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Hội nghị toàn quốc tổng kết
thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
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Báo chí phải thông tin đầy đủ, kịp thời
những vấn đề quan trọng của đất nước

F0

Điều phối,
xử lý nhanh

Cùng với số ca mắc Covid-19 tăng lên hằng ngày, công tác điều
trị F0 trong toàn tỉnh phải được triển khai khẩn trương hơn.
UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thành lập trung
tâm/tổ điều phối F0 từ cấp xã trở lên.
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Dịch vụ ăn uống
ở TP Quy Nhơn
chỉ được phép bán
mang về kể từ
12 giờ ngày 25.12
u2

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
NÔNG THÔN TIÊU BIỂU:

Ghi nhận
một chặng đường
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Sẻ chia những
giọt máu hồng

Các trường hợp đủ điều kiện sẽ
được quản lý tại nhà và do trạm y
tế lưu động phụ trách chăm sóc,
điều trị. Ảnh: T. KHUY
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Làm vườn hoa
đón khách “check-in”
Vài năm gần đây, làm dịch vụ vườn hoa để khách đến tham
quan, chụp ảnh check-in trở thành xu hướng kinh doanh
được nhiều người theo đuổi, đặc biệt là vào thời điểm gần
tết Nguyên đán. Năm nay, nhiều nhà vườn lo lắng ảnh hưởng
của dịch Covid -19 nên đã giảm diện tích vườn hoa. u 6

Tàng trữ, sử dụng
trái phép vũ khí,
vật liệu nổ:
Xử lý nghiêm ! u 8
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THỜI SỰ

Hội nghị toàn quốc tổng kết
thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
(BĐ) - Chiều 24.12, tại Hà
Nội, Ban Kinh tế Trung ương
đã tổ chức hội nghị trực tuyến
toàn quốc tổng kết thực hiện
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày
22.11.2012 của Bộ Chính trị về
“Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác BHXH,
BHYT giai đoạn 2012 - 2020”.
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh
Bình Định có các đồng chí: Lê
Kim Toàn - Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn
ĐBQH tỉnh; Huỳnh Thúy Vân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm
Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND
tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.
Qua hơn 8 năm thực hiện
Nghị quyết số 21 của Bộ Chính
trị về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công
tác BHXH, BHYT”, các cấp ủy
Đảng, chính quyền từ Trung
ương đến địa phương đã quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện hiệu quả, đã tạo nền tảng
vững chắc đảm bảo an sinh xã
hội của đất nước. Các văn bản
chỉ đạo, hướng dẫn công tác
tuyên truyền thực hiện Nghị
quyết được ban hành kịp thời,
nội dung tuyên truyền đảm
bảo đúng định hướng, bám sát
tinh thần Nghị quyết. Công
tác phối hợp tuyên truyền từ
Trung ương đến địa phương

được tiến hành đồng bộ, thiết
thực và hiệu quả; công tác kiểm
tra, giám sát, kiểm toán, sơ kết
được chú trọng và thực hiện
nghiêm túc giúp các cấp ủy
Đảng, chính quyền, các tổ chức
chính trị - xã hội và nhân dân
nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm
quan trọng của BHXH, BHYT
và tham gia tích cực.
Kết quả, đến hết năm 2020,
số người tham gia BHXH là
16,188 triệu người, đạt 33,5%
lực lượng lao động trong độ
tuổi, tăng 5,623 triệu người so
với năm 2012 (tăng 53,2%); trong
đó số người tham gia BHXH
bắt buộc là 15,064 triệu người,
BHXH tự nguyện là 1,124 triệu
người (tăng gần gấp 10 lần so
với năm 2012), vượt 1,2% chỉ tiêu
được giao tại Nghị quyết số 28NQ/TW. Số người tham gia bảo
hiểm thất nghiệp là 13,324 triệu
người, tăng 5,05 triệu người so
với năm 2012 (tăng 61,7%), đạt
27% lực lượng lao động.
Đối với BHYT, tính đến hết
năm 2020 đã có khoảng 88 triệu
người tham gia, chiếm 90,97%
dân số. Tỷ lệ người dân được
ngân sách nhà nước đóng và hỗ
trợ mức đóng BHYT vẫn ở mức
cao, với trên 51 triệu người,
chiếm 58% tổng số đối tượng.
Tổng số chi ngân sách nhà nước

đóng, hỗ trợ năm 2020 là 39.458
tỷ đồng, bằng 35,7% tổng số thu
tiền đóng BHYT. Như vậy, Việt
Nam cơ bản đã hoàn thành mục
tiêu BHYT toàn dân và về đích
trước thời hạn đối với công tác
BHYT giai đoạn 2012 - 2020
theo Nghị quyết số 21-NQ/TW.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị,
đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy
viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban
Kinh tế Trung ương yêu cầu các
cấp ủy Đảng, chính quyền và
các địa phương tiếp tục quán
triệt thực hiện nghiêm Nghị
quyết số 21 của Bộ Chính trị,
làm trụ cột quan trọng đảm bảo
an sinh xã hội của đất nước.
Để thực hiện tốt chính sách
BHXH, BHYT, các bộ, ngành
và địa phương phải đặc biệt
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy
mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến pháp luật về BHXH,
BHYT; tiếp tục hoàn thiện hệ
thống chính sách, pháp luật về
BHXH, BHYT, đồng thời nâng
cao chất lượng dịch vụ và công
tác thực hiện các chế độ, chính
sách BHXH, BHYT. Bên cạnh
đó, cần tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, kiểm toán
nhằm tăng cường hơn nữa công
tác quản lý nhà nước về BHXH,
BHYT không để thất thoát trục
lợi chính sách. CHƯƠNG HIẾU

Năm 2021, ngành Thuế thu vượt dự toán
177.300 tỷ đồng
(BĐ) - Sáng 24.12, Tổng cục
Thuế tổ chức Hội nghị trực
tuyến tổng kết công tác thuế
năm 2021 và triển khai nhiệm
vụ công tác thuế năm 2022.
Theo Tổng cục Thuế, năm
2021 toàn ngành triển khai thực
hiện nhiệm vụ thu ngân sách
nhà nước (NSNN) trong bối
cảnh nền kinh tế bị tác động lớn
bởi dịch bệnh Covid-19. Với sự
chỉ đạo sát sao của Chính phủ,
Bộ Tài chính cộng với sự nỗ lực
của cơ quan thuế các cấp, nhiều
chính sách hỗ trợ của Chính
phủ đã phát huy hiệu quả, cộng
đồng DN, người dân duy trì,
phục hồi sản xuất kinh doanh
và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp
thuế. Ngành Thuế cũng đã thực
hiện tốt công tác cải cách thủ tục
hành chính, hiện đại hóa công
tác quản lý, thu thuế. Tổng thu
NSNN do ngành Thuế quản lý
đạt 115,9% dự toán, tương ứng
vượt dự toán 177.300 tỷ đồng.

Có 60/63 địa phương đánh giá
hoàn thành và hoàn thành vượt
dự toán thu NSNN năm 2021;
trong đó, thu ngân sách năm
2021 của tỉnh Bình Định ước đạt
13.676,9 tỷ đồng, vượt 29,5% dự
toán năm và tăng 5,3% so với
cùng kỳ năm trước.
Năm 2022, toàn ngành tập
trung các giải pháp hỗ trợ,
góp phần giúp người nộp thuế
phục hồi, duy trì sản xuất kinh
doanh, đồng thời tăng cường
quản lý thu ngân sách ngay từ
đầu năm, phấn đấu hoàn thành
nhiệm vụ thu NSNN đã được
Quốc hội và Bộ Tài chính giao
là 1.174.900 tỷ đồng, trong đó
thu nội địa 1.146.700 tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội
nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính
Hồ Đức Phớc yêu cầu ngành
Thuế cả nước tiếp tục bám
sát sự chỉ đạo, điều hành của
Chính phủ, Bộ Tài chính và
UBND các cấp, chủ động xây

Sửa chữa điện miễn phí cho các
hộ chính sách, hộ nghèo
(BĐ) - Nằm trong chuỗi hoạt
động Tháng tri ân khách hàng
năm 2021, ngày 24.12, Công ty
Điện lực Bình Định cùng với
Điện lực Phù Cát thực hiện
chương trình Thắp sáng niềm
tin cho 50 khách hàng là gia
đình chính sách, hộ nghèo,
người có công với cách mạng
ở 2 xã Cát Tường và Cát Hưng
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(huyện Phù Cát).
Các đơn vị điện lực đã
tiến hành sửa chữa, thay mới
bảng điện, bóng đèn, đường
dây sau công tơ cho khách
hàng. Được biết, từ nay đến
hết tháng 1.2022, các đơn vị
điện lực trên địa bàn tỉnh sẽ
tiến hành sửa chữa điện miễn
phí cho thêm 400 khách hàng

dựng, triển khai chương trình
hành động thực hiện kế hoạch
phát triển KT - XH và dự toán
NSNN năm 2022, trong đó mở
rộng cơ sở thuế, đẩy mạnh công
tác cải cách hành chính, hiện
đại hóa ngành Thuế, lấy người
nộp thuế làm trung tâm, nâng
cao chất lượng phục vụ, thực
hiện tốt các chính sách hỗ trợ,
tạo điều kiện cho phát triển sản
xuất kinh doanh. Ngành Thuế
phải xác định rõ từng sắc thuế,
nguồn thu dư địa tiềm năng để
quản lý, thu thuế, đồng thời
nâng cao chất lượng thanh,
kiểm tra chống thất thu, buôn
lậu, gian lận thương mại, quản
lý chặt chẽ giá tính thuế và xử
lý tốt tình trạng nợ thuế. Chú
trọng nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ cán bộ công
chức ngành Thuế, chấp hành
nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong
thực thi công vụ…
TIẾN SỸ

ở 10 huyện, thị xã, thành phố
còn lại.
Đây là hoạt động đầy ý
nghĩa và thiết thực, nhằm chia
sẻ khó khăn với các gia đình
chính sách, hộ nghèo để được
sử dụng điện an toàn, nhất là
trong dịp tết Nguyên đán 2022
sắp đến.
ĐÌNH PHƯƠNG

Bình Định

Báo chí phải thông tin đầy đủ,
kịp thời những vấn đề
quan trọng của đất nước
(BĐ) - Sáng 24.12, Ban Tuyên
giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội
Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ
chức Hội nghị báo chí toàn quốc
tổng kết công tác năm 2021, triển
khai nhiệm vụ năm 2022. Hội
nghị được tổ chức bằng hình
thức trực tuyến từ điểm cầu
chính Ban Tuyên giáo Trung
ương đến điểm cầu tại các địa
phương trong toàn quốc.
Đến dự và chỉ đạo hội nghị
có các đồng chí: Nguyễn Trọng
Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương; Vũ Đức Đam - Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó Thủ
tướng Chính phủ.
Dự hội nghị tại điểm cầu Bình
Định có các đồng chí: Lê Kim
Toàn - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH
tỉnh; Huỳnh Thanh Xuân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
cùng lãnh đạo các cơ quan, ban,
ngành liên quan.
Báo cáo tại hội nghị thống
nhất đánh giá, năm 2021, lĩnh
vực báo chí tiếp tục có nhiều
chuyển biến tích cực: Công tác
chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí
được thực hiện nhất quán theo
phương châm chủ động, kịp thời,
hiệu quả, thuyết phục. Công tác
quy hoạch phát triển và quản lý
báo chí toàn quốc đến năm 2025
tiếp tục được triển khai; phát
triển báo chí theo định hướng
của Đại hội XIII của Đảng: “xây
dựng nền báo chí, truyền thông
chuyên nghiệp, nhân văn và hiện
đại”. Chú trọng, tăng cường bồi
dưỡng về chính trị, nghiệp vụ
cho đội ngũ phóng viên, nhà báo;
thực hiện tốt quy định về đạo
đức người làm báo Việt Nam.
Các cơ quan báo chí chủ động
đổi mới phương thức, nâng cao
chất lượng, tính chuyên sâu của

các chương trình, tin, bài, đặc
biệt là các tuyến tin, bài thông
tin, tuyên truyền chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; về
bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh, phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch; bảo
vệ chủ quyền biển đảo; truyền
thông công tác phòng, chống
dịch Covid-19 và các hoạt động
phát triển KT-XH...
Tuy nhiên, công tác báo chí
năm 2021 cũng còn một số hạn
chế, trong đó, sự phối hợp giữa
cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý
với cơ quan chủ quản trong quản
lý báo chí có lúc, có nơi còn chưa
chủ động, kịp thời; một số trường
hợp, thông tin trên báo chí còn
chậm, chưa kịp thời định hướng
dư luận xã hội, nhất là các vụ việc
phức tạp, nhạy cảm; vẫn còn tình
trạng cơ quan báo chí thực hiện
không đúng tôn chỉ, mục đích;
tình trạng phóng viên, biên tập
viên, cộng tác viên vi phạm bị
xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý
hình sự, có dấu hiệu gia tăng...
Kết luận hội nghị, Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương
Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn
mạnh: Năm 2022 là năm có ý
nghĩa nền tảng, bản lề, do đó
các cơ quan báo chí cần không
ngừng tìm tòi, đổi mới sáng
tạo trong tuyên truyền về Nghị
quyết Đại hội XIII và Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp; thông tin
đầy đủ, kịp thời những diễn biến
quan trọng trong đời sống chính
trị của đất nước; thông tin, tuyên
truyền kịp thời, đầy đủ về công
tác phòng, chống dịch Covid-19
trong giai đoạn thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch; tăng cường các chuyên
trang, chuyên mục về văn hóa,
quan tâm công tác thông tin
đối ngoại....
NGUYỄN HÂN

