doanh nhân trẻ tham gia 
tại các chương trình, hoạt động  
của tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn kỳ vọng đội ngũ 
doanh nhân trẻ nhiệt huyết tạo 
được sức bật mới, triển khai 
tốt các phần việc đề ra, có vị 
trí xứng đáng trong tỉnh, vươn 
tầm xa hơn trong nước; lãnh đạo 
các hội, đoàn thể, sở, ngành tích 
cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để Hội Doanh nhân trẻ  
hoạt động. 

Dịp này, Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh trao bằng khen cho 7 
hội viên có thành tích xuất sắc 
trong công tác Hội và phong 
trào của doanh nhân trẻ tỉnh  
năm 2022.                            HẢI YẾN 

Doanh nhân trẻ cần định hướng 
phát triển doanh nghiệp 
theo ngành mũi nhọn của tỉnh 

Nhân dịp tết Quý Mão 2023, 
ngày 8.1, Đoàn công tác TP Hồ 
Chí Minh do đồng chí Nguyễn 
Văn Hiếu  - Ủy viên dự khuyết 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP 
Hồ Chí Minh dẫn đầu đã về 
thăm và trao quà cho các hộ 
dân gặp khó khăn do thiên tai 
và các em học sinh nghèo trên 
địa bàn huyện Tuy Phước. Cùng 
đi có các đồng chí: Nguyễn Thị 
Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn 
Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Tại lễ trao quà tết, Phó Bí 
thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh 
Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao 
nỗ lực của các cấp chính quyền 
tỉnh Bình Định trong việc nâng 
cao chất lượng đời sống nhân 
dân, thực hiện tốt các mục tiêu 
an sinh xã hội thời gian qua.  
TP Hồ Chí Minh mong muốn 
san sẻ, hỗ trợ một phần khó 
khăn giúp các hộ dân nghèo 
huyện Tuy Phước ổn định cuộc 

sống, đón Xuân Quý Mão 2023 
đầm ấm, hạnh phúc.

Tại chương trình, đại diện 
lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và 
Kinh doanh Nhà Khang Điền 
(TP Hồ Chí Minh) đã trao bảng 
tượng trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng 
cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh 
Bình Định. Đoàn công tác cũng 
đã trao 500 suất quà cho các hộ 
dân khó khăn do thiên tai và học 
sinh nghèo trên địa bàn huyện 
Tuy Phước, mỗi suất trị giá  
1 triệu đồng.          

ANH PHƯƠNG

Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh thăm, 
tặng quà tết tại huyện Tuy Phước

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Nguyễn Thị Phong Vũ trao quà cho các hộ dân khó khăn do thiên tai của huyện Tuy Phước.                           Ảnh: ANH PHƯƠNG

(BĐ) - UBND TP Quy Nhơn 
phối hợp với các đơn vị liên 
quan khảo sát, đánh giá hiện 
trạng, lấy ý kiến các sở, ngành, 
trên cơ sở đó xác định cụ thể 
các chỉ tiêu quy hoạch, kiến 
trúc lập quy chế quản lý kiến 
trúc đô thị thành phố, trình 
UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, thành phố xây 
dựng quy chế quản lý kiến 
trúc đô thị trên địa bàn các 
phường nội thị, bao gồm: Trần 
Phú, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, 
Lê Hồng Phong, Lý Thường 
Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, Hải 
Cảng, Quang Trung, Thị Nại, 
Ngô Mây, Đống Đa, Ghềnh 
Ráng, Nhơn Bình, Nhơn Phú, 
Trần Quang Diệu, Bùi Thị 

Xuân và các xã Nhơn Lý, Nhơn 
Hải, Nhơn Châu, Nhơn Hội,  
Phước Mỹ.

Nguyên tắc chung là các 
công trình kiến trúc và nhà ở 
riêng lẻ trong phạm vi áp dụng 
phải được quản lý đồng bộ về 
không gian, kiến trúc công 
trình, cảnh quan, bảo đảm 
đúng chức năng, mỹ quan đô 
thị, phù hợp với điều kiện tự 
nhiên, phòng chống thiên tai, 
truyền thống lịch sử, văn hóa 
và phù hợp với quy hoạch được 
phê duyệt. Đồng thời, xác định 
các nguyên tắc đối với khu vực 
có yêu cầu quản lý đặc thù như 
các khu vực có ý nghĩa quan 
trọng về cảnh quan; khu vực 
đặc biệt quan trọng về hành 

chính, thương mại, du lịch.
Quy chế quản lý kiến trúc 

đô thị TP Quy Nhơn được xây 
dựng hướng đến mục tiêu để 
quản lý và thực hiện việc xây 
dựng mới, cải tạo, chỉnh trang 
đô thị theo định hướng phát 
triển kiến trúc, bảo vệ cảnh 
quan, phù hợp với bản sắc văn 
hóa địa phương trong kiến 
trúc đô thị. Đây là một trong 
những căn cứ để lập đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
xây dựng, thiết kế đô thị riêng, 
cấp giấy phép xây dựng; quy 
định trách nhiệm quản lý nhà 
nước về kiến trúc của các cấp 
chính quyền và cơ quan, đơn 
vị liên quan.                        

                             MAI HOÀNG

TP Quy Nhơn xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị

(BĐ) - Ngày 8.1, các cơ quan, 
đơn vị tổ chức nhiều hoạt động 
chăm lo Tết cho các đối tượng 
khó khăn trên địa bàn tỉnh.
  Ban Thường vụ Đoàn 

Khối DN tỉnh phối hợp cùng 
với Đoàn Công ty Điện lực Bình 
Định, Đoàn Công ty Xăng dầu 
Bình Định, Đoàn Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - Chi nhánh Quy 
Nhơn và Chi đoàn Công ty 
TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 
tổ chức chương trình “Xuân 
tình nguyện” năm 2023 tại xã 
Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Tại 
chương trình, các đơn vị đã 
tặng 60 suất quà tết (mỗi suất 
trị giá 300 nghìn đồng) cho các 
hộ gia đình nghèo, chính sách 
có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài 
ra, Đoàn Khối DN tỉnh phối 
hợp với Đoàn Công ty Điện 
lực Bình Định tổ chức thực hiện 
Công trình thanh niên “Thắp 
sáng đường quê” có chiều dài 
1 km, với 15 bóng đèn năng 

Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng khó khăn

Các đơn vị tặng quà tết cho người dân xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. 
Ảnh: Đoàn Khối DN tỉnh

lượng mặt trời được lắp đặt tại 
thôn Hưng Tân (xã Mỹ Thành) 
nhằm phục vụ ánh sáng cho 
người dân vui chơi, đón Tết  
an toàn.

Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn 
phối hợp với Công ty CP Giày 
Bình Định tổ chức chương 
trình Xuân yêu thương tại  
làng 4, xã Vĩnh Thuận (huyện 
Vĩnh Thạnh) và tặng 37 suất 
quà cho các hộ gia đình tại làng 

4; trao 3 suất quà (mỗi suất 500 
nghìn đồng) cho người có uy 
tín tại làng 4. 
  Sở LĐ-TB&XH cùng Công 

ty TNHH Thương mại - Sản 
xuất và Xây dựng Thiên Phát 
tổ chức Chương trình “Xuân 
gắn kết - Tết yêu thương” tại  
thôn 4, xã An Vinh, huyện An 
Lão. Tại chương trình, các đơn 
vị đã thăm hỏi, chúc Tết, tổ 
chức các hoạt động giao lưu 

với người dân; tặng 54 suất 
quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn 
đồng) cho các hộ dân.
 Hội Người mù tỉnh phối 

hợp với Hội CTĐ phường 
Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) 
cùng Công ty Đoàn Mạnh 
Hùng (TP Hồ Chí Minh) và 
một số nhà hảo tâm tổ chức trao 
200 suất quà tết cho người mù 
có hoàn cảnh khó khăn trong 
tỉnh; mỗi suất quà trị giá 385 
nghìn đồng. Nhóm Thiện Tuệ 
(TP Quy Nhơn) cũng phối hợp 
với Hội Người mù tỉnh tặng 110 
suất quà tết (350 nghìn đồng/
suất) cho người mù khó khăn. 
Nhóm Thiện Tâm Tùy Duyên 
Bình Định cũng hỗ trợ người 
mù già 70 suất quà (380 nghìn 
đồng/suất) để chuẩn bị đón Tết.
  Công ty CP Vật tư kỹ 

thuật Nông nghiệp Bình Định 
phối hợp với UBND huyện 
Tây Sơn tổ chức tặng 100 suất 
quà cho các hộ nghèo và hộ có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 

xã Vĩnh An, mỗi suất trị giá 500 
nghìn đồng. Dịp này, đơn vị đã 
nghiệm thu Nhà nhân ái và hỗ 
trợ 50 triệu đồng cho gia đình 
anh Đinh Ngựa là hộ nghèo ở 
làng Kon Mon, xã Vĩnh An.
Chi đoàn cơ sở Phòng 

PX03 (CA tỉnh) phối hợp với 
Ngân hàng Agribank - Chi 
nhánh Quy Nhơn và Ngân hàng  
Co-opbank - Chi nhánh Bình 
Định tổ chức chương trình 
“Xuân yêu thương” năm 2023 
tại làng Cam, xã Tây Xuân 
(huyện Tây Sơn). Tại chương 
trình, các đơn vị đã tặng 55 
suất quà, tổng trị giá trên 16 
triệu đồng cho đồng bào Bana 
làng Cam; tổ chức cắt tóc miễn 
phí cho trẻ em và  người lớn 
tuổi. Dịp này, Hội Phụ nữ 
Phòng PX03 đã tặng 2 suất 
quà (mỗi suất 1 triệu đồng) 
cho 2 trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn ở thôn Phú An, xã  
Tây Xuân.   CH.HIẾU - N.MUỘI - 

N.TÚ - T.TRỌNG - M.MIÊN
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Bình Định

TIN VẮN

KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (9.1.1950 - 9.1.2023)

Trưởng thành qua từng phong trào
Các phong trào Đoàn, Hội đã trở thành môi trường phấn đấu, rèn luyện không thể 

thiếu trong quãng đời sinh viên của nhiều người. Từng phong trào, từng hoạt động ý 
nghĩa giúp các bạn tự tin, chủ động hơn, góp phần hoàn thiện bản thân.

“Lớn lên” từ mỗi chuyến đi
Theo bạn Võ Văn Kiệt (sinh 

viên (SV) năm 3, khoa Kỹ thuật 
và Công nghệ, Trường ĐH Quy 
Nhơn), các chương trình tình 
nguyện chính là môi trường 
rèn luyện tốt nhất để bản thân 
trưởng thành hơn. Từng là học 
sinh rụt rè, nhút nhát; nhưng từ 
khi trở thành SV đại học, Kiệt đã 
tự tin đăng ký và tham gia nhiều 
hoạt động xã hội, thiện nguyện 
do Đoàn, Hội của khoa, trường 
tổ chức, nhất là những chuyến 
đi đến vùng xa, vùng khó khăn. 

Trong chiến dịch Tình nguyện 
hè năm 2022 do Tỉnh đoàn, Hội 
SV Việt Nam tỉnh tổ chức tại 
thôn K2 và K4 (xã Vĩnh Sơn, 
huyện Vĩnh Thạnh), Kiệt là một 
trong những SV đầu tiên đăng 
ký. Trong 1 tuần, Kiệt và các bạn 
đã hăng hái thực hiện nhiều công 
trình giúp dân, như sửa chữa nhà, 
làm đường giao thông, nạo vét 
kênh mương… Các hoạt động 
diễn ra liên tục trong điều kiện 
thiếu thốn, vất vả, song Kiệt luôn 

làm việc hết mình.
Kiệt chia sẻ: “Tham gia chiến 

dịch, tôi được trải nghiệm nhiều 
công việc khác nhau, học được 
những kiến thức bổ ích, kỹ 
năng mới; hiểu hơn về giá trị 
của lao động, trách nhiệm của 
thanh niên đối với quê hương, 
đất nước. Nhờ tích cực tham gia 
các phong trào của Đoàn, Hội, 
tôi nhận thấy bản thân mình 
vững vàng, chững chạc hơn, 
sẵn sàng đối mặt với những thử  
thách mới”. 

Chiến dịch Tình nguyện hè 
tại xã An Toàn (huyện An Lão) 
tuy không dài nhưng cũng đủ 
để lại nhiều dấu ấn đối với bạn 
Phạm Thị Như Quỳnh (SV năm 
2, khoa Văn hóa - Nghệ thuật, 
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
Quy Nhơn). Quỳnh cho biết, 
tham gia chiến dịch, bạn được 
thử sức với những công việc 
mới. “Trong chuyến đi, được 
cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc 
với các bạn SV khác, là cơ hội cho 
tôi tích lũy thêm kỹ năng mềm 

về làm việc nhóm, giao tiếp, ứng 
xử và những điều thú vị khác 
trong cuộc sống”, Quỳnh nói. 

Tạo môi trường rèn luyện, 
phấn đấu

Nhằm tạo môi trường lành 
mạnh để SV được phấn đấu, rèn 
luyện, hoàn thiện bản thân, từ 
năm 2013, Trung ương Hội SV 
Việt Nam đã triển khai phong 
trào “SV 5 tốt”, gồm các tiêu chí: 
Đạo đức, học tập, thể lực, tình 
nguyện và hội nhập. Các tiêu 
chí rất thiết thực, giúp ích cho 
mỗi SV trong quá trình tích lũy 
tri thức, kỹ năng để có điều kiện 
hoàn thiện bản thân. 

