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Dù tỉnh Bình Định hiện kiểm soát dịch Covid-19 rất tốt nhưng theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng, 
nguy cơ dịch bùng phát trở lại vẫn rất lớn nếu không tiếp tục tiêm vắc xin mũi nhắc lại để duy trì 

miễn dịch cộng đồng. Điều này là vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 LIỀU NHẮC LẠI:

Vô cùng cần thiết!

Không ngại đường sá xa xôi, địa bàn cách trở, những 
đoàn xe chở quà Tết của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm 
trong và ngoài tỉnh vẫn hối hả lăn bánh, vượt dốc cao, 

đường sạt lở để về với bà con các xã vùng cao, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số.

Mang Tết 
lên vùng cao

Hợp tác giữa 
Bình Định với 
các tỉnh Nam Lào 
hướng tới hiệu quả 
thiết thực hơn

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, 
chúc Tết tại Bình Định  u2  u12
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Nhiều khởi sắc
và kỳ vọng

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC,  
CÔNG NGHỆ NĂM 2022:
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Chú trọng đảm bảo 
an toàn giao thông 
đường thủy nội địa

Làm giàu từ 
trang trại tổng hợp

TP Quy Nhơn là một trong hai địa phương đầu tiên triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại lần 1 năm 2023 và đạt kết quả khả quan. 
- Trong ảnh: Tiêm vắc xin tại Trạm y tế phường Lê Lợi.                                                          Ảnh: T. KHUY

Ở tuổi 47, anh Bùi Thúc Thuận, ở thôn 
Đồng Quy, xã Tây An, huyện Tây Sơn đã 
xây dựng được trang trại tổng hợp chăn 
nuôi - trồng cây ăn trái theo hướng hữu 
cơ, thân thiện với môi trường rộng 12 ha. 
Anh là một trong những tấm gương 
nông dân tiêu biểu trong phong trào 
nông dân thi đua sản xuất kinh doanh 
giỏi ở huyện Tây Sơn.  u5
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 11.1, tại Bộ 
CHQS tỉnh, Đoàn công tác của 
Trung ương do Đại tướng Phan 
Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung 
ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
dẫn đầu về thăm, chúc Tết Đảng 
bộ, chính quyền, quân và dân 
tỉnh Bình Định. Tham gia Đoàn 
có trung tướng Thái Đại Ngọc - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Tư 
lệnh Quân khu 5.

Tiếp và làm việc với Đoàn có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Anh 
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; đại tá Trần 
Thanh Hải, Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Thường trực HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bộ 
CHQS tỉnh…

Tại buổi làm việc, thay mặt 
lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn báo cáo 
với Đoàn về tình hình phát triển  
KT-XH năm 2022, phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2023; 
công tác chuẩn bị đón tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023 trên 
địa bàn tỉnh.

Trong công tác chuẩn bị, 
chăm lo, phục vụ nhân dân đón 
tết, tỉnh đã chỉ đạo triển khai 
phương án dự trữ hàng hóa và 
bình ổn giá một số mặt hàng thiết 
yếu dịp trước, trong và sau tết 
Nguyên đán, đảm bảo cung ứng 
hàng hóa đầy đủ, đạt chất lượng, 
giá cả hợp lý, lưu thông thông 
suốt, đáp ứng nhu cầu mua sắm, 
tiêu dùng của người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai 

Đại tướng Phan Văn Giang 
thăm, chúc Tết tại Bình Định

kế hoạch tổ chức các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 
thao mừng Đảng, mừng Xuân, 
cụ thể: Bắn pháo hoa vào đêm 
giao thừa tại TP Quy Nhơn,  
TX Hoài Nhơn và huyện Tây 
Sơn; trưng bày biểu tượng linh 
vật năm Quý Mão và trang trí 
Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - 
Nguyễn Tất Thành; chương 
trình nghệ thuật mừng Đảng, 
mừng Xuân, “Chào năm mới - 
2023” tại Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành, TP Quy Nhơn; tổ 
chức Lễ hội kỷ niệm 234 năm 
chiến thắng Ngọc Hồi - Đống 
Đa (huyện Tây Sơn).

Các cấp, các ngành của tỉnh 
đã và đang tổ chức hoạt động 
hỗ trợ, chăm lo đời sống các gia 
đình chính sách, người có công, 
hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại 
do mưa lũ, đồng bào dân tộc 
thiểu số; thăm hỏi các đơn vị làm 

nhiệm vụ trực Tết, các xã nghèo, 
xã đặc biệt khó khăn…, với tổng 
kinh phí dự kiến khoảng 50 tỷ 
đồng. Đã trao hơn 46.000 suất 
quà của Chủ tịch nước tặng 
người có công với cách mạng, 
với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng...

Đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ 
huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, 
cũng báo cáo với đoàn công tác 
Trung ương kết quả công tác 
quốc phòng năm 2022, phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2023 và 
công tác chuẩn bị đón tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023 cho cán bộ, 
chiến sĩ trên địa bàn tỉnh…

Thay mặt Bộ Chính trị, Quân 
ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, 
đại tướng Phan Văn Giang ghi 
nhận, biểu dương, đánh giá 
cao những kết quả mà Đảng 
bộ, chính quyền, quân và dân 
tỉnh Bình Định đạt được trong 
năm qua. Đại tướng trân trọng 

nhắc đến lịch sử văn hóa, truyền 
thống đấu tranh cách mạng vẻ 
vang của quân và dân Bình Định 
trong công cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước; đồng thời cảm ơn cấp ủy, 
chính quyền, nhân dân trong 
tỉnh đã luôn cưu mang, che 
chở, hết lòng giúp đỡ các đơn 
vị LLVT đứng chân trên địa bàn.

Đại tướng Phan Văn Giang 
khẳng định: “Bất luận hoàn cảnh 
nào, Quân đội sẽ luôn là đội quân 
xung kích đi đầu trong giúp đỡ, 
hỗ trợ nhân dân phát triển kinh 
tế, xóa đói giảm nghèo; phòng, 
chống, khắc phục hậu quả thiên 
tai, bão lũ; tích cực cùng cấp ủy, 
chính quyền và nhân dân xây 
dựng nông thôn mới”.

Nhân dịp chuẩn bị đón 
tết cổ truyền của dân tộc, đại 
tướng Phan Văn Giang đề nghị 
cấp ủy, chính quyền, các ban, 

ngành, đoàn thể và LLVT địa 
phương chú trọng bảo đảm tốt 
công tác an sinh xã hội; quan 
tâm hơn nữa đến hộ nghèo, gia 
đình chính sách, không để ai 
bị bỏ lại phía sau trong dịp tết  
Nguyên đán.

Thay mặt Quân ủy Trung 
ương, Bộ Quốc phòng, đại 
tướng Phan Văn Giang trao 
và ủy quyền trao hơn 600 suất 
quà của Bộ Quốc phòng tặng 
gia đình chính sách, người có 
công với cách mạng; công nhân, 
người lao động và cán bộ, chiến 
sĩ, quân nhân chuyên nghiệp có 
hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp đến thăm, chúc 
Tết tại Bình Định, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng Phan Văn Giang 
đến thăm, chúc Tết và tặng quà 
cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê 
Thị Cam ở phường Hải Cảng 
và Anh hùng LLVT nhân dân 
Nguyễn Thị Phúc ở phường 
Trần Phú (TP Quy Nhơn).
 Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng Phan Văn Giang 
và Đoàn công tác đã đi kiểm tra 
công tác huấn luyện, trực sẵn 
sàng chiến đấu của cán bộ, chiến 
sĩ Trung đoàn Không quân 940 
(Trường Sĩ quan Không quân) 
và Trung đoàn Không quân 
925 (Sư đoàn Không quân 372) 
đóng tại huyện Phù Cát. Chuẩn 
bị đón tết Nguyên đán Quý Mão 
2023, đại tướng Phan Văn Giang 
đã trao quà tết của Bộ Quốc 
phòng tặng cán bộ, chiến sĩ của 
hai đơn vị.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình 
Định, lãnh đạo Quân chủng 
Phòng không - Không quân 
cũng tặng quà tết cho cán bộ, 
chiến sĩ Trung đoàn Không 
quân 940 và Trung đoàn Không 
quân 925.   NGUYỄN HÂN

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà tết cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đơn vị quân đội của 
Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh.                                                                                                                                  Ảnh: HỒNG PHÚC

(BĐ) - Chiều 11.1, Sở TT&TT 
tổ chức Hội nghị tổng kết ngành 
TT&TT năm 2022, và triển khai 
nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Sở TT&TT đã tập 
trung triển khai thực hiện dự 
án đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ 
thuật và ứng dụng của mô hình 
chính quyền điện tử tỉnh Bình 
Định giai đoạn 2021 - 2025; triển 
khai đầu tư nâng cấp trang thiết 
bị và xây lắp hạ tầng kỹ thuật 
tại Trung tâm giám sát, điều 
hành đô thị thông minh (IOC 
Bình Định) và mở rộng dịch vụ 
giám sát, điều hành giao thông... 
đạt nhiều kết quả nổi bật. Mạng 
truyền số liệu chuyên dùng  
cấp II được triển khai, kết nối 
đến 48 cơ quan, đơn vị là các sở, 
ban, ngành và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố. 100% cổng/
trang thông tin điện tử các sở, 
ban, ngành và cổng thông tin 
điện tử của tỉnh đã hoàn thành 
việc chuyển đổi sang địa chỉ 
IPv6. Cổng dịch vụ công của 
tỉnh cung cấp 2.135 dịch vụ 

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

công trực tuyến; hướng dẫn các 
địa phương thực hiện chuyển 
đổi đài Truyền thanh FM sang 
ứng dụng công nghệ thông tin -  
viễn thông…

Năm 2023, Sở TT&TT tập 
trung tuyên truyền, phổ biến sâu 
rộng các nghị quyết, chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước 
về chuyển đổi số. Phát triển hạ 
tầng băng rộng cố định cáp 
quang đến các thôn, làng. Xây 

dựng hệ thống kho dữ liệu số 
dùng chung của tỉnh, tích hợp 
đầy đủ các dữ liệu về kinh tế, 
tài chính, đầu tư, tài nguyên đất, 
giá, dịch vụ… của các sở, ban, 
ngành, địa phương trên địa bàn 
tỉnh để phục vụ công tác quản 
lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh. 
Hoàn thành thủ tục pháp lý việc 
tham gia chuỗi Công viên phần 
mềm Quang trung - Bình Định. 
Từng bước làm sạch không 

gian mạng, giảm tỷ lệ thông tin 
tiêu cực, giảm tình trạng “báo 
hóa” tạp chí, trang tin điện tử, 
đấu tranh, lên án các hành vi vi 
phạm pháp luật, đạo đức xã hội, 
thuần phong mỹ tục…

Phát biểu chỉ đạo tại hội 
nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang biểu dương 
những kết quả đáng khích lệ 
mà ngành TT&TT tỉnh đạt được 
trong năm qua. Trong năm 2023, 
đồng chí đề nghị Sở TT&TT tiếp 
tục triển khai có hiệu quả cơ chế 
chính sách, các chủ trương của 
Chính phủ, Bộ TT&TT về công 
tác TT&TT; xây dựng, hoàn 
thiện các quy chế quy định về 
ứng dụng công nghệ thông tin; 
chuyển đổi số, hỗ trợ người 
dân, DN tham gia vào quá trình 
chuyển đổi số. Xây dựng và 
triển khai có hiệu quả kế hoạch 
chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2023 được xác định 
là năm dữ liệu số Việt Nam, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang cũng đề nghị Sở 
TT&TT đẩy mạnh việc triển 
khai xây dựng các cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành, xây dựng 
hệ thống kho dữ liệu số dùng 
chung của tỉnh để phục vụ công 
tác quản lý, chỉ đạo điều hành 
của tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng 
và phát triển chính quyền điện 
tử, chính quyền số, ứng dụng 
công nghệ thông tin vào hoạt 
động quản lý nhà nước, cải cách 
hành chính; tạo mọi điều kiện về 
cơ chế, chính sách, môi trường 
kinh doanh cho các DN, tổ chức, 
cá nhân khai thác và cung cấp 
dịch vụ bưu chính, viễn thông, 
công nghệ thông tin, phát thanh, 
truyền hình, báo chí, xuất bản, 
nhằm đáp ứng nhu cầu của các 
tổ chức và cá nhân trên địa bàn, 
đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu KT-XH năm 2023...

Dịp này, Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập 
thể, cá nhân có thành tích tiêu 
biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực 
của ngành TT&TT từ năm 2020 - 
2022; tổ chức tốt phong trào yêu 
nước, sáng tạo, vượt khó, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ công 
tác năm 2022…           

                             TRỌNG LỢI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực của ngành 
TT&TT từ năm 2020 - 2022.                                                                                  Ảnh: TRỌNG LỢI
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 11.1, UBND tỉnh 
tổ chức họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) 
thực hiện hợp tác với các tỉnh 
Nam Lào về tình hình, kết quả 
hợp tác năm 2022 và nhiệm vụ 
năm 2023. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang, Trưởng 
BCĐ, chủ trì cuộc họp.

