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LỄ KỶ NIỆM CẤP QUỐC GIA 110 NĂM 
NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến 
cuối tháng 12.2021, toàn tỉnh cơ bản 
phủ đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 
cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở 
lên. Các địa phương đang rà soát dữ 
liệu dân cư để tránh bỏ sót; đồng 
thời tổ chức thận trọng, kiểm soát 
kỹ lưỡng việc tiêm chủng cho các 
trường hợp từ 12 - 17 tuổi. 

Đồng bào Công giáo, Tin lành  
đóng góp cho công tác xã hội

Thêm một năm, cộng 
đồng người Công giáo, 

Tin lành Bình Định tiếp 
tục đóng góp cho công 

tác xã hội, chung sức 
cho công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 
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Cần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả  
tài nguyên nước dưới đất
Ghi nhận từ một cuộc thi

Để bệnh nhân F0 yên tâm 
điều trị tại nhà

Tổ chức thi hành án 
đúng quy định, phù hợp với 
tình hình dịch Covid-19 
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Yêu cầu phải chặt chẽ, 
thận trọng

Hiện các địa phương rà soát lại dữ liệu dân cư, 
xác định từng trường hợp cụ thể để tổ chức tiêm vét cho 
các trường hợp từ 18 tuổi trở lên.  Ảnh: T. KHUY

CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19:
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Bình Định

Bình Định đề nghị hỗ trợ 
hơn 219 tỷ đồng khắc phục 
thiệt hại mưa lũ

(BĐ) - Ngày 20.12, UBND 
tỉnh có văn bản báo cáo tình 
hình thiệt hại do mưa lũ và đề 
nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về 
phòng chống thiên tai hỗ trợ 
tỉnh 219,3 tỷ đồng để khắc phục 
thiệt hại do mưa lũ gây ra. 
Trong đó, hỗ trợ khôi phục giao 
thông 74,5 tỷ đồng; khôi phục 
thủy lợi 84,8 tỷ đồng và hỗ trợ 
di dân khỏi khu vực sạt lở Núi 
Cấm (ở thôn Chánh Thắng, xã 
Cát Thành, huyện Phù Cát)  
50 tỷ đồng.

Thống kê từ Văn phòng 
Thường trực Ban chỉ huy Phòng 
chống thiên tai - Tìm kiếm cứu 
nạn & Phòng thủ dân sự tỉnh, 

trong 2 đợt mưa lũ vào tháng 
11.2021, toàn tỉnh có 4 người 
chết, 2 người bị thương, 37 nhà 
sập, 12 điểm sạt lở, hệ thống 
giao thông - thủy lợi bị thiệt hại 
nặng nề. Tổng thiệt hại sơ bộ 
khoảng 361 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố cùng LLVT và nhân dân 
huy động các nguồn lực hỗ trợ 
khắc phục hậu quả. Đến nay, 
về cơ bản đã tạm khắc phục 
đảm bảo giao thông, nạo vét hệ 
thống kênh mương, hốt cát bồi 
trong ruộng đảm bảo cho việc 
tổ chức sản xuất lúa vụ Đông 
Xuân 2021 - 2022.        THU DỊU  

Thanh tra về đấu thầu, mua sắm 
thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế

(BĐ) - Ngày 21.12, UBND 
tỉnh có văn bản giao Thanh tra 
tỉnh xem xét, đề xuất bổ sung 
vào Kế hoạch thanh tra năm 
2022 của tỉnh nội dung thanh 
tra về công tác đấu thầu, mua 
sắm thuốc, hóa chất, sinh 
phẩm, vật tư y tế, trang thiết 
bị y tế. 

Đồng thời, giao Sở Tài 
chính, Sở KH&ĐT, Sở Y tế chỉ 
đạo thanh tra chuyên ngành 
tăng cường thực hiện công tác 
thanh tra, kiểm tra, giám sát 
định kỳ, đột xuất đối với các 
cơ sở y tế công lập trực thuộc 
Sở Y tế, các địa phương trong 
việc đấu thầu, mua sắm vật tư, 
trang thiết bị phục vụ phòng, 
chống dịch Covid-19; kịp thời 
phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các 
hành vi vi phạm. 

Bên cạnh đó, các sở: Y tế, 
Tài chính, KH&ĐT; UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
và các cơ sở y tế công lập 
trực thuộc Sở Y tế thực hiện 
nghiêm túc các quy định, văn 
bản chỉ đạo của Nhà nước, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 
phòng, chống dịch Covid-19, 
Bộ Y tế và của UBND tỉnh về 
công tác đấu thầu, mua sắm 
thuốc, hóa chất, sinh phẩm, 
vật tư y tế, trang thiết bị y 
tế, kiên quyết không để xảy 
ra tình trạng lãng phí, tham 
nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; 
xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân vi phạm quy định về đấu 
thầu, mua sắm.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối 
hợp với Sở Tài chính và các 
cơ quan, đơn vị có liên quan 
rà soát lại kế hoạch mua sắm 
thuốc, hóa chất, sinh phẩm, 
vật tư y tế, trang thiết bị y tế 
đảm bảo đủ số lượng, đúng 
chủng loại, phù hợp với tình 
hình mới; thực hiện công tác 
đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa 
chất, sinh phẩm, vật tư y tế, 
trang thiết bị y tế, đặc biệt là 
các mặt hàng phục vụ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 và 
các dịch bệnh khác đúng quy 
định, đảm bảo tính cạnh tranh, 
công khai, minh bạch.                      

SAO LY

Gần 6,3 tỷ đồng thực hiện chính sách 
tinh giản biên chế đợt I năm 2022

(BĐ) - Ngày 21.12, UBND 
tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt danh sách và kinh phí 
thực hiện chính sách tinh giản 
biên chế đợt I năm 2022 đối với 
40 cán bộ, công chức, viên chức. 
Trong đó, cán bộ, công chức có 4 
người (chính sách về hưu trước 
tuổi 12 người; chính sách thôi 
việc ngay 2 người); viên chức 
các đơn vị sự nghiệp công lập 
26 người, đều thuộc chính sách 

về hưu trước tuổi). Tổng kinh 
phí thực hiện gần 6,3 tỷ đồng.

Theo yêu cầu của UBND 
tỉnh, Sở Tài chính chịu trách 
nhiệm bố trí và hướng dẫn việc 
sử dụng kinh phí để đơn vị, địa 
phương thực hiện chi trả chế 
độ chính sách tinh giản biên 
chế theo quy định. BHXH tỉnh 
chịu trách nhiệm hướng dẫn 
nghiệp vụ, chỉ đạo BHXH các 
huyện, thị xã, thành phố thực 

hiện giải quyết chính sách, 
chế độ BHXH đối với các đối 
tượng tinh giản biên chế theo 
quy định hiện hành của pháp 
luật. Các cơ quan, địa phương 
có đối tượng tinh giản biên chế 
triển khai thực hiện các thủ tục 
giải quyết chế độ, chính sách 
tinh giản biên chế cho cán bộ, 
công chức, viên chức đầy đủ, 
kịp thời theo đúng quy định.

MAI LÂM

Ký kết hợp đồng thực hiện 
dự án đầu tư Khu nhà ở xã hội 
ở phường Nhơn Phú

(BĐ) - Ngày 22.12, Sở Xây 
dựng tổ chức lễ ký kết hợp 
đồng thực hiện dự án đầu 
tư Khu nhà ở xã hội phía 
Tây đường Trần Nhân Tông, 
phường Nhơn Phú, TP Quy 
Nhơn với Nhà đầu tư Liên 
danh Công ty CP Đầu tư và 
Thương mại Thủ Đô và Công 
ty CP Đầu tư nhà An Bình (TP 
Hà Nội). 

Dự án nằm về phía Đông 
đường Trần Nhân Tông, thuộc 
phường Nhơn Phú. Diện tích 
khu đất 14.145 m2, tổng mức 
đầu tư thực hiện dự án khoảng  
858 tỷ đồng. Dự án được triển khai 
theo hình thức nhà chung cư với 
quy mô 18 tầng, khoảng 795 căn 
hộ; dự kiến thời gian thực hiện  

dự án từ năm 2021 - 2023.
Dự án này được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 
1031/QĐUBND ngày 25.3.2020 
nhằm góp phần chỉnh trang 
kiến trúc đô thị, hoàn chỉnh 
môi trường cảnh quan theo 
hướng văn minh, hiện đại.

Ngoài dự án nhà ở xã hội 
trên, trong năm 2021, có 2 dự 
án nhà ở xã hội trên địa bàn TP 
Quy Nhơn được UBND tỉnh 
phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà đầu tư, như: Dự án Nhà 
ở xã hội Pisico (Tổng Công 
ty Pisico Bình Định), dự án 
Khu nhà ở xã hội thuộc KV 
1, phường Đống Đa (Công ty 
TNHH Đầu tư xây dựng Phú 
Mỹ - Quy Nhơn).         HẢI YẾN 

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách
l Ngày 21.12, Khối thi đua 

Nội chính tỉnh phối hợp với 
Phòng LĐ-TB&XH huyện Phù 
Mỹ và chính quyền xã Mỹ 
Tài tổ chức bàn giao nhà Đại 
đoàn kết cho gia đình ông Lê 
Quang Vinh (SN 1943, ở thôn 
Vạn Ninh 1), thuộc đối tượng 
có công cách mạng và gia đình 
bà Lê Thị Hương (SN 1946, ở 
thôn Vạn Thái) thuộc đối tượng 
thương binh 61%, có công cách 
mạng, bị địch bắt tù đày. Hai 

gia đình đang gặp khó khăn 
về nhà ở.

Các căn nhà được xây dựng 
cấp 4. Ngoài số tiền dành dụm 
được của gia đình, Khối thi 
đua Nội chính tỉnh hỗ trợ mỗi 
căn nhà 50 triệu đồng và một 
chiếc ti vi trị giá 5 triệu đồng. 
Nguồn kinh phí hỗ trợ do cán 
bộ, công chức, viên chức của 
toàn khối đóng góp.
l Sáng 22.12, Công ty CP 

vàng bạc đá quý Phú Nhuận 

(PNJ) phối hợp cùng Hội 
LHPN tỉnh trao hỗ trợ 45 triệu 
đồng xây dựng Mái ấm niềm 
tin cho hộ phụ nữ nghèo là 
bà Lương Thị Thu (SN 1957, 
ở thôn Tân Xuân, xã Ân Hảo 
Tây, huyện Hoài Ân). Đây là 
hoạt động thường niên giữa 
Công ty với Hội nhằm chia sẻ 
với hội viên có hoàn cảnh khó 
khăn, giúp chị em yên tâm, ổn 
định cuộc sống.

VĂN TỐ - LINH DƯƠNG

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng 
tiếp xúc cử tri TP Quy Nhơn

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.  
Ảnh: N. HÂN

(BĐ) - Chiều 22.12, tại Trung 
tâm Hành chính thành phố, Ủy 
ban MTTQ TP Quy Nhơn tổ 
chức buổi tiếp xúc cử tri giữa 
đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
với cử tri TP Quy Nhơn sau kỳ 
họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng tham 
gia tiếp xúc có Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân 
và các đại biểu HĐND tỉnh đơn 
vị TP Quy Nhơn. Buổi tiếp xúc 
được tổ chức bằng hình thức trực 
tuyến, kết nối với 21 điểm cầu 
các phường, xã thuộc thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu 
HĐND tỉnh đã thông báo đến 
cử tri kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND 
tỉnh khóa XIII và báo cáo kết quả 
giải quyết các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri gửi đến các sở, ngành 
chức năng trước kỳ họp thứ 4 
HĐND tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, cởi 
mở, thẳng thắn, tại buổi tiếp xúc 
đã có 25 lượt ý kiến của cử tri 11 
phường, xã phát biểu nêu các 
ý kiến, kiến nghị như: Cần đẩy 
nhanh tiến độ thi công các dự án 
đầu tư trên địa bàn thành phố. 
Giải quyết căn cơ tình trạng sạt 
lở núi tại khu vực đầu đường 
Nguyễn Tất Thành, phường Lê 
Hồng Phong và các điểm sạt lở núi 
dọc QL 1D thuộc phường Ghềnh 
Ráng. Nghiên cứu giải pháp 
chống ngập lụt trên các tuyến 
giao thông nội thị và tuyến QL 
1A đoạn qua địa bàn phường Trần 
Quang Diệu. Có chính sách đầu tư 
hạ tầng đối với xã đảo Nhơn Châu 
và quan tâm chế độ chính sách đối 
với lực lượng cán bộ, công chức, 
viên chức, lực lượng chức năng 
đang làm việc tại xã đảo. Cần có 
chính sách hỗ trợ đối với người 
bị F0, F1 và lực lượng làm nhiệm 

vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở 
cơ sở; quan tâm đến việc tổ chức 
tiêm vắc xin tại nhà đối với người 
già yếu…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc 
Dũng đã ghi nhận, đánh giá cao 
các ý kiến, kiến nghị của bà con 
cử tri. Đồng thời yêu cầu chính 
quyền các phường, xã và bà con 
cử tri tiếp tục thực hiện tốt các 
quy định phòng, chống dịch, 
tuyệt đối không chủ quan, lơ là, 
mất cảnh giác, góp phần cùng với 
chính quyền thành phố và tỉnh 
sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Liên quan đến ý kiến, kiến 
nghị của bà con cử tri lo lắng về 
tình trạng sạt lở núi và ngập lụt 
trên địa bàn thành phố, Chủ tịch 
HĐND tỉnh cho biết tỉnh đã chỉ 
đạo cho các cơ quan chức năng 
tiến hành kiểm tra, khảo sát, 
đánh giá kỹ nguyên nhân để có 
biện pháp giải quyết căn cơ trong 
thời gian tới. Về vấn đề cử tri nêu 
một số dự án đầu tư còn thi công 
chậm, ảnh hưởng đến đời sống 
sinh hoạt hằng ngày của người 
dân, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các 

sở, ngành liên quan thành lập các 
đoàn công tác kiểm tra, tìm hiểu 
nguyên nhân và có biện pháp 
đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh 
tiến độ thi công. 

Liên quan đến việc đầu tư cơ 
sở hạ tầng tại xã đảo Nhơn Châu, 
tỉnh đang đầu tư nâng cấp tuyến 
đường bê tông từ trung tâm xã 
đến trạm hải đăng, dự kiến 
hoàn thành trước tết Nguyên 
đán Nhâm Dần. Tỉnh cũng đã 
chỉ đạo cho các sở, ngành chức 
năng và UBND TP Quy Nhơn 
sớm xây dựng lò xử lý rác trên 
địa bàn xã đảo  để giải quyết vấn 
đề rác thải. Bên cạnh đó, Quân 
khu 5 đã có văn bản chính thức 
gửi cho tỉnh cam kết sẽ đầu tư 
cầu cảng mới ở phía Đông của xã 
đảo, với tổng kinh phí dự kiến 
trên 100 tỷ đồng…

Đối với những kiến nghị 
còn lại, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Hồ Quốc Dũng đã ghi nhận, 
chỉ đạo cho các sở, ngành chức 
năng và UBND TP Quy Nhơn 
xem xét, giải quyết trong thời 
gian sớm nhất.     

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

CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19: 

Yêu cầu phải 
chặt chẽ, thận trọng

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến cuối tháng 12.2021, toàn tỉnh cơ bản phủ đủ 
2 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên. Các địa 
phương đang rà soát dữ liệu dân cư để tránh bỏ sót; đồng thời tổ chức thận trọng, 
kiểm soát kỹ lưỡng việc tiêm chủng cho các trường hợp từ 12 - 17 tuổi. 