Những năm qua, phong trào 
“SV 5 tốt” luôn được các cấp 
Đoàn, Hội SV các trường trong 
tỉnh xác định là một trong những 
phong trào quan trọng và thực 
hiện hiệu quả. Điển hình, năm 
học 2021 - 2022, Trường CĐ Y tế 
Bình Định có 100% SV đăng ký 
phấn đấu đạt “SV 5 tốt”, trong 
đó có 19 SV đạt danh hiệu cấp 

Sinh viên tình nguyện các trường đại học, cao đẳng tham gia chiến dịch Tình nguyện hè, sửa đường tại thôn K2 (xã Vĩnh 
Sơn, huyện Vĩnh Thạnh).                                                                                                                                                           Ảnh: Hội SV Việt Nam tỉnh

 Sáng 8.1, tại TP Quy 
Nhơn, CLB 25 - Hiến máu tình 
nguyện trực thuộc Hội CTĐ tỉnh 
đã tổ chức Lễ hội Xuân hồng năm 
2023 và tôn vinh các gia đình, cá 
nhân hiến máu tiêu biểu. Dịp này, 
CLB 25 Bình Định cũng tổng kết 
hoạt động của CLB năm 2022, 
triển khai nhiệm vụ năm 2023 
và tuyên dương 10 Gương sáng 
nhân đạo do CLB bình chọn trong 
năm 2022. Theo thống kê, Lễ hội 
Xuân hồng do CLB tổ chức 4 năm 
qua đã tiếp nhận được tổng cộng 
1.073 đơn vị máu. Đầu năm 2023, 
CLB vận động hơn 400 người 
tham gia; tiếp nhận được 246 đơn 
vị máu. NGỌC TÚ

 Trung tâm Dưỡng sinh 
tâm thể Bình Định tổ chức gặp 
mặt kỷ niệm 25 năm xây dựng và 
trưởng thành (1998 - 2023), ngày 
8.1. Trải qua 25 năm hoạt động, 
Trung tâm Dưỡng sinh tâm thể 
Bình Định đã hướng dẫn học viên 
tham gia tập luyện theo phương 
pháp dưỡng sinh tâm thể (không 
dùng thuốc chữa bệnh) nhằm 
phục hồi, nâng cao sức khỏe, 
phòng, chống và đẩy lùi bệnh tật. 
Từ đầu năm 2022 đến nay, hằng 
ngày có khoảng 300 người luyện 
tập, hơn 80% ca bệnh có chuyển 
biến tốt, hơn 50% khỏi bệnh hẳn, 
trong đó không ít bệnh hiểm 
nghèo. ĐỖ THẢO

SỰ KIỆN TUẦN NÀY

 Ngày 9.1: Hội nghị tổng kết công tác tổ chức 
xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 
công tác Đảng năm 2023. Hội nghị triển khai nhiệm 
vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023. Hội nghị tổng 
kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2023 của các ngành: Y tế, Tài chính, TN&MT. 
UBND tỉnh họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác 
bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao 
tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh. Lễ hội Mai vàng An 
Nhơn lần thứ 1. Lễ phát động Cuộc thi viết thư UPU lần 
thứ 52 và trao giải Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51.
 Ngày 10.1: Hội nghị tổng kết công tác năm 

2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của: Viện 
KSND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý dự 
án giao thông tỉnh, ngành Nội vụ, Thanh tra.
 Ngày 11.1: Hội nghị trực tuyến với các huyện, 

thị xã, thành phố tổng kết công tác đảm bảo ATGT 
năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị 
tổng kết ngành TT&TT năm 2022.
 Ngày 12.1: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

lần thứ 43. Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 
người có công và xã hội năm 2023. Hội nghị triển 
khai ngành Ngân hàng tỉnh Bình Định năm 2023.
 Ngày 13.1: Hội nghị tổng kết công tác ngành 

du lịch năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
Hội nghị tổng kết năm 2022 của Ban Giải phóng 
mặt bằng tỉnh.
 Ngày 14.1: Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết tại 

các địa phương, gia đình chính sách. Khai mạc Hội 
Báo Xuân Quý Mão 2023.
 Ngày 15.1: Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các 

đồng chí nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Quyền 
Chủ tịch UBND tỉnh và các gia đình đình sách.

Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền 
thống học sinh, sinh viên, Tuyên 
dương Sinh viên 5 tốt

(BĐ) - Tối 8.1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh 
viên Việt Nam tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống 
học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9.1.1950 - 9.1.2023), 
chương trình tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, 
chung kết Cuộc thi Nét đẹp học đường năm 2023. Đại diện các 
ban, ngành trong tỉnh, cùng 500 học sinh, sinh viên tiêu biểu 
tham dự. 

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt 
Nam tỉnh Huỳnh Thị Thanh Nguyệt đã đọc diễn văn ôn lại truyền 
thống vẻ vang của các thế hệ học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên 
Việt Nam qua 73 năm xây dựng và trưởng thành.

Dịp này, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tuyên 
dương, trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho 50 sinh viên đạt 
danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 10 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 
3 rèn luyện” cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022; tặng 60 suất quà tết 
cho các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành 
tích cao trong học tập. Trao giải nhất toàn đoàn cho Trường ĐH 
Quy Nhơn, giải nhì cho Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, 
giải ba cho Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng - Nông lâm Trung bộ 
tại Ngày hội sinh viên khỏe cấp tỉnh.                          CHƯƠNG HIẾU

tỉnh, cấp trường. Để tạo môi 
trường học tập tốt, rèn luyện tốt, 
Hội SV trường còn tổ chức các 
lớp tập huấn kỹ năng, thực hành, 
hội thi văn hóa, văn nghệ, TDTT, 
nghiên cứu khoa học, cùng các 
chương trình Hiến máu nhân 
đạo, Tình nguyện hè, Tiếp sức 
mùa thi, ngày Chủ nhật xanh… 
Sự hưởng ứng tích cực của SV đã 
góp phần xây dựng nông thôn 
mới và đô thị văn minh, phát 
triển KT-XH chung của tỉnh.

Tại Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn, năm học 
2021 - 2022, có trên 1,7 nghìn 
lượt sinh viên đăng ký thi đua, 
rèn luyện theo các tiêu chí của 
phong trào “SV 5 tốt”. Bí thư 
Đoàn trường, Chủ tịch Hội SV 
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
Quy Nhơn Lê Quang Hưng cho 
biết: “Phong trào “SV 5 tốt” là 
chất xúc tác cho các phong trào 
của sinh viên trường. Trước 
đây, số lượng sinh viên tham 
gia nghiên cứu khoa học ít. Sau 
khi triển khai, phong trào nghiên 
cứu khoa học trong SV sôi động 
hơn, với nhiều đề tài mang tính 
thực tiễn cao. Đồng thời, Hội SV 
trường còn duy trì hiệu quả các 

CLB chuyên ngành ngoại ngữ, 
tin học, du lịch, giúp sinh viên có 
cơ hội giao lưu, hội nhập”.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 
Chủ tịch Hội SV tỉnh Huỳnh Thị 
Thanh Nguyệt, từ phong trào 
“SV 5 tốt” đã xuất hiện nhiều 
gương SV xuất sắc trong học tập, 
tài năng, sáng tạo có tinh thần 
tương thân tương ái, chủ động 
và tự tin hội nhập quốc tế. Năm 
học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 21 
SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp 
Trung ương; 29 “SV 5 tốt” cấp 
tỉnh; 196 “SV 5 tốt” cấp trường.

“Để phong trào “SV 5 tốt” 
thực sự lan tỏa và đạt hiệu quả 
cao hơn, các tổ chức Đoàn, Hội 
SV trường cần tăng cường tuyên 
truyền sâu rộng ý nghĩa phong 
trào; tổ chức kết nối, giao lưu 
với các gương SV tiêu biểu và 
những hoạt động mới tạo môi 
trường rèn luyện cho SV. Tổ 
chức diễn đàn lắng nghe nguyện 
vọng, đề xuất của SV; trao học 
bổng hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu 
việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp... 
Từ đó, tạo môi trường thuận lợi 
khuyến khích SV tích cực rèn 
luyện, phấn đấu”, chị Nguyệt  
nhấn mạnh.                DUY ĐĂNG
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

TĂNG GIÁ DỊCH VỤ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN:

Phải cụ thể, rõ ràng, không vi phạm quy định 
Theo các chủ nhà hàng, quán ăn, việc tăng giá, phụ thu dịp tết Nguyên đán là tất yếu khi chi phí thuê lao động 

phục vụ, giá nguyên liệu tăng cao. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cách làm phải hợp lý để kinh doanh bền vững, khách 
hàng chấp nhận, ủng hộ, góp phần chung tay phát triển du lịch Bình Định.

Mùng 3 tết Nhâm Dần 2022, 
anh Lê Duy (quê Bình Định, 
sống tại tỉnh Gia Lai) cùng gia 
đình và bạn bè xuống TP Quy 
Nhơn chơi. Ghé vào một nhà 
hàng hải sản trên đường Xuân 
Diệu, sau khi ăn uống, đến lúc 
tính tiền, anh Duy và các thành 
viên trong đoàn đều không 
đồng tình khi hóa đơn thanh 
toán là 4 triệu đồng, nhưng 
chiếm đến 30% trên tổng số tiền 
là phụ thu tăng thêm dịp Tết 
mà trước đó không có thông 
báo cụ thể, rõ ràng cho khách. 

“Nếu tăng giá Tết cao so với 
bình thường thì cứ điều chỉnh 
giá mới trong menu để khách 
xem, khi đồng ý lựa chọn món 
thì vui vẻ thanh toán, không 
phải “lời qua tiếng lại” trong 
ngày Tết làm bực mình...”, 
anh Duy góp ý. Cũng có người 
khác cho rằng, “luật chơi” phụ 
thu theo đầu người là hợp lý 
nhất, vì Tết ai cũng muốn nghỉ 
ngơi, nhưng “đi chơi không có 
hàng quán phục vụ thì chơi sao 
được”. Đưa mức phí phụ thu 
theo “VIP hay bình dân” đối 
với từng cấp phục vụ, còn giá 
bán theo menu; đồng thời phụ 
thu và giá bán niêm yết rõ ràng. 

Theo ông Võ Vinh Ca, Giám 
đốc Công ty CP Đầu tư và Xây 
dựng C.P (DN có 3 nhà hàng 
Mộc Viên, Mộc Việt, cơm niêu 
Hội An - Quy Nhơn tại TP Quy 
Nhơn), trong những ngày tết 
Quý Mão tới đây, ngày công 

Dịp tết Quý Mão 2023, các đội quản lý thị trường ở các địa 
phương trong tỉnh đều có người trực, qua giám sát địa bàn hoặc 
tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách qua đường dây 
nóng (0914.035104, 0988.856959, 0914.737788, 0905.601777, 
0932.649777), sẽ kịp thời xác minh, xem xét xử lý nếu có vi phạm 
quy định.

Du khách khi cần cũng có thể liên lạc qua số điện thoại đường 
dây nóng 0256.3815909 của bộ phận hỗ trợ khách du lịch.

Nhà hàng Mộc Viên (TP Quy Nhơn) sẽ thông báo rõ ràng đối với khách hàng về việc phụ thu phí phục vụ thêm 20% từ mùng 2 
đến mùng 6 tết Quý Mão 2023.                                                                                                                                                               Ảnh: Nhà hàng Mộc Viên

lao động phục vụ tăng gấp 5 lần 
bình thường, các chi phí khác 
cũng tăng, nên từ mùng 2 đến 
mùng 6 Tết, các nhà hàng phụ 
thu phí phục vụ 20%. 

“Mức phụ thu trong dịp Tết 
được nhà hàng chúng tôi thực 
hiện nhiều năm qua. Đối với 
các công ty lữ hành hay đưa 
khách đoàn đến thì mình gửi 
thông báo sớm trước, đối với 
khách lẻ thì nhà hàng thông 
báo rõ ở trang đầu trong menu 
đưa cho khách hàng xem. Theo 
tôi, vấn đề khách hàng đến - 
đi trong dịp Tết không phải là 
giá cao hay thấp, cơ bản là nhà 

hàng phải rõ ràng giá cả ngay 
từ đầu...”, ông Ca cho biết. 

Theo ông Đinh Văn Xin, chủ 
nhà hàng Hướng Dương (xã 
Nhơn Lý, TP Quy Nhơn), trong 
dịp tết Quý Mão, nhà hàng sẽ 

tăng giá từ mùng 1 đến mùng 
7. “Các món cố định tính theo 
dĩa trong menu có niêm yết giá 
cụ thể tăng thêm  từ 10.000 - 
20.000 đồng/dĩa. Còn đối với 
các loại hải sản bán tính theo 

ký-lô-gam, việc tăng giá phụ 
thuộc vào lúc nhập hàng giá 
biến đổi trong những ngày Tết, 
có khi tăng 30 - 50% tùy nguồn 
cung thời điểm đó, nên nhà 
hàng cập nhật điều chỉnh tăng 
(nếu có) trên bảng giá hằng 
ngày để khách thấy rõ trước 
khi lựa chọn”, ông Xin cho biết.   

Sở Du lịch đã có văn bản gửi 
Hiệp hội Du lịch Bình Định, các 
tổ chức, cá nhân kinh doanh 
dịch vụ du lịch trên địa bàn 
tỉnh, yêu cầu thực hiện tốt các 
quy định  để phục vụ tốt du 
khách dịp tết Quý Mão 2023. 
Trong đó, có nội dung chấp 
hành nghiêm việc niêm yết giá 
và bán đúng giá niêm yết. Giám 
đốc Sở Du lịch Trần Văn Thanh 
cho biết: Sở chỉ đạo Trung tâm 
Thông tin Xúc tiến Du lịch phải 
đảm bảo bố trí nhân viên trực 
hỗ trợ kịp thời khi du khách 
phản ánh trong dịp tết Quý 
Mão. Đối với những trường 
hợp du khách phản ánh, các 
phòng, đơn vị trực thuộc Sở sẽ 
phối hợp các cơ quan, đơn vị, 
địa phương liên quan xác minh, 
chấn chỉnh, xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm. 

Còn ông Trần Đức Tiến, Cục 
trưởng Cục Quản lý thị trường 
tỉnh, nhấn mạnh các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống cần phải 
lưu ý, dù được tự định giá các 
món, nhưng sẽ bị xử phạt theo 
quy định nếu không niêm yết 
giá, hoặc niêm yết giá không rõ 
ràng (kể cả tính phụ thu) trong 
menu đưa cho khách hay bảng 
giá được đặt, treo ở vị trí khách 
dễ thấy.   

HOÀI THU 

Vợ chồng anh Mai Xuân Thương (SN 1980), chị 
Phan Thị Mỹ Dung (SN 1984, ở xã Hoài Mỹ, TX Hoài 
Nhơn) ở với nhau đã hơn 15 năm, hiện có 3 người 
con. Cha mẹ cả hai đều là nông dân, nên sau ngày 
cưới nhau cuộc sống của vợ chồng anh Thương chủ 
yếu nhờ mảnh vườn, thửa ruộng. Họ cùng nhau tần 
tảo xây dựng gia đình, nuôi con ăn học. 

Nhưng khoảng 8 năm trở lại đây, vợ chồng 
anh phải đối mặt với nhiều khó khăn. Anh Thương 
phát hiện mình bị tiểu đường khi bệnh đã nặng và 
chuyển biến ngày càng xấu; 2 năm gần đây, anh còn 
thêm bệnh thiếu máu. Do thiếu tiền thuốc thang 
nên bệnh tình không thuyên giảm; anh đi lại không 
vững, tiểu tiện không tự chủ, phải thường xuyên 
nhập viện điều trị. 

Khi anh Thương mới phát hiện bị bệnh, vợ 
chồng anh cầm cố ruộng vườn lấy tiền chạy chữa, 
nhưng tiền thì hết mà bệnh không khỏi nên cuối 
cùng họ đã phải bán dần cho người khác. Để nuôi 
chồng chữa bệnh, nuôi các con ăn học, chị Dung 
phải đi làm thuê, làm mướn cho bà con trong thôn, 
ngoài xã. 

Trong lúc phải bán sức lo cho chồng con, chị 
Dung lại phát bệnh. Căn bệnh bướu cổ âm ỉ đã 
nhiều năm trước đó, khi phát hiện thì đã quá nặng, 
thành mầm mống phát sinh bệnh khác. Hiện 
nay, chị Dung bị nhiễm độc lan tỏa hai thì, phải 
thuốc men điều trị để bệnh không chuyển biến  
nặng hơn. 