Tiếp tục củng cố, bồi đắp 
quan hệ hợp tác giữa tỉnh 
Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào 
(Attapu, Champasak, Sekong, 
Salavan), lãnh đạo tỉnh và sở, 
ngành hai bên đã có những 
hoạt động quan tâm thăm hỏi, 
trao đổi. Trong năm 2022, việc 
hợp tác đạt được thành quả trên 
các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo 
nghề, quốc phòng, đối ngoại, 
công thương, TT&TT; đồng 
thời còn có các hoạt động sôi 
nổi hưởng ứng Năm đoàn kết 

hữu nghị Việt Nam - Lào 2022. 
Năm 2023, BCĐ thực hiện 

hợp tác với các tỉnh Nam Lào 
đề ra phương hướng, các nhiệm 
vụ nhằm đẩy mạnh hoạt động 
hợp tác, đầu tư, không ngừng 
củng cố, thắt chặt mối quan hệ 
hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt 
giữa hai Đảng, hai Nhà nước và 
nhân dân hai nước Việt Nam - 
Lào nói chung, giữa tỉnh Bình 
Định và các tỉnh Nam Lào  
nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo về công 
tác hợp tác giữa Bình Định với 
các tỉnh Nam Lào thời gian tới, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang yêu cầu mở rộng các 
lĩnh vực hợp tác, nhưng trọng 
tâm vẫn là trên lĩnh vực giáo 
dục theo hướng bám sát hơn 
thực tiễn, yêu cầu đặt ra. Việc 

triển khai hợp tác cần có sự 
đổi mới, hướng tới hiệu quả 
thiết thực hơn, dành nhiều 
nguồn lực hơn để hỗ trợ và tạo 
được sản phẩm cụ thể, ý nghĩa 
giúp cho các tỉnh bạn phát 
triển KT-XH, bảo đảm an ninh  
quốc phòng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
thống nhất với đề xuất của BCĐ 
về dự kiến tổ chức Hội nghị ký 
kết hợp tác giữa tỉnh Bình Định 
với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 
2021 - 2025 trong tháng 3.2023; 
yêu cầu Sở Ngoại vụ phối 
hợp với Sở Tài chính rà soát, 
đề xuất mức hỗ trợ kinh phí 
cho các tỉnh Nam Lào từ năm  
2023 - 2025 bảo đảm phù hợp 
với các nội dung chương trình 
hợp tác ký kết.             

                              HOÀI THU

Hợp tác giữa Bình Định với các tỉnh Nam Lào 
hướng tới hiệu quả thiết thực hơn

(BĐ) - Chiều 11.1, tại UBND 
tỉnh, Ban ATGT tỉnh tổ chức hội 
nghị trực tuyến tổng kết công 
tác bảo đảm trật tự ATGT năm 
2022 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2023. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho 
thấy, dù nỗ lực triển khai thực 
hiện quyết liệt và đồng bộ các 
giải pháp trọng tâm trong công 
tác đảm bảo trật tự ATGT, song 
tình hình trật tự ATGT trên địa 
bàn tỉnh thời gian qua vẫn diễn 
biến phức tạp. Cụ thể, năm 2022 
toàn tỉnh xảy ra 130 vụ TNGT, 
làm 113 người chết, 73 người 
bị thương; so với năm 2021, 
giảm 10,3% vụ, tăng 11,9% 
người chết, giảm 27,7% người 
bị thương. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng đề 
nghị Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, 
các cơ quan, địa phương liên 
quan chủ động khảo sát, đánh 
giá về những bất cập hạ tầng 
giao thông trên tuyến từ đường 
tỉnh, quốc lộ ủy thác và quốc 
lộ để kịp thời khắc phục, điều 

chỉnh các bất cập. Chủ động 
xử lý các điểm đen, tiềm ẩn về 
TNGT, rà soát bổ sung hệ thống 
camera dọc các tuyến. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
cũng yêu cầu từng thành viên 
Ban ATGT tỉnh, thủ trưởng các 
sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ 
chức chính trị - xã hội, chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố, nhất là các địa phương có 
số người chết vì TNGT tăng, 
phải tổng kết, tìm biện pháp 
kéo giảm TNGT. Tiếp tục thực 
hiện tốt, quyết liệt công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về trật tự ATGT 
nhằm nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật về trật tự ATGT 
của người tham gia giao thông. 
Tổ chức lại giao thông, bố trí 
điểm đỗ ô tô, xử lý nghiêm việc 
lấn chiếm lòng lề đường. 

Đồng chí Nguyễn Tự Công 
Hoàng yêu cầu sau hội nghị, các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
triển khai ngay kế hoạch ATGT 
năm 2023 với chủ đề “Thượng 
tôn pháp luật để xây dựng văn 
hóa giao thông an toàn” và 
trước mắt là đảm bảo trật tự 
ATGT dịp Tết.                  K.ANH

Tăng cường các giải pháp  
kéo giảm tai nạn giao thông

(BĐ) - Chào mừng kỷ niệm 
93 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 
3.2.2023), sáng 11.1, tại thôn 
Vĩnh Lộc (xã Bình Hòa), UBND 
huyện Tây Sơn phối hợp với Sở 
VH&TT tổ chức lễ khánh thành 
công trình khu di tích mộ đồng 
chí Võ Xán.

Công trình khu di tích 
mộ đồng chí Võ Xán được 
xây dựng trên diện tích hơn  
1.600 m2 tại khu đất của gia 
đình, bao gồm các hạng mục: 
Cải tạo, tu bổ mộ, làm tường 
rào, cổng ngõ, đường vào khu 
mộ, bia di tích, cây xanh, hệ 
thống điện nước… Tổng mức 
đầu tư là 982 triệu đồng, do Sở 
VH&TT làm chủ đầu tư.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND 
huyện Tây Sơn phát biểu ôn 
lại thân thế và sự nghiệp của 
đồng chí Võ Xán (tên thật là 
Võ Hà, sinh năm 1914, hy sinh 
năm 1945), nguyên Chủ tịch 
UBND Cách mạng lâm thời tỉnh 
Nguyễn Huệ (nay là tỉnh Bình 
Định). Đồng chí là một chiến 
sĩ cộng sản xuất sắc, có nhiều 

đóng góp cho phong trào cách 
mạng tỉnh Bình Định thời kỳ 
tiền khởi nghĩa, giữ vai trò chủ 
chốt trong việc lãnh đạo nhân 
dân giành chính quyền ở Quy 
Nhơn, góp phần quyết định 
cho thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 trên địa 
bàn tỉnh.

Công trình khu di tích mộ 
đồng chí Võ Xán được xây 
dựng, trùng tu nhằm thể hiện 
đạo lý uống nước nhớ nguồn, 
tôn vinh công lao to lớn của 
liệt sĩ Võ Xán. Từ đó, giáo 
dục tình yêu quê hương, đất 
nước, niềm tự hào dân tộc; 
động viên đội ngũ đảng viên, 
cán bộ và các tầng lớp nhân 
dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức 
thi đua học tập, lao động, sản 
xuất, thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu của địa phương, 
góp phần xây dựng quê 
hương ngày càng văn minh và  
giàu đẹp.

Sau lễ khánh thành, các đại 
biểu đã dâng hương, dâng hoa 
tại mộ đồng chí Võ Xán.

CHƯƠNG HIẾU

Khánh thành công trình  
khu di tích mộ đồng chí Võ Xán

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình khu di tích mộ đồng chí Võ Xán.     Ảnh: C.H

(BĐ) - Chiều 11.1, Khối thi 
đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ 
chức Hội nghị tổng kết công 
tác thi đua, khen thưởng năm 
2022 và phát động phong trào 
thi đua năm 2023. 

Phong trào thi đua của 10 cơ 
quan, đơn vị trong Khối năm 
2022 đã được duy trì, triển khai 
sâu rộng và có nhiều chuyển 
biến tích cực; bám sát việc thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị gắn 
với việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Trưởng Khối (Ban 
Nội chính Tỉnh ủy), Phó Khối 
(Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đã nắm 
bắt và triển khai kịp thời các 
nội dung, yêu cầu, quy định về 
công tác thi đua, khen thưởng 
cho các cơ quan, đơn vị trong 
Khối. Nội dung thi đua được cụ 
thể hóa bằng các tiêu chí đánh 
giá phù hợp với tính chất, đặc 
điểm, tình hình từng cơ quan, 

đơn vị. Hình thức tổ chức ngày 
càng bài bản, phong phú với 
nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, 
phục vụ thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của từng cơ 
quan, đơn vị. Chất lượng công 
tác khen thưởng được nâng lên, 
đảm bảo công khai, minh bạch, 
thực chất, có nhiều đổi mới, kịp 
thời, đúng đối tượng, phát huy 
tác dụng khuyến khích, giáo 
dục, nêu gương. 

Các đơn vị trong Khối thống 
nhất phương hướng, nhiệm vụ 
công tác thi đua, khen thưởng 
và đăng ký giao ước thi đua 
năm 2023, với nhiều nội dung 
cụ thể, thiết thực: Tiếp tục quán 
triệt và thực hiện tốt các chỉ thị 
của Bộ Chính trị, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới 
công tác thi đua, khen thưởng, 
Đẩy mạnh tuyên truyền Luật 
Thi đua, khen thưởng năm 2022 
và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Tích cực tuyên truyền, 
học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 
về thi đua ái quốc; gắn việc thực 
hiện các phong trào thi đua yêu 
nước với việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức phong 
cách Hồ Chí Minh và Kết luận 
số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 
của Ban Chấp hành Trung ương 
về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và hệ thống chính trị. 
Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, 
xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 
suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Hội nghị đã bình xét thi 
đua, đề nghị UBND tỉnh xem 
xét tặng cờ thi đua và bằng 
khen cho các đơn vị có thành 
tích xuất sắc trong năm 2022; 
bầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm 
Trưởng Khối, Đảng ủy Khối 
DN tỉnh làm Phó Khối thi đua 
năm 2023.                     MAI THƯ

KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác  
thi đua, khen thưởng  

(BĐ) - Chiều 11.1, Đảng ủy 
Khối DN tỉnh tổ chức hội nghị 
tổng kết công tác năm 2022 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Năm 2022, Đảng ủy Khối 
DN tỉnh đã kịp thời tổ chức học 
tập, quán triệt và tuyên truyền 
các nghị quyết của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa 
XIII, chuyên đề học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh năm 2022; 
chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở 
tổ chức học tập, quán triệt các 
nghị quyết phù hợp với điều 
kiện của từng đơn vị. 

Trong năm, Đảng ủy Khối 
đã tập trung chỉ đạo, hướng 
dẫn các chi bộ trực thuộc đảng 
ủy cơ sở tiến hành đại hội 
nhiệm kỳ 2022 - 2025, đảm bảo 
các nội dung theo quy định của 
Điều lệ Đảng; kết nạp được 142 
đảng viên mới; công tác kiểm 
tra, giám sát, thi hành kỷ luật 

đảng viên được thực hiện đúng 
nguyên tắc, công minh, chính 
xác và kịp thời. 

Năm 2022, các DN trong 
Khối tiếp tục đẩy mạnh hoạt 
động sản xuất kinh doanh, tổng 
giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 
trên 885 triệu USD, tăng 15%; 
hàng hóa thông qua cảng biển 
đạt 12,65 triệu tấn. Các DN 
hoạt động trong lĩnh vực dịch 
vụ du lịch đón gần 206.600 lượt 
khách đến, tăng 552%. Giá trị 
đầu tư trong năm đạt 994,3 tỷ 
đồng. Tổng huy động vốn của 
các ngân hàng trong Khối đạt 
72,96 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8%. 
Các DN trong khối luôn đảm 
bảo việc làm, lương, thưởng 
cho người lao động; nhiều DN 
tích cực đồng hành chung tay 
thực hiện nhiệm vụ an sinh xã 
hội tại các địa phương. 

Phát huy những kết quả 
đạt được, năm 2023, các cấp 

ủy trong toàn Đảng bộ Khối 
tiếp tục quán triệt, triển khai 
đầy đủ kịp thời các nghị quyết, 
chỉ thị của Trung ương và tỉnh; 
tăng cường xây dựng tổ chức 
Đảng vững mạnh; đẩy mạnh 
công tác phát triển đảng viên 
mới. Tăng cường công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng cho 
đoàn viên, hội viên nâng cao 
nhận thức về đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước. Tiếp 
tục thực hiện quyết liệt, đồng 
bộ các quy định, hướng dẫn 
phòng, chống dịch Covid-19; 
quan tâm và thực hiện tốt công 
tác bảo vệ môi trường, an ninh  
quốc phòng…

Dịp này, Đảng ủy Khối DN 
tỉnh tặng giấy khen cho 18 tổ 
chức cơ sở Đảng hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 
năm 2022.