Hiện các địa phương rà soát lại dữ liệu dân cư, xác định từng trường hợp cụ thể để tổ chức tiêm vét cho các trường hợp từ 
18 tuổi trở lên.                           Ảnh: T. KHUY

Tính đến chiều 21.12, tỷ lệ 
bao phủ mũi 1 vắc xin phòng 
Covid-19 cho người dân 18 tuổi 
trở lên trên toàn tỉnh là 96,4% 
và tỷ lệ người dân trong độ 
tuổi được tiêm 2 mũi vắc xin 
là 73,9%. 

Rà soát dữ liệu dân cư
Theo ông Lê Quang Hùng, 

Giám đốc Sở Y tế, đến nay tình 
hình tiêm vắc xin cho người từ 
18 tuổi trở lên khá thuận lợi. 
Tuy nhiên tỷ lệ bao phủ mũi 2 
vắc xin của tỉnh ta còn thấp so 
với cả nước. Để đạt tỷ lệ trên 
90% thì cả tỉnh sẽ triển khai 
tiêm cho gần 170 nghìn trường 
hợp nữa. Nếu các địa phương 
cố gắng thì đến trước ngày 
30.12, cả tỉnh sẽ có trên 90% 
người dân từ 18 tuổi trở lên 
được tiêm 2 mũi vắc xin. 

Hiện TP Quy Nhơn có 
13 trường hợp tử vong do 
Covid-19, hầu hết là những 
người lớn tuổi, chưa tiêm  
vắc xin. Để đảm bảo an toàn cho 
người dân, TP Quy Nhơn tiếp 
tục rà soát những trường hợp 
chưa tiêm vắc xin để tiêm vét. 
Ông Nguyễn Phương Nam, Phó 
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, 
cho biết: Chúng tôi tiếp tục lập 
danh sách tất cả trường hợp 
chưa tiêm vắc xin, kể cả người 
lớn tuổi để xác định cụ thể lý do 
vì sao chưa tiêm, nếu đủ điều 

kiện chúng tôi sẽ tổ chức tiêm 
cho người dân. Cùng với đó, 
chúng tôi bắt đầu tổ chức tiêm 
vét, hiện thành phố có 95,38% 
người dân từ 18 tuổi trở lên đã 
tiêm đủ 2 mũi vắc xin. 

Huyện Phù Mỹ là địa 
phương khống chế dịch khá 
tốt, tuy nhiên, thời gian gần 
đây, địa bàn huyện phát sinh 
nhiều ổ dịch tại các xã Mỹ Đức, 
Mỹ Thắng, Mỹ Thọ. Trung bình 
Phù Mỹ ghi nhận 20 ca mắc 
Covid-19/ngày. Lý giải về điều 
này, theo ông Trần Quốc Vinh, 
Phó Chủ tịch UBND huyện, 
Phù Mỹ là một trong những 
huyện được cấp ít vắc xin và 
cấp chậm trong toàn tỉnh. Với 
lượng vắc xin đó, huyện ưu tiên 
tiêm cho người dân ở các xã, thị 
trấn dọc quốc lộ, đây là vùng 
có nguy cơ cao. Tuy nhiên, thời 
gian gần đây dịch lại xuất hiện 
nhiều ở các xã Mỹ Đức, Mỹ 
Thọ, Mỹ Thắng, đây là vùng 
chưa được tiêm vắc xin. 

Sau khi được cấp vắc xin, 
huyện Phù Mỹ nhanh chóng 
tiêm phủ mũi 1 vắc xin ở những 
xã dịch bệnh đang bùng phát. 
Ông Trần Quốc Vinh cho biết: 
Hiện toàn huyện đã có 97,3% 
người dân được tiêm 1 mũi vắc 
xin, mũi 2 là 54,2%. Chúng tôi 
cũng rà soát lại dữ liệu dân cư 
để xác định từng trường hợp 
chưa tiêm vắc xin và lý do vì 

sao. Trên địa bàn có 4.814 người 
chưa tiêm, ngoài những trường 
hợp đi làm xa, già yếu, tàn tật 
nặng, bệnh nền, phụ nữ mang 
thai và cho con bú, có 360 người 
từ chối tiêm. Chúng tôi đã cho 
những người từ chối tiêm làm 
cam kết nếu gây ra ổ dịch cộng 
đồng sẽ chịu trách nhiệm theo 
quy định. Dự kiến đến ngày 
7.1.2022 toàn huyện sẽ tiêm 
xong mũi 2.

Hiện Tuy Phước có 96% 
người dân được tiêm 1 mũi 
vắc xin và trên 90% người dân 
được tiêm mũi 2. Dự kiến đến 
hết ngày 31.12, toàn huyện 
sẽ tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho 
người dân. Đối với người bệnh 
nền, già yếu không đi được, 
huyện sẽ tổ chức đưa những 
trường hợp này đến tiêm tại  
TTYT huyện. 

Hết sức thận trọng 
Về việc tiêm vắc xin cho 

các trường hợp từ 12 - 17 tuổi, 
tính đến ngày 21.12, toàn tỉnh 
đã tiêm cho 23.810 trường hợp 
trong tổng số 144 nghìn trường 
hợp từ 12 - 17 tuổi. Vừa qua, 
trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 
một số trường hợp phản vệ 
nặng, rất nặng sau tiêm. Tuy 
nhiên đến nay sức khỏe các em 
đã ổn định. 

Để đảm bảo an toàn tiêm 
chủng, ông Lê Quang Hùng, 

Giám đốc Sở Y tế, chia sẻ: Các 
địa phương nên tiêm chậm lại 
theo từng khối lớp, tiêm xong 
khối 12, tới khối 11, khối 10, 
không nên nóng vội. Ở độ tuổi 
học sinh, ngoài việc phản ứng 
do cơ thể ra thì còn có phản 
ứng dây chuyền - hội chứng 
hysteria. Chỉ cần một em phản 
ứng, nhiều em khác cũng sẽ 
phản ứng theo, nếu không cẩn 
thận thì vô cùng nguy hiểm. 
Qua theo dõi, chúng tôi thấy 
TP Quy Nhơn triển khai rất 
bài bản, riêng Quy Nhơn đã 
tổ chức 4 cuộc họp rút kinh 
nghiệm. Các địa phương tổ 
chức tiêm nhất thiết phải có 
đánh giá rút kinh nghiệm sau 
khi tiêm. Đồng thời chúng tôi 
cũng khuyến cáo sau khi tiêm, 
người nhà nên theo dõi sát để 
phát hiện kịp thời các triệu 
chứng bất thường. 

Về công tác tiêm chủng cho 
các trường hợp từ 12 - 17 tuổi 
tại TP Quy Nhơn, Phó Chủ tịch 
TP Quy Nhơn Nguyễn Phương 
Nam chia sẻ: Hiện toàn thành 
phố đã tiêm mũi 1 vắc xin cho 
80,24% học sinh cấp THPT. 
Trước khi tiêm, ở từng độ tuổi, 
chúng tôi rà soát và tiêm thí 
điểm ở một khối lớp trước, trên 
cơ sở đó chúng tôi đánh giá 
rút kinh nghiệm mới tổ chức 
tiêm tiếp. Sáng 20.12, chúng tôi 
cũng đã họp đánh giá và rút 
kinh nghiệm chuẩn bị kế hoạch 
cho việc tổ chức tiêm cho lứa 
tuổi từ 12 - 14 tuổi. Theo đó, 
chúng tôi cũng tiến hành tiêm 
thí điểm từng độ tuổi, đánh 
giá rút kinh nghiệm rồi triển 
khai tiếp.

Tương tự TP Quy Nhơn, 
huyện Phù Mỹ cũng tổ chức 
tiêm thí điểm cho từng lứa 
tuổi. Hiện Phù Mỹ đã tiêm mũi 
1 cho toàn bộ học sinh lớp 12, 
ngày 22 và 23.12 tiêm cho học 
sinh lớp 10 và lớp 11. Đối với 
học sinh THCS, huyện sẽ tổ 
chức tiêm thí điểm vào ngày 
24.12.

Đối với huyện Tuy Phước, 
ông Nguyễn Hùng Tân, Phó 
Chủ tịch UBND huyện cho biết: 
Huyện đã xây dựng kế hoạch 
tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid-19 cho các trường hợp 
từ 12 - 17 tuổi với tinh thần 
thận trọng. Hiện chúng tôi 
đã tiêm vắc xin cho học sinh  
khối 12. Ngày 23.12, huyện tổ 
chức họp đánh giá công tác 
tiêm cho khối 12 rồi triển khai 
tiêm đồng loạt cho khối 10 và 
11. Sau đó đánh giá công tác 
tiêm cho khối THPT và triển 
khai kế hoạch tiêm cho cấp 
THCS. Chúng tôi sẽ tiêm lần 
lượt từ khối 9, đến khối 8,  
khối 7.                    THẢO KHUY

Không thu học phí 
học kỳ I đối với học 
sinh khó khăn do 
dịch Covid-19

(BĐ) - Ngày 21.12, UBND 
tỉnh ban hành quyết định về 
việc không thu học phí học kỳ I 
năm học 2021 - 2022 đối với trẻ 
em học mẫu giáo và học sinh 
phổ thông trong các cơ sở giáo 
dục công lập, học viên giáo dục 
thường xuyên gặp khó khăn do 
ảnh hưởng của dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 2 mức không 
thu học phí. Cụ thể, không 
thu 100% học phí đối với trẻ 
em học mẫu giáo và học sinh 
phổ thông, học viên thuộc 
các đối tượng quy định tại  
điểm c khoản 1 và điểm a, b 
khoản 2, Điều 16 Nghị định 
81/2021/NĐ-CP ngày 27.8.2021 
của Chính phủ. 

Không thu 50% học phí 
đối với trẻ em học mẫu giáo 
và học sinh, học viên có cha 
hoặc mẹ hoặc người trực tiếp 
nuôi dưỡng thuộc đối tượng 
hưởng chính sách hỗ trợ theo 
quy định tại khoản 4, 5, 6, 9 và 
10 Mục II Nghị quyết 68/NQ-
CP ngày 1.7.2021 và điểm e  
khoản 1 Nghị quyết 126/NQ-
CP ngày 8.10.2021 của Chính 
phủ; trẻ em và học sinh, học 
viên có cha hoặc mẹ hoặc người 
trực tiếp nuôi dưỡng thuộc đối 
tượng được hưởng chính sách 
hỗ trợ theo quy định tại Nghị 
quyết 16/2021/NQ-HĐND ngày 
27.7.2021 của HĐND tỉnh. 

Kinh phí thực hiện từ 
nguồn ngân sách nhà nước cấp 
bù học phí trực tiếp cho các cơ 
sở giáo dục. 

MAI HOÀNG

GIẢI VÔ ĐỊCH VÕ CỔ TRUYỀN 
TOÀN QUỐC NĂM 2021:

Bình Định nhất 
toàn đoàn nội 
dung hội thi

(BĐ) - Ngày 22.12, các VĐV 
tham dự Giải vô địch võ cổ 
truyền toàn quốc năm 2021 đã 
thi đấu xong nội dung hội thi. 
Kết quả, đoàn Bình Định đoạt 
9 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ đoạt giải 
nhất toàn đoàn; đứng nhì ở nội 
dung này là đoàn TP Hồ Chí 
Minh (6 HCV, 8 HCB, 2 HCĐ).

Giải vô địch võ cổ truyền 
toàn quốc năm 2021 tổ chức 
tại TP Hải Phòng, với sự tham 
dự của hơn 350 VĐV đến từ 
21 tỉnh, thành, ngành trong cả 
nước. Các VĐV tranh tài ở nội 
dung hội thi và đối kháng. Tại 
giải này, đoàn Bình Định có 29 
VĐV tham gia (20 VĐV hội thi, 
9 VĐV đối kháng).

Ngay sau khi kết thúc nội 
dung hội thi, các VĐV bước vào 
thi đấu vòng loại các hạng cân 
nội dung đối kháng.

Dự kiến giải kết thúc ngày 
27.12.

HOÀNG QUÂN
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Góp sức phòng, chống  
dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của đại 
dịch Covid-19, Công giáo và Tin lành 
trên địa bàn tỉnh đã góp sức cho công 
tác phòng, chống dịch. Thông tin từ Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công giáo 
trong tỉnh đã ủng hộ 40 triệu đồng vào 
Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh và 
5.000 suất quà (gạo, đường, dầu ăn…), 
3 tấn gạo, 1.500 thùng mì tôm giúp 
đỡ cho đồng bào gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19. Tin lành trong tỉnh đã 
ủng hộ 50 triệu động cho Quỹ phòng, 
chống Covid-19 tỉnh và 150 suất quà 
(gạo, đường, dầu ăn…) cho nhân dân 
có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân trong 
vùng phong tỏa do đại dịch Covid-19.

Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam 
phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn), Chi 
hội Tin lành khu 6 (TP Quy Nhơn) đã 
tặng 40 suất quà (500 nghìn đồng/suất) 
cho người nghèo trên địa bàn phường 
Ngô Mây. Hội thánh Tin lành khu 6 
cũng hỗ trợ cho công tác phòng, chống 
dịch của phường Ngô Mây 50 hộp khẩu 
trang, nước sát khuẩn; hỗ trợ 2 triệu 
đồng để mua tấm chắn giọt bắn tặng 
tiểu thương chợ khu 6. 

Đồng bào Công giáo, Tin lành cũng 
ủng hộ chính sách của Đảng, Nhà 
nước trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 bằng cách thực hiện nghiêm 
các quy định “5K” tại các cơ sở tín 
ngưỡng, tổ chức tôn giáo theo tinh thần 
Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính 
phủ, thực hiện hướng dẫn của chính 
quyền, các tổ chức Công giáo, Tin lành 
đảm bảo các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19, đáp ứng với các cấp độ 
dịch khác nhau trên địa bàn tỉnh. 

Đồng bào Công giáo, Tin lành  
đóng góp cho công tác xã hội

Thêm một năm, cộng đồng người 
Công giáo, Tin lành Bình Định tiếp 
tục đóng góp cho công tác xã hội, 
chung sức cho công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. 

Giáo xứ Chính tòa Quy Nhơn bàn giao các suất quà Giáng sinh cho đại diện các giáo họ để thăm và tặng cho các 
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có người nhiễm Covid-19.   Ảnh: Giáo xứ Chính tòa Quy Nhơn

Trong năm 2021, Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh đã hoàn thành 15 
chương trình hoạt động với tổng giá trị  
77,165 tỷ đồng. 

Cụ thể, Hội đã giúp đỡ hơn 135,1 
nghìn lượt bệnh nhân nghèo và đồng 
bào nghèo trị giá 66,965 tỷ đồng; trao 
tặng hơn 818 nghìn suất ăn tình thương 
trị giá trên 8,735 tỷ đồng, xây dựng 14 
nhà tình thương trị giá 1,465 tỷ đồng. 

Nhiều chương trình mang lại ý 
nghĩa thiết thực, có tính nhân văn cao 
được cộng đồng ghi nhận như Chương 
trình chuyến xe cấp cứu 0 đồng, đã vận 
chuyển 1.705 chuyến cấp cứu bệnh nhân 
và đưa bệnh nhân qua đời về nhà với 
tổng chi phí 929 triệu đồng; Chương 
trình hỏa táng miễn phí 28 ca, giá trị 
197 triệu đồng; Chương trình mai táng 
miễn phí 23 ca, giá trị 928 triệu đồng; 
Chương trình trao tặng thẻ BHYT 3.500 
thẻ, giá trị 2,816 tỷ đồng; Chương trình 
khám sàng lọc và hỗ trợ mổ tim 31 ca, 
giá trị 2,2 tỷ đồng; Chương trình “Xuân 
yêu thương”, “Ấm tình mùa xuân” với 
9.423 suất quà, trị giá 4,463 tỷ đồng…

Đặc biệt, trong đó các nhà hảo tâm trong 
nước  và nước ngoài đã thông qua trang 
thông tin điện tử của Hội  và các Báo Thanh 
Niên, Báo CA TP Hồ Chí Minh, Báo Bình 
Định… giúp đỡ nhiều bệnh nhân nghèo 
đang điều trị tại các bệnh viện. Có hàng chục 
bệnh nhân được bạn đọc giúp đỡ từ gần 100 
triệu đồng đến 500 triệu đồng. 