Tổng kết mô hình xây dựng chuỗi
liên kết sản xuất đậu phụng
(BĐ) - Sáng 24.12, tại
TP Quy Nhơn, Liên hiệp các
Hội KH&KT Bình Định phối
hợp với Quỹ môi trường toàn
cầu (GEF) tổ chức Hội nghị tổng
kết dự án “Xây dựng chuỗi liên
kết nâng cao hiệu quả sản xuất
lạc của vùng sản xuất lạc thích
ứng biến đổi khí hậu (Bình
Định, Phú Yên và Quảng Trị)
nhằm cải thiện sinh kế cho phụ
nữ và đồng bào dân tộc thiểu
số” (gọi tắt là dự án chuỗi liên
kết sản xuất đậu phụng).
Dự án được Chương trình
tài trợ các Dự án nhỏ thuộc Quỹ
Môi trường toàn cầu (UNDP.
GEF/SGP) tài trợ, triển khai
tại 3 điểm: Huyện Tây Sơn
(tỉnh Bình Định), huyện Cam
Lộ (tỉnh Quảng Trị) và huyện
Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên).
Qua 2 năm triển khai, dự án
đã hoàn thành đúng kế hoạch
và mục tiêu đề ra. Dự án đã
đào tạo, nâng cao năng lực cho
1.160 người là trưởng nhóm và

nông dân vùng dự án, trong đó
tỷ lệ nữ đạt 49%. Dự án đã xây
dựng 3 mô hình thâm canh đậu
phụng đạt tiêu chuẩn VietGAP;
xây dựng 3 chuỗi liên kết sản
xuất đậu phụng. Đến nay, các
huyện vùng dự án đều đã đưa
cây đậu phụng vào kế hoạch
phát triển sản xuất nông nghiệp
giai đoạn 2021 - 2025 như là cây
trồng trọng điểm, có chính sách
hỗ trợ, mở rộng diện tích sản
xuất đậu phụng thâm canh,
VietGAP gắn với xây dựng liên
kết chuỗi, phát triển sản phẩm
OCOP từ đậu phụng.
Tại mô hình sản xuất đậu
phụng trên diện tích 5 ha ở thôn
Thuận Hạnh, xã Bình Thuận,
huyện Tây Sơn, năng suất đậu
phụng trong dự án vụ Đông
Xuân 2020 - 2021 đạt 47,3 tạ/ha,
tăng 4 tạ/ha so với đậu phụng
trồng ngoài mô hình; lợi nhuận
mô hình dự án tăng 21% so với
ngoài dự án.
HỒNG HÀ

Bình Định

THỜI SỰ
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toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Lãnh đạo tỉnh thăm các tổ chức
tôn giáo nhân Giáng sinh 2021
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Điều phối, xử lý nhanh F0
Cùng với số ca mắc Covid-19 tăng lên hằng ngày, công tác điều trị F0 trong toàn tỉnh phải
được triển khai khẩn trương hơn. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thành lập trung tâm/
tổ điều phối F0 từ cấp xã trở lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bên trái) tặng hoa chúc mừng Ủy ban
Đoàn kết Công giáo tỉnh.
Ảnh: KHẢI THƯ
(BĐ) - Nhân dịp lễ Giáng
sinh năm 2021, sáng 24.12,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Hải Giang đã đến thăm Ủy
ban Đoàn kết Công giáo tỉnh,
Chi hội Khu 6 - Hội thánh Tin
lành Việt Nam (miền Nam)
và Hội Dòng Mến Thánh Giá
Quy Nhơn.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Lâm Hải Giang chúc các
chức sắc tôn giáo và bà con
giáo dân trong tỉnh đón một
mùa Giáng sinh vui vẻ, an
lành, đảm bảo phù hợp với
tình hình phòng, chống dịch
Covid-19. Đồng thời thông
tin với các vị chức sắc một số
điểm nổi bật về tình hình phát
triển KT-XH của tỉnh trong
năm qua và ghi nhận các vị
chức sắc, bà con giáo dân đã

thực hiện nghiêm túc các biện
pháp phòng, chống dịch, tham
gia đóng góp tích cực vào các
phong trào thi đua xây dựng
đời sống mới, phát triển
KT-XH ở địa phương.
Đại diện các tổ chức tôn
giáo đã cảm ơn sự quan tâm
của lãnh đạo tỉnh đối với các
hoạt động tôn giáo và đời
sống giáo dân. Đồng thời, bày
tỏ vui mừng với những thành
tựu trong phát triển KT-XH
của tỉnh trong năm qua trước
những khó khăn, phức tạp của
dịch Covid-19; tin tưởng tỉnh
sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu
đặt ra trong năm 2022. Các vị
chức sắc tôn giáo cũng khẳng
định sẽ tiếp tục động viên,
hướng dẫn bà con giáo dân
sống tốt đời đẹp đạo, cùng
nhau đoàn kết xây dựng quê
hương giàu đẹp.
KHẢI THƯ

Dịch vụ ăn uống ở TP Quy Nhơn
chỉ được phép bán mang về
kể từ 12 giờ ngày 25.12
(BĐ) - Ngày 24.12, UBND
TP Quy Nhơn có thông báo về
việc triển khai áp dụng các biện
pháp hành chính trong phòng,
chống dịch Covid-19 tương ứng
với cấp độ dịch trên địa bàn
thành phố.
Theo đó, kể từ 12 giờ ngày
25.12.2021 cho đến khi có thông
báo mới, TP Quy Nhơn áp dụng
các biện pháp hành chính trong
phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn thành phố (trừ các
phường, xã hoặc khu phố, thôn
đánh giá cấp độ 4) theo quy
định tại Quyết định số 4531/
QĐ-UBND ngày 15.11.2021 của
UBND tỉnh.
Cụ thể, nhà hàng, quán ăn,
kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ
được bán mang về. Chợ truyền
thống chỉ được hoạt động 50%
số lượng người bán, mua cùng
một thời điểm. Ngừng hoạt
động các cơ sở kinh doanh
các dịch vụ có nguy cơ lây
nhiễm cao như: Karaoke, mát
xa, internet, trò chơi điện tử,
làm đẹp, gym, fitness, yoga,
aerobic, khiêu vũ, bi da. Đồng
thời không được tụ tập 10
người trở lên ngoài công sở,

trường học, bệnh viện.
Riêng các phường, xã hoặc
khu phố, thôn đánh giá cấp độ
4, tức là vùng nguy cơ rất cao
(vùng đỏ) thực hiện triển khai
các biện pháp hành chính trong
phòng, chống dịch Covid-19
tương ứng với cấp độ dịch (cấp
độ 4) theo quy định tại Quyết
định số 4531/QĐ-UBND ngày
15.11.2021 của UBND tỉnh
Bình Định.
Ông Nguyễn Phương Nam,
Phó Chủ tịch UBND TP Quy
Nhơn, cho biết: Thời gian gần
đây, tình hình dịch bệnh trên
địa bàn thành phố diễn biến
phức tạp. Số ca nhiễm Covid-19
liên quan đến các nhà hàng,
quán ăn, cơ sở kinh doanh, dịch
vụ ngày càng tăng cao làm lây
lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 của TP Quy Nhơn,
UBND TP Quy Nhơn quyết
định áp dụng các biện pháp
hành chính trên địa bàn thành
phố nhằm đảm bảo công tác
phòng, chống dịch Covid-19
có hiệu quả.
T. KHUY

Các trường
hợp đủ điều
kiện sẽ được
quản lý tại nhà
và do trạm y tế
lưu động phụ
trách chăm
sóc, điều trị.
Ảnh: T. KHUY

Chủ động từ đầu

Trung tâm điều phối F0 được
thành lập từ cấp xã, phường trở
lên. Cấp xã, phường do phó chủ
tịch UBND xã, phường phụ trách
và trạm trưởng trạm y tế làm
phó phụ trách. Cấp huyện do
phó chủ tịch UBND huyện phụ
trách, giám đốc TTYT, trưởng
phòng Y tế làm phó phụ trách.
Cấp tỉnh do giám đốc Sở Y tế
đứng đầu, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh, các BVĐK cấp tỉnh,
Bộ CHQS làm nhiệm vụ giúp
việc. Các trung tâm điều phối
đều cử người trực điện thoại
24/24 để người dân dễ dàng liên
lạc. Trung tâm điều phối F0 có
nhiệm vụ tổng hợp số liệu F0, xử
lý các vấn đề phát sinh liên quan
đến F0 từ cấp xã, điều phối điều
trị F0 tại bệnh viện tuyến huyện
hoặc tuyến tỉnh...
Trung tâm điều phối F0 giúp
xử lý nhanh chóng khi phát hiện
ra trường hợp dương tính. Ông
Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y
tế, cho biết: Khi TP Quy Nhơn
bắt đầu phát sinh nhiều ca mắc
Covid-19, dù tổ chức điều trị tại
nhà rất tốt nhưng vì có nhiều ca
F0 quá nên công tác xử lý ban
đầu có lúc bị chậm. Ông Nguyễn
Phương Nam, Phó Chủ tịch
UBND TP Quy Nhơn, phụ trách
Trung tâm điều phối F0 TP Quy
Nhơn, cho biết: Sau khi có chỉ
đạo của tỉnh, thành phố thành
lập các trung tâm điều phối F0
đến các xã, phường và phân
công nhiệm vụ rõ ràng. Nhờ
có phân công, phối hợp rõ ràng
nên những lúng túng ban đầu đã
được khắc phục.
TX An Nhơn là địa phương
đầu tiên triển khai điều trị F0
tại nhà và công tác điều phối F0
đang thực hiện khá tốt. Ngoài
chính quyền và lực lượng y tế,
CA, quân sự, trong thành phần
Tổ điều phối F0 của An Nhơn
còn có phòng Quản lý đô thị -

đây là đơn vị chịu trách nhiệm
điều phối xe đưa đón F0.
Bác sĩ CKII Lê Thái Bình,
Giám đốc TTYT TX An Nhơn,
cho biết: Tổ điều phối F0 điều
phối toàn bộ F0 tại cộng đồng và
tại khu cách ly để xử lý theo quy
định của ngành Y tế. Thời điểm
phát hiện nhiều F0 sẽ xảy ra tình
trạng chậm trễ, tổ điều phối F0
đã phân công nhiệm vụ rõ ràng,
khi có thông tin về F0 sẽ xử lý bài
bản, kịp thời. Sau khi xã, phường
xác định điều kiện cách ly, nhà ở
và tình trạng của F0, chúng tôi sẽ
ra quyết định liên quan như điều
trị tại nhà hay đưa vào khu điều
trị. Trường hợp nặng hơn nữa
chúng tôi sẽ xin ý kiến để đưa
đến nơi điều trị kịp thời.

Giảm áp lực cho
cơ sở điều trị

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh,
các địa phương tiếp tục triển
khai quản lý, điều trị F0 tại nhà
với mục tiêu là 80% F0 được điều
trị tại nhà. Các cơ sở y tế chỉ điều
trị cho bệnh nhân cao tuổi, bệnh
nhân có bệnh nền, có triệu chứng
nặng và những bệnh nhân thể
nhẹ nhưng không đủ điều kiện
để điều trị tại nhà…
TP Quy Nhơn là địa phương
có số ca mắc Covid-19 tăng cao,
tính đến ngày 23.12, thành phố
có hơn 2.064 F0 đang được chăm
sóc, điều trị tại nhà. Ngoài ra,
TP Quy Nhơn còn tổ chức điều
trị tại TTYT thành phố và khu
điều trị tại Trường ĐH Quy
Nhơn. Tùy theo điều kiện, tình
trạng của F0 mà thành phố sẽ
điều phối đến nơi điều trị phù
hợp. Nếu là bệnh nhân thể nhẹ
hoặc không có triệu chứng đủ
điều kiện sẽ chăm sóc, điều trị tại
nhà, nếu không đủ điều kiện sẽ
điều trị tại khu điều trị Trường
ĐH Quy Nhơn; bệnh nhân lớn
tuổi, bệnh nền sẽ điều trị tại
TTYT của thành phố.

Ông Nguyễn Phương Nam
cho biết thêm: Hiện có khoảng
70% bệnh nhân Covid-19 được
chăm sóc, điều trị tại nhà. Các
phường khác đều bố trí 1 trạm
y tế lưu động, riêng 2 phường
Quang Trung, Đống Đa có số
ca mắc Covid-19 tăng cao quá
nhanh nên thành phố bố trí mỗi
phường 2 trạm y tế lưu động.
Việc thành lập các trạm y tế lưu
động cũng ảnh hưởng đến lực
lượng nhân viên y tế, cho nên
chúng tôi cũng huy động thêm
từ các nguồn khác để đảm bảo
chăm sóc, điều trị F0.
Tương tự TP Quy Nhơn, Phù
Mỹ triển khai điều trị F0 tại các địa
điểm: Phòng khám khu vực Bình
Dương, TTYT huyện, khu điều trị
mở rộng và tại nhà. Ông Trần Quốc
Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Phù Mỹ, cho biết: Hiện Phù Mỹ
có khoảng 50% F0 điều trị tại nhà,
chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao tỷ
lệ điều trị F0 tại nhà để tránh quá
tải cho ngành Y tế.
Huyện Tuy Phước cũng đã
thành lập 5 trạm y tế lưu động
tại các địa bàn có ca mắc Covid-19
cao. Ông Nguyễn Hùng Tân,
Phó Chủ tịch UBND huyện, cho
biết: Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh,
hướng dẫn của ngành Y tế, huyện
Tuy Phước cũng triển khai điều
trị F0 tại nhà. Sau khi ghi
nhận ca nhiễm Covid-19, chúng
tôi sẽ xác định các điều kiện và
tình trạng bệnh nhân và điều
phối đến nơi điều trị phù hợp.
Nhờ xác định ban đầu và
điều phối phù hợp, tỷ lệ bệnh
nhân chuyển tuyến thấp. Bác sĩ
Lê Thái Bình cho biết: Toàn thị
xã chỉ có 125 bệnh nhân điều trị
tại cơ sở y tế, còn lại được chăm
sóc, điều trị tại nhà. Ban đầu
sàng lọc kỹ nên đến nay chỉ có 1
bệnh nhân điều trị tại nhà phải
chuyển tuyến. Công tác điều trị
F0 tại nhà đạt nhiều hiệu quả.
THẢO KHUY
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Trợ giúp hiệu quả người gặp khó khăn
Tự mình vượt khó và tìm kiếm giải pháp giúp đỡ hiệu quả người gặp khó khăn là nét tính cách chung
của đa số tình nguyện viên CTĐ các cấp. Ở CLB tình nguyện viên CTĐ TX Hoài Nhơn (trực thuộc Hội CTĐ Hoài
Nhơn), cô Nguyễn Thị Dung (SN 1969) và cô Mai Thị Hòa (SN 1973) là hai trong số những gương mặt tiêu
biểu, vừa được Hội CTĐ tỉnh khen thưởng.