DUY ĐĂNG

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai 
nhiệm vụ năm 2023
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Bình Định

TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 LIỀU NHẮC LẠI: 

Vô cùng cần thiết !
Dù tỉnh Bình Định hiện kiểm soát dịch Covid-19 rất tốt nhưng theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang 

Hùng, nguy cơ dịch bùng phát trở lại vẫn rất lớn nếu không tiếp tục tiêm vắc xin mũi nhắc lại để 
duy trì miễn dịch cộng đồng. Điều này là vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

 Giám đốc Sở Y tế LÊ QUANG HÙNG
                                                     Ảnh: NVCC 

 Với tư cách là chuyên gia 
y tế và là lãnh đạo ngành, theo 
ông đâu là những điểm đáng 
lưu ý nhất về tình hình dịch 
Covid-19 trên thế giới và trong 
nước hiện nay? 

- Trong vòng 7 ngày qua, 
trên thế giới có hơn 1,7 triệu 
người mắc Covid-19, hơn 7.500 
người tử vong. Đặc biệt là việc 
xuất hiện biến thể XBB - biến 
thể mới của Omicron, có khả 
năng lây lan nhanh nhiều lần 
so với Omicron. Theo Tổ chức 
Y tế thế giới (WHO), hiện biến 
thể XBB đã lây lan tại hơn 70 
quốc gia. Gần đây, biến thể XBB 
1.5 gây đợt bùng phát dịch mới 
ở Mỹ, chỉ trong một thời gian 
ngắn tỷ lệ người bệnh do mắc 
biến thể này tăng từ 4% lên 41%. 
Trung Quốc, nước có tình hình 
dịch Covid-19 rất phức tạp, nay 
đã bắt đầu mở cửa.

Ở nước ta tại một vài địa 
phương cũng đã ghi nhận sự 
xuất hiện của biến thể này. 
Nguy cơ dịch bệnh bùng phát 
trở lại vẫn còn chực chờ đó, 
vì vậy ngay từ đầu cuộc trò 
chuyện, tôi buộc phải nhấn 

TP Quy Nhơn là một trong hai địa phương đầu tiên triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại lần 1 năm 2023 
và đạt kết quả khả quan. 
- Trong ảnh: Tiêm vắc xin tại Trạm Y tế phường Lê Lợi.                                                                                                                           Ảnh: T. KHUY

mạnh: Tiêm vắc xin mũi nhắc 
lại để duy trì miễn dịch cộng 
đồng trong giai đoạn hiện nay 
là vô cùng cần thiết! 

 Xin ông nói rõ hơn vì sao 
lại cần thiết đến mức độ ấy?

- Điều quan trọng nhất 
chúng ta ai cũng cần ghi nhớ, 
rằng vắc xin là biện pháp số 1 
trong phòng, chống bất cứ loại 
dịch bệnh nào. Trong đại dịch 
Covid-19 nếu không có vắc xin 
chúng ta không thể nào khống 
chế được dịch bệnh. Trong giai 
đoạn hiện nay, về mũi cơ bản 

chúng ta đã đạt được tỷ lệ cần 
thiết, nhưng sau nhiều tháng 
hiệu quả, miễn dịch còn lại rất 
thấp, vì vậy cần phải tiêm mũi 
nhắc lại. 

Với sự phát triển của các 
biến thể mới, đặc biệt là biến 
thể nguy hiểm XBB mà tôi đã 
đề cập ở trên, việc tiêm vắc xin 
mũi nhắc lại giúp tăng cường 
hệ miễn dịch để chống đỡ với 
bệnh tật, đặc biệt là làm giảm 
tỷ lệ mắc bệnh và giảm nguy cơ 
tử vong. Những người có yếu 
tố nguy cơ cao như cao tuổi, 
mắc bệnh mạn tính, việc tiêm 

(BĐ) - Từ ngày 11.1 đến 1.2, Tỉnh đoàn triển 
khai cho các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tham 
gia hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. 
Cụ thể: Thành lập 159 đội (10 người/đội), tại các 
xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tham gia công 
tác tuyên truyền cho người dân về tiêm chủng  
vắc xin thông qua các hình thức như tuyên truyền 
trên các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực tiếp 
tại các hộ dân với các nội dung về tác dụng và 
hiệu quả của vắc xin phòng Covid-19 trong ngăn 
ngừa bệnh nặng, tử vong. Tổ chức ra quân 49 đội 
thanh niên tình nguyện (15 người/đội) làm nhiệm 

vụ hỗ trợ các điểm tiêm chủng tại các xã, phường, 
thị trấn trong toàn tỉnh.

Tỉnh đoàn ban hành văn bản chỉ đạo các cấp 
bộ đoàn chủ động tăng cường công tác phòng, 
chống dịch trong dịp tết Nguyên đán; hỗ trợ các 
hoạt động giao thương, du lịch và mùa lễ hội đầu 
năm 2023 cùng chính quyền địa phương vừa bảo 
đảm phòng, chống dịch khoa học, an toàn, hiệu 
quả; đồng thời tiếp tục thúc đẩy đà phục hồi, 
phát triển KT-XH, tận dụng tối đa các cơ hội giao 
thương, thu hút khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

HẢI YẾN

159 đội tuyên truyền tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19

nhắc lại đầy đủ mũi 3, mũi 4 là 
hết sức quan trọng, góp phần 
đảm bảo miễn dịch cộng đồng. 
Miễn dịch cộng đồng bền vững 
chúng ta mới chống được đại 
dịch, đó là yêu cầu hết sức cần 
thiết trong giai đoạn hiện nay. 

 Tỉnh Bình Định vừa tiếp 
nhận 80.000 liều vắc xin để tiêm 
mũi nhắc lại cho người từ 18 
tuổi trở lên. Để việc tiêm chủng 
đạt hiệu quả, ngành y tế đã 
chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

- Hiện nay, việc phân bổ  
vắc xin đã thực hiện xong và 
phân bổ dựa trên yếu tố phải 
đạt tỷ lệ tiêm liều nhắc lại tối 
thiểu 80%. Vì vậy những địa 
phương trước đây đạt tỷ lệ 
thấp, lượng vắc xin được phân 
bổ sẽ nhiều hơn để bù đắp. 

Là lãnh đạo ngành y tế, 
tôi thấy việc được phân bổ  
vắc xin là điều may mắn với 
tỉnh Bình Định. Thứ nhất là ta 
được tiêm vắc xin ở thời điểm 
giao mùa Đông - Xuân, lúc dịch 
bệnh phát triển mạnh, nguy cơ 
mắc bệnh cao. Thứ hai, cùng 
với việc biến thể phụ XBB rất dễ 
lây lan là việc Trung Quốc mở 
cửa trở lại khiến trong những 

ngày tới sẽ có nhiều người từ 
Trung Quốc đến Việt Nam; tết 
Nguyên đán là dịp có nhiều sự 
kiện tập trung đông người... 
Tất cả những điều đó tạo ra 
yếu tố nguy cơ rất cao khiến 
dịch bệnh có thể trở lại bất cứ 
lúc nào. 

Thực tế cho thấy tại một số 
nước, ví dụ là Nhật Bản, điều 
này thật sự đã xảy ra, nước bạn 
đứng vững cũng nhờ tổ chức 
tiêm vắc xin đầy đủ. Do vậy, 
việc phân bổ số lượng vắc xin 
đã được tính toán và các địa 
phương đã thực hiện theo chỉ 
đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 
trong việc triển khai quyết liệt 
các biện pháp để tiêm chủng đạt 
được số lượng trong dịp này.  

 Ông có thể cho biết, tình 
hình tiêm chủng trong những 
ngày đầu sau khi tiếp nhận  
vắc xin diễn ra như thế nào?

- Từ nay đến tết Nguyên 
đán chỉ còn 10 ngày. Từ ngày 
8.1, dù là Chủ nhật nhưng  
TP Quy Nhơn và TX Hoài 
Nhơn đã triển khai tiêm  
vắc xin phòng Covid-19 liều 
nhắc lại đợt 1 năm 2023 và bước 
đầu đã triển khai rất tốt. Trong 
ngày đầu tiên, chúng ta đã tiêm  
2.970 liều. 

Ngày 9.1, các địa phương 
trên toàn tỉnh triển khai đồng 
loạt. Chính quyền địa phương 
đang nỗ lực tuyên truyền vận 
động, chốt các đối tượng chưa 
tiêm mũi 3, mũi 4 và ngành Y 
tế tổ chức đồng loạt các điểm 
tiêm khác nhau như điểm tiêm 
tại cơ sở y tế, điểm tiêm lưu 
động tại các DN theo yêu cầu. 
Hiện tại vắc xin có đủ, nhân 
lực, vật tư đều có đủ. Vấn đề là 
làm sao người dân ý thức được 
việc phòng bệnh, bảo vệ sức 
khỏe cho bản thân, gia đình và  
cộng đồng. 

Chúng tôi cũng nói vui, đợt 
vắc xin này là may mắn của 
Bình Định, vì nếu không nhiều 
khả năng ra Giêng lại thiếu 
vắc xin, với tỷ lệ mũi 3 chỉ đạt 
60,6%, tỉnh Bình Định sẽ trở 
thành địa phương rất có nguy 
cơ bùng phát dịch bệnh. 

Chúng tôi hy vọng với ý 
thức chủ động bảo vệ sức khỏe 
của bản thân mình và cộng 
đồng, chúng ta sẽ thực hiện tốt 
đợt tiêm chủng này.

 Xin cảm ơn ông!
           THẢO KHUY (Thực hiện)

(BĐ) - Ngày 11.1, tại TP Quy 
Nhơn, Bệnh viện Mắt Sài Gòn 
Quy Nhơn tổ chức Lễ khánh 
thành và đi vào hoạt động. Dự 
lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang.

Là thành viên thứ 10 thuộc 
Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài 
Gòn, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quy 
Nhơn được đầu tư đồng bộ về cơ 
sở vật chất, quy trình, chất lượng 
chuyên môn và dịch vụ. Bệnh 

viện Mắt Sài Gòn Quy Nhơn sở 
hữu danh mục khám và điều trị 
các bệnh lý nhãn khoa toàn diện 
cho trẻ em, người lớn và người 
cao tuổi. Bệnh viện cung cấp đầy 
đủ các dịch vụ thăm khám và 
điều trị chuyên sâu về các bệnh lý 
mắt, các tật khúc xạ cận thị, viễn 
thị, loạn thị, các bệnh lý mắt ở 
người cao tuổi như tăng nhãn áp, 
võng mạc đái tháo đường, bệnh 
lý đáy mắt và tư vấn thẩm mỹ 

mắt. Đặc biệt, dịch vụ phẫu thuật 
phaco điều trị đục thủy tinh thể 
(cườm khô) và dịch vụ khám, tư 
vấn chuyên sâu trước phẫu thuật 
tật khúc xạ là thế mạnh chuyên 
môn của Bệnh viện.

Tại buổi lễ, Bệnh viện trao tặng 
200 suất khám, điều trị và phát 
thuốc miễn phí cho người nghèo 
với tổng giá trị 500 triệu đồng đến 
đại diện UBND phường Nhơn 
Bình (TP Quy Nhơn).      T.KHUY

Khánh thành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quy Nhơn
 Ngày 10.1, nhân dịp Tết 

cổ truyền Việt Nam, tại Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn, Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh tổ chức gặp mặt sinh 
viên Lào đang theo học tại các 
trường đại học, cao đẳng trên 
địa bàn tỉnh. Chương trình diễn 
ra với hoạt động giao lưu văn 
nghệ, chơi trò chơi dân gian và 
trao tặng phong bao lì xì (tổng 
trị giá gần 10 triệu đồng) cho  
85 sinh viên Lào tham gia  

buổi gặp mặt. DƯƠNG LINH
 Sáng 11.1, tại Trường 

THCS An Hòa (huyện An Lão), 
Agribank chi nhánh Bình Định 
phối hợp với Agribank chi nhánh 
huyện An Lão tổ chức trao tặng 
15 chiếc xe đạp cho 15 em học 
sinh Trường THCS An Hòa có 
hoàn cảnh khó khăn, có thành 
tích tốt trong học tập. Tổng trị 
giá quà tặng 30 triệu đồng, trích 
từ nguồn quỹ an sinh xã hội của 
đơn vị. ĐĂNG KHẢNH



5KINH TẾTHỨ NĂM, 12.1.2023
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Bỏ lò gạch thủ công, 
tìm hướng đi mới 

Kể về những ngày đầu lập 
nghiệp, anh Thuận chia sẻ: Khi 
Nhà nước có chủ trương xóa bỏ 
lò gạch, ngói đất sét nung bằng 
thủ công, ban đầu gia đình tôi 
rất lo lắng, bởi nghề này nuôi 
sống cả nhà đã nhiều năm. Tuy 
nhiên, được sự tuyên truyền, 
vận động của chính quyền xã 
Tây Bình, huyện Tây Sơn, tôi 
hiểu rõ vấn đề và dần yên tâm, 
nhất là khi tìm ra lối đi mới. Do 
đó, gia đình tôi gương mẫu đi 
đầu tháo dỡ lò gạch, ngói đất 
sét nung bằng thủ công. 

