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u7Nhân đôi ý nghĩa

Người dân thuộc hộ cận nghèo đang gặp khó khăn của TX An Nhơn nhận thẻ BHYT miễn phí vào sáng 13.1.                                                                                             Ảnh: N.T

Để người dân trên địa bàn thị xã được 
vui xuân, đón Tết lành mạnh, yên vui, 
đảm bảo an toàn, từ nay cho đến trước 
tết Nguyên đán Quý Mão, TX An Nhơn 
tập trung hoàn thành kế hoạch tiêm 
vắc xin phòng Covid-19. 

Bảo vệ sức khỏe cho dân 
đón Tết yên vui

Nâng cao hiệu quả 
công tác nội chính, 
phòng chống tham 
nhũng, tiêu cực

Bồng Sơn 
trọn mùa 
hoa vui
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PHÙ CÁT CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU 
CANH TÁC, CÂY TRỒNG HỢP LÝ: 

Tăng năng suất 
và chất lượng

Tăng cường xử lý 
ô tô vi phạm về 
dừng, đỗ đón khách
Càng gần sát tết Nguyên đán Quý Mão 
2023, hoạt động vận chuyển hành khách 
trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh 
vô cùng nhộn nhịp. Trong đó, nhiều xe 
khách dừng, đỗ đón trả khách không 
đúng nơi quy định, gây mất ATGT, cần 
được kiểm tra, xử lý.
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Tặng thẻ BHYT dịp đầu năm:

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng 
quà tết cho bệnh nhân nghèo

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết tại các 
địa phương, đơn vị, gia đình chính sách
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Bình Định

Bí thư  Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng tặng quà tết 
cho bệnh nhân nghèo

(BĐ) - Chiều 15.1, tại BVĐK 
tỉnh, Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh tổ chức chương trình 
Xuân yêu thương vì bệnh nhân 
nghèo - Tết Quý Mão 2023. Dự 
chương trình có các đồng chí: 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị 
Phong Vũ - Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn 
Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh…

Tại chương trình, Chủ tịch 
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo 
tỉnh Nguyễn Tấn Hiểu cho 
biết, chuỗi hoạt động Xuân yêu 
thương - Tết Quý Mão 2023 
được Hội Bảo trợ bệnh nhân tỉnh 
triển khai khá mạnh, tổng trị giá 
trao tặng cho bệnh nhân nghèo 
hơn 9,5 tỷ đồng, gồm: 6.359 thẻ 
BHYT trị giá hơn 5,1 tỷ đồng, 
8.711 phần quà trị giá hơn 4,1 tỷ 
đồng; các chi hội trực thuộc tổ 
chức tiếp nhận và trao tặng 5.637 
phần quà trị giá trên 2,5 tỷ đồng, 
phụng dưỡng 549 người già neo 
đơn hơn 274 triệu đồng, đỡ đầu 
trẻ mồ côi hơn 87 triệu đồng…

Phát biểu tại chương trình, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
bày tỏ xúc động trước những 
hoạt động mà Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh nỗ lực thực hiện 

trong dịp trước tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023. Hội đã huy động, 
quyên góp và tổ chức trao tặng 
quà khắp mọi nơi trong toàn 
tỉnh, cho nhiều đối tượng, từ 
bệnh nhân phong, trẻ em mồ côi 
đến người già neo đơn. Kết quả 
giá trị quà tặng gần 10 tỷ đồng 
mà Hội đạt được trong năm nay 
là sự đóng góp rất lớn của Hội 
trong việc chung tay cùng tỉnh 
chia sẻ khó khăn với người hoạn 
nạn, bệnh tật, giúp họ có được 
cái Tết ấm cúng hơn.

Tại chương trình, 300 bệnh 
nhân có hoàn cảnh khó khăn, 
bệnh hiểm nghèo đang điều trị 
tại BVĐK tỉnh được nhận quà 
tết (trị giá 750 nghìn đồng/suất).

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ 
Quốc Dũng và Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng đến thăm và tặng quà 
(tổng trị giá 50 triệu đồng) cho 
các bệnh nhi, bệnh nhân ung 
bướu có hoàn cảnh khó khăn 
đang điều trị tại BVĐK tỉnh. Các 
đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần 
hỏi thăm, động viên bệnh nhân 
và người nhà vượt qua mọi khó 
khăn, chiến thắng bệnh tật.

Bên cạnh đó, các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh cũng thăm hỏi, 
động viên đội ngũ y, bác sĩ của 
BVĐK tỉnh nỗ lực thực hiện tốt 
nhiệm vụ.              HẢI YẾN

(BĐ) - Sáng 15.1, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh đi thăm, 
tặng quà, chúc Tết bà con nhân 
dân huyện Vĩnh Thạnh.

Tại Nhà văn hóa khu phố 
Klok Pok (thị trấn Vĩnh Thạnh), 
đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đã 
thăm hỏi đời sống và tình hình 
chuẩn bị đón tết Quý Mão 2023 
của bà con tại đây. Trò chuyện 
với người dân khu phố Klok 
Pok và Kon Kring, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh bày tỏ 
vui mừng trước sự phát triển 
nhiều mặt của địa phương và 
sự đổi thay trong đời sống người 
dân. Đồng chí mong muốn các 
hộ dân tiếp tục áp dụng những 
tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng 
cao năng suất lao động để có thu 
nhập cao hơn, cải thiện điều kiện 
kinh tế.

Trước thềm năm mới Quý 
Mão 2023, đồng chí Nguyễn 
Tuấn Thanh chúc bà con khu phố 
Klok Pok và khu phố Kon Kring 
đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ 
và ý nghĩa; vui xuân mới nhưng 
phải đảm bảo an toàn, không điều 
khiển xe sau khi dùng rượu, bia 
để tránh TNGT, không đốt pháo... 
Đồng thời, đồng chí đề nghị các 
cấp chính quyền địa phương 
quan tâm hơn nữa đến đời sống 
vật chất, tinh thần của người dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng 
80 suất quà tết cho các hộ nghèo, 
cận nghèo ở khu phố Klok Pok 
và khu phố Kon Kring.
l Chiều cùng ngày, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
đến thăm, tặng quà và chúc Tết 
Hội CTĐ tỉnh, Cảng Hàng không 
Phù Cát; hộ gia đình chính sách 
tiêu biểu và hộ nghèo tại các 
xã: Phước Thắng, Phước Hòa 
(huyện Tuy Phước), xã Mỹ Châu 

l Sáng 15.1, Ban chỉ đạo vận 
động hiến máu tình nguyện 
huyện Tây Sơn tổ chức hiến máu 
tình nguyện đợt 1 năm 2023. Hơn 
500 tình nguyện viên là ĐVTN, 
cán bộ, công chức, chiến sĩ, người 
dân trên địa bàn huyện tham gia 
hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức 
tiếp nhận được 321 đơn vị máu, 
trong đó có 114 đơn vị máu 
350ml. Theo kế hoạch, trong năm 
2023 huyện Tây Sơn sẽ tổ chức 4 
đợt hiến máu tình nguyện, phấn 
đấu tiếp nhận 1.000 đơn vị máu.

l Trước đó, sáng 14.1, huyện 
Tuy Phước tổ chức hiến máu tình 
nguyện đợt 1 năm 2023. Hơn 
350 ĐVTN, cán bộ, công chức 
và người lao động trên địa bàn 
huyện tham gia. Kết quả, Ban tổ 
chức tiếp nhận được 326 đơn 
vị máu, vượt 26 đơn vị so với 
chỉ tiêu được giao. Được biết, 
trong năm 2023, huyện Tuy 
Phước được tỉnh giao chỉ tiêu 
vận động 1.250 đơn vị máu hiến 
tình nguyện. 

TÍN TRỌNG -  XUÂN VINH

l Sáng 15.1, Thị đoàn Hoài 
Nhơn phối hợp cùng Đoàn 
phường Hoài Tân, Đoàn phường 
Tam Quan Nam, Chi đoàn Các 
cơ quan TX Hoài Nhơn, Chi đoàn 
Công ty CP Đầu tư An Phát, CLB 
Máu sống Hoài Nhơn và CLB 
thiện nguyện Bạch Mai Trang tổ 
chức chương trình Tết ấm vùng 
cao - Xuân Quý Mão 2023 tại xã An 
Nghĩa, huyện An Lão. Tại chương 
trình, đoàn đã trao tặng 1.500 
chiếc áo ấm và 200 suất quà đến 

bà con nơi đây với tổng trị giá 120 
triệu đồng. TRUNG VIỆT
l Hội Cựu tù chính trị cách 

mạng huyện Tây Sơn tổ chức gặp 
gỡ, tặng quà cho các cựu tù chính 
trị hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn huyện, ngày 15.1. Hội đã trao 
tặng 45 suất quà (300 nghìn đồng/
suất), tổng trị giá 13,5 triệu đồng 
cho các cựu tù chính trị có hoàn 
cảnh khó khăn, đau ốm, bệnh tật 
trên địa bàn huyện. MỘC MIÊN
l Sáng 15.1, Chi hội Khuyết 

tật Quy Nhơn (thuộc Hội Bảo 
trợ người khuyết tật và Bảo vệ 
quyền trẻ em tỉnh) tổ chức tặng 
quà tết cho 51 hội viên có hoàn 
cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 
300 nghìn đồng tiền mặt cùng 
nhiều loại nhu yếu phẩm. Hội 
Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 
TP Quy Nhơn cũng tặng 89 suất 
quà với tổng số tiền 30,8 triệu 
đồng cho hội viên có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn; mỗi suất từ 
200 - 500 nghìn đồng. NGỌC TÚ

TIN VẮN

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 
chương trình Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo.                     Ảnh: HẢI YẾN

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết tại các 
địa phương, đơn vị, gia đình chính sách

(huyện Phù Mỹ). 
Tại Hội CTĐ tỉnh và Cảng 

Hàng không Phù Cát, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
đã thông tin kết quả nổi bật về 
tình hình phát triển KT-XH của 
tỉnh trong thời gian qua; đánh 
giá cao và ghi nhận những đóng 
góp của các đơn vị đã cùng với 
tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu phát 
triển KT-XH năm 2022. Thay mặt 
lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lâm Hải 
Giang chúc tập thể cán bộ, nhân 
viên Hội CTĐ tỉnh và Cảng Hàng 
không Phù Cát an khang, hạnh 
phúc, tiếp tục phát huy tinh thần 
năng động, sáng tạo, thực hiện 
tốt nhiệm vụ được giao.   

Đến thăm 5 hộ gia đình chính 

sách tiêu biểu tại các xã Phước 
Thắng, Phước Hòa và 50 hộ 
nghèo, gia đình chính sách tiêu 
biểu tại xã Mỹ Châu, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời 
sống, sản xuất, việc chuẩn bị đón 
tết cổ truyền. Đồng chí cũng đề 
nghị các cấp chính quyền địa 
phương quan tâm nhiều hơn 
đến việc nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của người dân, 
nhất là đối là với các hộ gia đình 
chính sách. Trước thềm năm mới 
Quý Mão 2023, đồng chí Lâm 
Hải Giang chúc các hộ gia đình 
dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an 
khang, thịnh vượng.

HOÀNG QUÂN - TIẾN SỸ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ ba từ trái sang) thăm và tặng quà tết 
Cảng Hàng không Phù Cát.                      Ảnh: TIẾN SỸ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà tết cho 
các hộ nghèo, cận nghèo ở khu phố Klok Pok và khu phố Kon Kring, thị trấn 
Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh).                          Ảnh: HOÀNG QUÂN

Tây Sơn, Tuy Phước 
tổ chức  hiến máu tình nguyện 
đợt 1 năm 2023

(BĐ) - Đây là một trong các 
nội dung tại công văn khẩn Sở 
Y tế vừa ban hành, gửi các đơn 
vị khám bệnh, chữa bệnh BHYT 
trên địa bàn tỉnh về việc tăng 
cường công tác khám bệnh, 
chữa bệnh BHYT năm 2023 
nhằm nâng cao chất lượng chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trên địa 
bàn tỉnh.

Cụ thể, các đơn vị khẩn 
trương tự kiểm tra, rà soát tình 

hình triển khai thí điểm thực 
hiện khám, chữa bệnh BHYT 
bằng CCCD gắn chip hoặc qua 
ứng dụng VNeID tại đơn vị đảm 
bảo tuân thủ đúng văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của các cấp; yêu 
cầu 100% cơ sở khám, chữa bệnh 
BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện 
khám, chữa bệnh BHYT bằng 
CCCD gắn chip. 