u

Cô Dung (bìa trái) tặng quà cho phụ nữ đơn thân.

u

Cô Hòa là con gái của bà Võ Thị
Tố Nga (71 tuổi), Phó Chủ nhiệm CLB
tình nguyện viên CTÐ TX Hoài Nhơn một trong những người đặt nhiều tâm
huyết vào hai bếp ăn tình thương phục
vụ bệnh nhân nghèo tại BVĐK khu
vực Bồng Sơn, TTYT TX Hoài Nhơn
và tích cực cải thiện bữa ăn cho các
đối tượng tại Trung tâm Nuôi dưỡng
người tâm thần Hoài Nhơn. Theo mẹ
vào bếp, cô Hòa thấy vui ngay từ những
ngày đầu. Để rồi, hôm nào không đến
bếp, cô lại thấy “thiêu thiếu”. Một vài
năm gần đây, sức khỏe bà Nga không
được như trước, cô Hòa thay mẹ, đảm
đương nhiều phần việc quan trọng ở
những nơi này. Chị Trần Thị Mỹ, Tổ
trưởng Tổ Công tác xã hội BVĐK khu
vực Bồng Sơn cho biết, cô Hòa rất giống
mẹ mình, chu đáo trong từng suất cơm
tình thương; đồng thời luôn tích cực
vận động mọi nguồn lực để tặng tiền,
quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh
khó khăn.
Là chị em sinh hoạt trong cùng CLB,
cô Dung và cô Hòa chia sẻ với nhau rất
nhiều việc. Thế nhưng, nhắc cô Dung,
người ta nhớ đến việc cô đóng góp, vận
động nguồn lực hỗ trợ người lâm cảnh
khó khăn nhiều hơn. Ai cũng bảo, gia
cảnh cô Dung không mấy “thong thả”,
nhưng cô luôn nghĩ đến người khó hơn
mình mà xoay xở, tìm kiếm giải pháp
“giúp người đang cần được trợ giúp cho
bằng được”. Cảm nhận ý nghĩa việc cô
làm, những người con, người thân trong
gia đình, dòng họ cũng thường xuyên
chung tay góp tâm, sức phụ giúp cô
hoàn thành tâm nguyện giúp người khó.
Tròn một năm trước, cô Dung theo
đoàn cứu trợ của Hội CTĐ tỉnh về một
số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do
mưa bão. Tại những nơi đến thăm, trao
quà, tiền, cô là một trong thành viên
trong đoàn để lại nhiều ấn tượng với
người dân khó khăn tỉnh bạn với cử chỉ
thân thiện, sẻ chia cùng những khoản
đóng góp tại chỗ để hỗ trợ thêm. Ở quê
nhà Hoài Nhơn, cô Dung là một “địa
chỉ từ thiện đáng tin cậy” với nhiều nhà
hảo tâm bởi tấm lòng nhân ái và cách
làm việc đầy trách nhiệm. Biết cô muốn

Ảnh: N.T

Cô Hòa (bìa trái) trao xe lăn cho học sinh khuyết tật. Ảnh: NVCC

giúp anh Huỳnh Văn Sinh ở phường
Hoài Xuân (TX Hoài Nhơn) làm nghề
phụ xe, bị ngã từ cabin xuống đất, hai
chân bị chấn thương nặng, không đi lại,
một số nhà hảo tâm đóng góp 10 triệu
đồng, cô và Hội CTĐ TX Hoài Nhơn
đến thăm hỏi, chuyển tiền tận tay anh
Sinh. “Nhờ sự kết nối của cô Dung,
của CLB và Hội CTĐ thị xã, tôi được
nhà hảo tâm giúp số tiền này để vượt
qua giai đoạn khó khăn. Tôi cảm ơn
rất nhiều”, anh Sinh xúc động chia sẻ.
Theo Hội CTĐ TX Hoài Nhơn, từ
đầu năm đến nay, các thành viên trong
CLB tình nguyện viên CTĐ thị xã đã hỗ
trợ rất tích cực công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn và giúp đỡ
người dân gặp khó khăn do dịch. Trong
đó, dấu ấn của cô Dung và cô Hòa rất
rõ nét. Thống kê cho thấy, hai cô đã
vận động các tiểu thương, nhà hảo tâm
đóng góp 99 triệu đồng để cải thiện
bữa ăn cho 521 bệnh nhân tại Trung
tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài
Nhơn. Kêu gọi tình nguyện viên CLB
và nhà hảo tâm đóng góp 70 triệu đồng

để tặng quà người dân khó khăn. Vận
động 100 suất quà tặng phụ nữ đơn
thân khó khăn với tổng số tiền trên
40 triệu đồng. Tham gia nấu 245 nồi
cháo, cơm để cấp 88.800 lượt bệnh nhân
(có tổng giá trị 429,03 triệu đồng). Kêu
gọi nguồn lực để CLB nhận đỡ đầu 10
trẻ mồ côi và hỗ trợ gạo thường xuyên
cho 10 cụ già neo đơn, không nơi nương
tựa. Ngoài ra, hai cô còn đóng góp và
vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 42 triệu
đồng giúp 13 trường hợp bị TNGT, tai
nạn lao động, bệnh hiểm nghèo tại các
phường, xã: Hoài Phú, Hoài Hảo, Hoài
Xuân, Hoài Đức, Bồng Sơn, Hoài Đức,
Hoài Thanh Tây, Hoài Hương, Tam
Quan, Tam Quan Bắc và huyện An Lão.
“Cô Dung và cô Hòa vừa là thành
viên vừa là nhà hảo tâm tích cực, nhiệt
huyết của CLB. Tâm huyết, việc họ làm
đang lan tỏa, thu hút ngày càng nhiều
người tham gia vào CLB và mở rộng
tấm lòng nhân ái với người gặp khó
khăn” - ông Cao Hữu Bằng, Chủ tịch
Hội CTĐ Hoài Nhơn đánh giá.
NGỌC TÚ

Bình Định

Tắm đập, 2 học sinh
lớp 7 chết đuối
Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày
24.12, một số em học sinh lớp 7 của
Trường THCS Phước Thuận (huyện Tuy
Phước) rủ nhau đến đập nước thủy lợi
An Thuận, đoạn giáp ranh 2 xã Phước
Nghĩa và Phước Thuận để chơi; trong
đó có 2 em Trần Văn Dư và Trương Văn
Ninh (cùng 13 tuổi, ở xã Phước Thuận).

Sau đó, em Dư và em Ninh nhảy
xuống con đập này để tắm. Không may
gặp nước lớn và chảy xiết, cả 2 em bị
nước nhấn chìm mất tích.
Lúc này những bạn đi cùng đã hô
hoán và kêu gọi người dân cứu giúp.
Tuy nhiên, đến 17 giờ cùng ngày lực
lượng cứu hộ mới tìm thấy và vớt được
thi thể của em Ninh, còn em Dư chưa
tìm thấy (ảnh).
THIÊN KHÁNH

TIN VẮN
l Ngày 23.12, Tịnh xá Ngọc Sơn
huyện Tuy Phước đã tổ chức đến thăm
và tặng 530 phần quà cho các bệnh nhân
tại Trung tâm nuôi dưỡng người tâm
thần TX Hoài Nhơn. Các phần quà gồm
nhu yếu phẩm thiết thực phục vụ đời
sống, với tổng giá trị gần 70 triệu đồng.
VĂN LÝ
l Hội LHPN xã Tây Thuận (huyện
Tây Sơn) đã đến thăm và tặng suất quà
1,2 triệu đồng cho trẻ mồ côi do hội
nhận đỡ đầu. Đó là trường hợp của cháu
Võ Thị Thục Quyên ở xóm 4, thôn Tiên
Thuận, có mẹ bị mất do nhiễm Covid-19
khi cháu vừa chào đời. ÚC LY
l TAND TX An Nhơn vừa xét xử sơ
thẩm hình sự, tuyên phạt Nguyễn Kim
Trung (SN 1998 ở TX An Khê, Gia Lai) 12
tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong
khoảng thời gian từ ngày 27.12.2020 đến
15.7.2021, Trung đã 17 lần đột nhập vào
nhà dân ở huyện Tây Sơn và TX An Nhơn
trộm xe mô tô với tổng giá trị tài sản
42,9 triệu đồng. X. THỨC

MỎ SA KHOÁNG NAM ĐỀ GI:

Hết thời hạn khai thác vẫn chưa đóng cửa mỏ, vì sao?

Công ty CP Khoáng sản Bình Định
được Bộ TN&MT cấp phép Mỏ sa khoáng
titan - Zircon Nam Đề Gi tại xã Cát Thành,
huyện Phù Cát, theo Giấy phép số 418/
GP-BTNMT ngày 10.3.2011, với diện tích
khai thác 150 ha, thời hạn khai thác là
10 năm. Theo quy định của Luật Khoáng
sản, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng
sản sau khi giấy phép khai thác hết hiệu
lực phải thực hiện việc đóng cửa mỏ, hoàn
trả mặt bằng, phục hồi môi trường, giao
lại cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, đến
nay, đã hết thời hạn khai thác mỏ gần một
năm nhưng DN này vẫn chưa làm thủ tục
đóng cửa mỏ.
Phó Chủ tịch UBND xã Cát Thành Mai
Văn Bé cho biết: “Mỏ này hết hạn khai thác
từ lâu, song DN chưa hoàn thành trách
nhiệm đóng cửa mỏ. Do chậm bàn giao
cho địa phương quản lý nên tình trạng
khai thác cát trái phép diễn biến khá phức
tạp, nhất là dọc tuyến đường Cát tiến - Đề
Gi qua địa bàn 2 thôn Chánh Thiện và Hóa

Sự chậm trễ trong việc đóng
cửa mỏ và bàn giao cho địa
phương quản lý còn tạo ra
kẽ hở cho một số người lợi
dụng không ai quản lý, lấn
chiếm, trồng cây xanh, canh
tác. Ðiều này gây thêm khó
khăn, phức tạp cho công
tác quản lý nhà nước về tài
nguyên khoáng sản, đất đai
ở địa phương.
Theo lãnh đạo Sở
TN&MT, sở đã phối hợp với
Khu vực mỏ sa khoáng titan - Zircon Nam Đề Gi, DN đã hết các cơ quan liên quan, chính
thời hạn khai thác gần một năm nhưng chưa bàn giao cho địa quyền địa phương tiến hành
phương quản lý.
Ảnh: VĂN LƯU kiểm tra thực địa tại khu vực
đề nghị đóng cửa một phần
Lạc, gây mất ANTT, lãng phí tài nguyên diện tích mỏ khoáng sản tại mỏ sa khoáng
quốc gia”.
titan - Zircon Nam Đề Gi. Tại thời điểm
Theo ghi nhận của phóng viên, Hiện kiểm tra, Công ty đã dừng mọi hoạt động
khu vực mỏ chỉ cho bảo vệ canh giữ. Lợi khai thác tại khu vực này. Tính từ thời
dụng việc này, nhiều cá nhân đến đây vô điểm cấp phép đến nay, Công ty đã khai
tư múc cát đem đi san lấp các công trình. thác 125,32 ha/150 ha và đã phục hồi môi

trường 110,6 ha đang triển khai công tác
phục hồi môi trường như san gạt, trồng
và chăm sóc rừng.
Hiện phần diện tích mỏ chưa khai thác
là 24,68 ha có trữ lượng còn lại khoảng
68.344 tấn khoáng vật nặng. Phần diện tích
này đã được UBND tỉnh cho chuyển mục
đích sử dụng rừng và đã có văn bản đề
nghị Bộ TN&MT gia hạn để tiếp tục khai
thác. “Công ty đang hoàn thiện công tác
lập hồ sơ, trình duyệt và thực hiện đóng
cửa một phần diện tích đã cấp phép và
bàn giao mặt bằng khu vực diện tích đã
kết thúc khai thác này theo đúng các quy
định của pháp luật”, ông Huỳnh Quang
Vinh, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho hay.
Cũng theo ông Vinh, hiện nay xảy ra
tình trạng một số đối tượng đưa phương
tiện vào khai thác cát trái phép tại đây,
yêu cầu địa phương phối hợp với Công
ty kiểm tra, xử lý theo quy định, không
để thất thoát tài nguyên và mất ANTT tại
địa phương.
VĂN LƯU

Bình Định
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PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU:

Ghi nhận một chặng đường
Những năm qua, hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được triển
khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Số lượng sản phẩm được bình chọn cấp quốc gia ngày càng nhiều. Nhờ
đó, không chỉ các sản phẩm có cơ hội mở rộng thị trường, mà còn thúc đẩy đổi mới sản xuất, nâng cao
chất lượng, đáp ứng tốt hơn thị hiếu người tiêu dùng.