Năm 2010 sau một một 
thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, 
anh Thuận quyết định bán hết 
nhà cửa ruộng vườn ở Tây 
Bình lấy tiền mua hơn 12 ha 
đất đồi tại thôn Đồng Quy, xã 
Tây An, đưa cả nhà về đây lập 
nghiệp. Thời gian đầu gia đình 
anh Thuận cũng gặp rất nhiều 
khó khăn, vừa lạ lẫm với phong 
thổ nơi ở mới vừa thiếu kinh 
nghiệm sản xuất. Nhưng từng 
bước anh Thuận đầu tư san ủi 
hạ độ dốc, cải tạo 12 ha đất đồi 
để trồng rừng keo lai và bố trí 
đất vườn trồng một số loại cây 
ngắn ngày. 

Với tinh thần vừa làm vừa 
học, anh Thuận chịu khó tham 
gia các lớp chuyển giao tiến bộ 
KHKT trong trồng trọt, chăn 
nuôi do chính quyền, các hội, 
đoàn thể tổ chức; đồng thời tự 
đi tham quan, tìm tòi, học hỏi 
nhiều mô hình trồng trọt, chăn 
nuôi trong và ngoài tỉnh. Với 
nỗ lực tìm tòi đó, dần dần mô 
hình trang trại tổng hợp gồm 
hai lĩnh vực chính là chăn nuôi 
kết hợp trồng cây ăn trái đã rõ 
ràng hơn.

Đúng thời điểm đó, năm 
2014, Hội LHPN xã hỗ trợ gia 
đình anh Thuận vay 50 triệu 
đồng từ Ngân hàng CSXH 
huyện Tây Sơn, nhờ đó anh 
Thuận có thêm điều kiện 
chuyển 1 ha rừng keo lai 
sang trồng ổi, nuôi bò 3B vỗ 

Những năm qua, Hội Nông 
dân xã Cát Tân, huyện Phù Cát 
xác định công tác phát triển hội 
viên và xây dựng tổ chức Hội 
vững mạnh là nhiệm vụ trọng 
tâm trong thực hiện nhiệm vụ 
công tác Hội và triển khai các 
phong trào thi đua ở cơ sở, góp 
phần tạo đà cho KT-XH địa 
phương phát triển.

Ông Hồ Lực, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã cho biết: “Nhờ đổi 
mới phương thức hoạt động 
theo hướng bám sát thực tế, 
hoạt động hội gắn bó với cuộc 
sống, với nội dung phong phú 
nên hằng năm Hội đã thu hút, 
kết nạp mới từ 30 đến 40 hội 
viên, nâng tổng số hội viên toàn 
xã lên trên 4.000 hội viên, đạt 

Cát Tân xây dựng Hội Nông dân vững mạnh
gần 90% so với hộ nông nghiệp. 
Hằng năm, chúng tôi đều tổ 
chức các lớp tập huấn chuyển 
giao khoa học kỹ thuật về cây 
trồng, vật nuôi cho trên 90% hội 
viên tham gia. Hội viên cũng 
được vay vốn ưu đãi từ Ngân 
hàng CSXH huyện… Qua đó, 
góp phần nâng cao niềm tin của 
hội viên nông dân, góp phần 
xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo 
an sinh xã hội ở địa phương…”.

Để giúp nông dân đổi mới tư 
duy cách nghĩ, cách làm, nâng 
cao giá trị kinh tế trên diện tích 
đất canh tác, Hội đã vận động 
hội viên đưa các giống lúa lai, 
lúa thuần năng suất chất lượng 
cao vào gieo sạ gần 870 ha 
ruộng/năm, năng suất đạt gần 

73 tạ/ha/vụ, sử dụng giống cấp 
I và nguyên chủng đạt trên 98%. 
Lĩnh vực chăn nuôi những năm 
gần đây cũng là thế mạnh của hội 

viên nông dân xã Cát Tân, với 
đàn bò hiện có 3.107 con, trong 
đó bò lai đạt 100%, đàn trâu 110 
con; đàn gia cầm gần 124.000 con. 

Người dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường.   Ảnh: L.N.T

Làm giàu từ trang trại tổng hợp
Ở tuổi 47, anh Bùi Thúc Thuận, ở thôn Đồng Quy, xã Tây An, huyện Tây Sơn đã xây dựng được trang trại tổng hợp chăn 

nuôi - trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường rộng 12 ha. Anh là một trong những tấm gương 
nông dân tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Tây Sơn.

béo và nuôi gà thả đồi. Anh 
Thuận hồ hởi kể: Tôi không có 
nhiều vốn nên chủ trương lấy 
ngắn nuôi dài. Trồng ổi, nuôi 
gà tuy sinh lãi không nhiều 
nhưng mau cho thu hoạch, 
tích lũy được ít nào tôi lại 
chuyển vào nuôi bò và đặc 
biệt là cải tạo đất. Nhờ dần 
dần đầu tư cải tạo như vậy 
mà có thể nói cả 12 ha đất đồi 
của tôi đã hoàn toàn khắc hẳn, 
màu mỡ hơn nhiều so với khi 
mới dọn về.

và các phụ phẩm, phế phẩm 
nông nghiệp ủ với chế phẩm vi 
sinh Trichoderma để làm phân 
bón cho ruộng vườn, tăng độ 
màu cho đất. Mô hình canh tác 
của anh Thuận là mô hình trồng 
cây ăn trái theo hướng hữu cơ 
đầu tiên của xã Tây An.

Đến nay trang trại tổng hợp 
của anh Thuận có 10 ha cây keo 
lai, 2 ha cây ăn trái (ổi, cam và 
bưởi) đang cho thu hoạch. Đặc 
biệt trái cây tại trang trại của 
anh Thuận đều được thương lái 
tại TP Quy Nhơn bao tiêu toàn 
bộ theo hợp đồng với giá ổn 
định dài hạn (ổi 25.000 đồng/
kg, cam 22.000 đồng/kg, bưởi 
30.000 đồng/kg). Bên cạnh đó 
hơn 500 con gà thả đồi, 20 con 
bò 3B vỗ béo của anh cũng đang 
phát triển tốt.

Anh Thuận cho hay: Thời 
gian tới, tôi dự kiến sẽ chuyển 
10 ha trồng cây keo lai sang 
trồng rừng gỗ lớn, gỗ quý lâu 
năm, phần 2 ha cây ăn trái sẽ 
chuyển dần chuyên canh bưởi, 
vì đây là loại cây trồng sẽ cho 
thu nhập cao. Đồng thời tiếp tục 
duy trì và nhân rộng đàn gà thả 
đồi và đàn bò 3B, nhằm đảm bảo 
kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Đào Duy Thãi, Chủ tịch 
UBND xã Tây An cho biết: Từ 
năm 2018 đến nay, anh Thuận 
liên tiếp đạt danh hiệu hộ nông 
dân sản xuất kinh doanh giỏi 
cấp huyện. Anh là nông dân 
điển hình, tiêu biểu cho nông 
dân xã Tây An. Không chỉ chăm 
lo phát triển kinh tế trang trại, 
bằng những kinh nghiệm có 
được trong quá trình làm trang 
trại anh Thuận luôn sẵn sàng 
chia sẻ, giúp đỡ về kỹ thuật 
trong trồng trọt, chăn nuôi để bà 
con trong xã và các vùng lân cận 
đến tham quan, học hỏi để có 
điều kiện phát triển kinh tế gia 
đình. Ngoài ra, anh Thuận cũng 
tích cực tham gia các phong trào 
do các cấp và địa phương phát 
động. Từ thực tế mô hình mà 
anh Thuận đã xây dựng, chúng 
tôi đang định hướng động viên 
các hộ dân trong xã học tập, 
nhân rộng và thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi để vươn lên 
trong cuộc sống.     

  TÍN TRỌNG

Phát triển canh tác 
theo hướng hữu cơ

Cũng với phương châm lấy 
ngắn nuôi dài, năm 2016 sau 
khi thu hoạch lứa keo đầu tiên, 
không chỉ dùng số tiền vừa 
có đầu tư vào cây ăn trái, anh 
Thuận còn chuyển tiếp 1 ha 
rừng keo sang trồng cam, bưởi. 
Để nâng cao khả năng canh 
tác anh Thuận dành nhiều thời 
gian tham gia các lớp tập huấn 
chuyển giao KHKT do Hội Nông 
dân huyện, Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện Tây Sơn tổ 
chức. Cùng với đó, anh còn chủ 
động tìm đọc sách báo về kỹ 
thuật trồng trọt và chăn nuôi để 
có thể vận dụng vào công việc 
hằng ngày. Nhờ vậy, các loại 
cây trồng, vật nuôi trong trang 
trại của anh luôn sinh trưởng và 
phát triển ổn định, tiền thu được 
năm sau cao hơn năm trước.

Đưa tôi đi thăm vườn ổi, 
vườn cam, bưởi của mình, anh 
Thuận chia sẻ: “Chính nhờ các 
lớp tập huấn chuyển giao KHKT 
mà tôi biết đến canh tác an toàn, 
nông sản sạch, nông nghiệp hữu 
cơ để học theo. Điều tôi tâm đắc 
nhất là cán bộ khuyến nông 
khuyên rằng ai cũng làm được, 
sản xuất an toàn chỉ khó làm 
quen một  chút ở giai đoạn đầu, 
còn càng về sau càng dễ dần. 
Mà đúng là dễ thật vì khi mình 
có cây trái, gà bò nuôi trồng 
theo kiểu an toàn, chất lượng 
cao thì chính thương lái tìm đến 
tận nơi mua. 

Để giảm chi phí, tăng chất 
lượng và mang lại hiệu quả của 
cây ăn trái, anh Thuận đã tận 
dụng nguồn phân gà, phân bò 

Công tác phòng chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm được quan tâm 
và thực hiện tốt, tỷ lệ tiêm phòng 
hằng năm đạt trên 98% so trong 
diện tiêm.

Thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh và 
bảo vệ môi trường, trong nhiệm 
kỳ qua, hội viên đã tham gia 
trên 500 công lao động, hiến trên 
4.200 m2 đất, tham gia mở rộng 
bê tông hóa 27 km đường giao 
thông liên thôn… Với những 
đóng góp tích cực của hội viên 
Hội Nông dân xã, đến nay, Cát 
Tân đã có 5/7 thôn đạt thôn văn 
hóa, trên 95% gia đình hội viên 
đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa.

LƯƠNG NGỌC TẤN

Anh Bùi Thúc Thuận đầu tư nuôi bò 3B vỗ béo để lấy thịt đồng thời tạo nguồn 
phân hữu cơ phục vụ vườn cây ăn trái.             Ảnh: TÍN TRỌNG

Trái cây tại trang trại của anh Thuận đều được 
thương lái tại TP Quy Nhơn bao tiêu toàn bộ theo 
hợp đồng với giá ổn định dài hạn.    Ảnh: TÍN TRỌNG
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Bình Định

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ NĂM 2022:

Nhiều khởi sắc và kỳ vọng
Hoạt động khoa học, công nghệ năm 2022 có nhiều khởi sắc, góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, chất 

lượng sản phẩm hàng hóa; tạo luận cứ khoa học để hoạch định chính sách, xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế, 
xã hội của tỉnh. Đây là cơ sở để năm 2023, ngành KH&CN tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thuộc kế 
hoạch thực hiện chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 14.5.2021 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công 
nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020 - 2025.

Việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN đem lại nhiều kết quả tốt. 
- Trong ảnh: Hội đồng KH&CN tỉnh tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu số hóa và quản lý cơ sở dữ liệu khí 
tượng thủy văn tỉnh Bình Định”.           Ảnh: T.LỢI

Triển khai 13 dự án, 
nhiệm vụ cấp quốc gia

TS Lê Công Nhường, Giám 
đốc Sở KH&CN, cho biết: 
“Năm 2022, toàn ngành đã 
triển khai đồng bộ các lĩnh 
vực nghiên cứu KH&CN; phát 
triển ngành công nghiệp công 
nghệ thông tin, khu đô thị khoa 
học Quy Hòa và trung tâm trí 
tuệ nhân tạo - đô thị phụ trợ; 
ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ cao, công nghệ ưu tiên 
của tỉnh”.

Đơn cử, ở lĩnh vực khoa học 
nông nghiệp, ngành KH&CN 
của tỉnh đã tập trung đẩy 
mạnh nông nghiệp ứng dụng 
trong dự báo sâu bệnh hại trên 
địa bàn tỉnh, giải quyết các 
vấn đề phát sinh trong nông 
nghiệp thông qua thực hiện các 
nhiệm vụ cấp tỉnh. Bên cạnh 
đó, ngành tiếp tục đổi mới và 
thực hiện tốt các chính sách về 
đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, 
trọng dụng, tôn vinh đội ngũ 
trí thức, cán bộ KH&CN, nhất 
là nhân lực công nghệ thông 
tin, kỹ thuật công nghệ, du 
lịch, công nghiệp công nghệ 
cao; đáp ứng yêu cầu phát triển 
KT-XH của tỉnh.