Đối với việc tổ chức khám, 
chữa bệnh BHYT, các đơn vị tăng 

cường nghiên cứu, triển khai áp 
dụng các giải pháp nhằm nâng 
cao chất lượng khám, chữa bệnh; 
cải cách thủ tục hành chính khám, 
chữa bệnh BHYT tại đơn vị nhằm 
đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng 
cho người có thẻ BHYT… 

Việc sử dụng nguồn Quỹ 
BHYT phải tiết kiệm, nghiêm 
cấm các hành vi lạm dụng, trục 
lợi để đảm bảo quản lý Quỹ 
BHYT hiệu quả tốt.  THẢO KHUY

100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện khám, 
chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip
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Bình Định

.. 
SỰ KIỆN TUẦN NÀY

Đồng cảm 
và yêu thương

Sáng 13.1, bà Phạm Thị Ngọc 
Khương, đại diện Quỹ xã hội - 
từ thiện Tâm Nguyện Việt (TP 
Hồ Chí Minh) đã bay ra Bình 
Định để trao thẻ BHYT cho các 
hộ cận nghèo đang gặp khó khăn 
của tỉnh. Bà cho biết, thông qua 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
tỉnh, Tâm Nguyện Việt triển 
khai nhiều hoạt động từ thiện, 
nhân đạo trong nhiều năm qua 
tại Bình Định. Dịp trao thẻ BHYT 
nào, đặc biệt là dịp đầu năm, đại 
diện Quỹ cũng thu xếp để trao 
trực tiếp. 

“Chúng tôi muốn nhìn, muốn 
thấy bà con để thêm thương, 
thêm động lực mà vận động, trao 
nhiều thẻ hơn trong lần tới. Từng 
chứng kiến cảnh người nghèo lo 
cái ăn cái mặc hằng ngày không 
đủ nên chủ quan, bỏ qua việc 
khám sức khỏe, đến khi bệnh 
vào giai đoạn cuối thì chấp nhận 
về nhà chờ chết, chúng tôi không 
cam tâm”, bà Khương trải lòng.

Cũng luôn đầy tràn đồng 
cảm và ăm ắp tình yêu thương 
dành cho người khó khăn như 
vậy, trở về sau buổi lễ trao 2.000 
thẻ BHYT miễn phí cho hộ cận 
nghèo khó khăn của 3 huyện: 
Tuy Phước, Vân Canh, Phù Mỹ 
vào sáng 15.1 tại xã Phước Sơn 
(huyện Tuy Phước), bà Phạm 
Thị Đào, Chi hội trưởng Chi hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tâm 
Phát Quy Nhơn đã thở phào 
nhẹ nhõm. 

Bà cho hay, nhiều người 
bảo bà rằng, Nhà nước lo tới 
85% số tiền mua BHXH rồi, 
họ chỉ bỏ thêm tầm 120 nghìn 
đồng nữa là có chiếc thẻ, cho 

Tặng thẻ BHYT dịp đầu năm: 
Nhân đôi ý nghĩa

Hoạt động tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo 
tâm trong và ngoài tỉnh chung tay. Đầu năm mới 2023, hàng nghìn thẻ BHYT đã được gửi đến đối tượng yếu thế, thể 
hiện sự đồng cảm, yêu thương; tạo điều kiện để họ quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân mình và san sớt gánh 
nặng vật chất với gia đình họ.  

không họ sẽ “ỷ lại” đấy. Kỳ 
thực, các thành viên của Tâm 
Phát đi nấu cơm từ thiện ở 
BVĐK tỉnh thường xuyên, trực 
tiếp gặp, trực tiếp nghe tâm 
tư của bệnh nhân nghèo nên 
hiểu, nên thương lắm. 

“Một người thì 120 nghìn 
đồng, nhưng cả hộ 5 - 7 người, 
được hỗ trợ một phần thì đỡ 
mười phần. Tâm lý người khó 
khăn hay “tiếc tiền”, có tấm 
thẻ thì lại siêng đi khám bệnh, 
xin thuốc về uống cho khỏe. 
Vả lại, nhà khó khăn thì ăn 
uống không đầy đủ, lao động 
thì nặng nhọc”, bà Đào chia sẻ. 

Hoạt động trao thẻ BHYT 
đầu năm mới còn thu hút sự 
chung tay của hội đồng hương 
Bình Định ở các tỉnh, thành, 

cùng một số công ty, DN 
trong và ngoài tỉnh nhằm giúp 
người dân khó khăn tiếp cận 
các chính sách ưu đãi của Đảng 
và Nhà nước. 

Phát biểu tại buổi lễ trao 
4.900 thẻ BHYT cho người 
dân trong diện thụ hưởng của 
6 huyện, thị xã trong tỉnh, ông 
Văn Minh Hoàng, Phó Giám 
đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Định cho biết, 
trong những năm qua, ngân 
hàng luôn ủng hộ chương trình 
trao thẻ BHYT miễn phí cho đối 
tượng yếu thế trong cộng đồng, 
xã hội. “Thời gian tới, chúng 
tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng 
chương trình này”, ông Hoàng 
cho hay.  

Tạo thay đổi trong nhận thức
Theo kết quả rà soát vào cuối 

năm 2022, xã rốn lũ Phước Hòa 
của huyện Tuy Phước còn 176 hộ 
cận nghèo với 485 nhân khẩu. Xã 
khu Đông của huyện có một số 
hộ cận nghèo có người bệnh khá 
nặng, phải điều trị dài ngày với 
khoản chi phí lớn, nhưng không 
nằm trong diện xét hỗ trợ cho 
người khuyết tật. Một số cặp 
vợ chồng trẻ ở với cha mẹ già, 
con đang tuổi ăn học, quần quật 
quanh năm vẫn không có đồng 
dư. Chính quyền xã xác định từ 
đầu năm 2023 rằng phải tiếp tục 
phát huy tỷ lệ 100% hộ dân có 
thẻ BHYT, nhưng cách làm cần 
“phù hợp và có tình có lý”. 

Nhân dịp xã được nhận 135 
thẻ BHYT miễn phí từ Chi hội 

Tâm Phát Quy Nhơn (trao sáng 
15.1), xã quán triệt cán bộ thôn 
tranh thủ vận động hộ cận nghèo 
“phủ sóng” thẻ cho các thành 
viên còn lại trong những gia 
đình có người được xét nhận thẻ 
miễn phí. Vậy là cùng với 135 thẻ 
được cấp miễn phí cho người cao 
tuổi, trẻ em, người khuyết tật 
thuộc hộ cận nghèo, xã đã vận 
động người dân cận nghèo mua 
thêm 100 thẻ BHYT. Tổng cộng, 
đầu năm 2023, 305/485 người cận 
nghèo đã có thẻ BHYT.  

“Qua tết Nguyên đán, chúng 
tôi tiếp tục rà soát, xem xét hoàn 
cảnh thực tế, vận động tinh thần 
tự nguyện mua thẻ BHYT của 
người dân. Với những trường hợp 
khó khăn thật sự, xã sẽ kêu gọi xã 
hội hóa, phấn đấu đạt 100% số dân 
có thẻ BHYT trong năm 2023”, 
Phó Chủ tịch UBND xã Phước 
Hòa Võ Hồng Thắm cho hay.  

Bày tỏ rõ ràng quan điểm: 
Tuyệt đối không để người dân cận 
nghèo chỉ “trông chờ” nhận thẻ 
BHYT miễn phí, chính quyền các 
địa phương trong tỉnh rà soát, 
cân nhắc rất kỹ lưỡng đối tượng 
nhận thẻ. Theo đó, ngoài một 
số ít hộ cận nghèo có toàn bộ 
thành viên nhận thẻ miễn phí, 
đa số còn lại chỉ 1 - 2 thành viên 
được cấp, số còn lại được vận 
động mua.

“Có thể coi việc cấp thẻ 
BHYT miễn phí như động lực, 
góp phần thay đổi tư duy của 
người cận nghèo có hoàn cảnh 
khó khăn. Bởi vì trong một nhà, 
người có thẻ BHYT lúc ốm đau, 
đi khám bệnh, kể cả lúc nhập 
viện điều trị, được miễn phí 
nhiều khoản, trong khi người 
không có thẻ BHYT thì phải trả 
toàn bộ chi phí”, ông Nguyễn 
Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh, phân tích 
ý nghĩa của việc Hội luôn tích 
cực triển khai chương trình này. 

NGỌC TÚ

Người dân thuộc hộ cận nghèo đang gặp khó khăn của TX An Nhơn nhận thẻ BHYT miễn phí vào sáng 13.1.                   Ảnh: N.T

l  Sáng 15.1, tại Trường 
THCS Tuy Phước (huyện Tuy 
Phước),  Huyện đoàn Tuy 
Phước phối hợp cùng Phòng 
GD&ĐT huyện tổ chức chương 
trình Ngày hội vì bạn và phát 
động Tuần lễ lì xì heo đất giúp 
bạn học tốt lần thứ 9, năm học 
2022 - 2023. 

Tại chương trình, Ban tổ 
chức trao 60 suất quà (mỗi suất 
trị giá từ 300 nghìn đến 1 triệu 
đồng) cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, vượt khó 
học giỏi ở 39 liên đội trường 
tiểu học và THCS trên địa bàn 
huyện. Tổng trị giá của hoạt 
động trên là 25 triệu đồng, do 
Công ty TNHH Tư vấn thiết 
kế - xây dựng Tâm Anh và Công 
ty Thiên Hưng tài trợ. 

l  Ngày 15.1, tại Trường 
THCS Cát Thành, Huyện đoàn, 
Hội đồng Đội, Hội LHTN Việt 
Nam huyện Phù Cát tổ chức 
Ngày hội vì bạn và phát động 
Tuần lễ lì xì heo đất giúp bạn 
học tốt lần thứ IX, năm học 
2022 - 2023. Tại chương trình, 
các đơn vị đã trao tặng 10 suất 
quà cho các hộ gia đình chính 
sách khó khăn, tặng 10 suất quà 
cho các em thiếu nhi có hoàn 
cảnh khó khăn và 5 suất quà 
cho các thanh niên vừa trúng 
tuyển nghĩa vụ quân sự năm 
2023 chuẩn bị lên đường nhập 
ngũ, gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn (mỗi suất quà trị giá 300 
nghìn đồng); tặng 20 heo đất 
cho 20 chi đội thuộc liên đội 
trường và trao tặng góc học 

tập trị giá 700 nghìn đồng cho 
em Nguyễn Mai Anh Thư, học 
sinh lớp 6A3, Trường THCS Cát 
Thành, có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn.
l Chiều 14.1, tại Nhà thi đấu 

đa năng thị trấn Bình Dương 
(huyện Phù Mỹ), Huyện đoàn 
và Hội Đồng đội huyện Phù 
Mỹ tổ chức chương trình Xuân 
yêu thương - Ngày hội vì bạn 
và phát động Tuần lễ lì xì heo 
đất, giúp bạn học tốt lần thứ 
IX, năm 2023, tặng 110 suất quà 
(400 nghìn đồng/ suất) cho các 
em học sinh nghèo, hoàn cảnh 
khó khăn, khuyết tật) trên địa 
bàn huyện.
l Sáng 14.1, Ban Thường vụ 

Thành đoàn Quy Nhơn phối 
hợp với Phòng GD&ĐT thành 

phố tổ chức Ngày hội vì bạn và 
phát động Tuần lễ lì xì heo đất 
giúp bạn học tốt năm học 2022 - 
2023. Tại chương trình, Ban tổ 
chức đã trao tặng 30 suất quà, 
mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng 
cho các em học sinh có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn của 
Trường THCS Quang Trung.

Trong những năm qua, 
phong trào này ở TP Quy Nhơn 
đã thu được gần 2 tỷ đồng, qua 
đó trao tặng trên 500 chiếc xe 
đạp cùng 450 góc học tập, hàng 
chục nghìn phần quà, suất học 
bổng và hỗ trợ xây dựng 6 ngôi 
nhà Khăn quàng đỏ cho các em 
học sinh có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn.             THIÊN KHÁNH - 

TRƯỜNG GIANG - VĂN TỐ -  
ĐẶNG VIỆT

l Ngày 16 - 18.1: Lãnh 
đạo tỉnh đi thăm, tặng quà 
và chúc tết Nguyên đán Quý 
Mão năm 2023 các cơ quan, 
đơn vị, địa phương, các đồng 
chí nguyên lãnh đạo tỉnh, 
gia đình chính sách trên 
địa bàn tỉnh. Hội nghị tổng 
kết công tác đối ngoại năm 
2022 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2023.
l Ngày 17.1: Lễ khánh 

thành Đền thờ Đại tư đồ Võ 
Văn Dũng tại xã Tây Phú, 
huyện Tây Sơn.
l Ngày 19.1: Lãnh đạo 

tỉnh viếng Nghĩa trang liệt 
sĩ TP Quy Nhơn nhân dịp 
tết Nguyên đán Quý Mão 
năm 2023.

Tổ chức Ngày hội vì bạn tại Tuy Phước, Phù Cát, 
Phù Mỹ, Quy Nhơn
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Theo ghi nhận của phóng viên, trên 
các tuyến quốc lộ, các lái xe khách đường 
dài thường bất chấp nguy hiểm, vội 
thắng xe tấp vào lề khi thấy có khách vẫy 
đón xe. Cá biệt, có tài xế cho xe dừng, đỗ 
đón khách ngay tại các điểm giao nhau, 
gây mất ATGT. 