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc
tiến thương mại Bình Định (Sở Công
thương), chương trình bình chọn sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
(CNNTTB) đã mang lại hiệu quả thiết
thực. Từ năm 2016 đến nay, 200 sản phẩm
được công nhận sản phẩm CNNTTB cấp
tỉnh và quốc gia. Các sản phẩm đạt chứng
nhận này tập trung nhiều ở nhóm sản
phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và
thực phẩm và nhóm sản phẩm thủ công
mỹ nghệ… Trung tâm đã triển khai 273
chương trình, đề án khuyến công với
tổng kinh phí hơn 21,9 tỷ đồng; trong
đó, khuyến công quốc gia chiếm 33,6%,
khuyến công địa phương cấp tỉnh chiếm
52,3% và khuyến công địa phương cấp
huyện chiếm 14,1% tổng kinh phí.
Ông Nguyễn Ngọc Nghiệp, Giám
đốc HTXNN Ngọc An (TX Hoài Nhơn),
cho biết: “Sau khi được công nhận sản
phẩm CNNTTB cấp quốc gia, HTX không
ngừng nỗ lực vươn lên, hiện đã xây dựng
vùng nguyên liệu dừa sạch, gắn mã QR
truy xuất nguồn gốc cho 2 sản phẩm dầu
dừa và bánh tráng dừa; cả hai đều được
chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm
HACCP. Ứng dụng công nghệ mới không
chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn
đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định,
cùng với đó chúng tôi cũng liên tục cải
tiến mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu,
thị hiếu ngày càng cao của thị trường.
Với nhiều mã sản phẩm thân thiện với
môi trường, đáp ứng được nhiều chỉ tiêu
nghiêm ngặt cùng với việc chinh phục
người tiêu dùng trong nước chúng tôi
còn đặt mục tiêu mở rộng ra thị trường
nước ngoài”.
Những hoạt động khuyến công thiết
thực đã giúp nhiều cơ sở sản xuất công
nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư, đổi
mới công nghệ, nâng cao năng lực quản
lý, mở rộng sản xuất và phát triển thị
trường. Hệ quả là ngày càng có thêm
nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn

Sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh được trưng bày quảng bá tại Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa Bình
Định với các tỉnh, thành phố, do Sở Công Thương tổ chức ngày 23.12.
Ảnh: HẢI YẾN
tốt và đặc biệt xu hướng sản xuất những
sản phẩm mới thân thiện môi trường
ngày càng được nhiều cơ sở quan tâm.
Ông Đào Quyết Thắng, Giám đốc
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại
và Dịch vụ Đường Minh ở phường Đập
Đá, TX An Nhơn cho biết: Chúng tôi
chuyên sản xuất các linh kiện, phụ kiện,
các chi tiết kim loại phục vụ hoạt động
vận hành, sản xuất của tàu cá. Tàu cá của
ngư dân ngày càng hiện đại, đòi hỏi mức
độ chính xác cao. Nhu cầu đó buộc chúng
tôi liên tục nghiên cứu, cải tiến công nghệ
đúc và tinh chỉnh sản phẩm; ví dụ nhờ
đầu tư lò trung tần nung kim loại bằng
điện, các sản phẩm của chúng tôi có mức
độ đồng nhất cao, mức dung sai ngày
càng thấp. Nỗ lực của chúng tôi đã được
ghi nhận khi cụm sản phẩm trang bị tàu
đánh bắt xa bờ vừa được bình chọn sản
phẩm nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia
2021, chúng tôi rất tự hào về điều này.
Cũng nhận vinh dự tương tự như

Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đường Minh,
tại cuộc bình chọn sản phẩm nông thôn
tiêu biểu cấp quốc gia 2021, tỉnh Bình
Định cón có sản phẩm Nước mắm Như
Hoa - Tam Quan của Cơ sở nước mắm
Như Hoa (phường Tam Quan Bắc, TX
Hoài Nhơn); bánh tráng DALOP các loại
của Công ty TNHH Nhân Hòa (phường
Hoài Xuân, TX Hoài Nhơn); máy tuốt
lúa của hộ kinh doanh Quang Toàn (xã
Phước Lộc, huyện Tuy Phước).
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
diễn biến phức tạp, cùng với việc hỗ trợ
phát triển sản xuất Trung tâm Khuyến
công và Xúc tiến thương mại Bình Định
còn tích cực kết nối giao thương, giúp cơ
sở sản xuất tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm,
nhất là các sản phẩm CNNTTB là một
nỗ lực để khôi phục hoạt động sản xuất,
kinh doanh, phát triển thị trường trong
bối cảnh thích ứng linh hoạt với tình hình
dịch bệnh…
HẢI YẾN

“THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM” NĂM 2021:

Bình Định có 8 sản
phẩm, thương hiệu
vinh danh

(BĐ) - Tổng Hội NN&PTNT Việt
Nam vừa công bố danh sách 119 thương
hiệu, sản phẩm được tôn vinh danh hiệu
“Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt
Nam” năm 2021, trong đó, tỉnh Bình
Định có 8 thương hiệu, sản phẩm…
Cụ thể gồm: Giống gà ta chọn lọc
MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ của Công
ty TNHH giống gia cầm Minh Dư (Tuy
Phước); giống gà ta CK1-BĐ, CK2-BĐ,
CK3-BĐ của Công ty TNHH Giống gia
cầm Cao Khanh (huyện Phù Cát); bánh
tránh các loại của Công ty TNHH Sachi
Nguyễn (TX Hoài Nhơn); bánh tráng
DALOP các loại của Công ty TNHH
Nhân Hòa (TX Hoài Nhơn); phân bón
mặt trời mới của Công ty CP Vật tư kỹ
thuật nông nghiệp Bình Định (TP Quy
Nhơn); rượu vang Belifoods của Công
ty TNHH Thực phẩm Trương Gia (TX
An Nhơn); Yến sào Tam Quan của Công
ty TNHH Yến sào Tam Quan (TX Hoài
Nhơn); mực 1 nắng và nước mắm truyền
thống Hương Thanh của cơ sở sản xuất
nước mắm truyền thống Hương Thanh
(TP Quy Nhơn).
CÔNG HIẾU

TIN VẮN
 Sở NN&PTNT đã cấp giấy chứng
nhận sử dụng “Nhãn hiệu chứng
nhận bò thịt chất lượng cao Bình
Định” cho 10 hộ tham gia mô hình
“Xây dựng nhóm cùng sở thích chăn
nuôi bò thịt” ở xã Phước An, huyện Tuy
Phước. Mô hình này do Trung tâm Dịch
vụ nông nghiệp huyện Tuy Phước phối
hợp với UBND xã Phước An tổ chức với
quy mô 10 hộ/50 con, giống bò được
chọn nuôi là: Brahman, Red Angus
và BBB. XUÂN VINH
 Sáng 24.12, HTXNN Thượng
Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn
phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Lộc
Trời (An Giang) tổ chức phun thuốc
BVTV bằng thiết bị không người lái
(drone ) để phun thuốc kích thích rễ,
phòng trừa bọ trĩ 6 ha lúa ở cánh đồng
Hóc Đèo. ĐÀO MINH TRUNG

Nuôi ốc bươu đen thu tiền tỷ
Với mô hình nuôi ốc bươu đen
thương phẩm kết hợp sản xuất ốc giống,
anh Thái Thanh Trí, ở xã Mỹ Hiệp,
huyện Phù Mỹ, ảnh) thu về hơn nửa tỷ
đồng mỗi năm.
Năm 2017, anh Trí bắt ốc bưu đen từ
ruộng, suối quanh nhà về thả nuôi để
gầy giống. Đến nay, anh đã có cơ sở nuôi
ốc bưu thương phẩm kết hợp sản xuất
con giống với 10 ao, tổng diện tích hơn
1.000 m2. Anh Trí chia sẻ: Ốc bưu đen có
sức đề kháng rất tốt, ít bị bệnh, dễ chăm
sóc. Người nuôi chỉ cần chủ động đảm
bảo đủ thức ăn, giữ môi trường nước đủ
sạch, không để bị ô nhiễm thì ốc sẽ phát
triển ổn định.
Thức ăn chủ yếu của ốc là bèo, lá
môn và lá khoai mì. Để chủ động nguồn
thức ăn cho ốc, anh Trí trồng 5 sào mì lấy
lá, bố trí ao nuôi bèo làm thức ăn cho ốc.
Anh Trí tiết lộ: Vào mùa nắng, bèo phát
triển tốt, mình vớt ra phơi khô trộn với
lá mì làm thức ăn cho ốc rất tốt. Khi nuôi
không nên thay đổi thức ăn đột ngột bởi
như vậy dễ làm ảnh hưởng đến đường
ruột của ốc, khi đó ốc sẽ mắc bệnh, phát

triển rất chậm hoặc bị chết.
Để đảm bảo nguồn nước sạch sẽ
cho ốc phát triển, anh Trí bố trí ao nuôi
theo quy trình luân chuyển liên tục một
chiều, nước sau khi được lấy từ hồ thủy
lợi về sẽ vào ao chứa, sau đó đưa vào
ao nuôi, rồi ra ao lắng và thải ra môi
trường. Ngoài ra để ốc phát triển tốt,
anh Trí thường xem theo dõi các chỉ
tiêu cần thiết của môi trường nước, bổ
sung khoáng chất và vôi giúp cho ốc có
đủ can xi.

Ốc bưu đen được
nuôi tầm 7 - 12 tháng
thì xuất bán. Ốc bưu
đen được tiêu thụ
rất mạnh với giá bán
dao động từ 100 - 120
nghìn đồng/kg. Mỗi
tháng anh Trí xuất
bán từ 300 - 500 kg ốc
thương phẩm.
Để chủ động con
giống anh Trí chịu
khó theo dõi, nghiên
cứu và gầy đàn ốc bố
mẹ riêng. Nhờ thế không chỉ sản lượng
ốc giống năm sau luôn cao hơn năm
trước, mà chất lượng cũng tốt lên thấy
rõ. Năm 2020, anh Trí nhân được 1 triệu
con ốc giống thì đến năm 2021 con số đã
tăng lên 1,5 triệu. Anh Trí chỉ giữ lại một
phần để nuôi ốc thương phẩm, còn lại
anh xuất bán theo các đơn hàng đặt sẵn.
Anh Trí khoe, mới đây sản phẩm ốc
bưu đen thương phẩm của tôi đã được
chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao
của huyện Phù Mỹ. Ngoài ra, Cục Sở

hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cũng đã cấp
cho cơ sở sản xuất của tôi chứng nhận
thương hiệu “Ốc bươu đen A Trí Mỹ
Hiệp”. Tới đây, tôi sẽ mở rộng cơ sở
nuôi, nhất là tiếp tục đẩy mạnh khâu
sản xuất con giống vì nhu cầu ngày càng
cao, nhiều bà con đặt hàng mà mình
không đủ năng lực để cung cấp.
Ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch
UBND huyện Phù Mỹ cho biết: Mô
hình nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn
Thanh Trí không cần nhiều vốn đầu tư,
kỹ thuật nuôi cũng không quá phức tạp,
phù hợp với điều kiện nguồn nước, khí
hậu ở địa phương, đặc biệt hiệu quả kinh
tế lại cao. Chúng tôi đã chỉ đạo các địa
phương trong huyện hướng dẫn nông
dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm để
nhân rộng mô hình này. Việc ốc bươu
đen thương phẩm của anh ấy được công
nhận là sản phẩn OCOP, được Cục Sở
hữu trí tuệ chứng nhận thương hiệu có
ý nghĩa động viên rất lớn, khuyến khích
bà con tính tới việc nuôi ốc bưu đen để
cải thiện kinh tế gia đình.
THANH TRỌN
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Vườn hoa Quỳnh Xanh chuẩn bị đón
khách tham quan.
Ảnh: HẢI YẾN

Vài năm gần đây, làm dịch vụ
vườn hoa để khách đến tham
quan, chụp ảnh check-in
trở thành xu hướng kinh
doanh được nhiều người
theo đuổi, đặc biệt là vào
thời điểm gần tết Nguyên
đán. Năm nay, nhiều nhà
vườn lo lắng ảnh hưởng của
dịch Covid -19 nên đã giảm
diện tích vườn hoa.

Làm vườn hoa
đón khách “check-in”
Khu vườn Gia vị nhiệt
đới của bà Phùng Thị Thanh
Miền ở xã Phước Hưng, huyện
Tuy Phước chủ yếu chỉ có
hoa hướng dương, nhưng đã
chuẩn bị bước sang vụ thứ
5 và cả 4 vụ trước đều được
khách tham quan đánh giá
rất cao.
Diện tích vườn hoa này còn
nhỏ, chủ vườn cũng chưa đầu
tư gì nhiều để tạo thêm các góc
máy đẹp nhưng đây là vườn
hoa hướng dương gần thành
phố nhất, cùng với hoa còn
có nhiều khu vườn rau theo
hướng Organic lên ảnh rất
đẹp, bắt mắt nên thu hút rất
đông khách tham quan.
Bà Phùng Thị Thanh Miền
chia sẻ: Mọi năm, tôi trồng
hơn 12.000 cây hoa hướng
dương, chia theo luống vừa
để khách tham quan chụp ảnh
lưu niệm, vừa để cắt bán riêng.
Năm nay, lo dịch Covid-19 có

thể khiến khách tham quan e
ngại, tôi chỉ trồng 5.000 cây. Để
đảm bảo an toàn phòng dịch,
tôi đề nghị khách đến tham
quan đặt lịch để nhà vườn sắp
xếp đón tiếp, bố trí số lượng
khách tham quan đúng theo
khuyến cáo của chính quyền
và ngành Y tế. Nếu tình hình
dịch bệnh diễn biến phức tạp
tôi sẽ chuyển toàn bộ sang bán
hoa cắt cành.
Khi tôi đến vườn hoa cảnh
Quỳnh Xanh ở phường Nhơn
Phú, TP Quy Nhơn rộng 3.000 m2
đã phủ kín các loại hoa: Hướng
dương, sao nhái, đồng tiền,
thu hải đường… một số đã bắt
đầu kết nụ, nở hoa khá đẹp.
Ông Lý Quang Nam, Giám đốc
Công ty TNHH Quỳnh Xanh,
cho biết: Mỗi năm, Công ty
trồng hơn 11.000 cây hoa các
loại. Dịp lễ, Tết còn trồng thêm
nhiều loại hoa cho khách tham
quan, chụp ảnh miễn phí. Mỗi

năm, tôi lại cho ươm, trồng
nhiều loại hoa khác nhau. Như
năm nay là hoa tam giác mạch,
tuyết sơn phi hồ, cải hoa vàng
và dựng một số tiểu cảnh mới.
Đặc biệt, Công ty vừa đầu tư
xây dựng vườn hoa Quỳnh
Xanh tại xã Tây Phú, huyện
Tây Sơn rộng 3 ha. Trong đó 2
ha dành trồng cây xanh có tán,
diện tích còn lại trồng hoa, làm
đầm sen, tiểu cảnh, non bộ…
cố gắng hoàn thành kịp đón
khách vào tết Nguyên đán. Sau
hơn 2 năm miễn phí toàn bộ,
năm nay Quỳnh Xanh sẽ thu
phí với mức dự kiến là 10.000
đồng/người/lượt.
Dù lo lắng ảnh hưởng
của dịch Covid-19, nhưng
một số vườn hoa mẹ Cám ở
xã Phước Thuận, huyện Tuy
Phước, Sao Nhái ở xã Vĩnh
Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, Cẩm
Tú ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh
Thạnh… vẫn tiếp tục đầu tư