Cả hai lao động chính đều bị bệnh, anh Thương 

Đã điều chỉnh và lắp đặt biển báo 
còn thiếu tại một số tuyến đường 
trong Khu kinh tế Nhơn Hội

Báo Bình Định ra ngày 
5.1 có bài “Sẽ điều chỉnh, bổ 
sung biển báo tại một số tuyến 
đường trong Khu kinh tế (KKT) 
Nhơn Hội”, phản ánh đơn vị 
chức năng cắm biển báo cấm 
đi ngược chiều trên một con 
đường nội bộ, nhưng biển báo 
không cắm tại dải phân cách 
cứng, mà cắm tại khu vực lùm 
cây trên vỉa hè. Mặt khác, cũng 
tại con đường này và đường hai 
chiều kết nối với tuyến đường 
trục KKT Nhơn Hội theo hướng 
ngược lại không có biển báo 
cấm đi ngược chiều. Lãnh đạo 
các đơn vị có liên quan đã hứa 
sẽ điều chỉnh và lắp đặt biển 
báo còn thiếu.

Sau khi báo đăng, Ban 
quản lý bảo trì đường bộ (Sở 
GTVT) và Ban quản lý dự án 
và giải phóng mặt bằng KKT 
(Ban quản lý KKT tỉnh) đã tiến 
hành di dời biển báo cấm cắm 
trên vỉa hè đến nơi đúng quy 

định và bổ sung biển báo còn 
thiếu. Báo Bình Định ghi nhận 
tinh thần cầu thị của các đơn 
vị trong tiếp thu, xử lý vấn đề 
được phản ánh.           VĂN LƯU   

Biển báo cấm đi ngược chiều tại tuyến 
đường hai chiều kết nối với tuyến đường 
trục KKT Nhơn Hội đã được lắp đặt  
bổ sung.                                                                 Ảnh: V.L

Vợ chồng nghèo bệnh nặng

thường xuyên nằm viện, chị Dung gắng gượng 
làm thuê, làm mướn. Gia đình họ thuộc hộ nghèo 
trong nhiều năm qua. Cuộc sống của vợ chồng anh 
Thương, chị Dung đang lâm cảnh bi thương, mong 
được mọi người quan tâm cứu giúp.

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

M.L.GIANG

Chị Dung chăm chồng tại bệnh viện.                                Ảnh: M.L.G
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Bình Định

Đồng quản lý để bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản

Đầm Trà Ổ có tính đa dạng 
sinh học, nguồn lợi thủy sản 
phong phú và có giá trị kinh tế 
cao. Nguồn lợi thủy sản ở đầm 
góp phần quan trọng duy trì 
sinh kế, nâng cao đời sống cho 
hơn 650 hộ dân của 4 xã có sinh 
kế đang phụ thuộc vào đầm. Mỗi 
năm người dân địa phương có 
thể khai thác được khoảng 1.000- 
1.200 tấn tôm, 780 - 1.100 tấn cá 
các loại. Mỹ Châu là xã có nhiều 
người dân có sinh kế phụ thuộc 
vào đầm nhất; điển hình là thôn 
Châu Trúc - hơn một nửa trong 
tổng số hơn 300 hộ ở đây gần như 
hoàn toàn sống dựa vào đầm. 

Tuy nhiên, trong những năm 
qua, do tác động trực tiếp hoặc 
gián tiếp của các hoạt động 
phát triển KT-XH của các địa 
phương xung quanh đầm, đặc 
biệt là công tác quản lý chưa 
được hiệu quả; việc sử dụng 
lưới lồng, xung điện đang trở 
thành vấn nạn và thách thức lớn 
đối với công tác quản lý, bảo tồn 
bền vững nguồn lợi thủy hải sản 
và tài nguyên đa dạng sinh học. 

Ông Bùi Xuân Bộ, ngư dân 
xã Mỹ Châu cho biết, so với hơn 
20 năm trước, nguồn lợi thủy 
sản tại Trà Ổ đã suy giảm, thay 
đổi đáng kể. Hiện cá rô phi vằn, 
một loại cá có giá trị kinh tế trở 
thành đối tượng khai thác chính. 
Trước đây, các loài cá có giá trị 
kinh tế cao như: Lóc, chép, diếc, 
chình mun, cá chình bông, cá 
bống đen rất phổ biến thì giờ 
rất ít hoặc gần như không còn.

Ông Phan Văn Linh, Phó 

l Phòng GD&ĐT TP Quy 
Nhơn vừa công bố, trao giải Hội 
thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 
tiểu học cấp thành phố, năm học 
2022 - 2023. Hội thi diễn ra từ 
ngày 21 - 28.12.2022 với sự tham 
gia của 80 giáo viên đang làm công 
tác chủ nhiệm lớp tại các trường 
tiểu học, trường phổ thông cơ sở 
trên địa bàn thành phố. Kết quả, 
Phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn đã 
công nhận 66 giáo viên đạt danh 

hiệu “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 
tiểu học cấp thành phố” và trao 
12 giải nhì, 52 giải ba và 2 giải 
khuyến khích. NGUYỄN NGUYỆT
l Theo tin từ Ban quản lý 

Trung ương các Dự án Thủy lợi 
(Bộ NN&PTNT),“Dự án chống 
chịu khí hậu và chuyển đổi tổng 
hợp vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long” (Dự án WB 11) sẽ triển khai 
ở 9 tỉnh gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, 
Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, 

Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, 
Tiền Giang và nhiều khả năng 
sẽ có thêm tỉnh An Giang. Dự án 
WB 11 sẽ có 3 hợp phần; diện tích 
hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp 
khoảng 960 nghìn héc ta với số 
hộ dân hưởng lợi là 920 nghìn 
hộ, tổng vốn đầu tư khoảng hơn 
500 triệu USD, sử dụng vốn vay từ 
Ngân hàng Thế Giới, là một trong 
những dự án lớn nhất từ trước 
đến nay. (Theo NNVN)

ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN ĐẦM TRÀ Ổ:

Giữ gìn, bảo tồn và phát triển bền vững
nguồn lợi thủy sản

Vừa qua, tại xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Chi cục Thủy sản phối hợp với chính quyền 4 xã ven đầm (Mỹ Châu, Mỹ 
Lợi, Mỹ Đức, Mỹ Thắng) tổ chức Hội nghị thành lập Ban đại diện Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầm 
Trà Ổ. Đây là sự chuẩn bị để từng bước giao quyền cho các cộng đồng ngư dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy 
định tại Điều 10 của Luật Thủy sản sửa đổi năm 2017. 

Chủ tịch UBND xã Mỹ Thắng 
chia sẻ, khảo sát sơ bộ cho biết 
ở địa bàn đầm Trà Ổ hiện có 
khoảng 150 hộ hành nghề cấm, 
sử dụng ngư cụ bị cấm, chủ yếu 
là xung điện, lưới lồng. Đây là 
yếu tố chính khiến nguồn lợi 
thủy sản suy kiệt do bắt hết 
những con lớn, giết hại hầu hết 
con non. Ngược lại, các nghề 
khai thác truyền thống trên đầm 
như đăng sáo, nôm thùng, lưới, 
câu, thả dẹp… dần bị mai một. 

Từ năm 2007, UBND huyện 
Phù Mỹ đã thành lập Hội đồng 
điều hành liên xã ven đầm quản 
lý chung đầm Trà Ổ, mỗi xã có 
một nhóm hạt nhân gồm 11 - 15 
người cùng tham gia điều phối, 
giám sát hoạt động khai thác, 
đánh bắt thủy sản trên đầm 
nhưng do vướng mắc trong 

thẩm quyển xử lý vi phạm, tuần 
tra kiểm soát và nguồn tài chính 
để duy trì hoạt động nên vẫn 
chưa đạt hiệu quả như mong 
muốn. Từ thực trạng đó, Chi cục 
Thủy sản hỗ trợ thành lập Tổ 
chức cộng đồng bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản đầm Trà Ổ theo Luật 
Thủy sản sửa đổi năm 2017 và 
Phương án bảo vệ - khai thác 
nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ 
để có giải pháp quản lý phù hợp, 
vừa phát triển sinh kế của cư dân, 
vừa bảo vệ môi trường, nguồn lợi 
thủy sản và phát triển hệ sinh thái 
thủy sinh trên đầm Trà Ổ. 

Giữ gìn, bảo tồn và phát triển 
bền vững nguồn lợi

Là người gắn bó lâu năm 
với ngành thủy sản, ông La 
Thanh Định, Phó Bí thư Đảng 

ủy xã Mỹ Đức, chia sẻ: Chúng 
tôi rất hoan nghênh việc thực 
hiện đồng quản lý trong bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm 
Trà Ổ. Các hộ dân hưởng lợi từ 
nguồn tài nguyên thiên nhiên 
sẽ có trách nhiệm đối với việc 
giữ gìn, bảo tồn và phát triển 
nguồn tài nguyên thiên nhiên 
đó. Tại Hội nghị bầu Ban đại 
diện Tổ chức cộng đồng bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ, 
cộng đồng cũng đã thống nhất 
lộ trình xử lý dứt điểm nghề 
lưới lồng trước ngày 1.4.2024.

Ông Trần Kim Dương, Phó 
Chi cục trưởng Chi cục Thủy 
sản Bình Định, cho biết:  Không 
chỉ riêng đầm Trà Ổ, thời gian 
tới, Chi cục sẽ đẩy mạnh và mở 
rộng triển khai đồng quản lý 
trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

theo Luật Thủy sản 2017 tại các 
đầm Thị Nại và Đề Gi. 

Thực tế cho thấy, việc tỉnh 
Bình Định triển khai đạt hiệu 
quả cao các mô hình đồng quản 
lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản ở khu vực vịnh Quy Nhơn 
(Nhơn Lý, Nhơn Châu, Nhơn 
Hải, Ghềnh Ráng) đã được 
Tổng cục Thủy sản và UNDP 
đánh giá cao. Hoạt động của 
các mô hình đã góp phần phục 
hồi hệ sinh thái rạn san hô, 
phát triển sinh kế cộng đồng 
bền vững gắn với du lịch sinh 
thái, nâng cao nhận thức cộng 
đồng trong bảo vệ môi trường 
nguồn lợi, bảo tồn rùa biển, hạn 
chế tình trạng khai thác bất hợp 
pháp, không báo cáo và không 
theo quy định (IUU)… Đây là 
điều được nhiều tổ chức quốc 
tế ghi nhận.

TS Hoàng Văn Thắng - 
nguyên Viện trưởng Viện Tài 
nguyên và Môi trường, một 
nhà khoa học có nhiều gắn bó 
với lĩnh vực bảo tồn và phát 
triển nguồn lợi thủy sản và hệ 
sinh thái ở tỉnh Bình Định - chia 
sẻ: Thực tế cho thấy, cách thức 
vận dụng sáng tạo của tỉnh 
Bình Định trong vấn đề bảo vệ 
nguồn lợi không chỉ thực hiện 
được mục tiêu bảo vệ, mà qua 
đó còn tham gia vào việc xây 
dựng, sửa đổi luật - đặc biệt 
là Luật Thủy sản sửa đổi năm 
2017. Những thành công của 
tỉnh ta trong vấn đề phát huy 
vai trò cộng đồng trong bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản còn có tác 
động rất lớn đến bảo vệ và phát 
triển tài nguyên vùng ven bờ, 
bảo vệ các hệ sinh thái rừng 
ngập mặn và các vùng đất ngập 
nước ven biển, tiến tới hình 
thành liên vùng/đầm trong bảo 
vệ tài nguyên hệ sinh thái. 

ÁI TRINH

Cá rô phi vằn trở thành loài khai thác chính tại đầm Trà Ổ do nguồn 
lợi thủy sản bị cạn kiệt.                           Ảnh: Viện TN&MT

Cảnh bắt ốc trên đầm Trà Ổ.    Ảnh: Viện TN&MT
u

u

TIN VẮN

(BĐ) - UBND tỉnh giao 
UBND huyện Vân Canh chịu 
trách nhiệm tổ chức lập đồ án 
quy hoạch chung xây dựng 
đô thị Canh Vinh, huyện Vân 
Canh, đến năm 2035. Sở Xây 
dựng chủ trì, phối hợp với 
các ngành liên quan hướng 
dẫn UBND huyện Vân Canh 
tổ chức lập quy hoạch và thực 
hiện các nội dung có liên quan, 
tổ chức thẩm định, đảm bảo 
tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn 
hiện hành và các quy định của 
pháp luật; báo cáo đề xuất 
UBND tỉnh theo quy định.

T h e o  Q u y ế t  đ ị n h  s ố 
3 8 / Q Đ -UBND được UBND 
tỉnh ban hành ngày 6.1 phê 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch 
chung xây dựng đô thị Canh 
Vinh, quy hoạch thực hiện cho 
toàn bộ diện tích xã Canh Vinh, 
với quy mô hơn 9.957 ha; quy 

mô dân số dự báo đến năm 2025 
khoảng 10.570 người và đến 
năm 2035 khoảng 12.150 người.

Quy hoạch chung xây dựng 
đô thị Canh Vinh theo hướng 
đạt chuẩn đô thị loại V, tạo động 
lực thúc đẩy sự phát triển khu 
vực phía Tây Nam của tỉnh nói 
chung, khu vực phía Đông Bắc 
của huyện Vân Canh nói riêng, 
góp phần phát triển KT-XH, 
đảm bảo an ninh, quốc phòng. 
Là vùng phát triển đô thị gắn 
liền với phát triển công nghiệp 
hiện đại, với động lực là Khu 
công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ 
Becamex Bình Định; đầu mối 
giao thông quan trọng tại cửa 
ngõ phía Tây Nam của tỉnh.

Tiến độ thực hiện hoàn 
thành đồ án quy hoạch không 
quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm 
vụ quy hoạch được duyệt. 

HOÀNG ANH

Quy hoạch xây dựng đô thị 
Canh Vinh đạt chuẩn đô thị loại V

Hiệp hội Bất động sản TP Hồ 
Chí Minh (HoREA) vừa có văn 
bản gửi Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ Xây dựng góp ý dự thảo Luật 
Nhà ở (sửa đổi). Đáng chú ý, 
nhằm thực hiện mục tiêu phát 
triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trong 
giai đoạn 2021 - 2030, HoREA đề 
xuất bổ sung quy định UBND 

cấp tỉnh trích 10% tiền trúng đấu 
giá quyền sử dụng đất trên địa 
bàn để phát triển nhà ở xã hội.

Về lý do nêu đề xuất trên, 
HoREA cho rằng, nếu chỉ trích 
10% tiền sử dụng đất thu từ các 
dự án phát triển nhà ở thương 
mại, khu đô thị trên địa bàn thì 
số tiền này không lớn. Như vậy 

sẽ khó có thể dành để đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
xã hội, hạ tầng kết nối giao thông 
của các dự án; cũng như đền 
bù, giải phóng mặt bằng cho 
các dự án đầu tư xây dựng nhà 
ở xã hội trên phạm vi địa bàn 
và đầu tư xây dựng nhà ở xã 
hội để cho thuê.   (Theo KT&DB)

Đề xuất trích 10% tiền trúng đấu giá đất 
để phát triển nhà ở xã hội
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Những năm gần đây, sản phẩm của các 
làng hoa Quảng Nghiệp, Biểu Chánh, An 
Cửu, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, 
thường được thương lái chốt mua sớm, giá 
tốt nhờ chất lượng cao.