Trên địa bàn tỉnh, ô tô khách thường 
dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy 
định trên tuyến QL 1D phổ biến ở khu 
vực quanh Bến xe khách Trung tâm Quy 
Nhơn, khu vực cây xăng dầu Phương 
Linh. Còn trên tuyến QL 1, xảy ra nhiều 
nhất ở ngã ba Phú Tài (TP Quy Nhơn), 
ngã ba Diêu Trì (thị trấn Diêu Trì), ngã 
ba cầu Ông Đô (thị trấn Tuy Phước), 
khu vực cầu Bà Di (xã Phước Lộc, huyện 
Tuy Phước) và ngã tư Gò Găng (phường 
Nhơn Thành, TX An Nhơn). 

Theo người dân ở các địa phương 
này, hiện tượng xe đậu, đỗ đón khách 
khá tự do; các lái xe thường cho người 
cảnh giới lực lượng CSGT để tiện bề hoạt 
động. Thậm chí, nhiều tài xế khi phát 
hiện có lực lượng chức năng vội phóng 
xe đi với tốc độ cao. Các khu vực lái xe 
chọn để dừng đón khách đa phần nằm ở 
khu vực ngã ba, ngã tư nên tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ xảy ra TNGT.

Theo thượng tá Võ Văn Chín, Trưởng 
Phòng CSGT (CA tỉnh), từ nay đến tết 
Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người 
dân sẽ tăng cao. Trên các tuyến quốc lộ 
qua địa bàn tỉnh, nhất là chiều từ các tỉnh 
phía Nam ra phía Bắc và các tỉnh ở Tây 
Nguyên về Bình Định luôn có đông hành 
khách đi lại. Do đó, hoạt động dừng, đỗ 
đón khách dọc đường diễn biến phức 
tạp, dễ gây mất ATGT. 

Trước thực trạng trên, Giám đốc CA 
tỉnh đã giao nhiệm vụ cho CA từng địa 
phương tăng cường công tác kiểm tra, xử 
lý. Đối với Phòng CSGT, đơn vị huy động 
tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ 

Tăng cường xử lý ô tô vi phạm 
về dừng, đỗ đón khách

Càng gần sát tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hoạt động vận chuyển hành khách trên các tuyến quốc 
lộ qua địa bàn tỉnh vô cùng nhộn nhịp. Trong đó, nhiều xe khách dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi 
quy định, gây mất ATGT, cần được kiểm tra, xử lý.

thuật nghiệp vụ thực hiện kế hoạch tổng 
kiểm soát, xử lý ô tô khách hoạt động 
trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh vi 
phạm. Cụ thể, lực lượng CSGT tập trung 
xử lý ô tô khách vi phạm các lỗi như chở 
quá số người quy định, chạy quá tốc độ, 
đi không đúng phần đường, vi phạm 
nồng độ cồn, không giấy phép lái xe hoặc 
sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp 
với loại xe đang điều khiển…

“Về biện pháp xử lý xe dừng, đỗ đón 
khách không đúng quy định, nhất tại các 
ngã ba, ngã tư trên các tuyến quốc lộ, gây 
mất ATGT, chúng tôi sẽ tăng cường công 
tác tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp 
hóa trang, sử dụng các phương tiện, thiết 
bị kỹ thuật nghiệp vụ như máy đo tốc độ, 
camera tại một số khu vực đông dân cư 
để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi 
vi phạm theo quy định”, thượng tá Chín 
khẳng định.

Liên quan đến tình trạng trên, ông Võ 

Thừa Thắng, Chánh Thanh tra giao thông 
(Sở GTVT) cho hay, ngay từ những ngày 
đầu của tháng 1.2023, đơn vị đã triển 
khai thực hiện nhiều chuyên đề, kế hoạch 
để tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm 
trật tự ATGT trên toàn địa bàn toàn tỉnh, 
nhất là các tuyến quốc lộ. Trong đó, việc 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong 
hoạt động kinh doanh vận tải hành khách 
bằng đường bộ tại các bến xe khách và 
các điểm đón, trả khách được lực lượng 
đặc biệt quan tâm. 

“Chúng tôi đã chỉ đạo các đội trong 
quá trình tuần tra, kiểm soát khi phát 
hiện vi phạm phải kiên quyết xử lý. Bên 
cạnh đó, phải tập trung xử lý nghiêm các 
lỗi vi phạm liên quan đến xe khách chạy 
sai tuyến, chạy lòng vòng bắt khách, đậu 
đỗ đón trả khách không đúng nơi quy 
định, tranh giành khách gây mất trật tự 
ATGT và trật tự đô thị”, ông Thắng nói.

VĂN LƯU

Ô tô khách dừng đón khách tại ngã ba Phú Tài.                  Ảnh: VĂN LƯU

Cận Tết là thời điểm các đối tượng 
thường lợi dụng để buôn lậu, kinh doanh 
hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.  

Để chủ động kiểm soát tình hình, CA 
TP Quy Nhơn đã tăng cường phát hiện, 
đấu tranh, xử lý. Theo đó, CA thành phố 
chỉ đạo tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt 
chẽ tại các chợ, các trung tâm thương mại, 
các khu vực buôn bán trên địa bàn để phát 
hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt 
động sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng 
kém chất lượng, hàng giả đối với các mặt 
hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn 
trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán 
như mỹ phẩm, quần áo, giày dép, lương 
thực, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh 
kẹo, mỹ phẩm, tân dược, thực phẩm chức 
năng, đồ gia dụng, đồ điện tử….

Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng 
CA TP Quy Nhơn, cho biết: “Hàng hóa 
kém chất lượng, hàng lậu, hàng không 
giấy tờ tuồn về Quy Nhơn bị phát hiện 
trong thời gian gần đây chủ yếu vận 
chuyển qua đường bộ, ô tô tải, xe 
khách. Vì vậy, chúng tôi phối hợp các 
lực lượng chức năng tập trung ngăn 
chặn từ nguồn này”.

Chỉ trong ngày 30.12.2022, CA TP Quy 
Nhơn phối hợp Phòng CSGT (CA tỉnh) 

Ngăn chặn hàng lậu dịp Tết

tiến hành dừng, kiểm tra 2 ô tô tải đã theo 
dõi và mật phục từ trước; phát hiện số 
lượng hàng hóa trị giá hơn 100 triệu 
đồng, gồm các thiết bị điện tử như đèn 
led, máy sấy tóc, dây sạc điện thoại, cục 
sạc dự phòng. Số hàng hóa không giấy 
tờ này được trà trộn vào một số hàng 
có giấy tờ để vận chuyển và tung ra thị 
trường dịp Tết.

Trước đó, tối 28.12, hai cơ quan này 
cũng đã phối hợp phát hiện số lượng 
hàng hóa trị giá lớn trên ô tô 29KT-004.43 
do Trịnh Đình Thức (SN 1982, ở huyện 
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều 

khiển. Hàng hóa không có hóa 
đơn, chứng từ là điếu thuốc lá xì 
gà, giày nữ, túi xách, đồ chơi trẻ 
em; tổng giá trị hàng hóa tạm giữ 
khoảng 100 triệu đồng. 

Ngoài việc tuần tra, phát hiện 
hàng lậu, CA TP Quy Nhơn còn 
tăng cường kiểm tra ở các cơ 
sở kinh doanh, mua bán. Chiều 
29.12, CA TP Quy Nhơn kiểm tra 
cơ sở kinh doanh C.T. (ở phường 
Ngô Mây), phát hiện cơ sở này 
đang có số hàng hóa trị giá 60 
triệu đồng không có hóa đơn, 
chứng từ, là các thiết bị, dụng cụ 

liên quan đến điện thoại. Cũng trong ngày 
29.12, CA TP Quy Nhơn kiểm tra và phát 
hiện 3 cơ sở khác vi phạm các quy định 
về nhãn hàng hóa.

Tới đây, CA thành phố sẽ tiếp tục phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng 
kiểm soát thị trường; yêu cầu các tổ chức, 
cá nhân ký cam kết không kinh doanh 
hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất 
lượng; không để xảy ra tình trạng đầu 
cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm 
góp phần đảm bảo ổn định thị trường 
để phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân.

T.LONG

CA TP Quy Nhơn phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, 
phát hiện hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.          Ảnh: T.L

l Trung tâm huấn luyện Quân sự 
Quốc gia 2 (đóng tại xã Bình Thành, 
huyện Tây Sơn) phối hợp với Hội LHPN 
huyện Tây Sơn trao tặng 30 suất quà 
cho gia đình chính sách, hộ gia đình khó 
khăn trên địa bàn xã Vĩnh An, chiều 
15.1. Mỗi suất quà trị giá từ 300 đến 
500 nghìn đồng. ĐINH NGỌC
l Sáng 15.1, CA xã Phước Hưng 

(huyện Tuy Phước) tiến hành trao trả 
điện thoại hiệu Samsung A32 cho em 
Trương Minh Phúc (17 tuổi) ở TP Quy 
Nhơn, đánh rơi vào ngày 13.1 vừa qua. 
Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 13.1, 
trên đường đi làm về từ đường Nguyễn Thị 
Định đến đường Tây Sơn (TP Quy Nhơn), 
em Phúc làm rơi điện thoại và quay lại 
tìm nhưng không thấy. Theo dõi định vị, 
đến 19 giờ ngày 14.1, em Phúc phát hiện 
điện thoại của mình đang ở vị trí thuộc 
khu vực xã Phước Hưng nên làm đơn trình 
báo, nhờ CA xã trợ giúp. Ngay sau khi nhận 
được đơn của em Phúc, lực lượng CA 
xã Phước Hưng triển khai các biện pháp 
nghiệp vụ xác định vị trí chiếc điện thoại 
và tiến hành vận động người nhặt được 
trả lại cho em Phúc. XUÂN VINH

LẤN, CHIẾM ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG 
TRÁI PHÉP DỌC QL 1D:

Chậm nhất đến hết 
tháng 6.2023 phải 
hoàn thành xử lý vi phạm

(BĐ) - Liên quan đến việc kiểm tra xử 
lý và tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi 
phạm trong công tác quản lý đất đai, trật 
tự xây dựng trên địa bàn phường Ghềnh 
Ráng (TP Quy Nhơn), Văn phòng UBND 
tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ 
tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Quy 
Nhơn tổ chức thực hiện việc tiếp tục kiểm 
tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm 
dọc QL 1D, phường Ghềnh Ráng.

Trước ngày 20.1, UBND thành phố báo 
cáo UBND tỉnh việc xây dựng kế hoạch cụ 
thể trong việc xử lý các trường hợp lấn, 
chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng 
mục đích, xây dựng các công trình trái 
phép còn lại dọc tuyến QL 1D (chi tiết 
theo tháng, quý; chậm nhất đến hết tháng 
6.2023 phải hoàn thành việc xử lý vi phạm).

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phổ 
biến, tuyên truyền để người dân hiểu và 
tuân thủ các quy định của pháp luật về đất 
đai, xây dựng; đồng thời, có biện pháp cụ 
thể, lâu dài trong công tác quản lý đất đai, 
xây dựng để ngăn chặn kịp thời, không 
để tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng 
trái phép tái diễn tại khu vực này.

Liên quan đến lấn, chiếm đất đai, xây 
dựng trái phép dọc QL 1D, báo Bình Định 
từng phản ánh tình trạng này diễn ra nhiều 
năm, song chính quyền địa phương vẫn 
không xử lý dứt điểm khiến người dân, 
dư luận bức xúc.

Theo ngành chức năng, dọc tuyến này 
có 47 trường hợp sử dụng đất vi phạm, 
lấn chiếm đất, sử dụng không đúng mục 
đích, xây dựng công trình, vật kiến trúc trái 
phép, “điểm nóng” tập trung tại khu phố 
1, 2, 3 phường Ghềnh Ráng. Tỉnh đã giao 
UBND thành phố cưỡng chế, tháo dỡ, xử 
lý nghiêm. Trong tháng 11 - 12.2022, các 
lực lượng của thành phố và phường Ghềnh 
Ráng tổ chức nhiều đợt xử lý, cưỡng chế.

Chủ tịch TP Quy Nhơn Ngô Hoàng 
Nam cũng đã phê bình Đảng ủy và UBND 
phường Ghềnh Ráng trong công tác quản 
lý đất đai, xây dựng trên địa bàn phường 
thời gian qua.                          MAI HOÀNG

TIN VẮN
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Bình Định

Năm 2022, huyện Phù Cát 
thực hiện chuyển đổi 3.054 ha, 
vượt 0,5% so với kế hoạch, 
tăng 225 ha so với cùng kỳ 
năm trước; trong đó thực 
hiện chuyển đổi trên đất lúa  
1.471 ha, chuyển đổi trên đất 
mì 1.583 ha. 