Thêm 5 làng nghề mai xuân
Xã Nhơn An (TX An Nhơn) có 5 làng nghề
trồng mai xuân vừa được UBND tỉnh công nhận
đạt tiêu chí làng nghề, gồm: Háo Đức, Thanh
Liêm, Tân Dương, Thuận Thái và Trung Định.
5 làng nghề trên có hơn 1.500 hộ, với hơn 64 ha
ruộng mai.
Ông Phan Long Hùng, Chủ tịch UBND xã,
hồ hởi: Nghề trồng mai ở Nhơn An tiếng là nghề
phụ nhưng lại cho thu nhập chính, mỗi năm từ
cây mai xuân bà con thu về khoảng 45 tỷ đồng
(tương đương 44,4% tổng thu nhập từ sản xuất
nông nghiệp của xã). Với việc UBND tỉnh công
nhận làng nghề tới đây cả 5 thôn sẽ có thêm cơ hội
được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, được quan
tâm chuyển giao tiến bộ KHKT, việc đầu tư phát
triển hạ tầng 2 vùng mai tập trung đã quy hoạch
với diện tích 45 ha tại cụm thôn Thanh Liêm Thuận Thái và Háo Đức - Trung Định sẽ thuận lợi
hơn. Chúng tôi cũng chuẩn bị đầu tư hoa viên,
điểm trưng bày mai xuân diện tích 2 ha, xúc tiến
thành lập HTX mai xuân để đáp ứng nhu cầu kết
nối giữa làng nghề với thị trường.
Là thủ phủ mai vàng ở TX An Nhơn, nghề
trồng mai xuân xã Nhơn An ngày càng phát triển,
nhiều hộ trồng mai trở nên giàu có và sở hữu
nhiều vườn mai trị giá hàng tỷ đồng. Ông Phan
Văn Sáu, ở thôn Háo Đức - người đang sở hữu
4 vườn mai xuân với diện tích 1 ha, mỗi năm
xuất bán từ 1.500 - 2.000 chậu mai, lãi 400 - 500
triệu đồng/năm - bộc bạch: Làng nghề trồng mai
đã phát triển rất khá nhưng với định hướng của

Ông Phan Văn Sáu (bên phải) một người trồng mai xuân ở
thôn Háo Đức, xã Nhơn An đang chăm sóc mai.
tỉnh, tôi tin mọi thứ sẽ thay đổi vượt bậc.
Ông Trương Đình Long, Chủ tịch Hội Sinh
Vật cảnh, xã Nhơn An, chia sẻ: Thường thì khách
hàng trong nước đến mua mai từ mùng 10 tháng
Chạp và rộ nhất từ 16 tháng Chạp trở đi, năm
nay dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
nhưng đến giờ mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm
soát nên bà con làng mai rất yên tâm, hy vọng sẽ
có đông khách mua mai thưởng ngoạn trong dịp
Tết cổ truyền. Bà con lâu nay mạnh ai nấy làm,
phần ai nấy bán, quy mô sản xuất thấy vậy chứ
vẫn còn manh mún. Với việc Nhà nước hỗ trợ quy
hoạch vùng sản xuất mai tập trung lợi ích thấy
ngay là sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mở
ra cơ hội phát triển, có thêm nhiều lợi ích khác
mà du lịch là điều dễ thấy nhất.
XUÂN THỨC

phát triển vườn để đón khách
tham quan. Ngược lại một
vườn hoa ở Phù Cát, Hoài
Nhơn đã tạm nghỉ, thay đổi
mô hình vườn.
Sau đợt đón khách thử
nghiệm, ông Nguyễn Chí
Phương chủ một vườn hoa
khá lớn ở xã Cát Lâm, huyện
Phù Cát đã cho đóng cửa
vườn để thay đổi cấu trúc,
thiết kế khu vườn. Ông
Phương chia sẻ: Năm ngoái,
tôi đầu tư trồng hoa tam
giác mạch, hoa cánh tiên.
Khách ghé thăm chụp ảnh rất
nhiều. Song, tôi quyết định
tạm dừng đón khách để đầu
tư làm trang trại có nơi lưu
trú (farmstay) trên diện tích
2 ha. Tôi đang trồng nhiều
loại cây ăn trái như: Ổi, mít…
Ổn định xong mới làm vườn
hoa, tiểu cảnh, khi đó mới mở
cửa đón khách tham quan.
HẢI YẾN

Bình Định

Quy hoạch Tây Sơn
trở thành thị xã
vào năm 2030
(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban
hành Quyết định số 5127, ngày
22.12.2021 phê duyệt Chương
trình phát triển đô thị Tây Sơn,
tỉnh Bình Định đến năm 2035,
phấn đấu xây dựng huyện Tây
Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV
trước năm 2025 và trở thành thị
xã trước năm 2030.
Cụ thể: Đến năm 2025, tỷ lệ
đô thị hóa đạt 57,6%, hệ thống
đô thị phải đáp ứng yêu cầu
phát triển KT-XH và có cấp quản
lý hành chính đô thị đáp ứng
yêu cầu quản lý phát triển, bao
gồm: 7 đơn vị hành chính đạt
tiêu chuẩn phường (thị trấn Phú
Phong và các xã: Bình Tường,
Tây Phú, Tây Xuân, Bình Nghi,
Bình Thành, Bình Hòa).
Đến năm 2035, tỷ lệ đô thị
hóa đạt 73,3%, hệ thống đô thị
phải đáp ứng yêu cầu phát triển
KT-XH và có cấp quản lý hành
chính đô thị đáp ứng yêu cầu
quản lý phát triển, bao gồm: 9
đơn vị hành chính đạt tiêu chuẩn
phường (thị trấn Phú Phong, các
xã: Bình Tường, Tây Bình, Tây
Xuân, Bình Nghi, Bình Thành,
Bình Hòa, Tây Giang, Tây Phú).
Chương trình nhằm cụ thể
hóa định hướng phát triển
không gian đô thị theo quy
hoạch chung xây dựng đô thị
Tây Sơn đến năm 2035; từng
bước hoàn chỉnh hệ thống hạ
tầng đô thị phù hợp với giai
đoạn phát triển KT-XH của địa
phương; làm cơ sở cho việc đầu
tư phát triển đô thị, xác định
khu vực ưu tiên đầu tư phát
triển đô thị theo quy hoạch và
kế hoạch cho từng giai đoạn 5
năm. Phấn đấu xây dựng huyện
Tây Sơn đạt tiêu chí đô thị loại
IV trước năm 2025 và trở thành
thị xã trước năm 2030.
CÔNG HIẾU

TIN VẮN
l Hưởng ứng Chương
trình trồng mới 1 tỷ cây xanh
giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ
tướng Chính phủ phát động,
sáng 24.12, ĐVTN xã Cát Minh
(huyện Phù Cát) ra quân trồng
và chăm sóc 2.000 cây keo lai
tại khu vực bãi chôn lấp rác
thải tạm ở thôn Xuân An, xã
Cát Minh. Hoạt động trồng cây
xanh tại bãi chôn lấp rác thải
nhằm khai thác hiệu quả quỹ
đất, bảo vệ môi trường, vừa
giảm ô nhiễm vừa mang lại giá
trị kinh tế. ĐÌNH NGUYÊN
l Sáng 24.12, Hội CTĐ tỉnh
tổ chức thăm hỏi, động viên,

Ảnh: QUỲNH NGÂN
tặng quà cho 161 hộ dân bị ảnh
hưởng do Covid-19 tại làng

Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện
Vân Canh. Quà tặng gồm gạo,
mì tôm, dầu ăn, nước mắm,
mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng
(ảnh); tặng 15 thùng sữa cho
học sinh tại làng. Dịp này, Ủy
ban Dân tộc gửi tặng 47 suất
quà cho hộ nghèo bị F0 của
làng Canh Tiến, mỗi suất 2
triệu đồng; hỗ trợ cho 18 y,
bác sĩ trạm y tế lưu động, mỗi
suất 1 triệu đồng.
QUỲNH NGÂN
l Sáng 24.12, Hội LHPN
huyện Phù Mỹ tổ chức lễ ra
quân xây dựng công trình “Con
đường cây xanh do phụ nữ
chăm sóc” tại 2 xã Mỹ Châu và
Mỹ Lợi. Các hội viên đã trồng
140 cây bằng lăng thái tại xã
Mỹ Lợi; trồng 450 cây sao đen
và 50 cây cau tại xã Mỹ Châu.
Dịp này, Hội LHPN huyện đã
trao sinh kế cho 12 hội viên
phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn
cảnh khó khăn của 6 xã trên
địa bàn huyện. Mỗi chị được hỗ
trợ 30 con gà giống một tháng
tuổi. Tổng kinh phí của 2 hoạt
động là trên 30 triệu đồng.
THANH TRỌN

Bình Định
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Sẻ chia những giọt máu hồng
Thời gian qua, với phương
châm “Hiến máu bắt đầu từ
tuổi trẻ”, phong trào hiến
máu tình nguyện trong
ĐVTN ngày càng phát triển
rộng khắp. Qua đó, phát huy
tinh thần xung kích tình
nguyện của tuổi trẻ vì cuộc
sống cộng đồng.
“Tương thân”
giọt máu hồng

Từ đầu năm đến nay, tình
hình dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, nhiều địa phương
hạn chế đi lại, người dân ít ra
ngoài đường, e ngại khi tham
gia các hoạt động xã hội khiến
nhiều chương trình hiến máu
phải hủy bỏ, hoãn lịch, dẫn
đến thiếu nguồn máu phục
vụ cho cấp cứu, điều trị bệnh
nhân. Để bổ sung lượng máu
thiếu hụt tại bệnh viện, vừa
qua Huyện đoàn Hoài Ân đã
phối hợp với Hội CTĐ huyện
và Trung tâm Huyết học Truyền máu (BVĐK tỉnh) tổ
chức hiến máu tình nguyện
(HMTN) tại ngày hội “Hiến
máu tình nguyện - Chiến
thắng Covid-19” năm 2021.
Để đảm bảo an toàn trong
mùa dịch, tất cả người tham dự
đều được tình nguyện viên và
nhân viên y tế hướng dẫn rửa
tay bằng nước sát khuẩn, đo
thân nhiệt, phát khẩu trang,
test nhanh kháng nguyên
SARS-CoV-2 và tránh tập trung
đông người nên đã tạo tâm lý
thoải mái, an tâm cho ĐVTN và
nhân dân tham gia hiến máu.
Nhờ làm tốt công tác tuyên
truyền, chuẩn bị nên việc tổ
chức hiến máu diễn ra suôn sẻ
với kết quả thu được 195 đơn
vị máu.
Vừa hiến xong 350 ml máu,
anh Võ Thành Phụng (SN 1991),
ĐVTN xã Ân Hữu (huyện Hoài

ĐVTN, tình nguyện viên huyện Hoài Ân hiến máu tại ngày hội “Hiến máu tình nguyện - Chiến thắng Covid-19”.
Ảnh: CHƯƠNG HIẾU
Ân) nở nụ cười hạnh phúc vì
thấy mình vừa làm được một
điều có ích. Được biết, anh
Phụng là một điển hình trong
phong trào HMTN của huyện
với 24 lần tham gia hiến máu
và nhiều lần hiến máu trực tiếp
cứu người đang điều trị.
Anh Phụng bộc bạch: “Tôi
tham gia hiến máu từ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường. Từ
đó đến nay, năm nào tôi cũng
đăng ký tham gia hiến máu, có
năm tham gia đến 3 lần. Hiến
máu là việc làm ý nghĩa. Những
giọt máu cho đi có thể cứu sống
được nhiều bệnh nhân”.
Theo Bí thư Huyện đoàn
Hoài Ân Lê Thanh Việt, công
tác HMTN được Huyện đoàn
thường xuyên phối hợp với các
hội - đoàn thể trong và ngoài
huyện tổ chức từ nhiều năm
qua, với sự hưởng ứng của
hàng nghìn hội viên, thanh
niên và nhân dân trong huyện;
trung bình mỗi năm Trung tâm

Huyết học - Truyền máu tỉnh
tiếp nhận từ 700 - 900 đơn vị
máu đạt chất lượng, góp phần
mang đến niềm tin, hy vọng
cho những người kém may mắn
đang điều trị tại các cơ sở y tế
trên địa bàn tỉnh.
Huyện miền núi Vân Canh
cũng là địa phương làm tốt
công tác tuyên truyền HMTN.
Năm 2021, Huyện đoàn đã phối
hợp với Hội CTĐ huyện tổ chức
2 đợt HMTN có hơn 600 lượt
người tham gia, qua đó, đã tiếp
nhận 513 đơn vị máu, đạt 128%
chỉ tiêu trên giao và đạt 105% so
với chỉ tiêu Ban chỉ đạo HMTN
huyện đề ra.
Chị Đặng Thị Bích Đào - Bí
thư Huyện đoàn Vân Canh, cho
biết: Nhiều năm qua, phong
trào hiến máu ở huyện Vân
Canh luôn hoàn thành và vượt
mức chỉ tiêu trên giao. Để có
được kết quả này, Huyện đoàn
đã phối hợp với các hội - đoàn
thể, cơ sở Đoàn đẩy mạnh công

tác tuyên truyền, vận động,
nâng cao nhận thức cho các
tầng lớp nhân dân về ý nghĩa
của phong trào HMTN, qua đó
thu hút đông đảo mọi người
tham gia.