Năm 2022, Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, 
các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội 
đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng 
đồng chung tay giúp đỡ người nghèo, 
bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh; 
phấn đấu hoàn thành tốt việc thực hiện  
15 chương trình hoạt động của Hội đã 
được UBND tỉnh phê duyệt. Trước mắt, 
Hội vận động cộng đồng cùng chung 
tay tổ chức tốt chương trình “Xuân yêu 
thương” để những bệnh nhân nghèo có 
một cái Tết ấm áp tại nơi điều trị trong 
những ngày tết Nhâm Dần sắp đến.

                                  MAI LINH GIANG

Hoàn thành  
15 chương trình,  
huy động trên  
77 tỷ đồng

Hỗ trợ người dân khó khăn
Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng 

Ban đại diện Hội Thánh Tin Lành Việt 
Nam (miền Nam) tỉnh cho biết thêm: 
“Trên cơ sở nguồn lực sẵn có, vận động 
được, các tổ chức Tin lành trong tỉnh 
còn tặng quà cho người nghèo, người 
có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bệnh 
nhân nghèo chữa trị bệnh. Năm 2021, 
tín hữu Tin lành nỗ lực vượt qua khó 
khăn, ổn định các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, hỗ trợ lẫn nhau”. 

Nhân dịp Giáng sinh, Giáo xứ Chính 
tòa Quy Nhơn đã trao tặng 200 suất quà 
(250 nghìn đồng/suất) cho các gia đình 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia 
đình có người nhiễm Covid-19 thuộc 
4 giáo họ trực thuộc. Theo ông Giuse 
Nguyễn Cho, Phó Chủ tịch Thường trực 
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chủ 
tịch Hội đồng Giáo xứ Chính tòa: Đây là 
hoạt động truyền thống, nhằm chia sẻ, 
động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, các hộ nghèo đang sinh 
sống trên địa bàn giáo xứ, thể hiện tình 
yêu Thiên Chúa luôn luôn lan tỏa giữa 
lòng dân tộc. 

Trong năm, đồng bào Công giáo Bình 

Trong năm 2021, cùng với việc thực 
hiện tốt công tác phối hợp phòng, chống 
dịch Covid-19, CA phường Bồng Sơn 
(TX Hoài Nhơn) đã có nhiều nỗ lực triển 
khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 
tập trung bám sát địa bàn, quản lý chặt 
đối tượng, ngăn ngừa và đấu tranh có 
hiệu quả với các loại tội phạm góp phần 
giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.

Thiếu tá Trương Thanh Lâm, Trưởng 
CA phường Bồng Sơn, chia sẻ: “Có thể 
nói năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự 
kiện chính trị quan trọng của đất nước 
và địa phương; dịch bệnh Covid-19 lần 
thứ 4 bùng phát và diễn biến vô cùng 
phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng không 
nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội. Trước 
những sự kiện quan trọng trên, chúng 
tôi đã nỗ lực và quyết tâm cao để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ”.

Trong công tác đấu tranh tấn công 
trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an 
ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, CA 
phường triển khai các biện pháp nghiệp 
vụ theo dõi bắt quả tang 4 vụ/21 đối tượng 

CÔNG AN PHƯỜNG BỒNG SƠN:

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép hiệu quả

Cán bộ, chiến sĩ CA phường Bồng Sơn triển khai kế hoạch tấn công trấn áp 
tội phạm.                                                                                                                   Ảnh: D.B.S

phạm tội tàng trữ, mua bán chứa chấp và 
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 
khu phố 1 và khu phố Phụ Đức; tuần tra 
phát hiện và xử lý 12 vụ/24 đối tượng sử 
dụng trái phép chất ma túy. Phối hợp với 
các đội nghiệp vụ CA thị xã điều tra, xác 
minh làm rõ 25 vụ phạm pháp hình sự; 40 
vụ vi phạm về ANTT tiến hành xử phạt 
104 đối tượng số tiền 120 triệu đồng; phối 
hợp với CA thị xã truy bắt 3 đối tượng 

trộm cắp chuyên nghiệp 
ngoài địa phương đến 
địa bàn gây án, thu hồi 
nhiều loại tài sản vàng 
bạc trị giá hàng trăm 
triệu đồng trả cho người 
bị hại; tiến hành kiểm 
tra đột xuất 44 lượt cơ 
sở lưu trú và cơ sở kinh 
doanh ngành nghề có 
điều kiện về ANTT, 
nhắc nhở chấn chỉnh 21 
cơ sở, xử phạt 23 cơ sở 
sai phạm; bắt quả tang 
11 vụ/59 đối tượng đánh 

bạc; ngăn chặn kịp thời 17 vụ thanh niên 
tụ tập đánh nhau bằng hung khí. 

Đối với công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, CA phường cũng đã phối hợp 
với các đoàn thể ở 11 đơn vị khu phố tập 
trung tuyên truyền, vận động nhân dân 
nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. Đồng thời, tích cực tham 
gia lực lượng trực thường xuyên tại 11/27 
chốt trọng điểm kiểm soát dịch bệnh, qua 

đó đã phát hiện lập biên bản 136 vụ việc, 
trường hợp vi phạm các quy định phòng, 
chống dịch Covid-19, đề nghị cấp thẩm 
quyền ra quyết định xử phạt 446 triệu 
đồng; xử phạt 176 trường hợp vi phạm 
trật tự ATGT và trật tự công cộng số tiền 
75 triệu đồng; tham gia kiểm soát trên 
6.000 lượt người từ các tỉnh khác, từ vùng 
dịch về địa phương và hàng trăm phương 
tiện ra vào địa bàn trong thời gian thực 
hiện các Chỉ thị 15 - 16 của Thủ tướng 
Chính phủ; đấu tranh làm rõ và xử lý 2 
đối tượng có hành vi đăng thông tin trên 
mạng xã hội xuyên tạc công tác phòng, 
chống dịch và các chính sách an sinh xã 
hội của địa phương. 

Từ những thành tích nêu trên, trong 
năm có 3 cán bộ, chiến sĩ CA phường 
Bồng Sơn đã được Giám đốc CA tỉnh 
tặng giấy khen về thành tích xuất sắc, 
đột xuất trong đấu tranh phòng, chống 
tội phạm và thành tích chuyên đề ma túy. 
Tập thể CA phường được CA tỉnh công 
nhận danh hiệu đơn vị Quyết thắng. 

DIỆP BẢO SƯƠNG

Định đã tích cực tham gia phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp 
đạo”. Một số mô hình giúp nhân dân 
giảm nghèo bền vững, giải quyết việc 
làm của Cộng đoàn các nữ tu Dòng Phan 
Sinh thừa sai Đức mẹ ở Quy Hòa, Dòng 
Phaolô Quy Nhơn, Dòng Mến Thánh Giá 
Quy Nhơn… được duy trì. Ban Bác Ái 
cùng với các linh mục, nữ tu tích cực giúp 
đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia 
đình bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh. 

Linh mục Nguyễn Văn Đức, Chánh 
xứ Giáo xứ Gò Dài, chia sẻ: “Dù không 
thể trực tiếp nhắc nhở giáo dân do đại 
dịch Covid-19 không thể tập trung đông 
người, nhưng tôi đã gửi lời vận động đến 
các giáo dân thông qua việc nhắn gửi đến 
một số đại diện trên địa bàn. Qua đó, tất 
cả giáo dân đã thực hiện quyền lợi, bổn 
phận của công dân. Không chỉ là sự kiện 
này, mà nhiều sự kiện chính trị khác của 
địa phương, khi nhận được đề nghị phối 
hợp của chính quyền địa phương, giáo 
xứ sẽ vận động giáo dân hưởng ứng, 
góp phần ổn định an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội và sự phát triển chung  
của tỉnh”.                           NGUYỄN MUỘI

HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO TỈNH:
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Bình Định

 Xin ông cho biết thực trạng khai 
thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian qua?

- Nước dưới đất tại Bình Định được 
khai thác chủ yếu phục vụ cấp nước 
sinh hoạt. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 
21 công trình phục vụ cấp nước đô thị; 
23 công trình cấp nước tập trung vùng 
nông thôn; toàn tỉnh có 200.234 giếng 
đào, giếng khoan lấy nước quy mô nhỏ. 
Tổng lượng nước dưới đất hiện đang 
khai thác khoảng 450 nghìn m3/ngày.

Theo kết quả điều tra của Liên đoàn 
Địa chất thủy văn - Địa chất công trình 
miền Trung, trữ lượng nước dưới đất 
trên địa bàn tỉnh có thể khai thác khoảng 
hơn 533 nghìn m3/ngày. Như vậy, hiện 
nay lượng nước dưới đất trên địa bàn 
tỉnh đã và đang khai thác hơn 84% lưu 
lượng có thể khai thác.

Sở TN&MT đã thực hiện nhiệm vụ 
điều tra, phân loại lập danh mục các 
giếng khoan, giếng đào không sử dụng 
và đề xuất phương án trám lấp. Qua 
đó, có 13.861 giếng thuộc diện phải xử 
lý, trám lấp; trong đó có 7.650 giếng 
hỏng, giếng bị suy giảm lưu lượng, mực 
nước, chất lượng giếng nước không khắc  
phục được.
 Theo ông thực trạng này có mối 

liên hệ như thế nào về nhận thức vấn 
đề này?

- Nhìn chung, nhận thức và ý thức 
chấp hành pháp luật tài nguyên nước 
của các tổ chức, cá nhân có các hoạt 
động liên quan đến thăm dò, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước đã có những 
chuyển biến rõ rệt, tích cực; từng bước 
chấm dứt hoạt động thăm dò, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải 
vào nguồn nước không phép.

Từ năm 2005 đến nay, Sở TN&MT 
đã tham mưu UBND tỉnh cấp 225 giấy 
phép thăm dò, khai thác nước dưới đất 
(KTNDĐ) và 18 giấy phép hành nghề 
khoan nước dưới đất. Sở TN&MT đã 
trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 

Cần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả  
tài nguyên nước dưới đất

Theo cảnh báo của ngành chức năng, việc khai thác nước dưới đất không hợp lý sẽ gây suy thoái, cạn 
kiệt, nguy cơ nhiễm mặn tầng chứa nước. Phóng viên Báo Bình Định đã có cuộc trao đổi với ông Võ Minh 
Đức - Trưởng Phòng Tài nguyên nước - Khí tượng thủy văn (Sở TN&MT) về công tác quản lý việc khai thác 
nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Vườn chanh rộng 4 sào của anh Huỳnh Văn 
Hiển ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn hiện có hơn 
200 cây đã đến tuổi cho trái. Dù bận rộn công 
việc, thường xuyên phải di chuyển xa nhà nhưng 
vườn chanh chưa bao giờ bị thiếu nước đó là nhờ 
hệ thống tưới nước tự động mà anh đã lắp đặt. 

Theo anh Hiển, nhờ thiết bị điều khiển tự động 
có kết nối internet, người dùng chỉ cần cài đặt 
các tác vụ theo tin nhắn SMS như tăng, giảm tưới 
nước, bật/tắt đèn, hẹn giờ… là thiết bị điều khiển 
sẽ cứ thế mà làm. Để quan sát khu vườn, anh Hiển 
còn lắp đặt camera nhờ thế anh còn có thể điều 
chỉnh chính xác những nơi cần thêm bớt khi tưới. 

Anh Hiển chia sẻ: Tôi đã đầu tư 40 triệu đồng 
để lắp hệ thống tưới tự động từ bộ điều khiển, 
hệ thống đường dây điện, giếng lấy nước, máy 
bơm, hệ thống ống và các béc phun. Tôi dùng 3 
máy bơm điện để tưới đồng thời cho toàn bộ 4 sào 
chanh. Từ khi sử dụng tưới tự động tôi chủ động 
được công việc khác, tiết kiệm được thời gian, chỉ 
ra vườn khi cần giám sát, chăm sóc chi tiết.

Ông Trần Duy Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Tây Thuận nhận xét: Tưới nước bằng hệ thống 

(BĐ) - Sở TN&MT vừa 
có công văn gửi Sở GD&ĐT 
cùng các đơn vị liên quan về 
việc hưởng ứng và phát động 
cuộc thi “Khí tượng thủy văn 
trong em”. Cuộc thi do Tổng 
cục Khí tượng thủy văn (Bộ 
TN&MT) chủ trì phối hợp với 
Báo TN&MT tổ chức.

Cuộc thi nhằm hướng tới 
học sinh các bậc học phổ thông, 
giúp các em có kiến thức, hiểu 
biết cơ bản về thời tiết, khí hậu, 
thiên tai, từ đó có kỹ năng chủ 
động phòng ngừa giảm nhẹ 
thiệt hại, rủi ro do thiên tai gây 
ra, góp phần phục vụ thiết thực 
đời sống hằng ngày và tham gia 
vào sự phát triển bền vững của 
đất nước.

Đối tượng dự thi là các 

em học sinh bậc học THCS 
và THPT (tính theo năm học  
2021 - 2022).

Về cơ cấu, giải thưởng gồm: 
2 giải nhất (tập thể và cá nhân, 
mỗi giải 5 triệu đồng), 4 giải 
nhì (tập thể và cá nhân, mỗi 
giải 3 triệu đồng), 6 giải ba (tập 
thể và cá nhân, mỗi giải 2 triệu 
đồng), 14 giải khuyến khích 
(tập thể và cá nhân, mỗi giải  
1 triệu đồng).

 Thời gian nhận bài dự 
thi từ nay đến trước ngày 
10.2.2022 (tính theo dấu bưu 
điện hoặc xác nhận thời gian 
gửi bài trên website của ban 
tổ chức). Quy định tác phẩm 
và điều kiện dự thi được đăng 
tải tại website http://cuocthi.
vnmha.gov.vn/.  HOÀNG QUÂN

Phát động cuộc thi  
“Khí tượng thủy văn trong em”

Tưới nước tự động cho vườn chanh

Anh Huỳnh Văn Hiển giới thiệu thiết bị điều khiển tự động  
tưới nước.                                                                           Ảnh: ĐÀO MINH TRUNG

điều khiển tự động có thể đã phổ biến ở nơi khác 
nhưng tại xã Tây Thuận thì anh Hiển là người đầu 
tiên. Cách tưới này cho phép nhà vườn tưới rất 
đều, tiết kiệm thời gian và có thêm thời gian nông 
nhàn để làm việc khác. Hiện nhiều bà con đã liên 
hệ anh Hiển để lắp đặt hệ thống tưới tương tự.