Với diện tích đất trồng 
lúa kém hiệu quả, huyện quy 
hoạch chuyển sang các loại 
cây trồng cạn có giá trị kinh tế 
cao hơn như hành, đậu phụng, 
ớt, mè, rau dưa các loại. Các 
diện tích chuyển đổi được áp 
dụng KHKT, công nghệ và 
các biện pháp canh tác mới, 
giống mới chất lượng cao nên 
hiệu quả kinh tế tăng hơn so 
với trồng lúa từ 4 - 5 lần. Cụ 
thể, theo tính toán của ngành 
nông nghiệp huyện Phù Cát, 
trên cùng một đơn vị sản xuất, 
trồng hành cho thu nhập cao 
hơn lúa 115 triệu đồng/ha, 
đậu phụng là 40 triệu đồng/ha 
và ớt là 190 triệu đồng/ha.  
Đặc biệt, cùng trong một đơn vị 
diện tích triển khai thâm canh, 
luân canh, trồng gối vụ các cây 
trồng cạn như hành, mè, bắp, 
đậu phụng… cho thu nhập từ 
400 - 450 triệu đồng/ha. 

Nhờ tận dụng được 

PHÙ CÁT CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CANH TÁC, CÂY TRỒNG HỢP LÝ: 

Tăng năng suất và chất lượng
Thực hiện chuyển đổi cơ cấu canh tác, cây trồng để nâng giá 
trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích, nhiều năm qua 
huyện Phù Cát xây dựng kế hoạch chuyển đổi, hỗ trợ người 
dân triển khai hợp lý, mang lại kết quả tốt. Năm 2023, toàn 
huyện đặt mục tiêu chuyển đổi 3.100 ha, trong đó có 1.445 ha 
đất lúa, 1.645 ha đất mì.

Phù Cát áp dụng mô hình canh tác luân canh, xen canh gối vụ nhiều cây trồng cạn để tăng năng suất, tăng giá trị kinh tế. 
Ảnh: THU DỊU

nguồn nước tưới từ kênh tưới  
Văn Phong, kết hợp với hệ 
thống thủy lợi được đầu tư, sửa 
chữa, nâng cấp hoàn chỉnh, việc 
chuyển đổi những diện tích 
trồng mì kém hiệu quả sang cây 
trồng cạn phù hợp đã cho hiệu 
quả kinh tế vượt trội. Điển hình 
là ở các xã: Cát Hải, Cát Tài, 
Cát Hanh, Cát Hiệp, Cát Trinh, 
Cát Lâm, Cát Hưng… hầu hết 
nông dân đều đạt thu nhập  
125 triệu đồng/ha. Việc chuyển 
đổi thành công, đạt lợi nhuận 
tốt khiến người dân an tâm, 
thêm tin tưởng các kế hoạch 
chuyển đổi mà ngành nông 
nghiệp và địa phương đưa ra.

Nói về điều này, ông Phạm 
Dũng Luận, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Phù Cát, cho 
hay, việc chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng trong giai đoạn này 
có nhiều thuận lợi. Đó là có 
chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng của UBND tỉnh, 
có công nghệ, có mô hình để 
nông dân áp dụng. Từ những 
cơ sở đó, huyện Phù Cát đẩy 
mạnh chuyển đổi, xây dựng các 
mô hình chuyển đổi điểm để 
nhân rộng trên địa bàn huyện. 
Định hướng của huyện là tập 
trung chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng theo hướng tập trung, 
xây dựng các mô hình liên kết, 
cánh đồng lớn, từng bước hình 
thành các vùng nguyên liệu sản 
xuất nông sản; xây dựng được 
mã số vùng trồng và kiểm soát 
quy trình chất lượng từ đầu, 
nhằm định hình và nâng cao 
chất lượng, phẩm cấp của các 
sản phẩm nông nghiệp trên địa 
bàn huyện.

Năm 2023, huyện tiếp tục 
chuyển đổi thêm 3.100 ha, 
trong đó vụ Đông Xuân chuyển 
đổi 1.633 ha, vụ Hè và Thu 
chuyển đổi 1.038 ha, vụ Mùa 
là 429 ha. Ông Nguyễn Văn 

Lê, Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Phù Cát, cho hay, đến 
nay toàn ngành đã xây dựng 
kế hoạch chuyển đổi chi tiết, 
phù hợp với từng địa phương. 
Cùng với kế hoạch chung, 
ngành nông nghiệp tham mưu 
UBND huyện ban hành một 
số giải pháp, trong đó có việc 
tuyên truyền để người dân 
nắm bắt chủ trương chuyển 
đổi và áp dụng đúng kế hoạch 
chuyển đổi hợp lý. Ngành 
nông nghiệp tiếp tục quy 
hoạch các vùng chuyển đổi; 
xây dựng các mô hình điểm 
trình diễn để nhân rộng, chú 

trọng áp dụng tiến bộ KHKT, 
công nghệ cho chuyển đổi cây 
trồng. Cùng với đó, huyện sẽ 
chủ động xây dựng kênh kết 
nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản 
cho nông dân; tập trung cho 
những cây trồng chủ lực để 
xây dựng sản phẩm OCOP địa 
phương. “Năm 2022, Phù Cát 
có một số sản phẩm OCOP cấp 
tỉnh được sản xuất từ các địa 
phương thực hiện chuyển đổi 
cây trồng cạn như dầu mè, dầu 
đậu phụng… Đây cũng là động 
lực để huyện đầu tư cho việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng”, 
ông Lê cho biết thêm.  THU DỊU

Xã Nhơn Phong (TX An Nhơn) vừa 
nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến giao 
thông kết nối tỉnh lộ 631 đến Trường 
THCS xã Nhơn Phong và khu di tích lịch 
sử vụ thảm sát Kim Tài. Tuyến đường 
dài 300 m này được nâng cấp với quy mô 
nền đường rộng 9,5 m, mặt bê tông rộng  
7,5 m, trên nền bê tông thảm nhựa, tổng 
vốn đầu tư hơn 5,6 tỷ đồng từ ngân sách 
thị xã và vốn đối ứng địa phương.

Cũng trong thời gian này, xã Phước 
Hưng (huyện Tuy Phước) đã đầu tư 
gần 2,5 tỷ đồng thảm bê tông nhựa mặt 
đường tại 12 tuyến đường/4,4 km (rộng từ  
3 - 5 m), nay đã hoàn thành, đưa vào sử 

Nhơn Phong, Phước Hưng đưa vào 
sử dụng nhiều công trình giao thông

Đường giao thông xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) 
được đầu tư thảm bê tông nhựa.                           Ảnh: X.T

Thời điểm này, các hộ trồng chuối trên 
địa bàn huyện An Lão đang tất bật với 
công việc kiểm tra độ già của từng buồng 
chuối để xuất bán dịp tết Nguyên đán. 

Chị Đinh Thị Thu, ở thôn 2, xã An 
Quang, cho biết: “Nhận thấy nhu cầu 
của người dân sử dụng chuối vào dịp tết 
Nguyên đán hằng năm tăng cao, từ năm 
2015, tôi đã chuyển 2 sào đất vườn sang 
trồng chuối sứ, chuối lùn. Nhờ chăm sóc 
đúng kỹ thuật, vườn chuối của gia đình 
phát triển tốt và cho thu hoạch vào thời 
điểm cuối năm. Hiện nay, gia đình đang 
có gần 100 buồng chuối phục vụ nhu 
cầu dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 
Trong đó, thương lái ở xa đã đặt mua 
hơn một nửa, phần còn lại bạn hàng ở 
các chợ thị trấn An Lão, chợ xã Xuân 
Phong, An Hòa cũng đã đặt mua. Trung 
bình một buồng chuối, gia đình bán với 
giá 300 - 400 nghìn đồng, tăng từ 80.000 
đồng đến 100 nghìn đồng/buồng so với 
ngày thường. Nhờ đó, mỗi vụ tết tôi có 
thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng từ chuối”. 

Giống như gia đình chị Thu, khoảng 
5 năm trở lại đây, nhiều hộ dân trên 
địa bàn huyện cũng phát triển diện tích 
chuối bán tết. Toàn huyện hiện có trên 
20 ha chuối, phân tán ở 10/10 xã, thị trấn.

Vào khoảng tháng 2 âm lịch hằng 
năm, người dân sẽ tiến hành trồng mới 
hoặc nuôi mầm chuối từ gốc cũ. Quá 
trình chăm sóc, người dân sẽ bón cây 
bằng phân chuồng đã ủ (2 - 3 lần/năm), 
thường xuyên cắt tỉa lá bệnh, già. Đến 
khoảng tháng 8 âm lịch, chuối ra hoa, 

An Lão vui vụ chuối tết  

Nông dân An Lão chăm sóc chuối phục vụ thị 
trường Tết.                                                                  Ảnh: D.T.D

đậu quả, tháng 11, 12 âm lịch thì cho 
thu hoạch. 

Ông Đinh Văn Hùng, Phó Chủ tịch 
Hội Nông dân huyện, cho biết: “Cây 
chuối vốn được người dân trồng lâu đời 
trên địa bàn huyện, tuy nhiên trước đây 
bà con trồng chủ yếu để lấy thân làm 
thức ăn chăn nuôi. Vài năm gần đây, 
nhận thấy nhu cầu thị trường tăng cao, 
nhất là vào dịp tết Nguyên đán, người 
dân trên địa bàn huyện mở rộng diện 
tích trồng các loại chuối lấy quả. Hội sẽ 
tiếp tục quan tâm, phối hợp với ngành 
chuyên môn mở các lớp tập huấn lồng 
ghép hướng dẫn người dân kỹ thuật 
trồng, chăm sóc cây chuối, góp phần tăng 
năng suất, chất lượng quả, nâng cao thu 
nhập cho người dân”.        DIỆP THỊ DIỆU

dụng. Như vậy đến nay xã Phước Hưng 
có tổng cộng 15,5 km đường đã được thảm 
nhựa mặt đường.                    XUÂN THỨC

UBND TP Quy Nhơn vừa tổ chức 
Liên hoan trưng bày, giới thiệu các 
sản phẩm OCOP mừng Xuân Quý Mão 
2023, nhằm góp phần kích cầu phát 
triển du lịch và mua sắm tiêu dùng.

Chương trình có sự tham gia của  
31 DN, HTX, cơ sở sản xuất, chủ thể sản 
phẩm OCOP ở TP Quy Nhơn, TX An 
Nhơn, TX Hoài Nhơn và các huyện: Tây 
Sơn, Hoài Ân với hơn 60 sản phẩm, như: 
Chả cá, nước mắm, trà, nước rau câu, yến 
sào, mật ong, tré, dầu phụng, bưởi da 
xanh, quýt đường, bánh tráng… 

Ông Phan Tuấn, Trưởng Phòng Kinh 
tế TP Quy Nhơn cho biết, Liên hoan là 
cơ hội để các chủ thể sản phẩm OCOP 
và người tiêu dùng tăng mức độ tương 
tác, có thể nắm được nhu cầu của nhau. 
Sau một số triển lãm, liên hoan gần đây, 
nhiều chủ thể sản phẩm OCOP đã đầu tư 
bài bản hơn về nâng cao chất lượng, đa 
dạng hóa chủng loại, cải tiến mẫu mã bao 
bì, bộ nhận diện thương hiệu, giúp người 
tiêu dùng tiếp cận chính xác với hàng hóa 
cần mua, củng cố vững chắc niềm tin của 
người tiêu dùng.               NGUYỄN NGUYỆT

Liên hoan trưng bày, giới thiệu 
các sản phẩm OCOP
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng trong các đợt mưa lớn vào 
những tháng cuối năm 2022, nhưng nhờ được tích cực bảo 
vệ, chăm sóc tốt, các vườn hoa cúc, vạn thọ phục vụ tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023 ở làng hoa phường Bồng Sơn, 
TX Hoài Nhơn vẫn phát triển khá tốt, hoa trổ đều. Đến thời 
điểm này, hầu hết hoa tại các vườn đã được bán xong.  

Bồng Sơn trọn mùa hoa vui

Làng hoa phường Bồng Sơn trồng các giống hoa quen thuộc như: Thược dược, lay ơn, 
cúc, mào gà, năm nay chiếm số lượng lớn là vạn thọ.                                                Ảnh: D.B.S

Phường Bồng Sơn có 
khoảng 15 hộ chuyên trồng 
các loại hoa cung ứng cho thị 
trường tết, tập trung ở các 
khu phố 5, Thiết Đính Nam và 
Thiết Đính Bắc với các giống 
hoa quen thuộc như: Thược 
dược, lay ơn, cúc, mào gà; 
năm nay chiếm số lượng lớn 
nhất là vạn thọ. Bình quân mỗi 
hộ trồng 5.000 - 8.000 chậu hoa 
các cỡ. Đến thời điểm này, các 
hộ đã bán hết hoa tết, chỉ còn 
chờ thương lái đến chuyển ra 
chợ hoa. 