Ông Đinh Văn Ổn, 51 tuổi, ở thôn Quảng 
Nghiệp, cho biết: Năm nay, tôi xuống giống 
trồng 1.000 chậu hoa cúc đại đóa, đồng thời 
liên kết với 15 hộ khác trong thôn cùng trồng 
3.000 chậu nữa, tất cả đều phát triển tốt. Đến 
rằm tháng Chạp thương lái đã đặt mua hết 
1.000 chậu giá từ 320 nghìn đồng/chậu đến 
1,2 triệu đồng/chậu, giá này cao hơn so với 
năm ngoái khoảng 40.000 đồng/chậu. 

Ông Lê Văn Thu, Trưởng thôn Quảng 
Nghiệp, cho biết: Xóm 3 ở thôn Quảng Nghiệp 
có 15 hộ trồng hoa cúc bán Tết. Họ đều có thu 
nhập khá và từ nhiều năm nay đã hình thành 
quan hệ tương trợ từ chọn mua giống, thời 
vụ xuống giống, kỹ thuật chăm hoa sao cho 
nở đúng tết; cùng nhau khai thác khách hàng 
với “3 chung” (chung kỹ thuật, chung giống, 
chung giá bán) nên mang lại hiệu quả cao.

Theo ông Nguyễn Công Toàn, Chủ tịch 
Hội Nông dân xã Phước Hưng, vụ hoa 
tết năm nay, 80 hộ nông dân 3 thôn liền 
kề nhau - Biểu Chánh, Quảng Nghiệp, An 
Cửu - đã trồng 30.000 chậu hoa cúc, tăng tới 
10.000 chậu so với năm ngoái. Cùng với đó, 
60 hộ trồng mai với số lượng khoảng 20.000 
chậu, trong đó số đủ tuổi khoảng 5.000 chậu. 
Hầu hết cúc và mai đều được thương lái đến 
tận nhà vườn đặt mua hết.

“Ước tính số lãi từ trồng hoa mỗi năm 

Vui mùa hoa Tết

khoảng 10 tỷ đồng, cao hơn so với trồng lúa 
khoảng 4 - 5 lần nên ngày càng có thêm nhiều 
hộ dịch chuyển dần sang trồng hoa. Vì vậy, 
chúng tôi đang lập dự án, quy hoạch lại diện 
tích đất chân cao, trồng lúa kém hiệu quả 
chuyển sang trồng hoa tập trung. Bên cạnh 
đó, phối hợp với ngành chức năng chuyển 
giao kỹ thuật trồng thêm nhiều loại hoa để 
có thể bán hoa quanh năm”, ông Nguyễn 
Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết.

Tương tự với các làng hoa ở Tuy Phước, 
những ngày này, các làng mai ở xã Nhơn An, 
TX An Nhơn, đang nhộn nhịp các hoạt động 
chuẩn bị cho vụ mai tết. Trên đường làng, lối 
vào vườn mai, người xe tấp nập. 

Ông Huỳnh Văn Nhi, ở thôn Thanh Liêm, 
trồng hơn 2.000 chậu mai, chia sẻ: Năm nay, 
dù thời tiết bất lợi, do nắng ấm kéo dài, rồi 

mưa đổ xuống trong tháng 11 
âm lịch, làm cho nhiều chậu mai 
bung, nở rộ lá. Tuy nhiên, số cây 
có hoa nở chỉ khoảng 10% nên 
chuyện đảm bảo số lượng để 
cung ứng cho bạn hàng trong dịp 
tết Quý Mão không hề thiếu hụt. 

Theo ông Lê Văn Điều, 
trưởng thôn Háo Đức, hơn 90% 
trong số 528 hộ ở thôn Háo Đức 
theo nghề trồng mai. Tính từ 
cuối tháng 11 âm lịch tới giờ, 
thống kê sơ bộ có gần 80 hộ dân 
trong thôn đã bán và thu được 
tiền mặt khoảng hơn 10 tỷ đồng 
tiền mai, chủ yếu cho thương 

lái các tỉnh thành phía Bắc. 
Trải qua mấy chục năm phát triển, tay 

nghề của người trồng mai ở xã Nhơn An 
ngày càng được nâng lên, từ đó họ đã tạo 
thêm nhiều dáng, thế mai mới đáp ứng thị 
hiếu của người chơi mai tết trong cả nước. Theo 
ông Trương Đình Long, Chủ tịch Hội sinh vật 
cảnh xã Nhơn An, so với năm ngoái, năm nay, 
diện tích trồng mai của xã đã tăng thêm hơn  
4 ha, lên 51 ha. Việc kết nối thông tin, buôn bán 
thông qua Zalo, Facebook giữa người làng mai 
với thương lái các vùng dễ dàng, liên tục, hình 
ảnh, video clip rõ ràng đạt độ tin cậy cao nên 
mức độ lan tỏa của mai xuân An Nhơn ngày 
càng rộng. Dịp tết Nguyên đán năm ngoái, 
doanh thu bán mai đạt hơn 71 tỷ đồng, dự báo 
năm ngay sẽ còn nhiều hơn rất nhiều.          

XUÂN THỨC - THANH MINH

Vườn hoa cúc của ông Đinh Văn Ổn (xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) 
được nhiều thương lái đánh giá cao.                                                       Ảnh: X.T

“Kết quả này là động lực 
lớn cho HTX trong chặng 
đường phát triển sắp tới”, anh 
Trần Quang Tiến, Giám đốc 
HTXNN hữu cơ Agribio xã 
Mỹ Đức (Agribio xã Mỹ Đức) 
chia sẻ.

Năm 2020, anh Tiến cùng 10 
thành viên thành lập Agribio 
Mỹ Đức chuyên sản xuất nấm 
ăn, nấm dược liệu và một số 
dịch vụ nông nghiệp. HTX tiếp 
cận được nguồn vốn tín dụng 
ưu đãi từ Ngân hàng CSXH 
huyện để đầu tư xây dựng, mở 
rộng quy mô sản xuất, tạo thêm 
việc làm. Đến nay, 3 dòng sản 
phẩm nấm chủ lực của HTX là 
nấm linh chi, nấm hoàng đế và 
nấm bào ngư xám được người 
tiêu dùng tín nhiệm. 

Nhận thấy nhu cầu về nấm 
linh chi tăng cao, trong khi ở 
Bình Định thuận lợi về nguyên 
liệu, kết hợp với kỹ thuật, công 
nghệ mà anh Tiến đã làm chủ 
ngay từ khi còn đang theo học 
ngành Công nghệ sinh học 
tại ĐH Quy Nhơn, Agribio 
Mỹ Đức đầu tư mở rộng nhà 
xưởng, nhà trồng nguyên liệu, 
máy móc trong thu hoạch và 
bảo quản (xử lý nhiệt, hấp, sấy 
tiệt trùng, đóng gói hút chân 
không…), nâng cao quy mô sản 
xuất và xem đây là sản phẩm 
mũi nhọn. Trồng nấm linh chi 
có nhiều lợi thế, 3 - 6 tháng 
sau khi trồng, nấm linh chi đã 
bắt đầu cho thu hoạch, có thể 

AGRIBIO VÀ SẢN PHẨM OCOP CẤP TỈNH HẠNG 4 SAO:

Tạo ấn tượng từ những sản phẩm quen thuộc
Năm 2022, HTXNN hữu cơ Agribio xã Mỹ Đức (Phù Mỹ) tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh với  

3 sản phẩm nấm chủ lực là bào ngư xám, linh chi, hoàng đế và đều được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 
hạng 4 sao. Điều này khá đặc biệt, bởi đây mới là lần thứ hai Agribio bước lên thế giới OCOP. “ Sản phẩm nấm của 

Agribio Mỹ Đức rất giàu tiềm 
năng. Qua 2 năm tham gia 
đánh giá, Hội đồng giám khảo 
nhận thấy được sự đầu tư của 
chủ cơ sở, sự quan tâm nâng 
cao chất lượng sản phẩm. Một 
điểm cộng của các sản phẩm 
này, đó là lợi ích mà nó tạo 
ra góp phần gia cố mối liên 
kết chặt chẽ giữa đơn vị sản 
xuất với cộng đồng dân cư địa 
phương, mở hướng phát triển 
ngành nghề nông thôn. Năm 
2023, Văn phòng Điều phối xây 
dựng Nông thôn mới sẽ phối 
hợp với UBND huyện Phù Mỹ 
hỗ trợ để Agribio Mỹ Đức tiếp 
tục nâng hạng sản phẩm” 

 (Trích đánh giá của 
Văn phòng Điều phối 

xây dựng nông thôn mới tỉnh)Anh Trần Quang Tiến (ở giữa) giới thiệu các sản phẩm của HTXNN hữu cơ Agribio.                                                                                 Ảnh: NVCC

thu hoạch 2 - 3 lần/đợt trồng; 
giá thể trồng nấm sau khi thải 
loại được sử dụng để làm 
nguyên liệu sản xuất phân bón  
hữu cơ.

Chỉ một năm sau khi đi vào 
hoạt động, năm 2021, ba sản 
phẩm nấm của Agribio Mỹ 
Đức đã được công nhận sản 
phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 
sao. Và như đã kể ở trên, năm 
2022 cả ba sản phẩm lại được 
công nhận sản phẩm OCOP 
cấp tỉnh hạng 4 sao. 

“Mục tiêu của HTX là tiếp 
tục nâng cao chất lượng sản 
phẩm, đầu tư thêm công nghệ 

mới để có thể chế biến được 
nhiều sản phẩm thành phẩm 
từ nấm, nhằm tăng sức tiêu 
thụ. Chúng tôi mong muốn có 
được một kênh tiêu thụ mạnh 
hơn, kết nối được với nhiều 
thị trường để có thể ổn định 
đầu ra. Từ việc đảm bảo đầu 
ra, HTX tập trung cho việc 
ổn định vùng nguyên liệu tại 
địa phương, toàn bộ quá trình 
sản xuất khép kín, đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Mục 
tiêu tiếp theo là nâng hạng 
để sản phẩm có thể đạt 5 sao 
của tỉnh và tiến tới mục tiêu 
xa hơn”, anh Tiến cho hay. 

Ngoài sản xuất nấm, HTX 
hiện đang triển khai thêm 
dịch vụ thu gom rác bảo vệ 
môi trường; tạo việc làm ổn 
định cho 10 lao động ở địa 
phương với mức thu nhập 4 
triệu đồng/tháng; góp phần 
hoàn thành tiêu chí tổ chức 
sản xuất trong xây dựng nông 
thôn mới của xã Mỹ Đức.

Ông Trần Minh Tuấn, 
Trưởng P hòng NN&PTNT 
huyện Phù Mỹ, cho hay, năm 
2022, Phù Mỹ có 13 sản phẩm 
được công nhận sản phẩm 
OCOP cấp tỉnh, trong đó 5 
sản phẩm OCOP hạng 4 sao 

thì Agribio Mỹ Đức đã đóng 
góp 3 sản phẩm. Điểm khiến 
chúng tôi rất phấn khởi là 
đơn vị này mới chỉ bắt đầu 
hoạt động từ năm 2020. Năm 
2023, huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ 
Agribio triển khai kết nối tiêu 
thụ sản phẩm; hỗ trợ để tiếp 
cận vốn vay đầu tư mở rộng sản 
xuất kinh doanh; xây dựng các 
kế hoạch để tạo chuỗi liên kết 
cho sản phẩm OCOP gắn với 
Chương trình Mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn huyện.

THU DỊU

TIN VẮN
 Theo Hiệp hội Chế biến và 

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, thị 
trường Trung Quốc là kỳ vọng lớn 
nhất với ngành cá tra trong năm 
2023 sau khi nước này dỡ bỏ các 
quy định kiểm soát, xét nghiệm 
Covid-19 đối với hàng nhập khẩu. 
Bên cạnh đó, tăng trưởng xuất 
khẩu cá tra vào thị trường ASEAN 
cũng khá tốt; ngoài ra, khối thị 
trường của Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) cũng rất đáng kỳ 
vọng nhờ lợi thế ưu đãi thuế quan 
và cùng sự tăng trưởng kinh tế ổn 
định và khả quan của một số nước. 
Hiệp hội kỳ vọng các DN xuất khẩu 
cá tra Việt Nam đạt kim ngạch vượt 
mức kỷ lục 2,4 tỷ USD được ghi 
nhận trong năm 2022, dù hai thị 
trường truyền thống là Mỹ và châu 
Âu dự báo sụt giảm. (Theo NLĐ)
 Tôm hùm tại Phú Yên đang 

rớt giá khá mạnh. Trước đây, tôm 
hùm bông loại 1 có giá từ 1,3 - 1,4 triệu 
đồng/kg, tôm hùm xanh có giá từ 
700 nghìn - 850 nghìn đồng/kg. Hiện 
giá tôm hùm bông loại 1 giảm còn 
khoảng 800 nghìn - 850 nghìn đồng/
kg, tôm hùm xanh còn 600 nghìn - 
650 nghìn đồng/kg. Tôm hùm rớt 
giá nhưng lại vắng thương lái thu 
mua nên người nuôi tôm bị ép giá, 
thậm chí tôm từ loại 1 ép xuống 
thành loại 2.    (Theo VNN)



CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH

Một trong những nội dung 
mới của Kế hoạch Cải cách 
hành chính (CCHC) của tỉnh 
năm 2023 là đề ra 28 chỉ tiêu 
gắn với 27 nhiệm vụ cụ thể 
thuộc 7 lĩnh vực của công tác 
CCHC: Công tác chỉ đạo, điều 
hành; cải cách thể chế; cải cách 
thủ tục hành chính (TTHC); 
cải cách tổ chức bộ máy hành 
chính nhà nước; cải cách chế 
độ công vụ; cải cách tài chính 
công; xây dựng và phát triển 
chính quyền điện tử. Kế hoạch 
năm nay đã cụ thể hóa các chỉ 
tiêu phấn đấu sát hơn thực 
tiễn, giao trách nhiệm cho đơn 
vị cụ thể theo dõi, hướng dẫn 
thực hiện. 

Đáng chú ý là nhiệm vụ 
ban hành: Quy định và Bộ Chỉ 
số CCHC của tỉnh phù hợp 
với Bộ Chỉ số của Bộ Nội vụ 
và thực tiễn công tác CCHC 
trên địa bàn tỉnh; Quy định 
chế độ báo cáo định kỳ về tình 
hình thực hiện các chỉ tiêu  
KT-XH tỉnh Bình Định phục 
vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều 
hành của UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh; Đề án thực hiện 

Cải cách hành chính hướng đến 
hiện đại, thực chất 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2023, nhằm  triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải 
pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; đổi mới tư duy và hành động sáng 
tạo trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước.