Đáng chú ý, trong năm 
2022, Sở KH&CN đã triển 
khai 13 dự án, nhiệm vụ cấp 
quốc gia, trong đó có 1 dự án 
KH&CN, 3 nhiệm vụ cấp thiết 
phát sinh tại địa phương, 7 dự 
án thuộc chương trình nông 
thôn miền núi… Nổi bật có 
thể kể đến dự án “Nghiên 
cứu phát triển và ứng dụng 
công nghệ để sản xuất một số 
thuốc dùng điều trị ung thư 
tại Công ty Dược - Trang thiết 
bị y tế Bình Định”, “Đăng ký 
bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa 

lý cho sản phẩm mai vàng của 
tỉnh Bình Định”, “Ứng dụng 
tiến bộ KH&CN xây dựng mô 
hình nhà nuôi chim yến và quy 
hoạch vùng, làng nghề nuôi 
chim yến nhà tại tỉnh Bình 
Định”… Các mô hình ứng 
dụng tiến bộ KH&CN vào đời 
sống và sản xuất tại các huyện, 
thị xã, thành phố được thực 
hiện theo hướng tập trung, 
trọng tâm đã đem lại nhiều kết 
quả tốt. Trong đó, có nhiều mô 
hình đã phát huy hiệu quả, có 
khả năng nhân rộng, như: Mô 
hình thâm canh lúa cải tiến 
chất lượng theo hướng hữu 
cơ ở xã Ân Tường Tây (huyện 
Hoài Ân); thâm canh cây mè 
trên chân đất chuyển đổi vụ 
Hè Thu tại xã Cát Hiệp, hoặc 
nuôi ghép tổng hợp tôm, cua, 
cá trong ao sinh thái cây ngập 
mặn nước lợ ở xã Cát Minh 
(huyện Phù Cát),…

Hoạt động tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng; sáng kiến 
đổi mới sáng tạo; xây dựng, 
sáng lập, quảng bá, phát triển, 
bảo vệ thương hiệu; áp dụng, 
cải tiến, đổi mới chất lượng 
cũng có những bước tiến mới. 
Điển hình, như Sở KH&CN 
đã tham mưu UBND tỉnh cho 
phép sử dụng tên địa danh 
và ký xác nhận bản đồ địa 
lý vùng sản xuất trong đăng 
ký bảo hộ nhãn hiệu cho 7 
sản phẩm đặc trưng của các 
huyện: An Lão, Hoài Ân, Phù 
Cát, Tuy Phước…

Triển khai đồng bộ 
nhiều nhiệm vụ

Để KH&CN trở thành nền 
tảng, động lực phát triển KT-
XH nhanh và bền vững, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang yêu cầu: Sở KH&CN, 
và các cấp, ngành cần nâng 

cao nhận thức, xác định phát 
triển KH&CN là nhiệm vụ 
trọng tâm, quan trọng, động 
lực trong phát triển KT-XH. Vì 
vậy, ngành KH&CN của tỉnh 
cần tăng cường hơn nữa việc 
hỗ trợ các địa phương trong 
chuyển giao kỹ thuật sản xuất 
nông nghiệp, nhất là các loại 
giống có chất lượng cao, kỹ 
thuật canh tác hữu cơ, quy 
trình chế biến, bảo quản sản 
phẩm; hỗ trợ xây dựng quy 
trình truy xuất nguồn gốc, 
đăng ký nhãn hiệu, xây dựng 
thương hiệu, đáp ứng yêu cầu 
xuất khẩu hàng hóa. Triển 
khai xây dựng nhiệm vụ hỗ 
trợ phát triển DN KH&CN và 
đổi mới công nghệ. Đẩy mạnh 
thực hiện chương trình hỗ trợ 
thương mại hóa, đưa nhanh 
các kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ 
đã được nghiệm thu, đánh 

giá và có ý nghĩa với tỉnh vào 
thực tế cuộc sống, phát triển 
thị trường KH&CN… Kết quả 
nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ phải là sản 
phẩm hữu ích, có giá trị thực 
tiễn, đem lại hiệu quả cao, góp 
phần nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế...

TS Lê Công Nhường cam 
kết: Năm 2023, ngành tập 
trung triển khai các nhiệm 
vụ thuộc kế hoạch thực hiện 
chương trình hành động số 
10 của Tỉnh ủy. Trong đó, hỗ 
trợ các DN trên địa bàn tỉnh 
xây dựng các dự án tham gia 
chương trình quốc gia về phát 
triển sản phẩm quốc gia, công 
nghệ cao, tài sản trí tuệ... Đồng 
thời, phối hợp với các sở, ngành 
liên quan hoàn thiện các thủ 
tục có liên quan để sớm đưa 
vào hoạt động Khu Công viên 
phần mềm Quang Trung - Bình 
Định, và từng bước hình thành 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại 
khu đô thị khoa học Quy Hòa; 
đẩy mạnh hướng dẫn các tổ 
chức, cá nhân ươm tạo, đổi mới 
công nghệ; thực hiện công tác 
quản lý và đề xuất các nhiệm 
vụ KH&CN các cấp…

TRỌNG LỢI

Năm 2022, Thanh tra Sở 
KH&CN đã triển khai 8 cuộc 
thanh tra chuyên ngành đối 
với 218 cơ sở trong toàn tỉnh; 
qua đó phát hiện 18 cơ sở 
vi phạm hành chính về đo 
lường, nhãn hàng hóa…, xử 
phạt hành chính hơn 109 
triệu đồng. Tiếp nhận 3 hồ 
sơ vi phạm hành chính về 
đo lường trong mua bán 
xăng dầu, ban hành quyết 
định xử phạt hành chính 3 
cơ sở, tổng số tiền phạt hơn 
22 triệu đồng.

 Tối 9.1, Trung tâm nghiên cứu 
phát triển thương hiệu Việt (Liên hiệp 
các Hội KHKT Việt Nam) tổ chức lễ tôn 
vinh DN điển hình sáng tạo lần 5 và 
thương hiệu Việt uy tín lần 17 tại Nhà 
hát Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh. 
Đây là hoạt động thường niên được 
sự bảo trợ của Ủy ban Khoa học Công 
nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ 
KH&CN, Liên hiệp các Hội KHKT Việt 
Nam. Ngoài 60 DN điển hình sáng tạo, 
Ban tổ chức trao cup cho 25 DN thương 
hiệu Việt uy tín. (Theo VnE)
 Chỉ trong tháng 12.2022, Google 

đã gỡ hơn 2.000 quảng cáo vi phạm về 
thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên 
nền tảng do dịch vụ xuyên biên giới này 
quản lý. Con số này bằng tổng số quảng 
cáo vi phạm đã gỡ của bốn năm trước 
cộng lại, tin từ Cục Phát thanh Truyền 
hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT cho 
biết. Đây là kết quả đàm phán giữa Cục 
Phát thanh Truyền hình và Thông tin 
điện tử với Google để đạt thỏa thuận gỡ 

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá 
chất lượng cơ sở giáo dục

(BĐ) - Trường ĐH Quy 
Nhơn vừa phối hợp với 
Trung tâm Kiểm định chất 
lượng giáo dục (ĐH Đà 
Nẵng) tổ chức khảo sát sơ 
bộ phục vụ đánh giá ngoài 
chất lượng cơ sở giáo dục 
của nhà trường chu kỳ 2. 

Đoàn chuyên gia đánh 
giá ngoài đã tiến hành 
khảo sát cơ sở vật chất của 
nhà trường, kiểm tra sơ bộ 
các hồ sơ minh chứng; làm 
việc với Ban giám hiệu nhà trường và 
Hội đồng tự đánh giá về các vấn đề 
liên quan. Sau khi hoàn thành công tác 
khảo sát và kiểm tra sơ bộ, đoàn chuyên 
gia đánh giá ngoài thông báo kết quả 
làm việc và đưa ra các khuyến nghị 
trường cần hoàn thiện để sẵn sàng cho 
đợt khảo sát chính thức, dự kiến từ 

Hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ. Ảnh: MINH HIỀN

ngày 4 - 9.2.
Trường ĐH Quy Nhơn được đánh 

giá là một trong những cơ sở giáo dục 
quan tâm và chú trọng đến công tác 
kiểm định chất lượng. Đến nay, nhà 
trường đã hoàn thành kiểm định 14 
chương trình đào tạo ở các trình độ. 

HOÀNG ANH

TIN VẮN

bỏ các quảng cáo vi phạm, trong đó có 
những quảng cáo có dấu hiệu lừa dối 
người tiêu dùng, quảng cáo sai sự thật... 
trên YouTube. (Theo TTO)
 WiFi 7 dự kiến ra mắt trong 

năm 2023 sẽ có tốc độ truyền tải vượt 
trội so với các thế hệ trước đó. WiFi 7 
được phát triển dựa trên tiêu chuẩn 
IEEE 802.11be, hoạt động trên kênh 
tần số 320 Hz thay vì 160 Hz như WiFi 
6/6E; được hỗ trợ công nghệ Multi-Link 
Operation (MLO), sử dụng linh hoạt tất 
cả băng tần và kênh có sẵn để tăng tốc 
kết nối hoặc tránh các băng tần có độ 
nhiễu cao. Với MLO, WiFi 7 có thể quét 
tìm băng tần tốt nhất để truyền dữ liệu 
và chuyển đổi giữa các băng tần khác 
nhau một cách thông minh; nhờ đó sẽ 
giảm độ trễ mạng vì không tốn thời gian 
các kênh bận hoặc tắc nghẽn, dữ liệu có 
thể truyền theo yêu cầu mà không cần 
chờ đợi. Hơn nữa nó còn tăng lượng dữ 
liệu truyền tải trong hệ thống mạng hơn 
trước rất nhiều. (Theo NLĐ)
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Mang Tết lên vùng cao 
Không ngại đường sá xa xôi, địa bàn cách trở, những đoàn xe chở quà Tết của các cơ quan, đơn vị, 

nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh vẫn hối hả lăn bánh, vượt dốc cao, đường sạt lở để về với bà con các 
xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.   

Đại diện Công ty Greenfeed Việt Nam chi nhánh Bình Định tặng quà tết cho bà con làng Kon Mon. Ảnh: N.T

Đèo cao thì mặc đèo cao
Ngày 10.1, vượt quãng đường xa 

xôi, gập ghềnh, Chi hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo Tâm Phát Quy Nhơn 
về tận nơi tặng 100 suất quà tết cho 
người dân hai làng O1 và O2 (xã Vĩnh 
Kim, huyện Vĩnh Thạnh). Vui nhất là 
những đứa trẻ cười tít mắt khi nhận 
những bộ đồ mới, bánh ngọt và nhiều 
ổ bánh mì. Quà tết của Tâm Phát năm 
nào cũng làm bà con miền núi “ưng 
cái bụng”, kể cả lần đầu đến O1, O2 
này. Nào gạo, mì tôm, dầu ăn, các loại 
bánh kẹo, bà con “hảo” hơn cả là chai 
nước mắm nhĩ, hũ mắm ruốc, bịch cá 
cơm khô, bịch tép khô… 

“Nghe phong thanh một số bà con 
chưa từng ăn bánh mì, tôi thương quá. 
Vậy là tôi bàn với hội viên đặt 500 ổ, 
cố gắng ủ nóng dọc đường. Thấy họ 
mừng, nhìn họ ăn bánh mì mà lòng tôi 
dạt dào cảm xúc”, Chi hội trưởng Tâm 
Phát Phạm Thị Đào chia sẻ.  

Cũng vào ngày 10.1, tại xã An 
Dũng (huyện An Lão), Công ty Điện 
lực Bình Định phối hợp với Phòng 
Thanh tra (CA tỉnh) về thăm, sửa điện 
cho một số hộ dân và tặng 140 phần 
quà tết trị giá 42 triệu đồng. 

Từ TP Hồ Chí Minh, hay tin huyện 
nghèo duy nhất của tỉnh vào những 
ngày trời mưa to, đất đá sạt xuống một 
vài đoạn đường giao thông, Chương 
trình Sát cánh cùng gia đình Việt (thuộc 
Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí 
Minh) đã vượt gần 1.000 km về thăm, 
trao 280 suất quà xuân yêu thương (mỗi 
suất trị giá 900 nghìn đồng, gồm tiền 
mặt và nhiều nhu yếu phẩm) cho người 
dân huyện An Lão.