Trong tâm trạng phấn 
khởi, hào hứng, ông Lê Văn 
Tấn, người có hơn 30 năm 
trồng vạn thọ ở Thiết Đính 
Nam, cho biết: Tôi vừa bán 
sỉ xong 800 chậu hoa vạn 
thọ cỡ từ 45 - 70 cm với giá  
70.000 - 220 nghìn đồng/chậu; 
6.000 chậu vạn thọ nhựa, giá 
8.000 đồng/chậu. Bán xong 
toàn bộ số hoa này, giờ tôi 
chuyển sang chăm sóc, cắt tỉa 
600 chậu hoa mồng gà nhung 
đỏ, 7.000 cây cúc ngũ sắc cắm 
bình để đưa ra chợ hoa xuân.

Niềm vui của ông Tấn cũng 
là niềm vui chung của những 
nhà vườn khác ở làng hoa 
phường Bồng Sơn. Năm nay 
tuy giá phân bón, cây giống 
có cao hơn mọi năm, nhưng 
bù lại thương lái đến đặt mua 

Vườn hoa cúc của anh Trần Việt Hùng, ở khu phố 5 tươi tốt, trổ hoa đều như 
mong đợi.                                                                                   Ảnh: D.B.S 

hoa từ sớm, giá lại khá hơn 
mọi năm nên người trồng hoa 
sớm yên tâm. 

Bà Nguyễn Thị  Tươi , 
người có thâm niên trồng hoa 
vạn thọ tết đã nhiều năm ở 
Thiết Đính Bắc cho biết: Nếu 
như 2 năm trước khi dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 
bà con trong nghề khá dè 
dặt, thậm chí bỏ luôn nghề 
thì năm nay nhiều hộ mạnh 
dạn đầu tư trồng với số lượng 
lớn, như hộ các ông Dương 
Sáng, Trần Lân... Mỗi hộ đầu 
tư bài bản hàng ngàn chậu 
xi măng, chăm chút các chậu 
vạn thọ kỹ lưỡng hơn mọi 

năm. Riêng gia đình tôi, ngoài 
đất vườn quanh nhà, còn thuê 
thêm 3.000 m2 để trồng 7.000 
chậu vạn thọ các loại, nhiều 
gấp đôi năm ngoái, trong đó 
có khoảng 30% là giống vạn  
thọ Pháp. 

Với nhiều giống mới, vạn 
thọ ngày càng đẹp và được 
nhiều người ưa chuộng. Theo 
chủ nhiều nhà vườn, thời tiết 
năm nay tương đối thuận lợi 
đặc biệt với vạn thọ nên hầu 
như hoa của nhà vườn nào 
cũng phát triển tốt, rất ít sâu 
bệnh, tỷ lệ hao hụt không 
đáng kể. Đã vậy từ giữa tháng 
11 đến đầu tháng Chạp, nhiều 

Phù Cát chung tay thắp sáng đường quê 
Về các miền thôn quê huyện Phù 

Cát hôm nay, vào buổi tối sẽ thấy 
nhiều tuyến đường không còn bị bao 
phủ bởi màn đêm đen kịt như trước, 
thay vào đó là hệ thống điện chiếu 
sáng được lắp đặt bởi tinh thần tự 
nguyện, tự giác của người dân. 

Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống 
hạ tầng giao thông nông thôn, thời 
gian qua, các khu dân cư trên địa bàn 
huyện Phù Cát đã tích cực triển khai 
thực hiện xã hội hóa xây dựng đường 
điện chiếu sáng công cộng tự quản trên 
các tuyến đường quê, góp phần bảo 
đảm ANTT, làm đẹp thêm cảnh quan 
nông thôn.

Trong năm 2022, toàn huyện đã 
lắp đặt mới 35,7 km đường điện chiếu 
sáng nông thôn, nâng tổng chiều dài 
tuyến đường nông thôn được chiếu 
sáng ở 117 thôn, khu phố lên trên  
720,5 km. Tất cả đều được thực hiện 
theo phương châm “Nhà nước và 
nhân dân cùng làm”, ngoài chính sách 
kích cầu của xã, nhiều địa phương 
đã tranh thủ vận động các nguồn xã 
hội hóa, thu hút đông đảo người dân 
hưởng ứng. Các khu dân cư, tổ dân 
phố đã thống nhất cách thực hiện 
và vận động nhân dân đóng góp để 
lắp đặt đồng bộ, hệ thống điện chiếu 
sáng sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng 

Tuy Phước sẽ đầu tư 
hơn 153 tỷ đồng 
phát triển hạ tầng 

Ông Nguyễn Đình Hồng Thoại, Phó 
Giám đốc Ban quản lý dự án và phát 
triển quỹ đất huyện Tuy Phước, cho biết: 
Năm 2023, tổng vốn dự kiến được giao 
cho Ban thực hiện là hơn 153,4 tỷ đồng 
để xây dựng mới 42 công trình và chuẩn 
bị đầu tư 5 công trình; hầu hết là những 
công trình phát triển hạ tầng, nhằm từng 
bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo 
hướng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, 
vận chuyển hàng hóa của người dân ngay 
cả trong mùa mưa lũ.

Đáng kể là các công trình: Cầu Hóc 
Công ở xã Phước Thành, cầu Bạn Xoài 
ở xã Phước Nghĩa, tuyến đường giao 
thông liên xã Phước Nghĩa - Phước Hiệp, 
nâng cấp tuyến đường kết nối từ đường 
Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Diêu Trì) 
đến đường Nguyễn Lữ (thị trấn Tuy 
Phước), nâng cấp, mở rộng tuyến đường 
từ ĐT 631 (đoạn từ Nhơn Hạnh, TX An 
Nhơn đến giáp đường Cát Tiến - Diêm 
Vân)... Cùng với đó, huyện sẽ đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật một số khu 
dân cư mới nhằm từng bước hoàn thiện cơ 
sở hạ tầng trong khu vực, tăng quỹ đất ở 
phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH và nhu 
cầu tái định cư các dự án lớn trên địa bàn.                             

XUÂN VINH

lượng, đèn led. Phần tiền điện hằng 
tháng do người dân đóng góp theo 
phương án đã thống nhất.

Tại xóm Bến Đò, ở thôn Mỹ Bình, 
xã Cát Thắng, người dân ở đây có cách 
làm khá hay. Theo đó, từ khi phát 
động lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng 
cho tuyến đường liên xóm và tuyến 
đê sông Đại An, bà con rất nhiệt tình 
hưởng ứng, cùng nhau thảo luận cách 
làm phù hợp. Ông Nguyễn Văn Thọ, 
một người dân trong xóm, cho biết: 
Để giảm chi phí, chúng tôi đã mua 

ống sắt làm trụ, tự 
làm gọng đèn, cùng 
nhau kéo đường dây 
điện dài 800 m, lắp 
đặt 32 bóng đèn, nhờ 
đó giảm được tới 
30% chi phí; mà nhờ 
cùng nhau làm bà con 
còn gắn bó với nhau 
hơn. Bình quân mỗi 
hộ dân chỉ phải góp 
450 nghìn đồng, hằng 
tháng góp 10.000 
đồng tiền điện. Mọi 
thứ minh bạch từ đầu 
nên ai cũng vui. 

Từ ngày đường 
được thắp sáng, không 
khí ban đêm trong các 

thôn, xóm nhộn nhịp hẳn lên, không 
những tạo được vẻ mỹ quan cho bộ 
mặt nông thôn mới mà còn góp phần 
đáng kể vào việc giữ gìn ANTT ở địa 
phương. Các tuyến đường được chiếu 
sáng từ khoảng 18 giờ hôm trước đến 5 
giờ hôm sau. Hằng tháng, mỗi hộ dân 
sinh sống dọc theo hai bên đường chỉ 
đóng góp từ 10.000 - 12.000 đồng để 
bảo dưỡng và chi trả tiền điện, nhưng 
được thụ hưởng rất nhiều lợi ích từ 
công trình mang lại. 

THẾ HÀ

Điện chiếu sáng đường giao thông xóm Bến Đò, thôn Mỹ Bình, xã 
Cát Thắng.       Ảnh: T.H

nhà vườn đã chốt được hợp 
đồng với thương lái mua sỉ 
trọn gói, giá còn cao hơn mọi 
năm khoảng 20% nên có thể 
nói, Tết đã đến với làng hoa 
phường Bồng Sơn từ đầu 
tháng Chạp.

Dẫu chưa một lần thất 
bại trong hơn 15 năm trồng 
hoa cúc nhưng năm nay anh 
Trần Việt Hùng, ở khu phố 
5, thấy mãn nguyện nhất với 
thành quả của mình khi 700 
chậu cúc pha lê, 200 chậu cúc 
đại đóa dù bị ảnh hưởng bởi 
nhiều đợt mưa lớn nhưng đều 
phát triển đẹp, lá xanh dày 
từ gốc đến ngọn, nụ hoa to 

phân bố đều vòm như mong 
muốn. Anh Hùng phấn khởi 
cho biết: Hiện tại giá bán sỉ tại 
vườn là  400 - 700 nghìn đồng/
chậu cúc pha lê (đường kính 
60 - 80 cm), 900 nghìn đồng/
chậu cúc đại đóa (đường 
kính 1 m). Hoa của tôi cũng 
đã được thương lái đặt mua 
gần hết.

Đón xuân Quý Mão năm 
nay, người trồng hoa trên địa 
bàn phường Bồng Sơn rất vui 
mừng với những thành quả 
lao động của mình, từ đó có 
thêm điều kiện đón Tết vui 
xuân đủ đầy, ấm áp hơn.

DIỆP BẢO SƯƠNG
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Bình Định

Nâng cao hiệu quả công tác nội chính, 
phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng 
bộ, chính quyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính 
quyền đẩy mạnh thực hiện công tác này và đã mang lại hiệu quả tích cực.

Thời gian qua, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh được chú trọng, từng bước đi vào nền 
nếp và phát huy hiệu quả.
- Trong ảnh: Quang cảnh một phiên tòa xét xử tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được tổ chức trong tháng 11.2022. 

Ảnh: KIỀU ANH 

Trong năm 2022, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh 
đạo, chỉ đạo quán triệt, triển 
khai thực hiện có hiệu quả các 
chỉ thị, nghị quyết, kết luận và 
các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương về công tác nội chính, 
phòng chống tham nhũng, tiêu 
cực (PCTN-TC). 

Thực hiện quy định của 
Trung ương, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ 
đạo PCTN-TC, tập trung chỉ 
đạo kiểm tra, thanh tra trên các 
lĩnh vực nhạy cảm như: Mua 
sắm tài sản công, quản lý đất 
đai, đầu tư xây dựng… Chỉ đạo 
các cơ quan tư pháp tăng cường 
hướng dẫn, áp dụng thống nhất 
pháp luật, chủ động phối hợp 
để giải quyết các vụ án, vụ việc 
tồn đọng, kéo dài, các vụ án 
có quan điểm xử lý, giải quyết 
khác nhau giữa các cơ quan tiến 
hành tố tụng.

Đáng chú ý, trong năm 2022, 
Ban Chỉ đạo PCTN-TC tỉnh 
đã xem xét đưa 1 vụ án, 2 vụ 
việc vào diện theo dõi, chỉ đạo. 
Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo 
xử lý 2 vụ án và 5 vụ việc. Thanh 
tra các cấp, các ngành đã triển 
khai 84 cuộc thanh tra hành 
chính tại 153 đơn vị. Qua thanh 
tra đã phát hiện vi phạm về kinh 
tế hơn 16 tỷ đồng và 44.128 m2 

đất các loại; xử lý thu hồi cho 
Nhà nước trên 10,3 tỷ đồng. Cơ 
quan chức năng đã kiến nghị 
kiểm điểm, xử lý hành chính 39 
tập thể và 41 cá nhân.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật 

tự an toàn xã hội, lực lượng 
CA toàn tỉnh đã thường xuyên 
triển khai tấn công, trấn áp 
tội phạm, kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn các loại tội phạm và 
tệ nạn xã hội. Trong năm qua, 
đã tiếp nhận, thụ lý, giải quyết 
2.058/2.333 tin báo, tố giác về 
tội phạm, đạt tỷ lệ 88,2%. Cơ 
quan CSĐT khởi tố mới 1.220 
vụ/1.993 bị can; kết thúc điều 
tra 833 vụ/1.857 bị can; điều tra, 
khám phá 577 vụ phạm tội về 
trật tự xã hội. TAND 2 cấp đã 
giải quyết, xét xử 6.854 vụ/7.869 
vụ án, vụ việc, đạt tỷ lệ 87%...