ĐÀO MINH TRUNG 

số 2219/QĐ-UBND, ngày 3.6.2021 về 
việc phê duyệt danh mục, bản đồ phân 
vùng hạn chế KTNDĐ và khu vực phải 
đăng ký KTNDĐ trên địa bàn các huyện 
Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, TX An 
Nhơn, TX Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn và 
các khu công nghiệp, khu kinh tế trên 
địa bàn tỉnh (tổng cộng 104 xã). Theo 
quyết định này, có 74/104 xã, phường, 
thị trấn thuộc vùng hạn chế KTNDĐ; 
103/104 xã, phường, thị trấn thuộc khu 
vực phải đăng ký KTNDĐ.
 Vậy những đối tượng nào phải 

đăng ký khi KTNDĐ, thưa ông?
- Đối tượng phải đăng ký KTNDĐ 

là các tổ chức, cá nhân có các công 
trình giếng khoan có chiều sâu lớn hơn  
20 m, nằm trong các khu vực phải đăng 
ký KTNDĐ được ban hành theo Quyết 
định số 2219/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh, thuộc các trường hợp: Khai thác, 
sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ của tổ chức, cá nhân 
với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày 
đêm; khai thác, sử dụng cho sinh hoạt 
của hộ gia đình, cho các hoạt động văn 
hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học; công 
trình giếng khoan là hệ thống gồm một 
hoặc nhiều giếng khoan KTNDĐ thuộc 
sở hữu của một tổ chức, cá nhân và có 
khoảng cách liền kề giữa chúng không 
lớn hơn 1.000 m.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có công 
trình KTNDĐ cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ với quy mô vượt 
quá 10 m3/ngày đêm phải lập hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng 
nước dưới đất. Các trường hợp khác, 
tổ chức, cá nhân phải thực hiện các 
biện pháp bảo vệ nước dưới đất như: 

Không được đưa chất bẩn vào lòng đất, 
trám lấp giếng hư hỏng không sử dụng, 
phòng tránh xâm nhập mặn.

Để đơn giản thủ tục đăng ký KTNDĐ, 
tạo điều kiện thuận lợi cho người đăng 
ký, Quyết định số 71/2021/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh quy định cơ quan đăng 
ký KTNDĐ là UBND cấp xã. Căn cứ 
danh mục, bản đồ khu vực phải đăng ký 
KTNDĐ được UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 2219/QĐ-UBND, UBND 
cấp xã thực hiện rà soát, lập danh sách 
tổ chức, cá nhân có giếng khoan KTNDĐ 
thuộc diện phải đăng ký KTNDĐ theo 
địa bàn thôn, làng, khối phố, khu phố, 
khu vực. 
 Việc áp dụng các quy định theo 

Quyết định số 71/2021/QĐ-UBND có ý 
nghĩa như thế nào đối với công tác quản 
lý nguồn nước dưới đất?

- Hiện tại, tỉnh Bình Định đang khai 
thác và sử dụng nguồn nước dưới đất 
với gần 90% tổng lượng nước cho các 
nhu cầu sử dụng phục vụ ăn uống, sinh 
hoạt, sản xuất công nghiệp, tập trung 
chủ yếu ở trung tâm TP Quy Nhơn,  
TX An Nhơn, các huyện, thị xã ven biển, 
các khu công nghiệp, khu kinh tế của 
tỉnh. Các kết quả điều tra cơ bản tài 
nguyên nước cho thấy Bình Định không 
phải là địa phương có trữ lượng nước 
dưới đất dồi dào; việc sử dụng liên tục 
với lưu lượng lớn sẽ không đảm bảo an 
ninh cấp nước, trường hợp khai thác 
vượt quá khả năng cấp nước của tầng 
chứa sẽ gây suy thoái, cạn kiệt, nguy cơ 
nhiễm mặn tầng chứa nước.

Việc ban hành Quy định về việc đăng 
ký KTNDĐ và mực nước hạ thấp cho 
phép trong KTNDĐ trên địa bàn tỉnh 
có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng 
cường hoạt động bảo vệ nước dưới đất, 
lấy phòng ngừa làm chính; gắn với khai 
thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả 
tài nguyên nước dưới đất. Theo đó, chú 
trọng việc bảo vệ nguồn nước dưới đất 
tại các khu vực bị khai thác quá mức 
hoặc bị suy thoái nghiêm trọng, các khu 
vực nước dưới đất có nguy cơ bị cạn 
kiệt, ô nhiễm, xâm nhập mặn và các khu 
vực có nguy cơ bị sụt, lún đất. 
 Xin cảm ơn ông!
                                LÊ CƯỜNG (Thực hiện)

Các tổ chức, cá nhân có các công trình giếng khoan có chiều sâu lớn hơn 20 m, nằm trong các khu vực phải 
đăng ký KTNDĐ phải làm thủ tục đăng ký tại UBND cấp xã.                                                                 Ảnh: TRẦN KHÁNH
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Tại vòng chung kết Cuộc 
thi Khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh năm 2021 (Cuộc thi), 
hầu hết các bài thuyết trình đều 
được trình bày rõ ràng, ngắn 
gọn, lôi cuốn và nêu bật được 
ý tưởng sáng tạo. Ngay cả thí 
sinh nhỏ tuổi nhất, em Phan 
Thị Thu Hòa, học sinh lớp 12, 
Trường THPT Nguyễn Hồng 
Đạo, xã Cát Hanh, huyện Phù 
Cát vẫn tự tin thể hiện mạch lạc 
bài thuyết trình và chững chạc 
trả lời các câu hỏi của Hội đồng 
giám khảo. Hòa bộc bạch: Đó là 
nhờ sự giúp đỡ của hội đồng tư 
vấn, từ việc thiết kế bài thuyết 
trình cho đến cách thuyết trình 
sao cho tăng tính thuyết phục.

Năm nay Cuộc thi được tổ 
chức quy mô hơn, chuyên sâu 
hơn, có sự phối hợp giữa trực 
tiếp và trực tuyến; sự kết hợp 
giữa các trường đại học, sở, 
ngành liên quan, chuyên gia 
đầu ngành tại những lĩnh vực 
có thí sinh dự thi cũng thường 
xuyên và tốt hơn, nhờ thế các ý 
kiến đánh giá dự án cũng toàn  
diện hơn. 

Thay vì tư vấn chung như 
mọi năm, các thành viên hội 
đồng tư vấn tiếp cận và tường 
tận từng dự án, nắm bắt điểm 
mạnh, yếu mỗi dự án, từ đó có 
những cách thức tư vấn, hỗ trợ 
phù hợp. Ngoài ra, năm nay, 
lần đầu tiên Cuộc thi được tổ 
chức theo hình thức trực tuyến 
kết hợp trực tiếp. Nhờ đó, Cuộc 
thi đã kết nối được nhiều thành 
phần trong hệ sinh thái khởi 
nghiệp cả trong và ngoài tỉnh, 
đặc biệt là các chuyên gia trong 
Hội đồng cố vấn khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia.

TS Nguyễn Hữu Hà, Phó 
Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch 
Hội đồng giám khảo đánh giá: 
“Trong cuộc thi, các tác giả dự 
án được tư vấn kỹ thuật thuyết 
trình chuyên nghiệp theo mô 
hình kinh doanh Canvas 
(Business Model Canvas - BMC). 
Theo mô hình BMC, các yếu tố 

Ghi nhận từ một cuộc thi
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2021 có nhiều điểm đáng ghi nhận, trong đó là sự kết nối, 

đan xen của chuỗi giá trị từ ươm mầm các ý tưởng sáng tạo đến việc hỗ trợ triển khai các dự án vào thực tế đã liền 
mạch và linh hoạt hơn so với trước. 

Dự án “Xưởng sản xuất đồ chơi bằng gỗ an toàn cho trẻ em” của tác giả Trần Nhật Thiên Thanh (TP Quy Nhơn) đạt giải 
nhất cuộc thi nhờ tính sáng tạo, được thiết kế để phát triển đa chiều tư duy của trẻ.                                                  Ảnh: HỒNG HÀ

của dự án được chỉ ra rất chi tiết, 
rõ ràng, trực quan và tập trung. 
Nó giúp DN xác định các yếu 
tố cốt lõi của mình, từ đó tìm 
ra phương thức tạo ra vị thế và 
lợi nhuận tối ưu. Nhờ vậy, các 
bài thuyết trình không những 
thể hiện tính chuyên nghiệp mà 
còn thể hiện được những yếu tố 
hình thành DN”.

Dấu ấn đổi mới của cuộc 
thi năm nay còn thể hiện qua 
việc kết nối, đan xen nhiều hoạt 
động, giúp cuộc thi trở nên sôi 
nổi hơn và tạo được hiệu ứng 
lan tỏa phong trào khởi nghiệp. 
Có gần 10 hội nghị, tọa đàm, tập 
huấn, cuộc thi trải dài từ đầu 
tháng 10 đến tháng 12.2021. Đó 
là các cuộc tọa đàm và chương 
trình đào tạo về kinh doanh 
theo hướng khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo, cách xây dựng 
ý tưởng khởi nghiệp, nâng cao 
năng lực HLV khởi nghiệp... và 
cuộc thi tuyển chọn, ươm tạo 
các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. 
Hoạt động thu hút sự tham gia 
của nhiều thành phần, từ DN 
khởi nghiệp đến các bên liên 

quan như: Các tổ chức hỗ trợ, 
nhà đầu tư, các HTX, trường đại 
học, trường phổ thông...

Nhờ đổi mới cách thức tổ 
chức, chất lượng cuộc thi được 
cải thiện đáng kể. Trong số 40 
hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi, 
Ban tổ chức đã sàng lọc chọn 
23 dự án đủ điều kiện. Qua các 
vòng thi đã có 6 dự án được xếp 
giải. Đó là những dự án có tính 
mới, sáng tạo, có kế hoạch kinh 
doanh rõ ràng và đã được kiểm 
định chất lượng. 

Tuy hệ sinh thái khởi nghiệp 
của tỉnh vẫn đang ở giai đoạn 
đầu, chưa hoàn thiện. Đặc biệt là 
chưa tạo ra được các dịch vụ hỗ 
trợ, cố vấn, tư vấn, đào tạo khởi 
nghiệp cũng như hỗ trợ để DN 
khởi nghiệp tiếp cận tài chính và 
nguồn nhân lực, nhưng những 
điểm mới của năm nay rất đáng 
ghi nhận. Bà Lê Uyên Chi, thành 
viên Ban tổ chức, cho biết: “Tuy 
số lượng dự án tham gia năm 
nay không nhiều so với các 
năm trước, nhưng chất lượng 
được đánh giá đồng đều và tốt 
hơn. Các dự án được hoàn thiện 

Tôi khá bất ngờ và 
đánh giá cao năng lượng 
tích cực của các bạn trẻ khởi 
nghiệp tại Bình Định. Để phát 
huy hơn nữa tiềm năng này, 
Bình Định cần tăng cường 
đào tạo, nhất là kết nối với các 
DN lớn để các bạn được chia 
sẻ, tạo cảm hứng từ những 
trải nghiệm thực tế của 
DN” - Ông TRẦN ĐĂNG KHÔI,  
Giám đốc Công ty CP Wecare 
Group (TP Quy Nhơn)

”

(BĐ) - Ngày 21.12, Sở 
KH&CN đã ban hành quyết 
định thành lập các hội đồng tư 
vấn nhằm xác định các nhiệm 
vụ KH&CN cấp tỉnh.

Theo đó, thành lập 2 hội 
đồng gồm: Hội đồng tư vấn xác 
định nhiệm vụ KH&CN thuộc 
lĩnh vực Khoa học y dược gồm 7 
thành viên; Hội đồng tư vấn xác 
định nhiệm vụ KH&CN thuộc 
lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân 
văn gồm 9 thành viên, đều do 
Giám đốc Sở KH&CN Lê Công 
Nhường làm Chủ tịch hội đồng.

Các hội đồng có trách nhiệm 
nghiên cứu, phân tích và kiến 
nghị về nội dung, giá trị thực 
tiễn, giá trị KH&CN, tính khả 
thi, tính hợp lý về kinh phí và 
phương thức thực hiện của các 
đề xuất đặt hàng nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh. Hội đồng 
tự giải thể sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ.                     THÁI HÀ

(BĐ) - Thông tin từ Sở 
KH&CN, trong năm 2021, Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng đã tiến hành 7 cuộc thanh 
tra, kiểm tra chuyên ngành đối 
với 137 cơ sở về việc chấp hành 
các quy định của pháp luật về 
tiêu chuẩn, đo lường và chất 
lượng. Kết quả đã phát hiện và 
tiến hành xử phạt kịp thời đối 
với 17 cơ sở vi phạm, tăng gấp 
đôi so với năm ngoái.

Thông qua hoạt động thanh 
tra, kiểm tra cũng đã kiến nghị 
chấn chỉnh những sai phạm 
trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của ngành KH&CN. 
Đồng thời, Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng cũng 
đã tích cực tuyên truyền, phổ 
biến, hướng dẫn các quy định 
pháp luật liên quan để thực 
hiện đúng các quy định của  
pháp luật.                     THÁI HÀ

Thành lập các  
hội đồng tư vấn  
xác định nhiệm 
vụ KH&CN

17 cơ sở vi phạm 
hành chính  
về đo lường

Sự phát triển nhanh chóng của nghề 
nuôi tôm đặt ra những vấn đề môi 
trường bức xúc trước mắt và lâu dài 
như mất cân bằng sinh thái, nguy cơ ô 
nhiễm môi trường và sự bùng phát của 
dịch bệnh. Nhằm hỗ trợ người nuôi tôm 
giảm bớt các rủi ro về dịch bệnh, cải 
thiện môi trường sinh thái vùng nuôi và 
nâng cao thu nhập, Trung tâm Khuyến 
nông Bình Định đã xây dựng mô hình 
“Nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng 
công nghệ Semi-Biofloc”.

Mô hình được thực hiện tại hộ ông 
Lê Xuân Tâm, ở thôn Đức Phổ 1, xã Cát 
Minh, huyện Phù Cát trên diện tích ao 
nuôi 1.500 m2. Được Nhà nước hỗ trợ 
một nửa chi phí con giống, vật tư và 
thức ăn, ông Tâm thả 300 nghìn con 
giống tôm thẻ chân trắng (PL12). Trong 
quá trình thực hiện mô hình, nhờ tuân 

MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO:

Giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Một số người nuôi tôm trong tỉnh tham quan mô hình “Nuôi 
tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc” tại 
hồ tôm của gia đình ông Lê Xuân Tâm.            Ảnh: MINH TIẾN

chỉn chu và nêu bật nội dung 
chính mà các tác giả muốn theo 
đuổi. Nhiều dự án chính là nhiệt 
huyết của tác giả muốn chung 
tay giải quyết những vấn đề xã 
hội như: Ô nhiễm môi trường, 
chống dịch Covid-19...”. Kết quả 
đáng mừng nhất là một hội đồng 
tư vấn, bao gồm các chuyên 
gia đầu ngành trong lĩnh vực 
khởi nghiệp, đang từng bước 
hình thành và sắp ra mắt tại  
Bình Định.                      HỒNG HÀ

thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, tập 
trung học hỏi và đối chiếu, so sánh 
nên tôm của ông Tâm đạt tỷ lệ sống 
cao - tới 95% và sinh trưởng ổn định. 
Nhờ đó, sau 3 tháng nuôi, tôm đạt kích 

mức 79 con/kg, năng suất ước 
đạt 24 tấn/ha và lãi khoảng 178  
triệu đồng.

Tại Hội thảo tổng kết đánh 
giá kết quả mô hình mới đây, 
hầu hết các đại biểu và đặc biệt 
là những hộ làm nghề nuôi tôm 
đều đánh giá cao các ưu điểm 
của mô hình, như: Đạt hiệu quả 
kinh tế cao, các quy chuẩn kỹ 
thuật triển khai phù hợp điều 
kiện địa phương, năng lực của 
người nuôi tôm. Nhiều hộ dân 
sau khi dự Hội thảo, tham quan 
thực tế cho biết sẽ tìm cách áp 

dụng công nghệ Semi-Biofloc vào các vụ 
nuôi sau ở hồ tôm của mình.