 
Nhân lên những mùa Xuân

Cùng với những suất quà mang 
tính hỗ trợ trước mắt, một số nhà hảo 
tâm còn mong muốn nối dài niềm vui 
Xuân đón Tết ở những làng dân tộc 

thiểu số còn khó khăn. Sáng 11.1, tại 
làng Kon Mon (xã Vĩnh An, huyện Tây 
Sơn), không khí tết sớm tràn ngập, khi 
người dân trong trang phục truyền 
thống Bana rủ nhau tập trung về nhà 
rông của làng để chứng kiến buổi lễ 
kết nghĩa giữa Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y (Sở NN&PTNT), Công ty 
Greenfeed Việt Nam chi nhánh Bình 
Định, Trang trại chăn nuôi heo công 
nghệ cao Phú Hưng (huyện Hoài Ân) 
và làng Kon Mon. 

Làng Kon Mon có 66 hộ, toàn bộ 
đều có quà tết. Đoàn Sở NN&PTNT 
còn tặng riêng một suất quà đặc biệt 
cho Bí thư Chi đoàn của làng là anh 
Đinh Dét vì thành tích cứu hai người 
trong đợt lũ vừa qua. 

“Quà thì dù ít hay nhiều, năm nào 
nhà hảo tâm cũng về tặng bà con. Thế 
nhưng, Tết này, lần đầu tiên làng kết 
nghĩa với đơn vị, công ty. Nghe họ nói 

qua tết, thanh niên nào muốn đi làm, 
họ nhận vào làm, bao nhiêu người 
cũng nhận hết, họ dạy việc, dạy nghề. 
Rồi họ sẽ về làng tặng gà, tặng heo, hỗ 
trợ bà con cách chăn nuôi hiệu quả, 
có thu nhập, cải thiện đời sống”, bà 
Đinh Thị Long, 61 tuổi, phấn khởi  
trò chuyện. 

Sau hai năm gián đoạn do dịch 
Covid-19, Tết này, các nhà hảo tâm về 
vùng cao tặng quà nhiều hơn hẳn mọi 
năm. “Sự quan tâm dành cho bà con 
không dừng lại ở việc hỗ trợ những 
suất quà, mà còn tạo niềm vui, sự ổn 
định, phát triển trong cuộc sống bằng 
cách hướng dẫn bà con trồng trọt, 
chăn nuôi, biết cách làm ăn hiệu quả 
để giảm nghèo, thoát nghèo. Theo đó, 
Tết năm sau sẽ còn vui hơn, ấm áp, 
đủ đầy hơn”, ông Hồ Ngọc Xuân, Chủ 
Trang trại chăn nuôi heo công nghệ 
cao Phú Hưng, nói.               NGỌC TÚ

Linh hoạt, sáng tạo để thực hiện hiệu quả 
chính sách BHXH, BHYT 

(BĐ) - Ngày 10.1, BHXH tỉnh tổ 
chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
công tác năm 2023. 

Tại hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh 
Võ Năm yêu cầu các phòng chuyên 
môn và BHXH các huyện cần tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
quyết tâm cao, nỗ lực hành động, linh 
hoạt, sáng tạo để tiếp tục triển khai 
thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, 
BHYT trên địa bàn. 

Trong đó, cần tăng cường công tác 
thanh tra - kiểm tra ở các đơn vị, DN; 
phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế 
(CA tỉnh) xử lý các đơn vị sử dụng lao 
động có dấu hiệu vi phạm. Cán bộ làm 
công tác thu cần sâu sát các DN, nắm 
bắt tình hình DN để có hướng vận 
động đóng BHXH, BHYT phù hợp. 
Đồng thời, phối hợp với các tổ chức 
dịch vụ thu BHXH, BHYT phân công 
cụ thể chỉ tiêu cho từng nhân viên 
thu để thực hiện tốt hơn nữa BHXH 
tự nguyện và BHYT tự đóng. Tiếp 
tục thực hiện cải cách thủ tục hành 
chính, khắc phục những hạn chế, 
tồn tại trong quá trình thực hiện; lấy 
người dân, DN làm trung tâm phục 

vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp 
ứng sự hài lòng của người tham gia 
BHXH, BHYT.

Đến hết ngày 31.12.2022, số lao 
động tham gia BHXH trên toàn tỉnh 
là 149.873 người, đạt tỷ lệ 17,58% lực 
lượng lao động, vượt chỉ tiêu BHXH 
Việt Nam và UBND tỉnh giao. Số 
người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 
hơn 122 nghìn người, đạt 14,49% lực 
lượng lao động, vượt chỉ tiêu BHXH 
Việt Nam giao. Số người tham gia 
BHYT hơn 1,4 triệu người, đạt tỷ lệ 
bao phủ 96,02% dân số, đạt 100% chỉ 
tiêu BHXH Việt Nam giao và vượt chỉ 
tiêu UBND tỉnh giao. 

BHXH tỉnh đang quản lý 31.474 
người hưởng lương hưu và trợ cấp 
BHXH hằng tháng, với số tổng tiền 
chi trả trong năm hơn 2.645 tỷ đồng. 
Hơn 2,1 triệu lượt người khám chữa 
bệnh BHYT trong năm 2022, tăng 
371.392 lượt người so với năm 2021; 
số tiền chi trả hơn 1.158 tỷ đồng, 
đạt 92,44% so với dự toán chi khám 
chữa bệnh BHYT Chính phủ giao 
năm 2022. 

AN KHANG

TP Quy Nhơn tổ chức 
gặp mặt trí thức, doanh 
nhân, chức sắc tôn giáo, 
cá nhân tiêu biểu...

(BĐ) - Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, 
ngày 11.1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn tổ 
chức gặp mặt đại biểu trí thức, doanh 
nhân, chức sắc tôn giáo, người Hoa, kiều 
bào, cá nhân tiêu biểu.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn 
Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, 
thông báo một số nét chính về tình hình 
phát triển KT-XH, củng cố an ninh, quốc 
phòng, xây dựng Đảng và chính quyền 
trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý là 
tổng giá trị sản xuất của thành phố tăng 
11,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng tích cực. 

Bí thư Thành ủy Quy Nhơn nhấn 
mạnh: Những thành tích đạt được 
trong năm 2022 là kết quả của sự nỗ 
lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền, 
nhân dân thành phố, trong đó có sự 
hưởng ứng, tham gia thực hiện và đóng 
góp quan trọng của các nhân sĩ, trí thức, 
doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người 
Hoa, kiều bào… 

Đại biểu trí thức, doanh nhân, chức 
sắc tôn giáo, người Hoa, kiều bào… 
bày tỏ sự phấn khởi trước các kết quả 
phát triển KT-XH của thành phố trong 
năm qua, kỳ vọng, tin tưởng đối với 
định hướng phát triển, những mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 
2023. Từ góc nhìn, tầm hiểu biết, kinh 
nghiệm, chuyên môn, các đại biểu cũng 
góp những ý kiến tâm huyết để góp 
phần xây dựng TP Quy Nhơn ngày càng 
văn minh, giàu đẹp và phát triển. 

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, 
lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn chúc 
các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các 
vị chức sắc, tín đồ các tôn giáo, cộng 
đồng người Hoa, nhân dân Quy Nhơn 
đang sinh sống trong và ngoài nước 
luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang 
và thịnh vượng.

NGUYỄN MUỘI

Tặng quà tết cho hội viên, người lao động, 
bệnh nhân, hộ dân khó khăn

(BĐ) - Ngày 11.1, các đơn vị, tổ 
chức đã đi thăm, tặng quà tết cho hội 
viên, người lao động, bệnh nhân, hộ 
dân khó khăn trên địa bàn tỉnh.
l Hội Cựu tù chính trị cách mạng 

TP Quy Nhơn đến thăm, trao tặng 90 
phần quà với tổng trị giá gần 35 triệu 
đồng cho các hội viên tuổi cao, sức 
yếu, ốm đau không đi lại được trên địa 
bàn thành phố. 
l LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công 

đoàn Khu kinh tế tỉnh tổ chức thăm 
và tặng quà tết cho 35 đoàn viên, công 
nhân lao động của Công ty TNHH Mãi 
Tín Bình Định (Khu kinh tế Nhơn Hội). 
Mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng.
l  Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 

tỉnh trao 83 phần quà Xuân yêu thương 
với tổng trị giá 37,8 triệu đồng cho các 
cụ và nhân viên Trung tâm Chăm sóc 
và Điều dưỡng người có công tỉnh, 
bệnh nhân đang điều trị tại TTYT TP 
Quy Nhơn và Bệnh viện Phong - Da 
liễu Trung ương Quy Hòa. Trước đó, 
Hội đã đến TTYT huyện Vĩnh Thạnh 
và TTYT huyện Tây Sơn tặng quà Xuân 
yêu thương cho 80 bệnh nhân với tổng 
trị giá 37 triệu đồng. 

l  Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội 
CTĐ xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) 
tặng 40 phần quà Tết Nhân ái cho 
người dân có hoàn cảnh khó khăn (300 
nghìn đồng/suất) trên địa bàn.
l  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Tây Sơn tổ chức Chương trình 
Tết nghĩa tình - Xuân Quý Mão năm 
2023 và tặng 200 suất quà (trị giá 500 
nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo 
trên địa bàn huyện.
l Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh 
Bình Định phối hợp với CA TP Quy 
Nhơn đến thăm và tặng 99 suất quà 
và hơn 1 tấn gạo cho hộ nghèo ở làng 
Kà Te, xã Canh Thuận (huyện Vân 
Canh). Tổng trị giá quà tặng trên 50 
triệu đồng.
l Viện KSND huyện Phù Mỹ phối 

hợp với xã Mỹ Cát tổ chức chương 
trình Xuân yêu thương, trao tặng 31 
suất  quà tết (mỗi suất trị giá 500 nghìn 
đồng) cho những hộ khó khăn trên địa 
bàn của xã.

Đ.VIỆT - N.MUỘI - N.NGA - 
T.TRỌNG  Đ.DẶM  - T.HƯƠNG
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Hiện nay, toàn tỉnh có 569 
người được cấp chứng chỉ 
chuyên môn lái phương tiện 
hạng 1 và 281 người được cấp 
giấy chứng nhận khả năng 
chuyên môn thuyền trưởng 
hạng 3 còn hiệu lực. Trên các 
tuyến giao thông đường thủy, 
các chủ phương tiện đã trang 
bị áo phao, dụng cụ nổi cho 
hành khách, du khách. Nhờ 
vậy, trong nhiều năm qua, hoạt 
động giao thông đường thủy 
ở Bình Định luôn đảm bảo an 
toàn, không xảy ra các vụ tai 
nạn đáng tiếc.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, 
rà soát của ngành chức năng, 
hoạt động giao thông đường 
thủy nội địa vẫn còn những 
tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý, 
trong số 17 tuyến giao thông 
đường thủy nội địa, chỉ có duy 
nhất tuyến Hải Cảng - Nhơn 
Châu (TP Quy Nhơn) dài 30 
km được tỉnh công bố hoạt 
động. Tuy vậy, tuyến đường 
thủy này chưa được đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. 

Với các tuyến giao thông 
thủy nội địa khác, chính 
quyền các địa phương chưa 
bố trí nguồn kinh phí đối ứng 
để đầu tư cơ sở hạ tầng theo 
quy định. Trên các tuyến giao 
thông đường thủy nội địa phục 
vụ hoạt động du lịch, hầu hết 
chưa đầu tư các cầu tàu, bến 
bãi theo quy hoạch. 

Ông Võ Thừa Thắng, 
Chánh Thanh tra giao thông 
(thuộc Sở GTVT), cho biết: 
“Công tác quản lý hoạt động 
vận tải đường thủy nội địa còn 
nhiều bất cập. Phần lớn các 
địa phương chưa có bộ phận 
chuyên trách quản lý đường 
thủy. Kết cấu hạ tầng giao 
thông đường thủy phục vụ du 

Với lượng nguồn tin về tội 
phạm và án hình sự chiếm gần 
1/3 của toàn tỉnh, song bằng 
sự chủ động, sáng tạo và linh 
hoạt trong công tác thực hành 
quyền công tố, kiểm sát giải 
quyết án hình sự, 100% giải 
quyết án trong giai đoạn điều 
tra của Viện KSND TP Quy 
Nhơn đúng thời hạn, đúng 
tội danh. 

Cụ thể, đơn vị kiểm sát 
chặt việc lập hồ sơ, quyết định 
giải quyết tố giác, tin báo về 
tội phạm và kiến nghị khởi 
tố, đảm bảo không xảy ra oan 
sai, bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh 
đó, thực hiện nhiều biện pháp 
nâng cao chất lượng truy tố; 
áp dụng số hóa hồ sơ đối với 
các vụ án, tạo điều kiện cho 
việc tổng hợp, đánh giá chứng 
cứ, thận trọng khách quan khi 
quyết định truy tố, đảm bảo 
đúng người, đúng tội và đúng 
pháp luật. 

Điển hình, đơn vị lựa chọn 

những vụ án hình sự làm án 
trọng điểm trong điều tra, truy 
tố, xét xử phục vụ nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. Tổ 
chức các cuộc họp liên ngành 
để bàn biện pháp giải quyết 
khó khăn, vướng mắc trong 
giải quyết án; tổ chức các hội 
thảo liên quan đến thực tế tình 
hình tội phạm trên địa bàn. 