Phó trưởng Ban Thường 
trực Ban Nội chính Tỉnh ủy 
Đặng Công Tiến đánh giá: Công 

tác nội chính, PCTN-TC trên địa 
bàn tỉnh thời gian qua được cấp 
ủy, tổ chức Đảng, chính quyền 
các cấp chú trọng, từng bước đi 
vào nền nếp và phát huy hiệu 
quả. Các giải pháp PCTN-TC 
được các cấp, các ngành, cơ 
quan, đơn vị, địa phương chỉ 
đạo triển khai quyết liệt. Nhờ 
vậy, đã góp phần quan trọng 
trong công tác xây dựng Ðảng 
trong sạch vững mạnh, tạo 
dựng môi trường đầu tư, kinh 
doanh thuận lợi để phát triển 
KT-XH.

Năm 2022, CA TX An Nhơn 
là 1 trong các đơn vị thực 
hiện quyết liệt công tác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm. 

Thượng tá Đặng Văn Long, Phó 
trưởng CA TX An Nhơn, cho 
biết: Đảng ủy và lãnh đạo CA 
thị xã đã tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo toàn lực lượng bám sát 
địa bàn với phương châm hành 
động “Chủ động, nêu gương, 
kỷ cương, trách nhiệm, hiệu 
quả”. CA thị xã đã đẩy mạnh 
các biện pháp nghiệp vụ, xác 
định địa bàn trọng điểm, bám 
sát địa bàn, nắm tình hình, đối 
tượng, băng nhóm, các tụ điểm 
để kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý.

Nhờ thực hiện đồng bộ, 
quyết liệt các giải pháp, năm 
2022, CA TX An Nhơn đã điều 
tra, khám phá 49 vụ vi phạm 

pháp luật về trật tự xã hội, 
phát hiện 144 đối tượng. Trong 
đó, án đặc biệt nghiêm trọng 4 
vụ, án rất nghiêm trọng 2 vụ, 
án nghiêm trọng 13 vụ, án ít 
nghiêm trọng 30 vụ. Qua đó 
góp phần đảm bảo ANTT trị 
an trên địa bàn, giữ bình yên 
cho nhân dân.

Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn 
Phạm Trương cho biết, nhằm 
ngăn chặn từ sớm, từ xa việc 
hình thành các điểm nóng về 
ANTT trên địa bàn, Ban Thường 
vụ Thị ủy đã tăng cường vai trò, 
trách nhiệm của người đứng 
đầu cấp ủy các cấp trong công 
tác tiếp dân, đối thoại với dân và 
xử lý, giải quyết các khiếu nại, 
tố cáo của công dân. Trong năm 
2022, Bí thư Thị ủy đã tiếp 11 
cuộc với 73 lượt công dân; kịp 
thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý dứt 
điểm nhiều vụ việc phức tạp.

Để nâng cao hơn nữa 
hiệu quả công tác nội chính,  
PCTN-TC, năm 2023, Ban Nội 
chính Tỉnh ủy tiếp tục tham 
mưu phổ biến, quán triệt và 
triển khai thực hiện nghiêm 
túc các chủ trương, nghị quyết, 
chỉ thị, kết luận của Đảng về 
công tác này. Chỉ đạo các cấp 
ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn 
vị thực hiện nghiêm, có hiệu 
quả Chương trình hành động 
số 14-CTr/TU ngày 21.4.2022 về 
việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX về công tác nội 
chính, PCTN-TC và Chỉ thị số 
19-CT/TU ngày 13.4.2022 về 
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác PCTN-TC.

N. HÂN

Giai đoạn 2022 - 2026 tinh giản 10% 
số người làm việc hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch Quản lý, sử 
dụng biên chế của tỉnh giai 
đoạn 2022 - 2026, với mục 
tiêu tổng quát là tinh giản 
5% biên chế công chức, 10% 
số người làm việc hưởng 
lương từ  ngân sách  nhà 
nước. Về mục tiêu cụ thể, 
trong giai đoạn này sẽ thực 
hiện t inh giản 2.812 biên 
chế, gồm 110 biên chế công 
chức và 2 .702 người  làm 
việc hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước.

Để đạt các mục tiêu trên, 
Kế hoạch có các nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm: Thực 
hiện nghiêm túc việc tinh 
giản biên chế và sử dụng 
biên chế, đúng lộ trình, đúng 
quy định. Thực hiện cơ cấu 
lại đội ngũ công chức, viên 
chức để đảm bảo tỷ lệ hợp lý 
giữa người làm chuyên môn, 
nghiệp vụ và người làm việc 

hỗ trợ phục vụ trong từng cơ 
quan, đơn vị. Gắn việc củng 
cố, sắp xếp, tổ chức bộ máy 
gắn với tinh giản biên chế, 
cơ cấu lại và nâng cao chất 
lượng đội ngũ công chức, 
viên chức.  Có giải  pháp 
khắc phục những hạn chế, 
khó khăn, vướng mắc trong 
tinh giản biên chế. Định kỳ 
kiểm tra, thanh tra, báo cáo 
kết quả thực hiện tinh giản 
biên chế và sử dụng biên chế. 

Đồng thời ,  thực  hiện 
việc chuyển đổi các đơn vị 
sự nghiệp công lập do ngân 
sách nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên sang đơn vị sự 
nghiệp công lập tự bảo đảm 
một phần chi thường xuyên; 
các đơn vị sự nghiệp công 
lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên sang các đơn 
vị sự nghiệp công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên.

M.LÂM

Vân Canh hỗ trợ 1 tỷ đồng xây 20 nhà Đại đoàn kết 
cho người nghèo 

(BĐ) - Năm 2022, Mặt trận 
các cấp trên địa bàn huyện Vân 
Canh đã phát huy tinh thần sáng 
tạo, tự quản của nhân dân trong 
thực hiện các cuộc vận động, các 
phong trào thi đua yêu nước, nổi 
bật là cuộc vận động Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh, Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam; xây 
dựng Quỹ Vì người nghèo.

Từ nguồn Quỹ Vì người 

nghèo, Ủy ban MTTQ các cấp 
đã hỗ trợ xây dựng mới 20 nhà 
Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó 
khăn về nhà ở với tổng số tiền  
1 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ tặng 
quà, khám chữa bệnh cho hộ 
nghèo với tổng trị giá 56,5 triệu 
đồng; hỗ trợ học sinh nghèo vượt 
khó học giỏi, ủng hộ 55 chiếc xe 
đạp cho học sinh đến trường...

MTTQ các cấp cũng đổi mới, 
nâng cao chất lượng hoạt động, 

phát huy dân chủ, giám sát và 
phản biện xã hội, tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền vững mạnh. Trong năm 
2022, MTTQ các cấp trên địa bàn 
huyện phối hợp tổ chức 1 cuộc 
đối thoại giữa người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền với nhân 
dân; thành lập 2 đoàn giám sát, 
tiến hành giám sát 2 nội dung tại 
4/7 xã, thị trấn; tổ chức 1 hội nghị 
phản biện xã hội.     AN PHƯƠNG

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết nhóm TTHC 
liên thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke

(BĐ) - Ngày 11.1, UBND tỉnh 
ban hành quyết định phê duyệt 
quy trình nội bộ giải quyết nhóm 
thủ tục hành chính (TTHC) liên 
thông cấp giấy phép kinh doanh 
dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở VH&TT.

Theo đó, nhóm TTHC cấp 
giấy phép kinh doanh karaoke 
thuộc thẩm quyền của cấp huyện 

bao gồm: Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh - Cấp mã số thuế của 
hộ kinh doanh - Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện ANTT - Cấp 
giấy phép đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ karaoke. Nhóm 
TTHC cấp giấy phép kinh doanh 
karaoke thuộc thẩm quyền của 
cấp tỉnh bao gồm: Cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện ANTT - 
Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke. Thời 
gian giải quyết của mỗi nhóm 
TTHC là 7 ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.

UBND tỉnh giao Văn phòng 
UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với 
Sở VH&TT và các cơ quan, đơn vị 
liên quan thiết lập quy trình điện tử 
giải quyết từng nhóm TTHC trên 
hệ thống phần mềm một cửa điện 
tử của tỉnh theo quy định. H.NHÂN



8 SỨC KHỎE THỨ HAI, 16.1.2023 Bình Định
ktvhxhbbd@gmail.com

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Bác sĩ Lê Thái Bình, Giám 
đốc TTYT TX An Nhơn, cho 
biết: Đợt 1 năm 2023, An 
Nhơn được phân bổ 12.180 
liều vắc xin phòng Covid-19 
AstraZeneca. Hiện tại, chúng 
tôi đã tiếp nhận và phân bổ 
xong 6.090 liều cho các xã, 
phường và tổ chức tiêm cho 
đối tượng từ 18 tuổi trở lên 
đã đến thời điểm tiêm các liều 
nhắc lại. Để hoàn thành việc 
tiêm vắc xin cho người dân 
theo đúng kế hoạch của Sở Y 
tế và UBND thị xã, ngoài sự 
chỉ đạo của chính quyền các 
xã, phường, rất cần sự hưởng 
ứng, đồng tình, ủng hộ của 
người dân. Ý thức được vấn 
đề này, từ nhiều tuần trước 
chúng tôi phối hợp với nhiều 
đơn vị tổ chức truyền thông 
củng cố, nâng cao nhận thức 
trong nhân dân về vai trò của 
vắc xin trong phòng chống 
dịch bệnh Covid-19, sự quan 
trọng của các mũi nhắc lại 
trong vấn đề ngăn ngừa khả 
năng nhiễm bệnh, hạn chế 
tình trạng chuyển nặng hoặc 
tử vong khi mắc Covid-19. 

Phường Nhơn Hòa là một 
trong các xã, phường thực 
hiện tương đối tốt công tác 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 
trong đợt này. Bác sĩ Huỳnh 
Văn Thành, Trưởng Trạm Y 
tế phường, cho biết: Sau cuộc 
họp trực tuyến của tỉnh và thị 

Tết là những ngày thường có xáo 
trộn về nếp sinh hoạt, ăn uống, sự 
thay đổi của thời tiết làm tăng các 
nguy cơ về sức khỏe cho người cao 
tuổi (NCT ). NCT thường mắc các 
bệnh cao huyết áp, tiểu đường, tim 
mạch, tiêu hóa…, vì vậy chế độ dinh 
dưỡng và sinh hoạt của NCT rất cần 
được chú ý để đảm bảo sức khỏe sau 
những ngày vui Tết. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Tâm, Trưởng 
khoa Nội A, BVĐK tỉnh đã có những 
lời  khuyên như sau:  Mùa xuân 
thường gặp bệnh đường hô hấp, 
nhất là hen phế quản, bệnh phổi 
mạn tính tắc nghẽn (COPD), viêm 
phổi, viêm mũi dị ứng. Bởi do mùa 
xuân có nhiều phấn hoa, nấm mốc, 
côn trùng, bụi, những người có cơ 
địa dị ứng sau khi tiếp xúc các dị 
nguyên trên thì dễ phát sinh bệnh 

tật. Theo số liệu bệnh nhân ở các 
Khoa Lão khoa và Nội A nhập viện 
3 tháng đầu năm 2022, bệnh đường 
hô hấp chiếm 1/3. Như vậy để phòng 
các bệnh trên, NCT cần chú ý tránh 
tiếp xúc các dị nguyên trên, nhất là 
phấn hoa và bụi, đồng thời thời tiết 
đầu xuân cũng còn lạnh nên việc 
phòng chống lạnh cũng đặt lên 
hàng đầu, nhất là NCT.

Ngoài ra, trong dịp xuân chúng 
ta hay ăn uống nhiều thịt mỡ, bia 
rượu, các chất ngọt nên với những 
người có bệnh tim mạch, nhất là 
huyết áp, đái tháo đường, nhồi máu 
cơ tim, bệnh mạch máu não…, bệnh 
cũng phát triển theo vì các chất này 
gây xơ vữa động mạch và làm nặng 
thêm bệnh. Để phòng tránh, chúng 
ta nên chú ý vấn đề ăn uống, hạn 
chế chất kích thích; tập thể dục đều 

đặn, uống nhiều nước nhất là buổi 
sáng, uống thuốc đúng liều theo chỉ 
dẫn của thầy thuốc; tăng cường ăn 
nhiều rau quả.

Thời tiết mùa xuân cũng thay đổi 
nhiều, gần đây không khí lạnh, gió 
mùa Đông Bắc hay tăng cường nên 
ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhất 
là hệ cơ xương khớp. NCT thường hay 
đau khớp gối, cột sống thắt lưng khi 
sáng ngủ dậy, hoặc đau về đêm gây 
khó ngủ. Đồng thời trong dịp xuân, 
chúng ta hay ăn nhiều đạm cũng gây 
tăng acid uric, dễ mắc bệnh gout, làm 
hạn chế vận động. Đề phòng những 
bệnh này, NCT nên giảm ăn đạm, tăng 
cường ăn rau, uống nhiều nước, tập 
thể dục đều dặn và đi đứng chú ý đề 
phòng té ngã. 