Nuôi tôm theo công nghệ  Semi-
Biofloc an toàn sinh học, giúp tôm tăng 
trưởng nhanh, năng suất và sản lượng 

cao; đồng thời giảm chi phí sản xuất so 
với các hệ thống nuôi thông thường. Đặc 
biệt, khi áp dụng công nghệ này sẽ ngăn 
ngừa hiệu quả bệnh đốm trắng trên tôm, 
ổn định môi trường nước và không cần 
thay nước thường xuyên, giảm FCR (hệ 
số thức ăn), giảm chi phí thức ăn cho 
nuôi tôm. 

Ông Trần Quang Nhựt, Phó Giám 
đốc Trung tâm Khuyến nông cho biết: 
Áp dụng công nghệ Semi-Biofloc trong 
nuôi tôm thẻ chân trắng tương đối dễ, 
không cần ao nuôi diện tích lớn mà chỉ 
cần có ao ương và ao nuôi lót bạt, có hệ 
thống quạt nước và ô xy đáy (trong đó 
hệ thống ô xy đáy phải hoạt động 24/24). 
Các kỹ thuật chính trong công nghệ này 
không phức tạp, người nuôi tôm nào 
cũng có thể tiếp cận, nhận chuyển giao. 

MINH TIẾN
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Để bệnh nhân F0 yên tâm 
điều trị tại nhà

Cùng với ngành y tế, các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương, một số hội, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm 
đang chung tay tạo thêm những điều kiện để bệnh nhân F0 yên tâm điều trị tại nhà; đồng thời tăng cường công 
tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng. 

Tổ chăm sóc bệnh nhân 
F0 tại cộng đồng

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê 
Quang Hùng, việc thành lập các 
Trạm y tế lưu động và những Tổ 
chăm sóc người nhiễm Covid-19 
tại cộng đồng thời gian qua đã 
giúp giảm tải cho các cơ sở y 
tế. Với những người nhiễm 
Covid-19 thể nhẹ, không có triệu 
chứng, đã được tiêm vắc xin ở lứa 
tuổi phù hợp thì hoàn toàn có thể 
điều trị tại nhà. “Việc này cũng 
tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân vì được ở nhà, được chăm 
sóc sức khỏe tốt hơn, chế độ dinh 
dưỡng tốt hơn; ngoài ra, còn có 
thể làm việc trực tuyến, học trực 
tuyến…”, ông Hùng chia sẻ. 

Trên tinh thần đó, các địa 
phương trong tỉnh đã thành 
lập các Tổ chăm sóc người 
nhiễm Covid-19 tại cộng 
đồng với chức năng quản lý, 
theo dõi, hỗ trợ điều trị người 
nhiễm Covid-19 tại nhà, 
triển khai xét nghiệm nhanh  
SARS-CoV-2 tại cộng đồng, hỗ 
trợ tiêm chủng vắc xin phòng 
dịch, tuyên truyền về phòng, 
chống Covid-19… Tổ trưởng là 
bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân 
cư hoặc trưởng ban quản lý tòa 
nhà, khu chung cư. Mỗi ngày, 
tổ trưởng phối hợp cùng nhân 
viên y tế đi thăm, khám, tư vấn 
sức khỏe cho từng bệnh nhân 
F0, cấp phát thuốc, thực hiện 
test nhanh… Căn cứ vào tình 
hình thực tế, phường Đống Đa 
(TP Quy Nhơn) đã thành lập 
57 Tổ chăm sóc người nhiễm 

Covid-19 tại cộng đồng. Theo 
Phó Chủ tịch UBND phường 
Huỳnh Như Hoàng, trên địa 
bàn phường có hai Trạm y tế 
lưu động, mỗi trạm đang quản 
lý trên 200 bệnh nhân F0 điều 
trị tại nhà. “Các Tổ chăm sóc 
người nhiễm Covid-19 đã hỗ 
trợ xử lý kịp thời mọi thông 
tin từ bệnh nhân, giúp họ yên 
tâm điều trị tại nhà; đồng thời 
cũng tạo tâm lý yên tâm cho các 
hộ ở xung quanh”, ông Hoàng 
đánh giá.

“Nữ thủ lĩnh” của chị em

Chị Hồng (bìa phải) và các hội viên đang chuẩn bị nhu yếu phẩm, hỗ 
trợ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi Covid-19.

Đó là chị Nguyễn Thị Xuân Hồng, 
Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Vinh, huyện 
Tây Sơn. Chị là 1 trong 6 cán bộ hội cơ 
sở được UBND tỉnh tặng bằng khen 
vì thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 
2016 - 2021.

Tại xã Tây Vinh, năm 2019, tỷ lệ tập 
hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia 
tổ chức Hội LHPN chỉ dưới 40%, chưa 
đáp ứng được chỉ tiêu “đảm bảo không 
có cơ sở hội tập hợp dưới 50% phụ nữ 
từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội”. 
Trước tình hình đó, chị Hồng đã triển 
khai nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn liền 
lợi ích của hội viên với tổ chức hội. Nhờ 
đó, đến cuối năm 2020, nhiều chị em đã 
chủ động gia nhập tổ chức hội, nâng tỷ 
lệ lên trên 50%. 

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2016-
2021, chị đã góp sức vào sự thành công 
chung của Hội LHPN xã Tây Vinh 
trong việc thực hiện “mục tiêu kép” 
vừa phòng, chống dịch, vừa giúp chị 
em ổn định cuộc sống. Cụ thể, trong 
những ngày dịch bệnh căng thẳng, 
chị cùng các hội viên đến từng hộ để 
tuyên truyền, đồng thời hỗ trợ lực 
lượng tuyến đầu thực hiện nhiều công 

việc liên quan. Chị cũng xung phong 
đi đầu, và kêu gọi hội viên ủng hộ 
quỹ vắc xin hơn 43 triệu đồng, tặng 
100 kính chắn giọt bắn, 50 hộp khẩu 
trang cho người dân. 

Để không hội viên nào bị bỏ lại 
trong mùa dịch, chị Hồng đã vận động, 
kết nối nhà hảo tâm, tặng hơn 300 suất 

quà cho các gia đình 
hội viên và trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn, 
bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. Chị Phan 
Thị Sáu (ở thôn An 
Vinh 1, xã Tây Vinh) 
thuộc diện khó khăn, 
bản thân lại bị khuyết 
tật vận động. Đợt dịch 
càng khiến công việc 
của chị gặp khó khăn, 
thu nhập eo hẹp. “Chị 
Hồng đã đến tận nhà 
thăm hỏi, gửi quà 
khiến tôi vô cùng cảm 
động”, chị Sáu bày tỏ.

Chị Hồng chia sẻ: 
“Bước sang nhiệm kỳ 
mới, tôi sẽ tiếp tục 

bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng 
tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ 
nữ tỉnh lần thứ XX đề ra để triển khai 
các hoạt động công tác hội, trọng tâm 
là hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, bồi 
đắp, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của 
gia đình Việt Nam”.                          

LINH DƯƠNG

Chung tay tiếp sức
Từng phải thực hiện cách ly 

tập trung do chở bệnh nhân F0 
cấp cứu (bệnh nhân không cho 
biết mình là F0) và là F1 trong 
một số trường hợp bất khả kháng, 
nhiều thành viên của Chi hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo SOS 77 Bình 
Định cảm nhận được áp lực của 
đội ngũ cán bộ y tế và cả nỗi niềm 
của bệnh nhân F0, nhất là nỗi lo 
đi vào bệnh viện bằng cách nào 
nếu chẳng may đang điều trị tại 
nhà mà có chuyển biến xấu. “Vậy 

l Ngày 21.12, Hội CTĐ huyện Vân 
Canh đã trao 161 suất quà trị giá 64,4 
triệu đồng cho người dân làng Canh Tiến, 
xã Canh Liên; quà do Tịnh xã Ngọc Duyên 
(TX An Nhơn) tài trợ, mỗi suất trị giá 400 
nghìn đồng gồm gạo, mì tôm và một số 
nhu yếu phẩm.
l Hưởng ứng chương trình Tết vì 

người nghèo và nạn nhân chất độc da 
cam do Hội CTĐ TP Quy Nhơn phát động, 
chiều 22.12, Hội CTĐ phường Đống Đa đã 
trao 130 suất quà gồm nhu yếu phẩm, khẩu 
trang và tiền mặt trị giá 39 triệu đồng, do 
Hội CTĐ phường vận động nhà hảo tâm 
trên địa bàn tài trợ. 
l Chương trình “Nhận đỡ đầu, trao 

học bổng thắp sáng ước mơ” cho trẻ em 
mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn vươn lên trong học tập do Hội LHPN 
TX An Nhơn phát động đã nhận đỡ đầu 10 
trẻ mồ côi, gia đình thuộc diện hộ nghèo, 
khó khăn, trong đó 1 em được đỡ đầu bằng 
hình thức trao học bổng khuyến học, 5 em 
được hỗ trợ tiền mặt mỗi tháng (từ 300 - 
500 nghìn đồng tùy hoàn cảnh) và 4 trẻ mồ 
côi do Covid-19 còn nhỏ nên các cấp hội tổ 
chức thăm nom, tặng quà hỗ trợ gia đình 
hoặc người chăm sóc trẻ. 

            NGỌC NGA

TIN VẮN

Hội CTĐ huyện Hoài Ân phối hợp với UBND huyện thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ bệnh nhân F0 điều trị tại nhà 
vào ngày 17.12.                Ảnh: Hội CTĐ huyện Hoài Ân

nên, tôi và một số thành viên  
SOS 77 luôn trong tư thế sẵn 
sàng hỗ trợ những ca F0 điều trị 
tại nhà có triệu chứng nặng vào 
bệnh viện, như ca tối hôm 13.12 
vừa rồi. Anh em tự bỏ tiền mua 
đồ bảo hộ, thuốc khử khuẩn, 
thiết kế xe thành hai khoang 
riêng biệt, có vách ngăn an toàn, 
chuyển xong bệnh nhân, anh em 
thực hiện nghiêm khâu cách ly 
tạm thời”, Chi hội phó Mai Văn 
Lợi tâm tình.

Cũng chung mong muốn góp 

sức tạo sự yên tâm cho bệnh nhân 
F0 điều trị tại nhà, các hội, đoàn 
thể, nhóm thiện nguyện trong 
tỉnh đã tích cực kêu gọi, vận động 
tiền, hàng gửi tặng các hộ có F0 
hoặc khu vực phong tỏa do có 
ca F0. Sáng 22.12, Hội CTĐ TP 
Quy Nhơn đã thăm, trao hỗ trợ 
tiền, lương thực, nhu yếu phẩm 
cho bệnh nhân F0 của phường 
Quang Trung và Đống Đa. Đến 
nay, xã Hoài Hải (TX Hoài Nhơn) 
cũng đã 3 lần hỗ trợ lương thực, 
nhu yếu phẩm cho người dân ở 
khu vực phong tỏa do có ca F0 
trên địa bàn với tổng số tiền 72 
triệu đồng. Sáng 22.12, chị Ngô 
Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội CTĐ 
huyện Hoài Ân tiếp tục cập nhật 
số bệnh nhân F0 điều trị tại nhà 
trên địa bàn để tổ chức thăm, trao 
hỗ trợ. “Phải ở trong nhà nhiều 
ngày, nếu không nhờ được người 
quen mua giùm lương thực, thực 
phẩm, nhu yếu phẩm thì không 
có để dùng. Tuần trước, Hội 
CTĐ huyện phối hợp với UBND 
huyện đi thăm 14 bệnh nhân F0, 
dự kiến trong vài ngày tới, khi 
cập nhật xong số bệnh nhân F0 
mới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận 
động nguồn lực để hỗ trợ họ kịp 
thời”, chị Kim Anh cho hay. 

Đi ngang một số xã, phường 
trong những ngày này thường 
nghe văng vẳng bên tai tiếng loa 
lưu động phát thông tin về cấp 
độ dịch cùng số lượng bệnh nhân 
F0 trong tổ, khu phố. Một số địa 
phương đã thành lập tổ truy vết 
F0, F1, thu hút thành viên có tinh 
thần tự nguyện, tham gia vận 
động, thuyết phục người dân 
thành khẩn khai báo, đừng sợ bị 
kỳ thị, yên tâm điều trị tại nhà 
nếu chẳng may nhiễm vi rút…

NGỌC TÚ 
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(BĐ) - Hội đồng Phối hợp liên 
ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt 
động tố tụng của tỉnh vừa tiến 
hành kiểm tra công tác phối hợp 
liên ngành về trợ giúp pháp lý 
trong hoạt động tố tụng tại huyện 
Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh và 
Tuy Phước.

Kết quả kiểm tra cho thấy, 
hầu hết các cơ quan tiến hành tố 
tụng có quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác trợ giúp pháp lý 
trên địa bàn. Cơ quan điều tra, 

viện kiểm sát và tòa án các địa 
phương duy trì tốt mối quan hệ 
phối hợp trợ giúp pháp lý. Riêng 
huyện Vân Canh, các hoạt động 
trợ giúp pháp lý thực hiện trong 
lĩnh vực hình sự lẫn dân sự.

Tất cả các cơ quan đều thực 
hiện nghiêm túc việc niêm yết 
công khai bảng thông tin về trợ 
giúp pháp lý; hướng dẫn, giải 
thích quyền được trợ giúp pháp 
lý cho đối tượng được trợ giúp 
pháp lý và đề nghị, giới thiệu đối 

tượng đến trung tâm và các chi 
nhánh yêu cầu trợ giúp pháp lý 
kịp thời, đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo về trợ giúp pháp lý của 
các cơ quan tiến hành tố tụng có 
mặt còn hạn chế. Số vụ việc trợ 
giúp pháp lý bằng hình thức tham 
gia tố tụng còn ít so với tổng số 
án thụ lý trên địa bàn. Có 3/4 địa 
phương được kiểm tra chưa thực 
hiện trợ giúp pháp lý trên lĩnh vực 
dân sự.                                  T.MINH

(BĐ) - Ngày 22.12, TAND 
tỉnh đã mở phiên tòa hình sự 
sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 
bị cáo Lê Thanh Quốc (SN 1987, 
TP Quy Nhơn) 2 năm tù giam về 
tội tàng trữ, mua bán trái phép 
vật liệu nổ, quy định tại Điều 
305 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Quốc biết 
rõ vật liệu nổ được Nhà nước 
quản lý chặt chẽ và nghiêm cấm 
việc mua bán, tàng trữ trái phép 
nhưng vì cần tiền tiêu dùng cá 

Còn nhiều khó khăn, 
vướng mắc

Ông Nguyễn Hồng Vinh, 
Phó Cục trưởng Cục Thi hành 
án dân sự (THADS) tỉnh cho 
biết: Năm 2021, hoạt động của 
ngành THADS tỉnh đạt nhiều kết 
quả thiết thực. Cụ thể, về công 
tác THADS, đã thi hành xong 
82,5% tổng số vụ việc có điều 
kiện thi hành (vượt chỉ tiêu 
Tổng cục THADS giao 0,06%); 
về tiền, đạt tỷ lệ 46,2% tổng số 
tiền thụ lý có điều kiện thi hành 
(vượt chỉ tiêu 6,1%). Công tác 
theo dõi thi hành án hành chính 
tiếp tục được quan tâm, năm 
2021 toàn tỉnh thực hiện theo 
dõi 18 vụ việc, kết quả theo dõi 
xong 6 vụ việc, đang theo dõi 
12 vụ việc. 