Viện trưởng Viện KSND TP 
Quy Nhơn Phạm Hoàng Thu 
Thủy chia sẻ: “Bình quân mỗi 
kiểm sát viên xử lý khoảng 57 
vụ/năm, đây là áp lực lớn đối 
với kiểm sát  viên cũng như 
lãnh đạo đơn vị. Tuy nhiên, 
với việc phân công kiểm sát 
viên phụ trách các loại án phù 
hợp; kịp thời hướng dẫn, rút 
kinh nghiệm từng vụ việc cụ 
thể; xác định rõ vai trò, trách 
nhiệm của từng kiểm sát viên 
trong việc bám sát, xử lý án 
ngay từ đầu nên mọi vướng 
mắc phát sinh đều được nắm 
bắt, giải quyết ngay”.

Củng cố hồ sơ 
xử lý đối tượng trộm

(BĐ) - CA huyện Vân Canh 
cho biết, đơn vị đang tiếp tục 
củng cố hồ sơ để xử lý theo 
quy định pháp luật đối với 
đối tượng Nguyễn Văn Bình, 
Nguyễn Văn Tâm (cùng SN 
2005, ở làng Suối Đá, xã Canh 
Hiệp) phạm tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, qua công tác 
nắm tình hình, CA huyện 
phát hiện trên địa bàn xã Canh 
Hiệp xảy ra vụ mất trộm, tuy 
nhiên người dân không trình 
báo với cơ quan CA. Qua rà 
soát, CA huyện xác định Bình, 
Tâm là 2 đối tượng thực hiện 
vụ trộm trên nên tiến hành làm 
việc. Qua đấu tranh, cả 2 khai 
nhận vì muốn có tiền tiêu xài, 
khoảng 23 giờ ngày 7.8.2022, 
Bình rủ Tâm đến nhà vợ chồng 
ông T.V.L. (làng Suối Đá, xã 
Canh Hiệp) để trộm cắp tài sản. 
Tại đây, Tâm đứng cảnh giới 
bên ngoài, Bình leo tường rào 
đột nhập vào nhà lấy trộm 2 
điện thoại di động đang sạc tại 
phòng ngủ rồi cùng nhau tẩu 
thoát. Tài sản trộm cắp được 
đưa cho Nguyễn Nhất Nhất 
(SN 1997, ở xã Canh Hiển) cất 
giấu. Sau đó, Bình, Nhất bán 
2 điện thoại đã trộm được 700 
nghìn đồng rồi cùng nhau tiêu 
xài hết.                            N.LINH

Xóa ổ cờ bạc
Phòng Cảnh sát hình sự (CA 

tỉnh) cho biết đã bàn giao đối 
tượng và tang vật một vụ đánh 
bạc cho CA phường Nhơn Hòa 
(TX An Nhơn) xử lý. 

Trước đó, tối 9.1, đơn vị này 
đã kiểm tra, phát hiện tại nhà 
ông Nguyễn Thái Hậu (SN 
1975, ở phường Nhơn Hòa) 
đang có 7 đối tượng đánh 
bạc dưới hình thức binh xập 
xám. Tổ công tác đã thu giữ 
trên chiếu bạc 4 triệu đồng 
và một số tang vật liên quan 
đến hành vi đánh bạc của các 
đối tượng.

N.GIANG

lịch chậm được cải thiện, hệ 
thống luồng, tuyến giao thông 
đường thủy chủ yếu vẫn theo 
địa hình tự nhiên, ít được cải 
tạo, trong khi nhu cầu vận 
chuyển, số phương tiện thủy 
tham gia tăng nhanh”.

Theo thống kê của Ban 
ATGT tỉnh, đến nay, trên địa 
bàn TP Quy Nhơn còn có 74 
phương tiện thủy nội địa vận 
chuyển khách không đủ điều 
kiện để đăng kiểm, đăng ký. 
Trong đó, phường Hải Cảng có 
55 chiếc, xã Nhơn Hải 14 chiếc, 
xã Nhơn Châu 5 chiếc. 

Theo thượng tá Nguyễn 
Hồng Vang, Phó Trưởng 
Phòng CSGT (CA tỉnh), từ 
giữa tháng 11.2022 đến nay, 
lực lượng CSGT đường thủy 
tăng cường tuần tra, kiểm soát, 
xử lý vi phạm. Trong đó, tập 
trung xử lý phương tiện vận 

Linh hoạt trong công tác thực hành quyền công tố

Ngoài ra, công tác kiểm 
sát việc giải quyết vụ án 
hành chính, vụ việc dân sự, 
hôn nhân và gia đình, kinh 
doanh, thương mại, lao động 
và những việc khác theo quy 
định của pháp luật cũng được 
tăng cường thông qua các 

phiên tòa, phiên họp định kỳ 
với các đơn vị liên quan. Từ 
đó, tháo gỡ các vướng mắc và 
thống nhất phương án đảm 
bảo xử lý chính xác, đúng 
thẩm quyền và giải quyết dứt 
điểm từng vụ, không để tồn 
đọng, quá hạn, kéo dài...

Nhờ đó, Viện KSND TP 
Quy Nhơn là đơn vị duy nhất 
của ngành kiểm sát tỉnh được 
nhận Cờ thi đua của UBND 
tỉnh vì có thành tích tiêu biểu, 
xuất sắc toàn diện, dẫn đầu 
phong trào thi đua ngành 
KSND các huyện, thị xã, thành 
phố năm 2022. 

Theo bà Phạm Hoàng Thu 
Thủy, để tiếp tục thực hiện 
tốt nhiệm vụ trong thời gian 
tới, đơn vị tập trung kiểm sát 
chặt chẽ hoạt động điều tra 
ngay từ khi khởi tố các vụ án 
hình sự, nâng cao chất lượng 
giải quyết án, hạn chế oan, 
sai và bỏ lọt tội phạm. Chú 
trọng nâng cao hiệu quả công 
tác kiểm sát các hoạt động tư 
pháp cũng như phối hợp chặt 
chẽ với cơ quan điều tra, tòa 
án tập trung điều tra, truy tố 
và xét xử những vụ án trọng 
điểm, phức tạp về ANTT, án 
ma túy, tham nhũng, các loại 
tội phạm mới...         KIỀU ANH

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao cờ của UBND tỉnh cho tập thể Viện KSND 
TP Quy Nhơn vì có thành tích tiêu biểu trong công tác kiểm sát.                Ảnh K.A

Chú trọng đảm bảo an toàn giao thông 
đường thủy nội địa 

Theo Sở GTVT, toàn tỉnh có 17 
tuyến giao thông đường thủy nội 
địa, trong đó có 6 tuyến đường thủy 
phục vụ dân sinh và 11 tuyến phục 
vụ du lịch. Đến nay, có 315 phương 
tiện thủy nội địa đăng ký hoạt động, 
với tổng công suất 35.424 CV. 

Trong năm 2022, toàn tỉnh đã 
xử lý 132 trường hợp vi phạm ATGT 
đường thủy nội địa, xử phạt 728 triệu 
đồng; tước 4 giấy chứng nhận kỹ năng 
thuyền trưởng; đình chỉ 4 bến đò hoạt 
động không phép, 15 phương tiện ca 
nô chở khách hoạt động sai vùng, 50 
phương tiện mô tô nước không đảm 
bảo hoạt động theo quy định.

tải hành khách trên 
các tuyến Hải Cảng - 
Nhơn Châu, Hàm 
Tử - Hải Minh…

“Trong đợt cao 
điểm vừa qua, đơn 
vị đã phát hiện, lập 
biên bản xử lý 11 
trường hợp phương 
tiện vận tải hành 
khách không trang 
bị đủ dụng cụ cứu 
sinh, cứu đắm khi vận tải 
hành khách. Bên cạnh đó, đã 
tổ chức ký cam kết với hơn 
50 chủ phương tiện vận tải 
hành khách thực hiện đầy đủ 
các quy định đảm bảo trật tự 
ATGT đường thủy”, thượng tá 
Vang cho hay.

Ngoài ra, lực lượng CSGT 
đã chủ động phối hợp với với 
Chi cục Đăng kiểm 4, Thanh 
tra giao thông thành lập đoàn 

kiểm tra liên ngành phối hợp 
với UBND các huyện, thị xã, 
thành phố có các tuyến giao 
thông đường thủy nội địa để 
xử lý nghiêm các phương tiện 
không đăng ký, đăng kiểm. 
Kiên quyết đình chỉ hoạt 
động các phương tiện không 
đảm bảo an toàn kỹ thuật và 
các bến, bãi đón, trả khách 
không phép.  

NGUYỄN HÂN 

Lực lượng CSGT kiểm tra các phương tiện thủy nội địa chở khách tại bến 
đò Hàm Tử (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn).            Ảnh: H. VANG
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Bình Định

Bộ Y tế ra công điện khẩn 
về phòng chống dịch Covid-19 

Ảnh minh họa

Ngày 11.1 Bộ Y tế ra Công điện khẩn 
đề nghị các địa phương, các Viện Vệ 
sinh dịch tễ/Pasteur, các bệnh viện trực 
thuộc Bộ Y tế, yêu cầu tăng cường công 
tác phòng, chống dịch dịp tết Nguyên 
đán và mùa lễ hội 2023.

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị tăng cường 
giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa 
khẩu để phát hiện trường hợp nghi 
ngờ, mắc Covid-19 để xử lý kịp thời, 
đặc biệt các đối tượng nhập cảnh từ các 
khu vực đang bùng phát dịch, từ các 
nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy 
hiểm của vi rút SARS-CoV-2; đẩy mạnh 
giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở 
khám, chữa bệnh nhằm sớm phát hiện 
các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, 
đặc điểm bất thường.

Chủ động, phối hợp với các Viện 
Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, các bệnh viện 
có khả năng xác định biến thể mới của 
Covid-19 lấy mẫu giám sát, nghiên cứu 
phát hiện biến thể/biến chủng mới và 
đánh giá nguy cơ dịch bệnh.

Các địa phương tiếp tục thúc đẩy 
việc tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo 
đúng kế hoạch đề ra theo yêu cầu của 
Chính phủ, cần quan tâm nhóm người 
có nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi, 
người có bệnh lý nền, người suy giảm 
miễn dịch..., trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi, 
lưu ý ở các tỉnh, thành phố lớn, khu 
vực trọng điểm du lịch, có lượng khách 
quốc tế cao.

Cùng đó các địa phương cần rà 
soát, cập nhật các thông điệp và tăng 
cường truyền thông về phòng, chống 
dịch bệnh tại các cửa khẩu, các cơ sở 

y tế, cơ sở lưu trú khách du lịch và 
cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức 
người dân với thông điệp thực hiện 
2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tiêm  
vắc xin phòng Covid-19 đủ liều, đúng 
lịch theo khuyến cáo Bộ Y tế.

Trong văn bản của Bộ Y tế cũng 
đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn 
sàng thực hiện công tác phân luồng, 
thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19; 
đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, 
sinh phẩm phòng, chống dịch; có các 
phương án đáp ứng với các tình huống 
dịch bệnh.

Khẩn trương xây dựng Kế hoạch 

phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 
2023, trình UBND tỉnh, thành phố phê 
duyệt và tổ chức thực hiện, đồng thời tăng 
cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển 
khai công tác phòng, chống dịch.

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ/
Pasteur, Bộ Y tế yêu cầu theo dõi, bám 
sát tình hình dịch bệnh trong khu vực, 
quốc tế, hướng dẫn, phối hợp với các 
địa phương đánh giá nguy cơ dịch bệnh 
để điều chỉnh các phương án, biện pháp 
phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, 
hiệu quả; sẵn sàng hỗ trợ công tác 
phòng, chống dịch cho các địa phương, 
đơn vị.                            (Theo Tiền Phong)

Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc 
dâng hoa, dâng hương 
tưởng nhớ Chủ tịch 
Hồ Chí Minh

Sáng 11.1, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, 
dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ 
Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh 
TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc cùng các đồng chí trong đoàn 
dành phút mặc niệm và thành kính dâng 
hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn 
sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên 
mình, vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh - Người đã hiến dâng cả cuộc 
đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng 
ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo 
đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với 
dân; yêu thương con người; cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư; tinh thần quốc 
tế trong sáng.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc cùng các đồng chí trong đoàn đã 
đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn 
Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công 
nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, 
liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ cách 
mạng, phục vụ nhân dân.

Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc cùng các đồng chí trong đoàn tiếp 
tục đi thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước.      (Theo SGGP)

Giới thiệu cuốn sách 
của Tổng Bí thư về 
phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực

Sáng 11.1, tại Hà Nội, Ban Nội chính 
Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương 
và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 
phối hợp tổ chức buổi họp báo giới thiệu 
cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp 
phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày 
càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách (do Ban Nội chính Trung 
ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật phối hợp xuất bản) khoảng 
600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, 
được chia thành 3 phần, thể hiện tư tưởng 
xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về 
công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện 
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, 
để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, 
quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu 
quả công tác này.