THU PHƯƠNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Tuy Phước ra quân 
tổng vệ sinh 
môi trường đón Tết

Ngày 14.1, 13 xã, thị trấn của 
huyện Tuy Phước đồng loạt tổ chức ra 
quân tổng vệ sinh trên địa bàn nhằm 
đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh 
quan sạch đẹp để nhân dân vui Xuân, 
đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 
Khác với mọi năm, năm nay huyện 
lồng ghép thêm nội dung chủ động 
phòng chống dịch bệnh, tích cực tiêm 
vắc xin Covid-19, đảm bảo miễn dịch 
cộng đồng.

Trong đợt ra quân này, các xã, thị 
trấn đã huy động sự tham gia của cán 
bộ, công chức, viên chức, hội viên, 
đoàn viên, các cơ quan đơn vị, tình 
nguyện viên và nhân dân trên địa 
bàn đồng loạt ra quân tiến hành vệ 
sinh, phát quang, dọn dẹp các tuyến 
đường làng, ngõ xóm, các tuyến 
mương thoát nước...         

TẤN HÙNG

Bảo vệ sức khỏe cho dân 
đón Tết yên vui

Để người dân trên địa bàn 
thị xã được vui xuân, đón Tết 
lành mạnh, yên vui, đảm bảo 
an toàn, từ nay cho đến trước 
tết Nguyên đán Quý Mão, 
TX An Nhơn tập trung hoàn 
thành kế hoạch tiêm vắc xin 
phòng Covid-19. 

Trạm Y tế phường Nhơn Hòa chủ động ở lại điểm tiêm buổi trưa để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động tại các 
công ty, xí nghiệp trên địa bàn phường.                                                                                                                                                                   Ảnh: LÊ NGÂN

xã về công tác phòng chống 
dịch Covid-19, Trạm đề xuất 
với Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch phường họp để triển khai 
ngay. Trên cơ sở số lượng liều 
vắc xin phòng Covid-19 được 
thị xã phân bổ, Trạm phân bổ 
vắc xin cho từng khu phố. Các 
khu phố trên địa bàn phường 
căn cứ vào số liều vắc xin 
được phân bổ, thực hiện rà 
soát, lập danh sách đối tượng 
tiêm, tuyên truyền, vận động 
người dân đi tiêm đúng thời 
gian, địa điểm được thông 
báo. Để thuận lợi cho việc đi 
tiêm của người dân, chúng 
tôi lên lịch tổ chức tiêm trước 
cho người dân ở các nơi xa 
trung tâm phường như khu 
phố Trung Ái, Huỳnh Kim, 

ưu tiên những đối tượng già 
yếu, neo đơn. Với nhóm đối 
tượng là người lao động tại 
các nhà máy, xí nghiệp, chúng 
tôi phối hợp với chủ cơ sở tổ 
chức tiêm tại nơi làm việc, 
chờ để tiêm cho nhóm đối 
tượng là công nhân, người lao 
động khi họ tan ca, cố gắng 
không bỏ sót đối tượng cần 
được tiêm.

Để có thể giúp nhiều người 
dân rút ngắn quãng đường 
đi tiêm, thay vì tổ chức tiêm 
tại Trạm, phường Nhơn Hòa 
chọn trụ sở khu vực Trung Ái 
làm nơi tiêm vắc xin phòng 
Covid-19. Anh Nguyễn Ngọc 
Ngà, trưởng khu phố Trung 
Ái, chia sẻ: Ngay sau khi nhận 
được thông báo của UBND 

phường về việc tổ chức tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 cho 
bà con nhân dân trên địa bàn, 
chúng tôi đã tổ chức họp quân 
dân chính để sàng lọc những 
đối tượng chưa tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 
và lập danh sách cụ thể. Từ 
đó, phân công tổ cộng đồng 
đến từng nhà dân, vận động 
người dân đến trụ sở khu vực 
để tiêm vắc xin theo thời gian 
được thông báo.

Bà Nguyễn Thị  Ngọc 
Tuyết, 61 tuổi, ở khu phố 
Trung Ái, cho biết: Nhờ được 
tuyên truyền, giải thích rõ 
ràng từ trước nên khi nhận 
thông báo về đợt tiêm vắc xin 
Covid-19 liều nhắc lại, tôi và 
người thân trong gia đình 

nắm lịch để đi ngay. Việc 
tổ chức tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 ngay tại trụ sở khu 
phố giúp tôi và mọi người 
trong gia đình tiết kiệm được 
thời gian, không cần phải đi 
xa lên Trạm Y tế.

Còn tại xã Nhơn Lộc, ông 
Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ 
tịch UBND xã, cho biết: Để 
đảm bảo triển khai tiêm vắc 
xin phòng Covid-19 đạt kết 
quả tốt, UBND xã tổ chức họp 
với 6 ban thôn và Trạm Y tế 
xã, các ban, ngành, đoàn thể 
xã và phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng thành viên ban 
chỉ đạo phụ trách từng địa 
bàn. Trước đó, được TTYT 
thị xã phổ biến nên chúng 
tôi chủ động tăng cường 
tuyên truyền trên hệ thống 
đài truyền thanh xã, qua các 
trang mạng xã hội, đồng thời, 
đến tận nhà người dân để vận 
động đi tiêm vắc xin… 

Nhờ vậy mà từ khi triển 
khai tiêm vắc xin từ ngày 9.1 
cho đến nay, xã Nhơn Lộc đã 
tiêm với tiến độ tốt, đảm bảo 
tiêm hết số lượng vắc xin được 
phân bổ như yêu cầu. 

Chỉ còn vài ngày nữa là 
đến tết Nguyên đán và mùa 
lễ hội xuân Quý Mão, nhu cầu 
giao thương, du lịch tăng cao, 
cùng thời tiết mưa lạnh là điều 
kiện thuận lợi lây lan của dịch 
bệnh Covid-19, nhất là với 
nhóm người có sức đề kháng 
yếu và người cao tuổi có bệnh 
lý nền, người chưa tiêm chủng 
vắc xin đầy đủ hoặc chưa tiêm 
mũi nhắc lại. Từ nay cho đến 
ngày 19.1, TX An Nhơn tiếp 
tục nỗ lực, phấn đấu tiêm hết 
số lượng vắc xin được phân 
bổ để bảo vệ sức khỏe nhân 
dân, giúp người dân trên địa 
bàn thị xã đón Tết vui tươi,  
an toàn.                          LÊ NGÂN

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong dịp Tết
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Thúc đẩy tuyến cao tốc ven biển 
“quan trọng chiến lược” với Đồng bằng sông Hồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh 
Bình là tuyến đường có tầm quan trọng rất chiến lược và khi hoàn thành sẽ tạo đột phá cho toàn bộ khu 
vực ven biển, vùng Đông Nam Đồng bằng sông Hồng.

Sáng 15.1, trong chương trình công 
tác tại Nam Định, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính và đoàn công tác đã nghe 
báo cáo về quy hoạch phát triển, khảo 
sát thực địa một số dự án hạ tầng 
giao thông tại Nam Định, thúc đẩy 
tiến độ triển khai tuyến đường cao tốc 
Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định -  
Ninh Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn 
mạnh, tuyến đường cao tốc này có tầm 
quan trọng chiến lược và khi hoàn 
thành sẽ tạo đột phá cho toàn bộ khu 
vực ven biển, vùng Đông Nam Đồng 
bằng sông Hồng. Do đó, phải tập trung 
nguồn lực của tỉnh, Trung ương, DN 
để đầu tư trọng tâm, trọng điểm, sớm 
xây dựng, hoàn thành tuyến đường, 
giúp các địa phương trong vùng 
có thêm động lực, không gian phát  
triển mới.

Thủ tướng lưu ý các địa phương 
liên quan, Bộ GTVT phải quyết liệt, 
khẩn trương tiếp tục triển khai các 
nhiệm vụ để thúc đẩy việc xây dựng, 
hoàn thành, kết nối toàn tuyến đường, 
phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, 
“phải ra hồ sơ, ra dự án cụ thể”.

Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy, 
xây dựng tuyến đường này trên tinh 
thần vì nước, vì dân, hài hòa lợi ích, 
chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, DN và 
người dân. Thủ tướng lưu ý phương 
thức đầu tư theo hợp tác công tư (PPP) 
phải đúng quy định của pháp luật, 

đồng thời rút kinh nghiệm từ một số 
dự án PPP trước đây để quy hoạch, xây 
dựng tuyến đường này với tốc độ tối 
đa khoảng 120 km/giờ.

Đặc biệt, phương án tài chính dự 
án cần tính toán lưu lượng xe không 
phải dựa trên số liệu hiện nay mà trên 
cơ sở kịch bản phát triển sau khi có 
tuyến đường, với tinh thần đột phá, 
tầm nhìn chiến lược, “tránh chưa làm 

đường đã đếm xe, chưa làm sân bay 
đã đếm khách”. Thực tiễn nhiều dự 
án giao thông sau khi hoàn thành có 
lưu lượng xe vượt xa dự tính ban đầu, 
có thể tăng hàng trăm phần trăm so 
với trước, bởi các dự án mở ra không 
gian phát triển mới, thúc đẩy mạnh mẽ  
KT-XH khu vực có dự án và nhu cầu 
giao thông vận tải.

(Theo VGP)

Bộ Công an đề xuất 
cấp căn cước công dân 
cho trẻ dưới 6 tuổi

Bộ CA vừa hoàn thành dự thảo Luật 
CCCD (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng 
góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
Theo đó, dự thảo bổ sung một số quy 
định như cấp CCCD cho công dân Việt 
Nam dưới 14 tuổi, cấp giấy chứng nhận 
CCCD cho người gốc Việt Nam; phát 
huy giá trị, tiện ích của CCCD trong 
hoạt động của Chính phủ số, xã hội số.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất việc 
cấp CCCD cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa 
đăng ký khai sinh thì cấp CCCD đồng 
thời khi đăng ký khai sinh. Việc cấp 
CCCD cho đối tượng này sẽ không 
thực hiện việc thu nhận thông tin sinh 
trắc học. Với trẻ từ đủ 6 tuổi trở lên 
thì thủ tục cấp CCCD sẽ tiến hành 
thu nhận vào hệ thống dữ liệu về ảnh 
khuôn mặt.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định 
về việc tích hợp một số thông tin có tính 
ổn định, được sử dụng thường xuyên 
của công dân ngoài thông tin trong cơ 
sở dữ liệu CCCD vào thẻ CCCD.

Dự thảo Luật CCCD (sửa đổi) cũng 
bổ sung quy định nghiêm cấm mua, bán, 
trao đổi, chia sẻ, chiếm đoạt, sử dụng 
trái phép thông tin dữ liệu trong cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ 
liệu CCCD phù hợp với định hướng 
quản lý CCCD.                       (Theo PLO)

 Xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh 
Hà Giang vừa phối hợp với Công ty 
TNHH VietNam Misaki (Nhật Bản) xuất 
khẩu 18 tấn củ cải muối đầu tiên sang 
thị trường Nhật Bản; dự kiến, lô hàng sẽ 
đến Nhật sau 1 tuần qua đường tàu biển. 
Hiện nay, xưởng sơ chế và chế biến sâu 
quy mô 1.000 tấn/năm tại Nàn Ma  đã đi 
vào sản xuất. (Theo VGP)
 Sáng 14.1, Cơ quan điều tra hình 

sự Quân khu 7 công bố quyết định 
khởi tố vụ án hình sự các đối tượng đưa 
thông tin sai sự thật qua việc phát tán 
clip cho rằng “sinh viên Trường ĐH Ngoại 
ngữ - Tin học TP HCM đang học giáo dục 
quốc phòng - an ninh tại Trường Quân 
sự Quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm 
hại”, để xử lý nghiêm minh, đúng pháp 
luật các đối tượng vu khống, xuyên tạc 
sai sự thật. Trước đó, các cơ quan chức 
năng đã xác định được những người trực 
tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip 
chưa được kiểm chứng trên các nền tảng 
mạng xã hội. (Theo PLO)
 Ngày 15.1, TP Đà Nẵng tổ chức 

động thổ công trình cầu vượt đi bộ bắc 
ngang đường Nguyễn Tất Thành thuộc 
địa phận quận Liên Chiểu. Cầu vượt cao 
gần 11 m, dài hơn 140 m với diện tích sàn 
khoảng 655 m2, được thiết kế theo phong 
cách kiến trúc Nhật Bản hiện tại, lối dẫn 
lên cầu được thể hiện như nút thắt trong 
nghệ thuật đan dây của người Nhật, thể 
hiện tình bền chặt trong hai nền văn hóa 
Việt - Nhật. Công trình được dự kiến hoàn 
thành vào ngày 30.5. (Theo NLĐ)

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo sửa đổi Quy chế 
thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo 
thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Những nội dung sửa đổi liên quan 
đến việc sử dụng thiết bị, phần mềm 
công nghệ thông tin và truyền thông; 
đăng ký dự thi; trách nhiệm của thí 
sinh (TS); hội đồng ra đề thi; in sao, vận 
chuyển và bàn giao đề thi tại Hội đồng 
thi; làm thủ tục dự thi cho TS; ban làm 
phách bài thi tự luận và điểm ưu tiên.