UBND phường Hoài Đức  (TX Hoài Nhơn) đầu tư nhiều máy móc, thiết bị đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức.  Ảnh: H.T

Coi người dân, DN như khách hàng 
Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tinh thần, thái độ làm việc thân thiện, chu đáo, tận tình, 
coi người dân, DN như khách hàng. Nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà người 
dân, DN; nếu phát hiện thì phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Chủ động, tích cực nắm bắt tình 
hình, gặp gỡ, đối thoại, trao đổi với DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh để hỗ trợ tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều nỗ lực, cố 
gắng, đổi mới, sáng tạo trong công tác CCHC, cải cách TTHC. Không xếp loại mức độ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đối với các trường hợp đã có nhắc nhở, chấn chỉnh về việc giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn 
trong năm 2022 nhưng chậm chuyển biến, tiếp tục tái phạm nhiều lần trong năm 2023.

kết nối trao đổi thông tin giữa 
cơ quan Thuế và cơ quan Đăng 
ký đất đai; Danh mục TTHC 
thực hiện thí điểm chỉ nhận 

hồ sơ trực tuyến…
Căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao và nội dung Kế 
hoạch CCHC tỉnh năm 2023, 

các cơ quan Trung ương đóng 
trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, 
ngành thuộc tỉnh; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố xây 
dựng, ban hành kế hoạch 
CCHC của cơ quan, đơn vị, địa 
phương, đảm bảo phù hợp với 
tình hình thực tế. 

Theo ông Lê Đức Thành, 
Phó trưởng Phòng Nội vụ 
huyện An Lão, huyện đã ban 
hành Kế hoạch CCHC năm 
2023, với các mục tiêu, chỉ 
tiêu cụ thể bám sát theo Kế 
hoạch CCHC của tỉnh. Trong 
đó, hướng đến các chỉ số Par 
Index, SIPAS của huyện năm 
2023 tiếp tục cải thiện hơn so 
với kết quả đánh giá năm 2022. 
100% cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập trên địa 
bàn huyện cập nhật hoàn thành 
cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức. Trên 90% 
cán bộ, công chức cấp xã có 
trình độ đại học, được chuẩn 
hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, 
kỹ năng công tác. Phấn đấu ít 
nhất 10% đơn vị hành chính 
cấp xã hoàn thành chuyển đổi 
số. 70% hồ sơ công việc đối với 
cơ quan cấp huyện và 50% đối 
với UBND cấp xã được tạo lập 
dưới dạng điện tử...

Trong Kế hoạch CCHC tỉnh 
năm 2023, Sở TT&TT được giao 
nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan có liên quan tham 
mưu, đề xuất UBND tỉnh thực 
hiện các nhiệm vụ về ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt 
động của các cơ quan hành 
chính nhà nước, công tác triển 
khai các nhiệm vụ xây dựng 
phát triển chính quyền điện tử 
của các ngành, các cấp trên địa 
bàn tỉnh. Sở TT&TT đang tham 
mưu UBND tỉnh xây dựng và 
ban hành Kế hoạch Chuyển đổi 
số tỉnh năm 2023, định hướng 
đến năm 2025. 

Ông Trần Kim Kha, Giám 
đốc Sở TT&TT, cho biết: Bộ 
TT&TT xác định năm 2023 là 
năm dữ liệu số quốc gia. Thực 
hiện theo chỉ đạo của Bộ TT&TT 
và UBND tỉnh, Sở TT&TT năm 
nay sẽ tập trung xây dựng dữ 
liệu số tỉnh, xây dựng cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành; từ đó 
xây dựng hệ thống hỗ trợ ra 
quyết định dựa trên dữ liệu. 
Hoạt động xây dựng chính 
quyền số những năm qua các 
địa phương trong tỉnh tự thực 
hiện; nhưng năm 2023 sẽ triển 
khai đồng bộ hơn trong toàn 
tỉnh. Sở TT&TT sẽ triển khai hệ 
thống thông tin, các phần mềm 
có thể dùng chung cho các đơn 
vị trong tỉnh theo yêu cầu của 
UBND tỉnh.               HOÀI THU

(BĐ) - Ngày 30.12, UBND tỉnh 
ban hành Quyết định số 4567/QĐ-
UBND phê duyệt Đề án “Đổi mới 
và nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân, DN trong giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC) trên 
địa bàn tỉnh Bình Định”.

Một trong những nội dung 
đáng chú ý của Đề án là huy động 
sự tham gia của Hội LHPN cấp 
xã trong việc thực hiện các TTHC: 
Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết 
hôn, Đăng ký khai tử cho người 
dân. Cụ thể, hội viên phụ nữ cấp 
xã chủ động nắm bắt thông tin, liên 
hệ với gia đình để lấy thông tin 
cần thiết, phối hợp với UBND cấp 
xã giải quyết cho người dân, thay 
cho việc người dân phải trực tiếp 
đến bộ phận Một cửa để thực hiện.

Đối với đăng ký khai sinh, 
ngoài phương thức nêu trên, nếu 
người dân có nhu cầu có thể đề nghị 
cơ sở y tế (nơi trẻ sơ sinh ra đời) trực 
tiếp thực hiện tương tác với UBND 

cấp xã thông qua Hệ thống thông 
tin giải quyết TTHC của tỉnh được 
kết nối liên thông với Hệ thống 
phần mềm của cơ sở y tế để thực 
hiện thủ tục Cấp giấy khai sinh.

Bên cạnh đó, Đề án còn đặt 
ra một số nhiệm vụ khác nhằm 
nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân, DN trong thực hiện 
TTHC như: Nâng cấp chức năng 
đánh giá, khảo sát trực tuyến mức 
độ hài lòng của người dân, DN; 
đặt lịch hẹn giờ giải quyết TTHC 
trên Hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC của tỉnh; rà soát, tái cấu trúc 
các quy trình thực hiện TTHC theo 
hướng loại bỏ, cắt giảm các thành 
phần hồ sơ, đơn giản hóa mẫu 
đơn, mẫu tờ khai điện tử (eform) 
có các nội dung thông tin mà Hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC 
của tỉnh có thể khai thác, sử dụng 
dữ liệu trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư…

Một trong những mục tiêu 

của Đề án là phấn đấu kết quả 
chỉ số thành phần “Công chức” 
(thuộc Chỉ số SIPAS), chỉ số thành 
phần “Dịch vụ hành chính cấp 
xã” (thuộc Chỉ số PAPI) cao hơn 
mức trung bình cả nước, điểm chỉ 
số thành phần năm sau cao hơn 
năm trước. 

UBND tỉnh yêu cầu Đề án 
phải được tổ chức thực hiện với 
quyết tâm chính trị cao của cán 
bộ, công chức, viên chức, nhất 
là người đứng đầu các cấp, các 
ngành, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương dựa trên quan điểm: 
“Quyết tâm đổi mới, sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm, dám đột 
phá, sẵn sàng đương đầu với 
khó khăn, thử thách, luôn nỗ 
lực hành động vì lợi ích chung” 
tại Kết luận số 14-KL/TW ngày 
22.9.2021 của Bộ Chính trị về chủ 
trương khuyến khích và bảo vệ 
cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi 
ích chung.                              M.LÂM

(BĐ) - Đó là yêu cầu do 
UBND tỉnh đặt ra tại Công văn số  
35/UBND-KT ngày 4.1 về việc tổ 
chức hội nghị cán bộ, công chức, 
viên chức và hội nghị người lao 
động năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
thủ trưởng các sở, ban, ngành, 
đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc 
tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và giám đốc các 
DN trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các 
đơn vị liên quan phối hợp chặt 
chẽ với công đoàn cùng cấp thực 
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong đó, tổ chức hội nghị 
cán bộ, công chức, viên chức 
theo quy định tại Nghị định số 
04/2015/NĐ-CP ngày 9.1.2015 
của Chính phủ về thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan 
hành chính nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công lập; chậm nhất 
ngày 31.1. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm 
túc quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ 
chức hội nghị cán bộ, công chức, 
viên chức và hội nghị người lao 
động nghiêm túc, hiệu quả và 
thiết thực, không làm theo kiểu 
hình thức, đối phó. Qua đó, phát 
huy quyền làm chủ của cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao 
động; nâng cao trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị; 
là tiêu chuẩn bắt buộc để xem xét 
đánh giá, phân loại chất lượng 
và xét bình chọn các danh hiệu 
thi đua, khen thưởng đối với các 
cơ quan, đơn vị, DN.     H.NHÂN

Huy động Hội LHPN cấp xã tham gia thực hiện TTHC Hội nghị cán bộ, công chức, 
viên chức năm 2023 tổ chức 
chậm nhất đến ngày 31.1

7XÂY DỰNG ĐẢNG - CHÍNH QUYỀNTHỨ HAI, 9.1.2023
xddncbbd@gmail.com

Bình Định
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SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Khi biến thể phụ của Omicron XBB.1.5 
đang có xu hướng gia tăng ở Mỹ và nhiều 
quốc gia khác trên thế giới, cơ quan kiểm 
soát dịch bệnh của châu Âu (ECDC) lo ngại 
biến thể này có thể gây ra làn sóng Covid-19 
mới cho châu lục này. Ở nước ta theo tin từ 
Bộ Y tế, ngày 7.1 số ca mắc mới Covid-19 
giảm còn 64 ca, gần gấp đôi số bệnh nhân 
khỏi bệnh trong ngày; hiện có 23 bệnh nhân 
nặng, tăng nhẹ so với 2 ngày trước đó. 

Từ ngày 1 - 7.1, cả nước ghi nhận tổng 
số ca mắc Covid-19 ở nước ta là 478 ca, trung 
bình gần 70 ca mắc/ngày; trong đó ngày ít 
nhất là 2.1 với 52 ca, ngày nhiều nhất là 4.1 
với 83 ca. Trong tuần qua, cả nước không ghi 
nhận ca tử vong nào do Covid-19. 

Dù vậy theo cảnh báo của Bộ Y tế, tình 
hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức 
tạp thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát 
các làn sóng dịch bệnh do biến thể mới. 
Giai đoạn giao mùa tiềm ẩn nguy cơ bùng 
phát các bệnh dịch đường hô hấp, dẫn đến 
nguy cơ dịch chồng dịch. Thời gian tới là 
dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội, nhu cầu 
giao thương du lịch tăng cao, cùng thời tiết 
chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện 
thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm 
lây lan, có thể gia tăng số mắc, nhất là với 
nhóm trẻ em có sức đề kháng yếu và người 
cao tuổi có bệnh lý nền, dễ mắc các bệnh 
truyền nhiễm. 

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, 
nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của 
Covid-19, thường xuyên đánh giá, phân tích 
tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động xây 
dựng các kịch bản, phương án ứng phó và 
triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể 
xảy ra của dịch; kịp thời cập nhật, bổ sung 
các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa 
phương trong phòng, chống dịch Covid-19. 
Tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng; Bộ 
GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc triển khai 
các hoạt động tăng cường tiêm cho trẻ em 
mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục 
theo Kế hoạch số 1557/KH-BYT-BGDĐT.  Tiếp 
tục tổ chức triển khai hiệu quả chiến dịch 
truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 
trong tình hình mới “Vì một Việt Nam vững 
vàng, khỏe mạnh” với thông điệp “Thực 
hiện - 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + 
thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người 
dân và các biện pháp khác”.  Đ.A (Tổng hợp)

Năm 2022, Trạm Y tế xã Nhơn Lý đã 
thực hiện tốt công tác khám và điều trị 
bệnh cho người dân tại địa phương với 
846 lượt bệnh nhân. Trong đó, khám 
chữa bệnh bằng Đông y kết hợp 355 
trường hợp. Bên cạnh đó, Trạm luôn 
thực hiện tốt các chương trình mục tiêu 
y tế quốc gia, công tác y tế dự phòng cho 
người dân. Hằng năm, trẻ em trong độ 
tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 99%, 
thực hiện tốt quy trình tiêm chủng an 
toàn theo quy định; tỷ lệ trẻ suy dinh 
dưỡng dưới 5 tuổi năm 2022 là 6,7%, 
giảm 0,02% so với năm 2020; tỷ lệ trẻ 
thấp còi dưới 5 tuổi năm 2022 là 9,5% 
giảm 0,18% so với năm 2020. Công tác 
DS-KHHGĐ được triển khai thường 
xuyên tại Trạm như hằng năm được sự 
hỗ trợ của cấp trên mở các đợt chiến 
dịch tuyên truyền cho đối tượng phụ 
nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng thuốc 
tránh thai, tiêm thuốc tránh thai, đặt vòng 
tránh thai… 

Năm 2022, Trạm thường xuyên vận 
động, tuyên truyền nhân dân tổng vệ 
sinh, xử lý dụng cụ chứa nước có bọ 
gậy, triển khai 2 đợt chiến dịch tổng vệ 
sinh diệt bọ gậy trên toàn xã để phòng 
chống dịch sốt xuất huyết. Đồng thời, 
trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, 
Trạm còn chủ động tham mưu UBND xã 
triển khai kế hoạch phòng, chống dịch, 
phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong 
xã rà soát, theo dõi và quản lý các đối 
tượng theo quy định…

Cùng với đó, tinh thần trách nhiệm, 
thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ 
không ngừng được nâng cao trong công 
tác khám, chữa bệnh. Phối hợp với các 
đoàn thể của xã, thôn tuyên truyền, nâng 

TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN LÝ:

Chủ động chăm sóc sức khỏe 
  ban đầu cho nhân dân

Thời gian qua, Trạm Y tế xã Nhơn Lý, 
TP Quy Nhơn, có nhiều nỗ lực, chủ 
động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
nhân dân, đạt được nhiều kết quả 
đáng ghi nhận.

cao nhận thức cho nhân dân về bảo đảm 
vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, 
cách phòng, tránh dịch bệnh…

Chị Mai Thị Linh, ở thôn Lý Chánh, 
xã Nhơn Lý, thường đưa con đến Trạm 
Y tế khám, tâm sự rằng: Mỗi khi con 
đau, tôi thường dẫn bé đến Trạm 
khám. Các bác sĩ ở Trạm rất nhiệt tình, 
thân thiện hướng dẫn cách chăm sóc 
trẻ khi bị ốm, chế độ dinh dưỡng cho 
trẻ nhỏ. 