Sách được ra mắt vào dịp kỷ niệm 93 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và 10 năm thành 
lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng (2013 - 2023) mang ý 
nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc 
chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt 
Nam hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo 
ráo riết, quyết liệt và đã đạt được những 
kết quả toàn diện, tích cực.

 (Theo daibieunhandan.vn)

Bình Thuận xây 7 trục kết nối cao tốc

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết quan địa bàn huyện 
Hàm Thuận Bắc, đầu tháng 12.2022.

Bảy đường kết nối cao tốc Vĩnh 
Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu 
Giây giúp liên kết các quốc lộ, đường 
ven biển, thuận lợi đi lại, giao thương 
ở tỉnh.

Thông tin được Sở GTVT Bình 
Thuận đưa ra mới đây. Hệ thống cao 
tốc Bắc - Nam qua tỉnh Bình Thuận có 
tổng chiều dài hơn 160 km, gồm 3 dự 
án: Cam Lâm - Vĩnh Hảo (12 km), Vĩnh 
Hảo - Phan Thiết (hơn 100 km) và Phan 
Thiết - Dầu Giây (dài 47,5 km), hiện đã 
thông xe kỹ thuật, dự kiến khai thác 
vào tháng 4.2023. Tổng chi phí đầu tư 
các trục kết nối chưa được địa phương 
đưa ra.

Trong 7 trục, có 4 trục kết nối trên 
cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đầu tiên 
là với QL 1 tại xã Vĩnh Hảo (giáp Khu 
công nghiệp Tuy Phong) dài 2,6 km, 
đang triển khai; khu vực ven biển Hòa 
Phú (huyện Tuy Phong), gồm 2 đoạn 
tổng chiều dài hơn 14 km, dự kiến đầu 
tư trong giai đoạn năm 2026 - 2030.

Ngoài ra, 2 trục kết nối cao tốc này 
với khu vực ven biển Hòa Thắng, gồm: 
Đoạn từ cao tốc đến QL 1 thông qua 
QL 28B; trục kết nối cao tốc thông qua 
QL 28 đến QL 1 vào TP Phan Thiết, dài 
16,5 km. Trong hai trục này, một dự án 
đã được phê duyệt, một đang đề xuất.

Ở cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 
có 3 trục liên kết, gồm: Kết nối cao 
tốc đến khu vực ven biển Tiến Thành, 
TP Phan Thiết, tổng chiều dài gần  
13 km, đang được thi công; kết nối 
khu vực ven biển TX La Gi và huyện 
Hàm Tân thông qua QL 55, dài khoảng  
49 km; kết nối khu liên hợp công 
nghiệp - dịch vụ Sơn Mỹ và khu vực 
ven biển huyện Hàm Tân, đang triển 
khai thủ tục đầu tư. 

(Theo VnE)

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên 

quan đến đăng kiểm, CA TP HCM đã bắt 
tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng 
Cục đăng kiểm Việt Nam (ảnh). Thông tin 
trên được trung tướng Tô Ân Xô - Chánh 
Văn phòng, Người phát ngôn Bộ CA, cho 
biết chiều 11.1.

Thời gian vừa qua, các lực lượng thuộc 
CA TP HCM tập trung phát hiện, đấu 
tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật liên quan đến các hoạt động của các 
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Kết quả 
đấu tranh đã xác định có nhiều hành vi 
vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm 
nên đã tập trung điều tra để xử lý.

Đến nay đã tiến hành khám xét đối 
với 13 trung tâm đăng kiểm (TTĐK)  
(5 TTĐK tại các tỉnh: Long An, Tiền 
Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng 
và 8 TTĐK trên địa bàn TP HCM), thu 
giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện 
tử có liên quan.

Kết quả điều tra đến nay đã khởi tố 
vụ án, khởi tố và ra lệnh khám xét nơi 
làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội: 
Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và 
giả mạo trong công tác. Trong đó gồm có 
80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân 
viên các TTĐK và các đối tượng môi giới. 
3 bị can là cán bộ thuộc Phòng Kiểm định 

xe cơ giới thuộc Cục Đăng Kiểm bị khởi 
tố về tội nhận hối lộ.                (Theo PLO)

Ảnh: CA TP HCM cung cấp
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Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, 
Lào - Việt Nam thành công rực rỡ

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tổng kết Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào- 
Việt Nam 2022.                             Ảnh: TTXVN

Sáng 11.1, trong chương trình công 
tác tại nước CHDCND Lào, sau hội 
đàm chính thức, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào 
Sonexay Siphandone đồng chủ trì họp 
báo kết quả hội đàm và lễ tổng kết 
“Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - 
Lào, Lào - Việt Nam”.

Tham dự sự kiện có lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành, địa 
phương hai nước Việt Nam - Lào.

Tại sự kiện, các đại biểu nghe điểm 
lại những sự kiện đáng nhớ, kết quả 
nổi bật trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị 
Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”; đồng 
thời thưởng thức các tiết mục nghệ 
thuật do các nghệ sĩ Việt Nam và Lào 
biểu diễn ca ngợi quê hương, đất nước 
mỗi nước và mối quan hệ hữu nghị vĩ 
đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn 
diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, 
hai Nhà nước và nhân dân hai nước 
Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ 
tướng Lào Sonexay Siphandone cho 
biết trong không khí hân hoan, phấn 
khởi của “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt 
Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022,” hai 
Thủ tướng đã có cuộc hội đàm cởi mở, 
thân tình, tin cậy, hiệu quả và đạt được 
nhiều kết quả quan trọng.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, 
năm 2022, “Năm Đoàn kết Hữu nghị 
Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” 
có ý nghĩa hết sức quan trọng khi hai 
nước cùng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết 
lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày 
ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác - 
những dấu mốc lịch sử, khắc sâu tình 
đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ thủy 
chung, mẫu mực giữa hai đất nước, 
hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính 
khẳng định “Năm Đoàn kết Hữu nghị 
Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” 
đã thành công rực rỡ, góp phần tạo 
không khí hân hoan, sôi nổi và tiếp 
thêm xung lực cho mối quan hệ đặc 
biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 
phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu 
quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, 
vì hòa bình, phồn vinh, ổn định, hợp 
tác và phát triển ở khu vực và trên 
thế giới.

Hai bên vui mừng nhận thấy mối 
quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết 
đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai 
Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai 
nước thời gian qua đã được củng cố 
ngày càng vững chắc và đi vào chiều 
sâu, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và 
Thủ tướng Sonexay Siphandone đã 
thảo luận và thống nhất các biện pháp 
nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa 
hiệu quả hợp tác song phương trên tất 
cả các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi, 
tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên các 
kênh, giúp thúc đẩy quan hệ chính trị 
gắn bó và tin cậy giữa hai Đảng, hai 
nước; đồng thời quyết tâm nâng tầm 
hợp tác kinh tế để tương xứng với tầm 
vóc của quan hệ đặc biệt giữa hai nước, 
trong đó trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ 
nhau phục hồi kinh tế sau đại dịch; 
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, 
hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường 
kết nối giữa hai nền kinh tế, cả về 

Hàn Quốc cảnh báo chống lại “mối đe dọa nghiêm trọng” từ  Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 

hôm 10.1 đưa ra cảnh báo trong bối cảnh 
tình hình trên bán đảo Triều Tiên không 
ngừng nóng lên trong những tuần gần đây 
với những cảnh báo qua lại giữa các bên.

Phát biểu tại Văn phòng Tổng thống ở 
thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon 
Suk Yeol bày tỏ hoài nghi về triển vọng 
đàm phán liên Triều. Ông đồng thời nhắc 
lại lời kêu gọi hợp tác an ninh chặt chẽ hơn 
với Mỹ và Nhật Bản.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, kho vũ 
khí hạt nhân của Triều Tiên đặt ra mối 
đe dọa trực tiếp đối với lục địa Mỹ, cũng 
như Hàn Quốc và Nhật Bản. Vì thế, mọi 
tính toán sai lầm đều có thể dẫn tới những 
hậu quả nghiêm trọng như đã từng xảy 
ra trong lịch sử.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia 
tăng sau hàng loạt vụ thử tên lửa của Bình 
Nhưỡng trong năm 2022 và mới đây nhất 
hôm 1.1 vừa qua.                 (Theo VOV.VN)Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo.    Ảnh: KCNA

Nga, Ukraine thảo luận về viện trợ nhân đạo

Người dân chờ nhận hàng cứu trợ tại TP Mariupol, 
Ukraine ngày 5.4.2022.                            Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 11.1, Ủy viên Nhân quyền Nga 
Tatiana Moskalkova đã có cuộc họp với 
người đồng cấp Ukraine Dmytro Lubinets 
để thảo luận vấn đề viện trợ nhân đạo.

Theo hãng tin TASS, trên kênh 
Telegram, bà Moskalkova cho biết cuộc 
họp được lên lịch từ trước, với nội dung 
thảo luận về vấn đề cung cấp viện trợ 
nhân đạo cho công dân hai nước.

Cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra ở 
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bà Moskalkova 
dự kiến tham dự một diễn đàn quốc tế 
được tổ chức từ ngày 12 - 14.1 tới.

Trước đó, ông Lubinets thông báo, 
trong tháng này, ông có thể gặp bà 
Moskalkova để thảo luận vấn đề trao trả 
công dân của hai nước bị giam giữ.

Hôm 8.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 
sau các cuộc đàm phán trao đổi tù binh với 
phía Ukraine, 50 binh sĩ Nga đã trở về từ 
vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm 
soát. Phía Ukraine đã xác nhận thông tin 
trên và cho biết Nga cũng đã thả 50 binh sĩ 
Ukraine. Trước đó, Nga và Ukraine cũng 
đã tiến hành một số cuộc trao đổi tù binh.

(Theo Vietnam+)

 Chánh văn phòng Nội các Nhật 
Bản Hirokazu Matsuno hôm 11.1 cho 
biết, Nhật Bản vừa gửi công hàm phản đối 
Trung Quốc đình chỉ cấp thị thực cho công 
dân nước này, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh 
hủy bỏ quyết định.  
 Trung tâm Kiểm soát và phòng 

ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 10.1 
cảnh báo dòng phụ XBB.1.5 của biến 
thể Omicron đang lây lan nhanh chóng 
ở nước này.
 Với tỷ lệ 365 phiếu thuận và 65 

phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 10.1 đã 
thông qua nghị quyết thành lập “Ủy ban 
đặc biệt về Cạnh tranh Chiến lược giữa Mỹ 
và Trung Quốc”.
 Độ tuổi về hưu tại Pháp sẽ được 

nâng từ 62 tuổi hiện nay lên 64 tuổi kể từ 
năm 2030 và để được hưởng đầy đủ chế độ 
hưu trí, thời gian làm việc và đóng BHXH 
cũng sẽ được nâng lên thành 43 năm kể từ 
năm 2027.
 Ngày 10.1, Ấn Độ đã phóng thử 

thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật 
tầm ngắn Prithvi-II từ Bãi thử tích hợp 
ở Chandipur, ngoài khơi bờ biển bang 
Odisha ở miền Đông nước này.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

TIN VẮN

hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, nhất 
là thông qua thúc đẩy triển khai các 
dự án chiến lược kết nối giao thông 
đường bộ, đường sắt, hàng không 
bên cạnh kết nối viễn thông, năng 
lượng, dịch vụ tài chính, ngân hàng… 
nhằm mở rộng không gian hợp tác và 
phát triển.

Hai Thủ tướng cũng cho biết hai 
bên đặc biệt quan tâm đến việc nâng 
cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào 
tạo và nhất trí tiếp tục phối hợp triển 
khai tốt Đề án nâng cao chất lượng và 
hiệu quả của hợp tác Việt Nam - Lào 
trong lĩnh vực giáo dục và phát triển 
nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2030.

Hai bên đã trao đổi về một số vấn 
đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; 
khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, 
ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa 
phương, nhất là ASEAN và các cơ chế 
hợp tác tiểu vùng Mekong. Việt Nam 
sẽ hết lòng ủng hộ Lào đảm nhận thành 
công các trọng trách quốc tế trong thời 
gian tới, trong đó có việc đăng cai Hội 
nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 10 trong 
năm 2023 và đảm nhiệm vai trò Chủ 
tịch ASEAN/AIPA năm 2024.

Ngay sau hội đàm, hai bên đã ký 
kết 10 văn kiện hợp tác quan trọng liên 
quan đến tài chính - ngân hàng, GTVT, 
ngoại giao kinh tế, KH&CN, công nghệ 
thông tin và truyền thông, GD&ĐT, y 
tế, tiếp tục tạo khuôn khổ quan trọng 
cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp 
tác giữa hai nước trong giai đoạn tới…

Chiều cùng ngày, tại thủ đô 
Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước CHDCND Lào Thongloun 
Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Lào 
Saysomphone Phomvihane.

(Theo TTXVN)