Dự thảo quy định TS sẽ không được 
rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian 
làm bài thi trắc nghiệm.

Với bài thi tự luận, TS chỉ được ra 
khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian 
làm bài của buổi thi. Trong trường hợp 
này, TS phải nộp bài thi, kèm theo đề 
thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi.

Nếu TS ra khỏi phòng thi sớm ở 
môn tự luận thì vẫn phải lưu lại ở 
phòng chờ của khu vực thi trong thời 
gian còn lại của buổi thi.

Đối tượng dự thi là người đã học 
xong chương trình THPT trong năm tổ 

chức kỳ thi được đăng ký dự thi trực 
tuyến (quy định hiện hành là chỉ đăng 
ký trực tiếp tại trường phổ thông nơi 
học lớp 12).

Dự thảo quy chế thi 2023 chỉ cho 
phép TS mang vào phòng thi bút viết, 
bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước 
tính, máy tính bỏ túi không có chức 
năng soạn thảo văn bản và Atlat Địa lý 
Việt Nam khi thi môn Địa lý.

Như vậy, nếu dự thảo được thông 
qua, thí sinh không còn được mang 

các loại máy ghi âm, ghi hình, dù chỉ 
có chức năng ghi thông tin, không thể 
nghe, xem hay truyền tín hiệu như kỳ 
thi năm trước.

Về điểm ưu tiên, dự thảo bổ sung 
thêm đối tượng TS thuộc diện ưu tiên 
cộng 0,25 và 0,5 điểm so với quy chế 
cũ, đó là:

- Người Kinh, người nước ngoài cư 
trú tại Việt Nam có ít nhất 2/3 thời gian 
học cấp THPT tại các trường phổ thông 
không nằm trên địa bàn các quận của 
các thành phố trực thuộc Trung ương 
và có nơi thường trú từ 3 năm trở lên 
trong thời gian học cấp THPT (tính 
đến ngày thi) ở xã đặc biệt khó khăn, 
xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện 
đầu tư của chương trình 135; xã đặc 
biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 
và hải đảo.

- Xã khu vực I, II, III; các xã có thôn 
đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc 
thiểu số, miền núi theo quy định hiện 
hành của Thủ tướng Chính phủ.

(Theo Tiền Phong)

Nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích do bị chìm thuyền ở Đà Nẵng
Ngày 15.1, Đồn Biên phòng Sơn 

Trà, BĐBP Đà Nẵng thông tin, đơn 
vị đang chỉ đạo cán bộ chiến sĩ, huy 
động ngư dân địa phương tìm kiếm 
người gặp nạn tại khu vực Mũi Nghê, 
bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, 
quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 11.1,  Đồn Biên 
phòng Sơn Trà nhận tin báo của 
người nhà ông D.V.C (SN 1960) và 
con là anh D.V.T (SN 1982 cùng ở 

thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa 
Thiên Huế) về việc phương tiện 
gặp nạn. Theo đó, hai người này 
di chuyển từ Thừa Thiên Huế vào 
Quảng Nam để mua ghe. Khi trở 
ra, đến khu vực Mũi Nghê (bán đảo 
Sơn Trà) thì gặp nạn và chìm ghe, 2 
người cùng mất tích.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Sơn 
Trà huy động lực lượng, phối hợp 
với ngư dân địa phương để tìm kiếm 

tung tích nạn nhân.
Tuy nhiên, khu vực Mũi Nghê 

thường xuyên xuất hiện xoáy nước, 
sóng lớn, thời tiết diễn biến thất 
thường. Thời điểm phương tiện gặp 
nạn, không có thuyền bạn nằm lân 
cận để hỗ trợ; phương tiện của hai 
nạn nhân không qua khai báo với các 
trạm Biên phòng, do đó công tác cứu 
hộ gặp nhiều khó khăn.

(Theo TTXVN)

Bộ CA đề xuất sửa Luật CCCD để có thể cấp thẻ CCCD 
cho trẻ dưới 6 tuổi.

TIN VẮN
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Máy bay chở 72 người rơi ở Nepal, 
ít nhất 68 người thiệt mạng

Hiện trường rơi máy bay ở Nepal hôm 15.1.                         Ảnh: Reuters

Hãng hàng không Yeti Airlines cho 
biết chiếc máy bay chở 72 người đã bị 
rơi ở Nepal ngày 15.1. Ít nhất 68 người 
đã thiệt mạng.

Người phát ngôn của Hãng hàng 
không Yeti Airlines Sudarshan Bartaula 
nói với AFP rằng chiếc máy bay bị rơi 
giữa sân bay Pokhara cũ và mới ở miền 
trung Nepal.

“Có 68 hành khách trên máy bay và 4 
thành viên phi hành đoàn... Công tác cứu 
hộ đang được tiến hành, hiện tại chúng 
tôi không biết liệu có người sống sót hay 
không”, ông Bartaula nói.

Quan chức địa phương Gurudutta 
Dhakal thì cho biết lửa đang bốc cháy ở 
hiện trường máy bay rơi và các nhân viên 
cứu hộ đang cố gắng dập lửa.

Theo truyền thông Nepal, lực lượng 
cứu hộ đã đưa ra ngoài được 68 thi thể.

Đây là loại máy bay 2 động cơ ATR72. 
Trên máy bay có 5 người Ấn Độ, 4 người 
Nga, 1 người Ireland, 2 người Hàn Quốc, 
1 người Úc, 1 người Pháp và 1 người 
Argentina.

Theo trang FlightRadar24, chiếc máy 
bay bị nạn đã khai thác được 15 năm. 
ATR72 là máy bay cánh quạt hai động 
cơ được sử dụng rộng rãi do liên doanh 

giữa Airbus và Công ty Leonardo của Ý 
sản xuất.

Yeti Airlines có một phi đội gồm sáu 
máy bay ATR72-500, theo trang web 
của hãng.

Ngành hàng không của Nepal 
những năm gần đây đã có sự phát 
triển bùng nổ do nhu cầu chuyên chở 

hàng hóa và hành khách giữa các khu 
vực khó tiếp cận, cũng như chở du 
khách nước ngoài đến đây đi bộ và 
leo núi.

Tuy nhiên, dịch vụ hàng không của 
Nepal cũng có tiếng là kém an toàn do 
không được đào tạo và bảo trì đầy đủ.

(Theo TTO, VOV.VN, TTXVN)

WHO kêu gọi 
Trung Quốc chia sẻ 
thêm dữ liệu Covid-19

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại phòng khám 
của Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản, vào 
tháng 12.2022.           Ảnh: China Daily

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) Tedros Adhanom 
Ghebreyesus ngày 14.1 trao đổi với 
ông Mã Hiểu Vĩ, Chủ nhiệm Ủy ban 
Y tế Quốc gia Trung Quốc, nhằm tái 
khẳng định tầm quan trọng của thắt 
chặt hợp tác và minh bạch thông tin 
về tình hình dịch Covid-19, sau khi 
nước này ghi nhận gần 60.000 ca tử 
vong một tháng.

Ông Tedros cũng đề nghị Trung 
Quốc cung cấp thêm dữ liệu về tình 
hình dịch Covid-19 tại nước này 
sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm  
soát dịch.

Trong tháng 12.2022, Trung Quốc 
chỉ công bố hơn 20 ca tử vong vì 
Covid-19, dù thông tin trên thực địa 
cho thấy các bệnh viện và nhà tang lễ 
tại nước này liên tục quá tải. Một số 
nước bày tỏ lo ngại Trung Quốc thiếu 
minh bạch về tình hình dịch bệnh.

Đến ngày 14.1, Ủy ban Y tế Quốc gia 
Trung Quốc bất ngờ thông báo các bệnh 
viện trên cả nước đã ghi nhận 59.938 ca 
tử vong liên quan đến Covid-19 từ ngày 
8.12.2022 đến ngày 12.1.

(Theo VnExpress.net)

Nhật Bản cam kết thúc đẩy thế giới không vũ khí hạt nhân

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.    Ảnh: AP

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida 
ngày 14.1 cam kết sẽ thúc đẩy tầm nhìn 
về một thế giới không vũ khí hạt nhân 
tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các 
nước công nghiệp phát triển hàng đầu 
thế giới (G7).

Phát biểu trong cuộc họp báo tại 
Washington nhân chuyến thăm Mỹ, 
Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh thế giới 
không nên xem nhẹ lịch sử, khi vũ khí 
hạt nhân không được sử dụng suốt 77 

năm qua. Ông nói thêm rằng tại hội nghị 
sắp tới, Nhóm G7 sẽ khẳng định cam kết 
thiết lập “trật tự thế giới dựa trên thượng 
tôn pháp luật”.

Mỹ là chặng dừng chân cuối cùng 
trong chuyến công du kéo dài một tuần 
của Thủ tướng Kishida tới 5 quốc gia G7. 
Đây là chuyến công du chính thức đầu 
tiên tới Washington của nhà lãnh đạo 
Nhật Bản kể từ khi ông nhậm chức vào 
tháng 10.2021.                      (Theo VTV.VN)

Khủng hoảng Ukraine được giải quyết khi Nga, phương Tây 
đạt thỏa thuận

Người dân sơ tán khỏi TP Irpin, Tây Bắc thủ đô 
Kiev, Ukraine.        Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 14.1, ông Ibrahim Kalin, cố vấn 
kiêm người phát ngôn của Tổng thống 
Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, 
nhận định cuộc xung đột ở Ukraine sẽ 
chấm dứt khi Nga và phương Tây đạt 
được “thỏa thuận quan trọng”.

Theo hãng tin TASS, phát biểu tại 
buổi gặp gỡ các phóng viên nước ngoài, 
quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng điểm 
mấu chốt là bức tranh địa chính trị rộng 
lớn hơn, trong đó, Nga tìm kiếm một 
thỏa thuận mới với phương Tây và chủ 
yếu với Mỹ.

Do đó, ông Kalin cho rằng để chấm 
dứt xung đột tại Ukraine, sẽ cần có thỏa 
thuận quan trọng để giải quyết một 
số vấn đề địa chính trị giữa Nga và 
phương Tây, nếu không, xung đột sẽ 
kéo dài. 

Người phát ngôn của Tổng thống 
Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định nước này 
giữ lập trường trung lập về vấn đề giữa 
Nga và Ukraine, đồng thời thúc đẩy hai 
bên tiến tới đối thoại nghiêm túc về giải 
pháp chấm dứt xung đột hiện nay.

(Theo TTXVN)

Chính phủ Peru tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô
Ngày 15.1, Chính phủ Peru đã tuyên 

bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Lima và 
một số khu vực khác do các cuộc biểu tình 
nổ ra trong những tuần gần đây.

Theo sắc lệnh được đăng trên công 
báo, biện pháp trên có hiệu lực trong  
30 ngày, cho phép quân đội can thiệp để 
duy trì trật tự an ninh và hạn chế hoạt 
động đi lại, tụ tập.

Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng 
chính trị - xã hội nghiêm trọng sau khi 
Tổng thống Pedro Castillo bất ngờ tuyên 
bố giải tán Quốc hội, thành lập chính phủ 
khẩn cấp và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử 
lập pháp mới.

Động thái này đã vấp phải sự phản đối 
mạnh của Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối 
cao cũng như các nghị sĩ quốc hội Peru, 

coi đây là hành động “đảo chính”.
Quốc hội Peru đã bỏ phiếu phế truất 

ông Castillo.
Phó Tổng thống Dina Boluarte đã 

tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời 
sau khi ông Castillo bị cảnh sát bắt giữ.

Sự việc đã làm bùng lên làn sóng biểu 
tình, khiến ít nhất 42 người thiệt mạng, trong 
đó có một sĩ quan cảnh sát. (Theo Vietnam+)

 Tối 14.1, hàng chục nghìn người 
dân tập trung tại nhiều thành phố 
khác nhau ở Israel để bày tỏ lập trường 
phản đối kế hoạch cải cách tư pháp lớn 
của chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của 
Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

 Giới chức Ukraine và truyền 
thông địa phương cho biết hàng loạt 
cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp 
quốc gia này đã bị tấn công vào ngày 
15.1. Bộ trưởng Năng lượng German 
Galushchenko thông báo vụ tấn công 
đã gây mất điện khẩn cấp ở một số khu 
vực của đất nước.

 Ngày 15.1, Honduras đã ký một 
sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng 
khẩn cấp về sức khỏe quốc gia trong 90 
ngày, do dịch cúm gia cầm bùng phát.

 Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 
1 người đã thiệt mạng và trên 20 người 
bị thương do giẫm đạp xảy ra ngày 14.1 
trong dịp một lễ hội tôn giáo ở bang 
Odisha, miền Đông nước này.

 Cơ quan cảnh sát địa phương 
xác nhận 3 phụ nữ và 1 bé gái 7 tuổi 
đã bị thương trong vụ xả súng sau một 
đám tang ở thủ đô London (Anh) trong 
ngày 14.1.

(Theo TTXVN)
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