Chị Nguyễn Thị Hồng Hải, Phó 
trưởng Trạm Y tế xã Nhơn Lý, cho 
biết: Ngoài các mục việc thường xuyên, 
để nâng cao nhận thức của người dân 
trong chủ động bảo vệ sức khỏe, Trạm 
thường xuyên phối hợp với Đài truyền 
thanh xã Nhơn Lý tuyên truyền về chủ 
đề an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng 
chống sốt xuất huyết, thủy đậu, tay chân 
miệng, sốt rét … Đồng thời, Trạm phối 
hợp với Trường Tiểu học Nhơn Lý thực 
hiện tẩy giun cho học sinh; tham gia 

khám sức khỏe định kỳ cho học sinh 
Trường Mẫu giáo Nhơn Lý và Trường 
Tiểu học Nhơn Lý; khám sàng lọc đái 
tháo đường và tăng huyết áp cho 250 
trường hợp, phát hiện 120 trường hợp 
tăng huyết áp và 10 trường hợp đái tháo 
đường. Nhiều năm qua, nhờ tích cực 
tuyên truyền, hầu hết các hộ gia đình 
trong xã đã nắm được những kiến thức 
cơ bản về thực hành chăm sóc sức khỏe, 
đặc biệt là sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã Nhơn Lý 
tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân, tập trung chú trọng công tác chủ 
động phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, 
tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm, tổ chức các đợt thanh, 
kiểm tra và tập huấn kiến thức cho các 
đối tượng kinh doanh dịch vụ; lập thủ 
tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ 
sinh an toàn thực phẩm cho một số hộ 
kinh doanh.   THU PHƯƠNG

Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) khám bệnh cho người dân.                      Ảnh: THU PHƯƠNG

Bệnh lỵ trực khuẩn là bệnh nhiễm khuẩn đường 
ruột cấp tính do trực khuẩn Shigella gây ra. Bệnh 
lây truyền chủ yếu do nhiễm trực khuẩn từ phân, 
từ người bệnh sang người lành trực tiếp qua tiếp 
xúc, hoặc gián tiếp qua thức ăn, nước uống bị nhiễm 
khuẩn. Các loại côn trùng như ruồi, nhặng, gián, … 
làm lây lan mầm bệnh sang thức ăn. Mọi người đều 
có thể bị lây bệnh, trong đó trẻ em và người già dễ 
mắc bệnh nặng, dễ tử vong do sức đề kháng kém.

Thời gian ủ bệnh của bệnh lỵ thường từ 1 - 7 
ngày, sau đó sẽ phát bệnh một cách đột ngột, với 
2 hội chứng: Nhiễm khuẩn và hội chứng lỵ. Hội 
chứng nhiễm khuẩn gồm các triệu chứng: Sốt cao 
38 - 39oC, rét run, nhức đầu, mệt mỏi, đau lưng, đau 
khớp, ở trẻ em có thể có cơn co giật, chán ăn, khát 
nước, đắng miệng, buồn nôn hoặc nôn. Hội chứng 
lỵ gồm các triệu chứng: Đau bụng, ban đầu đau âm 
ỉ quanh rốn, sau đó lan ra khắp bụng, cuối cùng là 
những cơn đau quặn bụng ở hố chậu trái. Các cơn 
đau quặn bụng làm bệnh nhân mót rặn muốn đi đại 
tiện ngay. Mới đầu phân sệt, sau loãng, rất thối, lẫn 
với nhầy và máu. Hoặc phân nhầy nhiều, thường 
đục nhờ nhờ, có khi phân vàng đục như mủ, máu 

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

“Vì một Việt Nam 
vững vàng, khỏe mạnh”

sẫm như máu cá, nhầy và máu hòa loãng với nhau 
không có độ bám dính. Hội chứng lỵ có thể diễn ra từ 
5 - 10 ngày hoặc hơn.

Bổ sung nước và điện giải bằng dung dịch oresol 
hoặc dung dịch thay thế. Trong các trường hợp mất 
nước hoặc rối loạn nặng, người bệnh cần truyền dịch 
qua đường tĩnh mạch. Điều trị kháng sinh theo phác 
đồ ở các cơ sở y tế và kháng sinh đồ. Điều này còn 

đặc biệt quan trọng với sự xuất hiện trực khuẩn 
lỵ kháng thuốc. Hạ sốt, giảm đau. Không nên 
sử dụng các thuốc giảm nhu động vì chúng làm 
chậm thải trừ vi khuẩn và kéo dài thời gian bệnh. 
Khuyến khích ăn thức ăn dễ tiêu như cháo, súp, 
uống nhiều nước cháo, súp. Đặc biệt trẻ em cần 
cho ăn uống đầy đủ và bổ dưỡng, ăn nhiều lần, 
để tránh suy dinh dưỡng.

Để chủ động phòng chống bệnh lỵ trực khuẩn, 
người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện 
pháp sau: Thực hiện vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống 
nước đã đun sôi.  Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa 
tay bằng xà phòng trước khi ăn uống, sau khi đi 
vệ sinh.  Sử dụng nước sạch, giữ vệ sinh nguồn 
nước công cộng. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 
không phóng uế bừa bãi, xử lý phân, tuyệt đối 
không dùng phân tươi bón rau. Xử lý các chất 
thải của bệnh nhân bằng vôi sống 20%, nước vôi 
10%. Đồ dùng, quần áo bệnh nhân phải được sát 
trùng hoặc ngâm Cloramin B 2%. Dùng lồng bàn 
đậy kín thức ăn. Tích cực diệt ruồi, nhặng, gián... 

MINH PHƯỢNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Chủ động phòng chống bệnh lỵ trực khuẩn
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Bình Định

Sáng 8.1, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã dự chương trình 
“Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 
do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Phú 
Yên và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam tổ chức.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu 
dương, ghi nhận và chúc mừng thành 
tích mà tổ chức công đoàn, công nhân 
lao động cả nước nói chung, tỉnh Phú 
Yên nói riêng đã đạt được trong những 
năm qua, góp phần quan trọng vào 
thành tựu chung của đất nước. Nhân 
dịp năm mới Quý Mão 2023 sắp đến, 
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời 
chúc mừng năm mới với những tình cảm 
tốt đẹp nhất tới toàn thể anh chị em công 
nhân, người lao động trên toàn quốc. 

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính cùng Ban tổ chức đã tặng 
quà cho DN có đóng góp thành tích tốt 
trong phong trào công đoàn, xây dựng 
và phát triển kinh tế của tỉnh Phú Yên; 
đặc biệt đã trao 220 phần quà tết cho 
đoàn viên, công nhân, người lao động 
xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn, với 
tổng trị giá 288 triệu đồng.

Cũng trong chuyến công tác tại Phú 
Yên, cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh 

Thủ tướng Phạm Minh Chính 
chúc Tết công nhân, người lao động

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà tết cho 
người lao động, công nhân ở Phú Yên.

Chính cùng đoàn công tác đã tới dâng 
hương, thả vòng hoa tưởng niệm các anh 
hùng, liệt sĩ tại Di tích Bến tàu Không 
số Vũng Rô (Bãi Chùa, thôn Vũng Rô, 
xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, 
tỉnh Phú Yên); đi khảo sát một số công 
trình dự án trọng điểm của tỉnh Phú 
Yên tại khu vực Bãi Gốc, xã Hòa Tâm,  

TX Đông Hòa; khảo sát một số vị trí Dự 
án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông và Dự án tuyến đường bộ ven biển 
tỉnh Phú Yên; gặp mặt động viên và trao 
quà tết cho các hộ dân bị ảnh hưởng và 
thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự 
án tại xã Tân Đông, TX Đông Hòa, tỉnh 
Phú Yên.                 (Theo Tiền Phong, VOV)

Sáng 8.1, tại Quảng Bình, Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, 
chúc Tết ngư dân xã Bảo Ninh (Đồng 
Hới); gia đình chính sách, người nghèo, 
công nhân, người lao động khó khăn 
huyện Quảng Ninh.

Trò chuyện với ngư dân, Chủ tịch 
Quốc hội nhấn mạnh, Quảng Bình là 
tỉnh có đội tàu cá đánh bắt xa bờ lớn 
thứ ba trên cả nước, có sản lượng đánh 
bắt thủy, hải sản rất lớn. Ngư dân vươn 
khơi bám biển, vừa khai thác nguồn lợi 
hải sản, vừa góp phần rất tích cực bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo quê hương.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm 
tới đời sống ngư dân và tạo điều kiện 
thuận lợi nhất để bà con vươn khơi, 
bám biển. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Chủ tịch Quốc hội chúc ngư dân 
đón năm mới với nhiều điều kiện thuận 
lợi hơn, có một năm mưa thuận, gió hòa, 
tôm cá đầy khoang và đời sống ngày 
càng nâng cao. Chủ tịch Quốc hội mong 
muốn bà con tăng cường tình đoàn kết 
để vượt qua mọi khó khăn. (Theo TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ 
thăm, chúc Tết ngư 
dân tỉnh Quảng Bình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc 
Tết ngư dân tại Khu neo đậu tàu thuyền Cửa Phú, 
Quảng Bình. 

Ngày 8.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật TP HCM (HCDC) cho biết, hiện  
TP HCM đã xuất hiện biến thể XBB 
thuộc chủng Omicron đã lưu hành tại 35 
quốc gia trên thế giới từ tháng 10.2022.

Tại châu Á, biến thể này đã xuất hiện 
tại Singapore, Ấn Độ… Tổ chức y tế 
Thế giới (WHO) khẳng định, đại dịch 
Covid-19 hiện vẫn chưa kết thúc, một 
số nước trên thế giới liên tiếp ghi nhận 
có số ca mắc, tử vong đã gia tăng như: 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… nên 
cần nêu cao cảnh giác, không lơ là, chủ 
quan trước tình hình dịch bệnh.

Tại TP HCM, do sự gia tăng giao lưu 
đi lại của người dân vào dịp lễ, Tết nên 
nguy cơ bùng phát, lây nhiễm Covid-19 
cũng như xuất hiện các biến thể mới là 
hoàn toàn có thể xảy ra.

Do đó, ngành y tế kêu gọi người dân 
TP HCM hãy cùng trách nhiệm bảo vệ 
gia đình và duy trì miễn dịch cộng đồng 

đối với Covid-19 bằng cách tiêm vắc xin 
đủ liều, đúng lịch, và tiêm nhắc lại, tiêm 
bổ sung đúng theo quy định.

Đợt cao điểm tiêm vắc xin Covid-19 sẽ 
được thực hiện từ ngày nay đến hết ngày 
2.2, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày 
nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão. HCDC 
sẽ tiếp tục phân phối vắc xin đến các 
quận huyện, TP Thủ Đức và sẽ tổ chức 
nhiều điểm tiêm trên khắp các địa bàn 
cũng như các bệnh viện.        (Theo SGGP)

TP HCM: Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 vào dịp Tết

Tại Hà Nội, ngày 9.1, đơn vị thực hiện 
dự án phát triển xe đạp công cộng bắt đầu 
thi công trạm xe đầu tiên, sau đó sẽ bố trí 
hơn 300 xe cho người dân trải nghiệm ở 
quận Ba Đình, Hoàn Kiếm vào dịp Tết.

Từ ngày 20.1 (29 tháng Chạp), tại các 
trạm xe hoàn thiện, đơn vị thực hiện dự 
án phát triển xe đạp công cộng bố trí mỗi 
điểm khoảng 10 xe cho khách hàng đi 
trải nghiệm. Khách hàng được tặng 1 giờ 
đi xe miễn phí khi tải app sử dụng xe.

Kế hoạch thử nghiệm sẽ diễn ra trong 
vòng hai tuần, sau đó chính thức khai 
trương, đưa dịch vụ đi vào hoạt động.

Hiện đã có 2 quận bàn giao mặt bằng 

Thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng ở Hà Nội vào dịp tết Nguyên đán

Quảng Bình 
khởi công xây dựng 
chiếc cầu thứ 3 bắc 
qua sông Nhật Lệ

Chiều 8.1, UBND tỉnh Quảng Bình tổ 
chức lễ khởi công công trình cầu Nhật 
Lệ 3 thuộc dự án đường ven biển và cầu 
Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình.

Công trình có tổng mức đầu tư  
1.300 tỷ đồng, chiều dài xây dựng hơn 
2,8 km, trong đó chiều dài cầu Nhật Lệ 
3 là 561,4 m, được xây dựng vĩnh cửu 
bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, kết 
cấu cầu chính dạng cầu vòm. Đường hai 
đầu cầu thiết kế theo cấp đường chính đô 
thị với vận tốc thiết kế 60 km/giờ; bề rộng 
nền đường từ 23,5 m - 54,5 m; đường 
gồm 4 làn xe. Dự kiến năm 2026, công 
trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công trình cầu Nhật Lệ 3 có ý nghĩa 
quan trọng trong việc kết nối các tuyến 
đường trong khu vực và dự án thành 
phần 1- đường ven biển đang được địa 
phương triển khai. Khi tuyến đường ven 
biển và cầu Nhật Lệ 3 được hình thành 
sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống đường 
ngang liên kết giữa đường ven biển với 
QL 1 và đường Hồ Chí Minh, giúp tăng 
khả năng liên kết giữa các đô thị, khu 
kinh tế, vùng miền, góp phần phát triển 
du lịch và dịch vụ biển, củng cố quốc 
phòng - an ninh trên địa bàn.

(Theo Nhân Dân)

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng 
Công Huẩn vừa ký văn bản phát động 
phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề 
“Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”.

Trong đó yêu cầu tăng cường thanh 
tra công tác quản lý nhà nước và trách 
nhiệm của người đứng đầu trong thực 
hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào 
các ngành, lĩnh vực, địa phương phát 
sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu 
cực, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư 
luận có nhiều ý kiến: Như các dự án theo 
hình thức BOT, BT; dự án hạ tầng giao 
thông; đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng 
đất đai; khai thác tài nguyên, khoáng sản; 

cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu DN 
nhà nước; việc mua bán, chuyển nhượng, 
mua sắm tài sản công; tài chính, ngân 
hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, 
công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Theo kế hoạch công tác năm 2023, 
ngành thanh tra đặt mục tiêu phải thực 
hiện có hiệu quả các đoàn thanh tra trong 
việc cấp phép, khai thác khoáng sản làm 
nguyên vật liệu xây dựng thông thường; 
việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ 
sản xuất của DN nhà nước, DN cổ phần 
sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; các 
dự án, công trình và việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu 
vực đô thị…

Đặc biệt là cuộc thanh tra chuyên đề 
việc chấp hành pháp luật về phát hành 
trái phiếu DN và sử dụng nguồn tiền từ 
trái phiếu DN theo chỉ đạo của Ban chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, sẽ tập trung thanh tra, 
kiểm tra trách nhiệm của người đứng 
đầu trong việc thực hiện pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng, nhất là công 
tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu 
nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

(Theo Tiền Phong)

Năm 2023, sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu

Dự kiến, từ ngày 29 tháng Chạp, người dân Hà Nội 
sẽ được trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng. 

là quận Ba Đình với 23 điểm và quận 
Hoàn Kiếm với 11 điểm.

Theo kế hoạch sẽ có 6 quận thí điểm 

mô hình này giai đoạn 1 gồm: Ba Đình, 
Tây Hồ, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Thanh 
Xuân và Hai Bà Trưng. Tổng số tại 6 
quận sẽ có khoảng hơn 90 điểm đặt xe. 
Với các quận còn lại, công ty sẽ tiếp tục 
đợi giao mặt bằng.