Nghĩa cử đẹp

Theo Tỉnh đoàn, phong trào
HMTN được các cấp Hội LHTN
trong tỉnh tổ chức thường
xuyên thông qua nhiều mô hình
mới và cách làm sáng tạo, như:
“Ngân hàng máu sống”, “Điểm
hiến máu cố định”, “Ngày hội
giọt máu hồng” và tổ chức thu
nhận, sàng lọc, phân loại máu
ngay tại các điểm lấy máu.
Năm 2021, các cấp bộ Đoàn,
Hội đã phối hợp tổ chức trên
50 đợt HMTN, vận động 5.360
hội viên, thanh niên tham gia
đăng ký HMTN và có 3.078
hội viên, thanh niên trực tiếp
hiến máu. Thành lập và duy
trì hiệu quả các CLB Hiến máu
tình nguyện, Ngân hàng máu

Mô hình Tiếng loa thanh niên ở An Nhơn
Xã Nhơn Tân (TX An Nhơn)
hiện là “màu vàng” về cấp độ
dịch. Trước tình hình này, hằng
ngày, Đội thanh niên xung kích
của Đoàn xã đều đặn sử dụng
xe máy gắn loa di động, cờ
phướn và pa nô đi đến từng
xóm, thôn vào buổi sáng và
chiều, để tuyên truyền về lịch
tiêm vắc xin, việc thực hiện
“5K” của Bộ Y tế, các quy định
về xử lý vi phạm liên quan
đến phòng, chống dịch... Với
phương châm “mưa dầm thấm
lâu”, những chuyến xe máy
tuyên truyền lưu động đã góp
phần giúp người dân nâng cao
nhận thức trong phòng, chống
dịch Covid-19. Ông Nguyễn
Hồng Sơn, ở xóm Đá Mài (thôn
Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân),
chia sẻ: Nhờ mô hình này mà
gia đình tôi và người dân trong
xóm luôn tuân thủ nghiêm quy
định “5K”để bảo vệ sức khỏe

ĐVTN xã Nhơn Tân tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19 bằng
xe gắn máy.			
Ảnh: DUY ĐĂNG
trong “bình thường mới”.
Bí thư Đoàn Thanh niên xã
Nhơn Tân Đặng Quang Hiển
cho biết: Những thông tin được
tuyên truyền đã góp phần giúp
nhân dân chủ động, bình tĩnh
thích nghi với nhịp sống mới-

gắn sản xuất với đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch.
Mô hình Tiếng loa thanh
niên đã được triển khai từ
những ngày đầu bùng phát
dịch ở TX An Nhơn. Thị đoàn
An Nhơn đã chỉ đạo các cơ sở

Đoàn thành lập 15 đội thanh
niên xung kích, mỗi đội từ
10 - 15 thành viên, thực hiện
công tác tuyên truyền lưu
động ở các thôn, xóm trên địa
bàn thị xã. Ngoài việc phát
thanh, tuyên truyền, đội xung
kích còn phát tờ rơi, hướng
dẫn người dân cài đặt các ứng
dụng PC-Covid, NCovi, Sổ sức
khỏe điện tử và hỗ trợ người
dân vận chuyển nhu yếu phẩm...
Chị Nguyễn Nhật Thảo - Bí thư
Thị đoàn An Nhơn, cho biết:
Trước tình hình dịch Covid-19
diễn biến phức tạp, Ban Thường
vụ Thị đoàn tiếp tục chỉ đạo các
Đoàn xã, phường tập trung đẩy
mạnh công tác tuyên truyền
với nội dung đa dạng và đổi
mới hơn, góp phần nâng cao
ý thức, nhận thức cho các tầng
lớp nhân dân, tránh tư tưởng
chủ quan hoặc hoang mang về
dịch bệnh…
DUY ĐĂNG

sống sẵn sàng hiến máu cứu
người khi có trường hợp khẩn
cấp xảy ra.
Mặt khác, các cấp bộ Đoàn,
Hội trong tỉnh còn thường
xuyên đẩy mạnh tuyên truyền,
vận động ĐVTN qua các phương
tiện truyền thông, mạng xã hội
nhằm nâng cao nhận thức, thấy
rõ việc hiến máu không ảnh
hưởng đến sức khoẻ, mà còn
làm giảm nguy cơ ứ đọng sắt và
các bệnh về tim mạch. Đặc biệt,
sau mỗi lần hiến máu, cơ thể tự
sản sinh lượng máu mới cân
bằng với lượng máu đã hiến,
giúp nâng cao sức đề kháng
cho cơ thể.
Trong các đợt sinh hoạt
định kỳ, Ban Chấp hành các cơ
sở Đoàn cũng chú trọng tuyên
truyền về phong trào HMTN với
những thông điệp “Hiến máu
bắt đầu từ tuổi trẻ”, “24h - Hãy
gọi tôi khi người bệnh cần máu”,
“Hiến máu cho bạn - Hiến máu
cho tôi”… Nhờ vậy, góp phần
nâng cao nhận thức, giúp hội
viên, ĐVTN hiểu được ý nghĩa
của việc hiến máu cứu người
và lợi ích của người hiến máu.
Ngoài ra, đội ngũ cán bộ Đoàn
luôn là lực lượng tiên phong,
nhiệt tình tham gia phong trào
HMTN. Đã có hàng trăm cán bộ
Đoàn và ĐVTN hiến máu nhiều
lần, được các cấp biểu dương,
khen thưởng.
Anh Nguyễn Thành Trung,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
đoàn, chia sẻ: Để phong trào
hiến máu ngày càng thu hút
đông đảo các tầng lớp nhân dân
tham gia, Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn sẽ chỉ đạo các cấp bộ Đoàn,
Hội tiếp tục xây dựng kế hoạch
tuyên truyền, vận động; trực
tiếp tổ chức hiến máu tại các
điểm cố định và lưu động; mở
rộng đối tượng hiến máu và kịp
thời biểu dương, khen thưởng
những tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong tham gia hiến
máu và tuyên truyền, vận động
hiến máu.
CHƯƠNG HIẾU

Tuyên truyền
giảm thiểu tình trạng
tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống

(BĐ) - Tỉnh Đoàn phối hợp với
Ban Dân tộc tỉnh vừa tổ chức diễn
đàn tuyên truyền thực hiện đề án
“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống” trong
ĐVTN năm 2021 tại xã An Dũng
(huyện An Lão).
Tại diễn đàn, báo cáo viên đã
tuyên truyền một số nội dung, quy
định của Luật Hôn nhân và gia đình;
cung cấp những kiến thức cơ bản,
hữu ích về giới tính, công tác dân
số, các biện pháp, kỹ năng chăm sóc
sức khỏe sinh sản, phòng tránh các
bệnh truyền nhiễm... Từ đó, nâng cao
nhận thức của ĐVTN và nhân dân
về tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống, tiến đến chấm dứt tình trạng
này trên địa bàn huyện nói chung
và vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nói riêng.
TRIỀU CHÂU
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Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ:
Xử lý nghiêm !
Thời gian qua, trên cả nước nói chung và tại Bình Định nói riêng, đã có không ít đối tượng bất chấp quy định pháp
luật lén lút mua bán, sử dụng, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ. Hành vi này gây bức xúc
dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương và đã bị xử lý nghiêm.
Cái giá của việc
dùng “hàng nóng”

2 năm 6 tháng tù giam là
mức án mà Hội đồng xét xử
TAND tỉnh tuyên phạt đối với
bị cáo Đỗ Quang Hùng (SN
1990, ở phường Quang Trung,
TP Quy Nhơn) phạm tội “Tàng
trữ, sử dụng, mua bán trái phép
vũ khí quân dụng”; đồng phạm
của Hùng là Phạm Hoàng Vị
(SN 1983, ở phường Đống Đa,
TP Quy Nhơn) cũng bị xử phạt
9 tháng tù giam về tội “Mua
bán trái phép vũ khí quân
dụng”. Tại phiên tòa, bị cáo
Hùng thừa nhận: “Vì súng có
thể thị uy và thuận lợi cho việc
đòi nợ thuê nên bị cáo đã nhờ
Vị mua 1 khẩu súng, 30 viên
đạn để khi cần giải quyết mâu
thuẫn với các đối tượng khác
thì mang ra sử dụng”. Còn bị
cáo Vị thừa nhận: “Vì cả nể nên
đã mua giúp súng và đạn cho
Hùng từ người khác mà không
nghĩ đến hậu quả của hành
vi này”.
Tại phiên tòa xét xử bị
cáo Lê Thanh Quốc (SN 1987,
TP Quy Nhơn) phạm tội tàng
trữ, mua bán trái phép vật liệu
nổ mà TAND tỉnh xét xử vào
cuối tháng 12, thì bị cáo Quốc
lý giải cho hành vi phạm tội
của mình: “Bị cáo biết rõ việc
làm này là sai trái nhưng do
cần tiền để trang trải cuộc sống
nên đã làm liều..!”. Hay như
trước đó, Phòng An ninh điều
tra, CA tỉnh đã bắt giam 2 đối
tượng Nguyễn Văn Hà (huyện
Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Phan

Lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ đối tượng phạm tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Phòng An ninh điều tra, CA tỉnh
Ngọc Vũ (huyện Phù Mỹ) và
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi
nơi cư trú đối với 3 bị can khác
cùng ở huyện Phù Mỹ về hành
vi mua bán, tàng trữ, sử dụng
trái phép vũ khí quân dụng.
Cụ thể, để giải quyết mâu
thuẫn, Vũ cũng đồng bọn đã
mang súng đi đánh nhau,
rất may vụ việc được phát
hiện ngăn chặn sớm. Trung
tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng
Phòng An ninh điều tra, CA
tỉnh, cho biết qua công tác nắm
tình hình địa bàn, lực lượng CA
các đơn vị, địa phương đã kịp
thời phát hiện nhiều vụ các
nhóm đối tượng sử dụng “hàng
nóng” như súng độ chế, súng
quân dụng để giải quyết mâu

thuẫn. Riêng từ đầu năm đến
nay, đơn vị đã khởi tố 3 vụ/8 bị
can và đang tiếp nhận xử lý 2
vụ khác đều liên quan đến việc
sử dụng, tàng trữ, vận chuyển
và mua bán trái phép vũ khí
quân dụng, vật liệu nổ.
“Hậu quả từ các vụ kéo
băng nhóm, mang vũ khí,
hung khí đi giải quyết mâu
thuẫn rất lớn, bởi không chỉ
gây rối ANTT địa bàn mà còn
có thể gây thương tích cho
nhiều người, thậm chí xảy ra
án mạng. Do đó, quan điểm
của chúng tôi là kiên quyết xử
lý nghiêm và dứt điểm từng
vụ việc để tránh những hệ lụy
đáng tiếc có thể xảy ra”, trung
tá Đây nhấn mạnh.

Ngăn chặn, xử lý triệt để

Thời gian qua, công tác
tuyên truyền giáo dục, vận
động người dân chấp hành
chủ trương giao nộp vũ khí,
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
vẫn liên tục được CA các đơn
vị, địa phương trong tỉnh triển
khai thực hiện bằng nhiều biện
pháp. Trong đó, các cơ sở kinh
doanh có điều kiện như quán
bar, karaoke, tiệm cầm đồ, nhà
nghỉ, khách sạn, khu nhà trọ
và các địa điểm phức tạp về
ANTT được chú trọng kiểm
tra. Cụ thể, năm 2021, lực lượng
CA từ tỉnh đến cơ sở đã chủ
động phối hợp với chính quyền
địa phương, đoàn thể tổ chức
tuyên truyền, vận động người

Không thể biện minh, chối tội!
Đó là cảnh báo Hội đồng xét xử gửi
đến phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo
Nguyễn Mạnh Cường (SN 1994, TP Quy
Nhơn) phạm tội “Tàng trữ, chứa chấp, sử
dụng trái phép chất ma túy” và các bị cáo
Trương Thành Phát (SN 2002), Đỗ Ngọc
Háo, Nguyễn Ngọc Trung (cùng SN 1999),
Lê Văn Học (SN 1993), Lê Văn Lợi (SN
1998), cùng huyện Phù Cát và Nguyễn
Nhật Hào (SN 1997, tỉnh Lâm Đồng) cùng
phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất
ma túy vừa được TAND tỉnh đưa ra xét xử
mới đây. Tại phiên tòa, các bị cáo đều cho
rằng, do thiếu hiểu biết pháp luật nên mới
phạm tội. Trước những ngụy biện của các
bị cáo, chủ tọa phiên tòa đã nghiêm giọng:
Hằng ngày, trên mạng xã hội, thông tin
đại chúng đều đưa tin về ma túy nên
không thể nói không biết được. Các bị cáo
phải hiểu rằng, dính tới ma túy là phạm
pháp và tùy từng hành vi, mức độ mà các
cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ để xử
lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày
20.7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy,
CA tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính tại
một phòng của khách sạn V.M. (TP Quy
Nhơn) do Cường làm chủ, phát hiện các
đối tượng là Phát, Học, Hào, Trung, Lợi