Đồng thời, ngành đã triển 
khai thực hiện tốt công tác 
hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; 
công tác kiểm tra được đặc biệt 
chú trọng và thường xuyên thực 
hiện. Công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo được thực 
hiện nghiêm túc. Công tác tổ 
chức cán bộ tiếp tục được củng 
cố, kiện toàn; công tác phối hợp 
trong THADS được quan tâm 
đúng mức.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít 
vụ việc thi hành án khó khăn, 

Tổ chức thi hành án đúng quy định,
phù hợp với tình hình dịch Covid-19 

Đó là yêu cầu được Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng đặt ra tại Hội 
nghị triển khai công tác thi 
hành án dân sự, theo dõi thi 
hành án hành chính năm 
2022 do Cục Thi hành án dân 
sự tỉnh tổ chức ngày 22.12. 

phức tạp còn kéo dài, chưa được 
xử lý dứt điểm. “Kết quả thi hành 
các vụ việc có giá trị lớn, đặc biệt 
là các vụ việc liên quan đến tín 
dụng ngân hàng còn thấp; có vụ 
việc bán đấu giá thành nhưng 
chưa giao được tài sản, do phát 
sinh vướng mắc trong quá trình 
tổ chức thi hành án”, ông Vinh 
thông tin thêm. 

Trong quá trình tổ chức thi 
hành án, việc xử lý tài sản để 
đảm bảo thi hành án của các cơ 
quan THADS trong tỉnh vẫn còn 
gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, 
tài sản đã kê biên nhưng chưa xử 
lý được, do tính pháp lý đối với 
một số tài sản thế chấp chưa rõ 
ràng; phải xử lý tài sản trên đất 
trước khi xử lý quyền sử dụng 
đất thế chấp. Tài sản thế chấp là 
nhà ở, quyền sử dụng đất giữa 

thực tế và giấy tờ có sự khác 
nhau cơ bản về hiện trạng, diện 
tích; đất đang có tranh chấp hoặc 
một phần diện tích đất thế chấp 
nằm trong phần quy hoạch, mở 
rộng hành lang đường bộ không 
thể xử lý. 

Phối hợp chặt chẽ 
trong thi hành án

Trước thực trạng đó, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng yêu cầu ngành 
THADS tỉnh có phương án, giải 
pháp tổ chức thi hành án hợp 
lý, đúng quy định, phù hợp với 
tình hình dịch Covid-19; phấn 
đấu thi hành án đạt và vượt chỉ 
tiêu được giao; có kế hoạch giải 
quyết dứt điểm các vụ việc khiếu 
nại kéo dài.

Đồng thời, nâng cao trách 

nhiệm trong công tác theo dõi 
thi hành án hành chính, kịp thời 
báo cáo, kiến nghị người có thẩm 
quyền xử lý trách nhiệm đối với 
người đứng đầu các cơ quan nhà 
nước là người phải thi hành án 
nhưng không chấp hành bản án, 
quyết định của Tòa án về vụ án 
hành chính.

Tiếp tục quán triệt, thực 
hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 
2.6.2021 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác thu hồi tài sản bị 
thất thoát, chiếm đoạt trong các 
vụ án hình sự về tham nhũng, 
kinh tế, đảm bảo thu hồi tiền, tài 
sản bị thất thoát đạt tỷ lệ theo chỉ 
đạo của Bộ Tư pháp.

Ngoài ra, cần tiếp tục triển 
khai, thực hiện tốt các quy chế 
phối hợp, nhất là Quy chế phối 

Các cá nhân ngành THADS tỉnh nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp.                                          Ảnh: KHẢI THƯ

hợp liên ngành với các cơ quan: 
CA, TAND, Viện KSND và các 
ngành có liên quan; kịp thời tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc 
và thống nhất biện pháp để giải 
quyết triệt để.

Đối với UBND các huyện, thị 
xã, thành phố, cần tiếp tục quan 
tâm hơn nữa đối với công tác 
THADS, xem đây là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng 
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị ở địa 
phương. Thường xuyên theo dõi, 
nắm bắt tình hình, chỉ đạo các cơ 
quan, ban ngành, UBND cấp xã ở 
địa phương phối hợp trong công 
tác THADS. Đối với những vụ 
việc có khó khăn, vướng mắc 
thuộc thẩm quyền giải quyết 
của địa phương mình, cần kịp 
thời tổ chức họp Ban Chỉ đạo 
THADS bàn phương án, chỉ đạo 
các cơ quan có liên quan phối 
hợp giải quyết.

Theo ông Ngô Hoàng Nam, 
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, 
Trưởng Ban Chỉ đạo THADS 
thành phố, quan điểm chỉ đạo 
chung phải xác định THADS là 
việc khó, nhiều vụ việc Tòa án 
đã ban hành bản án, nhưng đối 
tượng không chấp hành. 

“Có vụ việc hồ sơ thế chấp 
gọn trơn, nhưng thực tế nhà xây 
5 tầng không phải trên một thửa 
đất, mà lấn bên này, lấn bên kia, 
xử lý rất phức tạp. Do đó, quá 
trình thi hành án phải gắn kết với 
địa phương, dùng mọi mối quan 
hệ để tác động đến đối tượng. 
Khi tuyên truyền, giải thích, vận 
động thất bại, phương án cuối 
cùng mới dùng đến cưỡng chế 
với những đối tượng cố tình 
chây ỳ”, ông Nam chia sẻ.

KHẢI THƯ

(BĐ) - Năm 2021, công tác tiếp 
công dân thường xuyên và định kỳ 
được duy trì nghiêm túc. UBND 
thị xã đã tiếp 157 lượt người với 
168 vụ việc, tăng 16 lượt tiếp và 
15 vụ việc so với cùng kỳ. Nội 
dung các vụ việc trên các lĩnh vực 
như: Khiếu nại trong quản lý đất 
đai 40 vụ (23,8%), khiếu nại trong 
lĩnh vực bồi thường giải phóng 

mặt bằng 5 vụ (3%), tranh chấp 
đất đai 40 vụ (23,8%), tranh chấp, 
kiến nghị khác 83 vụ (49,4%).

UBND TX Hoài Nhơn đã 
hướng dẫn công dân gửi đơn 
đến cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết đối với các vụ tranh chấp, 
lĩnh vực khác 50 vụ việc; đã giải 
quyết, trả lời 144 vụ, còn 24 vụ 
đang giải quyết. 

Bên cạnh đó, với 49 vụ khiếu 
nại được tiếp nhận, UBND thị xã 
thụ lý giải quyết 15 vụ (không 
thuộc thẩm quyền 34 vụ); 5 vụ 
tố cáo, đã thụ lý giải quyết 2 
vụ (không thuộc thẩm quyền 3 
vụ) và 164 phản ánh, kiến nghị 
(đã chuyển đơn đến các cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết theo 
quy định).                             S.LY

Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành 
về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

TIẾP CÔNG DÂN Ở TX HOÀI NHƠN:

Tăng cả lượt tiếp và số vụ việc

Lãnh án vì tàng trữ, mua bán 
trái phép vật liệu nổ

nhân nên ngày 
30.6, Quốc đã bất 
chấp quy định 
pháp luật mua 
bán trên 500 kíp 
nổ điện với số tiền 
17,5 triệu đồng để 
bán lại kiếm lời. 
Tuy nhiên, số kíp 
nổ này chưa kịp 
tiêu thụ thì đến 
khoảng 9 giờ 15 
phút, ngày 1.7, 
qua công tác kiểm 
tra hành chính, 

lực lượng chức năng phát hiện 
số kíp nổ này trong phòng ngủ 
của Quốc. 

Được biết, số kíp nổ này 
Quốc mua lại của vợ chồng 
Phan Châu và Lê Thị Mỹ Triên 
(TP Quy Nhơn) và vợ chồng 
Châu khai nhận mua lại của Lê 
Huy Hoàng và Tống Đức Danh 
(cùng huyện Tuy Phước). Hiện 
các đối tượng này đã được khởi 
tố điều tra và xét xử trong 1 vụ 
án khác.       K.A

Quang cảnh phiên tòa.               Ảnh: K.A
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Bình Định

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày 
sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
nhằm tôn vinh và tri ân công 
lao, đóng góp to lớn của Đại 
tướng đối với sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm 
Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thủ tướng Chính phủ trình 
bày diễn văn kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa 
chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay 
mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ 
Quân đội nhân dân Việt Nam, 
Trung tướng Nguyễn Quốc 
Thước, nguyên Tư lệnh Quân 
khu 4 xúc động nhắc lại những 
kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp.

Trung tướng Nguyễn Quốc 
Thước bày tỏ: Các thế hệ cán bộ, 
chiến sĩ toàn quân luôn tự hào 
về Quân đội ta - một đội quân 
bách chiến, bách thắng với bề 
dày gần 80 năm xây dựng, chiến 
đấu và trưởng thành; tự hào và 
ngưỡng mộ “Người Anh cả” của 
Quân đội ta - một vị tướng tài 

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm 
Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 22.12, tại Quảng Bình, Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911 - 25.8.2021) 
được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, gắn với sự kiện kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 
(22.12.1944 - 22.12.2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2021).

ba, xuất chúng không chỉ của 
Việt Nam mà còn mang tầm vóc 
thế giới.

“Đó mãi là cội nguồn thôi 
thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ 
nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi 
khó khăn, gian khổ, hy sinh, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, để Quân đội nhân 
dân Việt Nam anh hùng mãi mãi 
là đội quân chiến đấu, lực lượng 
chính trị tuyệt đối trung thành, 
tin cậy của Đảng, Nhà nước 

và Nhân dân”, Trung tướng 
Nguyễn Quốc Thước phát biểu.

Ngay trước lễ kỷ niệm, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính và 
đoàn công tác đã dự lễ viếng, 
dâng hương, dâng hoa tại Đền 
thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
các anh hùng, liệt sĩ tỉnh Quảng 
Bình, tại quảng trường Hồ Chí 
Minh ở đường Hùng Vương, 
TP Đồng Hới.

Thủ tướng và các đại biểu 
cũng tham quan triển lãm về 

cuộc đời và sự nghiệp của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, ngày 21.12, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính và đoàn công tác Trung 
ương đã dự lễ viếng, dâng 
hương, dâng hoa tưởng niệm 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 
nơi yên nghỉ của Đại tướng ở 
khu vực Đảo Yến - Vũng Chùa, 
xã Quảng Đông, huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình.

(Theo Chinhphu.vn)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dự lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 
anh hùng, liệt sĩ tỉnh Quảng Bình, tại quảng trường Hồ Chí Minh ở đường Hùng Vương, TP Đồng Hới.

Sóc Trăng 
hòa lưới quốc gia
140,8 MW 
điện gió

Ngày 22.12, Sở Công thương 
tỉnh Sóc Trăng cho biết, tính 
đến cuối năm 2021, toàn tỉnh 
sẽ có 5 dự án điện gió hòa lưới 
điện quốc gia, với tổng công 
suất 140,8 MW.

Theo quy hoạch phát triển 
điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng, sẽ có tổng số 20 dự án, 
tổng công suất 1.435 MW. 
Hiện tỉnh đã cấp quyết định 
chủ trương đầu tư cho 17 dự 
án (tổng công suất 1.295,2 
MW), trong đó có 11 dự án 
đang triển khai.

T í n h  đ ế n  c u ố i  t h á n g 
10.2021, có 4 dự án điện gió 
hoàn thành đưa vào vận hành 
thương mại, hòa lưới điện quốc 
gia với tổng công suất 110,8 
MW, gồm: Lạc Hòa, Quốc Vinh 
Sóc Trăng, Nhà máy điện gió 
số 7 và Hòa Đông.

Dự kiến, cuối năm 2021 sẽ 
hòa lưới điện quốc gia thêm dự 
Nhà máy điện gió số 1, công 
suất 30 MW. Như vậy, lũy kế 
cả năm 2021, tỉnh Sóc Trăng có 
5 nhà máy điện gió đã hoàn 
thành, hòa lưới điện quốc gia, 
với tổng công suất 140,8 MW.

Trong năm 2022, dự kiến sẽ 
có thêm 6 nhà máy điện gió 
sẽ hoàn thành hoà lưới điện, 
tương đương tổng công suất 
296 MW; đồng thời có 4 dự án 
điện gió khác (công suất 740 
MW) sẽ khởi công thi công 
và dự kiến hoàn thành vào 
năm 2023. 

(Theo SGGP)

Cục Hàng không Việt Nam vừa triển 
khai Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu 
đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an 
toàn giao thông gắn với phòng, chống 
dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, 
tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm 
Dần năm 2022.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam 
yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam 
xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt 
trong giai đoạn cao điểm và bố trí các 
chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng 
nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở 

phù hợp với hạ tầng hàng không và công 
tác đảm bảo an ninh, an toàn; xây dựng 
kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến 
mức thấp nhất việc chậm chuyến, hủy 
chuyến bay; tăng cường công tác kiểm 
soát, đảm bảo an toàn hàng không.

Đồng thời, yêu cầu các hãng hàng 
không tiếp tục nâng cao ý thức, nghiêm 
túc và có trách nhiệm cao trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện 
đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch 
trong tình hình mới.

(Theo NLĐO)

Bộ GTVT vừa cho biết sẽ có 8 dự án 
giao thông quan trọng được triển khai thi 
công trong thời gian cuối tháng 12.2021, 
đầu tháng 1.2022. Các dự án này đều có 
tổng mức đầu tư từ trên 1.300 tỷ đồng 
đến hơn 9.000 tỷ đồng.

Trong đó, dự án đầu tiên vừa được 
khởi công dự án Đầu tư xây dựng nâng 
cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2), 
tỉnh Tiền Giang, sử dụng nguồn ngân 
sách nhà nước với tổng mức đầu tư 
1.335 tỷ đồng.

Dự án thứ 2 là Xây dựng tuyến nối 
QL 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên; 
dài 15,3 km đi qua địa phận TP Cần Thơ 
và tỉnh An Giang, có tổng mức đầu tư 
2.106 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA do Ngân 
hàng phát triển châu Á tài trợ.

Dự án thứ 3 là Kết nối giao thông 
các tỉnh miền núi phía Bắc, tổng chiều 
dài 147 km. Dự án nhằm xây dựng hệ 
thống giao thông kết nối các tỉnh miền 
núi phía Bắc (Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái) 
với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn 
vay ADB, vốn viện trợ của Chính phủ Úc 
và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, 
tổng mức đầu tư 5.339 tỷ đồng.

Dự án thứ 4 là Đầu tư xây dựng công 
trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào 
Sông Hậu (giai đoạn 2), đầu tư các hạng 
mục cấp bách để đảm bảo ổn định kênh 
Quan Chánh Bố và các hạng mục khác. 
Giai đoạn 2 hoàn thành sẽ thu hút được 
các tàu trọng tải đến 20.000 tấn đầy tải lưu 

thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế vùng ĐBSCL. Dự án sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước với tổng mức 
đầu tư 2.226 tỷ đồng, do Ban quản lý dự 
án hàng hải quản lý.

Dự án thứ 5 là cải tạo cầu yếu và cầu 
kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I) nhằm 
đảm bảo tính kết nối đồng bộ, nâng cao 
hiệu quả khai thác mạng lưới đường bộ. 
Dự án có nguồn vốn từ Quỹ hợp tác phát 
triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và vốn 
đối ứng trong nước với tổng mức đầu 
tư 1.498 tỷ đồng.

Dự án thứ 6 là tuyến tránh QL 1A đoạn 
qua TP Cà Mau, tổng chiều dài 14,3 km, 
vận tốc thiết kế 80 km/giờ, thực hiện bằng 
nguồn Ngân sách Nhà nước với tổng mức 
đầu tư 1.725 tỷ đồng, do Ban quản lý dự 
án 7 làm chủ đầu tư.

Dự án thứ 7 là cải tạo, nâng cấp 
QL 1A đoạn từ TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu 
Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng với chiều dài 18,6 km, đầu tư bằng 
nguồn ngân sách nhà nước, tổng mức đầu 
tư 1.681 tỷ đồng.