Trước đó,  Sở GTVT đề xuất UBND 
TP Hà Nội cho phép Công ty CP Tập 
đoàn Trí Nam thí điểm dịch vụ xe đạp 
đô thị trên địa bàn một số quận nội 
thành với thời gian thí điểm 12 tháng. 
Theo đó, tập đoàn này sẽ cung cấp 1.000 
xe đạp (50% là xe đạp điện) với 94 vị trí 
đặt xe, tổng vốn đầu tư là khoảng hơn 
30 tỷ đồng.                    (Theo Vietnamnet)
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THÔNG BÁO
CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHO VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÌNH ĐỊNH

Ngày 22.12.2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định cấp lại 
đăng ký hoạt động số 35010001/TP-ĐKHĐ cho Văn phòng Luật sư 
Bình Định do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.

Nay Văn phòng Luật sư Bình Định thông báo:
1. Tên gọi đầy đủ: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÌNH ĐỊNH
2. Địa chỉ trụ sở mới: Số 49 đường Phan Chu Trinh, phường Hải 

Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Lĩnh vực hành nghề:
- Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm 

giữ, bị can, bị cáo hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người 
bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa 
vụ trong vụ án hình sự.

- Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án dân sự, hôn 
nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính.

- Tư vấn pháp luật.
- Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng.
- Thực hiện dịch vụ pháp lý.
4. Người đại diện cho pháp luật của Văn phòng:
Họ và tên: Trương Quốc Dũng  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25.12.1959
Địa chỉ thường trú: Số 49 đường Phan Chu Trinh, phường Hải 

Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Chứng chỉ hành nghề số: 17771/TP/LSCCHN.
5. Giấy đăng ký hoạt động số: 35010001/TP/ĐKHĐ, Sở Tư pháp 

Bình Định cấp ngày 22.12.2022.
Văn phòng Luật sư Bình Định thông báo cho quý cơ quan, tổ chức 

biết để thuận tiện liên hệ công tác.

Để có những giây phút trọn vẹn bên người thân 
những ngày Tết, bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý thì 
vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) là điều kiện cần lưu 
tâm để đảm bảo sức khỏe trong những ngày Tết.

Tết cổ truyền cũng chính là dịp mọi người trở về nhà 
sum họp, hỏi thăm nhau sau một năm dài xa nhà. Mâm 
cơm ngày Tết  từ bánh chưng, thịt, giò, hành muối là 
những món ăn tiêu biểu cho nền văn hóa lúa nước lâu 
đời của người Việt Nam, là tượng trưng cho hy vọng về 
một năm mới vuông vức, đầy đủ, sung túc, thành công.

Để có những giây phút trọn vẹn bên người thân 
những ngày Tết, bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý thì 
vệ sinh ATTP là điều kiện cần lưu tâm để đảm bảo sức 
khỏe trong những ngày Tết.

Sau đây là 4 lưu ý về an toàn thực phẩm và biện pháp 
để đảm bảo ATTP trong những ngày Tết:

1. Mua vừa đủ, mua thực phẩm có nguồn gốc, 
xuất xứ rõ ràng

Theo TS Nguyễn Quốc Anh - Viện Dinh dưỡng Quốc 
gia, vào những dịp trước Tết thì nguồn cung ứng thực 
phẩm tươi sống, rau củ quả, sản phẩm bánh kẹo, đồ chế 
biến sẵn rất dồi dào với đa dạng chủng loại. Tuy nhiên, để 
đảm bảo ATTP, chúng ta cần lựa chọn sản phẩm tươi sạch, 
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Hiện nay, các chợ, siêu thị thường đã mở cửa sau 
mùng 2 Tết, do đó việc mua sắm, tích trữ thực phẩm là 
không cần thiết, gây lãng phí mà có thể không an toàn. 
Việc bảo quản thực phẩm sống lẫn thực phẩm chín có 
thể gây nhiễm chéo vi khuẩn gây bệnh.

“Mua nhiều thực phẩm vượt quá sức chứa của tủ 
lạnh, nhiệt độ của tủ có thể không đủ độ lạnh, dẫn đến 
thức ăn sẽ nhanh bị ôi thiu, gây ngộ độc thực phẩm. Vì 
vậy, khi mua sắm Tết, hãy tính toán lượng thức ăn đủ 
dùng, không nên mua quá nhiều đồ ăn rồi để tủ lạnh vừa 
không tươi, vừa có thể lãng phí” - TS Quốc Anh tư vấn.

2. Cẩn thận khi mua thực phẩm chế biến sẵn từ 
các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

Th.S-BS Bùi Thị Mai Hương - Viện Dinh dưỡng Quốc 
gia cho biết, những năm gần đây, việc mua bán các loại 
thực phẩm chế biến sẵn trên các hội nhóm mạng xã hội 
như Facebook, Zalo ngày càng trở nên phổ biến, và đặc 

4 lưu ý về an toàn thực phẩm để không “đổ bệnh” ngày Tết

biệt nhộn nhịp trong những dịp Tết đến xuân về khi nhu 
cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao. Có nhiều cơ sở kinh 
doanh cung cấp các thực phẩm có hương vị thơm ngon, 
sạch sẽ.

Tuy nhiên, do các thực phẩm này chủ yếu được sản 
xuất theo kiểu thủ công tại hộ gia đình nhỏ lẻ với điều 
kiện hạn hẹp về cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ có thể gây 
mất ATTP, đặc biệt là khi đơn đặt hàng vượt quá khả năng 
sản xuất chế biến.

Nếu bạn có thời gian để chế biến thực phẩm, thì nên 
hạn chế việc mua những thực phẩm chế biến sẵn tại các 
bếp ăn gia đình để giảm thiểu nguy cơ mất ATTP.

Trường hợp bạn thực sự muốn mua những thực phẩm 
này, cần phải hỏi rõ người bán thời điểm chế biến và 
phương pháp bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, và khi ăn cần 
nấu chín lại.

3. Sử dụng đồ uống có cồn điều độ
Tết là thời điểm nhu cầu sử dụng  rượu bia  gia tăng 

trong các buổi liên hoan, tất niên, sum họp gia đình, cùng 
với đó là số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí 
bị ngộ độc rượu cũng tăng cao hơn.

Những năm gần đây, ngộ độc rượu công nghiệp 
methanol luôn có xu hướng ra tăng vào các dịp Tết, do tiêu 
thụ các sản phẩm rượu trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Do đó, 
lời khuyên được các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra là:

- Hạn chế uống rượu bia, chỉ uống có điều độ những 
sản phẩm rượu, bia, đồ uống có cồn có nguồn gốc, xuất 

xứ rõ ràng, có uy tín trên thị trường và được chứng nhận 
bảo đảm chất lượng, an toàn.

- Tuyệt đối không tiêu thụ các loại rượu, đồ uống có 
cồn không rõ nguồn gốc và xuất xứ.

- Hạn chế tiêu thụ các loại đồ uống có cồn ngâm các 
loại thảo dược, cây cỏ, động vật khi không biết rõ công 
dụng, nguồn gốc, các loại rượu chưng cất thủ công. Bởi 
lẽ những loại rượu này có thể chứa hàm lượng cao độc 
tố tự nhiên, aldehyde và furfural, những chất có thể gây 
ngộ độc cấp và mạn tính.

4. Thực hành vệ sinh, phân loại, bảo quản và chế 
biến thực phẩm tốt

Tương tự như với các bữa ăn hằng ngày, bữa ăn ngày 
Tết của gia đình sẽ sẽ trở nên an toàn hơn nếu bạn thực 
hiện tốt các thực hành sau đây:

• Rửa sạch tay với nước và xà phòng trước và sau khi 
chế biến thực phẩm.

• Rửa sạch rau củ quả dưới vòi nước chảy.
• Sử dụng dao và thớt riêng khi nấu ăn và để riêng 

các loại thịt, gia cầm, hải sản, trứng sống ra khỏi các thực 
phẩm khác khi đi chợ và khi bảo quản trong tủ lạnh.

• Bảo quản các loại thực phẩm tươi sống cần phải 
tách biệt với các loại thực phẩm đã được nấu chín.

• Nấu chín kỹ các loại thực phẩm. Hạn chế ăn trực 
tiếp các thực phẩm tươi sống hoặc lên men nếu các thực 
phẩm này không được bảo quản đúng, các loại thực 
phẩm có dấu hiệu nhiễm nấm mốc.

Đối với mâm cơm cúng ngày Tết, người dân cần lưu ý 
thực hiện nguyên tắc 4 giờ: Nên ăn thức ăn chín sau khi 
nấu 4 giờ, nếu sau 4 giờ thì cần đun nóng thức ăn trước 
khi ăn.

- Đối với thức ăn thừa, cần đậy kín rồi bảo quản trong 
ngăn mát hoặc ngăn đá, trước khi dùng lại cần hâm 
nóng đủ thời gian.

- Đối với các thực phẩm đông lạnh, rã đông trước khi 
nấu bằng một trong các cách sau: Rã đông trong ngăn 
mát tủ lạnh qua đêm, rã đông dưới vòi nước chảy, hoặc 
bằng lò vi sóng. Thực phẩm đã giã đông thì không cấp 
đông lại.

Thực hiện tốt các quy tắc về ATTP sẽ góp phần giúp 
mỗi gia đình tận hưởng một bầu không khí Tết trọn vẹn 
yêu thương!                                     (Theo suckhoedoisong.vn)

Mâm cơm ngày Tết với nhiều món ngon khó cưỡng.
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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 02/2023 từ ngày 10.1.2023 đến ngày 16.1.2023

THỨ BA, NGÀY 10.1.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: TBA Hội Tân 3. 7h15-
16h45: TBA Phan Chu Trinh 2. 7h30-11h15: Lộ 1 TBA Phan Chu Trinh. 5h30-15h30: 
Các TBA KDC Nhơn Bình 1, 3, 5, Đào Tấn 2, 3, 4, Tường Vân, Nhơn Phú 5, Nhơn Bình 
2, 6, 7, 10, Xóm Dừa. 11h-13h: TBA Hoàng Cường (Công ty Giang Đạt Thành) và các 
TBA Mỹ Nguyên, Mỹ Nguyên 2, Mỹ Nguyên 3 (Xí nghiệp CB Gỗ XK Mỹ Nguyên) - 
phường Bùi Thị Xuân. 14h-15h30: TBA Trường Ischool. 

THỨ TƯ, NGÀY 11.1.2023: TP Quy Nhơn: 6h30-11h30: Đường Tây Sơn từ Phân 
viện Sốt rét KST đến Nhà máy Điện Nhơn Thạnh, khu dân cư Khu phố 7 - phường 
Nhơn Phú. 7h-11h30: TBA Kho xăng dầu Phú Hòa. 7h-11h30: Đường Tây Sơn từ 
Công ty Nguyên liệu Giấy đến Nhà máy điện Sông Ngang - phường Nhơn Phú. 
13h30-15h45: Dãy số lẻ QL 1A từ chợ Bùi Thị Xuân đến Khu TĐC E655 - phường Bùi 
Thị Xuân. 8h-9h15: TBA Vĩnh Phước. 9h30-11h30: TBA Đại Thành 4. 14h-17h30:  
TBA Wesbrook. 

THỨ NĂM, NGÀY 12.1.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-16h45: TBA Trần Hưng 
Đạo 2. 8h30-10h30: TBA Đống Đa 5. 10h15-11h45: TBA Đống Đa 2. 8h30-15h: 
Các TBA Cao đẳng Y tế, Nhà thờ lớn, Lê Thánh Tôn 1, Phan Bội Châu 3, Trần Bình 
Trọng, TC Chung cư Trần Bình Trọng, BVĐK TP Quy Nhơn. 13h15-15h: TBA Đống 
Đa 4. 5h-7h30: Khu vực phường Trần Quang Diệu từ Vòng xoay Long Vân đến cầu 
Sông Ngang; Từ Nhà máy điện Nhơn Thạnh đến cầu Long Vân; Đường Hùng Vương 
phường Nhơn Phú từ cầu Sông Ngang đến cầu Dài. 7h45-12h: Khu dân cư núi Mồ 
Côi - phường Nhơn Phú. 

THỨ BẢY, NGÀY 14.1.2023: TP Quy Nhơn: 5h20-7h15: Các TBA Hồ phun nước 
nghệ thuật, Quảng trường 2, Nguyễn Văn Trỗi, Nhà Văn hóa Lao động, KS Thái Bảo, 
Nguyễn Nhạc 2, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, Điện TC ITower, Diên Hồng 1, Ngân hàng Đầu 
tư 2, Hoàn Cầu 1, 2, Trần Thị Kỷ, TT Bưu chính KV 3, Ngân hàng Nhà nước VN - chi 
nhánh BĐ, Diên Hồng 3. 6h30-14h30: Các TBA Thanh Niên 1, 3, BMT Fico, Nhựa 
Xà phòng, Ngô Mây 1, 2, 3, 4, 5, Võ Lai 1, 2, Lê Phương Thảo, Ngân hàng Quân Đội, 
Hàm Nghi, Biên Cương, Cty XD 47, Nguyễn Nhạc 1, TC 01 Ngô Mây, Lê Lai, Nguyễn 
Lạc 1, 2, Ngô Văn Sở, Quảng Trường số 1. 8h-13h15: Các Dược phẩm 1, 2, chợ Cây 
Xăng. 15h-16h30: Các TBA Hồ phun nước nghệ thuật, Quảng trường 2, Nguyễn 
Văn Trỗi, Nhà Văn hóa Lao động, KS Thái Bảo, Nguyễn Nhạc 2, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, 
Điện TC I.Tower, Diên Hồng 1, Ngân hàng Đầu tư 2, Hoàn Cầu 1, 2, Trần Thị Kỷ, TT 
Bưu chính KV 3, Ngân hàng Nhà nước VN - chi nhánh BĐ, Diên Hồng 3. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 15.1.2023: TP Quy Nhơn: 5h-16h: Các TBA KS Mường 
Thanh, Chợ Lớn mới, Phan Thị Kim Thoa, Viettel, Đinh Bộ Lĩnh, BV Mắt, Dệt may XK 
BĐ 2, Ô tô 1/5, Chung cư Nam Ngân, Foodinco QN T1, T2, Trần Hưng Đạo 6, 7, VP 
Cục Hải quan, Cục Hải quan BĐ, Hàm Tử, Cảng cá QN 1, 2, Nhà máy SX nước đá QN, 
Cty CP Thủy Sản 1, 2, Vận tải biển, Nguyễn Văn Lãnh, Hải Đoàn BP 48, Cảng QS Thị 
Nại 2, Trạm sạc điện Winfast Trần Hưng Đạo. 6h30-13h30: Các TBA KS Thanh Thảo, 
Trại giam, KS Anh Thảo, Cần Vương 2, TT Bến xe, VP Cty Phú Tài, Võ Liệu 1, 2, Ghềnh 
Ráng 1, 2, 4, 5, Nguyễn Lữ 3, Toyota, TT Di động KV Quy Nhơn, VP Cty Pisico, CS Tây 
Sơn, Cáp quang biển 2, DC Dịch vụ, Mai Hắc Đế, May QN 2, Hưng Phát 2, 3, Lam 
Sơn 1, 2, Phong da liễu TW 1, 2, Chế Lan Viên, Kho Lưu trữ tỉnh, Đặng Văn Chấn, 
Tống Phước Phổ, Cao ốc Long Thịnh, Bế Văn Đàn 1, 2, TT Điều Dưỡng, TC Seaview, 
KS Hoàng Anh 1, 2, Hàn Mạc Tử, DC Bông Hồng 3, TĐC Hưng Thịnh 1, 2, KDC Hưng 
Thịnh, Bơm PS4. 