để sử dụng ma túy trước đó,
Cường còn thu gom, cất giữ
ma túy mà khách bỏ lại để sử
dụng cá nhân.
Tuy là người nhỏ tuổi nhất,
song Phát lại là người rủ các bị
cáo khác góp tiền mua ma túy
và cũng là người trực tiếp mua
ma túy, gọi điện đặt phòng
khách sạn và gọi tiếp viên. Còn
Trung, dù đang thi hành án
treo nhưng lại không tu dưỡng
bản thân mà lại theo lời rủ rê
của bạn bè để rồi phạm tội nên
bị áp dụng tình tiết tăng nặng
Các bị cáo tường thuật lại hành vi của mình trước Hội đồng xét xử.
trách
nhiệm…
Ảnh: Q.T
Ngoài phân tích cụ thể hành
và Háo tụ tập sử dụng ma túy. Tại hiện vi của từng bị cáo, Hội đồng xét xử cũng
trường, lực lượng thu giữ 0,4 g Ketamine. dành phần lớn thời gian để nói về những
Ngoài ra, qua khám xét tại nơi ở của hệ lụy mà nạn ma túy đã và đang gây ra
Cường, lực lượng chức năng còn thu cũng như mức án nghiêm khắc đối với
giữ 0,509 g Ketamine và 0,106 g MDMA. các bị cáo. Cụ thể, Cường lãnh mức án
Trong vụ án này, Cường là người chịu 9 năm tù giam với 2 tội danh chứa chấp
trách nhiệm quản lý và điều hành mọi và tàng trữ trái phép chất ma túy; Phát, 8
hoạt động của khách sạn, biết rõ các đối năm 6 tháng tù giam; Háo 8 năm tù giam;
tượng thuê phòng để sử dụng ma túy, Trung 10 năm 6 tháng tù giam; Học 7 năm
nhưng vì hám lợi một đêm thu 3 triệu 6 tháng tù giam; Lợi và Hào cùng 7 năm
đồng nên bất chấp. Không những thế, tù giam về tội tổ chức sử dụng trái phép
trong những lần cho khách thuê phòng chất ma túy.
Q.THÀNH

dân giao nộp vũ khí, công cụ
hỗ trợ và vũ khí thô sơ. Qua
đó, đã vận động giao nộp 79
khẩu súng các loại, 47 quả đạn,
236 viên đạn các loại, 54 công
cụ hỗ trợ, 41 vũ khí thô sơ,
26 kg pháo nổ, 100 viên pháo
và 16 hộp pháo hoa nổ. Ngoài
ra, trong công tác đấu tranh với
tội phạm, vi phạm pháp luật
về quản lý vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ,
CA toàn tỉnh đã xử lý 63 vụ/82
đối tượng.
Theo ngành chức năng, việc
sử dụng súng và công cụ hỗ
trợ trái pháp luật gây hậu quả
rất nghiêm trọng. Ông Phạm
Hồng Sơn, Trưởng ban Ban
Pháp chế HĐND tỉnh nhìn
nhận, qua các đợt giám sát
của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
cho thấy, tình trạng sử dụng
các loại công cụ hỗ trợ, súng
tự chế, súng quân dụng và các
loại hung khí diễn biến phức
tạp. Vì vậy, chúng ta cần có
những giải pháp cụ thể, quyết
liệt để xử lý nghiêm loại tội
phạm này. Với chức năng là
lực lượng nòng cốt trong đảm
bảo trật tự xã hội, ANTT địa
bàn, lực lượng CA cũng sẽ tiếp
tục triển khai đồng bộ nhiều
giải pháp. Đại tá Nguyễn Đức
Nam, Phó Giám đốc CA tỉnh,
cho biết: CA tỉnh đặc biệt chú
trọng xử lý các băng, nhóm
thanh thiếu niên hay tụ tập
đánh nhau, cho vay lãi nặng,
cho thuê tài chính, cầm đồ,
cờ bạc. Chủ động xây dựng
các kế hoạch phòng ngừa tội
phạm và vi phạm pháp luật;
hoạt động lợi dụng mạng xã
hội, dịch vụ bưu chính để mua
bán, vận chuyển vũ khí, công
cụ hỗ trợ…
KIỀU ANH

Khởi tố đối tượng
mua bán ma túy
Ngày 24.12, CA TP Quy
Nhơn cho biết đã khởi tố, bắt
giam Nguyễn Hồ Thảo Vy
(28 tuổi, phường Trần Hưng
Đạo, TP Quy Nhơn) về hành
vi mua bán trái phép chất ma
túy. Trước đó, đêm 16.12, các
trinh sát Đội CSĐT tội phạm
về ma túy đã bắt quả tang Vy
đi giao ma túy với số lượng
0,22 g tại đường Phan Chu
Trinh, TP Quy Nhơn. Khám
xét nơi trọ của Vy tại khách
sạn T.C., phường Lý Thường
Kiệt, TP Quy Nhơn, tổ công
tác thu giữ thêm 0,33 g ma
túy. Bước đầu, tại cơ quan
CA, Vy khai nhận bán ma túy
cho các đối tượng nghiện ở
địa bàn TP Quy Nhơn. Hiện
vụ việc đang được điều tra,
làm rõ.
Được biết, Vy đã có 2 tiền
án liên quan đến hành vi môi
giới mại dâm.
T.LONG

Bình Định
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Khởi công 3 dự án
giao thông ở miền Tây
Tuyến tránh TP Cà Mau dài 14,3 km,
vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng và hai cầu
tại TP Sóc Trăng tổng chi phí hơn 300 tỷ
đồng cùng khởi công, sáng 24.12.
Đường tránh QL 1A qua TP Cà Mau
rộng 12 m, 2 làn xe, vận tốc 80 km/giờ.
Công trình có vốn tổng hơn 1.725 tỷ
đồng từ ngân sách, do Ban quản lý
dự án 7 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, dự
kiến hoàn thành cuối năm 2022.
Tuyến tránh sẽ giảm tải cho QL 1A,
đoạn qua trung tâm TP Cà Mau, phát
triển KT-XH của tỉnh và miền Tây. Công
trình còn kết nối đường vành đai 3 TP
Cà Mau, đường Hành lang ven biển phía
Nam nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng
lưới giao thông địa phương và cả nước...
Cùng ngày, tỉnh Sóc Trăng khởi công
cầu Vành đai 2 và cầu Nguyễn Văn Linh,
cùng bắc qua sông Maspero (cách nhau
khoảng 4 km), ở TP Sóc Trăng. Hai dự
án sẽ hoàn thành cuối năm 2023.
Đây là 2 công trình thuộc dự án Mở
rộng và nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu
dự án TP Sóc Trăng (giai đoạn 2017 2023), có tổng mức đầu tư 1.056 tỷ đồng.
Trong đó vốn ODA từ Ngân hàng Thế
giới 35 triệu USD, ngân sách Trung ương
hơn 118 tỷ đồng, vốn đối ứng tỉnh Sóc
Trăng hơn 140 tỷ đồng.
(Theo VnExpress.net)

Tỷ lệ mắc ung thư mới
tại Việt Nam tăng 9 bậc
trong số 185 quốc gia
Sáng 24.12, Hội nghị khoa học phòng
chống ung thư thường niên Huế - 2021
khai mạc tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Theo số liệu cập nhật từ ghi nhận
ung thư toàn cầu được công bố tại hội
nghị thì Việt Nam, tỷ lệ mắc mới đã
tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc
gia) và tỷ lệ tử vong do ung thư tăng
6 bậc (xếp thứ 50/185 quốc gia) so với
ghi nhận năm 2018. Cả nước hiện có
khoảng hơn 350 nghìn bệnh nhân đang
sống với bệnh ung thư. Các loại ung
thư thường gặp là ung thư phổi, gan,
đại trực tràng, vú, dạ dày, các ung thư
vùng đầu, cổ.
(Theo SGGP)

Hoàn thành tiêm mũi thứ 3
cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I/2022
Tối 23.12, Văn phòng Chính phủ vừa
ban hành Công điện số 9406/CĐ-VPCP
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Phạm Minh Chính về việc tăng cường
công tác tiêm chủng, kiểm soát biến
chủng mới Omicron.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19, chủ tịch UBND các tỉnh,
thành trực thuộc trung ương chỉ đạo
và tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm
chủng vắc xin ngừa Covid-19.
Cụ thể, chậm nhất ngày 31.12 phải
hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người
từ 18 tuổi trở lên (trừ trường hợp chống
chỉ định); không để sót các trường hợp
thuộc diện phải tiêm, nhất là người
có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn
thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến
18 tuổi trong tháng 1.2022, mũi thứ
3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong
quý I/2022.
“Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19, chủ tịch UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương chịu

trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ về tiến độ tiêm vắc xin tại địa

phương khi đã được cung cấp vắc xin
đầy đủ”, công điện nêu rõ. (Theo TTO)

Dự kiến đón 65 triệu lượt du khách trong năm 2022
Ngày 24.12, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ
An đã diễn ra Họp báo về Hội thảo Du
lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt
Nam - Phục hồi và phát triển”.
Hội thảo sẽ được kết nối trực tuyến
với các điểm cầu trên cả nước, trong
đó có các địa phương trọng điểm về
du lịch như: Hà Nội, TP HCM, Hải
Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Cần Thơ,
Kiên Giang…
Theo ông Nguyễn Trùng Khánh,
Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, năm
2021, dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh
hưởng nặng nề đến ngành Du lịch Việt
Nam. Cuối tháng 11, được sự cho phép

Du khách tham quan phố cổ Hội An bằng xích lô.
Ảnh: TTXVN
của Chính phủ, ngành Du lịch đã triển
khai thí điểm đón khách quốc tế đến
Việt Nam tại 5 địa phương. Ước tính

đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ đón
khoảng 3.500 khách du lịch quốc tế có
hộ chiếu vắc xin. Đây là một sự khích
lệ rất lớn đối với ngành Du lịch sau hơn
19 tháng tạm dừng đón khách quốc tế.
Đầu năm 2022, dự báo khách quốc tế
có hộ chiếu vắc xin đến Việt Nam còn
tiếp tục tăng lên.
Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, mục
tiêu trong năm 2022, ngành Du lịch Việt
Nam sẽ đón khoảng 65 triệu lượt khách
du lịch, trong đó có 5 triệu lượt khách
quốc tế có hộ chiếu vắc xin. Tổng thu từ
du lịch trong năm 2022 dự kiến khoảng
400 nghìn tỷ đồng.
(Theo SGGP)

Cứu nạn tàu của ngư dân Quảng Ngãi gặp sự cố
trên vùng biển Trường Sa

Sạt lở đất ở Tuyên Quang,
3 học sinh tiểu học
tử vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ
ngày 23.12, tại thôn Đồng Bèn 2, xã
Thượng Ấm, huyện Sơn Dương. Các
nạn nhân là em Trần Xuân Tr. (SN 2011);
Bùi Duy Kh. (SN 2012) và Bùi Thị H. (SN
2015), đều là học sinh Trường Tiểu học
Thượng Ấm.
Vào thời điểm trên, có 4 học sinh rủ
nhau lên khu đồi thuộc thôn Đồng Bèn 2
chơi, bất ngờ bị đất sạt lở, vùi lấp. Trong
đó, có 3 học sinh tử vong, còn một học
sinh được người dân cứu sống.
UBND tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ
gia đình mỗi nạn nhân tử vong 23 triệu
đồng (bao gồm 18 triệu đồng từ UBND
tỉnh, 5 triệu từ Quỹ phòng chống thiên
tai tỉnh). Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể
và chính quyền địa phương cũng đã có
những hỗ trợ ban đầu đối với gia đình
các nạn nhân tử vong.
Vụ việc đang được các cơ quan chức
năng tỉnh Tuyên Quang điều tra làm rõ.
(Theo baogiaothong.vn)

Tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 - 17 tuổi tại quận Gò Vấp, TP HCM.

Tổ công tác trên tàu KN 416 tiếp cận tàu cá
QNg 90847 TS. 		
Ảnh: cand.com.vn

Trưa 24.12, sau thời gian tìm kiếm
trên vùng biển huyện đảo Trường
Sa, tỉnh Khánh Hòa, tàu kiểm ngư
KN 416 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4
(Bộ NN&PTNT) đã tìm thấy tàu cá QNg
90847 TS với 12 ngư dân đang phải thả
trôi và cách đảo Đá Thị 20 hải lý về phía
Bắc, sau đó kéo về đảo Sơn Ca để khắc
phục sự cố kỹ thuật.
Trước đó, đêm 23.12, khi đang tiến
hành khai hải sản tại khu vực phía Tây

Bắc đảo Sơn Ca, tàu cá QNg 90847 TS
bất ngờ bị gãy trục láp, các ngư dân
trên tàu không thể khắc phục được sự
cố nên phải thả trôi tàu và phát tín hiệu
đề nghị được hỗ trợ.
Mờ sáng 24.12, tàu kiểm ngư KN 416
đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực
biển đảo Sơn Ca, sau khi nhận được lệnh
đã nhanh chóng xuất phát lên đường
tìm kiếm, cứu hộ thành công tàu cá
QNg 90847 TS.
(Theo Vietnam+)

Dập tắt kịp thời vụ cháy tại nhà cao tầng
giữa trung tâm Đà Nẵng
Vào khoảng 6 giờ ngày 24.12 tại số
nhà 27 - 29 đường Lê Đình Lý, quận
Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã xảy ra một
vụ cháy lớn tại tầng 6 của ngôi nhà là
nơi làm Viện thẩm mỹ chăm sóc sắc
đẹp. Đám cháy tạo ra cột khói cao cả
chục mét giữa khu dân cư ở trung tâm
thành phố.
Lực lượng chữa cháy TP Đà Nẵng
đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng
chục cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện
trường dập lửa. Nhưng do vụ cháy ở
trên tầng cao và cháy đã gây ra nhiều
khói bao trùm căn nhà nên lực lượng

chữa cháy phải rất vất vả mới tiếp cận
được hiện trường để dập lửa.
Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu
rụi nhiều vật dụng của gia đình tại đây,
lực lượng chữa cháy phải phá các vách
ngăn bằng tôn xung quanh để khói thoát
ra ngoài và tiến hành phun nước dập
lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã
được dập tắt.
Vụ cháy không gây thiệt hại về
người, nhiều tài sản trong ngôi nhà bị
thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang
được điều tra làm rõ.
(Theo TTXVN)