Dự án thứ 8 là, tiếp tục triển khai dự 
án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và cải 
tạo đường địa phương, bao gồm nhiều công 
trình nhỏ rải rác trên 50 tỉnh. Dự án sử 
dụng nguồn vốn tài trợ từ WB và vốn đối 
ứng trong nước, tổng mức đầu tư 9.203 tỷ 
đồng, do Tổng Cục Đường bộ Việt Nam 
làm chủ đầu tư hợp phần cầu, UBND 
các tỉnh là chủ đầu tư phần đường.

(Theo SGGP)

8 dự án giao thông “ngàn tỷ” 
sắp được khởi công

Sáng 22.12, tại TP Tuy Hòa, Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ KH&CN) công bố Quyết định 
về việc cấp văn bằng Chỉ dẫn địa lý “Phú 
Yên” cho sản phẩm tôm hùm bông tỉnh 
Phú Yên.

Tôm hùm bông Phú Yên được trao 
bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý

Tôm hùm bông được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý Phú Yên.
Ảnh: baophapluat.vn

Tăng chuyến, bố trí bay đêm
trong cao điểm Tết

Sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên, cơ 
thể tôm có màu xanh dương pha lá cây, 
các gai trên vỏ, đầu, ngực màu cam, riêng 
hai gai má có màu trắng, giữa vỏ lưng mỗi 
đốt bụng có một dải ngang màu đen, các 
chân bò của tôm màu đen với những đốm 
dị hình vàng nhạt.

Tôm hùm bông Phú Yên có trạng thái 
tự nhiên nguyên vẹn, không mềm vỏ, 
đầu dính chặt vào thân, thịt săn chắc đàn 
hồi, bám chắc vào vỏ. Hiện toàn tỉnh Phú 
Yên có 2.200 hộ nuôi tôm hùm bông với 
35.000 lồng, sản phẩm mỗi năm đạt 150 
tấn, doanh thu 3.000 tỷ/năm. Khu vực địa 
lý tôm hùm bông Chỉ dẫn địa lý Phú Yên 
bao gồm đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, 
vịnh Vũng Rô.           (Theo nhandan.vn)
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THƯ NGỎ
  Vận động ủng hộ Phong trào “Tết vì người nghèo và  

nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần - năm 2022
Kính gửi:  - Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp;
            - Các tổ chức, cá nhân.
Hằng năm, mỗi khi Tết đến xuân về, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa 

phương luôn quan tâm tổ chức nhiều phong trào với những hoạt động thiết thực để 
chăm lo cho các gia đình chính sách, cho người nghèo, người gia cô đơn, trẻ em có 
hoàn cảnh đặt biệt khó khăn,... Trong đó, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân 
chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng và thực hiện 
trong những năm qua đã thu được nhiều kết quả thiết thực, trở thành nét đẹp trong 
đời sống xã hội và là hoạt động truyền thống của Hội Chữ thập đỏ trong cả nước, được 
Đảng, Nhà nước, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 cùng với thiên tai mưa lũ cuối năm 2021 đã gây 
nhiều tổn thất lớn đến mọi mặt trong đời sống xã hội; trong bối cảnh đó, đã có nhiều 
tấm lòng nhân ái đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn bằng những nghĩa cử 
cao đẹp. Xuân Nhâm Dần - năm 2022 đang đến gần, hưởng ứng Phong trào trên và thực 
hiện Công văn số 7688/UBND-VX, ngày 2.12.2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc tổ 
chức triển khai thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” 
Xuân Nhâm Dần - năm 2022 trên địa bàn tỉnh với mong muốn người nghèo giảm bớt 
khó khăn, đón xuân tươi vui, đầm ấm, và để Phong trào thực sự là ngày hội toàn dân 
chăm lo cho người nghèo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định kêu gọi các cấp, các ngành, 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh bằng trách 
nhiệm với cộng đồng và xã hội hãy tham gia đóng góp, hỗ trợ cho những người nghèo, 
cận nghèo, khó khăn... bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và mưa lũ trong tỉnh, với 
tinh thần xem niềm vui của người được giúp đỡ là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi 
chúng ta.

Phương thức tài trợ, hỗ trợ: Tổ chức, đơn vị, cá nhân có thể trực tiếp đến trao quà 
cho người hưởng lợi thông qua sự giới thiệu và tổ chức của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, hoặc 
gửi trực tiếp sự tài trợ, hỗ trợ đến Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, số 374 Trần Hưng 
Đạo, TP Quy Nhơn, điện thoại 0256.3821.664, 3812.665, Email: rcbinhdinh@gmail.com 
hoặc chuyển khoản:

Số tài khoản: 55810000013049; Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định; 
Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan 
tâm, ủng hộ tích cực của cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà 
hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 51/2021 từ ngày 21.12.2021 đến 27.12.2021
THỨ BA, NGÀY 28.12.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: 

TBA Phạm Hùng 2. 6h30-12h: TBA Chiếu sáng Cầu Thị Nại, 
Quốc Thắng, 1, 2. 7h-9h30: Công ty Hồng Phúc Thanh, KCN 
Phú Tài. 9h30-11h30: TBA Chi Cục Dự trữ 5 (Chi Cục Dự trữ 
Quốc gia) P. Trần Quang Diệu. 13h30-15h45: TBA Cơ khí 
Quang Trung, P.Trần Quang Diệu.  H. Tuy Phước: 7h-17h: 
Thôn Ngọc Thạnh và xóm Thiện Trường - xã Phước An. 
7h-11h: TBA Định Thiện, TBA Lộc Ngãi - xã Phước Quang. TX 
An Nhơn: 7h-10h30: Thôn Tân Đức, Thuận Đức - xã Nhơn Mỹ. 
6h30-11h15: KV Cẩm Tiên - P.Đập Đá. 6h30-16h15: TBA Ngãi  
Chánh 1, Ngãi Chánh 2, KDC Ngãi Chánh 2. 7h-10h45: TBA Dân 
cư 2. H. Phù Cát: 5h30-16h: Lê Hoàn, Phú Kim, Hồng Châu, 
Chiếu sáng Cát Trinh. 7h30-14h30: Lộ   1 & Lộ 2 TBA UBND 
huyện Phù Cát, Lộ 1 TBA Trần Hưng Đạo. 7h45-10h15: TBA 
Tân Hòa. 5h30-16h: Các TBA Cảng hàng không Phù Cát, KDC 
Cát Tân, Ga Hàng không Phù Cát, Chánh Liêm, Xử lý CTNH Hậu  
Sanh, Tự Dùng 32, Tự Dùng 31, Mỏ đá Cát Nhơn, Nhà máy Xỉ 
Titan Cát Nhơn, Mỏ đá Cát Nhơn 2, TĐC Nhơn Thành, Gỗ Phù 
Cát - T1, Gỗ Phù Cát - T2. H. Phù Mỹ: 7h30-10h30: Các TBA 
Tân Ốc, UBND Mỹ Lộc, Mỹ Lộc, Bình Liên, Tân Vĩnh, Tân Vĩnh 
2, Vạn Định, Vạn Định Nam, Vạn Định Bắc, Ga Vạn Phú, Mỹ  
Lộc 2 - xã Mỹ Lộc, UBND Mỹ Châu, UBND Mỹ Châu 2, Vạn 
Lương 2, Quang Nghiễm, Chiếu sáng số 4 - xã Mỹ Châu. 7h30-
10h30: Các TBA Hội Phú, Hội Phú Tây, Hội Phú, KT Đá số 2 
Mỹ Hòa, Đá VRG 1, 3, Bảo Thắng, Bảo Thắng 2, Bảo Thắng 3, 
Đá Đông Á, Đá Đông Á 2, Đá Tuấn Đạt, Mỏ Đá XN 380 xã Mỹ 
Hòa. 13h45-15h45: Các TBA Trung Hội, Lạc Sơn, Lạc Sơn 2, 
Hóc Lách, Trương Quang Thành - xã Mỹ Trinh. 7h30-16h30: 
Các TBA Chiếu sáng ven biển Mỹ Thành 1, 2, 3 - xã Mỹ Thành.  
TX Hoài Nhơn: 7h-9h30: Khu phố Tân Thành 1, 2, 3, 4 - P.Tam 
Quan Bắc. 8h-11h30: Công ty CP Sản xuất Thương mại và Xây 
dựng Hoài Nhơn. 13h45-15h45: Nuôi tôm KV Đồng Soi - thôn 
Công Lương - xã Hoài Mỹ. 7h-17h: Công ty CP Năng lượng 
Hà Tiên.  H. Tây Sơn: 6h-17h: Các TBA Phú Hòa 4, Phú An 4 
và Bãi xử lý rác CTR - xã Tây Xuân. 7h-10h30: Các TBA Mỹ Yên, 
Mỹ An - xã Tây Bình, xã Tây An 13h45-15h45: TBA Đồng Tranh 
và Đồng Đo - xã Tây Phú.  H. Vĩnh Thạnh: 7h-10h30: Các TBA 
Vĩnh Trường, An Nội, M2 và Hồ Hòn Lập - xã Vĩnh Thịnh. 13h30-

15h30: ĐZ 0,4 KV Lộ 2 TBA Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Thịnh. 
THỨ TƯ, NGÀY 29.12.2021: TP Quy Nhơn: 7h-16h30: 

TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 5, Khu quần thể FLC, Hoàng Đạt, 
Thủy liệu pháp Kỳ co, KDC Lý Hưng, Lý Hưng 1, 2, Lý Chánh, 
Chợ Nhơn Lý 1, 2, UBND Nhơn Lý, Tiểu học Nhơn Lý, Dốc 
cà Nhơn Lý, Lý Hòa, Cảng cá Nhơn Lý. 7h-16h30: TBA Minh 
Dương, Viettel Nhơn hội, Vtstone, BT Mê Kong, Đức Toàn, 
Marubeni Lumber, CS Nhơn Hội 2, 3, 4, Austfeed 1, 2, Đại 
Dương 1, Thi công Phong Điện Nhơn Hội, TC hạ tầng FLC, 
Fujiwara, Nước giải khát FLC, Vương Thanh Long, TC Phân 
khu 9, Phân khu 9-2, TC Phân Khu 9-3. 13h30-16h15: TBA 
TĐC Bắc Hà Thanh 4. 5h30-13h30: QL 1A từ Chùa Liên Hoa 
đến Đèo Cù Mông, KCN mở rộng Nam Phú Tài, CCN Suối Lở 
thuộc KV 8, P.Bùi Thị Xuân. 7h-9h: Công ty Mỹ Nguyên, P.Bùi 
Thị Xuân. 9h15-11h45: TBA Đông Á, Công ty Đông Á thôn 
Bình An - xã Phước Thành.  H. Tuy Phước: 6h-16h: Thôn Vinh 
Thạnh - xã Phước Lộc và khu phố Công Chánh - thị trấn Tuy 
Phước. 7h-15h30: TBA Nước Phước Quang, TBA Văn Quang 
2 - xã Phước Quang. 7h-15h30: Các TBA KV xã Phước Lộc. 
7h-15h30: Các TBA Tuy Nen 1, Công ty Đường bộ 504-1, 
Công ty Đường bộ 504-3, TBA XN Than Quy Nhơn, TBA Công 
ty TNHH Thịnh Phát, TBA Mỹ Quang. TX An Nhơn: 7h-16h50: 
KV Tân Hòa - P.Nhơn Hòa và Phú Mỹ - xã Phước Lộc. 7h-14h15: 
KCN Nhơn Hòa. 6h30-11h45: KV Vạn Thuận - P.Nhơn Thành. 
H. Phù Cát: 7h40-11h20: Các TBA Mỹ Tài, Di tích Núi Bà, 
Chùa Linh Phong, Thiền Viện 2, Vĩnh Hội, Nguyễn Trung Trực. 
7h30-16h30: Lộ 2 TBA UBND Cát Nhơn. 6h45-17h15: Xã Cát 
Thắng. 6h45-17h15: 1 phần xã Cát Hanh, 1 phần xã Cát Hiệp, 
xã Cát Lâm, xã Cát Sơn. H. Phù Mỹ: 7h30-10h15: Các TBA Vân 
Trường, Phú Đức, Phú Đức 2, Gia Hội, Gia Hội 2 - xã Mỹ Phong. 
TX Hoài Nhơn: 7h-11h: Khu phố Tấn Thạnh, Tấn Thạnh 2 - P. 
Hoài Hảo, xã Hoài Phú.  H. Hoài Ân: 8h-11h30: TBA Cẩm Đức 
- xã Ân Hảo Đông. H. Tây Sơn: 7h-10h30: KV TBA Kiên Mỹ 
và Dâu Tằm Tơ - thị trấn Phú Phong, Gò Lăng, Gò Lăng 2, Xử 
lý Bơm Mìn T1, Xử lý Bơm Mình T2, Chơn Tự - xã Bình Thành. 
10h30-13h30: KV TBA Kiên Long, Kiên Long 1, Trường Bắn, 
Trường Bắn QG2, Trường Bắn QG3, Trường Bắn QG4, Trường 
Bắn QG5, Kiên Ngãi - xã Bình Thành, Tây Sơn 3, Văn Phong 1, 

Văn Phong 2 - Khối 1A, Thuận Nghĩa - Khối Thuận Nghĩa - thị 
trấn Phú Phong, KV thôn Dõng Hòa, Vĩnh Lộc, Kiên Thạnh - xã 
Bình Hòa.  

THỨ NĂM, NGÀY 30.12.2021: TP Quy Nhơn: 4h-17h: 
TBA Nguyễn Thái Học 1, 3, 5, 6, Mộc Ngô Mây, Chung cư Phú 
Mỹ 1, 2, Khu nhà Simona, Võ Văn Dũng, Võ Mười, Minh Khai 
1, 4, KS Thanh Bình, Mai Xuân Thưởng 1, 3, KS Đông Phương, 
Nhà hàng Trầu Cau, Hội trường Quang Trung, Đài phát thanh 
truyền hình Bình Định. H. Tuy Phước: 6h-15h30: Các TBA KV 
thị trấn Tuy Phước. 7h-15h30: TBA Quảng Điền 2 - xã Phước 
Quang. TX An Nhơn: 7h-14h30: KV An Hòa, Gò Dông - xã 
Nhơn Khánh. 7h-16h30: Các TBA Biểu Chánh, Ánh Hải, Điện 
mặt trời Trọng Nguyên KV xã Nhơn An, Nhơn Phong. 7h30-
10h45: KV Đông Bình - xã Nhơn Thọ. H. Phù Cát: 6h45-
17h15: Xã Cát Trinh, Cát Tân, Cát Tường. 6h45-17h15: Xã Cát 
Thành. H. Phù Mỹ: 7h15-8h45: TBA Châu Trúc - xã Mỹ Châu. 
9h-10h30: TBA An Giang - xã Mỹ Đức. 7h45-9h45: TBA An 
Xuyên 2 - xã Mỹ Chánh. 13h45-15h45: TBA Vĩnh Lợi 3 - xã 
Mỹ Thành.  TX Hoài Nhơn: 8h15-14h15: Khu phố Thiện Đức 
Đông - P. Hoài Hương. 9h30-12h30: Khu phố Trường An, 
Trường An 2 - P. Hoài Thanh, khu phố Thiện Đức Đông - P. 
Hoài Hương. 9h30-13h30: Khu phố Thạnh Xuân, Thạnh Xuân 
Đông, Thạnh Xuân Bắc - P. Hoài Hương. 10h30-12h15: Thôn 
Kim Giao Bắc, Kim Giao Trung - xã Hoài Hải. 7h30-11h30: 
Công ty CP Thủy sản Hoài Nhơn.  H. Tây Sơn: 7h-10h30: KV 
TBA Điện mặt trời, Đông An, Điện mặt trời, Phan Linh YB, Điện 
mặt trời Hà My, Điện mặt trời Hà My 2, Thuận Ninh, Hồ Thuận 
Ninh, Xóm Chài, M6-1 và M6-2 - xã Bình Tân. 13h30-16h30: 
KV TBA Thuận Hạnh 2, Bơm Chà Rang, Bắc Thuận Hạnh, Suối 
Đục, Suối Đục 2 - xã Bình Thuận. 13h30-16h30: TBA Hữu 
Giang, Hòn Gành và Hữu Giang 2 - xã Tây Giang. 9h-11h: TBA 
UBND Bình Hòa - thôn Trường Định - xã Bình Hòa.  