THỨ HAI, NGÀY 16.1.2023: TP Quy Nhơn: 6h30-18h: CácTBA Thuận Đức, CK 
Hùng Vương, CK Minh Đức, Hoài Thu, Bà Chị, Cty Lương thực, NĐ An Lộc Phát. 
7h-17h TBA Tiến 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. Ngoài ra 
Quý khách hàng có thể xem thông báo kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện tại địa chỉ 
https: //pcbinhdinh.cpc.vn

  
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH

THÔNG BÁO
Phát hành hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh kính thông báo phát hành hồ sơ 
đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội Tân Đại 
Minh 2 (Lamer 2) - đợt 6, với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 1.1.2023 đến 28.2.2023.
- Số lượng căn hộ: 674 căn, diện tích từ 54,44 m2 đến 70 m2.
- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng kinh doanh công ty - Số 363 Tây 

Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giờ, ngày làm việc: Giờ hành chính, tất cả các ngày trong tuần.
- Điện thoại: 02563 847 999.
- Hướng dẫn và tư vấn hồ sơ đăng ký: Tại văn phòng kinh doanh Công ty.
Vậy Công ty kính thông báo để mọi người dân, đủ điều kiện và có nhu 

cầu mua được biết và liên hệ nhận hồ sơ và đăng ký mua, thuê mua theo 
quy định. Sau thời gian trên, Công ty sẽ tổng hợp tổ chức kiểm tra xét duyệt 
hồ sơ theo quy định.

1. Trạm trưởng Trạm y tế: 1 người.
- Mô tả công việc: 
+ Công tác khám chữa bệnh thông thường cho người lao động, sơ 

cứu, cấp cứu các trường hợp tai nạn lao động và chăm sóc sức khỏe cho 
người lao động tại cơ sở lao động,... đúng quy định của pháp luật và của 
Công ty.

+ Phối hợp kiểm tra việc chấp hành điều lệ an toàn vệ sinh lao động, 
bảo hộ lao động, phòng chống dịch tại cơ sở lao động; Hướng dẫn các 
biện pháp phòng tránh dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp.

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động y tế trong năm theo đúng kế 
hoạch; Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động và môi trường lao động; Lập báo 
cáo công tác y tế liên quan đến khám, điều trị, cấp phát thuốc,...

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.
- Yêu cầu công việc:
+ Độ tuổi: Không quá 40 tuổi.
+ Ưu tiên các ứng viên Nam; Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 

chịu được áp lực, cường độ cao, bao quát hiện trường tốt.
+ Trình độ chuyên môn: Đại học y khoa trở lên hoặc tương đương và 

có chứng chỉ hành nghề (bác sĩ, y sĩ).
+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn Y - Dược, sơ cấp cứu tại chỗ; Có 

khả năng xử lý ban đầu các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe 
người lao động; Có kỹ năng khám, chữa bệnh và xử lý tình huống tốt.

+ Nắm vững các quy định của pháp luật Nhà nước về An toàn - Vệ sinh 
lao động; Bảo hộ lao động, môi trường và điều kiện làm việc.

+ Có mối quan hệ với chính quyền địa phương, Sở Y tế và BVĐK tỉnh.
+ Thành thạo chương trình ứng dụng xử lý văn bản.
+ Có khả năng đọc tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
2. Thợ máy: 1 người.
- Mô tả công việc: 
+ Thực hiện tốt tác nghiệp sửa chữa cơ khí phần máy của thiết bị, 

phương tiện cơ giới.
+ Nhận kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hằng ngày, tuần, tháng; Thực 

hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện cơ giới được giao đảm 
bảo an toàn, đúng kỹ thuật, đúng tiến độ đề ra.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.
- Yêu cầu công việc:
+ Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi.
+ Trình độ chuyên môn: Sơ cấp kỹ thuật ô tô hoặc tương đương.
+ Ưu tiên: Có ít nhất 3 năm làm việc trong các cơ sở tư nhân hoặc các 

đơn vị sửa chữa đúng nghề; Có kinh nghiệm về sửa chữa động lực của 
các loại phương tiện cơ giới nặng (xe tải, đầu kéo, xe ủi, xúc, đào...)

+ Chịu khó học hỏi, tuân thủ kỷ luật lao động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có 
ý thức trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

3. Yêu cầu về hồ sơ:
+ Đơn xin việc có dán ảnh 4×6; CV (Curriculum Vitae); Bản sao y 

CMND/CCCD, sổ hộ khẩu.
+ Giấy khám sức khỏe có xác nhận cơ quan y tế có thẩm quyền thời 

hạn không quá 6 tháng.
+ Bản sao các văn bằng, bằng nghề/chứng chỉ nghề tương ứng.
+ Hồ sơ gửi về: Số 02 Phan Chu Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và 

qua Email: qnp.hr@quynhonport.vn. Ứng viên đăng ký dự tuyển quét mã 
QR Code cuối trang.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30.12.2022 đến hết ngày 15.1.2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 9.1.2023

  
 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. 
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4 - 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió 

Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4 - 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và rải 

rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn 
xa từ 4 - 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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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

TIN VẮN

Sau gần 3 năm đóng cửa do Covid-19, 
bắt đầu từ ngày 8.1, người dân Trung 
Quốc đã có thể xuất cảnh và nhập cảnh 
vào nước này mà không phải chịu những 
hạn chế hay quy định khắt khe về đi lại.

Trước đó, nhà chức trách Trung 
Quốc đã tuyên bố hạ cấp quản lý dịch 
Covid-19 từ loại A xuống loại B, đồng 
thời công bố một loạt biện pháp ứng 
phó dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Hàng chục nghìn người ngày 8.1 
đã đổ về các trạm kiểm soát đi lại giữa 
Hong Kong và Trung Quốc đại lục sau 
khi quy định cách ly được dỡ bỏ. Đây 
là lần đầu tiên sau 3 năm, khách du lịch 
trong nước không còn phải cách ly hoặc 
làm xét nghiệm Covid-19 sau khi vào 
Trung Quốc.

Theo Văn phòng Các vấn đề  
Hong Kong và Macau của Trung Quốc, 
việc mở lại ranh giới với Hong Kong 
sẽ được thực hiện “dần dần và có trật 
tự”. Các nhà chức trách sẽ cho phép 
nhiều chuyến bay hơn từ Hong Kong 
đến Trung Quốc đại lục.

Như vậy, sau 3 năm tập trung chống 
dịch, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu 
từng bước nới lỏng các hạn chế, để thận 
trọng tái “mở cửa” đất nước. 

Theo đó, việc xét nghiệm axit nucleic 
sẽ không còn được thực hiện đối với 
những người nhập cảnh Trung Quốc và 

Trung Quốc mở cửa sau 3 năm 
thực hiện chính sách Zero Covid

những người có khai báo sức khỏe bình 
thường sẽ không còn phải trải qua bất 
kỳ quy trình đặc biệt nào. Hoạt động 
xuất nhập cảnh của hành khách và vận 
tải thương mại tại các cửa khẩu đất liền 
sẽ dần được khôi phục sau khi có những 
đánh giá toàn diện.

Tuy nhiên, sự gia tăng đột ngột số 
hành khách từ Trung Quốc cũng khiến 
chính phủ nhiều nước thận trọng. Một 

loạt quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Italy, 
Pháp, Tây Ban Nha hay Bỉ đã yêu cầu 
du khách đến từ Trung Quốc sẽ phải 
xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm 
Covid-19, cũng như thu gom và xét 
nghiệm nước thải của máy bay đến 
từ Trung Quốc. Biện pháp nhằm tăng 
cường giám sát liên quan đến khả năng 
xuất hiện của các biến thể mới.

(Theo VOV.VN)

Ga xe lửa Bắc Thâm Quyến ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc rất đông hành khách vào ngày 7.1. 
Ảnh: XINHUA

Tổng thống Biden 
chuẩn bị chiến dịch 
tái tranh cử năm 2024

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC. 
Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TASS, tờ The Hill ngày 7.1 
đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang 
chuẩn bị bắt đầu chiến dịch tái tranh cử 
cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo 
vào năm 2024.

Báo trên cho hay Tổng thống Mỹ 
và các cố vấn của ông đang thảo luận 
chi tiết về chiến dịch tranh cử trong 
tương lai và ông Biden có thể công khai 
ý định tranh cử một nhiệm kỳ nữa tại 
Nhà Trắng trong vài tuần tới, có thể là 
vào tháng 2. Một thông báo chính thức 
hơn có thể được đưa ra vào tháng 4 tới.

Một đồng minh của ông Biden tiết lộ 
với tờ The Hill rằng: “Tôi nghĩ rằng tất 
cả bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. 
Có vẻ như ông ấy (Biden) đã nỗ lực hết 
mình, chứ không còn là “nếu” ông ấy 
tranh cử nữa”.

Theo nguồn tin trên, ý định tranh 
cử nhiệm kỳ thứ hai bắt đầu hình 
thành ngay cả khi một số đảng viên 
Đảng Dân chủ tiếp tục nghi ngờ liệu 
ông Biden có thực hiện động thái đó 
hay không, chủ yếu là do ông đã cao 
tuổi. Ông tròn 80 tuổi vào tháng 11 
vừa qua.                                (Theo TTXVN)

 Theo hãng tin TASS, ngày 7.1, Tổng 
thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký 
sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt 
đối với 119 người, trong đó có nhiều người 
nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa ở Nga.
 Trung Quốc và Lào đã đồng ý mở lại 

cửa khẩu quốc tế đường bộ Bohan - Boten 
nối giữa tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với 
tỉnh Luang Namtha của Lào hôm 8.1.

 Ngày 7.1, Không quân Ấn Độ 
(IAF) thông báo nước này và Nhật Bản sẽ 
tổ chức cuộc tập trận không quân song 
phương đầu tiên từ ngày 12 - 26.1 tới, 
động thái phản ánh mối quan hệ quốc 
phòng ngày càng gia tăng giữa hai nước.
 Ngày 8.1, cảnh sát và các công tố 

viên Đức cho biết một đối tượng nam giới 
người Iran, 32 tuổi, bị tình nghi âm mưu thực 

hiện một vụ tấn công khủng bố bằng vũ khí 
hóa học, đã bị bắt giữ ở miền Tây nước Đức.
 Hãng tin Reuters ngày 8.1 đưa 

tin, ít nhất 1 người thiệt mạng và gần 
60 người khác bị thương trong vụ va 
chạm nghiêm trọng xảy ra vào sáng 7.1  
giữa 2 tàu điện ngầm trong đường hầm ở 
thủ đô Mexico City của Mexico.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Thái Lan áp dụng trở lại quy định chứng nhận 
tiêm vắc xin với du khách

Từ ngày 8.1, Cơ quan Hàng không 
dân dụng Thái Lan (CAAT) yêu cầu tất cả 
du khách quốc tế phải xuất trình chứng 
nhận tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đầy đủ 
trước khi lên chuyến bay đến Thái Lan.

Bộ trưởng GTVT Thái Lan Saksayam 
Chidchob ngày 7.1 cho biết CAAT hiện 
đã chính thức thông báo cho các bên 
liên quan về việc thay đổi quy định 
nhập cảnh đối với du khách quốc tế trên  
18 tuổi. Các quy định mới sẽ được áp 
dụng ít nhất cho đến cuối tháng 1.2023.

Mọi khách quốc tế khi nhập cảnh 

Thái Lan sẽ phải xuất trình chứng nhận 
tiêm phòng đầy đủ hoặc giấy chứng 
nhận đã khỏi bệnh sau khi mắc Covid-19 
không quá 6 tháng trước thời điểm đến 
nước này. Những du khách chưa tiêm 
chủng phải nêu rõ lý do không thể tiêm 
vắc xin.

Các hãng hàng không có nghĩa vụ 
kiểm tra các giấy tờ này trước khi hành 
khách lên máy bay và sẽ chịu trách 
nhiệm trả những người không có giấy 
tờ phù hợp về điểm xuất phát của họ.

(Theo Vietnam+)
Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế 
Suvarnabhumi (Thái Lan).                                 Ảnh: TTXVN

19 người chết và 20 người bị thương 
trong một vụ tai nạn đường bộ xảy ra 
sáng 8.1 tại huyện Nam Xương, tỉnh 
Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, có 
thể do sương mù.

Theo hãng tin địa phương Jimu, vụ 
tai nạn xảy ra khi một chiếc xe tải đâm 

vào đám tang đang làm lễ bên đường. 
Mọi người lúc bấy giờ đang tiến hành 
cúng cho người chết trước khi đưa đến 
lò hỏa táng, một phụ nữ địa phương 
họ Deng cho hay. Hầu hết nạn nhân là 
những người tham dự tang lễ.

Khoảng một giờ sau khi tin tức về 

vụ tai nạn xuất hiện, CSGT huyện Nam 
Xương đã đưa ra khuyến cáo đi lại cho các 
tài xế, lưu ý khu vực đang có sương mù.

Nhà chức trách cho biết sẽ tiến 
hành điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân 
vụ tai nạn.

(Theo VnExpress.net)

Tai nạn xe hơi giữa sương mù ở Trung Quốc, 19 người chết

Kết thúc 36 giờ đơn phương ngừng 
bắn, Nga đã pháo kích trở lại một số 
khu vực như Kharkov ở Ukraine vào 
rạng 8.1.

Vài phút sau nửa đêm 8.1 ở Nga, 
ông Oleh Sinehubov, Thống đốc khu 
vực Kharkov, viết trên Telegram rằng 
một người đàn ông 50 tuổi ở Đông 
Bắc Kharkov đã thiệt mạng do pháo 
kích của Nga.

Về phía Nga, Điện Kremlin cho 
biết nước này sẽ thúc đẩy “chiến 
dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine đến  
thắng lợi. 

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông 
Sergei Kiriyenko - Phó Chánh văn 
phòng của Tổng thống Nga Vladimir 
Putin - cho biết: “Các nhiệm vụ do 
Tổng thống Putin đặt ra cho chiến 
dịch quân sự đặc biệt sẽ vẫn được 
hoàn thành”.

Trước đó, theo chỉ đạo của Tổng 
thống Putin, Nga đơn phương ngừng 
bắn ở Ukraine trong 36 giờ, từ 12 giờ 
trưa 6.1 đến 24 giờ ngày 7.1, nhân dịp 
Giáng sinh của Chính Thống giáo ở 
Nga và Ukraine.                               

 (Theo TTO)

Kết thúc ngừng bắn, 
Nga lập tức pháo 
kích Kharkov