Vụ cháy gây ra cột khói cao hàng chục mét.
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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

Lập thủ tục bồi thường di dời mồ mả nằm trong chỉ giới GPMB Dự án KV 1,
Khu dân cư dọc QL 19 (mới), xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước
Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Bình Định
về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dọc QL 19 (mới), xã
Phước Lộc, huyện Tuy Phước; Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 08.4.2021 của
UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
dự án KV 1, Khu dân cư dọc QL19 (mới), xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.
Ban Giải phóng mặt bằng (GPMB) được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai
công tác bồi thường, GPMB và xây dựng dự án Khu dân cư dọc QL 19 (mới). Để
hoàn thành đúng tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban GPMB tỉnh xin
thông báo đến toàn thể nhân dân bị ảnh hưởng trong phạm vi GPMB dự án những
nội dung, cụ thể như sau:
1. Các hộ gia đình, cá nhân có mồ mả thân nhân chôn cất tại các Gò Vườn Cao,
Gò Cây Thị, Gò Củ Lang, Gò Bờ Thiền, Gò Bờ Thinh, Gò Đu thuộc thôn Quang Hy,
xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, đến tại trụ sở UBND xã Phước Lộc để làm thủ tục
kê khai mồ mả di dời theo quy định. Thời gian đăng ký kê khai vào lúc 8 giờ ngày
28.12.2021 đến hết ngày 11.01.2022 (trong giờ hành chính).
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo, số mồ mả không có người
đăng ký kê khai, Ban GPMB sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị
có liên quan tiến hành kiểm kê mộ vắng chủ và lập thủ tục di dời vào khu cải táng,
mọi khiếu nại về sau Ban GPMB không chịu trách nhiệm giải quyết.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, địa chỉ: Số 20 Ngô Thời Nhiệm, TP
Quy Nhơn. Số điện thoại: 0964646117 gặp A. Hoài.
- UBND xã Phước Lộc, số điện thoại di động: 0901122576 gặp A. Khoa.
Ban GPMB tỉnh xin thông báo các hộ dân có mồ mả biết, đồng thời đăng ký kê
khai di dời mồ mả theo đúng quy định.

THÔNG BÁO

Hưng Thịnh bán nhà phố, biệt thự xây sẵn tại khu đô
thị sầm uất đẳng cấp bậc nhất ngay trung tâm phố biển
Quy Nhơn giá từ 9 tỷ đồng/căn. Liên hệ: 0906147797

THÔNG BÁO DI DỜI MỒ MẢ
Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế thông báo
kê khai, di dời mồ mả bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện xây dựng dự án
Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội theo chủ trương
của UBND tỉnh.
Vị trí mồ mả bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát
Tiến, huyện Phù Cát (tục danh: Khu nghĩa địa sau dốc Ông Quang), có
giới cận sau:
- Phía Bắc, phía Tây giáp khu dân cư hiện hữu;
- Phía Nam giáp tuyến đường nối đường ĐT639 và đường trục Khu
kinh tế (QL 19B);
- Phía Đông giáp đường trục Khu kinh tế (QL 19B).
Thông báo cho các thân chủ có mồ mả tọa lạc vị trí nêu trên liên hệ
với Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế (ông Nguy,
điện thoại 0979.18.10.10) hoặc UBND thị trấn Cát Tiến (ông Kiên - cán
bộ Địa chính, điện thoại: 0984.580.583) để kê khai, di dời theo quy định.
Thời gian kê khai, đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày
28.01.2022; sau thời gian thông báo, số mộ không có thân chủ kê khai,
di dời thì Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế sẽ phối
hợp với UBND thị trấn Cát Tiến lập thủ tục, tổ chức di dời và cải táng lại
theo quy định.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 25.12.2021

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc
nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Đông Bắc
cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4.
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 có lúc
nắng, đêm có mưa và mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3 có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, có
mưa rào rải rác và có nơi có giông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống
4 - 10 km trong mưa. gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7,
giật cấp 9, biển động mạnh.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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Không khí Giáng sinh 2021
khắp thế giới: Lộng lẫy nhưng im ắng
Người dân trên thế giới tiếp tục trải
qua một mùa Giáng sinh không mấy sôi
động do biến thể Omicron. Trong bối
cảnh đó, chính phủ nhiều nước trên thế
giới có điều chỉnh các biện pháp phòng
dịch. Với nhiều hạn chế, những cuộc
gặp mặt sẽ ít người hơn, những bữa ăn
gia đình cũng sẽ phải thu nhỏ quy mô.
Tuy nhiên, nhiều thành phố trên
thế giới đã trang trí những cây thông
Noel rực rỡ trong năm 2021 như một
nỗ lực xua tan đi những u ám do đại
dịch mang lại.
Tại Italy, người dân nước này có
truyền thống tổ chức bữa tối đêm Giáng
sinh với rất nhiều người, nhưng năm
nay, truyền thống đó khó có thể duy
trì. Do đó nhu cầu tổ chức một bữa tối
thịnh soạn giảm xuống khiến doanh thu
của các tiểu thương cũng giảm sút theo.
Tại Pháp, để không bỏ lỡ một kỳ
Giáng sinh bên người thân và bạn bè,
người dân nước này xếp hàng dài trước
các hiệu thuốc để xét nghiệm nhanh
Covid-19. Chợ Giáng sinh được mở
cửa trong các điều kiện y tế và an ninh
nghiêm ngặt.
Ở Anh, tuy không ban bố các biện
pháp hạn chế ngừa Covid-19 tại vùng
England trước Giáng sinh, Thủ tướng
Boris Johnson kêu gọi người dân cần
thận trọng và đi tiêm chủng.

TIN VẮN
l Chính phủ Hàn Quốc ngày 24.12
đã công bố danh sách được đặc xá
nhân dịp Năm mới, trong đó có cựu Tổng
thống Park Geun-hye-người đang thụ án
22 năm tù giam vì tội tham nhũng.
l Thái Lan ngày 24.12 ghi nhận ổ
dịch lây nhiễm đầu tiên bởi biến thể
Omicron trong cộng đồng, tại tỉnh Đông
Bắc Kalasin. Nhà chức trách phát hiện 21
ca dương tính với Omicron, với nguồn
lây được xác định là một cặp đôi mới từ
Bỉ trở về.
l Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn
cơ quan cứu hộ khẩn cấp đưa tin,
ngày 24.12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra
ở phòng hồi sức tích cực (ICU) thuộc
một bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc
Covid-19 tại TP Astrakhan, miền Nam
nước Nga, khiến 2 người thiệt mạng.
(Theo TTXVN)

Đảng Campuchia
ủng hộ con trai
ông Hun Sen
làm thủ tướng

Ông Hun Manet (phía trước), con trai Thủ tướng
Hun Sen.
Ảnh: Bangkok Post

Các chú voi đội mũ ông già Noel, đeo khẩu trang phân phát quà cho các em học sinh trong bữa tiệc
Giáng sinh ở Ayutthaya, Thái Lan, ngày 24.12.2021.
Ảnh: AFP/TTXVN
Ông nói: “Vẫn còn một điều tuyệt vời
mà bạn có thể dành cho gia đình và cho
đất nước, đó là đi tiêm chủng dù là mũi
đầu tiên, mũi thứ hai hay là mũi tăng
cường, để các mùa lễ sau thậm chí còn vui
hơn năm nay. Tôi xin cảm ơn và chúc tất
cả các bạn một mùa Giáng sinh an lành”.
Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, các

đường phố tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc
vẫn được trang hoàng nhiều màu sắc
đón Giáng sinh và Năm mới.
Còn tại quê hương của ông già Noel,
TP Lapland, Phần Lan, sau khi chuẩn
bị xong hành lý, ông già Noel đã lên
đường phân phát quà Giáng sinh cho
các em nhỏ...
(Theo VTV.VN)

Hàn Quốc phát triển thành công sinh phẩm phục vụ
công tác xét nghiệm Covid-19
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa
Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày
24.12 cho biết đã hoàn thành việc phát
triển sinh phẩm phục vụ công tác xét
nghiệm Covid-19 bằng phương pháp
PCR, có thể giúp xác định nhanh
chóng biến thể Omicron của vi rút
SARS-CoV-2.
Theo KDCA, sinh phẩm này có thể
giúp xác định 5 biến thể chính của vi
rút trên, bao gồm các biến thể Alpha,
Beta, Gamma và Delta cũng như biến
thể Omicron và phiên bản “tàng hình”
của nó. Với việc phát triển thành công
sinh phẩm trên, Hàn Quốc sẽ là quốc

Bình Định

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại
Seoul, Hàn Quốc.
Ảnh: YONHAP/TTXVN
gia đầu tiên trên thế giới xác định được
5 biến thể chính của SARS-CoV-2 bằng

phương pháp PCR.
Theo Giám đốc KDCA Jeong Eunkyeong, sau khi một người được xác
nhận là đã mắc Covid-19, với việc giải
trình tự gene hiện tại, phải mất từ 3 - 5
ngày để xác định xem người này có bị
nhiễm biến thể Omicron hay không.
Tuy nhiên, sinh phẩm nói trên có thể
nhanh chóng phát hiện biến thể này
trong vòng từ 3 đến 4 giờ. Theo dự
kiến, sinh phẩm này sẽ được cung cấp
cho 5 trung tâm kiểm soát và phòng
ngừa dịch bệnh khu vực và 18 viện
nghiên cứu của Hàn Quốc.
(Theo TTXVN)

Trung Quốc kỷ luật hàng chục
quan chức vì ổ dịch Tây An
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung
ương Trung Quốc (CCDI) ngày 24.12
thông báo kỷ luật 26 quan chức vì
“không sâu sát, nghiêm khắc trong
nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát đại
dịch”, cho biết giới chức Tây An áp
dụng cách tiếp cận lơi lỏng trong xét
nghiệm và phản ứng không thống
nhất, gây cản trở nỗ lực truy vết
tiếp xúc.
“Chính quyền sẽ mạnh tay xử lý
những vấn đề quan liêu trong công
tác kiểm soát dịch bệnh như né tránh
và đùn đẩy trách nhiệm, không hành
động kiên quyết hay giải quyết tình
huống một cách tiêu cực”, quan chức

CCDI cho hay.
TP Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm
Tây, cố đô lịch sử và là điểm du lịch
nổi tiếng quốc tế trước đại dịch, bị
phong tỏa sau khi giới chức phát
hiện hơn 200 ca mắc Covid-19 trong
tháng này. Ổ dịch tại Tây An đã lan
tới 5 thành phố, trong đó có thủ đô
Bắc Kinh, gây lo ngại về làn sóng
Covid-19 mới.
Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 0 giờ
ngày 23.12, khiến thành phố 13 triệu
dân trở nên vắng lặng khác thường,
trong khi chính quyền cũng tổ chức
hàng loạt đợt xét nghiệm diện rộng.
(Theo VnExpress.net)

Đảng cầm quyền Campuchia hôm
24.12 thông báo đã bỏ phiếu ủng hộ
con trai cả của Thủ tướng Hun Sen làm
“thủ tướng tương lai”.
Tuyên bố từ Đảng Nhân dân
Campuchia cho biết ủy ban trung ương
của họ nhất trí tán thành ông Hun
Manet, 44 tuổi, sẽ là “ứng cử viên thủ
tướng trong tương lai”.
Thủ tướng Hun Sen, một trong
những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế
giới, hồi đầu tháng 12 cũng nói ông
sẽ ủng hộ con trai mình với tư cách là
người kế nhiệm. Tuy nhiên, ông chưa
tiết lộ khi nào mình sẽ nghỉ hưu, hoặc
có trở thành ứng viên trong cuộc bầu
cử tiếp theo vào năm 2023 hay không.
Văn phòng Thủ tướng Hun Sen chưa
đưa ra bình luận.
Con trai cả của ông Hun Sen, ông
Hun Manet đang là phó chỉ huy của Lực
lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia
(RCAF) và tham mưu trưởng liên quân.
Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ
tại West Point năm 1999. (Theo VOV.VN)

Ít nhất 37 người
chết do cháy phà
ở Bangladesh

Chiếc phà MV Avijan-10 chở đông
người ở Bangladesh đã bất ngờ bốc
cháy vào rạng sáng 24.12 khiến nhiều
hành khách hoảng sợ nhảy khỏi phà
thoát thân. Thảm kịch xảy ra trên con
sông gần Jhalokathi, cách thủ đô Dhaka
250 km về phía Nam.
“Chúng tôi đã vớt được 37 thi thể.
Số người chết có thể tăng lên - cảnh sát
trưởng Moinul Islam nói với Hãng tin
AFP - Hầu hết trong đó tử vong do hỏa
hoạn và số ít chết đuối sau khi nhảy
xuống sông”.
Theo ông Islam, ngọn lửa được cho
là bắt nguồn từ buồng máy. Dù có sức
chứa chỉ 310 người, nhưng chiếc phà đã
chở ít nhất 500 người.
“Chúng tôi đã đưa khoảng 100 người
bị bỏng đến bệnh viện ở Barisal”, ông
Islam nói.
Hãng tin AFP dẫn lời các nhân chứng
cho biết ngọn lửa bùng lên khoảng 3 giờ
sáng theo giờ địa phương (4 giờ sáng
ngày 24.12 theo giờ Việt Nam) và nhanh
chóng lan rộng.
Ông Johar Ali, lãnh đạo địa phương
cho biết lực lượng cứu hộ đã đến hiện
trường trong vòng một giờ sau khi ngọn
lửa bùng phát và đưa người bị thương
tới bệnh viện.
(Theo TTO)
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