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý 
khách hàng sử dụng điện trong các khu vực nói trên biết 
trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối với các 
trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì 
Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa 
nhanh chóng. Trung tâm CSKH: 19001909. 
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CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN
Địa chỉ: KCN Phú Tài - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO 
MỜI CHÀO GIÁ CUNG ỨNG CHẤT ĐỐT CHO LÒ HƠI TẦNG SÔI

Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn trân trọng 
kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện đến tham 
gia chào hàng cạnh tranh gói thầu “ Cung ứng chất đốt cho lò hơi tầng sôi ” 
tại CN Công ty CP Bia Sài Gòn- Miền Trung tại Quy Nhơn theo hình thức chào 
hàng cạnh tranh, cụ thể:

Thông tin về chào giá và yêu cầu chào giá theo hình thức chào giá cạnh tranh:
1. Tên gói thầu: “ Cung ứng chất đốt cho lò hơi tầng sôi ” tại Chi nhánh Quy Nhơn.
2. Số lượng tạm tính : 7.500 tấn/15 tháng +10%, ( bình quân 500 tấn/tháng )
3. Số lượng hơi sản xuất (dự kiến): 25.000 tấn hơi/15 tháng  ± 10%,  

(bình quân: 1.666 tấn/tháng).
4. Đơn giá mời thầu: 310.000 đồng/tấn hơi (chưa bao gồm thuế VAT).
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01.02.2022 đến 30.4.2023.
6. Địa điểm: Tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại  

Quy Nhơn - KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
7. Nội dung chủ yếu của gói thầu:  Theo hồ sơ yêu cầu.
8. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 9 giờ ngày 22.12.2021 đến trước  

9 giờ ngày 31.12.2021.
Thời gian nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất: Trước 9 giờ ngày 31.12.2021.
Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 31.12.2021.
Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút  ngày 31.12.2021.
9.  Đảm bảo dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
10. Địa điểm phát hành và nộp Hồ sơ dự thầu: Phòng Tổng hợp Chi nhánh 

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn - KCN Phú Tài, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chi tiết xin liên hệ Ông: Diệp Bảo Hạnh - Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Điện thoại: 0903520128      Fax: 0256.3841520
Email: hanhdb@biasaigonmt.com
Trân trọng.        

NGÀY VÀ ĐÊM 23.12.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

       

      

UBND PHƯỜNG ĐỐNG ĐA 

THÔNG BÁO
UBND phường Đống Đa sẽ tổ chức đấu thầu, kinh 

doanh, khai thác và quản lý Chợ Nam sông Hà Thanh, 
phường Đống Đa.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, vui lòng liên hệ 
UBND phường Đống Đa - số 877 Trần Hưng Đạo,  
TP Quy Nhơn để mua Hồ sơ mời thầu. 

Thời gian bán và nộp hồ sơ mời thầu: Kể từ ngày 
thông báo đến trước 8 giờ ngày 27.12.2021 (trong giờ 
hành chính).

Chi tiết liên hệ: Đ/c Da. 

Điện thoại: 0256.3792.806 - 0984336656

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

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

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, 
ngày nắng yếu, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất  
từ 21 - 230C. 

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào 
vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5.

      (Nguồn: TTKTTV Bình Định)
Liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, số 107A Thanh Niên, TP Quy Nhơn
   ĐT: (0256) 3892319 - 0914 031 999;  website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

   

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI GIẢNG GHI CHÚ

Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo 
dục Thể chất, SP Toán, SP Ngữ văn, SP Tin 
học, SP Tiếng Anh, SP Mỹ thuật, SP Âm nhạc

04.12.2021
Học vào 
thứ Bảy, Chủ 
nhật và kỳ hè

Kỹ thuật cấp thoát nước,  Kỹ thuật xây dựng

04.12.2021

- Học vào 
thứ Bảy và 
Chủ nhật

- Học 
E-learning

Quản trị kinh doanh,  Kế toán

Lưu trữ - Quản trị văn phòng

Ngôn ngữ Anh,  Quản lý nhà nước

Quản lý đất đai,  Quản lý văn hóa

LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

Nghiệp vụ sư phạm

Liên tục khai 
giảng khi đủ 
số lượng 
đăng ký

- Học online

- Học trực 
tiếp

Quản lý giáo dục

Chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nghiệp vụ đấu thầu

Hướng dẫn viên Du lịch nội địa

Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế

Công tác thủ quỹ;  Công tác văn thư

Kế toán viên,  Kế toán viên chính

Kế toán trưởng

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 25.12.2021

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất ở nông thôn có diện tích 

74 m2 (diện tích theo hiện trạng sử dụng); thửa đất số 67; tờ bản đồ 
số 17; địa chỉ thửa đất: Thôn Kim Giao Bắc, xã Hoài Hải, TX Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định. Giá khởi điểm của tài sản: 236.936.800 đồng (Nộp 
khoản tiền đặt trước 46.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 
200.000 đồng; Bước giá 5.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: QL1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn,  

tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả 

giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 14.01.2022 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm 
nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 14.01.2022, tài 
khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc 
đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 17.01.2022 tại Trụ sở 
Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 
theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia 
đấu giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định 
không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá 
theo quy chế cuộc đấu giá.   

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029-DĐ: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3822279 n Quảng cáo: 0256.3812559 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Biến thể Omicron hiện đã có mặt 
tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
thế giới. Với khả năng lây lan nhanh, 
Omicron đang dần trở thành chủng  
vi rút chính gây bệnh Covid-19 tại một 
số quốc gia như Mỹ, Anh. Biến thể này 
cũng đã khiến nhiều quốc gia phải hủy 
bỏ các kế hoạch lễ hội mừng Giáng sinh 
và năm mới. Trước tình hình này, để bảo 
vệ nỗ lực chống dịch, ngày càng nhiều 
nước rút thời gian chờ tiêm liều vắc xin 
Covid-19 thứ ba từ 6 tháng xuống ngắn 
hơn nhằm ngăn chặn sự gia tăng số ca 
mắc biến thể.

Đầu năm 2021, nhiều nước, trong 
đó có Mỹ, đã cho phép tiêm liều  
thứ ba 6 tháng sau khi tiêm hai mũi 
ban đầu. Tuy nhiên, đến tháng 12 này, 
Hàn Quốc, Anh và Thái Lan đã rút thời 
gian chờ tiêm liều thứ ba xuống còn 
3 tháng, trong khi Bỉ rút xuống còn 4 
tháng. Phần Lan khuyến nghị rút thời 
gian chờ tiêm liều thứ ba xuống còn 3 
tháng đối với các nhóm có nguy cơ cao.

Pháp, Singapore, vùng lãnh thổ Đài 
Loan (Trung Quốc), Italy và Australia 
cũng giảm thời gian chờ tiêm liều  
thứ ba xuống còn 5 tháng.

Một số nhà khoa học cho rằng, việc 

Biến thể Omicron xuất hiện, hàng loạt 
quốc gia tiêm mũi vắc xin tăng cường sớm

tiêm mũi tăng cường quá sớm có thể 
ảnh hưởng đến mức độ bảo vệ của  
vắc xin trong dài hạn. Theo đó, 3 tháng 
dường như là thời gian quá ngắn bởi 
với các loại vắc xin đa liều, hệ miễn dịch 
cần thời gian để phản ứng tốt hơn.

Với quan điểm ngược lại, các chuyên 
gia y tế khác lại nhận định, trong bối cảnh 
các biến thể mới có nguy cơ xuất hiện bất 
cứ lúc nào, mà sự lây lan của biến thể 
mới Omicron là ví dụ, việc tiêm mũi tăng 
cường sớm là cần thiết.     (Theo VTV.VN)

Người dân ở Israel được tiêm mũi vắc xin Covid-19 tăng cường hôm 30.8.                                  Ảnh: Reuters

Giữa bối cảnh số ca mắc Covid-19 gia 
tăng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, 49 trong 
số 50 bang ở Mỹ đã ghi nhận các trường 
hợp nhiễm biến thể Omicron. South 
Dakota là bang duy nhất hiện nay chưa 
có trường hợp nào nhiễm biến thể này.

Trong khi đó, sự gia tăng của các 
ca mắc Covid-19 đang khiến một số hệ 
thống y tế ở Mỹ đối mặt với sức ép. Bác 
sĩ John Deledda thuộc Bệnh viện Henry 
Ford nhận định: “Hiện nay chúng ta 
đang ở trong tình hình tồi tệ hơn bất kỳ 
thời điểm nào trước đó đối với sự gia 
tăng số ca mắc Covid-19 ở Michigan”.

“Số người nhập viện trên toàn bang 
còn nhiều hơn đợt gia tăng đầu tiên 
vào mùa xuân năm 2020”, bác sĩ John 
Deledda cho hay.

Dù vậy, Tổng thống Joe Biden đánh 
giá, nước Mỹ sẽ không rơi vào tình 
trạng như giai đoạn đầu của đại dịch.

Ông Biden cho biết, hơn 200 triệu 
người Mỹ đã được tiêm vắc xin đầy đủ 
và điều này sẽ làm gia tăng sự an tâm 
rằng mọi người đã an toàn cũng như 
được bảo vệ.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định, hiện nay 
Mỹ đã sẵn sàng hơn trong ứng phó với 
dịch bệnh so với năm ngoái bởi “chúng 
ta đã tích trữ đủ khẩu trang, máy thở và 
có nhiều nguồn lực để duy trì các trường 
học mở cửa”.                     (Theo VOV.VN)

49/50 bang ở Mỹ 
ghi nhận biến thể 
Omicron

Chính phủ Thái Lan đã giải ngân 
khoảng 35,06 tỷ baht (khoảng 1 tỷ 
USD) để tài trợ cho việc mua 90 triệu 
liều vắc xin ngừa Covid-19 của Pfizer 
và AstraZeneca.

Phó phát ngôn viên chính phủ 
Rachada Dhnadirek cho biết số tiền mua 
vắc xin nói trên lấy từ ngân sách 35,9 tỷ 
baht được nội các Thái Lan thông qua 
trong cuộc họp ngày 21.12.

Phần còn lại sẽ được sử dụng để hỗ 
trợ tài chính cho những người tham gia 
bảo hiểm xã hội làm việc trong lĩnh vực 
kinh doanh giải trí và tổ chức các sự 
kiện thể thao.

Bà Rachada nói thêm rằng trong 

Thái Lan đặt mua 90 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 
cho năm 2022

Nhân viên sân bay xếp hàng chờ tiêm vắc xin 
ngừa Covid-19 tại sân bay Suvarnabhumi ở 
Bangkok, Thái Lan.                               Ảnh: AFP/TTXVN

số 90 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 
mà Thái Lan đặt hàng cho năm 2022,  
30 triệu liều sẽ mua từ Pfizer và 60 triệu 
liều sẽ mua từ AstraZeneca.

Thái Lan đã chính thức vượt 
mốc tiêm 100 triệu mũi vắc xin ngừa 
Covid-19, mục tiêu được chính phủ 
nước này đặt ra cho chiến dịch tiêm 
chủng năm 2021.

Tính đến ngày 19.12, 50,5 triệu 
người (tương đương 72% dân số) được 
tiêm 1 mũi vắc xin ngừa Covid-19,  
44,3 triệu người (61,63% dân số) được 
tiêm đầy đủ 2 mũi và hơn 5 triệu người 
(6,97% dân số) được tiêm mũi thứ 3  
tăng cường.                         (Theo TTXVN)

Ngày 22.12, một thành viên đội 
cứu hộ ở Myanmar cho biết ít nhất 
một người thiệt mạng và khoảng  
70 - 100 người mất tích sau khi xảy ra 

Ngày 21.12, Bộ Quốc phòng Pháp 
thông báo Phái bộ chống khủng bố 
Barkhane do nước này dẫn đầu ở khu 
vực Sahel châu Phi đã tiêu diệt Soumana 
Boura, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức 
tự xưng Nhà nước Hồi giáo ở Đại sa 
mạc Sahara (ISGS) - chi nhánh của tổ 
chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) 
tự xưng tại Niger. 

Theo thông báo, lực lượng Barkhane 
đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền 
Niger trong chiến dịch diễn ra vào  
ngày 20.12.

Sau khi chính thức xác định được vị trí 
của Boura tại nơi trú ẩn của ISGS ở phía 
Bắc TP Tillaberi, lực lượng này đã tiến 
hành không kích và tiêu diệt phần tử trên.

Boura được cho là có liên quan 
đến vụ sát hại 6 công dân Pháp và  
2 người Nigeria trong một khu bảo tồn 
động vật ở phía Tây Niger hồi tháng 8  
năm ngoái.                      (Theo Vietnam+)

Pháp tiêu diệt 
một thủ lĩnh cấp 
cao của tổ chức 
IS ở Niger

Lực lượng chống khủng bố do Pháp dẫn đầu đã 
không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của chi 
nhánh IS tại Niger.                                                 Ảnh: ReutersLở đất ở mỏ ngọc Myanmar: 

70 - 100 người mất tích
lở đất ở một mỏ ngọc ở vùng Hpakant 
của nước này.

Theo Hãng tin AFP, khoảng 200 
nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm thi 
thể cũng như những người sống sót 
sau tai nạn thương tâm. Một số người 
dùng xuồng để tìm kiếm thi thể trong 
một hồ nước gần mỏ ngọc này.

Hàng chục người chết mỗi năm 
khi làm việc trong ngành công nghiệp 
khai thác ngọc vốn sinh lợi cao nhưng 
quản lý yếu kém của Myanmar. 
Ngành công nghiệp này thường thuê 
lao động nhập cư với mức lương thấp.

Năm 2020, một trận mưa lớn gây lở 
đất hàng loạt tại Hpakant - trung tâm 
giao thương ngọc bích của Myanmar 
ở phía Bắc bang Kachin, làm hơn 100 
thợ mỏ thiệt mạng.                (Theo TTO)

Lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể tại 
hiện trường vụ sạt lở mỏ ở Myanmar hồi tháng  
7.2020.                                                                  Ảnh: MFSD

l Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 
21.12 đã tuyên bố trừng phạt 4 quan chức 
Mỹ như một biện pháp đáp trả các lệnh 
trừng phạt trước đó của nước này đối với 4 
quan chức Trung Quốc với cáo buộc “vi phạm 
nhân quyền” ở Tân Cương.
l Ngày 22.12, Nhật Bản thông báo các 

ca lây nhiễm cộng đồng có thể là đầu tiên biến 
thể Omicron tại tỉnh Osaka. Ba người phát hiện 
nhiễm biến thể Omicron là thành viên của một 
gia đình không có lịch sử đi nước ngoài.
l Tổng thống Philippines Rodrigo 

Duterte đã ban bố tình trạng thảm họa tại 
một số khu vực nhằm đẩy nhanh nỗ lực cứu 
trợ cho các nạn nhân của cơn bão Rai tàn 
phá miền Trung và miền Nam nước này hồi 
tuần trước.
l Hãng thông tấn Bernama ngày 

22.12 cho biết số người thiệt mạng do lũ 
lụt tại Malaysia đã lên tới 27 người, trong đó 
có 20 người tại bang Selangor và 7 người tại 
bang Pahang. (Theo VOV.VN, TTXVN)
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